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امللخص
تهدف هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقات البينية لقسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان قابوس مع التخصصات األخرى باجلامعة
 ولتحقيق. وسعيه لتطوير مقرراته الدراسية وتنويع موضوعاته البحثية،وأثرها على إدارته لرباجمه األكادميية مبختلف مستوياتها
هذا اهلدف سعت الدراسة لإلفادة من مناهج البحث النوعية كتحليل احملتوى لوثائق القسم وخططه الدراسية ومناذج من أحباثه اجملازة
ً
 كما متت االستفادة من بعض أساتذة القسم املشرفني على براجمه العلمية.فضال عما كتب عنه من قبل باحثني آخرين
،ملرحلة املاجستري
 وتوصل البحث.من خالل مقابالت مفتوحة معهم حول التخصصات اليت يستهدفونها عند عملية تصميم برامج القسم أو حتديثها
 فربنامج الدكتوراه يف القسم اعتمد على.إىل أن العالقات البينية لقسم دراسات املعلومات مع ختصصات أخرى موجودة يف كل براجمه
، واإلدارة،كونه بيين التخصص يشرتك يف تدريس بعض املقررات الدراسية واإلشراف على األطروحات العلمية مع أقسام نظم املعلومات
 أما برنامج املاجستري فتتضح عالقاته البينية من خالل املوضوعات اليت متت مناقشتها يف رسائله العلمية كاملوارد.وعلم احلاسب اآللي
 وتقبل، املخطوطات والوثائق، الوعي املعلوماتي، احلكومة اإللكرتونية، الشبكات االجتماعية، الدراسات الببليومرتية، التسويق،البشرية
 أما دبلوم املكتبات. حيث استدعى البحث يف هذه التخصصات االستعانة بأساتذة متخصصني لتحكيم هذه األحباث ومناقشتها.التكنولوجيا
الطبية فإن عالقات القسم البينية فيه تتضح من خالل التخصصات املرتبطة بالعلوم الصحية اليت ينتمي إليها الطلبة املنتظمون فيه
 أما مرحلة البكالوريوس فإن للقسم فيه عالقات.وحتمت على القسم إجياد عالقة مع مؤسساتها املهنية لغرض تدريب طلبة الربنامج
 وحيصل على دعم من ختصصات أخرى،متبادلة فهو يدعم برنامج إدارة مراكز مصادر التعلم بكلية الرتبية بعدد من املقررات التخصصية
.باجلامعة لتغطية املقررات االختيارية ومتطلبات اجلامعة والكلية
. االتصال العلمي، دراسات املعلومات، علم املكتبات واملعلومات، الدراسات البينية:كلمات مفتاحية

The Specialization of Information Science and its Relationship with other
Specializations: The Experience of the Department of Information Studies
at Sultan Qaboos University
Khalfan Zahran Hamed Al Hijji and Khaled Ateeq Saeed Abdullah
Abstract
This study aims to explore the interdisciplinary research and courses of the Department of Information Studies
(DIS) at Sultan Qaboos University with other disciplines in the university, and to explore its impact on the
management and development of various academic programs of the department. To achieve this objective,
the study utilized qualitative research methods such as: content analysis of documents, written plans, and
course syllabi of the department and open interviews with faculty members to identify kinds of relations
with other scientific disciplines they seek when building their academic programs. The study revealed that
the interdisciplinary relations of the department exist in all its programs. The DIS PhD program was initiated
as an interdisciplinary program in cooperation with departments of Information Systems, Management, and
Computer Science. Further, the interdisciplinary path of the Masters’ program is clearly seen in the variation of
topics that dissertations have discussed, which include human resources, marketing, bibliometric studies, social
media, e-government, information literacy, manuscripts, and technology acceptance. The Higher Diploma in
Medical Libraries is directed towards qualifying specialist librarians for health and medical libraries. Students
admitted in this program are usually selected from those who apply from biology and health sciences. Lastly, in
the undergraduate level, DIS provides the bachelor of Learning Resource Centers in Faculty of Education with
number of specialized courses. In the main time there are many electives and required courses from different
disciplines that are included in the department’s undergraduate study plan.
Keywords: Interdisciplinary Studies, Information Studies, Library and Information Science, Scientific
Communication.
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املقدمة

مقابالت شخصية مفتوحة معهم.

تنطلق خمتلف األقسام األكادميية املعنية بالتدريس من أهداف
اجلامعة األم اليت تنتمي إليها وهي تتمثل يف التعليم والبحث
العلمي وخدمة اجملتمع .وينبغي للقائمني على هذه األقسام

مشكلة الدراسة

ً
برناجما
من منطلق ضرورة أن يقدم قسم دراسات املعلومات
ً
ً
نوعيا لريفد حاجات مؤسسات املعلومات يف السلطنة من
أكادمييا

االهتمام مبناهجها األكادميية لتخريج أجيال مؤهلني قادرين على
تلبية حاجات سوق العمل كل حسب ختصصه ،ومبا يعطي مؤشراً

الكفاءات والتوجه حنو بناء جمتمع املعرفة يف سلطنة عمان ،فقد

أن االستثمار يف التعليم موجه حنو خدمة اجملتمع والتوجه به حنو

أدرك القسم منذ نشأته أن بقاءه ومتيزه لن يكون إال من خالل

جمتمع املعرفة .ونظرا لتداخل املعارف والعلوم يف العصر احلاضر،

برنامج دراسي متنوع ومنفتح .ومنذ نشأته سعى القائمون على
ً
إميانا منهم
القسم باستمرار لالستفادة من التخصصات األخرى

جبودة التعليم اجلامعي والبحث العلمي الذي من أهم خصائصه

بضرورة املواءمة بني خمرجات القسم من االختصاصيني املؤهلني

االلتزام يف املقررات واألنشطة التدريسية بوحدة املعرفة الشاملة

وإيفاء متطلبات سوق العمل هلم يف خمتلف املؤسسات املعلوماتية يف

ملواجهة خمتلف املشكالت والتحديات .كما أن العمل املشرتك يف

السلطنة؛ لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تكمن يف احلاجة إىل معرفة

البحث و التعليم من ختصصات خمتلفة يتيح للمتخصصني فيها

مسرية القسم وجتربته يف االستفادة من التخصصات األخرى،

فرصة تطوير مهاراتهم و تبادل خرباتهم (Hammick et al.، 2007:

واآلليات اليت يطبقها يف ذلك ،ومستوى النجاح الذي حققه،

 .)735ومن هنا يأتي موضوع املزج والتكامل مع بعض التخصصات

والصعوبات اليت تواجهه .حيث يؤمل أن تساهم خمرجات هذه

فيما يطلق عليه مدخل التخصصات أو الدراسات البينية.

الدراسة يف اخلروج بتصور واضح عن كل ماله عالقة بتعزيز

ويعد ختصص املكتبات واملعلومات من أبرز التخصصات حاجة

برنامج القسم األكادميي املستقبلي سواء على مستوى البكالوريوس

إىل االستفادة من العلوم األخرى نتيجة لتأثر براجمه األكادميية

أو الدراسات العليا املاجستري والدكتوراه.

فإنه ميكن القول إن جناح األقسام األكادميية يأتي من التزامها

حباجات سوق العمل املتجددة واملتنوعة باستمرار وال سيما مع
ظهور نظم وتقنيات املعلومات وعلوم احلاسب اآللي وغريها

أهداف الدراسة

من جهة ،وبارتباطه التقليدي بالعلوم الطبيعية واالجتماعية

تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى ما يوليه قسم دراسات

واإلنسانية من جهة أخرى .ويف هذا اإلطار أكد بيان مؤمتر االحتاد

املعلومات جبامعة السلطان قابوس من اهتمام يف موضوع براجمه

العربي للمكتبات واملعلومات الرابع والعشرين الذي انعقد يف

األكادميية بالتعاون مع أقسام وختصصات أخرى من خالل:

املدينة املنورة خالل الفرتة  27-26نوفمرب  2013حتت عنوان ”مهنة

أ -التعرف على التخصصات اليت يستهدفها القسم للتعاون يف كل

ودراسات املكتبات واملعلومات :الواقع والتوجهات املستقبلية” أن

برنامج من براجمه األكادميية.

هوية ختصص املكتبات واملعلومات تشمل دراسات احملتوى وضبطه

ب -التعرف على مستوى التعاون وجماالته بني القسم واألقسام اليت

وإدارته وتقنياته وتسهيل الوصول إليه ،وأن التخصص يتجاوز

يرتبط معها بعالقة.

االرتباط مبكان بعينه مثل مرافق املعلومات ،بل ميتد إىل أية

أسئلة الدراسة

مؤسسة تتعامل مع املعلومات واملعرفة .كما يعترب التخصص ذا
ً
ارتباطا بتخصصات
طبيعة متداخلة  Interdisciplinaryوهو أكثر

ولتحقيق أهداف الدراسة فسوف يسعى البحث لإلجابة على

اإلدارة وعلوم احلاسوب واإلعالم واالتصال (،)Holland، 2008:7

األسئلة التالية:

وأن تبعيته العلمية واألكادميية تندرج ضمن العلوم التطبيقية،

 -1ما الربامج األكادميية اليت يقدمها قسم دراسات املعلومات؟

وطبيعته املتداخلة تربطه بالعديد من التخصصات واجملاالت

 -2ما األقسام والتخصصات األكادميية اليت يتعاون معها القسم يف

املعرفية األخرى.

تنفيذ كل برنامج من براجمه؟

ومن هذا املنطلق ،تستهدف هذه الدراسة قسم دراسات املعلومات

-3ما جماالت التعاون ومستواها بني القسم والتخصصات األخرى يف

يف جامعة السلطان قابوس القسم الوحيد يف سلطنة عمان الذي

تنفيذ براجمه أو دعم برامج التعاون لتلك التخصصات؟

أخذ على عاتقه مسؤولية تعليم هذا التخصص ،وقام منذ إنشائه
بالعديد من اإلجنازات األكادميية جعلت منه حمل حضور على

أهمية الدراسة

املستوى احمللي ويف احملافل اإلقليمية والدولية .وتسعى يف ضوء

تأتي أهمية هذه الدراسة يف موضوعها الذي يتطرق إىل ما يوليه

ذلك إىل الكشف عن مدى ما يوليه هذا القسم من اهتمام لتطوير

قسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان قابوس من اهتمام يف

براجمه األكادميية يف ضوء االستفادة من التداخالت البينية مع

تطوير مقرراته باالعتماد على رفدها بتخصصات أخرى من

التخصصات األخرى ،وذلك من خالل استقراء عدد من الدراسات

خالل مفهوم االستفادة من الدراسات البينية .فهذا القسم الوحيد

السابقة اليت أجريت عن برنامج القسم األكادميي ونشرت يف عدد

يف السلطنة املعين بتأهيل وتغطية حاجات مؤسسات املعلومات يف

من اجملالت وأوراق املؤمترات .ومن ثم التعرف على أبرز املعوقات

السلطنة من اختصاصي املعلومات؛ وهو ما ألزم القائمني عليه
ً
ً
أكادمييا متميزاً لرفد عملية
قسما
بذل كل اجلهود يف أن يكون

اليت تواجه القائمني على القسم يف هذا الشأن من خالل إجراء
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التنمية يف البالد من خالل تغطية حاجة سوق العمل من هؤالء

 -حتقيق التكامل :ويعنى إدراك االختالفات ومواجهتها بني

االختصاصيني .فالقسم يقوم من حني آلخر بتطوير أنشطته

التخصصات املختلفة للوصول إىل وحدة املعرفة املتكاملة ،األكثر

األكادميية وإجراء ما يلزم ملواكبة هذه االحتياجات اليت حتاول

مشوال من املسموح به من قبل رؤية أي ختصص واحد.

هذه الدراسة إلقاء الضوء عليها من مدخل العالقات البينية بني
التخصصات ،فهي بذلك دراسة مهمة؛ كونها ستقدم للمعنيني يف

خطوات إعداد البحوث البينية

القسم صورة واضحة وشاملة عما جيب األخذ به إلجناح خطواته

أشار ( )Newell, 2007: 92إىل التحديات واآلثار املرتتبة على إعداد
وتدريس املوضوعات البينية ،وحتديداً فيما جيب أن يوليه أعضاء

وطموحاته يف تطوير برناجمه األكادميي.

هيئة التدريس من اهتمام عند تدريس الطالب كيفية القيام

اإلطار النظري

بالبحوث املتعددة التخصصات .وبني أن إعداد البحوث املتعددة

مت فيه تناول مفهوم التخصصات البينية ،وأهم اخلطوات يف إعداد

التخصصات تتم يف ثالث خطوات هي:

البحوث البينية ،واالرتباطات املوضوعية البينية يف علم املكتبات

 اخلطوة األوىل :حتديد مصادر املعلومات بالتدرج من العمومياتً
ختصصا ،والبدء بالكتب ثم الدوريات يف العلوم
إىل املصادر األكثر

واملعلومات.

الطبيعية وبعض العلوم االجتماعية ثم املصادر اإللكرتونية

مفهوم التخصصات البينية
برز مفهوم التخصصات البينية أو العالقات البينية بني

احلديثة يف التخصص واملتوفرة على اإلنرتنت من خالل قواعد
نَّ
وبي يف هذا الشأن أن هناك جهوداً يقوم بها
البيانات املختلفة.

التخصصات نتيجة احلاجة إىل نظام تعليمي متميز ،ومن

اخلرباء يف تنظيم املعرفة لتيسري الوصول إليها ،على سبيل املثال:

منطلق أن النظام التعليمي الناجح هو الذي يهتم بوحدة املعرفة

االستفادة من هيكلية نظام التصنيف الذي تتبعه املكتبة وخاصة

وتكاملها وال سيما يف مرحلة التعليم العالي وذلك بإحداث املزج

تصنيف ديوي العشري أو تصنيف مكتبة الكوجنرس؛ الشتمال

والتكامل بني التخصصات اليت يشار إليها مبدخل التخصصات

نظام التصنيف فيهما على إيضاح ما إذا كان مصطلح املوضوع

أو الدراسات البينية .بدأ االهتمام بهذا النوع من الدراسات منذ

ذا عالقة بينية مع موضوعات أخرى .وباملثل يف قوائم رؤوس
ً
أيضا مصطلحات ذات عالقة
املوضوعات والواصفات اليت تتضمن

الثالثينيات يف اجلامعات الربيطانية واألمريكية عندما أصبحت
هلا برامج ومقررات متكاملة تتكامل فيها فروع املعرفة املختلفة
ً
ً
أساسيا
مطلبا
(أبو احلمائل .)1 :2009 ،ويعد األخذ بها يف التعليم

تبادلية ،وكذا الكشافات ،وقواعد البيانات املرتبط تنظيمها بوجود
ً
موضوعيا وبنفس الوقت متداخلة مع أخرى
مكانز متخصصة
ضمن مفردات منضبطة توفر عدداً من اإلحاالت للمصطلحات

للعديد من املهن يف سوق العمل؛ ألن الطالب الذين يتعلمون من

احملتملة ذات العالقة بني التخصصات األخرى على شكل قائمة

خالل الدراسات البينية يتمتعون مبهارات تفكري عالية ومتكاملة

تفيد الباحث يف اسرتجاعها منها دون احلاجة إىل التفكري مبا هي

ال تتوافر يف التخصص أو النظام الواحد الذي يفتقد إىل حلول

هذه املصطلحات أو املفردات وخاصة املغيبة لدى البعض.

لبعض القضايا بسبب ضيق أفق املقررات املرتبطة بها األمر

 اخلطوة الثانية :القيام بالبحث يف بعض القوائم الببليوغرافيةً
غالبا ما تقدم جوانب تغطيها الكتب ومقاالت
املختارة اليت

يشري (أمني )2 :2014 ،إىل أن هناك اتفاقا بني الرتبويني حول

الدوريات اليت تنظم املعرفة بها من خالل تقسيمها إىل فئات

تعريف التخصصات البينية Interdisciplinary ،وهو مصطلح

وحبسب نوع الوعاء.

مكون من مقطعني :املقطع األول ”Inter” :يعين” :بني” والثاني:

 -اخلطوة الثالثة :عروض الدراسات اليت قد تتطلب من الباحث

” ”disciplineيعين :جمال دراسي معني ،أي أنها حقل من احلقول

القيام خبمسة أو ستة عروض للموضوع الواحد ليغطي يف كل واحد

املعرفية اجلديدة الناشئة من تداخل عدة حقول أكادميية

منها اجلوانب الوجهية املختلفة واحملتملة للموضوع.

تقليدية أو مدرسة فكرية تفرضها طبيعة متطلبات مهنة ما أو

أما عند البدء بالكتابة فالبد أن تكون لدى الباحث احلجة اليت

مهن مستحدثة .ومن خصائصها أنها تشمل الباحثني والطالب

ينطلق من خالهلا وذلك بتحديد املشكلة ،والغاية من كتابته

وأعضاء هيئة التدريس بهدف الربط والتكامل بني عدة مدارس

لدراسة بينية على اعتبار أن ليس كل املشكالت حتتاج إىل حلول
عرب دراسات بينية؛ فالظاهرة قيد الدراسة قد حتتمل عدداً

مشرتكة ،مبا يثري التجربة التعليمية الشاملة .ومن فوائد األخذ

من التفسريات البينية وهو ما يتطلب اختيار أو رفض وبدقة
ً
مسبقا
املصطلحات ذات العالقة؛ لذا يرتتب على الباحث أن حيدد

 -دمج املعرفة :وتعين ربط وتكامل املدارس الفكرية واملهنية

طبيعة وجود عالقة أو مدى توافر أرضية مشرتكة بني األفكار

والتقنية للوصول إىل خمرجات ذات جودة عالية مبنية على العلوم

يف خمتلف التخصصات ،مع األخذ يف االعتبار الرتكيز على معاني

األساسية والطبيعية.

املصطلحات من أوجهها املختلفة لتجنب اخللط يف استخدام

 -اإلبداع يف طرق التفكري :وتعين تطوير القدرة على عرض

مصطلحني لنفس الغرض.

عشرينيات القرن املاضي ،واستخدمت بشكل موسع يف نهاية

الذي يتطلب حلها باالستعانة بتخصصات أخرى .ويف هذا اإلطار

فكرية أكادميية ومهن وتقنيات متنوعة لبلوغ رؤى وإجناز مهام
بالتخصصات البينية ما يلي:

القضايا ومزج املعلومات من وجهات نظر متعددة.
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احلجي و عبداهلل

االرتباطات املوضوعية البينية يف علم املكتبات واملعلومات

ويف نفس السياق ،هناك من يشري إىل أن التغيريات املستمرة يف

يشار إىل علم املكتبات واملعلومات بأنه العلم الذي يتضمن التكامل

املناهج واخلطط الدراسية واستيعاب التكنولوجيا يف اجملال قد

املعريف؛ وذلك يف كونه العلم الرابط أو الوسيط بني العلوم الطبيعية

يكون يف صاحل التخصص والدارسني ،لكنه من جهة أخرى يعد

واالجتماعية واإلنسانية ،وأن متيزه يف ذلك كون خصائصه تشتمل

مبثابة دق ناقوس اخلطر بسبب عدم قدرة أقسام علوم املكتبات

على االرتباطات املوضوعية املتداخلة مع تلك العلوم .وقد أشار

واملعلومات على تأهيل فئات بشرية يف ختصصات حتتاجها

(بدر )5 :2002 ،إىل ريادة جامعة كيس وسرتن ريزرف يف تاريخ

مؤسسات املعلومات احلديثة ومل تستوعبها بعد مقررات التخصص

تدريس علم املعلومات منذ بداية مخسينيات القرن املاضي وكانت

يف املكتبات واملعلومات ،مثل ختصصات احلاسوب ،ونظم املعلومات،

فلسفة اجلامعة يف ذلك أن علم املعلومات والتوثيق علم متداخل
ً
علوما تسهم يف منوه .وقد بدأ
ومتعدد االرتباطات ،وأن هناك

وأخرى مثل اإلدارة ،والرياضيات ،واإلحصاء ،وهي فئات يستعان
بها من خارج ختصص املكتبات واملعلومات (مهنا وبقلة.)20 :2008 ،

تدريسه على يد علماء يف العلوم الطبيعية قدمت أعماهلم مسارات

َ
تسع
وهذا يعين أن احلاجة إىل خرجيي املكتبات سوف يقل مامل

عديدة للمناهج والبحوث اليت تصل علم املعلومات واملكتبات

هذه األقسام إىل إعادة النظر مبناهجها وتعزيزها مبقررات مساندة

بهذه العلوم وزودته خبلفية نظرية وتطبيقية يف جماالت العلوم

من تلك التخصصات ،وكذا تعزيز املستوى العلمي والتخصصي

والتكنولوجيا.

الواجب توافره يف أعضاء هيئة التدريس ،وأيضا مواصفات الطالب

أما فيما خيص املوضوعات البينية بني العلوم االجتماعية
ً
واملكتبات فقد نَّ
أيضا مساهمة العلماء
بي (بدر )35-34 ،6 :2002

الذي جيب أن يلتحق بهذه األقسام.
وأضافت (بيزان )1175 :2013 ،بأن هناك ضرورة لتطوير وحتديث

فيها من خالل موضوعات يف التعبري الكمي عن املعلومات

الربامج األكادميية يف ختصص املكتبات واملعلومات مبا يف ذلك

عكستها الدراسات الببليومرتية ،والتصنيف غري التقليدي،

تغيري املسميات؛ كون املمتهنني يواجهون خطر عدم القبول يف

والتكشيف اآللي ،واستخدام املكانز ،واستخدام احلاسبات اآللية،

األوساط املهنية وخاصة العملية بسبب تدني قدراتهم ومهاراتهم

وغريها من املوضوعات املتداخلة مع التخصص مثل التشريعات،

اليت وصفت بأنها ال تتجاوب مع مستقبل البيئة املهنية الرقمية

والببليوثريابيقا أو العالج بالكتاب والقراءة ،واألخالق ،واإلعالم

اليت تنمو بشكل سريع ،وتعتمد بدرجة أساسية على إدارة مصادر

واالتصال والنشر ،واالقتصاد ،والرتبية.

املعلومات والسياسات واخلدمات واملنتجات املعلوماتية .ولذلك فقد

من جهته نَّ
بي ( )Rehman, 2008: 67حاجة تدريس علم املكتبات

أصبح هناك حاجة للتجاوب مع املعلومات أكثر من وعائها ؛ألن

واملعلومات إىل التغيريات املستمرة كونه يواجه حتديات كبرية

األهم املعرفة وليس الشكل الذي يقدم للمستفيد ،وهو ما يتطلب

تستدعي النظر جبدية إىل حاجة التخصص للتنوع املستمر يف

النظر يف طريقة التعامل مع املعلومات وطرق حفظها وتنظيمها

حمتوى وهيكلة براجمه التدريسية نتيجة التوسع يف متطلبات
ً
حتديا ألعضاء هيئة
التدريس يف هذا التخصص .وهذا يشكل

واالستفادة منها.
واستشهدت بيزان بأعمال (مراد )89 :2012 ،أن حوالي  %40من

التدريس الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التغيري والتجديد فيما

التدريسيني العاملني يف أقسام ومدارس التخصص املعتمدة من

يقدم للطلبة الدارسني ,خاصة وأن حمتويات املقررات الدراسية
يتحتم عليها أن تشمل يف مضمونها عدداً من اجملاالت اإلنسانية

قبل مجعية املكتبات األمريكية ينتمون إىل ختصصات موضوعية
أخرى غري ختصص املكتبات واملعلومات ،ولكنها متداخلة ومتشابكة

واالجتماعية ،وأن كل مرحلة من مراحل التطور يف التخصص

ومتكاملة مع التخصص ،وأن التغيري اجلذري يف برامج التخصص

تتطلب إدخال أو إدماج عدد من التخصصات األخرى .ويظهر ذلك

حدث عندما دخلت املعلومات ككيان سياسي واقتصادي واعتماد

جليا خالل العقد األخري الذي أظهر احلاجة إىل استحداث وشيوع

اجملتمعات على املعلومات جبميع أشكاهلا ،واهتمام احلكومات بالبنى

عدد من املسميات احلديثة يف علوم املكتبات واملعلومات مثل

األساسية للمعلومات.

الدراسات املعلوماتية ،وإدارة املعلومات ،ونظم املعلومات ،وإدارة
موارد املعلومات ،وإدارة املعرفة وغريها.

الدراسات السابقة

ويف شأن املواءمة بني ما يدرس واحتياجات سوق العمل من

ومت فيها رصد أهم ما تناوله اإلنتاج الفكري مبوضوع العالقات

املتخصصني ،أشارت (رزوقي )153 :2002 ،إىل خطر مزامحة

البينية بني التخصصات واستفادة أقسام املكتبات واملعلومات

التخصصات األخرى يف االستحواذ على وظائف خرجيي أقسام

وجرى حتديدها يف قسمني؛ تناول القسم األول أهم حماورات

املكتبات واملعلومات من قبل متخصصي احلاسوب ونظم املعلومات

املمارسني يف بعض أقسام املكتبات واملعلومات يف البلدان العربية؛

واإلحصاء واإلدارة والرياضيات مامل تتحرر مقررات أقسام

بينما خصص القسم الثاني لعرض أهم الدراسات اليت تناولت قسم

املكتبات من تقليدية احملتوى .ونظرا للمتطلبات اجلديدة يف مهن

دراسات املعلومات يف جامعة السلطان قابوس ورتبت وفقا لتواريخ

املكتبات واملعلومات أصبحت هناك حاجة إىل فنيني من خارج

نشرها.

التخصص األمر الذي يستوجب على أقسام املكتبات واملعلومات

القسم األول :الدراسات املتعلقة بتجارب بعض أقسام املكتبات

تعزيز مناهجها من هذه التخصصات إلحداث التكامل املعريف

واملعلومات العربية:

املطلوب للدارسني.

يف اجلزائر ،أجرى (الطاهر )222 :2009 ،دراسة عن تكوين
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ختصص علم املعلومات وحتمية العالقة مع العلوم األخرى...

االختصاصني يف جمال دراسة األرشيف وضرورة إملامهم باألساس

هجوم التقنية.

النظري واملنهجي والعملي ،وذلك من خالل االستعانة بعدد من

أما دراسة (بيومي وصادق ،)753 :2013 ،فقد هدفت إىل بناء تصور

التخصصات ذات العالقة بغرض فهم شامل لطبيعة األرشيفات،

لتجديد حمتويات املقررات الدراسية يف أقسام املكتبات واملعلومات

وطريقة املمارسة العملية للمهنة األرشيفية .وأوضح أن الدارس

بناء على حاجة سوق العمل .واقرتحا أن تستفيد أقسام املكتبات

يف البداية حيتاج إىل ذلك مع العلوم البينية املرتبطة بها من أجل
ً
الحقا التخصص
التعرف بعمق على طبيعة التخصص لكي يستطيع

واملعلومات يف التدريس من نظرية «إعادة اهليكلة» على أساس
إدخال أربعة جماالت كتخصصات بينية يف املقررات وهي :اإلدارة

يف جوانب حمددة من علم األرشيف .وبني يف دراسته التخصصات

والقانون واهلندسة وعلم النفس ،كونها قابلة للتطبيق ،وفرص

البينية املرتبطة مبهنة األرشيف وهي :تكنولوجيا املعلومات،

جناحها كبري يف قطاع تدريس علوم املكتبات واملعلومات؛ وذلك ألن

والصيانة ،وتنفيذ وتصميم البحوث ،والتاريخ واملناهج التارخيية،

قطاع املكتبات قد هيمن عليه احلاسب اآللي بشكل كبري .كما أشارا

واالقتصاد ،والقانون ،واإلدارة العامة ،والنظرية التنظيمية،

إىل ضرورة أن يوضع يف احلسبان تنوع احتياجات الدارس يف أقسام

والعلوم والفنون احلرة .وحدد أيضا املهن ذات العالقة باملهنة

املكتبات واملعلومات ،وأولويات حتصيله اليت اختلفت مع تزايد

األرشيفية كأعمال املتاحف ،والتأريخ ،ومهنة املكتبات واملعلومات،

االنتشار يف استخدام التكنولوجيا مما يوجب االستفادة منها يف بناء

واليت أشار إليها باألكثر أهمية كون العديد من املستودعات

مقررات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا.

األرشيفية تتبع املكتبات وهو ما يساعد األرشيفيني من االستفادة
من نظم احلفظ واإلتاحة واالسرتجاع املطبقة يف مهنة املكتبات.

القسم الثاني :الدراسات اليت تعكس جتربة قسم دراسات

وهدفت دراسة (عبدالقادر وحسني )29-25 :2013 ،إىل معرفة

املعلومات يف جامعة السلطان قابوس:

أبعاد التداخل واجتاهاته بني جمال املكتبات وتقنيات املعلومات

أجرى (بوعزة ورزوقي )43 :2001 ،دراسة عن دور قسم املكتبات

واالتصاالت من خالل النشر اإللكرتوني واالتصال العلمي ،وقواعد

واملعلومات يف جامعة السلطان قابوس منذ إنشائه يف العام 1987م،

البيانات وذلك إلبراز مكامن القوة يف هذا التداخل .وأشارت الدراسة

حتى املنتصف الثاني من العام  2001يف إعداد خمتصي املعلومات

إىل أن منظومة خدمات املكتبات واملعلومات ترتكز على أربعة أركان

لتلبية احتياجات سوق العمل العماني هلم .وتناولت دراستهما

رئيسية هي :التزويد والتنظيم واحلفظ واإلتاحة .وأن املكتبات

ظروف نشأة القسم اليت طغت عليه يف بداياته األوىل مقررات

من خالل العناصر البشرية املؤهلة قد استفادت يف إدارة خدماتها

غري ختصصية مت احلد منها على شكل مرحلي وإحالهلا مبقررات

يف البيئية الرقمية لتلك املنظومة من خالل تقنيات املعلومات
واالتصاالت وحتديداً من احلواسيب وشبكات االتصاالت ،والكابالت

ختصصية ركزت على مقررات تكنولوجيا املعلومات والتدريب
العملي ومقررات علم املعلومات .ولغرض تقييم أداء القسم يف

واأللياف الضوئية واألقمار الصناعية ،وأجهزة اهلاتف األرضية

تلك املرحلة استطلعا مدى مواءمة اإلعداد الذي يوفره القسم مع

واحملمولة وبرجمياتها املختلفة .وبني أن االستفادة الفعلية يف ذلك

احتياجات سوق العمل العماني من وجهة نظر اخلرجيني وأرباب

هو التطور يف نظام املكتبة الذي أوجدته التقنية جلعل املكتبات

العمل بغرض معرفة نقاط القوة والضعف يف املنهج الدراسي،

تتجه إىل املستفيدين وتصل إىل أماكنهم .وكل ذلك تطلب ظهور

ومستوى األداء املهين للخرجيني ،باإلضافة إىل استشراف احتياجات

وظائف جديدة متثل مطالب جمتمع املعلومات وإعادة صياغة

سوق العمل املستقبلية .وركزت أسئلة التقييم املوجهة للخرجيني

التخصصات لتتضمن كافة املوضوعات املرتبطة بتقنيات املعلومات

على اخلربات واملهارات واملعارف املكتسبة ،ودرجة استخدامهم

واالتصاالت ودجمها مع أنشطة خدمات املكتبات واملعلومات.

واستفادتهم من أساليب وأنشطة التعليم املتلقاة أثناء الدراسة،

وتناول (بن مسعود ومنري )1159 :2013 ،قضية سعي أقسام املكتبات

وقضايا الرضا عن التخصص ،والعالقة والتعاون مع املدرسني

حنو تغيري مسمياتها لتتضمن عبارات تقنية على أساس إتاحة

ومستوى أدائهم واشرافهم ،وكذا مالءمة املقررات .أما أسئلة

مزيد من االعتبار للتخصص عندما يضاف كلمة تقنية يف
مسمياتها ،وعلى أساس أن ذلك يتيح مزيداً من فرص حصول

التقييم املوجهة ألرباب العمل فقد ركزت على مدى امتالك
اخلرجييني لعدد من املهارات الشخصية والقيادية واملهنية ،وعن

خرجيي هذه األقسام على فرص عمل؛ كون ختصصاتهم ارتبطت

قدراتهم يف تقديم اخلدمات الفنية واملعلوماتية.
ً
إمجاال باجليدة يف آراء اخلرجيني عن أداء
ووصفت نتائج الدراسة

اندجمت مع غريها كاإلعالم واالتصال ،بينما اكتفت أخرى بتغيري

القسم اليت جاءت أعالها يف اخلربات واملهارات واملعارف املكتسبة،

بعض براجمها وأضافت عليها طابع التقنية ،بينما بقي البعض
ً
متمسكا مبسماه وبراجمه الدراسية .وبرز من خالل تلك
اآلخر

وخاصة يف متكينهم من التعرف على املفاهيم التخصصية وأهمية

بالتقنية .وأشار إىل أن هناك أقساما قد غريت تسمياتها ،وأخرى

املسميات تياران؛ أحدهما ينادي بالتغيري واالنصهار مع فلك
العوملة واملعلوماتية والتوجه حنو امليتاداتا والنظم اخلبرية بعيداً

التخصص ،وأدناها يف احلاجة إىل املزيد من املستجدات احلديثة يف
التخصص ،والتمكن من مصطلحات التخصص باللغة اإلجنليزية؛
وهي نتائج وصفت باإلجيابية وباملنسجمة مع أداء القسم ،وأن

عن األعمال التقليدية يف الفهرسة والتصنيف والتكشيف ،وآخر

اللغة اإلجنليزية حتتاج من الطالب نفسه االهتمام باكتسابها
ً
جنبا إىل جنب مبا جيب أن يدعم بها يف مستويات دراسية سابقة

ملسميات أقسام املكتبات؛ ألنه من وجهة نظره مبثابة اهلزمية أمام

قبل التحاقه باجلامعة .كما بينت الدراسة أن التقييم العام الذي

متشبث بطبيعة اخلدمة املكتبية الكالسيكية ،ورفض أي تغيري
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احلجي و عبداهلل

خرجت به يبني توافرا جزئيا الحتياجات سوق العمل العماني،

مساقني جديدين للتخصص هما ختصص مؤسسات املعلومات،

وأن متطلبات املهارات اليت مل تتوفر للخرجيني امللتحقني بسوق

وختصص مراكز مصادر التعلم .وحلاجة القسم إىل االستجابة

العمل ميكن مراعاتها وتغطيتها من خالل التدريب أثناء العمل.

إىل متطلبات التطور التقين واستخدام اإلنرتنت ،جرى إضافة

وأكدت النتائج أيضا على حاجة اخلرجيني إىل مفاهيم الثقة يف

مقررات الفهرسة لألوعية الغري التقليدية ،والتصنيف املتقدم،

قدراتهم على حل املشكالت ،وإكسابهم خربات القدرة على التكيف

واملكتبات االفرتاضية ،وقواعد البيانات ،وامليتاداتا لفهرسة املواقع

مع املستجدات ،والشعور باالرتياح التقين ،ومهارات التفكري والتعلم

اإللكرتونية .كما أضيفت مقررات تهدف إىل تنمية مهارات الطلبة

واالتصال؛ وهي مهارات يرى الباحثان أنها تقع على مسؤولية القسم

يف الكتابة والبحث مثل :مقدمة يف اإلحصاء ،والكتابة الوظيفية،

من خالل مراجعة املقررات ودعمها يف هذا الشأن من التخصصات

ومشروع التخرج .ومتت االستفادة من بعض التخصصات الرتبوية

األخرى.
ً
كما أجرت أيضا (رزوقي )152 :2002 ،دراسة عن واقع برنامج علم

مثل :علم النفس الرتبوي الذي يهدف إىل إكساب الدارسني مهارات
تعينهم على أداء واجباتهم كاختصاصيي مراكز مصادر التعلم

املكتبات واملعلومات جبامعة السلطان قابوس يف ضوء املتغريات

يف البيئة الرتبوية ،وهي خطوة يسعى القسم من خالهلا إىل تلبية

املتسارعة ملناهج علوم املكتبات لتشمل جوانب هامة يف تكنولوجيا
ً
واقعا
احلاسوب واالتصاالت والربجميات .وهذه التغريات أفرزت

احتياجات سوق العمل يف وزارة الرتبية والتعليم بهدف إملام الدارس
مبهارات التعامل مع الطلبة.

جديداً للدور الذي جيب أن تلعبه أقسام املكتبات واملعلومات إلعداد

ويف موضوع تعزيز مقررات إدارة املعرفة يف برامج التدريس

اختصاصي معلومات املستقبل ،وذلك بالتحول من الشكل التقليدي

يف علوم املكتبات واملعلومات أجرت (الكيومية )2012 ،دراسة

حملتوى املقررات إىل ما يعرف بالتكامل املعريف مع ختصصات أخرى

الستقصاء دور أقسام املكتبات واملعلومات بثالث جامعات خليجية

كاحلاسوب ونظم املعلومات واإلحصاء واإلدارة والرياضيات .وبينت

هي :جامعة السلطان قابوس ،وجامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة

الدراسة أن القسم قد استوعب تلك املتغريات إلحداث التطوير

امللك سعود يف تعزيز مناهج إدارة املعرفة ضمن براجمها الدراسية.

املناسب لتفعيل أدائه فأكدت خطته للسنوات ما بني 2000-1996

ومنطلق دراستها يف ذلك هو أن املعرفة واستخداماتها اليت تتناوهلا

على االلتزام بقيم التعددية والتنوع يف الربامج واالستقالل

املقررات يف أقسام علوم املكتبات واملعلومات من خالل التعلم

األكادميي ،والتوافق مع املتطلبات احمللية وذلك بالتوجه حنو تكامل

والبحث والتدريب مرتبطة فقط باملعرفة الصرحية املتمثلة

الربامج املعرفية .ومن هنا جاء إدخال مقررات تقنيات املعلومات

بأنشطة التزويد والفهرسة والتصنيف؛ وهي مسجلة معروفة

يف الربنامج بشكل تدرجيي ،واألخذ بتطبيق التخصص الرئيسي

قابلة للوصول واالستخدام كونها ملموسة سواء كانت ورقية أو
ً
مغيبا يف
رقمية .أما اجلانب اآلخر وهو املعرفة الضمنية ما زال

حنو االستعانة بأقسام أخرى مثل قسم احلاسوب يف كلية العلوم،

التخصص بشكل كبري وجيب االهتمام به وضرورة االستفادة منه

وعلم النفس الرتبوي وطرق التدريس يف كلية الرتبية ،وكذا مركز

بالتداخل مع ختصصات أخرى كاإلدارة ونظم املعلومات .وقد

اللغات .واختتمت الدراسة أنه باإلمكان االرتقاء مبهارات الدارسني

حددت الدراسة ثالثة مكونات للمعرفة وهي التشارك باملعرفة،

يف القسم من خالل االستفادة من املقاربات املختلفة للتخصص

وإدارة احملتوى ،والبوابات واملدونات وشبكات التواصل االجتماعي،

وخاصة املرتبطة بتقنيات املعلومات ،وأن مسمى دراسات املعلومات

وقياس أربعة أنشطة يف كل منها ،وهي :التزويد والتكامل،

هو األنسب للقسم.

والتنظيم واخلزن ،والوصول للمعرفة ،واالستخدام.

وهدفت دراسة (البادي )2008 ،إىل معرفة مدى استجابة قسم

وبينت نتائج الدراسة أن هناك مقررات بعناوين خمتلفة نسبيا،

املكتبات واملعلومات جبامعة السلطان قابوس لتطوير مقرراته

ولكنها جوهريا متشابهة من حيث املعاجلة املوضوعية واحملتوى

ملتطلبات الدور اجلديد ألخصائي املعلومات يف جمتمع املعرفة من

وحبسب مفردات توصيفها ،وأن التوزيع اإلمجالي للمقررات

حيث مهامه ووظائفه .وقام يف ذلك بدراسة خطة القسم يف اجلانب

حبسب عناصر املكونات الثالثة يف اجلامعات الثالث جاءت أعالها

الذي يوليه يف إثراء التحصيل املعريف والتقين للدارسني به .وأشار

يف التشارك املعريف ،ويليه إدارة احملتوى .وبينت الدراسة نتائج

إىل أن ظهور اإلنرتنت وخدمات املعلومات اإللكرتونية والرقمية قد
ً
واقعا عما جيب أن ميتلكه االختصاصي من مهارات متعلقة
فرض

متوسط توافر الكفايات لدى أعضاء هيئة التدريس لتدريس إدارة

والتخصص الفرعي يف كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،والتوجه

املعرفة فقد جاءت مرتفعة يف االستعداد ،واالتصال ،والكتابة يف

ً
تقنيا يف جماالت استخدام احلاسب اآللي وتطبيقاته يف
بإعداده

إدارة املعرفة ،ومتوسطة يف تدريس املقررات اليت هلا عالقة بإدارة

أعمال املكتبات ،ومهارات اإلحبار يف عامل اإلنرتنت ،وكيفية اسرتجاع

املعرفة ،وضعيف يف توظيف التكنولوجيا ،وأن هناك تدنيا فيما

الوثائق واملعلومات ،وأصول الشبكات وطريقة عملها ،وطرق تصميم

خيص نسب التأليف يف جمال إدارة املعرفة.

الدروس والربامج التعليمية وغريها .وبينت الدراسة أن القسم قد
ً
اهتماما كبرياً يف تطوير برناجمه األكادميي وذلك بتحديث
أوىل

وأوصت الدراسة بضرورة التبادل البحثي واملعريف بني األقسام
واالختصاصات العلمية األخرى ،مبا يساهم يف تعزيز مقررات إدارة

مقرراته ودمج بعضها كدمج مقرر تاريخ مؤسسات املعلومات مع

املعرفة ،وخاصة مع علوم اإلدراة ،ونظم املعلومات ،واحلاسوب

مقرر مدخل إىل علم املكتبات واملعلومات ؛وذلك بسبب التشابه يف

حيث هناك حاجة إىل التداخل البيين للتخصص وعدم االكتفاء

بعض مفردات احملتوى من جهة ،ومن جهة أخرى بسبب إضافة

بالنقد والتنظري.
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ختصص علم املعلومات وحتمية العالقة مع العلوم األخرى...

وأكدت دراسة (احلراصي )2013 ،على أن جناح الربامج األكادميية

حبسب مقابلتهما ،حيث أكدا وجود تداخل مع التخصصات األخرى

يف املرحلة اجلامعية يرتبط مبدى مواءمتها مع متطلبات العصر

اليت تدعم ختصص علم املكتبات واملعلومات ،وذلك بهدف تغطية

وسوق العمل .وقد استعرض يف دراسته اجلهود اليت يبذهلا قسم

احتياجات املهنة يف إثراء املعرفة.

دراسات املعلومات جبامعة السلطان قابوس يف هذا الصدد ،ويواجهها

أما فيما خيص ارتباط تغيري املسمى بالتوجهات املستقبلية ،فقد

بالتحديث املستمر خلططه الدراسية وبراجمه األكادميية .وأن

أشارت إليه الدراسة من خالل تلبية القسم الحتياجات سوق

تغيري مسمى القسم إىل ”دراسات املعلومات” يؤكد هدف االستجابة

العمل يف تضمني املساق الدراسي بالقسم بشعبة األرشيف ،وبرنامج

للتوجه حنو جمتمع املعرفة من خالل تغطية حاجة الدارسني

الدبلوم العالي يف املكتبات الطبية ،باإلضافة إىل برنامج الدكتوراه

به للمهارات واملعارف اليت متكنهم من املهنة باقتدار .وركز يف

املشار إليه أعاله الذي من خالله كتوجه مستقبلي سيكون له األثر

دراسته على معرفة مدى ما يوليه قسم دراسات املعلومات من

يف تعزيز مكانة اخلريج من القسم كباحث يف التخصص ومدير

اهتمام يف تطوير مقرراته بالرجوع إىل مقررات ذات ختصصات

للمعرفة ومرشد هلا .كما بينت الدراسة أمثلة ملا يتم إكسابه

بينية اقرتحتها بعض اجلمعيات واهليئات الدولية مثل :مجعية

للدارسني من مهارات يف املقررات مرتبطة بالتوجهات املستقبلية

املكتبات املتخصصة  ،SLAومجعية الكليات واملكتبات البحثية

وهي :مهارات التعامل مع البيئة الرقمية ،ومهارات فنية متعلقة

 ،ACRLواالحتاد الدولي جلمعيات املكتبات  .IFLAومنطلقاته يف ذلك

باملعاجلة الفنية ملصادر املعلومات املطبوعة واإللكرتونية ،ومهارات

أن هناك حزمة من املهارات واملعارف حيتاجها املتخصص للقيام

التفكري واإلبداع ،ومهارات القيام بإجناز البحوث العلمية .ومن

باملهنة بكفاءة عالية ،وأن مسؤولية إكسابها له تقع بالدرجة األوىل

ناحية أخرى بينت الدراسة حاجة بعض املقررات إىل املراجعة

على أقسام التدريس ،وجهات العمل اليت يلتحق بها عرب التعلم

لوجود بعض التضارب والتداخل حيث اختلفت مسمياتها وبقيت

الذاتي والتدريب .ومشلت الدراسة الكفايات املهنية األساسية،

بها بعض املوضوعات املتشابهة.

والتقنية ،والشخصية والسلوكية والذهنية ،واإلدارية ،والتشريعات

وركزت (دراسة كلو )2013 ،على تقييم برنامج الدبلوم العالي يف

وأخالقيات املهنة .وبينت النتائج أن القسم بالتخصصات الثالثة

إدارة املكتبات الطبية الذي افتتح يف قسم دراسات املعلومات يف

اليت يشملها الربنامج (إدارة مؤسسات املعلومات ،وإدارة مراكز

العام  2007كربنامج أكادميي على مستوى منطقة الشرق األوسط

مصادر التعلم ،وإدارة األرشيف) يستفيد من هذه الكفايات بتباين
ً
اهتماما أكرب
وحبسب الساعات احملددة لكل كفاية ،وأن القسم يعطي

باالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة يف سلطنة
عمان ،ويستهدف تأهيل خرجيي التخصصات العلمية ذات الصلة

للكفايات التقنية ،وأن هناك استشرافا ملستقبل القسم فيما خيص

مبوضوع ( )Biomedicalمثل خرجيي كليات الصيدلة والتمريض

دعم مقررات الربنامج األكادميي مبوضوعات يف الويب  2.0وأمناط

واملختربات الطبية والبنولوجي والبيوتكنولوجي بهدف إعداد

االستفادة من الشبكات االجتماعية للحصول على املعلومات،

متخصصني حيملون مؤهالت موضوعية يف جمال العلوم الصحية

والتفاعل مع املستفيدين ،والتشارك باملعرفة.

والبيولوجية إضافة إىل مؤهالت مهنية يف جمال علم املكتبات

أما دراسة (الرباشدية واهلنائية )2013 ،فقد تناولت موضوع تأثري

واملعلومات متكنهم من تقديم أفضل اخلدمات يف جمال املعلومات

تغيري مسمى قسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان قابوس

الطبية يف املؤسسات الصحية وكليات الطب.

على تطوير التخصص ،باإلضافة إىل معرفة مدى توافق املقررات

باإلضافة إىل ذلك ،تطرقت دراسته إىل اجملاالت املوضوعية اليت

الدراسية يف القسم مع التوجهات املستقبلية .واستعرضت الدراسة

يشملها الربنامج يف التدريس وتوضح التداخل مع ختصصات

املراحل اليت مر بها القسم يف تغيري مسمياته منذ إنشائه والظروف

أخرى وهي :أساليب معاجلة املعلومات واملعارف يف جمال الرعاية

املصاحبة هلذا التغيري ،وتأثري تغيري املسمى على اخلطة الدراسية

الصحية ،والطب والعلوم البيولوجية وتنظيم النظام الصحي،
ً
أيضا إىل أن هذا
وأساليب املعلوماتية –احلاسب اآللي ،-وأشار

من حيث املوضوعات اليت تدرس ،ومناهج التدريس اليت يتبعها
أعضاء هيئة التدريس أثناء احملاضرات ،وكذا استحداثات ُّ
الشعب

التخصص يتوفر فيه تطبيق عملي يف كل من معمل احلاسوب

اجلديدة ،وإضافة اللغة اإلجنليزية ،لتصبح لغة التدريس يف القسم

اخلاص بالربنامج ،واملكتبة الطبية يف جامعة السلطان قابوس.

ثنائية اللغة (تدريس  7مقررات ختصصية باللغة اإلجنليزية)؛
ُ
صد يف جمملها االستجابة إىل توفري كفايات مهنية حتتاجها بيئة
وق ِ

كما أشار كلو يف دراسته إىل أن برنامج الدبلوم العالي يف املكتبات

العمل يف عصر جمتمع املعرفة الذي حيمل مالمح البيئة اإللكرتونية
واهتماماتها خبزن املعرفة وإتاحتها وهو ما يعزز احلاجة إىل إضافة
العديد من مقررات املعرفة.
ً
أيضا إىل أن من أهم خمرجات التطور الفعلي
وأشارت الدراسة
للتخصص يف القسم هو افتتاح برنامج الدكتوراه الذي وصف بأنه
متداخل مع ختصصات أخرى ،مثل ختصص علم احلاسب اآللي
يف كلية العلوم ،وختصص نظم املعلومات بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية ،وهو ما أكده عضوا هيئة التدريس (عينة الدراسة)
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الطبية خيضع لتقييم منظمة الصحة العاملية من حيث املقررات
والتدريب امليداني والعملي ،وأن مستوى أدائه األكادميي من خالل
ً
تطابقا مباشراً مع الكفايات املهنية
املقررات اليت يقدمها قد حقق
ً
وتطابقا غري مباشر للتدريب العملي مع
جلمعية املكتبات الطبية،

عدد كبري من الكفايات املهنية.
وأخرياً فإن مجيع الدراسات السابقة تؤكد أن ختصص دراسات
املعلومات له طبيعة بينية ،وأن هناك حاجة مستمرة إىل تطوير
ً
تبعا لتطورات سوق العمل .كما أكدت تأثر التخصص
املقررات
ً
حتديا كبرياً لكافة
بشكل كبري جداً بالتكنولوجيا األمر الذي يشكل

احلجي و عبداهلل

األقسام املعنية بتدريس التخصص سواء املكتبات أو األرشيف ،ألن

جدول ( )1برنامج الدكتوراه يف دراسات املعلومات

اخلرجيني يواجهون خطر عدم استيعابهم يف سوق العمل بسبب

نوع الربنامج

لغة الربنامج

األقسام اليت تديره

الكلية التابع هلا القسم

مزامحة املتخصصني بالتكنولوجيا هلم ،وهذا يلزم أقسام املكتبات

متداخل املوضوعات

اإلجنليزية

واملعلومات العمل على إثراء التخصص مبختلف متطلبات العمل يف
مؤسسات املعلومات العصرية.

منهجية الدراسة

دراسات املعلومات

اآلداب والعلوم االجتماعية

اإلدارة

االقتصاد والعلوم السياسية

نظم املعلومات

االقتصاد والعلوم السياسية

علم احلاسب اآللي

العلوم

جدول ( )2مقررات املاجستري لقسم دراسات املعلومات
الفصل الدراسي األول

طبيعة هذه الدراسة وصفية ،ومت االعتماد يف إجرائها يف اإلطار

الرمز والرقم

العام هلا على أدبيات املوضوع ،ويف تناول أهدافها من خالل استقراء

معلو6110

موضوع خاص يف علم املكتبات

الدراسات اليت أجريت واملشار إليها يف القسم الثاني من الدراسات

معلو6210

قراءات باإلجنليزية يف املكتبات واملعلومات()1

س/م

س/ت

3

4

3

4

معلو6310

مناهج البحث يف املكتبات واملعلومات

3

4

األكادميية وقائمة املقررات التدريسية واملوضوعات العلمية

معلو6410

اجتاهات حديثة يف تقنيات املعلومات

3

4

معلو6510

موضوع خاص يف علم املعلومات

3

4

اليت تطرق إليها املنتسبون للقسم خاصة يف مرحليت املاجستري

معلو6220

قراءات باإلجنليزية يف املكتبات واملعلومات ()2

3

4

والدكتوراه .ومت كذلك إجراء مقابالت مع املعنيني يف القسم ملعرفة

معلو6610

قضايا يف املكتبات واملعلومات يف اخلليج العربي

3

4

معلو6320

التحليل اإلحصائي للبيانات

3

4

24

32

السابقة يف هذه الدراسة ،باإلضافة إىل استقراء خطط الربامج

ما يقوم به القسم من إجراءات يف برناجمه األكادميي وخاصة فيما

اســــم املقـرر

اجملموع الكلي للساعات

يتعلق بالتداخالت البينية مع التخصصات األخرى.

على الربنامج بتشكيل جلنة للدراسات العليا تضم أعضاء ينتمون

النتائج

لألقسام األكادميية األربعة تتوىل أعمال التنسيق فيما يتعلق

يهدف هذا اجلزء من الدراسة إىل عرض النتائج اليت توصل إليها

باملقررات واإلشراف على الرسائل اجلامعية حتى حيصل املرشحون

وفقا ألهداف الدراسة ،ونظرا لتداخل املوضوعات وتعدد الربامج

الذين ينتمون إىل خلفيات معرفية خمتلفة على اإلرشاد املناسب.

األكادميية للقسم ،فقد مت الرتكيز على استعراض العالقات البينية

ومت االتفاق على أن تتعاون األقسام املعنية يف اإلشراف على األحباث

للقسم مع األقسام والتخصصات األخرى بالرتتيب من الدكتوراه

املقدمة من الطلبة وفقا للمجال البحثي الذي خيتاره الطالب.

حتى البكالوريوس .وقد مت يف كل قسم منها التعريف بالربنامج

وينقسم الطلبة املقبولون إىل فئات وفقا للتخصصات الرئيسية اليت

ومكوناته العلمية واألقسام اليت يتعاون معها يف إدارته وتنفيذه

ينتمون إليها ،أو تلك اليت يرغبون استكمال دراستهم فيها حيث

مع توضيح نوع العالقة ومستواها كما اقتضته أهداف الدراسة

ستحدد هلم مقررات استدراكية وتعيني املشرف الرئيس من القسم

وأسئلتها ،سواء على مستوى التعاون يف تدريس املقررات أو

طبقا لذلك ،ويشارك أعضاء هيئة تدريس من أقسام أخرى حسب

اإلشراف على األطروحات العلمية أو حتكيمها ،إضافة إىل املقررات

درجة تداخلها مع ختصص الطالب وموضوع أطروحته العلمية.

اليت يقدمها القسم دعما لربامج أكادميية معينة.

إال أن توجه اجلامعة حاليا هو عدم طرح موضوعات خاصة لطلبة

وقد أظهرت النتائج أن قسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان

الدكتوراه ،وتسجيل من حيتاج منهم إىل مقررات استدراكية يف

قابوس يطرح ستة برامج أكادميية ،ثالثة منها على مستوى

موضوعات تتعلق مبهارات البحث العلمي ومناهج البحث وغريها

الدراسات اجلامعية وهي :بكالوريوس إدارة مؤسسات املعلومات؛

يف املقررات املخصصة لطلبة املاجستري .وينتظم يف القسم حاليا

وبكالوريوس إدارة األرشيف؛ وبكالوريوس إدارة مراكز مصادر

 6طلبة كلهم شكلت هلم جلان إشراف من عدد من أعضاء هيئة

التعلم والذي هو متوقف حاليا لوجود برنامج مشابه بكلية

التدريس املنتمني لألقسام األكادميية اليت تدير الربنامج ويوجد

الرتبية.

اثنان منهم لديهم مشرفان إحصائيان من كلية الرتبية.

أما الربامج الثالثة األخرى فهي برامج الدراسات العليا املاجستري
والدكتوراه ،إضافة إىل برنامج الدبلوم العالي للمكتبات الطبية.

املاجستري:

ويظهر التداخل والعالقات البينية للقسم مع أقسام وختصصات

انطلق برنامج املاجستري يف قسم دراسات املعلومات عام 2004م.

أخرى يف كافة براجمه على املستويني اجلامعي والدراسات العليا.

ويهدف إىل إعداد خرجيني مؤهلني علميا ومهنيا يف كافة اجملاالت
املرتبطة بعلم املكتبات واملعلومات ،قادرين على إدارة مؤسسات

الدكتوراه:

املعلومات وتطويرها ،ويتضمن الربنامج  8مقررات تدريسية

بين برنامج الدكتوراه بقسم دراسات املعلومات على أنه برنامج

تشكل  24ساعة أكادميية ( 32ساعة تدريسية) (جدول رقم،)2

بيين  Interdisciplinary programيشرتك فيه مع قسم دراسات

إضافة إىل مشروع حبث يقوم به الطالب استكماال للربنامج وذلك

املعلومات قسما نظم املعلومات واإلدارة بكلية االقتصاد والعلوم

للمتخصصني يف علم املكتبات واملعلومات .أما الطلبة املقبولون من

السياسية ،وقسم علم احلاسب اآللي التابع لكلية العلوم (جدول

ختصصات أخرى فيتوجب عليهم استكمال مقررات استدراكية

رقم  .)1وقد قام قسم دراسات املعلومات بصفته املشرف الرئيس

بني  24 -12ساعة معتمدة وفقا للتخصص واملقررات اليت درسها
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ختصص علم املعلومات وحتمية العالقة مع العلوم األخرى...

جدول ( )5مقررات دبلوم املكتبات الطبية

جدول ( )3موضوعات أطروحات املاجستري بالقسم
عدد الرسائل

املوضوع

Credits

Course Title

Course No

No

اإلدارة

5

3

Medical Librarianship: Management and Collection
Development

INFO5110

1

الدراسات الببليومرتية

4

3

Medical Terminology

INFO5120

2

الشبكات االجتماعية

3

3

Descriptive Cataloging

INFO5140

3

احلكومة اإللكرتونية

2

3

Classification 1

INFO5150

4

الوعي املعلوماتي

2

3

Information Services

INFO5190

5

املخطوطات والوثائق

2

تقبل التكنولوجيا

2

5

املوارد البشرية

1

الصحافة

26

موضوعات يف علوم املكتبات

جدول ( )4برنامج املاجستري يف دراسات املعلومات
نوع

لغة

القسم الذي

الربنامج

الربنامج

يديره

الكلية

شروط القبول

3

Subject Analysis

INFO5210

6

3

The Internet for Medical Professionals

INFO5220

7

3

Classification 2

INFO5230

8

3

Information System and Databases

INFO5240

9

3

Medical Reference work

INFO5250

10

3

Practical Training in Information Services

INFO5310

11

3

Practical Training in Technical Processing

INFO5320

12

36
1-1احلصول على درجة

جدول ( )6املقررات اليت يطرحها قسم دراسات املعلومات لدعم برنامج
ختصص إدارة مراكز مصادر التعلم بكلية الرتبية

البكالوريوس يف دراسات
املعلومات
متداخل
املوضوعات

العربية

دراسات

اآلداب والعلوم

املعلومات

االجتماعية

Total

املسلسل

املقرر

الساعات املعتمدة

آخر مع اشرتاط اجتياز

1

تصنيف ديوي على الويب

3

الساعات االستدراكية

2

فهرسة األوعية التقليدية

3

3

خدمات املعلومات

3

4

امليتاداتا وفهرسة األوعية غري التقليدية

3

اجملموع

4

12

2-2البكالوريوس يف ختصص

3-3احلصول على املستوى
املطلوب يف اللغة اإلجنليزية

جدول ( )7ملخص اخلطة الدراسية لتخصصي إدارة مؤسسات املعلومات وإدارة األرشيف
املقرر

نوعه

عدد الساعات املعتمدة

القسم الذي يطرحه

الكلية

اللغة العربية

متطلب جامعة

3

اللغة العربية

اآلداب والعلوم االجتماعية

عمان واحلضارة اإلسالمية

متطلب جامعة

2

التاريخ

اآلداب والعلوم االجتماعية

الثقافة اإلسالمية

متطلب جامعة

2

العلوم اإلسالمية

الرتبية

اجملتمع العماني

متطلب جامعة

1

علم االجتماع

اآلداب والعلوم االجتماعية

التفكري العلمي

متطلب جامعة

3

قسم الفلسفة

اآلداب والعلوم االجتماعية

احلاسب اآللي

متطلب كلية

2

علم احلاسب اآللي

العلوم

علم النفس الرتبوي

مقرر مساند

3

علم النفس

الرتبية

اجملموع

7

16

7

4

الطالب يف مرحلة البكالوريوس.

من خالل الدراسات الببليومرتية إلنتاجها الفكري ،ونالت الشبكات

وتتفاوت مدة الربنامج من عامني إىل ثالثة أعوام حسب حالة

االجتماعية وهي ذات اهتمام مشرتك بني عدد من التخصصات

الطالب والوقت املتاح له للدراسة .وعلى الرغم من أن قسم دراسات

العلمية نصيبها من البحث والتقصي من خالل ثالث دراسات

املعلومات يطرح هذا الربنامج منفردا ،إال أن التداخل والرتابط

أجنزت فيها .أما احلكومة اإللكرتونية وتطبيقاتها واملشاكل التقنية

واضح بشكل جلي يف املوضوعات اليت يكتب فيها الطلبة ،حيث

اليت ميكن أن تعيق تقدمها فكانت موضوعا لدراستني بالقسم،

تتنوع بني موضوعات يف دراسات املعلومات ،وموضوعات هلا عالقة

وكذلك األمر بالوعي املعلوماتي لدى بعض املنتسبني ملؤسسات

مباشرة بتخصصات أخرى كاإلدارة وتقنية املعلومات والصحافة

التعليم العالي يف استخدام املصادر العلمية يف جمال ختصصاتهم

وغريها.

حيث أجنزت يف هذا املوضوع دراستان .كما أجنزت رسالتان أيضا يف

ويشري اجلدول رقم ( )3إىل عدد من املوضوعات ذات الطبيعة

كل من املخطوطات والوثائق وتقبل التكنولوجيا.

البينية اليت اعتمدها بعض الطلبة ألطروحاتهم العلمية ،ومن

وانعكس هذا التنوع يف املوضوعات على التخصصات اليت انتمى

ذلك مخس رسائل تتعلق بقضايا التدريب والتأهيل وتطوير

إليها كثري من احملكمني واملمتحنني اخلارجيني لألطروحات

املوارد البشرية ،ومخس رسائل أخرى يف العلوم اإلدارية والتسويق،

العلمية .فباإلضافة إىل املتخصصني يف علوم دراسات املعلومات

وظهرت أربع دراسات تعكس العالقات البينية لبعض التخصصات

استعان القسم هلذا الغرض بأساتذة متخصصني يف علوم اإلدارة
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احلجي و عبداهلل

واحلاسب اآللي والتسويق والرتبية والصحافة والوثائق واحملفوظات

يف إطار التعاون والرتابط بني القسمني .وتهدف املقررات اليت

وتقنية املعلومات .إضافة إىل أن قبول القسم للطلبة من ختصصات

يطرحها القسم يف هذا اجملال إىل تعزيز مهارات الطالب يف جماالت

أخرى غري دراسات املعلومات مينحه فرصة للتواصل العلمي

الفهرسة والتصنيف والتحليل املوضوعي ملصادر املعلومات ،إضافة

وتعزيز العالقات البينية مع األقسام اليت ينتمي هلا هؤالء الطلبة

إىل مقررات أخرى هدفها دعم مهارات اخلدمة املرجعية وتقييم

(جدول رقم .)4

املصادر العلمية( .انظر اجلدول رقم .)6
أما التخصصان اآلخران فتم اعتمادهما عام  2011م مبجموع ()120

دبلوم املكتبات الطبية:

ساعة معتمدة لكل منهما (جدول رقم  .)7ويشري اجلدول إىل أن

هذا الدبلوم هو األول من نوعه يف العامل العربي املخصص لتأهيل

مقررات القسمني متشابهة إىل حد بعيد حيث بلغت املقررات

أمناء مكتبات قادرين على إدارة مكتبات متخصصة يف العلوم

املشرتكة بني القسمني ( )14مقررا تشكل حوالي ( )%34.2من

الصحية .ويعترب هذا الربنامج من أبرز الربامج اليت توضح

جمموع الساعات املعتمدة لكل ختصص .يضاف إىل ذلك املقررات

العالقات البينية لقسم دراسات املعلومات مع األقسام والتخصصات

املصنفة كمتطلب واختياري جامعة وكذلك كمتطلب واختياري

ذات العالقة مبجال الطب والصحة ،حيث يشرتط على املتقدمني

قسم ويبلغ عددها جمتمعة ( )13مقررا شكلت حوالي ()%26

له أن يكونوا حاصلني على درجة البكالوريوس يف أحد التخصصات

من جمموع الساعات لكل ختصص .ويالحظ أن الفارق الوحيد

التالية :العلوم الصحية ،األحياء الدقيقة ،املختربات الطبية،

يف خطيت التخصصني يكمن يف عدد الساعات املعتمدة كمتطلب

والكيماء احليوية.

للتخصص وهي ( )27ساعة معتمدة لتخصص إدارة مؤسسات

ونظرا إىل أن هذا الربنامج يطرح خصيصا لصاحل وزارة الصحة يف

املعلومات و( )30ساعة لتخصص إدارة األرشيف ،ويعود السبب يف

السلطنة ،فإن اختيار املتأهلني له يتم اختيارهم من قبل قسم

ذلك إىل تقليص ساعات مشروع التخرج الذي اعترب من املتطلبات

دراسات املعلومات بالتعاون مع الوزارة من املتقدمني يف التخصصات

لكال التخصصني إىل ( )3ساعات معتمدة يف التخصص الثاني بدال

املذكورة .وللحصول على الدبلوم يتوجب على املقبولني يف الربنامج
ً
اجتياز  36ساعة معتمدة موزعة على  12مقرراً
دراسيا 6 ،ساعات

من ( )6ساعات كما هو احلال يف التخصص األول .وتظهر العالقات
البينية لربامج البكالوريوس يف قسم دراسات املعلومات من خالل

منها خمصصة للتدريب العملي يف خدمات املعلومات واملعاجلة

املقررات اليت تدخل كمتطلبات جامعة أو كلية وكذلك للمقررات

الفنية .ولغة التدريس املعتمدة هلذا الربنامج هي اللغة اإلجنليزية

االختيارية واملساندة .ويوضح اجلدول (رقم  )8هذه املقررات كما

(جدول رقم .)5

وضحت يف خطة الربامج األكادميية للقسم اليت طبقت منذ عام
 2011م .ويظهر من اجلدول أن طلبة القسم يتلقون تأهيال مكمال

البكالوريوس:

لربناجمهم التخصصي من ختصصات أخرى ومن ذلك أقسام التاريخ

بدأ برنامج البكالويوس يف قسم دراسات املعلومات يف العام األكادميي

وعلم االجتماع والعمل االجتماعي والفلسفة واللغة العربية

1988/1987م ،وذلك بهدف رفد اجملتمع خبرجيني مهنيني قادرين

التابعة لكلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،وقسم العلوم اإلسالمية

على إدارة مؤسسات املعلومات وتنظيم جمموعاتها وتقديم خدمات

بكلية الرتبية ،وقسم احلاسب اآللي التابع لكلية العلوم.

املعلومات مبا يتوافق واملعايري املهنية يف اجملال .وقد اتضحت عالقة

ويبلغ عدد ساعات هذه املقررات جمتمعة ( )16ساعة معتمدة،

القسم بأقسام أخرى داخل كلية اآلداب والعلوم االجتماعية منذ

إال أن الطالب خمري فيها بني مقرري عمان واحلضارة اإلسالمية،

البداية من خالل املقررات االختيارية اليت يستفيد منها القسم

والثقافة اإلسالمية وهما مقرران من ساعتني معتمدتني .ويعين

من ختصصات أخرى أو تلك اليت يطرحها للطلبة من خارج القسم.

هذا أن أكثر من ثلث ( )%34.2الساعات املعتمدة لتخصصات برنامج

ونظرا للتطورات املستمرة يف جمال النشر العلمي وخدمات

البكالوريوس لقسم دراسات املعلومات حيصل عليها الطالب من

املعلومات وتداخلها مع ختصصات وأقسام خمتلفة فقد استدعى

كليات وأقسام أخرى يف اجلامعة.

ذلك مراجعة اخلطط والربامج الدراسية للقسم أكثر من مرة ،وأدى

وباإلضافة إىل العالقات البينية للقسم مع عدد من األقسام ذات

ذلك إىل تغيري مسمى القسم عام 2010م إىل ”قسم دراسات املعلومات”
ً
بدال من ”قسم املكتبات واملعلومات” .وكان ذلك ضروريا ليعكس

الطبيعة األكادميية كما اتضح من عرضنا لكل برامج القسم
للدراسات اجلامعية والعليا ،فإنه استطاع بناء عالقات مشابهة

تعدد برامج القسم من البكالوريوس إىل الدكتوراه والعالقات

مع عدد من املكتبات ومراكز املعلومات داخل اجلامعة وخارجها

البينية اليت استطاع القسم تكوينها مع أقسام أخرى لدعم براجمه

لغرض التدريب امليداني لطلبة القسم ومتكينهم من التواصل

أو لتقديم الدعم هلا .وتتضمن خطة القسم حاليا ثالثة ختصصات

مع عدد من املهنيني العاملني بهذه املكتبات .ويستعني القسم يف

دقيقة لربنامج البكالوريوس هي :ختصص إدارة مراكز مصادر

أوقات كثرية ببعض هؤالء املهنيني لتدريس مقررات ختصصية

التعلم ،ختصص إدارة مؤسسات املعلومات ،ختصص إدارة األرشيف.
ُ
وق َ
ف الربنامج األول حاليا نظرا لوجود برنامج مشابه له
وقد أ ِ

لطلبة البكالوريوس أو اإلشراف على برامج التدريب املقدمة
هلم باملكتبات املختلفة .بل ويف كثري من األحيان يتم الربط بني

يف قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم بكلية الرتبية ،إال أن قسم

اجلانب النظري والعملي لبعض املقررات التخصصية من خالل

دراسات املعلومات يطرح عددا من املقررات لدعم الربنامج املذكور

إسناد املقرر لعضو من اهليئة األكادميية بالقسم وأحد املهنيني من
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ختصص علم املعلومات وحتمية العالقة مع العلوم األخرى...

جدول رقم ( )8املقررات املكملة لتخصص دراسات املعلومات من أقسام أخرى
ختصص إدارة األرشيف

ختصص إدارة مؤسسات املعلومات
نوع املقرر

العدد

جمموع الساعات املعتمدة

%

العدد

جمموع الساعات املعتمدة

%

متطلب قسم مشرتك

14

41

34.2

14

41

34.2

متطلب ختصص

9

27

22.5

10

30

25

متطلب كلية

4

10

8.3

4

10

8.3

متطلب جامعة

4

9

7.5

4

9

7.5

اختياري جامعة

3

6

5

3

6

5

اختياري قسم

2

6

5

2

6

5

اختياري ختصص

2

6

5

2

6

5

مشروع التخرج

1

6

5

1

3

2.5

مقرر مساند

1

3

2.5

1

3

2.5

اجملموع

42

120

100

42

120

100

املكتبة الرئيسية باجلامعة.

واملكتبات االفرتاضية ،وقواعد البيانات ،وامليتاداتا لفهرسة املواقع
اإللكرتونية ،واإلحصاء ،والكتابة الوظيفية ،ومشروع التخرج،

مناقشة النتائج

وأخرى للدارسني بالقسم لتعينهم كاختصاصيي مراكز مصادر

يتضح من النتائج اليت خرجت بها الدراسة أن قسم دراسات
املعلومات جبامعة السلطان قابوس قد أدرك مبكراً منذ نشأته

التعلم على االستفادة من مقررات كلية الرتبية وعلم النفس
(البادي .)18 :2008 ،وباملثل فيما خيص موضوع إدارة املعرفة الذي

أن بقاءه يف الصدارة لن يكون إال مبواكبته للتطورات املختلفة

مت التعامل معه بضرورة االستفادة منه بالتداخل مع ختصصات

للتخصص من خالل االنفتاح على األقسام الدراسية األخرى اليت

أخرى من اإلدارة ونظم املعلومات (الكيومية.)46 ،30 :2012 ،

تتداخل ختصصاتها مع توجهات القسم يف تطوير مقرراته مما

من جهته (تناول احلراصي )966 :2013 ،جهود القسم احلثيثة يف

حيتم عليه االستفادة منها وإقامة عالقة معها مبنية على تطوير

االستفادة من املقررات البينية لتخريج أخصائيني مؤهلني أكثر

مناهجه العلمية ومشاريعه البحثية .وهذا يتفق مع أن مشاركة

مهارة وتفاعال ميتلكون الكفايات املهنية األساسية ،والتقنية،

املتخصصني يف األحباث البينية يعترب أمرا ضروريا ملهنتهم

والشخصية ،والسلوكية والذهنية ،واإلدارية .واستفاد القسم

(.)Lorenzetti & Rutherford, 2012 :274
ومن أهم مؤشرات توجه قسم دراسات املعلومات يف ذلك التغيري

يف ذلك من اجلمعيات املهنية الدولية فيما خيص مقرتحاتها من
املقررات اليت حتمل صبغة البينية وحتديداً يف موضوعات الويب

ما أظهرته خططه الدراسية من تعديل لبعض املقررات ،وإضافة

 2.0وأمناط االستفادة من الشبكات االجتماعية ،والتفاعل مع

مقررات يتم تدريسها بالتعاون مع أقسام أخرى وافتتاح شعب

املستفيدين والتشارك باملعرفة لدعم التخصصات الثالثة اليت

جديدة ،بل وطرح مقررات يدمج فيها طالب القسم مع طلبة

يشملها الربنامج التدريسي بقسم دراسات املعلومات وهي :إدارة

ختصصات أخرى .ومن أهم التطورات يف هذا اجملال تغيري مسمى

مؤسسات معلومات ،وإدارة مراكز مصادر التعلم ،وإدارة األرشيف.
ً
وتبعا لذلك فقد مت تغيري مسمى القسم إىل مسمى ”قسم دراسات

على مستوى املهنة ،وليوجد عددا من االرتباطات املوضوعية

املعلومات” ليحمل يف طياته مالمح البيئة اإللكرتونية ،خاصة بعد

مع أقسام علمية من كليات العلوم واالقتصاد والعلوم السياسية

افتتاح برنامج الدكتوراه بالتعاون مع ختصصات أخرى باجلامعة

والرتبية .وكل ذلك نابع من احلاجة إىل ختريج كوادر مهنية قادرة

كاحلاسب اآللي يف كلية العلوم ،ونظم املعلومات بكلية االقتصاد

على سد حاجات سوق العمل املتجددة واملتنوعة باستمرار .وقد

والعلوم السياسية (الرباشدية واهلنائية.)1211 :2013 ،

برهن قسم دراسات املعلومات توجهه يف ذلك منذ العام  2001حيث

أما برنامج الدبلوم العالي يف إدارة املكتبات الطبية فقد محل

مت وبشكل مرحلي إحالل املقررات غري التخصصية بأخرى من

إضافة نوعية للتخصص كربنامج أكادميي ذي صلة مبوضوع

تكنولوجيا احلاسوب واالتصاالت والربجميات ،واالستمرار يف التحرر

األحياء الطبية  Biomedicalحيث استهدف الدارسني يف هذا

من تقليدية احملتوى بإحداث مزيد من التكامل املعريف للدارسني

التخصص من كليات الصيدلة والتمريض واملختربات الطبية

بالقسم من ختصصات أخرى كاحلاسوب ونظم املعلومات واإلحصاء

واألحياء بهدف إعداد متخصصني حيملون مؤهالت موضوعية يف

واإلدارة والرياضيات (رزوقي ،)153 :2002 ،ومن شأن ذلك أن يزود

جمال العلوم الصحية والبيولوجية مع مؤهالت مهنية يف جمال علم

أخصائي املعلومات باملهارات اليت تتطلبها مهنتهم من موضوعات و

املكتبات واملعلومات من أجل دعم قطاع اخلدمات الطبية يف جمال

ختصصات أخرى (.)Lorenzetti & Rutherford, 2012: 274

املعلومات الطبية .وارتبط التداخل البيين بني التخصصني من

وبالفعل تال ذلك أن قام القسم بتحديث برناجمه الدراسي لالستجابة

خالل أساليب معاجلة املعلومات واملعارف يف جمال الرعاية الصحية،

إىل متطلبات التطورات اليت طرأت على التخصص وذلك بإضافة

والطب والعلوم البيولوجية وتنظيم النظام الصحي ،وأساليب

مقررات يف فهرسة األوعية غري التقليدية ،والتصنيف املتقدم،

املعلوماتية واحلاسب اآللي (كلو.)854 :2013 ،

القسم إىل قسم دراسات املعلومات ليعكس التطورات التقنية اجلديدة
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احلجي و عبداهلل

وباستقراء ما مت ذكره أعاله ،جند أن قسم دراسات املعلومات

التخصصات العلمية من خمتلف كليات اجلامعة ،كما أن له عالقة

جبامعة السلطان قابوس قد أوىل التخصص اهتماما كبريا وأثبت

مع عدد من الباحثني واألكادمييني من داخل السلطنة وخارجها

من خالل ما قام به من جهود حثيثة يف تطوير براجمه األكادميية

لالستعانة بهم يف حتكيم ومناقشة األطروحات العلمية املقدمة من

أنه ختصص ذو طبيعة بينية يسعى باستمرار لتطوير مقرراته
ً
تبعا حلاجة سوق العمل يف مؤسسات املعلومات العصرية ،مع األخذ

املنتسبني لرباجمه األكادميية.
ويرى الباحثان أن احلفاظ على عالقة القسم بالتخصصات األخرى

بعني االعتبار التخصصات األخرى املنافسة له و املرتابطة معه.

يتطلب تكوين قاعدة بيانات باملتخصصني الذين ميكن أن يستفيد
القسم من ختصصاتهم .إضافة إىل زيادة التعاون مع األقسام العلمية

اخلامتة

والكليات باجلامعة يف إقامة مناشط علمية خمتلفة كاملؤمترات

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على عالقة قسم دراسات املعلومات

والندوات وورش العمل .كما أن البحوث املشرتكة بني أعضاء القسم

جبامعة السلطان قابوس بأقسام وختصصات علمية أخرى إلجناح

وآخرين من أقسام أخرى من شأنها تعزيز العالقات البينية بني

براجمه األكادميية على خمتلف مستوياتها .وسعت إىل حتقيق ذلك

األقسام املعنية.

عرب استقراء األدب املنشور يف علم املكتبات الذي نشره الباحثون
ً
فضال
واألكادمييون املنتمون إىل القسم عنه وعن خططه وبراجمه،

املراجع

عن التواصل مع املختصني يف القسم من خالل مقابالت قصرية

املراجع العربية:

مفتوحة أثروا من خالهلا البحث بكثري من املعلومات والبيانات

أبو احلمائل ،أمحد .)2009( ،رؤية استشرافية ملستقبل التخصصات

الدقيقة اليت انعكست يف نتائجه .وكان من نتائج الدراسة أن

البينية للدراسات العليا اجلامعية يف عصر املعلوماتية .حبث قدم

العالقات البينية للقسم مع أقسام وختصصات أخرى ظاهرة

ملؤمتر املعلوماتية وقضايا التنمية العربية 24-22 ،مارس ،املركز

ومشهودة يف كل براجمه األكادميية من الدكتوراه إىل البكالوريوس.

العربي للتعليم والتنمية ،القاهرة.

وتبني أن برنامج الدكتوراه -وهو حديث نسبيا وينتظم فيه حاليا

ستة باحثني– أنشئ على أنه برنامج بيين Interdisciplinary

أمني،

 programيشرتك فيه مع قسم دراسات املعلومات قسما نظم

 : Interdisciplinary studiesرؤية لتطوير التعليم اجلامعي .حبث

املعلومات واإلدارة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،وقسم علم

قدم للمؤمتر العلمي الثالث حول التخصصات والدراسات البينية

احلاسب اآللي التابع لكلية العلوم .وكذلك احلال بالنسبة إىل برنامج

واملتعددة واحتياجات سوق العمل 23 – 22 ،إبريل ،القاهرة.

عمار

بن

عبد

املنعم،

(.)2014

الدراسات

البينية

املاجستري الذي بدأ بالقسم منذ عام 2004م .وظهرت العالقة
البينية فيه من خالل املوضوعات املتعددة اليت طرقها املنتسبون

البادي ،وليد بن علي بن سامل .)2008( ،تقييم الوضع اجلديد

إليه منذ إنشائه وتنوعت بني موضوعات ذات عالقة مباشرة

ألخصائيي املعلومات ”املهام والوظائف” :دراسة حالة خلطة قسم

بقسم دراسات املعلومات ،وأخرى متعددة العالقات كالدراسات

علم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية جبامعة

الببليومرتية والشبكات االجتماعية واحلكومة اإللكرتونية والوعي

السلطان قابوس .حبث قدم ملؤمتر القوى العاملة يف املكتبات

املعلوماتي وغريها .ونظرا لتعدد تلك املوضوعات فقد تنوع

واألرشيفات بني متطلبات اإلعداد وسوق العمل 21-19 ،فرباير،

احملكمون لألحباث واملمتحنون اخلارجيون طبقا لذلك.

أبوظيب .اإلمارات العربية املتحدة.

أما دبلوم املكتبات الطبية فهو بيين التخصص منذ نشأته حيث
يقبل فيه الطلبة من ختصصات علمية هلا عالقة بالطب والعلوم

الرباشدية ،خالصة بنت عبداهلل و اهلنائية ،أصيلة بنت سامل،

الصحية؛ وألن القسم تستفيد منه بالدرجة األوىل وزارة الصحة

( .)2013تغيري مسميات قسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان

العمانية فقد نشأت عالقة بني أعضاء اهليئة التدريسية بقسم

قابوس وانعكاساته على تطوير التخصص والتوجهات املستقبلية.

دراسات املعلومات وعدد من املختصني يف الوزارة من خالل التنسيق

حبث قدم ملؤمتر االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات الرابع

لعملية قبول الطلبة للربنامج والتدريب العملي هلم بعد ذلك.

والعشرين بعنوان :مهنة ودراسات املكتبات واملعلومات :الواقع

ويف مرحلة البكالوريوس تبني أن للقسم ثالثة ختصصات؛

والتوجهات املستقبلية 27-26 ،نوفمرب ،املدينة املنورة .السعودية.

األول :إدارة مراكز مصادر التعلم وهو برنامج مشرتك يديره
قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم بكلية الرتبية ويدعمه قسم

احلراصي ،نبهان بن حارث بن ناصر .)2013( ،مدى توافق اخلطط

دراسات املعلومات بعدد من املقررات التخصصية توازي  12ساعة

الدراسية احلديثة بقسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان

أكادميية .وهناك ختصصان آخران هما” :ختصص إدارة مؤسسات

قابوس مع املعايري الدولية للكفايات املهنية املواكبة ملتطلبات

املعلومات” و”ختصص إدارة األرشيف” وكالهما من مائة وعشرين

العمل يف جمتمع املعرفة .حبث قدم ملؤمتر االحتاد العربي للمكتبات

ساعة أكادميية ،ست عشرة منها من ختصصات وأقسام أخرى

واملعلومات الرابع والعشرين بعنوان :مهنة ودراسات املكتبات

بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،والرتبية ،والعلوم .وبهذا يتبني

واملعلومات :الواقع والتوجهات املستقبلية 27-26 ،نوفمرب ،املدينة

أن قسم دراسات املعلومات له عالقات بينية نشطة مع عدد من

املنورة .السعودية.
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الكيومية ،ليلى بنت سيف بن علي .)2012( ،دور أقسام علوم

ضوء الكفايات املنية اليت أقرته مجعية املكتبات الطبية (.)MLA

املكتبات واملعلومات بدول اخلليج العربي يف تعزيز مناهج إدارة

حبث قدم ملؤمتر االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات الرابع

املعرفة ضمن براجمها التدريسية :دراسة حتليلية .رسالة ماجستري،

والعشرين بعنوان :مهنة ودراسات املكتبات واملعلومات :الواقع

جامعة السلطان قابوس ،قسم دراسات املعلومات ،سلطنة عمان.

والتوجهات املستقبلية 27-26 ،نوفمرب ،املدينة املنورة .السعودية.

بدر ،أمحد .)2002( ،التكامل املعريف لعلم املعلومات واملكتبات.

مراد ،حممد يوسف .)2012( ،مدراس املكتبات واملعلومات املعتمدة

القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.

من مجعية املكتبات األمريكية :دراسة حتليلية ألمسائها ،وبراجمها،
ومقرراتها ،جملة مكتبة امللك فهد الوطنية ،مج  ،)1( 18ص .148-76

بن مسعود ،عبدالستار احلمزة و منري ،احلمزة .)2013( ،مسميات
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وتكنولوجيا املعلومات على تعليم علوم املكتبات واملعلومات،

الرابع والعشرين بعنوان :مهنة ودراسات املكتبات واملعلومات:
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