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 مستخلص
الجمعية المصرية للمكتبات  النتخابات للمرشحينتناولت الدراسة البرامج االنتخابية 

قسمت و  ،انتخابيًّاا برنامج   (19)مضمون  ُحلِّلوقد   .2017لعام  والمعلومات واألرشيف
اختصاصي محور  محاور:إلى ثالثة في مرحلة تحليل المحتوى قضايا البرامج االنتخابية 

جمعية المصرية للمكتبات ومحور ال ومحور مؤسسات المعلومات، ،المكتبات والمعلومات
التدريب والتنمية المهنية نتائج الدراسة أن قضايا  وكان من .والمعلومات واألرشيف

اختصاصي محور المرشحين في  أطروحاتكانت أهم  الختصاصي المكتبات والمعلومات
%(، في حين جاءت  47.3حيث جاءت في المرتبة األولى بنسبة ) المكتبات والمعلومات

قضايا  وجاءت %(. 5.2د معايير لتقييم المهنيين" في المرتبة األخيرة بنسبة )قضية "إعدا
محور مؤسسات المعلومات المرشحين في  أطروحاتأهم  تطوير خدمات المعلومات ضمن

%(، في حين جاءت قضايا "المساهمة في  26.3حيث جاءت في المرتبة األولى بنسبة )
حصة المكتبة ضمن الجدول الدراسي" و"بناء  إعادة إعمار المكتبات المنكوبة" و"إدراج

إنشاء شركة لمستلزمات ت المرجعية للدوريات العلمية" و"لالستشهادا إلكترونىكشاف 
المكتبات" و"بناء قاعدة بيانات بالمكتبات" و"إنشاء مكتبة قومية بالعاصمة االدارية" و" نشر 

محور . أما في %(5.2رة بنسبة )الوعي بالوثائق واألرشيف لدى المجتمع" في المرتبة األخي
توثيق الصلة بالجمعيات  قضية فاحتلت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف
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 في حين جاءت قضايا "تطوير موقع ،%(36.8بنسبة ) أهم أولوياته المماثلة في الخارج
" بناء مبنى و " و"ربط الجمعية بمهن النشر والطباعة وتجارة الكتب"اإلنترنتالجمعية على 

المداومة على المؤتمر السنوي للجمعية" في المرتبة األخيرة بنسبة مستقل للجمعية" و"
اهذا واشتملت الدراسة  %(.5.2) على بعض الدالالت اإلحصائية بين المتغيرات  أيض 

 المختلفة وبرامج المرشحين لتلك االنتخابات.
 نتخابية، تحليل المحتوى.الجمعيات المهنية، البرامج اال الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:
 أهمية الدراسة:

ات الجمعية لمرشحين النتخابل البرامج االنتخابيةمحاولة تحليل  تأتي هذه الدراسة
لتحديد أهم القضايا واألولويات التي  ،2017المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف لعام 

إلى التقدم ببرامج انتخابية  أ المرشحونيلج ، حيثطرحها المرشحون في تلك االنتخابات
فردية تعكس اهتماماتهم، وتحتوي على رؤيتهم للقضايا التي يعتقدون أنها تشكل أولويات 

 -من وجهة نظره  -لهذا يصبح البرنامج االنتخابي للمرشح أنجح وسيلة  للناخبين،بالنسبة 
رامج هذه الب محتوىوعليه فإن دراسة  ،الستقطاب الناخب والحصول على األصوات

االنتخابية يعد النافذة الوحيدة التي يمكن من خاللها معرفة مجمل القضايا التي يتفق عليها 
 .المرشحون واالختالف فيما بينهم

 ف الدراسة:اهدأ
تعرف أهم القضايا التي طرحها "إلى تحقيق هدف رئيس وهو الحالية تسعى الدراسة -

 ألهداف الفرعية التالية:من خالل تحقيق ا ،المرشحون في برامجهم االنتخابية
تعرف أهم القضايا التي طرحها المرشحون في برامجهم االنتخابية عن اختصاصي  -

 .المكتبات والمعلومات
تعرف أهم القضايا التي طرحها المرشحون في برامجهم االنتخابية عن مؤسسات  -

 المعلومات.
الجمعية المصرية  تعرف أهم القضايا التي طرحها المرشحون في برامجهم االنتخابية عن -

 للمكتبات والمعلومات واألرشيف.
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 منهج الدراسة:
البرامج االنتخابية لعضوية "تحليل المحتوى" لدراسة وتحليل  منهجاستخدام الباحث 

بعدم اعتماده على  المنهجويتميز هذا  الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف،
لوثائق المتصلة بالموضوع ومن ثم تحليل االمصادر البشرية، بل يقوم الباحث بجمع 

 .وهذا يزيد من دقة ومصداقية البيانات ،محتواها
في هذا النوع من الدراسات يقوم الباحث بتحليل محتوى الوثائق الرسمية المكتوبة، ف

أي يقوم الباحث  ،بهدف الوصول إلى استنتاجات أو تعميمات تتعلق بواقع الحال وذلك
حصاو أو الوثائق المكتوبة )قد تكون عبارة عن جداول،  بتنظيم وتحليل الوثيقة ات، وبيانات ءا 

رقمية( للتوصل من خاللها إلى نتائج تتعلق باألسئلة المطروحة أو الفرضيات الموضوعة 
  (.1992ملكاوي، عودة، و للدراسة )

عتمد الباحث على االطالع يحيث  ؛وعليه فهذا األسلوب هو األنسب لهذه الدراسة   
 للبرامج االنتخابية.المباشر  يلوالتحل

 : أسئلة الدراسة
 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

المرشحون النتخابات الجمعية المصرية البرامج االنتخابية التي طرحها  محتوىما 
 ؟للمكتبات
 –عن )اختصاصي المكتبات والمعلومات  طرحها المرشحونالقضايا التي  ما

 ؟جمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف(ال –مؤسسات المعلومات 
في  a = 0.05داللة عند مستوى المرشحين  حصائية بينإهل توجد فروق ذات داللة 

 ؟والوظيفة تعزى الختالف النوعبرامجهم االنتخابية 
 الدراسة: حدود

 :مما يليالدراسة  حدودتتألف 
تخابات الجمعية المصرية البرامج االنتخابية للمرشحين الن الحدود الموضوعية: .1

  للمكتبات والمعلومات واألرشيف.
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المرشحون النتخابات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات  :بشريةال الحدود .2
  واألرشيف.

 .الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف مكانية:الحدود ال .3
 .19/11/2017لى إ 2017 /8/ 15الفترة من خاللأجريت الدراسة  زمنية:ال الحدود .4

 مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة فى البرامج االنتخابية المطروحة من قبل المرشحين النتخابات 
الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف خالل فترة الحد الزمنى، والمتاحة على 

 ( برنامجا.19، والبالغ عددها )(1)موقع الجمعية المصرية للمكتبات
 جة اإلحصائية:المعال

( لمعالجة البيانات فى SPSSاستخدم الباحث الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 الدراسة وذلك فى الجوانب اآلتية:

 . استخراج النسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة وعلى كل فقرة من فقراتها.1
 .One Way NOVA Test. اختبار تحليل التباين الفردى 2
 الدراسة وتوصيفها:أداة 

استخدم الباحث بطاقة تحليل المحتوى، بقصد رصد التكرارات والنسب المئوية للبرامج 
االنتخابية للمرشحين النتخابات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف، ومرت 

 بالخطوات التالية:
 بناء بطاقة تحليل المحتوى:أ. 

تى تكونت من قسمين، األول: ويتمثل فى بيانات ُصمَِّمت بطاقة تحليل المحتوى، وال
 المرشحين: وتتمثل فى النوع، الوظيفة.

والقسم الثانى: ويتمثل في القضايا المطروحة وفقا لمحاور ثالثة )محور اختصاصي 
المكتبات والمعلومات، محور مؤسسات المعلومات، محور الجمعية المصرية للمكتبات 

 والمعلومات واألرشيف(.
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 بطاقة تحليل المحتوى:ب. صدق 
قام الباحث بعرض بطاقة تحليل المحتوى فى صورتها األولية على المحكمين من 
تخصص المكتبات والمعلومات، وذلك بهدف معرفة مناسبة المؤشرات، ووضوحها مع 

 التعديل إذا لزم األمر، وقد أجرى الباحث التعديالت الضرورية.
 مصطلحات الدراسة:

للمرشحين النتخابات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات البرامج االنتخابية 
عبارة عن خطة أو برنامج العمل الذي يضعه المرشح ليوضح من خالله  :واألرشيف

 عضوية مجلس إدارة الجمعية،أثناء فترة توليه في األهداف والمشاريع التي يسعى إلنجازها 
ك لكسب أصواتهم من خالل ما ويعمل المرشح على عرض هذه الخطة على الناخبين وذل

 .يحدده من أهداف ومطالب في هذا البرنامج
منظمات غير حكومية  :الجمعيات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات واألرشيف

لمناقشة  المكتبات والمعلومات واألرشيفتطوعية ال تهدف للربح، موجهة نحو قطاع 
تحسينه وتطويره وتقديم بعض الحلول الممكنة بهدف  المكتبية والمعلوماتية وقضاياه ممارساته

 .لمشكالته الراهنة
أداة يمكن أن يستخدمها الباحثون لوصف  المحتوىتحليل  ديع :تحليل المحتوى

تلبية  والمضمون؛المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة المراد تحليلها من حيث الشكل 
األساسية طبقا للتصنيفات  هفروض لالحتياجات البحثية المصاغة في تساؤالت البحث أو

ويستند الباحث  ،الموضوعية التي يحددها الباحث ووفق أسس منهجية ومعايير موضوعية
في عملية جمع البيانات وتبويبها وتحليلها على األسلوب الكمي بصفة أساسية. )حسين، 

1996.)  
ن النتخابات قضايا البرامج االنتخابية للمرشحي تحليل مضمونبوتهتم هذه الدراسة 

اختصاصي ) قضاياوذلك من خالل  الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف
الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات  – مؤسسات المعلومات – المكتبات والمعلومات

 .البرامج تلكفي  والواردة( واألرشيف
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 الدراسات السابقة:
لمرشحون في برامجهم االنتخابية القضايا التى طرحها االتعرف على هدف البحث 

لعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف، ووفقا للهدف 
: دراسات تتعلق بتحليل األولالرئيس فسيكون هناك ثالثة مسارات للدراسات السابقة: 

تتعلق : دراسات والثانىالبرامج االنتخابية في مجال المكتبات والمعلومات،  (2)محتوى
: دراسات تتعلق بتقييم مواقع والثالثبالجمعيات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات، 

 المكتبات.الجمعيات المهنية في 
: دراسات تتعلق بتحليل محتوى البرامج االنتخابية:   أوالا

يجدر بالباحث في هذا المحور من الدراسات السابقة، البدء بالدراسات التى تناولت 
( 2012برامج االنتخابية في مجال المكتبات والمعلومات حيث تأتى دراسة )خميس، تحليل ال

يناير  25بتحليل محتوى قضايا المكتبات فى البرامج االنتخابية لألحزاب المصرية قبل ثورة 
واألحزاب التى نشأت بعد الثورة، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتى  2011

ة والعدالة جاء في المرتبة األولى في اهتمامه بقضايا المكتبات تمثلت فى أن حزب الحري
%(، يليه  94( عنصرا لقائمة المراجعة بنسبة )33والوثائق وتكنولوجيا المعلومات بتوافر )

( 5%(، يليه حزب األحرار المصريين بتوافر ) 20( عناصر بنسبة )7حزب الوفد بتوافر )
خيرة جاء حزب النور بتوافر عنصرين فقط. %(، وفى المرتبة األ 14عناصر بنسبة )

 وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة االلتزام بتنفيذ ما ورد بتلك البرامج.
 (3)(2001ا في المكتبات، قامت )صادق،وفى سياق االهتمام باالنتخابات ودوره

داولها في الفترات بدراسة استطالعية توضح فيها دور المكتبة وطبيعة المعلومات المطلوب ت
االنتخابية، واعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية لبيانات ميدانية على الساحة المصرية 

 فردا في محافظتي القاهرة والمنوفية. 140والتى ُجِمَعت من 
)العنزى، والهدبان، ومن الدراسات المثيلة على سبيل المثال ال الحصر، دراسة 

برامج االنتخابية لمرشحي انتخابات مجلس األمة الكويتي ناولت الحيث ت (2010وغرايبة، 
ا انتخابيًّا من أصل  (158)مضمون  ُحلَّلَ وقد   م.2006لعام  ا. أي  (249)برنامج  برنامج 

واشتملت الدراسة على مرشحين من الذكور واإلناث   من المرشحين. %( 64)بنسبة مقدارها 
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قسمت قضايا البرامج  وقد والسنة،الشيعة ومن المناطق الداخلية والخارجية ومن مذهبي 
والمحور  ،والمحور االقتصادي والمالي ،السياسي المحور محاور:االنتخابية إلى ثالثة 

ودللت نتائج الدراسة على أن قضايا اإلصالح والمساواة السياسية ومشاركة   المجتمعي.
في حين كانت قضايا  ،المرأة السياسية كانت أهم أولويات المرشحين في المحور السياسي

المحافظة على الفوائض المالية وعلى الثروة النفطية وزيادة الرواتب أهم أولويات المرشحين 
أما في المحور المجتمعي فاحتلت قضيتا تحسين التعليم  ،في المحور االقتصادي والمالي

ا على بعض الدالالت  والخدمات الصحية أهم أولوياته.  هذا واشتملت الدراسة أيض 
ا بين المتغيرات المختلفة وبرامج المرشحين لتلك اإلحصائية التي أظهرت فروق  

 .االنتخابات
تحليل مضمون البرامج االنتخابية كوسائل  (1999)سارى، واستهدفت دراسة 

، وذلك 1997اتصال جماهيرية استخدمها المرشحون األردنيون في حمالتهم االنتخابية عام 
ضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية الواردة في تلك من أجل الوقوف على أهم الق

البرامج، كما استهدفت أيضا تحديد نوع القضايا األساسية التى ركز عليها الفائزون في 
 برامجهم.

ومن أجل ذلك ُصمَِّم جدول ترميز خاص اشتمل على خمس وثمانين قضية 
ة بشكل خاص، وقد جرى تسجيل اجتماعية وسياسية واقتصادية، وقضايا أخرى تتعلق بالمرأ

تكرارات كل قضية من هذه القضايا في الجداول المخصصة لرصد هذه التكرارات من 
 البرامج.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها: االهتمام بقضايا 
لسطينى، التعليم والشباب والزراعة وحقوق اإلنسان والديمقراطية، ودعم الشعبين العراقى والف

وتبين أيضا أنه لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النسب المئوية للقضايا المطروحة 
  (.0.05في برامج االنتخابات عند مستوى الداللة )

 ثانياا: دراسات تتعلق بالجمعيات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات:
 (2014)محجوب،ة ومن بين هذه الدراسات على سبيل المثال ال الحصر: دراس 

دراسة وتحليل الدور الذي تقوم به الجمعية المصرية للمكتبات في والتي هدفت فيها إلى 
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تحليل الدور الذي تقوم به الجمعية األمريكية للمكتبات في ، و تطوير المهنة داخل مصر
دور الجمعيتين والخروج بتوصيات تساعد  ، باإلضافة إلى مقارنةتطوير المهنة داخل أمريكا

 .أيضاوربما تنسحب على تطوير الجمعيات العربية  ،على تطوير الجمعية المصرية
 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزها:

 عزوف المتخصصين في مصر عن االنتساب إلى الجمعية. 
 غياب ثقافة التطوع للجمعيات العلمية لدى الشعب المصري. 
 يمكنها من  للمكتبات معية المصريةعدم وجود مصدر دخل مادي ثابت لدى الج

 .من تنفيذ أنشطتها المتنوعة أيضااالستمرار في البقاء على فاعلية دورها ويمكنها 
 ا من حياتها أثر تأثير ا لفترة طويلة جدًّ  للمكتبات عدم وجود مقر دائم للجمعية المصرية

 .ا على قيام الجمعية بأهدافها المنوطة بهاسلبيًّ 
 منذ  للمكتبات م األكاديمية وكذلك مرافق المعلومات للجمعية المصريةعدم مساندة األقسا

ضعاف أنشطتها أسهمإنشائها   .في إضعافها وا 
حصر الجمعيات المهنية العربية في إلى  (2015)مجاهد، بينما سعت دراسة 

 فيمامجال تخصص المكتبات والمعلومات واألرشيف وتحديد دورها المهني واالجتماعي 
العمل كعمال  قامج تدريبية وورش عمل وندوات لتأهيل العاملين لمواكبة سو تقدمه من بر 

 المضمارعقد مقارنة بين ما تقوم به الجمعيات العربية في هذا  إلىالدراسة  وسعت ،للمعرفة
 علىوما تقدمه الجمعيات األجنبية كنموذج مثل جمعية المكتبات األمريكية ذلك للوقوف 

 .ة واألجنبيةالفرق بين الجمعيات العربي
 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها:

شبكة اإلنترنت واستخدام  علىرغم محاولة العديد من الجمعيات العربية لتطوير موقعها  .1
كصفحات الشبكات االجتماعية ومواقع اليوتيوب وجوجل بلس  2.0تطبيقات الويب 

التطوير وتنظيم موقعها بشكل ثري  إلىتظل الجمعيات المهنية في حاجة  هال أنإوغيرها 
المعلومات والمعرفة أكثر في تنمية اختصاصي المكتبات و ومتطور لكي يعتمد عليها 

 .مهاراته
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عدم اإلعالن عن ورش العمل بشكل واضح وصريح من خالل موقع أو صفحات  .2
 .الشبكات االجتماعية الخاصة بالجمعيات المهنية

تدريبية لها من هم المجتمع المستهدف من هذه  ال تذكر الجمعيات التي تنشر دورات .3
 .الورشة

إلى إبراز دور الجمعيات المهنية في  (4) (2014غانم، و  )زمولى،سعت دراسة كما 
البرامج التكوينية في مجال المكتبات والمعلومات، من خالل التعرض إلى  رسم واعتماد

إلى وثيقة  طرقت الدراسةت، حيث (ALA)األمريكية التجربة الرائدة لجمعية المكتبات 
اإلرشادات الموضوعة من طرف هذه الجمعية التي تحدد المبادئ العامة للتكوين في مجال 

وهي المبادئ المعتمدة والمطبقة من  ،المكتبات والمعلومات، باإلضافة إلى طرقه ومتطلباته
 ،ة وكنداطرف عدد كبير من مؤسسات التكوين في المجال داخل الواليات المتحدة األمريكي

مع مناقشة إمكانية تفعيل دور الجمعيات المهنية العربية في دعم وتطوير برامج التكوين 
المطبقة من طرف مؤسسات التكوين العربية واالرتقاء بها، أسوة بجمعية المكتبات األمريكية 

 .المجالفي هذا 
ة ودور التعريف بالمعايير المكتبي (2014الشرعبي، و )السفياني، وهدفت دراسة    

الجمعيات المهنية العاملة في مجال المكتبات في إنشاء وتطبيق المعايير المكتبية في 
مختلف مؤسسات المعلومات العاملة في اليمن، إضافة إلى مدى إلمام العاملين في هذه 
المؤسسات بهذه المعايير ودور الجمعية اليمنية الختصاصي المكتبات والمعلومات في إنشاء 

المعايير ونشرها بين أوساط المتخصصين والمهنيين في مؤسسات المعلومات وتطبيق هذه 
 .اليمنية

استمارة  وُصمَِّمتعلى المنهج الوصفي باألسلوب المسحي،  واعتمدت الدراسة  
على عينة عشوائية في مختلف مؤسسات المعلومات اليمنية بمدينة صنعاء  ُوزَِّعتاستبيان 

 (،أبحاث، و توثيقو  ،مراكز )معلوماتو متخصصة(، و  ،يةجامعو  ،مدرسيةو  ،مكتبات )عامةك
( استمارة، 80( استمارة استبيان أعيد منها )100) وُوزِّعَ سمعبصرية(، إدارية، و أرشيفات )و 

وذلك لغرض استقراء آراء العاملين في هذه المؤسسات حول معرفتهم واستخدامهم للمعايير 
 .المكتبية
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وصيات لمؤسسات المعلومات من جهة وللجمعية اليمنية ولقد وضع الباحثان عددا من الت   
 :المكتبات والمعلومات من جهة أخرى، ولعل أبرز هذه التوصيات ما يلي الختصاصي

االهتمام بتأهيل وتدريب العاملين في هذه المؤسسات في مجال تطبيق المعايير باألنشطة  .1
 .المؤسساتالمختلفة في هذه 

الدولية واالبتعاد عن العشوائية والفردية في تنفيذ  وضع سياسات عمل تحاكي المعايير .2
 .األعمال

المكتبات والمعلومات بالعديد من األنشطة  الختصاصيضرورة أن تقوم الجمعية اليمنية  .3
التي تعزز الوعي بأهمية المعايير المكتبية من خالل إجراء دورات تدريبية للعاملين في 

 .مجال المعايير
 .العلمية وورش العمل في المجال عقد المؤتمرات والندوات  .4
إتاحة المعايير من خالل موقع الجمعية مع إجراء نقاشات إلكترونية تفاعلية ضمن   .5

 .المنافذ اإللكترونية للجمعية
بدراسة عن جمعية المكتبات النيجيرية ووزارة التعليم بنيجيريا  (Itsekor, 2013) قامو 

 ،إلى دورهما في رسم سياسات تعليم المكتباتودورهما في تفعيل تعليم المكتبات باإلضافة 
استبانة على عينة الدراسة  (250)واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات حيث وزعت 

على ( 50و) ،اختصاصي المكتبات والمعلوماتاستبانة وزعت على ( 150) :كاآلتي
استبانة من  (110َع )وُاْسُتْرجِ أخرى على موظفي وزارة التعليم.  (50و)المعلمين بالمدارس، 

استبانة من موظفي وزارة  (32)من المدرسين، و( 47و)، اختصاصي المكتبات والمعلومات
من اختصاصي المكتبات  ةالمقابلة مع ثالث ُاْسُتْخِدَمت ،التعليم. باإلضافة إلى االستبيان

وتوصلت معلمين.  ةآخرين وثالث ثالثة موظفينباإلضافة إلى  ،ومدير المكتبة والمعلومات
حيث اتفق  ،الدراسة إلى أن دور جمعية المكتبات النيجيرية ووزارة التعليم النيجيري ضعيف  

من عينة الدراسة أن %(  8.23)من عينة الدراسة على هذا الرأي واعتقد %(  4.25)
 هم.جمعية المكتبات النيجيرية هي المسؤولة عن توفير التعليم والتدريب ل

و ضعف دور أمن مشكلة أساسية وهي غياب  (2013)بيزان، وانطلقت دراسة 
هدفت دراستها إلى العديد من جمعيات المعلومات والمكتبات العربية، وفي هذا السبيل 
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بناء المجتمعات  كركائز في   ز بشكل أساس على استقراء أهمية الجمعيات المهنيةيالترك
جل توافر بنى تحتية أل من المعرفية، وما بهذه الكيانات المجتمعية من نظم مؤسسية تتكام

لالستدالل والتدارس  بعض النماذج  ةل فكري بشري، مستعرضاوفوقية بما فيها من رأسم
جل الوصول لتأطير أواالستفادة منها في تحليل تلك األدوار الغائبة بالجمعيات الحاضرة، من 
 ت الدراسة. واقترحرؤية مستقبلية عربية ووطنية تساند في بناء مجتمعات عربية معرفية

جل معالجة واقع جمعيات المكتبات بدول المنطقة العربية تلك أتأطير رؤية مستقبلية من 
حيث  تكون،ن أن جمعياتها ليست كما ينبغي ألم تظهر بها بعد جمعيات مكتبات أو  التي

 التالي:تتجسد قسمات ومالمح المعالجة بصورة عامة على النحو 
جادة لمعرفة أوضاعها عن قرب  ةدراسة تقييمي ضرورة إجراء مسح ميداني شامل، أو .1

 كمدخل إلعادة االعتبار لها والعمل على تفعيلها.
ن الوضع القانوني الراهن أذ إالعمل على إصالح الوضع التشريعي لتلك الجمعيات،  .2

 .كبر عائق أمام تحقيق أهدافها والمساهمة في ارتقاء حالة المعرفة لديهاأيشكل 
طبيعة الحال، مع ضمان البنية اإلدارية والسكرتارية الدائمة قدر توفير الدعم المالي ب .3

 المستطاع.
ووضع أجندة بحثية وفكرية واضحة المعالم لخدمة كافة مؤسسات مجتمع المعلومات  .4

 والمعرفة. 
التعرف على الدور الذي تلعبه جمعية  (2013)سليم، والصقرى، هدفت دراسة و 

في مجتمع المعرفة  تصاصي المكتبات والمعلوماتاخالمكتبات العمانية في تعزيز صورة 
ما الدور الذي تلعبه جمعية  :بسلطنة عمان، وهدفت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

بسلطنة عمان  اختصاصي المكتبات والمعلوماتالمكتبات العمانية في تعزيز دور وصورة 
الدور؟ واستخدمت الدراسة كيف تقوم جمعية المكتبات العمانية بهذا  في مجتمع المعرفة؟

كما استخدمت أسلوب تحليل الوثائق أداة للدراسة. وتوصلت الدراسة إلى الحالة، منهج دراسة 
اختصاصي المكتبات أن جمعية المكتبات العمانية تقوم بدور إيجابي في تعزيز صورة 

تكليف  بمجتمع المعرفة بسلطنة عمان سواء عن طريق التنمية المهنية لهم أو والمعلومات
 ةالجمعية ألعضاء بالمشاركة في التوعية في قضايا المجتمع. وخلصت الدراسة إلى مجموع
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من التوصيات منها تحديث الموقع اإللكتروني للجمعية وتزويده بكل جديد وتنظيم المعلومات 
 به. 

الضوء على الجهود التي تبذلها الجمعيات  (2012)الجابري، دراسة  يوتلق
ية في الوطن العربي للقيام بدورها في المجتمع المعرفي والتحديات التي واالتحادات المهن

تواجهها كضعف المشاركة من قبل المتخصصين وضعف الدعم المادي، وقد اعتمد على 
توزيع استبانة للقائمين على هذه الجمعيات، إضافة إلى االستعانة بمضمون مواقع الجمعيات 

دور هذه الجمعيات واالتحادات المكتبية في بناء الستكمال المعلومات الالزمة لتوضيح 
مجتمع المعرفة في الوطن العربي. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لعل 

 :أبرزها ما يأتي
ضرورة تفعيل دور الجمعيات وااللتفاف حولها واالنخراط في عضويتها وتفعيل هذه  .1

 .العضوية
يعهم على المساهمة والنهوض تشجيع العمل التطوعي لدى المتخصصين وتشج .2

 .الجمعياتبالجمعيات المهنية مع مجالس إدارة 
 .القيام بدور فاعل في خدمة المجتمع وتعريفه بدور الجمعية وأهدافها .3
السعي إليجاد مصادر دخل ثابتة تمكن الجمعية من لعب دورها وصوال إلى مجتمع  .4

 .المعرفة
كثيف األنشطة التي تكسبهم المهارات السعي إلى تأهيل المتخصصين وتجديد معارفهم وت .5

 .الالزمة لالستمرارية والمنافسة والتطور
دراسة الرؤية الفنية لجمعية المكتبات ل (,chimezie 2012) وفى التقرير الذى أعده

 :هدف التقرير تحقيق مجموعة من األهداف منها ،النيجيرية
 .نيجيريالالتأكد من وضوح جمعية المكتبات النيجيرية لدى المجتمع  .1
 .التأكد من أسباب عدم وضوح جمعية المكتبات النيجيرية .2
 .تقديم التوصيات التي توضح سبل تعزيز وضوح الرؤية لجمعية المكتبات النيجيرية .3

والتي شملت في  الرأي،في إعداد هذا التقرير على طريقة المسح الستطالع  ُاْعُتِمدَ 
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لبحثية في والية إبيا، والتي اعتمدت مجتمعها على مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات ا
 (. وقد أكد التقرير أن جمعية المكتبات النيجيرية ال235على عدد ) ُوزَِّعتعلى استمارة 

زالت غير واضحة بين أوساط المجتمع نتيجة لعدم تسويقها جيدا ضمن فئات المجتمع 
 .المختلفة

رية أن تجد لها مكانة وقد أوصى التقرير إلى أنه يجب على جمعية المكتبات النيجي
في المجتمع النيجيري، كما يجب على القيادة الحالية للجمعية أن تنظر إلى اقتراحات 

من أجل التوصل إلى رابطة واضحة إلعادة الحياة  اختصاصي المكتبات والمعلومات
كد الباحثان ضرورة القيام ببحوث وتقارير ؤ ي نيجيريا، كماللجمعية والمكتبة والمهنيين في 

 .ماثلة في الواليات األخرى في نيجيريا لتعزيز صورة الجمعية في نيجيريام
بدراسة عن جمعية المكتبات الطبية بالواليات المتحدة  Amman, 2009)) قامو 

باالنضمام واالشتراك في  اختصاصي المكتبات والمعلوماتاألمريكية واألسباب التي تدفع 
جمعية  تلعبهلتساؤالت اآلتية: ما الدور الذي عن ا االجابةوهدفت الدراسة إلى ، الجمعية

خصائيين وفي خدمة المجتمع المحلي؟ وما معتقدات األعضاء المكتبات الطبية في خدمة األ
حول الجمعية؟ وما الدور الذي تلعبه الجمعية في حياة األعضاء من حيث التوظيف 

الدراسة واعتمدت األدوات نظر عينة  هةوالتعليم. واستخدمت الدراسة المنهج النوعي لفهم وج
 وتكونت عينة الدراسة من ،والمالحظة باإلضافة إلى أداة تحليل الوثائق اآلتية: المقابلة

الدراسة أن جمعية المكتبات الطبية  وأظهرت. من اختصاصي المكتبات والمعلومات( 14)
التخرج تساند األعضاء في مرحلة الدراسة بتخفيض رسوم االشتراك في الجمعية ولكن بعد 

من عينة الدراسة أنهم لم يستطيعوا االنضمام إلى الجمعية بسبب رسوم  %( 7.91)ذكر 
منهم أن ارتباطاتهم األسرية كانت من %(  3.33)في حين ذكر  التكاليف،االشتراك الباهظة 

وذكرت عينة الدراسة أن من إيجابيات  ،األسباب التي منعتهم من االنضمام للجمعية
ة أنها ساعدتهم على التواصل مع أخصائيين آخرين وذلك من خالل االنضمام للجمعي

كما اكتسبوا الكثير من المعارف عن طريق المحاضرات والدورات التي تقيمها  ،المؤتمرات
  ة.الجمعي

بدراسة عن دور جمعيات المكتبات والمعلومات في   (2009،)السريحي وقام 
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وفي نشر الجديد، وتناولت الدراسة  ت والمعلوماتالختصاصي المكتباالتعليم والتنميـة المهنية 
ال فرق بين أكاديمي وباحث و خصائيين دور جمعيات المكتبات في نشر الثقافة لجميع األ

وأوردت  ،لجميع المنتمين للمهنة ةحيـث أصـبحت بـرامج الجمعيات موجه ،ومكتبي ممـارس
لتنمية المهنية ما تقوم به جمعية على دور جمعيات المكتبات في التعليم وفي ا الدراسة مثاال

وتنظم حيث تشـجع البـاحثين والمنتمين للمهنة على نشر إنتاجهم الفكري  ،المكتبات األمريكية
البـرامج والـدورات وورش العمـل والمؤتمرات التطويرية والعلمية وتقوم بإعداد اللوائح  لهم

كما يوجد لديها  ،تطور المهنة والعلوم والمعـايير وتجهـز الفـرق البحثيـة واالستشارية وتتابع
 لجنة مسـتقلة العتمـاد البـرامج األكاديمية وتقوم بإعطاء شهادات العمل. 

 دراسات تناولت تقييم مواقع الجمعيات المهنية:ثالثاا: 
تقييم مواقع الجمعيات المهنية العربية المتخصصة  (2016، العلوي)هدفت دراسة 

ات من خالل عرض سريع لجمعيات المكتبات والمعلومات في في مجال المكتبات والمعلوم
الوطن العربي حسب الدولة التي تنتمي إليها، وحصر مواقع الجمعيات على اإلنترنت ومن 

المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، حيث  ُاْسُتْخِدمَ ثم العمل على تقييمها وتحليلها. وقد 
كتبات والمعلومات العربية على اإلنترنت، جمعيات المشمل مجتمع الدراسة جميع مواقع 

 مراجعة مقترحة والتي البيانات من خالل قائمة وُجِمَعت ( مواقع،7والتي بلغ عددها )
كاآلتي: المسؤولية الفكرية واالتصال،  ( معيارا فرعيا45رئيس ا ويشمل )ا ( معيار  11) تضمنت

الروابط، و المظهر العام، و ة، الحداثو التوثيق، و االستخدام، و المحتوى، و عن الجمعية، و 
 اللغة، واصفات الميتاداتا.و الخدمات التفاعلية، و 

( درجة بنسبة 3.9وأوضحت النتائج أن متوسط المعايير المتوفرة بمواقع الجمعيات )
، وكان معيار التوثيق أكثر المعايير التي حرصت %( من إجمالي درجات المعايير 56.4)

معيار الروابط حيث بلغ متوسط درجاته ويليه ، %( 100)ة جميع مواقع الدراسة عليه بنسب
أقل %(، وكانت الحداثة  71.4%( ثم معيار المظهر العام بنسبة ) 85.7( بنسبة )1.7)

المعايير من حيث حرص مواقع الجمعيات على إدراجها بالموقع، حيث بلغ متوسط درجات 
الدرجات المعطاة لهذا  من إجمالي%(  25( درجة بنسبة )0.8الجمعيات به ) مواقع

 حصائيات الزوار.   ا  ن كل الجمعيات لم تذكر معدل التحديث و ألى إالمعيار، ويرجع ذلك 
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بضرورة االطالع على تجارب جمعيات المكتبات والمعلومات في  ةالباحث توأوص
ات الدول األخرى في قارات العالم المختلفة واالستفادة من النماذج الناجحة لمواقع تلك الجمعي

على اإلنترنت، كما ينبغي أن تحرص الجمعيات على توفير محتويات موقعها على اإلنترنت 
لى أهمية توفير إبأكثر من لغة حتى يتسنى لغير العرب االطالع واالستفادة منها، باإلضافة 

الخدمات التفاعلية مثل خدمة مجموعات النقاش لتشجيع الحوار وتبادل اآلراء والخبرات، كما 
واقترحت الدراسة قائمة  ،أن تحرص على توفير واصفات ميتاداتا وفقا  للمعايير الدوليةينبغي 

من المعايير الصالح تطبيقها في مواقع الجمعيات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات 
 خرى بشكل عام.على اإلنترنت في دول الوطن العربي بشكل خاص والمواقع األ

مدى إسهام مواقع دراستهما من خالل  (0152، بوكرزازةو، قاسمي)وتناول 
الجمعيات واالتحادات المكتبية العربية عبر الويب في اإلعالم عن الدورات التدريبية 
جراءات تنفيذها، وكذا تقييم هذه الخدمة عبر هذه المواقع، ثم رصد وتحليل محتوى الدورات  وا 

 .التدريبية
ر جميع مواقع االتحادات عن طريق حص المسحيمنهج ال الباحثان وقد اعتمد

وبالتالي دمج ، تحليل المحتوى ُاْسُتْخِدَم منهجوالجمعيات المكتبية العربية عبر الويب، كما 
بين هذين المنهجين في محاولة للوصول إلى النتائج األدق تعبيرا عن صحة واقع هذه 

 .الجمعيات
 (2005الدين،  )بهاءوفى سياق االهتمام بموقع الجمعية المصرية للمكتبات قامت 

بدراسة تقييمية لمواقع الجمعيات المهنية العربية المتخصصة في المكتبات والمعلومات وموقع 
الدراسة بمقدمة تعريفية بالجمعيات المهنية  حيث بدأتاالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، 

توثيق و الموقع،  لغةو المسئولية، و العربية، ثم تقييم المواقع وفقا لسبعة معايير هي: الهدف، 
مواقع تسهيالت البحث، وقد تناولت الدراسة و الخدمات التفاعلية، و المحتوى، و الموقع، 
الجمعية المصرية للمكتبات و التالية: االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،  الجمعيات

 الجمعية اليمنيةو جمعية المكتبات البحرينية، و جمعية المكتبات األردنية، و والمعلومات، 
. وفى ختام دراستها وضعت الباحثة نظرة جمعية المكتبات السعوديةو للمكتبات والمعلومات، 

مستقبلية لتطوير مواقع الجمعيات والتى من بينها بالطبع موقع الجمعية المصرية للمكتبات، 
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 وتمثلت تلك التوصيات في:
عرف على يجب على جمعيات المكتبات التي تريد إنشاء موقع لها على اإلنترنت الت .1

المواقع المثيلة األخرى لكي تتمكن من إنشاء موقع مفيد ويقدم خدمات جيدة للمستفيدين 
 .منه

كمـــا يمكـــن االســـتفادة مـــن موقـــع جمعيـــة المكتبـــات األمريكيـــة والخـــدمات التـــي تقـــدمها مـــن  .2
 خالل موقعها على اإلنترنت.

ثيلـة وأيضـا السـعي التعرف على الخدمات التي تقدمها الجمعيات األخرى وتقـديم خـدمات م .3
 فضل.ألتقديم خدمات أخرى 

 مراعاة الهدف من الجمعية عند تصميم الموقع. .4
 أكبر عدد من المستفيدين. ىتسجيل الموقع في محركات البحث الشهيرة لكي تصل إل .5
 يمكن للمستفيد الرجوع إليها لالستفادة. ىالعمل على وضع روابط خارجية لمواقع أخر  .6
 الموقع خاص بالجمعية. وضع شعار ثابت على صفحات .7
 مراعاة وجود خريطة للموقع لسهولة تصفحه. .8

ولعل من أوائل الدراسات التى تناولت تقييم مواقع جمعيات المكتبات والمعلومات 
والتي هدفت تقويم مواقع الجمعيات باستخدام منهج تحليل  (2006)حافظ، العربية دراسة 

اقع جمعيات المكتبات والمعلومات األجنبية المحتوى، حيث قام الباحث بتصفح العديد من مو 
( قارات هى: أستراليا، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، وذلك للخروج 5روعى فيها تمثيل )

( فئات مقسمة إلى مجموعة من العناصر استخدمت كأساس 5بقائمة معيارية تتكون من )
( جمعيات 7جد أن هناك فقط )لتقويم مواقع جمعيات المكتبات والمعلومات العربية، حيث و 

مكتبات في العالم العربى يتوافر لها مواقع على اإلنترنت وهي جمعيات المكتبات والمعلومات 
في كل من األردن، والبحرين، والسعودية، ومصر، واليمن. باإلضافة إلى جمعية المكتبات 

أن المواقع  فرع الخليج، والنادى العربي للمعلومات، وقد كشفت الدراسة –المتخصصة 
 المذكورة تتفاوت من حيث الخصائص والمحتويات والخدمات.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها من حيث الدول العربية التى لم 
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تنشئ جمعيات مكتبات حتى اآلن أن تبادر بإنشائها، أما بالنسبة للدول التى توجد فيها 
ادة من اإلمكانات الهائلة التى توفرها شبكة جمعيات مكتبات فعليها أن تبادر إلى االستف

اإلنترنت والعمل على تطوير مواقع تفاعلية يمكن من خاللها تقديم خدمات نوعية من شأنها 
 االرتقاء بمهنة المكتبات والمعلومات وتبنى قضايا المهنة والمنتمين إليها. 

 يتبين ما يلي: ،ومن خالل استعراض الدراسات ذات الصلة بالموضوع
الجمعيات المهنية إجماال في مجال المكتبات  : هناك وفرة في الدراسات التي تناولتأوالا 

 الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيففي حين لم تحظ  والمعلومات،
 بالدراسات الكافية.

الجمعيات المهنية ما بين دراسات تناولت الجمعية  : تنوعت الدراسات التي عالجتاثانيا 
رية للمكتبات والمعلومات واألرشيف، وجمعية المكتبات السودانية، وجمعية المص

 المكتبات العمانية وغيرها.
 .البرامج االنتخابية في مجال المكتبات والمعلوماتالدراسات التي تناولت  ندرة: اثالثا 
ميم : أفاد الباحث من هذه الدراسات في بناء اإلطار النظري والمنهجي للبحث، وفى تصرابعاا

ليها هذه الدراسات في إنتهت اأداة جمع البيانات، كما أفاد من النتائج والتوصيات التي 
 اختيار موضوع البحث الحالي والتخطيط له.

تحليل محتوى البرامج االنتخابية  تالتى تناولمن أوائل الدراسات : تعد هذه الدراسة خامساا
 في مجال المكتبات والمعلومات.

 راسة:اإلطار النظرى للد
: الجمعيات العلمية:  أوالا

الجمعية لغة عرفها )ابن منظور( في معجمه )لسان العرب( بأن أصلها: جمع الشيء 
عن تفرقة يجمعه جمعا، وجمعه وأجمعه، وكذلك تجمع واستجمع، وجمعت الشيء، وتجمع 

  . )ابن منظور(.القوم أي اجتمعوا أيضا من هنا وهنا من كل صوب
عية: "بأنها طائفة تتألف من أعضاء لغرض خاص، وفكرة وبوجه عام تعرف الجم

، أو "أنها طائفة لها هدف مشترك تكون هيئة ( 2003. )مجمع اللغة العربية، مشتركة
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      ( 1984. )ابن هادية، تشرف عليها، وتنفذ المقررات المتعلقة بسير نشاطه
: "جماعة رسمية بأنها Association ويعرف )قاموس علم االجتماع( الجمعية

منظمة تقوم بهدف متخصص ومحدد وفق قواعد قائمة، ونسق للقيادة، وبعض المصالح 
المشتركة بين أعضائها، وتتميز العالقات فيها بأنها غير شخصية وثانوية"، وتختلف الرابطة 
عن "الجماعات الرسمية" في أن طبيعة أهدافها محددة بدقة، وبصورة متخصصة ويتميز 

، أو أنها "جماعة متخصصة ومنظمة (1993. )غيث، حديث بتعدد الجمعيات فيهالمجتمع ال
تنظيما رسميا، تقوم عضويتها على االختيار الحر لألفراد، من أجل تحقيق هدف معين غير 

 (. 1993غيث، )المادي الحصول على الربح 
أن مصطلح الجمعية من المنظور االجتماعي يعني  (1996، الجوهري)وقد أوضح 

ك العملية االجتماعية التي تنعكس في التفاعل واالتصال الذي يتم بين مجموعة من "تل
األفراد أو الجماعات لتحقيق أهداف أو أغراض معينة، وقد يعني هذا االصطالح الوحدة 
االجتماعية المستقلة أي المنظمة التي تتكون من مجموعة أفراد لها قوانين تحدد وتحكم 

 .عالقات وسلوكيات أفرادها
وربما تكون الجمعيات المهنية هي إحدى أهم الركائز أو العناصر األساسية لوجود 

 :من أهمها ،أو ركائز أساسية االمهنة ذاتها، فمن المعروف أن ألي مهنة عنصر  
 .توافر قدر من التعليم والتدريب الذي يكسب الفرد المهارات األساسية المطلوبة للمهنة  -
 .ج الجوانب المتخصصة للمهنةتوافر إنتاج فكري يعال  -
 .توافر مجموعة من القواعد األخالقية التي تحكم وتنظم العمل بين أفراد المهنة  -
 .ألفرادها اماليًّ  اأن توفر المهنة مصدر    -
 .أن يكون الهدف األساسي للمهنة هو خدمة المجتمع واإلسهام في رفاهية أفراده  -
ث باسم المهنة وتدافع عنها، كما تضع معايير لدخول أن يكون للمهنة جمعية مهنية تتحد  -

 .المهنة، وتتيح االعتراف بالشهادات الممنوحة في مجاالتها
المهنة ألنها تعمل على تلبية ؛ إذن فالجمعية المهنية هي ركيزة أساسية لوجود 

احتياجات أصحاب المهنة في التواصل فيما بينهم ودراسة همومهم وتطوير مهنتهم وتقديم 
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 :دمات لألجيال الجديدة من الممارسين للمهنة، وبالتالي فإن أهم أهداف الجمعيات المهنيةخ
 .االهتمام بالمهنة والعمل على تطويرها  -

 .االهتمام بأصحاب المهنة ومتابعة قضاياهم - 
 .وضع قواعد ومعايير لمراقبة األداء ودعم وجودته  -
 (.2009. )العباسى، وجورج، المهنةوضع قواعد وأخالقيات تحافظ على رفع شأن   -

 ،أما مصطلح الجمعيات المهنية للمكتبات من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات
على أنه تجمع ألفراد ينتمون لمهنة واحدة أو إقامة عالقة ( 2014ليه )محجوب، إفتشير 

معينة بين أشخاص ينتمون لمهنة واحدة، والمهنة هي مجموعة من األعمال تتطلب مهارات 
و)عبد الهادى، )  1982 بدر،)ويذكر  يؤديها الفرد من خالل ممارسات تعليمية وتدريبية،

2008 ) 
 :تيالجمعيات المهنية تتلخص في اآل أنشطة أن أهم

 علىعقد المؤتمرات واالجتماعات لتبادل الخبرات وبلورة المشاكل المتخصصة والعمل  .1
 .إيجاد حلول لها

 .لدعم الكفاءة المهنية وخدمة األعضاءتقديم االستشارات المهنية  .2
 .ىإعداد المعايير المهنية لتحسين األداء ومراقبة تنفيذها وذلك بالتعاون مع مؤسسات أخر  .3
)التعليم المستمر( إما بالمشاركة  وبعدها توفير فرص التعليم والتدريب قبل وأثناء الخدمة .4

 .ت علميةفي البرامج أو اقتراحها أو تمويلها أو تنسيقها مع مؤسسا
 .إقامة المعارض للتعريف باألجهزة والتقنيات واألدوات الحديثة في المجال .5
التوظيف وذلك بجمع المعلومات عن الوظائف الخالية واإلعالن عنها لألعضاء والترشيح  .6

 .لها
ويجب أن  ي قد ال يقبل الناشر التجاري نشرها،تالنشر: خاصة ألدوات العمل الفني وال .7

 :مال اآلتييكون هدف النشر شا
 .تيسير االتصال بين األعضاء عبر دوريات وتقارير .أ 
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 .اإلعالم عن الجمعية وموقفها في قضايا مختلفة كالمرتبات مثال .ب 
 .تقديم النصح لألعضاء مثال في مجال معايير السلوك والخدمات واألدوات .ج 
صدار األدلة .د   .مناقشة مختلف القضايا وا 

مة للجمعيات تشتمل على العديد أن األهداف العا (5) (2013وترى )بيزان، 
التي يصعب حصرها بدقة، وقد تتراوح بين تدبير فرص أو منح دراسية للعاملين  األنشطة من

الممتازين في المجال إلى محاولة التأثير على أجهزة ومؤسسات الدولة خصوصا تلك 
رية الفكرية المسئولة عن القوانين والتشريعات، إلى تولي مهمة القيادة في مجاالت مثل الح

ضافة لألنشطة الرئيسة التي يستوجب أن تقوم بها جمعيات المكتبات التي  وتشجيع النشر، وا 
 المثال:منها على سبيل 

 التواصل وتبادل الخبرات وبلورة المشاكل المتخصصة والعمل على إيجاد حلول لها.  .1
 ء.تقديم االستشارات المهنية لدعم الكفاءة المهنية وخدمة األعضا  .2
 .تحسين األداء ومراقبة تنفيذه وذلك بالتعاون مع مؤسسات أخرى  .3

 االنتخاباتثانياا: 
: والنخبة: ما اختاره منه، ونخبة القوم ونخبتهم: ءالشياالنتخاب لغة: انتخب 

خيارهم يقال: هم نخبة القوم بضم النون وفتح الخاء، ويقال: نخبة بإسكان الخاء، ويقال: جاء 
أي في خيارهم، ونخبته وأنخبه: إذا نزعته، والنخب: النزع، واالنتخاب في نخب أصحابه 

االنتزاع، واالنتخاب: االختيار واالنتقاء، ومنه النخبة: وهم الجماعة تختار من الرجال فتنتزع 
 (. 1973الرازى، )منهم. 

ر وقد يكون غي اوهذا االختيار قد يكون مباشر  ،هو حق االختياربأنه االنتخاب كما يعرف 
 .(6) (1975مدكور، )اإلمام. وذلك باختيار أهل الحل والعقد أو باختيار  مباشر،

 َيْختَارمجموع العمليات التي  علىاصطالح يطلق  بأنه:ا يعرف االنتخاب أيض  و 
سماعيل، لمنظمة ان لمن يمثلهم طبقَا للقوانين و الناخب بمقتضاها لالنتخابات. )سعد، ومقلد، وا 
2005 .) 

ف االنتخاب بأنه قيام بعض السكان باختيار عدد قليل من الناس أو كما يمكن تعري
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 (.1985فوزي، )معين. شخص واحد ليمثلهم في منصب 
التصويت أكثر أنماط المشاركة السياسية شيوعا، وأضحى أحد خصائص  ديعو 

ألنه هو الوسيلة الوحيدة للتعبير المنظم عن الرأي، فالتصويت من حيث  ؛المجتمع المعاصر
 .عته سلوك يتضمن اإلعالن عن رأيطبي

ن المشاركة االنتخابية هي السلوك المباشر أو غير المباشر إ :يذهب البعض إلى القولو  
يؤثر  الذي يلعب الفرد بمقتضاه دورا في الحياة السياسية لمجتمعه، وتكون لديه الفرصة ألنْ 

نها أيضا تلك األنشطة أو  في اتخاذ القرارات وتحديد األهداف العامة في المجتمع وتحقيقها،
اإلدارية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيارحكامهم وممثليهم والمساهمة في صنع 

 (.2011. )النعيمى، السياسات والقرارات على نحو مباشر أو غير مباشر
 نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها:
لعضوية الجمعية  ونأهم القضايا التي طرحها المرشح هدفت الدراسة التعرف على

القضايا  ، وتناولهم لبعضفي برامجهم االنتخابية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف
 – اختصاصي المكتبات والمعلومات) محاورفي  تخصص المكتبات والمعلوماتالتي تهم 

وعالقتها ببعض الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف(  – مؤسسات المعلومات
عينة الدراسة وفقا  ُصنَِّفتوقد  المرشحين( لدى والوظيفةتغيرات الشخصية )النوع، الم

 .والوظيفة: النوع، ماه لمتغيرين

 
 

 ( توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع1) شكل رقم
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 عرض لنتائج الدراسة  يليوفيما 
ة ( إلى أن األغلبية من المرشحين لعضوية الجمعي1تشير نتائج الشكل السابق رقم )

%(، بينما بلغت نسبة المرشحات  63المصرية للمكتبات كانت لصالح الذكور حيث بلغت )
مشـاركة المـرأة في مختلف مواقع صنع  %(، ويعد هذا مؤشرا جيدا ألهمية 37من اإلناث )

انخراطها في الحياة السياسية بشكل أكثر و تها في المجتمع، اسهامإ معالقرار وبما يناسب 
  في المجتمع. المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فية تمثيلهـا أهميـمع  فاعلية

 

 

 ة( توزيع عينة الدراسة وفقا للوظيف2) شكل رقم
عكس المشهد االنتخابي لعضوية الجمعية المصرية للمكتبات بصورة واضحة تدفقا 

رغبة منهم في عضوية مجلس إدارة الجمعية، وهو ما  الختصاصي المكتبات والمعلومات
( حيث بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية 2ن الشكل السابق رقم )يتضح م

%( وهي نسبة غير قليلة  74( أخصائيا بنسبة )14) اختصاصي المكتبات والمعلوماتمن 
%(  26( أعضاء بنسبة )5مقارنة بالمرشحين من أعضاء هيئة التدريس والذي بلغ عددهم )

 تح باب الترشح دون القصور على فئة وظيفية معينة.مما يشير إلى وجود ديمقراطية في ف
ها نوضع الباحث مجموعة من التساؤالت سوف يجيب ع الدراسة،ولمناقشة نتائج 

 : يليفيما 
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المرشحون النتخابات الجمعية المصرية البرامج االنتخابية التي طرحها  محتوىما  -
 – لمكتبات والمعلوماتاختصاصي ا)عن  طرحها المرشحونما القضايا التي و  ؟للمكتبات

 ؟الجمعية المصرية للمكتبات( –مؤسسات المعلومات 
 الشكلكما يتضح من  التكرارات والنسب المئوية السؤال، استخرجتهذا  عنولإلجابة 

 .(3رقم )
 

 
 

 اختصاصي المكتبات والمعلومات( أهم القضايا التى تناولت 3رقم ) شكل
 2017في برامج المرشحين لعام  

صر البشرى هو محور عمل إدارة الموارد البشرية )األفراد( وأساس أنشطتها العن يعد
فى مؤسسات المعلومات، فهو أهم عناصر اإلنتاج على اإلطالق، ومحور أساس إلنجاز 

 .يز والنجاحاألعمال، وأداة فاعلة للوصول إلى األهداف المنشودة وتحقيق التم  
ا من كونها ذات طبيعة حركية اد(األفر وتنبع أهمية إدارة الموارد البشرية ) ألن  ؛أيض 

وظائفها تتخلل أنشطة كافة الوحدات اإلدارية للمكتبة أو مركز المعلومات فهي التي تقوم 
بإمداد هذه الوحدات باألفراد الالزمين للعمل فيها، وتشرف على تنميتهم وتطويرهم، وتضع 
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  (.2001)همشرى،.لخ...إاألسس العلمية للتعامل معهم، 
( أن العنصر البشرى من أهم الموارد التى تعتمد عليها 2010)آل سليم،ا ترى كم

أى منظمة، وتزداد هذه األهمية في المنظمات الخدمية وعلى رأسها مرافق المعلومات، كما 
يعد العنصر البشرى هو العنصر الفعال والحاسم في تقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين من 

 تلك المرافق.
الختصاصي التدريب والتنمية المهنية "( أن 3الشكل السابق رقم )ويتضح من 
%( ضمن قضايا اختصاصي  47.3جاء في المرتبة األولى بنسبة ) "المكتبات والمعلومات

والتنمية  قضية التدريب تحتل  المكتبات والمعلومات المطروحة في البرامج االنتخابية، حيث 
 .لموارد البشريةا مكانة الصدارة في قضايا تنمية المهنية

يعد التدريب هو الركن األساس في مجال تطوير كفاءة األخصائي في شتى كما  
المجاالت وبخاصة مجال المكتبات والمعلومات، ذلك أنه مهما اختارت المكتبات ومركز 
المعلومات األخصائيين المتميزين والحاصلين على أعلى الشهادات الجامعية، فإنهم في 

كسابهم مهارات ومعلومات جديدة تسهم في زيادة حاجة لرفع كفاي تهم العلمية والمهارية، وا 
 (.2015بوطالب، )قدرتهم على أدائهم لمهامهم الوظيفية الراهنة والمستقبلية. 

 " إنشاء قاعدة بيانات للمكتبيين" %(  26.3وجاء في المرتبة الثانية بنسبة )
ضيتين ذات عالقة، فجذب المهنيين وليس من شك في أن الق و"جذب المهنيين للجمعية"

للجمعية يقتضي بالضرورة بناء قاعدة بيانات بالمكتبيين، وهو األمر الذي بات ضروريا مع 
كثرة أقسام المكتبات والمعلومات في مصر ومن ثم كثرة تخرج أعداد ال بأس بها من 

 .اختصاصي المكتبات والمعلومات
(Fisher ,1997) وفى سياق جذب المهنيين للجمعية يرى

 (7)
أن الختصاصي  

المكتبات والمعلومات دورا مهما في تحقيق الرقى للمهنة من خالل االنضمام للجمعيات 
المهنية، لما لها من تأثير على تحسين وتطوير المهنة وخلق القيمة؛ ألن ما تقوم به من 

وى الدولى، جهود يعد بمنزلة حلقة الوصل بين المهنيين على المستوى المحلى أو على المست
 إذ أنه بدونها تبقى المهنة غير ملبية لالحتياجات دون شك.

كان وما زال حلما يود الجميع تحقيقه من  "إنشاء نقابة للمكتبيين "وبرغم أن 
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%( رغم سعى العديد من المهتمين  21المتخصصين، إال أنه جاء في المرتبة الثالثة بنسبة )
عيهم مشكور في محاوالت عدة، كادت أن بشأن هذا الموضوع، وليس من شك في أن س

 تصل إلى السلطة العليا في الدولة، األمر الذي أصبح حلما للجميع.
، وهو دور مهم للجمعيات المهنية "تنظيم ندوات للمكتبيين"وفى نفس المرتبة جاء 

عموما، والتى من بينها بالطبع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف، حيث إن 
عداد المؤتمرات وورش للج قامة الملتقيات وا  معيات المهنية دورا مهما في فتح قنوات النشر وا 

 العمل.
%(، وهو  15.7بنسبة ) "إيجاد فرص عمل للخريجين"وجاء في المرتبة الرابعة 

مطمح لكل الخريجين من أقسام المكتبات ودور مهم للجمعيات المهنية والتى من بينها 
  بات، وهو ما أكدته أغلب الدراسات في مجال سوق العمل.الجمعية المصرية للمكت

وعلى غرار الجمعيات المهنية في المجاالت األخرى وما تقوم به من توفير رعاية 
اجتماعية وصحية للمنتمين إليها، كان من بين قضايا المرشحين في الجمعية المصرية 

حيث جاءت في المرتبة الخامسة  توفير الرعاية الصحية واالجتماعية للمكتبيين"؛للمكتبات "
 %(  10.5بنسبة )

بنسبة  "إعداد معايير لتقييم المهنيين"وفى المرتبة الخامسة واألخيرة جاءت قضية 
%( برغم أنها من أولويات المهام التى من المفترض أن تقوم به الجمعيات المهنية في  5.2)

 (2009تعبير )السريحى،مجال المكتبات والمعلومات، وهو دور مفقود اآلن على حسب 
صدار ما يلزم لرفعة  حيث يرى أن من مهام الجمعيات المهنية إعداد المعايير وتطويرها وا 

 المهنة والتخصص ومساعدة المتخصصين.
وجاء أيضا ضمن أطروحات المرشحين تناول القضايا التى تخص مؤسسات 

 (.4المعلومات بكافة أنواعها، وهو ما يوضحه الشكل رقم )
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 مؤسسات المعلومات( أهم القضايا التى تناولت 4رقم ) شكل
 2017في برامج المرشحين لعام 

تلعب الجمعيات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات دورا بارزا في تطوير العمل 
كز المعلومات والتوثيق واألرشيف من خالل فكرة المشاركة وتبادل افي المكتبات ومر 

جة المشكالت بطرق علمية وجماعية، والعمل على تطوير الخبرات بين منتسبيها لمعال
ن لحفظ اإلرث البشري إلى اكالعمل المكتبي وتغيير استراتيجية المكتبات من كونها أم

 ، (2014 ،. )السفيانى، والشرعىمؤسسات اتصالية توثر وتتأثر بالمجتمع المحيط به
جاءت في مقدمة  علومات""تطوير خدمات الم( أن قضية 4السابق رقم ) الشكليتضح من و 

تعد خدمات المعلومات هى الهدف ( حيث % 26.3بنسبة ) مؤسسات المعلوماتقضايا 
وتزويدها بالتجهيزات والعاملين وتوفير  المباني فإقامة ،من وجود مؤسسات المعلومات

نما ذلك لغرض تقديم الخدمات إ ،الميزانيات واقتناء المجموعات وتنظيمها ومعالجتها فنيا
ومن ثم تعد الخدمات واجهة  ،نشطة للمستفيدين من المؤسسة وتيسير وصولهم لهاواأل

 .مؤسسة المعلومات ومرآتها
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 "تطوير سياسات وتشريعات المكتبات"%(  21وجاء فى المرتبة الثانية بنسبة )
كونها تعمل على تسيير شئون المكتبات والحفاظ على كل ما يتعلق بها، إضافة إلى حفظ 

 ين بمجال المكتبات والمعلومات.حقوق العامل
ورغم توافر المؤسسات العاملة والمتخصصة فى مجال تقديم حلول للمكتبات وتقديم 

"تقديم الدعم الدعم الفنى لها، إال أنه كان من بين قضايا المرشحين فى برامجهم االنتخابية 
هة نظر %(، ومن وج 15.7؛ حيث جاءت فى المرتبة الثالثة بنسبة )الفنى للمكتبات"

الباحث يرى أن هذا عمل تطوعي وليس أساسيا فى ظل توافر شركات متخصصة فى هذا 
  المجال.

، وهو ما أسفر عنه لسان "تطوير المكتبات المدرسية"جاء أيضا فى المرتبة الثالثة 
بالمكتبات المدرسية، ومن ثم  اختصاصي المكتبات والمعلوماتحال المرشحين من فئة 

 وظيفية على البرامج االنتخابية المطروحة من قبلهم.انعكست الخلفية ال
،  وبرغم وجود قاعدة بيانات للرسائل الجامعية في مجال المكتبات والمعلومات

، ونشر الوعي المعلوماتي، إال (8) وسعى بعض المنظمات إلى تعريب أدوات العمل الفنية
حيث جاءت فى المرتبة أنها كانت محل اهتمام بعض المرشحين فى برامجهم االنتخابية، 

 %(. 10.5الرابعة بنسبة )
%( طرحت بعض القضايا من قبل  5.2وفى المرتبة الخامسة واألخيرة بنسبة )

بعض المرشحين والتى يرى الباحث أنه من الممكن تطبيق بعضها تحت رعاية الجمعية 
الفئة  المصرية للمكتبات والبعض اآلخر ال يمكن تطبيقه، فعلى سبيل المثال فيما يخص

"نشر الوعي بالوثائق واألرشيف لدى المجتمع" و "بناء كشاف استشهاد مرجعى األولى 
ن كانت األخيرة هذه قد لالستشهاد المرجعية للدوريات"، و"بناء قاعدة بيانات للمكتبات" ، وا 

 –سبق لها مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، أما غير هذه القضايا ال يمكن تطبيقها 
حيث تحتاج إلى وضع لوائح حتى ُتَحقِّق منها على سبيل المثال  –نظر الباحث من وجهة 

 "إدراج حصة المكتبة ضمن الجدول الدراسى". 
أما عن أطروحات المرشحين فى برامجهم االنتخابية عن الجمعية المصرية للمكتبات 

 (.5والمعلومات واألرشيف فيوضحه الشكل رقم )
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 التى تناولت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف( أهم القضايا 5شكل رقم )
 2017في برامج المرشحين لعام 

تعد الجمعيات المهنية المتحدث الرسمي باسم العاملين في هذا المجال والمعبر عن 
بعض هذه الجمعيات المعبر عن اتجاهات الحكومة تجاه  دأفكارهم وطموحاتهم، كما تع

ه الجمعيات الستكمال دور المؤسسات الحكومية الرسمية المهتمة وتسعى هذ ،المجال أيضا
بالمجال والتي ال تستطيع بمفردها إنجاز كافة تطلعات المنتمين للمهنة وتعمل بالتالي على 
تفعيل حركة المجتمع في هذا االتجاه. ومن الجدير بالمالحظة في أهداف جمعيات المكتبات 

ير مع أن بعضها يفصلها تفصيال واضحا، إال أنه يمكن كبالتجانس الوالمعلومات في العالم 
تلخيص األهداف العامة في هدفين: أولهما تطوير وتحسين المكتبات وخدماتها. وثانيهما 

 (.2013تعميق موقع وتأثير مهنة المكتبات بمجتمع المعرفة )بيزان،
 ( أن من أولى أطروحات قضايا المرشحين 5ويتضح من الشكل السابق رقم )

%( وهو ما  36.8حيث جاءت بنسبة ) وثيق الصلة بالجمعيات المماثلة في الخارج""ت
من حيث ضرورة وجود عالقات بين  (2013أشارت إليه دراسة )بوكرازة، وأبو رية، 

ا، حيث أكدت الدراسة ضرورة وجود شراكة بين الجمعيات  الجمعيات المهنية وبعضها بعض 
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مكتبات المصرية مع جمعية المكتبات البحرينية، وكذا المهنية وبعضها، مثل شراكة جمعية ال
شراكة جمعية المكتبات األردنية مع جمعيات كل من دول لبنان وسوريا والعراق وفلسطين 

 والسودان.
ويذكر أيضا في هذا الشأن دور االتحاد العربى للمكتبات في المؤتمر الذي عقد 

ة بين الجمعيات المكتبية العربية فيما ودعوته إلى أهمية التعاون والشراك 2013بقطر عام 
بينها ومع غيرها على النطاق الدولى حسب اللقاء الذي تم بين رؤساء الجمعيات مع 

 االتحاد.
"توثيق الصلة بأقسام المكتبات والمعلومات في الوطن وجاء في المرتبة الثانية 

رئيس ا في تخريج  %( حيث إن ألقسام المكتبات والمعلومات دور ا 26.3بنسبة ) العربى"
، ومن ثم أصبحت هناك اختصاصي المكتبات والمعلوماتالمئات من المتخصصين من 

ضرورة أن يكون هناك عالقة وثيقة بين الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف 
( حيث أظهرت 2013وأقسام المكتبات، وهذا ما أشارت إليه أيضا دراسة )بوكرازة، وأبو رية،

راسة أن للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف شراكة مع أقسام المكتبات تلك الد
والمعلومات العربية ومع اإلدارة العامة للمكتبات المدرسية، وبعض شركات نظم المعلومات، 
أيضا أظهرت تلك الدراسة ما تقوم به الجمعية العمانية للمكتبات من االستعانة بخبرات قسم 

ومات بجامعة السلطان قابوس في تنفيذ برامج الجمعية وكذلك التعاون مع دراسات المعل
 القسم في عقد اللقاءات المهنية والعلمية.

ونظرا لما تمثله المؤتمرات كأحد أنشطة الجمعيات المهنية والتى من بينها بالطبع 
الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف بغرض جذب المتخصصين في المجال 
لموضوع معين أو مسألة معينة أو ربما إقناع متخذى القرار لما تصل إليه المؤتمرات من 

بالرغم من  "التوسع في المؤتمرات النوعية"توصيات، فقد كان من ضمن قضايا المرشحين 
قيام الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف بإقامة مؤتمر سنوي يعقد في إحدى 

%(. ولكن وفقا لما ورد  21فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة )مؤسسات المعلومات 
بأطروحات بعض المرشحين إقامة مؤتمر سنوي نوعيا كما حدث قبل ذلك في مجال 

 المكتبات المدرسية والعامة.
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وأيضا نظرا لما يمثله وجود دخل ثابت للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 
في المرتبة الرابعة بنسبة  "زيادة إيرادات الجمعية"ية واألرشيف من أهمية، فقد جاءت قض

%( على اعتبار أن زيادة اإليرادات تحول الجمعية من مجرد مرحلة البقاء إلى  15.7)
 مرحلة االستمرار والتطوير.

"التوسع في إصدار الدوريات العلمية الصادرة عن وجاء في المرتبة الخامسة 
من مسألة إصدار دورية واحدة فقط، إلى التوسع في  %( انطالقا 10،5بنسبة ) الجمعية "

إصدار دوريات نوعية كدورية تخص البحوث والدراسات التى تتناول تكنولوجيا المعلومات 
 مثال ، ودورية تهتم بدراسات الوثائق واألرشيف... إلخ.

وربما  "إنشاء فروع جديدة للجمعية بالمحافظات"جاء أيضا في المرتبة الخامسة 
تكماال لما يحدث اآلن هذا الشأن، حيث امتدت فروع الجمعية إلى الوجه القبلي يعد اس

 فأنشأت فروع ا لها بمحافظات قنا والمنيا وغيرها من المحافظات.
"تطوير موقع الجمعية على اإلنترنت" و"ربط %(  5.2وجاء في المرتبة األخيرة بنسبة )

وعلى  ة على المؤتمر السنوى للجمعية"الجمعية بمهنة النشر والطباعة والكتب" و"المداوم
"بناء غرار جمعيات علم الحشرات وطب األسنان وغيرها، كان من بين أطروحات المرشحين 

 مبنى مستقل للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف". 
الشخصية، المرشحين وفقا للمتغيرات  حصائية بينإفروق ذات داللة  ولمعرفة وجود

: فقد طرحت ال  دراسة سؤاالا
في  a = 0.05عند مستوى داللة  المرشحين  حصائية بينإهل توجد فروق ذات داللة   -

 ؟ تعزى الختالف النوعبرامجهم االنتخابية 
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(1جدول رقم )  
نتائج اختبار تحليل التباين األحادى   ANNOVA داللة الفروق بين المتوسطات  لفحص 

لمرشحون باختالف متغير النوعلحجم القضايا التى طرحها ا الحسابية  
مجموع  النوع المحور 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

قضايا 
اختصاصي 
المكتبات 
 والمعلومات

 3.25 3 1237 بين المجموعات

0.282  
6.00 

خالل 
 193.89 16 1187825 المجموعات

 19 1189062 المجموع 
قضايا 

مؤسسات 
 لمعلوماتا

 9.50 3 243 بين المجموعات

0.553  
0.885 

خالل 
 25.22 16 131461 المجموعات

 19 131704 المجموع 
قضايا 
الجمعية 
المصرية 
 للمكتبات

 4.75 3 89 بين المجموعات

0.673  
0.596 

خالل 
 29.31 16 154674 المجموعات

 19 154763 المجموع 
 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لحجم 1بق رقم )يتبين من الجدول السا
اختصاصي المكتبات القضايا التى طرحها المرشحون تعزى لمتغير النوع وفقا لقضايا 

، ومؤسسات المعلومات، والجمعية المصرية للمكتبات، فقد كانت جميع قيم والمعلومات
دور فى القضايا  ، مما يعنى أن النوع ال يلعب أى 0.05مستوى الداللة أكبر من 
 التى طرحها المرشحون. 

في  a = 0.05عند مستوى داللة  المرشحين  حصائية بينإهل توجد فروق ذات داللة  -
 ؟الوظيفة تعزى الختالف برامجهم االنتخابية 
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(2جدول رقم )  
نتائج اختبار تحليل التباين األحادى   ANNOVA داللة الفروق بين المتوسطات  لفحص 

القضايا التى طرحها المرشحون باختالف متغير الوظيفةلحجم  الحسابية  
مجموع  النوع المحور 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

قضايا 
اختصاصي 
المكتبات 
 والمعلومات

 59.33 3 146 بين المجموعات

 193.83 16 119232 خالل المجموعات 0.841 0.278
 19 119378 المجموع 

قضايا 
مؤسسات 
 المعلومات

 6.00 3 16 بين المجموعات
 25.21 16 121703 خالل المجموعات 0.043 0.215

 19 121719 المجموع 
قضايا 
الجمعية 
المصرية 
 للمكتبات

 8.29 3 23675 بين المجموعات

 59.33 16 165 خالل المجموعات 0.856 0.258
 19 23840 المجموع 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لحجم 2من الجدول السابق رقم ) يتبين
اختصاصي المكتبات القضايا التى طرحها المرشحون تعزى لمتغير الوظيفة وفقا لقضايا 

، والجمعية المصرية للمكتبات، حيث كانت جميع قيم مستوى الداللة أكبر من والمعلومات
 ر ا فى القضايا التى طرحها المرشحون.، مما يعنى أن الوظيفة ال تلعب دو  0.05

بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية لحجم قضايا مؤسسات المعلومات، وخصوصا 
المكتبات المدرسية واألزهرية التى طرحها المرشحون تعزى لمتغير الوظيفة، حيث كانت 

لقضايا التى ، مما يعنى أن الوظيفة تلعب دور ا فى ا 0.05جميع قيم مستوى الداللة أقل من 
 طرحها المرشحون.
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 االستنتاجات والتوصيات
استعرض الباحث علـى امتـداد صـفحات البحـث تحليـل البـرامج االنتخابيـة لـدى أعضـاء 

برنامجــا، وفيمــا يلــي أهــم  19الجمعيـة المصــرية للمكتبــات والمعلومــات واألرشــيف والتــى بلغــت 
 االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة:

: فيما   :اختصاصي المكتبات والمعلوماتيتعلق بقضايا محور أوالا
ضمن  "الختصاصي المكتبات والمعلوماتالتدريب والتنمية المهنية "ت قضية جاء  

%( في  47.3في المرتبة األولى بنسبة ) اختصاصي المكتبات والمعلومات فقرات محور
 %(. 5.2ة بنسبة )حين جاءت قضية "إعداد معايير لتقييم المهنيين" في المرتبة األخير 

 ثانيا: فيما يتعلق بقضايا محور مؤسسات المعلومات:
ضمن فقرات محور مؤسسات  "تطوير خدمات المعلومات"ت قضية جاء  

%( في حين جاءت قضايا "المساهمة في إعادة  26.3المعلومات في المرتبة األولى بنسبة )
ول الدراسى" و"بناء َكشاف إعمار المكتبات المنكوبة" و"إدراج حصة المكتبة ضمن الجد

إلكترونى لالستشهادات المرجعية للدوريات العلمية" و"إنشاء شركة لمستلزمات المكتبات" و" 
بناء قاعدة بيانات بالمكتبات" و"إنشاء مكتبة قومية بالعاصمة اإلدارية" و"نشر الوعي بالوثائق 

 %(. 5.2واألرشيف لدى المجتمع" في المرتبة األخيرة بنسبة )
 لثاا: فيما يتعلق بقضايا محور الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف:ثا
ضمن فقرات محور  "توثيق الصلة بالجمعيات المماثلة في الخارج"ت قضية جاء  

%( في  36.8الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف في المرتبة األولى بنسبة )
معية على اإلنترنت" و"ربط الجمعية بمهن النشر حين جاءت قضايا "تطوير موقع الج

والطباعة وتجارة الكتب" و"بناء مبنى مستقل للجمعية" و"المداومة على المؤتمر السنوى 
 %(. 5.2للجمعية" في المرتبة األخيرة بنسبة )

 توصيات الدراسة:
  توسيع دائرة اإلعالن عن البرامج االنتخابية من خالل قنوات االتصال المعروفة. .1
 استخدام نظم التصويت اإللكترونى من خالل بناء قاعدة بيانات بالناخبين. .2
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 تفعيل أطروحات المرشحين الواردة بالبرامج االنتخابية. .3
ضرورة تقسيم األطروحات الواردة بالبرنامج االنتخابي إلى فئات، منها يختص  .4

 بالجمعية، واختصاصي المكتبات والمعلومات .... وما إلى ذلك. 
أن تتضمن البرامج االنتخابية للمرشحين على وظائف وأدوار الجمعيات ضرورة  .5

 المهنية.
 دراسات مقترحة:

 نتائج انتخابات عضوية الجمعية المصرية للمكتبات: دراسة تحليلية. .1
البرامج االنتخابية لعضوية جمعيات المكتبات والمعلومات العربية واألجنبية: دراسة  .2

 تحليلية مقارنة.
النتخابية على السلوك االنتخابي للناخبين في انتخابات الجمعية أثر الدعاية ا .3

 المصرية للمكتبات: دراسة استكشافية.
الجمعيات المهنية للمكتبات والمعلومات واألرشيف: دراسة تقييمية لقيامها بالدور  .4

 المطلوب في ضوء لوائح إنشاء الجمعيات المهنية.
 كية: دراسة تحليلية تقييمية.تطبيقات الجمعيات المهنية على الهواتف الذ .5
بناء تطبيق هاتف ذكي للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف: دراسة  .6

 تطبيقية.
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