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 2020ديسمرب    01تاريخ القبول:     2020أكتوبر    26  تاريخ االستالم: 

   :ستخلصامل
ىف املشاركة ىف إعداد البحوث    Embedded Librarian  الضمنيهدفت الدراسة احلالية إىل التعرف عىل دور أخصائى املكتبات  

يقوم هبا كأخصائى  التي    بجامعة اإلسكندرية،واملهام أواألدوارالطبي  دراسة ميدانية بمكتبات القطاع    العلمية بمجال العلوم الطبية:

ضمنى عليها التي    والوسائل،  مكتبة  العلمي  يعتمد  البحوث  والباحثني؛إلعداد  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  التواصل  أجل  وقد  ،ةمن 

الصوتية،  طريق:املحادثات  الدراسةعن  موضوع  عن  واحلقائق  البيانات  مجع  أجل  امليدانى؛من  البحث  منهج  عىل  الدراسة    اعتمدت 

الطبي واالستبيان الذى يغطى اجلوانب األساسية ىف الدراسة،حيث تم توزيعه عىل أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبات القطاع  

،وكان من أهم spssاإلسكندرية جلمع البيانات منهم،وقد تم معاجلة البيانات عن طريق التحليل اإلحصائى باستخدام برنامجبجامعة  

بالقطاع   واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  ورغبة  الدراسة:ترحيب  اإلسكندرية  الطبي  نتائج  املكتبات ببجامعة  أخصائى  بدور  القيام 

%( من إمجاىل  88ثية املكونة من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس،حيث جاءت نسبة من أجاب بنعم )واالنضامم إىل الفرق البح الضمني

عدم علم مجيع أعضاء  ،الضمنيتواجههم عند القيام بدور أخصائى املكتبات التي   جمتمع الدراسة،كام كشفت الدراسة أن من املعوقات

املعلومات كعضو ضمن الفريق البحثى،ومن ثم توىص الدراسة برضورة عقد  هيئة التدريس والباحثني بأمهية دور أخصائى املكتبات و

التدريس،والباحثني، هيئة  ألعضاء  ودورات  واملعلومات؛  ندوات  املكتبات  عمل   وأخصائيي  فريق  تكوين  كيفية  عىل  لتدريبهم 

 بحثي،ومعرفة األدوار املطلوبة من كل منهم لنجاح الفريق البحثى . 

املفتاحية: املكتبات  أخص  الكلامت  املشارك(؛  1)  الضمني ائى  كباحث(؛  2)  املكتبى  املكتبات  استشارى  (؛  3)  أخصائى 

 (.4)املعرفة

 : تمهيدال
  جمتمع أطلقت عليه عدة تسميات وفقا للتغريات  نعيش اليوم ىف جمتمع تغريت فيه كل املفاهيم اخلاصة بعامل املكتبات واملكتبيني،

ا  ا كبريً ولقد تأثرت املكتبات اجلامعية تأثرً   املجتمع االفرتاىض،أو  املجتمع الرقمى،أو    ومات،فنجد من يسميه جمتمع املعل  طرأت،التي  
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املكتبى  و  مستشار املعلومات،و  املعلومات،  أخصائيوتغريت مهام القائمني عليها فنجد    ووظائفها،  هبذه التغريات حيث تغريت مهامها 

املكتبات  و  الرقمى، العلمى   الضمنيأخصائى  البحث  التطورات من أجل خدمة  اجلامعية رضورة مالحقة  املكتبات  ،مما فرض عىل 

 (. 2012)عميمور،

ظهرمصطلح  املكتبات    Embedded librarian  ولقد  املكتبات   الضمنيأخصائى  ىف  التطورات  هذه  ملالحقة  كمحاولة 

،ولكن  من املكتبة  ال يتجزأ ءاملكتبى املشارك،أواملكتبى كجز فيمكن أن يدل عىل  ،اجلامعية،وهو مصطلح قد النجد له مقابل عربى دقيق

إذ غالبا ما كانت املؤسسات البحثية تعمل عىل تشكيل فرق   Embedded librarianما هيمنا هو الدور الذى الذى يقوم به من يطلق عليه  

منهم يقوم بالدور املنوط به والذى وكان كل    بحثية متنوعة لدراسة موضوع ضمن جمال علمى متداخل بني العديد من التخصصات،

هذه الفرق البحثية كانت من أولويات عملها مجع مصادر املعلومات عىل اختالف أشكاهلا لتوفري قاعدة معرفية  و  يتالءم مع ختصصه،

سسات العلمية  يتم استثامرها ىف إنجاز املرشوع البحثى،وكانت املشكلة أن هذه املهمة تأخذ وقتا طويالولكن الحقا بادرت بعض املؤ

خالل   من  املشكلة  هذه  يعالج  مقرتح  املكتبات  ابتقديم  أخصائى  مصادر    الضمنينخراط  مجع  بمهمة  يقوم  البحثى  الفريق  ضمن 

عليه   أطلق  هنا  للبحث،ومن  النهائى  والشكل  املرجعية  االستشهادات  البيانات،ومراجعة  قواعد  ىف  عنها  املعلومات،والبحث 

Embedded librarian (2017،  )الزهريى 

بمكتبات جامعة الطبي  داخل القطاع    الضمنيومن هنا تكمن أمهية الدراسة ىف تسليط الضوء عىل مصطلح أخصائى املكتبات  

التالية:) الكليات  مكتبات  يشمل  والذى  املعهد -تمريض ال  -بيطرىالطب  ال  -صيدلةال  -سناناألطب    -برشىالطب  الاإلسكندرية 

يعتمد عليها من أجل التواصل مع  التي    والوسائل،  الضمنييقوم هبا أخصائى املكتبات  التي    املهامالعاىل للصحة العامة(،واملهارات و

املعوقات عن  الدراسة  تكشف  العلمية،كام  البحوث  إلعداد  والباحثني  التدريس  هيئة  أخصائى  التي    أعضاء  بدور  القيام  دون  حتول 

التغلب    الضمنياملكتبات   أكمل وجه من أجل  واملعلومات    عليها،عىل  املكتبات  قبل أخصائيى  املقدمة من  املقرتحات  إىل  باإلضافة 

   ىف مكتباهتم. الضمنيبمكتبات جمتمع الدراسة من أجل تفعيل دور أخصائى املكتبات 

 :أوًل:اإلطار املنهجى للدراسة
 مشكلة الدراسة ومبرراتها:   .1

ال  دور  إن واملعلومات  املكتبات  عند    أخصائى  فقط  املعلومات،يقف  مصادر  املستفيدين،  تنظيم  مع  عىل   والتعامل  والرد 

مشاركا ىف إعداد البحوث    أو،  Scholar librarianوإنام يمتد دوره ليكون باحثا علميا    استفساراهتم عن قرب أو من خالل البيئة الرقمية،

والدخول ضمن   تهم ىف إعداد البحوث العلمية،دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثني ومشاركمن خالل    Embedded librarianالعلمية  

لذا تسعى الدراسة إىل   من أجل توفري الوقت واجلهد؛م  حيتاجون إليها ىف أبحاثهالتي    وإمدادهم بكل مصادر املعلومات  الفرق البحثية

هيئة التدريس والباحثني  ىف دعم أعضاء    بجامعة اإلسكندريةالطبي  داخل مكتبات القطاع    الضمنيالتعرف عىل دور أخصائى املكتبات 

املعهد -تمريض ال  -بيطرىالطب  ال  -صيدلةال  -سناناألطب    -برشىالطب  ال:)التالية  كتباتل املوالتى تشمىف إعداد البحوث العلمية،  

 العاىل للصحة العامة(.  
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 . أهمية الدراسة:  2

املكتبات   أخصائى  تطوير  أصبح  بعدما  أمهيتها  الدراسة  ملحة،تكتسب  لنفسه رضورة  املفاهيم    واملعلومات  تطورت  حيث 

وظهرت مصطلحات جديدة تعربعام جيب القيام به داخل املكتبات نظرا للتطورات احلديثة    املتعلقة بدوره داخل املكتبات،  واألدوار

م فإن الدراسة حتاول الكشف ،ومن ثEmbedded librarian  الضمنيات  املكتبأخصائى    ومن أحد هذه األدوار اجلديدة دور  واملتالحقة،

أخصائ بإعداد  املتعلقة  األبعاد  واملعلومات  يعن  املكتبات  القطاع  وبى  ىف  التدريس  اوأمهية    ،الطبي  خاصة  هيئة  أعضاء  مع  نخراطه 

البحثية، والفرق  العلمى  البحث  أن  والباحثني ىف  بكل  املعلومات  ويتعامل عن قرب مع مصادر  األصلية  ملهنته  ممارسا  واعها  باعتباره 

البحوث،  وأشكاهلا، إعداد  عليها ىف  االعتامد  قبل  املعلومات  وتقييم مصادر  اختيار  األقدر عىل  الدور    فهو  هذا  أمهية  تظهر  هنا  ومن 

 ورضورة القيام به. 

 . أهداف الدراسة وتساؤالتها:  3

 األهداف:   1/ 3

لمشاركة ىف إعداد  ل Embedded Librarianالضمنيهلذه الدراسة يف التعرف عىل دور أخصائى املكتبات  يتبلور اهلدف الرئييس

وذلك من خالل حتقيق األهداف    بجامعة اإلسكندرية، الطبي  دراسة ميدانية بمكتبات القطاع    البحوث العلمية بمجال العلوم الطبية:

 الفرعية التالية: 

 ،وعرض لبعض النامذج العاملية.الضمنياملكتبات  . التأسيس النظرى ملفهوم أخصائى1

هيئة   .2 للباحثني وأعضاء  العلمية  البحوث  إعداد  الدراسة ىف  بمكتبات جمتمع  واملعلومات  املكتبات  مدى مشاركة أخصائيي 

 التدريس هبذا املجال. 

جمتمع الدراسة ملساعدة الباحثني وأعضاء هيئة يؤدهيا أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبات  التي    املهام  وأ. حتديد األدوار  3

 التدريس ىف إمتام أبحاثهم. 

جيب توفرها ىف أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبات جمتمع الدراسة للقيام بدور  التي    املهارات العلمية واملعرفية   معرفة .4

 . الضمنيأخصائى املكتبات 

الباحثني وأ .5 التواصل مع  التدريس بالقطاع  الوسائل املستخدمة ىف  البحوث  الطبي  عضاء هيئة  لبناء عالقات تعاون إلعداد 

 العلمية. 

 . الطبي داخل مكتبات القطاع  الضمنيالفوائد واملميزات التي عادت عىل املكتبات بسبب القيام بدور أخصائى املكتبات   .6

 الضمنيت دون ممارسة دور أخصائى املكتبات  املكتبات واملعلوما ب  املختص قد حتول  التي    الكشف عن املعوقات واملشكالت .7

 بشكل أفضل .

بجامعة اإلسكندرية للقيام بدور أخصائى املكتبات  الطبي  .عرض مقرتحات أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبات القطاع  8

 تواجههم. التي  والتغلب عىل املشكالتالضمني 
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 تساؤالت الدراسة:    2/ 3

 دراسة اإلجابة عىل التساؤالت التالية: لتحقيق األهداف السابقة حتاول ال

 مع عرض لبعض النامذج العاملية؟ ،الضمني.ما مفهوم أخصائى املكتبات 1

.مامدى مشاركة أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبات جمتمع الدراسة ىف إعداد البحوث العلمية للباحثني وأعضاء هيئة  2

 التدريس هبذا املجال؟ 

األدوار3 ما  املكتبات  التي    واملهام  .  أخصائى  بدور  للقيام  الدراسة  جمتمع  بمكتبات  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  يؤدهيا 

 ؛ ملساعدة الباحثني وأعضاء هيئة التدريس ىف إمتام أبحاثهم؟  الضمني

واملعرفية4 العلمية  املهارات  ما  بمكتبات جمتمع  التي    .  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  ىف  توفرها  بدور  جيب  للقيام  الدراسة 

 ؟  الضمنيأخصائى املكتبات 

لبناء عالقات تعاون إلعداد البحوث  الطبي  .ما الوسائل املستخدمة ىف التواصل مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس بالقطاع  5

 العلمية؟

 ؟ الطبي ل مكتبات القطاع داخالضمني .ما الفوائد واملميزات التي عادت عىل املكتبات بسبب القيام بدور أخصائى املكتبات 6

 ؟ الضمنيقد حتول أخصائى املكتبات واملعلومات دون ممارسة دور أخصائى املكتبات التي  .ما املعوقات واملشكالت7

القطاع  8 بمكتبات  واملعلومات  املكتبات  املكتبات  الطبي  .ما مقرتحات أخصائيي  بدور أخصائى  للقيام  اإلسكندرية  بجامعة 

 تواجههم؟ التي  ملشكالتوالتغلب عىل االضمني 

 . مجال الدراسة وحدود التغطية:4

لمشاركة ىف إعداد  ل  Embedded Librarian  الضمنيتتناول الدراسة بالتفصيل دور أخصائى املكتبات    احلدود املوضوعية:4/1

 بجامعة اإلسكندرية. الطبي البحوث العلمية بمجال العلوم الطبية:دراسة ميدانية بمكتبات القطاع 

طب ال:)هى مكتبات ست بجامعة اإلسكندرية وتشملالطبي  تقترص الدراسة احلالية عىل مكتبات القطاع دود النوعية: احل4/2

 املعهد العاىل للصحة العامة(.  -تمريض ال -بيطرىالطب ال -صيدلةال -سناناألطب  -برشىال

   بجامعة اإلسكندرية. الطبي مكتبات القطاع  احلدود اجلغرافية: 4/3

ىف املشاركة ىف إعداد البحوث    Embedded Librarian  الضمني تتناول الدراسة دور أخصائى املكتبات    احلدود الزمنية:  4/4

الطبية: العلوم  بمجال  القطاع    العلمية  بمكتبات  ميدانية  يناير  الطبي  دراسة  من  الزمنية  الفرتة  ىف  اإلسكندرية  وحتى   2019بجامعة 

 .  2020فرباير

 اسة:  . منهج وأدوات الدر5

الدراسة،  لطبيعة موضوع  عليها،التي    وتساؤالهتا   وأهدافها،  وفقا  الدراسة لإلجابة  املنهج    تسعى  الدراسة عىل  اعتمدت  فقد 

العلوم    Embedded Librarian  الضمنيامليدانى للتعرف عىل دور أخصائى املكتبات   العلمية بمجال  البحوث  ىف املشاركة ىف إعداد 

 باألدوات اآلتية: ةستعانتم االوقد   بجامعة اإلسكندرية، طبي الالطبية بمكتبات القطاع 
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اعتمدت البحث عىل االستبيان لتجميع البيانات املتعلقة بموضوع الدراسة، وقد تم صياغته يف عدة حماور   االستبيان: -

 أساسية وعدد من العنارص الفرعية تغطى جوانب الدراسة. 

الصوتية:ا - كورونا   ملحادثات  جائحة  بسبب  الشخصية  املقابالت  من  بدال  املقابالت التي    وذلك  دون  حالت 

إىل التواصل مع أخصائيي املكتبات واملعلومات حمل الدراسة جلمع بعض البيانات منهم    كان اللجوءالشخصية؛لذا  

 .وذلك عن طريق: واتس آب وماسنجر

 .مجتمع الدراسة: 6

بجامعة اإلسكندرية وهو ما يوضحه اجلدول  الطبي  ملكتبات واملعلومات بمكتبات القطاع  اقترص جمتمع الدراسة عىل أخصائيي ا

 :  (2) واجلدول رقم (1رقم ) 

 بجامعة اإلسكندرية الطبي أعداد العاملين بمكتبات القطاع  إجمالى (1جدول رقم) 

عدد أخصائيي   اسم املكتبة  م

املكتبات  

 واملعلومات

 8 مكتبة كلية الطب البرشى 1

 4 مكتبة كلية طب األسنان  2

 4 مكتبة كلية الصيدلة  3

 4 مكتبة كلية الطب البيطرى  4

 4 التمريض مكتبة كلية 5

 3 املعهد العاىل للصحة العامة  مكتبة 6

 27 املجموع 

 الطبي طبقا إلسم المكتبة بالقطاع  النهائي لمجتمع الدراسة توزيعال (2جدول رقم) 

 % العدد اسم املكتبة  م

 32,0 8 الطب البرشي 1

 16,0 4 الطب البيطرى 2

 16,0 4 صيدلةال 3

 16,0 4 كلية التمريض  4

 12,0 3 سنان االطب  5

 8,0 2 املعهد العاىل للصحة العامة  6

 100,0 25 اإلمجايل  
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 الطبي طبقا إلسم المكتبة بالقطاع  النهائي لمجتمع الدراسة توزيعال (1شكل )

اجلدول   رقم)1رقم)يتضح من  رقم)2(،واجلدول  )  (،1(،والشكل  بلغ  الدراسة  باملكتبات حمل  العاملني  أعداد  (  27أن إمجاىل 

وتم إجراء    وحتكيمه من قبل أساتذة التخصص،  االستبيان اخلاص بالدراسة  ولقد ُأعد   ،(1رقم )  أخصائى مكتبة موزعني كام ىف اجلدول

  Google formإضافة عبارات جديدة،ثم إعداد االستبيان ىف صورة إلكرتونية  بعض التعديالت عليه سواء بحذف بعض العبارات أو  

عدد  إمجاىل  بلغ  ولقد   ، ماسنجر  و  اب  واتس  خالل  من  الدراسة  حمل  باملكتبات  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  مجيع  إىل  وإرساله 

موزعة كام ىف اجلدول    متام الدراسةة جيدة جدا إل%( وهى نسب  92.6بنسبة)    :( أى27(استجابة من إمجاىل )25وصلت )التي    االستجابات

 .spssتفريغ االستجابات وإعداد اجلداول واألشكال البيانية بواسطة برنامج  ثم، ( 1( والشكل رقم)2رقم)

 : طبقا للمؤهل األكاديمى باملكتبات حمل الدراسة   جمتمع الدراسة توزيع 6/1

( توزيع جمتمع الدراسة طبقا للمؤهل األكاديمى ألخصائيي املكتبات واملعلومات  2( والشكل رقم)3يوضح اجلدول الرقم )

 : الطبي بمكتبات القطاع 

 توزيع مجتمع الدراسة طبقا للمؤهل األكاديمي ألخصائيي المكتبات والمعلومات  (3جدول )

 % العدد املؤهل األكاديمي  م

 8,0 2 يف املكتبات  دكتوراه 1

 4,0 6 يف املكتبات  ماجستري 2

 48,0  12 مؤهل عايل يف ختصص املكتبات  3

 20,0 5 مؤهل عايل يف غري ختصص املكتبات  4

 100,0 25 اإلمجايل  
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 توزيع مجتمع الدراسة طبقا للمؤهل األكاديمي ألخصائيي المكتبات والمعلومات  (2شكل )

رقم) اجلدول  رقم)  (3باستقراء  القطاع  2والشكل  بمكتبات  واملعلومات  املكتبات  غالبية أخصائيي  أن  بجامعة  الطبي  (يتضح 

أما من هم مؤهل عاىل ىف غري ختصص    ( من إمجاىل جمتمع الدراسة،(%48اإلسكندرية مؤهل عاىل ىف ختصص املكتبات وذلك بنسبة  

أما الدكتوراه فقد بلغت نسبتهم    (،(%24كتبات  (، ولقد بلغت نسبة احلاصلني عىل ماجستري ىف امل%20املكتبات فقد بلغت نسبتهم)

(8.)% 

 : توزيع جمتمع الدراسة طبقا لسنوات اخلدمة باملكتبات حمل الدراسة   6/2

( الرقم  اجلدول  رقم)4يوضح  والشكل  واملعلومات  3(  املكتبات  ألخصائيي  اخلدمة  لسنوات  طبقا  الدراسة  جمتمع  توزيع   )

 : الطبي بمكتبات القطاع 

 توزيع مجتمع الدراسة طبقا لسنوات الخدمة بالمكتبات ألخصائيي المكتبات والمعلومات   (4جدول )

 % العدد سنوات اخلدمة باملكتبة  م

 16,0 4 سنوات  5أقل من  1

 24,0 6 سنوات 10أقل من  2

 48,0 12 سنوات   20أقل من  3

 12,0 3 سنوات   30أقل من  4

 100,0 25 اإلمجايل  

 

 توزيع مجتمع الدراسة طبقا لسنوات الخدمة بالمكتبة ألخصائيي المكتبات والمعلومات  (3شكل )
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( أن أخصائيي املكتبات واملعلومات الذين يعملون باملكتبات حمل الدراسة منذ أقل  3( والشكل رقم) 4يتضح من اجلدول رقم)

مجاىل  إ(من  %24سنوات فقد بلغت نسبتهم)  10أما من يعملون منذ أقل من    من إمجاىل جمتمع الدراسة،%48)سنة بلغت نسبتهم)   20من  

الدراسة،  من  جمتمع  أقل  منذ  يعملون  من  نسبتهم)5أما  بلغت  فقد  منذ %16)سنوات  يعملون  من  بلغت    30،بينام  فقد  سنة 

القيام بدور أخصائى ،توفر اخلربة لدهيم بحكم عدد سنوات اخلدمة  ى:  وه  ةهمم  داللةلذلك  و،%12)نسبتهم)   ومن ثم قدرهتم عىل 

 داخل مكتباهتم.  الضمنياملكتبات 

املعلومات  ت   6/3 مصادر  عن  البحث  إجادة  ملستوى  طبقا  الدراسة  جمتمع  حمل  وزيع  باملكتبات  اإلنرتنت  عرب  واملراجع 

 : الدراسة 

 وزيع مجتمع الدراسة طبقا لمستوى إجادة البحث عن مصادر المعلومات والمراجع عبر اإلنترنت  ت (5جدول )

  م
 ما مستوى إجادتك للبحث عن مصادر املعلومات  

 واملراجع عرب اإلنرتنت ؟
 % العدد

 8,0 2 جيد  1

 48,0 12 جيد جدا  2

 44,0 11 ممتاز 3

 100,0 25 اإلمجايل  

 

 يوضح توزيع مجتمع الدراسة طبقا لمستوى إجادة البحث عن مصادر المعلومات والمراجع عبر اإلنترنت   (4شكل )

أن أخصائيي املكتبات واملعلومات حمل الدراسة لدهيم القدرة واملهارة ىف البحث عن    (4( والشكل رقم)5يؤكد اجلدول رقم)

 (من إمجاىل جمتمع الدراسة، %48فقد بلغت نسبة من يملكون تلك املهارة بتقدير جيد جدا)  املعلومات واملراجع عرب اإلنرتنت،مصادر  

( %8وأخريا من يمتلكوهنا بتقدير جيد بلغت نسبتهم)   ( من إمجاىل جمتمع الدراسة، %44أما من يمتلكوهنا بتقدير ممتاز فقد بلغت نسبتهم)

ومساعدة الضمني  ذلك مؤرش جيد الستعداد أخصائيي املكتبات واملعلومات للقيام بدور أخصائى املكتبات  و  الدراسة،من إمجاىل جمتمع  

 . الباحثني وأعضاء هيئة التدريس وإمدادهم بام حيتاجون إليه من مراجع
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 : وزيع جمتمع الدراسة طبقا ملستوى إجادة اللغة اإلنجليزية باملكتبات حمل الدراسة ت   6/4

 توزيع مجتمع الدراسة طبقا لمستوى إجادة اللغة اإلنجليزية ألخصائيي المكتبات والمعلومات  (6جدول )

 % العدد ما مستوى إجادتك للغة االنجليزية ؟  م

 4,0 1 مقبول 1

 32,0 8 جيد  2

 44,0 11 جيد جدا  3

 20,0 5 ممتاز 4

 100,0 25 اإلمجايل  

 

 لمستوى إجادة اللغة اإلنجليزية ألخصائيي المكتبات والمعلومات توزيع مجتمع الدراسة طبقا  (5شكل )

رقم) اجلدول  من  رقم) 6يتضح  والشكل  تتنوع    (5(  الدراسة  حمل  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  للغة    درجةأن  إجادهتم 

أما من جييدوهنا بتقدير جيد    ة،(من إمجاىل جمتمع الدراس%44فقد بلغت نسبة من جييدون اللغة اإلنجليزية بتقدير جيد جدا)  اإلنجليزية،

( من إمجاىل جمتمع الدراسة، ومقبول  %20)  بلغت نسبتهم  ممتازمن جييدوهنا بتقدير  و  ( من إمجاىل جمتمع الدراسة،%32فقد بلغت نسبتهم)

املكتبات    وهذا  ،%4)بنسبة) أخصائى  بدور  للقيام  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  اللغة   ؛ألن  الضمنيمؤرش جيد الستعداد  إجادة 

 للقيام هبذا الدور.  متطلب مهم اإلنجليزية 

 .مصطلحات الدراسة:7

هذه   ومن  الدراسة  ىف  استخداما  األكثر  املصطلحات  لبعض  وحمددة  واضحة  تعريفات  لتقديم  احلالية  الدراسة  سعت 

 املصطلحات: 

ب  :الضمنيأخصائى املكتبات    7/1 الباحثني    ال يتجزأ من فريق البحث،  ءً عتباره جزا هو أخصائي املكتبات  حيث يشارك مع 

اإللكرتونية، املواقع  من  احلديثة  العلمية  املصادر  عىل  احلصول  التدريس ىف  هيئة  بحثى    وأعضاء  علمى  فريق  لتكوين  معهم  والعمل 

 .(2018)حممود ومسلم، الدور التقليدى للمكتبىمتكامل وبذلك يبتعد عن 



 ... ودوره ف املشاركة ف إعداد البحوث العلميةEmbedded Librarian أخصائي املكتبات الضمني 226

 

 :السابقة.الدراسات 8

عثر  يُ فلم    البحث ىف قواعد البيانات املتاحة عىل بنك املعرفة املرصى باللغة العربية واللغة اإلنجليزية عن موضوع الدراسة،   تم

املكتبات   أخصائى  دور  تتناول  دراسة  املشاركة   Embedded Librarian  الضمنيعىل  العلوم    ىف  بمجال  العلمية  البحوث  إعداد  ىف 

مرتبة ترتيبا زمنيا من    ثر عىل مايىل من الدراسات ذات العالقة بجامعة اإلسكندرية ،لكن عُ الطبي  الطبية:دراسة ميدانية بمكتبات القطاع  

 :األحدث لألقدم

 الدراسات العربية:   1/ 8

1، ومسلم،  .حممود  حممد  محود    إكرام  املكتبات  (.  2018).سعاد  اجلديد  Embedded librarian  الضمنيأخصائى  الدور   :

 املعلومات ومدى االستعداد للقيام به.  ألخصائي

يمتلكوهنا التي    هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل امكانيات املهنيني العاملني ىف مكتبات العلوم الصحية واملهارات و اخلربات

الدراسة: ضمنياللتؤهلهم ملامرسة دور أخصائى املكتبات   العلوم الصحية    ، وكان من أهم نتائج هذه  متتع معظم املهنيني ىف مكتبات 

ببغداد بمهارات باجتاهات عدة منها :استخدام التقنيات وأدوات البحث واالستفادة من شبكات التواصل االجتامعى ىف بناء عالقات 

 تعاون مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس. 

نحو إعداد أخصائى املكتبات واملعلومات باحثا ىف البيئة األكاديمية :دراسة استكشافية يف    (. 2017).. زكريا،حممود رشيف 2

 ضوء اإلنتاج الفكري. 

الدراسة دور أخصائي املكتبات واملعلومات عند األمور املتصلة بتقديم خدمات املعلومات    عدم وقوفإىل    تستند فكرة هذه 

أو  Scholar Librarian ، وإنام يمتد دوره ليكون باحثًا علميًا فقط  أو من خالل البيئة الرقمية  والتعامل مع مجهور املستفيدين عن قرب

بحيث    يف نظر البعض   ،Practitioner-Researcher  أو ما يمكن التعبري عنه بوصفه باحثًا مهنيًا ممارسا Author Librarian مؤلًفا منتًجا 

كام يعكس عن قرب خمتلف اخلربات والتجارب التي اختربها طيلة حياته العملية، بام ،  يسهم يف إثراء املعرفة اإلنسانية يف جمال ختصصه

 يطابق الواقع بشكل ملموس. 

البيئة اإل  ،(2012).  سهام  . عميمور،3 العلمى ىف ظل  البحث  لكرتونية: دراسة ميدانية  املكتبات اجلامعية ودورها ىف تطوير 

 باملكتبات اجلامعية جلامعة جيجل. 

البيئة اإللكرتونية، الدراسة تسليط الضوء عىل دور املكتبات اجلامعية ىف  الباحثني منها ىف إعداد    حاولت هذه  ومدى استفادة 

والتعرف عىل كيفية مسامهة هذه املكتبات ىف إثراء البحث العلمى،ومن أهم نتائج الدراسة: املكتبات اجلامعية تلعب دورا    بحوثهم، 

للباحثني وأعضاء هيئة    املعلومات  خدمات  أخصائيي املكتبات واملعلومات عن طريق تقديم كبريا ىف تطوير البحث العلمى من خالل  

 تدريس. 

 الدراسات األجنبية:   2/ 8

خاصة الصادر وببمعاجلة واسعة يف اإلنتاج الفكري األجنبي    Embedded librarianالضمني  حظي موضوع أخصائى املكتبات  

 باللغة اإلنجليزية، وفيام يىل عرض لبعض هذه الدراسات:
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1. Pospelova, A., Tsurtsumia, R., & Tsibulnikova, M. (2018). Embedded Librarians as Providers of 

Knowledge Services. 

،من أمني مكتبة تقليدى يركز عىل مجع مصادر املعلومات   الضمنيهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل تطور أخصائى املكتبات  

يستفيد منها أعضاء هيئة   إىل أخصائي مكتبة ضمنى يقوم بتحليل ومعرفة الكفاءات املطلوبة لتوفري خدمات معلومات مضمنة،  وختزينها 

مع أعضاء    نخراطمن أجل اال  الضمنييمكن أن يقدمها أخصائى املكتبات  التي    حيث تم اقرتاح عدد من اخلدمات  والباحثني،   التدريس

 هيئة التدريس ىف إعداد البحوث العلمية.

2. Blake, L., Balance, D., Davies, K., Gaines, J. K., Mears, K., Shipman, P., Connolly-Brown, M., & 

Burchfield, V. (2016). Patron perception and utilization of an embedded librarian program. 

املكتبات   أخصائى  لنموذج  املتصورة  القيمة  بقياس  الدراسة  األكاديمية، الضمني  قامت  املكتبات  هذه    داخل  ركزت  حيث 

املكتبات   أخصائى  عىل  املكتبات  بأنهالضمني  الدراسة  أمناء  ينقل  خدمة  املكتبة،  نموذج  مبنى  عن  عمل    بعيدا  مكان  ىف  ويضعهم 

ن العمل عىل مقربة من املستفيدين يساعده ىف حتديد احتياجاهتم بدقة أكرب،كام يمكنه من تطوير برامج وخدمات إاملستفيدين،حيث  

العلمى،أو متابعة    أن يصبحوا رشكاء ىف البحثب:الضمنيخمصصة تناسب احتياجاهتم،وقد تشمل األدوار اجلديدة ألخصائي املكتبة  

 املنح اخلاصة بالبحث العلمى وإعالم املستفيدين هبا. 

3. Gary, Freiburg, Jennifer, R. Martin & Annabelle V. Nunez. (2016). an Embedded Librarian 

Program: Eight Years On. 

  سنوات من تنفيذ الربنامج ىف مراكز صحية أكاديمية،  8مكتبة ضمنى بعد مرور   خصائىتتناول هذه الدراسة بالتفصيل برنامج أ

املكتبات واملعلومات إىل كليات: نقل أخصائيي  تم  العامة،   الصيدلة،   حيث  قوية مع  ،والتمريض   والصحة  ببناء عالقات  قاموا  حيث 

املستفيدي التدريس والباحثني والطالب؛مما أدى إىل فهم احتياجات  بالكفاءات واخلدماتأعضاء هيئة  الوعى  يقدمها التي    ن وزيادة 

   وهو ما أدى إىل وجود رشاكات وزيادة االستفادة من خدمات املكتبة. ،الضمنيأخصائى املكتبات 

4.Hudson-Vitale, Cynthia. (2016)."Embedded Option: A Common Framework". 

جيب أن تعمل املكتبات داخل اجلامعات    دة خلدمات البحث عن البيانات؛أظهرت التجربة ىف هذه الدراسة أنه نظرا للطبيعة املعق

من الناحية التنظيمية يمكن أن    وتيسري سبل اإلفادة منها،  وحفظها وأرشفتها،  وختزينها،  البيانات،  عىل توفري اخلدمات املناسبة إلدارة

،حيث يتم دجمه ىف   الضمنيهو نموذج أخصائى املكتبات    لكن أحد اخليارات القابلة للتطبيق ملواجهة هذا التحدى  ،يكون هذا حتديا 

كام    من أجل املساعدة ىف توفري البيانات واملعلومات الالزمة هلم إلمتام أبحاثهم العلمية،  جمموعة بحثية يقودها أعضاء هيئة التدريس؛

  يمكنه أن يعمل ىف إدارة البيانات ىف مكتب األبحاث باجلامعة.

5. Ocholla, D.; Ocholla, L.; and Onyancha, O.B. (2012). Research visibility, publication patterns and 

output of academic librarians in sub-Saharan Africa: The case of Eastern Africa. 
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البحثية ألمناء املكتبات يف قارة أفريقيا ممن يعملون يف املكت بات األكاديمية، حيث ركزت هذه الدراسة عىل حتليل املخرجات 

الدراسة عىل   هذه  من    دورأكدت  املستفيدين  إىل مجهور  بالنسبة  متميزة  بحثية  يقدموا خدمات  أن  اجلامعية من شأهنم  املكتبات  أمناء 

 .وأن ينخرطوا معهم ىف إعداد األبحاث الباحثني وأعضاء هيئة التدريس

6. Olivia, Olivares. (2010). the Sufficiently Embedded Librarian: Defining and Establishing Productive 

Librarian-Faculty Partnerships in Academic Libraries. 

أو القسم الذى خيدم مستفيديه من الباحثني   املكتبة األكاديمية جزء ال يتجزأ من الكلية  خصائىيركز املقال عىل كيفية أن يصبح أ

  ىف مكتبة جيمس دبليوميلر بجامعة سانت كالود احلكومية،   الضمنيلتدريس، ويروى كاتب هذا املقال جتربة أمني املكتبة  وأعضاء هيئة ا

( وتقديم HCOB)G.R.Herberger college of Businessنخراط مع أعضاء هيئة التدريس ىف كلية  حيث قاموا بتضمني أنفسهم واال

 لية.الدعم الكامل ألعضاء هيئة التدريس بالك

 .التعقيب على الدراسات السابقة:9

وتلك الدراسات واألبحاث الدراسة احلالية  ح العالقة بني  يتوض  يمكنعىل ما سبق عرضه من دراسات وأبحاث    االطالع بعد  

 ختالف ىف النقاط التالية:  تفاق واالمن حيث أوجه اال

 داخل املكتبات اجلامعية.  الضمنية دور أخصائى املكتبات .تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة ىف الرتكيز عىل أمهي1

األداور2 عىل  التعرف  ىف  السابقة  الدراسات  مع  احلالية  الدراسة  أيضا  املكتبات  التي    .تتفق  أخصائى  داخل   الضمنييؤدهيا 

 املكتبات اجلامعية. 

، حيث تركز عىل مكتبات القطاع  للدراسة  أهنا تركز عىل حيز ونطاق خمتلفب.ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة  3

 .بجامعة اإلسكندرية، وهو ما مل تتطرق له الدراسات السابقةالطبي 

الدراسات السابقة عبارة عن دراسات نظرية أو جتريبية،4 الدراسة احلالية فهى عبارة عن دراسة مسحية ملكتبات    .غالبية  أما 

وتشملالطبي  القطاع   اإلسكندرية  التالية  بجامعة  الكليات   - بيطرىالطب  ال  -صيدلةال  -سناناألطب    -برشىالطب  ال:)  مكتبات 

 املعهد العاىل للصحة العامة(. -تمريض ال

 كام أفادت الدراسات السابقة ىف:

 بناء اإلطار النظرى اخلاص بالدراسة. -

 . "االستبيان"بناء أداة الدراسة  -

 تفسري النتائج وحتليلها. -

 :النظرى للدراسةثانيا: اإلطار 
من حيث مساعدة الباحثني وأعضاء هيئة   ال يتجزأ من هذا القطاع،  ءجزالطبي  املكتبات واملعلومات ىف القطاع    ويعترب أخصائي

نه كلام ارتقى مستوى  أل  من أجل إجراء البحوث العلمية ىف هذا القطاع احليوى،  التدريس من خالل تقديم خدمات املعلومات هلم؛

  ها فيه،فالدول املتقدمة حتتل مركز الريادة ىف جمال األبحاث الطبية، ئىف هذا القطاع دل ذلك عىل مدى تطور الدولة وأبنا   البحث العلمى

كام   نعيشها والتى تتميز بالرسعة والدقة واحلداثة والتجديد املستمر،التي    خاصة ىف البيئةوبفمن يملك املعلومة أوال يكون هو املسيطر
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أيضا مساعدة املواقع اإللكرتونية،  يمكنهم  التدريس ىف تصميم وإدارة  املعلومات   الباحثني وأعضاء هيئة  وكذلك إمدادهم بمصادر 

 . PUBMEDاملتعلقة ببحوثهم وتعريفهم بقواعد البيانات الطبية املوثوق فيها مثل:

للوصول واالستفادة من   من أجل مواجهة الفرص والتحديات اجلديدة؛  لقد تغريت أدوار أخصائيي املكتبات واملعلوماتو

تبذل جهودا كبرية لدعم توافر وسهولة احلصول عىل    (WHO) املعرفة الصحية يف هذا العامل الرقمي، فنجد أن منظمة الصحة العاملية

عىل ذلك ومثال  النامية،  الدول  يف  اإللكرتونية  الصحية  املعلومات  العاملية  :مصادر  الصحة  منظمة  لفهرس   WHO Index توفريها 

Medicus ،وبالتايل ،  وسوف يساعد عىل سد الفجوة املعرفية يف البلدان النامية  هذا الوصول رضوري لتحقيق هدف الصحة للجميع

 :يف املنطقة يمكن أن يشتمل عىل واملعلومات املكتبات خصائييفإن الدور اجلديد للمكتبات وأ

وليس فقط   وهذا يتطلب املسح األفقي املستمر  ،املعلومات اإللكرتونية بدال من إدارة املجموعات املاديةإدارة موارد   -

 بالنسبة للموارد األنسب وذات الصلة ولكن أيضا الرتتيبات األكثر فعالية من حيث التكلفة. 

  البيانات   وقواعد املتخصصة  البيانات  قواعد  يف  املعرفة  من  خمتلفة  أنواع بإدارة  يقوم  للمعرفة حتويل املكتبة إىل مركز -

 .والدويل واإلقليمي الوطني املستوى  عىل والبحث  التعلم لدعم  اإلقليمية الوثائق بيانات  وقواعد املؤسسية،

 إدارة شبكات مصادر املعرفة واملراكز التي تعمل كمراكز لدعم الوصول إىل املعرفة واستخدامها. -

لدعم ترمجة املعارف وتقديم أدلة السياسات واإلجراءات والبحوث املتعمقة   ؛البحوثالتعاون مع اجلامعات ومراكز   -

 وذلك من خالل منهجية واضحة. 

 لبناء القدرات يف جمال البحث وإدارة املوارد واملعلومات. ؛ دعم تدريب املوظفني -

م - أسايس  كجزء  االفرتاضية  املكتبة  استدامة  ضامن  يف  النهائيني  املستخدمني  دور  االفرتايض  تعزيز  املجتمع  ن 

 (.2015)حايك،

ودعت احلاجة إىل    واجهت مهنة املكتبى حتديا واضحا مع انتشار التقنيات احلديثة وأجهزة االتصاالت املتطورة والرسيعة  لقدو

عمله، مهام  القطاع    تغيري  كليات  والباحثالطبي  وىف  التدريس  هيئة  أعضاء  يعتمد  اإلسكندرية  عىلو بجامعة  كبريا  اعتامدا  أحدث ن   

املستجدات العلمية ىف ختصصاهتم املختلفة داخل القطاع ؛من أجل احلاجة املستمرة لدعم املناهج الدراسية والبحوث العلمية ،فلم تعد  

اإل املواقع  نحو  التوجه  أصبح  ،بل  املستمرة  االحتياجات  تلك  لتغطية  كافية  الورقية  البيانات  املصادر  وقواعد  لكرتونية 

 (. Lin,2013الطبية)

بجامعة اإلسكندرية أن حتاول استيعاب االحتياجات املتجددة  الطبي  ىف القطاع    اجلامعية  ىف هذا السياق جيب عىل املكتبات  و

حيث يقوم بجمع املعلومات   من أحد هذه املحاوالت،الضمني  ويعد دور أخصائى املكتبات    واملتطورة للباحثني وأعضاء هيئة التدريس،

ث ىف قواعد البيانات الطبية،واملساعدة ىف كتابة االستشهادات املرجعية للبحوث اخلاصة بالباحثني وأعضاء من مصادرها املختلفة،والبح

هيئة التدريس؛ألنه يملك من املهارات املعلوماتية ما يؤهله ملامرسة هذا الدورمما يساهم ىف إنجاز البحوث العلمية برسعة أكرب)حممود  

 (. 2018ومسلم،

ن املؤسسات التعليمية داخل هذا  أل  ،الطبي  داخل مكتبات القطاع  الضمني  لقيام بدور أخصائى املكتبات  ومما سبق يتضح أمهية ا

 والتمريض،  واألسنان،   والصيدلة،  كالطب البرشى، القطاع تعتمد بالدرجة األوىل عىل البحوث املعملية املتخصصة ىف جماالت خمتلفة:

فأعضاء هيئة التدريس والباحثني ىف هذه التخصصات يقضون معظم أوقاهتم ما بني أبحاثهم العملية    البيطرى،  والطب  والصحة العامة،
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  وذلك عن طريق:  ىف مساعدهتم إلمتام أبحاثهم العلمية ومناهجهم الدراسية،  الضمنيالتدريسية، ومن ثم يأتى دور أخصائى املكتبات  و

 (.  2018االجتامعى )حممود ومسلم، مواقع التواصل، واهلاتف النقالو اإللكرتونى، الربيد

 :الضمنيتعريف أخصائى المكتبات 

هو خبري معلومات  "  الضمنيأخصائى املكتبات  ، فمنها ما ينص عىل:  الضمنيتعددت التعريفات اخلاصة بأخصائى املكتبات  

 كنه:،حيث يم"من املساعدة البحثية املبارشة ملجموعات من أعضاء هيئة التدريس والباحثني ايقدم مزيد

وقواعد البيانات وإتاحتها للباحثني وأعضاء  واملجالت، إعداد قائمة بمصادر املعلومات والروابط اخلاصة بالكتب، -

 هيئة التدريس. 

الباحثني وأعضاء  يتدعل  يمكنه أيضا تقديم جلسات تعليامت بحثية مبارشة عرب اإلنرتنت، - البحثية لدى  م املهارات 

 ( http://Tlibraryhelp.highlands.eduهيئة التدريس)

وكيفية    ىف سياق التعاون املتزايد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثني ىف تقديم املعلومات  الضمنيويربز دور أخصائى املكتبات  

إليها، اإلنرتنت  ا  وعقد  الوصول  عىل  العلمية  ،Webinarsلندوات  البحوث  نرش  ىف  نشط  كوسيط  البحثية    والعمل  البيانات  وإدارة 

 (.2020)العريشى،

  يركز عىل مستوى عال من اخلدمات املقدمة للباحثني وأعضاء هيئة التدريس،   الضمنيومما سبق نالحظ أن أخصائى املكتبات   

 وإنشاء خدمات جديدة لتلبية تلك االحتياجات،  من أجل تقييم احتياجاهتم،  ن؛وحيث جيب أن يكون موجودا حيث يوجد املستفيد

بدأ العديد    1993ففى عام    ليس دورا جديدا ىف مهنة املكتبات،  الضمنيهور املصطلح سنجد أن أخصائى املكتبات  وإذا نظرنا لتاريخ ظ

املكتبة؛  من  اخلروج  رضورة  مناقشة  ىف  املؤلفني  بحوثهم    من  إمتام  ىف  تساعدهم  للمستفيدين  قيمة  ذات  إضافية  خدمات  لتقديم 

((Hudson,2016 . 

أخ ونيل  كارلسون  من  املكتبات  ولقد عرف كل  مع  ":بأنه  الضمنيصائى  إنشاء رشاكات  من  املكتبات  أخصائيي  يمكن  دور 

املستفيدين وتطبيق خرباهتم ىف جمال املعلومات بطرق يكون هلا تأثري مبارش و عميق عىل البحث والتدريس،عن طريق االشرتاك معهم  

البحث له مسئوليات حمددة ىف إعداد  املكتبة    ، كام أكد "ىف إعداد بحث معني وتكون  أنه يمكن ألخصائي  يقدم    الضمنيالباحثان  أن 

 . (Carlson & Kneale,2011)خدمات مثل:دورة حياة بيانات البحث بأكملها أثناء العمل مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس

لمعلومات،كام  يركز عىل اخلدمات االستباقية،والقيام بدوره كمدير للمعرفة ومستشار ل  الضمنيإن مصطلح أخصائى املكتبات  

إحدى طرق العمل خارج حدود    :بأنه"يقدم الدعم ألعضاء هيئة التدريس عند إعداد األبحاث وىف العملية التعليمية،كام يعرف أيضا 

 ( (Pati & Majhi, 2019 "املكتبة،والتفاعل مع املستفيدين بطريقة حقيقية من أجل فهم احتياجاهتم من املعلومات

املكتبات   يعرف أخصائى  هيئة    :بأنه"  الضمنيكام  الباحثني وأعضاء  من  أكثر  أو  احتياجات جمموعة حمددة  يركز عىل  شخص 

ويتفاعل معهم تفاعال مبارشا    ويبنى عالقات مع هذه املجموعة ويطور فهام عميقا لعملهم،ويقدم خدمات املعلومات هلم  التدريس،

املكتبات  ،  "وهادفا  املكتبة اجلامعية يستطيالضمني  إن أخصائى  املعلوماتية،وتقديم  ىف  التدريس والبحث وحمو األمية  ع أن يساعد ىف 

 (. (Pati & Majhi, 2019املعلومات الصحيحة للمستفيد بشكل جيد ودقيق ورسيع وقت احلاجة 

 نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص:  ىف املكتبة اجلامعية الضمنييمكن أن يقوم هبا أخصائى املكتبات التي  ومن األنشطة

 Kvenild, 2012). إدارة املحتوى عىل اإلنرتنت اخلاص باملؤسسة التابع هلا) -
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 Carlson)للمعلومات    ا موثوق  امصدر  باعتباره  العمل كجناح أساسى ىف البحث العلمى والتطوير داخل اجلامعة؛ -

& Kneale,2011) . 

 ملجموعات البحث األساسية. تقديم املساعدة )املعلومات( -

 وعقد الندوات واملؤمترات. تدعم العملية التعليمية،التي  التدريس عن طريق توفري مصادر املعلوماتاملشاركة ىف  -

 تعزيز خدمات املعلومات املجتمعية. -

 جتميع أنظمة إدارة التعلم اجليدة للطالب. -

 إحاطة أعضاء هيئة التدريس باملنشورات البحثية وإتاحة الوصول إليها.  -

 . Pati & Majhi, 2019) )االجتامعى من أجل التعاون والتواصل إنشاء وتعزيز مواقع التواصل -

 Hall,2008).ستفيدين ) محمو األمية املعلوماتية لل -

 : فى المكتبات الجامعية الضمنيأخصائى المكتبات  بعض النماذج العالمية لدور

جدت وُ  الضمنيأخصائى املكتبات تربز دور التي  عند البحث ىف أدب املوضوع باللغة اإلنجليزية عن بعض األمثلة والتجارب

 : Hudson,2016)ضها فيام يىل)استعرا والتى ترمجت، وأود تلك األمثلة 

عمل اثنان من أخصائيي املكتبات واملعلومات بشكل مبارش مع    "نجلوسأ لوس    جامعة كاليفورنيا، "ىف   .1

حيث    لتوفري عدد من اخلدمات مثل اخلدمات املتعلقة بالبيانات واملعلومات،  جمموعتني بحثيتني متميزتني؛ 

األول  املرشوع  متويل  األوىل(تم  البحثية  للصحة،   )املجموعة  الوطنية  املعاهد  خالل  فيه    من  وشارك 

حيث    إدارة البيانات داخل املجموعة البحثية،  عمليات   ت الذين يقدمون خدمات لتحسني املكتبا   و أخصائي

الباحث    أعد  ىف املرشوع الثانى بعد أنو  إدارة امللفات البحثية.   عمليات قدموا عروضا تقديمية عن أفضل  

املكتبات  أخصائى  لبحثه الذى شاركه أخصائى املكتبة ىف إعداده قام    عرضا تقديميا عىل مستوى اجلامعة

 باإلضافة إىل حضوره االجتامعات املعملية مع أعضاء هيئة التدريس. بتقديمه، الضمني 

مع عضو هيئة تدريس متخصص ىف    الضمني تعاون أخصائى املكتبات    "جامعة واشنطن ىف سانت لويس" .2

بيانات خاص كتالوج  البيانات ىف  أنواع من  الكيميائية؛لتطوير ودمج  والبيئة واهلندسة  بموضوع    الطاقة 

شهور،حيث تضمنت أنشطة أخصائى املكتبات  8جودة اهلواء،واستمر البحث من خالل أموال املنح ملدة 

املنح،   الضمني  املتعلقة باملوضوع،و  :كتابة  البيانات  للبحث،وتسجيل كل  النهائى  التقرير  مراجعة  وكتابة 

ادثات سكايب؛حرصا عىل االستشهادات املرجعية،وكان االتصال يتم من خالل اجتامعات أسبوعية وحم

 التواصل املنتظم إلمتام املرشوع البحثى. 

قدم أخصائيي املكتبات واملعلومات ىف مكتبات العلوم الصحية باجلامعة    "بجامعة نيويورك  2012ىف عام  " .3

وا نظاما آليا  ؤحيث أنش   خدمات متعلقة بالبيانات إىل عامل جراح ىف جامعة نيويورك بكلية طب األسنان، 

 البحث وكيفية كتابة االستشهادات املرجعية.  وكتابة للبحث ىف أدب املوضوع،وقدموا أدوات سري

املكتبات واملعلومات ىف مكتبة ويلش مع أعضاء هيئة التدريس   و يعمل أخصائي "جونزهوبكنزىف جامعة  " .4

القوائم   هلم  يقدمون  بمنحة،حيث  ممول  مرشوع  من  كجزء  باإلشعاع  األورام  وعالج  األشعة  بقسم 
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إدارة   ممارسات  أفضل  تنفيذ  إىل  باإلضافة  النصوص  من  املستخرجة  الالزمة،والبيانات  الببليوجرافية 

 بيانات والربامج واألدوات. ال

املكتبات الضمنيني مع أعضاء هيئة التدريس ىف كلية اهلندسة،لتوفري    و اشرتك أخصائي  "ىف جامعة بوردو " .5

أنشطة ومعلومات ملحو األمية املعلوماتية طوال دورة التصميم اهلندسى،حيث تم دمج أخصائيي املكتبات  

باإلضافة إىل عقد ورش عمل خمصصة حول    ة بانتظام،الضمنيني ىف الدورة وقاموا بحضور جلسات الدور

 مهارات إدارة واستخدام البيانات. 

واشنطن ىف سانت لويس" .6 املكتبات    "جامعة  التدريس  باال  الضمنيقام أخصائى  إىل أعضاء هيئة  نضامم 

(وكان دوره إعداد ورش عمل ودورات  IASبقسم الدراسات الدولية ودراسات املنطقة)  GISبربنامج

نظ  املعلومات  حول  نظم  بحوث  إعداد  ىف  التدريس  هيئة  أعضاء  اجلغرافية،ومساعدة  املعلومات  م 

 اجلغرافية،باإلضافة إىل إرشافه عىل منهج نظم املعلومات اجلغرافية بالقسم. 

املكتبات الضمنيني إىل برنامج تعليم إعداد البحوث لطالب الدراسات    ونضم أخصائيا  "جامعة أوريغون" .7

ختصصات ىف  النفس،   األحياء،   علم   : العليا  وظائف  وعلم    والتخطيط،   واجليولوجيا،  األعضاء،  وعلم 

 من أجل تقديم املساعدة عند إعداد خطة البحث أو التقدم ملنحة.    والسياسة العامة واإلدارة؛

أخصائى املكتبات    يقوم  "( ىف جامعة واشنطن بسانت لويسCBMI)  مركز املعلومات الطبية احليوية" .8

وإعداد قواعد بيانات العينات احليوية    بتوفري كافة البيانات الالزمة اخلاصة بتجارهبم الرسيرية،  الضمني 

واستطاع أخصائى    بالوقت لكنه حتول بعد ذلك إىل مرشوع ممول،  ا للمرىض،وكان هذا العمل ىف بدايته تربع

 . أن خيصص لنفسه مساحة ىف هذا العمل الضمني املكتبات 

دور كبري داخل املكتبات،وأنه جيب أن تركز األبحاث املستقبلية عىل األثر الذى    الضمنيأن ألخصائى املكتبات    يتضحومما سبق  

 ىف البحث والتدريس.الضمني يمكن أن حيدثه نموذج أخصائى املكتبات 

 :(2015)حايك، في المكتبات الطبية الضمني اتهمة ألخصائي المكتب م بعض المواقع ال

 HINARI مبادرة هناري   .1

يف   البحوث  إىل  الصحيةللوصول  اإلنرتنت،  HINARI الربامج  شبكة  الصحية عرب  البحوث  إىل  الوصول  إتاحة  مبادرة    هي 

والذي أعدته منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع كبار النارشين، يتيح للبلدان النامية الوصول إىل واحدة من أكرب املجموعات األدبية 

العاملالص  عىل  الطبية  والبيولوجيا   الصحة  جمال يف من  عيد  أكثر  و  46,000دورية    14,000ي  إلكرتوين  ّاخر    100كتاب  مصدر 

أكثر من    ةمتاح  يللمعلومات وه املتواجدة يف  الصحية  للمؤسسات  لغة خمتلفة  البلدان واملناطق واألقاليم،    100اآلن يف ثالثني  من 

الرئيسية عىل شبكة اإلنرتنت يمكننا الوصول إىل  HINARI يستفيد منها آالف العاملني باملجال الصحى والباحثني،من صفحة هناري

 ميدالين PubMed بالضغط عىل البحث عن املقاالت يف املجالت عىل موقع هناري من خالل: PubMed قاعدة بيانات النرشات الطبية

Search HINARI journal articles through PubMed (Medline). 
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 : PubMed حمرك.  2

من   بحث جماين  ميدالينهو حمرك  بيانات  قاعدة  إىل  الوصول  ملخصات  MEDLINE أجل  مصادر  عىل  احلصول  أجل  من 

الطبية،  التمريض،واملواضيع املتعلقة بالصحة، كام تضم  وتتعلق مواضيع األبحاث بشكل خاص بالطب،  املقاالت املتعلقة باألبحاث 

مثل: الطبية  العلوم  بمواضيع  تتعلق  احليوية،  أبحاًثا  األ  الكيمياء  اخللوي،وعلم  يف    حياء  الوطنية  الطبية  املكتبة  البيانات  قاعدة  وتتبع 

مليون عنوان من أكثر من    17قاعدة البيانات أكثر من  وتضم    الواليات املتحدة األمريكية املوجودة يف معاهد الصحة الوطنية األمريكية،

 .خربلدا آ 80جملة علمية منشورة يف الواليات املتحدة األمريكية وأكثر من  5000

 :الضمني المكتبات أخصائى بدور  للقيام  توفرها الواجب الشروط

أشارت إىل بعض الرشوط الواجب توفرها   ضمنى،  اتيسلندا عن حاجاهتا ألخصائي مكتب أعندما أعلنت مكتبة جامعة براون ىف  

  Biomedical and life science librarianة  للعمل ىف مكتبة متخصصة بمجال العلوم احلياتية والرسيري  الضمنيىف أخصائى املكتبات  

 وكانت الرشوط كالتاىل نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص:

 احلصول عىل درجة املاجستري ىف املكتبات واملعلومات. -

 مهارة البحث عن املعلومات واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -

 يعمل هبا.التي  لديه خلفية موضوعية ىف جمال ختصص املكتبة -

 .BIOSIS, ,PubMed PsycINFO, Science Direct لديه مهارات استخدام قواعد البيانات املتخصصة مثل: -

 يمتلك مهارة التعليم والعرض.  -

 وحل املشكالت بطريقة سهلة.  القدرة عىل اكتساب املهارات التكنولوجية احلديثة، -

 القدرة عىل العمل كعضو أساسى ىف فريق متعدد التخصصات. -

 (. 2018)حممود ومسلم، لقدرة عىل التواصل الفعال وإدارة الوقتا -

 : الدراسة امليدانية ثالثا: 
 عىل الرابط التاىل: Google formلكرتونى من خالل توزيع االستبيان اإل تم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr978pJ1pjtpuw3bBrZTX_أCO26z

NdFt_nFVvpI7M-JWVnxhA/viewform?usp=sf_link 

تم إجراء بعض التعديالت عليه سواء بحذف بعض العبارات وقد  ،(1) انظر ملحق رقمل أساتذة التخصص بعد حتكيمه من قب

بجامعة اإلسكندرية من خالل  الطبي  عىل مجيع أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبات القطاع  ، تم توزيعه  أو إضافة عبارات جديدة

( 25وصلت )التي  ، ولقد بلغ إمجاىل عدد االستجابات2020وحتى فرباير 2019وذلك ىف الفرتة الزمنية من يناير  واتس آب وماسنجر،

تفريغ االستجابات وإعداد اجلداول واألشكال  والدراسة ،    إلمتام%( وهى نسبة جيدة جدا    92,6بنسبة)    :( أى27استجابة من إمجاىل )

 .Spssالبيانية بواسطة برنامج 

 : ، ومرتبة طبقا للعنارص الواردة باالستبيانول اإلجابة عن تساؤالت الدراسةحتا التي  وفيام يىل نتائج الدراسة امليدانية

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr978pJ1pjtpuw3bBrZTX_أCO26zNdFt_nFVvpI7M-JWVnxhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr978pJ1pjtpuw3bBrZTX_أCO26zNdFt_nFVvpI7M-JWVnxhA/viewform?usp=sf_link
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الدرسة فى إعداد البحوث العلمية للباحثين وأعضاء هيئة    محل مكتبات الأوال: مشاركة أخصائيي المكتبات والمعلومات ب

 بجامعة اإلسكندرية الطبي التدريس بالقطاع 

ترحب باملشاركة ضمن فريق بحثى ألعضاء هيئة التدريس أو الباحثني بمكتبات   هل :طرح عىل جمتمع الدراسة سؤال حول. 1

فجاءت    نه من املنطقى أن نعرف أوال هل لدهيم االستعداد والقابلية والرتحيب للقيام هبذا الدور، أل  بجامعة اإلسكندرية؟ الطبي  القطاع  

 (: 6( والشكل رقم)7إجاباهتم كام يوضحها اجلدول رقم) 

 بالمشاركة ضمن فريق بحثى مكون من أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين   أخصائيي المكتبات والمعلومات مدى ترحيب (7جدول )

 م

 

مدى ترحيب أخصائيي املكتبات واملعلومات باملشاركة ضمن فريق بحثى مكون من أعضاء  

 هيئة التدريس أو الباحثني 
 % العدد

 4,0 1 ال   1

 88,0 22 نعم   2

 8,0 2 ربام   3

 100,0 25 اإلمجايل  

 

 بالمشاركة ضمن فريق بحثى مكون من أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين   أخصائيي المكتبات والمعلومات مدى ترحيب (6شكل )

بجامعة  الطبي  ( يتضح مدى ترحيب ورغبة أخصائيي املكتبات واملعلومات بالقطاع  6والشكل رقم)  ( 7باستقراء اجلدول رقم)

حيث   واالنضامم إىل الفرق البحثية املكونة من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس، الضمني  اإلسكندرية ىف القيام بدور أخصائى املكتبات  

(، أما من أجاب بربام أن ينضم %4حيث بلغت نسبتهم )   ،( وهى نسبة عالية مقارنة بمن أجاب بال%88جاءت نسبة من أجاب بنعم )

 (.%8إىل هذه الفرق البحثية كانت نسبته) 

بناء عىل السؤال األول الذى طرح   جاءالطبي املوجه ألخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبات القطاع  ثانىوكان السؤال ال. 2

،  ومساعدهتم ىف إعداد البحوث  لفرق البحثية من الباحثني وأعضاء هيئة التدريسنضامم إىل اتوفر الرغبة لدهيم لالب  علم العليهم،فبعد أن  

هل شاركوا فعليا من قبل ىف إعداد البحوث العلمية للباحثني وأعضاء هيئة التدريس؟وكانت اإلجابات كام يوضحها اجلدول   معرفة

 (: 7( والشكل رقم)8رقم)
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 فى إعداد البحوث العلمية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس   أخصائيي المكتبات والمعلومات مشاركة (8جدول )

 % العدد مشاركة أخصائيي املكتبات واملعلومات ىف إعداد البحوث العلمية للباحثني وأعضاء هيئة التدريس م

 40,0 10 ال    1

 36,0 9 نعم  2

 24,0 6 ربام 3

 100,0 25 اإلمجايل  

 

 فى إعداد البحوث العلمية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس   أخصائيي المكتبات والمعلومات مشاركة (7شكل )

رقم) اجلدول  من  رقم)8يتضح  والشكل  نسبة7(  أن  مم  (  واملعلومات  املكتبات  هيئة  أخصائيي  وأعضاء  الباحثني  شاركوا  ن 

(،بينام بلغت نسبة من مل  %36ريا للوقت واجلهد بلغت)التدريس ىف إعداد البحوث العلمية وقاموا بتقديم خدمات املعلومات هلم تيس

نسبتهم)(%40)ركوايشا  فبلغت  بربام  أجابوا  يقدمو  %24،أما من  كانوا  بذلك ألهنم  أجابوا  للباحثني وأعضاء هيئة    ن (ولقد  املساعدة 

 وأعضاء هيئة التدريس عن عدم وعى ومعرفة بعض الباحثنيلرجع السبب ىف ذلك  يو  كثريا؛  يطلب  التدريس حينام يطلب منهم ومل يكن

وىص البحث ىف هذا الصدد برضورة زيادة وعى الباحثني  ي هلم سواء ىف التعليم أو البحث، ومن ثم  الضمني  أمهية دور أخصائى املكتبات  

 وأعضاء هيئة التدريس بأمهية هذا الدور من خالل عقد الندوات وورش العمل.  

خيص مشاركة أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبات جمتمع الدراسة ىف إعداد  أما السؤال الثالث الذى طرح عليهم فيام  .  3

العلمية، البحوث  إعداد  ىف  مشاركتهم  درجة  حول  كان  التدريس  هيئة  وأعضاء  للباحثني  العلمية  كام   البحوث  اإلجابات  وجاءت 

 (: 8( والشكل رقم)9يوضحها اجلدول رقم)

 لباحثين فى إعداد البحوث العلمية اعضاء هيئة التدريس وأل المكتبات والمعلوماتة أخصائيي درجة مشارك (9جدول )

 م
درجة مشاركة أخصائيي املكتبات واملعلومات ألعضاء هيئة التدريس و الباحثني ىف إعداد  

 البحوث العلمية 
 % العدد

  28,0 7 بدرجة ضعيفة  1

 64,0 16 بدرجة متوسطة  2

 8,0 2 بدرجة كبرية  3

 100,0 25 اإلمجايل  
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 عضاء هيئة التدريس و الباحثين فى إعداد البحوث العلمية أل  ة أخصائيي المكتبات والمعلوماتدرجة مشارك (8شكل )

رقم) اجلدول  رقم)  (9بدراسة  هيئة   (8والشكل  وأعضاء  للباحثني  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  مشاركة  درجة  لنا  يتضح 

 من إمجاىل جمتمع الدراسة،%64) حيث كانت أعىل نسبة ملن شاركوا بدرجة متوسطة حيث بلغت) البحوث العلمية،التدريس ىف إعداد 

من    %8))   من إمجاىل جمتمع الدراسة،وجاءت نسبة من شاركوا بدرجة كبرية  ( %28أما من شاركوا بدرجة ضعيفة فقد بلغت نسبتهم)

مشاركة وهذا هو املهم    وجودن املحصلة النهائية  أل أنه ال يمكن التقليل منها،حيث  نسبة إالال  ضعفوبالرغم من    إمجاىل جمتمع الدراسة،

، وكذلك  الضمنيىف الدراسة،أما درجة املشاركة فيمكن أن تزداد بزيادة وعى أخصائي املكتبات بأمهية القيام بدور أخصائى املكتبات  

 .الضمنيتبة بزيادة وعى الباحثني وأعضاء هيئة التدريس بأمهية أخصائي املك

للقيام بدور أخصائى  الطبي يقوم بها أخصائيى المكتبات والمعلومات داخل مكتبات القطاع التي  المهام  ثانيا: األدوار أو

   :الضمنيالمكتبات 

 الدرسة، حمل  كتبات  املاخل  د  الضمنيالقيام بدور أخصائى املكتبات    أجل  تبني من خالل القراءة ىف أدب املوضوع أنه من 

تؤكد القيام   حقيقية  عمل   يتعني عىل أخصائيي املكتبات واملعلومات القيام هبا،حيث تعد معايريالتي    لكثري من األدوار واملهامتوجد ا

  الدرسة سؤال حول املهام واألداور حمل  كتبات  امل،ولقد طرح عىل أخصائيي املكتبات واملعلومات ب  الضمنيبدور أخصائى املكتبات  

هبا  التي   التدريس،يقومون  هيئة  وأعضاء  الباحثني  جتاه  مكتباهتم  رقم)   داخل  اجلدول  يوضحها  كام  اإلجابات  والشكل 11فجاءت   )

 (: 10رقم)

  الضمنيللقيام بدور أخصائى المكتبات أخصائيي المكتبات والمعلومات   بها يقومالتي  المهام أو األدوار (11جدول )

 % العدد الضمنيكتبات واملعلومات للقيام بدور أخصائى املكتبات أخصائيي امل يقوم هباالتي  املهام أو األدوار م

 84,0 21 . وتقديمه ألعضاء هيئة التدريس والباحثنيالطبي املستمرة للتطورات احلديثة ىف اإلنتاج الفكرى  املتابعة  1

 76,0 19 . بناء عالقات عمل متينة مع أعضاء هيئة التدريس والباحثني  2

 76,0 19 والباحثني.  الفرق البحثية من أعضاء هيئة التدريسالتواصل مع  3

 72,0 18 . تنمية مقتنيات املكتبة وفقا ً للخطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس والباحثني 4

 72,0 18 . البحث ىف االنتاج الفكرى وتقديم املعلومات الالزمة إلمتام البحث العلمى أو املرشوع البحثى   5 

 68,0 17 . التواصل مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس عرب وسائل التواصل املختلفة لتسويق خدمات املكتبة    6

 68,0 17 . الطبي  تعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثني بقواعد البيانات املتخصصة ىف املجال  7

 68,0 17 . األكاديمية ) املوثوقة(تعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثني باملواقع الطبية  8

 40,0 10 . والباحثني من خالل عقد حمارضات أو ندوات لتسويق خدمات املكتبة  9
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 % العدد الضمنيكتبات واملعلومات للقيام بدور أخصائى املكتبات أخصائيي امل يقوم هباالتي  املهام أو األدوار م

 32,0 8 . مشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثني ىف كتابة البحوث من خالل البحث ىف املواقع االلكرتونية املتخصصة 10

 32,0 8 . املكتبات ذات العالقة مسامهًة يف خدمة البحث العلمىمشاركة مصادر املكتبة الطبية مع  11

 20,0 5 .التواصل مع الفرق البحثية من أعضاء هيئة التدريس 12

 20,0 5 . مساعدة أعضاء هيئة التدريس ىف كتابة مصادر ومراجع البحوث وفًقا لألساليب العلمية املتعارف عليها  13

 25 اإلمجايل  

 

   الضمنيللقيام بدور أخصائى المكتبات أخصائيي المكتبات والمعلومات  بها  يقومالتي  المهام أو األدوار (10شكل )

رقم)  اجلدول  رقم)11بدراسة  واألدوار10(والشكل  املهام  تنوع  يتضح  أخصائيالتي    (  داخل    ويؤدهيا  واملعلومات  املكتبات 

وتقديمه للباحثني  الطبي  ة املستمرة للتطورات احلديثة ىف اإلنتاج الفكرى  حيث بلغت نسبة من يقومون باملتابع  الدرسة،حمل  كتبات  امل

التدريس) الدراسة،  (%84وأعضاء هيئة  استجابات جمتمع  متينة مع أعضاء هيئة    أما من حيرصون عىل  من إمجاىل  بناء عالقات عمل 

والباحثني،  التد  التدريس  هيئة  أعضاء  من  البحثية  الفرق  مع  التواصل  عىل  نسبتهم)  ريس، وحيرصون  بلغت  إمجاىل %76)فقد  من 

الدراسة، أيضا   استجابات جمتمع  املهام  هيئة    وحرص أخصائيالتي    من  الباحثني وأعضاء  القيام هبا خلدمة  واملعلومات عىل  املكتبات 

فكرى وتقديم املعلومات نتاج الوالبحث ىف اإل  تنمية مقتنيات املكتبة وفقا ً للخطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس والباحثني،  ،التدريس

أما من يقومون    ( من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة، %72حيث بلغت نسبتهم)  الالزمة إلمتام البحث العلمى أو املرشوع البحثى،

وتعريف أعضاء هيئة التدريس    بالتواصل مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس عرب وسائل التواصل املختلفة لتسويق خدمات املكتبة،

املجال   ىف  املتخصصة  البيانات  بقواعد  نسبتهم)  ،الطبي  والباحثني  بلغت  )املوثوقة(فقد  األكاديمية  الطبية  إمجاىل  %68واملواقع  (من 

(من إمجاىل  %40كذلك بلغت نسبة من حيرصون عىل عقد حمارضات أو ندوات لتسويق خدمات املكتبة)  استجابات جمتمع الدراسة،

كام بلغت نسبة من يقومون بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثني ىف كتابة البحوث من خالل البحث ىف    ستجابات جمتمع الدراسة،ا

وأيضا حيرصون عىل مشاركة مصادر املكتبة الطبية مع املكتبات ذات العالقة مسامهًة يف خدمة البحث   لكرتونية املتخصصة،املواقع اإل
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  أما من يقومون بالتواصل مع الفرق البحثية من أعضاء هيئة التدريس والباحثني،  اىل استجابات جمتمع الدراسة،( من إمج%32العلمى)

( من إمجاىل استجابات %20ويساعدوهنم ىف كتابة مصادر ومراجع البحوث وفًقا لألساليب العلمية املتعارف عليها فقد بلغت نسبتهم)

 جمتمع الدراسة. 

الدرسة حرصا منهم عىل القيام بدور    حملكتبات  املاملكتبات واملعلومات ب  ويؤدهيا أخصائيالتي    واألدوار تعدد املهام  تومما سبق  

 .قدر املستطاعالضمني أخصائى املكتبات 

للقيام بدور  الطبي ثالثا: المهارات العلمية والمعرفية المتوفرة لدى أخصائيى المكتبات والمعلومات بمكتبات القطاع 

 :الضمني أخصائى المكتبات

سة أن أخصائيي املكتبات واملعلومات تتوفر لدهيم بعض املهارات العلمية  االدر  حملكتبات  املتبني من خالل الدراسة امليدانية ب

م سؤال حول املهارات العلمية واملعرفية املتوفرة هحيث طرح علي   ،الضمنيواملعرفية والتى تساعدهم ىف القيام بدور أخصائى املكتبات  

 (: 11) والشكل رقم  (12،وهو ما يوضحه اجلدول رقم )الضمني قيام بدور أخصائى املكتبات لدهيم لل

 المتوفرة لدى أخصائيى المكتبات والمعلومات   (المهارات العلمية والمعرفية12جدول )

املهارات العلمية واملعرفيةاملتوفرة لدى أخصائيى املكتبات واملعلومات   

 :  الضمنيللقيام بدور أخصائى املكتبات الطبي بمكتبات القطاع 

موافق  

 بشدة

موافق ايل حد  

 ما
 ال ادري

غري 

 موافق

غري موافق  

 بشدة
املتوسط  

 احلسابى

االنحراف  

 املعيارى
 الرتتيب

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 3 0.65 4,60 0,0 0 0.0 0 8,0 2 24,0 6 68,0 17 متتلك خلفية موضوعية ىف جمال ختصص املكتبة 

 2 0,46 4,72 0,0 0 0,0 0 0,0 0 28,0 7 72,0 18 متتلك مهارات البحث عن املعلومات األكاديمية عرب اإلنرتنت 

 1 0,44 4,76 0,0 0 0,0 0 0,0 0 24,0 6 76,0 19 املرصيلديك خربة يف اإلفادة من بنك املعرفة 

 PubMed ,BIOS IS 12 48,0 9 36,0 3 12,0 1 4,0 0 0,0 4,28 0,84 5لديك خربة يف استخدام قواعد البيانات املتخصصة مثل 

 7 0,87 4,20 0,0 0 4,0 1 16,0 4 36,0 9 44,0 11 لديك خربة بالطرق العلمية لتقييم مصادر املعلومات 

 Power point 8 32,0 11 44,0 6 24,0 0 0,0 0 0,0 4.08 0,76 8متتلك مهارات تصميم العروض التقديمية 

 10 0,87 4,0 0,0 0 4,0 1 24,0 6 40,0 10 32,0 8 لديك دراية بحقوق امللكية الفكرية والنرش.

 11 0,60 3,76 0,0 0 4,0 1 20,0 5 72,0 18 4,0 1 تتمتع بالقدرة عىل حل املشكالت بشكل ُمبِدع 

 6 0,74 4,28 0,0 0 0,0 0 16,0 4 40,0 10 44,0 11 لديك القدرة عىل التواصل الفعال. 

 9 0,70 4,08 0,0 0 0,0 0 20,0 5 52,0 13 28,0 7 تتمتع بالقدرة عىل إدارة الوقت.

 4 0,75 4,32 0,0 0 0,0 0 16,0 4 36,0 9 48,0 12 لديك القدرة عىل العمل ضمن فريق بحثي 

املتوفرة لدى أخصائيى املكتبات واملعلومات    يتبني تنوع املهارات العلمية واملعرفية  ( 11والشكل رقم)  (12)  باستقراء اجلدول رقم 

نك امتالكهم اخلربة الكاملة لإلفادة من ب  :،حيث جاء ىف املرتبة األوىل  الضمنيللقيام بدور أخصائى املكتبات  الطبي  بمكتبات القطاع  

امتالك مهارات   :وجاء ىف املرتبة الثانية  (،0,44-4,76)  نحراف املعيارى عىل الرتتيباملعرفة املرصى حيث بلغ املتوسط احلسابى واال

املتوسط احلسابى واال بلغ  التدريس حيث  للباحثني وأعضاء هيئة  املعلومات األكاديمية عرب اإلنرتنت وتقديمها  نحراف البحث عن 

فكانت مهارة امتالك خلفية موضوعية ىف جمال ختصص املكتبة واملستفيدين   ،أما ىف املرتبة الثالثة  (،0,46-4,72)  املعيارى عىل الرتتيب

وىف املرتبة الرابعة جاءت مهارة القدرة والرغبة ىف العمل   (،0,65-4,60)  نحراف املعيارى عىل الرتتيبث بلغ املتوسط احلسابى واالحي

نحراف  داخل املكتبات حيث بلغ املتوسط احلسابى واالالضمني  ضمن فريق بحثى وهو مؤرش جيد للقيام بدور أخصائى املكتبات  

الرتتيب) عىل  مثل:    (،0,75-4,32املعيارى  املتخصصة  البيانات  قواعد  استخدام  مهارة  املرتبة   ،PubMed،BIOSISأما  احتلت  فقد 

(،وىف املرتبة السادسة كانت امتالك مهارة القدرة  0,84-4,28نحراف املعيارى عىل الرتتيب )اخلامسة حيث بلغ املتوسط احلسابى واال
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  ، 0,74-4,28))  نحراف املعيارى عىل الرتتيبيس حيث بلغ املتوسط احلسابى واالعىل التواصل الفعال مع الباحثني وأعضاء هيئة التدر

ولقد احتلت مهارة القدرة عىل تقييم مصادر املعلومات قبل تقديمها للباحثني وأعضاء هيئة التدريس املرتبة السابعة حيث بلغ املتوسط  

 Powerامتالك مهارة تصميم العروض التقديمية    :رتبة الثامنةوجاء ىف امل  (،0,87-4,20)  نحراف املعيارى عىل الرتتيباحلسابى واال

point  املتوسط احلسابى واال بلغ  التدريس حيث  الباحثني وأعضاء هيئة  الرتتيبومساعدة  املعيارى عىل  بينام   (،0,76-4,08)  نحراف 

  (، 0,70-4,08نحراف املعيارى عىل الرتتيب)الفقد احتلت املرتبة التاسعة حيث بلغ املتوسط احلسابى وا  ،مهارة القدرة عىل إدارة الوقت

واال احلسابى  املتوسط  بلغ  حيث  الفكرية  امللكية  بحقوق  املعرفة  مهارة  جاءت  فقد  العارشة  املرتبة  ىف  عىل أما  املعيارى  نحراف 

نحراف  احلسابى واالالقدرة عىل حل املشكالت بشكل مبدع حيث بلغ املتوسط    :وىف املرتبة األخرية جاءت مهارة  (،0,87-4,0الرتتيب)

 (. 0,60-3,76املعيارى عىل الرتتيب)

 

 المتوفرة لدى أخصائيى المكتبات والمعلومات   المهارات العلمية والمعرفية  (11شكل )

الدرسة للقيام بدور    حمل كتبات  املتعدد املهارات العلمية واملعرفية املتوفرة لدى أخصائيى املكتبات واملعلومات بيتضح  ومما سبق  

 رتفاع بمستوى اخلدمات املقدمة واالرتقاء بمستوى املكتبة.من شأنه اال ،الضمنيأخصائى املكتبات 

 سة: االدر حلمكتبات مالرابعا: الوسائل المستخدمة فى التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين ب

ا عىل التواصل مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس والوصول  أن يكون قادرالضمني  من متطلبات نجاح دور أخصائى املكتبات  

وقت،  أى  وىف  كانوا  أينام  من    إليهم  العديد  وفرت  املهمة،حيث  هذه  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  سهلت  احلاىل  عرصنا  وىف 

  الدراسة امليدانية تعدد الوسائل   ولقد تبني من خالل  متكن أخصائيي املكتبات واملعلومات من التواصل مع املستفيدين،التي    الوسائل

املكتبات واملعلومات بمكتبات جمتمع الدراسة للتواصل مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس لتقديم خدمات    ويعتمد عليها أخصائيالتي  

 (: 12) والشكل رقم  (13) املعلومات الالزمة هلم ىف إعداد أبحاثهم العلمية،وهو ما يوضحه اجلدول رقم 



 ... ودوره ف املشاركة ف إعداد البحوث العلميةEmbedded Librarian أخصائي املكتبات الضمني 240

 

 ثين  الوسائل المستخدمة فى التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والباح (13جدول )

 % العدد الطبي  لوسائل املستخدمة ىف التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالقطاع ا م

 72.0 18 الربيد االلكرتونى  1

 64.0 16 وسائل التواصل االجتامعى  2

 68.0 17 موقع املكتبة 3

 56.0 14 التواصل املبارش  4

 25 اإلمجايل  

 

 الوسائل المستخدمة فى التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين  (12شكل )

املكتبات واملعلومات ىف   ويعتمد عليها أخصائيالتي    يتضح تنوع وتعدد الوسائل  (12والشكل رقم)  (13)  بدراسة اجلدول رقم

التدريس، الباحثني وأعضاء هيئة   اإللكرتونى حيث بلغت نسبة من أجاب بذلك الربيد    وكان ىف مقدمة هذه الوسائل:  التواصل مع 

بينام من يعتمدون ىف التواصل مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس عىل موقع املكتبة بلغت    من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة،   72%))

  واتس آب، و  س بوك،في  من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة ،أما من يعتمدون عىل وسائل التواصل االجتامعى مثل:  (%68نسبتهم)

نسبتهمو  تليجرام،و بلغت  فقد  الدراسة،  %64))  ماسنجر  جمتمع  استجابات  إمجاىل  مع   من  املبارش  التواصل  عىل  يعتمدون  من  بينام 

 من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة. %56)الباحثني وأعضاء هيئة التدريس فقد بلغت نسبتهم)

 :الطبي داخل مكتبات القطاع   الضمنيلمكتبات مميزات وفوائد القيام بدور أخصائى ا خامسا:

املكتبات   بدور أخصائى  القيام  فيه أن  املستفيدين عىل حد سواء،  الضمنيمما الشك  املكتبة وعىل  بثامره عىل  حيث جينى    يأتى 

املكتب ملكتبته  الضمني  ةأخصائي  واملميزات  الفوائد  من  إىل  العديد  النظرة  تغيري  ثم  ،ومن  داخلها  دوره  املكتبات  ولتفعيل  أخصائي   

  ضمنى له دوره الفعال ىف التعليم والبحث داخل املكتبة اجلامعية،  اتواملعلومات من جمرد خازن ملصادر املعلومات إىل أخصائي مكتب

امليدانية الدراسة  تبني من خالل  املكتبات    ،ولقد  بدور أخصائى  القيام  وراء  واملميزات من  الفوائد  ،وذلك من خالل    الضمنيتعدد 

 (: 13)  ( والشكل رقم14) وهو ما يوضحه اجلدول رقم تم حتليلها من االستبيان فيام خيص هذا السؤال، التي  الستجاباتا
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   الضمنيمميزات وفوائد القيام بدور أخصائى المكتبات   (14جدول )

 % العدد   الضمنيمميزات وفوائد القيام بدور أخصائى املكتبات  م

 80,0 20 بمكانتها اهلامة للباحثني احتفظت املكتبة   1

 68,0 17 زاد اإلقبال عىل استخدام املكتبة  2

 64,0 16 تغري دور املكتبة من جمرد مهام روتينية إىل مشارك فعال مع الفريق البحثى  3

 44,0 11 تغري املسمى الوظيفي يل إىل استشارى معلومات ،ومكتبى ضمنى أو مشارك 4

 40,0 10 الدعم للمكتبة كسبُت املزيد من  5

 25 اإلمجايل  

 

   الضمني( مميزات وفوائد القيام بدور أخصائى المكتبات 13شكل )

،وكان    الضمنيتعدد املميزات والفوائد من القيام بدور أخصائى املكتبات    يتضح  (13(والشكل رقم)14بدراسة اجلدول رقم) 

( من إمجاىل استجابات  %80همة بني الباحثني حيث بلغت نسبة من أجابوا بذلك ) احتفاظ املكتبة بمكانتها امل  :ىف مقدمة هذه املميزات

زيادة اإلقبال عىل    ،الضمنيلقيام بدور أخصائى املكتبات  ل من جمتمع الدراسة أن من املميزات والفوائد  %68) كام أكد )  جمتمع الدراسة، 

(من  %64دة منهم ىف تقديم خدمات املعلومات الالزمة هلم ىف إعداد أبحاثهم العلمية، كام أفاد )استخدام املكتبة وزيادة طلب املساع

تغري دور املكتبى من جمرد القيام بمهام روتينية إىل   أدى إىلالضمني  إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة أن القيام بدور أخصائى املكتبات  

أدى إىل ظهور مسميات جديدة ألخصائيي    الضمنيمشارك فعال مع الفريق البحثى، بينام من يرون أن القيام بدور أخصائى املكتبات  

( من إمجاىل %44)  ت نسبتهم مكتبى مشارك وقد بلغ و  املكتبات واملعلومات نظرا ألمهية الدور الذي يؤديه مثل:استشارى معلومات،

فقد بلغت    ، م للمكتبةلأدى إىل كسب املزيد من الع الضمني  أما من يرون أن القيام بدور أخصائى املكتبات    استجابات جمتمع الدراسة، 

 ( من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة. %40) نسبتهم

يمكن أن حيقق العديد من املكاسب للمكتبات وألخصائيي  الضمنيعىل القيام بدور أخصائى املكتبات  دراسة ومن هنا تؤكد ال

ضمنى يشارك ىف   اتاملكتبات واملعلومات،ومن ثم تغيري النظرة الدونية له داخل مكتبته،وذلك من خالل دوره الفاعل كأخصائي مكتب

 داخل اجلامعة.إعداد البحوث العلمية وكذلك دعم العملية التعليمية 
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 :الضمنيتواجه أخصائيي المكتبات والمعلومات عند القيام بدور أخصائى المكتبات التي  المعوقات سادسا:

بجامعة اإلسكندرية يواجهون بعض  الطبي  سة امليدانية أن أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبات القطاع  اتبني من خالل الدر

 (: 14)  والشكل رقم  (15وهو ما يوضحه اجلدول رقم) ،الضمنيأخصائى املكتبات عند ممارسة دور واملعوقات  املشكالت

   الضمنيتواجه أخصائيي المكتبات والمعلومات عند القيام بدور أخصائى المكتبات التي  المعوقات (15جدول )

تواجه أخصائيي املكتبات واملعلومات عند القيام بدور  التي  املعوقات

 الضمني  أخصائى املكتبات 

موافق  

 بشدة

موافق إىل حد  

 ما
 غري موافق ال ادرى

غري موافق  

 بشدة
املتوسط  

 احلسابى

االنحراف  

 املعيارى
 الرتتيب

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 2 1,29 3,92 4,0 1 20,0 5 0,0 0 32,0 8 44,0 11 .نقص الدعم من إدارة الكلية

نقص الدورات التدريبية الالزمة ملالحقة التطورات احلديثة ىف ختصص  

 املكتبات وتكنولوجيا املعلومات. 
11 44,0 6 24,0 2 8,0 5 20,0 1 4,0 3,84 1,31 3 

عدم علم أعضاء هيئة التدريس والباحثني بأمهية دور أخصائى املكتبات  

 واملعلومات كعضو ضمن الفريق البحثى. 
12 84,0 9 36,0 0 0,0 3 12,0 1 4,0 4,12 1,17 1 

كثرة مهام و أعباء اخصائيي املكتبات واملعلومات داخل املكتبة مما يعوقه عن 

 بشكل جيد.  الضمني القيام بدور املكتبة 
6 42,0 11 44,0 1 4,0 6 24,0 1 4,0 3,60 1,22 4 

 5 1,16 3,56 4,0 1 20,0 5 12,0 3 44,0 11 20,0 5 وعدم القدرة عىل مالحقته. الطبي كثرة اإلنتاج الفكرى الصادر ىف املجال 

 6 1,23 3,40 4,0 1 24,0 6 24,0 6 24,0 6 24,0 6 قلة عدد أخصائيي املكتبات واملعلومات داخل املكتبة. 

 

   الضمنيتواجه أخصائيي المكتبات والمعلومات عند القيام بدور أخصائى المكتبات التي  المعوقات (14) شكل

تواجه أخصائيي املكتبات واملعلومات عند القيام  التي    (تعدد املعوقات واملشكالت14(والشكل رقم)15يتضح من اجلدول رقم) 

املكتبات   األوىل  حملكتبات  املب الضمني  بدور أخصائى  املرتبة  ىف  التدريس    :الدرسة ،حيث جاء  هيئة  مشكلة عدم علم مجيع أعضاء 

نحراف املعيارى حيث بلغ املتوسط احلسابى واال  بحثى،والباحثني بأمهية دور أخصائى املكتبات واملعلومات كعضو ضمن الفريق ال

الرتتيب هيئة  و(،1,17-4,12)  عىل  وأعضاء  الباحثني  لدى  الوعى  بنرش  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  قيام  الصدد رضورة  هذا  ىف 

وىف املرتبة الثانية كانت مشكلة نقص الدعم    سواء ىف البحث أو التعليم،  الضمنيالتدريس بأمهية الدور الذى يؤديه أخصائى املكتبات  

نحراف املعيارى عىل  لة امليزانيات املقدمة للمكتبات حيث بلغ املتوسط احلسابى واالولعل السبب ىف ذلك هو ق  املقدم من إدارة الكلية؛ 
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للمعوقات  (، 1,29-3,92)  الرتتيب الثالثة  املرتبة  ىف  التطورات    ، تواجههمالتي    أما  ملالحقة  الالزمة  التدريبية  الدورات  نقص  فكانت 

(،وىف  1,31-3,84نحراف املعيارى عىل الرتتيب)وسط احلسابى واالاحلديثة ىف ختصص املكتبات وتكنولوجيا املعلومات،حيث بلغ املت

حتول دون القيام بدور أخصائى التي    خصائيي املكتبات واملعلومات داخل املكتبة من املعوقاتأكثرة مهام وأعباء    املرتبة الرابعة كانت

املتوسط احلسابى واالالضمني  املكتبات   بلغ  البشكل جيد،حيث  املعيارى عىل  (،بينام احتلت مشكلة كثرة 1,22-3,60رتتيب)نحراف 

نحراف املعيارى املرتبة اخلامسة حيث بلغ املتوسط احلسابى واال  وعدم القدرة عىل مالحقتهالطبي  اإلنتاج الفكرى الصادر ىف املجال  

 الدرسة من املعوقات  حملات  كتبامل(،وىف املرتبة األخرية كان قلة عدد أخصائيي املكتبات واملعلومات داخل  1,16-3,56عىل الرتتيب )

املكتبات  التي   بدور أخصائى  القيام  املتوسط احلسابى واالالضمني  حتول دون  بلغ  الرتتيب بشكل جيد، حيث  املعيارى عىل   نحراف 

((3,40-1,22 . 

بجامعة  الطبي داخل مكتبات القطاع  الضمنيبعض المقترحات الالزمة لتفعيل دور أخصائى المكتبات  سابعا:

 :ية من وجهة نظر أخصائيي المكتبات والمعلوماتاإلسكندر

الضمني ىف هناية االستبيان طرح سؤال مفتوح ألخصائيي املكتبات واملعلومات عن مقرتحاهتم لتفعيل دور أخصائى املكتبات    تم

 وكانت إجاباهتم كام يىل: بجامعة اإلسكندرية،الطبي داخل مكتبات القطاع 

غريه من - وبني  بينه  التمييز  عىل    عدم  يساعد  مما  بالنقل  مهدد  بأنه  يشعر  ال  بحيث  واملعلومات،  املكتبات  أخصائيي 

 وبالتاىل فإنه يضيف لعمله ويتفانى فيه.  ،استقراره ىف العمل

 .التوعية بأمهية دوره لدى املجتمع اجلامعى بأكمله  وزيادة عقد دورات تدريبية مكثفة ألخصائيي املكتبات اجلامعية، -

كتبات واملعلومات يف كافة الدورات التدريبية اخلاصة بمساعدة الباحثني وأعضاء هيئة التدريس  خصائيي املأمشاركة   -

 الفعالة. ةهلم واملساعد ةالكامل ةيف البحث عن مصادر املعلومات الطبية لتحقيق االستفاد

 وجه. وتشجيعهم ألداء عملهم عىل أكمل  ،هتامم إدارة الكلية باملكتبة وتقدير العاملني هبا ارضورة  -

نرتنت( جلذب الباحثني وأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل دور املكتبة من خالل دعم  اإل) تحتيةالبنية زيادة االهتامم بال -

 بشكل جيد.  املتطورة ميزانيتها بصفة مستمرة لرشاء الكتب واملراجع وتقديم اخلدمات

 واعد البيانات به.عقد دورات تدريبية بشكل مستمر للتعريف ببنك املعرفة وكيفية استخدام ق -

التدريس من األ - الباحثني وأعضاء هيئة  املستفيدين من  الكتري من اخلدمات  التأكيد عيل رضورة إعالم  بتوافر  طباء 

 املكتبات واملعلومات هلم. والبحثية التي يقدمها أخصائي

ىل كيفية تكوين فريق لتدريبهم ع؛  عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس والباحثني وأخصائيي املكتبات واملعلومات -

 ومعرفة األدوار املطلوبة من كل منهم.  عمل بحثي،

الطبي يغلب  - املجال  املكتبات واملعلومات عن طريق دورات متخصصة يف  اللغة اإلنجليزية لدى أخصائيي  تقوية 

 عليها املصطلحات الطبية. 

املكتبات واملعل - بأمهية دور أخصائيى  التدريس والباحثني  التعليمية  إيامن أعضاء هيئة  العملية  املساعدة ىف  ومات ىف 

 وإعداد البحوث العلمية. 

 تنمية مهارات استخدام وسائل التواصل االجتامعي لدى أخصائيي املكتبات واملعلومات. -
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عيل علم ودراية كاملة بأمهية دوره يف املكتبة،    املكتبات اجلامعية  بخاصةاملكتبات واملعلومات و  وأن يكون أخصائي -

من هنا فقط سوف يقوم األخصائي بكافة   الباحثني وأعضاء هيئة التدريس يف تلبية احتياجاهتم املعرفية ،ويف مساعدة  

 زمة واملمكنة لتكون هذه املساعدات فعالة لدي الباحثني وأعضاء هيئة التدريس. الالتدابري ال 

أخصائيي املكتبات واملعلومات   ةالتعاون واستشار  رضورةالتدريس عيل    ةعيل الباحثني وأعضاء هيئ  التأكيدرضورة   -

 بخصوص كيفية البحث عن مصار املعلومات وأفضل طرق البحث واملواقع الطبية املوثوقة. 

   : رابعا : النتائج
النتائج من  إىل جمموعة  امليدانية  الدراسة  البحث من خالل  تساؤالهتا ومن   توصل  والتى جتيب عىل  الدراسة    املمثلة ألهداف 

 زها:أبر

بالمجال  مدى مشاركة أخصائيي المكتبات والمعلومات فى إعداد البحوث العلمية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس  أوال:

 ، توصلت الدراسة إلى: الطبي 

بجامعة اإلسكندرية ىف القيام بدور أخصائى املكتبات  الطبي ترحيب ورغبة أخصائيي املكتبات واملعلومات بالقطاع  -

حيث جاءت نسبة من أجاب بنعم    م إىل الفرق البحثية املكونة من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس،واالنضام  الضمني

 ( من إمجاىل جمتمع الدراسة. 88%)

  ، درجة مشاركة أخصائيي املكتبات واملعلومات للباحثني وأعضاء هيئة التدريس ىف إعداد البحوث العلميةبالنسبة ل -

 من إمجاىل جمتمع الدراسة. %64) ) وسطة بلغتكانت أعىل نسبة ملن شاركوا بدرجة مت

المكتبات والمعلومات لمساعدة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس فى إتمام   ويؤديها أخصائيالتي  المهام  وأاألدوار  ثانيا:

 ، توصلت الدراسة إلى:أبحاثهم

حيث بلغت نسبة من    مع الدراسة،املكتبات واملعلومات داخل مكتبات جمت  ويؤدهيا أخصائيالتي    تنوع املهام واألدوار -

الفكرى   اإلنتاج  ىف  احلديثة  للتطورات  املستمرة  باملتابعة  هيئة الطبي  يقومون  وأعضاء  للباحثني    التدريس   وتقديمه 

 من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة.  %(84)

وحيرصون عىل التواصل   والباحثني،بلغت نسبة من حيرصون عىل بناء عالقات عمل متينة مع أعضاء هيئة التدريس   -

 من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة.(  %76) فقد بلغت نسبتهم مع الفرق البحثية من أعضاء هيئة التدريس،

يجب توفرها فى أخصائيي المكتبات والمعلومات للقيام بدور أخصائى المكتبات  التي  المهارات العلمية والمعرفيةثالثا: 

 سة إلى: ، توصلت الدرا الضمني

العلمية واملعرفية - املهارات  القطاع    تنوع  املكتبات واملعلومات بمكتبات  بدور الطبي  املتوفرة لدى أخصائيى  للقيام 

حيث جاء ىف املرتبة األوىل امتالكهم اخلربة الكاملة لإلفادة من بنك املعرفة املرصى،    ،الضمنيأخصائى املكتبات  

 (.  0,44-4,76) عيارى عىل الرتتيبنحراف املحيث بلغ املتوسط احلسابى واال

بلغت نسبة من يمتلكون مهارات البحث عن املعلومات األكاديمية عرب اإلنرتنت وتقديمها للباحثني وأعضاء هيئة  -

 (. 0,46-4,72) نحراف املعيارى عىل الرتتيب التدريس حيث بلغ املتوسط احلسابى واال
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لبناء عالقات تعاون إلعداد  الطبي وأعضاء هيئة التدريس بالقطاع  الوسائل المستخدمة فى التواصل مع الباحثين رابعا: 

 ، توصلت الدراسة إلى:البحوث العلمية

الوسائل - وتعدد  أخصائيالتي    تنوع  عليها  هيئة   ويعتمد  وأعضاء  الباحثني  مع  التواصل  ىف  واملعلومات  املكتبات 

من إمجاىل %72))  الربيد اإللكرتونى حيث بلغت نسبة من أجاب بذلك  وكان ىف مقدمة هذه الوسائل:  التدريس،

ت  بينام من يعتمدون ىف التواصل مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس عىل موقع املكتبة بلغ  استجابات جمتمع الدراسة،

فيس   (من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة ،أما من يعتمدون عىل وسائل التواصل االجتامعى مثل:%68نسبتهم)

 من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة. %64) ماسنجر فقد بلغت نسبتهم)و تليجرام،و واتس آب،و بوك،

مكتبات القطاع  فى  الضمنيالفوائد والمميزات التي عادت على المكتبات بسبب القيام بدور أخصائى المكتبات  خامسا:

 ، توصلت الدراسة إلى: الطبي 

كان ىف مقدمة هذه املميزات احتفاظ املكتبة و ، الضمنيبدور أخصائى املكتبات تعددت الفوائد واملميزات من القيام  -

 ( من إمجاىل استجابات جمتمع الدراسة.%80ثني حيث بلغت نسبة من أجابوا بذلك )همة بني الباحبمكانتها امل

زيادة اإلقبال عىل   ،الضمنيلقيام بدور أخصائى املكتبات  لمن جمتمع الدراسة أن من املميزات والفوائد  %68)أكد ) -

  إعداد أبحاثهم العلمية.استخدام املكتبة وزيادة طلب املساعدة منهم ىف تقديم خدمات املعلومات الالزمة هلم ىف

قد تحول أخصائى المكتبات والمعلومات دون ممارسة دور أخصائى المكتبات  التي  المعوقات والمشكالتسادسا: 

 ، توصلت الدراسة إلى: بشكل أفضلالضمني 

املعوقات - املكتبات  التي    تعدد  بدور أخصائى  القيام  عند  واملعلومات  املكتبات  ات  بمكتب  الضمنيتواجه أخصائيي 

عدم علم مجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثني بأمهية دور أخصائى    :حيث كان أوىل هذه املعوقات  جمتمع الدراسة،

  نحراف املعيارى عىل الرتتيب حيث بلغ املتوسط احلسابى واال  البحثى،   املكتبات واملعلومات كعضو ضمن الفريق

(4,12-1,17 .) 

بجامعة اإلسكندرية للقيام بدور أخصائى  الطبي معلومات بمكتبات القطاع  مقترحات أخصائيي المكتبات وال سابعا: أهم

 :تواجههمالتي  والتغلب على المشكالتالضمني المكتبات 

مشاركة اخصائيي املكتبات واملعلومات يف كافة الدورات التدريبية اخلاصة بمساعدة الباحثني وأعضاء هيئة التدريس   -

 الفعالة. ةهلم واملساعد ةالكامل ةاملعلومات الطبية لتحقيق االستفاديف البحث عن مصادر 

 عقد دورات تدريبية بشكل مستمر للتعريف ببنك املعرفة وكيفية استخدام قواعد البيانات به. -

التدريس من األ - الباحثني وأعضاء هيئة  املستفيدين من  الكتري من اخلدمات  التأكيد عيل رضورة إعالم  بتوافر  طباء 

 املكتبات واملعلومات هلم. وثية التي يقدمها أخصائيالبح

لتدريبهم عىل كيفية تكوين فريق ؛  عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس والباحثني وأخصائيي املكتبات واملعلومات -

 ومعرفة األدوار املطلوبة من كل منهم.  عمل بحثي،

املكتبات واملعلومات عن ط - اللغة اإلنجليزية لدى أخصائيي  الطبي يغلب تقوية  املجال  ريق دورات متخصصة يف 

 عليها املصطلحات الطبية. 
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 :خامسا: التوصيات
 التوصيات التالية: يل تقديميطيب ىف ضوء النتائج السابقة 

ىف املكتبات   الضمنياالستفادة من التجارب العاملية ىف املكتبات األجنبية فيام خيص القيام بدور أخصائى املكتبات   -

العربية،وحماول  اجلامعية التجارب ىف جامعات أجنبية  احيث عرضت البحث    ة تطبيقها ىف مكتباتنا  لعديد من هذه 

 خمتلفة.

املكتبات   - أخصائى  بأمهية دور  التدريس  هيئة  الباحثني وأعضاء  زيادة وعى  إعداد   الضمني رضورة  املشاركة ىف  ىف 

 الندوات وورش العمل.  وتقديم خدمات املعلومات الالزمة لذلك من خالل عقد البحوث العلمية،

أخصائي - يتمكن  حتى  واجلامعة  الكلية  إدارة  قبل  من  الكامل  الدعم  بدور    وتقديم  القيام  من  واملعلومات  املكتبات 

 . ىف ضوء املقرتحات املقدمة منهم الضمنيأخصائى املكتبات 

يا املعلومات بصفة مستمرة  عقد الدورات التدريبية الالزمة ملالحقة التطورات احلديثة ىف ختصص املكتبات وتكنولوج -

 وربط حضورها بالرتقيات.

حتى    وتوفري مساعدين له للقيام هبا؛  خصائيي املكتبات واملعلومات الروتينية داخل املكتبة،أالتقليل من مهام و أعباء  -

 وفعال. بشكل جيدالضمني يتمكن من القيام بدور أخصائى املكتبات 

 واملعلومات داخل مكتبات جمتمع الدراسة.زيادة عدد أخصائيي املكتبات  -

فريق   - لتدريبهم عىل كيفية تكوين  املكتبات واملعلومات  التدريس والباحثني وأخصائيي  عقد دورات ألعضاء هيئة 

 .ومعرفة األدوار املطلوبة من كل منهم لنجاح الفريق البحثى عمل بحثي،

 :املراجع
  تم الاسترجاع من: ي سياق النمو المتزايد لاستخدام الإنترنت.أمناء المكتبات الطبية ف ،(2015حايك،هيام. ) -

http://blog.naseej.com/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8% 

يا، - يف زكر نحو إعداد أخصائي المكتبات والمعلومات باحثًا في البيئة الأكاديمية: دراسة  (.2017)، محمود شر
 تم الاسترجاع من: 45ع -.Cybrarians Journal. استكشافية في ضوء الإنتاج الفكري

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=770:mza
kariya&catid=302:papers 

مفهوم جديد أم دور جديد متاح   Embedded librarian، (2017) ،طلال ناظم الزهيرى -
  http://googleweblight.com:فى

يشى، - أدوار جديدة لأخصائى المعلومات فى الفضاء السيبرانى.تم الاسترجاع  ، (2020)، جابر حسن  العر
  https://rs.ksu.edu.saمن:

ير البحث العلمى فى ظل البيئة ال ،(2012) ،سهام عميمور، - ل كترونية: دراسة إالمكتبات الجامعية ودورها فى تطو
تم الاسترجاع  جامعة منتورى قسنطنية. أطروحة ماجستير. ،ميدانية بالمكتبات الجامعية لجامعة جيجل

http://blog.naseej.com/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%25
http://blog.naseej.com/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%25
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=770:mzakariya&catid=302:papers
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https://rs.ksu.edu.sa/
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   http://bu.umc.edu.dzمن:

: الدور الجديد Embedded librarian الضمني(. أخصائى المكتبات 2018إكرام محمد ، ومسلم،سعاد حمود ) محمود، -
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 ( استبيان الدراسة1ملحق رقم)
 

 جامعة اإلسكندرية  

 كلية اآلداب 

 قسم املكتبات واملعلومات  

 استبيان للتعرف عىل 

ىف املشاركة ىف إعداد البحوث العلمية    Embedded Librarian الضمنيأخصائى املكتبات دور 

 واملهارات الالزمة للقيام هبذا الدور بمجال العلوم الطبية

 

 بغرض إعداد دراسة بعنوان: 

ودوره ىف املشاركة ىف إعداد البحوث العلمية    Embedded Librarian الضمني أخصائى املكتبات 

 بجامعة اإلسكندرية طبي ال دراسة ميدانية بمكتبات القطاع  بمجال العلوم الطبية:

2020 

 الزميل)الزميلة( الفاضل/ة 

 حتية طيبة وبعد،،، 

ىف املشاركة    Embedded Librarian  الضمنيبرجاء استيفاء هذا االستبيان الذى هيدف إىل التعرف عىل دور أخصائى املكتبات  

واملهارات الالزمة للقيام هبذا    ، الطبي  ىف إعداد البحوث العلمية بمجال العلوم الطبية ومدى ضمه إىل الفرق البحثية بكليات القطاع  

التدريس هيئة  أعضاء  مع  التواصل  ىف  املستخدمة  والوسائل  العلمية،   الدور،  البحوث  إلعداد  معهم  تعاون  عالقات  بناء  أجل    من 

   . عند القيام هبذا الدور الضمنيتواجه أخصائي املكتبة التي  تواملعوقا 

 ويرجى التكرم بمالحظة ما يىل: 

 تعرب عن رأيك بصدق و دقة. التي  ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، لكن اإلجابة املطلوبة هى -

 علمى فقط . سوف تذكرها ستحاط بالرسية التامة، كام لن تستخدم إال ألغراض البحث الالتي  البيانات -
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 تعريفات لبعض المصطلحات الواردة باالستبيان 

: يشري هذا املصطلح إىل أخصائى املكتبات واملعلومات كجزء ال يتجزأ من فريق البحث،حيث يشارك الضمنيأخصائى املكتبات  

والعمل معهم لتكوين فريق بحثى  مع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس ىف احلصول عىل املصادر العلمية احلديثة من املواقع اإللكرتونية  

 وبذلك يبتعد عن الدور التقليدى للمكتبى.

 حلسن تعاونكم  مع خالص الشكر

 الباحثة 

 بيانات عامة 

 االسم)اختيارى(...............................................  .1

 املكتبة:.................................................... اسم  .2

ل األكاديمى:............................................  .3  املؤهِّ

 عدد سنوات اخلدمة باملكتبة:......................................  .4

 عرب اإلنرتنت ؟  ما مستوى إجادتك للبحث عن مصادر املعلومات واملراجع  .5

 )  (   د. ضعيف)  (  د.مقبول )  (   ج.جيد)  (    ب. جيد جًدا)  (   .ممتاز  أ

 ما مستوى إجادتك للغة االنجليزية ؟ .6

 )  (   د. ضعيف)  (  د.مقبول )  (   ج.جيد)  (   ب. جيد جًدا)  ( أ.ممتاز  

لباحثين وأعضاء  أوال: مشاركة أخصائيي المكتبات والمعلومات بمكتبات مجتمع الدراسة فى إعداد البحوث العلمية ل

 بجامعة اإلسكندرية الطبي هيئة التدريس بالقطاع 

ن من أعضاء هيئة التدريس أو الباحثني ؟  .1  هل ترحب باملشاركة مع فريق بحثى مكوَّ

 )  ( ج.ربام )  (   ب. ال)  (     أ. نعم 

 هل شاركَت من قبل مع الباحثني أو أعضاء هيئة التدريس ىف إعداد البحوث العلمية ؟  .2

 ج. ربام )  (   ال  ب. )  (     أ. نعم 

 ما درجة مشاركتك ألعضاء هيئة التدريس والباحثني ىف إعداد البحوث العلمية؟   .3

 )  (   ج. بدرجة ضعيفة)  (    ب. بدرجة متوسطة)  (   أ. بدرجة كبرية 

للقيام بدور أخصائى  الطبي يقوم بها أخصائيى المكتبات والمعلومات داخل مكتبات القطاع التي  المهام  ثانيا: األدوار أو

 يمكن اختيار أكثر من إجابة  :الضمنيالمكتبات 
 √ضع    الضمنيقمت هبا من قبل ىف مكتبتك للقيام بدور أخصائى املكتبات التي  املهام أو األدوار م

1 

 

 وتقديمه ألعضاء هيئة  الطبي املتابعة املستمرة للتطورات احلديثة ىف اإلنتاج الفكرى 

 التدريس والباحثني 
 

  بناء عالقات عمل متينة مع أعضاء هيئة التدريس والباحثني  2

  التواصل مع الفرق البحثية من أعضاء هيئة التدريس، 3

  البحثية ألعضاء هيئة التدريس والباحثني تنمية مقتنيات املكتبة وفقا ً للخطة  4

  البحث ىف االنتاج الفكرى وتقديم املعلومات الالزمة إلمتام البحث العلمى أو املرشوع   
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 √ضع    الضمنيقمت هبا من قبل ىف مكتبتك للقيام بدور أخصائى املكتبات التي  املهام أو األدوار م

 البحثى  5

 

6 

 عرب وسائل التواصل املختلفة لتسويق   وأعضاء هيئة التدريس الباحثنيالتواصل مع  

 خدمات املكتبة 
 

  . الطبي  تعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثني بقواعد البيانات املتخصصة ىف املجال  7

  تعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثني باملواقع الطبية األكاديمية ) املوثوقة( 8

  والباحثني من خالل عقد حمارضات أو ندوات لتسويق خدمات املكتبة  9

10 

 

 احثني ىف كتابة البحوث من خالل البحث ىف املواقع  مشاركة أعضاء هيئة التدريس والب

 االلكرتونية املتخصصة 
 

  مشاركة مصادر املكتبة الطبية مع املكتبات ذات العالقة مسامهًة يف خدمة البحث العلمى  11

  التواصل مع الفرق البحثية من أعضاء هيئة التدريس  12

  املتعارف فيها.  مصادر ومراجع البحوث وفًقا لألساليب العلميةمساعدة أعضاء هيئة التدريس ىف كتابة  13

للقيام بدور  الطبي ثالثا: المهارات العلمية والمعرفية المتوفرة لدى أخصائيى المكتبات والمعلومات بمكتبات القطاع 

 :الضمنيأخصائى المكتبات 
موافق   العبارة م

 بشدة

موافق إىل حد  

 ما

 غري ال أدري

 موافق

 غري

موافق  

 بشدة

      متتلك خلفية موضوعية ىف جمال ختصص املكتبة.  1

      األكاديمية عرب اإلنرتنت  متتلك مهارات البحث عن املعلومات   2

        لديك خربة يف اإلفادة من بنك املعرفة املرصي  3

 PubMedلديك خربة يف استخدام قواعد البيانات املتخصصة مثل  4

,BIOSIS 

     

      لديك خربة بالطرق العلمية لتقييم مصادر املعلومات.  5

      Power pointمتتلك مهارات تصميم العروض التقديمية  6

      لديك دراية بحقوق امللكية الفكرية والنرش. 7

      املشكالت بشكل ُمبِدع. تتمتع بالقدرة عىل حل  8

      لديك القدرة عىل التواصل الفعال.  9

      تتمتع بالقدرة عىل إدارة الوقت.  10

        لديك القدرة عىل العمل ضمن فريق بحثي 11

      أخرى) يرجى ذكرها (  

لبناء عالقات تعاون إلعداد  الطبي رابعا: الوسائل المستخدمة فى التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالقطاع 

 البحوث العلمية ) يمكن اختيار أكثر من بديل(

 )  (   . الربيد االلكرتونى1 -

 )  (  . وسائل التواصل االجتامعى2 -

 )  (  . التواصل املبارش 3 -

 )  (  .موقع املكتبة4 -

 أخرى) يرجى ذكرها (:......................................................  -
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 :الطبي داخل مكتبات القطاع   خامسا :مميزات وفوائد القيام بدور أخصائي المكتبات الضمني
موافق   املميزات   م

 بشدة

موافق إىل حد  

 ما

غري  ال أدري

 موافق

 غري

 موافق بشدة

      مكانتها اهلامة للباحثني. احتفظت املكتبة ب 1

      زاد اإلقبال عىل استخدام املكتبة.  2

      تغري دور املكتبة من جمرد مهام روتينية إىل مشارك فعال مع الفريق البحثى.  3

      . تغري املسمى الوظيفي يل إىل استشارى معلومات ومكتبى ضمنى أو مشارك  4

      للمكتبة. كسبُت املزيد من الدعم  5

      ) يرجى ذكرها ( أخرى 

 تواجه أخصائيي المكتبات والمعلومات عند القيام بدور أخصائي المكتبات الضمني:التي  سادسا: المعوقات
موافق إىل حد   موافق بشدة املعوقات م

 ما

غري  ال أدري

 موافق

 غري

موافق  

 بشدة

      نقص الدعم من إدارة الكلية 1

الدورات التدريبية الالزمة ملالحقة التطورات احلديثة ىف ختصص املكتبات  نقص  2

 وتكنولوجيا املعلومات. 

     

عدم علم أعضاء هيئة التدريس بأمهية دور أخصائى املكتبات واملعلومات كعضو   3

 ضمن الفريق البحثى. 

     

كثرة مهام اخصائيي املكتبات واملعلومات داخل املكتبة مما يعوقه عن القيام بدور   4

 بشكل جيد.  الضمني املكتبة 

     

      وعدم القدرة عىل مالحقته. الطبي كثرة اإلنتاج الفكرى الصادر ىف املجال  5

      قلة عدد أخصائيي املكتبات واملعلومات داخل املكتبة  6

      ذكرها ( أخرى) يرجى  

 سابعا: مقترحات التطوير.

 داخل املكتبة؟ الضمني من وجهة نظركم ما املقرتحات الالزمة لتفعيل دور أخصائى املكتبات 

1 .................................................................... 

2 ................................................................... 

3 ................................................................... 

4 ............................................... .................... 

 حسن تعاونكم لكم  نشكر 

 الباحثة

 رابط االستبيان:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr978pJ1pjtpuw3bBrZTX_CO26zNdFt_nFVvpI7M
-JWVnxhA/viewform?usp=sf_link 

 ●●● 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr978pJ1pjtpuw3bBrZTX_CO26zNdFt_nFVvpI7M-JWVnxhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr978pJ1pjtpuw3bBrZTX_CO26zNdFt_nFVvpI7M-JWVnxhA/viewform?usp=sf_link
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The current study aimed to identify the role of the embedded librarian in participating in the preparation 

of scientific research in the field of medical sciences: a field study in the medical sector libraries at the University 
of Alexandria, also the tasks or roles that he performs as an embedded librarian, and the ways that he relies on 
in order to communicate with faculty members and researchers For the preparation of scientific research, the 
study relied on the field research methodology in order to collect data and facts on the subject of the study, through 
audio conversations, and a questionnaire that covers the basic aspects of the study, as it was distributed to the 
librarian in the libraries of the medical sector at the University of Alexandria to collect data from them. Data 
were processed by statistical analysis using spss program. 

 One of the most important results of the study was: the welcome and desire of the librarian in the medical 
sector at Alexandria University to play the implicit role of the librarian and join the research teams made up of 
researchers and faculty members, as the percentage of those who answered yes (88%) of the total study, Also, one 
of the obstacles they face when playing the embedded librarian role is that, all faculty members and researchers 
are not aware of the importance of the role of the embedded librarian as a member of the research team, and then 
the study recommends the necessity of holding courses for faculty members, researchers, and librarian to train 
them on how to form a research team, and to know the roles required of All of them are for the success of the 
research team. 

 
Keywords: Embedded librarian (1); Associate librarian (2); librarian as a researcher (3); knowledge 

consultant (4). 
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