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تقييم برنامج دبلوم عالي أمني مكتبة طبية يف قسم دراسات املعلومات
جبامعة السلطان قابوس يف ضوء الكفايات املهنية
)MLA( اليت أقرتها مجعية املكتبات الطبية
صباح حممد كريم كلو

:املستخلص
 يف ضوء الكفايات,تهدف هذه الدراسة إىل تقييم برنامج (دبلوم عالي أمني مكتبة طبية) يف قسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان قابوس
 إضافة إىل، من حيث املقررات الدراسية واألساتذة القائمني على تدريس هذه املقررات،)MLA( املهنية اليت أقرتها مجعية املكتبات الطبية
 اعتمدت الدراسة املنهج املسحي يف حتديد الكفايات واملواصفات املطلوب توافرها.تقييم املعامل ومصادر املعلومات املتاحة يف هذا اجملال
 واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي, اليت طورت من قبل اجلمعيات املهنية املختصة يف جمال املعلوماتية الطبية،يف أمناء املكتبات الطبية
 وتوصلت الدراسة, وتقييم مدى تطابقها مع الكفايات املهنية اليت حددتها تلك اجلمعيات،التحليلي يف وصف املقررات الدراسية للربنامج
 وخلصت. من جمموع الكفايات اليت حددتها اجلمعيات املهنية%94,11 أىل أن املقررات الدراسية للربنامج قد حققت نسبة مطابقة مبقدار
 والسعي إىل إمكانية تعميمه على األقسام العلمية لدراسات،الدراسة إىل جمموعة من التوصيات اليت ميكن أن تسهم يف تطوير هذا الربنامج
.املعلومات يف الوطن العربي
. برنامج دبلوم عالي مكتبات طبية, الكفايات املهنية,)NLM (  مجعية املكتبات الطبية, املكتبات الطبية:الكلمات املفتاحية

Evaluation of Higher Diploma in Medical Librarianship Programme offered
by SQU Department of Information Studies in the Light of the Professional
Competences Approved by MLA
Sabah Mohammed Kallow
Abstract:
The paper aims to evaluate the programme of Higher Diploma in Medical Librarianship offered by the Department
of Information Studies, Sultan Qaboos University, in the light of the professional competences approved by the
Medical Library Association (MLA). The process covers the offered courses and their instructors, labs and existing
sources of information in this area. The study is based on surveys conducted to identify the competences and
specifications of medical librarians as defined by medical informatics professional associations. It has applied the
analytic, descriptive approach to assessing the programme’s course descriptions and the extent to which the
courses conform to the professional competences mentioned above. The findings suggest that the courses have
achieved 94.11% of such competences. Recommendations have been made as to ways and means of programme
improvement and applicability in other information studies departments in the Arab world. professional
competence,
Keywords: Medical Libraries, Medical Library Association (MLA), Higher Diploma in Medical Librarianship
Programme
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مقدمة

العربية املتخصصة يف جمال الطب والعلوم الصحية عددا من

تعد املكتبات الطبية أحد أنواع املكتبات املتخصصة ،اليت تقدم

املشاكل والتحديات املتصلة بتوفر الكفاءات البشرية املؤهلة إلدارة

خدماتها املعلوماتية يف جماالت الطب األحيائي والعلوم الصحية

املكتبات الطبية؛ بسبب غياب الربامج الدراسية املتخصصة يف

( ,)Biomedical & Health Sciencesإذ أصبح وجودها اليوم ميثل

جمال املعلوماتية الصحية ،اليت تأخذ على عاتقها توفري الكفاءات

ضرورة ملحة يف كافة املؤسسات الصحية ،كاملستشفيات واملراكز

األكادميية املتخصصة يف إدارة هذه املكتبات ،والقادرة على وضع

الصحية إضافة إىل الكليات واملعاهد الطبية؛ وذلك لسببني أساسني

سياسات علمية رصينة تكفل بناء جمموعات هذه املكتبات ،والعمل

هما( :كلو)14: 2010 ,

على تنظيمها وفق النظم والتقنيات العاملية املتخصصة يف جمال

 -التطورات العلمية احلاصلة يف جمال العلوم الطبية ،وتزايد

الطب والعلوم الصحية ،كالتطبيقات اخلاصة بقائمة رؤوس

النتاج الفكري يف هذا اجملال ،وتنوع التخصصات الدقيقة فيه

املوضوعات الطبية  ،MeSHونظام تصنيف املكتبة الوطنية الطبية

(كالطب الباطين واجلراحة والتمريض والصيدلة وطب األسنان

 ،NLM Classificationمبا يليب حاجات املستفيدين منها.

وغريها) ،إضافة إىل التداخل املوضوعي بني التخصصات الطبية
مع التخصصات العلمية األخرى ذات الصلة بالطب والعلوم الصحية

 -2أهداف الدراسة:

(كعلوم احلياة والكيمياء والفيزياء واهلندسة الطبية وغريها).

تهدف الدراسة إىل حتقيق اآلتي:

 -التطورات التقنية املتسارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات

 -بيان توصيف املقررات الدراسية املعتمدة يف الربنامج ،وبيان مدى

واالتصاالت ،والتوسع احلاصل يف جمال النشر اإللكرتوني ،وانتعاش

حتقيقها حلاجات سوق العمل ومتطلباتها.

البيئة الرقمية للمعلومات ،اليت متيزت بقدرتها على استيعاب

 -بيان املتطلبات املادية واللوجستية الالزمة؛ لتنفيذ الربنامج من

النتاج اهلائل من املعلومات الطبية مبختلف أشكاهلا الرقمية

أعضاء هيئة تدريس وفنيني ومعامل ومصادر معلومات وبيئات

واملطبوعة واملرئية واملسموعة ،والعمل على حصرها وتيسري

مناسبة للتدريب.

وصول املستفيدين إليها بسهولة وكفاءة عالية.

 -بيان مدى توافق املقررات الدراسية للربنامج ،والكفايات اليت

وألجل أن حتقق هذه املكتبات أهدافها يف خدمة املستفيدين ،بات

أقرتها مجعية املكتبات الطبية (.)MLA

من الضرورة تهيئة الكفاءات البشرية املتخصصة والقادرة على
إدارتها ،من خالل إعداد الربامج الدراسية املتخصصة.

 -3أهمية الدراسة:

يف عا م  2000أصدرت اجلمعية الدولية للمعلومات الصحية (�Interna

تكمن أهمية هذه الدراسة يف كونها تعكس جتربة وخربة قسم

 )tional Medical Informatics Associationتوصياتها بأهمية التعليم

دراسات املعلومات جبامعة السلطان قابوس يف تطوير برنامج دبلوم

يف جمال املعلوماتية الصحية والطبي ة (�Health &Medical Informat

عالي إلعداد أمناء مكتبات طبية ,وبيان جوانبها اإلجيابية املتمثلة

 ,)icsحيث جاءت هذه التوصيات نتيجة للتعليم املبين على شروط

يف سد حاجات املكتبات ومراكز املعلومات بالكفاءات البشرية

املعرفة واملهارات ،اليت حيتاج إليها املختصون يف جمال الرعاية

املؤهلة يف جمال إدارة املكتبات الطبية ،وتكمن أيضا أهميتها يف

الصحية؛ ليصبحوا خمتصني يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،ويف

تشخيص بعض املشاكل والتحديات اليت واجهت القسم ،والعمل

جمال املعلوماتية الصحية والطبية.

على حلها وتوفري سبل جناحها.

إن هذه التوصيات متثل دليال توجيهيا إلقامة الدورات واملسارات
الدراسية والربامج يف جمال املعلوماتية الصحية والطبية (،)HMI

 -4منهجية الدراسة:

وداعمة للمبادرات الدولية.)IMIA,2000( .

اعتمدت الدراسة املنهج املسحي يف مسح الكفايات واملواصفات
املطلوب توافرها يف أمناء املكتبات الطبية ،واليت طورت من قبل

ثانيا :اإلطار العام للدراسة
 -1مشكلة الدراسة:

اجلمعيات املهنية املتخصصة يف جمال املعلوماتية الصحية ،مثل
اجلمعية العاملية للمعلومات الطبي ة (�International Medical In

على الرغم من اهتمام العديد من املؤسسات الصحية مبختلف

 ,)formatics Association (IMIAومجعية املكتبات الطبية (,)MLA

أنواعها (كاملستشفيات وكليات الطب واملعاهد الصحية وغريها)

واعتمدت أيضا الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف وصف حماور

بأهمية بناء املكتبات الطبية وتطويرها؛ لكونها متثل املصدر

املقررات الدراسية لربنامج دبلوم عالي أمني مكتبة طبية يف قسم

الرئيس ،الذي ميد العاملني واملستفيدين باملعلومات الصحية

دراسات املعلومات ،ومدى مطابقتها للكفايات املهنية املطلوب

العامة واملتخصصة ،من خالل ما توفره هذه املكتبات من مصادر

توافرها لدى أمناء املكتبات الطبية اليت حددتها مجعية املكتبات

معلومات طبية مبختلف أنواعها وأشكاهلا التقليدية والرقمية ،وما

الطبية (.)MLA

تقدمه من خدمات معلوماتية متطورة ومتنوعة ,وهذا يتطلب
توافر عدد من الكفايات واملواصفات املوضوعية والفنية واملهنية

 -5حدود الدراسة:

لدى األفراد العاملني على إدارة هذه املكتبات ,وهنا تكمن إشكالية

احلدود النوعية :برنامج دبلوم عالي أمني مكتبة طبية.

هذه الدراسة؛ إذ تواجه العديد من املكتبات ومراكز املعلومات

احلدود املكانية :قسم دراسات املعلومات – جامعة السلطان قابوس.
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احلدود املوضوعية :املعلومات الطبية والعلوم الصحية.

هلذه املناهج ،واستنادا إىل توصيف ( )636برناجما لدورات مقدمة
يف الواليات املتحدة األمريكية يف جماالت( :الصحة العامة والتمريض

ثالثا :الدراسات السابقة

والصحة والطب واملعلوماتية احليوية) ,وقد استعملت الدراسة

تناولت الدراسة جانبني من الدراسات السابقة ،هما:

نظاما للمقارنة بني التخصصات املعلوماتية اخلمس املذكورة.

اجلانب األول :دراسات سابقة ركزت على جمال أهمية تأهيل

وتناولت الدراسة أيضا توصيفا للمقررات الدراسية املتاحة

خمتص باملعلومات بشكل عام ,وبهذا الصدد استعرضت الدراسة

على صفحات الويب يف اجلامعة ,واقتصرت على عينات من هذه

دراستني عربيتني ،هما:

املقررات اليت طرحت ملرة واحدة ويف الوقت املناسب ،أما نظام

 -1دراسة املهنا ( ،)779-761: 2011املوسومة بـ (التأهيل األكادميي

التصنيف فقد استند إىل نظام ترميز يعتمد يف املقام األول على

ألخصائي املكتبات واملعلومات يف القرن احلادي والعشرين) ،اليت

عناوين املقررات الدراسية ،وعلى توصيف هذه املقررات ،وبذلك

ركزت على ثالثة عوامل أساسية تؤدي دورا مهما يف جناح عملية

متكنت الدراسة من تطوير (نظام تصنيف معلوماتي مستند إىل

التأهيل األكادميي للعاملني يف مؤسسات املعلومات ،وهي :األستاذ

املقررات الدراسية).

واملنهج الدراسي واألدوات املساعدة من خمتربات وأجهزة ومعدات

)Course- Based Informatics Program Categorization(CBIPIC

ترتبط بعمل مؤسسات املعلومات .وقد توصلت الدراسة إىل حتديد

ميكن استعماله على حد سواء يف تصنيف املقررات الدراسية ألي

عدد الكفايات املطلوب توافرها يف مناهج أقسام املكتبات واملعلومات

برنامج تعليمي يف جمال الطب األحيائي والصحة املعلوماتية

يف القرن احلادي والعشرين منها:

( ،)BMHIويف مقارنة الربامج الدراسية يف التخصص نفسه أو يف

 -أهمية تقديم تعليم معلوماتي مهين يتضمن حمتوى معرفيا

التخصصات ذات الصلة.

موضوعيا متخصصا.

إن نظام التصنيف املعلوماتي املستند إىل املقررات الدراسي ة (�CBI

 -تقديم فهم مناسب لطبيعة املعلومات بأشكاهلا املختلفة,

 )PICميكن أن يوفر األسس؛ ملناقشة التعليم يف جمال الطب األحيائي

وذلك بالنسبة إىل احلصول عليها وتوليدها واختزانها وإدارتها

والصحة املعلوماتية ( )BMHIحبسبانه ختصصا متكامال ،وهو

واسرتجاعها واستعماهلا وبثها.

يساعد على حتديد الكفايات لتخصصاته الفرعية.

 -تقديم املعرفة الضرورية عن النظم والتكنولوجيا اليت بواسطتها

 -1دراسة هوانغ  ،)103-89 :2007( Huangوهي بعنوان« :كفاءات

تعاجل املعلومات ومصادرها والطرق الكمية والكيفية الالزمة

مناهج الدراسات العليا يف جمال املعلومات الصحية والطبية والطب

لتحليلها.

احليوي :إطار عمل» .أشارت هذه الدراسة إىل أن التطور السريع

 -2دراسة الياسري ( ،)2009وهي بعنوان( :برامج تأهيل أخصائي

يف جمال برامج املعلومات الصحية والطبية والطب األحيائي

املعلومات يف مواجهة العصر الرقمي) ,هدفت الدراسة إىل تقييم

جاء ليؤكد احلاجة إىل توافر مناهج أساسية يف هذه التخصصات

برامج تأهيل املكتبيني يف اجلامعات العربية؛ ملعرفة مدى تغطيتها

املتنوعة.

للمفاهيم احلديثة يف علم املكتبات واملعلومات ،وإسهامها يف تطوير

لقد تناولت هذه الدراسة أهم الكفايات اليت أوصت بها اجلمعية

مهارات املكتبيني ،وملعرفة مدى التوافق بني الربامج التأهيلية

العاملية للمعلومات الطبي ة (�International Medical Informatics As

للمكتبني وواقع العمل الفعلي يف املكتبات.

 )sociation (IMIAيف جمال املعلومات الصحية والطبية؛ من أجل

استعملت الدراسة املنهج املسحي يف البحث واعتمدت على عينة

صياغة إطار حمدد الستعماهلا يف تطوير املناهج الدراسية ,حيث

قصدية يف اختيار األقسام الدراسية ،وخلصت نتائجها إىل أن أقسام

قامت الدراسة مبراجعة ( )40برناجما يف جمال املعلومات الطبية

علم املعلومات واملكتبات تسعى ،ولكن خبطوات بطيئة ،إىل تعديل

والصحية على مستوى العامل؛ ملالحظة مدى انعكاس هذه الكفايات

براجمها لتصبح قريبة من الواقع اجلديد ملهنة املكتيب ،لكنها يف

املهنية على املناهج احلالية وتعرف الكفايات اجلديدة.

الوقت ذاته تتوافق نوعا ما وواقع العمل الفعلي يف املكتبات العربية.

اعتمدت الدراسة على مواقع اإلنرتنت حبسانه مصدرا أساسا للبحث

اجلانب الثاني :قسم من الدراسات السابقة ركز على جمال تطوير

باستعمال الكلمات املفتاحية اآلتية يف صياغة اسرتاتيجيات البحث:

املناهج الدراسية يف حقل املعلوماتية الصحية والطبية ,وبهذا

 ( �health informatics) ,(Medical Informatics) ,(Biomedical Infor

الصدد استعرضت الدراسة دراستني أجنبيتني هما:

matics) ,(Curriculum) ,(Curricula) ,(Competency), ( Education),

 -1دراسة  ،)212-195 :2011(Bradley&Hemmingerوهي بعنوان:

 , )’Master) ,(Diploma) ,(Ph.Dواعتمدت أيضا الدراسة يف خمرجات

(املقارنة املستندة إىل مناهج الطب احليوي وبرامج املعلوماتية

البحث احملددات اآلتية:

الصحية يف الواليات املتحدة األمريكية) ،هدفت هذه الدراسة إىل

 -اللغة اإلنكليزية

وضع خطة للمقارنة املنهجية للربامج يف ختصصات الطب احليوي

 -الربامج

واملعلوماتية الصحية ( ،)BMHIوحتديد القواسم املشرتكة بني

 -الدوريات.

املناهج املعلوماتية هلذه التخصصات.

وقد توصلت الدراسة إىل عدد من تصاميم املناهج والربامج

اعتمدت الدراسة على استعمال األسس النظرية ،مسرتشدة بعدة

الدراسية ،وإىل عدد من الكفايات املهمة ،مثل:

جمموعات من الكفايات املنشورة لتطوير برنامج أو نظام تصنيف

 -مهارات البحث واملعرفة يف جمال املعلومات الصحية والطبية.
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اجلدول رقم ( )1الكفايات املعرفية واملهارات اليت أوصت بها اجلمعية العاملية للمعلومات الطبية
Domain 3
)(methods of informatics /computer science

Software, hardware and networking
Communications
Programming
Database systems
System modeling
Human–computer interaction
Methods for informatics/
computer science
Change management
Mathematics
Biometry
Word
processing/spreadsheet skills

Domain 2
)(medicine, biosciences and health system organization

Domain 1
)(methods for processing of information and knowledge in healthcare

1234567891011-

Fundamentals of biosciences
(anatomy,physiology, microbiol)ogy, clinical sciences
Disease diagnosis and management
Socio-psychology
Health system organization
Health economics and administration

12345-

Data/information processing
Information systems in healthcare
Documentation
Library literacy/literature retrieval
Vocabulary and disease classification
Quality data design
Decision support and knowledge
representation
Evidence-based practice
Electronic communication
Biostatistics and epidemiology
Image and signal processing
)Bioinformatics (optional
Robotics, modeling, medical physics
)(optional
Ethics, privacy and confidentiality
Standards in HMI
Evaluation methods
Decision-making and constructing guidelines
)Health record: structure and design (HER

1234567891011121314151617181920-

 -كفايات النظم واألساليب املعلوماتية اليت كانت تدرس يف جمال

اجملال الثالث :أساليب املعلوماتية /علوم احلاسب اآللي :ويتضمن

علوم احلاسب اآللي.

( )11حمورا موضوعيا.

 -املعرفة أو املهارات الالزمة يف جمال االتصاالت الشخصية.

 -2مجعية املكتبات الطبية (:)Medical Library Association

 -األثر االجتماعي لتكنولوجيا املعلومات يف الصحة.

أحدثت مجعية املكتبات الطبية ( ،)MLAمنذ تأسيسها عام ،1898

إن اإلطار املقرتح يف هذه الدراسة وحتليل البيانات قد تكون أمورا

تطورا كبريا يف جمال البحوث والدراسات والرعاية الصحية وعلوم

مهمة؛ ألجل تطوير منهج منطي على أساس الكفاءة.

املعلومات الصحية ،وقد أكدت رؤيتها ذلك بأن «يقدم خمتص
املعلومات ,معلومات تتميز باجلودة؛ من أجل حتسني املستوى

رابعا :الكفايات املهنية ألمناء مكتبات العلوم الصحية

الصحي ,وتؤكد اجلمعية ،منذ أكثر من قرن ،من خالل أعضائها

اهتم العديد من املنظمات ومجعيات املكتبات املتخصصة يف جمال

وبراجمها ،تقديم خدماتها للمجتمع وتوفري معلومات نوعية؛

الطب والعلوم الصحية بتطوير وإقرار جمموعة من الكفايات

لتحسني الرعاية الصحية وإجراء البحوث والدراسات وبث الوعي

املهنية والفنية واملوضوعية املطلوب توافرها لدى العاملني يف إدارة

املعلوماتي الصحي لدى اجلمهور)Homan &McGowan,2002:80( .

هذه املكتبات ،اليت جيب أن تؤكدها الربامج واملقررات الدراسية

ويف إطار تقديم خدماتها لتطوير مهنة املكتبات واملعلومات الطبية

اخلاصة بإعداد هذه الكفاءات ,واهتمت هذه اجلمعيات كذلك

والصحية فقد حددت مجعية املكتبات الطبية ( )34( )MLAكفاية

مبراجعة وحتديث هذه الكفايات بصفة مستمرة ودورية؛ للتأكد

مهنية ينبغي توافرها لدى القائمني على إدارة املكتبات الطبية,

من مناسبتها وصالحياتها ملواجهة املتغريات والتطورات املتسارعة،

اعتمدت من قبل قسم دراسات املعلومات يف جامعة السلطان

اليت حتصل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تعتمد

قابوس يف برنامج (دبلوم عالي أمني مكتبة طبية ) ،وقد وزعت

عليها املكتبات الطبية يف تقديم خدماتها املعلوماتية .لقد تناولت

هذه الكفايات من قبل مجعية املكتبات الطبية يف سبعة حماور

الدراسة الكفايات الواجب توافرها لدى أمناء املكتبات الطبية اليت

رئيسة ،وذلك على حنو ما يأتي:

أوصت بها مجعيتان مهنيتان متخصصتان يف جمال املعلوماتية

http://www.mlanet.org/education/policy/executive_summary.
html#1

الصحية ،هما:
 - 1اجلمعية العاملية للمعلومات الطبيةInternational Medical In�( :

 -1أن يتمتع القائم على املكتبة مبعرفة ودراية جيدة يف جمال

)formatics Association (IMIA

العلوم الصحية ،وجماالت الرعاية الصحية واالجتاهات والسياسات،

ركزت توصيات اجلمعية العاملية للمعلومات الطبية ( )IMIAعلى

اليت تؤثر يف تلك اجملاالت ،واليت تتضمن:

الكفايات املعرفية واملهارات األساسية اليت جيب أن تؤخذ بنظر

 -املمارسات اإلدارية والتجارية.

االعتبار يف جمال تدريس املعلوماتية الطبية والعلوم الصحية

 -السياسات والربامج الرئيسة للمؤسسات األم ،سواء كانت (مراكز

وحصرها ،كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)1وذلك يف ثالثة جماالت

صحية أو أكادميية أو مستشفيات حكومية أو شركات أو غريها).

موضوعية مشلت)Huang, 2007:90( :

 -الرعاية السريرية وكتابة األحباث والتعليم الطيب والقضايا

اجملال األول :أساليب معاجلة املعلومات واملعارف يف جمال الرعاية

الثقافية واألخالقية واالقتصادية والقانونية.

الصحية :ويتضمن ( )20حمورا موضوعيا.

 -املنظمات الصحية واملنظمات ذات الصلة بالعلوم الصحية.

اجملال الثاني :الطب ،والعلوم البيولوجية ،وتنظيم النظام الصحي:
ويتضمن مخسة حماور موضوعية.

 -2املعرفة والفهم يف جمال تطبيقات القيادة واألمور املالية
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واالتصاالت ،ونظرية اإلدارة والتقنيات ,ويتضمن ذلك اجلوانب

 -االتصاالت والبنية التحتية للمعلومات ،مبا يف ذلك شبكة املعلومات

اآلتية:

والويب.

 فهم رسالة املؤسسة األم ،وعمليات التخطيط ،ودور املكتبة يفاملؤسسة.

 -6فهم وتصميم املناهج الدراسية وأساليب التدريس ،والقدرة على

 -تطوير العالقات ،واحلفاظ على التحالفات مع اجلامعات واملكتبات

تعليم طرق الوصول إىل املعلومات ،وأساليب تنظيمها واستعماهلا،

العامة وخدمات الصحة العامة واملنظمات اجملتمعية وغريها؛ من

مبا يف ذلك:

أجل تلبية االحتياجات املعلوماتية للمستفيدين.

 -نظرية تعلم الكبار ،وعلم النفس املعريف.

 -إدارة املوارد البشرية ،مبا يف ذلك التوظيف واالستبقاء ،وتطوير

 -تقييم االحتياجات التعليمية والتحليل والتقييم.

املوظفني والتوجيه.

 -أساليب وطرائق التدريس والتقنيات التعليمية وتصميم النظم.

 -توفري املساحات املناسبة اليت تسهم يف ختطيط املرافق الالزمة

 -إدارة اخلدمات التعليمية.

ألقسام وشعب املكتبة.
 -إعداد امليزانيات ومجع األموال وحتليل التكاليف.

 -7فهم أساليب البحث العلمي ،والقدرة على فحص وحتديد األدبيات

 -العالقات العامة والتسويق واإلعالن.

البحثية من خمتلف التخصصات العلمية ،مبا يف ذلك:

 -برامج املكتبة وإدارة اخلدمات.

 استعمال مناهج البحث الكمية والنوعية وتفسريها. -حتديد وتنظيم ونقد النتاج الفكري.

 -3فهم املبادئ واملمارسات املتعلقة بتوفري خدمات املعلومات؛

 استعمال مبادئ املمارسة املبنية على األدل ة (�Principles of evi)based practice؛ لدعم اختاذ القرار.

لتلبية احتياجات املستفيدين مبا يف ذلك:

-dence

 -االحتياجات املعلوماتية من قبل املمارسني الصحيني والباحثني

 -إجراء البحوث وإعداد التقارير ونشر نتائج البحوث ،سواء بشكل

واإلداريني واحملاضرين والطالب والزبائن واجلمهور العام.

فردي أو ضمن فرق حبثية متعددة التخصصات.

 السياسات اإلعالمية للمؤسسة. -طرق توصيل املعلومات وأساليب الوصول إليها ،مبا يف ذلك النظر

خامسا :الربامج واملقررات الدراسية يف جمال املعلومات

يف االحتياجات احملددة من املعلومات لفئات سكانية متنوعة.

الصحية والطبية:

 -إدارة خدمات املعلومات.

منذ أن أصدرت اجلمعية الدولية للمعلومات الصحية ()IMIA

 -4القدرة على إدارة موارد املعلومات الصحية يف جمموعة واسعة من

توصياتها ،فقد اقترُ ح املزيد من املواصفات واملهارات والكفايات
يف جمال املعلوماتية الصحية والطبية (ُ ،)HMI
وطرح العديد من

األشكال ،مبا يف ذلك:

املقرراتُ ،
وطورت الربامج الدراسية على مستوى الدراسات العليا

 -االختيار والتملك والسيطرة على املوارد ،ويدخل يف ذلك

للدبلوم العالي واملاجستري والدكتوراه يف هذا اجملال ،من قبل

الرتخيص للموارد.

أقسام املكتبات ودراسات املعلومات يف خمتلف اجلامعات األمريكية

 -النشر العلمي وحقوق املؤلف ومنح الرتاخيص واخلصوصية

واألوربية.

وقضايا امللكية الفكرية.

ويف ضوء املسح الذي قامت به مجعية املكتبات األمريكية ( )ALA

 -حفظ املواد جبميع أشكاهلا وصيانتها وأرشفتها.

عام  ,2010حتتفظ مجعية املكتبات الطبية ( )MLAعلى موقعها,

 -املعايري واالتفاقيات الوطنية والدولية.

بعدد من مدارس املكتبات واملعلومات يف جامعات أمريكا الشمالية

 -االجتاهات يف تنسيق املعلومات وإنتاجها وتعبئتها وتوزيعها.

وكندا ،اليت تطرح املقررات والربامج الدراسية يف جمال املعلومات
الصحية والطبية ,حيث يوضح امللحق رقم ( )52( )1جامعة

 -5فهم واستعمال مجيع أنواع تكنولوجيا ونظم املعلومات؛ من

أمريكية ،و( )5جامعات كندية تطرح هذه املقررات والربامج

أجل إدارة كافة أشكال املعلومات ،مبا يف ذلك:

الدراسية على خمتلف املستويات

 -املبادئ األساسية للنظم اآللية ومعايري البيانات وتقنيات حتليل

http://www.mlanet.org/education/libschools./

النظم ،مبا يف ذلك التصميم والتقييم.

أما على صعيد اجلامعات العربية فلم تشهد أقسامها العلمية يف

 -اقتناء تكنولوجيا املعلومات واستعماهلا وتقييمها.

جمال علم املكتبات واملعلومات أي مستوى من الربامج الدراسية يف

 -تكامل النظم والتكنولوجيا.

جمال املعلوماتية الصحية والطبية حتى عام  ،2004وقد استشعرت

 -احللول التكنولوجية؛ من أجل الوصول الدائم إىل املعلومات

وزارة الصحة يف سلطنة عمان أهمية وجود هذه املكتبات يف

اإللكرتونية.

املستشفيات واملعاهد الصحية التابعة هلا ،وضرورة تهيئة الكفاءات

 -التطبيقات يف اجملاالت الناشئة ( ،)emerging areasكالطب احليوي

البشرية املؤهلة تأهيال أكادمييا ألدارتها؛ إميانا منها بالدور

وعلم األحياء احلسابي واملعلومات الصحية ،بما يف ذلك نظم

الفاعل الذي تقدمه هذه املكتبات يف حتسني اخلدمات الصحية يف

الرعاية الصحية اإللكرتونية والسجالت.

السلطنة ،ورفد الكوادر الطبية والصحية على خمتلف مستوياتها
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بأحدث املعلومات ،ومبختلف األشكال واألساليب التقنية .وبناء

املعلومات الصحية.

على ما تقدم فقد جاءت املبادرة من وزارة الصحة يف سلطنة عمان

 -5القيام مبهام التخطيط وإدارة املوارد املالية وبرامج اخلدمات.

ومنظمة الصحة العاملية ( )WHOيف طرح فكرة إنشاء برنامج على

 -6تطوير وإدارة نقاط الوصول إىل احملتوى الرقمي.

مستوى الدبلوم العالي متخصص يف إعداد أمناء مكتبات طبية,

 -7القدرة على العمل اجلماعي واإلسهام مع الفرق األخرى يف

وبعد التقصي الواسع من قبل منظمة الصحة العاملية عن جهة

التخصصات املتعددة.

أكادميية تتبنى فكرة تنفيذ هذا الربنامج فقد وقع االختيار على

 -8القدرة على التواصل مع اآلخرين باألساليب املكتوبة والشفهية.

قسم دراسات املعلومات يف جامعة السلطان قابوس ،حيث حصلت

وطبقا للمواصفات والكفايات املذكورة يسعى برنامج الدبلوم

موافقة اجلامعة على ذلك مبوجب قرارها املرقم ( )18يف عام .2004

العالي يف قسم دراسات املعلومات إىل إعداد أمناء مكتبات طبية

(جامعة السلطان قابوس :برنامج دبلوم عالي أمني مكتبة طبية).

قادرين على إشغال العناوين الوظيفية اآلتية ،وتأدية مهامها:
 -إدارة مواقع شبكة املعلومات (.)Management of Internet sites

سادسا :قسم دراسات املعلومات يف جامعة السلطان قابوس

 -خبري معلوماتية طبية (.)Medical Informatics experts

تأسس قسم دراسات املعلومات يف جامعة السلطان قابوس حبسبانه

 -مدير تنفيذي للمعلومات (.)Chief information officer

أحد أقسام كلية اآلداب والعلوم االجتماعية عام 1988-1987؛ لغرض

 -مفهرس (.)Cataloger

سد احتياجات املؤسسات املعلوماتية يف سلطنة عمان من الكوادر

 -حماضر(.)Instructors

والكفاءات ،اليت تواكب مبؤهالتها التطورات النظرية والتطبيقية

 -أمني مراجع طبية (.)Medical Reference librarian

احلاصلة يف ميدان املكتبات واملعلومات يف الدول الصناعية،

 -أمني مكتبة طبية (.)Medical Librarian

واحلاجات اخلاصة لسوق العمل على املستوى احمللي؛ بهدف التجاوب

 -اختصاصي معلومات طبية (.)Medical Information Specialist

مع احلضارات اإلنسانية والتفاعل معها ،وحتقيق التنمية الشاملة.
ومنذ تأسيس هذا القسم وهو يعمل على تطوير مقرراته

 -1متطلبات التقديم إىل الربنامج

الدراسية املعتمدة يف براجمه األربعة( :البكالوريوس والدبلوم

نظرا لطبيعة التخصص املوضوعي ملصادر معلومات املكتبات

العالي للمكتبات الطبية واملاجستري والدكتوراه)؛ لتكوين خمتصني

الطبية ،ولكون أغلب هذه املصادر مدونة باللغة اإلنكليزية ،إضافة

قادرين على حل املشاكل وإدارة املعرفة وتنظيمها والتعامل مع

إىل اعتمادها على أساليب النشر اإللكرتوني ,وتعدد قواعد البيانات

قواعد املعلومات وشبكاتها وتقنياتها ,متمكنني من التواصل مع

والدوريات اإللكرتونية املتخصصة يف جمال الطب والعلوم الصحية،

املستفيدين ،والتعامل مع احتياجاتهم املتنوعة ،ومؤهلني للبحث

لذا اشرتط الربنامج على الطلبة املتقدمني للدراسة فيه ما يأتي:

عن املعلومات يف شبكة املعلومات ،وتصميم مواقعها وصياغة

 -1أن يكون الطالب حاصال على شهادة البكالوريوس يف أحد اجملاالت

اسرتاتيجيات البحث فيها ,وهي املهارات اليت يزداد طلب السوق

املوضوعية اآلتية:

عليها ،ال فرق يف ذلك بني مؤسسات املعلومات يف القطاع اخلاص

 -العلوم الصحية .Health Sciences

أو العام ،وبني املكتبات املدرسية منها واألكادميية واملتخصصة

 -امليكروبيولوجي .Microbiology

والطبية وغريها http://www.squ.edu.om/tabid/3844/language/

 -علم املختربات الطبية .)Medical Laboratory science (MLS

en-US/Default.aspx

 الكيمياء احلياتية .Biochemistry -2ولكون لغة التدريس يف الربنامج اللغة اإلنكليزية ،لذا جيب على

سابعا :برنامج الدبلوم العالي ألمني مكتبة طبية

املتقدم أن جييد اللغة اإلنكليزية كتابة وحتدثا.

ميثل برنامج الدبلوم العالي ألمني مكتبة طبية أحد الربامج

 -3إضافة إىل شروط أخرى تتعلق باملعدل الرتاكمي ،وقوة الشخصية،

األكادميية الفريدة على مستوى الوطن العربي ,ويسعى إىل توفري

وثقافة املتقدم.

الدعم التعليمي واملعلوماتي يف جمال إدارة وتنظيم املعلومات

لقد ُوضعت شروط القبول يف الربنامج بالتنسيق بني قسم

الطبية والصحية وخدماتها.

دراسات املعلومات ووزارة الصحة يف سلطنة عمان ،حيث شُكلت

إن من أبرز أهداف هذا الربنامج هو إعداد أمناء مكتبات طبية
لديهم الكفاءة واملقدرة على أداء املهام اآلتية ،طبقا للمواصفات

جلنة مشرتكة الختبار مستوى اللغة اإلنكليزية ،وتدقيق املعدالت
الرتاكمية للمتقدمني إىل الربنامج.

واملعايري اليت حددتها مجعية املكتبات الطبية (:)MLA
 -1بناء وحتديث اجملموعات وفق السياسات املرسومة للمكتبة.

-2متطلبات البنى التحتية لتنفيذ الربنامج:

 -2اخلربة يف جمال تنظيم اجملموعات ونظم اسرتجاع املعلومات

حرصت إدارة القسم على توفري مجيع املتطلبات األساسية لتنفيذ

الصحية والطبية ،وأساليب بثها للمستفيدين.

هذا الربنامج ،وهي ما يأتي:

 -3املقدرة والكفاءة يف استعمال تقنيات املعلومات واالتصاالت

 -1توفري أعضاء هيئة تدريس مؤهلني للتدريس يف هذا الربنامج,

املالئمة وتقييمها.

ولتحقيق هذا املطلب:

 -4إشراك املستفيد النهائي يف التطبيقات وعمليات اسرتجاع

 -يقوم بالتدريس يف هذا الربنامج عدد من أعضاء هيئة التدريس
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ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه يف ختصص علم املكتبات

 -4فسح اجملال أمام مجيع طلبة الربنامج باالرتباط باملكتبة

ودراسات املعلومات من جامعات أمريكية أو بريطانية ,وحيملون

االفرتاضية للمنظمة جمانا.

ألقابا علمية بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك.
 -استضافة عدد من األساتذة الزائرين املختصني يف جمال املعلوماتية

 -4املقررات الدراسية للربنامج

الصحية والطبية من جامعات ناطقة باللغة اإلنكليزية ,وبناء على

يتألف الربنامج الدراسي من ( )12مقررا دراسيا ،وينفذ الربنامج يف

توصية منظمة الصحة العاملية ( )WHOفقد متت مفاحتة كل من:

( )30ساعة معتمدة ،يف ( )37ساعة تدريسية ،و( )30ساعة تدريبية
أسبوعيا ،وقد ُقسمت على ثالثة فصول دراسية ،وكما هو مبني يف

 .جامعة بتسبريك (.)University of Pittsburgh

اجلدول رقم (:)2

 -االستعانة بكلية الطب يف جامعة السلطان قابوس؛ لرتشيح أحد

 -1فصل دراسي خريفي ،ويشتمل على مخسة مقررات دراسية،

��������������������������������������������  �Medi
أعضاء هيئة التدريس لتدريس مقرر ( مصطلحات طبية

تتكون من ( )12ساعة معتمدة ،وبواقع ( )17ساعة تدريسية

 .املكتبة الوطنية الطبية (.)NLM

.)cal terminology

أسبوعيا.

 -متت االستعانة مبؤسسة ()Fulbright؛ لرتشيح خبري للتدريس يف

 -2فصل دراسي ربيعي ،ويشتمل على مخسة مقررات دراسية
( )12ساعة معتمدة ،وبواقع ( )20ساعة

الربنامج.

أخرى ،تتكون من

 -2توفري معمل حاسوب خاص بطلبة الربنامج ،جمهز بالربامج

تدريسية أسبوعيا.

وقواعد البيانات ومصادر املعلومات اإللكرتونية يف جمال الطب

 -3فصل دراسي صيفي ،ويشتمل على مقررين دراسيني مكونني

والعلوم الصحية ،منها على سبيل املثال( :ابن اخلياط.)2007 :

من ( )6ساعات معتمدة ،وبواقع ( )30ساعة تدريبية أسبوعيا.

 قواعد بيانات طبية ،مثل قاعدة بيانات ( ،)Medlinوقاعدةبيانات ( ،) PubMedوقاعدة بيانات (.)Medline Plus

 -5توصيف املقررات الدراسية :

 -نظم التصنيف العامة واملتخصصة يف جمال الطب ،وتكون متاحة

أ  -مقررات الفصل اخلريفي:

على شبكة املعلومات ،مثل:

 -املكتبات الطبية :اإلدارة وبناء اجملموعات (Medical Librarianship:

Library of Congress Classification

 :) Management and Collection Developmentيغطي هذا املقرر

Web DDC

احملاور املوضوعية اآلتية:

NLM Classification

 .أنواع املكتبات الطبية وسياق املكتبات الطبية يف املؤسسة األم،

 -أدوات التحليل املوضوعي املتاحة على شبكة املعلومات ،مثل:

واملهام اإلدارية ،مثل التخطيط وإعداد امليزانية ،والرقابة املالية

)Medical Subject Heading (MeSH

والتنظيم.

)Library of Congress Subject Heading (LOSH

 .بناء اجملموعات ،ويتضمن العوامل املؤثرة يف بناء اجملموعات

Index Medicos

وسياسات اختيار مصادر املعلومات.

 -3وألغراض التدريب العملي فقد اعتمد الربنامج على املكتبة

 -مصطلحات طبية ( :)Medical terminologyيهدف هذا املقرر إىل

الطبية يف جامعة السلطان قابوس ،حبسبانه مركزا للتدريب

تعريف الطالب باملصطلحات الطبية األساسية ،من خالل تطوير

العملي والفين ،وبإشراف مديرها احلاصل على شهادة املاجستري يف

مهاراتهم املتعلقة بالقراءة والفهم ،وترمجة النصوص اإلجنليزية

جمال املكتبات الطبية.

املختارة يف العلوم الصحية.
ُتعرض هذه النصوص على الطالب؛ للفهم واملناقشة والرتمجة

 -3موقف منظمة الصحة العاملية ومساندتها للربنامج

حتت إشراف أستاذ املقرر؛ لتمكينهم من متابعة األدبيات املنشورة

خيضع الربنامج لتقييم منظمة الصحة العاملية ألجل اعتماده

يف هذا اجملال ،والعمل على تنظيمها وحفظها وتيسري اسرتجاعها

دوليا ,فقد زار مشرف املكتب اإلقليمي بشرق البحر املتوسط

للمستفيدين.

ملنظمة الصحة العاملية الربنامج؛ لتقييمه من حيث مقرراته

 -الفهرسة الوصفية (  :)Descriptive Catalogingيتناول هذا املقرر

الدراسية واختبارات الطلبة والنتائج والتدريب امليداني والعملي،

املوضوعات اآلتية:

وقد أكدت توصياته اآلتي)Al-Shorbaji ;2005 ( :

 .قواعد الفهرسة األجنلو أمريكية ( .)AACR

 -1أن يشارك املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية مع جامعة

 .عمليات الفهرسة.

السلطان قابوس يف توقيع شهادات التخرج.

 .تنظيم الفهارس.

 -2أن يكون للربنامج صفحة يف موقع املكتب اإلقليمي؛ ألغراض

 .األشكال املادية للفهارس.

التقييم واإلعالن عن الربنامج يف املستقبل.

 .اجلهود الدولية يف جمال الفهرسة ،مثل الرقم املعياري للكتاب

 -3تأكيد املبادرات الفاعلة لربط الربنامج بالربامج املشابهة له

( ،)ISBNوالرقم املعياري للسالسل (.)ISSN

يف الدول املتقدمة ،والتواصل مع اخلرباء يف املعلوماتية الطبية

 .الفهارس املقروءة آليا (.)MARC

والصحية.

 .املصادر اإللكرتونية ،وملفات احلاسوب.
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صباح كلو

اجلدول رقم ( )2املقررات الدراسية املعتمدة يف برنامج الدبلوم العالي ألمناء املكتبات الطبية

Fall Semester:

Teaching Hours

Credits

4

3

Medical Librarianship: Management and Collection Development

INFO 5110

.Course No

Course Title

2

2

Medical terminology

INFO 5120

4

2

Descriptive Cataloging

INFO 5140

4

3

Classification 1

INFO 5150

3

2

Information Services

INFO 5190

17

12

Total
Spring Semester

Teaching Hours

Credits

Course No.

Course Title

3

2

Medical Subject Analysis

INFO 5210

4

2

The Internet for Medical professionals

INFO 5220

5

3

Classification 2

INFO 5230

4

3

Information systems and Databases

INFO 5240

4

2

Medical Reference work

INFO 5250

20

12

Total
Summer Semester

Teaching Hours

Credits

Course Title

Course No.

15

3

Practical Training in information services

INFO 5310

15

3

Practical Training in technical processing

INFO 5320

30

6

Total

 .االجتاهات احلديثة يف جمال الفهرسة.

 -املصطلحات املقيدة ( ،)Controlled vocabulariesاملتمثلة بقوائم

 -التصنيف)Classification/1( 1/

رؤوس املوضوعات مثل:

ويتناول هذا املقرر املوضوعات اآلتية:

 .قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكوجنرس ( :)LCSHإذ يتدرب

 .مفهوم التصنيف وأهدافه ووظائفه.

الطلبة على استعماهلا ،اعتمادا على النسخ املطبوعة منها ،والنسخة

 .أنواع نظم التصنيف.

اإللكرتونية املتاحة على شبكة املعلومات.

 .ويركز املقرر على دراسة نظامني أساسني من نظم التصنيف

 .قائمة رؤوس املوضوعات الطبية ( ،)MeSHوهي قائمة رؤوس

العامة ،وهما:

موضوعات مقيدة متخصصة يف جمال العلوم الصحيةُ ,يدرب

 -1نظام تصنيف ديوي العشري ( :)DDCيعتمد هذا النظام يف تدريس

الطلبة على استعماهلا اعتمادا على النسخة املطبوعة ،والنسخة

املقرر على الطبعة ( ،)23املطبوعة ،والنسخة اإللكرتونية املتاحة

اإللكرتونية املتاحة جمانا على موقع املكتبة الوطنية الطبية (

على شبكة املعلومات ،حيث يركز يف التطبيقات العملية على جمال

.)NLM

العلوم الطبية ضمن رقم التصنيف (.)619- 610

 -املصطلحات غري املقيدة ( :)Uncontrolled Vocabulariesوفيها ُيدرب

 -2نظام تصنيف مكتبة الكوجنر س �Library of Congress Classifica

الطلبة على بناء امللف االستنادي (ِ ،)Authority listباستعمال نظام

 :tionويعتمد يف تدريس املقرر على الطبعة املطبوعة ،والنسخة

سيمفوني.

اإللكرتونية املتاحة على شبكة املعلوماتُ ،
ويركز يف التطبيقات

 -شبكة اإلنرتنت ألصحاب املهن الطبية (The Internet for Medical

العملية على جمال العلوم الطبية ،ضمن رقم التصنيف (.)R

 :)Professionalsيتناول هذا املقرر تطبيقات شبكة املعلومات من

 -خدمات املعلومات ( :)Information Servicesيغطي هذا املقرر عددا

قبل أصحاب املهن الطبية؛ وألجل ذلك فإن املقرر يغطي احملاور

من خدمات املعلومات الطبية منها:

املوضوعية اآلتية:

 .خدمات اإلعارة ( .)Circulation

 .مفهوم شبكة املعلومات ،وشبكة الويب العاملية ()WWW

 .اخلدمات املرجعية (.)Reference services

 .ادوات البحث الوصفية (.)Meta Search Tools

 .خدمات تدريب املستفيد (.)End-User Education

 .األدلة املوضوعية (.)Subject directories

 .أنشطة اخلدمات التعاونية مثل:

 .مشغالت البحث ( .)search engines

 -اإلعارة املوحدة (.)Interlibrary lending

 .بناء اسرتاتيجيات البحث (.)search strategies

 -املشاركة يف تنمية اجملموعات.

 .تقييم صفحات الويب.

 -التدريب التعاوني للعاملني.

 .ويركز املقرر أيضا على التدريب العملي يف تصميم وبناء املواقع
وصفحات الويب.

ب -مقررات الفصل الربيعي:

 -التصنيف :)Classification /2( 2/يتناول هذا املقرر نظام تصنيف

 -حتليل موضوعي ( :)Subject Analysisيتناول هذا املقرر مفهومي:

املكتبة الوطنية الطبية ( ،)NLM Classificationاملتاح جمانا على
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موقع املكتبة ،والذي حيصر مجيع التخصصات الطبية األساسية

 -مقرر املكتبات الطبية :اإلدارة وبناء اجملموعتات (�Medical Librari

والسريرية حتت الرموز ( ، ) QS-QZو(ً .)W-WZ

 anship: (Management and Collection Developmentحيقق عددا

ويكون تدريب الطلبة على هذا النظام من خالل النسخ املطبوعة

من الكفايات املهنية ،اليت حددتها مجعية املكتبات الطبية ،وعلى

واإللكرتونية.

وجه اخلصوص الكفايات املتعلقة بـ:

 -نظم املعلومات وقواعد البيانا ت (�Information Systems and Da

 -1السياسات والربامج الرئيسة للمؤسسات األم ،سواء كانت (مراكز

 :)tabasesيوفر هذا املقرر للطلبة فرصة تعلم كيفية تصميم

صحية أو أكادميية أو مستشفيات أو شركات أو غريها).

وتنفيذ قواعد بيانات مصغرة ،وميكنهم أيضا من اكتساب اخلربة

 -2فهم رسالة املؤسسة األم ،وعمليات التخطيط ،ودور املكتبة يف

يف استعمال احلاسب اآللي أداة يف إدارة املعلومات ومعاجلتها .ويهدف

املؤسسة.

هذا املقرر إىل جعل الطلبة متمرسني يف استعمال برجميات بناء

 -3سياسة االختيار والتملك والسيطرة على املوارد.

قواعد البيانات ،مثل حزمة برنامج مايكروسوفت أكس س (�XP Mi

 -مقرر مصطلحات طبية ( ،)Medical terminologyوحيقق هذا

.)crosoft Access

املقرر الكفايات املتعلقة بأهمية متتع أمني املكتبة الطبية مبعرفة

 -املصادر املرجعية الطبية ( :)Medical reference workيهدف هذا

ودراية جيدة يف جمال العلوم الصحية ،وجماالت الرعاية الصحية

املقرر إىل تعريف الطلبة بأهم املصادر املرجعية الطبية (املطبوعة

واالجتاهات والسياسات املؤثرة يف هذه اجملاالت ،واليت تتضمن:

والرقمية) ،إذ يتناول التعريف بعناوينها ،وأساليب البحث فيها،

 -1الرعاية السريرية والتعليم الطيب والقضايا الثقافية واألخالقية

وطبيعة حمتوياتها ،وفئات املستفيدين منها ،إضافة إىل تغطيتها

واالقتصادية والقانونية.

املوضوعية واللغوية واجلغرافية ،وتشمل هذه املصادر املرجعية:

 -2املنظمات الصحية واملنظمات ذات الصلة بالعلوم الصحية.

 .املوسوعات الطبية (.)Medical Encyclopedias

 -3التطبيقات يف اجملاالت الناشئة ( ،)emerging areasكالطب

 .املعاجم الطبية (.)Medical Dictionaries

احليوي ،وعلم األحياء احلسابي ،واملعلومات الصحية ،بما يف ذلك

 .األدلة الطبية (.)Medical Directories

نظم الرعاية الصحية اإللكرتونية والسجالت.

 .كتب التكشيف واالستخالص الطبية ( Indexes and Abstracts

 -وحتقق أيضا املقررات الدراسية الفهرسة الوصفي ة (�Descrip

.)Medical

 ،)tive Catalogingو(التصنيف ،)1 /و( التصنيف ،)2/و(التحليل

 .قواعد البيانات الطبية (.)Medical Databases

املوضوعي) ،و(خدمات املعلومات) عددا من الكفايات املهنية اليت

 .األطالس الطبية (.)Medical Atlases

تتعلق بـ:

 .كتب املراجعات الطبية (.)Medical Book reviews

 -1بتوقري خدمات املعلومات؛ لتلبية احتياجات املستفيدين.
 -2بإدارة موارد املعلومات الصحية يف جمموعة واسعة من األشكال،

ج  -مقررات الفصل الصيفي:

مبا يف ذلك حفظ وصيانة وأرشفة املواد جبميع أشكاهلا.

 -التدريب العملي يف خدمات املعلوما ت (�Practical Training in infor

 -وحيقق مقرر( شبكة اإلنرتنت ألصحاب املهن الطبية)،

 :)mation servicesيوفر الربنامج للطلبة فرصة التدريب العملي

ومقرر(نظم املعلومات وقواعد البيانات) الكفايات املهنية ،املتعلقة

امليداني ،خالل شهري يوليو وأغسطس يف املكتبة الطبية جبامعة

بفهم واستعمال مجيع أنواع تكنولوجيا ونظم املعلومات الطبية

السلطان قابوس ،وعدد من مكتبات املستشفيات املرجعية يف

والعلوم الصحية؛ من أجل إدارة كافة أشكال املعلومات ،مبا يف ذلك:

سلطنة عمان ،كمكتبة املستشفى السلطاني ،ومكتبة مستشفى

 -1االتصاالت والبنية التحتية للمعلومات ،وشبكة املعلومات ،وموقع

صحار ،ومكتبة مستشفى النهضة ،وغريها؛ للتدريب على أساليب

الويب.

إدارة وتنظيم اجملموعات ،وتقديم اخلدمات املعلوماتية الطبية،

 -2املبادئ األساسية للنظم اآللية ،ومعايري البيانات ،وتقنيات

وذلك من أجل إعدادهم للعمل يف املكتبات الطبية حبسبانهم

حتليل النظم ،مبا يف ذلك التصميم والتقييم.

خمتصي معلومات طبية ،أو أمناء مكتبة طبية.

 -3تكامل النظم والتكنولوجيات.
 -4احللول التكنولوجية؛ من أجل الوصول الدائم إىل املعلومات

ثامنا :مدى مطابقة املقررات الدراسية لربنامج دبلوم

اإللكرتونية.

املكتبات الطبية مع الكفايات املهنية اليت حددتها مجعية

 -وحيقق مقرر املصادر املرجعية الطبية ()Medical reference work

املكتبات الطبية:

الكفايات املتعلقة بفهم أساليب البحث العلمي ،والقدرة على فحص

من خالل مطابقة حماور املقررات الدراسية لربنامج دبلوم

النتاج الفكري ،وحتديد األدبيات البحثية من خمتلف التخصصات

املكتبات الطبية مع الكفايات املهنية ألمناء املكتبات الطبية ،اليت

العلمية ،مبا يف ذلك استعمال مبادئ املمارسة املبنية على األدلة

حددتها مجعية املكتبات الطبية وجدت الدراسة ()MLA

( )Principles of evidence-based practiceلدعم اختاذ القرار.

أوال :أن املقررات الدراسية للربنامج حتقق وبشكل مباشر العديد
من الكفايات املهنية إلعداد أمناء املكتبات الطبية ،فقد توصلت

ثانيا :وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عددا من الكفايات املهنية،

الدراسة إىل أن:

اليت ميكن أن حتققها مقررات الربنامج بشكل غري مباشر مثل:
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 -مقررا التدريب العملي يف الفصل الدراسي الصيفي ،اللذان حيققان

باستثناء مقرري التدريب العملي ،ومشروع التخرج ،اللذين حققا

الكفايات اآلتية:

تطابقا غري مباشر مع عدد كبري من الكفايات املهنية.

 -1املمارسات اإلدارية والتجارية.
 -2إدارة املوارد البشرية ،مبا يف ذلك التوظيف ،واالستبقاء وتطوير

عاشرا :التوصيات

املوظفني والتوجيه.

نظرا ألهمية هذه الربامج يف إعداد الكفاءات املهنية املتخصصة يف

 -3تطوير العالقات ،واحلفاظ على التحالفات مع اجلامعات،

إدارة وتنظيم املكتبات الطبية ،فإن الدراسة توصي مبا يأتي:

واملكتبات العامة ،وخدمات الصحة العامة ،واملنظمات اجملتمعية،

 -1أهمية تعميم هذا الربنامج ،واعتماده من قبل أقسام املكتبات

وغريها؛ من أجل تلبية االحتياجات املعلوماتية للمستفيدين.

ودراسات املعلومات يف الوطن العربي؛ من أجل توفري الكفاءات

 -4السياسات اإلعالمية للمؤسسة.

األكادميية املؤهلة إلدارة املكتبات الطبية.

 -5العالقات العامة والتسويق واإلعالن.

 -2حث وتشجيع اخلرجيني يف ختصصات الطب والعلوم الصحية

 -إجناز مشروع حبث التخرج :حيث يكلف الطلبة بإجناز مشروع

والتخصصات ذات الصلة كالتمريض واملختربات الطبية وعلوم

حبثي مشرتك؛ من أجل حتقيق الكفايات املهنية اآلتية:

احلياة والكيمياء وغريها ,على االلتحاق بهذا الربنامج؛ من أجل

 -1استعمال مناهج البحث الكمية والنوعية وتفسريها.

توفري كفاءات مؤهلة حتمل الكفايات املهنية إىل جانب الكفايات

 -2إجراء البحوث ،وإعداد التقارير ،ونشر نتائج البحوث سواء

املوضوعية.

بشكل فردي ،أو ضمن فرق حبثية متعددة التخصصات.

 -3تشجيع وتوثيق التعاون مع اجلامعات واألقسام العلمية العاملية
الرصينة ،اليت تقدم هذا النوع من الربامج يف جمال تبادل اخلربات

ثالثا :ومن الكفايات اليت أشارت إليها مجعية املكتبات الطبية

التدريسية والدورات التدريبية والبحث العلمي.

( ،)MLAواليت مل تغطها املقررات الدراسية لربنامج دبلوم عالي

 -4دعوة وزارات الصحة والتعليم العالي يف الوطن العربي إىل إرسال

أمني مكتبة طبية هي:

البعثات الدراسية يف ختصص املعلومات الطبية والصحية؛ من أجل

 -1نظرية تعلم الكبار ،وعلم النفس املعريف.

توفري الكفاءات املتخصصة يف هذا اجملال.

 -2طرائق التدريس وأساليبه ،والتقنيات التعليمية.

حادي عشر :اخلامتة
تاسعا :االستنتاجات

أكدت هذه الدراسة أهمية تبين برامج دراسية متخصصة يف جمال

إن من أهم العوامل األساسية اليت ساعدت على جناح قسم دراسات

املعلومات الطبية والعلوم الصحية من قبل أقسام املكتبات ،وعلوم

املعلومات يف تنفيذ الربنامج تعود إىل:

املعلومات يف الوطن العربي؛ إذ يشهد العامل اليوم تطورا سريعا يف

 -1توفري القسم جلميع املتطلبات األساسية من (أساتذة ومصادر

جمال تطوير هذه الربامج ،فهناك أكثر من ( )52جامعة أمريكية،

معلومات وبرجميات ومعامل وغريها)؛ مما انعكس إجيابا على

ومخس جامعات كندية ،ناهيك عن اجلامعات األوربية ،اليت تقدم

جودة املخرجات من الطلبة اخلرجيني ،وهذا ما أكدته تقارير

برامج متخصصة يف إعداد أمناء مكتبات طبية.

منظمة الصحة العاملية ،وتقارير وزارة الصحة يف سلطنة عمان.

إن جتربتنا يف الوطن العربي ما تزال خجولة؛ إذ ال يوجد برنامج

 -2دعم ومتابعة وتقييم منظمة الصحة العاملية /املكتب اإلقليمي

أكادميي متخصص يف إعداد أمناء املكتبات الطبية سوى الربنامج،
الذي ُ
طور عام  2007يف قسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان

املكتب؛ مما أكسب الربنامج اعتمادا دوليا ومسعة جيدة.

قابوس بدعم وإسناد من قبل منظمة الصحة العاملية (،)WHO

 -3دعم وزارة الصحة يف سلطنة عمان املتمثل يف تعيني مجيع

ووزارة الصحة يف سلطنة عمان ،والذي خترج فيه حلد اآلن أربع

خرجيي الربنامج يف املكتبات الطبية التابعة للوزارة.

دفعات ،بواقع عشرة خرجيني للدفعة الواحدة ،يعملون مجيعا يف

 -4إن عدد الكفايات املهنية اليت أقرتها مجعية املكتبات الطبية

املكتبات الطبية التابعة للمؤسسات الصحية واألكادميية يف سلطنة

( )34( )MLAكفاية ،موزعة على سبعة حماور أساسية ،اعتمد

عمان.

برنامج دبلوم عالي أمني مكتبة طبية على ( )32كفاية ،بنسبة

لقد تناولت هذه الدراسة املقررات الدراسية هلذا الربنامج

مئوية مقدارها ،%94,11 :على النحو اآلتي:

وتوصيفها ومدى مطابقتها للكفايات واملواصفات املهنية والتقنية

 -إن مجيع املقررات الدراسية لربنامج دبلوم عالي أمني مكتبة

واملوضوعية ،اليت أصدرتها اجلمعيات الدولية املتخصصة يف جمال

طبية جاءت مطابقة للكفايات املهنية ،اليت حددتها مجعية

املعلومات الطبية والصحية ،مثل اجلمعية العاملية للمعلومات

املكتبات الطبية ،باستثناء الكفايتني اآلتيتني:

الصحية ( ,)IMIAومجعية املكتبات الطبية ( ,)MLAوبذلك ميكننا

 .نظرية تعلم الكبار ،وعلم النفس املعريف.

القول إن هذا الربنامج ميثل جتربة عربية رائدة يف جمال

 .تقييم االحتياجات التعليمية والتحليل والتقييم.

املعلوماتية الطبية ،وقد أوصت الدراسة بأهمية االقتداء بها من

 -مجيع مقررات برنامج دبلوم عالي أمني مكتبة طبية حققت

قبل األقسام العلمية لدراسات املعلومات يف الوطن العربي؛ من أجل

تطابقا مباشرا مع الكفايات املهنية جلمعية املكتبات الطبية،

دعم وتطوير املكتبات الطبية يف املؤسسات الصحية العربية مبا

بشرق البحر املتوسط للربنامج ،ومن خالل تقارير املشرف على
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ملحق
أمساء اجلامعات األمريكية والكندية اليت تعتمد مقررات وبرامج دراسية يف جمال املعلومات الصحية
U.S. Library Schools
Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana
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Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota
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Missouri
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Nebraska
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New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Puerto Rico
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South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont
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Washington
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Nova Scotia
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Canadian Library Schools
Alberta
Quebec
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British Columbia

