
 

  

 7 ( 2022)إبريل  10، ع 4املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات؛ مج  

 

 

 

 

 إدارة أزمة وباء كورونا: 

 مكتبات مصر العامة نموذًجا 

 

 

 د. أسماء محمد السيد 

 مدرس علم املكتبات واملعلومات 

 )مص(     جامعة القاهرة   - كلية اآلداب 

Asmaa_esso@cu.edu.eg 

 2020نوفمرب     08تاريخ القبول:     2020سبتمرب      20تاريخ االستالم:    

 ص لخستم
عينة من قادة مكتبات مرص العامة من املدراء ونواهبم ورؤساء  ىل  بالتطبيق ع  أزمة وباء كورونا   إدارة  بحثالدراسة إىل  هذه  هتدف  

الباحثة  والقاعات،    األقسام كورونا إلمقياس    بإعدادوقامت  وباء  أزمة  العامة  دارة  مكتبات مرص  التحليل    ، يف  برنامج  واستخدمت 

البيانات  spss   اإلحصائي إدخال  وق وحتليلها يف  يبنُي ،  نظري  إطار  الدراسة  األزماتدمت  إدارة  أمهية  و     ،سرتاتيجياهتا إوخططها 

يف أنحاء مجهورية مرص العربية يف التعامل مع العاملني    إىل وجود وعي من جانب مكتبات مرص العامة املنترشة  نتيجة الدراسة  وتوصلت

وضع  وأوصت الدراسة برضورة االهتامم ب   عد، وإدارهتم عن بُ   وقت األزمات وإدارهتم ورعايتهم صحيًا، وكذلك التفاعل مع املستفيدين

 تلك األزمة التي يشهدها العامل حاليا، واملمثلة يف أزمة وباء كورونا. عىل غرار   خطة تفصيلية مستقبلية إلدارة األزمات الصحية

 .العامة مرص مكتبات؛  وباء كورونا ؛ إدارة األزمات :  الكلامت املفتاحية

 متهيد 
العامل يف الوقت الراهن جائحة كورونا، التي أصبحت حمل اهتامم كثري من الباحثني، ومع تزايد مستوى األزمات وشدهتا، يشهد  

سرتاتيجيات وصنع إلوالكوارث واملخاطر التي تنجم عنها أصبح من الرضوري االهتامم بإدارة هذه األزمات من خالل وضع اخلطط وا

جزًء   هذه الظاهرة، التي أصبحت  هتا، وأصبح عىل املنظامت واملؤسسات العلمية دور كبري يف مواجهةالقرارات املهمة التي تتعلق بإدار

يعد العامل اليوم عامل األزمات ألسباب تتعلق بالتغريات الكثرية  (، و(Disasters, Conflicts & Failures, 2012  ال مفر منه يف حياتنا 

املؤسساتة  التي حتدث يف عد فقد أصبحت  املختلفة تسع  جماالت  الدولة  فإن    جاهدة إىل   ىومرافق  لذا  تلك األزمات،  التغلب عىل 

ومتثل إدارة األزمات أحد الفروع احلديثة نسبيًا يف جمال ،  يعد أمًرا رضورًيا لتفادي املزيد من اخلسائر املادية واملعنوية  هتا وإدار  تها مواجه

 بحوث ودراسات
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التعامل معها حمًكا رئيًس  التعامل مع األزمات )مؤيد سعيد،  ا يظهر من خال ياإلدارة، ويعد  وأصبح دور    ، (2009له كفاءة اإلدارة يف 

املكتبة العامة يف تطوير وخدمة املجتمع بوصفها منظمة جمتمعية ال يقل أمهية عن دور خدمات الصحة والتعليم وسائر اخلدمات العامة  

عامة يف وضع سياسة إدارة الطوارئ مقابل املامرسة من خالل فحص  املكتبة ال يف املجتمع دور   املهمة ومن األدوار  يف املجتمعات املتقدمة

وتشري الدراسات إىل وجود العديد من الفرص للمكتبات لتعزيز مرونة    ،دورها يف شبكة موارد املجتمع للتعايف من الكوارث واألزمات

والعمل كقناة اتصال، وخمزن ملعلومات  عات،املساعدة يف تقديم موارد التكنولوجيا وتوفري مساحة للكتب واالجتام املجتمع من خالل

  املجتمع وتوسيع اخلدمات املقدمة بالفعل لتلبية االحتياجات املتغرية للمجتمع، ومع ذلك تواجه املكتبات أيًضا حتديات يف تعزيز القدرة 

واملسئولني    سالمة والصحةاخلطط ملواجهة األزمات والكوارث طويلة األجل والتعاون مع مديري الطوارئ وال  عىل الصمود، ووضع 

ال يمكن حتقيقها إال عن   إنسانية أساسية  وتعد حرية املجتمع واألفراد وازدهارهم قيام  (Veil, Wade & Bishop,2014)احلكوميني  

املدخل املحيل إىل املعرفة  الفعال يف املجتمع، واملكتبة العامة بوصفها    طريق قدرة املواطنني املستنريين عىل ممارسة حقوقهم، وأداء دورهم

هي رشط أسايس الكتساب العلم مدى احلياة واالستقالل يف اختاذ القرار والتنمية الثقافية لألفراد واجلامعات، وتشجع اليونسكو يف  

 (. 1994بياهنا الرسمي احلكومات الوطنية واملحلية عىل دعم املكتبات العامة وااللتزام بتنميتها تنمية فعالة )اليونسكو، 

: اإلطار املنهجي للدراسة:  أوًلا
 مشكلة الدراسة:1/1

تبلورت مشكلة الدراسة من واقع األحداث التي يمر هبا املجتمع املرصي يف الوقت الراهن من جراء جائحة فريوس وباء كورونا  

ائحة وباء كورونا هلا تأثري كبري عىل  إن ج  وأكدت املراكز الطبية بجامعة أمسرتدام هبولندا  التي باتت حمط األنظار،   (19)كوفيد    املستجد

وأن هناك فرصة كبرية حلدوث وباء ملرض أكثر عدوى بشكل كبري، يف وقت    ،العامل ككل، حيث تشمل مجيع األنشطة اليومية واملامرسات

 الوباءمع هذا    وحيذر خرباء الصحة العامليون منذ سنوات من أن وباء آخر قد تتنافس رسعته وشدته  ما خالل العرشين سنة القادمة

(Dijk & Niek, 2020) . 

وبناء عيل إعالن منظمة الصحة العاملية يف رفع مستوى اإلنذار بجائحة كورونا، واختاذ اإلجراءات االحرتازية ملواجهة هذا الوباء،  

توعية    :ومن تلك التدابري  التدابري الوقائية، واالحتياطية املحددة وفًقا إلرشادات املنظمة،   -يف مجيع الدول  -واختاذ وزارات الصحة  

منه، الوقاية  وطرق  بالوباء،  من  املواطنني  أزمة  منذ  بوصفه  العامل  هتدد  أصبحت  التي  اجلديدة  العامة  الصحية    ظهورها،   األزمات 

 تدمري،و   من آثار سلبية  )كورونا( ملا سببه  19وللمكتبات العامة دور رئيس يف منظومة دعم الوعي الصحي ملكافحة، وإدارة أزمة كوفيد  

فكان لزاًما عليها مشاركة املؤسسات    ،فهناك أزمة عاملية أثرت عيل أداء املكتبات بكل أنواعها بشكل عام واملكتبات العامة بشكل خاص

ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة يف    ،األخرى يف زيادة الوعي لدي مجهور املستفيدين منها بام تقدمه من معلومات وأنشطة، وخدمات

كورونا والتعرف عىل اجلهود التي تبذهلا املكتبات العامة ممثلة يف قادة املكتبة من    إدارة مكتبات مرص العامة ألزمة وباء  رضورة بحث

لزيادة الوعي الصحي جلمهور املستفيدين منها، وحتديد جاهزيتها واستعدادها كمؤسسات  والقاعات املدراء ونواهبم ورؤساء األقسام

 سرتاتيجيات إلدارة تلك األزمة. إلخالل رصد وتقييم اإلجراءات والتدابري واخلطط وامعلومات وتثقيف عامة من 
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 أهمية الدراسة ومبرراتها:  1/2

تأيت أمهية هذه الدراسة يف كوهنا ترتبط بواحدة من أهم أولويات الفرد وهي صحته، التي تعترب يف قمة األولويات واالحتياجات،  

بحوث حول إدارة املكتبات العامة ألزمة وباء كورونا كان البد من إجراء دراسة علمية تلقي الضوء عىل  ال  حمدوديةإىل    ذلك باإلضافة

العامة و املكتبات  بالغ األثر يف توجيه  بأنشطة وإجراءات وخدمات  له  قد يكون  العامل من أوبئة وأمراض مما  ما جيتاح  خاصة يف ظل 

ومتهيد السبل وحتريك كل ساكن ملواجهة األزمة واختاذ  الصحية خاصة،    عامة واألزمات  وتفعيل دورها إلدارة األزمات  العامة  املكتبات

اإل وإعداد  األزمات  مع  للتكيف  االجتامعي  التباعد  بأغراض  املتعلقة  الوقائية  ملواجهة  اإلجراءات  األولويات  وترتيب  سرتاتيجيات 

 (.2020املكتبات ألزمة وباء كورونا )ملياء احلبيش،

ء ا   لدراسة: مربرات إجرا

كاألزمات الصحية مما يدعو إىل البحث املستمر عن البدائل والطرق التي    األزمات وتنوعها   كثرة   لوحظ يف السنوات األخرية  -1

 تضمن املحافظة عىل صحة األفراد واملجتمع كافة، ومن هنا كانت احلاجة إىل بحث إدارة املكتبات العامة ألزمة وباء كورونا.

املكتبات لألزمات بوجه عام وألزمة وباء كورونا بوجه خاصقلة    -2 إدارة  بتناول  اهتمت  التي  وعىل    ،الدراسات األجنبية 

املتمثل يف إدارة  عنيت ببحث موضوع الدراسة الراهن عربيةال توجد أية دراسة  -طالع االحسب حدود  -مستوى الدراسات العربية

راسات أخري عنيت بأنواع أخري من املكتبات ويف بلدان أخري، وألنواع أخري من األزمات  املكتبات العامة بعينها، وإن كانت هناك د

 . والكوارث

تلك    ةالتي قد تسهم يف مواجه  يمكن من خالل دراسة إدارة املكتبات العامة ألزمة وباء كورونا اخلروج بعدد من النتائج  -3

 صور أو برنامج إلدارة األزمة بشكل واضح. األزمة وما بعدها من أزمات بشكل كبري، واإلسهام يف وضع ت

 أهداف الدراسـة: 1/3

الراهنة هدفا رئيسيا متمثال يف: تتبع تداعيات أزمة وباء كورونا عىل مكتبات مرص العامة ورصد سبل إدارة    هذه الدراسة  ىتتبن

  الفرعية   األهدافتلك املكتبات ملواجهة تلك األزمة يف ظل األوقات العصيبة التي مرت هبا، وينبثق من هذا اهلدف الرئييس جمموعة من  

 :تتمثل فيام ييل

 الختاذ إجراءات التوعية بأزمة وباء كورونا. اخلطابات الالزمة  كتبات مرص العامةمل دمتقحتديد اجلهات التي 
 .ملكافحة أزمة وباء كورونا  من اجلهات الداعمة أشكال الدعم الذي تلقته مكتبات مرص العامة حرص

 . الوسائل التي استخدمتها مكتبات مرص العامة إلدارة أزمة وباء كورونا  رصد

 مكتبات مرص العامة يف ظل انتشار أزمة وباء كورونا. سرتاتيجيات التي اتبعتها اخلطط واإل حتديد

 ورعايتهم مهنيًا وصحيًا إلدارة وباء كورونا.  آليات التعامل مع العاملني  فحص 

  والتفاعل مع   تقييم مؤرشات إفادة مكتبات مرص العامة من تطبيقات اإلنرتنت كوسيط اتصال فعال إلدارة أزمة وباء كورونا 

 املستفيدين عن بعد. 
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 تساؤالت الدراسة: 1/4

 تساؤالت الدراسة فيام يأيت:  يمكن حتديد يف ضوء األهداف السابقة

 . ؟الختاذ إجراءات التوعية بأزمة وباء كورونا   اخلطابات الالزمة  كتبات مرص العامةمل  أو اجلهات التي قدمت  هةاجلما   -

 العامة ملكافحة أزمة وباء كورونا؟ما أشكال الدعم الذي تلقته مكتبات مرص  -

 ما الوسائل التي استخدمتها مكتبات مرص العامة إلدارة أزمة وباء كورونا؟. -

 سرتاتيجيات التي اتبعتها مكتبات مرص العامة إلدارة أزمة وباء كورونا؟. ما اخلطط واإل -

 أزمة وباء كورونا ؟. ورعايتهم صحيًا يف مكتبات مرص العامة إلدارة  ما آليات التعامل مع العاملني -

 عد من مكتبات مرص العامة إلدارة أزمة وباء كورونا؟.سبل التفاعل مع املستفيدين عن بُ  ما  -

 منهج الدراسة وإجراءاتها:  1/5

؛ حيث ترصد أزمة وباء كورونا خالل فرتة زمنية تبدأ منذ  املسحي امليداينتنتمي هذه الدراسة من حيث عامل الزمن إيل املنهج  

وهي دراسة مسحية لتشخيص    ،انتشاره  ة ورسع  كورونا،   وباءأزمة  لرصد تطور اخلصائص واملتغريات املصاحبة لظهور    باء،الو  ظهور 

املدراء  :  القادة ممثلني يف  ىاملشكلة وزيادة املعرفة هبا، ووصف وحتليل البنية التحتية إلدارة مكتبات مرص العامة ألزمة وباء كورونا لد

واختذت الدراسة من املنهج الوصفي التحلييل منهًجا لتحقيق أهدافها، ووصف وتفسري البيانات    ،والقاعات   ورؤساء األقسام  ونواهبم

واملتمثل يف    ،ملوضوع البحث  للكشف عن الوضع الراهن للظاهرة ومجع البيانات يف وقت وزمن معني ووصفها بشكل دقيق تفصييل 

املوقع اإللكرتوين ملكتبات مرص العامة وفروعها   الدراسة منهج حتليل املحتوى عىل  إدارة املكتبات العامة ألزمة وباء كورونا، كام اتبعت

 ما نرش هبا من معلومات وروابط حول وباء كورونا.  حمل الدراسة للتعرف عىل

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 1/6

م أسلوب اإلحصاء الكمي يف التحليالت، حيث تم استخدام برنامج  ااستخدتم  بعد تبويب البيانات وإدخاهلا إىل احلاسب اآليل،  

( لتحليل بيانات االستبيان واحلصول عىل خمرجات تتمثل بالتكرارات والنسب املئوية، عىل  SPSSاحلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية )

 عرفة مدى موافقة أفراد عينة الدراسة عىل فقرات االستبيان املختلفة.مجيع فقرات االستبيان مل

 خطة التحليالت اإلحصائية للبيانات:   1/ 6/ 1

 تضمنت التحليالت اإلحصائية للبيانات ما ييل: 

 حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الدراسة. -

 الدراسة وبنودها. حساب التكرارات والنسب املئوية ألبعاد  -

 عينة الدراسة وخصالها:  1/7

ة ملنظومة  إقليمي( مكتبة فرعية  15)  مكتبة مرص العامة يف مقرها الرئييس بالدقي باإلضافة إىل   تكونت عينة الدراسة األساسية من

 الفروع املمثلة فيام ييل: ،عينة للمكتبات اإلقليميةبوصفها مكتبات مرص العامة، 

 .(1995تم افتتاحه يف مارس  بالدقي )املقر الرئييس مكتبة مرص العامة -1
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 .(1999)تم افتتاحها منذ عام  مكتبة مرص العامة فرع الزيتون -2

 .(2014)تم افتتاحها منذ عام  مكتبة مرص العامة فرع الزاوية احلمراء -3

 . (2013)تم تشغيلها منذ عام  مرص العامة ببنها  مكتبة -4

 . (2005)تم تشغيلها يف عام  قةمكتبة مرص العامة بالغرد -5

 .(2005)تم تشغيلها يف عام  باملنصورة مكتبة مرص العامة -6

 . (2016مكتبة مرص العامة باملنيا )تم افتتاحها يف مايو  -7

 .(2011)تم تشغيلها منذ عام  مكتبة مرص العامة بالزقازيق -8

 . (2012)تم تشغيلها يف سبتمرب  مكتبة مرص العامة بالرشقية -9

مكتبة مرص العامة ببورسعيد )الثمرة الثانية إلطالق مبادرة املكتبات اإلقليمية عيل ساحل البحر األبيض املتوسط يف مدخل    -10

 .(2004قناة السويس وذلك منذ عام 

 .(2010يونية منذ عام    24)تم افتتاحها يف  مكتبة مرص العامة باإلسامعيلية -11

 .(2007)تم تشغيل هذا الفرع منذ عام رص باألق مكتبة مرص العامة -12

 .(2015بمريس مطروح )تم افتتاحها يف مارس منذ عام  مكتبة مرص العامة -13

 . (2005مكتبة مرص العامة بدمياط اجلديدة )تم تشغيلها يف عام  -14

بالوادي اجلديد  -15 العامة  بال (مكتبة مرص  اإلقليمية  املكتبات  الغربية وذلك منذ عام الثمرة األويل إلطالق مبادرة  صحراء 

2003). 

 .(2009وتم تشغيلها منذ عام ، مكتبة البحرية )مكتبة مرص العامة دمنهور فرع كفر الدوار  -16

 أدوات الدراسة: 1/8

 أواًل: االستبيان: 

، وملا كانت املوضوعية    إلجراء البحث  ستخدم االستبيان كأداة منهجية تم إعدادهألغراض مجع البيانات حول جمتمع الدراسة اُ 

كان قياس مدى صدق حمتوى االستبيان وشموليته، ولتحقيق ذلك تم عرض االستبيان   ،من السامت األساسية يف بناء أدوات الدراسة

املحكمني عىل األساتذة  من  عرشة  منهم )*(   القا   ،  جامعة  واملعلومات،  والوثائق  املكتبات  قسم  أساتذة  من    ومخسة   هرة،مخسة حمكمني 

التأكد من سالمة   البنود للمفهوم حمل الدراسة، والثاين:  حمكمني من قسم علم النفس وذلك هلدفني: األول: التحقق من مدى متثيل 

عدد من الفروع من مكتبات مرص   تم جتريب األداة عىل  ،قلتها   األسلوب والصياغة، وبعد إجراء التعديالت التي اقرتحها األساتذة عىل

 

ف هالل، أ.د داليا عبدالستار  ؤو)*( تتوجه الباحثة بالشكر اجلزيل إىل األساتذة األفاضل أ.د مصطفي حسام الدين، أ.د أسامة القلش، أ.د أماين رفعت، أ.د ر

مي إدريس بقسم    د.منال زكريا  .  د،  د. آمال دسوقيد. نرصة منصور،    واألساتذة األفاضل أ.د عبري أنور،  احللوجي بقسم املكتبات والوثائق واملعلومات

 جامعة القاهرة.  علم النفس
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يف االستبيان، وقد تم صياغة االستبيان باللغة    ت ضامن سالمة صياغة األسئلة ووضوحها، ومل تنتج عن هذه التجربة أية تعديالالعامة ل

خيتص باملعلومات والبيانات األساسية حول املكتبة وسياستها حول أزمة كورونا  :العربية، وتم تقسيم االستبيان قسمني رئيسيني أوهلام

باخلط  :والثاين واإلخيتص  األزمةط  إلدارة  الدراسة  ، سرتاتيجيات  حمل  املكتبات  داخل  العاملني  مع  التعامل  سبل  طرق    ، ثم  وأخرًيا 

املستفيدين مع  والتفاعل  والتواصل  املقياس  ،  هذا  االطالعإلعداد  والعربية،  كان  األجنبية  املقاييس  بعض  هذه    عىل  عىل  وباالطالع 

ومكونات أخرى بشكل  مع األزمات عيل وجه العموم ويف عدد من مؤسسات ومرافق الدولاملقاييس تبنين أهنا موجهة لقياس التعامل 

بشكل    فبنوده موجهة نحو قياس إدارة مكتبات مرص العامة ألزمة وباء كورونا   الية،عام، وعىل جماالت خمتلفة أما مقياس الدراسة احل

)  تم إعداد خاص؛ لذلك   املقياس، ويتكون من  تتضمن ثال50هذا  بنًدا  املحور األول يف اخلطط  ،  ث مكونات وحماور أساسية(  متثل 

حمور التفاعل    وأخرًيا  ،37-24إدارة التعامل مع العاملني يف البنود من    :بعنوان  ثم املحور الثاين،  23  -1سرتاتيجيات يف البنود من  واإل

املستفيدين من    اويضم عدد  مع  البنود  تتمثل يف  البنود  التعديالت50  -38من  أوردها   ، وأجريت  التي  التعليقات  الالزمة يف ضوء 

بكلمة كم كبري من    "ذخرية من املصادر"املحكمون التي متثل أمهها يف: استبدال بعض الكلامت عىل نحو ما نصادفه من استبدال كلمة  

( تم وضع تعريف لتحليل 23واستبدال كلمة تطهري العاملني بكلمة تعقيم؛ وتم إضافة تعريفات يف بعض البنود كام يف البند ) ،املصادر

وتتطلب اإلجابة عن    ،( بنًدا، تغطي ثالث مكونات رئيسية50هذا املقياس يتكون من )و  ،سوات؛ حيث إنه غري واضح بالدرجة الكافية

رجة عىل  وأقىص د  ،( أوافق متاًما 5( ال أوافق إىل )1كل بند أن حيدد الفرد درجة انطباق كل بند عليه باستخدام مقياس شدة يرتاوح بني )

 ( درجة.250املقياس هي )

  ، ( بنًدا 50وبعد إجراء التعديالت الالزمة يف ضوء التعليقات التي أوردها املحكمون أصبح املقياس يف صورته النهائية يضم )

وإدارهتا ورؤساء مرص العامة    من آراء مدراء مكتبات  10وطبق املقياس بعد إجراء التعديالت السابقة عىل العينة االستطالعية وعددها  

 األقسام للتحقق من كفاءته السيكومرتية. 

: بجانب االستبيان السابق اعتمدت الدراسة كذلك عىل عدد من أدوات مجع البيانات املساندة كاملقابلة الشخصية مع مديري  ثانيًا

مصداقية املعلومات والبيانات التي تم مجعها  مكتبات مرص العامة باإلضافة إىل الزيارات امليدانية لبعض الفروع كأداة مساندة للتأكد من  

 من األدوات األخرى.

 
 الدراسات السابقة:  1/9

واألجنبية يف بعض قواعد البيانات الببليوجرافية    العربيةالسابقة  حصول عىل الدراسات  للاملصادر  بعد البحث يف العديد من  

وكذلك البحث    LISA, Academic Search Elite, SAGE, Emerald, PubMed, ERIC web Portalاملتاحة عيل اخلط املبارش مثل  

، وبنك املعرفة،  موقع احتاد املكتبات اجلامعية املرصية، والفهرس املوحد للمكتبات اجلامعية املرصية، و قاعدة اهلادي لإلنتاج الفكرييف   

نتائج نفس   أسفرت  املوضوع  تناولت  أجنبية  أو  عربية  دراسة علمية  تتعلق  البحث عن عدم وجود  قد  دراسات  هناك  كانت  وإن  ه، 

 بموضوع الدراسة بوصفها من الدراسات السابقة للدراسة ومن هذه الدراسات بعد ترتيبها زمنيًا من األقدم إيل األحدث ما ييل:
املعلومات  ( واستهدفت الدراسة الرتكيز عىل اجلانب التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا  1999)  نعايم سعد زغلول  دراسة  -

  ي دعم متخذ  خاصة من خالل بناء نظام معلومات جغرايف قادر عىل  ةوعىل إدارة األزمات بصف  ،عامة  ةوأمهيتها يف عملية اإلدارة بصف

 القرار يف احلصول عىل صورة أوضح وأفضل لطبيعة املشكلة وأيًضا الوصول الرسيع واملرئي للمعلومات احليوية عن مواقع األزمة. 
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مدى ممارسة املديرات )قائدات فريق األزمات(   التعرف عىل  وهتدف الدراسة إىل  (2006)  ة بنت مسلم اليحيويصربي  دراسة  -

لعمليات إدارة األزمات باملنهجية العلمية حسب أفراد الدراسة يف املدارس املتوسطة احلكومية للبنات باملدينة املنورة، والكشف عن  

ل مدى ممارسة املديرات لعمليات إدارة األزمات، ورصد مقرتحات أفراد عينة الدراسة لتفعيل الفروق بني آراء املديرات واملعلامت حو

املدارس يف  األزمات  املديرات    ،إدارة  من:  األصيل  املجتمع  أفراد  مجيع  من  وتكونت  القصدية  بالطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  وتم 

عينة الدراسة متارس عمليات إدارة    :الدراسة لعدة نتائج من بينها وتوصلت    ،والوكيالت واملعلامت )الاليت يشكلن فريق األزمات(

 األزمات بدرجة متوسطة. 

وتناولت جتربة    حيث تناولت الدراسة إدارة األزمات يف دولة العراق  (2007)  إنعام زاير جاسموأزهار زاير جاسم،   دراسة   -

بان حرب اخلليج، وتسليط إ راقية يف مواجهة األزمات التي تعرضت هلا  مركز املعلومات واملعرفة العلمية يف وزارة الصناعة واملعادن الع

الضوء عىل مستوى جاهزية املركز يف إدارة هذه األزمات وبيان أبرز املشكالت واملعوقات التي واجهت املركز وخرجت الدراسة بعدد  

منها  املقرتحات  ا  :من  اخلطط  وضع  مهمته  األزمات  إدارة  يف  متخصص  إداري  نظام  ومؤسسات بناء  املركز  بحامية  الكفيلة  لعلمية 

 وقطاعات الوزارة كافة. 

الدراسة إىل  (2010)  مبارك بن سعود العامج  دراسة  - القرارات يف أثناء   وهتدف  رصد دور نظم املعلومات اإلدارية يف اختاذ 

تبيان كأداة جلمع املعلومات من جمتمع  املنهج الوصفي واستخدم االس األزمات باملديرية العامة حلرس احلدود، وقد اعتمد الباحث عىل

نظام   هؤالء الضباط إىل  حاجة  الدراسة املتمثل يف مجيع الضباط العاملني يف املديرية العامة حلرس احلدود، وقد توصلت الدراسة إىل

وأوصت الدراسة    ،علوماتمعلومات يساعدهم يف اختاذ القرارات أثناء األزمة مما يوفر هلم الوقت واجلهد املبذول يف البحث عن تلك امل

األنشطة املتعلقة باستخدام التقنيات احلديثة فضاًل عن رضورة قيام   حتسني وتطوير مستوى التخطيط والتنسيق والرقابة عىل   العمل عىلب

ت املطلوبة  املعلوما   وزارة الداخلية  بوضع سياسة موحدة للجهات األمنية الستخدام التقنيات احلديثة لتمكني اجلميع من احلصول عىل 

 أثناء وقوع األزمات يف املديرية. 

)  دراسة  - هلا    (2012جنان حممد عباس  تتعرض  التي  إدارة األزمات، والتعرف عىل أهم األزمات  الدراسة مفهوم  وتتناول 

ختاذ املكتبات املركزية اجلامعية يف العراق، وكذلك التعرف عىل أهم املعايري واألساليب التي تتم من خالهلا إدارة األزمات واملساعدة يف ا

سرتاتيجية  إ  ا مع اإلفادة من جتارب اآلخرين يف موضوع إدارة األزمات، وإعدادالقرارات السليمة وقت األزمات مع التخطيط املسبق هل 

املنهج    ت الدراسةاستخدموالستخدامها كدليل لإلدارة لتتم اإلفادة منها من قبل أمناء املكتبات وتعميمها عىل باقي املكتبات اجلامعية،  

اجلامعة    -تعيشه املكتبات اجلامعية العراقية لكل من )جامعة بغداد  الوصفي )املسحي( جلمع البيانات من خالل مسح شامل للواقع الذي

 جامعة التكنولوجية( حول ما يتعلق باألزمات وإدارهتا. -جامعة املوصل -جامعة البرصة -املستنرصية

)  دراسة  - أمني  الدين  عامد  و2013إيامن  املكتبات  هلا  تعرضت  التي  واألزمات  الكوارث  توثيق  إىل  الدراسة  هدفت  مراكز ( 

الدراسة عىل   التارخيية واملنهج امليداين لدراسة    :مها   منهجني،املعلومات املرصية واعتمدت  التارخيي لعرض وتوثيق األحداث  املنهج 

 واقع املكتبات املرصية دراسة مسحية.

الدراسة واقع إدارة األزمات واملخاطر باملكتبات اجلامع  ،(2013عفاف بنت حممد نديم )   دراسة  - ية بالسعودية، من  تتناول 

 توافر سياسات وخطط حتكم املامرسات املتبعة ملواجهة األزمات  ىحيث الكشف عن وضع إدارة األزمات يف هذه املكتبات ورصد مد

وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي إلجراء مسح شامل لواقع إدارة األزمات يف املكتبات اجلامعية السعودية ومن نتائج  
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عف واقع تأهيل وتدريب العاملني باملكتبات بشأن إدارة األزمات، ومن توصيات الدراسة االهتامم بالبنية التحتية والرقمية الدراسة ض

 للمكتبات اجلامعية،وإعداد سياسة وخطوات مكتوبة إلدارة األزمات يف املكتبات.

)  دراسة  - املعطي  عبد  جابر  م2015أماين  يف  األزمات  إدارة  الدراسة  تناولت  أوجه (  من خالل  اإلسكندرية  حمافظة  كتبات 

واألزمات التي تتعرض   ،وتناولت أسباب حدوث األزمة  ،وبني األزمة والرصاع  ،وبني األزمة واملشكلة  ،االختالف بني األزمة والكارثة

كام تناولت   ،ها سرتاتيجية مواجهتإوسامت وخصائص األزمات يف املكتبات، ومراحل حدوثها، وأسس التعامل معها و  ،هلا املكتبات

األزمات إدارة  وفريق  ومفهومها  األزمات  إدارة  متطلبات  ومكوناته  ،الدراسة  األزمة  إدارة  مركز  ومراحلها   ةوصناع  ،ثم   ،األزمة 

النجاح يف إدارة األزمة وخطط   الوقاية منها من خالل عوامل  التعامل معها وإجراءات  وتناولت كذلك أساليب حل األزمة وكيفية 

أدائها واخلسائر   وتأثريها عىل  ،ووضع املكتبة بعد وقوع األزمة  ،ات والكوارث يف املكتبات وحتديد أولويات هذه املواجهة مواجهة األزم

وأخرًيا تناولت االجتاهات احلديثة يف إدارة األزمات يف املكتبات حمل الدراسة، وعرضت   ،سة التي حلقت بالعاملني داخل املكتبةيالنف

لبعض األزمات كأزمة القوارض واحلرشات وأزمة املاس   ا مقرتح ا وقدمت نموذج ، مة باملكتبات حمل الدراسةلنامذج من األمن والسال

 الكهربائي أو احلرائق التي قد تصيب املكتبة.

إدارة األزمات والكوارث،    (2015دراسة حسني حممد حسني )  - القيادة اإلبداعية يف  التعرف عىل دور  الدراسة إىل  هدفت 

وتكون جمتمع الدراسة من مجيع مديريات الدفاع املدين األردين العاملة يف إقليم الشامل وعددها مخس مديريات، وقد اعتمد الباحث  

ت االستبانة وسيلة للحصول عىل البيانات، وتوصلت الدراسة إىل عيل أسلوب املسح الشامل لدراسة جمتمع الدراسة وحتليله واستخدم

 عدة نتائج من أبرزها: امتالك مديريات الدفاع املدين األردين يف إقليم الشامل قيادة إبداعية كلية بدرجة مرتفعة.

-   ( الصاحلني  سامل  السالم  عبد  عىل   (2016دراسة  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  م  هدفت  والكوارث  أسباهبا األزمات  ن حيث 

املكتبات   ومدى استعدادها للتعامل معها، كام هدفت الدراسة إىل تعريف القائمني عىل  ،ومعرفة مدى وعي إدارة املكتبات هبا   ،وأنواعها 

 ا. برضورة استخدام التقنية احلديثة يف املكتبات للحد من األزمات والكوارث، ووضع خطة والئحة إلدارة األزمات يف املكتبات يف ليبي 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل كيفية إدارة األزمات بكليات جامعة حائل من خالل    (2018دراسة هيفاء يفور عيل )  -

األزمات واإل استخدمت  حتديد مصادر  ذلك،  ولتحقيق  األكاديمية،  القيادات  نظر  معها من وجهة  للتعامل  املستخدمة  سرتاتيجيات 

الوصفي، و  التحلييل  املنهج  الدراسة عىل عينة تكونت من  الباحثة  العام   من   (37)طبقت  الفصل األول من  القيادات األكاديمية، يف 

الدراسة يف نتائجها   2017/2018الدرايس   سرتاتيجيات  أن الدرجة الكلية ملصادر األزمات كبرية، والدرجة الكلية لإلبوتوصلت 

صائيا يف مصادر األزمات تعزى الختالف متغريات: اجلنس وسنوات  املستخدمة ملواجهتها متوسطة، كام تبني عدم وجود فروق دالة إح

لتمكني القيادات    ةوأوصت الدراسة برضورة تبني الكليات بجامعة حائل خلطط فعال  ي، اخلربة، والرتبة األكاديمية ، واملسمى الوظيف

بكل كلية إلدارة األزمات    ةإنشاء وحد من مواجهة األزمات، من خالل تدريبهم عىل أساليب التعامل مع خمتلف األزمات، ورضورة  

 وإعداد السيناريوهات املحتملة جلميع األزمات مهام كان نوعها أو شدهتا. 

 ومن الدراسات األجنبية: 
،  قيادة املكتبة يف أوقات األزمات والتغيري   سبل  الدراسة  : تتناول & Mark D. Winston, Susan Quinn(2005دراسة )  -

ت  وتتناول هذه الدراسة تغطية القضايا املتعلقة باألزمة والتغيري املجتمعي يف األدبيات العلمية فيام يتعلق باملكتبات وخدمات املعلوما 

صول إىل املعلومات والدور القيادي ألمناء املكتبات يف معاجلة مثل هذه القضايا، وتقدم الدراسة نظرة عامة وحتلياًل للمسألة العامة  والو

https://www.emerald.com/insight/search?q=Mark%20D.%20Winston
https://www.emerald.com/insight/search?q=Susan%20Quinn
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االجتامعية، واألزمات   والطبيعية، واحلركات  املدنية  والكوارث  احلرب واإلرهاب،  مناقشة  األدبيات، فضاًل عن  مراجعة  للتغيري يف 

تتناول نتائج البحث مدى معاجلة هذه و  ،طبية والرعاية الصحية، االقتصادية والتكنولوجية عىل نطاق واسع التحوالتواالحتياجات ال

االقتصادية والسياسية والتكنولوجية واالجتامعية الرئيسية يف أربع مكتبات فصلية ختضع للمراجعة من قبل املكتبات وعلوم   التغيريات

 السنوات الست املاضية ومدى تركيز البحث واملنشور. حتولت املناقشة عىل مدى السنوات املاضية.املعلومات عىل مدى 

تتحدث  ؛     Paul T. Jaeger, Lesley A. Langa MA, Charles R. McClure & John Carlo Bertot (2006)دراسة    -

األدوار والدروس املستفادة للمكتبات العامة يف التأهب  وتطور    2005و    2004إعصار ساحل اخلليج لعامي    الدراسة عن واقع أزمة

، لعبت املكتبات العامة العديد من األدوار    2005و    2004أعقاب إعصاري ساحل اخلليج لعامي    للكوارث واخلدمات املجتمعية، ففي

تستكشف هذه املقالة مشاركة    ،كثر أمهيةاملهمة يف جمتمعاهتا، عىل الرغم من أن ضامن الوصول إىل املعلومات احليوية قد يكون اخلدمة األ

والتوصيات   املستفادة  والدروس  املجتمع،  يف  العامة  املكتبات  مكان  االنخراط عىل  هذا  وآثار  جمتمعاهتا،  انتعاش  يف  العامة  املكتبات 

دمات التأهب للكوارث  ح املكتبات العامة يف توفري جمموعة من خا كام يوضح هذا املقال، نج  ،لتخطيط الكوارث يف املكتبات العامة

 والتعايف منها مل يتم توفريها ومل يكن من املمكن توفريها من قبل الوكاالت احلكومية األخرى.

عىل التساؤل املتعلق بحاالت الطوارئ واإلجراءات والتدابري ودور    اإلجابة  ، تركز الدراسة عىل  Lisl Zach (2011)دراسة    -

عدوى   :مثل  ةكانت نامجة عن جائحة حمتملأيف أوقات األزمات، فخالل أوقات األزمات، سواء  املكتبات العامة يف توفري املعلومات  

أو هتديدات اإلرهاب البيولوجي أو الكوارث الطبيعية، يلتمس الناس إجابات عىل   2009( لعام  H11Nنفلونزا اخلنازير )إفريوس  

بات إىل االستفادة من موقعها كمصدر أسايس للمعلومات اجلديرة حتتاج املكتو  ،أسئلة حول طبيعة التهديدات وكيفية االستجابة هلا 

  ، بالثقة من خالل توفري وصول رسيع وسهل إىل أولئك الذين يبحثون عن معلومات موثوقة حول ما جيب فعله يف حاالت الطوارئ

كيف ومناقشة  الطوارئ  حلاالت  العامة  املكتبات  استجابات  عن  عامة  ملحة  الدراسة  هذه  خدمات يد قت  يةوتقدم  العامة  املكتبات  م 

 املعلومات األساسية خالل هذه األوقات الصعبة. 

تتحدث هذه دراسة عن املكتبات العامة كمراكز معلومات ما  ،  Bradley Wade Bishop & Shari R. Veil (2013دراسة ) -

ملكتبات العامة من أدوار طارئة عىل املدى  بعد األزمة، كام هو احلال مع األزمات والكوارث وقت وقوع أحداث األعاصري وما تلعبه ا

حيث يعتمد أعضاء املجتمع عىل املكتبات العامة للوصول إىل اإلنرتنت لطلب املساعدة، وللمساعدة يف العثور عىل    ،القصري والطويل

بشكل عام، لبدء إعادة بناء  ( ومطالبات التأمني، وFEMAالعائلة واألصدقاء املفقودين، ولتقديم الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

جمتمًعا خمتلًفا تأثرت   12تشري هذه املقالة إىل جودة اخلدمات واألنشطة التي تقوم هبا املكتبات العامة استجابة واستعادة يف  و  ،حياهتم

 باألعاصري. تتضمن املناقشة تقيياًم جلودة الردود وبعض التوصيات لتحسني التأهب واالستجابة وقت األزمة.

، تتناول هذه الدراسة واقع الكوارث الطبيعية واألزمة النووية يف اليابان واالستجابة والتعايف  Keith Jackson (2015)سة  درا  -

 عقبه من تغيري سيايس يف اليابان بعد فوكوشيام. أوما  بعد زلزال رشق اليابان الكبري 3/11يف اليابان منذ تاريخ أزمة 

هتدف هذه الدراسة إىل بحث دور املكتبات العامة يف نرش املعلومات  ،  Grand, B (2016)  .Ntlotlang, T &  نيدراسة الباحث  -

كام استكشفت كيفية تسويق هذه املكتبات خلدمات املعلومات    ،الصحية يف اجلزء اجلنويب من بوتسوانا، وهي مقاطعتي كجاتلنغ وكوينينغ 

استخدمت الدراسة أيًضا نموذج احلصول عىل املعلومات الصحية لفهم كيفية بحث مستخدمي املكتبة   ،الصحية للمجتمع الذي ختدمه

 العامة عن املعلومات الصحية. 
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من   توجدلل  السابق  عرضاليتبنين  أنه ال  السابقة  الباحثة  -دراسات  اطالع  إدارة    -يف حدود  ببحث  اهتمت  دراسات مرصية 

  ،مكتبات مرص العامة وفروعها املنترشة يف أنحاء مجهورية مرص العربية وحمافظتها  لدى القائمني عىلاملكتبات العامة ألزمة وباء كورونا 

إدارة املكتبات لألزمات، وأجريت هذه الدراسات عىل عينات    وعىل مستوى الدراسات األجنبية توجد قلة من الدراسات حاولت بحث

 الدراسة الراهنة. هذه مما حيث عىل إجراء  ىخمتلفة، ومن ختصصات دراسية متباينة؛ ويف بلدان أخر

ا: اإلطار النظري للدراسة:
ا
 ثاني

 مفاهيم الدراسة وأطرها النظرية: 2/1

 مفهوم األزمة:   1/ 1/ 2

يعد مفهوم األزمة من املفاهيم الواسعة االنتشار يف جمتمعاتنا املعارصة، يف كل جوانب احلياة بدًء من األزمات الفردية، وانتهاء  

من املفاهيم    ا، كام يتصف مفهوم األزمة بكونه واحدومكوناتهعامل األزمات عامل حي ومتفاعل له خصائصه وأسبابه  ولدولية،  باألزمات ا

أو   الوقت الذي يكون فيه الوضع خطًرا "األزمة بأهنا:  ويعرف معجم أكسفورد ، التي يصعب حتديدها لشموليته واتساع نطاق استعامله

عبارة عن خلل يؤثر تأثرًيا    واألزمة   ،(Oxford, 2002)  "ما أن يتغري من األحسن إىل األسوأ وربام العكس  ربام اللحظة التي يمكن لوضع

تعني األزمة يف اللغة العربية  ، و(2010مادًيا عىل النظام كله، كام هيدد االفرتاضات الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام )عبد القادر،  

الت املطراجلدب والقحط والضيق والشدة  انحباس  تنتج عن  الفقر واملجاعة  ، ي  تكاليف   ، وبالتايل  الضائقة يف كل يشء من  تعني  وقد 

( والتي تعني حلظة القرار، وهي بالصينية مكونة من حرفني يرمز  Krisis( مشتق من الكلمة اليونانية )Crisesح األزمة )احلياة، ومصطل

ويف احلضارة    ،معنى التغيري املفاجئ  إىلحلظة مصريية أو زمن مهم، كام تشري    إىلوتشري كلمة األزمة    ،األول للخطر واآلخر يرمز للفرصة

القديمة حتتاج    اإلغريقية  مواقف  هي  األزمات  اخليارات    إىلفإن  تكون  حيث  تارخيية  حتول  نقط  تشكل  واألزمات  القرار،  صناعة 

ُينظر إىل  و  ، موجود يف كل مكان  "األزمة"مصطلح  وجوهرية يف املستقبل ألن    حداث تغيريات أساسيةإوالقرارات اإلنسانية قادرة عىل  

وبفضل    ، وقد تم ربطه بالتهابات اجلهاز التنفيس احلادة لدى البرش  لألزمات الصحية،  أنه أحدث مثالبجائحة فريوس كورونا احلايل  

الصحي األزمة  تلك  إدارة  كيفية  بشأن  العامل،  أنحاء  اخلرباء يف مجيع  بتعديل  تعاون  يسمح  يوم، مما  الفريوس وإصابته كل  هذا  ة حول 

 . التوصيات للوقاية منه وعالجه، ألن اهلدف النهائي هو السيطرة عىل هذا الوباء

(Sifuentes-Rodríguez &  Palacios-Reyes, 2020)،  ويتم نشر مفهوم األزمة بشكل متزايد كمؤشر على األهمية حينما
إنه موجود في كل مكان ويستخدم   ،والحقيقة مصطلح "األزمة" ليس من السهل فهمه  ،تحول انتشار الفيروس التاجي إلى أزمة

الجوانب الزمنية في أدبيات إدارة  تسود هذه    ،بشكل متكرر في سياقات مختلفة للغاية، فمصطلح "األزمة" مليء باآلثار الزمنية
في حين أدبيات إدارة األزمات تستخدم    ،ولكن ما يفتقر إليه حتى اآلن هو التصور المنهجي للجوانب المكانية لألزمة  ،األزمات

مثل المكانية،  المساف  :الفئات  أو  األزمات اتالبؤر  إدارة  وممارسات  نظريات  في  منظم  نهج  إلى  تفتقر  أنها  إال   ، (  

(Brinks&Ibert,2020 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Palacios-Reyes+D&cauthor_id=32226003
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 ويمكن تعريف األزمة كاآليت: 

وهي تتميز بدرجة معينة من    ،ألزمة إداريَا هي ظاهرة غري مستقرة متثل هتديًدا مبارًشا ورصحًيا لبقاء املنظمة واستمراريتها ا.  1

 إىلوتؤدي    ،اءة وفاعلية متخذ القراراملخاطرة ومتثل نقطة حتول يف أوضاع غري مستقرة تعود إىل نتائج غري مرغوبة تؤثر سلبًا عىل كف

 خسارة مادية ومعنوية وجسدية تؤثر يف سمعة املنظامت ومكانتها ومستقبلها.

)عنرص املفاجأة، ونقص املعلومات،   باآليت: حدث سلبي ال يمكن جتنبه مهام كانت درجة استعداد املنظمة التي تتميز    األزمة .  2

 وفقدان السيطرة، تسارع األحداث(.

 للمنظامت. ا حلظة حادة ومفزعة شديدة األمل وحمرية لدرجة هتدد الكيان اإلداريإهن. 3

موقف خارج عن السيطرة وحتول فجائي عن السلوك املعتاد يؤدي إىل خلل يف املجتمع ومواجهة هذا املوقف يتطلب  األزمة . 4

 ن بالتهديد. اختاذ قرار حمدد رسيع يف ظل حمدودية املعلومات واملفاجأة وضيق الوقت املقرت

أنه يعد الكلامت )الرصاع، الكارثة، الصدمة،    من األمور التي تعد بالغة الصعوبة والتعقيد، إال  ،أزمة  أهنا ب. ويعد حتديد حالة ما  5

ة واملشكلة( معربة شكليًا عن مفهوم األزمة والقارصة عن إعطاء املعنى الدقيق واملقصود ملفهوم األزمة، املتضمن عنارص أربعة أساسي

 املباغتة، وعدم التأكد(. وضغط الوقت، و)التهديد،  :هي

ن األزمة قد تؤدي  إموقف حتذيري يتضمن جمموعة من املخاطر كالتعارض مع العمليات اليومية، ومن جانب آخر ف  األزمة.  6

  فقدان الثقة يف املنظمة، و تأثريها يكون تأثرًيا سلبيًا ويف حاالت قليلة يكون تأثريها إجيابيا،   إىلتعزيز الشكوك يف أداء املنظمة، وتؤدي    إىل

فاألزمة مما سبق عرضه متثل حالة غري طبيعية متر هبا املنظمة هتدد وجودها بسبب ظرف داخيل أو خارجي متوقع أو غري متوقع وعدم  

 . (2015الد العيساوي، )غسان الالمي ، خاالستعداد الكايف لتفادي الرضر

ف األزمة عادًة بأهنا حدث غري متوقع عامة، ولكن متوقع النتائج الفعلية أو املحتملة للمنظمة التي تعاين من األزمة وهذا   ،وُتعرَّ

ولألزمة    ةواألزمة هي حدث استثنائي ينتج عنه وقت أو حالة غري مستقر  يعني أن األزمة تلحق الرضر بقادة املنظمة أو مرفق املعلومات، 

 . (Millar & Heath ,2013 ) تأيت بأشكال وأحجام خمتلفة واألزمات ،عواقب حمتملة أو فعلية عىل املنظمة

 تتبع تارخيي ملفهوم األزمة:   2/ 1/ 2

خاصة بعد اتساع نطاق استعامله عىل خمتلف صور العالقات اإلنسانية ويف جماالت بيصعب حتديد تاريخ دقيق وشامل لألزمة و

 إال أن تطوره التارخيي، قد ظهر يف الطب اإلغريقي القديم، تعبريا عن نقطة حتول مصريية يف تطور املرض، وشفاء املريض،   ،كافةالتعامل  

أو دالئل األزمة هي األعراض التي تظهر عىل املريض والنامجة عن    أو موته، ومن ثم تكون مؤرشات املرض،  خالل فرتة زمنية حمددة

اصطالح األزمة يف املعاجم   شيوعوبعد    ،وليس عن األزمة املرضية التي أملت به،  واجلراثيم ومقاومة اجلسم هلا الرصاع بني امليكروبات  

والكتب الطبية، بدأ استخدامه مع بداية القرن التاسع عرش يف التعبري عن ظهور املشاكل التي تواجهها الدول، إشارة إىل نقاط التحول  

السياسي العالقات  التوسع يف استخدام مصطلح  و  1937يف عام    ة واالقتصادية واالجتامعية احلاسمة يف تطور  بدأ  التاريخ  منذ ذلك 

استعري مصطلح األزمة من الرتاث    ، فقد هبا رتباط حيوي  اذات    أخرىاألزمة، وأسفر استخدامه عن تداخل بني مفهوم األزمة ومفاهيم  

الشفاء    يض إما إىلتالتغريات املفاجئة والرسيعة التي تطرأ عيل احلالة العامة للمريض، فتقالطبي اليوناين الذي كان يعرب هبذا املصطلح عن  

حدة التوتر الذي    التدهور ثم الوفاة، وقد استعمله األوربيون ألول مرة خالل القرن السابع عرش يف املجال السيايس للداللة عىل   أو إىل
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املشاكل اخلطرية أو حلظات التحول الفاصلة    دم يف القرن التاسع عرش للداللة عىل ساد العالقات بني رجال الدولة والكنيسة، ثم استخ

يف تطور العالقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية، ثم استعري هذا املصطلح مرة أخرى يف سنوات الثالثني من القرن العرشين للتعبري  

عات سياسية دولية بلغت ذروهتا يف احلرب العاملية الثانية )عامد عييس  عن الكساد والدمار االقتصادي الذي ساد العامل وتسبب يف رصا

 (. 2009، أماين حممد، 

 : )*( إدارة األزمات   مفهوم   2/1/3

بعقالنية إ واحلرجة  الطارئة  والظروف  التغيريات  مواجهة  وفن  علم  عن  عبارة  هو  احللول  وإجياد  األزمات  مع  التعامل  ن 

الصحيح   واالستخدام  إدارة وموضوعية  نشأ مصطلح  وقد  األزمات،  مواجهة  يف  الالزم  الوقت  فضاًل عن  والبرشية  املادية  للموارد 

اإلدارة العامة يف إشارة مهمة لدور الدولة يف مواجهة األزمات املختلفة والتعامل معها )ثائر حممد عيل    األزمات يف األصل يف أحشاء

التعريفات ملفهوم إدا  (، ولقد2000السويدي، دت  التعريفات واحد وهو  تعدن العام ملجمل هذه  كيفية  "رة األزمات، وإن كان املعنى 

وإن كان لكل باحث تعريف خمتلف    "التغلب عىل األزمة باألدوات العلمية اإلدارية املختلفة، وجتنب سلبياهتا واالستفادة من إجيابياهتا 

أصول وممتلكات املنظمة،   يًفا إلدارة األزمات بأهنا: املحافظة عىلفقد أوردت املوسوعة اإلدارية تعر،  يف مفرداته ولكنه متفق يف معناه

األفراد والعاملني هبا ضد املخاطر املختلفة، وتشمل مهمة املديرين املسئولني    وكذلك املحافظة عىل ،حتقيق اإليرادات  قدرهتا عىل  وعىل

املنظمة، وإمجااًل يمكن تعريف إدارة األزمة بأهنا: عملية   ا عىلعن هذا النشاط البحث عن املخاطر املحتملة وحماولة جتنبها أو ختفيف أثره

استجابة   إنتاج  الذين  إإدارة خاصة من شأهنا  واملدربني،  مسبًقا  املنتقني  اإلداريني  من  األزمات من خالل جمموعة  ملواقف  سرتاتيجية 

األدنى، وتأخذ املنظمة دراسة إدارة األزمات بعني  احلد    إجراءات خاصة من أجل تقليل اخلسائر إىل  يستخدمون مهاراهتم باإلضافة إىل

 باملنظمة يف إعداد خطط إدارة األزمات، لذا يتوجب اإلعداد الرصني إلدارة  ني سرتاتيجية مع مشاركة العاملاالعتبار يف عملية صياغة اإل

كيفية مواجهة األزمات املختلفة سواء قبل حدوث األزمة أو أثناء حدوثها أو   األزمات؛ التي قد تواجه املنظمة مع تدريب العاملني عىل 

الدسوقي،   )أيمن  حدوثها  األزمات    ،(2017بعد  إدارة  )ويليامز(  الربيطاين  الباحث  إىل "ويعرف  اهلادفة  اإلجراءات  سلسلة  بأهنا 

اإلدارة الرشيدة لألزمة هي تلك التي تضمن احلفاظ السيطرة عىل األزمات، واحلد من تفاقمها حتى ال ينفلت زمامها، وبذلك تكون  

يف حني يرى البعض أن إدارة األزمات جيب أن تنطلق من إدارة األزمة القائمة ذاهتا وتتحرك يف   ،"عىل املصالح احليوية للدولة ومحايتها 

سرتاتيجي املستمر ل األزمة والتحليل اإلة خالة واالنتقائية للدوليسرتاتيجية العامة للدولة، وهذا يتطلب حتديد األهداف الرئيسإلإطار ا

وحتديد مسارها املستقبيل من خالل التنبؤ واالختيار    ،لألزمة وتطوراهتا والعوامل املؤثرة فيها، ووضع البدائل واالحتامالت املختلفة

ذلك معلومات وافرة ومعطيات   سرتاتيجي للفرص السانحة وحتايش أمر املخاطر التي حتملها األزمة أو التقليل منها حيث يتطلباإل

مناسبة وإدارة رشيدة، ومن خالل التعريفات السابقة يمكن حتديد اهلدف من مواجهة األزمات بأنه: السعي باإلمكانيات البرشية واملادية  

التنبؤ    : عىل رأسها ، وتتضمن العديد من األنشطة، يأيت ، فضاًل عن إدارة األزمات فرع حديث من فروع اإلدارةإدارة املوقف  املوجودة إىل

التغيري   بطبيعة  عاليًا  وعيًا  األزمات  إدارة  وتقدم  املمكنة،  اخلسائر  بأقل  منها  واخلروج  معها  للتعامل  والتخطيط  املحتملة  باألزمات 

 .العاملية(. ويف جمال إدارة األزمات 2009حممد،  ذين أصبحا السمة الغالبة ملعظم بيئات العمل عىل مستوى العامل )شومانلوالتقلب ال

 مراحل أساسية كالتايل:  ةتتضمن عملية إدارة األزمات ثالث و
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 . مرحلة الوقاية واإلعداد ىمرحلة ما قبل األزمة وهي ما تسم

 .االستجابة ىمرحلة األزمة وهي ما تسم

  ا ختطيطي  امويوضح الشكل التايل رس  (Timothy& Laufer , 2018)وأخريا مرحلة ما بعد األزمة وهي مرحلة التعلم واملراجعة

 (.2011ة )أمحد ماهر،لتلك املراحل الثالث

 

 مراحل عملية إدارة األزمات(  1شكل رقم )

 : إدارة األزمات ف املكتبات   4/ 1/ 2

كام تشكل مصدًرا قلًقا لقادة املنظامت   ،تعد األزمات من األحداث املهمة واملؤثرة يف املنظامت، إذ أصبحت جزًء مرتبًطا ببيئة اليوم

البيئة اخلارجية، هذا من ناحية، وضعف    واملسئولني التغريات احلادة واملفاجئة يف  فيها عىل حد سواء لصعوبة السيطرة عليها، بسبب 

غسان الالمي ، )  احية أخرىيمكن املنظمة من مواجهة أزماهتا برسعة وفاعلية من ن  مالئام  ا إداري  ا اإلدارات املسؤولة يف تبنيها نموذج

العيساوي،   بمنأى ومعزل عن احتاملية وقوع كوارث أو أزمات هبا،    ،ومل تكن املكتبات ومراكز املعلومات يف يوم ما   ، (2015خالد 

  السؤال: هل  ىمنظمة أو مؤسسة يف املجتمع معرضة حلدوث أزمة أو كارثة ولكن يبق  ةاختالف أنواعها شأهنا شأن أي  فاملكتبات عىل

عىل كوارث  املكتبات  أو  ألزمات  تعرضها  احتاملية  ملواجهة  صادق:    ؟ استعداد  أمنية  اإلإوتقول  حتديد  من  ن  الوقائية  سرتاتيجيات 

الكوارث أو األزمات هو مماثل متاًما ملا يتم يف املكتبة من  حتديد مسبق لسياسة التزويد للمقتنيات أو سياسة خدمات املعلومات التي 

فيدين، فإن كل هذه السياسات تعترب ناقصة إذا مل تلحق هبا سياسة خاصة بالكوارث واألزمات، وخطة مفصلة  سوف تقدمها للمست

 .(2010ويوضح الشكل التايل خطوات إدارة األزمات يف املكتبات )أمنية صادق،، للتعامل معها وإجراءات تنفيذية واضحة
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خطوات إدارة األزمات في المكتبات  (2شكل رقم )  

 : )*( مفهوم اإلدارة باألزمة   5/ 1/ 2

فعالية  وانخفاض  بالتوقع  العناية  وعدم  التخطيط  سوء  بسبب  واملشكالت  األزمات  من  متتالية  لسلسلة  أسريا  املدير  يكون 

وبالتايل   ،تتاليةوإنام يفرض عليه ما يفعله وأولوية أموره ال حيددها هو وإنام حتددها األزمات امل  ،وبالتايل ال خيتار املدير ما يفعله  ،املواجهة

 فبداًل من أن يدير هو األزمات يصبح مداًرا باألزمات. 

 : مراحل اختاذ القرار ف ظل األزمات   6/ 1/ 2

يبدأ اختاذ القرار مع بروز أزمة ما مروًرا بخطوات ومراحل هي عبارة عن عملية متتابعة وديناميكية حيث تتضمن يف مراحلها  

القرار وليس عىل سلطة اختاذه، حيث  املختلفة تفاعالت متعددة تنتهي بمرحل القرار عىل طريقة صناعة  القرار وتتوقف كفاءة  ة اختاذ 

 يت: تكمن مراحل عملية صنع القرار يف ظل األزمات كام يف الشكل اآل
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 ( 2015العيساوي،  الالمي خالد غسان ) راحل عملية صنع القرار في ظل األزماتم  ( 3) رقم شكل

 : خصائص األزمة   7/ 1/ 2

 يمكن رصد خصائص األزمة فيام ييل:

 املفاجأة العنيفة عند انفجارها.عنرص  -

 استقطاهبا لالهتامم والتعقيد والتشابك والتداخل والتعدد يف عنارصها. -

 متخذ القرار.  ىنقص املعلومات وعدم وضوح الرؤية لد -

 سيادة حالة من اخلوف تصل إىل حد الرعب. -

السيطرة أي - العادية جل  :فقدان  األمور  وتوقعاته عن  القرار  قدرة صاحب  نطاق  )حممد خارج  األزمة  أحداث  ميع 

 .(2019التميمي، 

 مفهوم املكتبات العامة:   8/ 1/ 2

مركز املعلومات املحيل الذي يضع كل أنواع املعارف واملعلومات مبارشة يف متناول املنتفعني هبا، وتقدم املكتبة    املكتبة العامة هي

أساس تكافؤ فرص اجلميع يف االنتفاع هبا برصف النظر عن السن والعنرص واجلنس والدين واالنتامء القومي واللغة    العامة خدماهتا عىل

والوضع االجتامعي، وجيب أن تكون املواد املوجودة يف املكتبة العامة مرآة لالجتاهات احلالية والتطور الذي يشهده املجتمع وصورة 

وثامر خياهلم البرش  العامة    (،1994)اليونسكو،    لذاكرة مساعي  املكتبة  واملعلومات  املكتبات  لعلوم  العاملية  املوسوعة  بأهنا "وعرفت 

 الفكري املكتبة التي تعتمد عىل التمويل من أجل املنفعة العامة واالستخدام العام، لذلك فإهنا تقوم بجمع املعلومات واملعرفة واإلنتاج

بأهنا مؤسسة  "يان اليونسكو  كام يعرفها ب  &  (Phaser Sturges,1997)واسرتجاعه وبثه    الذي يفرزه العقل البرشى، وحفظه وتنظيمه

بل يمتد ليشمل كل سكان احلي مع األخذ    ؛،ال يقف دور املكتبات العامة عند رواد املكتبة فقط"ديمقراطية للتعليم والثقافة واإلعالم

تعامل املبارش %، وحتتاج هذه الفئة لتعامل من نوع خاص سواء يف التحضري وال30  يف االعتبار نسبة األمية يف مرص، والتي قد تصل إىل

ن تعد هذه املواد خلدمة عدد ليس بالقليل  أأو يف االستعداد بوسائل سمعية وبرصية لتعوضهم االفتقار للقراءة وسيكون متيزا للمكتبة  

ان  املكتبة العامة اخلروج من جدر  ويستلزم عىل ،ن يستفيدوا من خدمات املكتبة العامةأومل خيطط هلم    ،ولكنه حمروم من خدمات املكتبات

املكتبة وترك كرايس العمل للوصول للمواطن وتقديم اخلدمة له بام يناسب مستواه الثقايف والعلمي وبالطريقة التي يفضلها )صالح  

 (. 2015فهمي حجازي، 

مرحلة تحديد 

 األزمة

مرحلة 

تشخيص 
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متغيرات 
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تحديد الحلول 

البديلة 
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اختيار البديل 
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 القرار
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مرحلة اختيار 
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 القرار

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=93&type=author&id=جون%20فيزر
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=93&type=author&id=Paul%20Sturges
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 قادة املكتبات:   9/ 1/ 2

قادة املكتبة املدراء   مسئوليات إدارة املكتبة وتطوير اخلدمات واألنشطة املقدمة، ويندرج حتت مظلةعاتقهم  هم الذين تقع عىل  

األقسام ورؤساء  املكتبة  والقاعات  ونواهبم  داخل  بحصوهلم عىل  ،املختلفة  الدراسة  العامة حمل  مكتبات مرص  مديرو  شهادة   ويتسم 

  يف علم املكتبات واملعلومات، هذا عىل الرغم ه  الليسانس يف ختصص املكتبات واملعلومات، ومنهم من حيمل درجة املاجستري والدكتورا

من أن رشوط شغل هذه الوظيفة تنص يف الدول املتقدمة، البد من احلصول عىل درجة أعىل من الدرجة اجلامعية األوىل )نوال عبد اهلل 

مكتبة    1200وجود ما يربو من ألفي مكتبة يبلغ عدد املكتبات العامة منها حوايل    (، ويشري واقع املكتبات العامة يف مرص إىل2017،

سرتاتيجية تكون نرباًسا إ  ا أن تتضمن املكتبة العامة خططعىل  عايري الدولية بإنشاء مكتبة عامة لكل ستة آالف مواطن،  عامة، وتويص امل 

عىل يسريون  العامة  املكتبات  يف  والقادة  )أسامة    ،هدهيا   للمديرين  العامة  املكتبات  يف  للعاملني  ومرشًدا  هادًيا  كذلك  وتكون 

 .والشكل التايل يوضح اإلسرتاتيجيات احلديثة إلدارة األزماتألزمات يف املكتبات، ( ومن ضمنها خطة إدارة ا2017غريب،

 
 ( 2017)عائشة الشيميلي، ستراتيجيات الحديثة إلدارة األزماتيوضع اإل (4شكل رقم )

 أهداف املكتبة العامة:   10/ 1/ 2

للخدمة العامة،    العام، وتبني للناس قيمة املؤسسات املفتوحةتعد املكتبة العامة سفري املجتمعات احلديثة ذات التوجه اإلنساين  

سرتاتيجية  تتفق مع معظم اخلطط اإل  ةيف حتقيق أهداف عديد  -نموذًجا   -التي حترتم احتياجات املستفيدين، وتساهم مكتبة مرص العامة

 للمكتبات العامة العاملية ومن هذه األهداف ما ييل: 

ا واسع املجال ال يتوقف عند اإلتاحة والوصول إىل املعلومات فحسب ولكن يصل إىل  قافيً ثتلعب املكتبة العامة دوًرا   -

بحث املرتددين عليها واملستفيدين منها عىل حتويل هذه املعلومات إىل معارف حقيقية لتساهم يف أن ينمو لدهيم شعور  

 هم. يت بمجتمعهم وقوم
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 ىل املعلومات واملعارف سواء الرقمية أو املطبوعة.تشمل اخلدمات التي تقدمها املكتبة العامة إتاحة الوصول إ -

تدعو املكتبة العامة املواطنني إىل املشاركة واحلوار، ومن ثم تدعم أسس التنمية االجتامعية والسياسية واالقتصادية  -

 باملجان من خالل لقاءات وندوات من جانب املكتبة للمواطنني عامة. 

ت لكافة فئاهتم وأعامرهم الشباب والكبار منهم واألطفال واملراهقني الرجال تقدم املكتبة العامة للمستفيدين اخلدما  -

 منهم والنساء. 

املدارس   - أطفال  الثقافية ومساندة  واألنشطة  واملعارض  املطالعة واإلعارة  بني  وتتنوع  العامة  املكتبة  تتعدد خدمات 

 إلنرتنت.وتدريب املستفيدين والعاملني واالجتامعات والنشاط االجتامعي وخدمات ا

تقوم املكتبة العامة بدور تنسيقي مع املؤسسات التعليمية كاملدارس واجلامعات لتوفري املزيد من املحتويات التعليمية   -

 ا من جهة واملساعدة يف العملية التعليمية من جهة أخرى؛ حيث تطور دور املكتبة العامة التقليدي من مكان حيوي كتب

 يف املنظومة التعليمية. للبحث العلمي إىل مشارك رئييس ا للقراء ومراجع

تقوم املكتبة العامة بالتوازي بالتنسيق مع اهليئات واملؤسسات الصحية لتقديم محالت وسبل الوقاية والوعي يف فرتة   -

 األزمات وانتشار األوبئة واألمراض.

ة املكتبات العامة جزء ال يتجزأ من امليزانية العامة املكتبة العامة هي مؤسسة خدمية، ويف معظم دول العامل تكون ميزاني -

كارثة حتل   وأيةللدولة، بوصفها جزء ال يتجزأ من كيان الدولة واهتامماهتا، ومن هنا يأيت دورها يف إدارة األزمات  

 بالدولة.

  ؛من مستخدميها فهي ال تنتظر طلب املساعدة    ،يتعاظم دور املكتبات العامة يف الوعي املجتمعي من خالل املشاركة -

 ن يف احلياة العامة.وبل خترج إىل املجتمع للتعرف عىل املشاكل املجتمعية التي يعاين منها املستخدم

تقوم املكتبة العامة بدور الوسيط بني مستخدميها والقيادات املجتمعية؛ فتقوم باستضافة املسئولني السياسيني وأعضاء  -

وحوارات ولقاءات تتيح الفرصة لتالقي املستفيدين باملسئولني وعرض مشكالهتم  املجالس املحلية، وتعقد ندوات  

 (. 2015إلجياد حلول وتقارب وجهات النظر )هشام الرشيف، 

 مبادئ املكتبة العامة:   11/ 1/ 2

 املكتبات العامة مؤسسات ثقافية تعمل يف إطار مبادئ أساسية تتمثل فيام ييل:

 وجلميع األعامر واملستويات الثقافية والتعليمية. ،املجتمع دون متييز جلميع أفرادباملجان تقدم خدماهتا  -

هبا  - توجد  التي  بالبيئة  املعرفة  ،ترتبط  فروع  خمتلف  يف  املعلومات  مصادر  اقتناء  يقتيض  االهتامم   ،مما  رضورة  مع 

 باحتياجات البيئة املحيطة هبا. 

 تلقاء نفسه. املكان الذي يرتاده الفرد دون إجبار أو إكراه، وإنام من هي -

إىل حتقيقها   ى وعماًل هبذه املبادئ السابقة أصبح التثقيف واإلعالم من األهداف األساسية للمكتبات العامة، التي تسع -

من خالل توفري املوارد وتقديم اخلدمات التي تكفل التنمية الثقافية والفنية للمستفيد، فضاًل عن إمداده باملعلومات  

ذات   اجلارية  املوضوعات  العامعن  املحلية    ،االهتامم  املستويات  عىل  أحداث  من  جيري  بام  وعي  عىل  يكون  حتى 

 (. 1994)اليونسكو،   والقومية والعاملية
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 : مفهوم وباء كورونا    12/ 1/ 2

تفشيا واضًحا هلا وانتقااًل من شخص إىل آخر يف عدد من البلدان يف العامل،    يظهرعندما    يستخدم وصف الوباء العاملي أو اجلائحة

مع انتشار مرض إنفلونزا اخلنازير، الذي يعتقد اخلرباء أنه تسبب يف وفاة آالف   2009وكانت آخر مرة تفشى فيها وباء عاملي يف عام  

وفريوسات كورونا هي فصيلة كبرية من  ة،  صننفت منظمة الصحة العاملية انتشار فريوس كورونا كوباء عاملي وجائح  األشخاص، وقد 

ن عدًدا من فريوسات كورونا تسبب املرض لدى البرش كحاالت إب املرض للحيوان واإلنسان، ومن املعروف  الفريوسات التي قد تسب

متالزمة الرشق األوسط التنفسية  : خامة مثلضعدوى اجلهاز التنفيس التي ترتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد 

الوباء الدائم الذي بدأ    هذا   وقد أدى تفيش  ريوس كورونا املُكتشف مؤخًرا مرض كورونا،ويسبب ف  ،واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة

فريوس التاجي اجلديد )كورونا( أو متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد إىل إحداث  البسبب    2019يف مدينة ووهان الصينية، يف ديسمرب  

تثري هذه املشكلة الصحية املجتمعية اجلديدة الرعب و  ،وكارثة وخماوف دولية مع تأكيد احلاالت يف عدة دول  ،خطر عىل الصحة العامة

واهنيار النظام الصحي والتباطؤ االقتصادي يف كل جزء من العامل يصيب ما   ،يف الكون من خالل االهنيار الصحي والنفيس والعاطفي

حيث ينتقل املرض   ،الفريوس التاجي اجلديد أو متالزمة اجلهاز التنفيس احلادة الوخيمةحدث فيها انتشار هلذا    دولة،  200يقرب من  

وقد يتطور إىل االلتهاب الرئوي ومتالزمة الضائقة التنفسية احلادة واختالل وظيفي   ،عن طريق االستنشاق أو مالمسة القطرات املصابة

ا  ،متعدد األعضاء النتائج املختربية الشائعة تعداد  التفاعيل املرتفع عادًة ما  وتشمل  البيضاء الطبيعية /املنخفضة مع بروتني يس  خلاليا 

يكون فحص الصدر املقطعي غري طبيعي حتى يف األشخاص الذين اليعانون من أعراض أو مرض خفيف، ومل يتم حتديد دور العوامل  

بعد للفريوسات  الوقايةو  ، املضادة  املشتبه    منه  تتضمن  املنزيل للحاالت  يعانون من أمراض خفيفة وتدابري  العزل  الذين  فيها وأولئك 

الفريوس  ذلك  ينترش الفريوس بشكل أرسع من أسالفه،  و  ،صارمة ملكافحة العدوى يف املستشفيات التي تشمل احتياطات االتصال

وتنتمي   ،(Singhal  2020,ى اآلن )مؤكد حت  التأثري العاملي هلذا الوباء اجلديد غري والرشق األوسط،    التنفسية يف التاجي التنفيس ملتالزمة  

شديدة العدوى واملمرضة مع فرتة حضانة ترتاوح بني يومني إىل أربعة عرش يوًما، تنتقل عن طريق  للفريوسات  عدوى فريوس كورونا  

الوباء رسيع  أو االتصال بالقطرات املصابة، املعروفة بفريوس كورونا   ،استنشاق القطرات املصابة التحور، فإن  )*(مع ارتفاع معدل 

أوجاع يف اجلسم، وضيق يف التنفس،  والتهاب يف احللق،  وسعال،  و)محى،  :وتتنوع األعراض بني  ،التطور واالنتقال من إنسان إىل آخر 

مما يؤدي إىل  ،وخلل وظيفي يف األعضاء املتعددة(  ، متالزمة الضائقة التنفسية احلادةقيء، إىل التهاب رئوي حادوغثيان،  وأمل عضيل،  و

 .  (Madabhavi & Kadakol ,2020)% 3إىل 2الوفاة بمعدالت ترتاوح من 

ومع    ،تعترب مُمِْرضة للغاية لإلنسان  ، مل تكن الفريوسات التاجية2003وقبل تفيش متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم يف عام  

باإلضافة إىل    ،ذلك، كان هذا الوباء عىل قمة هذه املجموعة من الفريوسات فأدرجها ضمن العوامل املسببة لألمراض الوبائية الناشئة

اعتربت كلتا اإلصابات هتديًدا   ،، تم حتديد فريوس تاجي جديد آخر مسؤول عن متالزمة الرشق األوسط التنفسية2012ذلك، ويف عام  

يف الوقت احلارض، يتم مواجهة الوباء الثالث الناجم عن الفريوس التاجي اجلديد، املسمى بوباء كورونا، يف  و  ،لعامليلألمن الصحي ا

 

  )*(Coronavirus   

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Singhal+T&cauthor_id=32166607
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Madabhavi+I&cauthor_id=32498503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kadakol+N&cauthor_id=32498503
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-Erika Sifuentes)  مع استمرار حماولة السيطرة عليه.  ،مدينة ووهان، الصني، وقد تم ربطه بالتهابات اجلهاز التنفيس احلادة لدى البرش

Rodríguez , Deborah Palacios-Reyes, 2020) 

فريوسات الحتذيًرا بأنه عىل الرغم من أن    أصدرت منظمة الصحة العاملية  د فق،  وعن أبرز االجتاهات احلديثة عن وباء كورونا 

ويتشابه فريوس كورونا مع الفريوس التاجي احلاد ملتالزمة   ،التاجية اجلديدة، ليست وبائية، إال أنه جيب احتواؤها ملنع االنتشار العاملي

أظهرت مقارنة تسلسل اجلينوم هلام والفريوس التاجي ملتالزمة    ، ألوبئةيف مسبباته، وطيفه الرسيري، وعلم ا  )**( االلتهاب الرئوي احلاد

وخيتلف عن الفريوسات التاجية األخرى عىل وجه التحديد وتشري الدراسات إىل دور  -الرشق األوسط التنفسية له هوية تسلسل أفضل  

 . للتغلب عليهوجهاز املناعة يلعب دوره  ، مستقبالت اإلنسان لتتفاعل األجسام املضادة للربوتني

(Pshaik, Asheeza & Khemalatha,2020)  وقال رئيس منظمة الصحة العاملية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيربيسوس، إن

قصور  "والقلق الشديد إزاء    ، مها: رسعة تفيش العدوى واتساع نطاقها نياملنظمة تستخدم مصطلح وباء كورونا العاملي لسببني رئيسي

 لدول.عىل النهج الذي تتبعه بعض ا

 :مفهوم تحليل سوات  2/1/13

الشيمييل، )عائشة  املؤسسة  يف  املؤثرة  الداخلية  القوي  حتديد  به  و2017يقصد  العام (،  الوضع  حتليل  سوات  حتليل  يتضمن 

والفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية، وتوضح هذه األداة   ،والضعف يف البيئة الداخلية  للمنظمة عىل أساس املوازنة بني عنارص القوة

 سرتاتيجي الرباعي للبيئة.بالتحليل اإل ىالعالقة بني التقييمني الداخيل واخلارجي، ويسم

ا: اإلطار التطبيقي للدراسة:
ا
 ثالث

 ألدوات الدراسة: تقدير الكفاءة السيكومترية 3/1

 : الثبات: 1/ 1/ 3

( من املكتبات اإلقليمية التابعة ملكتبات مرص العامة،  60املكونة من ) الدراسة ُطبقت عىل العينة األساسية مقياسحلساب ثبات 

  ييل جدول حساب الثبات بطريقة ألفا. كرونباخ، وفياموحسب الثبات بطريقة معامل ألفا،  

 معامل الثبات بطريقة ألفا (1)  جدول رقم

 

 المقياس 
 ( 60المدراء )ن= 

 ألفامعامل  
 0.98 مقياس إدارة مكتبات مصر العامة ألزمة وباء كورونا  -1

العامة، وذلك بطريقة  مرص والقادة يف مكتبات (، متيز مقياس الدراسة بمعامالت ثبات مرتفعة لدى املدراء1يتبنين من جدول )

 . يف الدراسة الراهنة ألفا كرونباخ؛ مما ُيمكن من استخدامه

 

)**( SARS-CoV. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sifuentes-Rodr%C3%ADguez+E&cauthor_id=32226003
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sifuentes-Rodr%C3%ADguez+E&cauthor_id=32226003
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Palacios-Reyes+D&cauthor_id=32226003
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 : الصدق: 2/ 1/ 3

 صدق املحكمني: )أ(  

ويتمثل يف اتفاق   ،خيضع صدق املحكمني ضمن مفهوم الصدق الظاهري، ويقصد به أن متثل بنود املقياس املتغريات حمل القياس

. وتم عرض  (Teddlie & Tashakkori, 2009)جمموعة من اخلرباء أو املحكمني عىل مضمون البنود ومتثيلها للمجاالت التي تقيسها  

ات مرص العامة ألزمة وباء كورونا عىل مخسة من أعضاء هيئة التدريس بقسم املكتبات والوثائق واملعلومات، كام تم  إدارة مكتب  مقياس

ويوضح اجلدول اآليت ملخص نسب اتفاق املحكمني    ،من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس بجامعة القاهرة  مخسةعرضه عىل  

 عىل بنود املقياسني حمل الدراسة. 

 إدارة مكتبات مصر العامة ألزمة وباء كورونا  نسب اتفاق المحكمين على بنود مقياس (2) رقم جدول 

 مقياس الدراسة 
عدد البنود 

 اإلمجايل 

 عدد البنود طبًقا للنسب املئوية لالتفاق 

100 % 90 % 80 % 

 إدارة أزمة وباء كورونا  -1

 سرتاتيجيات إدارة اخلطط واإل

    

23 20  3 

 - - 14 14 التعامل مع العاملني إدارة 

 - 3 10 13 إدارة التفاعل مع املستفيدين

ن  إ( ارتفاع نسب اتفاق املحكمني عىل مجيع بنود املقياس؛ مما يدل عىل كفاءة هذه املقياس، واملالحظ  2يتبنين من اجلدول رقم )

بنسبة   عليها  االتفاق  تم  البنود  بني،  %  100أغلب  تراوحت  بنسبة  عليها  االتفاق  تم  اآلخر  بعض  90  -%  80وبعضها  عدا  فيام   %

ت عىل صياغة بعض بنود املقياس، وكذلك استبدال بعض الكلامت أو إضافة كلامت أخرى، وأيًضا حذف التعديالت البسيطة التي ُأدخل

 لبعض البنود واستبداهلا بأخرى لتعرب عن حمتوى املفهوم حمل القياس؛ مما يشري إىل متثيل البنود للمتغريات التي تقيسها.

 )ب( صدق التكوين: 

ة بطريقة االتساق الداخيل، وذلك من خالل ارتباط املكونات الفرعية للمقياس ُحسب صدق التكوين ملقياس الدراسة احلالي

 ,Jackson)وهيتم صدق التكوين بام إذا كان االختبار يقيس املفاهيم التي أعد لقياسها بشكل حقيقي  ،بالدرجة الكلية يف املقياس كاماًل 

2010; Stangor, 2010) .ويوضح اجلدول اآليت نتائج معامالت صدق التكوين ملقياس الدراسة من خالل االتساق الداخيل 

 معامالت االرتباط بين المكونات الفرعية والدرجة الكلية للمقياس من خالل االتساق الداخلي  m(3) رقم جدول 

 ألزمة وباء كورونا العامة مرص إدارة مكتبات  املكونات الفرعية ملقياس
معامالت االرتباط بني املكونات الفرعية والدرجة الكلية  

 للمقياس 

 ( 60املدراء )ن=  

 ,.95 إدارة اخلطط واالسرتاتيجيات  -1

 ,.96 إدارة التعامل مع العاملني  -2

 91,. إدارة التفاعل مع املستفيدين -3
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3  ( الدراسة  ( متيز  3يتضح من جدول  الفرعية والدرجة  باتساق داخيل مناسب، كام  ملقياس  املقاييس  تعكسه االرتباطات بني 

 الكلية للمقياس؛ مما يعد مؤرًشا عىل ارتفاع معامل صدق التكوين من خالل االتساق الداخيل. 

 موقف التطبيق وإجراءاته: 2/

ات تطبيق  وقد طبقت هذه األدوات يف جلس  ،2020بدأت إجراءات الدراسة العملية هلذا املوضوع يف النصف الثاين من عام  

وما    ،ميدان الدراسة يف هذه الفرتة من أزمة وباء كورونا   إلكرتونية من خالل رابط االستبيان الذي تم إعداده إلكرتونيا لتعذر النزول إىل

يق عىل  التطب  ىوأجر  ، جتامعي مما تتطلب إجراء التطبيق يف البيئة اإللكرتونية عن بعداالعزل  وال  التباعد  من إجراءاتهذه الفرتة  تتطلبه 

تقديم فكرة عامة عن موضوع    تممكتبة هي مكتبات مرص العامة وفروعها، وقد  ست عرشة    املجتمع األسايس للدراسة واملتمثل يف

عىل االستبيان بعدم ترك أية عبارة    استامرة االستبيان اإللكرتوين عىل األفراد املعنيني باإلجابة  كام تم التنبيه يف أعىل  ،البحث واهلدف منه

املكتبةدون   عن  األساسية  بالبيانات  البحث  استامرة  تبدأ  وكانت  عنها.  شبكة  :  اإلجابة  عىل  اإللكرتوين  وموقعها  وعنواهنا  اسمها 

كام تضمنت البيانات األساسية االستفسار عن اجلهات التي أخطرت املكتبات بخطابات التوعية بوباء كورونا، وعن أشكال    ،اإلنرتنت

تلك اجله املقدمة من  ثم  الدعم  املكتبات ملواجهة أزمة وباء كورونا  اتبعتها  التي  البيانات األساسية عرض األبعاد    ييل ات، والوسائل 

 .ا والبنود املكونة هل  ةالثالث

 نتائج الدراسة: 3/3

  هيتم هذا اجلزء بعرض نتائج التحليالت اإلحصائية التي أجريت عىل بيانات الدراسة احلالية، ومدى إسهامها يف اإلجابة عن 

 أسئلة الدراسة، وذلك عىل النحو اآليت: 

 اإلحصاءات الوصفية: 3/1

  المدراء والقادةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة لدى   (4رقم )  جدول

 إدارة أزمة وباء كورونا لمقياس 

 العينة 

 

 املتغريات

 املدراء والقادة

 ( 60)ن=  

 ع م

 56,22 95, 80 واالستراتيجيات إدارة الخطط  -1

 34, 13 56, 23 إدارة التعامل مع العاملين -2

 36, 12 31, 48 إدارة التفاعل مع المستفيدين -3

 02, 46 73, 182   دارة أزمة وباء كورونا الدرجة الكلية إل

(  5ويعرض جدول )  ، الدراسة لدى املدراءيتمثل عرض اإلحصاءات الوصفية يف املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملتغريات  

 املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملتغريات الدراسة لدى املدراء. 
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بالفروق بين المدراء وبين نوابهم ورؤساء األقسام والقاعات في مكتبات مصر العامة كما هي   النتائج الخاصة 3/2

 موضحة في الجدول التالي:

 والقادة  لداللة الفروق في إدارة أزمة وباء كورونا لدي المدراء( قيم)ت (5جدول رقم ) 

 العينات 
 

 املتغريات

 املدراء
 ( 16)ن=  

 النواب ورؤساء األقسام
 )ت(  ( 44)ن=  

 ع م ع م

الدرجة الكلية إلدارة أزمة وباء كورونا  

 يف مكتبات مرص العامة 

184 ,37 39 ,01 182 ,13 48 ,73 ,165 

 غري دال 

  ، يف إدارة أزمة وباء كورونا يف مكتبات مرص العامة  ( عدم وجود فروق جوهرية بني عينتي املدراء والقادة5اجلدول )يتبني من  

للدراسة التحليالت اإلحصائية  التعامل مع  العينتني عند  لعدم،  مما يستدعي ضم  العامة    نظًرا  وجود فروق بني مدراء مكتبات مرص 

  - التدريب  قسم  -الكبار  قسم  -املقتنيات  تنمية  قسم  –قسم اإلعارة    -املختلفة )قسم األطفال  اممن النواب ورؤساء األقس  )*(وقادهتا 

 قسم املرصيات بفرع األقرص(.  -قسم اخلرائط -ج واخلدمات اخلارجيةوالرتوي التسويق قسم

 وفًقا ألهداف الدراسة وتساؤالتها: بالتكرارات والنسب المئوية النتائج الخاصة 3/3

التايل    1/ 3/ 3 اجلدول  التي    ل إ يشري  اجلهات  أكثر  العامة  مل   قدمت حتديد  مص  الالزمة  كتبات  إجراءات  اخلطابات  الختاذ 

 وفًقا للجدول التايل:  التوعية بأزمة وباء كورونا 

 اء كورونا.التكرارات والنسب المئوية بالجهات التي أخطرت مكتبات مصر العامة التخاذ إجراءات التوعية بأزمة وب (6جدول رقم  )

وزارة  اجلهات

 الصحة

املراكز 

 الصحية 

املكتب اإلقليمي ملنظمة  

 الصحة العاملية 

مؤسسات املجتمع  

 املدين

مؤسسات  

 جتارية 

 وزارة الثقافة 

 11 - 5 - 17 27 التكرارات 

 18.3 - 8.3 - 28.3 45.0 النسب املئوية 

مكتبات مرص العامة الختاذ إجراءات التوعية بأزمة وباء كورونا، وأن  ( تنوع اجلهات التي أخطرت  6يتبني من اجلدول رقم )

اجلهات متثلت يف تلك  الصحة  :أكثر  اجلمهورية  ،وزارة  أنحاء  املنترشة يف  الصحية  املراكز  الراعي    ،تلتها  بوصفها  الثقافة  وزارة  تلتها 

الرسمي للمكتبات العامة يف مرص، بينام مل ختطر املؤسسات التجارية واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية مكتبات مرص العامة بأية 

 خطابات تفيد يف التوعية بأزمة وباء كورونا واإلجراءات الالزمة ملواجهتها والتعامل معها. 

 شكال الدعم الذي تلقته مكتبات مص العامة ملكافحة أزمة وباء كورونا كام ف اجلدول التايل: حص أ   2/ 3/ 3

العامة ملكافحة أزمة وباء كورونا، وأن أكثر أشكال  7يتبني من اجلدول رقم ) ( تنوع أشكال الدعم الذي تلقته مكتبات مرص 

ات مرص العامة املتمثل يف اإلمداد بالكاممات والقفازات ومواد التطهري  الدعم العيني ملكتب :الدعم التي تصدرت املركز األول متثلت يف

 

واملرشف واملنسق العام للمكتبات اإلقليمية ومتابعة تشغيلها بعد افتتاحها للتنسيق   -نائب مدير مكتبة مرص العامة الرئيسية -)*( مقابلة مقننة مع أ. د/ أمحد أمان

 . بينها وبني املكتبة األم
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عم  والتعقيم، تلتها امللصقات والنرشات، ثم الزيارات امليدانية، بينام جاءت الربامج التدريبية العملية الوقائية ضد وباء كورونا مع الد 

 املايل يف املركز األخري وبنسب متساوية.

 والنسب المئوية بأشكال الدعم الذي تلقته مكتبات مصر العامة لمكافحة أزمة وباء كورونا  التكرارات (7) رقم جدول 

زيارات  دعم مايل  اجلهات

 ميدانية 

برامج تدريبية عملية   ملصقات ونرشات

 وقائية

دعم عيني )كاممات  

 ومواد تعقيم(

 11 2 8 7 2 التكرارات 

 18.3 3.3 13.3 7.9 3.3 النسب املئوية 

 رصد الوسائل التي استخدمتها مكتبات مص العامة إلدارة أزمة وباء كورونا كام ف اجلدول التايل:   3/ 3/ 3

 التكرارات والنسب المئوية بالوسائل التي استخدمتها مكتبات مصر العامة إلدارة أزمة وباء كورونا  (8) رقم جدول 

اإلرشاك يف   اجلهات

 احلمالت القومية

امللصقات  

 اإلعالنية 

قع املكتبة والربيد مو

 اإللكرتوين 

نامذج جمسمة 

 للتوعية باألزمة 

حمارضات 

وندوات توعية 

 عن بعد

توزيع 

مطبوعات  

 ومطويات 

 - 7 - 42 7 2 التكرارات 

النسب  

 املئوية

3.3 11.7 70.0 - 11.7 - 

التي استخدمتها مكتبات مرص العامة إلدارة8يتبني من اجلدول ) وباء كورونا، وأن أكثر تلك الوسائل أزمة    ( تنوع الوسائل 

الدخول عىل صفحات مكتبات مرص العامة من خالل موقع كل مكتبة عىل شبكة اإلنرتنت، والربيد اإللكرتوين حيث بلغت   :متثلت يف

دارة األزمة،  % بينام اختفت النامذج املجسمة للتوعية باألزمة، وتوزيع املطبوعات واملطويات من ضمن الوسائل املستخدمة إل70نسبته 

 .11.7وانخفضت نسب امللصقات اإلعالنية واملحارضات والندوات للتوعية عن بعد إىل 

سرتاتيجيات املتعلقة بأزمة وباء كورونا وأن أكثر تلك  ارتفاع نسب البنود املمثلة لبعد إدارة اخلطط واإل   ( 9)يتبني من اجلدول  

العامة من استعاده جودة خدماهتا وأنشطتها أثناء األزمة وما بعدها،    :البنود ارتفاعا من حيث الرتتيب تتمثل يف متكن مكتبات مرص 

مكتبات مرص العامة    وكذلك نجاح تلك املكتبات يف تغيري براجمها يف ضوء املتغريات املستجدة وحتقيق عنرص املرونة، فضاًل عن تبني

ت مناسبة للتخطيط واالستعداد ملواجهة األزمة، واإلفادة قدر اإلمكان من  األفكار اإلبداعية ملواجهة أزمة وباء كورونا، وتوفري آليا 

خربات املكتبات ومؤسسات املعلومات املامثلة هلا لتخطي األزمة وإدارهتا، واستخدام اإلجراءات االحرتازية ملواجهة األزمة، والتعاون  

و السالمة  الئحة  قواعد  وتنفيذ  األزمة،  إلدارة  احلكومية  املؤسسات  املهنية مع  العامة    الصحة  مرص  مكتبات  وتوفر  األزمة،  الحتواء 

 أزمة وباء كورونا وما بعدها، كام تطور اخلطط والربامج للتعامل مع األزمات املستقبلية.   ة ت البرشية واملالية لالستعداد ملواجهاإلمكانيا 
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 وفًقا للجدول التايل:  أزمة وباء كورونا سرتاتيجيات التي اتبعتها مكتبات مص العامة إلدارة  اخلطط واإل   4/ 3/ 3

 التكرارات والنسب المئوية لبعد إدارة الخطط واالستراتيجيات ألزمة وباء كورونا  (9جدول رقم ) 

 املتغري

 

 البنود

 واالسرتاتيجيات  إدارة اخلطط

 ال أوافق  أوافق

 النسب    التكرارات  النسب     التكرارات 

 31.7٪ 19 68.3٪ 41 مسبًقا إلدارة األزمات متتلك املكتبة خطط معدة  -1

 36.7٪ 22 63.3٪ 38 للمكتبة سياسة معتمدة إلدارة األزمات  -2

 31.7٪ 19 68.3٪ 41 تتاميش إدارة األزمات مع رؤية املكتبة وأهدافها -3

 58.3٪ 35 41.7٪ 25 يوجد باملكتبة قسم ملتابعة مؤرشات حدوث األزمات  -4

 31.7٪ 19 68.3٪ 41 هتتم املكتبة برصد مؤرشات حدوث األزمات والتعامل معها  -5

 33.3٪ 20 66.7٪ 40 تعد إدارة األزمات جزًءا من اخلطة االسرتاتيجية للمكتبة  -6

 46.7٪ 28 53.3٪ 32 تضع املكتبة إدارة األزمات عىل قمة أولوياهتا -7

 16.7٪ 10 83.3٪ 50 املهنية الحتواء األزمة تنفذ املكتبة الئحة السالمة والصحة  -8

 28.3٪ 17 71.7٪ 43 حتواء األزمة والسيطرة عليهاتكثف املكتبة مواردها املالية ال -9

 23.3٪ 14 76.7٪ 46 ات برشية ومالية لالستعداد ملواجهه األزمةيتتوفر باملكتبة إمكان  -10

 36.7٪ 22 63.3٪ 38 املنوط بالتخطيط والتعامل مع األزمات توفر املكتبة الدعم املناسب للفريق  -11

 35.0٪ 21 65.0٪ 39 تشكل املكتبة فرق خاصة ملواجهة األزمات املحتملة  -12

 36.7٪ 22 63.3٪ 38 توجد باملكتبة آليات واضحة للتعامل مع األزمات -13

 13.3٪ 8 86.7٪ 52 تستخدم املكتبة اإلجراءات االحرتازية ملواجهة األزمة -14

 31.7٪ 19 68.3٪ 41 متارس املكتبة سبل الرقابة اإلدارية لتحديد األزمات عند وقوعها ومعاجلتها  -15

 23.3٪ 14 76.7٪ 46 تطور املكتبة اخلطط والربامج للتعامل مع األزمات املستقبلية  -16

 5.0٪ 3 95.0٪ 57 وقت األزمة  تستطيع املكتبة استعاده جودة خدماهتا وأنشطتها -17

 13.3٪ 8 86.7٪ 52 تستفيد املكتبة من خربات مؤسسات مكتبية أخرى إلدارة األزمة -18

 20.0٪ 12 80.0٪ 48 تتعاون املكتبة مع مؤسسات حكومية إلدارة األزمة -19

 8.3٪ 5 91.7٪ 55 تتبني املكتبة األفكار اإلبداعية ملواجهة أزمة وباء كورونا  -20

 6.7٪ 4 93.3٪ 56 املكتبة تغيري براجمها يف ضوء املتغريات املستجدة تستطيع  -21

 13.3٪ 8 86.7٪ 52 يتوفر باملكتبة آليات مناسبة للتخطيط واالستعداد ملواجه األزمة  -22

 53.3٪ 32 53.3٪ 32 األزمات  إلدارة(*)SOWTاملكتبة استخدام أسلوب حتليل  تفعل  -23

 كام ف اجلدول التايل:   ورعايتهم مهنًيا وصحًيا إلدارة وباء كورونا  العاملنيفحص آليات التعامل مع    5/ 3/ 3

أماكن العمل بني العاملني بنسبة مرتفعة تصل    تطبيق نظام التباعد يف  حرص مكتبات مرص العامة عىل  (10)يتبني من اجلدول  

توزيع مهام   املكتبات عىل  العاملني الكاممات أثناء العمل، وحرصالواضحة وامللزمة بشأن ارتداء مجيع    %، ووضع القواعد  93.3إيل  

  العمل عىل العاملني ملعاجلة األزمة، واالهتامم الواضح برفع الروح املعنوية للعاملني للتغلب عىل األزمة، واحلرص عىل بث روح التعاون 

من    لني قبل الدخول للمكتبة، وتوقيع العقوبات الفورية عىل والعمل اجلامعي بني العاملني أثناء األزمة، ووضع آليات لتعقيم مجيع العام

 يتخىل من العاملني عن ارتداء الكاممات أثناء العمل. 
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 التكرارات والنسب المئوية لبعد إدارة التعامل مع العاملين ورعايتهم  (10)  جدول رقم

 املتغري

 

 البنود

 إدارة التعامل مع العاملني ورعايتهم 

 أوافق ال  أوافق

 النسب    التكرارات  النسب     التكرارات 

 11.7٪ 7 88.3٪ 53 تقوم املكتبة بتوزيع مهام العمل عىل العاملني ملعاجلة األزمة  -1

 16.7٪ 10 83.3٪ 50 حترص املكتبة عىل تأهيل العاملني لكيفية إدارة أزمة كورونا -2

 11.7٪ 7 88.3٪ 53 للعاملني للتغلب عىل األزمة هتتم املكتبة برفع الروح املعنوية  -3

 26.7٪ 16 73.3٪ 44 تقوم املكتبة بعقد اجتامعات دورية ملساعدة العاملني عىل إدارة األزمة  -4

هتتم املكتبة بتقديم دورات تدريبية للعاملني عن أساليب إدارة االنفعاالت للتعامل مع  -5

 األزمة
38 ٪63.3 22 ٪36.7 

 33.3٪ 20 66.7٪ 40 حترص املكتبة عىل تقديم احلوافز املالية للعاملني حتى يف ظل خفض ساعات العمل  - 6 

 35.0٪ 21 65.0٪ 39 توفر املكتبة للعاملني سبل الرعاية الطبية الالزمة ملواجهة أزمة وباء كورونا  -7

 13.3٪ 8 86.7٪ 52 العاملني أثناء األزمةحترص املكتبة عىل بث روح التعاون والعمل اجلامعي بني  -8

هتتم املكتبة بحل املشكالت املادية والصحية التي يواجهها العاملني أثناء األزمة   -9

 35.0٪ 21 65.0٪ 39 بأسلوب مناسب 

 6.7٪ 4 93.3٪ 56 حترص املكتبة عىل تطبيق نظام التباعد يف أماكن العمل بني العاملني  - 10

 18.3٪ 11 81.7٪ 49 11املكتبة آليات تعقيم للعاملني قبل دخول املكتبةتضع  -

 21.7٪ 13 78.3٪ 47  12- يتم تطهري املكتبة يوميا

 6.7٪ 4 93.3٪ 56 تضع املكتبة قواعد واضحة وملزمة بشأن ارتداء الكاممات أثناء العمل  - 13

 18.3٪ 11 81.7٪ 49 الكاممات أثناء العمل توقع املكتبة عقوبات فورية ملن يتخىل عن ارتداء  - 14

 سبل التفاعل مع المستفيدين من مكتبات مصر العامة إلدارة أزمة وباء كورونا يوضحها الجدول التالي: 3/3/6

 التكرارات والنسب المئوية لبعد التفاعل مع المستفيدين وإدارتهم  (11)  جدول رقم

 املتغري

 

 البنود

 وإدارهتم  املستفيدينالتفاعل مع 

 ال أوافق  أوافق

 النسب    التكرارات  النسب     التكرارات 

 25.0٪ 15 75.0٪ 45 لكرتونية تتيحها للمستفيدين وقت األزمةإمتتلك املكتبة مصادر  -1

 5.0٪ 3 95.0٪ 57 تتيح املكتبة آليات للتواصل مع املستفيدين عن بعد -2

 3.3٪ 2 96.7٪ 58 استفسارات املستفيدين والرد عليهم توفر املكتبة خدمات تلقي  -3

 10.0٪ 6 90.0٪ 54 عن بعد تشجع املكتبة املستفيدين عىل تبادل املعلومات واخلربات فيام بينهم -4

 6.7٪ 4 93.3٪ 56 تعلن املكتبة للمستفيدين عن حالة الطوارئ وقت حدوث األزمة-5

 16.7٪ 10 83.3٪ 50 تقدم املكتبة للمستفيدين دورات تدريبية إلكرتونية عن بعد  - 6 

 11.7٪ 7 88.3٪ 53 تنظم املكتبة محالت إعالمية إلفادة املستفيدين بأرضار األزمة -7

 21.7٪ 13 78.3٪ 47 ترصد املكتبة أعيل املصادر اإللكرتونية تداوال بني املستفيدين وقت األزمة -8

 68.3٪ 41 31.7٪ 19 تقوم املكتبة وقت األزمة بتوصيل الكتب ملنازل املستفيدين بعد تعقيمها  -9

متلك املكتبة مدونة متخصصة للمستفيدين لتوعيتهم صحيا باألزمة وطرق   - 10

 التعامل معها 
44 ٪73.3 16 ٪26.7 

جتتذب املكتبة املستفيدين إلكرتونيًا مع إضافة روابط ملصادر معلومات صحية   - 11

 بموقعها عىل الويب    
50 ٪83.3 10 ٪16.7 

تقوم املكتبة بحرص عدد املستفيدين من املصادر اإللكرتونية وقت األزمة   - 12

 43.3٪ 26 56.7٪ 34 - وحتليل بياناهتم

للمستفيدين قائمة باملصادر املناسبة وقت األزمة، مثل القصص  تقدم املكتبة  - 13

 وكتب اهلوايات والتوعية والعالج النفيس 
46 ٪76.7 14 ٪23.3 

ولعل أبرز   ،ارتفاع معظم بنود البعد اخلاص بالتفاعل مع املستفيدين وإدارهتم والتواصل معهم عن بعد  (11)يتبني من اجلدول 

%، وتوفري آليات   96.7  توفري مكتبات مرص العامة خدمات تلقي استفسارات املستفيدين بنسبة وصلت إىل  :تلك البنود ارتفاعا متثل يف
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املكت وإعالن  بعد،  عن  املستفيدين  مع  وتشجيع  للتواصل  األزمة،  حدوث  وقت  الطوارئ  حالة  عن  وإعالمهم  للمستفيدين  بات 

  املستفيدين عىل تبادل املعلومات واخلربات فيام بينهم عن بعد لتحقيق اإلفادة والتواصل االجتامعي، وحرص مكتبات مرص العامة عىل 

تقديم الدورات التدريبية اإللكرتونية     ا، واملواظبة عىلتنظيم احلمالت اإلعالمية إلفادة املستفيدين بأرضار األزمة وسبل التعامل معه

واجتذاب املكتبات املستفيدين إلكرتونيًا مع إضافة روابط ملصادر معلومات صحية بموقعها عىل الويب لتحقيق    للمستفيدين عن بعد،

 اإلفادة والتوعية باألزمة قدر اإلمكان.

 :مناقشة النتائج 3/4

اخلاص مناقشة    1/ 4/ 3 وباء    ة النتيجة  بأزمة  التوعية  إجراءات  الختاذ  العامة  مص  مكتبات  أخطرت  جهة  من  أكثر  بوجود 

 : كورونا

الختاذ  ةقامت بالتخاطب مع مكتبات مرص العامة وأخطرهتم بخطابات توجيهي كشفت نتيجة الدراسة عن وجود أكثر من جهة

تلتها املراكز الصحية املنترشة    ، تلك اجلهات متثلت يف وزارة الصحة أن أكثر  وتبنين   ،اإلجراءات االحرتازية والتوعية بأزمة وباء كورونا 

اجلمهورية أنحاء  العامة يف مرص،    ،يف  للمكتبات  الرسمي  الراعي  بوصفها  الثقافة  وزارة  التجارية    عىل حنيتلتها  املؤسسات  مل ختطر 

ية بأزمة وباء كورونا واإلجراءات الالزمة للتعامل واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية مكتبات مرص العامة بأية خطابات للتوع

ولعل السبب يف وجود املؤسسات التجارية واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف الرتتيب األدنى يف نسب اجلهات التي    ،معها 

اكز الصحية دون غريها بالتخاطب يرجع الهتامم وزارة الصحة واملر  ،أخطرت مكتبات مرص العامة بخطابات التوعية بأزمة وباء كورونا 

ى، فوزارة  خرأوالتعامل مع املكتبات العامة بعني االعتبار هذا من جهة، وانتامء املكتبات العامة لكيان الدولة بشكل أسايس من جهة  

ت أزمة وباء كورونا  الصحة تقوم بجهود بناءة لنرش الوعي الصحي بني املواطنني واالهتامم بعمليات االحرتاز من وباء كورونا، فقد سلط

العاملي األضواء عيل وزارة الصحة والدور املنوط به يف التعامل مع هذه اجلائحة، ومع التحديات العديدة التي تواجه القطاعات الصحية 

العامل ومن بينها مرص، ومن ثم بزوغ الصحة الرقمية واخلدمات الصحية املستندة إيل األدوات احلوسبية كا  ملواقع  يف العديد من دول 

اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين واملنصات الصحية املتخصصة وتطبيقات اهلواتف املحمولة، كام أعلنت وزارة الصحة والسكان املرصية  

عن رفع مستوى اخلدمات الصحية وتيسري حصول املواطنني عليها مع رفع اجلاهزية واإلجراءات االحرتازية ملواجهة وباء كورونا )أماين 

 (2020حممد خشبة، الريس، 

 : ملكافحة أزمة وباء كورونا   بأشكال الدعم الذي تلقته مكتبات مص العامة   النتيجة اخلاصة : مناقشة  2/ 4/ 3

يف سبيل مكافحة أزمة وباء كورونا والتصدي    الدعم الذي تلقته مكتبات مرص العامة  كالشكشفت نتائج الدراسة عن تباين أ

الدعم العيني ملكتبات مرص العامة املتمثل يف اإلمداد    : أشكال الدعم التي تصدرت املركز األول متثلت يفوبينت الدراسة أن أكثر  ،  هلا 

امليدانية،   التدريبية    عىل حنيبالكاممات والقفازات ومواد التطهري والتعقيم، تلتها امللصقات والنرشات، ثم الزيارات  جاءت الربامج 

 لدعم املايل يف املركز األخري وبنسب متساوية. العملية الوقائية ضد وباء كورونا مع ا

الرتتيب األدنى يف   والربامج التدريبية العملية الوقائية  والتساؤل امللفت لالنتباه عند تفسري هذه النتيجة: ملاذا احتل الدعم املايل

ن اإلجابة عن هذا التساؤل يف ضوء  نسب أشكال الدعم الذي تلقته مكتبات مرص العامة ملواجهة أزمة وباء كورونا والتصدي هلا؟ يمك

هتامم العوامل املرتبطة بالصعوبات التي تواجهها منظومة املكتبات العامة يف مرص. فعىل الرغم من الدور املهم املنوط به املكتبات العامة وا
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امليزانية والتمويل  الدول هبا وبالدور الذي تقوم به، فام العامة، وكذلك وجود  املخصص للمكت  زالت هناك جوانب للقصور يف  بات 

بعض الصعوبات حول تفعيل دور الربامج التدريبية العملية الوقائية يف التعامل مع األزمات والتصدي هلا، ووجود بعض الصعوبات 

معها  والتعامل  الربامج  تلك  العاملني عىل  بتدريب  باملتصلة  االهتامم  ثم جاء  والتعقيم، ومن  التطهري  ومواد  والقفازات  يف    الكاممات 

الرتتيب األول لسهولة توفري هذه املواد بقدر اإلمكان، وال سيام عملية التمويل التي جتد يف احلقيقة صعوبات كثرية وأعباء وإجراءات  

وربام يسهم هذا األمر يف تباطؤ بعض العمليات االحرتازية واحتواء بعض جوانب األزمة، كذلك فإن توفري برنامج وقائي مكثف يتبع  

راءات كبرية ومركبة حيتاج إىل قاعدة مالية كبرية، وحيتاج إىل مقدار من اجلهد والدقة والرسعة، وبخاصة يف ظل التفيش  عمليات وإج

الرسيع لالجتياح الواضح لوباء كورونا واحتاملية امتداده وتطوره بشكل يلزم جدية التخطيط هلذه الربامج، وتكيفها مع مستجدات  

ألزمة الصحية حول هذا الفريوس وإصابته كل يوم، يسمح بتعديل التوصيات للوقاية منه وعالجه، ألن  إدارة تلك اف أزمة هذا الوباء،

 (Sifuentes-Rodríguez &  Palacios-Reyes, 2020). اهلدف النهائي هو السيطرة عىل هذا الوباء

 أزمة وباء كورونا:   بالوسائل التي استخدمتها مكتبات مص العامة إلدارة   النتيجة اخلاصة : مناقشة  3/ 4/ 3

أكثر تلك الوسائل  ومتثلت  ،كشفت نتيجة الدراسة عن تنوع الوسائل املستخدمة إلدارة مكتبات مرص العامة ألزمة وباء كورونا 

شبكة اإلنرتنت، والربيد اإللكرتوين حيث بلغت نسبته    امة من خالل موقع كل مكتبة عىلالدخول عىل صفحات مكتبات مرص الع  :يف

كافة    عيةوكذلك املكتبات اإلقليمية الفر  ،% ولعل السبب يف ذلك يرجع لالهتامم امللحوظ من جانب مكتبة مرص العامة الرئيسية70

  ت بالبيانات الالزمة للتعامل مع املكتبة من خالل موقعها عىل وتفعيل وتغذية تلك الصفحا  ،شبكة اإلنرتنت بتصميم صفحات هلا عىل

ولعل هذه النتيجة تتسق مع الصحة الرقمية واخلدمات   لتحقيق اإلفادة والتواصل وقت األزمات وما بعدها   ،عدشبكة اإلنرتنت عن بُ 

اهلواتف  وتطبيقات  املتخصصة  الصحية  واملنصات  اإللكرتوين  والربيد  اإللكرتونية  كاملواقع  احلوسبية  األدوات  إيل  املستندة  الصحية 

  ( عىل حني 2020الريس، حممد خشبة،املحمولة وما إيل ذلك من تطبيقات وبرامح تكنولوجية متاشت مع فرتة أزمة وباء كورونا ) أماين  

اختفت النامذج املجسمة للتوعية باألزمة، وتوزيع املطبوعات واملطويات ضمن الوسائل املستخدمة إلدارة األزمة، وانخفضت نسب  

إىل بعد  عن  للتوعية  والندوات  واملحارضات  اإلعالنية  اإللكرت11.7  امللصقات  املواقع  الستخدام  ملحوظ  ارتفاع  مقابل  يف  ونية  % 

 وصفحات كل مكتبة من مكتبات مرص العامة وعنواهنا اإللكرتوين عيل شبكة اإلنرتنت. 

 سرتاتيجيات التي اتبعتها مكتبات مص العامة إلدارة أزمة وباء كورونا: باخلطط واإل  النتيجة اخلاصة : مناقشة  4/ 4/ 3

واإل باخلطط  االهتامم  بنود  نسب  أن  الدراسة  نتيجة  مدبينت  لدى  وقادةسرتاتيجيات  بني    راء  تراوحت  العامة  مرص  مكتبات 

وباإلسرتاتيجيات التي تعني باخلطة   متوسطة ومرتفعة، ولوحظ بشكل خاص ارتفاع نسبي يف نسب البنود التي تعكس االهتامم باخلطط،

وتطابق إيل حد كبري  أو سبيل للعمل والذي يتعلق بجوانب العمل، ويمثل أمهية دائمة للمنظمة ككل والتي تغطي أنشطة املكتبة كافة  

أمثلة البنود التي عكست اهتامم منظومة مكتبات مرص العامة باخلطط ومن    (2017مع رسالة املكتبة ورؤيتها وأهدافها)عائشة الشيمييل،

اجمها  يف تغيري بر  ها جودة خدماهتا وأنشطتها أثناء األزمة وما بعدها، وكذلك نجاح  ةاستعاد  عيل  قدرة تلك املكتبات:  واإلسرتاتيجيات

يف ضوء املتغريات املستجدة وحتقيق عنرص املرونة، فضاًل عن تبني مكتبات مرص العامة األفكار اإلبداعية ملواجهة أزمة وباء كورونا،  

وتوفري آليات مناسبة للتخطيط واالستعداد ملواجهة األزمة، واإلفادة قدر اإلمكان من خربات املكتبات ومؤسسات املعلومات املامثلة  

، ويمكن االستدالل عيل هذه النتيجة من واقع منظومة  خطي األزمة وإدارهتا، واستخدام اإلجراءات االحرتازية ملواجهة األزمةهلا لت

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Palacios-Reyes+D&cauthor_id=32226003
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تفاعلة مع  املكتبات  املتكريم مكتبة مرص العامة بدمياط لكوهنا من أكثر  مكتبات مرص العامة بالتطبيق عيل مكتبة فرع دمياط حيث تم  

كورونا  العامة  تقدمحيث    ،أزمة  بمكتبة مرص  والعاملني  املسئولني  إىل مجيع  بالتهنئة  دمياط  حمافظ  منال عوض  الدكتورة  األستاذة  ت 

لتكريم    ”أعلم  ”بدمياط ملا حققته املكتبة من مركز متقدم وحصوهلا عىل جائزة التقدير من قبل االحتاد العربى للمكتبات واملعلومات

بالدقي، وعيل الصعيد  س كورونا املستجد والتى حصلت عليها أيًضا مكتبة مرص العامة الرئيسية  نتشار فريوااملكتبات املتفاعلة مع أزمة  

لتكريم    ”أعلم  ”ن االحتاد العربى للمكتبات واملعلومات قد نظم مبادرة  إواجلدير بالذكر  ،  املكتبة الوطنية األردنيةالعريب حصلت عليها  

خصصت األوىل للمكتبات الكبرية العامة واجلامعية والوطنية، وخصصت    :لت عىل فئتنياملكتبات املتفاعلة مع أزمة كورونا والتى اشتم

 ”   : وقد جاءت املشاركات خمتلفة من مكتبات بدول عربية هى  ،الثانية للمكتبات األصغر من مدرسية ومراكز معلومات ومتخصصة

التعاون مع املؤسسات  ، وتؤكد هذه النتيجة كذلك عيل ”املغرب واجلزائروعامن، و مرص، والسعودية، والعراق، واإلمارات، واألردن، 

ات البرشية  يالحتواء األزمة، وتوفر مكتبات مرص العامة اإلمكان  احلكومية إلدارة األزمة، وتنفيذ قواعد الئحة السالمة والصحة املهنية

ملواجه بعدها،    ةواملالية لالستعداد  وما  كورونا  وباء  املستقبليةوأزمة  األزمات  مع  للتعامل  والربامج  اخلطط  من  تطور  ، حيث أصبح 

سرتاتيجيات وصنع القرارات املهمة التي تتعلق بإدارهتا، وأصبح الرضوري االهتامم بإدارة هذه األزمات من خالل وضع اخلطط واإل

موا يف  كبري  دور  العلمية  واملؤسسات  املنظامت  أصبحت  جهةعىل  التي  الظاهرة،  حياتنا   هذه  يف  منه  مفر  ال   ,Disasters)  جزًء 

Conflicts&Failures, 2012)    وبمناقشة هذه النتيجة يف ضوء الدراسات السابقة، يتبني أهنا تتسق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات

دراسة عبد السالم سامل الصاحلني،    ومنها:  ،عاملسرتاتيجيات املالئمة إلدارة األزمات والتالتي كشفت عن أمهية وضع اخلطط واإل

عباس،    2016 دراسة جنان حممد  من جتارب    عىلأكدتا  حيث    2012وكذلك  اإلفادة  مع  وإدارهتا  لألزمات  املسبق  التخطيط  دور 

 . اء املكتباتالستخدامها كدليل لإلدارة لتتم اإلفادة منها من قبل أمن جيةسرتاتيإ اآلخرين يف موضوع إدارة األزمات، وإعداد

مناقشة  5/ 4/ 3 اخلاصة :  وباء    النتيجة  أزمة  إلدارة  العامة  مص  مكتبات  ف  صحًيا  ورعايتهم  العاملني  مع  التعامل  بآليات 

 كورونا: 

ارتفاع نسبي بشكل خاص يف نسب البنود التي تعكس اهتامم مكتبات مرص العامة بآليات   ،كشفت نتيجة الدراسة بشكل خاص

أماكن العمل بني العاملني   تطبيق نظام التباعد يف حرص مكتبات مرص العامة عىل ورعايتهم صحيًا، ومن أمثلتها:التعامل مع العاملني 

%، ووضع القواعد الواضحة وامللزمة بشأن ارتداء مجيع العاملني الكاممات أثناء العمل، وحرص املكتبات    93.3بنسبة مرتفعة تصل إيل  

ملعاجلة األزمة، واالهتامم الواضح برفع الروح املعنوية للعاملني للتغلب عىل األزمة، واحلرص عىل   توزيع مهام العمل عىل العاملني  عىل

بث روح التعاون والعمل اجلامعي بني العاملني أثناء األزمة، ووضع آليات لتعقيم مجيع العاملني قبل الدخول للمكتبة، وتوقيع العقوبات 

وجتدر اإلشارة إىل أمهية التأمل يف هذه النتيجة حيث إهنا توجه ،  من يتخىل من العاملني عن ارتداء الكاممات أثناء العمل  الفورية عىل

االهتامم إىل تساؤل مفاده: ملاذا جاءت نسب هذا البند يف الرتتيب األعىل؟ يمكن يف إطار اإلجابة عن هذا التساؤل أن نشري إىل أمهية 

ال ل لعاملني وقت األزمات وإدارهتم، وتوفري سبل الرعاية والوقاية هلم، وقيام مكتبات مرص العامة بفروعها املختلفة بتنفيذ التعامل الفعَّ

الفريوس، ومحاية األفراد،  انتشار  العمل هلم ملنع  بتخفيض ساعات  للعاملني  الصحية  للرعاية  الدولية  العمل  الرئيسية ملنظمة  املعايري 

نا عن بيئة العمل حلامية والتفاقية السالمة والصحة املهنية بشأن إبعاد العامل املصابني بكور  2020كول عام  تنفيذ بروتو   والعمل عىل

وبمناقشة هذه النتيجة يف ضوء (،  2020)أماين الريس، حممد خشبة،  اآلخرين بعزهلم عن العمل حتقيًقا ألغراض احلجر الصحي هلم

إدارة   وصلت إليه بعض الدراسات التي كشفت عن دور املكتبات العامة والعاملني فيها عىلالدراسات السابقة، يتبني أهنا تتسق مع ما ت 
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التي بينت أن العاملني يف املكتبات   Quinn, 2000)      &  (Winstonوينستون وكوين     األزمات بشكل قيادي فعال، ومنها: دراسة  

ويف سياق الدراسات العربية، دعمت دراسة عفاف   ، والتغلب عليها العامة، وطريقة تعاملهم مع األزمة، تسهم يف ختطي وقت األزمات  

بشأن تأهيل وتدريب العاملني عىل إدارة األزمات واحلد من اخلسائر  2015، ودراسة أماين جابر عبد املعطي، 2013بنت حممد نديم ،

 .والسالمة هلم النفسية التي حلقت بالعاملني داخل املكتبة وحتقيق نظام األمن

 مع املستفيدين من مكتبات مص العامة إلدارة أزمة وباء كورونا:   بسبل التفاعل   النتيجة اخلاصة مناقشة  :  6/ 4/ 3

توفري    عد، ومن أمثلتها:والتواصل عن بُ   لوحظ بشكل خاص ارتفاع نسبي يف نسب البنود التي تعكس التفاعل مع املستفيدين

عد،  %، وتوفري آليات للتواصل مع املستفيدين عن بُ   96.7  سبة وصلت إىلمكتبات مرص العامة خدمات تلقي استفسارات املستفيدين بن

وإعالن املكتبات للمستفيدين وإعالمهم عن حالة الطوارئ وقت حدوث األزمة، وتشجع املستفيدين عىل تبادل املعلومات واخلربات 

م احلمالت اإلعالمية إلفادة املستفيدين  ي تنظ  عىلفيام بينهم عن بعد لتحقيق اإلفادة والتواصل االجتامعي، وحرص مكتبات مرص العامة  

بأرضار األزمة وسبل التعامل معها، تأكيًدا لطرق التفاعل مع املستفيدين وإدارهتم عن بعد وتوفري سبل اإلفادة هلم كقيام مكتبات مرص  

  ، "كورونا ونظام األمن"  :بعنوان  2020العامة بعقد الندوات عن بعد، حيث قامت مكتبة فرع الزيتون بعقد ندوة عن بعد يف أبريل  

 واملواظبة عيل تقديم الدورات التدريبية اإللكرتونية  للمستفيدين عن بعد، واجتذاب املكتبات املستفيدين إلكرتونيًا مع إضافة روابط 

بة مرص العامة متعددة ملصادر معلومات صحية بموقعها عىل الويب لتحقيق اإلفادة والتوعية باألزمة قدر اإلمكان، حيث قامت مكت

التوعية عن بعد لتحقيق   الندوات ومحالت  بالتشارك مع اجلمعية املرصية للمكتبات واملعلومات واألرشيف إلدارة األزمات وعمل 

بعض الدراسات األجنبية  وبمناقشة هذه النتيجة يف ضوء الدراسات السابقة نجد أهنا تتفق مع  التفاعل اجليد مع جمتمع املستفيدين منها،  

 الباحثان، سةدراك

Tolland, & Grand, 2016))  الدراسةحيث بحث العامة يف دعم جمتمع املستفيدين منها باملعلومات عن    ا يف هذه  دور املكتبة 

كيفية تسويق هذه املكتبات خلدمات املعلومات الصحية للمجتمع الذي  عن  وتكشف    ،الصحية املناسبة وقت حدوث األزمات الصحية

  كيفية بحث مستخدمي املكتبة العامة عن املعلومات الصحية حمل االهتامم، ويمكن القول بأن مكتبات مرص العامة اجتهدتختدمه، لفهم  

 كغريها من املكتبات للتعامل مع أزمة وباء كورونا يف تقديم خدماهتا بشكل إلكرتوين حسبام يتناسب مع اإلمكانيات املتاحة داخل املكتبة

الر  :مثل اخلدمات  واملجالت    قميةإتاحة  الصوتية  والكتب  اإللكرتونية  الكتب  بتوفري  وذلك  األسبوع  أيام  طوال  الساعة  مدار  عىل 

 .  واألفالم وغريها من املقتنيات حسب طلبات ورغبات جمتمع املستفيدين منها 

 التوصيات: 3/5

 تتمثل توصيات الدراسة الراهنة يف اآليت: 

 إنشاء دبلوم متخصص يف إدارة األزمات. معات املرصية عىلأن تعمل أقسام املكتبات واملعلومات باجلا  -

أن تطلع املكتبات التابعة للمؤسسات الصحية بمرص يف ظل غياب مكتبة قومية طبية بدعم املرشوعات واملبادرات  -

 عىل غرار الدور الذي تقوم به املكتبة القومية الطبية األمريكية. واألنشطة إلدارة األزمات

بأمهية مسايرة التغري    يامنواإل  نتائج هذه الدراسة يف إعداد برامج هتتم بنرش ثقافة التنوير والتطوير  يمكن االستفادة من -

األزمات إدارة  جمال  يف  التكنولوجيا  واألقسام  واستيعاب  اإلدارة  ورؤساء  املكتبات  ملدراء  يمكن  مواجهة    ،حتى 
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املتعلقة باملحافظة عىل صحة العاملني وكذلك املستفيدين من  األزمات التي تلحق هبم وعىل رأسها األزمات الصحية  

 تلك املكتبات.
ي املكتبات العامة يف يالتشارك مع املؤسسات الصحية يف مرص لتوفري جمموعة من الربامج التدريبية لتأهيل أخصائ -

 جمال إدارة األزمات.
 مستفيدي املكتبات العامة.عداد برامج وعي صحي ووقائي للوباء خلدمة التعاون مع كليات الطب إل -
 وضع خطة تفصيلية مستقبلية إلدارة األزمات الصحية. -
 تدريب املستفيدين عىل أساليب البحث عن املعلومات الصحية.  -
داخل  - العمل  عىل  القائمني  جانب  من  وإدارهتا  األزمات  مع  التعامل  كيفية  حول  البحوث  من  املزيد  إجراء  أمهية 

 سبل مواجهة األزمات. ن تسهم يف تطويروالتي يمكن أ املكتبات العامة،

التواصل  - مهارات  ومنها:  والقادة،  املدراء  لدى  ال  الفعَّ التواصل  مهارات  لتنمية  الربامج  من  مزيد  تطوير  أمهية 

التي    واالجتامعي  االجتامعي بني قادة املكتبات املامثلة، ومهارات إدارة الذات واآلخرين، ومهارات الذكاء االنفعايل

سهم يف تطوير املدراء ومتنحهم فرصة أفضل للتفاعل مع بعضهم البعض ومع العاملني داخل املكتبات يمكن أن ت

 العامة.

 املصادر: قائمة 
 المراجع العربية

 إلسكندرية: الدار اجلامعية.. ا(، إدارة األزمات2011أمحد ماهر )

جملة  . إدارة األزمات ف العراق وجتربة مركز املعلومات واملعرفة العلمية ف وزارة الصناعة واملعادن ،(2007إنعام زاير جاسم )و أزهار زاير جاسم، 

 . 45احلكمة، ع 

 Cybrariansسرتاتيجية: نموذج تطبيقي عىل مكتبة الزاوية احلمراء. وخطط املكتبات العامة اإل  ىرؤ ،(2017) يأسامة غريب عبد العاط

Journal .- 46 ع. 

جامعة اإلسكندرية: كلية اآلداب، قسم املكتبات  -دراسة ميدانية : إدارة األزمات ف مكتبات حمافظة اإلسكندرية ،(2015ر عبد املعطي )أماين جاب

 )أطروحة ماجستري(. واملعلومات

  -صية ونظرة إيل الغد (،الصحة الرقمية ف مواجهة كورونا وغريها: عن اخلربات العاملية وامل2020أماين حلمي الريس، وحممد ماجد خشبة )

 (.7القاهرة: معهد التخطيط القومي )سلسلة أوراق األزمة: مص وعامل كورونا وما بعد كورونا؛  

 القاهرة: الدار املصية اللبنانية.  ،إدارة األزمات والكوارث ف املكتبات  ،(2010أمنية مصطفي صادق )

 مكلية اآلداب، قس: جامعة القاهرة– املكتبات ومراكز املعلومات: دراسة تارخيية وميدانية الكوارث واألزمات ف ،(2013) إيامن عامد الدين أمني

 (. أطروحة ماجستري)املكتبات واملعلومات 

  -إدارة األداء اإلسرتاتيجي للمكتبات العامة املصية كمدخل للتنمية الوطنية املستدامة: مكتبة القاهرة الكربى  ،(2017أيمن الدسوقي )

cybrariansjournal.- 2020/ 5/ 11تاريخ االطالع  -47 ع 
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 ملحق الدراسة
 جامعة القاهرة          

 كلية اآلداب                                                                                 

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات      

 استبيان بعنوان 

 إدارة أزمة وباء كورونا: مكتبات مصر العامة نموذًجا 

 :بيانات أساسية أوًًل:

 ............................ اسم املكتبة:.............................  -

 اجلهة التابعة هلا املكتبة:........................................  -

 املوقع اإللكرتوين:............................................  -

 تالية:هل تلقت املكتبة إخطارات أو خطابات الختاذ إجراءات التوعية بوباء وأزمة كورونا من أى من اجلهات ال -أ

 . وزارة الصحة -

 . املراكز الصحية -

 .املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية -

 . مؤسسات املجتمع املدين -

 .مؤسسات جتارية -

 .وزارة الثقافة -

 من املؤسسات الداعمة املعنية سواء احلكومية أو اخلاصة بمكافحة أزمة وباء كورونا  هل تلقت املكتبة دعام -ب

 ال  -2نعم                    -1

 فام أشكال الدعم الذي تلقته املكتبة؟  ،جابة بنعمإذا كانت اإل  -

 . دعم مايل -

 .دعم عيني -

 .زيارات ميدانية -

 . ملصقات ونرشات -

 .برامج تدريبية عملية وقائية -

من شبكات التواصل    هل أسهمت املكتبة يف نرش وبث معلومات وروابط ملواقع إلكرتونية حول أزمة وباء كورونا ضمن أي  -ج

 ؟االجتامعية 

 ال  -2نعم                    -1

 ت االجابة بنعم، ماهي املواد التي نرشهتا هبذا الشأن؟نإذا كا 

 ة أزمة وباء كورونا؟ما الوسائل التي استخدمتها املكتبة حاليا إلدار -د
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 . االشرتاك يف احلمالت القومية -

 . عالنيةامللصقات اإل -

 . لكرتوين موقع املكتبة والربيد اإل -

 . نامذج جمسمة لألزمة -

 . حمارضات توعية وندوات عن بعد -

 . توزيع مطبوعات ومطويات إلكرتونية ومطبوعة -

وال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، من فضلك  : أمامك جمموعة من البنود، حاول أن جتيب عنها بدقة وعنـاية،  ثانيًا

( )✓ضع عالمة  اآليت:  للتدريج  وفًقا  عليك  تنطبق  التي  اإلجابة  أمام   )5( متاًما  أوافق   )4( كبرية.  بدرجة  أوافق  بدرجة  3(  أوافق   )

 ( ال أوافق. 1( أوافق إيل حد ما  )2متوسطة. )

 ال أوافق 

(1 ) 

أوافق إىل  

 حد ما 

(2 ) 

أوافق 

بدرجة  

 متوسطة

(3 ) 

أوافق 

بدرجة  

 كبرية

(4 ) 

أوافق   

 متاما

(5 ) 

 

 العبارات

 م

 

 1   .متتلك املكتبة خطط معدة مسبًقا إلدارة األزمات      

 2 .توفر املكتبة أهداف وسياسة مكتوبة ومعتمدة إلدارة األزمات     

 3 . تتاميش إدارة األزمات واألهداف املكتوبة للمكتبة ورؤيتها     

 4 . يوجد باملكتبة قسم أو وحدة ملتابعة مؤرشات وقوع األزمات     

 5 . هتتم املكتبة برصد مؤرشات حدوث األزمات والتعامل معها     

 6 . سرتاتيجيةتدرج املكتبة إدارة األزمات داخل خطتها اإل     

 7 . تضع املكتبة إدارة األزمات يف مقدمة اهليكل التنظيمي هلا     

 8 . املكتبة بنود الئحة السالمة والصحة املهنية الحتواء األزمة تنفذ      

 9 . تكثف املكتبة مواردها املالية الحتواء األزمة والسيطرة عليها     

 10 . األزمة ةتتوفر باملكتبة إمكانات برشية ومالية لالستعداد ملواجه     

 11 . بالتخطيط والتعامل مع األزمات توفر املكتبة الدعم املناسب للفريق املنوط       

 12 . خاصة ملواجهة األزمات املحتملة ا تشكل املكتبة فرق      

 13 . توجد باملكتبة آليات واضحة للتعامل مع األزمات     

 14 . تستخدم املكتبة اإلجراءات االحرتازية ملواجهة األزمة     

 15 . لتحديد األزمات عند وقوعها ومعاجلتهامتارس املكتبة سبل الرقابة اإلدارية      

 16 . تطور املكتبة اخلطط والربامج للتعامل مع األزمات املستقبلية      

 17 . نشطتها بعد انتهاء األزمةأجودة خدماهتا و   ةتستطيع املكتبة استعاد     

 18 .دارة األزمةتستفيد املكتبة من خربات مؤسسات مكتبية أخرى إل     

 19 .تتعاون املكتبة مع مؤسسات حكومية إلدارة األزمة     

 20 . تتبني املكتبة األفكار االبداعية ملواجهة أزمة وباء كورونا     

 21 . تستطيع املكتبة تغيري براجمها يف ضوء املتغريات املستجدة     

 22 . األزمة ةيتوفر باملكتبة آليات مناسبة للتخطيط واالستعداد ملواجه     

 23   .زماتسلوب حتليل سوات الدارة األأ تفعل املكتبة استخدام      

 24 . تقوم املكتبة بتوزيع مهام العمل عيل العاملني ملعاجلة األزمة     

 25 .حترص املكتبة عيل تأهيل العاملني لكيفية إدارة أزمة كورونا     

 26 . للتغلب عيل األزمةهتتم املكتبة برفع الروح املعنوية للعاملني      

 27 . تقوم املكتبة بعقد اجتامعات دورية ملساعدة العاملني عيل إدارة األزمة     

هتتم املكتبة بتقديم دورات تدريبية للعاملني عن أساليب إدارة االنفعاالت للتعامل مع       

 .األزمة

28 

 29 . للعاملني حتي يف ظل خفض ساعات العملحترص املكتبة عيل تقديم احلوافز املالية      

 30 . توفر املكتبة للعاملني سبل الرعاية الطبية الالزمة ملواجهة أزمة وباء كورونا      
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بنًدا، تغطي ثالث مكونات رئيسية حول إدارة أزمة وباء كورونا، هى: إدارة اخلطط (  50يتكون من )  الدرجة على المقياس:

ورعايتهم،  وسرتاتيجيات،  واإل العاملني  مع  التعامل  بعدوإدارة  عن  املستفيدين  مع  التفاعل  اخلطط    ،إدارة  إدارة  مكون  ويضم 

ومتثله البنود من    ا( بند14إدارة التعامل مع العاملني ورعايتهم )  :(. ويضم مكون23-1، ومتثله البنود من )دا( بن23سرتاتيجيات )واإل

وتتطلب اإلجابة عن كل بند   ،(50-38ومتثله البنود من )  ا( بند13إدارة التفاعل مع املستفيدين عن بعد )  :ويضم مكون   ،(24-37)

وأقىص درجة عىل املقياس    ،( أوافق متاًما5افق إىل )( ال أو1أن حيدد الفرد درجة انطباق كل بند عليه باستخدام مقياس شدة يرتاوح بني )

 ( درجة. 250هى )

 ال أوافق 

(1 ) 

أوافق إىل  

 حد ما 

(2 ) 

أوافق 

بدرجة  

 متوسطة

(3 ) 

أوافق 

بدرجة  

 كبرية

(4 ) 

أوافق   

 متاما

(5 ) 

 

 العبارات

 م

 

 31 . حترص املكتبة عيل بث روح التعاون والعمل اجلامعي بني العاملني أثناء األزمة     

ن أثناء األزمة بأسلوب  ووالصحية التي يواجهها العاملهتتم املكتبة بحل املشكالت املادية      

 . مناسب 

32 

 33 . حترص املكتبة عيل تطبيق نظام التباعد يف أماكن العمل بني العاملني      

 34 . تضع املكتبة آليات تعقيم للعاملني قبل دخول املكتبة     

 35 . تعمل املكتبة عىل تطهري املكتبة بشكل دوري يوميا     

 36 . تضع املكتبة آليات وقواعد واضحة وملزمة بشأن ارتداء الكاممات أثناء العمل     

 37 . توقع املكتبة عقوبات فورية ملن يتخيل عن ارتداء الكاممات     

 38 . متتلك املكتبة ذخرية من املصادر اإللكرتونية تتيحها للمستفيدين وقت األزمة     

 39 .تتيحها للتواصل مع املستفيدينمتتلك املكتبة آليات      

 40 .توفر املكتبة خدمات لتلقي استفسارات املستفيدين والرد عليهم     

 41 . تشجع املكتبة املستفيدين عيل تبادل املعلومات واخلربات فيام بينهم     

 42 . تعلن املكتبة للمستفيدين عن حالة الطوارئ وقت حدوث األزمة     

 43 . املكتبة للمستفيدين دورات تدريبية إلكرتونية عن بعدتقدم      

 44 .عالمية إلفادة املستفيدين بأرضار األزمة إتنظم املكتبة محالت      

ن وقت  و ترصد املكتبة مؤرشات بأكثر املصادر اإللكرتونية التي يلجأ إليها املستفيد     

 .زمةاأل

45 

 46   .بتوصيل الكتب للمستفيدين للمنازل بسياراهتا بعد تعقيمها تقوم املكتبة وقت األزمة      

زمة  عالنات من خالل مدونة متخصصة للتوعية الصحية باألتنرش املكتبة للمستفيدين اإل     

 . والتعامل معها 

47 

جتتذب املكتبة املستفيدين إلكرتونيًا مع إضافة روابط ملصادر معلومات صحية بموقعها       

 .الويبعيل 

48 

 49 . حترص املكتبة عدد املستفيدين من املصادر اإللكرتونية وقت األزمة وحتلل بياناهتم     

تقدم املكتبة للمستفيدين قائمة باملصادر املناسبة وقت األزمة، مثل القصص وكتب       

 . اهلوايات والتوعية والعالج النفيس

50 
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This study aims to examine the management of Corona epidemic crisis. sample consisted of leaders of 

Egypt's public libraries of managers, their deputies, heads of departments and halls. Managing Corona Epidemic 
Crisis Management Scale was used, prepared by the researcher. Spss program was used to collect and analysis 
data. The study provided a theoretical framework it shows the importance of crisis management, plans and 
strategies. Results of the study  revealed existence of awareness on the part of Egypt's public libraries spread 
throughout the Arab Republic of Egypt in dealing with workers in times of crisis, managing and caring for their 
health, as well as interacting with beneficiaries and managing them remotely, and the study recommended the 
need to pay attention to developing a detailed future plan for managing health crises similar to the crisis that the 
world is currently witnessing and represented in the Corona epidemic crisis. 
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