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مستخلص

أوضحت هذه الدراسة واقع مقررات املكتبات واملعلومات داخل أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا
التعليم بكليات الرتبية ىف القاهرة الكربى ،ومدى ارتباطها بتطور تكنولوجيا املعلومات وسوق العمل من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس؛ حيث هدفت إىل رصد واقع هذه الربامج واملقررات الدراسية ،واملحتوى العلمى داخل
تلك األقسام  ،وإظهار مدى كفاية الساعات التدريسية اخلاصة بالوحدات الدراسية لتلك املقررات داخل الربامج
الدراسية  ،وحتديد مدى ارتباط تلك املقررات بامليدان العمىل ً ،
فضال عن إبراز الدور اهلام الذى يضطلع به أعضاء
هيئة التدريس هبذه األقسام حول دعمهم لتلك املقررات؛ إلعداد كوادر برشية مؤهلة ىف ظل عرص املعرفة  ،وكذلك
توضيح مدى مواكبة تلك املقررات ومدى تأهيلها للتطورات احلديثة واحتياجات سوق العمل ،مع بيان أهم
جوانب القصور التى تتضمنها هذه الربامج واملقررات الدراسية من أجل التغلب عليها لالرتقاء بأداء اخلرجيني،
ومالءمتهم لسوق العمل ىف املؤسسات النوعية املختلفة .
الكلامت املفتاحية :تكنولوجيا املعلومات؛ هيئة التدريس؛ املناهج الدراسية؛ كليات الرتبية؛ سوق العمل.

املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات؛ مج ،2ع( 4يوليو )2020

257

مقررات املكتبات واملعلومات ﺑكليات الرتﺑية وارتباطها ﺑتطور تكنولوجيا املعلومات ...

258

متهيد

كبريا من نجاح أي
إن نجاح أي دولة وتقدمها يعتمد إىل حد كبري عىل البرش املوجودين بداخلها ،كام أن جز ًءا ً
مرشوع أو فشله يعزي إىل سلوكيات البرش العاملة به ،وبناء عىل ذلك فإن اجلهود املبذولة من قبل أي دولة متقدمة
أو نامية؛ للنهوض بالقوي البرشية هبا يستلزم النهوض بالعديد من اجلوانب من أمهها الربامج الدراسية الفعالة التي
تعد من أهم جوانب االستثامر يف رأس املال البرشي( الوردى)2000 ،؛ حيث يعترب اإلعداد اجليد واملراجعة
والتحديث والتطوير املستمر للربامج واملقررات الدراسية من األمور األساسية إلعداد خرجيني عىل مستوى عا ٍل
من املهارة والكفاءة يتناسبون مع التطورات احلديثة ملجتمعاهتم ،وسوق العمل يف جماالت ختصصاهتم مما يساعد يف
بناء قوي برشية وطنية قادرة عىل القيام باملهام املطلوبة باألساليب احلديثة ،وحتقيق الفاعلية املنشودة من خالل إعداد
أخصائي يستطيع أن يتكيف مع متطلبات احلارض واملستقبل بإجيابياته وسلبياته يف ضوء األوضاع التعليمية
واملستجدات العاملية ،واستخدام أدوات املستحدثات التكنولوجية يف ظل جمتمع املعرفة (سعيد ،وجرجس.)2013
 - 1/1أهمية الدراسة

تتبلور أمهية هذه الدراسة ملا هلا من أمهية عظيمة للمقررات الدراسية الفعالة التي تعد من أهم جوانب
االستثامر يف رأس املال البرشي من خالل النقاط التالية:
 )1تعد دراسة "واقع مقررات املكتبات واملعلومات بكليات الرتبية وارتباطها بتطور تكنولوجيا املعلومات،
بكرا مل يسبق تناوله يف البيئة
وسوق العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف القاهرة الكربى" موضو ًعا ً
العربية.
 )2تقديم صورة واضحة املعامل عن واقع مقررات املكتبات واملعلومات يف أقسام املكتبات واملعلومات
وتكنولوجيا التعليم واملعلومات بكليات الرتبية يف القاهرة الكربى ،كذلك تقييم تلك املقررات من خالل وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس؛ من أجل إحداث الربط بني املؤسسات األكاديمية واملؤسسات املهنية املحتمل أن يعمل
هبا خرجيو تلك األقسام.
 )3إبراز حقيقة تأثر التعليم باحتياجات سوق العمل املتالحقة التي يشهدها ختصص املكتبات واملعلومات،
ورضورة مواكبة املناهج لتلك التطورات؛ حتى ال يعاين خرجيو تلك األقسام من الفجوة ما بني الدراسة النظرية
وسوق العمل بتداعيات سلبية عىل هذا التخصص بصفة خاصة.
 )4توضيح مدى ما حققته تطوير الربامج الدراسية لبعض هذه األقسام يف دعم تطوير أداء اخلرجيني،
ومالءمتهم لسوق العمل يف املؤسسات واملعلومات النوعية بوجه عام ،واملكتبات املدرسية بوجه خاص.
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 )5التغذية املرتدة من نتائج الدراسة التي يمكن أن تفيد يف عملية التخطيط اجليد والسليم؛ لتزويد جماالت
العمل بالقوى البرشية املؤهلة واملدربة من خالل إعداد خرجيني تتوافر فيهم الصفات واملهارات املهنية والتقنية مع
إعدادهم الرتبوي والنفيس والثقايف؛ ملواكبة ما تفرضه عليهم مهنة املكتبات واملعلومات من حتديات يف ظل جمتمع
املعرفة.
 )6اإلسهام يف الكشف عن املعوقات التي تتضمنها الربامج الدراسية من نقاط قوة من شأهنا أن تساعد عىل
االرتقاء بأداء اخلرجيني ،ونقاط الضعف التي حتتاج إىل تعديل وتغيري.
 - 2/1مشكلة الدراسة وتساؤالتها

إلبراز مشكلة الدراسة طرحت الباحثة السؤال الرئيس اآليت:
 ما واقع مقررات املكتبات واملعلومات بأقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم بكلياتالرتبية ،وارتباطها بتطور تكنولوجيا املعلومات ،وسوق العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف القاهرة الكربى؟
وخاصة أن بعض هذه األقسام يعاين من تقليدية ونمطية وقدم املقررات الدراسية ،وكذلك غياب التنسيق
جيا معدا إعدا ًدا مهنيا،
والتعاون مع بعضها البعض من جانب ،ومع سوق العمل من جانب آخر ،والذي يتطلب خر ً
وتقنيا جيدً ا ،وخاصة يف ظل تطور منظومة التعليم اجلديدة التي تم تفعيلها يف سبتمرب ( ،)2018والذي يمثله قسم
املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم يف جامعة األزهر ،والبعض اآلخر قام بتطوير اخلطط واملقررات
الدراسية؛ لدعم تطوير أداء اخلرجيني ،ويتمثلون يف قسمي تكنولوجيا التعليم واملعلومات يف جامعتى حلوان وعني
شمس.
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس السابق جمموعة من األسئلة ،وذلك عىل النحو التايل:
 -1ما واقع الربامج واملقررات الدراسية واملحتوى العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام
املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية يف القاهرة الكربى؟
 -2هل الساعات املقررة لتدريس الوحدات الدراسية اخلاصة باملكتبات واملعلومات داخل برامج أقسام
املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم أقل ،أو أكثر مما جيب وتتوازن كل من اجلوانب النظرية والتطبيقية
بداخلها؟
 -3ما مدى ارتباط املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بتلك األقسام بامليدان العميل من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس يف القاهرة الكربى؟
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 -4ما الدور اهلام الذي يضطلع به أعضاء هيئة التدريس بأقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم
حول دعم املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات إلعداد كوادر برشية مؤهلة يف ظل جمتمع املعرفة؟
 -5هل تواكب وتؤهل الربامج األكاديمية احلالية يف أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم
التطورات احلديثة واحتياجات سوق العمل ومتطلباته؟
 -6ما أهم جوانب القصور التي تتسم هبا الربامج واملقررات الدراسية واملحتوى العلمي داخل أقسام
املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 -7ما أهم السبل التي يمكن من خالهلا التغلب عىل جوانب القصور احلالية يف الربامج واملقررات واملحتوى
العلمي املستخدم يف العملية التدريسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بتلك األقسام يف القاهرة الكربى؟
 -8هل توجد فروض ذات داللة إحصائية بني آراء أعضاء هيئة التدريس يف أقسام املكتبات واملعلومات
وتكنولوجيا التعليم حول واقع املقررات الدراسية اخلاصة باملكتبات واملعلومات ومدى ارتباطها وتأهيلها لسوق
العمل يف القاهرة الكربى؟
 - 3/1أهداف الدراسة

 -1رصد واقع الربامج واملقررات الدراسية واملحتوى العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام
املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية يف القاهرة الكربى وحتليلها.
 -2إظهار مدى كفاية الساعات املقررة لتدريس الوحدات الدراسية اخلاصة باملكتبات واملعلومات داخل
برامج أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم ومدى توازن اجلوانب النظرية والتطبيقية بداخلها بكليات
الرتبية.
 -3حتديد مدى ارتباط املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بتلك األقسام بامليدان العميل من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس يف القاهرة الكربى.
 -4إبراز الدور اهلام الذي يضطلع به أعضاء هيئة التدريس بأقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم
حول دعم املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات إلعداد كوادر برشية مؤهلة يف عرص املعرفة.
 -5توضيح مدى مواكبة الربامج الدراسية ،ومدى تأهيلها للتطورات احلديثة ،واحتياجات سوق العمل
داخل أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية.
 -6بيان أهم جوانب القصور التي تتسم هبا الربامج واملقررات الدراسية واملحتوى العلمي بداخل أقسام
املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
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 -7الوقوف عىل أهم السبل التي يمكن من خالهلا التغلب عىل جوانب القصور احلالية يف الربامج واملقررات
واملحتوى العلمي املستخدم يف العملية التدريسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بتلك األقسام يف القاهرة
الكربى.
 -8اخلروج بمؤرشات إحصائية عن الفروق الدالة إحصائيا بني آراء أعضاء هيئة التدريس يف أقسام املكتبات
واملعلومات وتكنولوجيا التعليم حول واقع املقررات الدراسية اخلاصة باملكتبات واملعلومات ،ومدى ارتباطها
وتأهيلها لسوق العمل يف القاهرة الكربى.
 - 4/1مصطلحات الدراسة
 – 1/4/1كليات التربية

مؤسسات تعليمية جامعية ُت ِعدُّ املعلمني للمراحل التعليمية املختلفة ،ومتنح درجة البكالوريوس يف العديد
من الربامج التخصصية التي ختدم العملية التعليمية (عوض.)2000 ،
 – 2/4/1المقرر الدراسي

يعرف املقرر بأنه نظام يتفاعل فيه كل من املعلم واملتعلم واملواد التعليمية ،وعىل هذا يمكن القول أن املقرر
هو كيان من كيانات املنهج (حيدر.)2004،
 – 3/4/1المنهج

املنهج يف اصطالح الرتبويني هو اخلطة ،أو النظام الذي يتبع لبلوغ األهداف الرتبوية التي تتطلع األقسام
موضوع الدراسة إىل حتقيقها (جرب ،)2003 ،وهو جمموعة من العنارص (مادة – طرائق – ونشاط) ال يمكن التفريق
أيضا بأنه عبارة عن سياق للمواد العلمية ،أو الرتبوية التي تلقى للمتعلمني
بينها؛ ألهنا وحدات متفاعلة ،ويعرف ً
خالل فرتة الدراسة ،وذلك جلعل العملية التعليمية منسقة ومرتبة (.)Wikipedia,2019
 – 4/4/1المهارات

هي القدرة عىل تأدية مهمة معينة بإتقان وفق أساليب وإجراءات حمددة (العمران.)2009 ،
 – 5/4/1سوق العمل

يقصد به اجلهات أو القطاعات احلكومية التي حتتاج إىل خمتىص مكتبات ومعلومات قادرين عىل التعامل مع
التطورات التقنية والتفاعل معها واالستفادة منها يف إدارة املعلومات (بوعزة ،وجرب.)2002،
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 – 6/4/1مجتمع المعرفة

قدم عامل االجتامع دانييل مصطلح جمتمع املعرفة عام ( )1973واص ًفا التحول االقتصادي من اقتصاد صناعي
قائم عىل الصناعة يركز عىل إنتاج السلع ،وتسويقها إىل اقتصاد معريف قائم عىل املعرفة ،ويركز عىل إنتاجها وتطبيقها،
ويف عام ( )1993طور بيرت دروكر مفهوم جمتمع املعرفة بصورة أوسع ،واض ًعا فئة جديدة يف املجتمع سامها عامل
أساسا عىل
املعرفة )  ،) Drucker,1994وبعبارة أخرى يمكن أن تعرف جمتمع املعرفة بأنه ذلك املجتمع الذي يقوم ً
نرش املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط املجتمعي )الربنامج اإلنامئى. )2003،
 -5/1حدود الدراسة

 – 1/5/1الحدود الموضووعية :تركزت الدراس ــة عىل رص ــد واقع املقررات الدراس ــية اخلاص ــة ﺑاملكتبات واملعلومات
داخل ﺑرامج أقســام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم واملعلومات ﻲﻓ كليات الرتﺑية من وجهة نظر أعضــاء
هيئة التدريس وحتليلها.
 – 2/5/1الحودود المكوانيوة :تتخـذ الـدراس ـ ـ ـ ــة ميـدانـا جغراف ًّيـا هلـا داخـل نطـاق القـاهرة الكربى ،ويتمثـل هـذا امليـدان ﻲﻓ
ثالث جامعات ،وهى جامعة عني شمس – جامعة حلوان – جامعة األزهر.
 – 3/5/1الحدود الزمنية :وهي فرتة إجراء الدراسة امليدانية ﺑداية من مارس  ،2019وحتى االنتهاء منها.
 – 4/5/1الحودود النوعيوة :ينصـ ـ ـ ـ ــب اهتامم هــذه الــدراسـ ـ ـ ـ ــة عىل أحــد أهم دعــائم العمليــة التعليميــة ،وهي املقررات
الـدراسـ ـ ـ ـ ـيـة اخلـاص ـ ـ ـ ــة ﺑـاملكتبـات واملعلومـات ﺑـداخـل أقس ـ ـ ـ ــام املكتبـات واملعلومـات وتكنولوجيـا التعليم ﻲﻓ كليـات
الرتﺑية.

 - 6/1منهج الدراسة وأدواتها
 – 1/6/1منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة بحكم طبيعتها ولتحقيق أهدافها السابق ذكرها عىل املنهج املسحي امليداين الذي يعني
بالكشف عن األوضاع القائمة واملحيطة بظاهرة ما من أجل النهوض هبا (عبد اهلادى ،)2003،وقد تم االعتامد
عىل هذا املنهج بغرض وصف وحتليل ومقارنة البيانات املتعلقة باملقررات الدراسية اخلاصة باملكتبات واملعلومات،
وكذلك حتليل آراء أعضاء هيئة التدريس حول هذه املقررات بداخل أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا
التعليم بكليات الرتبية يف القاهرة الكربى.
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 – 2/6/1مجتمع الدراسة

ينقسم جمتمع الدراسة إىل ثالث فئات وهى:
 – 1/2/6/1أعضاء هيئة التدريس

وهم أعضاء هيئة التدريس بأقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم واملعلومات باجلامعات املرصية
يف منطقة القاهرة الكربى ،ويوضح اجلدول رقم ( )1التايل جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات
املرصية.
جدول رقم ( )1مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بداخل األقسام العلمية

م
1

جامعة األزهر
()2
ع.ب
ع.ك
24
28

()3

ع.ك
42

جامعة حلوان

ع.ب
35

()1

جامعة عني شمس
ع.ب
ع.ك
16
20

وقد استطاعت الباحثة احلصول عىل أعداد أعضاء هيئة التدريس من خالل:
 شئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر. شئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان. شئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة عني شمس. – 2/2/6/1الربامج "اللوائح" الدراسية

وهي الربامج "اللوائح" التي تتضمن مجيع املقررات التي يتم تدريسها للطالب بداخل األقسام العلمية حمل
الدراسة يف القاهرة الكربى ،والتي حتتوي بدورها عىل املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات.
وقد استطاعت الباحثة احلصول عىل الربامج "اللوائح" الدراسية من خالل:
 شئون الدراسة – كلية الرتبية بنني  -جامعة األزهر. رئيس القسم وشئون الدراسة – كلية الرتبية  -جامعة حلوان. -شئون أعضاء هيئة التدريس -كلية الرتبية  -جامعة عني شمس.

 -1استبعدت الباحثة من العينة أعضاء هيئة التدريس (املعارين – اإلجازات اخلاصة  ....رعاية الطفل ،...ع).
 -2ع .ك العدد الكيل ألعضاء هيئة التدريس داخل األقسام ﻲﻓ اجلامعة.
 -3ع .ب العدد الكيل ألعضاء هيئة التدريس ﺑدون إعارات ،أو إجازات خاصة.
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 – 3/2/6/1األقسام العلمية ﺑاجلامعات املرصية

وهي األقسام األكاديمية لدراسة املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية داخل نطاق
اجلامعات املرصية الثالثة عينة الدراسة وتتمثل يف:
 -قسم املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية – جامعة األزهر – بنني.

()4

 -قسم تكنولوجيا التعليم واملعلومات – بكلية الرتبية بنات – جامعة عني شمس.

()5

 قسم تكنولوجيا التعليم واملعلومات -بكلية الرتبية -جامعة حلوان. – 3/6/1عينة الدراسة

 – 1/3/6/1أعضاء هيئة التدريس

وقد جلأت الباحثة إىل أسلوب العينة العمدية "املقصودة"  ،Purposive Sampleوهي العينة التي يتعمد
الباحث العلمي أن تتكون من وحدات معينة؛ ألنه يعتقد أهنا متثل املجتمع األصيل ً
متثيال صحي ًحا ،ويف هذه احلالة
يكون أفراد العينة بسامهتم ومواصفاهتم معروفني لدى الباحث سل ًفا برصف النظر عن أسامئهم وشخصياهتم
(حسن.)1990 ،
وبناء عىل ذلك قامت الباحثة بتحديد حجم العينة يف اجلامعات الثالثة ،وحرص أعداد أعضاء هيئة التدريس
ضوا وذلك بنسبة بلغت ( )90.7من جمتمع الدراسة ككل يف اجلامعات الثالثة ،انظر
وتم حتديدهم بـ ( )68ع ً
اجلدول رقم ( )2التايل:
جدول رقم ( )2عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس

م

اجلامعات

1
2
3

األزهر
حلوان
عني شمس
املجموع

ع
24
35
16
75

 -4لعدم وجود قسم ﻲﻓ كلية الرتﺑية ﺑنات – جامعة األزهر.
 -5لعدم وجود القسم ﻲﻓ كلية الرتﺑية – جامعة عني شمس.

العدد الكيل

%
100
100
100
100

ع
23
30
15
68

عينة الدراسة

%
33.8
44.1
22.1
100
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 – 2/3/6/1الربامج "اللوائح الدراسية"

وقد قامت الباحثة بتحليل الربامج "اللوائح الدراسية"؛ لرصد واقع عدد املقررات اخلاصة باملكتبات
واملعلومات وساعاهتا بالنسبة لعدد مقررات الربامج الدراسية ،وساعاهتا بداخل األقسام العملية عينة الدراسة.
 – 3/3/6/1األقسام العلمية

وقد تم اختيار وتطبيق الباحثة لتلك األقسام العلمية السابق ذكرها يف كليات الرتبية داخل نطاق القاهرة
الكربى نظ ًرا لعدة أسباب من أمهها:
 -1أن هذه األقسام يف تلك الكليات تشتمل عىل مقررات املكتبات واملعلومات بجانب مقررات تكنولوجيا
أساسا
التعليم بداخل براجمها الدراسية ،والتي يندر وجودها يف بعض اجلامعات األخرى لعدم وجود القسم
ً
بداخلها مثل كلية الرتبية – جامعة القاهرة – جامعة عني شمس – جامعة األزهر – بنات.
 -2أن الغالبية العظمى من خرجيي تلك األقسام ،وباألخص كل من جامعة حلوان – األزهر يمثلون حجر
األساس يف مكتبات املدارس املختلفة "موجهني – أخصائيني أوائل – أخصائيني" ،وخاصة احلكومية منذ القدم.
 -3امليدان اجلغرايف لتلك األقسام يف نطاق القاهرة الكربى والتي بدورها تضم أعدا ًدا كبرية ،وتزايدً ا ملحو ًظا
يف أعداد الطالب املقبولني هبا.
ِ -4قدَ ُم تلك األقسام من حيث النشأة ،وخاصة يف جامعتي األزهر – حلوان ،والتي ترجع إىل عام ()1981
يف جامعة حلوان ،وكان يعرف منذ ذلك احلني باسم "املكتبات والوسائل التعليمية" ،وكانت الغالبية العظمى من
مقرراته الدراسية تستند إىل ختصص املكتبات واملعلومات ،األمر الذي دعا إىل تعيني أعضاء هيئة تدريس بداخله
من خرجيي قسم املكتبات والوثائق واملعلومات جامعة القاهرة ،ويصل عددهم إىل أربعة أعضاء ،ويف عام ()2005
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تم العمل عىل إنشاء مرشوعات تطوير كليات الرتبية برئاسة أ.د /حممد عطية مخيس ( )  .ألربع جامعات وهي:
6

(عني شمس – حلوان – املنصورة – دمياط)؛ مما أسفر عنه تعديل الربنامج الدرايس من خالل حذف وإضافة
لبعض املقررات لتلك الربامج يف هذه اجلامعات ،ومن بينها جامعة حلوان ،ومن ثم تغري مسمى القسم؛ ليساير
التطور اجلديد يف الالئحة ،ويعرف باسم تكنولوجيا التعليم واملعلومات ،وذلك منذ عام  ،2009وبالنسبة جلامعة
األزهر فرتجع نشأة هذا القسم إىل عام ( )1991وكان ومازال حتى اآلن يعرف باسم املكتبات واملعلومات
وتكنولوجيا التعليم.
ويعد األمر خمتل ًفا بالنسبة لقسم تكنولوجيا التعليم واملعلومات يف كلية الرتبية بنات جامعة عني شمس؛ من
حيث حداثة النشأة ،والتي ترجع إىل عام ( ،)2011وذلك منذ انفصاله عن قسم املناهج وطرق التدريس ،كشعبة
تقع داخل مظلته لعدة سنوات.
وقد قامت الباحثة بضمه لعينة الدراسة؛ لتوضيح الرؤى احلديثة هلذا القسم وملقررات املكتبات واملعلومات
بداخله ،ومن ثم اكتامل حلقة جامعات القاهرة الكربى للدراسة.
 7/1أدوات مجع البيانات

مثلت االستبانة أداة مجع املادة العلمية الرئيسة من عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ،وساندهتا املقابلة
الشخصية لرؤساء األقسام ،وقد تم بناء االستبانة يف صورهتا املبدئية ،وتكون من ( )14سؤا ًال موزعًا عىل حمورين
رئيسني:
 1/7/1المحور األول

ويضم البيانات األساسية الديموجرافية واملهنية ألعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة.
 2/7/1المحور الثاني

رصد واقع الربامج واملقررات الدراسية اخلاصة باملكتبات واملعلومات داخل نطاق القاهرة الكربى ،وقد
أعقب بناء االستبانة عرضها عىل جمموعة من األساتذة املتخصصني الذين قاموا بالتعديل واحلذف واإلضافة
والتغيري لبعض األسئلة بداخله ،ومن ثم طرحه يف صياغته النهائية .انظر اجلدول رقم (.)3
وقد قامت الباحثة بتوزيع هذه االستبانة بنفسها عىل أعضاء هيئة التدريس يف أقسام املكتبات واملعلومات
وتكنولوجيا التعليم ،وقد تم تفريغ وترميز وتكويد البيانات الواردة فيها ،ووضعها يف جداول ،وحتليلها إحصائيا.

 -6أستاذ متفرغ – قسم تكنولوجيا التعليم واملعلومات – كلية الرتﺑية ﺑنات جامعة عني شمس ،ومدير مرشوع تطوير كليات الرتﺑية.
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جدول رقم ( )3قائمة أسماء المحكمين

اًلســـــــم
أ.د /رؤوف عبد احلفيظ هالل
أ.د /أسامة القلش
أ.د /عبد الوهاب جودة
أ.د /أمحد خريي حافظ
أ.د /محيد حممود محيد
أ.د /عيل خليفة
أ.د.م /أمحد إبراهيم عبد اخلالق
أ.د.م/.سامي عبد اللطيف املنيس

م
1
2

2
3
4
5
6
7

التخصـــــص
قسم املكتبات واملعلومات -كلية اآلداب -جامعة عني شمس
قسم املكتبات والوثائق واملعلومات – كلية اآلداب – جامعة القاهرة
قسم االجتامع  -كلية اآلداب -جامعة عني شمس
قسم علم النفس  ،كلية اآلداب – جامعة عني شمس
قسم تكنولوجيا التعليم واملعلومات  -كلية الرتبية – حلوان
قسم تكنولوجيا التعليم واملعلومات -كلية الرتبية – حلوان
قسم املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم – كلية الرتبية – جامعة األزهر
قسم تكنولوجيا التعليم واملعلومات – كلية الرتبية – جامعة األزهر.

 8/1إجراءات وأساليب التحليل اإلحصائي

تم تفريغ البيانات عن طريق الربنامج اإلحصائي املعروف برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية
 ، Statistical Package For Social Sciencesومن خالله تم:
 -1اختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachsالختبار ثبات متغريات الدراسة.
 -2اختبار صدق االتساق الداخيل من خالل معامل ارتباط بريسون بني أبعاد الدراسة وإمجايل االستقصاء.
 -3اإلحصاءات الوصفية للبيانات من خالل جدولة البيانات يف صورة جداول (املتوسط احلسايب
واالنحراف املعياري) ملتغريات الدراسة.
 1/8/1قياس االعتمادية (الثبات والصدق لالستقصاء)

ثبات االستقصاء:

للتحقق من ثبات االستقصاء استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ ( ،)Alpha Cronbachويوضح
اجلدول التايل معامالت الثبات الناجتة باستخدام هذه املعادلة.
جدول رقم ( )4ثبات العبارات ألبعاد االستقصاء

م
1
2
3
4
5
6
7

أبعاد اًلستقصاء
واقع الربامج واملقررات الدراسية
الساعات التدريسية يف الربنامج
املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات وارتباطها بامليدان العميل
دور أعضاء هيئة التدريس يف دعم املقررات
املقررات الدراسية واملهارات املرتبطة هبا
نواحي القصور
إمجايل االستبانة

عدد العبارات
16
2
5
11
13
12
59

معامل ثبات ألفا
0.922
0.715
0.906
0.776
0.950
0.881
0.896
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يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد االستقصاء مجيعها قيم مرتفعة؛ حيث تراوحت قيم
معامل الثبات بني ( ،)0.950 - 0.715وكانت قيمة ألفا إلمجايل االستقصاء ( ،)0.896وتشري هذه القيم من
معامالت الثبات إىل صالحية االستقصاء للتطبيق ،وإمكانية االعتامد عىل نتائجه والوثوق به.
 2/8/1صدق االتساق الداخلي:

قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخيل ومعامل االرتباط املصحح لكل حمور بإمجايل االستقصاء
حلساب الصدق كاآليت(.)7
من اجلدول ( )7لصدق االتساق الداخيل السابق لالستقصاء نجد أن قيم معامل االرتباط دالة إحصائيا؛
حيث بلغت الداللة املعنوية أقل من ( )0.001مما يؤكد عىل صدق االتساق الداخيل ألبعاد االستقصاء ،وبلغت قيم
معامل االرتباط بريسون بني ( ،)0.846 - 0.260وللمزيد من التحليل قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط
املصحح لكل حمور من حماور االستقصاء بجانب حساب معامل االرتباط كام هو مبني باجلدول أعاله ،ووجد أن
معامل االرتباط املصحح للمحاور بلغت ( ،)0.92 - 0.41وهي قيم تؤكد عىل صدق االستقصاء.
جدول رقم ( )7ثبات العبارات ألبعاد االستقصاء

أبعاد اًلستقصاء
واقع الربامج واملقررات الدراسية
الساعات التدريسية يف الربنامج
املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات وارتباطها بامليدان العميل
دور أعضاء هيئة التدريس يف دعم املقررات
املقررات الدراسية واملهارات املرتبطة هبا
نواحي القصور

معامل الصدق
معامل ارتباط بريسون
الداللة املعنوية
معامل ارتباط بريسون
الداللة املعنوية
معامل ارتباط بريسون
الداللة املعنوية
معامل ارتباط بريسون
الداللة املعنوية
معامل ارتباط بريسون
الداللة املعنوية
معامل ارتباط بريسون
الداللة املعنوية

)**(0.846
0.001
0.510
0.001
)**(0.790
0.001
)**(0.504
0.001
)**(0.813
0.001
)*(0.260
0.03

معامل التصحيح
0.92
0.68
0.88
0.67
0.90
0.41

 9/1املراجعة العلمية

دائ ًام ما تنطلق املراجعة العلمية من مراجعة اإلنتاج الفكري النظري يف إطار موضوع الدراسة أو الظاهرة
املراد دراستها ،وذلك يرجع إىل اعتبارين أساسيني مها :أن اجلهد العلمي ال يبدأ من فراغ ،وال من نقطة الصفر ،وإنام
 -7الداللة ≤ ()0.01
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هو جهد تراكمي وتتابعي ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن العلم من أهم سامته أنه نسبي وال توجد فيه حقائق
مطلقة؛ لذلك جيب مراجعة اإلنتاج الفكري العلمي باستمرار من أجل تطويره وتنميته ،ويف هذا اإلطار تأيت أمهية
استعراض املراجعات العلمية والرتاث العلمي؛ حيث إهنا متكن الباحث من الكشف عن النتائج التي توصل إليها
غريه من الباحثني باإلضافة إىل االطالع عىل الرؤى املنهجية املختلفة التي تناوهلا غريه من الباحثني ،وذلك لصياغة
منهجية بحثية (أمحد .)2014،
وتدع ًيام ملا سبق قامت الباحثة بمسح ميداين من أجل تقديم نظرة شاملة عىل األدبيات التي اهتمت بموضوع
الدراسة ،وكنقطة انطالقة نحو حتديد اهلدف من الدراسة احلالية ،وذلك إللقاء الضوء عىل موقع الدراسة الراهنة
عىل خريطة املراجعات السابقة ،ومدى إمكانية االستفادة من ذلك الرتاث يف موضوع الدراسة احلالية ،وسوف
نعرض فيام ييل األدبيات اخلاصة بموضوع الدراسة ،وذلك وفق إطار حتلييل حياول حتديد املالمح اخلاصة بكل
دراسة عىل حدة ،وبتسلسل زمني هلذه الدراسات من األقدم إىل األحدث قدر اإلمكان لرصد تطور االهتامم
بموضوع الدراسة ،وذلك وف ًقا للفئات التصنيفية التالية:
 1/9/1الدراسات العربية

 1/1/9/1الدراسات املتعلقة ﺑاملناهج واملقررات الدراسية

لعل من أهم وأقدم الدراسات العربية عن الربامج األكاديمية دراسة (اهلاليل)1975 ،؛ حيث أوضحت
االهتامم بقضية تعليم املكتبات واإلعداد املهني ألمناء املكتبات العامة يف اجلمهورية العربية املتحدة والتي تناولت
برامج التدريب ألمناء املكتبات العامة يف مرص ،والتأهيل الرسمي يف قسم الوثائق واملكتبات بجامعة القاهرة،
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أمهها؛ التوسع يف قبول الدارسني يف قسم املكتبات ،ورضورة توفري الدعم
املايل للقسم وتوفري أحدث التسهيالت واملوارد املالية الالزمة له ،وإنشاء مكتبة متخصصة نموذجية خلدمة
التخصص ،وإتاحة مقررات اختيارية تسمح للدارسني باختيار املقررات التي يفضلوهنا ،وإعادة النظر يف نظام
االمتحانات وتقويم الطالب.
وأظهرت دراسة (حممود )1985 ،ختصص املكتبات واملعلومات بني الدول املتقدمة والنامية ،وقد تم
ختصيص الفصل اخلامس يف األطروحة ألقسام تعليم املكتبات واملعلومات املوجودة يف مرص يف تلك الفرتة،
و توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة أبرزها احلاجة امللحة عىل تطوير املناهج الدراسية بام يتالءم مع األحداث اجلارية
يف بيئة املعلومات واالهتامم بمقررات املستفيدين ،ورضورة حتديد حمتويات كل مقرر بدقة وحتديد عالقته باملقررات
األخرى.
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ويف عام  1990قدمت دراسة (عبد اهلادى ،)1990 ،بح ًثا عن إعداد وتدريب املكتبيني واختصاصيي
املعلومات يف مرص تناول فيه برامج التعليم األكاديمي وبرامج التدريب والتطوير املهني ،وعرض لواقع تعليم
املكتبات واملعلومات يف أقسام كليات اآلداب بجامعة القاهرة واإلسكندرية وبني سويف وطنطا.
وتتشابه الدراسات الثالث السابقة يف تناوهلا للمقررات واإلمكانيات املادية والبرشية يف أقسام املكتبات
بمرص حسب األقسام املوجودة وقت الدراسة ،ولكن مل تتناول أي منها حاجة سوق العمل من هؤالء اخلرجيني،
واستفادهتم مما درسوه من مقررات.
أما دراسة (متوىل )1991 ،فكانت عن تأثري تكنولوجيا املعلومات عىل أقسام ومناهج املكتبات واملعلومات
يف كل من مرص والسعودية واملغرب يف ثامنينيات وتسعينيات القرن املايض ،و أوصت الدراسة برضورة تطوير
مناهج أقسام املكتبات واملعلومات يف الوطن العريب ووضع مقررات متقدمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
وبالرغم من أمهية هذه الدراسة إال إهنا كانت تركز عىل املناهج من زاوية تأثري تكنولوجيا املعلومات عليها ،ولكنها
مل تتعرض لسوق العمل.
وقدمت دراسة (محيد  )1999،تقويم خطة الدراسة بشعبة املكتبات والوسائل التعليمية بكلية الرتبية جامعة
حلوان يف ضوء األهداف املرجوة منها ،وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أمهها عدم وجود أهداف للخطة احلالية
وأن املقررات باخلطة ال ت ساير يف معظمها االجتاهات احلديثة يف الرتبية بصفة عامة ويف تكنولوجيا التعليم بصفة
خاصة ،وقدم الباحث خطة مقرتحة بأهداف تتناسب مع االجتاهات احلديثة يف تكنولوجيا التعليم باملكتبة ،وتتكامل
فيها التكنولوجيا مع العلوم النفسية والرتبوية.
وأظهرت يف نفس العام دراسة (العليان ،)1999 ،االجتاهات احلديثة يف تأهيل املكتبيني واختصاصيي
املعلومات وتأثريها عىل تعليم املكتبات واملعلومات يف مرص ،وقد غطت الدراسة أقسام املكتبات واملعلومات يف
الكليات التابعة للجامعات احلكومية املرصية ،وقد أوصت الدراسة برضورة تطبيق تلك املواصفات املقرتحة ،كام
أوصت بتنشيط دور املؤسسات املهنية املرصية ،وإعطائها السلطة الالزمة؛ ملراقبة تعليم املكتبات واملعلومات يف
مرص عن طريق استحداث اإلطار القانوين الالزم.
وكانت دراسة (الفخراين )2005 ،عن تعليم املكتبات واملعلومات بأقسام تكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية
النوعية يف مرص ،وختتلف هذه الدراسة عن الدراسة احلالية يف حتليلها ملفردات تعليم املكتبات واملعلومات بأقسام
تكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية النوعية واقرتاحها خلطة للتطوير.
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أما الدراسة احلالية هتدف إىل حتليل حمتوى املقررات الدراسية اخلاصة بأقسام املكتبات واملعلومات
وتكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية ،والتعرف عىل مدى مالئمة هذه املقررات ملتطلبات سوق العمل بمحافظة القاهرة
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 2/1/9/1الدراسات املتعلقة ﺑسوق العمل ﻲﻓ جمال املكتبات واملعلومات:

كشفت دراسة (فرحات )2007 ،اجتاهات سوق العمل يف الواليات املتحدة األمريكية واحتياجاهتا
الختصاصيي املكتبات واملعلومات ،و التعرف عىل أهم املتطلبات الوظيفية التي ينبغي توافرها يف هؤالء
االختصاصيني؛ ليتمكنوا من شغل تلك الوظائف املعلن عنها ،وأسفرت الدراسة عىل وجود بعض املتطلبات لشغل
الوظائف احلديثة منها؛ متطلبات علمية ومهنية وتقنية وإدارية وسلوكية.
ً
متخذا خطة قسم
بينام قدمت دراسة (البادي ،)2008 ،تقييم الوضع اجلديد الختصاصيي املعلومات
املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب يف جامعة السلطان قابوس دراسة حالة هلا ،وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل
مدى تأثري الدور اجلديد الختصاصيي املعلومات عىل خطط ومناهج وأقسام املكتبات واملعلومات يف جامعتنا
العربية ،وأوضحت الدراسة الدور الذي لعبه قسم دراسات املعلومات بكلية اآلداب يف جامعة السلطان قابوس يف
تطوير مناهجه؛ ليسهم يف وضع تصور هلذا الدور يف أذهان طلبة القسم ،وخلصت الدراسة إىل تغري دور
اختصاصيي املعلومات من املكتبي التقليدي إىل خبري معلومات.
وكشفت دراسة (اجلابري ،وعبداهلل ،) 2009 ،الصورة متكاملة عن برامج املكتبات واملعلومات يف بلدان
اخلليج ومدى حتقيقها ألهدافها ،وذلك من خالل ثالثة عنارص أساسية الزمة إلنجاح هذه الربامج وهي :اخلطط
الدراسية ألقسام املكتبات واملعلومات ،والكادر األكاديمي هبذه األقسام ،والتدريب العميل ،وخلصت الدراسة إىل
رضورة دراسة احتياجات سوق العمل بشكل دوري ملعرفة مستجدات السوق واحتياجاته املتغرية واملتطورة،
وتنقية اخلطط من املقررات التي ال تضيف شي ًئا ملهارات اخلرجيني ،واالهتامم بتطوير الكادر التعليمي وإعطاء
التدريب العميل ما يستحقه من اهتامم.
وأوضحت دراسة (الدبيان )2009 ،الربامج األكاديمية يف أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات السعودية
وتقييمها ،ومدى تلبيتها الحتياجات سوق العمل ،وكان من أهم أسئلة الدراسة معرفة مدى مواكبة الربامج
األكاديمية احلالية يف التطورات احلالية من خالل اخلطط الدراسية وتقويمها وحتديد املهارات والكفاءات
وأخريا اخلروج بتصور وبرؤية واضحة حول وضع
التخصصية املطلوبة يف خرجيي أقسام املكتبات واملعلومات،
ً
الربامج األكاديمية يف أقسام املكتبات واملعلومات بجامعات اململكة العربية السعودية.
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وركزت دراسة (املتويل )2011 ،عىل إعداد اختصاصيي نظم املعلومات اجلغرافية ،واملؤهالت الوظيفية التي
قادرا عىل تلبية احتياجات سوق العمل ،و ناقشت الدراسة حتليل وظيفة اختصاصيي املعلومات
يتطلبها؛ ليكون ً
اجلغرافية ،وتوصيفها بام يساعد عىل تطوير األساليب واإلمكانيات للقوى العاملة يف جمال املعلومات ،وخرجت
الدراسة بتوصيف مقرتح ملنهج نظم املعلومات اجلغرافية إلدراجه ضمن مقررات أقسام ومدارس املكتبات
واملعلومات.
أما دراسة (حسن ،)2012 ،فكانت عن سامت ومهارات اختصاصيي املكتبات واملعلومات وف ًقا لتقدير
أصحاب فرص العمل بمرص ،ومدى توافرها يف برامج أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات املرصية ،وكانت
عن ثالثة من أقسام املكتبات واملعلومات املرصية ،وهي قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلداب جامعة
القاهرة ،وقسم املكتبات والوثائق بكلية اآلداب جامعة بني سويف وقسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب
جامعة املنوفية ،وأوصت الدراسة برضورة إجراء مقابلة شخصية مع املتقدمني؛ لاللتحاق بأقسام املكتبات
واملعلومات للتأكد من توفر السامت الشخصية املطلوبة مع التعاون مع أقسام علم النفس؛ لوضع أسئلة
وإسرتاتيجية هذه املقابالت ،وإعادة النظر يف أهداف وحمتوى مقررات الربامج احلالية؛ لتأيت متوافقة مع متطلبات
سوق العمل ،ورضورة إجراء دراسات عن السامت واملهارات املطلوبة يف سوق العمل ،وهي متغرية دائ ًام قبل إعداد
أو تطوير لوائح برامج أقسام املكتبات واملعلومات.
وهدفت دراسة (حسنني )2013 ،إىل رصد متطلبات سوق العمل الالزمة الختصاصيي املكتبات
واملعلومات باملكتبات اجلامعية املرصية بوجه عام مع الرتكيز عىل مكتبات جامعة القاهرة كنموذج ،وأظهرت
الدراسة املهارات املطلوبة خلرجيي أقسام املكتبات واملعلومات ومدى مالءمة املقررات واملناهج الدراسية؛ لتلبية
تلك املهارات؛ لتتامشى مع التطورات املتسارعة يف هذا املجال ،وبام يواكب احتياجات سوق العمل يف قطاع
التوظيف باملكتبات اجلامعية يف الوقت الراهن.
وقدمت دراسة (غانم )2013 ،احتياجات سوق العمل من أمناء املكتبات يف اجلامعات اإلقليمية ،وهدفت
إىل التعرف عىل العمل من قبل أمناء املكتبات يف اجلامعات اإلقليمية ،وفرص العمل املتاحة أمام خرجيي قسم
الوثائق واملكتبات بجامعة طنطا ،وذلك من خالل التعرف عىل سوق العمل وطبيعته وسامت الوضع الراهن له
ومالمح وسامت الطلب بسوق عمل املكتبات واملعلومات يف مرص ،واحتياجات هذا السوق من أمناء املكتبات
واملعلومات بمحافظة الغربية.
وكشفت دراسة (عبد القادر ،)2014 ،تداول نظام الساعات املعتمدة باجلامعات اخلاصة من خالل عرض
نموذج قسم املكتبات واملعلومات بجامعة  6أكتوبر ،ومن هذا املنطلق تأيت تساؤالت هذه الدراسة يف حماولة للتعرف
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عىل االجتاهات املستقبلية والتنمية املستدامة لتأهيل أخصائيي املكتبات واملعلومات لسوق العمل من خالل االعتامد
عىل برامج تعليمية معيارية بنظام الساعات املعتمدة ،وهذا النوع من النظم يتمركز حول الربنامج التعليمي،
وتعرض الدراسة دور التنمية املستدامة يف تقنية املكتبات واملعلومات والوقوف عىل أهم املتطلبات والسيناريوهات
املطروحة لتطوير برنامج إدارة املجموعات الرقمية بنظام الساعات املعتمدة.
وأشارت دراسة كل من (حممود ،وعىل )2014 ،إىل برامج أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات اليمنية من
خالل دراسة لواقعها ومقرتحات لتطويرها ،وكان من أهم أهدافها التعرف بشكل عام عىل الوضع احلايل ألقسام
املكتبات واملعلومات يف اليمن من خالل التعرف عىل املقررات الدراسية ،ومدى مواكبتها للتطورات العلمية
والدرجات العلمية التي متنحها ،واألساليب املستخدمة يف تدريس وتقييم الطلبة ،وكذلك معرفة مدى توفر
املستلزمات الدراسية وبيان الصعوبات واملشاكل التي تقف أمام تطويرها.
وكشفت دراسة (عبد اهلل )2015 ،عن األدوار اجلديدة ألقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات املرصية التى
يفرضها جمتمع املعرفة من خالل دراسة وحتليل برامج املقررات الدراسية باملرحلة اجلامعية األوىل هلذه األقسام ،وقد
استخدم املنهج املسحي مع قائمة املراجعة وحتليل املحتوى كأدوات جلمع البيانات ،وتضمنت حتليل واقع املقررات
عينة من أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات املرصية ،واستنباط مدى مالئمتها خلصائص جمتمع املعرفة.
وأوضحت دراسة ( عكاشة )2016 ،صورة عن واقع سوق العمل يف حمافظة القليوبية واحتياجات هذا
السوق من خرجيي أقسام املكتبات ,وتقييم املقررات الدراسية التي يقدمها قسم املكتبات ببنها تب ًعا آلراء اخلرجيني
وأصحاب األعامل ،واعتمدت عىل املنهج املسحي الذي يقوم عىل مسح املؤسسات العامة واخلاصة التي هبا
مكتبات ،أو تلك التي حيتمل أن حتتاج إىل خرجيني مؤهلني للتعامل مع املكتبات ومصادر املعلومات ،وكذلك
الوصول إىل اخلرجيني يف أماكن عملهم املحتملة ،كام تعتمد عىل منهج حتليل املحتوى لتحليل متطلبات سوق العمل
يف جمال املكتبات واملعلومات بالقليوبية ،وتضمنت الدراسة حتليل الئحة قسم املكتبات واملعلومات وما به من
برامج دراسة.
وتبني من دراسة كل من (الرباعى ،والطيب )2019 ،واقع التأهيل األكاديمي يف خمتلف برامج علم
املعلومات واملكتبات بجامعات كل من اململكة العربية السعودية واجلزائر فيام يتعلق بتكوين وإعداد أرشيفي قادر
عىل التأقلم والتعايش مع مستجدات العرص الرقمي وحتوالته الرسيعة من خالل استقراء وحتليل آخر التحديثات
التي أجريت ،وأضيفت عىل براجمها األكاديمية للوقوف عىل مدى استجابتها للتطورات اجلديدة فيام يتعلق بمجال
األرشيف من جهة ،وكذلك مدى مواءمتها ملتطلبات سوق العمل احلالية من جهة أخرى.
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وأخريا كشفت دراسة (سعيد )2019 ،التعرف عىل واقع الربامج األكاديمية بأقسام املكتبات واملعلومات
ً
باجلامعات السودانية ،ومدى مالئمتها الحتياجات سوق العمل ،وقد استخدم الباحث املنهج التارخيي ومنهج
حتليل املضمون وقائمة مراجعة ملعرفة مدى توافر املتطلبات املعيارية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل والذي يتسم
بالتغيري املستمر ،وقد قام باختيار عينة شاملة لكل أقسام املكتبات واملعلومات يف السودان للتمكن من الوصول
للهدف املنشود من الدراسة.
ثانيًا :الدراسات األجنبية

ولعل من أهم الدراسات األجنبية يف هذا الشأن دراسة ( )Ceppos,1990من جامعة كاليفورنيا والتي تتناول
اجلديد يف تعليم املكتبات ،وتسعى إىل معرفة العوامل املؤثرة يف قدرة مدارس املكتبات واملعلومات عىل االبتكار
للحفاظ عىل وجودها ،و تم االعتامد عىل توزيع استبانات عىل ( )162عضو هيئة تدريس ،و( )32عميدً ا ينتمون
إىل ( )52مدرسة لتعليم املكتبات املعتمدة من مجعيات املكتبات األمريكية ،وكان من أهم نتائج الدراسة أن من أهم
عوامل بقاء هذه املدارس؛ التجديد واالبتكار؛ والقابلية للتغيري؛ وتبني االجتاهات احلديثة وبيئة املدرسة الثقافية
وإدارهتا وسياستها والعنارص البرشية هبا وارتفاع مستواهم ،باإلضافة إىل بعض العوامل األخرى مثل وفرة املوارد
والتسهيالت املالية وأهم من ذلك كله تبرص اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس باملدرسة برضورة التجديد.
وهدفت دراسة ( )Al- Ansari, 1992إىل التعرف عىل الوضع احلايل للعاملني يف املكتبات واملعلومات يف
الكويت بعد الغزو العراقي ،وذلك للتعرف عىل املتطلبات واملهارات الالزمة للعاملني يف جمال املكتبات واملعلومات
للسنوات اخلمس املقبلة ،وقد أظهرت النتائج أن بعض املؤسسات النوعية يف جمال املكتبات واملعلومات يف الكويت
يعاين من نقص يف عدد العاملني ونقص يف املهارات الالزمة.
وركزت دراسة ( )Jiang, 1992عىل تعليم املكتبات واملعلومات يف جامعة تورنتو الكندية يف ظل تداخل
التخصصات ،وعرضت الدراسة أنامط من التعاون بني التخصصات املختلفة يف تعليم وبحوث املكتبات
واملعلومات وفوائد هذا التعاون ،وانتهت الدراسة إىل رضورة تواجد مدارس املكتبات يف بيئة أكاديمية متعددة
التخصصات ،وأن تتاح هلا فرص إجراء البحوث باملشاركة مع معظم التخصصات.
وقدمت دراسة ( )Loipha, 1992دراسة نقدية لواقع برامج التعليم املستمر التي تقدمها مدارس املكتبات
واملعلومات يف تايالند ،وأثبتت فيها أهنا ال توفر سوى القليل من الفرص يف هذا الصدد؛ مما أثر بالسلب عىل مهارات
وخربات اختصاصيي املكتبات خاصة بالنسبة للموضوعات اجلديدة ،وأوصت الدراسة برضورة اتباع مدارس
املكتبات التايالندية لنموذج التعليم املستمر الصادر عن مجعية املكتبات األمريكية.
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وتتناول دراسة ( )Yates,1992العوامل املؤثرة يف االجتاهات املستقبلية لتعليم املكتبات واملعلومات يف
مدارس املكتبات واملعلومات املعتمدة من مجعية املكتبات األمريكية ،و كان عددها ( )54مدرسة ،وقد غطت
الدراسة املناهج وأعضاء هيئة التدريس ورشوط القبول ومتطلبات الدراسة وكذلك برامج التعليم وعن بعد
وعالقة كل ذلك باجلديد يف بيئة املكتبات واحتياجات سوق العمل ،ومن نتائج هذه الدراسة؛ احتياج سوق العمل
يف تلك الفرتة إىل مهارات االستخدام اآليل ،وبحث قواعد البيانات عىل اخلط املبارش والشبكات واملهارات املالية
واإلدارية والتدريب ،وأوصت الدراسة بتقديم برامج مشاركة بني مدارس املكتبات واملعلومات ومدارس إدارة
األعامل والتنسيق بني عمداء هذه املدارس ملراعاة احتياجات سوق العمل املتغرية.
وأوضحت دراسة ( )Free-man, 1994العالقة بني خرجيي مدارس املكتبات ،وبني حاجة قطاع التوظيف
يف مكتبات ،ومراكز معلومات التعليم العايل يف إنجلرتا وويلز ،وذلك هبدف اختبار فرض أسايس ،وهو وجود
عالقة بني كم ونوع خرجيي مدارس املكتبات واملعلومات ،وبني حاجة مؤسسات املعلومات منهم ،وتناول
متطلبات القبول يف هذه املدارس وحتليل مقرراهتا ،وذلك باالعتامد عىل االستبيانات واملقابالت املقننة ،وأسفرت
الدراسة عىل عدم رضا املسئولني عن قطاع التوظيف يف مؤسسات معلومات التعليم العايل عن مستوى أداء مدارس
خصوصا يف التطبيقات العملية والتكنولوجيا والشبكات.
املكتبات لوظائفها وأهنا حتتاج إىل تطوير،
ً
وتتطرق دراسة ( )Mambo, 2000إىل التدريب عىل مهنة املكتبات واملعلومات يف أفريقيا والتطورات
املستقبلية آنذاك التي يمكن أن تلحق هبذه املهنة ،وذلك من خالل مناقشة التدريب عىل خدمات املكتبات
واملعلومات يف أفريقيا ،والتي تأخذ يف اعتبارها الظروف واالحتياجات املختلفة ،لذلك فإن الربامج املقدمة جيب أن
تكون مفصلة وموظفة طب ًقا الحتياجات بيئة العمل اإلفريقية ،وما جيب مراعاته يف الربامج التدريبية املقدمة من أن
تكون مناسبة وفعالة؛ حتى متكن االختصاصيني من أن يطبقوا ما تدربوا عليه يف عملهم الفعيل.
وأوضحت دراسة ( )Cao, 2007التعليم اخلاص الصيني يف جمال املكتبات ،ودوره يف حتسني فرص العمل
للطالب اخلرجيني ،وانتهت الدراسة إىل أن الكليات اخلاصة الصينية قد بذلت جهو ًدا كبرية؛ لربط التعليم العايل
اخلاص بسوق العمل ،وكشفت الدراسة أن الكليات اخلاصة ال تقوم فقط بتلبية متطلبات سوق العمل احلر ،بل إهنا
حتسن فرص العمل للطالب واخلرجيني وأصحاب العمل من خالل توفري جماالت العمل املوجهة للدراسة
واخلدمات املهنية ،والتواصل.
وتناولت دراسة كل من ( )King& Griffiths, 2010العاملني يف املكتبات األكاديمية يف الواليات املتحدة
األمريكية وتوقعات تطور سوق العمل خالل العرش سنوات القادمة ،وقد اجتهت الدراسة إىل التعرف عىل أعداد
املكتبات األكاديمية ،وأعداد اختصاصيي املعلومات هبا يف املايض وتقدير األعداد املطلوبة خالل عرش السنوات
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القادمة ،ويف سؤال حول مدى مواءمة ما تلقوه من تعليم للعمل احلايل باملكتبات األكاديمية فقد اجتهت غالبية
اإلجابات إىل جودة التعليم وإيفائه حلاجة العمل احلايل ،بينام أظهرت اإلجابات املتعلقة بمدى نجاح ما تلقوه من
تعليم يف إعدادهم للمناصب احلالية التي يشغلوهنا درجة متوسطة من الرضا.
ومن الدراسات اهلامة دراسة كل من ) )Warraich&Ameen,2011حول املهارات الوظيفية خلرجيي علوم
املكتبات واملعلومات يف باكستان وهدفت الدراسة إىل تعرف وجهات نظر اختصاصيي املكتبات واملعلومات يف
مناهج علوم املكتبات واملعلومات املقدمة يف جامعة والية البنجاب ،ومدى ومواءمتها الحتياجات سوق العمل يف
باكستان ،وكشفت نتائج الدراسة أن املناهج مصممة بشكل جيد ،ولكنها ال تنفذ بشكل جيد بام جيعلها غري قادرة
عىل إيفاء احتياجات سوق العمل ،وأعرب كل من اخلرجيني ،وأرباب العمل عن عدم رضاهم عن املهارات التي
يكتسبها اخلرجيون ،وأرجعوا ذلك إىل عدة أسباب منها :النقص الشديد يف أعضاء هيئة التدريس ،واحتياج سوق
العمل ملهارات جديدة متعددة األبعاد ينبغي أن تتضمنها مناهج علوم املكتبات واملعلومات ،وخلصت الدراسة إىل
توصيات من أمهها :وجوب أن تتضمن املناهج موضوعات جديدة مثل البحث يف شبكة اإلنرتنت ،وفهرسة املواد
الرقمية ،وتصميم صفحات الويب ،ومهارات االتصال وحل املشكالت.
وكانت دراسة ( )Miwa,2015حول اجتاهات وقضايا تعليم علوم املكتبات البلدان اآلسيوية الكربى استنا ًدا
إىل حتليل املحتوى يف سلسلة من حلقات العمل الدولية الذي عقد يف طوكيو كجزء من مرشوع Library and

) Information Professions and Education Renewal (LIPERبدعوة متحدثني من الصني وكوريا
وسنغافورة وتايوان وتايالند ،من أجل تقييم مناهج تعليم املكتبات يف ظل االجتاهات احلديثة يف التعليم وسوق
العمل يف البلدان املجاورة ،ومن خالل حتليل املحتوى للعروض وجلسات النقاش ،قاموا بتحديد عدد من
االجتاهات املشرتكة؛ لتعليم علوم املكتبات يف آسيا تتمثل يف  :استبدال كلمة املكتبة من برامج التعليم إىل علم
املعلومات من أجل جذب الطالب ،فض ًال عن التحول يف املستوى التعليمي من املرحلة اجلامعية األوىل إىل
مستويات تعليمية أعىل ،والرتكيز عىل املواد الدراسية القائمة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكان من
أهم نتائجها؛ تدين تعليم أمناء املكتبات املدرسية (ما عدا يف تايالند) ،وتناقص فرص العمل اجلديدة يف أسواق
العمل نتيجة لزيادة أعداد اخلرجيني والركود االقتصادي ،وعدم وجود عمل للخرجيني الذين تلقوا تعلي ًام مهنيا
تقليديا ،وانخفاض أجور العاملني باملكتبات العامة ،وتدين الوضع االجتامعي هلم نسبيا ومستويات أجورهم مقارنة
مع العاملني باملكتبات الوطنية واألكاديمية.
وأوضحت دراسة ( )Kern,2015مستقبل املكتبات والعاملني هبا يف ظل التحديات التقنية وثورة املعلومات
وشكل مكتبات املستقبل ،وانتهت إىل أن املكتبات التقليدية ستظل موجودة جن ًبا إىل جنب مع املكتبات الرقمية،
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بدليل رد القراء من طوائف خمتلفة عليها ألسباب متعددة منها الفجوة الرقمية والتكلفة املادية والتقنية ،ولكن البد
للعاملني باملكتبات مواجهة التحديات والتهديدات لتظل أدوارهم مطلوبة ،ولكن جيب تعليم الطالب التفكري
الناقد واالتصال ،وتدريبهم عمليا ،خاصة عىل اخلدمات املرجعية والفهرسة والتكشيف ،وكذلك أمهية الرتكيز عىل
التعليم املستمر للعاملني باملكتبات كعنرص هام يف تشكيل مستقبل املكتبات وخدماهتا وكذلك مستقبل العاملني هبا.
وركزت دراسة ( )Simmons,2016عىل مقررات تعليم املكتبات باململكة املتحدة ومدى مالئمتها
الحتياجات سوق العمل التي تغريت يف الفرتة األخرية نتيجة لعدد من العوامل االجتامعية والتكنولوجية وغريها،
مديرا ملكتبة أتبعها مقابالت مع ( )8أمناء مكتبة و ()7
وطبقت الدارسة عام  2010عىل ( )65أمينًا ملكتبة و (ً )48
مديرين ،وذلك للتعرف عىل مدى مناسبة الربامج التعليمية لتعليم املكتبات مع احتياجات أصحاب األعامل،
وبتحليل اإلجابات أظهرت مالئمة املناهج يف اململكة املتحدة ،لكنها كشفت اختالف األولوية بني جمموعة أمناء
املكتبات واملديرين فبينام يرى مديرو املكتبات أن املناهج الدراسية يف أقسام تعليم املكتبات كافية ،وأن الصفات
الشخصية بني األمناء هي التي تؤثر عىل كفاءة وقدرة العاملني ،يرى العاملون باملكتبات رضورة حتسني طرق
التدريس.
وأخريا أوضحت دراسة ( )Ocholla, 2017سوق العمل يف جمال املكتبات واملعلومات يف جنوب أفريقيا من
ً
خالل املراجعة التحليلية إلعالنات الوظائف التي تم اإلعالن عنها يف الصحف داخل جنوب أفريقيا من (:2009
 ،)2012وتبني له أن سوق العمل شهد هنضة واضحة ما بني عامي ( )2011 – 2009وبنسبة أقل عام (،)2012
ومن نتائج الدراسة أن القطاع العام ال يزال هو صاحب العمل الرئيس للمهنيني يف املجال ،كام لوحظ تزايد عدد
املسميات الوظيفية ذات الصلة باقتصاد املعلومات – اقتصاد املعرفة عالوة عىل ذلك أصبحت تكنولوجيا املعلومات
مهارة مهمة للمهنيني يف هذا املجال ،وكانت توصيات الدراسة رضورة مراجعة مدارس املكتبات ملقرراهتا؛ لتتناسب
مع احتياجات الوظائف املعلن عنها.
موقع الدراسة احلالية عىل خريطة املراجعات الساﺑقة:

ركزت الدراسات السابقة سواء كانت العربية ،أو األجنبية عىل رصد الربامج اخلاصة بأقسام املكتبات
والوثائق واملعلومات التابعة لكليات اآلداب سواء عىل مستوي حمافظات مرص أو العامل العريب والغريب ،وذلك من
خالل دراسة لواقعها ومقرتحات لتطويرها ومدي ارتباطها بسوق العمل ،وغال ًبا كان حتليل هذا االرتباط من خالل
رصد مجيع املقررات بداخل تلك الربامج ،أو من خالل وجهة نظر قطاع التشغيل وأخصائيي املكتبات واملعلومات
العاملني بداخل مؤسسات املعلومات النوعية املختلفة ،بينام اعتمدت الدراسة القائمة عىل فئة أعضاء هيئة التدريس؛
حيث تعد أول دراسة تتم عىل املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات من خالل وجهة نظرهم يف كليات الرتبية
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وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسات السابقة اتفقت يف جوانب واختلفت يف جوانب أخرى مع الدراسة القائمة،
ويرجع ذلك بالدرجة األويل إىل العينة ومكاهنا وتصميم االستبانة.
 1/2نتائج الدراسة امليدانية احملور األول "البيانات الدميوغرافية واملهنية"

هيدف هذا املحور إىل بيان البيانات الديموجرافية واملهنية لعينة الدراسة واملتمثلة يف أعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات الثالثة حمل الدراسة.
 1/1/2النوع
جدول رقم ( )5األعداد والنسب للنوع (الجنس)

العبـــارات
النوع

ذكر

املجموع

أنثي

العدد

النسبة

العدد

النسبة

34

50

34

50

العدد

النسبة

68

100

حيث يتضح من اجلدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تب ًعا للنوع أن عدد الذكور ( )34مفردة بنسبة ()50
وعدد اإلناث ( )34مفردة بنسبة ( )%50وهذا التساوي ينبع من تطبيق الدراسة عىل جامعة األزهر بنني فقط،
وكذلك جامعة عني شمس بنات فقط ،رغم قلة أعضاء هيئة التدريس هبا مقارنة باألزهر بنني ،وتزايد عدد اإلناث
يف جامعة حلوان.

الشكل رقم ()1
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 2/1/2الفئة العمرية
جدول رقم ( )6األعداد والنسب للفئة العمرية

العبـــارات

الفئة العمرية

أقل من 30
سنة

من30:39
سنة

من 59 : 50
سنة

من 49 : 40
سنة

من 69 : 60
سنة

 70سنة فأكثر

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

2

2.9

22

32.4

18

26.5

13

19.1

6

8.8

7

10.3

املجموع
عدد

%

68

100

يتضح من اجلدول رقم ( )6أن املشاركني يف الدراسة تم توزيعهم عىل فئات عمرية ،وكانت النسبة األكرب من
املشاركني بنسبة ( )%32.4للفئة العمرية من ( ،)39-30واحتلت املرتبة األخرية نسبة ( )%2.9للفئة العمرية أقل
من ( ) 30عام ،ويكمن السبب يف ذلك أن النسبة األكرب من املشاركني يف الدراسة من أعضاء التدريس درجتهم
األكاديمية هي (مدرس) ،كذلك تم استبعاد اهليئة املعاونة من الدراسة؛ لذلك يندر العدد حتت الفئة أقل من
(30عام).

شكل رقم ( ) 2
 3/1/2الدرجة األكاديمية
جدول رقم ( )7األعداد والنسب للدرجة االكاديمية

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
متفرغ

أستاذ عامل

أستاذ متفرغ

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

37

54.4

15

22.1

3

4.4

7

10.3

6

8.8

مدرس

العبـــارات
الدرجة
األكاديمية

املجموع
عدد

%

68

100
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يظهر اجلدول رقم ( )7وف ًقا لتوزيع عينة الدراسة تب ًعا للدرجة األكاديمية أن الغالبية العظمي من عينة
الدراسة من فئة املدرسني ،ويبلغ عدد ( )37مفردة بنسبة ( )54.4وهي النسبة األكرب ،ويليها عدد أستاذ مساعد
( )15مفردة بنسبة ( ،)%22.1ويليها عدد أستاذ عامل ( )7مفردات بنسبة ( ،)%10.3وعدد أستاذ متفرغ ()6
وأخريا عدد أستاذ مساعد متفرغ ( )3مفردات بنسبة ( .)%4.4ويتامش هذا مع الفئة
مفردات بنسبة (،)%8.8
ً
العمرية من ( )39-30يف احتالهلا املرتبة األوىل ،كذلك يتضح من خالله اإلقدام واإلقبال من جانب األساتذة،
واألساتذة املساعدين للمشاركة بفاعلية وبوجهة نظرهم الصائبة يف االستبانة.

شكل رقم ()3
 4/1/2الخبرة في التدريس:
جدول رقم ( )8األعداد والنسب للخبرة في التدريس

العبـــارات

اخلربة يف التدريس

أقل من  10سنوات

من  20-10سنة

من  30-21سنة

املجموع

أكثر من  31سنة

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

4

5.9

34

50

20

29.4

10

14.7

68

100

تشكل اخلربة يف التدريس من ( )20-10عا ًما النسبة األكرب من عينة الدراسة بنسبة ( ،)%50كام يتبني من
اجلدول رقم (  ،) 8وهذا يتفق مع أن هذه الفئة هي الغالبية لعينة الدراسة كام تم اإلشارة ساب ًقا ،وجاءت أقل النسب
للخربة أقل من ( )10سنوات بنسبة (.)%5.9
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شكل رقم ( ) 4

 1/3احملور الثاني :واقع الربامج واملقررات الدراسية "نتائج الدراسة"

يعرض هذا املحور ،وجييب عىل تساؤالت الدراسة املختلفة من خالل رصده لواقع الربامج واملقررات
الدراسية اخلاصة باملكتبات واملعلومات يف أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم يف كليات الرتبية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف العديد من اجلوانب املختلفة التي أقرهتا تساؤالت الدراسة من خالل رصد
واقع الربامج واملقررات الدراسية داخل تلك األقسام.
 1/1/3نتائج السؤال األول للدراسة " ما واقع البرامج والمقررات الدراسية والمحتوى العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس بأقسام المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم بكليات التربية في القاهرة الكبرى؟"

 1/1/1/3أوال:

لإلجابة عىل هذا التساؤل قامت الباحثة برصد واقع املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بربامج أقسام
املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية عينة الدراسة ،وذلك من خالل حتليل كافة املقررات
الدراسية لكل برنامج؛ لتحديد واقع إمجايل (عدد وساعات) ،هذه املقررات إلمجايل عدد وساعات مقررات الربامج
عينة الدراسة ،ويوضح اجلدول التايل رقـم ( )9ما توصلت إليه الباحثة من خالل هذا التحليل.
من اجلدول السابق تتضح النسب اخلاصة برصد الواقع الفعيل للمقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات؛
حيث تبلغ هذه النسب ( )%15.9 ، %15.2 ، %16بالنسبة جلامعة األزهر ،وحلوان ،وعني شمس عىل التوايل ،كام
بلغ متوسط عدد ساعاهتا املعتمدة لتلك املقررات بنسب ( )%16.5 ،23.9 ،24.6عىل التوايل لصالح جامعة
األزهر ،وحلوان ،وعني شمس ،وهذه النسب ضئيلة جدا مقارنة باملقررات التكنولوجية يف الربامج الدراسية خاصة
يف جامعة عني شمس ،واملقررات التكنولوجية والرتبوية يف جامعة حلوانً ،
فضال عن املقررات اإلسالمية والرتبوية
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والثقافية يف جامعة األزهر ،ويوضح لنا اجلدول التايل رقم ( )10املقررات الدراسية داخل برامج كليات الرتبية عينة
الدراسة .
جدول رقم (  ) 9واقع مقررات المكتبات والمعلومات

عدد مقررات الربنامج
م

الربامج "اللوائح"

1
2
3

جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس

عدد ساعات مقررات الربنامج

املقررات
الكلية

مقررات
املكتبات
واملعلومات

الساعات
الكلية

56
178
69

9
27
11

146
442
254

ساعات
مقررات
املكتبات
36
106
42

واقع عدد مقررات
املكتبات
واملعلومات إلمجايل
مقررات الربنامج

واقع عدد ساعات
مقررات املكتبات
واملعلومات إلمجايل
مقررات الربنامج

%16
%15.2
%15.9

%24.6
%23.9
%16.5

من خالل حتليل اجلدول رقم ( )10يتبني ما ييل:
أو اًل :كثرة عدد مواد املكتبات واملعلومات بداخل قسم تكنولوجيا التعليم واملعلومات بجامعة حلوان
واملعروفة ساب ًقا باسم "املكتبات والوسائل التعليمية"؛ نظ ًرا للتشعيب بداخل هذا القسم الذي يبدأ يف السنة
الدراسية الثالثة ،والذي يتمثل يف ثالث شعب وهم :الشعبة األوىل "شعبة معلم احلاسب اآليل" والتي حتتوي
بدورها عىل بعض مقررات املكتبات واملعلومات بداخلها .الشعبة الثانية "شعبة أخصائي مراكز مصادر التعلم"
والتي حتتوي بدورها عىل الغالبية العظمى من مقررات املكتبات واملعلومات بداخلها بام يفرس كثرة عدد املقررات
الدراسية الكلية يف الربنامج التعليمي بداخل جامعة حلوان نظ ًرا هلذا التشعيب ،الشعبة الثالثة "شعبة أخصائيي
تكنولوجيا التعليم" والتي ال حتتوي بدورها عىل أي مقرر خاص باملكتبات واملعلومات.
ثان ايا :قلة عدد املقررات الدراسية اخلاصة باملكتبات واملعلومات يف كل من جامعة عني شمس وجامعة األزهر
والتي تفتقر بدورها إىل املقررات احلديثة يف جمال املكتبات واملعلومات عىل الرغم من مسمى القسم املعروف باسم
"املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم" ،والذي بدوره يعكس واق ًعا ليس له وجود فِعيل عىل أرض الواقع
بالنسبة للتخصص ولتطور تكنولوجيا املعلومات ،مما يظهر ويوضح ضعف املقدرة عىل تبني التغيري ومرونة العمل
يف ظل عرص املعرفة الرحب بام طرأ عليه من تغريات يف طبيعة الوظائف واملهن ،والتي أدت بالتايل إىل بروز احلاجة
للتحول يف نوع وكفاءة ومهارة خمرجات مؤسسات التعليم اجلامعي ،وخاصة أقسام املكتبات واملعلومات
وتكنولوجيا التعليم للتكيف مع التغريات والتطورات املستجدة لعرص املعرفة.

د .نجوي شكري يـمني أحـمد
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 2/1/1/3ثانيا :رصد واقع املقررات اخلاصة ﺑاملكتبات واملعلومات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس:

وبتحليل نتائج اجلدول رقم ( ) 11نجد ما ييل:
أوال :ﺑالنسبة للربامج الدراسية:

 -1اتفقت عينة الدراسة باإلمجاع عىل أن الربامج الدراسية لدهيا تتضمن وصف للمقررات اخلاصة باملكتبات
واملعلومات إطار اخلطة الدراسية لكل برنامج بمتوسطات بلغت ( )4.03 ،4.21 ،4.06يف املرتبة األوىل عىل
التوايل جلامعات؛ عني شمس ،األزهر ،حلوان.
 -2كذلك اتفقت غالبية آراء عينة الدراسة أن الربامج الدراسية ال حتقق التنوع بالنسبة للمقررات اخلاصة
باملكتبات واملعلومات بام يتالئم مع اخلطط الدراسية واألنشطة التدريبية واملامرسات املهنية بمتوسطات بلغت
( ) 0.822 ،2.53عىل التوايل جلامعتى عني شمس ،واألزهر ،وقبل األخرية يف جامعة حلوان بمتوسط نسبي
(.)3.40
 -3عدم شمول جوانب تطبيقية كافية يف املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات متكن الطالب من التدريب
عىل استخدام املستحدثات التكنولوجية تب ًعا آلراء العينة بمتوسطات ( )3.69 ،2.66عىل التوايل لتبلغ املرتبة الرابعة
وقبل األخرية بالنسبة جلامعتى عني شمس واألزهر ،واألخرية بمتوسط ( )3.33جلامعة حلوان.
ثالثا :وصف عبارات االستقصاء:

 -4تتصف برامج أقسام املكتبات واملعلومات بكليات الرتبية يف القاهرة الكربى يف الوقت الراهن بوجه عام
بعدم تكامل مقرراهتا اخلاصة باملكتبات واملعلومات بشكل يضمن اإلعداد اجليد للخرجيني وتوافقهم مع سوق
العمل.
ثانيا :ﺑالنسبة للمقررات الدراسية واملحتوي العلمي

يتضح من حتليل آراء العينة ما ييل:
 -1اتفقت آراء عينة الدراسة الكلية بمتوسطات بلغت ( )3.83 ،4.34 ،4.93عىل التوايل يف اجلامعات
الثالثة عني شمس ،األزهر ،حلوان عىل أن املقررات الدراسية احلالية اخلاصة باملكتبات واملعلومات حتتوي عىل كثري
من املوضوعات التي جيب إضافتها؛ وهذا يدل عىل افتقار برامج هذه األقسام إىل العديد من املقررات اخلاصة
باملكتبات واملعلومات ،وخاصة برنامج املكتبات واملعلومات يف جامعة األزهر.
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 -2أقرت عينة الدراسة أن املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بوضعها الراهن ال تسهم يف إعداد
الطالب إعدا ًدا تكنولوجيا متكام ًال ،وحتتاج إىل التحديث واإلضافة بمتوسطات بلغت (.)2.80 ،4.13 ،2.33
 -3أوضحت املتوسطات التي متثل نسب ( )3.53 ،2.33عىل التوايل بداخل جامعة عني شمس ،وجامعة
حلوان أن املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات هلا عالقة بمجاالت العمل واحتياجاته ،وذلك وف ًقا لالئحة
اجلديدة التي تم تطبيقها وخاصة يف جامعة حلوان ،والتي تؤكد عىل اجلانب التكنولوجي أكثر من املواد اخلاصة
باملكتبات واملعلومات عىل اعتبار أن اخلرجيني يعملون كأخصائيى وسائط تعليمية ،وليس كأخصائيي مكتبات كام
يف السابق بالنسبة جلامعة حلوان ،وبالتايل تتوافق مواد املكتبات واملعلومات مع احتياجات اخلرجيني ،ولكن األمر
خمتلف يف جامعة األزهر ،والتي حيمل القسم مسامها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الذين ينادون بالتحديث
واإلضافة لعديد من مواد املكتبات واملعلومات اهلامة خلرجيني قادرين عىل التعامل مع التطور التكنولوجي
واحتياجات سوق العمل وذلك بمتوسط بلغ (.)71.3
 -4كذلك أبرزت آراء الغالبية العظمي يف جامعتى عني شمس وحلوان تليهام جامعة األزهر بمتوسطات
بلغت ( )1.085 ،2.80 ،1.33أن مقررات املكتبات واملعلومات ال تعرب عن ميول ورغبات الطالب داخل
أقسامهم األكاديمية.
 -5وتباينت آراء عينة الدراسة تباينًا ظاهريا بني العديد من اجلوانب اخلاصة باملقررات الدراسية وبمتوسطات
خمتلفة كام هو موضح باجلدول رقم ( )10السابق.
 -6من خالل ذلك التحليل يتضح لنا النقص الشديد يف املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات يف برامج
كليات الرتبية ،األمر الذي أدي إىل اخللل يف توازن هذه املقررات إىل باقي املقررات التكنولوجية والرتبوية والثقافية؛
حيث بلغت هذه النسب ( ) 15.9 ، 15.2 ، 16انظر اجلدول السابق رقم (.)9
 -7عدم مراعاة التكامل بني املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات سواء عىل املستوى الدرايس (األربع
سنوات) أو عىل املستوي األفقي (السنة الواحدة) مع ذات املقررات السابقة والالحقة يف الربنامج.
 2/1/3نتائج السؤال الثاني للدراسة " هل الساعات المقررة لتدريس الوحدات الدراسية الخاصة بالمكتبات والمعلومات
داخل برامج أقسام المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم أقل أو أكثر مما يجب وتتوازن كل من الجوانب النظرية
والتطبيقية بداخلها؟"

حيث يظهر اجلدول رقم (  )12مدى كفاية الساعات التدريسية للمقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات،
ومدي توازن اجلانب النظري مع التطبيقي بداخلها؛ حيث أشارت آراء عينة الدراسة بجامعة األزهر يف املرتبة األوىل
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أن توازن اجلوانب النظرية والتطبيقية داخل املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بمتوسط ( )3.47وبوزن نسبي
( )69.6مع آرائهم حول زيادة ختصيص ساعات إضافية للمقررات داخل الربنامج األكاديمي بمتوسط (،)2.69
األمر الذي جاء يف املرتبة األوىل بالنسبة لكل من جامعتى عني شمس وحلوان بمتوسطات ( )3.20 ،2.13كمرتبة
أوىل ،وخاصة بالنسبة جلامعة حلوان باملكتبات لصالح املقررات التكنولوجية وف ًقا لالئحة اجلديدة املطبقة منذ عام
( ،)2009فبحسب آراء أعضاء هيئة التدريس بداخل جامعة حلوان أن املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات
كانت أكثر من نصف املقررات بوجه عام ،ويتضح لنا من الدراسة عدم كفاية عدد الساعات املقررة لدراسة مواد
املكتبات واملعلومات ،والتي أدت بدورها إىل عدم توازن ساعاهتا مع ساعات املقررات التكنولوجية والرتبوية
والثقافية ،كذلك عدم توازن اجلوانب النظرية واجلوانب التطبيقية بداخلها؛ حيث بلغت هذه النسب (، 24.6
 ) 16.5 ، 23.9انظر اجلدول السابق رقم (.)9
 3/1/3نتائج السؤال الثالث للدراسة :ما مدى ارتباط المقررات الخاصة بالمكتبات والمعلومات بتلك األقسام بالميدان
العملي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في القاهرة الكبرى؟

يربز اجلدول رقم ( )13واقع املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات ومدى ارتباطها بامليدان العميل املتمثل
يف مؤسسات املعلومات النوعية املختلفة وأمهها املكتبات املدرسية عىل وجه اخلصوص؛ حيث أسفرت نتائج
التحليل إىل النتائج التالية.
ُ -1سجلت أعيل نسبة موافقة من جانب الغالبية العظمى من عينة الدراسة يف كل من جامعة األزهر ،وجامعة
حلوان بمتوسطات بلغت ( )3.03 ،3.95حول تدعيم املقررات الدراسية اخلاصة باملكتبات
واملعلومات االجتاه اإلجيايب نحو مهنة أخصائي املكتبات واملعلومات ،وعىل اجلانب اآلخر ُسجلت أقل
نسبة موافقة من جانب العينة يف جامعة عني شمس بمتوسط ( ،)2.60ويرجع ذلك إىل قلة وجود
املقررات الدراسية يف برنامج عينة جامعة عني شمس واجتاهه نحو املقررات التكنولوجية بوجه عام ،عىل
عكس جامعة األزهر بصفة خاصة وجامعة حلوان التي مازالت رغم حتديث الئحتها مازالت حمتفظة
بالعديد من مواد األساس يف جمال املكتبات واملعلومات ،ونستطيع أن نراها بوضوح من خالل املقررات
اخلاصة بشعبة وسائط املعلومات يف الفرقة الثالثة والرابعة.
 -2اتفقت عينة الدراسة الكلية عىل أن هذه املقررات تعالج قضايا واقعية يف امليدان العميل املرتبط بحاجات
املجتمع بشكل مبارش ،ويدعم ذلك وجود عالقة وطيدة بمؤسسات املعلومات النوعية املختلفة تدعمها
أيضا هذه املقررات يف جامعة األزهر وحلوان بمتوسطات بلغت ( )2.90( ،)3.69عىل التوايل.
ً
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 -3قلة نسبة املوافقة عىل ارتباط املقررات الدراسية باالجتاهات العاملية املعارصة يف جمال املكتبات واملعلومات
بالتساوي يف جامعتى األزهر وحلوان وإىل عدم تطوير هذه املقررات مقارنة بام يطرأ عىل الساحة من تطورات علمية
وتكنولوجية.
أخريا نستطيع القول إن املقررات الدراسية اخلاصة بمجال املكتبات واملعلومات يف القاهرة الكربى ترتبط
ً -4
بامليدان العميل وبمؤسسات املعلومات النوعية بدرجة ليست كبرية وخاصة يف كل من جامعة األزهر أو ًال ،وتقل
تدرجييا يف جامعة حلوان ،انظر اجلدول التايل رقم (.)13
 4/1/3نتائج السؤال الرابع للدراسة ما الدور الهام الذي يضطلع به أعضاء هيئة التدريس بأقسام المكتبات
والمعلومات وتكنولوجيا التعليم حول دعم المقررات الخاصة بالمكتبات والمعلومات إلعداد كوادر بشرية مؤهلة في
ظل مجتمع المعرفة؟

يربز اجلدول رقم ( )14دور أعضاء هيئة التدريس يف دعم املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات ،ولعلنا
دورا هاما يف العملية التعليمية؛ إذ يمثل القلب النابض هلا ،وعىل هذا
نالحظ أن لعضو هيئة التدريس بوجه عام ً
دورا هاما بالنسبة لطالبه يف العملية التعليمية ومن خالل
فيقع عىل عاتقه العديد من املسئوليات التي بدورها تلعب ً
حتليل النتائج اخلاصة بالدراسة هلذا اجلزء اهلام اتضح ما ييل:
 -1متت املوافقة باإلمجاع من أعضاء هيئة التدريس الذين يمثلون العينة الكلية للدراسة حول دورهم اهلام يف
املشاركة يف توصيف حمتوي املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بالتوايل جلامعات عني شمس ،واألزهر،
وحلوان بمتوسطات بلغت (.)4.40 ،4.65 ،4.80
 -2اتضح أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة يف كل من جامعتى األزهر وحلوان يف املرتبة قبل األخرية
وقبلهم يف املرتبة الثامنة جامعة عني شمس بمتوسطات بلغت ( )3.00( ،)3.40 ،77.4عىل التوايل ال يأخذون
آراء الطالب حول املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بعد االنتهاء من تدريسها؛ لتحديد جوانب القوة
والضعف.
 -3برزت النتيجة املرتتبة عىل العنرص السابق يف اتفاق العينة الكلية عىل عدم دعم جوانب القوة وتقديم
مقرتحات ووسائل مناسبة للتغلب عىل جوانب الضعف يف املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بنا ًء عىل آراء
الطالب مما ينتج عنه عدم دعم اجلهة املسئولة لتحديد جوانب القوة وتقديم مقرتحات ووسائل مناسبة للتغلب عىل
جوانب الضعف يف املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات.
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ظاهرا ،وإن كان ألعضاء
 -4تباينت أدوار أعضاء هيئة التدريس (عينة الدراسة) لدعمهم للمقررات تباينًا
ً
دورا هاما حول هذا الدعم يف موافقتهم بدرجة كبرية عىل مشاركة الطالب يف خمتلف
هيئة التدريس يف جامعة األزهر ً
الفعاليات واألنشطة املختلفة مثل؛ الندوات واملعارض املتعلقة بالكتب واملكتبات واملعلومات مع تركيزهم عىل
االجتاهات احلديثة التي تطرأ عىل املجال ،حتى وإن كانت املقررات التي يقومون بتدريسها غري مواكبة هلذا التطور،
مع توجيه الطالب للتدريب العميل امليداين خالل مراحل الدراسة ،وتكثيفه ملؤسسات املعلومات املختلفة ،وحث
الطالب عىل العمل ضمن فريقه والقدرة عىل تنسيق العمل مع الزمالء ومعاونتهم مع اتباع نظام التدريس
االفرتاض مثل الرحالت امليدانية االفرتاضية للطالب؛ إلعدادهم إعدا ًدا يتناسب مع الواقعية له ،انظر اجلدول رقم
(  )14التايل.
 5/1/3نتائج السؤال الخامس للدراسة "هل تواكب وتؤهل البرامج األكاديمية الحالية في أقسام المكتبات والمعلومات
وتكنولوجيا التعليم التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل ومتطلباته؟"

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )15مدى تأهيل املخرجات التعليمية للمقررات الدراسية اخلاصة باملكتبات
واملعلومات يف الربنامج الدرايس للخرجيني وترقيهم إىل املستوى املنشود يف تنمية املهارات الالزمة واملهام املطلوبة
ملواجهة سوق العمل ومتطلباته بكليات الرتبية يف القاهرة الكربى.
بالنظر إىل اجلدول السابق يتضح لنا التايل:
 -1تؤهل املقررات اخلاصة باملكتبات داخل برامج أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم خرجيي
القسم إىل البحث يف قواعد البيانات املختلفة بنسبة اتفاق عالية بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة عني شمس
بمتوسط ( )3.80يليها يف املرتبة الثالثة عىل التوايل كل من جامعتى األزهر ،وحلوان بمتوسطات بلغت (،3.91
.)3.43
 -2قدرة اخلرجيني عىل تصميم مواقع للمكتبات ومراكز املعلومات بنسبة اتفاق كبرية يف كل من جامعتى عني
نظرا لتلقيهم ودراستهم للمقررات اخلاصة بمواد الربجمة ( )2 ،1خالل فرتة الدراسة،
شمس ،وجامعة حلوانً ،
ولكن األمر خمتلف بالنسبة جلامعة األزهر؛ حيث يتضح من خالل املتوسط البالغ نسبته ( )3.69عدم قدرة اخلرجيني
أساسا يف الربنامج الدرايس اخلاص هبم ومعاناهتم من ِقدم املواد
نظرا لعدم وجود مواد الربجمة
ً
عىل تصميم املواقع ً
رغم تطور التخصص وازدهاره.
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 -3اتفقت العينة الكلية للدراسة عىل قدرة خرجيي أقسامها األكاديمية عىل اختيار وتقييم مصادر املعلومات
اإللكرتونية املتاحة عىل اإلنرتنت بمتوسطات بلغت ( )3.26 ،3.87 ،3.133عىل التوايل جلامعات عني شمس،
األزهر ،حلوان ،كذلك القدرة عىل استخدام مواقع الشبكات االجتامعية والتواصل مع املستفيدين ،مما يؤدي إىل
جماراة التأهيل للعمل مع تقنيات املعلومات احلديثةً ،
فضال عن املعرفة اجليدة ملصادر املعلومات املرجعية التي يتم
دراستها وفق املقررات الدراسية يف كل من جامعتى األزهر ،وحلوان بخالف جامعة عني شمس التي مل تشكل
مصادر املعلومات املرجعية بشقيها التقليدي واإللكرتوين أي مقرر لدهيا.
 -4ويف املقابل عكست آراء عينة الدراسة الكلية عدم تأهيل املقررات الدراسية يف براجمهم األكاديمية
للخرجيني للتعامل مع النظم اآللية املتكاملة يف املكتبات والقدرة عىل املفاضلة بينها؛ حيث ال يتعدي األمر عن
تأهيلها غري القيام بالعمليات الفنية التقليدية يف كل من جامعتى حلوان ،واألزهر بمتوسطات بلغت نسبتها (،3.20
 )3.72عىل التوايل فقط دون جامعة عني شمس لعدم وجود مقررات الفهرسة الوصفية ضمن برناجمها وعىل غرار
أيضا عدم التأهيل ملعرفة الترشيعات والقوانني اخلاصة بحقوق امللكية الفكرية ،فض ًال عن تسويق
ذلك  ،تأيت ً
خدمات املكتبات سواء كان ذلك يف البيئة التقليدية والبيئة اإللكرتونية واملعرفة بأنظمة أمن املكتبات وكيفية إدارة
األزمات والكوارث.
 6/1/3نتائج السؤال السادس للدراسة ما هي أهم جوانب القصور التي تتسم بها البرامج والمقررات الدراسية
والمحتوى العلمي داخل أقسام المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

يعكس اجلدول رقم ( )16التايل أهم جوانب القصور التي تتسم هبا الربامج واملقررات الدراسية باملكتبات
واملعلومات واملحتوى العلمي هلا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة وقد تبني ما ييل:
 -1يأيت يف مقدمة أوجه القصور بالربامج الدراسية احلالية أن تلك الربامج تم إعدادها دون دراسة جادة
لسوق العمل يف القاهرة الكربى ،ملعرفة ما هي التخصصات التي حيتاج إليها بالفعل؟ ،وما هي املواصفات التي
جيب توافرها يف خرجيي كل ختصص؟؛ حتى يمكن بناء خطط دراسية تفي باحتياجات الكم والكيف املطلوبني.
 -2يوجد اتفاق بني عينة الدراسة الكلية بعدم وجود عدد من املقررات الدراسية أعىل من مستوى الطالب،
وإن كان هناك اختالف يف درجات املوافقة عىل أوجه القصور يف الربامج الدراسية.
 -3وبالنسبة ألهم أوجه القصور التي تتسم هبا املقررات الدراسية من وجهة نظر عينة الدراسة أهنا ال يتم
تقويمها بشكل مناسب ودوري ،مع اتسامها بعدم احلداثة ،ونفت العينة الكلية للدراسة متا ًما وجود تكرار لكثري من
املوضوعات يف أكثر من مقرر.
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العلمي متباين يف نفس التخصص ونفس املقرر الدرايس من كلية ألخرى ،كام أنه متباين داخل القسم الواحد
وللمقرر الواحد بتباين القائمني بالتدريس.
 7/1/3نتائج السؤال السابع ما أهم السبل التي يمكن من خاللها التغلب على جوانب القصور الحالية في البرامج
والمقررات والمحتوى العلمي المستخدم في العملية التدريسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بتلك األقسام في
القاهرة الكبرى؟

تتمثل أهم هذه املقرتحات يف النقاط التالية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الذين يمثلون عينة الدراسة
الكلية يف القاهرة الكربى:
 -1مراجعة الربامج الدراسية املوجودة حال ًيا ،وتعديلها يف ضوء الواقع العميل حلاجة سوق العمل.
 -2التنسيق التام بني مجيع املتخصصني يف أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم واملعلومات
بكليات الرتبية عند وضع اخلطط اجلديدة؛ حتى يمكن االستفادة من خرباهتم يف هذا الشأن.
 -3إلغاء التضارب واالزدواجية التي توجد داخل اخلطة الواحدة.
 -4زيادة عدد الوحدات الدراسية العملية يف املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات.
 -5رضورة وجود ساعات للتدريب امليداين للطالب؛ حتى يكون هناك ترابط بني ما يدرس والواقع العميل.
 -6أن تركز الربامج الدراسية عىل املقررات التي تعمق فكرة التخصص لدي الطالب ،وليس الشمولية
للعديد من املجاالت.
 -7تشجيع نشاط التأليف من قبل األساتذة املتخصصني بكليات الرتبية يف أقسام املكتبات واملعلومات
وتكنولوجيا التعليم بام يساعد عىل إجياد حمتوي علمي متكامل وموحد عىل مستوي الكليات باألقسام املتناظرة.
 -8دعم دور اللجان العلمية بكليات الرتبية يف متابعة اجلديد من املحتوى العلمي يف التخصصات املختلفة.
 -9االشرتاك يف عدد من الدوريات العلمية العربية واألجنبية املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات.
 -10الدعم املستمر للمكتبات من خالل توفري أعداد حديثة من املحتوى العلمي املتخصص يف جمال
املكتبات واملعلومات بكليات الرتبية.
 8/1/3نتائج السؤال الثامن للدراسة "هل توجد فروض ذات داللة إحصائية بين آراء أعضاء هيئة التدريس في أقسام
المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم حول واقع المقررات الدراسية الخاصة بالمكتبات والمعلومات ومدى ارتباطها
وتأهيلها لسوق العمل في القاهرة الكبرى؟"
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جدول رقم ( )17الفروق الدالة إحصائيا بين محاور الدراسة في الجامعات الثالثة عينة الدراسة
حماور الدراسة
 -1واقع الربامج الدراسية

 -2واقع املقررات الدراسية
واملحتوى العلمي
 -3إمجاىل واقع الربامج واملقررات
الدراسية
 -4الساعات التدريسية يف
الربنامج
 -5املقررات اخلاصة باملكتبات
واملعلومات وارتباطها بامليدان
العميل
 -6دور أعضاء هيئة التدريس يف
دعم املقررات
 -7املقررات الدراسية واملهارات
املرتبطة هبا
 -8نواحي القصور يف الربامج
الدراسية
 -9نواحي القصور يف املقررات
الدراسية
 -10نواحي القصور يف املحتوي
العلمي
 -11إمجايل نواحي القصور

 -12إمجايل األبعاد

اجلامعة

العدد

املتوسط

جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان
جامعة عني شمس
جامعة األزهر
جامعة حلوان

15
23
30
15
23
30
15
23
30
15
23
30
15
23
30
15
23
30
15
23
30
15
23
30
15
23
30
15
23
30
15
23
30
15
23
30

16.87
19.57
18.07
27.20
43.34
36.20
44.07
62.91
54.27
4.13
6.17
6.07
12.87
18.83
14.37
39.33
43.48
41.53
34.87
49.91
41.17
10.53
11.83
13.23
15.20
13.17
14.50
13.93
12.13
15.60
39.67
37.13
43.33
174.93
218.43
200.73

اًلنحراف
املعياري
0.990
4.551
5.179
3.121
7.043
5.950
3.973
11.329
10.573
0.516
0.717
2.766
2.167
3.284
3.253
4.806
7.191
6.274
5.579
8.634
11.271
0.915
2.387
2.909
1.781
3.525
5.158
0.704
2.974
3.918
1.915
8.165
10.962
13.355
21.948
16.764

قيمة ف

الدًللة املعنوية

1.805

0.1
غري دالة

34.273

0.001
دالة

16.797

0.001
دالة

6.308

21.144

1.968

0.003
دالة
0.001
دالة
0.1
غري دالة

12.343

0.001
دالة

6.529

0.003
دالة

1.251

0.3
غري دالة

7.891

0.001
دالة

3.326

 0.04دالة

26.291

 0.001دالة
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بعد عقد املقارنة بني اجلامعات الثالثة عينة الدراسة ملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية فيام بينها وف ًق ًا
ملحاور الدراسة تبني ماييل :
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان) ىف بعد واقع
الربامج الدراسية ؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)1.805عند مستوى الداللة املعنوية أكرب من ( .)0.05مما يدلنا عىل
تقارب آراء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الثالثة ىف بعد واقع الربامج الدراسية.
 -2يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان) ىف بعد واقع
املقررات الدراسية واملحتوى العلمي؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)34.273عند مستوى الداللة املعنوية أقل من
( .)0.05لصالح جامعة األزهر؛ حيث كان متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس( ، )43.34يليه جامعة حلوان
بمتوسط ( )36.20ثم جامعة عني شمس بمتوسط(.)27.20
 -3يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان) ىف إمجاىل واقع
الربامج واملقررات الدراسية؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)16.797عند مستوى الداللة املعنوية أقل من (.)0.05
لصالح جامعة األزهر؛ حيث كان متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس( ، )62.91يليه جامعة حلوان بمتوسط
( )54.27ثم جامعة عني شمس بمتوسط(.)44.07
 -4يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان) ىف الساعات
التدريسية يف الربنامج ،حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)6.308عند مستوى الداللة املعنوية أقل من ()0.05؛ لصالح
جامعة األزهر؛ حيث كان متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس( ، )6.17يليه جامعة حلوان بمتوسط ()6.07؛
ثم جامعة عني شمس بمتوسط(.)4.13
 -5يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان) ىف املقررات
اخلاصة باملكتبات واملعلومات وارتباطها بامليدان العميل؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)21.144عند مستوى الداللة
املعنوية أقل من ( .)0.05لصالح جامعة األزهر؛ حيث كان متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس( ،)18.83يليه
جامعة حلوان بمتوسط ( ،)14.37ثم جامعة عني شمس بمتوسط(.)12.87
 -6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان ) ىف بعد دور
أعضاء هيئة التدريس يف دعم املقررات؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)1.968عند مستوى الداللة املعنوية أكرب من
( .) 0.05مما يدلنا عىل تقارب آراء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الثالثة ىف بعد دور أعضاء هيئة التدريس يف
دعم املقررات.
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 -7يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان ) ىف املقررات
الدراسية واملهارات املرتبطة هبا؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)12.343عند مستوى الداللة املعنوية أقل من (.)0.05
لصالح جامعة األزهر؛ حيث كان متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس( ، )49.91يليه جامعة حلوان بمتوسط
( )41.17ثم جامعة عني شمس بمتوسط(.)34.87
 -8يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان ) ىف نواحي
القصور يف الربامج الدراسية؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)6.529عند مستوى الداللة املعنوية أقل من (.)0.05
لصالح جامعة حلوان؛ حيث كان متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس( ، )13.23يليه جامعة األزهر بمتوسط
( ،)11.83ثم جامعة عني شمس بمتوسط (.)10.53
 -9ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان ) ىف بعد
نواحي القصور يف املقررات الدراسية؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)1.251عند مستوى الداللة املعنوية أكرب من
( .)0.05مما يدلنا عىل تقارب آراء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الثالثة ىف بعد نواحي القصور يف املقررات
الدراسية.
 -10يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان ) ىف نواحي
القصور يف املحتوى العلمي؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)7.891عند مستوى الداللة املعنوية أقل من (.)0.05
لصالح جامعة حلوان؛ حيث كان متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس ( ، )15.60ثم جامعة عني شمس بمتوسط
( .)13.93يليه جامعة األزهر بمتوسط (.)12.13
 -11يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان) ىف إمجايل
نواحي القصور؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)3.326عند مستوى الداللة املعنوية أقل من ()0.05؛ لصالح جامعة
حلوان؛ حيث كان متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس( ، )43.33يليه جامعة عني شمس بمتوسط ()13.93
ثم جامعة األزهر بمتوسط (. )37.13
 -12يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (جامعة عني شمس ،جامعة األزهر ،جامعة حلوان) ىف إمجايل
االستبانة؛ حيث بلغت قيمة "ت" ( ،)26.291عند مستوى الداللة املعنوية أقل من ()0.05؛ لصالح جامعة
األزهر؛ حيث كان متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس( ، )218.43يليه جامعة حلوان بمتوسط (،)200.73
ثم جامعة عني شمس بمتوسط (.)174.93
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التوصيات

وضعت الباحثة جمموعة من التوصيات التي من شأهنا تعزيز املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات داخل
أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية ،وتتلخص هذه التوصيات يف رضورة التايل:
 -1حتقيق التكامل بني املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات التي تتضمنها الربامج الدراسية بام يؤدي إىل
حتقيق األهداف املنشودة.
 -2تقويم وتطوير املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بام يطرأ عىل الساحة من تطورات علمية
وتكنولوجية ويف ضوء حاجة العمل.
 -3اعتامد برامج كليات الرتبية وف ًقا معايري مرجعية دولية معتمدة؛ جلعل اخلرجيني ذوي مواصفات
ومؤهالت معتمدة ،ولدهيم املعرفة الرتبوية والثقافية والتكنولوجية.
 -4مراجعة وحتديث وتنقيح كل أربع سنوات للربامج الدراسية احلالية؛ لتحديد نواحي القوة والضعف هبا.
 -5الربط بني املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات وامليدان العميل املتمثل يف مؤسسات املعلومات النوعية
املختلفة.
 -6زيادة عدد املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات وزيادة عدد ساعاهتا لتعظيم اإلفادة.
 -7وضع الوحدات الدراسية وحتديد ساعات لكل مقرر يف ضوء كون هذا املقرر من املقررات التي تعمق
التخصص لدى الطالب ،أم أنه مقرر مساعد.
 -8إرشاك عدد من املتخصصني يف أقسام املكتبات واملعلومات بكليات اآلداب مع املتخصصني يف كليات
الرتبية بأقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم يف اجلامعات املرصية عند وضع حمتويات املقررات
لالستفادة من خرباهتم.
 -9التنسيق بني املتخصصني يف مجيع أقسام املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم واملعلومات بكليات
الرتبية؛ لتحقيق التكامل بني املقررات الدراسية يف الربنامج الواحد.
 -10إجراء تقييم مستمر للمقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات من خالل استبانات؛ لتوضيح آراء
الطالب حول هذه املقررات بعد االنتهاء من تدريسها؛ لتحديد جوانب القوة والضعف.
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ملحق  :استبانة الدراسة

كلية اآلداب

قسم املكتبات واملعلومات
األستاذ الفاضل ،األستاذة الفاضلة
حتية طيبة وبعد،

برجاء اإلجابة عىل االستبانة التالية يف إطار القيام بإجراء بحث أكاديمي بعنوان "مقررات املكتبات
واملعلومات بكليات الرتبية وارتباطها بتطور تكنولوجيا املعلومات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  :دراسة
مسحية" ،مع التأكيد عىل أن مجيع املعلومات الواردة ضمن إجابات سيادتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث
العلمي األكاديمي فقط ،ونرجو من سيادتكم أن جتيبوا بكل حرية وموضوعية من أجل رفع مستوى املقررات
اخلاصة بمج ال املكتبات واملعلومات بكليات الرتبية بالقاهرة الكربى ،ومهام يكن رأي سيادتكم فسوف يستفاد
منه ،ويكون حمل تقدير واحرتام.
ولسيادتكم كل تقدير وعرفان،
الباحثة
د /نجوى شكري يمني أمحد
مدرس علم املعلومات
كلية اآلداب – جامعة عني شمس
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رجاء التفضل بوضع عالمة ( ✓ ) أمام العبارة املناسبة
املحور األول  :البيانات الشخصية واملهنية:
 -1االسم (اختياري)...................................... :
 -2القسم العلمي ......................................... :
 -3النوع :ذكر (

أنثى (

)

)

 -4الفئة العمرية:
أ  -أقل من 30

(

)

ب – من 39 – 30

(

)

ج – من 49 – 40

(

)

د  -من 59 – 50

(

)

ه 69 – 60 -

(

)

و – من  – 70فأكثر

(

)

 -5الدرجة األكاديمية:
أ – مدرس

(

)

ب – مدرس متفرغ

(

)

ج – أستاذ مساعد

(

)

د – أستاذ مساعد متفرغ

(

)

ه  -أستاذ عامل

(

)

و – أستاذ متفرغ

(

)

 -6اخلربة يف التدريس:
أ – أقل من  10سنوات

(

)

ب – من  20 – 10سنة

(

)

ج – من  30 – 21سنة

(

)

د – أكثر من  31سنة

(

)
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املحور الثاين :واقع الربامج واملقررات الدراسية:
 )1فيام ييل :عنرصان رئيسان يندرج حتت كل منهام جمموعة من العبارات التي تعكس واقع الربامج واملقررات
الدراسية واملحتوى العلمي اخلاص باملكتبات واملعلومات بكليات الرتبية .برجاء حتديد موقفكم عىل كل منها.
م
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

العبارات
ا
أوًل :الربامج الدراسية
تتضمن الربامج توصيف للمقررات اخلاصة باملكتبات
واملعلومات  ،يف إطار اخلطة الدراسية لكل برنامج.
حتقق الربامج التنوع يف املقررات اخلاصة باملكتبات
واملعلومات بام يتالءم مع اخلطط الدراسية واألنشطة
التدريسية واملامرسات املهنية.
حتدد الربامج األهداف املعرفية واملهارية والوجدانية
للمقررات اخلاصة باملكتبات.
تصف الربامج املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات
وفق معايري مرجعية معتمدة.
تتيح الربامج للمقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات
جانبًا تطبيقيا متكن الطالب من التدريب عىل استخدام
املستحدثات التكنولوجية.
ثانياا :املقررات الدراسية واملحتوى العلمي
تتكامل املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بشكل
يضمن اإلعداد اجليد للطالب طب ًقا ألهداف الربنامج.
تسهم املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات بوضعها
ً
متكامال.
الراهن يف إعداد الطالب إعدا ًدا تكنولوجيا
ترتب حمتويات املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات
داخل الربنامج بطريقة تكاملية.
حتتوي املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات موضوعات
تعرب عن ميول ورغبات الطالب.
تغطي املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات املجاالت
املتنوعة ملجتمع املعرفة وتكنولوجيا التعليم.
تتناول املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات جماالت
العمل واحتياجاته.
تتناول املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات أحدث
نتائج البحوث العلمية املتخصصة يف جماهلا.
تتناسب املقررات الدراسية التي تقومون سيادتكم
بتدريسها مع قدرات الطالب الذهنية.
املقررات الدراسية احلالية اخلاصة باملكتبات واملعلومات
حتتوي عىل كثري من املوضوعات التي جيب حذفها.
املقررات الدراسية احلالية اخلاصة باملكتبات واملعلومات
حتتوي عىل كثري من املوضوعات التي جيب إضافتها.
يراعى املحتوى العلمي التوازن بني اجلانبني النظري
والتطبيقي لكل مقرر درايس .

كبرية
جدا

تتوافر بدرجة
كبرية

متوسطة

ضعيفة

غري
متوفرة
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 )2مدى كفاية الساعات التدريسية للمقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات يف قسمكم املوقر:
م

الساعات التدريسية يف الربنامج
الساعات املقررة لتدريس الوحدات الدراسية اخلاصة
باملكتبات واملعلومات داخل الربنامج احلايل أقل مما جيب أن
يدرسه الطالب.
الساعات املقررة لتدريس الوحدات الدراسية اخلاصة
باملكتبات واملعلومات داخل الربنامج احلايل أكثر مما جيب أن
يدرسه الطالب.

1
2

كافية
جدا

كافية

إىل حد ما

غري كافية

غري كافية
إطال اقا

 ) 3ما هو واقع املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات ومدى ارتباطها بامليدان العميل من وجهة نظر
سيادتكم:
م
1
2
3
4
5

املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات وارتباطها بامليدان
العميل
تعالج املقررات الدراسية قضايا واقعية يف امليدان العميل
ترتبط بحاجات املجتمع بشكل مبارش.
ترتبط املقررات الدراسية باالجتاهات العاملية املعارصة يف
جمال املكتبات واملعلومات .
حتتوي املقررات الدراسية عىل موضوعات هلا عالقة وطيدة
بمؤسسات املعلومات النوعية املختلفة.
تدعم املقررات الدراسية االجتاه اإلجيايب نحو مهنة أخصائي
املكتبات واملعلومات.
تقدم املقررات الدراسية حال لعديد من املشكالت يف أثناء
املامرسة العملية.

موافق
جدا

موافق

إىل حد ما

غري موافق

غري موافق
إطال اقا

 ) 4ما هو الدور اهلام لسيادتكم حول دعم املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات إلعداد كوادر برشية
مؤهلة يف ظل عرص املعرفة؟
م

دور أعضاء هيئة التدريس يف دعم املقررات

1

يشارك أعضاء هيئة التدريس بالرأي يف توصيف حمتوى املقررات
اخلاصة باملكتبات واملعلومات.
يؤخذ آراء الطالب حول املقررات اخلاصة باملكتبات
واملعلومات بعد االنتهاء من تدريسها لتحدي جوانب القوة
والضعف.
دعم جوانب القوة وتقديم مقرتحات ووسائل مناسبة للتغلب
عىل جوانب الضعف يف املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات
بناء عىل آراء الطالب.
حث الطالب عىل العمل ضمن فريق والقدرة عىل تنسيق العمل
مع الزمالء ومعاونتهم.
تكثيف التدريب العميل امليداين وساعاته ملؤسسات املعلومات
النوعية املختلفة
التدريب املرتبط بتشغيل الطلبة يف املراحل الدراسية املختلفة.

7

تدريس مقررات تعتمد عىل اجلانب العميل امليداين أكثر من
اجلانب النظري.

2
3
4
5
6

موافق
جدا

موافق

إىل حد ما

غري
موافق

غري موافق
إطال اقا
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موافق
جدا

موافق

إىل حد ما

اتباع نظام التدريس االفرتايض الذي يعامل الطالب باعتباره
8
موظ ًفا يف جهة عمل ما ويعطيه تكاليف جتعله يشعر أنه يف بيئة
عمل حقيقية.
الرتكيز عىل االجتاهات احلديثة التي تطرأ يف حقل املكتبات
9
وتدريس تكنولوجيا املعلومات بصورة مكثفة ومواكبتها
للتطورات العاملية.
 10مشاركة الطالب يف خمتلف الفعاليات واألنشطة املختلفة مثل
الندوات واملعارض املتعلقة بالكتب واملكتبات واملعلومات
إلبراز دور القسم وأمهيته وكفاءة خرجييه.
 11رؤية واقع سوق العمل واحتياجاته واملشاركة يف معارض
الوظائف املختلفة.
 -12أدوار أخرى يرجى ذكرها ...........................................................

غري
موافق

غري موافق
إطال اقا

 )5من وجهة نظر سيادتكم؛ إىل أي مدى تؤهل املخرجات التعليمية للمقررات الدراسية اخلاصة باملكتبات
واملعلومات يف الربنامج الدرايس؛ "اخلريج وترقيه إىل املستوى املنشود يف تنمية املهارات الالزمة واملهام املطلوبة
ملواجهة سوق العمل"؟
م

املقررات الدراسية واملهارات املرتبطة هبا

1

تؤهل أكاديميا للعمل مع تقنيات املعلومات احلديثة داخل
مؤسسات املعلومات املختلفة
التعامل مع املكتبات واملستودعات الرقمية واألرشيفات
وتقنيات الويب.
اختيار وتقييم مصادر املعلومات اإللكرتونية املتاحة عىل
اإلنرتنت.
البحث يف قواعد البيانات املختلفة
تصميم مواقع للمكتبات ومراكز املعلومات .
استخدام النظم اآللية املتكاملة يف املكتبات والقدرة عىل
املفاضلة بينها واختيار األنسب منها.
القيام بالعمليات الفنية التقليدية واآللية.
القدرة عىل العمل ضمن فريق والقدرة عىل تنسيق العمل مع
الزمالء ومعاونتهم.
املعرفة بمصادر املعلومات املرجعية التقليدية واملتاحة عىل
الويب.
القدرة عىل استخدام مواقع الشبكات االجتامعية والتواصل
مع املستفيدين.
املعرفة بأنظمة أمن املكتبات وكيفية إدارة األزمات
والكوارث.
املعرفة بوسائل العالقات العامة وتسويق خدمات املكتبات
يف البيئة التقليدية والرقمية.
املعرفة بالترشيعات والقوانني اخلاصة بحقوق امللكية
الفكرية للمصادر التقليدية و اإللكرتونية.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

كبرية
جدا

تؤهل بدرجة
كبرية
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ضعيفة

ًل تؤهل

مقررات املكتبات واملعلومات ﺑكليات الرتﺑية وارتباطها ﺑتطور تكنولوجيا املعلومات ...

314

 )6ما هي أهم نواحي القصور التي تتسم هبا الربامج واملقررات الدراسية واملحتوى العلمي من وجهة نظر
سيادتكم؟
م

أهم نواحي القصور

1
2

ا
أوًل :الربامج الدراسية
مل تراع الربامج الدراسية حاجة سوق العمل عند إعدادها.
حتتوي عىل عدد من املقررات الدراسية أعىل من مستوى
الطالب.
ال حتتوي عىل جانب للتدريب امليداين للطالب.

4

مل يشرتك يف وضعها كفاءات عىل درجة عالية من التخصص.

5

ثانياا :املقررات الدراسية
تسبب فجوة بسبب ما تم دراسته من خالهلا وبني الواقع
العميل .
ال يتم تقويمها بشكل مناسب ودوري.

7

يوجد تكرار لكثري من املوضوعات يف أكثر من مقرر.

8

تتضمن موضوعات تتسم بعدم احلداثة.

3

6

9
10
11
12

موافق
جدا

موافق

إىل حد ما

غري موافق
غري موافق
إطال اقا

ثالثاا :املحتوى العلمي
خصيصا بحيث يتناسب
ال يوجد بالفعل حمتوى علمي معد
ً
مع املقررات اخلاصة باملكتبات واملعلومات .
تباين املحتوى العلمي التي يتم االستعانة به يف التدريس
للطالب من حيث املستوى العلمي بتباين القائمني بالتدريس
من فصل درايس آلخر.
يركز املحتوى العلمي املقدم عىل اجلانب النظري بدرجة كبرية
من اجلانب العميل أو التطبيقي.
ال يوجد توحيد للمحتوى العلمي املستخدم يف األقسام
املتناظرة يف مجيع الكليات.

 )13صعوبات أخرى يرجى ذكرها................................................:

ً
أوال :بالنسبة للربامج.......................................................................... :
...............................................................................................
ثان ًيا :املقررات الدراسية..................................................................... :
................................................................................................
ثال ًثا :املحتوى العلمي......................................................................... :
..............................................................................................
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 )7ما هي أهم املقرتحات التي تروهنا سيادتكم للتغلب عىل نواحي القصور ودعم اإلجيابيات التي تتسم هبا
الربامج واملقررات الدراسية واملحتوى العلمي احلايل بكليات الرتبية.
مقرتحات تتعلق بالربامج الدراسية احلالية:
.............................................................................................
مقرتحات تتعلق باملقررات الدراسية احلالية:
...................................................................................................
مقرتحات تتعلق باملحتوى العلمي احلايل:
...................................................................................................
مع خالص تقديري لسيادتكم،
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Libraries and Information Courses in Faculties of Education and their
Relation to Development of Information Technology
As Perceived by Teaching Staff Members:

A Survey Study

Dr. Nagwa Shoukry Yamany Ahmed
Lecture of Information Science
Faculty of Arts, Ain Shams University
nagwashoukry@yahoo.com
This study shows evidently the reality of curricula of libraries and information inside
departments of libraries, information and education technology in faculties of education in Greater
Cairo and far they are connected to the progress of informatics and labor market as perceived by the
teaching staff members. The study drives at monitoring the reality of these programs, academic
curricula, and scientific content in these departments and show how sufficient the teaching hours
that concern the teaching units of these curricula or courses of academic programs. The study focuses
on defining the extent these courses are correlated to the practical field K showing the eminent role
of the teaching staff members as well in supporting these courses in order to prepare human qualified
cadres for the knowledge age. The study aims to expose how far qualified these curricula are going
along with and coping with modern developments and labor markets’ needs; showing as well the most
important shortness aspects included in these programs and academic curricula, in attempt to remove
and overcome such obstacles and weakness points to elevate graduates’ level.
Keywords: Information Technology; Teaching Staff; Educational Subjects; Faculties Education; Labor
Market; Academic Programs.



