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هدفت الدراسة الى تقصي طبيعة الموائمة بين تكوين خريجي البرامج األكاديمية ألقسام علم المعلومات مع متطلبات سوق العمل 

صميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات الويب. وذلك من خالل الوقوف على تصور شريحة من المتخصصين لشغل المهن المتعلقة بت

حول جوانب التكوين والمهارات المستقبلية لطالب هذه األقسام مع تقديم الحلول الممكنة لتفعيل دورهم المعلوماتي لتبني مفهوم 

في  روعيوقد  .حفاظ على هوية التخصص المتمثلة في إدارة المحتوىحديث لهذه المهنة بما يضمن مواكبة هذه التغيرات مع ال

فحص اإلنتاج العلمي وإجراء تحديد للمهام المتعلقة بإدارة المعلومات في مجال صفحات الويب من خالل مقارنة البرامج البحث 

ا الشأن وقدم استبيان لمجموعة من األكاديمية العالمية وإعالنات الوظائف األمريكية ونتائج تحليل األبحاث العالمية في هذ

متخصص في مجال المعلوماتية وقد كانت النتائج تشير إلى اتفاق المشاركين باختالف تصنيفاتهم  102عددهم بلغ المتخصصين 

 استخدام من خصائيالمعلومات في عالم الويب حيث تعتمد هذه الرؤية إلى انتقال األ أخصائيعلى أهمية تبني رؤية جديدة لمهنة 

تقنيات وتطبيقات الويب الى المساهمة في تصميمها بما يخدم ادارة المعلومات بالشكل األمثل. وبالتالي يشير الترحيب بين 

المعلومات على مختلف المستويات )المهام  خصائيالمشاركين في هذه الدراسة بأهمية هذا التحول في التكوين االكاديمي أل

ة على ادبيات الدراس االطالعالخطط االكاديمية الحالية في اقسام علم المعلومات، وبحسب  ( وهي ما تفتقدهوالمعارفوالمهارات 

وبالنظر لنتائج االستبيان، يتضح أن االتفاق على كل المحاور وعدم وجود تباين ملموس في النتائج أو فوارق إحصائية في 

راسة الى حقيقة عدم مواكبة التطورات العالمية في الفرضيات المعتمدة، يشير الى سبب يتجاوز الفرضيات المعتمدة في الد

 واألكاديمي االمثل المهارىالمعلومات. وعليه انطلقت هذه الدراسة لترسم مالمح الطريق للتكوين  خصائيالممارسة المهنية أل

 في هذا المجال.
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ي المهنة. من أهمية اشباع الجوانب التطبيقية ففالخطط الدراسية للمناهج األكاديمية الحالية ال تشبع ما توصلت اليه نتائج الدراسة  

يظهر الرغبة  ان التوافقتعتقد الدراسة لذلك ينبغي العمل على تحديث البرامج والمقررات بما يتوافق مع رغبة المشاركين واخيرا 

 في التغيير ويؤكد عليه.

 األكاديمي، سوق العملالمعلومات، مواقع الويب، تطوير الويب، التكوين  أخصائي الكلمات المفتاحية:

 

The roles of the information specialists and the required skills in the websites development 

(Analytical study on Saudi Arabia universities)   

Abstract 

The study aimed to explore the nature of harmonization between the composition of graduates of 

academic programs in information science departments and the labour market requirements for 

occupations related to the design, construction, and management of websites and applications. The 

researchers examined the scientific production and identified the tasks of managing information 

in web pages by comparing global academic programs, US job announcements, and the analysis 

of international research in this regard; the submitted questionnaire was provided to a group of 201 

specialists in the field of informatics. In their different classifications, the results indicated that 

participants agreed on the importance of adopting a new vision for the information specialist 

profession in the web world, which would depend on the specialist moving from using web 

techniques and applications to contributing to their design to optimize information management. 

Consequently, satisfaction among participants in this study reveals the importance of this shift in 

the academic component of the information specialist at different levels. According to the 

researcher's knowledge of the previous literature and the concluded results of the questionnaire, it 

is clear that agreement on all axes and the absence of significant differences in results or statistical 

differences in the hypotheses points to a significant parameter cause beyond hypotheses adopted 

in the study that the fact that it has not kept pace with global developments in the professional 

practice of an information specialist. Therefore, this study was launched to chart the way forward 

for the optimal professional and academic training in this field. The study plans of the current 

academic curricula do not satisfy the study's findings on the importance of satisfying the applied 

aspects of the profession.  
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Therefore, work should be done to update the programs and decisions according to the participants' 

desires. Finally, we believe that consensus demonstrates and emphasizes the willingness to change. 

Keywords: Information specialists, Websites, Web development, Academic composition, Labor 

market 

 اإلطار العام للدراسة .1

 مقدمة:. 1.1

في  تخصص علم المعلوماتتحوالت كثيرة وتطورات واعدة في سبيل تقديم  أقسام علم المعلومات بالجامعات السعوديةتعيش 

ود من ذلك الحظت بعض األبحاث وج على الرغموحديث يدمج بين تخصصات العلم األصيلة والتطورات التقنية المتالحقة.  إطار

ن المعلومات لالنتقال م أخصائيمن  المطلوبةللمهام والكفاءات  قد يكون السبب في نشأتها قلة األطر الموضحةمعرفية فجوة 

 على ذهنية المعلومات خصائيذلك سيطرة مفهوم الدور التقليدي ألولربما عزز  جوانب العلمية.الالنظرية الى التطبيق في بعض 

ين وتتزايد مع تزايد التقنيات خصائياأل أصحاب الشأن، وبالمحصلة قادت هذه الفجوة الى ضبابية معرفية ومهارية تواجه

 والبرمجيات المختلفة.

ت وبالنظر لقدرات ومهارا ،نقل المعلومات ومعالجتها وتقديمها للمستفيد يتطلب أدوات تقنية وقدرات متطورة إنيمكن القول 

وماتي ومدى مواكبته لتطورات سوق العمل وموائمته في مجال التقنيات والبرمجيات الخاصة بتطوير وإدارة المعل خصائياأل

يظهر وجود فجوة معرفية تتعلق بعدم  والتداخل المهني للمهام مع تخصصات تقنية المعلومات، على مواقع الويبمعلومات ال

 المجال. في هذامنه  المتوقعةمه باألدوار امات بالشكل الذي يضمن قيالمعلو أخصائيألدوار والكفاءات المطلوبة لتكوين ا وضوح

الويب مجال مواقع د األدوار والمهام الخاصة بإدارة المعلومات في يتحدتسعى الى  دت الحاجة للبدء في عمل دراسةج  و   لذلك

  .المعلومات أخصائيتكوينها في التي يمكن و

ليل تحمع  ،ذات الصلة العلميةالمنهج النظري والمقارن عبر مراجعة األبحاث ام من خالل استخدذلك سعت الدراسة في تحقيق 

البرامج االكاديمية  بين مقارنة اجراء إضافة الى، 1012المعلوماتي في طلبات الوظائف االمريكية لعام  خصائيألالواقع المهني 

ستخدام اذلك  تلي .في مجال الدراسة عات السعوديةفي الجام المعلومات أخصائيللوقوف على طبيعة تكوين عالمية والالمحلية 

لوصول الى موائمة مناسبة لتكوين الطالب المعرفي والوقوف على األسباب والمعوقات تصميم استبانة لالمنهج الوصفي من خالل 

 وراء الظاهرة موضع الدارسة واستنباط مجموعة من الحلول المناسبة.

 أهمية الدراسة:. 1.1

المعلومات، حيث ان آليات العمل واألساليب وأدوات جمع  أخصائيالبيئة الحالية لعمل الواقع الذي فرضته اسة من أهمية الدر تنبع

لتي غيرت ا سريعة التطور التقنيات. إضافة الى لمعلوماتفي إدارة ا المعلومات ونشرها وحفظها اختلفت كثيرا مع التحول الرقمي

في سوق العمل وتحديد الدور المحوري  خصائيالى تكوين موائمة لطبيعة مهنة األ حثالبا امن اشكال أوعية المعلومات مما دع
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عدم وجود دراسات عربية ناقشت المهام المطلوبة تتركز أهمية البحث في كما و .الويب اتله في إدارة معلومات ومحتوى صفح

مع التطورات التقنية،  خصائيوتجدد أدوار األالمعلومات  أخصائي، وألهمية طبيعة مهنة في هذا المجالالمعلومات  أخصائيمن 

ي ف خصائيهذه الدارسة إلثراء ادبيات علم المعلومات من ناحية ومن الناحية األخرى تفعيل الدور المعلوماتي الهام لأل تسعى

هة وكل مامتخصصين في تقنياتها وال الويب مطوري الطلب على ( أن(Okon et al,2015مجال الويب حيث أظهرت دراسة  

بالمائة من اإلعالنات الوظيفية في امريكا وهذا ما يعكس أهمية الدراسة  00من المتطلبات في أكثر من  تعد ذات العالقة مرتبط 

 الحالية.

 قسمب إدارة المعلومات خريجي برنامج ماجستيربين متطلبات سوق العمل وموائمة ال ( حول1022)أديب وعزت وأيضا دراسة 

واقع اتجاه التعامل مع لغات بناء م حيث كانت نتائج أفراد العينة متوافقة بشدة وحصل ،عبد العزيزالملك  جامعةبعلم المعلومات 

 المعلومات في البيئة الرقمية بحسب أخصائيفدور  .وهذا يعزز من أهمية الدارسة الحالية الويب على المرتبة الخامسةوصفحات 

منتجات التصميم وصيانة ونقل  ذلك وتطبيقاته ومحتواه المعلوماتي ويشمل( يتمثل في التعامل مع الويب 1001) عبد الهادي

االهتمام و، وتصميم واجهة تعامل سهلة التناول عبر الشبكة هاوخصائص ات الرقميةمحتوالمضافة، وصف القيمة المعلوماتية ذات 

التي قد تتداخل و الويب بيئاتبط العمل داخل واالرقمية، صياغة ض أوعية المعلوماتلملكية الفكرية في احماية  ومتطلبات بمعايير

 الفنيةالمعلوماتي لتحديد مهامه  خصائيإمكانيات ومهارات األ دراسةلذا من األهمية بمكان  .الويب مواقع يمبرمجمهام  مع

 .وأدواره التي يمكن ان يلعبها

 مشكلة الدراسة:. 1.1

ي المعلومات ف أخصائيطبيعة األدوار والكفاءات المطلوبة من تتمحور مشكلة الدراسة في غياب األطر التي يمكن أن توضح 

ع المعلومات فيه وفيما يق أخصائيمجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات الويب. وبالتالي عدم وضوح ما يمكن ان يساهم 

 . تخصصه إطارخارج 

 :الدراسةهدف . 1.1

لبرامج األكاديمية ألقسام علم المعلومات مع متطلبات سوق العمل تقصي طبيعة الموائمة بين تكوين خريجي ايهدف البحث الى 

. وذلك من خالل الوقوف على تصور شريحة من المتخصصين لشغل المهن المتعلقة بتصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات الويب

فهوم ل دورهم المعلوماتي لتبني محول جوانب التكوين والمهارات المستقبلية لطالب هذه األقسام مع تقديم الحلول الممكنة لتفعي

حديث لهذه المهنة بما يضمن مواكبة هذه التغيرات مع الحفاظ على هوية التخصص المتمثلة في إدارة المحتوى بمختلف أشكالها 

 أخصائيالى الوصول الى تصور مبدأي مقترح لتكوين تسعى الدراسة . ومن خالل ذلك سواء بيانات او معلومات او معرفة

 .تناسب مع متطلبات سوق العملفي مجال الدراسة بحيث ي اتالمعلوم

 :الدراسة تساؤالت. 1.1

  اء تصميم وبنالمعلومات في مجال  أخصائيواالختالف في رؤية الجامعات المحلية والدولية ألدوار  التشابهماهي أوجه

 ؟وإدارة مواقع وتطبيقات الويب
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 المعلومات في المملكة العربية السعودية؟ أخصائيعلى مهنة  ماهي جوانب التغيير التي قد تحدثها تقنيات الويب 

  في هذا المجال؟ دورهمالمعلومات  أخصائي يرىكيف 

  ؟علوماتالم خصائياألكاديميين في تخصصات علم المعلومات والحاسب اآللي طبيعة التكوين المناسبة ألكيف يرى 

  ؟مع متطلبات سوق العمل أفضللخلق موائمة  الممكنة االستراتيجيات التغير وماهيماهي الصعوبات التي تعيق هذا 
 

 الدراسة: اتيفرض. 1.1

  ات في الجامع المعلومات أخصائيللكادر األكاديمي على شكل تكوين  والتخصص الحالييؤثر التكوين السابق هل

 ؟السعودية

 ضت هذه النزعة الى وجود ؟ وهل أففي علم المعلوماتاألكاديميين  هل توجد نزعة للمحافظة على هوية التخصص بين

 ؟المعلومات خصائيأل تقليديتكوين 

  ت هذه وهل أفض؟ األكاديميين في تخصصات الحاسب اآللي لدىهل توجد نزعة الحتكار المقررات التقنية التطبيقية

  المعلومات؟ خصائيالنزعة الى وجود تكوين تقليدي أل

 :حدود الدراسة. 1.1

 المعلوماتي في إدارة  خصائيفي موضوعها األساسي الدور الذي يقوم به األ تتناول الدراسة :الحدود الموضوعية

المعلومات من أجل إدارة معلومات  أخصائيالمعلومات لمحتوى صفحة الويب والتطرق للتقنيات المستخدمة من قبل 

 الويب وتقديمها للمستفيدين.

 جامعات السعودية خالل الفصل الدراسي الثاني للسنة المعلوماتي في ال خصائيالدراسة دور األ تتناول: الحدود الزمانية

 م. 1012الميالدية 

 طبقت الدارسة على الجامعات الحكومية السعودية: الحدود المكانية 
 

 :األساسية للدراسة األهداف. 1.1

داف ف تحقيق األهلإلجابة على التساؤالت المطروحة تم رسم منهجية علمية مدعمة بمجموعة من األساليب البحثية المناسبة بهد

 التالية:

 من خالل: "تقنيات الويب"المعلومات في ضوء التحّول إلى  أخصائيفي مهنة  غييرالتعرف على جوانب التالهدف األول: 

 الويب.المعلومات بسبب تقنيات  أخصائيمراجعة األدبيات المنشورة التي ركزت على تطور أدوار  .أ

علومات محليا ودوليا والوقوف على واقع رؤية قطاع األعمال حول المهام الم خصائيعمل مسح حول إعالنات التوظيف أل .ب

 .تحديد مجاالت العمل والمهام المتوقعةل المعلومات فيما يتعلق بتقنيات الويب أخصائيالمتوقعة من 

 والكفاءات والوقوف على أهم المعارف المعلومات في مجال الويب خصائيالتعرف على التكوين األكاديمي ألالهدف الثاني: 

 من خالل: المطلوبة

 والتوصيات.مراجعة الدراسات المماثلة التي تطرقت الى هذا الجانب وجمع المخرجات  .أ
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 .جالمهذا الفي  المعلومات أخصائي مراجعة مجموعة من البرامج االكاديمية المحلية والعالمية والتي تطرقت لواقع تكوين .ب

في مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع  المنوطة بهاألدوار  مع المعلومات خصائياألكاديمي ألتكوين الموائمة الهدف الثالث: 

 من خالل: وتطبيقات الويب

 أخصائيمن المعارف والمهارات المطلوبة األدوار و حول علم المعلومات أقسام األكاديميين فيتقصي وجهة نظر  .أ

 الويب.في مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات المعلومات 

 المعلومات أخصائيب المنوطةالمعارف والمهارات األدوار وحول  الحاسب اآللي أقسام األكاديميين فيوجهة نظر ي تقص .ب

 الويب.في مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات 

حول األدوار والمعارف والمهارات المنوطة بهم  المعلومات في برامج أقسام علم المعلومات أخصائيتقصي وجهة نظر  .ج

 الويب.مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات  في

حول األدوار والمعارف والمهارات المنوطة بهم في مجال تصميم  األكاديميين في أقسام نظم المعلوماتتقصي وجهة نظر  .د

 وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات الويب.

ة من الخروج بمجموعالحل المناسبة و ستراتيجياتواالوقوف على الصعوبات التي أعاقت التقدم في هذا الجانب الهدف الرابع: 

 من خالل:التوصيات 

 .األربعةجميع شرائح الدراسة تقصي الصعوبات والحلول الممكنة من وجهة نظر  .أ

 منهج الدارسة:. 1.1

 لتقديم وصف الظاهرة بشكل دقيقمن خالل  مقسمة على مرحلتين مجموعة من المناهجام استخدلتحقيق أهداف الدراسة، تم 

 ، كالتالي:تساؤالتهاعلى إجابات 

ذات الصلة  واألجنبية المحليةأحدث األبحاث االكاديمية عبر مراجعة  والمقارن المنهج النظري تم استخدام: المرحلة األولى

وتحليل الواقع  1012في طلبات الوظائف االمريكية لعام  يالمعلومات خصائيدور األ ، مع دراسة وتحليلبموضوع الدراسة

أقسام علم المعلومات في الجامعات السعودية من خالل مقارنة البرامج االكاديمية لطالب لقدرات المعرفية ا ثم التعرف على ،نيالمه

وبيان مدى تلبيتها للمهارات التي يتوقعها سوق العمل في مجال تصميم وبناء وإدارة مواقع وتطبيقات  مناظرة مع برامج عالمية

 .الويب

ئمة لتحقيق بقية األهداف والوصول الى موا تصميم استبانةمن خالل  المنهج الوصفي ي هذه المرحلة تم استخدامف المرحلة الثانية:

حلول الواستنباط مجموعة من على األسباب والمعوقات وراء الظاهرة موضع الدارسة والوقوف مناسبة لتكوين الطالب المعرفي 

 .المناسبة

 

 الدراسات السابقة: .1..1

 العربية:دراسات ال .1..1.1

لى الوقوف ا والمستودعات الرقمية اتالمعلومات في المكتب أخصائيطرقت إلى دور أسفر البحث في الدراسات السابقة والتي ت

 ، موضوع الدراسة الحالية على التي ركزت دراساتندرة التتمثل في  على حقيقة
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الرقمية وقد تم تناول في هذه  اتالمعلومات في البيئ صائيأخالتي تناولت أدوار  مما دعا الى اختيار مجموعة من الدراسات

 الدراسة الحالية. توجه واهدافألهميتها وقربها نظراً الدراسة 

 .المعلومات ومهارات العصر الرقمي" أخصائي( بعنوان: "1.11) الكميشيدراسة 

على  واقعاً معيناً  تحديات فرضتوبروز تركزت إشكالية الدراسة في ظهور اوعية معلومات جديدة وتغير حاجات المستفيدين 

 ،الحديثة نتيجة التطورات التقنيةالمعلومات  أخصائيطبيعة عمل  عمل مراجعة حولالمعلومات وهدفت الدراسة الى  أخصائي

 باسلو الدراسة وانتهجت .المعلومات أخصائيعمل  على كفاءة التعامل مع هه التقنياتمهارات  امتالك والتعرف على تأثير

وقد خلصت الدراسة الى ان الحواسيب  .المعلومات أخصائي حول مهارات العصر الرقمي المطلوبة من إلنتاج الفكريا ةاجعمر

المعلومات في االعمال التكرارية والروتينية وقد مكنته من استرجاع المعلومات  أخصائيمساهمة فعالة في مساعدة  تساهم

 بطرق أسرع.

 :الدراسة السابقةالعالقة بين الدراسة الحالية و

ة من المعلومات في ضوء التطورات التقنية المتالحق االستفادةالمعلومات في تيسير  خصائيأكدت الدراسة السابقة الدور الهام أل

 ين قادرين على مواكبة ما تفرزه التقنية وهذا ما تقوم عليه الدراسة الحالية حول تتبعأخصائييقتضي توفير مما لمعلومات لتقنيات ا

 .الويب ومواقع صفحاتبتصميم وتطوير وإدارة المعلوماتي في التقنيات الخاصة  خصائيور األد

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة 

ظيم وما يقوم به في تحليل وتنالتعامل معها  المعلومات التي تتطلب أخصائيوأدوار التقنيات الخاصة الدراسة الحالية تتناول 

الويب وتهدف لتحليل الدور في الواقع الفعلي عبر اختيار عينة ومجتمع الدارسة وليس الجانب  اتة المعلومات في صفحومعالج

ركزت الدراسة السابقة على تغير حاجات المستفيدين وظهور أوعية معلومات  ، كماالنظري فقط كما تطرقت له الدراسة السابقة

 .فيها تحديدا خصائيعية ودور األجديدة، ولكنها لم تقم بتحديد ماهية االو

 .المعلومات في مواجهة العصر الرقمي" أخصائي( بعنوان: "برامج تأهيل 1.11) الياسري دراسة

ثتها حداالمعلومات في الجامعات العربية ومدى  خصائيأل الموجهة تأهيلالبرامج ل يةتقييم مراجعة عملت الدراسة على تقديم

في  مهفي تطوير مهاراتهم، وهدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة عمل ودورهاعلم المعلومات  في ومواكبتها للتطورات التقنية

وقد برزت إشكالية الدراسة في ظهور مفاهيم جديدة  .المعلومات أخصائيالعصر والقاء الضوء على تحديد مهارات  اتظل تقني

 لدراسةلالرئيسي في اإلنتاج الفكري وكان السؤال  ئيخصااستعرضت مهارات وكفايات األ ومن ثم المعلومات أخصائيفي مهنة 

وقد استخدمت العينة القصدية في اختيار  خصائيمدى توافق التأهيل للمالئمة مع الواقع الفعلي لتطور مهنة األ يتمحور حول

يواكب كن عربية بطيئة ولاألقسام الدراسية وتوصلت النتائج الى ان الخطوات التي تقوم بها اقسام علم المعلومات في الجامعات ال

 .المتطورة المعلومات أخصائيواقع مهنة ل موائمةً  أكثرلتصبح األكاديمية برامجها  ي واهتمام متزايد لتطويرسعذلك 
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 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

جاالت في م المعلوماتي خصائيلمناطة باألقدمت الدراسة السابقة من خالل بحثها في اإلنتاج الفكري العديد من المهام واالدوار ا

وألقت الضوء على  يمكن ان يلعبهااإلدارة ومجال المعلومات والمجال الرقمي وقد أسهمت الدراسة في إيضاح األدوار التي 

اكبة وفي األقسام العلمية بالجامعات العربية وأكدت على ضرورة تطوير التأهيل لملهم ضرورة معالجة برامج التأهيل الموجهة 

 .التطورات التقنية التي ظهرت في العصر الرقمي

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة:

يتم ي كوعاء معلوماتوالتي يتم التعامل معها الويب تصميم وإدارة مواقع المعلوماتي في  خصائيدور األالدراسة الحالية تتناول 

واضح جدا في العصر الرقمي بخالف الدراسة  خصائيوهذا ما يجعل الدور الذي يقوم األ فيه معالجة وتقديم الخدمات المعلوماتية

لى االدراسة السابقة كما هدفت  .السابقة التي لم تحدد ماهية األدوار والوظائف الفعلية في المحتوى الرقمي وصفحات الويب

 .دورهمين لدراسة الواقع الفعلي لأخصائيار عينة ولم تقم باختي فقط في اإلنتاج الفكري خصائيالتعرف على طبيعة عمل األ

( بعنوان: "مهارات اختصاصي المعلومات في ظل البيئة الرقمية: حاجة ضرورية أم تغييب 1.11وآخرون ) تيتيلةدراسة 

 .".1.1للهوية قراءة لمهارة اختصاصي المعلومات في ظل مشروع خطة التنمية المستدامة 

كزت وتر ،المعلومات في ظل البيئة الرقمية من خالل اسهاماته في مشروع التنمية المستدامة يأخصائتناولت الدراسة مهارات 

مهارات اختصاصي المعلومات في ظل البيئة الرقمية على ضوء قراءة مشروع خطة التنمية عن التساؤل  إشكالية الدراسة في

في تحقيق هم وإسهامات همتصاصي المعلومات وابراز دوروقد هدفت الدراسة الى ابراز المهارات الجديدة الخ .1000المستدامة 

تقنية ات مهار باكتساباهداف مشروع التنمية المستدامة وقد اختتمت الدراسة بالتوصية بأن اختصاصي المعلومات أصبح ملزما 

وإجراءات ية مات التقليدمصادر المعلومختلف  باقتناء المرتبطة عملياتاللمواكبة العصر، ألن دوره لم يعد مقتصر فقط على إدارة 

 لمامهامن حيث الشكل والموضوع من فهرسة وتصنيف وتكشيف لكن تعداها إلى ضرورة المعالجة التقليدية التي ت جرى عليها 

 .المعلومات وتحليلهاالبيانات ووالتنقيب عن  بلمواقع الويب وتقييم المعلومات معالجة وإدارة تقنيات ونظم ب

 :الية والدراسة السابقةالعالقة بين الدراسة الح

على أهمية مواكبة وأكدت خطط التنمية المستدامة مشاريع في المعلومات  أخصائيالدارسة السابقة على اسهامات ركزت 

علومات المات مجتمعلمتطلبات  استخدام التقنيات المواكبة معرفة ضرورة معمهنة لهذه الالتطورات التقنية والمهارات الرقمية 

 مجال تصميم وإدارة مواقع وتطبيقاتالمعلومات والمهارات الرقمية في  أخصائيعليه الدراسة الحالية في تتبع دور وهذا ما تقوم 

 .الويب

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة:

ديم معالجة وتقمن إدارة وبه  وما يقوم في التعامل مع اوعية معلومات الويبالمعلوماتي  خصائيدور األالدراسة الحالية تتناول 

ف الدراسة بخال يضفي مزيداً من الوصف والتفصيل لطبيعة األدوار التي يمكن لعبها في هذا المجاللخدمات المعلوماتية وهذا ما ل
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في ين يخصائالدراسة السابقة هدفت الى التعرف على اسهامات األ كما أن .السابقة التي لم تحدد ماهية األدوار والوظائف الفعلية

المعلومات وهذا ما يجعل الدراسة السابقة تختلف عن الدراسة الحالية  أخصائي اتلمهار متأملة قراءةتقديم  البيئة الرقمية من خالل

والنظر في واقع متطلبات سوق العمل والبرامج  ين من خالل القراءة في اإلنتاج الفكريخصائيفي كونها تدرس اسهامات األ

 .التنمية المستدامة طفي خط، إضافة الى النظر ناظرةالمالعالمية األكاديمية 

 "والمعلوماتالمكتبات  أخصائي المكتبات:أدوار مهمة في تطور مهنة "( بعنوان: 1.11) يامين دراسة

 متالكهاا الالزملمهارات الشخصية والمهنية مع التطرق ل قيامه بمهامه الوظيفيةالمعلومات وطريقة  أخصائيتناولت الدراسة دور 

ار الدوعلى  الحديثةالرقمية  اتالبيئخصائص المعلومات ومدى تأثير  أخصائيوكان الهدف من الدراسة معرفة طبيعة عمل 

ي ف المناطة بهعلى األدوار  تسليط الضوءمع العقود وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي إليضاح الدور على مر  .الجديدة

األقران  مع مستمرتعاون  كونها تتطلبالمعلوماتي في تطور دائم،  خصائين مهنة األوقد أوصت الدراسة على أ .البيئة الرقمية

إجراء المعالجات الالزمة عليه المحتوى الرقمي وفي إدارة  موأهمية دوره الحاسباتمهندسي النظم ومبرمجي  التقنين مثل من

 .والمحافظة عليه ونشرهوتداوله 

 :لسابقةالعالقة بين الدراسة الحالية والدراسة ا

المعلومات والمهارات الخاصة بمهنته وذلك باالعتماد على تنوع وتعدد مصادر  أخصائيركزت الدراسة السابقة على أدوار 

وتحديدا  يخصائاوعية المعلومات ورصدت مالمح التغير في الدور التقليدي والدور الرقمي وتأتي دراستنا الحالية مكملة لدور األ

 .متنوع األدوات والخصائص وماتيالويب كوعاء معلمجال في 

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

واألدوات الخاصة بأنشاء المحتوى  كأوعية معلوماتية الويب اتصفحمع  بالتعامل الخاصةالمهارات التقنية الدراسة الحالية تتناول 

الدراسة السابقة هدفت الى إيضاح  . إضافة الى أنالدراسة السابقةالويب وهذا مالم تحدده مواقع الرقمي وإدارة المعلومات في 

 المتخصص للعمل في البيئة الرقمية خصائيالمعلوماتي وأهمية المهنة وتطورها وضرورة اختيار األ خصائيالدور الهام لأل

منهج لية في كونها تستخدم الالمنهج الوصفي وهذا ما يجعل الدراسة السابقة تختلف عن الدراسة الحا واتبعت في بحث ذلك على

 خصائيأمن خالل تحليل األبعاد التفصيلية لألدوار التي يمكن أن يلعبها  الوصفي التحليلي لتصف وتحلل الواقع بدقة أكثر

 . المعلومات

 :الدراسات اإلنجليزية. 1..1.1

 Shooting for the moon: an analysis of digital initiatives "( بعنوان: 2017) اليزابيث سكينسة ادر

librarian job advertisement" 

تناولت الدراسة مراجعة التطور التكنولوجي ألمين مكتبة الجامعة وهدفت الدراسة الى لتحديد عدد ونوع المهارات التي ترغب 

أربعون تشمل تسعة وفيها المكتبات األكاديمية عبر تحليل المبادرات الرقمية في إعالنات وظائف أمين المكتبة وكانت العينة 
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. تحتوي على معلومات عن المسمى الوظيفي Code4Libوجدت عبر قائمة  1022ومارس  1020وظيفة شاغرة بين أكتوبر 

 .والمهارات والمسؤوليات المرغوبة وغيرها

، يةرقمالوصفية الت بياناالتعامل مع ال. كانت المراكز األربعة األولى عبارة عن ةمهارة ومسؤولي 12تحديد الى  وخلصت النتائج 

وقد أوصت الدراسة الى ان هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمقارنة واجبات أمناء المكتبات  .الحفظ والمجموعات الرقمية والرقمنة

 في المبادرات الرقمية في الواقع.

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

ة ألمين المكتبة من أجل التعرف على األدوار والمسؤوليات التي يطلبها أصحاب ركزت الدراسة السابقة على اإلعالنات الوظيفي

دراسة به الطالبت المعلومات وهذا ما  أخصائيالدراسة الحالية التعرف على األدوار الواقعية التي يقوم بها بينما تحاول العمل 

  .السابقة

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

ى الويب بينما تركز الدراسة السابقة علالتعامل مع صفحات المعلومات في  خصائيالمهارات التقنية ألالدراسة الحالية ول تتنا

الدراسة السابقة هدفت الى البحث في  . أيضاً اإلعالنات الوظيفية الخاصة بأمناء المكتبات وتطور المسؤوليات والمهام واالدوار

تخدم تسالدراسة الحالية او أمين المكتبة وهذا ما يجعل  خصائيعن األدوار التي يقوم بها األ الوظائف الشاغرة فقط ولم تبحث

 .المنهج الوصفي التحليلي لتصف وتحلل الواقع بدقة أكثر

 An analysis of the changing role of systems " :( بعنوان (2017ديفيد روتليدج وكلودين سبروليس دراسة

librarians" 

لدراسة اإلعالنات الوظيفية ألمناء المكتبات والمعلومات وهدفت فحص الدور المتغير ألمين مكتبات األنظمة في المكتبات تناولت ا

 JobListاعالن وظيفي تم نشره على  00وكانت العينة التي جمعها الباحثين تحتوي على عدد  بالتقنيات المختلفة.الحديثة المليئة 

وقد كشفت  .لمعرفة مجال التركيز والمعرفة المطلوبةبالتقنيات تحليل اإلعالنات ذات الصلة تم فحص و .1022في عام  ALAفي 

 مجاالت رئيسية: األنظمة التقليدية والمبادرات الرقمية وخدمات الويب وقد أوصت الدراسة في ثالثةالنتائج أن اإلعالنات تتركز 

مكتبات لاأمناء التجاهات دراسات المسح واستكشاف األنواع الثالثة أو  ائف التي قد يشغلها أمناء المكتباتلوظلإجراء تحليل ب

 أنظمة المكتبات، وخدمات الويب والمبادرات الرقمية. المتعاملين مع

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

الدراسة تتفق مع اإلعالنات الوظيفية و تناولت الدراسة السابقة الدور المتغير ألمين المكتبة في المكتبات الحديثة عبر فحص وتحليل

المعلومات في خدمات الويب وعمل دراسات مسحية  أخصائيفي ضرورة التعرف على واقع المهنة من خالل دور الحالية 

  .المعلومات أخصائيدور المتغير ألمين المكتبة وال الستكشاف
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 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

الويب بنما تركز الدارسة السابقة على  اتصفحالتعامل مع  إطارالمعلومات تحديدا في  أخصائيالدراسة الحالية دور تتناول 

. المعلومات صائيأخللدور المهني الفعلي الذي يقوم به  وتفصيالً  أكثر تحديداً الدراسة الحالية  ما يجعل واإلعالنات الوظيفية فقط وه

اعالن كعينة قصدية بينما الدراسة الحالية تستخدم المنهج الوصفي التحليلي لدور  00دمت عدد لدارسة السابقة استخكما أن ا

 لواقع المتطلبات المستقبلية لشاغلي هذه الوظائف. المعلومات في الجامعات السعودية لتقديم نتائج أكثر دقة أخصائي

 Roles of cataloguing librarians in the " :( بعنوان(2019 خلفان الحجي ومحمد خميس البوسعيدي دراسة

digital era" 

تناولت الدراسة مجال اهتمام معظم المكتبيين وأدوار ومهارات أمناء المكتبات األكاديمية في جامعات عمان وقد هدفت الدراسة 

 مختلفة من مصادرالى استكشاف أدوار ومهارات أمناء المكتبات األكاديمية العمانية في الفهرسة وتسهيل الوصول إلى أنواع 

إلى المساهمة في ملء هذه الفجوة من وهدفت الدراسة  .المعلومات التقليدية والرقمية والتحديات التي تواجههم في أداء هذه المهمة

خالل تقييم ما إذا كان المفهرسون في عمان لديهم المهارات واألدوار المطلوبة للتنظيم مصادر المعلومات المختلفة في العصر 

مكتبة أكاديمية في عمان من خالل استبيان أرسل إلى أمناء المكتبات. تم استخدام تحليل  00ي. وكانت عينة هذا البحث الرقم

عض تقنيات ببالمحتوى لجمع بيانات نوعية في مواضيع محددة وقد كانت النتائج تشير الى ان المفهرسون يفتقرون إلى اإللمام 

ب توفير التدريأشارت التوصيات الى ضرورة والبيانات الوصفية و( XML, PMH, OAI, RDF)الحاسب وتقنيات الويب مثل 

 .آدائهملتحسين  للحصول على المهارات الالزمة مناء المكتباتالمتقن أل

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

ليدي قد الدراسة الحالية في أن الدور التقفق مع تحديداً وبالتالي تتتناولت الدراسة السابقة دور ومهارات المكتبيين في الفهرسة 

الويب وهي  تابصفح مرتبطة مباشرةً الوصفية الببعض التقنيات الحديثة واللغات للتعامل مع البيانات  تغير والبد من االلمام

 .موضوع الدراسة الحالية

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

تقليدي الدارسة السابقة على الدور الركزت المعلوماتي في إدارة المعلومات في الويب بينما  خصائية دور األتتناول الدراسة الحالي

مية المنهج التحليلي لعينة قصدية وهي المكتبات االكاديفي ذلك الدراسة السابقة . واستخدمت في الفهرسة داخل المكتبات الجامعية

 .ين المعلومات في الجامعات السعوديةأخصائيالمنهج الوصفي التحليلي لعينة  استخدمتالحالية بينما الدراسة في عمان 

 "Blended skills and future roles of librarians" :بعنوان( (2017يارد مامو شيرينيت  دراسة

رة في مشهد المتغيتناولت الدراسة األدوار والمهارات المستقبلية التي يحتاجها المكتبين بعمق لتلبية احتياجات المستخدمين 

أمين مكتبة وقد استخدم  000العينة . شملت ، وقد هدفت الدراسة الى تحديد األدوار المستقبلية إلمناء المكتباتةالمكتبات الحديث

، لتطورسريعة اشفت نتائج الدراسة أن بعض األدوار والمهارات المطلوبة من أمناء المكتبات . كالمنهج التحليلي لجمع البيانات

 وقد أوصت الدراسة بأن التطوير المهني المستمر،المعارف المطلوبة.  تطور يلقي بضالله على حقيقةمما 
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ال سيما حول مهارات القرن الحادي والعشرين هو الواجب على أمناء المكتبات الحاليين والمستقبليين والذين يعملون في أنواع  

 .المتسارعةالتحوالت هذه هارات الجديدة لمواكبة بالمعرفة والم متجهيزهمما يتطلب مختلفة من المكتبات 

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

مع الدراسة الحالية في أن دور ومهارات واتفقت تناولت الدراسة السابقة دور ومهارات أمناء المكتبات والمهارات المستقبلية 

ي إدارة المعلومات ف خصائيله هذه الدراسة لتحديد دور األ ما تسعىدين وهو لتلبية احتياجات المستفيتتغير المعلوماتي  خصائياأل

 .للقيام بذلك صفحات الويب والمهارات المستقبليةعلى 

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

رفة والمهارات والذكاء الثقافي تتناول الدراسة الحالية مهارات أمين المكتبة في اتجاهات أساسية وربطت بين العاطفة والمع

واالحتراف واالنضباط كأصول أساسية ألمناء مكتبات القرن الحادي والعشرين بينما تركز الدراسة الحالية على معرفة الدور 

يلي لالدراسة السابقة المنهج التح استخدمت .المعلومات في إدارة المعلومات على صحفة الويب خصائيالمهني والمهارات التقنية أل

أمين مكتبة وقد جمعت البيانات الخاصة بالمستجوبين بناء على محاور غير تقنية بينما الدراسة الحالية تستخدم  000لعينة من 

 .المنهج الوصفي التحليلي لتقدم إجابات واضحة ومحددة ومتخصصة في مجال إدارة المعلومات

 Competencies for information specialists in emerging " :( بعنوان(2016أرنوت -ميليسا فريزردراسة 

roles" 

من المعارف  ةواسعاستخدام مجموعة تناولت الدراسة مشاركة أمناء المكتبات بشكل متزايد في المشاريع والفرق التي تتطلب منهم 

ت وإدارة المعرفة وقد هدفوالكفاءات التي تمتد إلى ما بعد المكتبات التقليدية لتشمل جوانب إدارة السجالت وإدارة المعلومات 

 .الدراسة الى استكشاف كفاءات تخصصات المعلومات وتقديم بعض األفكار حول الكفاءات المشتركة ومعرفة هذه التخصصات

أمناء المكتبات ومديرو السجالت ومديرو المعلومات والمحفوظات ومديرو المعرفة لتحديد الكفاءات المستهدفة كانت العينة 

كفاءة في  62استنتاج ، وتم لهذه الوظائف المتداخلةالشريك المنفذ المسؤول عن تولي المسؤوليات المشتركة  المطلوبة من قبل

أربع مجموعات هي الخدمة والتواصل والتوافق االستراتيجي وإدارة المعلومات وادارة المعرفة وقد أوصت الدراسة على المزيد 

الخاصة بهم من أجل االنتقال إلى أدوار معلومات أكثر عمومية بمسؤوليات أوسع  التخطيط الفعال ألنشطة التعلم والتطوير المهني

 .المؤسسات المختلفةلـإدارة المعلومات داخل 

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

دية وتتنفق ات التقليتناولت الدراسة السابقة استكشاف الكفاءات ألمناء المكتبات في المشاريع التي يعملون بها خارج المكتب

 .إدارة المعلوماتالحديثة المهمة في مجال الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أن هناك العديد من المهارات والكفاءات 
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 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة

جاالت م الدارسة السابقة الىهدفت بينما  تحديداً  يبالمعلومات في إدارة محتوى صفحات الو أخصائيتتناول الدراسة الحالية دور 

إدارة المعرفة وإدارة المعلومات وإدارة السجالت والخدمة هي  أربعة مجاالتالتعرف على الكفاءات في  عمومية من خالل أكثر

 .والتواصل

 البياناتوجمعت محفوظات الدراسة السابقة عينة عشوائية من أمناء المكتبات ومديري السجالت والمعلومات والاستخدمت 

تخصصات وهذا ما يجعل الدراسة السابقة تختلف من ناحية العينة واالهداف والنتائج بينما  أربعالكفاءات المطلوبة في المرتبطة ب

جال مين المعلومات في الجامعات السعودية وتقدم إجابات عن دورهم التقني والمهني في أخصائيتستخدم الدراسة الحالية عينة 

 صفحات الويب.اء وغارة بن

 اإلطار النظري .1

 المعلومات أخصائيالمبحث األول: 

 :المقدمة

لمعلومات وتحقيق الغرض المنشود لذلك وهو دعم عملية استرجاع لالمعلومات من عملية جمع  أخصائيفهم ماهية عمل يمكن 

متخذ القرار من االطالع واجراء يساعد  توعبالمعلومات الهامة المفقودة والتعرف على الحقائق الكاملة ووضعها في شكل مس

ب، كي صفحات الويتحت درج نالمعلومات نوع وتقسيم وشكل المعلومات التي ت أخصائيويحدد  .التغيرات والتوجيهات الالزمة

وى منها صيتم برمجتها على أجهزة الخادم وتحديد معمارية المعلومات بداخلها بشكل يضمن سهولة تنظيمها وتحقيق االستفادة الق

تداولها وأتاحتها لمن يملك صالحيات  ةويشمل ذلك استخدام التقنيات الخاصة بأمن المعلومات لضمان سري. في تسيير نقلها

تقوم مهمة اختصاصي المعلومات في بيئة الويب على تصميم مواقع وبوابات الكترونية بما يحقق تفاعل المنظمة . الوصول لها

تصاصي المعلومات بالمعرفة من حيث امتالكه للمعلومات للمساعدة في تطوير القرارات وتكييف مع المستفيدين كما يتميز اخ

القدرة على قراءة وتحليل وتنظيم البيانات واستخدام وهذا يتطلب دارة المعلومات إلالقدرات وتطوير أدوات ومنهجيات تكنولوجيا 

 م استراتيجيات إدارة المحتوى وتطبيق التكنولوجيا بشكل يقلل منالمعادالت اإلحصائية والنماذج التحليلية للمساعدة في تصمي

 القوى البشرية ويعزز اإلدارة اإللكترونية.

 :المعلومات أخصائيأهمية دور 

حيوية  لما لهم من أدوار الرقمي لعصر المعرفيلمواكبة المتطلبات المتنامية ل حيوياً إدارة المعلومات عنصرا  متخصصي يعتبر

وذلك لما . ةالمختلف يةالمعلومات الحتياجاتمع ا تفاعلهمالتنافسية من خالل  بالميزاتالقائمة على المعرفة  ظماتالمن في تزويد

عتبر ت هذا المنطلق. ومن وانعكاس ذلك على االبتكارالمعرفة ات التي تقوم على إدارة المؤسسمن أهمية الستدامة  المعلوماتتمثله 

  ،إدارة أصولها الفكريةب للمؤسسات التي تهتم ضروريةأحد النشاطات ال مشاركة المعلومات
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فيذ معايير تن إضافة الىكافة المستفيدين، ل اليهاالوصول وإتاحة  وإدارتهافي جمع المعلومات  المعلومات أخصائيدور  يبرزوهنا 

 .(1020، وآخرون أبيلالمعلومات ) التعامل معأخالقيات 

 :المعلومات أخصائيتعريف 

 انجازها غيينبالتي  طبيعة المهامفي  تحدياً يتمثل في التغير المتسارعيواجه  المعلومات أخصائي إلى أن (1022) تشير الكميشي

ط الذي الوسي من خالل لعب دور ينمعلومات إلفادة المستفيدال أخصائيتطوير مهارات  وهذا يتطلب في عصر تقنية المعلومات

المعلومات على  يأخصائمجتمع وقد عرفت الباحثة المستفيدين. في تلبية احتياجات  المساهمةيتعامل بفاعلية وبكفاءة مع المصادر 

انهم "الفئات العاملة في حقل المعلوماتية لألعمال التي تتعلق بـنظم المعلومـات وتحليلهـا ودراسـتها وتصميمها وتنفيذها، أيضا 

ـن يعمـل في إدارة مراكـز المعلومات المختلفة ومن يقومون كل من يتعامل مع مصـادر المعلومـات التقليديـة وااللكترونيـة وم

 ."بتدريس المعلوماتية

ألعمال ممارسة افي  االنشغال تتجاوزالمعلومات المستقبلي  أخصائي أدوار وفي هذا الصدد يشير محمد فتحي عبد الهادي إلى أن

علية وكفاءة مع وسيط بشري يتعامل بفا" كالعامل الرقمي"اء في بنبفعالية  المساهمة وتنتقل الىاآللي، واليدوي  بشكليهاروتينية ال

 .(1000متناغم )عبدالهادي،منظم ومستفيدين في إطار يكيف مهاراته مع مختلف احتياجات الوالتجهيزات ومختلف المصادر 

 :التعريف االجرائي

داد الويب ويعنى باألشراف واالع اتفحالمسؤول عن تدفق المعلومات في ص، المهني المعلومات في هذه الدراسة أخصائييقصد ب

 .وإدارة المحتوى على صفحة الويب بإدارة المعلومات ونقلهاالخاصة  والمعايير لبرتوكوالتلتطبيق الوالتصميم و

 :المعلومات أخصائيأدوار ووظائف 

 الحاسبتقنيات مع  العمل يجيدمعلومات  خصائيألحاجة فعلية  اوجدتالنظرة العصرية والموضوعية في إدارة المعلومات 

المتصفحات االلكترونية ومحركات البحث والميتاداتا والمستودعات والمصادر بما في ذلك العمل مع ، وتقنيات الويب المختلفة

سيما  بياناتالكتشاف المعلومات وال اشكالها بمختلفوشبكات االتصال اإللكترونية مع المواقع بالتفاعل الرقمية للمعلومات، ويقوم 

متعددة و أوعية مختلفةفي  المختلفة وتناقلها وبثها إنتاج المعلومات غير مسبوق في تزايد عصر الحالي والذي صاحبهفي ال

األغراض. ومن هنا برزت الحاجة الى إجراء دراسة لهذه التطورات في مهارات وكفاءات شاغلي هذه المهن لضمان معالجة 

 .(1002)بومعرافي، سريع النمو اإلنتاج الفكري البشرى وحفظ وإتاحة

يدين تلبية احتياجات المستفتتركز في  المعلومات أخصائي المطلوبة من، ان هناك العديد من المسؤوليات (1020) ويشير بوالشعور

خدمة المستهلكين للمعلومات وإعطائهم إضافة الى ، المساهمة في بناء العامل الرقمي وابتكار وتصميم النظم األليةوداء مهامهم، أل

قا المعلومات المهمة من فيض المعلومات طب بانتقاءالقيام مع ، ن خالل التعاون والمشاركةم ميزة التنافسية التي يمكن تحقيقهاال

 . مع تقديم الدعم الالزملخدمات الرقمية لتنفيذ التخطيط وتقديم الو، لتخصصاتهم
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 ( تتمثل في مجموعة من1010) مقناني شخصية وهي بحسبوبالنظر للمهارات السابقة البد من األخذ بعين االعتبار الكفاءات ال

يتم فيها ئة بي توفيرامتالك سعة األفق،  مثل بفاعلية، المعلومات من أداء مهاهم خصائيأل تتيحاالتجاهات والمهارات التي القيم و

 المستفيدين. التعاطي مع احتياجات عندالسرية والخصوصية  مراعاة معاالحترام والثقة، تبادل 

 :مساهمة في بناء العالم الرقميال

 ويواكب ذلك ،آخذه في االنحسارلمعلومات جمع ومعالجة ا والتي تتلخص فياالختصاصي  تعتبر األدوار التقليدية التي يقوم بها

 .والتي تزدهر تقنياتها بشكل متسارع مصادرهاوتطوير  إنتاج المعلومات الرقميـةب متزايداً  اهتماماً 

الويب والجرافيك واختصاصي المحتوى وذلك حتى  تصميم في مجاالت مختلفة مثل التقنينوتعاونا مع  شراكةهذا قد يتطلب  

 .(1020)السنباني، مؤثر اختصاصي المعلومات ذو دور ويكون تتكامل األدوار

 :المعلومات أخصائيمهام 

 حالياً  المعلومات أخصائين عمل فإ( 1021) قموح، بودريان، خالقة بحسبوالمعلوماتي  خصائيمن ناحية المهام المرتبطة باأل

 اتاحةإدارتها، وتصميم وابتكار نظم المعلومات الرقمية المساهمة في فني مثل الوتقني ال ذات الطابعتنفيذ بعض اإلجراءات تطلب ي

 تقبالاس من خاللالوساطة  تقديم خدماتفي االستمرار  ، معتالشبكات وقواعد وبنوك المعلوما مختلف انواع الوصول إلى

يتعلق  ولعب دور المنسق فيماالوصول إلى المعلومات  تمكينمراجع، مثل الاألجوبة مصادر  مع توفيرواستفسارات المستفيدين 

 امتالكطلب ت. وكل هذا يالبياناتوتحليل المعلومات مع العمل على لمصادر المشفرة، واشبكات المعلومات والبرمجيات بتراخيص 

عية مع أو لتسهيل التفاعلمهارات لغوية ال، أبعاد التخصصب من خالل اإللمامكاديمية األمهارات لتلخيصها في امهارات يمكن 

معرفة ال، ةتقنيالمهارات ال ،واالستخالصتكشيف الو تصنيف،الوفهرسة ال مثلفنية المهارات ال، ةذات اللغات المتعددالمعلومات 

وماتية تقييم االحتياجات المعلب مع امتالك المهارات المتعلقة ،كالهابمختلف اش مصادر المعلومات اإللكترونيةبأنواع وخصائص 

 .ئهابنا يالمساهمة فو استخدام المصادر والنظم اآلليةإضافة الى تأهيل المتدربين لالستفادة من ها، لسد المساندة خدماتالوتصميم 

نات على اإلعال باالعتمادفي البيئة الرقمية  المعلومات خصائيتحديد المهارات المطلوبة ألبRasmussen (1006 ) و  Choiقام

المعلومات  أخصائيأكدت هذه الدراسة ان مهنة  .والمهارات المحددة من قبل الجمعية االمريكية للمكتبات 1000الوظيفية لسنة 

ي فقد تغيرت وأصبحت مطالبة بتوفر بعض المهارات التكنولوجية مثل انشاء وتصميم صفحات الويب وأوجزت المهارات 

تطلب التعامل التي تألنظمة ، االمهارات التقنية المرتبطة بتطبيقات الحاسب، المعارف المرتبطة بالمكتبات والمستودعات الرقمية

ييرها وفهم معا وإدارة صفحات الويب لبناء والحاجة المتزايدة، قواعد البياناتلصيانة اإلنشاء والة، يالبرمج مع بعض اللغات

 أخصائيدوار ألة الحديث التوجهاتفإن  لذلك. تخطيط وتحليل النظممع  فيها لمعلوماتل المناسبة معماريةم التصميووتقييم تطبيقها 

ات إلى المستفيدين إلى مصادر المعلومتسهيل وصول  من خالل الوساطةمن  االنتقال تستلزمفي البيئة الرقمية تحديداً المعلومات 

والمساهمة ، اوتحليله ةاإللكتروني والبيانات جمع المعلوماتو، إنشاء صفحات الويب مع ما ذكر سابقاً  تشمل فنية وتقنيةأداء أدوار 

 Kaliammal, A. and Thamarai) التي تراعي مختلف امكانيات المستخدمين خلق أدوات البحث وواجهات االستخدامفي 

Selvi ،1002). 
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 :المعلوماتي خصائيأهمية المهارات لأل

حليل توالتي تتجاوز االستخدام الى التعاون في الالمعلومات  تقنية متعددة في مهارات على أهمية امتالكتتفق األبحاث والدراسات 

على و .منها واالسترجاع لها الوصولتسهيل والتعامل مع المصادر الرقمية وووظائفها تقييم النظم مهارات لنظم، لتصميم الو

 اختالف أحدهاوهذا قد يعود لعدة أسباب ، لهذه التغيرات الحاليةكاديمية األلمقررات من ا عدم مواكبةن هناك الرغم من ذلك فإ

 أخصائيمن قبل  المهارات المتالك هذهاألهمية درجة  حولاقسام المكتبات والمعلومات واصحاب العمل  الفكرية في قياداتال

 .(1021في مرافق المعلومات )فائقة، تلفةالتقنيات المخدرجة االختالف في تطبيقات عزو ذلك ايضاً الى يمكن كما و، المعلومات

 :المعلومات بصفحات الويب أخصائيعالقة 

بشكل ر تؤثمازالت  انهاحيث  المعلومات، أخصائيوالمعلومات واالتصاالت إلى أدوار متغيرة ألمناء المكتبات  تقنياتأدى تطور 

 (. Australian Library and Information Association (ALIA)، 1022على المهنة ) مباشر

حد أالمكتبات ومراكز المعلومات،  في التقنيةلتطورات المعلومات والناتجة عن ا أخصائييعتبر التغير الدائم في طبيعة مهام 

 يمعلومات ائيأخص ومن ثم الىمكتبي إلى وثائقي  مصطلح االنتقال منمثالً فقد تم التسمية  فمن حيث المسلمات في هذا التخصص

 Gamouh) المهن مختلف لهذه التحوالت التقنية والتي تشملانعكاس طبيعي وذلك  عالم معلومات،وبير معلومات خ ومؤخراً الى

N, et al ،1022.) 

أن نموذج المكتبة التقليدية آخذ في التحول وكلما أصبحت المعلومات متاحة بسهولة أكبر للمستفيدين سيواجه أمناء المكتبات 

كما يقول برابزون "نحن أمناء المكتبات نواجه االنقطاع عن سلسلة التوريد للمعلومات، والتي تم  السؤال الوجودي حول فائدتهم،

استبدالها بالملفات الرقمية وخوارزميات لجعل هذه الملفات قابلة لالكتشاف والوصول إليها. هذا التحول إلى العالم الرقمي يعد 

 .(Adams Jr ،1022) فرصة ألمناء المكتبات أكثر من كونها تهديًدا"

، ووصف المعلومات( لم تعد لجمع 1020) Titilayo Comfort Ilesanmi قترحتكما  اتالمكتبألمناء إن الوظيفة األساسية 

بمثابة "األوصياء على المعلومات"، ولكن لجمع أشكال متنوعة من المعلومات، مع التركيز على "إنشاء خدمات جديدة".  اليكونو

ت التعامل المعلوما أخصائيث للمهنة فأن انتقال المعلومات من الواقع التقليدي الى االفتراضي يتطلب من ومن هذا المنظور الحدي

 مع بيئة الويب.

مة ضخ تبمعدالي متسارع النمو وفيها تتزايد البيانات مستودع وثائقأكبر  World Wide Webالعالمية الويب وتعتبر شبكة 

نيف تصوهذا يزيد التحدي على خدمات ، ئل تسهل الوصول لهذا الكم واالستفادة منهمما يلقي بضالله على أهمية توفير وسا

. (Anthony S ،1001) والتركيز على ما يلبي حاجة المستفيدينالنتائج كل استعراض لتجنب وفهرسة تلك المعلومات األمر 

صي اختصايعمل  أهمية أن حيث بينلويب المعلومات ومهمة تصميم صفحات ا أخصائي( العالقة بين 1002) عبد الهادي وقد فسر

تخصص المكتبات  وأن لذلك وسيماخصوصا لحاجة سوق العمل ، المكتباتبوابة  تصميم مواقع اوفي مجال المعلومات 

 لمستفيدين.بما يتالءم واحتياجات اتنظيم المعلومات وبثها يركز في جوانب اإلعداد والتأهيل على المعلومات و
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ن مالمعلومات  أخصائي يتمكن وكي. الرقميةمصادر المعلومات لمختلف أشكال الميتاداتا  أنظمةإعداد  فياإلسهام ضرورة مع  

 .تقنيةعامة وتخصصية و مهارات والتي يمكن تصنيفها الىالمهارات ب يتطلب منه اإللمام المستحدثة المهامأداء هذه 

 :التكوين األكاديمي وموائمة سوق العمل

ارات القرن ومهوبما يتالءم مع متطلبات على الفهم العميق وإتقان المعرفة بالموضوع األكاديمي  لدراسيةلمناهج اترتكز ايجب أن 

 أن يتوقع المعلومات يجب أخصائي( أن التعليم المهني ألمناء المكتبات و1020) Corrallعالوة على ذلك، أكد . الحادي العشرين

 على المستوى الجزئي أو على مستوى المهنة ككل.سواء  المهنية،األدوار في التغييرات والتطورات 

لدراسية بسبب ا المناهج والخططمسـتمرة في التغـييرات التكيف مع الالمكتبات والمعلومات  من تخصصيتطلب  في الوقت الذيف 

ناصر أهيل عت يتطلب مماوالتي يمكن النظر لها كسالح ذو حدين، كونها خطر وفرصة في آن واحد،  المختلفة تأثير التقنيات

اإلدارة، والرياضيات، واإلحصـاء وهـي ومثل تخصصات الحاسوب، ونظم المعلومات في مجاالت منوعة  متخصصةبشـرية 

مستقبل الدارسين في أقسام المكتبات والمعلومـات )مهنـا خطر على تمثل قد ينظر اليها على انها تعمل على مزاحمة تخصصات 

  .(1002، وبقلـة

لتطوير المقررات حاجة ملحة إلى  ( ان الدارسات المتعلقة بعلم المعلومات تشير1020) وعبد هللاان جرجيس وقد أوضح الباحث

لبعد عن مع اهذه األقسام ضمان استمرارية فيما يتم تدريسه من منطلق أن  بإعادة النظروقياداتها العلمية  األقسام وقيامالدراسية 

 امراً مقبوالً.الصورة التقليدية للتدريس والذي لم يعد 

( في هذا الصدد إلى أن الواقع الذي أفرزته ثورة المعلومات قد أوجـد شـكالً جديداً لما ينتج من معلومات 1006) أشارت الياسري

بحسب رأيها فإن هناك تطوراً للمجتمعات وتوجهـاً نحو المجتمع المعلوماتي . ووتغير طبيعة حاجات المستفيدين من هذه المعلومات

ي، بمعنى أن االعتماد على استخدام التكنولوجيا سيزداد بقدر تطورها، وهو أمر يتطلب من أقسام المكتبات والمعلومات والرقم

بمسؤولية التأهيل المالئم للخريجين منها وهو ما يفرض عليها أن تعدل وتطور برامجهـا  باالضطالعأن تواجه هذه التحديات 

كتبات وعلى أقسام الم يلهم بما يواكب التحدي الموجود في بيئة العمل المتجددة باستمرار.التي تقدمها إلعداد الدارسين بها وتأه

 وانبالج تجـاوز العقبات الكبيرة فيلوالمعلومات أن ترصد احتياجات سوق العمل ومدى تلبية خبرات ومـؤهالت الخريجين 

المقررات  رتطويأثر الى اك دراسات أشارت بالفعل هنحيث أن عمل. سوق الالتحاقه بة للتخصص وزيادة فرص العملي يةالتطبيق

كما هو الحال في كلية اآلداب جامعة السلطان قابوس، وخاصة قسم المكتبات والمعلومات بالجامعة  في تجاوز هذا التحدي الدراسة

 .(1000، ونعيمة)بوعزة 

أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات  غي علىالتي ينبوالكفايات المهنية  ( المهارات1020) وعبد هللاجرجيس  وتناولت دراسة

 لتواكب التوجهات األكاديمية الدولية في المؤسسات لتحديث برامجها األكاديمية السعيوضرورة  في خريجيها تحقيقها العربية

ين وجهة نظر العامل . حيث القت الدراسة الضوء على مدى توافر مجموعة من الكفايات والمهارات منالمهتمة بالمعلوماتية العلمية

. وسعت في التعرف على وجهات نظر رؤساء أقسام وأعضاء هيئات بالدول العربيةالخريجين من أقسام المكتبات والمعلومات 

 التدريس حول تلك المهارات والكفايات ومدى اهتمامهم بإكساب طلبتهم لها. 
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 أعضاء هيئة التدريسصفحات الويب، وجاءت مـن قبل  وقد تطرقت وجهة نظر العاملين الخريجين ألهمية القدرة على تطوير

الحاجة إلى مزيـد مـن االهتمام في ادخال مقررات . مما يؤكد بالشكل المعمول به دوليا بأنها غير مغطاة في المقررات الدراسية

 المقررات المزيد من االهتمام. هذه إيالءوضرورة تطوير صفحات الويب 

ة بين البرامج االكاديمية العالمية والسعودي مقارنةخصصين في مجال المعلومات، ستعرض الدراسة وبناء على ما تم ذكره من المت

المعلومات في سوق العمل االمريكية وتقدم دراسة تحليلية لواقع  أخصائيوالمهام المحددة في طلبات اإلعالنات الوظيفية لمهنة 

 الويب.المهارات المطلوبة في مجال أوعية المعلومات على صفحات 

 :/ البرامج األكاديمية لبرنامج الماجستير في إدارة المعلومات في الجامعات العالميةأوالا 

 البرامج األكاديمية لبرنامج ماجستير إدارة المعلومات في الجامعات العالمية (1)جدول 
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 :المعلوماتي خصائي/ نموذج عالمي لمقررات ومهام األثانياا 

ته دتتمثل مهن المعلوماتية في العصر الحالي على جوانب وظيفية عديدة، وتتكون من العديد من المهارات والتقنيات وهذا ما رص

المعلومات والبرامج األكاديمية  أخصائيمن خالل استعراضه للتجارب والممارسات العالمية في مجال مهنة  الدراسة الحالية

أحد أهم الكليات األمريكية التي تقدم تخصصات الجزء ونستعرض في هذا  .األمريكيةالمقدمة للطالب، خصوصا في الجامعات 

وماتية ين في علم المعلومات، يعملون في بيئات معلأخصائيلتأهيل العليا طالب الدراسات مصممة لالماجستير والدكتوراه في برامج 

تقدم الكلية برنامج ماجستير العلوم في المعلوماتية وبرنامج الماجستير في تخصص المكتبات مختلفة. حيث ومناصب مهنية 

رجة الماجستير في )المعلوماتية( لجدول ادناه المقررات المعتمدة في )مجال الويب( في برنامج د، ونستعرض في والمعلومات

 .األمريكيةفي كلية المعلومات بجامعة سان خوسيه الحكومية 

 المقررات المعتمدة في مجال الويب بجامعة سان خوسيه الحكومية األمريكية (1)جدول 

 عينة من التقنيات والمعايير الهامة عينة من المهارات المطلوبة عينة من األدوار والمهام المطلوبة

فلسفة المصدر  يجسد ويعزز

والبرامج التي يبنيها  المفتوح،

 والتكنولوجياالمجتمع 

إرشادات  خبرة أو معرفة بالويب

 الوصول والتنفيذ

HTML, HTML 5, CSS, 

JavaScript, PHP ، CMS Drupal, 

Adobe Experience Manager 

 واستشارات تكنولوجيايقدم نصائح 

لفريق اقائد ، أجهزة التحليل

القدرة على بناء أنظمة تتمحور حول 

 مثل المستخدم، ويمكن الوصول إليها

Ruby, Python, JavaScript 

Client-side JS frameworks 

أساسيات الميتاداتا 

وممارستها، مقدمة 

في هندسة 

المعلومات، تحليل 

قابلية االستخدام، 

إدارة قواعد 

 البيانات

 خصائيأل

 المعلومات

تحليالت البيانات، 

 تجربة المستخدم

المقررات 

تدعم 

الجانب 

 التقني

 أحادي
ماجستير 

 مهني

كليه 

 دراسات

 المعلومات

University of 

Maryland 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

ماجستير 

إدارة 

 المعلومات

22 

أسس تحليل 

البيانات، تنظيم 

البيانات، التحليل 

والبرمجة، 

الميتاداتا بين 

 النظرية والتطبيق

المقررات 

تدعم 

الجانب 

 التقني

 أحادي

ماجستير 

بحثي في 

 العلوم

قسم علم 

 المعلومات

 

University of 

Illinois 

Urbana-

Champaign 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

ماجستير 

إدارة 

 المعلومات

21 
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 لوحات شراف على إنشاءواإل

 التحليالت 

االستجابة المواقع التي تتوافق مع 

ة مجموع التصميم والعمل عبر بمبادئ

 متنوعة من األجهزة

Next.js/React 

لمصادر  الكمـيالرفع يساهم ب

البيانات النوعية لجمعها، يقدم رؤى 

حول تجربة المستخدم النهائي، 

ويستخدم النتائج للقيادة في تجربة 

 التحسين واالبتكار

 أفضلوفهم قوي لقابلية االستخدام 

المعلومات  هندسةكالممارسات، 

 التصميم بالتفاعل / الخبرة ومبادئ

 

Ex-Libris, Springshare, VuFind, 

CORAL، Google Analytics, 

HTML, CSS، JavaScript, PHP, 

LMS, APIs, LAMP stack (Linux, 

Apache, MySQL, PHP), Voyager 

ILS, Summon, Serials Solutions, 

ILLiad، 

ARES, AngularJS, Bootstrap 

وينشر  يعدل ينظم، يجمع،يخلق، 

المحتوى للمستخدم ويعمل على 

 مكتبة المجتمع

 بشغف قوي ر مشروع ماهر وفعالمدي

ب الشبا ودعمللتكنولوجيا والتعليم 

 المبدع

EZProxy, Web API, Ex Libris 

Alma/Primo, RefTracker, 

Tableau، 

Python, MARC, ASP.NET, 

SCRUM، TCP/IP, AppScan, MS 

FAST, SQL, Fitch، Adobe 

Experience Manager, HTML، 

XML 

تجربة  يرالموقع كمديدعم مكونات 

، ويعمل على نظام إدارة مستضيف

 محتوى الويب

تجربة مع واجهات برمجة التطبيقات 

في منتجات المكتبة  وكيفية االندماج

 على سبيل المثال المختلفة،

 الرقمية، أنظمةمستودعات ال

 االكتشاف

Google Analytics, Google Tag 

Manager Data Studio, Crazy Egg 

R programming language 

 

 :/ البرامج االكاديمية في الجامعات السعوديةثالثاا 

ذا نظرنا إف .يغلب عليها الطابع النظريالتي هناك تباين في البرامج المقدمة من الجامعات السعودية ممثلة بإقسام المعلومات و

ات علمية في مجال الويب بشكل للخطط الدراسية المقدمة في اقسام علم المعلومات نجد ان غالبية األقسام تقدم مناهج ومقرر

برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ونستعرض في  هامحدود جدا ال يتعدى مقررين على امتداد مرحلة الدراسة بها في

 الجدول التالي مقررات ثالث جامعات سعودية تمثل عينة الدراسة.
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 معات السعوديةفي اقسام علم المعلومات في الجا المقررات الدراسية (1جدول )

 ذات العالقة بالدراسة المقررات الدراسية الدرجة العلمية التخصص الجامعة

 جامعة الملك عبد العزيز
 إدارة المعلومات -

 إدارة المعرفة -

 ماجستير

 دكتوراه

 تقنية المعلومات -

 نظم قواعد البيانات -

 تصميم المواقع -

 بكالوريوس علم المعلومات جامعة أم القرى

 نية المعلومات تق -

 1-2لغات البرمجة لتطبيقات المعلومات  -

 تصميم واجهات المستخدم -

 1 -2تطوير مواقع اإلنترنت  -

 جامعة جدة
إدارة نظم 

 المعلومات
 إدارة قواعد البيانات بكالوريوس

 

 / موائمة سوق العملرابعاا 

 ،26-نظراً لتباعات جائحة كوفيد م1010في عام  عالمياً  في اعداد الموظفينبالنظر لما حدث من عمليات تسريح وإقالة وتقليص 

حت المهارات ، أصبوضائف مناسبةيتطلعون إلى العثور على  ممنحديثي التخرج ل المتزايد تدفقمع الالى قلة الوظائف وبالنظر 

خرجات العلمية ترتبط أهمية المالمناسبة.  والمؤهالت أو الكفاءات عناصر وسمات أساسية للحصول على الفرص المهنية

 لذلك .حتياجات سوق العمل، وتمثل الطلبات الوظيفية معيار هام لتحديد كيفية الموائمة بين الخطط الدراسية ومستقبل المهنةبا

م عبر أحد 1012المعلومات وأهم المهارات في طلبات الوظائف االمريكية للعام  خصائيالجدول التالي المهام الوظيفية أل يعرض

لمهارات المطلوبة في سوق العمل األمريكي تم ترتيب و .www.zippia.com المتخصصة في إعالنات التوظيف أشهر المواقع

 ( كالتالي:zippia,2021) بحسب

 م1012 المهارات الصعبة في طلبات الوظائف األمريكية لعام (1جدول )

 المهام المهارات

 إدارة قاعدة البيانات مهارات حاسوبية

 الذكاء االصطناعي، ولغات البرمجة األخرى JavaScriptو  CSSو  HTML، سحابيةالسبة حوال مهارات تقنية

 أنظمة إدارة المحتوى مهارات تسويقية

 تحليل البيانات مهارات تحليلية
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 SEO، برمجة نصية كتابيةمهارات 

 تصميم واجهة المستخدم، تصميم تجربة المستخدم تصميمةمهارات 

 

 :ملسوق العموائمة دراسات 

ي تقدم الشركات التعلى  سوق العمل لخريجي أقسام المعلومات والمكتبات في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية يشمل

خدماتها لمؤسسات المعلومات ويشمل كذلك عددا من الجهات الحكومية التي توظف على بنود توريد الحلول التقنية والتشغيلية 

يعمل من خاللها الكادر البشري في القطاع الخاص وتعرف أيضا  الوظائف فرص تشغيلية توفرو .ضمن عقود التشغيل والصيانة

 .بالقوى العاملة

المعلومات في سوق العمل في  خصائيألالهامة الكفايات S Ajeemsha, M Madhusudhan (1010 )قد عرضت دراسة و

ية المختلفة. الوظيف لمعلومات في بيئة العمل وتحديد األبعادالهند، حيث قامت الدراسة بتحليل كفايات خريجي أقسام المكتبات وا

أكثر من الكفايات  ICTكفايات التقنية التي تتطلبها تقنيات المعلومات واالتصاالت ال الى الكفايات يشير مصطلحان  الباحثان اشار

  .التقليدية

ئل الذي أحدثته تكنولوجيا هايات بسبب التطور الأن خدمات المكتبات والمعلومات تواجه العديد من التحد انكما أكد الباحث

انعكاس والتكنولوجية  في التغييراتالتوسع  عن اهمية المعلومات أخصائي مما يتطلب ادراكاً من قبلالمعلومات واالتصاالت. 

 نقدراً م تي تحققوال ةالالزم المهنيةمجموعة من الكفاءات ل اً تطوير. مما يتطلب يواجهونهاالتي  المهنيةالتحديات ذلك على 

 . الحديثة مع المتطلبات المهنيةلتكيف ا

وتقنية وإدارية وسلوكية، بخالف  مهنية فئات:( تقسيمات متطلبات الوظائف إلى أربع 1002)الهنداوي  وفي دراسة أخرى حدد

 المتطلبات األكاديمية، وذلك في دراسة تحليلية في إعالنات سوق الوظائف االمريكية.

والخاص بمستقبل  The World Economic Forum (1010)ر الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي يتقرالوقد حدد 

لميكنة االتقني بما في ذلك عمليات الوظائف، أن خصائص المهن والوظائف ستتغير في السنوات القادمة وسيغلب عليها الطابع 

 ل السريع باإلنترنت، والذكاء االصطناعي، وتحليل البياناتوالرقمنة والتحول للروبوتات حسب القطاعات وستشمل كذلك االتصا

 وسوف تنتشر ويزداد روادها من قبل قطاعات األعمال. ،الضخمة وتقنيات الحوسبة السحابية

م، أظهر الكاتبان 1022( حول وظائف المستقبل في عام 1012 مكة،وفي استطالع اعالمي قامت به يماني وسجيني )صحيفة 

موقع في المركز السادس ومدير قاعدة بيانات في المركز التاسع اليب جاءت في المركز الخامس ومبرمج أن وظيفة مصمم و

في  ،1011بة في الحصول على وظيفة عام "لن يجد مبرمج ألعاب الكمبيوتر صعو واستطرد الكاتبان بمقدمة الخبر اإلعالمي

فسيسيطر المبرمجون  1010صناعي لبعض تخصصاتهم، أما في حين قد يعاني األطباء من مزاحمة الروبوتات وآالت الذكاء ال

 من كل التخصصات على أسواق االعمال".
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المعلومات الحاسب اآللي وتقنيات من المتوقع أن ينمو التوظيف في مهن ف (،1012وبحسب مكتب إحصاءات العمل األمريكي )

لجميع المهن، ومن المتوقع أن تضيف هذه المتوسط  وهو أسرع بكثير من ،1016إلى عام  1026في المائة من عام  22بنسبة 

لحوسبة ا للتعامل مع تقنيات بسبب الزيادة في الحاجة هذه القوى العاملةوظيفة جديدة، وسينبع الطلب على  102.100المهن حوالي 

مات المعلو خصائيألومن حيث المستقبل الوظيفي  .والتعامل مع المخاطر السيبرانيةالبيانات الضخمة،  وإدارةالسحابية، 

إلى عام  1026في المائة من عام  2ومطوري المواقع فمن المتوقع أن ينمو توظيف مطوري الويب والمصممين الرقميين بنسبة 

 لألجهزة المحمولة والتجارة اإللكترونية.باإلقبال سريع التنامي ، وسيكون الطلب مدفوًعا 1016

ا في خصوصأنها توفر تخصصات مهنية متعددة في مجاالت واسعة البحث الحالي  بالنظر للبرامج االكاديمية العالمية، وجدو

تساهم في تحقيق فرص وظيفية للخريجين وبتوافق تام مع سوق العمل، فكلية االعمال والمعلومات في المجاالت التقنية والتي 

 وماتيالمعل خصائيتعزيز حضور األ جامعة خوسيه الحكومية االمريكية، تقدم تخصصات عديدة في مجال الويب مما يسهم في

في مجال تقني جديد ومطلوب في سوق الوظائف االمريكية وكذلك تتوافق هذه التخصصات مع تقرير الوظائف المستقبلية للمنتدى 

، والذي شدد على ان الوظائف البرمجية والتقنية ستكون هي المستقبل بالنسبة للباحثين عن 1010االقتصادي العالمي في عام 

ركيز ولكن بت المعلوماتعلم نجد انها تقدم برامج ومقررات سالى واقع التخصصات في الجامعات السعودية  ما نظرناالعمل واذا 

مر الذي يوضح ان هنالك فروقات األ على الجانب النظري وأما في مجال أوعية المعلومات على الويب فنسبتها محدودة، أكبر

ه عززت وما خالل البحث عليه عطالتم االما لمتخصصة في علم المعلومات وذلك بحسب بين المقررات العالمية والمحلية ا

سوق ففي ال .المعلومات أخصائيلبرامج االكاديمية السعودية واألمريكية ورصد واقع مهنة ة بين امقارنالالدراسات السابقة و

ولغات  JavaScriptو  CSSو  HTMLستخدام األمريكي تطلب الشركات الراغبة في التوظيف مهام تقنية مثل القدرة على ا

وهذه المهام معدة من  البرمجة األخرى وتصميم واجهة المستخدم وتحليل البيانات والقدرة على التعامل مع أنظمة إدارة المحتوى

امعة ج جامعات مختلفة مثل مكتب إحصاءات العمل االمريكية الحكومي في تحليلها للمهام المطلوبة ونجدها كذلك تدرس في

 .األمريكيةخوسيه الحكومية 

 البيانات وتحليل جمع .1

 :الوسائل واألدوات المستخدمة في الدراسة

لقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومجموعة من األدوات المنهجية األخرى والمتمثلة في قائمة من األبحاث الحديثة 

لرقمية، وقائمة من األبحاث الحديثة الخاصة حول موضوع إدارة المعلومات المعلوماتي في البيئة ا خصائيالخاصـة بأدوار األ

 وقائمة من األبحاث الحديثة حول التقنيات الخاصة بصفحات الويب وقد تم تكوينهم وفقًا للمراحل التالية:

 الـسابقة. البحثية موضوع الدراسة لرصد الجهود حولنتاج الفكري لإلمراجعة شاملة ودقيقة  -2

ال رسائل عبر البريد إلكتروني حول خطة البحث وعنوانها قبل البدء بدراسة الموضوع واخذ اآلراء األولية من نخبة من ارس -1

األكاديميين في علم المعلومات وتقنية المعلومات والمهتمين باألبحاث العلمية في ذات الشأن وقد تم توجيه الرسائل إلى جماعات 

 تكوين اهداف واضحة يمكن الوصول اليها من خالل هذه الدراسة. االهتمام في المكتبات الرقمية ل
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اء ين والطالب وأعضخصائينموذج استبانة يحتوي على محاور الدراسة لتقديمه للمختصين في علم المعلومات من األإعداد  -0

 هيئة التدريس باألقسام العلمية في الجامعات السعودية.

 (:االستبيانة )صدق وثبات األدا

رأي لمجموعة من المتخصصين في مجال الغة االستبيان وفق عبارات دقيقة وعلمية، بعد أرسال نموذج استطالع تم صيا

المعلوماتي في جامعة سان خوسيه  خصائياالطالع على أدوار ومهام األ . ولضمان دقة العبارات وشموليتها فقد تمالمعلوماتية

مجموعة من بحسب مراجعات من قبل  التعديالت على المحاور والعبارات إجراء العديد منتم وقد . كما الحكومية االمريكية

اآلراء  بعض قبل مجموعة من الخبراء والذين أبدوا تم تحكيم االستبيان من، كما وقد األساتذة المتخصصين في علم المعلومات

 .دراسة حسب المحاور المعدة لذلكالوضوح والتدرج والتغطية الشاملة للوالتي تم األخذ بها، كما وتم مراعاة والمالحظات 

ج على المنهالبحث اعتمد  فقد المعلومات، أخصائيبولإلجابة على أسئلة الدراسة والمتعلقة بدراسة األدوار والمهام المنوطة 

اسة رالوصفي وهو األكثر استخداما في بحوث العلوم اإلنسانية وذلك لما له من أهمية في إجراء المقارنات بين مختلف عناصر الد

وفي المساهمة في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بفرضيات الدراسة وذلك من خالل تقديم اإليضاحات والشروح الخاصة 

 بتلك الفرضيات. 

توزيعها على الحساب وتم  كما www.qualtrics.comموقع  من خالل األدوات التي يوفرهاوبناء عليه تم تصميم االستبانة 

للمجموعات ذات وعبر وسائل التواصل االجتماعي ومنصة )تويتر( لمجموعات مهتمة بتخصصات علم المعلومات البريدي 

 االهتمام.

 :عينة الدراسة

تقسيم اإلداري لعينة الدراسة بالطريقة الطبقية وذلك بعد تقسيم جامعات المملكة العربية السعودية إلى عدة مناطق حسب ا تم اختيار

المتبع وعليه فقد تم اختيار الجامعات التي تقع في المنطقة الغربية )منطقة مكة المكرمة( كعينة أساسية والجامعات السعودية كافة 

 الجدول التالي:في بحسب البيانات الديموغرافية الموضحة كعينة عشوائية 

 بيانات المشاركين في أداة الدراسة )االستبيان( (1جدول )

 النسبة التكرار الفئة المعلومات الديموغرافية

 الجنس
 %0.20 ٦٣١ الذكور

 %0.01 ١٦ االناث

 العمر

 %2.10 ٧٤ سنة ٣٣تحت 

 %1.22 ٦٢٣ سنة ٧٦الى  ٣٣من 

 %2.21 ٣٦ ٧٦فوق 

 %2.10 ٧٤ بكالوريوس المؤهل التعليمي

https://www.qualtrics.com/
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 %0.22 ٧٤ ماجستير

 %6.11 ٦٢ دكتوراه

 %2.1 ٦ دبلوم عالي

 التصنيف الوظيفي

 %0.01 ١٦ أكاديمي في قسم علم المعلومات

 %6.20 ٢٢ أكاديمي في اقسام الحاسب االلي

 %0.22 ٢٧ معلوماتي أخصائي

 %1.6 ٦٧ أكاديمي في نظم المعلومات اإلدارية

 سنوات الخبرة

 %2.06 ٢٣ سنوات ٦اقل من 

 %6.11 ٧١ سنوات ٦٣الى  ٦من 

 %0.00 ٤٦ سنوات ٦٣أكثر من 

 الجامعة الحالية

 %1.21 ٦٣٦ جامعة الملك عبد العزيز

 %1.6 ٦٧ جامعة ام القرى

 %1.0 ٦٦ جامعة جدة

 %2.20 ٣١ جامعات سعودية أخرى

 القطاع الحالي\الكلية

 %0.10 ٦٣٤ اآلداب والعلوم اإلنسانية

 %6.10 ٦١ الحاسبات وتقنية المعلومات

 %6.21 ٢١ اإلدارة واالقتصاد

 %6.1 ٦٢ مراكز معلوماتية وتقنية / ماداتع

 

 األساليب اإلحصائية المعتمدة في تحليل الدراسة:

 IBMتم تطبيق مجموعة من األساليب اإلحصائية بهدف تحقيق أهداف الدراسة باستخدام النسخة الخامسة والعشرون لبرنامج 

SPSS . متوزعة بين محاور  102لقيم المتطرفة وصلت العينة الى حذف المشاهدات الناقصة واوبعد المعاينة األولية للبيانات

 عقوليةمللوقوف على  االستبانة، ومن ثم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل سؤال من أسئلة الدراسة

 كاالتي:وكانت النتائج البيانات التي تم جمعها، 

 لعناصر الدراسة المعيارية المتوسطات واالنحرافاتو االستبانة محاور (1) جدول

Std. 

Deviation 
Mean CA المحور المحور 

الجوانب  المعلومات: أخصائيالى أي حد ترى الجوانب التالية مطلوبة في تكوين  0.812  

العامة 

 المطلوبة

 المعرفة بمعايير ومبادئ تصميم صفحات الويب  1.93 1.019

 ء مواقع الويبالمعرفة بتقنيات وبرمجيات بنا  2.18 1.039
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 المعرفة بمعايير وواصفات البيانات على صفحات الويب  1.84 928.

 القدرة على إدارة المحتوى المعلوماتي على صفحات الويب  1.52 742.

 الى أي حد تتفق مع العبارات التالية: 0.724  

 التحوالت

.808 1.62  
 خصائييدة ألسوف تتيح تقنيات تصميم وبناء مواقع الويب أدوار جد

 المعلومات

.963 1.87  
المعلومات من استخدام مواقع وخدمات الويب الى  أخصائييجب ان ينتقل 

 المساهمة في تصميمها وإدارتها

.923 1.77  
المعلومات مرجع يقدم االستشارات المتعلقة  أخصائييجب ان يكون 

 بالمعلومات في جميع مراحل تطوير مواقع الويب

.938 1.86  
يجب الحفاظ على هوية تخصص علم المعلومات من خالل التركيز على تنظيم 

 واسترجاع محتوى الويب وتسهيل الوصول اليه

 المعلومات: أخصائيإلى أي حد تتناسب األدوار المهنية التالية مع  0.936  

 األدوار

 المهنية

 لمختلفةإجراء ابحاث سلوك المستخدمين من خالل منهجيات البحث ا  1.81 886.

 تطبيق معايير وإرشادات تصميم مواقع الويب  1.89 908.

 تصميم واجهات مواقع الويب  2.07 1.033

 تحسين تجربة المستخدم  1.72 803.

 إعداد استراتيجيات المحتوى الرقمي  1.72 805.

 المساهمة في تصميم أوعية المعلومات على الويب  1.65 886.

 وإدارة الميتاداتاإنشاء   1.57 787.

 إنشاء وإدارة المحتوى  1.60 793.

 إدارة عمليات الجودة الخاصة بمواقع الويب  1.79 909.

 تصميم وتخطيط قواعد البيانات  1.84 936.

 بناء وصيانة قواعد البيانات واإلشراف عليها  2.11 1.036

 جمع وتحليل بيانات الويب وإدارتها  1.73 893.

 ضمان أمن وحماية المعلومات على مواقع الويب  1.85 956.

 ادارة عمليات استضافة المواقع وانشاء تقارير األداء  2.14 1.086

.955 1.87  
العمل كحلقة وصل بين المطورين وبقية الفرق )القانونية، التسويقية، اإلدارية 

 (.الخ

.919 1.78  

سهولة االستخدام، إمكانية تقييم المواقع حسب مختلف االختصاصات )مثل 

 (.الوصول، جودة المحتوى، األداء، الخ
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 المعلومات في مجال تصميم وبناء مواقع الويب  أخصائيترتيب المهارات التالية حسب أهميتها في تكوين قم ب

 المهارات

 المهارات التحليلية  2.95 1.465

 المهارات التصميمة  3.79 1.634

 التقنية المهارات  3.26 1.610

 المهارات اإلحصائية  4.46 1.312

 المهارات البحثية  3.26 1.843

 المهارات اإلدارية والتنظيمية  3.28 1.902

  0.935 
 أخصائيإلى أي حد ترى الجوانب المعرفية التالية هامة في تكوين 

 المعلومات:

الجوانب 

 المعرفية

 تفاعل المستخدمينمنهجيات التصميم المختلفة وطرق   1.84 905.

 المعايير القياسية لتصميم صفحات الويب  1.99 982.

 تحليل بيئات األعمال  1.94 864.

 تقنيات استرجاع المعلومات على الويب  1.55 702.

 تقنيات تنظيم محتويات صفحة الويب  1.70 892.

 التفاعل بين اإلنسان واآللة  2.04 996.

 يب الدالليتقنيات الو  1.89 942.

 مبادئ تطوير البرمجيات  2.09 1.013

 استخدام برامج تحليالت الويب وإنشاء التقارير اإلحصائية  1.94 904.

 تقنيات تحسين ظهور المواقع في نتائج محركات البحث  1.79 901.

 (HTML, CSS) تقنيات ولغات تصميم مواقع الويب مثل  2.07 1.093

 والت اإلنترنتبروتوك  2.25 1.083

 (Python, PHP, JavaScriptلغات برمجة الويب مثل )  2.21 1.079

 API واجهة برمجة التطبيقات  2.18 1.032

  0.876 
المعلومات في مجال  أخصائيالى أي حد تتفق مع الصعوبات التي يواجهها 

 تصميم وبناء مواقع الويب:

 الصعوبات

 المعلوماتي خصائيع الويب لطبيعة عمل األعدم معرفة مطوري مواق  1.67 799.

.861 1.73  
عدم توفر معامل الحاسب الحديثة والبرمجيات الخاصة بإدارة المعلومات 

 المساندة للبرامج األكاديمية

 المعلومات أخصائيندرة البرامج التدريبية الموائمة الحتياجات   1.85 1.021

 ومات بانه نظري غير تطبيقيالنظرة الى تخصص علم المعل  1.65 919.
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.841 1.71  
ضعف إدراك بيئات األعمال لدور إدارة وتنظيم المعلومات في تحسين أداء 

 مواقع الويب

 عدم وضوح اتجاه التخصص  1.74 923.

 هيمنة المبرمجين على مشاريع تطوير وبنا مواقع الويب  1.66 827.

 طبيقية في البرامج األكاديمية في التخصصالحاجة الى زيادة الجوانب الت  1.50 693.

 عدم اإللمام بلغات برمجة الويب  1.78 1.029

 ندرة المراجع العلمية باللغة العربية في هذا المجال  1.67 876.

  0.852 
 أخصائيالى أي حد تتفق مع اإلستراتيجيات التالية لتحسين تكوين 

 ب:المعلومات في مجال تصميم وبناء مواقع الوي

 الحلول

 المعلومات في سوق العمل أخصائيإعادة صياغة وظائف ومهام   1.45 681.

 المعلومات خصائيالتركيز على التدريب التقني أل  1.53 742.

 التعاون مع كليات الحاسبات لتطوير الجانب التطبيقي  1.45 732.

.802 1.60  
ت للتخصص في بيئا استحداث مسارات أكاديمية تهتم بالجوانب التطبيقية

 الويب

 تطوير مقررات في تصميم وبناء مواقع وتطبيقات الويب  1.52 761.

.751 1.55  
المعلومات في بناء الخطط الدراسية الملبية الحتياجاتهم  أخصائيإشراك 

 وطموحاتهم

 المعلومات خصائيإعادة النظر في التكوين األكاديمي أل  1.54 692.

.655 1.41  
اب ذوي الخبرة والمهارة التقنية والعملية للتماشي مع الخطط الدراسية استقط

 الجديدة لتخصص علم المعلومات

 المعلومات خصائيعلى التطوير الذاتي أل االعتماد  1.89 1.036

 الشراكات مع القطاع الخاص  1.61 782.

 

 ثبات االستبيان:

وقية باألدوات الموثاالتساق و يرتبط كًل منحيث  الة على أهمية نتائج الدراسة،يعتبر عنصري المصداقية والثبات من المعايير الد

لقياس ثبات اإلستبانة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ و. توفير القراءات الدقيقةفي الدراسة ومدى قدرتها على التي استخدامها 

(Cronbach’s alpha ويرمز له ) في الجدول أعاله( بالرمزCAلقياس اال ) مدى والذي يعبر عن تساق الداخلي لالستبانة

 لتعرف على ما إذا كانت النتائج موثوقة أم ال. لوبالتالي قياس ثباتها  ،ارتباط مجموعات العناصر ارتباطًا وثيقًا
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ثر معايير كوتشير الموثوقية إلى مقدار التباين الحقيقي الملحوظ في القياس، وتشير الدراسات الى أن ألفا كرونباخ يعتبر أحد أ

 Cronbach’s)ان كل عناصر الدراسة ثابتة )، 2نالحظ من خالل الجدول  الموثوقية استخداًما في العلوم االجتماعية والتنظيمية.

alpha (CA) > 0.7 ومعامالت الثبات تتمتع بداللة ثبات واتساق مقبولة لغايات البحث العلمي. 

، 6ول النتائج المتحصل عليها في الجد ، وتم استعراضللبياناتالطبيعي توزيع معاينة توزيع محاور الدراسة مع التم  ذلك بعد

 :كالتالي

 تطابق محاور اإلستبانة مع التوزيع الطبيعي اختبار (1)جدول 

 

aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

 000. 141 933. 001. 141 104. المهنيةاألدوار 

 000. 141 953. 011. 141 087. لجوانب المعرفيةا

 000. 141 917. 000. 141 143. التحوالت

 000. 141 918. 000. 141 131. الجوانب العامة المطلوبة

a. Lilliefors Significance Correction 

 

عتبار عناصر الدراسة المبنية على وبالتالي يمكن ا مع التوزيع الطبيعي (Sig<0.05نالحظ عدم ثبوت تطابق محاور الدراسة )

أجوبة المشاركين بناء على التصنيف الوظيفي من محور بين  (Correlation) ليكارت بالغير المعياري. ولمعاينة الترابطمقياس 

 بين مختلف العناصر والذي يظهر ارتباط وثيق 20كما هو موضح بالجدول  Spearman's rhoعلينا استخدام استوجب الى أخر 

(Correlation Coefficient>0.5 وبالتالي يظهر ان المشاركين الذين عبروا عن أهمية الجوانب المعرفية، عبروا أيضا ،)

وهذا يظهر اتفاق بين المشاركين في  بنفس القدر من األهمية على األدوار المهنية والتحوالت وكذلك الجوانب العامة المطلوبة

 . االستبانةرابط محاور ت وبالتالي المحاور الرئيسية لالستبانة

 بين مختلف التصنيفات الوظيفية اختبار ترابط المحاور (1)جدول 

 
األدوار 

 المهنية

الجوانب 

 المعرفية
 التحوالت

الجوانب 

العامة 

 المطلوبة

Spearman's 

rho 
 األدوار لمهنية

Correlation 

Coefficient 
1.000 **.765 **.541 **.706 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 141 141 141 141 
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 الجوانب المعرفية

Correlation 

Coefficient 

**.765 1.000 **.573 **.702 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 141 141 141 141 

 التحوالت

Correlation 

Coefficient 

**.541 **.573 1.000 **.630 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 141 141 141 141 

الجوانب العامة 

 المطلوبة

Correlation 

Coefficient 

**.706 **.702 **.630 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 141 141 141 141 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 الفرضيات:اختبار 

 على التالي:البحث تمدة في خطة تنص الفرضيات المع

  المعلومات في الجامعات أخصائيهل يؤثر التكوين السابق والتخصص الحالي للكادر األكاديمي على شكل تكوين 

 السعودية؟

  هل توجد نزعة للمحافظة على هوية التخصص بين األكاديميين في علم المعلومات؟ وهل أفضت هذه النزعة الى وجود

 المعلومات؟ ائيخصتكوين تقليدي أل

  هل توجد نزعة الحتكار المقررات التقنية التطبيقية لدى األكاديميين في تخصصات الحاسب اآللي؟ وهل أفضت هذه

 المعلومات؟ خصائيالنزعة الى وجود تكوين تقليدي أل

 

لمشاركين على ق في أجوبة ايمكننا القول بانه يوجد ترابط وثي الفرضيات،باالعتماد على نتائج الجدول السابق وللتحقق من صحة 

 مختلف المحاور الرئيسية للدراسة وللتأكد من ذلك قمنا بدراسة الفرضيات التالية:

 يوجد اختالف في وجهات النظر بين مختلف التصنيفات الوظيفية في كل محور من محاور الدراسة : الالفرضية العدم 

 الرئيسية

 ر بين مختلف التصنيفات الوظيفية في كل محور من محاور الدراسة: ال يوجد توافق في وجهات النظالفرضية البديلة 

 الرئيسية
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يمكن القول انه ال يوجد اختالف جلي في وجهات النظر بين مختلف ، 22كما هو موضح في الجدول  ANOVA اختبار باستخدام

 .(Sig>0.05.التصنيفات الوظيفية في كل محور من محاور الدراسة )

 جات النظر حول محاور الدراسة بين مختلف التصنيفات الوظيفيةفحص اختالف و( 1)جدول 

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 المهنيةاألدوار 

 بين شرائح التصنيف الوظيفي

(Between Groups) 
.045 3 .015 .034 .992 

 داخل شرائح التصنيف الوظيفي

(Within Groups) 
59.799 137 .436   

    140 59.843 اإلجمالي

 الجوانب المعرفية

 بين شرائح التصنيف الوظيفي

(Between Groups) 
.295 3 .098 .193 .901 

 داخل شرائح التصنيف الوظيفي

(Within Groups) 
69.772 137 .509   

    140 70.067 اإلجمالي

 التحوالت

 بين شرائح التصنيف الوظيفي

(Between Groups) 
1.255 3 .418 .736 .532 

 داخل شرائح التصنيف الوظيفي

(Within Groups) 
77.821 137 .568   

    140 79.075 اإلجمالي

الجوانب العامة 

 المطلوبة

 بين شرائح التصنيف الوظيفي

(Between Groups) 
.225 3 .075 .163 .921 

 داخل شرائح التصنيف الوظيفي

(Within Groups) 
63.162 137 .461   

    140 63.387 اإلجمالي
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، م التفاعالتومعاينة اه في وجهات النظر بين مختلف التصنيفات الوظيفية حول محاور اإلستبانة وللوقوف على ابعاد هذا التقارب

  :(Box plotالبياني )مختلف التصنيفات الوظيفية على المحاور الرئيسية للدراسة باستخدام الرسم  آراءتوزيع تم 

 

 أكاديمي

 أقسام

علم  

 معلوماتال

ي
ظيف

و
ف ال

صني
 الت

 أكاديمي

 أقسام 

الحاسب 

 اآللي

 أخصائي

 معلومات

 أكاديمي

 أقسام 

نظم 

المعلومات 

 اإلدارية

 التحوالت الجوانب المعرفية األدوار المهنية                 
الجوانب العامة               

 المطلوبة  

 

 

 بحسب مختلف التصنيفات الوظيفية  االستطالعوجهات نظر عينة الدراسة حول محاور  توزيع )1(شكل 

 

 التالية الخاصة بكل محور:النتائج استخراج  الرسم البياني السابقيمكننا من خالل 

وبقدر  المعلومات أخصائياجماع المشاركين على أهمية الجوانب المعرفية المتطلبة في تكوين  :الجوانب العامة المطلوبة -

 اقل األكاديميين في اقسام الحاسب االلي ونظم المعلومات اإلدارية

المعلومات من طرف كل المشاركين وبقدر قليل األكاديميين في اقسام  أخصائي: شبه اجماع على تعزيز مكانة التحوالت -

 نظم المعلومات اإلدارية

اهمية الجوانب المعرفية الواجب الحصول عليها  من زمالئهم على أكثرين المعلومات أخصائيالجوانب المعرفية: أكد  -

 المعلومات خصائيفي التأسيس األكاديمي ألمن 

 وماتالمعل أخصائيين المعلومات على األدوار المهنية المنوطة بأخصائي أكثراألدوار المهنية: توافق الجميع وبصفة  -

 تي:كانت فرضيات الدراسة كاال ، فقداما فيما يتعلق بمحور مهارات التكوين

  فيةالمعلومات بين مختلف التصنيفات الوظي أخصائيالفرضية العدم: ال يوجد تباين في ترتيب المهارات المطلوبة من 

  يفيةالمعلومات بين مختلف التصنيفات الوظ أخصائيالفرضية البديلة: يوجد اختالف في ترتيب المهارات المطلوبة من 
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 مختلف الفروق بين لفحص  Kruskal-Wallis اختبار استخدامتم  ، فقدير تفاضلييعتبر متغ التكوينية بما ان محور المهاراتو

 التالي: على النحوظهرت نتائجه ، وة حول عناصر هذا المحورالوظيفي اتالتصنيف

 المعلومات في مجال الدراسة خصائيدرجة تباين عينة الدراسة حول أهمية المهارات التكوينية أل ).1(جدول 

 .Sig المهارات م

 0.691 المهارات التحليلية 2

 0.645 المهارات التصميمية 1

 0.874 المهارات التقنية 0

 0.789 المهارات اإلحصائية 2

 0.175 المهارات البحثية 1

 0.249 المهارات اإلدارية والتنظيمية 2

 

عدم وجود تباين بين مختلف التصنيفات القول ب( وبالتالي Sig.>0.05قبول الفرضية العدم ) بناء على المعطيات في الجدول يمكن

وللوقوف على ابعاد هذا التقارب في وجهات النظر بين مختلف  .المعلومات خصائيترتيبهم ألهمية المهارات أل في الوظيفية

شكل في ال (Box plotتم استخدام الرسم البياني )فقد المعلومات،  أخصائيالتصنيفات الوظيفية حول المهارات الهامة في تكوين 

 :، وظهرت النتائج كالتالي0
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 :مهارةالخاصة بكل بعض النتائج استخراج  ، يمكنناالرسم البياني السابقلى إوبالنظر 

األكاديمي في  التكوينالمعلومات أهمية هذه المهارة في  يأخصائ ضمن تصنيفرأى المشاركون : المهارات البحثية -

افق واضح بين مع وجود تو مجال تصميم وإدارة مواقع وتطبيقات الويب وتباينت اإلجابات بين بقية التصنيفات الوظيفية

 أكاديميين الحاسب الحالي وأكاديميين علم المعلومات حولها

 على أنها أقل أهمية في التكوين المهاري بين مختلف التصنيفات الوظيفية يوجد إجماع شبه كامل: المهارات اإلحصائية -

 المعلومات في مجال تصميم وإدارة مواقع وتطبيقات الويب خصائيأل

المهارات التحليلية: يوجد إجماع شبه كامل بين مختلف التصنيفات الوظيفية على أنها مهارة ذات أهمية في التكوين  -

 ويظهر ذلك بنسبة أكبر بين األكاديميين ت في مجال تصميم وإدارة مواقع وتطبيقات الويبالمعلوما خصائيالمهاري أل

 من تخصص الحاسب اآللي

 راء حول أهمية هذه المهارات في: يظهر التمثيل البياني تباين اآلالمهارات التقنية والتصميمية واإلدارية والتنظيمية -

مع توجه الى أهمية المهارات التقنية من وجهة نظر ض بشدة( المعلومات )بين موافق بشدة ومعار أخصائيتكوين 

على  اعتماداً مما يدعو الى النظر الى مدى األهمية وأقسام نظم المعلومات اإلدارية، في الحاسب اآللي  األكاديميين

 امة فيكأدوات ه )علم المعلومات( متطلبات سوق العمل الحالية والمقارنة مع البرامج العالمية في نفس التخصص

 الدراسات األولية التي تم القيام بها في هذا البحث.  بشكل جلي من خالل أهمية هذه الجوانب. وظهرت الترجيح

 التوافق مع الدراسات السابقة

ن يعمل بها ا خصائيلقد أكدت البيانات أن هنالك تفاوت بسيط بين المشاركين على تحديد أفضل المهارات التي ينبغي على األ

بة األولى جاءت في المرتحيث المهارات التقنية بين المشاركين على  اتفاقللجدول الخاص بنتائج تحليل المهارات نجد وبالنظر 

 ا يمكنملمشاركين وفي المرتبة الثانية جاءت المهارات اإلدارية والتنظيمية وفي المرتبة الثالثة التصميمية وهذا في اختيارات ا

نتج  يثح ،(Fraser-Arnott, M,2017)االثالث وتتفق هذه النتائج مع الدارسة التي قام بهان يعزز من أهمية هذه المهارات 

اصة بالدارسة نتائج التحليل الخ اتفقتوقد  .المهارات التنظيمية والتقنية واإلدارية تتضمنوالتي كفاءات بأهم القائمة ها عن تحليل

حيث أكدت نتائج الدارسة أن المهارات المطلوبة تركزت في  (Cherinet, Y. M,2018لدراسة )مع نتائج التحليل  كذلك الحالية

رؤساء األقسام في إعالنات الوظائف. وتتفق الدارسة الحالية األكثر طلباً من قبل كانت والتي  إدارة المحتوى والمهارات التقنية

المعلومات في  خصائيالمتخصصة ألحدد الكفاءات والمهارات  ( حيث(Thanuskodi, S,2015قام بها  الدراسة التيمع نتائج 

 ,Ratledge, D., & Sprolesدراسة )وتتفق الدارسة الحالية في نتائج تحليلها مع نتائج  اإلدارية التنظيمية.، والمهارات التقنية

C.,2017)  تمركز بعض ، والتي استنتجت سبعون وظيفةوالتي شملت  1022والتي بحثت في إعالنات الوظائف االمريكية لعام

مثل إنشاء وصيانة مواقع الويب الخاصة بالمكتبات  على خدمات الويبوأنظمة المكتبات بشكل أساسي  حولالوظائف المصنفة 

 .المختلفة والتفاعل مع األنظمة والخدمات التكنولوجية الصلة،والخدمات ذات 
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 خصائيواألساسية والمهارات المطلوبة أل( والتي حدد الكفايات الالزمة 1006 واتفقت الدارسة الحالية مع دراسة )العمران، 

ة وفي سياق الدراسات التي اتفقت مع الدراس دارية.اإلمهارات التقنية والمهارات ، هما العلى فئتينوالتي تم تقسيمها المعلومات 

التعامل مع  مهارات راختيا والتي وجدت تركيز عينة الدراسة على( 1022الحالية نجد أن الدارسة التي قام بها )أديب، عزت،

 لغات بناء مواقع وصفحات االنترنت حيث كان اتجاه افراد العينة حولها "موافق بشدة".

ونالحظ من خالل الجدول التالي مدى الموافقة الشديدة للمشاركين على المقترحات الخاصة بالمحورين الصعوبات واالستراتيجيات 

وهذا يشير الى اجماع المشاركين على أهمية الوقوف ، ي المستجوبينمن اجمال %20حيث فاقت نسبة الموافقة بشدة والموافقة 

 .تراحهااقبناء على الحلول التي تم  المعلومات وعلى إيجاد الحلول المناسبة لها أخصائيعلى الصعوبات التي تواجه تكوين 

 الحل المختلفة واستراتيجياتعلى الصعوبات عينة الدراسة  موافقةدرجة  )11(جدول 

 موافق االجمالي
موافق 

 بشدة
 المحور

 الويب مواقعالمعلومات في مجال تصميم وبناء  أخصائيالى أي حد تتفق مع الصعوبات التي يواجهها 

 المعلوماتي خصائيعدم معرفة مطوري مواقع الويب لطبيعة عمل األ 50.4 36.2 86.6

 مساندة للبرامج األكاديمية علوماتعدم توفر معامل حاسب حديثة وبرمجيات خاصة بإدارة الم 48.2 35.5 83,7

 المعلومات أخصائيندرة البرامج التدريبية الموائمة الحتياجات  44.7 37.6 82.3

 النظرة الى تخصص علم المعلومات بانه نظري غير تطبيقي 56.7 29.8 86.5

 مواقع الويب ضعف إدراك بيئات األعمال لدور إدارة وتنظيم المعلومات في تحسين أداء 48.2 37.6 85.8

 عدم وضوح اتجاه التخصص 50.4 33.3 83.7

 هيمنة المبرمجين على مشاريع تطوير وبنا مواقع الويب 53.9 29.1 83

 الحاجة الى زيادة الجوانب التطبيقية في البرامج األكاديمية في التخصص 59.6 32.6 92.2

 عدم اإللمام بلغات برمجة الويب 53,9 24.1 78

 ندرة المراجع العلمية باللغة العربية في هذا المجال 53.9 30.5 84.4

 المعلومات في مجال تصميم وبناء مواقع الويب أخصائيالتالية لتحسين تكوين  االستراتيجياتالى أي حد تتفق مع 

 المعلومات في سوق العمل أخصائيإعادة صياغة وظائف ومهام  63.8 29.1 92.9

 المعلومات خصائيدريب التقني ألالتركيز على الت 59.6 29.8 89.4

 التعاون مع كليات الحاسبات لتطوير الجانب التطبيقي 66.7 23.4 90.1

 استحداث مسارات أكاديمية تهتم بالجوانب التطبيقية للتخصص في بيئات الويب 55.3 33.3 88.6

 تطوير مقررات في تصميم وبناء مواقع وتطبيقات الويب 61.0 28.4 89.4

 المعلومات في بناء الخطط الدراسية الملبية الحتياجاتهم وطموحاتهم أخصائيإشراك  56.7 35.5 92.2

 المعلومات خصائيإعادة النظر في التكوين األكاديمي أل 56.7 33.3 90
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 التخصص فياستقطاب ذوي الخبرة والمهارة التقنية والعملية للتماشي مع الخطط الدراسية الجديدة  66.7 27.0 93.7

 المعلومات خصائياالعتماد على التطوير الذاتي أل 46.1 30.5 76.6

 الشراكات مع القطاع الخاص 55.3 30.5 85.8

 

 النتائج والتوصيات .1

 النتائج:. 1.1

 خصائيضافية في التكوين االكاديمي ألاإلمهارات الحاجة الى التركيز على بعض المن خالل الدارسة تبين أن هناك توافق عام في 

تكوين فوارق ذات داللة إحصائية في ما يتعلق بال ال توجدلومات وحسب التحليل للبيانات التي تم جمعها فقد أكدت النتائج أنه المع

معلومات أو نزعة ال خصائييوجد تحيز للدور التقليدي أل األكاديمي السابق لألعضاء الهيئة التعليمية في اقسام علم المعلومات وال

صي الحاسب اآللي وبناء عليه فإن هذا التوافق العام يعد مهم للغاية لتطوير المهنة وتحديث المقررات احتكارية من قبل متخص

 األكاديمية بما يتوافق مع سوق العمل خصوصا في:

المهارات المتعلقة بتصميم المواقع وادارتها والمعرفة بمعايير ومبادئ تصميم صفحات الويب وبتقنيات وبرمجيات بناء  -2

 لويب وبمعايير وواصفات البيانات على صفحات الويب وإدارة المحتوى المعلوماتي.صفحات ا

استخدام مواقع وخدمات الويب الى  لينتقل منالمعلومات  خصائيجديدة أل اً تضيف أدواروالتي تها ارتصميم المواقع واد -1

ات خصوصاً فيما يتقاطع مع الجوانب المعرفية ذ يكون مرجع يقدم االستشارات المتعلقة بتطوير المواقعلالمساهمة في تصميمها و

 .العالقة مثل تنظيم المعلومات

ادات المعلومات في مجال الويب ومنها تطبيق معايير وارش أخصائيتوافق كبير وتقبل للممارسات المهنية العالمية التي يقوم بها  -0

وتطبيق أمن المعلومات على الموقع وإدارة بيانات  فيها اجراء أبحاث سلوك المستخدمين وتحسين تجربة المستخدم الويب بما

 المحتوى.وإدارة صفحات الويب 

لغات برمجة ، وبروتوكوالت اإلنترنتو( HTMLو  CSS تقنيات ولغات تصميم مواقع الويب )مثل -توافق كبير على أهمية  -2

 (.APIقات )واجهة برمجة التطبي ، مهارات التعامل مع(Python, PHP, JavaScriptالويب )مثل 

مما نتج عنه ضعف في اإللمام بتقنيات الويب  المعلومات خصائيالموجهة ألذات العالقة واتفاق على ندرة البرامج التدريبية  -1

 .المختلفة

في  يخصائمسارات أكاديمية تتناسب مع مهام األ واستحداثالمعلومات  خصائيتوافق على االعتماد على التطوير الذاتي أل -2

 يب.بيئة الو
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 :التوصيات. 1.1

م وبناء المعلومات في بيئة الويب من تصمي أخصائيتبني مفهوم جديد لألدوار والمهارات المستقبلية المتنوعة التي سيقوم بها  -2

 .وتطويرهاوإدارة االوعية المعلوماتية بما في ذلك العمل على صيانتها 

ين المعلومات لمواكبة التطورات خصائيأل والموجهةم المعلومات تحديث المقررات والخطط األكاديمية الخاصة بأقسام عل -1

 العمل.التقنية وموائمتها لسوق 

 العمل على زيادة المقررات التطبيقية الخاصة بتصميم وبناء وإدارة مواقع الويب. -0

 ة.العلميعلى الدرجة  المعلومات وادماجهم في المشاريع الرقمية كمتطلب للحصول خصائياالهتمام بالمهارات التقنية أل -2

 واستكشاف آفاق جديدة لمستقبل المهنة. الرقميةمشاريع الاجراء المزيد من البحوث النوعية في مجال إدارة  -1

 

 . المراجع:1

 :المراجع العربية. 1.1

مات بجامعة (. مدى موائمة خريجي برنامج الماجستير في قسم علم المعلو1022اديب صالح بامنذر، عزت عبد العزيز منصور. )

الملك عبد العزيز لحاجات سوق العمل. المؤتمر العلمي األكاديمي الدولي التاسع، تحت عنوان "االتجاهات المعاصرة في 

 تركيا –اسطنبول  - 1022تموز  –يوليو  22 - 20. العلوم االجتماعية، اإلنسانية، والطبيعية"

 (. كفايات1020ان جارد مارشال؛ ترجمة رزوقي، نعيمة حسن جبر. )ايلين أبيل، ريبيكا جونز، جون الثام، دي ماجونوني، جو

وثيقة أعدت لمجلس إدارة جمعية المكتبات المتخصصة من قبل اللجنة الخاصة المعنية  .12المعلومات في القرن  اختصاصي

من الرابط:  12/0/1012بالكفايات ألمناء المكتبات الخاصة. تم االسترجاع بتاريخ 

http://slaagc2016.org/pdf/kefayat.pdf 

 دراسة العربي:(. مهنة المكتبات: التحديات واتجاهات المستقبل في الوطن 1020، محمد عودة. )وعليويالسنباني، محمد أحمد، 

 202 - 01 ،11: البوابة العربية للمكتبات والمعلومات، ع Cybrarians Journalاستشرافية. 

المعلومات في ارساء ادارة المعرفة بالمؤسسة االقتصادية في الجزائر: دراسة  أخصائي(. مساهمة 1020بوالشعور، أسيا. )

بسكيكدة. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية: جامعة  Terminalميدانية بالمديرية الجهوية لنقل المحروقات عبر االنابيب 

 212 - 201 ،20، ع1قسنطينة  -عبد الحميد مهري 

المعلومات واإلعالم بجامعة  أخصائي(. دراسة تقييمية للمواءمة بين إعداد 1000، نعيمة حسن. )روجبصالح،  عبد المجيدبوعزة، 

ي للتوثيق، المعهد العال -السلطان قابوس في تحديات ومنافذ للمستقبل. المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات: جامعة منوبة 

 .02 - 26 ،20ع

رنت في مكتبة جامعة الشارقة إلتاحة الوصول إلى المعلومات. المؤتمر الحادي (. خدمات اإلنت1002بومعرافي، بهجة مكي. )

 لدخول النتاج الفكري المكتوب باللغة العربية في الفضاء استراتيجيةنحو  -عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 
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عامة ، القاهرة: مكتبة الملك عبدالعزيز الالعربي للمكتبات والمعلومات ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحادااللكتروني: اإل

 021 - 002واالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، 

حاجة  الرقمية:(. مهارات اختصاصي المعلومات في ظل البيئة 1026) تيتيلة، سارة وعاشوري، حبيبة وعاللوش، نجمة.

 . التدوين،1000خطة التنمية المستدامة ضرورية أم تغييب للهوية قراءة لمهارة اختصاصي المعلومات في ظل مشروع 

  10 - 22(، s، ع. )2مج. 

(. المهارات والكفايات المهنية الواجب توافرها في خريجي أقسام 1020، خالد عتيق سعيد. )وعبد هللاجرجيس، جاسم محمد، 

 معهد الملك سلمان -لمجمعة المكتبات والمعلومات في الجامعات العربية. المجلة العربية للدراسات المعلوماتية: جامعة ا

 20 - 10 ،0للدراسات والخدمات االستشارية، ع 

(. سمات ومهارات اختصاصي المكتبات والمعلومات وفقا لتقدير أصحاب فرص العمل بمصر 1021حسن، فايقة محمد علي. )

ات تجاهات الحديثة في المكتبومدى توافرها في برامج أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية: دراسة ميدانية. اال

 22 - 22 ،00، ع 26والمعلومات: المكتبة األكاديمية، مج 

الحديثة  االتجاهات(. إعداد اختصاصي المكتبات والمعلومات في بيئة إلكترونية: رؤية مستقبلية. 1001، محمد فتحي. )عبد الهادي

 11 - 20 ،22، ع 6في المكتبات والمعلومات: المكتبة األكاديمية، مج 

(. اختصاصي المعلومات العربي ودوره الجديد في إدارة المعرفة: خطط وبرامج التأهيل 1000عبد الهادي، محمد فتحي. )

والتدريب الالزمة الستيعاب األنشطة المستحدثة. ملتقى المعلومات في عصر الرقمنة وحاجات سوق العمل: مواكبة 

. القاهرة: المنظمة العربية للتربية 1000-11/21-10المؤسسات، القاهرة  المتطلبات في مجاالت التدريس والتدريب وتشبيك

 01والثقافة والعلوم، ص

 1ع ،3000(. اختصاصي المعلومات والمعرفة وأدوار جديدة، مجلة العربية 1002) عبد الهادي، محمد فتحي.

ومات للعمل في الجيل الثاني من مؤسسات "الكفايات األساسية الالزمة الختصاصي المعل (1006). ابراهيمالعمران، حمد بن 

 ديسمبر. 22ــ  6الدار البيضاء  -والمعلومات. لالتحاد العربي للمكتبات  العشرينالمعلومات ". ورقة مقدمة للمؤتمر 
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للمكتبات والمعلومات والتوثيق: الوصول الحر للمعلومات: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات 

والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات والمعلومات، عمان: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح 

 . 222 - 212معية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات والمعلومات، وج
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 22 - 01 ،21ع

في ظل تكنولوجيا  1و  2المعلومات بالمكتبات الجامعية لجامعتي قسنطينة  خصائي(. الواقع المهني أل1010مقناني، صبرينة. )

 160–101، 1، ع2مج ،لة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالمعلومات الحديثة. مج

. "تأثيرات سوق العمل وتكنولوجيا المعلومات على تعليم علوم المكتبـات (1002. )، محمد زهيروبقلةمهنا، عبد المجيد 

 22-10ت ". المعلوماتية، والمعلومـا

(. خريجي أقسام علم المكتبات والمعلومات بالجزائر بين التكوين 1022نجية جموح، عز الدين بودربان، خديجة بوخالفة )

لجمعية المكتبات  11ومتطلبات سوق العمل دراسة ميدانية بمكتبات بمدينة قسنطينة. المؤتمر والمعرض السنوي الـ 

 22، صفحة 2، ع 1022العربي، مج  المتخصصة / فرع الخليج
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 .221ـ  02ديسمبر(، ص  -( يوليو 1، ع 22الملك فهد الوطنية، مج مكتبة 

. ع Cybrarian Journalالمعلومات في مواجهة العصر الرقمي.  أخصائيتأهيل  (. برامج1020الياسري، أروى عيسى. )

  1006ديسـمبر ،12

. المجلة األردنية والمعلوماتتبات المك أخصائي(. أدوار مهمة في تطور مهنة المكتبات: 1020يامين، عماد أحمد الشيخ. )

 221 – 211 ،0، ع 22للمكتبات والمعلومات، مج 
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