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 صمخدتم
السكتبات  أقداـب البكالػريػسلصالب  السيجانيجريب لسقخر الت ػضع الخاىغلم دراسة     

السدسى  مغ حيثالدعػدية في مختمف مخافق السعمػمات، بالجامعات والسعمػمات 
في  مسا يداىع ،قداـ ومخافق السعمػماتومتصمبات التعاوف السشذػد بيغ ىحه األ والسحتػى 

لمتجريب  داء أفزلإلى أ بيجؼ الػصػؿ ،في ىحا السجاؿ الزعفو  القرػر أوجوإدراؾ 
في التعخؼ عمى الخصػات السقتخحة لتشفيح مشطػمة التعميع التعاوني عغ  ، فزالا السيجاني

 .مجاؿ السكتبات والسعمػمات
 تمهيد 

، ومدتػيات متعجدة أشكاالا مختمفة يأخحو  ،داريةإلأحج أساليب التشسية ا التجريب سثلي     
 ،التجريب الحاتي ،التجريب السػجو التجريب الستخرز، التجريب الستكامل، :مثل

وذلظ لالستفادة بكل ما ىػ ججيج في مجاؿ  ،تجريب عغ بعجالو  ،التجريب اإللكتخوني
 مغ الكثيخ والسعمػمات السكتبات مجاؿ في التجريبعمى  يصمقو التخرز، ىحا 

 التجريب أو ،التحػيمي التجريب أو ،السيشي التجريب: مثل ،ويػصف بعجة صفات السدسيات

 .(1)بيجؼ االرتقاء باإلعجاد السيشي، السدتسخ التعميع أو ،سدتسخال
التجريب في مقجمة اىتسامات السؤسدات التي تحخص عمى االرتفاع يأتي      

في حالة السؤسدات  اا بذخي اا بسدتػى جػدة السشتج الحى تقجمو سػاء كاف مشتج
 .(2)ةفي حالة السؤسدات غيخ التعميسي اا مادي اا و مشتجأ ،التعميسية

وتشسية  التجريب يةأىس تفعيللومغ أىع السفاـيع التي تحجد اإلشار الفكخي 
 ما يمى:السػارد البذخية 

ما يتختب عمى ، و نتاجة في التعميع واإلتكشػلػجيالػسائل الفي  السدتسخة التغيخات -
انخفاض مدتػى القجرة عمى أداء العسل أو  عجـ التجريب أو التشسية السيشية مغ

 .بالرػرة السصمػبة وإتقانعجـ 
 .ستصمبات التشسية ومجى تػافق مخخجات التعميع بالتشسية السدتجامةل سػاءمةال -
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 ،نحػ تحجيث األنطسة التعميسية ، الحى يدعىالسعخفياالقتراد  االستثسار في -
رأس  ، والحى يعتسج عمى تذجيعػنيايا بالسيارات التي يحتاجئأعزا مجادإلتالئع 

 .بجاعإلواالبتكار الساؿ الفكخي الجاعع ل
 .(3)تفجخ السعخفة وثػرة االتراالت والسعمػمات -
 
أقداـ ب البكالػريػسامج نبخ جاني مغ السقخرات األساس في يب السيعج التجر ي     

محػر ضسغ  التجريب السيجاني ويقع ؛دعػديةال بالجامعات السكتبات والسعمػمات
إلى  التجريب ييجؼحيث مػمات، السيارات السعمػماتية الستعمقة بتأىيل أخرائي السع

السيارات العسمية الالزمة في مجاؿ السكتبات والسعمػمات عبخ  البالص إكداب
اـ السكتبات دأق أحجالسعمػمات السعتسجة مغ  خافقم أحجالتصبيق والتجريب العسمي في 

لتأىيل في مجاؿ التخرز تحت إشخاؼ عزػ اعشاصخ مختمف والسعمػمات عمى 
وجية  ،تع تقػيع األداء مذاركة بيغ عزػ ىيئة التجريذ السكمفىيئة التجريذ، وي

بل وسيمة لتحقيق  في حج ذاتو، فاا ىج، فالتجريب ليذ التجريب وفق الشساذج السعجة لحلظ
 .(4)أىجاؼ محجدة، لسحاولة مدايخة التصػر والتقجـ

يػػق اإلشػػار تصب يػػتع مػػغ خالليػػاالسسارسػػة العسميػػة التػػي  ىػػػ التػػجريب السيػػجاني وإذا كػػاف    
التػجريب العسمػي لػيذ إف ، فػاألكاديسيػة الجراسػةبو مػغ خػالؿ ااكتدػ يتع الحيوالعسمي الشطخي 

لمتصبيقػػػػػات، ولكػػػػػغ يقرػػػػػج بػػػػػو السعايذػػػػػة اليػميػػػػػة السدػػػػػتسخة لمعسػػػػػل داخػػػػػل مخافػػػػػق  اا فػػػػػمخاد
تمقػػػى يوبعػػج أف  ،السعمػمػػات، وىػػػحا التػػجريب يػػػأتي فػػي نيايػػػة السصػػاؼ وقبيػػػل تخػػخج الصالػػػب

 .(5)في السقخرات السختمفة ميةعس تصبيقات
 ىػ ما، ميشة إلى السشتدبيغ أو العامميغ لألفخاد األكاديسي الجيج التأىيل جويع     

 السكتبات وميشة السيشة، ىحه متصمبات تأدية في والجػدة األداء لتحديغ األساس
 دتػى م عمى األكاديسية مؤسداتيا وفعالية مدتػى  يؤثخ ميشة أية مثل مثميا والسعمػمات

 بتقجيع ؾياميع عغ فزالا  ،الخقسية السعمػمات مرادر مغ االستفادة في أفخادىا نجاح
 فإف لحا السدتقبل؛ في السكتبات مغ السدتفيجيغ مغ لغيخىع متسيدة معمػمات خجمات
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ثشاء أ ياا عسموتجريبيع  ،األكاديسية السؤسدات ىحه بخامج في السػجػدة الجراسية السقخرات
 الشاحيتيغ مغ السؤىمة البذخية الكػادر إعجاد في بارز بجور ستشي فتخة الجراسة

 .(6)والسيشية األكاديسية
 وبيغ الػاقع اا يأكاديسالصالب  يجرسووجػد فجػة بيغ ما  وتذيخ إحجى الجراسات إلى   

 األعساؿيذكػ أرباب حيث بعج التخخج ومتصمبات سػؽ العسل،  ؼيو والحي يجج نفد
بات والسعمػمات ضعف تأىيل الخخيجيغ وعجـ قجرتيع عمى خخيجي السكت تدتقبل التي

، (7)الػضائف السشاشة بيع، دوف بخامج تجريب مكثف بعج التخخج االضصالع بسياـ
أخخى  كاديسيةأ السشافدة بيغ خخيجي أقداـ السكتبات والسعمػمات وأقداـعغ  فزالا 

 .(8)وغيخىا ـواالتراؿ واالعال االعساؿ دارةإونطع السعمػمات و  اتالحاسب :مثل
 بالجامعات مغ أقداـ السكتبات والسعمػمات لكثيخ اا جػىخي اا دافعوكاف ىحا التشافذ     

والعسل عمى تكامل بخامجيا  ،نحػ التغييخ مغ ناحية ميسةخصػات تخاذ ال الدعػدية
 في البيئة الخقسية ياجات سػؽ العسل الستصػرةتواح متصمباتلتمبية األقداـ السشافدة  مع

أقداـ السكتبات ، نطخاا لػجػد عالقة وثيقة بيغ ما يتع تجريدو في (9)حية أخخى مغ نا
 ،دػيقوالت اإلدارة، :مثل ،الخخيجيغ فخىا فيا، والكفايات والسيارات الػاجب تػ والسعمػمات

 .(10)السعمػمات واإلحاشة بتكشػلػجيا البحث، وميارات

في عرخ ما يعخؼ ونػعيا  في كع السعمػمات الستاحة الكبيخ التدايج ضل وفي     
السجتسعات برفة عامة  عمى اا ملدا أصبح بسجتسع السعمػمات أو مجتسع السعخفة،

 القػالب عغ تبتعج وأف ،التجريبية أنطستيا تصػر أف والسجتسع الجامعي برفة خاصة
مع  تشدجع حجيثة وأساليب ججيجة لمتجريب في أنساط تفكخ ، وأف(11)التقميجية الجامجة

 والتقجـ لمتصػر ومػاكبة الستدارعة لمستغيخات استجابة بسثابة لتكػف  ،سيةالتش عسمية
 .(12)يعيذو العالع الحي
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 مذكمة الدراسة
 لع يحظ باالىتساـ الكافي السيجانيفي أف مقخر التجريب  مذكمة الجراسةتتخكد       

خبخة بشاء عمى  الجراسة ةوقج بخزت فكخ  ،بيغ دراسات مقخرات السكتبات والسعمػمات
قدع عمع السعمػمات بكمية ب البكالػريػسفي ىحا السقخر لصالب  الباحث التجريدية

 التصبيق الفعميمغ ، حيث تبيغ لعجد مغ الدشػات العمػـ االجتساعية بجامعة أـ القخى 
 يامالمحيسكغ تحجيج و ، وججواه  فاعميتوتحج مغ  مذكالتوجػد  لسقخر التجريب العسمي

  :آلتيةا لألسباب
 بالجامعات والسعمػماتأقداـ السكتبات ىػاجذ  أحجؿ التجريب السيجاني ال يدا -1

وذلظ بدبب عجـ وجػد خصة تجريب واضحة يعتسج عمييا القدع  الدعػدية،
 .التجريب السيجاني قخراألكاديسي بحيث تكػف ممدمة لجسيع مجرسي م

 مػماتوالسعبأقداـ السكتبات شصخ الصالبات و  بيغ الصالب شبيعة الجراسةاختالؼ  -2
مقارنة  اا تبيغ أف الػضع بالشدبة لمصالب أقل تعقيج حيث الدعػدية، بالجامعات

 مخافق السعمػمات السختمفةحيث أف الصالب يتمقػف تجريبيع في  بػضع الصالبات،
أف فخص  ، بدببخارج الجامعة ، أما الصالبات ؼيقترخ تجريبيغ داخل الجامعة

الطخوؼ زي تتق حيث ،في الجامعة إالالتجريب السيجاني ليغ غيخ متػافخة 
والعادات أال تخخج الصالبات لمتجريب في جيات خارجية بعيجاا عغ الجامعة 

باختيار مكاف التجريب،  اتدسح لمصالبي وإدارتيا إال في أضيق الحجود، وأحياناا 
ومحاولة  ،خارج نصاؽ الجامعة وتذجيع الصالبات عمى خػض تمظ التجخبة ويكػف 

 ،التجريب داخل الجامعة وإدارتيا ختياراكاف مغ االتجاه إلى التقميل قجر اإلم
 .(13)كثخ فعاليةأفزل و أالتجريب بذكل  قخرلالستفادة مغ م

مغ قشاعات رؤساء األقداـ  التجريبية لمصالب تشبععسمية تحجيج االحتياجات أف  -3
األكاديسييغ الحيغ يتغيخوف عشج انتياء فتخة رئاستيع لمقدع، أو أعزاء ىيئة 
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 اا أو إيجاب اا جريذ السذخفيغ عمى التجريب، وىحه القشاعات بال شظ تشعكذ سمبالت
 .(14)عمى مدتػى الصالب

 فق السعمػماتامخ و  والسعمػمات السكتبات أقداـ بيغ والتشديق التعاوف دور  غياب -4
 ىػ ما بكلمخافق السعمػمات و  البلمص اإلفادة درجات أعمى لتحقيق الدعػدية

 .السجاؿ عمى ججيج يصخأ
 ،الجيج لتجريبلستصمبات االالزمة  سػارد الساديةوال التجييداتقرػر وضعف   -5

 وبخمجياتو، السعامل إتاحةو  إعجاد، مثل والتعمع التعميع لعسميتي لجاعسةوىى ا
، وأدوات العسل السدتخجمة في التعميسية الخاصة بالسقخرات الجراسية والسرادر

 .اء التجريبالفشية بحيث تكػف متاحة أثش لعسمياتتأدية ا
 األحياف، بعس في السيجاني التجريب أثشاء التجريذ ىيئة أعزاء دور غياب -6

 أو ،التجريب فتخة أثشاء التقػيع عسمية في الحاؿ لقرػر بصبيعة ييؤد الحى األمخ
 .العسمي لمتصبيق البلمص الفخصة إتاحة في فق السعمػماتامخ  أداء تقػيع
تصبيقي في كثيخ مغ مقخرات أقداـ أف الذق ال في مذكمة الجراسةوتتسثل  

التعميسية،  مغ العسمية %10عمىالدعػدية ال يديج  بالجامعات السكتبات والسعمػمات
بيشسا التخكيد عمى الجػانب الشطخية، في حيغ أف الحج األدنى لمتصبيقات العسمية 

ساعة، والحج األقرى يرل إلى عاـ  348 والتجريبات تحت أي مدسى يرل إلى
 .(15)ا ىػ الحاؿ في األقداـ األكاديسية في روسياكس ،كامل

وكػػاف مػػغ أىػػع تػصػػيات مػػؤتسخ الجسعيػػة السرػػخية لمسكتبػػات والسعمػمػػات فػػي 
تصػػيخ وتحػجيث السشػػاىج العمسيػة والشػػاحي التصبيؿيػػة العسػل عمػػى ضػخورة  2001 عػاـال

فػػػػػي السقػػػػػخرات الجراسػػػػػية ذات العالقػػػػػة بتقشيػػػػػة السعمػمػػػػػات بحيػػػػػث يخرػػػػػز لمجػانػػػػػب 
غ يكػػاديسياأل يػػدخكلت اا نطػػخ، (16)السقػػخرات % مػػغ محتػيػػات 60عػػغ يقػػل  مػػا الصبيؿيػػة الت

عمػػػػى الجػانػػػػب الشطخيػػػػة فػػػػي التعمػػػػيع، بيشسػػػػا يخكػػػػد أربػػػػاب العسػػػػل عمػػػػى الجػانػػػػب التصبيؿيػػػػة 
 والسيارات العمسية لمخخيجيغ.
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فػػػي مقػػػخرات  السيػػجاني ساسػػية لسذػػػكمة مقػػخر التػػػجريبىشػػػا تتخكػػد السالمػػػح األومػػغ 
نػػػػػع التػػػػجريب السصمػػػػػب، ومجتػػػػو و اليػػػػجؼ مشػػػػو،  لسكتبػػػػات والسعمػمػػػػات، مػػػػغ حيػػػػثدػػػػاـ اأق

الجػانػػب الشطخيػػة فػػي السقػػخرات،  إلػػىالدمشيػػة، ووسػػائل تقجيسػػو، ومجػػاالت التػػجريب، وندػػبتو 
، وخرػػػائز ومػاصػػػػفات السذػػػخفيغ عمػػػى بػػػػخامج بفاعميػػػة ووالجيػػػات التػػػي يسكػػػغ أف تقجمػػػػ

ؼ عمػػػى ىػػحه البػػػخامج، والقػػائسيغ عمػػػى التػػػجريب شػػػخاواإل دارةاإلجريب، ومحتػيػػػات وشػػخؽ التػػ
 بالفعل مغ قبل مخافق السعمػمات.

يسػػػثال قدػػػػسي  دػػػمظ اتجػػػػاىيغت التػػػي ومػػػغ ىػػػحا السشصمػػػػق تػلػػػجت فكػػػخة الجراسػػػػة
الدػعػدية مػغ  بالجامعػات السيجاني بأقدػاـ السكتبػات والسعمػمػاتمقخر التجريب ، الجراسة

ي فػػي مجػػاؿ السكتبػػات والسعمػمػػات مػػػغ جيػػة، وخصػػػات تشفيػػح مشطػمػػة التعمػػيع التعػػاون
 جية أخخى.

 
 

 أهمية الدراسة
مغ  الدعػدية السعمػمات مخافقو  والسعمػمات السكتبات أقداـ بيغ التعاوف يعج      

 عمى ساا قائ التعاوف  يكػف  أف يجبحيث  ،تخرزال مجاؿ في السيسة السػضػعات
 عمى والعسل السعمػمات افقسخ ب لمشيػض وذلظ البذخية، والسػارد الخبخات مدتػى تبادؿ

 .السدتفيجيغ احتياجات تمبية
 ثالثة روافج ىي: تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغو      

 البكالػريػس صالبل السيجاني التجريب سقخرل الػضع الخاىغ عمى الزػء إلقاء: الا أو 
مغ حيث عجد الداعات  الدعػدية،بالجامعات  والسعمػمات السكتبات أقداـب

وندبتيا إلى إجسالي عجد الداعات السصمػبة لمتخخج في  ،لسخررة لوالجراسية ا
مغ الشاحية وصػالا إلى أداء أفزل لمتجريب السيجاني  بخنامج البكالػريػس،

 .التصبيؿية
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وذلظ لإلسياـ  ،وسمبياتو السيجاني التجريبمقخر سذكالت التي تػاجولم اقتخاح حمػؿ: اا ثاني
 .في االرتقاء بسدتػى الخخيج

 بالجامعاتوالسعمػمات  التعاوف بيغ كافة أقداـ السكتبات في تصػيخ اإلسياـ: اا ثالث
التجريب السيجاني،  مجاؿ خخى ومخافق السعمػمات فيالدعػدية أو في الجوؿ العخبية األ

تػافق مع متصمبات ي وبسا ،ىحه الجراسة وتػصيات مغ نتائج ستفادةالاعغ شخيق 
  .واحتياجات سػؽ العسل

سشصمػػق كػػاف لدامػػاا عمػػى أقدػػاـ السكتبػػات والسعمػمػػات، أال تكتفػػي بتػػجريذ ومػػغ ىػػحا ال
يجػػب عمػػـػ السكتبػػات والسعمػمػػات فػػي قاعػػات السحاضػػخات والسعامػػل والتػػجريب العسمػػي، بػػل 

بيئػػػة مخافػػػق السعمػمػػػات، ببالسيػػػارات التصبيؿيػػػة واالحتكػػػاؾ  البالصػػػ أف تعسػػػل عمػػػى تدويػػػج
مبػػػػادو عمػػػػـػ السكتبػػػػات  بػػػػيغ العالقػػػػة اا دائسػػػػ ذىػػػػغ الصالػػػػبفػػػػي بط تحيػػػػث يسكػػػػغ أف يػػػػخ 

والتصبيػػػق الػػػػاقعي ليػػػحه  ،والسعمػمػػات التػػػي يتمقاىػػػا داخػػػل قاعػػػة السحاضػػػخات وفػػػي السعامػػػل
بأحػج مخافػق  البوعسػل الصػالسيػجاني تػجريب الالسبادو داخل مخافػق معمػمػات، لػحلظ أصػبح 

اا ال يتجػػدأ مػػغ جػػدء بالقدػػع األكػػاديسيالسعمػمػػات لفتػػخة فرػػل دراسػػي خػػالؿ سػػشػات دراسػػتو 
 .الجراسية القدع ةخص

ع عغ بعج معج مجاؿ السكتبات والسعمػمات بيئة خربة الستخجاـ تقشيات التعيو 
نطخاا لتعجد أشخ االحتكاؾ الخاصة بشقل السعخفة والتعميع  ،وبخمجيات التعميع اإللكتخوني

ميشي  والتأىيل بيغ مجتسع السعخفة والقائسيغ عمى السكتبات كتخرز عمسي أو مجاؿ
السكتبات والسعمػمات في  أقداـنجاح وتفػؽ شالب  ويعتسج، (17)عمى حج سػاء

التصػرات و مدتقبميع السيشي عمى التعامل مع التصبيقات الحجيثة لتقشيات السعمػمات، 
 .الستالحقة ليحه التقشيات، واالستجابة بفعالية لسا يصخأ عمييا مغ تغيخات

 نسػاذج تصبيػق فػي مزػسار سعمػمػاتوال السكتبػاتعمػع  دخػػؿ كػافلػحلظ فقػج 
 خافػقبس العػامميغ قػجرات وتصػػيخ تأىيػل بغػخض، (18)إلكتخونيػة تجريبيػةتعميسيػة و  خامجلبػ

نتذػار التعمػػيع السفتػػح والتعمػيع عػػغ اوذلػػظ بعػج  ،ال مفػخ مشػو اا مػػخأ السختمفػة السعمػمػات
عػغ بعػػج  وغيخىػػا لسػا يتستػع بػػو التعمػيع ،السرػخيةو  الدػعػدية بعػج فػي مختمػف الجامعػػات
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 التقيػج أو مكػاف إعػجاد إلػى الحاجػة دوف  نػو يػتعأىسيػا أ والتػجريب اإللكتخونػي مػغ مدايػا 
 ليدػيع ليػو بعػس الجامعػاتإت أوقػج لجػ ،(19)لػحلظ كبيػخة ميدانيات تخريز أو دماف،ب

 بػسػػػائل وتػفيخىسػػػا والتػػجريب الػػػتعمع عمػػػى الصمػػب زيػػػادة مثػػػل التحػػجيات حػػػل بعػػػس فػػي
 .(20)متعجدة

 لدراسةا أهداف      

 الفعمي ػاقعالىػ التعخؼ عمى و اليجؼ العاـ لى تحقيق إتدعى ىحه الجراسة      
مجاؿ في  الدعػدية عاوف بيغ أقداـ السكتبات والسعمػمات ومخافق السعمػماتلمت

وإبجاء  وسمبيات التصبيق، يجابياتإالعمسي لو لمػقػؼ عمى  تقػيعالو  ،التجريب السيجاني
 ستفادةاال درجات ألعمى الػصػؿ يتع بحيث، الشيػض بو السقتخحات التي مغ شأنيا
 ،الجيتيغ مغ تبادؿ الخبخات خالؿ مغ وذلظ السعمػمات، لكل مغ الصالب ومخافق

التعخؼ عمى الخصػات السقتخحة  ، وىػيفخعلى ىحا اليجؼ العاـ ىجؼ إويزاؼ 
 الدعػدية. تبالجامعا لتشفيح مشطػمة التعميع التعاوني في مجاؿ السكتبات والسعمػمات

 هاحدودوالدراسة مجال 

السكتبات  بأقداـ السيجانيسقخر التجريب ل ػضع الخاىغلا تتشاوؿ الجراسة     
قداـ ىحه األو ، 2016/2017 العاـ الجامعيحتى نياية وذلظ  الدعػدية، والسعمػمات

 دمحم جامعة اإلماـ والسعمػمات اآلليالسعمػمات بكمية عمػـ الحاسب  دراساتقدع  ،ىي
وقدع عمع السعمػمات بكمية العمػـ االجتساعية جامعة أـ  ،بالخياض بغ سعػد اإلسالمية

 ،بالخياض وقدع عمع السعمػمات كمية اآلداب جامعة السمظ سعػد ،بسكة السكخمة القخى 
جامعة  ) جامعة اإلماـ عبجالخحسغ بغ ؼيرل وقدع السكتبات والسعمػمات بكمية اآلداب

بكمية اآلداب والعمػـ االندانية جامعة  السعمػمات ومرادر التعمعدع وق ،( سابقاا الجماـ 
 نػرة ميخةألا، وقدع السكتبات والسعمػمات بكمية اآلداب جامعة بالسجيشة السشػرة شيبة

وقدع السكتبات والسعمػمات بكمية اآلداب جامعة السمظ  ،(21)بالخياض بشت عبجالخحسغ
كمية اآلداب ب ىج قدع عمع السعمػماتتع استبعاد دراسة مشاقج ؼيرل باألحداء، و 

عغ ؾياـ  الا فزلتػقف الجراسة بو،  (22)بججة جامعة السمظ عبجالعديد والعمػـ اإلندانية
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التخصيط لتصبيق خصة دراسية ججيجة، كحلظ استبعاد دراسة مشاىج قدع ب اا القدع حالي
 اا البشات سابق تعميعالعامة ل الخئاسة التخبية لمبشات ببخيجة ) بكمية السكتبات والسعمػمات

القبػؿ ؼيو في العاـ  يقاؼإتع وقج ، 1416/1417 الحى أنذئ في العاـ الجامعي (،
 .1424/1425الجامعي 

 
 ادواتهأو مىهج الدراسة 

الحقائق وسيمة لتجسيع  الػصفي التحميميسشيج مغ ال تتخح ىحه الجراسة  

أقداـ ب البكالػريػسلصالب  السيجانيالتجريب سػضػع بالستعمقة  والبيانات والسعمػمات

ف الباحث ىشا يخصج الطاىخة ، وذلظ ألالسكتبات والسعمػمات بالجامعات الدعػدية

 ،لتجريب السيجانيسقخر اداء أفزل لألبػية الػصػؿ  اا تحميمي اا مػضػع الجراسة رصج

 ع البيانات مغ خالؿ عجد مغ األدوات التي مشيا:يجستتع قج و 

 التي لسخافق السعمػمات مغ الباحث نفدو ات السيجانيةوالديار  السالحطة السباشخة -1

 .يتع تجريب الصالب فييا

، وقج استخجـ الباحث السقابمة التجريب عغ ذخفيغالسقابالت الذخرية مع الس -2

التعاوف بيغ أقداـ السكتبات السفتػحة غيخ السقششة لمتعخؼ عغ قخب عغ واقع 

 ومذكالتو. ريب السيجانيفي التج الدعػدية ومخافق السعمػمات والسعمػمات
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 الدراسات الدابقـة 
ببميػجخاؼيػػات وأدلػػة مػػغ عػػالـ الببميػػػجخافى إلدوات اأمػػغ خػػالؿ السدػػح الذػػامل فػػي 

عمػػػػػى الجراسػػػػػة  سػضػػػػػػعب الستعمػػػػػق الفكػػػػػخي  اإلنتػػػػػاج لمتعػػػػػخؼ عمػػػػػىالخسػػػػػائل الجامعيػػػػػة 
السدػتػى  اتزح لمباحث أنػو ال تػجػج دراسػة أكاديسيػة عمػى ،جشبيألالسدتػييغ العخبي وا

 الدػػعػدية ومخافػػق السعمػمػػاتالتعػػاوف بػػيغ أقدػػاـ السكتبػػات والسعمػمػػات القػػػمي تتشػػاوؿ 
تشاولػػت  وإنسػػا ىشػػاؾ دراسػػات أكاديسيػػة مثيمػػة، ةعامػػ ةبرػػف التػػجريب السيػػجانيمجػػاؿ فػػي 

 فػػىو  السرػػخيةجامعػػات بال قدػػاـ السكتبػػات والسعمػمػػاتأمػضػػػع التػػجريب السيػػجاني فػػي 
 كسا يمي:ستخاليا أ
  في السرادر التالية: العخبيخض اإلنتاج الفكخي ع - أ

دليل اإلنتاج الفكخي العخبي في مجاؿ السكتبات والسعمػمات الحي قاـ بإعجاده دمحم  -1
-1991(، )1990-1986في إصجاراتو التي تغصي الفتخات )فتحي عبجاليادي 

1996( ،)1997-2000( ،)2001-2004( ،)2005-2007( ،)2008-
2009.) 

2013إلى فبخايخ 1996ئل الجامعية والسدجمة مغ يشايخدليل الخسا -2
(23)  . 

شبكة اتحاد مكتبات الجامعات السرخية.  -3
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx.  

 .بشظ السعخفة السرخي  -4

التجريب مقخر  – الدعػدية أقداـ السكتبات والسعمػماتالكمسات الجالة في البحث: 
 .وف التعا – السيجاني

  التالية: قػاعج البيانات العالسيةالبحث في باألجشبي عخض اإلنتاج الفكخي  - ب

1- EBSCO Academic Search Complete. 

2- EBSCO LISTA.  

3- ProQuest Dissertation & Thesis 

Field training + library – Practicum  + library                                       : 
الجالة في البحث الكمسات  
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 الدراسات العربية

قدام المكتبات أتعاون المؤسدات المهنية مع  (.6102.)حمدأحمد حدن أهبه  .1
  .(24)والمعمهمات في مادة التدريب الميداني وانماط االفادة منها

الخصة الجراسية لسقخر التجريب السيجاني في  ىالتعخؼ عم لىإتيجؼ الجراسة       
ىيئة  ألعزاء عاونةؼ مغ الييئة الساشخ الودراسة دور ا، سعمػماتقداـ السكتبات والأ

اثشاء فتخة  الرعػبات التي تػاجو الصالب ىعم التعخؼ ، معالتجريذ في التجريب
، سؤسدات التي يتع فييا التجريبمتقػيع الصالب ل ىالتعخؼ عمعغ  فزالا  ،التجريب

تقادـ الخصة الجراسية  جراسةومغ نتائج ال ،السيجاني الجراسة السشيج الػصفي اتبعتو 
 ألقداـضسغ السقخرات الجراسية و الحالية لسقخر التجريب السيجاني الحي يتع تقجيس

الخغع مغ دخػؿ تكشػلػجيا السعمػمات ة، كحلظ عمى السكتبات التي وقعت تحت الجراس
يتع استخجاميا في  النو أإال  ،قداـ السكتباتأكثيخ مغ السقخرات الجراسية في  إلى

، درجات االستفادة لمصالب ىعمأ قخر التجريب السيجاني بالذكل السشاسب الحي يحقق م
لسقخر التجريب السيجاني ليذ بالقجر الكافي  الجراسة ساعاتعجد باإلضافة إلى أف 

عجـ  ىالحي يجؿ عم مخاألالصالب الخبخة الالزمة في الجامعات السرخية  إلكداب
  والسعمػمات. اؿ السكتباتبالشدبة لسج لسقخرا اىسية ىحأ تقجيخ 

 والمعمهمات داني لطالب أقدام المكتباتيب الميالتدر  (.6100).الكردي رشا دمحم .2
 .(25)ةيمييتق ةيدانيدراسة م :ةيالمرر   بالجامعات

مغ وجية  أقداـ السكتباتب لى تقييع مقخر التجريب السيجانيإتيجؼ الجراسة         
 عيغو  اإلسكشجريةو  القاىخةو  السشػؼية جامعاتب والسعمػمات أقداـ السكتباتنطخ شالب 

كحلظ وجيو نطخ مذخفي التجريب مغ أعزاء ىيئة التجريذ،  ،السشياو حمػاف و  شسذ
 ووجية نطخ العامميغ بسخافق السعمػمات، التي يتجرب بيا الصالب، خالؿ العاـ

 السدحي، وقج الجراسة السشيج ، وأتبعت2008/2009-2007/2008الجامعي
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جاني في أقداـ السكتبات والسعمػمات بالجامعات يب السياقع التجر و استعخضت 
ب يالتجر  لجليل إرشادي لصالب ترػر مقتخحالجراسة وضع  ومغ نتائج  ة،ياألجشب

 .ةيالسرخ  بالجامعات أقداـ السكتباتب جانييالعسمي الس

 الدراسـات األجنبية
1- Ursula, Mulder.(1987). The Practicum in Library and 

Information Studies: A Qualitative Comparison of Expectations and 

Learning Outcomes
(26) . 

في  والسعمػمات السكتبات في دراسات السيجاني التجريب تشاولت الجراسة مػضػع        
 التجريب عمى السذخفيغ التجريذ ىيئة أعزاء أىجاؼ معخفة إلى الجراسة وتيجؼ ،ستخالياأ

 بسا ومقارنتو ،السيجاني التجريب مقخر حػؿ الصالب رأي عمى التعخؼو  ،باتالسكت وأمشاء

 وأمشاء التجريذ، ىيئة عزػ استعجاد بيغ العالقة عمى التعخؼو  ،اا ينطخ  دراستو سبق

 ،السدحي السشيج الباحث استخجـ وقج السيجاني، التجريب لشجاح والصمبة السكتبات،

 عمى الجراسة عيشة السعمػمات، واقترخت لجسع واالستبياف الذخرية بالسقابمة واستعاف

 في اا ىشاؾ تصابق أف إلى الشتائج وأشارت ،وشمبة مكتبات، وأمشاء تجريذ، ىيئة عزػ19

 مقخر فائجة حػؿ والصمبة السكتبات، وأمشاء التجريذ، ىيئة أعزاء بيغ الشطخ وجيات

 .السيجاني التجريب
جراسات تتفق مع دراسة الباحث ندتخمز مغ العخض الدابق أف جسيع ىحه ال      

نيا لع تتشاوؿ التعاوف أ إال، والسعمػمات أقداـ السكتباتبجاني يب السيالتجر عغ في أنيا 
التجريب  مجاؿ في الدعػدية بيغ أقداـ السكتبات والسعمػمات ومخافق السعمػمات

 السيجاني.
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 تنقدم الدراسة إلى قدمين:
كاف مغ  ،لييا في حجود الجراسةإالسذار  قداـألاب السيجانيالتجريب مقخر  :القدم األول

يا بسا بخامجتحجيج  بيغ األقداـ فياالستخاتيجية  ىجاؼألوا الخؤى الصبيعي أف تتعجد 
لخرائز السذتخكة عمى الخغع مغ ا ،الحالي والسدتقبمي يخجـ التخرز وسػؽ العسل

 في التفاوت( 1لججوؿ )ويتزح مغ ا ،األقداـ ليحه البخامج الجراسية فيوالدسات السسيدة 

معطع ىحه األقداـ مشح سشة تأسيديا  حيث حسمت ،ياتاريخ تأسيدو  قداـألا ىمدس
والتحجيات  ،في التخرز السكتبات والسعمػمات، ولكغ مع االتجاىات الحجيثةمدسى 

 الخصط الجراسية تغييخ إلى األقداـىحه  ارتأتفقج  تػاجو الخخيجيغ في سػؽ العسل، تيال
فجدء مغ األقداـ اتجو  ،القدع إلى مدسيات تتشاسب مع التصػرات الجارية ىمدسوتغييخ 

، السعمػمات ومرادر التعمعمدسى  إلىوالبعس اتجو دراسات السعمػمات،  إلى مدسى
، ؼيسا عجا أقداـ السكتبات والسعمػمات بجامعات عمع السعمػماتوبعزيا اكتفى بسدسى 

 التقميجي السكتبات والسعمػمات. سعالامى حافطت ع ميخة نػرة فقجألالجماـ وؼيرل وا
( بجامعة اإلماـ  اا السكتبات والسعمػمات سابق )(27)السعمػمات دراساتعغ قدع أما     

كمية عمػـ الحاسب اآللي  إلىلكمية العمػـ االجتساعية، ثع انتقل  اا فقج كاف تابع
1428/1429ـ عاوالسعمػمات 

 بكمية تالسكتبات والسعمػما ، كحلظ انتقل قدع(28)
 .نػرة ميخةاألجامعة بكمية اآلداب  إلى بالخياض مبشاتل اآلداب

، فشجج أنيا تقع (29)الدعػدية بالجامعات أقداـ السكتبات والسعمػماتأما عغ تبعية      
عمع  (، أما قدع وؼيرلالسمظ سعػد، الجماـ، شيبة، نػرة،  ضسغ كميات اآلداب )

قدع دراسات ، و (30)التابع لكية العمـػ االجتساعية أـ القخى ىػ الػحيج السعمػمات بجامعة
 تػجو، حيث بجامعة اإلماـ اآللي والسعمػمات كمية عمػـ الحاسبيقع ضسغ  السعمػمات

 مع اا واتداق ،والسعمػمات حداب السكتبات عمىالسعمػمات  دارةإ مجاؿنحػ  القدع ىحا
عشو خمط بيغ مخخجات ا نتج س، وم(31)الجراسيةخصصتو تعجيل قاـ ب الججيجة القدع رؤى 
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بعمػـ ذات صمو  قدع دراسات السعمػماتومخخجات  والسعمػمات السكتبات أقداـ
 .(32)الحاسب اآللي ونطع السعمػمات

 الدعػدية وتاريخ تصبيق الخصة الجراسية بالجامعات ( نذأة أقداـ السكتبات والسعمػمات1ججوؿ)
 تطبيق الخطة سنة التأسيس الجامعة القدم

 المعمهماتقدم دراسات 
كمية عمهم الحاسب اآللي 
والمعمهمات جامعة اإلمام 

 دمحم بن سعهد اإلسالمية
0011/0010 

0013/0014 

 

كمية العمهم االجتماعية  قدم عمم المعمهمات
 جامعة أم القرى 

0013/0014 
0061/0062 

 

 قدم عمم المعمهمات
كمية اآلداب جامعة الممك 

 0041/0040 0011/0012 سعهد

 تبات والمعمهماتقدم المك
جامعة اإلمام كمية اآلداب 

 ) عبدالرحمن بن فيرل
 ( سابقا   جامعة الدمام

0040/0046 
0040/0046 

 

قدم المعمهمات ومرادر 
 التعمم

كمية اآلداب والعمهم 
 االندانية  جامعة طيبة

0065/0041 0046/0044 

 قدم المكتبات والمعمهمات
ميرة ألكمية اآلداب جامعة ا

 0042/0043 0011/0012 نهرة

كمية اآلداب جامعة الممك  قدم المكتبات والمعمهمات
 فيرل

0041/0040 0043/0044 

          
 خصػات تشفيح مشطػمة التعميع التعاوني في مجاؿ السكتبات والسعمػمات. القدم الثاني:أما 

لدـعهدةة.ا اتجامعـالالمكتبات والمعمهمات ب بأقدام الميدانيالتدريب القدم األول: مقرر 
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ىشػػاؾ ركػػائد أساسػػية فػػي عسميػػة اإلعػػجاد السيشػػي ألخرػػائي السعمػمػػات، وىػػي أف 
ىػػحا اإلعػػجاد يعتسػػج عمػػى الجػانػػب الفمدػػؽية الشطخيػػة والجػانػػب العسميػػة التصبيؿيػػة، حيػػث أف 

 يفػػػميشػػػة السكتبػػػات والسعمػمػػػات بػػػجأت بالسسارسػػػة والتصبيػػػق مشػػػح قػػػجيع الدمػػػاف، ثػػػع تصػػػػرت 
القػػػػخف التاسػػػػع عذػػػػخ نحػػػػػ وضػػػػع األسػػػػذ العمسيػػػػة مشترػػػػف ي عرػػػػخ الػػػػػعي العمسػػػػي فػػػػ

 .(33)والشطخيات والفمدفات
بػيغ  السػاءمػةالدػعػدية  بالجامعػاتومغ ىشا فإف عمى أقدػاـ السكتبػات والسعمػمػات  

كسػا يعػج أحػج شػخؽ التصبيقػات فػي اإلعػجاد السيشػي  ،في السقخرات الجراسية الشطخية والتصبيق
، حيػػػث تػجػػػج ثسػػػاني شػػػخؽ لتشفيػػػح الجػانػػػب التصبيؿيػػػة (34)فػػػي مجػػػاؿ السكتبػػػات والسعمػمػػػات

 وىي:
 Class Presentationتسثيل الحالة.  -1
 Problems Assignmentدراسة السذكمة عمى الصبيعة.  -2

 Supervised Independent Studyالجراسة الفخدية السػجية.  -3

  Independent Unsupervisedالجراسة الفخدية السدتقمة.  -4

 Observationالسالحطة.  -5

 Projectsالسذخوعات.  -6

 Laboratory Workالعسل السعسمي.  -7

 Practical Training. (35)التجريب العسمي -8

إلى تخخيج القادريغ عمى التعامل مع مخافق  والسعمػمات أقداـ السكتباتوتيجؼ     
 ،الحجيثة والتجريب كشػلػجيا السعمػماتتالسعمػمات، وذلظ باستخجاـ شخؽ التجريذ ونطع 

 فتقارال اا نطخ ،الخقسية ضل البيئة في البلمص إكدابيا الستػقع والسيارات الكفاءاتلخفع 
 ،السيجاني التجريبو  ،كشػلػجيا السعمػماتت استخجاـ ىي ،ثالثة مقػمات إلى الصالب

 .ساس العسل في القصاع العاـ والخاصأ نجميديةإلا ، وتعج المغة(36)المغاتو 
عمػػى السدػػتػيات الجراسػػية  السيػػجانيتػػجريب ال( تػزيػػع مقػػخر 2يػضػػح الجػػجوؿ رقػػع )
 السيػػجانيأف التػػجريب  والدػػعػدية، والػػحى يتبػػيغ مشػػ بالجامعػػاتبأقدػػاـ السكتبػػات والسعمػمػػات 
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محػػػػجوداا فػػػػي بػػػػخامج أقدػػػػاـ السكتبػػػػات والسعمػمػػػػات، كسػػػػا يبػػػػيغ الجػػػػجوؿ  جػػػػدءاا ال يذػػػػكل إال 
تخرػز فػي كػل قدػع مػغ مجسػع الػحجات الجراسػية لمتخػخج ومجسػػع الػحػجات الجراسػية بال

 بسقػػخر األقدػػاـىتسػػاـ ىػػحه ا فػػي مدػػتػى  كسػػا يطيػػخ التفػػاوت أقدػػاـ السكتبػػات والسعمػمػػات،
فسػػثالا قدػػع عمػػع السعمػمػػات بكميػػة اآلداب ، الػحػػجات الجراسػػية مػػغ حيػػثالسيػػجاني التػػجريب 

أمػا أكثػخ األقدػػاـ  ،% 3119ت بمغػبجامعػة السمػظ سػعػد أقػل ندػبة مػػغ وحػجات التخرػز 
ى مجسػػػع وحػػجات التخرػػز ىػػػ قدػػع السكتبػػات والسعمػمػػات بكميػػة اآلداب جامعػػة ندػػبة إلػػ

الدػػػابع  مقػػػخر التػػػجريب السيػػػجاني فػػػي مدػػػتػييغلػجػػػػد  اا نطػػػخ ،% 8126ت بمغػػػميػػػخة نػػػػرة ألا
 ،ولػػػيذ فػػػي مدػػػتػى واحػػػج كسػػػا فػػػي كافػػػة أقدػػػاـ السكتبػػػات والسعمػمػػػات الدػػػعػدية والثػػػامغ،

كافػػة أقدػػاـ  فػػي السيػػجانيتػى الثػػامغ عمػػى التػػجريب ويتزػػح أيزػػاا أنػػو يػػتع التخكيػػد فػػي السدػػ
الدػػػعػدية، ؼيسػػػا عػػػجا قدػػػع السكتبػػػات والسعمػمػػػات بكميػػػة بالجامعػػػات والسعمػمػػػات السكتبػػػات 

 اآلداب جامعة السمظ ؼيرل، حيث يػجج في السدتػى الدابع.
عمى  اا جيج اا وعمى أيو حاؿ فأف تخريز أكثخ مغ مقخر لمتجريب السيجاني يعج مؤشخ  
الزخورية التي تسكشيع مغ االنخخاط  يةعسمبإكداب شالبيا السيارات ال األقداـاىتساـ  مجى

ىسية التي تكتدبيا مثل ألامغ  عأنو بالخغوبجييي  ،وواالستجابة لستصمباتعسل في سػؽ ال
لع تجعع بالتجريب العسمي ضسغ السقخرات الجراسية  ذاإه السقخرات فأنيا تبقى غيخ كاؼية ىح

الخصط  في أغمب قخيب الرمة مشومقخر آخخ لتجريب السيجاني مقخر ا ويكسلىحا ، نفديا
الحى يكػف  مشاىج البحث في السكتبات والسعمػمات مقخر ىػ ألكاديسيةا األقداـب الجراسية

ىجاؼ ألذات ا السقخرات الجراسيةالبشاء السعخفي والبحثي لمصالب، وىحا يؤكج التجاخل بيغ 
 .(37)السذتخكة

( مجسػع الػحجات الجراسية لمتخخج ومجسػع الػحجات 2غ الججوؿ رقع )يتزح مو      
الجراسية لمتخرز في كل قدع مغ أقداـ الجراسة، حيث ال يػجج تفاوت كبيخ في 

كمية بقدع السكتبات والسعمػمات  الػحجات الجراسية لمتخرز مغ قدع آلخخ، فسثالا 
مقابل  %51151يدية لمتخرز أقل ندبة لمػحجات التجر  اا سابق جامعة الجماـباآلداب 

ندبة في مػاد التخرز األقداـ  كثخأما أة لمتخخج أي نرف السػاد، ي( وحجة دراس132)
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%، 82131ميخة نػرةألجامعة ابكمية اآلداب بقدع السكتبات والسعمػمات السجسػع العاـ  إلى
 79168شيبة ندانية بجامعة اإلبكمية اآلداب والعمـػ  دع السعمػمات ومرادر التعمعقيمييا 

غ مأقل  جامعة شيبةبف إجسالي عجد الػحجات التجريدية لمتخخج أمع مالحطة  %،
وحجة دراسية، أما مجسػع  147جامعة األميخة نػرة، والتي تبمغ بالػحجات الجراسية 

وحجة دراسية لجسيع  135-128الػحجات الجراسية لمتخخج فتعتبخ متقاربة ججاا بيغ 
األميخة نػرة، ويخى الباحث أف ندبة وحجات التخرز إلى األقداـ، ؼيسا عجا جامعة 

وىحا يحقق التػازف لمصالب الحى يجرس  %، 66 تقل عغ أالمجسػع وحجات التخخج يجب 
 الجامعة والكمية. تصمباتالعامة كس ستصمباتمػاد التخرز بجػار ال

وجامعة  (38)بجامعة السمظ سعػد والسعمػمات والججيخ بالحكخ أف أقداـ السكتبات     
اتبعػا الدشة  (40) ( سابقاا  الجماـ )اإلماـ عبجالخحسغ بغ ؼيرل وجامعة (39)األميخة نػرة

التحزيخية في خصتيع عمى السدتػى األوؿ والثاني مػاد إجبارية لمكمية، ومغ ناحية أخخى 
نجج بعج أف اتجو قدع عمع السعمػمات بجامعة السمظ سعػد، وقدع السكتبات والسعمػمات 

السمظ ؼيرل إلى تقجيع خصصتيع الجراسية في شكل مدارات، نجج أف القدع بجامعة 
بجامعة السمظ سعػد أصبح لو ثالثة مدارات ىي مدار إدارة مرادر السعمػمات 
وخجماتيا، ومدار إدارة الدجالت والحفظ اإللكتخوني، ومدار مخاكد مرادر التعمع، حيث 

خابع واحجة لكل السدارات، ويبجأ تػزيع أف السقخرات مغ السدتػى األوؿ حتى السدتػى ال
مغ السدتػى الخامذ وحتى السدتػى الثامغ حيث تختمف مقخرات  اا مقخرات كل مدار بجء

 .كل مدار بحدب تخررو
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 الدعػدية بالجامعات عمى السدتػيات الجراسية وعجد الػحجات السعتسجة بأقداـ السكتبات والسعمػمات السيجانى( تػزيع مقخر التجريب 2ججوؿ )
    

الهحدات  المدتهى  المدمى الجامعة
 المعتمدة

مجمهع 
الهحدات 
الدراسية 

 (41)لمتخرص

مجمهع الهحدات 
الدراسية 

 (42)لمتخرج

ندبة وحدات 
إلى  التخرص

مجمهع وحدات 
 التخرج

ندبة التدريب العممي من 
 مجمهع وحدات التخرص

قدم دراسات المعمهمات كمية عمهم 
مام دمحم بن الحاسب اآللي جامعة اإل

 سعهد اإلسالمية
 التجريب
 %6.45 %69.4 134 93 6 الثامغ العسمي

قدم عمم المعمهمات كمية العمهم 
 االجتماعية جامعة أم القرى 

 تجريب عسمي
 %3.92 %75.55 135 102 4 الثامغ 

قدم عمم المعمهمات كمية اآلداب جامعة 
 الممك سعهد

 تجريب
 %3.19 %73.43 128 94 3 الثامغ ميجاني

قدم المكتبات والمعمهمات كمية اآلداب 
 سابقا   جامعة الدمام

 التجريب
 %4.41 %51.51 132 68 3 الثامغ السيجاني

قدم المعمهمات ومرادر التعمم  كمية 
-اآلداب والعمهم االندانية  جامعة طيبة

 مدتهى خدمات المعمهمات االلكترونية
 التجريب
 %3.92 %79.68 128 102 4 الثامغ السيجاني

قدم المكتبات والمعمهمات كمية اآلداب 
 ميرة نهرةألجامعة ا

 تجريب
 %8.26 %82.31 147 121 5 الدابع (1ميجاني)
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 تجريب
 5 الثامغ (2ميجاني)

قدم المكتبات 
والمعمهمات كمية اآلداب 

 جامعة الممك فيرل

مدار 
المكتبات 

 الرقمية
 التجريب
 %3.65 %62.12 132 82 3 الدابع السيجاني

مدار االرشفة 
 االلكترونية

 التجريب
 %3.65 %62.12 132 82 3 الدابع السيجاني
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أما عغ قدع السكتبات والسعمػمات بجامعة السمظ ؼيرل فالجراسة ؼيو تشقدع إلى       
مداريغ، مدار السكتبة الخقسية، ومدار األرشفة اإللكتخونية، حيث أف السقخرات واحجة 

حتى الدادس، وتختمف السقخرات بكل مدار في السدتػييغ  وؿاأللمسداريغ مغ السدتػى 
 الدابع والثامغ.

فالجراسة ؼيو تشقدع إلى  (43)أما قدع السعمػمات ومرادر التعمع بجامعة شيبة       
 مدارات ثالثة ىي:

 (. مفعل مدتػى خجمات السعمػمات اإللكتخونية ) -

 (. غيخ مفعل مدار التعامالت اإللكتخونية ) -

 ارة السعمػمات ) غيخ مفعل (.     مدار إد -
 كسا يػجج اتفاؽ عمى مدسى التجريب السيجاني في جسيع أقداـ السكتبات والسعمػمات     

فاستقخ عمى  (44)الدعػدية، ؼيسا عجا قدع عمع السعمػمات بجامعة أـ القخى  بالجامعات
سب اآللي تدسية السقخر بتجريب عسمي، أما قدع دراسات السعمػمات بكمية عمـػ الحا

عجـ وجػد خصة تجريب واضحة عغ  ، ىحا فزالا عسميال بجامعة اإلماـ ؼيدسيو التجريب
، بحيث تكػف ممدمة لجسيع مجرسي مادة التجريب السيجاني ،تعتسج عمييا األقداـ األكاديسية

الحي يتع تشفيحه في الػقت الحالي يغمب عميو االرتجاؿ وعجـ  التجريب السيجانيحيث أف 
 .عجـ وجػد بخنامج واضح أو متابعة دؾيقة مغ قبل القدع األكاديسيالتشطيع و 

ىاماا مغ  اجدءا التجريب جعل  أفب عمع السعمػمات بجامعة السمظ سعػد بيشسا انفخد قدع    
أف  ؼيو نطاـ الجراسة ، حيث يشزالبخنامج األكاديسي لمبكالػريػس ومتصمباا أساسياا لمتخخج

ى السشذآت الحكػمية أو الخاصة السعشية بخجمات حجدة بإحجمب لفتخة اليعسل الص
في  اا ، ويكػف غالبالسعمػمات، وذلظ مغ أجل إكدابيع خبخة عسمية في مجاالت التخرز

يمتحق بو الصالب بعج االنتياء مغ دراسة جسيع  مجتو شيخيغ عمى األقل فرل صيفي
 .(45)السدتػيات الجراسية

ػمات بكمية اآلداب جامعة السمظ ؼيرل استفاد ويعتقج الباحث أف قدع السكتبات والسعم    
تمظ حيث أف غالبية  عجاد الخصة الجراسية لو،إ عشج  خخى األاألقداـ  كثيخاا مغ تجخبة



21 

 

 اا قجمت خصص، و (46)قج أحجثت تغييخات في مشاىجيا الجراسية أكثخ مغ مخة األقداـ
 حرػؿ عمى، لملسكتبات والسعمػماتا لتخرزالتقشي مع التصػر  ومتػافقة متساشية

األكاديسي، كحلظ عمى  واالعتسادقػيع الييئة الػششية لمتواالعتساد مغ قبل  العمسية الجػدة
الجولي، مع مالحطة أف ضساف الجػدة ليذ غاية في حج األكاديسي االعتساد الجػدة و 
 نسا ىػ وسيمة لمتصػيخ السدتسخ.إذاتو، و

يب العسمي مغ السؤشخات اإليجابية نجازه  في مقخر التجر إما يتع وتعج عسمية تػثيق     
سقخر الالتي تداعج في وضع إحرائيات لمسقخر، وكتابة التقاريخ الذاممة في ممف 

الباحث  يأنو ال يتع ىحا التػثيق، لحا يػص إاللزساف الجػدة واالعتساد األكاديسي، 
 واالعتساد.  الجػدة ضسافضػء معاييخ  فيبزخورة تػثيق ذلظ 

فرػل دراسػي كامػل لمتػجريب السيػجاني، مػع جراسػات عمػى تخرػيز وتػصي بعس ال      
 تذػكيل لجشػة مػغ أعزػاء ىيئػة التػجريذ بأقدػاـ السكتبػات والسعمػمػات إلعػجاد خصػة لبخنػػامج

تػػجريب تعػػاوني لمصػػالب تتزػػسغ أىػػجاؼ البخنػػامج، وآليػػات تشفيػػحه، واإلمكانػػات والسدػػتمدمات 
خاؼ السيػػػػػجاني، ومعػػػػاييخ واختيػػػػػار السصمػبػػػػة لتحقيػػػػػق اليػػػػجؼ مشػػػػػو، وأسػػػػاليب وشػػػػػخؽ اإلشػػػػ

اإلشخاؼ، ووسائل الؿيػاس والتقػػيع، والجيػات الستعاونػة مػع أقدػاـ السكتبػات والسعمػمػات فػي 
 .(47)تجريب الصالب والمػائح واألنطسة التي تشطع العسل في بخنامج التجريب

 لسيػجانيشػالب التػجريب اجى لػ دارة الػقػتإوجػد عالقػة ارتبػاط بػيغ  وىشاؾ دراسة تثبت     
، حيػػػث مسقػػػخرات الجراسػػػيةل والقػػػجرة عمػػػى التحرػػػيل الجراسػػػي أقدػػػاـ السكتبػػػات والسعمػمػػػاتب

 دراكيػػػػػع ألىسيػػػػػة الػقػػػػػتإسػػػػػمػكيات تدػػػػػاعج شػػػػػالب التػػػػػجريب السيػػػػػجاني عمػػػػػى زيػػػػػادة  تػجػػػػػج
، وىشػػػػػاؾ ، وزيػػػػػادة قػػػػػجراتيع عمػػػػػى تخصػػػػػيط الػقػػػػػت وتشطيسػػػػػوواسػػػػػتغاللو االسػػػػػتغالؿ األمثػػػػػل

فالبػػػػػج مػػػػػغ تبشػػػػػى وتشفيػػػػػح  ،دارة وقػػػػػتيعإ ب السيػػػػػجاني عمػػػػػىشػػػػػالب التػػػػػجري سػػػػػمػكيات تعػػػػػػؽ 
أقدػػػػػػاـ السكتبػػػػػػات ب شػػػػػػالب التػػػػػػجريب السيػػػػػػجاني تشطػػػػػػيع وقػػػػػػت اسػػػػػػتخاتيجيات تدػػػػػػاعج عمػػػػػػى

 .(48)والسعمػمات
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 القدم الثاني: خطهات تنفيذ منظهمة التعميم التعاوني في مجال المكتبات والمعمهمات
السيسة بدبب  مغ السػضػعات والسعمػمات خرات السكتباتقمػضػع تعميع م عجي

التشسية في أي مجتسع و  تعاضع دور السكتبات ودورىا في خجمة التعميع والبحث والتصػيخ
، وذلظ بالشطخ إلى ما تقجمو مغ إمكانيات لتشػيخ السجتسع وتصػيخه ،(49)مغ السجتسعات

اقتزت شبيعة التغيخات الدخيعة الستالحقة في مجاؿ السكتبات أف أصبح مغ  ولحلظ
في  اا خرػص ،والسعمػمات السكتباتأقداـ لزخوري إعادة الشطخ في بخامج تأىيل شالب ا

واتداع الفجػة بيغ الجراسة  ،تأىيل خخيجي تمظ األقداـتشامي الذكػى مغ ضعف ضل 
 السكتبات والسعمػماتلعل إدخاؿ التجريب السيجاني في بخامج و  ،الشطخية والتصبيق العسمي

 التكيف مغ يعوتسكيش ،لصالب بسخافق السعمػمات فػر تخخجيعيديج مغ احتساالت تػضيف ا

، ألنو مقخر (50)مع متصمبات عرخ السعخفة اا واندجام والتججد التصػر دائسة العسل بيئة مع
 .ألكاديسيةا األقداـخاص بالسسارسة العسمية لكل ما يتع دراستو ب

 أ( الهدف من التعميم التعاوني
Co-operative Learningالتعميع التعاونييعج          

 ،أسمػباا متقجماا مغ التعميع التصبيقي (51)
بسخافق  ياوتصبيق سقخرات الجراسيةلم تجريذوال ييجؼ إلى التخابط الفعمي بيغ التعميعو 

لمصالب مغ تعاوف ومذاركة إيجابية  وتيحيسا ، بفي العسمية التعميسية ألىسيتو، السعمػمات
مغ العسمية  أساسياا  اصالب في مخافق السعمػمات جدءا لاتجريب  يعج، و (52)في عسمية التعمع

مسا يحقق التالحع بيغ تعميع عمـػ السكتبات والسعمػمات، ومخافق السعمػمات  ،التعميسية
وعامة، وجامعية، ومتخررة،  ،مكتبات مجرسيةو  مخاكد مرادر التعمع،السختمفة مغ 

القػمية، والسؤسدات  ، والسكتبةمغ مخاكد السعمػمات الستخررة وما في مدتػاىا
مخافق  معأقداـ السكتبات امج تعاوف بيغ نبخ لعجـ وجػد  اا ، نطخ األرشيؽية السختمفة

 .السيجانيلتجريب افي مجاؿ  السعمػمات
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ب( خطهات مقترحة لتنفيذ منظهمة التعميم التعاوني في مجال المكتبات والمعمهمات  
 الدعهدةةبالجامعات 

 
 ألكاديسيةا األقداـبسشطػمة التعميع التعاوني لاالستخاتيجي  التخصيطيكػف  أف يشبغي     

، وعمى دراسة كاممة بسػاردىا السادية، حتى تربح األقداـبأىجاؼ ورسالة ىحه  اا واضح
بأقداـ السكتبات مدتجيبة لمبيئة الجيشاميكية الستغيخة باستسخار التي تحيط 

       .(53)والسعمػمات
 ،إلشخاؼاو  ،البالص، ىي العشاصخ مغ مجسػعة عمى التعاوني السيجاني التجريب ويعتسج    

 في اختالؿ وأي ومتشاسق، نحػ متكامل بيشيا عمى تعسل التي ومخافق السعمػمات، والسشيج،
 .خخاآل يؤثخ في مشيا كل ألف العشاصخ بؿية في اختالؿ إلى يؤدي إحجاىا

شخيػػػق الشجػػػاح ؼيػػػو، ذلػػػظ وال شػػػظ أف اإلعػػػجاد الجيػػػج لمتػػػجريب التعػػػاوني يسثػػػل نرػػػف       
وضػػػح الخؤيػػة بذػػأف الغػػخض مػػغ ىػػحا التػػجريب، لػػيذ لػػجى أقدػػاـ السكتبػػات مػػغ السيػػع  وألنػػ

فحدػػب، بػػل أيزػػاا لػػجى مختمػػف مخافػػق السعمػمػػات، وىػػحا  الدػػعػدية بالجامعػػات والسعمػمػػات
لصػالب ومتابعػة تشفيػحىا، ايعشي التعاوف التاـ بيشيسا فػي وضػع خصػة التػجريب أو فػي تػجريب 

 كحلظ في تقييع أداء الصالب بعج تصبيقيا.و 
( اإلشار العاـ ليحه السشطػمة، ويسثل الخصػات السختمفة التي 1ويسثل شكل رقع )     

 يجب أف يتعاوف فييا كل مغ عزػ ىيئة التجريذ بأقداـ السكتبات والسعمػمات
لسعيجوف ويعاونو السحاضخوف وا -ويعج السخشج العمسي لمصالب  -الدعػدية  بالجامعات

، في اإلشخاؼ السباشخ عمى عسمية التجريب، وكحلظ مدئػلي التجريب بسخافق السعمػمات
 .البويعج ىحا األخيخ ىػ السخشج التصبيقي لمص

 السعمػمات السذاركة في العسمية التعميسية خافقاختيار م -1
ل يتخؾ لمصالب حخية اختيار مخافق السعمػمات، مع التػجيو واإلرشاد مغ قب         

 خافقم اختيار في يخاعىاإلشخاؼ، حتى يتدشى لمصالب االستفادة مغ بخنامج التجريب، و 
 السعمػمات أف تتػافخ فييا الذخوط التالية:
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حتى يسكغ تشفيح السيارات الفشية في  السعمػمات خافقتشػع األنذصة التي تتع داخل م -
 السعمػمات. افقخ العسميات األساسية بس عمى البالسجاالت السختمفة، وتجريب الص

جخاءات الفشية وخجمات السعمػمات في مخافق إلأحج األنطسة اآللية السختبصة باتصبيق  -
 .السعمػمات

 وضع خصة التجريب أو العسل -2
، ومدئػؿ التجريب البالسخشج العمسي لمص ؼيو كال مغ ذتخؾييتع وضع ترػر      

خالؿ فتخة  البقػـ بو الصالسعمػمات لمبخنامج التجريبي، أو العسل الحي سػؼ ي خافقبس
السعمػمات  خافقسب دورة العسلالتجريب السيجاني، والسصمػب مشيع معخفة فكخة عامة عغ 

السعمػمات مغ  خافقاألنذصة والعسميات السختمفة التي تتع داخل ممغ خالؿ معايذة واقع 
والشطع  وخجمات السعمػمات لكتخونيةاإلوتشطيع وحفظ الػثائق  تدويج والعسميات الفشيةال

 .(54)اآللية ونطع استخجاع السعمػمات
 قبل الحىاب لمتجريب السيجاني البإعجاد الص -3
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 اختيار
 فقامز

 المعلوماخ

 اختيار

 البالط

 وضع

 خطح 
 للتذرية

 تنفيذ
 خطح

 التذرية

 متاتعح

 يذتنف

 الخطح

 تقزيز

 البالط

 مناقشح

 البالط

 اللجنح المشكلح

 يوالشف ختثارلال

 تغذيح
 عكسيح

 تغذيح
 عكسيح

 إدارج مزافق المعلوماخ أقسام المكتثاخ والمعلوماخ

 المزشذ التطثيقي

 فق المعلوماخاتمز

 المزشذ العلمي

 البللط

 تقزيز

 متاتعح

 إتالغ
 تقزيز

 البالط

 ألقداـ السكتبات والسعمػمات السيجانىالتجريب  قخرة لتشفيح م( خصػات مقتخح1شكل )
 الدعػدية بالجامعات
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التعميع والتجريب  عسميتيإلى أف  Tannerوتانخ Deegan مغ ديجاف  الا يذيخ ك     
سػؼ تكتدباف أىسية قرػى مغ أجل تصػيخ السيارات اإلدارية واإلبجاعية الالزمة لتقجيع 

 التياألكاديسية  ألقداـلويسثل ذلظ تحجياا كبيخاا  ،البيئة الخقسية فيمات السعمػمات خج
 التيوتعميع الصالب الحقائق والسيارات الججيجة  إلعالـسيقع عمى عاتقيا العبء األكبخ 

 .(55)كاؼ   يكدابيع القجرة عمى التعامل مع البيئة اإللكتخونية بػعإمغ شأنيا 
بالتجريب السيجاني عغ شخيق السحاضخات  يعالتحاققبل  باليتع إعجاد الصحيث     

 ؤسداتالشطخية والعسمية خالؿ السقخرات الجراسية السختمفة، باإلضافة إلى تجريذ مقخر م
 .السعمػمات

 الستابعة واإلشخاؼ عمى تشفيح بخنامج التجريب -4
فق السعمػمات التي تتع بالتشديق مع مذخؼ التجريب بسخا الصالب تبجأ مخحمة متابعة      

، وذلظ عغ في بجاية الفرل الجراسي مغ مجيخي مخفق السعمػمات وأخرائي السعمػمات
السكتبات  التجريب السيجاني بأقداـ مقخرشخيق الديارات الجورية التي يقـػ بيا أستاذ 

والسعمػمات، ويتع فييا التأكج مغ تشفيح البخنامج التجريبي السػضػع مدبقاا، ومجى استيعاب 
فق السعمػمات، ومجى التقشيات السػجػدة والبخامج السدتخجمة بسخ والمعسميات الفشية  بالالص

في بعس  البتجاوب مدئػؿ التجريب التصبيقي في عسمية التجريب، كحلظ مشاقذة الص
التجريب  مقخرأستاذ العسميات الفشية التي يخاىا، ومعاونتو في كتابة التقخيخ الحي يقجمو إلى 

 فقاومخ  البتصخأ بيغ الص التفي نياية السجة السحجدة، ومحاولة حل أية مذكالسيجاني 
 السعمػمات ألي سبب مغ األسباب سػاء مغ الشػاحي الفشية أو الشػاحي اإلدارية.

 الصالب تقييع -5
 ما يمي: عتباراال مع األخح فيجرجات الوفق مشيجية لتػزيع  البيتع تقييع الص     

يزعو  لحيا البالص عغ يجابيات والدمبياتلسخئيات مغ اإليتع تدجيل ا التقخيخ الحي -
 .وجيات التجريب ، وتػصياتو لالرتقاء بالعسمية التجريبيةالتجريب السيجانيأستاذ مقخر 

 فق السعمػمات.االحي يزعو السذخؼ أو السخشج التصبيقي بسخ  األسبػعي التقخيخ -

 في التجريب. البالص انتطاـيقجمو الصالب، مع مخاعاة الحي  األسبػعي التقخيخ -
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 .فتخة التجريبفي نياية  البتقييع التقخيخ الحي يقجمو الص -

، السقجمة مشيعيخ ار في آخخ الفتخة لسشاقذة التق البصلم ي ػ ذفال لالختبارل لجشة يتذك -
، ، ومعخفة السيارات والخبخات التي تع اكتدابياعميو ػالسا تجربيع ومجى استيعاب

 .ومقتخحاتيع لتصػيخ التجريب

 جـ( استفادة الطالب من هذا النظام
التصبيق، مسا يكػف  زيادة ميارات الصالب الفشية والتصبيؿية وخبخاتيع العسمية في مجاؿ -1

بعج  ، وأخرائي السعمػماتفي شخيقة تعامميع مع السدتفيجيغ العسيقلو األثخ 
 تخخجيع والتحاقيع بالعسل.

فق السعمػمات التي تقـػ عسل بعج التخخج، حيث إف مخا زيادة فخص الحرػؿ عمى -2
سػؼ تفزميع عغ غيخىع عشج التعييغ، خرػصاا الحيغ يطيخوف  الببتجريب الص

 التجريب السيجاني.ثشاء ة أمتسيد ميارات 

االستفادة مغ فيع السػضػعات الشطخية والعسمية التي يجرسػنيا بأقداـ السكتبات  -3
رسات الفشية التي يتع والسعمػمات، والتي بالصبع تعج األساس الشطخي لسعطع السسا

 تصبيقيا بسخافق السعمػمات.

 ومرافق المعمهمات الدعهدةة د( زيادة الروابط بين أقدام المكتبات والمعمهمات 
نحػ التجريب والتشسية السيشية  أقداـ السكتبات والسعمػمات رؤية أىسيةمغ  اا انصالق 
 ومتابعة لتالحع بيغ التعميعاو  التعاوف  وأواصخ جدػر لسج  و، السكتبات والسعمػماتلسجتسع 
والتي  ،العسل بدػؽ  وربصيا ومخافق السعمػماتألكاديسية ا باألقداـ الجراسية البخامج

 ؼيسا يمي: تتسثل

( لسخافق  السعيج أو السحاضخ الديارات السدتسخة ألستاذ السقخر، وكحلظ السذخؼ ) -1
 ،جريب السدتسخالسعمػمات تجعميع يقفػف عمى مجى احتياجات مخافق السعمػمات لمت

والجراسات التي يحتاجيا العامميغ بيحه السخافق، ويعج ىحا أعسق األثخ في ترسيع 
ويقػـ عمييا معيج  ،بخامج الجورات التجريبية في مختمف السجاالت التي بجأت فعالا 
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الدعػدية بتشطيع  والسعمػمات التجريب بجسعية السكتبات لجشةأو العامة  اإلدارة
 السختمفة في ذلظ. الجورات التجريبية

 ،السعمػمات خافقالفشية واإلدارية السػجػدة في م التالػقػؼ عمى بعس السذك -2
 ألكاديسيةا األقداـ، حتى تكػف واالشتخاؾ في محاولة حميا أو وضع مقتخحات بحلظ

في  فاعمية أكثخلتكػف  يامغ خالؿ إمكانيات وفق مشيجية عمسية خبخة بيت بسثابة
 واألنطسةالسختبصة بتصػيخ السكتبات وخجمات السعمػمات  يةالفش تقجيع االستذارات

 .لية السدتخجمة إلدارة السكتباتآلا
 اا ، نطػػػخ السكتبػػػات والسعمػمػػػاتفػػػي  مقػػػخرات ججيػػػجة غيػػػخ تقميجيػػػة ضػػػافةإالعسػػػل عمػػػى  -3

السحافطػػػة عمػػػى ىػيػػػػة ، مػػػع التدػػػاع مطمػػػة التخرػػػز، وتغييػػػخ كثيػػػخ مػػػغ جػانبيػػػا
لػى تصبيػق تكشػلػجيػا إ، ويدػعى يسػو وخجماتػوكسجاؿ ُيعشػى بػالسحتػى وتشط التخرز

فػػػادة مشيػػػا لتجػػػاوز حػػػجود الدمػػػاف والسكػػػاف والسدػػػاحة إالسعمػمػػػات التػػػي تحقػػػق أقرػػػى 
، ال بترػػػػػسيع نطػػػػػع السعمػمػػػػػات خػػػػػجمات السعمػمػػػػػات االلكتخونيػػػػػة فػػػػػي تقػػػػػجيع والحيػػػػػد

 .(56)ونطع السعمػمات اآللي عمػـ الحاسبكميات فيحه مجاالت أقداـ ، والبخمجة

ي السعمػمات يأىسية التعميع التعاوني لتخخيج نػعية مغ أخرائ مسا سبقيتزح و     
في  عائج جيجعمى تفيع واستيعاب وتصػيع التقشيات الحجيثة، مسا سػؼ يكػف لو  يغالقادر 

مدايخة متصمبات سػؽ العسل، بعيجاا عغ تخخيج تخررات نسصية بعيجة عغ مذاكل 
 العسل السيجاني بسخافق السعمػمات.

اإلعػجاد السيشػي ألخرػائي و  األكػاديسيالتعمػيع  يخاا ىشػاؾ عشاصػخ تػؤثخ فػي عسميػةوأخ
 السعمػمات في الدعػدية وىي:

 عجد أعزاء ىيئة التجريذ وتأىيميع لسػاكبة ما ىػ ججيج في التخرز. -أ 
مػػػػػػل االخاصػػػػػػة بالحاسػػػػػػب اآللػػػػػػي والسع معامػػػػػػل التػػػػػػجريبو  ،السكتبػػػػػػات الستخررػػػػػػة -ب 

 األساسػية باألقدػاـ السخافػقمػغ و ئد التأىيػل األكػاديسي ركا، والتي تعج مغ يةالببميػجخاؼ
 يفعمػػ تحػػت إشػػخاؼف تكػػف أعمػػى  ،(57)جعع الصػػالب بكػػل مػا ىػػػ ججيػػجلػػ، ألكاديسيػةا

   .بالجامعات السكتبات والسعمػمات ـاقدأ ؤساءر  مغ
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بالجامعػات أقدػاـ السكتبػات والسعمػمػات ب ألىػجاؼ والدياسػات والسشػاىجاخاجعة م إعادة -ج 
وىػػػى مػػػغ أىػػػع العشاصػػػخ التػػػي تػػػؤثخ فػػػي  ،ؼ احتياجػػػات السدػػػتقبلاستذػػػخ او  الدػػػعػدية،

حتػػى تتػافػق مػػع متصمبػػات واحتياجػػات  ،عسميػة اإلعػػجاد السيشػػي ألخرػائي السعمػمػػات
السدػػػتججات فػػػي ، وبسػػػا يحقػػػق االحتياجػػػات الحؿيؿيػػػة لمصػػػالب، ومػاكبػػػة سػػػػؽ العسػػػل

 مخيكيػػػػػةاألعػػػػػات الجامالسثيمػػػػػة ب ألكاديسيػػػػػةا األقدػػػػػاـفػػػػػي  السعمػمػػػػػات تخرػػػػػز عمػػػػػع
، والستػافقػػػػػػػػة مػػػػػػػػع متصمبػػػػػػػػات االعتسػػػػػػػػاد األكػػػػػػػػاديسي الػششيػػػػػػػػة والبخيصانيػػػػػػػة والكشجيػػػػػػػػة

 .كتخونيةاإللالسدتقبمية نحػ نذخ السقخرات االتجاىات مػاكبة ، و (58)والعالسية

 الجورات التجريبية لتػعية أخرائي السعمػمات بأحجث السعمػمات في مجاليع. -د 

واقع السجتسعات التي تتػاجج بيا، حيث  سعمػماتالسكتبات وال ىحا وتعكذ أقداـ 
مع أىجاؼ الخصة الػششية  الدعػديةبالجامعات  السكتبات والسعمػمات أقداـ بخامجتتساشى 
لالتراالت وتقشية  السسمكة العخبية الدعػدية الػششية وخصة ،لمعمـػ والتقشية الذاممة

يب باالحتياجات الفعمية ربط مخخجات مؤسدات التعميع والتجر  يتع ، حيثالسعمػمات
حيث خزعت أقداـ السكتبات  ،(59)ليحه البخامج لمسشطػمة، مع تفعيل الجػانب التصبيؿية

 ومػاكبة، لعسميات تحجيث وتصػيخ البخامج األكاديسية اا والسعمػمات الدعػدية حالي
فة كجدء مغ خصة وزارة التعميع التي شمبت مغ كا االتجاىات الحجيثة في السشاىج الجراسية

 ،الجامعات الحكػمية إعجاد خصط تصػيخ وتحجيج مدارات بيشية ججيجة لألقداـ العمسية
 .وربط السشاىج باحتياجات سػؽ العسل

خجمة السجنية عشج معالجتو لػضائف لاعاـ الترشيف الػضيفي لجيػاف وقج لػحظ أف      
 ،التقميجي , يفرل بيغ خخيجي السكتبات ويزعيا في إشارىا(60)السكتبات والسعمػمات

وىحا قرػر  ،اآللية وخخيجي السعمػمات ويزعيا ضسغ الػضائف ذات العالقة بالحاسبات
 في الكادر الػضيفي السدسيات الػضيؽية اةمخاعفالبج مغ  ،(61)في فيع شبيعة التخرز

قمة ل اا نطخ ،الحجيث ائي السكتبات والسعمػمات وتػصيفاتيا في السجتسع الخقسيرألخ
ستاحة وتخكيدىا عمى السدسيات التقميجية، حيث ال يداؿ نطاـ مدسيات الػضائف ال

 ائفمدسيات الػض فئات تعجد، حيث ت(62)التقميجيةالػضيؽية  التػضيف متأثخاا بالسدسيات
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 ىي، مدسيات الػضائف فئات لى أربعإألخرائي السكتبات والسعمػمات، والتي تشقدع 

وترشيف، ومدسيات  ةفيخس أرشيف، وأخرائي السػضػعية السيشية، مثل مػضف
 فشية، بيشسا مدسيات معمػمات مكتبة، وأخرائي السعمػمات، مثل أميغ خجمات وضائف

 مثل دارية،اإلبيانات، أما السدسيات  قاعجة نطع، ومرسع الشطع، مثل محمل وضائف
ىحه السدسيات وتشخفس مغ  ىشعبة، ىحا وتتشام أو قدع أو إلدارة مجيخ، ومذخؼ

 .خخآلى إ مخفق
وبيغ مخخجات التعميع  الحكػمي عجـ تػازف بيغ متصمبات سػؽ العسلأف ىشاؾ  الإ     

لى معػقات خاصة بصبيعة العسل التي قج ال يشاسب السخأة إ، وقج يخجع ذلظ بالشدبة لمجشذ
الدعػدية، وأخخى قج تكػف بدبب وضعيا بالسجتسع، نطخاا لمصبيعة السحافطة لمسجتسع 

 ،(64)عالوة عمى قمة الفخص الستاحة لمخخيجيغ ،(63)الدعػدي، وغيخىا مغ السعػقات
فزالا عغ أف خخيجي أقداـ السكتبات والسعمػمات يججوف صعػبة في الحرػؿ عمى 

التقشية وضائف مالئسة بدبب ضعف تأىيميع األكاديسي، وعجـ مػاكبة السشاىج لمتصػرات 
يسكغ أف نزيف و  ،سػؽ العسل يقتزيياالتي يذيجىا السجاؿ والتي  الحجيثة في التعمع

، وإسشاد والسعمػمات إلى التحجيات الدابقة تػضيف غيخ الستخرريغ في السكتبات
عغ قمة أعجاد السيشييغ السؤىميغ، مع غياب فئة  فزالا  ىحا ،(65)السياـ الفشية ليع

فيشاؾ نجرة في مجاالت التػضيف الستاحة لخخيجي أقداـ  الستخرريغ السػضػعييغ،
 ىيئة عزػ بيغ والتشديق التعاوف  جورل غيابكحلظ وجػد  ،عػديةالد السكتبات والسعمػمات

 في مخافق السعمػمات. التجريب ومدئػؿ السيجانيالتجريب  بسقخر السعشي التجريذ
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 النتائج 
جاني مغ السقخرات يب السيالتجر  أف إلى نتيجة عامة مؤداىا جراسةاللقج خمرت       

 ىوى ،ةدعػديأقداـ السكتبات والسعمػمات بالجامعات الب البكالػريػسامج نبخ في األساس 
ئتو لمخخوج إلى ية مختمفة، وذلظ مغ أجل تييؿية إلكداب الصالب ميارات تصبيسمع تجخبة

رل الفخد إلى أقرى يوحتى  ،مغ مخحمة البحث عغ عسل ابجءا  اليػمية ةياة العمسيالح
ة، يالستدع بالتعقل والشطخة الكم خ الخالؽ واليادؼية مغ خالؿ التفكيدرجات تحسل السدئػل

ة مشطسة تيجؼ إلى إكداب شالب أقداـ السكتبات يع، أو ىػ عسميح الدميمغ أجل التشف
مغ ىشا كاف و  ،ةية بفاعميوالسعمػمات ميارات متشػعة تسكشيع مغ أداء الػضائف السيش

 سعمػماتالسكتبات والالتجريب السيجاني إحجى الػاجيات التي مغ خالليا تدتصيع أقداـ 
تقييع مدتػى الخصط الجراسية بيا، وكحلظ تقييع مدتػى الصالب مغ خالؿ مخافق 

 السعمػمات التي يتع تجريبيع فييا.
بالتصػيخ  الدعػديةبالجامعات  أقداـ السكتبات والسعمػمات اىتساـعمى الخغع مغ و      

اإلعجاد السيشي  والسداوجة بيغ الشطخية والتصبيق في محاولة مشيا لجسع عشاصخ ،السيشي
التعميع، والتجريب، والتصػيخ، إال أف ىشاؾ الكثيخ مغ الجيػد التي يشبغي أف تبحؿ  الثالث

حتى تتحقق السدتػيات السصمػبة بذكل يسكغ معو لمخخيجيغ أف يػاكبػا التصػرات الدخيعة 
قج ، ول(66)والستالحقة في مجاؿ التصبيقات اآللية لشطع السعمػمات في مخافق السعمػمات

 العجيج مغ الشتائج التي يسكغ أف نجسميا في الشقاط اآلتية: ىتػصمت الجراسة إل
قج أحجثت تغييخات في مشاىجيا الجراسية  الدعػدية السكتبات والسعمػمات غالبية أقداـ -1

لسكتبات ا لتخرزالتقشي مع التصػر متساشية ومتػافقة  اا قجمت خصصو  ،أكثخ مغ مخة
قػيع الييئة الػششية لمتاالعتساد مغ قبل و العمسية  ةػدالج، لمحرػؿ عمى والسعمػمات

 .الجولياألكاديسي االعتساد واالعتساد األكاديسي، كحلظ عمى 

 ، حيث أف معطع ىحهالسكتبات والسعمػمات الدعػدية أقداـ مدسي في تفاوت ىشاؾ -2
مشح سشة تأسيديا حسمت مدسى السكتبات والسعمػمات، ولكغ مع االتجاىات األقداـ 
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 ، تع تغييخالخخيجيغ في سػؽ العسل تػاجو التيوالتحجيات  ،في التخرز جيثةالح
فجدء مغ األقداـ اتجو إلى والتصػرات الجارية، مدسيات تتشاسب  إليالقدع  مدسى

مدسى دراسات السعمػمات، والبعس اتجو إلى مدسى السعمػمات ومرادر التعمع، 
السكتبات والسعمػمات  داـأقعجا ، ؼيسا وبعزيا اكتفى بسدسى عمع السعمػمات

السكتبات التقميجي  سعالاعمى  تحافط ميخة نػرة فقجألالجماـ وؼيرل وا اتبجامع
 والسعمػمات.

التجريب السيجاني جدء أساسي مكسل لمجراسة الشطخية والتصبيؿية، ولحلظ فإف الجانب  -3
 يرل وال ،الشطخي والتجريب السيجاني وجياف لعسمة واحجة ال غشى ألحجىسا عغ اآلخخ

 .اإلعجاد إلى مدتػى جيج إال بيسا معاا 

الدعػدية ىي مجخد  بالجامعاتمغ مقخرات أقداـ السكتبات والسعمػمات  % 96إف  -4
محاضخات نطخية يتخمميا تصبيقات عسمية، أما التجريب السيجاني فال يحطى إال 

كشا %، وال أثخ لو غالباا في تكػيغ الصالب ميشياا، ألدر  16أقل مغ بشريب محجود 
إمكانية السشاقذة والحػار في  في ضل عجـمجى الخػاء عشجما يتخخج الصالب، خاصة 

 الفرل الجراسي.

التجريب  بسقخر الدعػدية أقداـ السكتبات والسعمػماتىتساـ ا في مدتػى  التفاوت -5
بكمية اآلداب بجامعة قدع عمع السعمػمات فسثالا ، الػحجات الجراسية مغ حيثالسيجاني 

%، أما أكثخ األقداـ  3119بمغت أقل ندبة مغ وحجات التخرز السمظ سعػد 
ندبة إلى مجسػع وحجات التخرز ىػ قدع السكتبات والسعمػمات بكمية اآلداب 

مقخر التجريب السيجاني في لػجػد  اا نطخ %، 8126جامعة األميخة نػرة بمغت 
كتبات وليذ في مدتػى واحج كسا في كافة أقداـ الس الدابع والثامغ، مدتػييغ

 .والسعمػمات الدعػدية

الػحجات الجراسية لمتخخج ومجسػع الػحجات الجراسية لمتخرز، ولكغ  يتفاوت مجسػع -6
وحجة دراسية لجسيع  135-128عامة ىي مشاسبة لكل قدع ومتقاربة ججاا بيغ  ةبرف

 .ةيدراس وحجة 147قداـ، ؼيسا عجا جامعة األميخة نػرة، والتي تبمغ األ
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 اسة بيغ الصالب وشصخ الصالبات بأقداـ السكتبات والسعمػماتاختالؼ شبيعة الجر  -7
الدعػدية، حيث تبيغ أف الػضع بالشدبة لمصالب أقل تعقيجاا مقارنة بػضع  بالجامعات

مخافق السعمػمات السختمفة خارج الصالبات، حيث أف الصالب يتمقػف تجريبيع في 
بدبب أف فخص التجريب ، أما الصالبات ؼيقترخ تجريبيغ داخل الجامعة ،الجامعة

 .السيجاني ليغ غيخ متػافخة إال في الجامعة

، بحيث تكػف ممدمة تعتسج عمييا األقداـ األكاديسيةعجـ وجػد خصة تجريب واضحة  -8
في  التجريب السيجاني، حيث أف التجريب السيجاني الحي يتع تشفيحه قخرلجسيع مجرسي م

وعجـ وجػد بخنامج واضح أو متابعة  الػقت الحالي يغمب عميو االرتجاؿ وعجـ التشطيع
 .دؾيقة مغ قبل القدع األكاديسي

 محجدة أسذ عمى بشاءا  وضعيا يتع البشػد ضحةواو  مفرمة تعاوف  خصة وجػد عجـ -9

 مخافق السعمػماتو  الدعػدية بالجامعات والسعمػمات أقداـ السكتبات مغ لكل تزسغ

 الخصة ىحه مغ سدتفيج األوؿال يكػف  بحيث وواجباتو، حقػقو التجريب فييا يتع التي

 .مخافق السعمػمات مشيا الثاني والسدتفيج البالص

 التجريب العسمي بسقخر يالسعش التجريذ ىيئة عزػ بيغ والتشديق التعاوف  دور غياب -16
 .في مخافق السعمػمات  التجريب ومدئػؿ
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 التهصيات
مغ  اا دجالجراسة، فإف الباحث يقتخح عالشتائج التي تسخزت عشيا في ضػء      

يسكغ أف تكػف مػضع التشفيح الفعمي، وليدت مجخد تػصيات العسمية التي  التػصيات
نطخية ال تعتسج عمى أساس عسمي ومشصقي عمى ضػء ما ىػ متاح فعالا، أمالا في الشياية 

 :عمى الشحػ التاليأف تجج التػصيات مغ يتبشى تشفيحىا، وىي 
 بخامج وأنذصة أقداـ السكتبات والسعمػماتال يتجدأ مغ  اجدءا التجريب  عتبارا ضخورة  -1

 عتبارالاوغيخىا مغ مخافق السعمػمات، مع األخح في  الدعػدية بالجامعات
حيث أف التجريب ىػ الباب الخئيدي المتالؾ  ،في التجريب االتجاىات الحجيثة

، مع تشػيع أماكغ (67)ميارات العسل بأدوات تكشػلػجيا السعمػمات والتستع بسداياىا
مكانيات جيجة لمتجريب، وأف تتستع برفة إ، وأف تتػافخ لجييا قبل التخخج ريبتجلا

 .سػؽ العسل السدتقبمي ليع مخافق السعمػماتأف تسثل ، و (68)رسسية

يكػف لمجانب التصبيقي في السقخرات الجراسية أولػية وأىسية خاصة، وأف  ضخورة أف -2
فخصة لمتصبيق العسمي عمى تدتخجـ أفزل الػسائل والصخؽ لتحقيق ذلظ، حتى تتاح ال

واالعتساد  جػدةالفي ضػء معاييخ ضساف  عرخ التقجـ التقشيفي  اا نطخي وما تعمس
مع تخريز فرل  ،سػؽ العسلو  السجتسععغ مخاعاة  فزالا  ،األكاديسي الجولي

أقداـ السكتبات بدراسي كامل لمتجريب العسمي ضسغ الخصة الجراسية لمبكالػريػس 
القدع  قبل ضخورة تقييع جية التجريب مغمع  ،الدعػدية تبالجامعا والسعمػمات

 .(69)والسذخؼ األكاديسي في نياية كل فرل دراسي

 بالجامعات بيغ أقداـ السكتبات والسعمػمات مكتػب تعاوف  بخوتػكػؿضخورة وجػد  -3
 ،تحجد بذكل واضح التداـ كل شخؼ ،والجيات السخشحة لتجريب الصالب ،الدعػدية

لتداـ األدبي لكال الصخفيغ، كسا أف مغ شأنيا أف تتيح ألقداـ وتحقق نػعاا مغ اال
 ،صالب تجريبييع العسمي فيياالالسكتبات والسعمػمات معخفة الجيات التي يتمقى 

وبالتالي فإف ذلظ يداعج عمى التخصيط لسادة التجريب العسمي بذكل دقيق، كسا أف 
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كتبات ومدئػلي الجيات أقداـ السبعقج لقاءات دورية بيغ أعزاء ىيئة التجريذ 
 .(70)السخشحة لتجريب الصالب مغ شأنو أف يتيح السجاؿ لتبادؿ اآلراء والخبخات

 بالجامعات تذكيل لجشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ بأقداـ السكتبات والسعمػمات -4
بإعجاد خصة لبخنامج تجريب تعاوني لمصالب تتزسغ أىجاؼ البخنامج،  الدعػدية

ات والسدتمدمات السصمػبة لتحقيق اليجؼ مشو، وأساليب وشخؽ وآليات تشفيحه، واإلمكان
اإلشخاؼ السيجاني، ومعاييخ واختيار اإلشخاؼ، ووسائل الؿياس والتقػيع، والجيات 

في تجريب الصالب والمػائح  الدعػدية الستعاونة مع أقداـ السكتبات والسعمػمات
أف تعتسج خصة التجريب عمى البج و  ،(71)واألنطسة التي تشطع العسل في بخنامج التجريب

 .(72)سخافق السعمػماتل وأ لمصالب سػاء تحجيج االحتياجات ودراسة الستصمبات

إنذاء قاعجة بيانات تحتػي بيانات تفريمية عغ مختمف مخافق السعمػمات التي يسكغ  -5
لجييا،  الدعػدية أف تقبل تػفيخ التجريب العسمي لصالب أقداـ السكتبات والسعمػمات

أداة ميسة لمتعخؼ عمى الجية التي يسكغ تػجيو الصالب إلييا، شخيصة أف  فإنو يسثل
 فقايتع تحجيث بيانات تمظ القاعجة أوالا بأوؿ خرػصاا البيانات الستعمقة بشذاط مخ 

 يع. إلخ.ىػاتفيا وأسساء السختريغ وعشاويشيع وأرقاـ اويشوعش السعمػمات

 نطسة التجريب اإللكتخونيأػدية أحج الدع بالجامعاتتبشي أقداـ السكتبات والسعمػمات  -6
عمى أف يتع التشديق بيغ الجامعات  ،السجتسع الدعػدي تالءـ واحتياجاتت التي

تعديد قجرات ب ةخاص لتػحيج ىحا الشطاـ في كل الجامعات لسا في ذلظ مغ فػائج كثيخة
 .(73)السختمفة سياراتالالخخيجيغ وتدويجىع ب

يعة الجور الججيج الحى يشتطخ مشيع، وتسذياا مع أىسية تأىيل االختراصييغ وفقاا لصب -7
فزالا عغ تػفخ مجسػعة مغ السيارات  يثة في العسل مع البيئة الخقسية،السفاـيع الحج

 .(74)والكفاءات السصمػبة لجييع

ألقداـ الخاصة بالتجريب السيجاني  السدتقبمية ضخورة إجخاء السديج مغ الجراسات -8
 لشجرة الجراسات العخبية في ىحا السجاؿ، ،العخبية بالجامعاتوالسعمػمات السكتبات 

التعخؼ و  ،في عرخ السعخفة تقػيسيا ومجى تمبيتيا الحتياجات سػؽ العسل يجؼب
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، ليحه الجراسة استكساالا و  ،أماـ تصػيخه السعػقات والسذكالت التي تقف حائالا عمى 
والسعمػمات مجارس وكميات السكتبات  فيدراسة االتجاىات الحجيثة  وذلظ عغ شخيق

التجريب وتحميل وتقييع محتػيات السقخرات ذات الرمة ب، جشبيةاألالجامعات  في
ية لتحجيج مجى لعخبالسكتبات والسعمػمات ا أقداـ في البخامج األكاديسية في السيجاني

 دراسيوتقجيع مقتخح لتخصيط بخنامج  ،تغصية جػانب السػضػع وزوايا معالجتو
تخرز السكتبات والسعمػمات باحتياجات سػؽ  في معيالجاخبط التعميع ، لمتكامل

 .األقداـالعسل الستاح أماـ خخيجي تمظ 

 :عغ مدتقبمية تخرز دراسةليحه الجراسة أف  الا قتخح الباحث استكساي -9

 .العخبية بالجامعاتوالسعمػمات السكتبات  التعاوف في تعميع اتجاىات -
 الػاقػػعلكثخة، فػإف ىػػحا مؤشػػخ صػجؽ عمػػى إذا كانػت ىػػحه الشتػػائج والتػصػيات تتدػػع بػػاو 

لصػػالب أقدػػاـ السكتبػػات والسعمػمػػات بالجامعػػات الدػػعػدية  السيػػجانيلسقػػخر التػػجريب  الفعمػػي
 -أف تتػػخجع ىػػحه التػصػػيات  فػػيإف الباحػػث لػػيسأله األمػػل و  ،فػػي مختمػػف مخافػػق السعمػمػػات

األقدػػػاـ  ىػػػحه التعػػػاوف السشذػػػػد بػػػيغشصمػػػق يل ،ممسػػػػس عسمػػػيإلػػػى واقػػػع  -كميػػػا أو بعزػػػيا 
 كػػف ىشػاؾيال  حتػىوششيػة  اسػتخاتيجيةوفػق رؤيػة ، ومخافق السعمػمات في التجريب السيػجاني

 اسػػتجابةو  الػششيػة تحقيػق أىػػجاؼ التشسيػة، ولأقدػػاـ السكتبػات والسعمػمػاتبصالػة بػيغ خخيجػي 
سػي تخػخيج السشػتج التعميول السجتسػع الدػعػدي فػيالعسػل  دػؽ لالستصػرة و  الفعمية حتياجاتلال

 .الدعػديةالعخبية  بالسسمكة مخافق السعمػماتكافة حتاجيا تبالسػاصفات التي 
                                                

 
 
 
 
 
 



37 

 

                                                                                                                        

 الههامش
 مجمة -.السدتقبل واحتياجات السكتبات مجاؿ في التجريب (.1996ؽ.)صاد مرصفى ةشيأم1) 

 .6-5 صص  -(. 1996 بخيلإ (  2ع ،16 س -.العخبية والسعمػمات السكتبات
2) Salyers, Vincent.(2014). The search for meaningful e-learning at Canadian 
universities: A multi-institutional research study.- International Review of 

Research in Open and Distance Learning.- vol. 15, No.6 (Dec 2014).- p1. 

التحجيات والسدئػليات: رؤية  :الؿيادة واالشخاؼ في عرخ السعمػماتية (.2009).عبجهللا فاشسة (3
 ؛221ص -.مكتبة الخشج: الخياض -.مدتقبمية

 الجامعي السكتب :سكشجريةإلا -.السيجانية والديارات العسمي التجريب .(2012.)فيسى سيج دمحم -

 .8 ص -.الحجيث
بخامج تجريب أخرائي السكتبات والسعمػمات عمى تكشػلػجيا  (.2011).حدغ حدغ دمحم4) 

 -(  ماجدتيخ ) شخوحةأ -.إشخاؼ دمحم فتحي عبجاليادي /السعمػمات في مرخ: دراسة تقييسية
 .37ص -.قدع السكتبات والػثائق والسعمػمات اآلداب،كمية ، جامعة القاىخة

 -السكتبات. لعمع التعميسية البخامج الؿخ السيجانية السسارسة (.1991)عساد عبجالػىاب الرباغ.5) 
 .129 -128ص ص -(.1991)2ع ،26مج -رسالة السكتبة.

ضل  فيأمخيكية لمفيخسة  -ع القػاعج األنجمػيججوى تعم. (2003).محجػب حدشاء محسػد( 6
 2003إبخيل  ) 2ع ،23س -.مجمة السكتبات والسعمػمات العخبية -.استخجاـ السكتبات لمشطع اآللية

 .97ص -(.
 -.حتسية التغييخ في تعميع السكتبات والسعمػمات (.2003.)حافظ عبجالعديدبغ  عبجالخشيج (7

 .12ص -(. 2003 مايػ ) 2ع ،8مج -دراسات عخبية في السكتبات وعمع السعمػمات.
8  ( Zeeman, Deane, Jones, Rebecca, Dysrt, Jone.(2011)  . Assessing Innovation in 

Corporate and Government Libraries -. Computers in Libraries.- vol.31, No.5(Jun 

2011).- pp.6-7. 

تأثيخ سػؽ العسل وتكشػلػجيا السعمػمات عمى تعميع  (.2008.)، دمحم زىيخ بقمةميشا عبجالسجيج (9
 .19 -18ص ص -(. 2008أغدصذ  ) 23ع -.السعمػماتية -والسعمػمات. عمـػ السكتبات

 نياية عشج السػقف خ:مر في والسعمػمات اتالسكتب تعميع .(2000.)فالغمبا يػسف خوتث (10

ص  -(. 2000 يػليػ ) 14ع ،7مج -.والسعمػمات السكتبات في الحجيثة االتجاىات -.القخف 
 .91 -90ص



38 

 

                                                                                                                        
11) Hess, Amanda Nichols.(2013). The MAGIC of Web Tutorials: How One Library 

(re)Focused Its Delivery of Online Learning Objects on Users.- Journal of Library & 

Information Services In Distance Learning.- vol. 7, No.4 (2013).- pp. 331-332.  

. في: 4ص -.التجريب اإللكتخوني وتحجيات العرخ الخقسي (.2006).يساني ىشاء عبجالخحيع( 12
 مجتسع السعخفة ودوره في التشسية: الصسػح والتحجيات،ممتقي التجريب والتشسية: التجريب لمعسل في 

  . 2006، الجسعية الدعػدية لإلدارة :الخياض -.2006 مايػ 3 -1الفتخة مغ
لصالبات قدع عمع السعمػمات بجامعة  السيجانيالتجريب  (.2015.)محسػد رفعت ششيذغ ةلصؽي( 13

 3ع ،2مج -ة لعمـػ السكتبات والسعمػمات.السجمة الجولي -الخارجي.ـ القخي: تقييع لتجخبة التجريب أ
 .263 -262صص  -(. 2015 سبتسبخ -يػليػ )

(. التجريب السيجاني وأثخه في الخصة الجراسية مغ واقع شالبات 2011دمحم بغ أحسج باصقخ.)( 14
 .108ص -(. 2011 بخيلإ ) 8ع  -أعمع. -ـ القخى.أقدع عمع السعمػمات بجامعة 

التصػرات الجولية في اإلعجاد السيشي ألمشاء السكتبات  (.1997.)خميفة شعباف عبجالعديد( 15
. في: السؤتسخ 1ص -وأخرائي السعمػمات وأثخىا عمى مجارس السكتبات والسعمػمات في مرخ.

 30 -28القػمي األوؿ ألخرائي السكتبات والسعمػمات في مرخ: السكتبة ؾيسة مرخية. القاىخة: 
 .1997، قافة؛ الجسعية السرخية لمسعمػمات والسكتبات واألرشيفالقاىخة: وزارة الث -.1997 يػنيػ

أخرائيػ السكتبات والسعمػمات في مرخ: الػاجبات والحقػؽ وتحجيات السدتقبل. التقخيخ  (16
. في: السؤتسخ القػمي الخامذ ألخرائي السكتبات والسعمػمات في 2ص -الختامي والتػصيات.

أسيػط: جامعة أسيػط؛  -.2001 أبخيل 23 -21. أسيػط: مرخ: مرخ القارئة العالسة في وججانشا
 .2002، الجسعية  السرخية لمسكتبات والسعمػمات

عج في مجاؿ ب(. حـد البخامج الجاىدة لمتعمع عغ 2012) .الجيغ مدعج دمحم الدلبانى حداـ (17
جامعة  -( ماجدتيخ )أشخوحة  -اشخاؼ أسامة الديج محسػد. /السكتبات والسعمػمات: دراسة تجخيبية

   .75ص -القاىخة، كمية اآلداب، قدع السكتبات والػثائق والسعمػمات.
( يقرج بالتجريب االلكتخوني عسمية تجريبية تيجؼ إلى تقجيع السحتػى التجريبي مغ خالؿ أي 18

وشبكة انتخنت لتخصي السدافة الجغخاؼية  اآللي حاسبالوسيط مغ آليات االتراؿ الحجيثة مغ أجيدة 
رب والسجرب, فيػ عبارة عغ نطاـ تجريبي بيغ متجربيغ ومجربيغ يفرميع السكاف والدماف, بيغ الستج

 مغ أجل تسكيغ األفخاد مغ التجريب والتغمب عمى ضخوؼ الػقت والسكاف.

19( Potter, C. & Naidoo, G.(2012). Teacher development through distance 

education: contrasting visions of radio learning in south African primary schools.- 



39 

 

                                                                                                                        
In: J. Moore & A. Benson (Ed.), International Perspectives Of Distance Learning 

In Higher education.- Croatia: InTech  Janeza Trdine .- p. 95.  
20  ( Ojokheta, K. O.(2012) Re-Engineering open and distance learning 

institutional development for knowledge society in Africa.- In: J. Moore & A. 
Benson (Ed.), International perspectives of distance learning in higher education.- 

Croatia: InTech Janeza Trdine.- p.11. 

البشات  تعميعالعامة ل الخئاسة اض )بالخي لمبشات قدع السكتبات والسعمػمات بكمية اآلدابأنذئ ( 21
نتقل أ جامعة االميخة نػرةلتجريذ الصالبات، وبعج تأسيذ  ،1405/1406 في العاـ الجامعي ( سابقاا 

 .قدع السكتبات والسعمػماتباسع  كمية اآلدابلى إ
تع تغييخ  1436 عاـوفي  ،1393 تأسذ القدع تحت مدسى السكتبات والسعمػمات في عاـ( 22

 .دع إلى قدع عمع السعمػماتمدسى الق
دليل الخسائل الجامعية التي  (.2013)جامعة القاىخة. كمية اآلداب. وحجة الشذخ العمسي. (23

الجيدة:  -ـ.2013 ـ حتى فبخايخ1996 جامعة القاىخة والسدجمة مغ يشايخ -أجازتيا كمية اآلداب
 .ص355 -وحجة الشذخ العمسي، كمية اآلداب.

قداـ السكتبات والسعمػمات في أتعاوف السؤسدات السيشية مع  (.2016).حسجأحسج حدغ أـبو  (24
 -.الجيغ دمحم عبجاليادي، مشغ شعباف عيج إشخاؼ زيغ /مادة التجريب السيجاني وانساط االفادة مشيا

 .ص173 -.قدع السكتبات والسعمػمات اآلداب،كمية  ،جامعة حمػاف -(  ماجدتيخ ) أشخوحة

بالجامعات  والسعمػمات جاني لصالب أقداـ السكتباتيب السيالتجر  (.2011.)الكخدي رشا دمحم (25
 ماجدتيخ ) أشخوحة -.ج محسػد، دمحم دمحم الشجاريإشخاؼ أسامة الد /ةيسيية تقيجانيدراسة م :ةيالسرخ 

 .ص283 -.قدع السكتبات والسعمػمات ،كمية اآلداب ،جامعة السشػؼية –(

26) Ursula, Mulder.(1987). The Practicum in Library and Information Studies: A 

Qualitative Comparison of Expectations and Learning Outcomes.- Canberra College 
of Advanced Education, Australia.- 312 p. (M.A. thesis)  

ييا مجتسع مغ ثالثة عشاصخ أساسية يقـػ عم بقدع دراسات السعمػمات الجراسي بخنامجيتألف ال (27
واألنػاع السختمفة  ،إلدارة السعمػمات السعمػماتو  االتراالت وتقشيات ،السعمػمات وىي: السحتػى 

 .لقشػات التحػؿ الخقسي؛ بسا في ذلظ شبكات االتراالت الالسمكية

القدع مغ دراسات  مدسىعمى تغييخ  اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية جامعةوافق مجمذ  (28
 إدارةتع تػزيع الخصة الجراسية لقدع ، و 1435 محـخ 7 بتاريخ ،معمػمات معمػمات إلى إدارة

 تع االستخجاع في .مجسػع الػحجات الجراسية لمتخخج ىيو ، ساعة 133 عمىالسعمػمات 
 :مغ، 3/1/2017



40 

 

                                                                                                                        
https://units.imamu.edu.sa/colleges/ComputerAndInformation/academic_departme

nt/Pages/default.aspx 

العمـػ اإلندانية  إلىتخرز السكتبات والسعمػمات ذو شبيعة خاصة فيػ ال يشتسى  (29
تراؿ( العالـ واإلأو العمـػ االجتساعية أو التخبية أو ا كميات اآلدابواالجتساعية والتخبػية ) سػاء 

يات كم إلى(، بل يحتاج  عمـػ الحاسب اآللي والسعمػماتالعمـػ البحتة والتصبيؿية ) كميات  إلى الو 
مدتقمة لمسكتبات والسعمػمات ذات أقداـ وشعب، خاصة في ضل تغيخ مفاـيع التخرز وضيػر 

لألنطسة  اا وفق اا مجاالت حجيثة في صسيع متصمبات التخرز، فأقداـ السكتبات والسعمػمات حالي
 والمػائح األكاديسية تفخض عمييا مقخرات عجيجة بعزيا متصمبات الجامعة، وأخخى متصمبات الكمية،

في  اا وبصخح ىحه الستصمبات مغ عجد الداعات السقخرة، يكػف عجد الداعات التخررية قميل جج
ذلظ فأف تبعيو  إلىضل وجػد أقداـ السكتبات في كميات متعجدة االىتسامات واالتجاىات، باإلضافة 

 .والسعمػمات ليحه الكميات يجعل تجريذ مػاد التخرز مغ مشطػر تمظ الكميات السكتبات أقداـ

مغ كمية العمػـ االجتساعية إلى كمية الحاسب  عمع السعمػمات صجر قخار وزيخ التعميع بشقل قدع (30
 .1438ذو الحجة  18بتاريخ  ،جامعة أـ القخى ب اآللي ونطع السعمػمات

بجامعة اإلماـ كمية عمـػ الحاسب اآللي والسعمػمات  قدع دراسات السعمػماتل الخصة الجراسية (31
 :مغ، 3/1/2017 تع االستخجاع في .إلسالميةدمحم بغ سعػد ا

https://units.imamu.edu.sa/colleges/ComputerAndInformation/academic_de

partment/Pages/default.aspx 
التػجيات الجارية في تصػيخ بخامج أقداـ  (.2013، عبجالخحسغ العاصع.)أحسج فخج أحسج (32

خبة قدع دراسات السعمػمات بجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد السكتبات والسعمػمات: دراسة تؿيسيو لتج
 :السؤتسخ الخابع والعذخوف لالتحاد العخبي لمسكتبات والسعمػمات . في:822 -819ص -اإلسالمية.

 نػفسبخ 27 -26, السجيشة السشػرة .ميشة ودراسات السكتبات والسعمػمات: الػاقع والتػجيات السدتقبمية
 .2013  ،جامعة شيبة ، بالتعاوف معاالتحاد العخبي لمسكتبات والسعمػمات :السجيشة السشػرة -.2013

 -.السكتبات والسعمػمات أخرائي لتعميع التاريخي التصػر (.2004.)أحسج دسػقي فايدة (33
 .259ص -(. 2004 يشايخ ) 21ع ،12مج -.السكتبات والسعمػمات في الحجيثة االتجاىات

االتجاىات الحجيثة في بخامج السكتبات  (.2004)رؾ المييبي.، دمحم بغ مباالعمى عمي بغ سعج (34
 ) 2ع ،10مج -مجمة مكتبة السمظ فيج الػششية. -والسعمػمات: نسػذج لتقييع السشاىج وتصػيخىا.

 .199 -197ص ص  -(. 2005 فبخايخ / 2004 سبتسبخ

 .9ص -.مرجر سابق (.1997.)خميفة شعباف عبجالعديد 35)
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 الدػعػدية الجامعيػة بالسكتبػات السعمػمػات إخرػائي اتمتصمبػ(. 2008.)ؽ معتػػ  سميساف بغ خالج36) 

السكتبػات  فػي الحجيثػة االتجاىػات -.لمسدػتقبل وتخصػيط لمػاقػع دراسػة  :الخقسيػة البيئػة ضػل فػي
 .178ص -(. 2008 يػليػ ) 30ع ،15مج  -.والسعمػمات

ات الجراسػية: دراسػة حالػة لتجاخل بػيغ مكػنػات بعػس السقػخر ا (.2014نايفة سميع، أمشية صادؽ)37) 
 2014 مػػارس ) 13ع -أعمػػع. -.عسػػاف قدػػع دراسػػات السعمػمػػات بجامعػػة الدػػمصاف قػػابػس بدػػمصشة

 .79ص -(.
 ع االسػػػتخجاع فػػػيتػػػ .جامعػػػة السمػػػظ سػػعػدبقدػػػع عمػػػع السعمػمػػات كميػػػة اآلداب ل الخصػػة الجراسػػػية38) 

 :مغ، 26/7/2017
https://arts.ksu.edu.sa/ar/content/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1 

 ع االسػتخجاع فػيتػ .جامعة األميػخة نػػرةبالسكتبات والسعمػمات كمية اآلداب قدع ل الخصة الجراسية39) 
 :مغ، 24/7/2017

http://www.pnu.edu.sa/arr/Faculties/Arts/LibrariesI/Pages/About/planofstudy.aspx 

 .جامعػة اإلمػاـ عبػجالخحسغ بػغ ؼيرػلبالسكتبػات والسعمػمػات كميػة اآلداب  قدػعل الخصة الجراسية40) 
 :مغ، 30/7/2017 ع االستخجاع فيت

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts/programs/bachelor-of-arts-

degree-in-library-and-information-science 

دراسػػػات  أقدػػػاـ  تػػػأثيخ البيئػػػة الخقسيػػػة عمػػػى بػػػخامج (.2016)بػػػجالحكيع سػػػسخقشجي.عبػػػجالمصيف ع 41)
 -مجمػػػة السكتبػػػات والسعمػمػػػات العخبيػػػة. -: دراسػػػة ميجانيػػػة.السسمكػػػة العخبيػػػة الدػػػعػديةب السعمػمػػػات

 .254 -239صص  -(. 2016 أكتػبخ –يشايخ ) 4 -1ع ،36س
 .263 -239ص ص -السرجر الدابق.42)  
تع  .جامعة شيبةب السعمػمات ومرادر التعمع كمية اآلداب والعمـػ االندانية قدعل ةالخصة الجراسي43) 

 :مغ، 28/12/2016 االستخجاع في
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=13&PageId=34 

تػع االسػػتخجاع  .بجامعػة أـ القػػخى  كميػػة العمػـػ االجتساعيػػة عمػػع السعمػمػات قدػعل الخصػة الجراسػػية44) 
 :مغ، 14/1/2016 في

https://uqu.edu.sa/isdept/App/Plans?major=474&type=1&edition=25 
تع االستخجاع  .بقدع عمع السعمػمات بجامعة السمظ سعػد لبكالػريػسابخنامج بمتصمب التجريب 45) 

  :مغ، 29/8/2017 في
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https://arts.ksu.edu.sa/ar/content/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85

%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D
9%8A%D9%88%D8%B3-4 

لػع يػتع تغييػخ فػي  الػحى ،جامعة أـ القػخى ب جتساعيةالاكمية العمـػ بؼيسا عجا قدع عمع السعمػمات 46) 
 .1425 الجراسية مشح عاـ خصتو

جريب السيجاني لصالب وشالبات السخحمة الت (.1999)الغفيمي.عمى بغ عبجالعديد  بغ أيسغ (47
 -الجامعية بقدع السكتبات والسعمػمات، جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية: دراسة مدحية.

 ؛112ص -(. 1999 يشايخ ) 1،ع4مج -دراسات عخبية في السكتبات والسعمػمات.
ػمات: تجخبة قدع تأىيل الخخيجيغ في السكتبات والسعم (.2003)عبجالجميل. دمحم الفيتػري   -

العخبي  تحاداللفي: السؤتسخ الثالث عذخ  .326 -325ص –السكتبات والسعمػمات بجامعة الفاتح.
سعارؼ والكفاءات والجػدة. بيخوت: لمسكتبات والسعمػمات: إدارة السعمػمات في البيئة الخقسية: ال

، بالتعاوف مع اتتػنذ: االتحاد العخبي لمسكتبات والسعمػم -.2002 نػفسبخ 1 -أكتػبخ 29
 ؛2003، السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمـػ

(. واقع التجريب السيجاني لصالبات بخنامج البكالػريػس في قدع 2006فالح عبجهللا الزخماف.)  -
، 26س -مجمة السكتبات والسعمػمات العخبية. -السكتبات والسعمػمات بجامعة السمظ عبجالعديد.

 .63ص -(. 2006 يػليػ ) 3ع
دارة الػقت عمى التحريل الجراسي لصالب إ(. تأثيخ فعالية 2007عساد عبجالدتار شو زيجاف.) (48

)  3، ع4مج -.السجمة الجولية لعمـػ السكتبات والسعمػمات -التجريب السيجاني في أقداـ السكتبات.
 .227-222ص ص -(. 2017 سبتسبخ -يػليػ
 -.والسعمػمات السكتبات تعميع في دراسات (.1995(.محسػد الديج أسامو عبجاليادي، فتحي دمحم (49

 .11ص -.االكاديسية السكتبة :القاىخة
االتجاىات الحجيثة في بخامج تعميع عمـػ السعمػمات والسكتبات  (.2008.)حشاف الرادؽ بيداف (50

 -.( 2008 سبتسبخ ( 3ع -.دراسات السعمػمات -.لمتحجيث ستخاتيجيةاواألرشيف: نحػ رؤية 

 .138ص
إلى مجسػعات صغيخة، يتخاوح  صالبيتع ؼيو تقديع ال لمتعميع والتعمعع التعاوني ىػ أسمػب يالتعم (51

السجسػعة الػاحجة في تحقيق ىجؼ أو  شالب، ويتعاوف شالب 6–4عجد أفخاد كل مجسػعة ما بيغ
 .تتيح لمستعمسيغ فخصاا لمعسل معاا في مجسػعات صغيخة يداعجوف بعزيع بعزاا و  ،أىجاؼ مذتخكة
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أثخ تفاعل نطاـ خبيخ مع أسمػب التعمع ) تشافدي  (.2016.)سشاء عبج الحسيج نػفل عبج الحسيج (52
 حسجيشخاؼ إ/ ( في تشسية ميارات الفيخسة اإللكتخونية لجى شالب تكشػلػجيا التعميع / تعاوني

امعة ج -(  دكتػراه  شخوحة)أ -.دمحم عبجالبجيع دمحم, مججىسساعيل شعباف, مرصفى عبجالخالق إ
 .11ص -.قدع تكشػلػجيا التعميع ،كمية التخبية الشػعية ،ششصا

وأدواتو لجػدة أداء السكتبات ومخافق  ستخاتيجيالاالتخصيط  (.2003).الياديدمحم دمحم  (53
العخبي لمسكتبات والسعمػمات: إدارة  تحاداللالسؤتسخ الثالث عذخ . في: 46ص -السعمػمات.

 نػفسبخ 1 -أكتػبخ 29 السعارؼ والكفاءات والجػدة. بيخوت: السعمػمات في البيئة الخقسية: 
، السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمـػ، بالتعاوف مع تػنذ: االتحاد العخبي لمسكتبات والسعمػمات -.2002
 ؛2003

التخصيط االستخاتيجي في مؤسدات السعمػمات: دراسة تخصيصية في  (.2009)عراـ دمحم عبيج. -
 يشايخ ) 4ع -مجمة دراسات السعمػمات. -سعاييخ لمخؤية والخسالة في مجتسع السعخفة.سذ والألا

 .39ص -(. 2009
54) Vetizen , Colleen and Stilwell.(1995). Christine Improving Education for 
Library and Information Work: The Simulated Fieldwork Practicum at the 

University of Natal.- Education for Information.- vol. 13(1995).- pp 21-34. 
55) Deegan, M. and Tanner, S.(2001). Digital Librarians: New Roles for the 

Information Age.- In: Deegan, M.; Tanner, S. (Ed.). Digital Features: Strategies for 

the Information Age.- London: Library Association Publishing.- p.9. 
يع ثشاء (56 والسعمػمات  السكتبات أقداـ بيغ السعمػمات تكشػلػجيا مقخرات (.2005.)فخحات إبخـا

 ،25س -.العخبية والسعمػمات السكتبات مجمة  -.مقارنة ميجانية دراسة :والسعمػمات الحاسبات وكميات
 .59ص -(. 2005 أكتػبخ ) 4ع

تخرز عمع السعمػمات في لبشاف: دراسة مقارنة بيغ  (.2004)حدانو محي الجيغ. (57
ص  -(. 2004 يشايخ ) 21،ع12مج -االتجاىات الحجيثة في السكتبات والسعمػمات. -الجامعات.

 .179 -175ص
 ؛15 -12ص ص -.مرجر سابق (.2003) حافظ. عبجالخشيج بغ عبجالعديد( 58

يع أماني -  فيالشرػص الستخررة بالمغة االنجميدية تصػيخ مقخر (. 2009.)الزمادي زكخيا إبخـا
التجاىات كل مغ شالب أقداـ  ميجانيةدراسة  :قداـ السكتبات والسعمػمات في جامعات مرخأ

 -.بحػث في عمع السكتبات والسعمػمات -.السكتبات والسعمػمات والقائسيغ بتجريذ المغة اإلنجميدية
 ؛265ص -(. 2009 يػليػ ) 2ع
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ي السكتبات والسعمػمات يتدػيق الحات: رؤية ججيجة ألخرائ (.2000).عصية يى الجيغىانئ مح -
 2000يػليػ  ) 14ع ،7مج -االتجاىات الحجيثة في السكتبات والسعمػمات. -في الػشغ العخبي.

 .20 -18ص ص -(.

واقع تػضيف خخيجي أقداـ السكتبات والسعمػمات في القصاع  (.2007فيج بغ ناصخ العبػد.) 59)
السكتبات  خرائيىأفي: نجوة  .21ص -مكة العخبية الدعػدية وتصمعاتو السدتقبمية.الخاص في السس

 أبخيل 17 -16 )جوؿ مجمذ التعاوف الخميجي بالتأىيل واحتياجات سػؽ العسل والسعمػمات: 
 .2007، قدع عمع السعمػمات، مكة: جامعة أـ القخى، كمية العمـػ االجتساعية -.( 2007

اؿ غيخ واضحة في أذىاف القائسيغ عمى ترشيف الػضائف، حيث أف الخؤية ال تد حيث  60)
يزعػف السكتبات في إشارىا التقميجي بعيجاا عغ السعمػمات بخغع ما حرل مغ تصػر في تعميع عمػـ 

 .السعمػمات واالتراالت السكتبات والسعمػمات، خاصة في مجاؿ تقشيات

جي أقداـ السكتبات بالسسمكة العخبية الػضيؽية لخخي تجاىاتاال (.1997).يحدغ عػاد الدخيح 61)
 .392 -391ص ص -.( 1997 أكتػبخ /تسبخبس ) 5, ع 18مج -.عالع الكتب -.الدعػدية

متصمبات واتجاىات سػؽ العسل في قصاع السعمػمات: دراسة تحميمية  .يحسػد بغ أحسج الذشبخ 62)
 2008 يشايخ ) 1ع -.مجمة دراسات السعمػمات -.لسحتػى وضائف أخرائي السكتبات والسعمػمات

 .122ص -(.

 كاديسيةألاالقػى الشدائية العاممة في السكتبات  (.2003).مشى بشت عبجهللا بغ عمي الغانع 63)
 أشخوحة ) -.إشخاؼ سالع بغ دمحم ناصخ الدالع /بسجيشة الخياض: دراسة لمػاقع واالتجاىات الػضيؽية

كمية العمـػ االجتساعية، قدع السكتبات سالمية، إلدمحم بغ سعػد ا ماـإلاجامعة  - ( ماجدتيخ
 .169ص -.والسعمػمات

واقع تػضيف خخيجي أقداـ  (.2007).الدىخانيالؿبالف، راشج بغ سعيج بشت ؾبالف نجاح ( 64
 -السكتبات والسعمػمات في القصاع الخاص في السسمكة العخبية الدعػدية وتصمعاتو السدتقبمية.

جوؿ مجمذ بالتأىيل واحتياجات سػؽ العسل سعمػمات: خرائيى السكتبات والأفي: نجوة  .33ص
قدع ، جتساعيةالامكة: جامعة أـ القخى، كمية العمـػ  -.( 2007 أبخيل 17 -16 )التعاوف الخميجي 

 ؛2007، عمع السعمػمات
أقداـ  لخخيجيوالسيارات العمسية  العمسيالتأىيل  (.2006)زخماف الغامجي.الفالح بغ عبجهللا  -

االتجاىات الحجيثة في السكتبات  -.الدعػدية فيلسعمػمات مغ مشطػر قصاع التػضيف السكتبات وا
  .15 -14ص ص -(.2006يػليػ  ) 25ع ،13مج -.والسعمػمات
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ات الخمػػػيج عػػػ(. التعمػػػيع العػػػالي فػػػي حقػػػل السعمػماتيػػػة فػػػي جام2000عسػػػاد عبػػػجالػىاب الرػػػباغ.)( 65
 2000كتػػبخأ ) 6ع ،6مػج -السمظ فيج الػششية.مجمة مكتبة  -العخبي: الػاقع ومتصمبات السدتقبل.

 . 33-32ص ص -(. 2001مارس /
 العخبية والتصمعات إلكتخونية بيئة في السعمػمات في السيشييغ تعميع (.2000.)بجر أنػر أحسج( 66

ص  -(. 2000 يشايخ )13ع ،7مج  -والسعمػمات. السكتبات في الحجيثة االتجاىات -.ميةبالسدتق
 .45 -44ص
 -(. تأىيػل وتػجريب القػػى العاممػة فػي مجػاؿ تكشػلػجيػا السعمػمػات.2004فتحي عبجاليادي.) دمحم( 67

 -173ص ص -(. 2004يشػايخ  ) 21ع ،12مػج -االتجاىات الحجيثة فػي السكتبػات والسعمػمػات.
174. 

 .192ص -.مرجر سابق (.2011.)الكخدي رشا دمحم (68
 .136 –135ص -.مرجر سابق(. 2011دمحم بغ أحسج باصقخ.)69)  
 .152 -150ص ص -.مرجر سابق(. 2016.)حسجأحسج حدغ أـبو 70) 

(. واقع التجريب السيجاني لصالبات بخنامج البكالػريػس في قدع 2006فالح عبجهللا الزخماف.)71)  
 ؛63ص -.مرجر سابق .السكتبات والسعمػمات بجامعة السمظ عبجالعديد

بخامج تعميع السكتبات والسعمػمات  في انيالسيجالتجريب (. 1995.)العجالف عجالف بغ دمحم -
 ؛75 -71ص ص -.مكتبة السمظ فيج الػششية الخياض: -.الدعػدية: دراسة مدحية

. خصة مقتخحة لتجريب شالب أقداـ السكتبات (2006.)عبج الخشيج بغ عبجالعديد حافظ -
ص  -(. 2006 يػليػ /فبخايخ ) 1ع ،12مج -.مجمة مكتبة السمظ فيج الػششية -.والسعمػمات

 .318 -317ص
تحجيج االحتياجات في التخصيط لمبخامج التجريبية مع إشارة  (.1999)سالع بغ دمحم الدالع.72)  

, 4مج  -.دراسات عخبية في السكتبات وعمع السعمػمات -خاصة إلى بخامج السكتبات والسعمػمات.
 .28ص -(. 1999 مايػ ) 2ع

لكتخوف الستدامغ وغيخ الستدامغ في تشسية ميارات فعالية التجريب اإل(. 2016).مرباح دمحم (73
االتجاىات الحجيثة في السكتبات  -استخجاع السعمػمات لجى شالب قدع عمع السعمػمات.

 .394ص  -(. 2016 يػليػ ) 46ع ،23مج -والسعمػمات.
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يع بشت مػضي74)  والسعمػمات  السكتبات أقداـ في كاديسيةألا البخامج. (2009).الجبياف إبخـا
 فيج مكتبة السمظ :الخياض -.العسل سػؽ  الحتياجات تمبيتيا ومجي تقػيسيا :الدعػدية لجامعاتبا

 ؛38 ص -.الػششية

 .212ص -.مرجر سابق (.2004)، دمحم بغ مبارؾ المييبي.العمى عمي بغ سعج -


