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 مستخلص 
املعرفة و أهم عنارص عرص  يعد من  الذى  البرشى  العنرص  أمهية  الضوء عىل  إلقاء  الدراسة  املكتبات بحاولت  خاصة ىف جمال 

، وتعد هذه الدراسة دراسة  ةىف عرص اقتصاديات املعرف   ةواملعلومات، حيث يعد العنرص البرشى هو حمور تقديم املعلومات لصنع املعرف

لواقع   هبا    ييخصائأمسحية  يتمتع  التى  والضعف  القوة  نقاط  عىل  للوقوف  اإلسكندرية  جامعة  مكتبات  ىف  خصائيو  أاملعلومات 

 املعلومات ىف مكتبات جامعة اإلسكندرية ،ومدى إملامهم بطبيعة دورهم ىف عرص املعرفة.   أخصائياملعلومات، كذلك الدور الذى يلعبه  

أوضحت الدراسة أن مكتبة كلية احلقوق األكثر عدًدا من حيث أعداد العاملني واألقل عدًدا من حيث أعداد املتخصصني،  كام  

مكتبة كلية الصيدلة أكثر املكتبات من حيث عدد األجهزة، بينام  و   ، بينام مكتبة كلية التجارة حتتل املركز األول من حيث عدد املتخصصني

التجارة العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية  ، ولقد  أقلهم ىف عدد األجهزة كانت مكتبة كلية الرتبية ومكتبة كلية  بينت الدراسة أن 

اآل مع  بفاعلية  والعمل  املستمر  والتدريب  الذاتى  التعلم  عىل  كبري  تقديم  خريعندهم حرص  ىف  والرغبة  العمل  نحو  الدافعية  ثم  ن، 

واملزيد الدراسة  ،هذا  اختاذ  بأشارت  والقدرة عىل  األجنبية،  اللغات  إتقان  لدهيم ضعف ىف  اإلسكندرية  بمكتبات جامعة  العاملني  أن 

لدهيم قصور ىف التواصل  املعلومات    يأوضحت الدراسة أن أخصائي،كام  القرار،كام هناك ضعف ىف املشاركة ىف املؤمترات وورش العمل.

بينت الدراسة أن  ، ومع اآلخرين، وكذلك اإلملام بمهام أخصائي املعلومات ىف عرص املعرفة، ثم القدرة عىل تسويق خدمات املعلومات

املعلومات حتصلوا عىل تقدير    يأن أخصائيبأشارت الدراسة  ، كام  % فقط لدهيم مهارات التعامل مع احلاسب بشكل ممتاز22.5نسبة  

العمل. خلدمة  التقنية  تطويع  ىف  الدراسة،ومقبول  قصور  أيًضا   أشارت  هناك  جامعة   اأن  بمكتبات  املعلومات  أخصائي  معرفة  ىف 

مها يالدراسة أن عنرص القدرة عىل تنقية املعلومات وتقي،كام أظهرت  اإلسكندرية بمصادر املعلومات اإللكرتونية، وطريقة التعامل معها 

 املعلومات بمكتبات جامعة اإلسكندرية. أخصائيستفيدين، هبام ضعف شديد لدى وعنرص توجيه وتدريب امل

 جمتمع املعلومات.؛ تكنولوجيا املكتبات؛ املعلومات أخصائي :الكلامت املفتاحية
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 متهيد 
 مؤسسات  بيئةعمل  مستوى  عىل   جذرية   تغريات  وتطبيقاهتا   وسائلها   خالل  من  احلديثة  التكنولوجية  التطورات   أحدثت

عىل  املؤسسات،كام  هذه  هبا   تقوم   التي  واخلدمات  الوظائف  يديولوجيةأ  من   غريت  املعلومات،حيث  احتياجات  طبيعة  أثرت 

عىل  الويب  أجيال  تطور  ظل  يف  هذا  حدث  مجهوراملستفيدين،  واستخدامات املبارش،والشبكات  وظهورالفهارس   االجتامعية،  اخلط 

  الوصول   حركة  اجتاهات  ظهور  مع  الدوريات اإللكرتونية،   يف  االشرتاك   اجتاهات  وتطور   الرقمية،  مصادراملعلومات  نرش   نحو  واالجتاه

 .التطورات من وغريها  للمعلومات احلر
الفكر اإلدارى الذى يتوجه    هى حتول ولعل أهم هذه التغريات    ،كام حدثت حتوالت كبرية ىف اآلونة األخرية عىل مجيع املستويات

 .التطويررتكاز يقوم عليه ابمثابة حمور  :للمعرفة واإلبداع،أى اعتبارها مصدرً ارتكيز عىل العقول البرشية وإىل ال

 إدارة املوارد البرشية.  ىف تطور نوعى مماثل هقتصاد واألعامل رافقفالتطور النوعى ىف جمال اال

هذا مما جيعلها مهنة  "مل مع كافة ختصصات املعرفة البرشية  فهى تعترب مهنة املهن ألهنا تتعا   ،وإذا حتدثنا عن مكانة مهنة املكتبى

مهن وهى  اإلنسانى،  العقل  نتاج  مع  يتعاملون  هبا  املشتغلني  ألن  وتتي  ةراقية  الفكر  أوعية  عىل  حتافظ  ألهنا  لألحاحلضارة   "جيالها 

 .(49،،2002)عبداهلادى،حممد فتحى.

أخرى إىل تطوير املفاهيم واألنشطة    ة واإلقبال املتزايد عىل مؤسسات املعلومات من جه  ةنفجار املعلوماتى من جهكام أدى اال

 (72،  2009وديعة. )ماىض،املعلومات بصفة خاصة وكان ذلك عىل النحو التاىل :  أخصائيبصفة عامة ومهنة 

 املعلومات وتقديمها ملحتاجيها.حتول فلسفة اخلدمة من احلصول عىل الكتاب وتقديم اخلدمة إىل احلصول عىل  -

 هتامم بكيفية احلصول عىل املعلومة املطلوبة واملناسبة.اال -

 ستشارى للمعلومات.ابل حتول إىل  ؛لوسيط املعلومات رًسا املكتبي مل يعد حا  -

  جتعله أقرب ية  نطالًقا من هذه الفكرة أصبح أخصائي املعلومات شخًصا يتميز بدرجة عالية من الكفاءة والتى تتسم بصبغة فكرا

 بتكار نظم معلومات مع إدارهتا. امن املمكن أن يتكفل بمسؤولية تصميم و ، ومن عامل البحث العلمى
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 ( 64، 2015* املهام اجلديدة للمكتبني فى املكتبات احلديثة : )بزاوية،زهرة.

 
 ( يبين مواقع عمل أخصائي المعلومات 1شكل رقم )

 أصبح املستفيد،الذي هبا  خدماهتا حتى يرىض جودة بضامن مطالبة أصبحت قد عرصاملعلومات يف اجلامعية املكتبات كانت وإذا

  برشية   مهارات  من  هلا   البد  فحسب،بل  قتناء التكنولوجياتا ب  ال تتحقق  اجلودة  تلك   استمرارها،فإن  بقاء   يف  كبرية  درجة  إىل  يتحكم   بدوره

  تطور  االعتبار يف وضعنا  إذا املتغرية،خاصة لبيئة الرقميةا ظالل  يف العمل عىل والقادرة أهم العنارص املؤهلة عالية،باعتبارها  كفاءة ذات

 اقتناء   عمليات  يقترصعىل  يعد  مل  فدوره  يقدمها،  التي  اخلدمات  أو  الوظائف  حيث  من  سواء  املعلومات  التي أسندت ألخصائي  األدوار

  حتكمه  رضورة ىلإ تعداها  بل وغريها  ،والتكشيف والتصنيف الفهرسة حيث من وموضوعيا  فنيا  ومعاجلتها  التقليدية مصادراملعلومات

الرقميةا  ظالل  يف  العمليات  من  وغريها   املحتويات  معاجلة  ونظم  البيانات  ماوراء  تقنيات  يف  أخصائيي  يستطلع  وحتى  لذلك . لبيئة 

 البعض   وصنفها   املؤلفني  من  عدد  ناقشها   التي  املهارات  من  بمجموعةعىل دراية    يكون  أن  البد  اجلديدة  الوظائف  هذه  أداء  املعلومات

  إال   املهارات  هذه  حتديد  يف  االختالف  من  الرغم   وعىل  تقنية،لكن  ،ومهارات  عامة  ومهارات  بالتخصص،  عالقة  ذات  مهارات  بني   من

  ي ئألخصا   حديثة  ومهام  جديدة  أدوار  ظهور  آخر  بمعنى  واملعلومات  املكتبات  خصائيأل  جديد  نموذج  اجلميع عىل قناعة بظهور   أن

أخصائي 
المعلومات

نظم إدارة 
المعلومات

شبكات 
المعلومات

مركز دعم اتخاذ 
القرار

إدارة األرشيفنظم المعلومات

مراكز التوثيق
والمكتبات

مراكز المعلومات
واالتصاالت
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الرقميةال  ظالل  يف  املعلومات   املستفيدين   وتوجيه  الويب،  مواقع  ،وتقييم   اجلديدة  البحث  سرتاتيجياتإبتكاراهتا ظهور  امن أهم    بيئة 

 ،ورقمنة)امليتاداتا ( البيانات   واصفات  وتفسريها،وإعداد  علوماتامل  وحتليل  املتشابكة،  املعلومات  مصادر  بني  التكامل  وحتقيق  وتدريبهم،

 (143،ص2002وإدارةاملرشوعات.)عيسى،صالح الدين. والبوابات، التعامل واجهات املعلومات،وتصميم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخصائي المعلومات  توافرها فى ( يبين المهارات والقدرات الواجب2شكل رقم ) 

املعايري الواجب توافرها ىف أخصائي املعلومات ىف عرص  ىف أدب املوضوع وجدث جمموعة من    ة  ومن خالل البحث والقراء

،حيث   واملعلومات  املكتبات  ملهن  األوريب  املرجع  حددها  كام   ميدان  يف  املهنية  والكفاءات  للمؤهالت  األوريب  املرجع  أنجزاملعرفة 

 ، (ECIA)واملعلومات  املكتبات  جلمعيات  األوريب  املجمعل  قب  ،من2004سنة  لثانيةا  نسختها   يف  ،" Eurorferential  والتوثيق  املعلومات

  واملكتبات  املعلومات  مهنيي  مجعية  وكانت .املهني  بالتكوين  دافنيش للنهوض  ليونارد  برنامج  إطار  يف  األوربية  اللجنة  بدعم  حظي  كام

I الفرنسية ADBS الكفاءات وحتديد    بتجميع  قام  الذي  وريب،األ  املرجع  عدد  ،وقد. 1999 سنة  منه  األوىل  النسخة  أصدرت  قد 

 اجلدول التاىل :  خالل من  ذلك يظهر وظائفهم،كام ممارسة يف واملكتبات املعلومات ملهنيية واملفيد الرضورية

المهارات الواجب 
ائي تطويرها فى أخص
المعلومات

تحليل المعلومات

(المحتوى )

تصميم قواعد 
البيانات

إعادة بناء وهيكلة 
المعارف

ن مساعدة المستفيدي
فى البحث عن 

المعلومات
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 (9) 2004 الكفاءات كما حددها المرجع األوربي لمهن المعلومات والمكتبات لسنة(  1 ( الجدول 

 العنارص املهارة م

1 

 االعالم 

 الزابئن  ومع املستفدين مع العالقة
 املهين الوسط معرفة 2

 املعلومات  قانون تطبيق 3

 واملعارف  احملتوايت إدارة 4

 املعرفة مصادر على واملصادقة حتديد 5

 املعلومات  وتقدمي حتليل 6

 املعلومات  البحثعن 7

 واالرصدة  اجملموعات إدارة 8

 واالرصدة  اجملموعات تنمية 9

 للواثئق  املادية ملعاجلة 10

 والتجهيز  االعداد 11

 واخلدمات  صياغةاملنتجات 12

13 

 التحليل

 االستقاللية 
 التواصل  على القدرة 14
 Disponibilityالشغور 15
16 Empathy 
 الفكراجلماعي  17
 التفاوض  على القدرة 18
 يداغوجى  احلسالب 19
 الفضول  -البحث  –العالقات  20
 الرتكييب الفكر  -النقدي  لفكر –التحليلي  الفكر 21
 السرية  إيل اآلخر املعلومة  إيصال مبعىن 21
 ردالفعل 22
23 

 التنظيم 
 ).إخل نشاط، خدمة، منظومة، تنظيم(

 

 التكيف القدرةعلى
 االستباق حس 24
 القرار  ختاذ 25
 املبادرة  26
 التنظيم  حس 27
 اإلدارة 28

 )إخل اجملموعات، املوارد، إدارة(
 املثابرة 

 الدقة  29

 
 العناصر املهارات  م
1 

 التكنولوجيات
 

 الواثئقية  املعلوماتية للمنظومات احلاسوبية الصياغة
 للتطبيقات احلاسوبية التنمية 2
 والطباعة  النشر 3
 اإلنرتنت تكنولوجيات 4
 والتواصل  املعلومات  تكنولوجيات 5
6 

 التواصلبيناملؤسسات 
 الشفوي التواصل

 الكتايب التواصل 7
 البصري – السمعي التواصل 8
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 العناصر املهارات  م
 املعلوميات  طريق عن التواصل 9

 لغةأجنبية ممارسة 10
11 
 

 Interpersonal communication. االشخاص بني التواصل

12 

 االدارة

 للمعلومات  العامة اإلدارة
 التسويق  13
 والنشر  البيع 14
 املالية اإلدارة 15
 إدارة 16
 والتخطيط املشروعات 17
 والتقييم  التشخيص 18

: مشكله البحث :   أوًلا
املتالحقة،و التكنولوجية  للقفزات  مواكبًا  املكتبة  أخصائي  يعد مصطلح  املعرفة  بخاصةمل  حيث  ،  Knowledge Ageيف عرص 

  القدرة عىل االتصال  ه،كام يكون لدي  املعلومات  املعلومات أن يكون قادًرا عىل التعامل مع احلاسبات اآللية ،وقواعد   عىل إخصائيوجب  

 اإللكرتونية عىل مستوى العامل. االتصال شبكات بمختلف

  ه جة أخصائي املعلومات إىل تدريبه وإعدادخالل هذا الفيض اهلائل من املعلومات يربز لنا شئ ىف غاية األمهية، أال وهو حا   ومن

ومن خالل هذا الزخم املعلوماتى والتقنى يربز لنا شئ عرص املعرفة.  يف  به  املنوطة  اخلدمات  تقديم  تكتولوجيا ومهنيًا ليكون قادًرا عىل

املعلوماتية ومهاراته وكفاءاته ىف جمال ختصصه ليصبح ىف غاية األمهية أال وهو حاجة أخصائي املعلومات إىل التدريب وحتديد احتياجاته  

 قادًرا عىل تقديم اخلدمات املنوطة به ىف عرص املعرفة. 

ا: أهمية الدراسة : 
ا
 ثاني

ىف جمال املكتبات واملعلومات، حيث بخاصة  من أهم العنارص الفاعلة ىف عرص اقتصاد املعرفة و  Manpowerيعد العنرص البرشى  

ي ي، وتعد هذه الدراسة دراسة مسحية لواقع أخصائالرقمية  هو حمور تقديم املعلومات لصنع املعرفة ىف عرص املعرفةيعد العنرص البرشى  

ىف عرص املعرفة وااللبيئة    مكتبات جامعة اإلسكندرية، للوقوف عىل نقاط القوة والضعف التى يتمتع هبا أخصائيو املعلوماتباملعلومات  

 .الرقمية

ا: أهداف البحث 
ا
 : ثالث

 هدفت الدراسة إىل :

املنوطة هبم    باملهام  إملامهم  ومدى  اإلسكندرية  جامعة  مكتبات  يف  املعلومات  أخصائي  به  يقوم  الدورالذي  عىل  التعرف -

 . ةىف عرص املعرف

  القيام  نحو التحول  وخصائص  أدوات اإلسكندرية جامعة مكتبات يف املعلومات أخصائي امتالك  مدى عىل التعرف -

 للمعرفة. ي معلوماتيكأخصائبدورهم 

 املعلومات ىف عرص املعرفة.   أخصائي لدى واخلصائص  باملهارات والضعف ةنقاط القو عىل التعرف -
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ا: تساؤًلت البحث : 
ا
 ثالث

 حاولت الدراسة اإلجابة عىل جمموعة التساؤالت التالية :

 ؟ ةعرصاملعرف  يف دورهم  بطبيعة املعلومات أخصائي إملام مدى ما  -

الوجه    عىل  بدورهم   القيام  من  متكنهم   التي  واملهارات  واخلصائص   لألدوات  املعلومات  خصائيأ  الك امت  مدى  ما  -

 عرصاملعرفة؟ يف األكمل

 املعلومات؟       أخصائي  يمتلكها  التي واخلصائص  املهارات  يف  ما نقاط القوة والضعف -

ا: عينة البحث: 
ا
 رابع

العاملني    متمثلة ىف  %100مبارشة بنسبة    بمكتبات جامعة اإلسكندرية وتم أخذ عينةي املعلومات  يركزت الدراسة عىل أخصائ 

ذلك نظًرا لكثرة أعداد الطالب امللتحقني  وصيدلة،  الكلية العلوم ، كلية    –كلية احلقوق    –كلية التجارة    –كلية الرتبية    بمكتبات كل من:

 ( 14)أكثر من نصفهم بالكليات النظرية تقريبًا.طالبًا،  146346بتلك الكليات،حيث يبلغ عدد طالب اجلامعة 

ا: مصطلحات الدراسة :
ا
 خامس

 (2008، * مجتمع المعلومات:) علوى،هند

ما بعد    إن املجتمع،جمتمع املعلومات هو الذي يعمل معظم أفراده بإنتاج املعلومات أو مجعها أو اختزاهنا أو معاجلتها أو توزيعها 

عىل املعلومات واحلواسيب وشبكات االتصال املختلفة    املعلومات املعارص هو الذي يعتمد يف تطوره بشكل رئييسالصناعي أو جمتمع  

 . وسيتحول االقتصاد العاملي املبني عىل املعلومات واملعرفة

 * اقتصاد المعلومات: 

 تهعىل قطاع املعلومات املتميز يف سلع وأاالقتصاد الذى يعتمد يف خمتلف قطاعاته عىل املعلومات  :يقصد باقتصاد املعلومات هو 

اقتصاد املعلومات هو االقتصاد الذي تزيد فيه قوة العمل املعلوماتية عن قوة العمل العاملة يف كل من قطاعات الزراعة    ووخدماته ،  

 بالنسبة للدول األقل تقدما.  هوالصناعة و اخلدمات بالنسبة للدول املتقدمة ، وختتلف نسب

 فة : * اقتصاد المعر

 يعتمد اقتصاد املعرفة عىل املوارد البرشية املؤهلة الداعمة لعملية االبتكار وتفعيل البحث والتطوير . 

ا: منهج البحث وأدواته :
ا
 سادس

عتمدت الدراسة عىل أسلوب الوصف التحليىل ، كام استخدمت الدراسة املنهج املسحى امليدانى الذى يركز عىل دراسة عدد  ا

املفردات من  ما   كبري  الدراسة، وهو  القائم موضوع  الوضع  أو  الظاهرة  تفرس سبب حدوث  بمؤرشات  اخلروج  مع  ءيتال  من أجل  م 

أخصائ أعداد  الدراسة حرص  طبيعة  تطلبت  البحث؛ حيث  املعلومات،يموضوع  ومهاراهتم،  ي  األ  ومؤهالهتم،  أعداد  جهزة  وحرص 

والضعف ىف املكتبات حمل   ةوفرة لدى أخصائي املعلومات ومعرفة نقاط القواملتوفرة ىف تلك املكتبات ؛ وذلك للوقوف عىل املهارات املت

 الدراسة. 
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 * أدوات مجع البيانات : 
 االستبيان. -

 املالحظة املبارشة. -

املعلومات بمكتبات جامعة  يخصائيأيف هذه الدراسة عىل تصميم استبيان لقياس مدى توافر املهارات املعرفية لدى  تم االعتامد

  ،هذا باإلضافة إىل املالحظة   %87.9بنسبة مئوية بلغت  استجابتني،    102استبانة، وجاء الرد من    116وتم توزيع عدد  ،  اإلسكندرية

 للمكتبات حمل الدراسة.املبارشة 

ا: الدراسات السابقة: 
ا
 سابع

الشبيهة    الدراسات  من  العديد  هناك طالع عىل اإلنتاج الفكرى املطبوع واملتاح من خالل قواعد املعلومات العاملية وجد أن  بعد اال 

 ومنها :وقد تم ترتيبها زمنيًا من األقدم إىل األحدث  وبالدراسة بالبحث املوضوع تناولت التي

الدراسة آليات    بينت  قد "وإدارهتا   املعرفة   عرص هندسة   يف   املعلومات  ملهنة  الدوراجلديد" :بعنوان)٢٠٠٥جرب،نعيمة(  دراسة.  1

  التفكري   هوو  املعرفةأخصائيي    أيضا،وأدوار  العملية  ليشمل املامرسات  التغيري  امتد  وإنام  فقط  املفاهيم  يقترصالتغيريعىل  مل  عرصاملعرفة

املعرفة   اإلبداعي خالل  مالكيها   من  الضمنية  من  ااكتسا   فقط   وليس   الرسيع   لالستخدام  تاحتها إو  عقول    املدونة   الرصحية   ملعرفةب 

  التأهيل  متطلبات  وماهي  وإدارهتا،  املعرفة  عرصهندسة  يفة  وللمهن  املعلومات  ملهنة  الدوراجلديدعن    الدراسة  وتساءلت .وتنظيمها 

 .وإدارهتا  املعرفة مهني املعلومات ىف عرصهندسة إلعداد

تأثري االلبيئة  " لـ  دراسته  خالل   من  وحديثا   سابقا   املعلومات  دورأخصائي  بني   الفروق  أوضح) ٢٠٠٦حسن،حممد( دراسة  .  2

 . الفروقات تلك أوضحت والتي "والتطلعات التحديات :املعلومات أخصائي إعداد الرقميةعىل

 م جمال املقارنة  املكتبى التقليدى  املكتبى ىف عرص اقتصاد املعرفة 

 1 الوظائف مجع الوظائف وبثها  العمل كخبري معلومات 

 2 بيئة العمل  املكتبة التقليدية  املكتبة الرقمية 

 3 التكوين املعرىف بسيط مركب

 4 حدود اخلدمات داخل املكتبة فقط  ىف إطار الشبكة 

 5 طبيعة اخلدمات  إتاحة الوثائق  اإلبحار ىف املعلومات 

 6 ناتج العمل  مواد مطبوعة  مواد رقمية 

قسنطينة    –. دور أخصائي املعلومات ىف إدارة املعرفة داخل املكتبات اجلامعية. جامعة منتورى    (2009دراسة )ماىض،وديعة  .  3

جياد نظام إدارة )ماجستري(هدفت الدراسة للتعرف عىل طبيعة املوارد البرشية والكفاءات املتوفرة بمكتبات جامعة منتورى الالزمة إل

 هذه املوارد من أجل تطبيق إدارة املعرفة. املعرفة، وحتديد املؤهالت الواجب توافرها بني  

فوزى  مصطفى، ( دراسة    .4 بعنوان ) ٢٠١٠هنلة    العرص   يف  املعلوماتألخصائي    اإلبداعية  املهارات  تنمية" : وكانت 

  طالبني م   املعرفة،وأصبحوا  إنتاج  إىل  املكتبة  لرواد  اخلدمة  تقديم  من  املكتبات  فنيو  به  يقوم  كان  الذي  ،وأوضحت تغري الدور"الرقمي

  يف  ومهاراهتم تطوير قدراهتم خالل من املعلومات لتطويرفنيي حاجة  هناك الرقمي،وأصبحت العرص حتديات مع  جديدة تتالءم بأدوار

  الذين   ي املعلوماتييف أخصائ  توافرها   جيب   التي  املهارات  حتديد  إىل  الدراسة  هدفت  .املهنية  التنمية  طريق  عن  الرقمية  املعلومات  بيئة

 .االلبيئة الرقمية مع  يتعاملون

6. Cronin B. (1998) Information professional in the digital age. International Information and 
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Library Review. 30, pp. 37-50. 
كام تبني  .  عد عىل النموتتناول الدراسة األمهية اإلسرتاتيجية إلدارة املعلومات بالنسبة للنواحى االجتامعية واالقتصادية التى تسا 

التنمية، كام تعمل عىل حتليالت جانب العرض والطلب للمعرفة وما هى    اآلثار املرتتبة عىل رأس املال الفكري البرشي والبنيوي ىف 

 . املهارات املطلوبة من متخصيص املعلومات يف العرصالرقمي

7. Albert, J. (2000), “Is knowledge management really the future for information 
professionals?”, in Srikantaiah, K., Koenig, M.E.D. (Eds),Knowledge Management for the 
Information Professional, Information Today, Medford, NJ, pp.63-76. 3. 

استخراج املعرفة والتقاطها وتوزيعها وإضفاء  يف   (IT) هدفت الدراسة إىل نقل رؤى جديدة حول دور تكنولوجيا املعلومات 

ورشح سبب   (KM) الطابع الشخيص،كام تسعى الدراسة إىل حتديد نقاط القوة والضعف يف تكنولوجيا املعلومات يف جمال إدارة املعرفة

اليزال    –  ومن نتائج الدراسة  –النهج/    املنهجية/    التصميم.  عدم الوفاء بوعد التكنولوجيا،كام يراه العديد من مماريس إدارة املعارف

نقاش حمل  األخرى  اإلنسانية  املعرفية  واألبعاد  واخلربة  والديناميكية  غريامللموسة  املعرفة  ومتثيل  املعلومات  تكنولوجيا  . استيعاب 

منطقها الثنائي    ،جيب أن متزق KM لكي تكون تقنية املعلومات فعالة بالنسبة لـ  التكنولوجيا احلالية غريناضجة حلل مثل هذه املشاكل،

حيتاج مديرو املعرفة إىل فهم أن مبادرة إدارة املعارف   –  القيمة/    األصالة   و أن تتعلم بداًل من ذلك العمل ضمن سلسلة متصلة حقيقية،

ة تكنولوجيا  وباملثل،فإن مبادرة إدارة املعارف التي تقلل من قيم.  التي تعترب تكنولوجيا املعلومات بأهنا دواء مثايل لكل داء سوف تفشل

اعتبارات خاصة  .  املعلومات ستحذو حذوها  إعطاء  ثم،جيب  املعريف ومن  السلوك  املعلومات يف جمال  تكنولوجيا  بسبب عدم نضج 

 .للتطبيقات التي تقدم بعض السياق السلوكي واألبعاد املعرفية البرشية

8. Neilson, R.E. (2001) Knowledge Management and the Role of the Chief Knowledge Officer, 
Information Resources Management College, National Defense University, Available at: 
http://www.ndu.edu/ndu/irmc/km-cio_role/km-cio-role.htm, Visited February 2019. 

ف املعرفة بأهنا جتريدات قابلة    ،حيث املنظامتمدفوع بنمو وتطوير رأس املال الفكري يف  وهو  اقتصاد املعرفةتناقش الدراسة   ُتعرَّ

صنع القرار ، الذي يتضمن حل املهام ،تم توضيح أمهية قاعدة و ،إلعادة االستخدام يمكنها إنتاج معرفة جديدة وتعديل املعرفة احلالية

 . املعرفة ألنشطة إدارة املعرفة 

 

9. Ajiferuke, I. (2003), “Role of information professionals in knowledge management programs: 
empirical evidence from Canada”, Informing Science Journal, No.6, pp.247-57. 

متخصًصا   386تم اختيار    ، رفةاهلدف من هذه الدراسة هو تقديم دليل جتريبي عىل دور متخصيص املعلومات يف برامج إدارة املع

،   2001/2002يف املكتبات اخلاصة جلمعية املكتبات اخلاصة  Who's Who يف جمال املعلومات يعملون يف املنظامت الكندية من قائمة

منهم واحد  إىل كل  ذايت إلعادته  بعنوان  مع مظروف خمتوم  استبيان  إرسال  من    ، وتم  االنتهاء  وأ  63تم   ، وإعادهتا   8جريت  استبيانا 
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% من املتخصصني يف جمال املعلومات الذين شملهم االستطالع يف املنظامت التي لدهيا برامج إدارة  59يعمل حوايل    ،مقابالت معمقة

مع مشاركة حوايل   الربامج86املعرفة  املهنيني يف  أعىل    ،% من هؤالء  )أي  التعليمية  والعمر واخللفية  اجلنس  مثل  لعوامل  أن  يبدو  ال 

  :يلعب العديد من املشاركني يف الربامج أدواًرا رئيسية ، مثل  ،عالقة باملشاركة يف برامج إدارة املعرفة  ةاملؤهالت التعليمية واالنضباط( أي

توفري    :لشبكة الداخلية للمؤسسة. يلعب اآلخرون أدواًرا أقل ، مثلتصميم بنية املعلومات ، أو تطوير التصنيف ، أو إدارة املحتوى ل

 .املعلومات للشبكة الداخلية ، أو تقديم خدمات البحث بناًء عىل طلب فريق إدارة املعرفة

 حتليل الواقع الفعلى : 

 ( يوضح القوى البشرية المتوفرة فى العينة المختارة بمكتبات جامعة اإلسكندرية  2جدول رقم ) 

 النسبة املؤية القوى البرشية  كتبة امل

 % 33.3 أخصائي معلومات 10 30 مكتبة كلية التجارة 

 % 10.9 أخصائي معلومات  7 64 مكتبة كلية احلقوق 

 % 28.5 أخصائي معلومات 4 14 مكتبة كلية الرتبية  

 % 25 أخصائي معلومات  3 12 مكتبة كلية العلوم 

 % 22.2 معلومات أخصائي  2 9 مكتبة كلية الصيدلة 

يتضح من حتليل اجلدول اخلاص بالقوى البرشية املتوفرة ىف العينة املختارة أن مكتبة كلية احلقوق حتتل املركز األول من حيث  

%، يليها من حيث عدد العاملني كلية التجارة، ولكنها حتتل  10.9عدد العاملني هبا ولكنها أقل نسبة ىف عدد املتخصصني حيث بلغت  

،بينام  ةنسبة من حيث عدد العاملني كانت كلية الصيدل  هم %، بينام أقل33.3األول من حيث عدد املتخصصني بنسبة مئوية بلغت  املركز  

 كلية العلوم وكلية الرتبية ىف املنطقة الوسط من حيث توازن عدد العاملني وكذلك عدد املتخصصني.    

 فى العينة المختارة بمكتبات جامعة اإلسكندرية بنسبة القوى البشرية  ( يوضح نسبة المقومات التتقنية المتوفرة 3جدول رقم ) 

 النسبة املئوية  القوى البرشية  عدد األجهزة املكتبة 

 % 40 30 12 مكتبة كلية التجارة 

 % 98.4 64 63 مكتبة كلية احلقوق 

 % 35.7 14 5 مكتبة كلية الرتبية  

 % 75 12 16 مكتبة كلية العلوم 

 % 26.4 9 34 الصيدلة مكتبة كلية 

يتضح من حتليل اجلدول الذى يقارن بني عدد األجهزة املتاحة بمكتبات كليات العينة املختارة وبني أعداد العاملني بتلك الكليات 

، بينام  % وأتت ىف املركز الثانى75%، يليها كلية العلوم بنسبة  98.4تأتى ىف املقدمة بنسبة تفوق لألجهزة تعدت    احلقوق أن مكتبة كلية  

كلية   بنسبة    التجارةاحتلت  الثالث  الرتبية وكلية  40املركز  كلية  بينام جاءت  الرابع واخلامس، واملالحظ عىل    الصيدلة%،  املركزين  ىف 

 يرجع ألعداد الطالب الكثر بالكلية واألهم هو دعم اإلدارة للمكتبات وإيامهنم برسالتها   اجلدول أن توفري أجهزة حاسبات داخل املكتبة

 دمة الطالب والباحثني عىل السواء.خل
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 جامعة اإلسكندرية العينة المختارة ب ( يوضح توزيع تخصصات القوى البشرية المتوفرة فى مكتبة 4جدول رقم ) 

 الصيدلة العلوم الرتبية احلقوق  التجارة الكلية

 4 10 8 33 20 مؤهل عاىل 

 % 50 % 71.4 % 66.6 % 61.1 % 71.5 النسبة املئوية 

 - - - 10 - مؤهل فوق املتوسط

    % 18.5  النسبة املئوية 

 4 4 4 11 8 مؤهل متوسط 

 % 50 % 28.6 % 33.4 % 20.4 % 28.5 النسبة املئوية 

 8 14 12 54 28 اإلمجاىل 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

%، بينام ال يوجد مؤهالت فوق  71.5يتبني من حتليل اجلدول أن مكتبة كلية التجارة تضم نسبة كبرية من املؤهالت العليا بلغت 

%، ووجود عدد كثري من املؤهالت العليا سوف يؤثر عىل تقديم خدمات  28.5املتوسطة ولكن يوجد هبا مؤهالت متوسطة بلغت نسبتها  

بلغت نسبتها    معقوال  ا تضم عددأهنا  مكتبة كلية احلقوق  جدول    من حتليل   الحظت  ، معلوماتية عىل مستوى جيد العليا  املؤهالت  من 

%، ووجود  20.4بلغت نسبتها  فأما املؤهالت املتوسطة  ،  %  18.5%، بينام املؤهالت فوق املتوسطة جاءت ىف املركز الثانى بنسبة  61.1

جدول  يوضح    ،حتياجات املستفيدين وتقديم خدمات للمستفيدين بشكل فعالامن املؤهالت العليا باملكتبة يؤدى إىل تفهم    33عدد  

%، بينام املؤهالت فوق املتوسطة ال توجد، أما املؤهالت املتوسطة  66.6بلغت نسبتها  التي  املؤهالت العليا    قلة عدد مكتبة كلية الرتبية  

لتقديم خدمات للمستفيدين بشكل    للغاية  قليلوهو  من املؤهالت العليا باملكتبة    8%،، وباملالحظة وجود عدد  33.4سبتها  بلغت نف

الذين متت مالحظتهم    مقارنة بعدد املرتددين عىل املكتبة من حيث عدد طالب املرحلة اجلامعية األوىل، وطالب الدراسات العليا   ،فعال

 .بشكل مبارش

%، بينام املؤهالت فوق املتوسطة  71.4من املؤهالت العليا بلغت نسبتها    اتضم عدد  وجد أهنا   مكتبة كلية العلومتحليل جدول  وب

املتوسطة   املؤهالت  أما  توجد،  نسبتها  ف ال  عدد  28.6بلغت  وجود  وباملالحظة  خدمات   %10،  يؤدى  باملكتبة  العليا  املؤهالت  من 

%، بينام  50بلغت نسبتها  حيث    لمؤهالت العليا افتقارها لجدول مكتبة كلية الصيدلة  يتبني من حتليل  مقبول،كام  للمستفيدين بشكل  

من املؤهالت  فقط    4وباملالحظة وجود  ،تساوت  نسبتها مع املؤهالت العليا،  فاملؤهالت فوق املتوسطة ال توجد، أما املؤهالت املتوسطة  

،وبالتاىل البد أن تكون هناك خاصة ىف كلية عملية هبذا احلجمبو  ،ل فعاللتقديم خدمات للمستفيدين بشك   جًداقليال   ، يعدالعليا بمكتبة

 نظرة مستقبلية لتوظيف عدد من أخصائيي املعلومات لدهيم املهارات التقنية واملكتبية لتقديم املعرفة ىف عرص املعرفة. 

 المعرفة ( يوضح المهارات الشخصية الواجب توافرها فى أخصائي المعلومات فى عصر  5جدول رقم ) 

 مقبول جيد   ممتاز العنرص م

    املهارات الشخصية:  

 % 6.8 7 % 34.3 35 % 58.8 60 والتدريب املستمر الذايت السعينحوالتعلم  1

 % 5.8 6 % 43.1 44 % 50.9 52 تقديم املزيد  يف  والرغبة نحوالعمل الدافعية 2

 % 23.5 24 % 44.1 45 % 32.3 33 حتت الضغط  بإتقان العمل القدرةعىل 3

 % 16.6 17 % 53.9 55 % 29.4 30 بروح الفريق  والتحيل القيادة القدرةعىل 4

 % 14.7 15 % 60.7 62 % 24.5 25 العمل  ةيف اإلبداعي 5

 % 19.6 20 % 29.4 30 % 53.9 55 اآلخرين مع  بفاعلية العمل 6
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 عنارص حتصلت   ةثالثيتضح من حتليل جدول املهارات الشخصية ألخصائي املعلومات بمكتبات جامعة اإلسكندرية أن هناك  

، يليه العمل بفاعلية مع  استجابة  نيستجابات ستابعدد    تالسعى نحو التعلم الذاتى والتدريب املستمر وجاء  ي:عىل تقدير ممتاز وه

  ني  ومخستنيثناستجابات بلغت  ا، ثم الدافعية نحو العمل والرغبة ىف تقديم املزيد بعدد  جابةاست  نياآلخرين وحتصل عىل مخسة ومخس

%، يليها بنفس النسبة املئوية عنرص 60.7عىل تقدير جيد، أوهلا كان اإلبداعية ىف العمل وحتصلت عىل    حتصل ثامنية عنارصاستجابة، بينام  

استجابة، يليها عنرص القدرة عىل القيادة والتحىل بروح الفريق بواقع    62ة بواقع  التمكن من املصطلحات التخصصية باللغة اإلنجليزي

استجابة، ثم عنرص متابعة كل ما    55ستجابات  مفاهيم التخصص والوعى بمدلوالهتا عىل نفس عدد اال  فةاستجابة، وعنرص معر  55

استجابة، أما عنرص املشاركة   50بينام عنرص تقبل األفكار اجلديدة حصل عىل    ،%50.9هو جديد ىف التخصص بصفة منتظمة حتصل عىل  

%، يليه القدرة عىل العمل بإتقان حتت ضغط بنسبة مئوية قدرها  45حصل عىل نسبة مئوية قدرها  ف مع الزمالء ىف املعلومات واملعرفة  

متالك القدرة عىل  ا%، يليها عنرص  62.7نسبة مئوية قدرها  ب  %، أما تقدير مقبول فتحصل عنرص إتقان لغة أجنبية واحدة عىل األقل44.1

القرار   قدرها  واختاذ  مئوية  نسبة  عىل  نسبة  61.7حصل  املتخصصة جاءت  العمل  وورش  املؤمترات  ىف  املشاركة  عىل  احلرص  ثم   ،%

دور أخصائي املعلومات اجلديد  ما عنرص اإلملام بأ%،  58.8متالك مهارات التواصل مع اآلخرين عىل نسية  ا %، بينام حتصل عنرص  60.7

تلبية  55.8حصل عىل نسبة  فىف عرص املعرفة   %، ثم القدرة عىل  54.9حتياجات املستفيدين برسعة وحصل عىل  ا% ،يلية القدرة عىل 

ة تحصل عىل نسبف ،%، أما عنرص املرونة ىف التفكري والقدرة عىل حل املشكالت53.9حصل عىل وتسويق املعلومات ومنتجات املعرفة 

%، وبالنظر إىل حتليل األرقام 44.2حصل عىل نسبة مئوية قدرها  و%، وأخرًيا عنرص تطبيق املعرفة ىف العمل  اليومى  50مئوية قدرها  

 نجد أن ثالثة عنارص حتصلوا عىل تقدير ممتاز، وثامنية جيد، وتسعة مقبول . 

ئي املعلومات ىف عرص املعرفة حتتاج إىل عمل دورات  وبتحليل عنارص اجلدول نجد أن أغلب املهارات الواجب توافرها ىف أخصا 

حمل  باملكتبات  العاملني  افتقار  نالحظ  ألننا  تقليدية،  غري  معلوماتية  خدمات  لتقديم  وتقنيًا  معرفيًا  إلعدادهم  عمل  وورش  تدريبية 

لغة من احلواجز األساسية للتفاعل  الدراسة إىل ضعف معرفتهم بالدور الرئيسى ألخصائي املعلومات ىف عرص املعرفة، كام يعد عنرص ال

 مع العرص الرقمى وكذلك املهارات التكنولوجية من رقمنة وبحث عن املعلومات وما إىل ذلك من اخلدمات الرقمية.

 مقبول جيد   ممتاز العنرص م

 % 31.3 32 % 49 50 % 19.6 20 اجلديدة األفكار يتقبل 7

 % 44.1 45 % 31.3 32 % 24.5 25 اليومي  العمل  يف  املعرفة تطبيق  8

 % 34.3 35 % 45 46 % 20.5 21 من معلومات ومعرفة يهبمشاركة الزمالء يف مالد يقوم 9

 % 50 51 % 32.3 33 % 17.6 18 حل املشكالت عىل التفكريوالقدرة يف املرونة 10

 % 58.8 60 % 31.3 32 % 9.8 10 اآلخرين مع  التواصل مهارات امتلك 11

 % 61.7 63 % 23.5 24 % 14.7 15 القرار اختاذ عىل القدرة 12

 % 33.3 34 % 53.9 55 % 12.7 13 مدلوالهتا ب والوعي التخصص مفاهيم  معرفة 13

 % 37.2 38 % 50.9 52 % 11.7 12 ىف جمال التخصص   كل ما هو جديد متابعة  14

 % 55.8 57 % 29.4 30 % 14.7 15 إملام أخصائي املعلومات  بالدور اجلديد يف عرص املعرفة  15

 % 60.7 62 % 34.3 35 % 4.9 5 احلرص عىل املشاركة يف املؤمترات وورش العمل املتخصصة  16

 % 54.9 56 % 43.3 35 % 10.7 11 املستفيدين برسعة  احتياجات تلبية  عىل القدرة 17

 % 53.9 55 % 32.3 33 % 13.7 14 ومنتجات املعرفة  املعلومات تسويق عىل القدرة 18

 % 62.7 64 % 25.4 26 % 11.7 12 إتقان لغة أجنبية واحدة عىل األقل  19

 % 17.6 18 % 60.7 62 % 21.5 22 التمكن من املصطلحات التخصصية باللغة اإلنجليزية  20ٍ
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 ( يوضح المهارات التكنولوجية الواجب توافرها فى أخصائي المعلومات فى عصر المعرفة  6جدول رقم ) 

 مقبول جيد   ممتاز العنرص م

    املهارات التكنولوجية :  

 % 34.3 35 % 43 44 % 22.5 23 متلك املهارات الالزمة للتعامل مع احلاسب اآليل ي 1

 % 56.8 58 % 27.4 28 % 15.6 16 االستخدام الفعال للتقنية وتطويعها لتسهيل العمل 2

 % 51.9 53 % 38.2 39 % 9.8 10 معرفة واسعة باملصادر االلكرتونية وكيفية التعامل معها  3

متلك مهارات البحث عن املعلومات وحفظها واسرتجاعها وقت احلاجة  ي 4

 إاليها 

15 14.7 % 36 35.2 % 51 50 % 

 % 46 47 % 43 44 % 10.7 11 القدرة عىل تنقية املعلومات وتقييمها وحتديد أمهيتها  5

 % 52.9 54 % 39.2 40 %7.8 8 كموجه ومدرب للمستفيدين عىل استخدام املصادر االلكرتونية  هقوم بدوري 6

يمتلكون مهارات التعامل   %  22.5تضح أن  ا من حتليل جدول املهارات التكنولوجية ألخصائي املعلومات بجامعة اإلسكندرية  

% يمتلكوهنا بشكل مقبول، وبالتاىل فتلك النسبة حتتاج إىل دورات تدريبية متخصصة، بينام 34.3مع احلاسب اآلىل بشكل ممتاز، بينام  

اال للعملعنرص  للتقنية وتطويعها  الفعال  مقبول    فتحصل  ،ستخدام  بلغت    عىل عنرص  مئوية  بنسبة  األول  صل  %،بينام حت56.8املركز 

ستفادة من التقنية ىف عمله من أجل خدمة  رضورة توعية أخصائي املعلومات بكيفية اال  عىل %، وهذا يدل  15.6عنرص ممتاز عىل نسبة  

كان تقدير مقبول ىف املركز األول بنسبة مئوية فالباحثني، أما عنرص املعرفة الواسعة بمصادر املعلومات اإللكرتونية وسبل التعامل معها  

% ، وبالنظر إىل النسبتني نجد الفارق الكبري بينهام وهذا يدل عىل رضورة  9.8نام تقدير ممتاز حصل عىل نسبة مئوية قدرها  %، بي51.9

إخصائي حفظها    يحصول  وطرق  املعلومات  عن  البحث  مهارات  عنرص  بينام  النقطة،  تلك  لتدعيم  تدريبية  دورات  عىل  املعلومات 

%، وبالتاىل 14.7%، وتقدير ممتاز حتصل عىل نسبة مئوية قدرها  50دير مقبول بنسبة مئوية قدرها  تقب جاء ىف املركز األول  فواسرتجاعها  

جاء أيضا املركز األول   ،أما عنرص القدرة عىل تنقية املعلومات وتقييمها   غري مرىض،وهذا مؤرش   أيًضا   هناك فروق كبرية بني التقديرين

، وأخرًيا عنرص    قوى  %، وبالتاىل هذه من النقاط التى حتتاج إىل تدعيم10.7  هاءت نسبت%، بينام تقدير ممتاز ج46من نصيب تقدير مقبول  

%، بينام 52.9حتصل تقدير مقبول عىل نسبة مئوية قدرها  و  لكرتونيةأقوم بدوري كموجه ومدرب للمستفيدين عىل استخدام املصادر اإل

رهم  اوتعريفهم بمهامهم وأدو  هاملعلومات عىل كيفية القيادة والتوجيي  ي%، مما جيعل رضورة تدريب أخصائ7.8تقدير ممتاز حتصل عىل  

ة، وهو من األمور الرضورية حتى يقوم أخصائي املعلومات بدوره ويستوعب املستجدات التقنية التى تطرأ عىل  اجلديدة ىف عرص املعرف

افراها ىف أخصائي املعلومات بمكتبات جامعة  التخصص، وهذا من خالل النظرة العامة عىل جدول املهارات التكنولوجية الواجب تو

أخصائي  يتطور  مل  إن  الذى  الرقمى  العرص  ىف  لدوره  اجلديد  املفهوم  لتقبل  واستعداده  ذاته  تطوير  إىل  بحاجة  أهنا  نجد  اإلسكندرية 

 .املعلومات فلن يكون له مكان
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 نتائج الدراسة وتوصياتها: 
األكثر   - احلقوق  كلية  مكتبة  أن  الدراسة  أعداد  أوضحت  حيث  من  عدًدا  واألقل  العاملني  أعداد  حيث  من  عدًدا 

 د املتخصصني. اعد أتحتل املركز األول من حيث فاملتخصصني، بينام مكتبة كلية التجارة 

كانت فأكثر املكتبات من حيث عدد األجهزة، بينام أقلهم ىف عدد األجهزة    احلقوقأوضحت الدراسة أن مكتبة كلية   -

 .الصيدلةكتبة كلية مكتبة كلية الرتبية وم

الذاتى والتدريب املستمر  - التعلم  العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية عندهم حرص كبري عىل  الدراسة أن  بينت 

 خرين، ثم الدافعية نحو العمل والرغبة ىف تقديم املزيد. والعمل بفاعلية مع اآل

لدهيم ضعف ىف إتقان اللغات األجنبية، والقدرة عىل  وهم  أشارت الدراسة إىل العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية   -

 هناك ضعف ىف املشاركة ىف املؤمترات وورش العمل. واختاذ القرار،

ائي املعلومات لدهيم قصور ىف التواصل مع اآلخرين، وكذلك اإلملام بمهام أخص  يأوضحت الدراسة أن أخصائي -

 القدرة عىل تسويق خدمات املعلومات.وقصور يف املعلومات ىف عرص املعرفة، 

 % فقط لدهيم مهارات التعامل مع احلاسب بشكل ممتاز. 22.5بينت الدراسة أن نسبة  -

 ىف تطويع التقنية خلدمة العمل. كان أداؤهم ضعيفا املعلومات  يأشارت الدراسة أن أخصائي -

أن هناك قصور - الدراسة  املعلومات   ا أشارت  بمصادر  اإلسكندرية  بمكتبات جامعة  املعلومات  معرفة أخصائي  ىف 

 اإللكرتونية، وطرق التعامل معها. 

مها وعنرص توجيه وتدريب املستفيدين، هبام ضعف  يأوضحت الدراسة أن عنرص القدرة عىل تنقية املعلومات وتقي -

 ي املعلومات بمكتبات جامعة اإلسكندرية.يشديد لدى أخصائ

 ات الدراسة : توصي
 توىص الدراسة بالتاىل : 

واملعلومات - املكتبات  جمال  ىف  متخصصني  توفري  للعمل    رضورة  متقدمة  تكنولوجية  دورات  عىل  احلاصلني  من 

 مكتبات جامعة اإلسكندرية نظرُا للنقص الشديد ىف أعداد املتخصصني. ب

 التطورات التقنية ومتطلبات عرص املعرفة اجلديد.ستيعاب رضورة تطوير برامج التأهيل األكاديمى للمكتبيني،ال -

 .وماسحات ضوئية هتامم بالبنية التحتية للمكتبات وتوفري إنرتنت رسيع وأجهزة حاسبات حديثةرضورة اال -

رضورة عمل دورات متخصصة ىف اللغات األجنبة حتى يتسنى ألخصائي املعلومات التمكن من عمل إسرتاتيجيات  -

 . باملصطلحات البحثية بسهولة واإلملام بحث للباحثني

 بالدور املتوقع منهم ىف عرص املعرفة.لتعريفهم  خصائيني  توىص الدراسة برضورة العمل عىل نرش الوعى بني األ -
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ية، ة العلوم جامعةوهران:كلي مجتمع المعلومات وال كفاءات الجديدة لدى أخصائي المعلومات)ماجستير(، ،زهرة بزاو
 .2015الإنسانية والعلوم الإسلامية،قسم المكتبات والعلوم الوثائقية،

يادية فى  عيسى،صلاح الدين.  با أمهارات مهنة المكتبات والمعلومات ووظائفها المتجددة من خلال الأدلة المرجعية الر ور
يكاأو بى للمكتبات االمؤتمر الحادى عشر لل ،مر بر،تحاد العر  .2002 والمعلومات،أكتو

يةمستقبلية بيئة في والمعلومات المكتباتأخصائي إعداد ،عبدالهادي ،محمدفتحي   في الاتجاهات الحديثة : إل كترونيةرؤ
 ) م 2002 يوليو (، 11 ع ، والمعلومات المكتبات

ين المختص في المعلومات واقتصاد المعرفة  ،علوى،هند  )2008)ديسمبر  17ع  -. cybrarians journal -. تكو
 ،٢،ع١٠مج ،الوطنية فهد  الملك مكتبة مجلة "،هندسةالمعرفةوإدارتها عصر  في لمهنةالمعلومات الدورالجديد" . نعيمة جبر،

 .م٢٠٠٥ فبراير – ٢٠٠٤ سبتمبر /  ه١٤٢٥الحجة ذو – رجب

براهي حسن،محمد بي مجلة ٣٠٠٠ "والتطلعات التحديات: المعلومات إعدادأخصائي  على الرقمية البيئة ريث أت "، مإ   ،متاح العر
 /http://www.arabcin.net/arabiaall الرابط على

بداعية تنميةالمهارات ".فوزي نهلة مصطفى،  للمؤتمر الحادي مقدم بحث  "،العصرالرقمي في المعلومات لاختصاصي الإ
بي للاتحاد نيوالعشر  بية الرقمية المكتبة حول والمعلومات للمكتبات العر  .م٢٠١٠، بيروت  ،العر

بيخ ين  متطلبات بين الرقمية المكتبات في العاملون" ،نبيل،در ين لبرامج دراسة  :البرامج وواقع التكو   المكتبيين بجامعة تكو
بي  للاتحاد نيوالعشر  الحادي للمؤتمر مقدم بحث ،"قسنطينة منتوري الرقمية  المكتبة حول  والمعلومات للمكتبات العر
بية،  .م٢٠١٠بيروت، العر
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The study tried to shed light on the importance of the human element, which is one of the most important 
elements of the era of knowledge, especially in the field of libraries and information, where the human element is 
the focus of providing information to create knowledge in the era of knowledge, and this study is a survey study 
of the reality of information specialists in the libraries of Alexandria University to stand On the strengths and 
weaknesses of information specialists, as well as the role that information specialists play in the libraries of 
Alexandria University, and their knowledge of the nature of their role in the era of the knowledge. 

The study also indicated that the College of Law library is the most numerous in terms of the number of 
employees and the least number in terms of the number of specialists, while the College of Commerce library 
occupies the first place in terms of the number of specialists. And the College of Pharmacy library is the most in 
terms of the number of devices, while the least number of them is in the number of devices. It was the library of 
the Faculty of Education and the Library of the Faculty of Commerce, and the study showed that the employees of 
the libraries of Alexandria University have great eagerness to self-learning, continuous training and work 
effectively with others, and then the motivation towards work and the desire to provide more. This study indicated 
that workers in Alexandria University libraries have a weakness in Proficiency in foreign languages and the 
ability to make decisions, and there is a weakness in participation in conferences and workshops. The study also 
showed that information specialists have deficiencies in communicating with others, as well as familiarity with 
the tasks of information specialists in the era of the knowledge, and then the ability to market information services, 
The study indicated that only 22.5% have excellent computer skills. The study also indicated that information 
specialists obtained an acceptable grade in adapting technology to serve work. The study also revealed that there 
is a deficiency in the information specialist's knowledge of the libraries of Alexandria University about electronic 
information sources, and the way to deal with them. The study also showed that the ability to purify and evaluate 
information and the element of directing and training the beneficiaries is a severe weakness of information 
specialists in Alexandria University libraries . 
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