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 مقدمة:

 
تعرف المدرسة بأّنيا مؤسسة تربوية تيتم بتكوين المتعمم ومتابعة إجراءات ذلك مّما          

يتطمب منيا مراعاة كل ذلك في أىدافيا، مناىجيا، أساليبيا وفعالياتيا المختمفة، ويرتبط تطور 
يذ التالميتطمب ذلك توجيو مما النظام التعميمي والمناىج الدراسية باالتجاه نحو التعميم المستمر، 

كسابيم الميارات الالزمة الستخداميا، إذ أّن الميمة الرئيسية المنوطة  نحو المكتبة المدرسية وا 
يمية، التعمالعممية بالمكتبة الثانوية خاصة ىي: توفير وتنظيم المجموعات المكتبية المختمفة لتدعيم 

ا يجعل منيا قوة سية، وىذا موتوظيف ىذه األخيرة الموجودة في المكتبة لخدمة المناىج الدرا
ربوية، ولكي يتحقق االستخدام داء في تحقيق األىداف التعميمية والتاأل ميمية فعالة تسيم بفعاليةتع
مثل لممجموعات المكتبية في المكتبات الثانوية، ال بد من تييئة المجتمع المدرسي من تالميذ األ

وعميو تعتبر المجموعات المكتبية بمختمف أنواعيا الدعامة  وأساتذة وغيرىم لعممية االستخدام،
مما يمثل دفعا كبير في تطوير الخدمة  واستمرار العمل المكتبي،األساسية لتقديم الخدمة المكتبية 

يشل كل وظائفيا مما يؤدي إلى العجز عن تمبية احتياجات  بالمكتبة في حين عدم توفرىاالمكتبية، 
 المستفيدين.

تغيرات التي حدثت في السنوات األخيرة قد فرضت عمى المكتبة الثانوية لعب دورا إيجابيا فال       
جيا، إذ لم يعد يتطمب المزيد من التفاعل من خالل تنويع مصادر المعمومات في عصر التكنولو 

الكتاب المصدر الوحيد لممعمومات، بل برزت مصادر أخرى لممعرفة كالمجموعات الرقمية، المواد 
 ،روءة السمعية والبصرية، بحيث يمكن تقديم خدماتيا المتعددة لمتالميذ بصورة كافية وفّعالةالمق

أن المناىج المقررة ال تستطيع أن تحيط بجميع المعمومات المتعمقة بالموضوعات  وباعتبار
ليقدم لمتالميذ معمومات أوسع من أجل مساعدتيم في زيادة الدراسية، فإّن دور المكتبة يأتي 

عدة صعوبات قد تتمثل في عدم متيم العممية، إاّل أّن البعض من مستخدمي المكتبة يواجيون حصي
وجود الوقت الكافي الستخداميا، ولمواجية ىذه العراقيل يجب إعادة النظر في بعض العوامل 
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التي عمى ارتياد المكتبة الثانوية واستعماليا، كتكميفيم ببعض الواجبات تالميذ المساعدة لتشجيع ال
 تتطمب منيم الذىاب لممكتبة واستخدام مجموعاتيا.

ومن ىذا المنطمق جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مدى استخدام المجموعات المكتبية  
استخدام المجموعات المكتبية في المكتبة المدرسية في ظل  من قبل التالميذ تحت عنوان:

 بغيميزان نموذجا.التكنولوجيا الحديثة: مكتبة ثانوية لعزاب أحمد 
 حيث شممت الدراسة ثالثة فصول:

تحت عنوان المكتبة المدرسية مفاىيم وأساسيات، تناولنا فيو بالتحديد كل من ماىية  الفصل األول:
المكتبة المدرسية من حيث المفيوم واألسس التي ترتكز عمييا، مفيوم المجموعات المكتبية، 

التي تساىم في مصادر الباإلضافية إلى أىم  ،تبة المدرسيةأنواعيا، أىم الخدمات التي تقدميا المك
 تفعيميا، وقد قسم الفصل إلى ثالثة مباحث.

فيو تحت عنوان استخدام المجموعات المكتبية في ظل التكنولوجيا الحديثة، تطرقنا  الفصل الثاني:
تعرقل استخدام إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في المكتبة المدرسية، وأىم المشكالت التي 

المجموعات المكتبية، باإلضافة إلى العوامل المساعدة عمى استخدام ىذه األخيرة، وقد قسم ىذا 
 الفصل بنفس التقسيم األول.

يعكس الجانب الميداني لمدراسة مدى استخدام المجموعات المكتبية في مكتبة  الفصل الثالث:
فيو إلى تحميل بيانات أدوات جمع البيانات،  الثانوية في ظل التكنولوجيا الحديثة، حيث تطرقنا

 االستبيان والمقابمة، ومن ثم الخروج بنتائج الدراسة ومناقشتيا عمى ضوء الفرضيات.
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إجراءات الدراسة:الفصل التمهیدي   
.أساسیات موضوع الدراسة-1  

تعالج هذه الدراسة استخدام المجموعات المكتبیة في المكتبة المدرسیة في ظل التكنولوجیا        
التالمیذ، مع إبراز دور المسؤولین في إعطاء الحدیثة من طرف المجتمع المدرسي المتمثل في 

مكتبة مكانتها في المدرسة، والتطرق إلى أهم الصعوبات التي تواجه استخدام المجموعات المكتبیة 
.والعوامل المساعدة على استخدامها  

.مشكلة الدراسة 1-1  
كوین جیل جدید باعتبار التعلیم وسیلة جدو مهمة لبناء المجتمعات والحضارات وتمهید ت        

یتماشى مع متطلبات العصر، عمدت معظم الدول بما فیها الجزائر وضع أسس وركائز لتطویر 
، وال یمكن لها "االبتدائیة، المتوسطة، الثانویة"المنظومة التربویة من خالل مدارس األطوار الثالثة 

فق داخلي تابع لها والمتمثل في من تأدیة رسالتها التعلیمیة والتثقیفیة والتربویة إال بواسطة إنشاء مر 
المكتبة وهذه األخیرة تنشأ وتمول وتدار من قبل الجهة الوصیة، فوجودها بصفة عامة وفي طور 
الثانوي بصفة خاصة یعبر عن مستواها وتطورها ورقي بنسبة النجاح في االمتحانات النهائیة، 

میذ بالمدرسة الطور الثانوي، وهذا ورفع من مستوى التحصیل العلمي وغرس ثقافة القراءة لدى التال
مسؤول وموظفي المكتبة ونوعیة الخدمات المقدمة : النوع یقوم على عدة مقومات المتمثلة في

للمستفید ،وحتى في كیفیة إدارة المقتنیات المكتبیة وسهر أو اإلشراف على مسؤولیة استخدامها من 
الوثائقیة المتبعة بالمكتبة، وحتى اإلجراءات وفقا للعملیات و  مع المدرسي وذلكقبل المجت

دة مؤشرات سواء إیجابیة أو للمسؤولیات الخارجیة تأثیر على عملیات استخدام والتي لها عالقة بع
مكتبة الثانویة بصفة خاصة هي خدمة المستفیدین هدف أي مكتبة مدرسیة بصفة عامة و ف ،سلبیة

  .ومدیریة الوصیة وحتى المدرسةمن التالمیذ وتحقیق األهداف المرسومة من قبل الوزارة 
فمن متطلبات التماشي مع تطورات العصر نذكر اإلصالحات الجدیدة التي تحدثها وزارة في       

برامج التعلیم والتحول من التكوین القدیم الكالسیكي في مقاربة بالكفاءات بحیث یصبح التلمیذ 
عداد البحوث لتمه ٕ  ،ید للدخول إلى المجتمع األكادیميعنصر فعال لتقدیم الدروس والتطبیقات وا

وعلى ذكر ذلك یستوجب على مؤسسات الطور الثانوي رد االعتبار للمكتبات واالهتمام بنقائصها، 
ومن التطورات أیضا  ،جموعات المكتبیة ونسبة استخدامهاومن أهم هذه النقائص ما یسمى الم

تبیة حدیثة، التجدید في مجموعات مك تستوجب استخدام الحاسب اآللي في المكتبة المدرسیة واقتناء
رسیة األثاث مما یسمح للمجتمع المدرسي المشاركة في السیاسة التي تتبناها المكتبة المدالعتاد و 

األدبیة توفرة والشعب العلمیة والتقنیة و ما یوافقها من التخصصات الماتجاه إثراء رصید المكتبة و 
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وضع خطة استراتیجیة تدرس أسباب عدم التردد كما یجب على مكلف بتسییر المكتبة  ،المتاحة
  .للمكتبة ومدى استخدام المجموعات المكتبیة

                       .تساؤالت الدراسة 1-2
  .االشكالیة الرئیسیة

لدى الطور الثانوي في ظل " التالمیذ"ما مدى استخدم المجموعات المكتبیة في المجتمع المدرسي 
  التطورات الحدیثة؟
  .التساؤالت الفرعیة

 ماهي أسباب استخدام المجموعات المكتبیة من طرف المجتمع المدرسي؟ 
 ماهي الصعوبات التي تواجه المجتمع المدرسي في استخدام المجموعات المكتبیة؟ 
  ؟أهم الحلول لمشكلة استخدام المجموعات المكتبیةماهي 

  .فرضیات الدراسة 1-3
إلیه الباحث ویتمسك به بشكل ین أو استنتاج ذكي یتوصل عبارة عن تخم:"تعرف الفرضیة بأنها

فوضع الفرضیات بشكل دقیق یمكن من  1"فهي أشبه برأي الباحث المبدئي في حل المشكلة ،مؤقت
الوصول إلى نتائج موضوعة وهادفة وعلیه قمنا بوضع جملة من الفرضیات تمثلت في فرضیة 

  .عامة وثالثة فرضیات فرعیة
  . الفرضیة العامة

المجموعات المكتبیة المتوفرة في مكتبة ثانویة لعزاب أحمد " التالمیذ"یستعمل المجتمع المدرسي -
  .في ظل التكنولوجیا الحدیثة

  .الفرضیات الفرعیة
  توافق المجموعات المكتبیة مع البرامج التعلیمیة في مكتبة الثانویة من أهم أسباب استخدام

 .المجموعات المكتبیة
 عدم وجود وقت فراغ یعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه استخدام المجموعات المكتبیة . 
  مواكبة مكتبة الثانویة للتطورات الحدیثة في الوسائل التكنولوجیة من خالل العمل على

اقتناء التجهیزات والمجموعات االلكترونیة بمثابة حل لمشكلة استخدام المجموعات 
 .المكتبیة

 

                                                             
دار المسیرة للنشر، : عمان .أسسه، أسالیبه، مفاهیمه، أدواته: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة. قندیلجي، عامر -1

   67.، ص2008
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  .الدراسةأسباب  1-4
 :یعود اختیارنا لهذا الموضوع إلى جملة من األسباب نوردها على النحو التالي      

  :األسباب الذاتیة
  .الرغبة الشخصیة في إجراء دراسة حول موضوع المجموعات المكتبیة في المكتبة المدرسیة-  

  :األسباب الموضوعیة
  .وتكملة الدراسات السابقة التي تناولتهالمساهمة في إثراء الدراسات حول هذا الموضوع  -
عدم التطرق لهذا الموضوع بعدد كاف من الدراسات مع أن للمكتبة المدرسیة خاصة في -  

  .مرحلة الثانویة أهمیة كبیرة باعتبارها الركیزة األساسیة لتهیئة التالمیذ للمرحلة الجامعیة
یما یتعلق باستخدام المكتبة المدرسیة إن دور المدرسین ال یزال دون الحد المطلوب خاصة ف-   

ودورها في العملیة التعلیمیة، مما یجعل المكتبة المدرسیة محدودة الفائدة بل على هامش العملیة 
  .التعلیمیة نظرا إلحجام المعلمین عن تفعیلها وتوظیفها في خدمة المقررات الدراسیة

خالل المكتبة المدرسیة فقد تبلورت  قناعتنا أن التعلیم داخل الصف عمل ال یكتمل إال من-   
  .لدینا فكرة القیام بالدراسة للوقوف على مدى استخدام المكتبة من طرف التالمیذ

  .أهمیة الدراسة 1-5
تستمد الدراسة أهمیتها من أهمیة الموضوع المتناول في حد ذاته أال وهو مدى استخدام       

رة في المكتبة المدرسیة خاصة على المصادر المتوفواعتماد المجتمع المدرسي التمثل في التالمیذ 
المعلومات، إذ تكمن الرمادي في مجال عام المكتبات و  كما تعتبر إضافة إلى األدب ،الثانویة

أهمیة الدراسة في ضعف االفادة من المكتبة المدرسیة في دعم البرامج الدراسیة مما قلل قیمتها 
  .لدى التالمیذ

كل التي تعرقل استخدام المجموعات المكتبیة من طرف المجتمع إبراز الحلول للمشا-    
  .المدرسي

  .أهداف الدراسة 1-6
إن تبني أي موضوع للدراسة یعني وجود أهداف تسعى الدراسة لتحقیقها وتهدف هذه الدراسة       

إلى خدمة مجال البحث العلمي بصفة عامة ومجال علم المكتبات والمعلومات بصفة خاصة، 
  :األهداف التي سنحاول الوصول إلیها من خالل معالجتنا للموضوع ما یليومن 

التعرف على المجموعات المكتبیة في المكتبة الثانویة ومدى إقبال المجتمع المدرسي على +  
  .استخدامها

  .مدى خدمة المجموعات المكتبیة للمقررات والبرامج الدراسیة خاصة الجدیدة منها+  
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  .في استخدام المجموعات المكتبیة في المكتبة المدرسیة العوامل المؤثرة+  
عرض الخدمات المكتبیة التي تقدمها المكتبة وكفایتها الحتیاجات المجتمع المدرسي والوقوف +  

  .على مدى استخدام هذه األخیرة
  .الدراسات السابقة 1-7
المدرسیة من طرف  واقع استخدام المكتبات": تحت عنوانروابحیة آمنة وزقاري نوال دراسة .1

عبارة عن مذكرة تخرج لنیل ، "ثانویات بلدیة قسنطینة نموذجا. التالمیذ في المرحلة الثانویة
شهادة الماستر في علم المكتبات على مستوى جامعة منتوري بقسنطینة نوقشت سنة 

ما واقع استخدام المكتبة : ، تهدف لإلجابة على التساؤل الرئیسي والمتمثل في2010/2011
المدرسیة من قبل تالمیذ المرحلة الثانویة للصف الثالث بثانویات بلدیة قسنطینة من وجهة نظر 
أولئك التالمیذ؟ وهل للنظام التربوي دور في عدم تردد الطلبة في الجامعة على المكتبة؟ وفي 
صدد هذا الطرح اختار الباحث المنهج الوصفي، باإلضافة إلى اعتماد على أدوات البحث منها 

سؤال موجه لتالمیذ وكذا المالحظة، تمحورت الدراسة في أنه یتوقف  22االستبیان یتكون من 
اقبال التالمیذ على المكتبة على مدى تلقیهم دفعا وتحفیزا من طرف األساتذة على استخدام 
المكتبة، كذلك تعود معوقات استخدام التالمیذ للمكتبة المدرسیة إلى طبیعة الطرق المعتمدة في 

إذ هدفت الدراسة إلى تحدید ماهیة المكتبة المدرسیة كنظام تعلیمي من خالل عرض  تدریس،ال
حول أهدافها، نشاطاتها وعالقتها بالعملیة التعلیمیة ومحاولة التعرف على الخدمات التي تقدمها 
 هذه المكتبات والوقوف على مدى استخدام تالمیذ الثانویات لهذه المؤسسات الوثائقیة، وأهم ما

  :توصلت إلیه الدراسة
من التالمیذ  %48.21أن أغلبیة التالمیذ قد سبق لهم أن استعملوا مكتبة مدرستهم حیث      

من مكتبات العینة ال توجد فیها  %50یترددون على المكتبة عند الحاجة في معظم المكتبات، و
دراسي عالقة أي حصة في الجدول الدراسي مخصصة الستعمال المكتبة، كما أن للبرنامج ال

  .متوسطة مع رصید المكتبة واتضح هذا في معظم مكتبات العین المدروسة
دراسة :المكتبة المدرسیة ودورها في التحصیل الدراسي":تحت عنوانمقروس نعمان دراسة .2

عبارة عن رسالة مقدمة لنیل شهادة الماستر  ،"میدانیة بثانویة عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة
، تهدف 2010/2011ات على مستوى جامعة منتوري في قسنطینة نوقشت سنة في علم المكتب

ما مدى مساهمة المكتبة المدرسیة في الرفع  من : لإلجابة على التساؤل الرئیسي والمتمثل في
حیث  مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ؟ وفي صدد هذا الطرح اختار الباحث المنهج الوصفي،

مدیر لفة، المقابلة مع أمین المكتبة و البیانات لثالثة فیئات مختتم االعتماد على أداتي جمع 
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من المجتمع  %30 ــــكذلك استبیان موجه لفئة تالمیذ السنة الثالثة ثانوي قدرت نسبتها ب المدرسة،
تمحورت الدراسة حول مساهمة المكتبات المدرسیة بشكل كبیر في الرفع من مستوى  األصلي،

  :تخدامها من طرف التالمیذ، حیث خلصت الدراسة إلى النتائج التالیةالتحصیل الدراسي ومدى اس
من التالمیذ یترددون على مكتبة الثانویة، وعدم  %73.23أوضحت الدراسة أن نسبة        

اكتفاء التالمیذ بما یقدمه لهم األساتذة في القسم إذ یلجئون إلى مصادر أخرى في المكتبة، كما 
في التحصیل الدراسي للتلمیذ وهذا من خالل ما یقدمه لهم من دروس في  یلعب األستاذ دورا كبیرا

وخلصت الدراسة إلى  القسم وكذلك البحوث والواجبات المقدمة لهم بغیة تحسین مستواهم الدراسي،
اعتماد التالمیذ على شبكة االنترنت بدرجة أكبر في انجاز بحوثهم وواجباتهم أكثر من المكتبة 

  .المدرسي الثانویة
المكتبة  وفضاء االنترنت بالمؤسسات "تحت عنوان العربي بن حجار المیلود دراسة الدكتور .3

، عبارة عن أطروحة دكتوراه في علم "دراسة میدانیة للمدارس الثانویة بالغرب الجزائري: التربویة
، وفي هذا الصدد تطرق صاحب 2013المكتبات والعلوم الوثائقیة بجامعة وهران نوقشت سنة 

هل بروز االنترنت والتكنولوجبات الحدیثة سوف تحسن من هذه : لدراسة إلى اإلشكالیة التالیةا
الصورة، وتكمل خدمات المكتبة وتساعد بذلك الشباب في التحصیل الدراسي والتعامل مع 
المعلومات؟اعتمادا على ثالثة فرضیات، ولمعالجة الموضوع استعملنا أداة االستبیان فاختارنا عینة 

تالمیذ السنة الثالثة لثانویات الغرب حیث اختار خمسة ثانویات من كل والیة غلیزان، وهران،  من
تلمیذ من بین  750مستغانم، معسكر وعین تیموشنت حیث اعتمد على عینة عشوائیة تتكون من 

، 2012و 2005تم اجراء الدراسة مابین  %30ثانویة كل ثانویة بمعدل  25تلمیذ في  4075
  :الدراسة ما یلي ومن نتائج

أن المكتبة المدرسیة ال تعبر بالضرورة على االهتمامات البیداغوجیة من منطلق التحصیل -
  .المعرفي، من حیث االستخدامات المبنیة على مجموعة من العملیات الفنیة

لبعض المراهقین مستوى واعي بأهمیة المطالعة والقراءة بحیث أن المكتبة المدرسیة تلعب دور -
زي من الجانب البیداغوجي والسیكولوجي ووجود هیكل منظم داخل المؤسسة التعلیمیة، وما تحفی
  .المطالعةه جو المكتبة من ظروف للمراجعة و یوفر 
للتكنولوجیا تأثیر على التغییر في الصعید الثقافي والتعلیمي والتربوي وذلك راجع لتدریب كل -

  .لمعلوماتیةمادة االعالم اآللي في الثانویة وحول مبادئ ا
وخلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة بین النظام التربوي البیداغوجي وتكنولوجیا المعلومات    

ٕ واالتصاالت واالنترنت لعب الدور الفعال في التحصیل الجید    .كسابهم المعارفللتالمیذ وا
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واقع المكتبات المدرسیة "تحت عنوان نادیة فاضل أحمد، حمدي علي حسون دراسة  -4
، هي عبارة عن مقال في مجلة دراسات تربویة نشر في "شخیص احتیاجاتها وسبل تطویرهاوت

تمحورت اإلشكالیة حول دراسة حالة تذلیل الصعوبات التي تقف أمام  11في العدد  2010تموز 
المكتبات المدرسیة والتي تحول دون قیامها بوظائفها في التعلیم والتثقیف، حیث تهدف هذه 

إلطالع والتعرف على الواقع الحالي للمكتبات المدرسیة بمحافظة بغداد، ودراسة أم الدراسة إلى ا
الصعوبات التي تعترض كل من أمین المكتبة والتلمیذ، ووضع اقتراحات وتوصیات لتطویر هذه 

 93األخیرة، ولمعالجة هذا الموضوع تمت دراسة مكتبات المدارس االبتدائیة تمثل عددها في 
ثانویة إذ تشمل هذه األرقام مجموع  18اعدادیة باإلضافة إلى  12متوسطة و 21 ابتدائیة وحوالي

العینة التي تم التوزیع علیها االستبیان، وخلصت الدراسة إلى أن أغلب مكتبات هذه المدارس هي 
عبارة عن خزائن للكتب توضع في غرفة تفتقر إلى أمناء المكتبات فمعظم مسؤولیها هم معلمین 

وكذا أن هناك مشكل ترك المخصصات المالیة ألمین المكتبة  مع عدم وجود أثاث غیر مؤهلین، 
توصیات مكتبي مالئم وعدم وجود وقت كافي للتالمیذ لالرتیاد على المكتبة، وفي األخیر جاءت ال

من أجل تشجیع التالمیذ على استخدام المكتبة عن طریق إجراء نشاطات واقتراحات الدراسة 
لزامیة تخطي الصعوبات ألجل ومسابقات تتعلق با ٕ لمطالعة، وكذا إبراز أهمیة هذه المكتبات وا

  .تطویر خدماتها
  .إجراءات الدراسة المیدانیة-2
  :منهج الدراسة 2-1

حیث  ،الذي یعد أنسب منهج لهذه الدراسةاعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي        
السنة الثالثة ثانوي، باإلضافة إلى اجراء مقابلة مع اعتمدنا فیه على اعداد استبیان موجه لتالمیذ 

أمین المكتبة وذلك راجع لطبیعة الموضوع المتناول والذي یستلزم جمع المعلومات من میدان 
  .الدراسة

  .أسالیب جمع البیانات 2-2
  .االستبیان 2-2-1

ا في استمارة ویتم وضعه ،األسئلة المرتبة حول موضوع معین مجموعة من"یعرف بأنه           
ترسل لألشخاص المعنیین بالبرید أو یجرى تسلیمها بالید تمهید للحصول على أجوبة لألسئلة 

، إذ قمنا بتوزیع استمارة 2"الواردة بها وبواسطتها یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع

                                                             
، 2007دیوان مطبوعات الجامعیة، : الجزائر. منقحة 4.ط.البحث العلمي وطرق إعداد البحوثمناھج . بوحوش، عمار، الذنبیبات، محمد محمود-2

   67.ص
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كان العدد اإلجمالي االستبیان على عینة من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي بثانویة لعزاب أحمد، حیث 
 95استمارة بطریق عشوائیة، حیث تم استرجاع  100تلمیذ، تم توزیع  214لتالمیذ السنة الثالثة 

  . من مجتمع الدراسة %44.39بنسبة  95استمارة أي العینة الحقیقیة 
قسم االستبیان إلى محورین رئیسیین ینطوي تحت كل محور مجموعة من األسئلة         

فالمحور األول كان بعنوان المجموعات المكتبیة في مكتبة الثانویة اندرجت تحته ثمانیة أسئلة، أما 
ئلة، المحور الثاني بعنوان عوامل تردد التالمیذ على المكتبة الثانویة وخدماتها یتكون من تسعة أس
  .حیث كانت األسئلة مغلقة، باإلضافة إلى البیانات الشخصیة المتمثلة في الجنس والتخصص

  .المقابلة 2-2-2
هي عملیة تتم بین الباحث وشخص آخر أو مجموعة أشخاص ،تطرح : "تعرفها بأنها          

ة أنواع من فهناك ثالث، 3"من خاللها أسئلة ویتم تسجیل إجاباتهم على تلك األسئلة المطروحة
المقننة أو المحددة تكون فیها األسئلة مغلقة، المقابلة المفتوحة إذ تكون االجابات مفتوحة  ،المقابلة

  .حیث تم اجراء المقابلة مع أمین المكتبة
  .حدود الدراسة المیدانیة 2-2-3
  :الحدود األكادیمیة 2-2-3-1

المتمثل في مكتبة المدرسیة لثانویة و  ،یةالخاص بالدراسة المیدانهي المكان الجغرافي             
  .لعزاب أحمد

  .الحدود الموضوعیة 2-2-3-2
إن مجال الدراسة الموضوعي یتمثل في استخدام المجموعات المكتبیة في المكتبة              

  .الحدیثة لوجیاالمدرسیة من طرف المجتمع المدرسي ومدى تردده على هذه األخیرة في ظل التكنو 
  .الحدود البشریة 2-2-3-3

  .یشمل المجال البشري لدراستنا في تالمیذ السنة الثالثة ثانوي وكذلك امین المكتبة             
  .الحدود الزمنیة 2-2-3-4

هي المدة الزمنیة التي قضیناها في إنجاز هذه الدراسة ابتداء من الزیارات المتكررة              
جراء المقابلة إلى غا 2017إلى الثانویة في فیفري  ٕ یة تصمیم االستبیان وتوزیعها على التالمیذ وا

  .2017 مارس  15: مع مسؤولة المكتبة بتاریخ
  
  

                                                             
  3 96.، ص2009دار المسیرة للنشر، : عمان. 2.ط. أساسیات البحث العلمي.الضامن، منذر -
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  .ضبط المصطلحات والمفاهیم 2-3
باالستخدام في هذه ، ویقصد 4استخدم الشيء أي استعمله" المنجد في اللغة" جاء في: استخدام-1

عاتها استعمال مجمو ة ثانوي على المكتبة الثانویة و الثالثإلى أي مدى یتردد التالمیذ السنة  :الدراسة
  .الحدیثة المكتبیة في ظل التكنولوجیا

هي كل ما تقتنیه المكتبات أو مراكز المعلومات من المواد المكتبیة  :المجموعات المكتبیة-2
ث البصریة، حیعة مثل المواد السمعیة و الدوریات أو غیر مطبو كتب و سواء كانت مطبوعة من ال

، 5تعمل بأحسن الطرق لیتم من خاللها تقدیم معلومات معینة أو خدمة معینة یحتاجها المستفید
التي یتم استخدامها من طرف یة المتوفرة في مكتبة الثانویة و نقصد بها في دراستنا المواد المكتبو 

  .المجتمع المدرسي
هي مؤسسة علمیة ثقافیة تربویة تهدف الى جمع وحفظ مصادر المعلومات  :المكتبة المدرسیة-3

بالطرق المختلفة كالشراء واإلهداء وتنظیمها، تقدیمها للمجتمع المدرسي و بأشكالها المختلفة، 
المكون من التالمیذ والهیئتین االداریة و التدریسیة من خالل عدد من الخدمات المكتبیة كاإلعارة 

ن طریق أمین المكتبة، یقصد بها  في هذه الدراسة المكان المخصص للمكتبة  واإلرشاد وذلك ع
داخل المدرسة والتي تحتوي على مجموعة من الكتب والمواد السمعیة البصریة المنظمة بطریقة 

  .علمیة یسهل استخدامها من قبل المجتمع المدرسي یشرف علیها مختص
نه یشمل مجموعة من األفراد تربطهم شبكة من یعرف المجتمع المدرسي بأ :المجتمع المدرسي-4

العالقات االجتماعیة التي تنظم العالقة الحاكمة بین هؤالء األفراد وتحدید مسؤولیاتهم وأدوارهم 
والتالمیذ  األساتذةمدیر المدرسة،  :المدرسي في كل من المختلفة بالتالي یمكن حصر المجتمع

ل الذین یساهمون في تسییر العمل اإلداري بالمدرسة باإلضافة إلى مجموعة من اإلداریین والعما
كالمرشدین وأمین المكتبة، یتعاون عادة أفراد المجتمع مع بعضه البعض من أجل تحقیق األهداف 

، ویقصد بالمجتمع المدرسي في هذه الدراسة تالمیذ 6المحددة للمرحلة التعلیمیة التي یعملون فیها
  .ثانویة لعزاب أحمد

م الغایة الكبرى من العملیة التعلیمیة والتربویة، یقصد بالمفهوم في هذه الدراسة ه: میذالتال-5
  .تالمیذ السنة الثالثة ثانوي الذي یستخدمون ویتردد على المكتبة في ثانویة لعزاب أحمد بغلیزان

 

                                                             
15.، ص2000دار المشرق، : بیروت. المنجد في اللغة العربیة المعاصرة.نعمة، أنطوان  - 4  
  5 216.ص ،2010 كنوز المعرفة،: عمان.إنجلیزي -عربي. في مفاھیم علم المكتبات والمعلومات: الكافي. الصرایرة، خالد عبده -

ینایر ]. على الخط[مجلة كلیة التربیة.دور مكونات المجتمع المدرسي في تنمیة العالقات االنسانیة بالمدرسة. سعد الدین ،أحمد عبد القادر -6
تاریخ ( <http://edu.uofk.edu/multisites/uifk-edu/images/journal/ahmad.pdf>: اح على، مت7.، ع2013

  ).13/02/2017:االطالع
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  .المفاهیم واألساسیات: المدرسیة المكتبة: الفصل األول
  
 :هیدتم

المدرسة في عالمنا أهم مظاهر التقدم التي تتمیز بها تعتبر المكتبة المدرسیة من      
المدرسیة أو یقلل من قیمتها التربویة بعد  لم یعد هناك من یشك في أهمیة المكتبةإذ  المعاصرة،

أن أصبحت محورا من المحاور األساسیة للمنهج المدرسي ومركزا للمواد التعلیمیة التي یعتمد 
         .علیها في تحقیق أهدافه

في نفجارا في المعرفة رأى المسؤولین تي تشكل اكنتیجة لهذا الكم الهائل من المعلومات ال    
ضرورة االنتقال بالمناهج الدراسیة من حدود الكتاب المدرسي المقرر إلى  :یةو تربال المنظومات

وذلك بالتأكید  ،اآلفاق الواسعة لمصادر المعلومات المختلفة الموجودة على كثیر من الصور
هذا الفصل ثالثة  وعلیه تناولنا في ،وهو المكتبة اعم لهذه الفكرة أالوجود الركن الدعلى ضرورة 

المبحث  ،حیث التعریف واألنواع وأهم ركائزدراسة عن المكتبة من  ااألول عالجنا فیهمباحث 
المجموعات المكتبیة في المكتبة المدرسیة من حیث التعریف وأنواع الثاني تحدثنا فیه عن 

والمبحث  ،ة لمستخدمیها من المجتمع المدرسيالخدمات التي تقدمها المكتب ،مصادر المعلومات
  .هم مصادر تفعیل المكتبة المدرسیةأ إلى فیه الثالث أشرنا
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  : المدرسیة ماهیة المكتبةـ 1
  :التعریف و النشأة :المدرسیة المكتبة 1ـ1
  :تعریف المكتبة المدرسیة 1ـ1ـ1

بالمدارس سواء لحق مرفق معلوماتي، ثقافي، تعلیمي وتربوي ی هي :یةالمكتبة المدرس        
والذي  مكتبة التقدیم خدماتها أمین یشرف على إدارتها و ، و الثانویةبتدائیة أو اإلعدادیة أالا

المكون  يرسمجتمع المدالهدف إلى خدمة ، حیث یمدیر المدرسة عادة ما یتم تعینه من طرف
من الكتب  المجموعةتلك " :یعرفها القندیلجي بأنهاالمدرسین، حیث و  اإلداریین، التالمیذ من

ختالف أخرى التي تخدم المدارس على ا والمطبوعات والمواد السمعیة والبصریة والمواد المكتبیة
  1."مستویاتها

در المعلومات في متناول الفرد، وهذا النظام یعكس المكتبة المدرسیة نظام یجعل مصاف        
لي مسمیات علیها في عصرنا الحا فقد أصبح یطلق ،2یثري برنامجها التربويفلسفة المدرسة و 

  :عدیدة مواكبة للتطور ومن هذه التسمیات
       ؛ـ مركز المعلومات

   ؛ـ مركز المواد التعلیمیة
   ؛ـ مركز التعلم

   3.المكتبة الشاملة ـ
كفرد تجارب  تلمیذتقدم ل" :أنهابتعرف المكتبة المدرسیة  "ALA" یكیةالمكتبات األمر         
زید قدرته على تخاللها من و  ،من الحضانة ویستمر حتى المرحلة الثانویة تدریبا یبدأمة و قیّ 

 4".الفردیة احتیاجاتهمداخل المدرسة بكل  تلمیذأي تمد ال ،التذوقالقراءة والمشاهدة و 
 
  

                                                             
19. ، ص2009دار الصفاء، : عمان. المكتبة المدرسیة. علیان، ربحي مصطفى _ 1  

 2 35.، ص2001الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، : القاھرة. المدخل إلى المكتبات والمعلومات. شرف الدین، عبد التواب_ 
، عبد الھادي، زین_ 3 ّ    15. ، ص2002إبیس كوم للنشر، : الكویت. قضایا تربویة وتكنولوجیة: المكتبة المدرسیة. العلي، أحمد عبد هللا
، 2012دار المعرفة الجامعیة، : اإلسكندریة. ماھیتھا، إدارتھا، خدماتھا، تسویقھا: مكتبات المؤسسات التعلیمیة. ، موسىغادة عبد المنعم_ 4

   15. ص
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 فلم تعد المكتبة المدرسیة مجرد مخزن للكتب بل أصبحت مركز للمصادر التعلیمیة        
  1.بهدف دعم المنهج المدرسي

  :نشأة المكتبات المدرسیة .2.1.1
  :العهد العثماني 2.2.1.1

في مختلف أوساط األمة التعلم ماني في الجزائر بانتشار العلم و تمیز الوجود العث
 نتشرت الثقافة بقدر كبیر،اف علمیة ساهم فیه األهالي األتراك،ت انتشار للحركة الففعر  الجزائریة،

ن كاو  ،المكتبة الدور البارز في العملیة التعلیمیة ألفراد المجتمعفكان المسجد والمدرسة والزاویة و 
فلم تكن له  المؤسسات الخیریة،هود األفراد و خاصا یقوم على جالتعلیم حرا من سیطرة الدولة و 

  .میزانیة فاألسرة هي التي تتحمل أعباء تعلیم األطفالها
رتكز التعلیم اإذ  التعلیم الثانوي مباشرة،میذ إلى بتدائیة ینتقل التالبعد إتمام المرحلة اال

واكب انتشار العلم في الجزائر في الحقبة و  جال في معظم األحیان دون النساء،على فئة الر 
لعب العلماء الحجاج و والنسخ واتساعا في حركة التألیف  مانیة انتشار هائال في المكتبات،العث

فكانت  مصر،حجاز و الوطات ومؤلفات من ن مخطدورا هائال في المكتبات بما كان یجلبونه م
ي مكتبة الجامع الكبیر الذ ،أهم هذه المكتباتمن م الكتب و هالمدارس مملوءة بأالمكتبات و 

طغى الجانب الدیني على معظم هذه المكتبات في  حیث ألف مجلد، 40تجاوزت مجموعاتها 
الطب إال أن الفلسفة و ، العربیةاللغة  ،العلوم، الفلك ،باإلضافة إلى كتب األدب هد العثماني،الع

  2 .من نتیجة الحروب الخارجیةأن غیر مصیر هذه المكتبات كا
  :ستعماریةالفترة اال. 2.2.1.1

تدهور بشكل كبیر أثناء لكن  ر قبل االستعمار الفرنسي مزدهرا،كان التعلیم في الجزائ
على تجهیل الجزائریین  الذي عملاسة المنتهجة من قبل االستعمار ذلك نتیجة للسیو  االحتالل،
في التعلیم قد حارب المستعمر قضیة التوسع ف لغة الفرنسیة بدل اللغة العربیة،بإحالل ال

                                                             
، نیسان ]على الخط[مجلة الفتح . تقویم واقع المكتبات المدرسیة في مرحلة التعلیم األساسي في مدینة رقة في سوریا. فضل مطر، لبنى_ 1

: طالعتاریخ اإل(  <http ://WWW.IASJ.NET/IASJ ?FUNT=FULLTEXT&ald=17074>: تاح على، م47. ، ع2011
23/11/2016.(  

رسالة ماستر . دراسة المیدانیة بثانویة عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة: یة ودورھا في التحصیل الدراسيالمكتبة المدرس. مقروس، نعمان_  2
   18. ، ص2011منتوري، جامعة : قسنطینة. في علم المكتبات
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 ،المكتباتالقضاء على الكتاتیب و  ،الفصولو  عدم انشاء المدارس :منها مستخدما عدة وسائل
ٕ المساجد و  تهدیم سمي األول  ،ویینالتعلیم إلى مست تقسیم باإلضافة إلى حالل محلها الكنائس،ا

تسم األول بالضعف وقلة االمكانیات والتجهیزات حیث ا األوروبي،التعلیم الثاني بیم األهلي و التعلب
رغم كل هذا ظهرت الحركات و  التجهیزات،وتوفیر االمكانیات و بالتطور  فاتسم الثاني ، أماالمدرسیة

سنة ا ینجم شمال إفریقمن بینها  ،تطویرهي أخذت على عاتقها نشر التعلیم و االصالحیة في الجزائر الت
قامت بتأسیس الكثیر من المدارس التي بدورها و  م، 1931 سنة جمعیة العلماء المسلمینم و  1937

  1.م1863كتبة مدرسیة في قسنطینة سنة م أولفتم إنشاء  المكتبات بمختلف أنواعها،لمیة و النوادي العو 

  :الفترة بعد االستقالل 2.3.11
 تمثلت األولى في إعادة ،واجهت الجزائر بعد استقاللها قضیتین عصبیتین في میدان التعلیم        

 الوضعیة الجدیدة للبالد،تماشى و إعطائها طابعا جدید یفي الثانیة تمثلت الحیاة إلى المدرسة الجزائریة و 
 ،فهم في مهام التعلیمبة ثم توظیالكتالمواطنین الذین یحسنون القراءة و ستعانت الجزائر آنذاك بكل ااف
وانعدام زدواجیة اللغة اهذه األخیرة مشاكل منها  تعلى المدرسة الجزائریة التي واجهللحفاظ ذلك و 

ذلك  ، وعلى إثرفظل المعلمون یمارسون عملهم دون كتاب یعتمدون علیه ،يعربالكتاب المدرسي ال
فتم تقسیم  التعلیم  للمدرسة الفرنسیة،ن التبعیة شهدت المدرسة الجزائریة نوعا من محاوالت التطور م

أخیرا مرحلة التعلیم التعلیم الثانوي و  ،مرحلة التعلیم األساسي ،مرحلة التحضیري :مراحل هي أربعة إلى
عالم هي وزارة اإلم 1970 سنة منذ المكتبات عامةالجهة المسؤولة عن الكتاب و  كانتو  ،الجامعي

 القراءة العامة،و فحاولت انشاء دیوان وطني للمكتبات  مكتبات،عون الفني للكانت تمد الالتي  الثقافةو 
 وفي السنوات األخیرة بدأت المكتبات المدرسیة تفرض نفسها وهذا راجع إلى االصالحات األخیرة التي

  2.تنص على وجود مكتبة في كل مدرسة

  
  
  
  
  
  

                                                             
  1 19. ص. مرجع سابق. مقروس، نعمان _

20. ص. نفس المرجع_  2  



المفاهیم واألساسیات: ة المدرسیةالمكتب              الفصل األول                        
 

 
27 

  :أنواع المكتبات المدرسیة. 2.1
  :التعلیم والدراسة تقسیم المكتبات المدرسیة حسب. 1.2.1

  :المكتبة الرئیسیة أو المركزیة .1.1.2.1
تبارها مركز للقراء والمطالعة والبحث النشاط الفكري في المدرسة باعهي بؤرة اإلشعاع و       

  .التي تعینهم في التعلیم والتعلموهي تزود جمیع أفراد المدرسة  ،طالعاإلو 
  :المادةمكتبة الموضوع أو . 2.1.2.1

مجموعات من الكتب في قاعات مستقلة تخصص كل قاعدة لمادة  فیها توضع حیث       
عند  ساتذةاألالتالمیذ و صرف تكون هذه المجموعات تحت تو  ،جتماعیةالعلوم اال :واحدة مثل

  .التدریس
  :مكتبة الصف. 3.1.2.1

لمواد مما یتصل بنشاطات غیرها من اتقع داخل حجرة الصف وتضم كتبا للمطالعة و        
طریق  شراء موادها عنالصف والمدرسون في اختیار و  تالمیذالطلبة ودروسهم، عادة یساهم 

  .الصف تالمیذ یقتصر استخدامها علىالمكتبة الرئیسة للمدرسة و 
  :بات المدرسیة حسب مستویات الدراسةیم المكتتقس. 2.2.1

  : یكمن تقسیم المكتبات المدرسیة حسب هذا الصنف في
 مكتبة ریاض األطفال؛ 
 مكتبة المدرسة االبتدائیة؛ 
  ؛)المتوسطة(مكتبة المدرسة اإلعدادیة 
 1 .مكتبة المدرسة الثانویة 

  
  
  
  

                                                             
32. ، ص.]ت. د[مؤسسة الرسالة للطباعة، : بیروت. 5. ط. حمادة، محمد ماھر، القاسمي، علي_  1  
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  :األهداف الوظائف، یة،هماأل :المكتبة المدرسیة 1-3
  :أهمیة المكتبة المدرسیة 1-3-1

ذلك من خالل المصادر التعلیمیة التي ة المدرسیة من المرافق الحیویة و تعتبر المكتب        
هذا برز الخارجیة كفاءته الداخلیة و  ةكما أن تطور التعلم ورفع یعتمد علیها المدرسین التربویین،

 أنشطتها المتنوعة،ق التطور وذلك عن طریق خدماتها و دور المكتبة في اإلسهام في تحقی
 سعةتوافرة في المجتمع بكثرة عددها و المكتبة المدرسیة عن بقیة المكتبات األخرى المتتمیز و 
كذلك المهارات التي و  یقابل القارئ في حیاته العلمیة، باإلضافة إلى أن أول ما نتشارها،ا

المتوافرة في المكتبات األخرى نتفاع بالخدمات المكتبة المدرسیة تؤثر على مدى االیكتسبها من 
ذلك یمكن القول بأن المكتبة المدرسیة یقع علیها عبء تكوین  إثر علىو  الجامعیة،تبة المكك

كما تتمثل أهمیة  العلمیة في المستقبل،ارئ الذي یقود الحیاة الثقافیة واألدبیة و المجتمع الق
المكتبة المدرسیة في كونها وسیلة من أهم الوسائل التي یستعین بها النظام التعلیمي في التغلب 

تطور وسائل لتكنولوجي واالكتشافات العلمیة و كالتطور ا ،لتعلیمیةعلى كثیر من المشكالت ا
        1.الشعوبة والثقافة والمعلومات بین األمم و تصال التي یسرت نقل المعرفاال
  :وظائف المكتبة المدرسیة 1-3-2

  :یلي یمكن تحدید الوظائف األساسیة للمكتبة المدرسیة فیما   
  :توفیر المصادر التعلیمیة 1-3-2-1 
ال أنشطتها المتنوعة التي بدونها ي تبنى علیها الخدمات المكتبیة و إذ تمثل الركیزة الت       

ثر بمدى أتتالخدمات كما أن فعالیة هذه الوظائف و  یمكن تحقیق الوظائف األخرى للمكتبة،
         2.قدرتها على تلبیة جمیع احتیاجات المستفیدین

  :تدعیم المناهج المدرسیة 1-3-2-2
فلم یعد  إن االتجاهات التربویة الحدیثة أعطت اهتماما خاصا بتنویع مصادر المعلومات،       

كتساب الخبرات والمهارات یذ االمقرر الدراسي إذ ال یمكن للتلمالمنهج الدراسي یقتصر على 
وعلى حب العمل الفردي  التدریب،التعود على التفكیر السلیم الذي یعتمد على الالزمة لإللمام و 

                                                             
27-23. ، ص1998الثقافة العلمیة،  دار.]: م. د. [ودورھا في بناء وتنمیة ثقافة الطالب: المكتبة المدرسیة.عبد الحفیظ ھالل، رؤوف_  1  
199. ، ص2011دار المسیرة للنشر، : عمان. أنواع المكتبات. المدادحة، أحمد نافع_  2  
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ال یمكن االستغناء سیا في تدعیم المناهج الدراسیة و فالمكتبة المدرسیة تلعب دورا أسا الجماعي،و 
   1.عن خدماتها في هذا المجال

  :التربویةتدعیم األنشطة  1-3-2-3
ألن  المعارف،كتساب العدید من با تلمیذاالت الحیویة التي تسمح للمن أهم المج تعد        
عن المناهج فاألنشطة التربویة ال تقل أهمیة  میولهم،ة قدراتهم و درستها تساعد على زیامما

   .تدعمهاالدراسیة بل تثیرها و 
  :التربیة المكتبیة والتالمیذ 1-3-2-4

حیث تعمل على إرشاد وتدریب التالمیذ على االستخدام الواعي والمفید لمختلف        
كسابهم المهارات المكتبیةالمصادر  ٕ   .التعلیمیة وا

  :تنمیة عادة القراءة لدى الطالب 1-3-2-5
 فرغبة القراءة تكون ثمرة في الوسط العائلي، إذا أخذت عادة القراءة فأصلها من الطفولة،       

رغم التطور التكنولوجي ف رفة،أهم وسیلة لكسب المعذ أنها األساس للتحصیل الدراسي و إ
المعرفة في أوعیة على بث المعلومات والثقافة و  تنوعها،تصال الحدیثة و االوسائل استخدام و 

    2.الثقافةال أن القراءة ظلت عمادا للعلم و إ غیر تقلیدیة،
    3.لتالمیذلدى انمو عادة القراءة لاالهتمام بالتربیة وخلق الجو المالئم _ 
  :اإلرشاد القرائي 1-3-2-6

یثیر  فهو التدریب على القراءة الواعیة تضمن للتالمیذ خبرة ثقافیة مستنیرة،إن اإلرشاد و         
وا أن ینموا قدرتهم على التذوق یرشدهم في كل مراحلهم التقلیدیة حتى یستطیعاهتمام التالمیذ و 

  .التقویم الناقدو 
  :تنمیة قدرات و مهارات المعلمین 1-3-2-7

تسعت مستواه المهني ا فكلما ارتفع هو األساس في العملیة التعلیمیة، األستاذ یعتبر        
غرس عادة  ستاذذا على األله ارتفع مستوى أداؤه في أعماله كذلك،اهتماماته الفكریة والثقافیة و 

                                                             
68. ، ص1997مؤسسة األھرام للنشر، : القاھرة. األسس والخدمات واألنشطة: المكتبات المدرسیة والعامة. العلي، أحمد عبد هللا_  1  
67. ص. نفس المرجع_  2  

مجلة . دور المكتبة المدرسیة في تعزیز المطالعة لدى تالمیذ الصفین الخامس والسادس من مرحلة التعلیم األساسي. حمدي دكاك، أمل_ 3
   252. ، ص4-3. ، ع28المجلد . 2012جامعة دمشق، 
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وهذا یتطلب منه أن یكون ملما  توجیههم إلى األحسن من مواد القراءة،و  تلمیذالقراءة لدى ال
      1.مفیدایكون إرشاده لتالمیذه واعیا و  تىبرصید المكتبة ح

  :أهداف المكتبة المدرسیة 1-3-3
  :من ذلكو  "ALA" حتها جمعیة المكتبات األمریكیةمن أحسن األهداف هي التي طر     

احتیاجات التالمیذ تماشى مع مطالب المنهج الدراسي و د األخرى بما یالمواأن توفر الكتب و +
  .أن تنظم هذه المواد بحیث تستعمل استعماال فعاالو  میولهم وقدراتهملى اختالف ع
أهداف األخرى لتحقیق الغایات الفردیة و المواد التعلیمیة كتب و رشاد التالمیذ إلى اختیار الإ+

  .المنهج
تشجیع عادة لمصادر المعلومات لدى التالمیذ و ارات الالزمة الستخدام المكتبات و تنمیة المها+

  .البحث الفردي
ن طریق منحهم فرص مناقشة الكتب التالمیذ على تكوین مجال رحیب من االهتمام عمساعدة +

  .في تكوین خبراتهم القرائیةسهام الجید واإل
  .تشجیع التعلم مدى الحیاة عن طریق االستفادة الدائمة من مصادر المعلومات داخل المكتبة+
احترام حقوق و ها والتعاون و االجتماعیة الصالحة كضبط النفس واالعتماد علیتلقین العادات +

   2.ملكیة الغیر
  .فادة من محتویاتهااإلتنمیة مهارات البحث العلمي وكیفیة استخدام المكتبة و +
تعاون المكتبة المدرسیة مع المدرسین في اختیار أشكال المواد التعلیمیة التي تسهم في +

    .البرنامج التعلیمي
اختیار أشكال المواد التعلیمیة التي تسهم في  تعاون المكتبة المدرسیة مع المدرسین في+

  3.البرنامج التعلیمي
    

                                                             
18. ، ص2003ركز األصیل للنشر، م: القاھرة. مستقل المكتبات المدرسیة والعامة في ظل العولمة اإللكترونیة. محمود عباس، طارق_  1  
199، 198. ص. مرجع سابق. المدادحة، أحمد نافع_  2  

مجلة دراسات تربویة . دراسة واقع المكتبات المدرسیة وتشخیص االحتیاجات وسبل تطویرھا. فاضل أحمد، نادیة، حسون، حمدي علي_ 3
تاریخ (   <http://WWW.IASJ.NET/IASJ ?FUNT=FULLTEXT&ald=55968> :، متاح على11. ، ع2010، تموز ]على الخط[

  )23/11/2016: طالعاإل
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  :مقومات المكتبة المدرسیة 1-4
  :الموقعالمبنى و  1-4-1
وهي المرتكز الذي  ،1ل بكل مدرسة مكتبة تكون بمثابة مقر لمصادر المعلوماتتشكّ         
، ویتحقق بدون مبنى مناسب ال توجد خدمة مكتبیة حقیقیةو  عتمد علیه في تقدیم خدماتها،ت
ة یدخل في تصمیمها وجود مكتبة حسب أن مباني المدرس كما ،2وجود مكتبة رئیسیة بالمدرسةب

  : حدیثة تراعى فیها الشروط التالیةالمواصفات العلمیة ال
  ؛موظفي المكتبةو  بر فصل باإلضافة إلى أثاث وأجهزةیذ أكأن یتسع لتالم-1
  ؛یسهل الوصول إلیهفي موقع هادئ بعید عن الضوضاء و  أن یكون-2
  ؛مع أي نشاط آخرأن یكون مستقل غیر مشترك -3
  ؛جید اإلضاءة جید التهویة، أن یكون صحیا،-4
    3.أن یحتمل مزیدا من التوسع في المستقبل-5
یسهل الوصول إلیه من كل  حیث المدرسةتوسط یموقع المكتبة في مكان یتم اختیار  

تتناسب مع یجب تخصیص مساحة في المكتبة و  األخرى داخل المدرسة،األجزاء 
المواد المكتبیة ستوعب مجموعات الكتب و األثاث بحیث تمقتنیاتها من المواد واألجهزة و 

  4.األخرى
  :التجهیزاتاألثاث و  1-4-2

ولذلك  متنوعة حتى تتمكن من القیام بعملها،تحتاج المكتبة المدرسیة إلى تجهیزات           
یمكن نواع التي تساهم في تحقیق ذلك و األنجد حرص المكتبات المدرسیة على التزوید بمختلف 

  :تقسیم التجهیزات التي تحتاجها المكتبة إلى قسمین
الكتب  تشمل رفوفلمدرسیة و المجموعات ا وهي ال غنى عنها داخل: وحدات أثاث أساسیة -1
  .صنادیق الفهارسدوالیب لحفظ المواد السمعیة والبصریة و و  المناضد ،المقاعد ،الدوریاتو 

                                                             
،  2007دار الفكر العربي، : القاھرة. رساالت، مقومات، تطبیقات: المكتبات العصریة ومراكز المعلومات. ضبش، محمد عبد الواحد_  1

   39. ص
الدار المصریة : القاھرة. طبعة مزیدة ومنقحة. تنظیمھا، أنشطتھا مقومات،: الخدمة المكتبیة المدرسیة. كاظم، مدحت، عبد الشافي، حسن_  2

   40. ، ص.]ت. د[اللبنانیة، 
  3   19. ، ص2005العلم واإلیمان والنشر، .]: م. د. [المكتبات المدرسیة الحدیثة. عوض، عبد العزیز_ 
42، 41. ص. نفس المرجع. كاظم، مدحت، عبد الشافي، حسن_  4  
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لمواد علیها و دوالیب بأرفف مائلة لعرض اوتشمل حوامل الصحف و : ختیاریةاوحدات أثاث  -2
      1.عربات لنقل الكتبلوحات اإلعالنات و 

أجهزة لیتم احتیاجاتها من األثاث و م بتحدید كما یجب على الجهات المسؤولة أن تقو          
تزویدها بما تحتاج إلیه مع إجراء الصیانة الدوریة على بعض أنواع األثاث لیبقى صالحا 

  2.لالستعمال
  :المیزانیة 1-4-3
 الوظائف المنوطة بها،في قیام المكتبة بأداء الخدمات و تعتبر المیزانیة القلب النابض           

كما أن التمویل ضروري  للمكتبة الحصول على المواد المكتبیة المختلفة،فبدون التمویل ال یمكن 
یة تم بصورة كافیكلما كان التمویل هذا و  صیانة،جات هذه المواد من إعداد مكتبي و لمقابلة احتیا

م بالعدید القیاوتقدم خدمات متنوعة لمستفیدیها و  تنمیة مجموعاتها،كانت المكتبة أقدر على بناء و 
   3.اإلعالمیة فضال عن تزویدها من قطع األثاث النموذجيالثقافیة و  من األنشطة

  :العاملون 1-4-4
هامها في تطویرها من إلس تعد العناصر البشریة من المقومات الجوهریة للمكتبة،          

ٕ خالل أداء و  تقدیم الخدمات و كتبیة المختلفة كاختیار المواد وتنظیمها فنیا نجاز األعمال الما
فضال عن الوقوف على كیفیة تدریب التالمیذ على استخدام  دین،یواألنشطة المتنوعة للمستف

 تتطلب المكتبة المدرسیة موظفون باألخص أصحاب الشهادات في علم المكتبات مما المكتبة،
المدرسین حیث باإلضافة إلى التالمیذ و  العملیات الوثائقیة الفنیة،یسهل القیام باألعمال التقنیة و 

  4.یعتبر الجمهور األساسي المستهدف من قبل المكتبة المدرسیة
  
  
  

                                                             
54. ، ص2010دار الثقافة العلمیة، : القاھرة. مكتبات المدارس الثانویة دراسة نظریة وتطبیقیة .حامد علي، أسامة_  1  
102. ، ص2015مكتبة المجتمع العربي، : عمان. مكتبات األطفال. خلیل سالم، رائدة_  2  
65. ص. مرجع سابق. غادة عبد المنعم، موسى - 3  

االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات .]: م. د. [المكتبات المدرسیة. كالریس شبلي. ؛ تراالتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات -4
-http://WWW.IFLA.ORG/ASSETS/SHOOL-LIBRARIES-RESOURCE>:، متاح على13. ، ص2013، )اعلم(

CENTERS/PUBLICATION/SCHOOL -LIBRARY-GUIDELINES/SCHOOLLIBRARY-GUIDELINES-AR.PDF> )العطتاریخ اإل :
13/02/2017(   
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  :المجموعات المكتبیة 1-4-5
قدیم الخدمة المكتبیة المدرسیة تعتبر المجموعات بمختلف أنواعها الدعامة األساسیة لت       
بل المكتبة بمجوعات ضعیفة ال تستطیع أن تقوم بتلبیة  بدونها ال یكون هناك مكتبة،و 

      1.احتیاجات مستفیدیها في الحصول على المواد التي یحتاجون إلیها
  :المدرسیة المجموعات المكتبیة في المكتبات-2
  :مفهوم المجموعات المكتبیة 2-1

ویمكن أن یستخدم لیعني جمیع  واسع جدا،لح مجموعات المكتبیة مصطلح عام و مصط         
 المسموعة المعلومات بمختلف أشكالها المطبوعة،األوعیة التي یمكن عن طریقها نقل 

تنظیمه واسترجاعه ، حفظه، وعات المكتبیة كل ما یمكن جمعهتعني المجمو  لخ،إ...المرئیةو 
تستخدم حالیا مصطلحات عدیدة كمترادفات لمصطلح مجموعات و ، مینالمتعللتقدیمه للقراء و 

  :المكتبیة من أهمها
   ؛أوعیة المعرفة- 
  ؛أوعیة المعلومات - 
  ؛مقتنیات المكتبة - 
  ؛المواد المكتبیة- 
    2.مصادر المعلومات- 

سواء تجمعه المكتبات من مواد مكتبیة وعات المكتبیة هي كل ما تقتنیه و المجم :تعریف آخر
تعمل على تنظیمها بأحسن الطرق و  ،لخإ...العلمیةیات والتقاریر الدور كالكتب و  :مطبوعة كان

  3.خاللها تقدیم معلومات معینة أو خدمة معینة یحتاجها المجتمع المدرسيلیتم من 
  
  

                                                             
13. ص. مرجع سابق. االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات - 1  

 دار صفاء للنشر، :عمان .المؤسسات المعلوماتوتقییم المجموعات في المكتبات و تنمیة  .یسرى أبوعجمیة، ربحي مصطفى، علیان، -2
   11.ص ،2004

، 2010 التوزیع،دار الفكر للنشر و :عمان .منقحةمزیدة و 3.ط .مراكز المعلوماتتنمیة المجوعات في المكتبات و .غالب عوض النوایسة، -3
   30.ص
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  :مصادر المعلومات في المكتبة المدرسیة 2-2
البیانات التي  األستاذإن مصادر المعلومات هي المصادر التي یستقي منها التلمیذ أو          

المكتبة في تقدیم خدماتها لیها تلبي احتیاجاته وهي أیضا الركیزة األساسیة التي تعتمد ع
فهناك من یقسمها وفقا  هناك أكثر من أساس لتقسیم مصادر المعلومات،و  أنشطتها المتنوعة،و 

هناك من یقسمها وفقا لطبیعة ما تشمل علیه من معلومات أولیة و  ،خراجهاإمتبعة في للطریقة ال
  :ومنهم من یقسمها حسب أشكالها ویمكن تقسیمها إلى أو ثانویة،

  :المواد المطبوعة 2-2-1
هي تشكل أكبر نسبة من المصادر لوفة من مصادر المعلومات  و أالم هي الفئة التقلیدیة        

ة أو كتب من أهم هذه الفئة الكتب بأنواعها سواء مرجعیو  التي تقتنیها المكتبة المدرسیة،
اقتناء المكتبة هذه خبراء المكتبات غلى ضرورة قد أجمع و  ترویح،معلومات أو كتب تثقیف و 

تلبي حاجات تها لمتطلبات المناهج الدراسیة و مناسبواعها على أن تتسم بمالءمتها و الكتب بأن
    1.المجتمع المدرسي

هي تلك المجالت التي تصدر على فترات محددة المواد المطبوعة أیضا الدوریات و ن م         
ضوعات النشرات فهي التي تتناول مو و أما الكتیبات  كما تعتبر مكملة للكتب،، أو غیر محددة

  2.محلیة كالقصاصات
  :المواد الغیر المطبوعة 2-2-2

  :ادر تنقسم إلى ثالثة أنواع رئیسةهذه المص    
  :المصادر البصریة 2-2-2-1

صادر التعلیمیة ومن أهمها موعة كبیرة من التشمل مجمتعد أكثر األنواع استعماال و           
الكرات : البصریة غیر المعروضة وتشملأكثرها استخداما في العملیة التعلیمیة المصادر و 

هي هناك المصادر البصریة المعروضة و و ، )الصور الفوتوغرافیة( الرسوم التعلیمیة األرضیة،
  :تشمل على المواد التالیةدمها عن طریق عرض أو تكبیر خاص و التي یتم استخ

                                                             
  1 84.ص .مرجع سابق .ربحي مصطفى علیان، -

 .األھلیةالحكومیة وة مقارنة بین المدارس دراس: واقع مكتبات المدارس الثانویة للبنین بمدینة الریاض. المبرز، عبد هللا بن إبراھیم -2
   114،115.ص ،1991 لك فھد وطنیة،لمكتبة الم: الریاض
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قد تكون شفافة و المرسومة على مادة المناظر أو األشكال المصورة و من تتكون  :الشرائح-  
  .یتم عرض هذه المواد عن طریق جهاز عرض الشرائحو  صور فوتوغرافیة

تكون مرتبة ترتیبا ربط بینها وحدة الموضوع و تالصور هي مجموعة من  :الشرائح الفلمیة-  
  .بیضاءعلى شاشة هذه المواد في غرفة مظلمة و  تعرض منطقیا،

هي ألواح دقیقة شفافة یمكن استخداما في المدارس و هي أكثر الوسائل التعلیمیة  :الشفافیات-  
  .تعرض هذه المواد بواسطة جهاز العرض فوق الرأسعلى شاشة العرض و عرضها 

  :المواد السمعیة 2-2-2-2
تخدمت لتحقیق عدة أهداف تعلیمیة ساتشارا كبیرا في زمننا المعاصر و انتشرت ان        

الصوتیة وتشمل الشریط المفتوح  األشرطة :تشمل هذه المصادر على النوعین التالیینترفیهیة و و 
  ).األسطونات( األقراص ،الخرطوشوشریط الكاسیت و 

  :المواد السمعیة البصریة 2-2-2-3
في وقت واحد وتشمل  البصر معاالسمع و هي التي تعتمد في استقبالها على حاستي          

أن تشمل أیضا الشرائح  یمكنعلى األفالم الناطقة والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت المرئیة و 
  1.ذا صاحب عرضها تسجیالت صوتیة على األقراصإالفلمیة والشرائح 

  :المصادر االلكترونیة 2-2-3
لى وسائط ممغنطة أو ملیزرة أو ومات التقلیدیة مخزنة الكترونیا عهي مصادر المعل         

تلك المصادر الالورقیة المخزنة الكترونیا حال انتاجها من قبل مصدریها في ملف قواعد بیانات 
  .دین عن طریق االتصال المباشریمتاحة للمستف

  :خدمات المكتبة المدرسیة 2-3
  :خدمة االقتناء 2-3-1 

ضرورة وجود من قواعد األساسیة لتزوید المكتبات المدرسیة بمجموعات المكتبیة          
هذه األخیرة أي تنمیة المجموعات أو سیاسة و  تنمیة المجموعات بكل المكتبة،سیاسة لبناء و 

وهي وثیقة تعكس فلسفة المكتبة  ،التزوید هي جزء من السیاسة العامة للمكتبة المدرسیة

                                                             
115.ص .مرجع سابق .ربحي مصطفى علیان، - 1  
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األسس و المبادئ التي  وهي تحدد، تعلقة ببناء المجموعات و تنمیتهاالم تجاهاتها في المسائلوا
ظري العام وهي اإلطار الن ،قتناء األنواع المختلفة من المصادر التي تضمها المكتبةتتحكم في ا

الجرد لهذه التشعیب و  ،الحفظ ،االقتناء، ختیارلعریضة عملیات االالذي ینظم في خطوطه ا
یجب  التطویر كلما تطلبت الظروف ولكنهایة بل قابلة للتعدیل والمراجعة و ئالمواد وهي لیست نها

  1.أال تتغیر مع تغیر الموظفین
قة أنها مجموعة من األنشطة ذات العالعلى سیاسیة تنمیة المجموعات  تعرفذ إ         

الفعلیین تحلیل احتیاجات المستخدمین  تنسیق سیاسة االختیار،بعملیة االقتناء تضم تقریر و 
  2.اختیار المواد و تقییمها تقییمها، دراسة استخدام مجموعات المكتبة، والمحتملین،

  :تتمثل خطوات وضع سیاسة تنمیة المجموعات في المكتبة المدرسیة في حیث 
ستفادة منها االالمماثلة ودراستها وتحلیلها و اإلطالع على السیاسات في المكتبات المدرسیة -1
  .ستشارتهمایاسات و هذه الستصال مع األشخاص الذین وضعوا االو 
  .دین من المكتبة المدرسیةیع المستفتحلیل خصائص مجتم-2
  .تحدید المسؤولین عن صیاغة السیاسة-3
  .تحدید عناصر سیاسة بناء المجموعات ووضع سیاسة ومراجعتها وتدقیقها-4
  3.عتماد السیاسة بشكلها النهائيا-5
  :اختیار المجموعات المكتبیةأسس  2-3-1-1

  :تتضمن عملیة االختیار المواد األسس التالیة
الرفوف  على لمواد التي ال ینتظر استخدامها وتظل راكدةینبغي عدم اختیار ا :االستخدام-

  .كذا شغل هذه المواد لمساحات من الرفوفالمكتبیة وتبدید المصادر المالیة و 
اهج الدراسیة فضال عن اهتمامات حتیاجات المنالتي تلبي االحصول على المواد  :االحتیاجات-

  .التالمیذو  األساتذة دین منیومیول المستف

                                                             
، 2010دار الكتب الحدیث،  :القاھرة .العشرینفي مطلع القرن الحادي و: المكتباتتنمیة المجموعات في بناء و. المعطي، یاسر یوسفعبد  -1

    55.ص
الدار  :مصر .إنجلیزي -عربي.معجم مشروح :المعلوماتطلحات العلمیة في علم المكتبات والتوثیق ومعجم المص. مفتاحدیاب، محمد  -2

   75.، ص]ت.د[الدولي للنشر،
المعرفة دار  :القاھرة. تنمیة المجموعات بالمكتباتبناء و. عم، السید النشار، السیدموسى، غادة عبد المن .ھناء، عبده أحمد األشقر؛ تقد -  3

   19.ص، 2012 الجامعیة،
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  1.بحیث ال یطغى قسم من أقسام المعرفة على قسم آخر :التوازن-

تسم عملیة االختیار بالموضوعیة والبعد عن التحیز وأن تتجرد من یجب أن ت :الموضوعیة-
  2.للقائم بمسؤولیة االختیارالمیول الذاتیة النزاعات و 

  :مصادر االقتناء 2-3-1-2
  :المدیریة أو االدارة التعلیمیة 2-3-1-2-1

یقوم توجیه المكتبات المدرسیة بالمدیریة بتزوید المدارس بعدد من الكتب التي یتم         
  3.اختیارها من قوائم الكتب الصالحة التي تعدها سنویا إدارة المكتبات بالوزارة

  :الشراء 2-3-1-2-2
المتوفرة لدى المكتبة یكون الشراء وفق اجراءات خاصة في حدود المخصصات المالیة         

عد شراء المواد عن ین مصادر تزوید بالمواد الالزمة و یمثل الشراء مصدرا أساسیا مو  ،المدرسیة
المواد طبقا  احتیاجات منأنها أقدر من غیرها على تحدید راء مناسبا إذ جإطریق المدرسة 

لى أي مدى تستطیع تلبیة اهتمامات عن معرفتها الوثیقة بمجموعاتها و دین یالهتمامات المستف ٕ ا
     4.العمل بالمكتبةدین من خالل الممارسة الفعلیة و یالمستف

  :التبادل 2-3-1-2-3
ها لآلخر یتم التبادل المواد المكتبیة عن طریق اتفاق مكتبتین بحیث تقدم كل من        

حیث یوفر الحصول على المواد ال یمكن الحصول  مطبوعاتها التي یمكنها االستغناء عنها،
إنتاج م بین المكتبات التي یتوافر بها علیها عن طریق الشراء إذ أن التبادل كما هو معروف یت

الكتب التي یقل اإلقبال  من المواد المطبوعة المكررة تزید عن حاجتها أو التي یوجد بها عدد من
  5.من رصیدها عن طریق تبادلها مع مكتبات أخرى في حاجة إلیهاترى استبعادها علیها و 

  
  

                                                             
 .مراكز المعلوماتتنمیة مقتنیات المكتبات واالتجاھات الحدیثة في إدارة و .محمد فتحي تصدیر عبد الھادي،؛ متولي، ناركان إسماعیل -1

    81.، ص2001الدار المصریة اللبنانیة، : القاھرة. طبعة مزیدة
  2 70.ص. نفس المرجع .حمد فتحيم عیل؛ تصدیر عبد الھادي،متولي، ناركان إسما-
   70.ص، 1987 مؤسسة الخلیج العربانة،: القاھرة. منقحةمزیدة و 2.ط. دورھا التربويالمكتبة المدرسیة و. ي، حسن محمدعبد الشاف-  3
 ،2009 العالمي،جدار الكتاب :عمان .البحث األكادیميأساسیات المكتبات والمعلومات و. ي، حسن أحمدعلیان، ربحي مصطفى، المومن-4

   117.ص
122- 120.دار الفكر للنشر، ص: عمان .المعلوماتمقدمة في علم المكتبات و .النجداوي، أمین ربحي مصطفى، علیان،- 5  
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  :اإلهداء 2-3-1-2-4
حیث تمثل الهدایا  بدون مقابل،أو مؤسسة مجموعات مكتبیة مجانا و هو أن یقدم شخص        

المهداة من مؤلفین یتقدمون من تلقاء أنفسهم قد تكون المواد و  مصدرا هاما من مصادر التزوید،
قد تكون من هیئات أو المؤسسات أو من الناشرین أو من من إنتاجهم إلى المكتبة مجانا و  بنسخ

عاتها عند ینبغي مراهناك عدة شروط إهداء جزء من مكتباتهم الخاصة و  أشخاص یرغبون في
ا إال بعد التأكد من سالمتها ومناسبتها ایمن هذه الشروط عدم قبول الهدقبول المواد المهداة و 

من توافر هذا الشرط یستلزم فحص ومن طبیعي أن التأكد  دین من خدماتها،یالمستفللمكتبة و 
   1.تقییم المواد المهداة لتقریر قبولها من عدمهو 
  :خدمة اإلعداد الفني 2-3-2
  :الفهرسة و الفهارس 2-3-2-1

وضعها إعداد فنیا بحیث تكون في متناول المكتبیة و الفهرسة إعداد المواد حیث یقصد ب 
فإن األداة التي تنتج عن هذا اإلعداد هي  المجتمع المدرسي في أسرع وقت ممكن بأقل جهود،

د المكتبیة مرتبة بطریقة معینة الذي یعد بمثابة بیان بمحتویات المكتبة من الموا الفهرس،
لتي هرس المكتبة المدرسیة هو أحد الوسائل اإذ أن ف وضع لخدمة المترددین على المكتبة،یو 

ید یفوهذا و  عن المواد الموجودة في المكتبة،التالمیذ المعلومات و  األساتذةیسترجع من خاللها 
هذه میزة هامة خاصة و  مسبقة عن المواد قبل استخدامها،الفهرس في إعطاء صورة مصغرة و 

 یعینهم في ذلك الفهرس المعد جیدا،لتوجیه و والتالمیذ الثانویة الذین هم في حاجة إلى اإلرشاد 
ألخرى حیث أنه كما أن أهمیة الفهرس تزداد في مكتبة المدرسة أكثر من أهمیته في المكتبات ا

العثور على  ارتبط بمناهج المدرسة فإن استخدام التالمیذ للفهرس أيو  ،إذا ما أعد جیدا
  2.یة التعلیمیةفیمكن أن یكون في حد ذاته مفیدا من الناح المعلومة،

التي من شأنها تحقیق فهرس الجید للمكتبة بعض الشروط و كما ینبغي أن یتوافر في ال       
  :كوسیلة للتعلم ومن بینهاأداة بحث و االستفادة منه ك

  .یجب أن یعكس فهرس المكتبة المدرسیة مقتنیات المكتبة من كتب جمیعا :الحداثةاالكتمال و -

                                                             
34.ص. مرجع سابق .إنجلیزي -المعلومات عربيفي علم المكتبات و: الكافي. عبدهالصرایرة، خالد  - 1  
  2 102،103.ص. مرجع سابق. غادة عبد المنعم، موسى -
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نبغي أن إذا ما أرید لفهرس المكتبة أن یلعب دوره كأداة للبحث ی :االعداد الجید للبطاقات-
ذلك لسهولة اإلدراك من استخدامها و متبعا للتقنیات التي یوصى یكون معدا بطریقة جیدة و 

  .جانب المستخدمین
من بیة المستخدمین هم من التالمیذ و غال :مراعاة طبیعة المستفیدین المستخدمین للفهرس-

  .هؤالء التالمیذ حتى یقع الفهرس في مجال فهمهماألجدر أن یرتبط مستوى الفهرس بمستوى 
ر المكتبة مرتبطا بشكل مباش فهرس البد أن یكون :االرتباط المباشر باحتیاجات المستفیدین-

 لذلكالختیار المواد بالمكتبة و نسبة المدرسین كما هو الحال بالباحتیاجات المنهجیة للتالمیذ و 
  1.مقررات الدراسةلمفهرس على درایة كافیة بمناهج و یجب أن یكون ا

  :التصنیف 2-3-2-2
مجرد انتهائه ف یعد تصنیف المواد من العملیات الفنیة الهامة التي یقوم بها المكتبي،          

ترجاع فإنه یقوم بتنظیمها تنظیما فنیا لكي یسهل اس الحصول علیها،من اختیار المواد و 
فالتصنیف في اللغة هو تمییز األشیاء عن بعضها  ،االستفادة منهاالمعلومات من هذه المواد و 

لمواد إلى مجموعات حسب التصنیف في علم المكتبات یعني تقسیم الكتب غیرها من او  البعض،
استعمالها الهدف منه ترتیبها في تسلسل یساعد في إعادة المواد التي ترد من بعد الموضوع و 

في ضوء ذلك یحتل التصنیف مركزا هاما في المكتبة المدرسیة في اكنها الصحیحة و إلى أم
یعتبر للجماهیر القراء بوسائل سهلة ومیسرة و تقدیم هذه المجموعات و  سبیل تنظیم مجموعاتها،

  2.الفهرس أحد أنواع نواتج عملیة التصنیف
توجیه المجتمع المدرسي  ویمكن القول إن الغایة من التصنیف في المكتبات هي جلب أو     

  3.إلى الكتاب بأسرع وسیلة ممكنة
  
  
  

                                                             
  1 71،72.ص ،.]ت. د[البیطاش سنتر للنشر، : اإلسكندریة. أنشطة و خدمات المكتبات المدرسیة. عوده، محمد مكاوي -
100.ص .مرجع سابق. غادة عبد المنعم، موسى - 2  
124.ص .مرجع سابق .المبرز، عبد هللا بن إبراھیم - 3  
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  :دینیخدمة المستف 2-3-3
 :خدمة اإلعارة 2-3-3-1

رات الهامة أحد المؤشالتي تقدمها المكتبة المدرسیة و  تعتبر االعارة من أهم الخدمات          
عملیة تسجیل مصادر  عارة بأنهاوتعرف اإل عالقتها بالمجتمع المدرسي،على فاعلیة المكتبة و 

ارج أو إخراجها الستخدامها خ ،1)طالع الداخلياإل( المعلومات من أجل استخدامها سواء داخلیا
عارة عادة یشرف على العملیة موظف اإللمدة معینة من الزمن و  )عارة الخارجیةاإل( المكتبة

تشمل خدمات و  المستعیر،كد من إرجاعها من قبل الذي یقوم بتسجیل المادة قبل إخراجها لتأ
  :عارة ما یلياإل
أو دون تسجیل للمادة المطالعة الداخلیة سواء كانت من خالل تسجیل المادة المعارة -1

تنظیم بحیث یسهل الوصول إلیها وتوفیر  مناسبةالمستعیرة وذلك بتوفر مصادر المعلومات و 
  .مناسب للقراءةمكان مریح و 

فیها یستطیع المستفید إخراج المادة التي یحتاجها إلى خارج المكتبة عارة الخارجیة و اإل-2
  .في بیته أو أي مكان آخرلقراءتها 

  .ال یزال المستعیر بحاجة إلیهاارة للمواد المستعارة والتي انتهت مدة إعارتها و تجدید االع-3
للمكتبة أن تقوم یمكن المیذ الذین هم بحاجة قویة لها و حجز الكتب عند استعارتها لبعض الت-4

  .بحجز بعض المواد في جناح خاص داخل المكتبة بحیث یتم اإلطالع علیها داخلیا
تذكیر المستعیر بذلك عن طریق االتصال بهم سواء بشكل مباشر أو متابعة المواد المتأخرة و -5

  2.من خالل إشعارات خاصة
  :الخدمة المرجعیة 2-3-3-2

المرجعیة بأنها نوع من عمل المكتبة یهتم اهتماما مباشرا یمكن تعریف الخدمة           
دین من المكتبة في الحصول على المعلومات فضال عن استخدام التقنیات یبمساعدة المستف

عتبار مجموعة المكتبة ككل مجموعة معنى ذلك أنه یمكن او  ،ة أو للبحثالمكتبیة سواء للدراس

                                                             
172.ص .مرجع سابق. حامد على، أسامة - 1  
207،208.ص .مرجع سابق .النجداوي، أمین ربحي مصطفى، علیان، - 2  
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ترتیبها بقصد االستفادة منها تم اختیارها وتنظیمها و مجموعة المكتبة قد مرجعیة على اعتبار أن 
  :تهدف الخدمة المرجعیة إلى تحقیق اآلتيل الدراسة واستشارتها مرجعیا و في مجا

  1.الرد على االستفسارات الخاصة بالمجتمع المدرسي-
  .االرشاد إلى أوعیة المعلومات التي تساهم في الحصول على المعلومات-
كافة مصادر المعلومات األخرى حیث ستخدام أوعیة المراجع بالمكتبة و اتدریب التالمیذ على -

قول أن الخدمة المرجعیة یكاد یكون مفهوم شامل یجعل منها أساس الخدمة المكتبیة یمكن 
  2.المدرسیة

  :الخدمة الببلیوغرافیة 2-3-3-3
تعد الخدمات الببلیوغرافیة من أبرز الخدمات المكتبیة المدرسیة نظرا إلفادتها الكبیرة في         

مساعدة القارئ في تنظیم قراءته في شتى الموضوعات فضال عن كونها وسیلة هامة في إحاطة 
ودورها ال فإن طبیعة المكتبة المدرسیة بطبیعة الحو  ،اقتنتها المكتبةالقراء بالمواد الجدیدة التي 

فیا التي یجب أن تقوم بإعدادها الثقافي المنوط بها تؤثر في نوعیة الببلیوغراالتعلیمي و التربوي و 
صدارها و  ٕ   3.نشرها داخل نطاق المجتمع المدرسي أو خارج هذا النطاقوا

  :خدمة اإلحاطة الجاریة 2-3-3-4
ن فروع المعرفة خاصة ما یقصد باإلحاطة الجاریة اإللمام بالتطورات الحدیثة في أنواع م      

جة نتیهذا االهتمام قد یكون و  االهتمام بهذه التطورات،و ) التالمیذ( منها المجتمع المدرسي یهم
موضوع معین من أجل اإلطالع علیه أو في ث ما نشر رغبة شخصیة في التعرف على أحد

  :التالیةخدمة اإلحاطة الجاریة تتضمن النشاطات و  استخدامه في البحث أو التدریس،
  ؛ستعراض الوثائق وتصفحهاا-
  ؛المیذ الذي تقدم لهم هذه الخدماتحتیاجات التااختیار المواد بما یتناسب و -

                                                             
55.ص، 1992 التوزیع،العربي للنشر و :القاھرة .مراكز المعلوماتالخدمة المرجعیة في المكتبات و. النشار، السید - 1  
56.ص. نفس مرجع. النشار، السید - 2  
198- 197.ص .مرجع سابق. حامد على، أسامة - 3  
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المكتبة أسلوب إذ تستخدم  ،1المناسبةاشعار التالمیذ بالمواد التي تهمهم بالطرق -         
مع كل ما هو جدید في هي خدمة البث االنتقائي لتبقي المستفید متماشیا یرتبط بالتطورات و 

  2.المكتبة
  :خدمة اإلرشاد 2-3-3-5

حیث أنها تهدف إلى مساعدة  المكتبة،ة اإلرشاد من الخدمات الضروریة بتعد خدم          
تتعدد صور اإلرشاد في وهذا و  على المواد أو المعلومات المطلوبة، التالمیذ في الحصول

كما یقوم بإرشاده  المتردد إلى كیفیة استخدام الفهرس،المكتبة المدرسیة فقد یقوم المكتبي بإرشاد 
ائیة كذا إرشاد التالمیذ إلى المواد القر ف یجد فیها المعلومات المطلوبة و إلى المراجع التي سو 

  3.ذلك بتوفیر المواد المناسبةالمناسبة لقدراتهم و 
  :دینیتدریب المستف 2-3-3-6

دین هو عبارة عن برامج تعدها المكتبة بهدف تنمیة المهارات األساسیة یتدریب المستف          
دة الفعالة من مصادر المعلومات كتساب التالمیذ القدرة على تحقیق اإلفااو للتعامل مع المكتبة 

  :دین یهدف إلى تحقیق ما یليیتدریب المستفو  المعلومات،ستفادة من الخدمات المكتبیة و االو 
للتعرف على كافة اإلمكانات المتاحة للحصول على المعلومات عن طریق تهیئة التالمیذ -1
  .غیرهاریفه بفهارس المكتبة وخدماتها وكیفیة استخدام الكتب المرجعیة و تع
  .الوسائل المثلى للحصول على المعلوماتتعریفه باألسالیب و -2
خدمات المكتبة تجاه اتجاه تلقي المعلومات بشكل عام و  خلق روح إیجابیة لدى التالمیذ-3

  .بشكل خاص
تجهیزها من  الجهود العلمیة بشكل یكفل سهولةنجاز األعمال و امیذ كیف یقومون بتعلیم التال-4

  4.المعلوماتجانب نظام التوثیق و 
  
  

                                                             
   154.ص ،.]ت.د[التوزیع، دار صفاء للنشر و :عمان.مراكز المعلوماتخدمات المستفیدین من المكتبات و .غالب عوض النوایسھ، -1

214.ص. مرجع سابق .أمین النجداوي، ربحي مصطفى، علیان، - 2  
135- 134.ص .مرجع سابق .عبد المنعم، موسى غادة - 3  
113.ص .نفس المرجع. النوایسھ، غالب عوض - 4  
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  :مصادر تفعیل المكتبة المدرسیة-3
  :مدیریة التربیةوزارة التربیة و  3-1
  :وزارة التربیة 3-1-1

 إن صاحبة الدور العظیم فیما یتعلق بعالقة التلمیذ بالمكتبة المدرسیة،وزارة التربیة هي         
 ،متخذ القرار بأهمیة المكتبة المدرسیة في حیاة التلمیذ سیعود على جمیع األطراف بالفائدة إدراك

التلمیذ هم منفذون لسیاسات الوزارة بشكل  أمین المكتبة، الناظر،المدرس و كاألخرى  فاألطراف
لك فالدور الذي یمكن أن تلعبه الوزارة في المكتبة المدرسیة یمكن أن یكون ما بذو  أو بآخر،

  :یلي
النظر إلیها على أنها هتمام بمكتبة المدرسیة و إصدار القرارات الملزمة لإلدارات المدرسیة باال-1
  .ستغناء للمجتمع المدرسي عنهاجر الزاویة في نظام التعلیم فال اح
 بعدم تكلیف األمناء بأي أعمال خارج إطار وظائفهم، المدرسةإصدار القرارات إلدارات -2

  .دفع تالمیذهم إلیهاعلى زیارة المكتبة المدرسیة و  األساتذةوحث 
  .زیادة میزانیة المكتبات المدرسیة من أجل اقتناء المواد المكتبیة-3
حسب خطط بحاجة التلمیذ الكتب المرجعیة التي تفي وید المكتبات المدرسیة باألثاث و تز -4

  .مصادر التمویلالوزارة و 
عناصر وضع الخطة السنویة لقسم المكتبات المدرسیة مستمدة من دور كل عنصر من -5

  .متابعة تنفیذهاتفعیل المكتبات المدرسیة و 
تقییم غراض اإلطالع و تنفیذ زیارات میدانیة شهریة من قبل قسم المكتبات المدرسیة أل-6

  .مدارسمجاالت التفعیل المختلفة في ال
  1.تنفیذ شراء الكتب المكتبات المدرسیة للمدارس على حساب میزانیتها سنویا-7
  2.إعداد قوائم لعناوین كتب المكتبات المدرسیة المستمدة من حاجة المیدان بصورة متجددة-8
  

                                                             
 ،2006 دار الكتاب الحدیث، :القاھرة .كیفیة تطویرھاالمكتبات المدرسیة وأھدافھا وبرامجھا و .أحمد عبد هللا، عیسوى، أحمد محمد العلي، -1

     151- 150.ص
148.ص، 2006 دار أسامة للنشر، :عمان. المرجع  في علم المكتبات. عبد الحمید، فادي - 2  
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  :مدیریة التربیة 3-1-2
متابعة أوجه تفعیل تلفة في المدیریة من أجل تنفیذ و ضرورة التنسیق الفعال بین األقسام المخ-

  .المكتبة المدرسیة
المدرسین لتعریفهم بأوجه التفعیل المختلفة ووضع ورش عمل لتدریب مدراء المدارس و  عقد-

  .مؤشرات واضحة لمتابعة آلیة التفعیل داخل المدرسة
شاملة في قسم التقنیات تتضمن معلومات ومعطیات واضحة و العمل على إنشاء قاعدة بیانات -

  .ات المدرسیةالمكتبحول 
ضرورة متابعة اإلشراف التربوي ألوجه التفعیل المختلفة للمكتبة المدرسیة أثناء الزیارات -

  .اإلشرافیة المختلفة
  .زیادة األنشطة المرتبطة بالمكتبة في الخطط السنویة اإلشرافیة-
  .مدارسفي المدرسة بإعطاء حصة واحدة شهریا داخل المكتبة المدرسیة في ال أستاذإلزام كل -
اختیار أمین مكتبة متخصص في علم المكتبات أو لدیه تأهیل جید في هذا المجال للمدارس -

  .المتنوعةجع الكافیة و المراوالتي تحتوي على الكتب و التي تتوفر بها مكتبة 
  .تحدید احتیاجات المكتبة المدرسیة لكل مدرسة-
    1.المدرسةحل إشكاالت اختیار قیم المكتبة بالتعاون مع مدیر -
  :مدیر المدرسة 3-2

وتتمثل القیادة التربویة هنا في  إن للقیادة الفاعلة دور مهم لنجاح أي مؤسسة تربویة،         
ي هو الذو  ،تحقیق أهداف المدرسة بوجه عام مدیر المدرسة الذي یعتبر المسؤول األول عن

  :المدرسة نحو المكتبةفي ما یلي بعض واجبات مدیر و  یهتم بنشاط المكتبة بنوع خاص،
  ؛التجهیزات الالزمة قدر اإلمكانو تزویده باألثاث توفیر المكان المناسب للمكتبة و - 
  ؛توظیف المكتبةه في إدارة و تسهیل مهام أمین المكتبة لتحقیق مسؤولیات- 
  ؛عه برنامج الخطة السنویة للمدرسةأن یقدر رسالة المكتبة عند وض- 
  ؛ة للمكتبةأن یعمل على ترتیب حصص ثابت- 

                                                             
150-146.ص .مرجع سابق. العلي، أحمد عبد هللا - 1  
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طالع على دفاتر ثمرة و وا ت ألخر لمناقشة التالمیذ فیما قرءأن یزور الصفوف من وق-         ٕ ا
  ؛المطالعة
  ؛بنود خاصة لتقییم أمین المكتبة أن یتضمن التقریر السنوي لمدیر المدرسة-
  ؛االعتبار عند تقویمه لهمدام المكتبة یأخذ بعین ستخاخبار المعلمین بأن ا-
وفي الوسائل الكفیلة بجذبهم إلى  كیفیة تعامله مع التالمیذ یناقش أمین المكتبة في-
     1؛مكتبةال

  ؛ذات فائدة المراجع التي یمكن أن تجعل من مادتهو  یناقش كل مدرس في مادته-
  ؛مة ألوجه النشاط الثقافي للمكتبةالز الأن یوفر المبالغ -
  2.السجالت المكتبة المختلفةاإلطالع على -

  : أمین المكتبة 3-3
األول متعلق بتنظیم المجموعات ومتابعة  یؤدي أمین المكتبة عمال متخصصا ذو شقین،       

ستخالص المعلومات مجتمع المدرسي في كیفیة االثاني هو مساعدة الوتنمیتها والتعرف علیها و 
كل المستجدات في میادین  المكتبات متابعةعلى أمین و  من ذلك الفیض المتنوع من المصادر،

من رة الحدث في هذا المجال من جهة و التطورات التي تطرأ على المكتبات لمسایتخصصه و 
المضامین المتعلقة بمواد المدرسة كي لتغیرات التي تطرأ على البرامج و جهة أخر اإللمام بكل ا

  3.یتسنى له أداء مهامه على أتم وجه
  :المكتبةمؤهالت أمین  3-3-1

لكي یتسنى أداء مهامه بكفاءة و  یعتبر أمین المكتبة من أبرز عناصر تفعیل المكتبة،        
والتربیة  عدة مجاالت أهمها المكتباتخبرات في ب أن یمتلك مجموعة من المؤهالت و یج
  :ففي مجال المكتبات ،اإلدارةو 

  .التربویةو المتناسبة مع البرامج الدراسیة إدارة المجموعات المكتبیة -
  .استرجاع المعلومات لخدمة المجتمع المدرسي-
  .الخبرة الكافیة بمصادر المعلومات-

                                                             
  1 31.ص ،2006دار الوفاء لدنیا،  :القاھرة .تحدیات العولمة الثقافیةالمكتبة المدرسیة و. السعید مبروك، إبراھیم -
  2 32.ص. نفس المرجع. السعید مبروك، إبراھیم -
27.، ص2001، دار الكتاب الحدیث :اإلسكندریة .المعلوماتمدخل إلى علم المكتبات و .أحمد عبد هللا العلي، - 3  
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المرغوبة صور حول طبیعة الخدمات الحالیة و یكون لدى أمین المكتبة المدرسیة ت أن-       
  .العملیة التعلیمیةى االرتباط الدائم بین المكتبة و مستقبال إلبقاء عل

  :المكتبة المدرسیةواجبات أمین  3-3-2
  :واجبات في عمله تتمثل فيیقوم به أمین المكتبة من أدوار و إن أهم ما یجب أن     

وتسییر استفادتهم من  إعداد المكتبة كورشة دراسیة الكتساب التالمیذ المهارات المكتبیة،- 
  1؛مختلف المواد المكتبیة

التالمیذ زمالئه المدرسین و بحیث یسهل على أن یبرز ما تحتویه المكتبة من معلومات -
  ؛االهتداء إلیها

الطریقة التي تسیر ویضع التعلیمات الكفیلة بفهم  أن یدیر مكتبته بالطرق التي تنظم عملها،-
  ؛علیها المكتبة

ما تحتاج إلیه من كتب  تحدیداسة المناهج الدراسیة بالمدرسة وتحلیلها إلى وحدات دراسیة و در -
عداد ببلیوغرافیا موضوعیة لكل وحدة أساسیةو بصریة  ،مواد سمعیة، ومصادر ٕ   ؛ا

   2؛جذاب في المكتبة للترحیب برواد المكتبة من التالمیذخلق جو مناسب مریح و -
إعارة بسیط لتشجیع استعارة  وضع برنامجفهرسة وتصنیف الكتب ووضعها على الرفوف و -

  ؛استعادتها بعد انتهاء مدة اإلعارةالمكتبة و  مواد
  ؛تشجیعهم على استخدامهاالمكتبة و الترحیب بالتالمیذ عند ارتیادهم -
ألجل وضع برامج للمكتبة وخطط سنویة لتوظیفها تكوین لجنة تضم بعض مدرسي المواد -

  3؛ورسم سیاستها
  4؛مقتنیاتهالتسویق لخدماتها و االدعایة للمكتبة و -
  

                                                             
دراسة میدانیة بثانویات بلدیة  :واقع استخدام المكتبات المدرسیة من طرف التالمیذ في المرحلة الثانویة. روابحیة، آمنة، زقاري، نوال -1

   22.، ص2011جامعة منتوري، : قسنطینة .مذكرة ماستر في علم المكتبات. قسنطینة
   71.ص ، 2008مؤسسة طبیة للنشر، :القاھرة. ، أنواعھاأھدافھا مفھومھا،: المكتبة المدرسیة. طارق عبد  الرؤوف  ،عزوز، رفعت، عامر -2
ى مكتبات المدارس ملتق.لبنان نموذجا القطاع العامي لمكتبات المدارس في الالوضع الح .جیھان الخوري منصور، دنیا، عون بولس، -3

  :متاح على 19/5/2007-18 بیروت، :مكتب الیونسكو .المعلوماتكمركز للتعلم و
<http://www.goethe.de/ins/lb/bei/pro/schoollibraries/confronceraport/c-7r.pdf>  )طالعتاریخ اإل :

23/02/2017.(  
72.ص .نفس المرجع .عامر،طارق عبد الرؤوف رفعت، عزوز، - 4  
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  :دور المعلمین 3-4
بین ي تشكل نقطة الوصل بین المكتبة و المهمة التاألساسیة و ن المدرسین هم الحلقة إ       

كما یؤثر على  یؤثر موقف المدرسین تجاه المكتبة على أسلوبهم في التعلیم،و  صفوف المدرسة،
 وح اإلیجابیة في التالمیذ،ر مما ینمي ال إیجابیا، األستاذمواقف التالمیذ أنفسهم إن كان موقف 

  :تفعیل المكتبةمن واجبات المعلمین في وعكس و 
ستمرار ككتابة األبحاث مثال أو استخدام م التي تستهدف استخدام المكتبة باتوفیر طرق التعل-

طریقة بتعاد عن الشرح العادي بالاالحدیث یتطلب استخدام المكتبة و فأسلوب التدریس ال المراجع،
  ؛المقرر الكتاب المدرسيحشو أذهان التالمیذ بالمعلومات الموجودة في التقلیدیة و 

عطائها ألمین المكتبة مواد التي تتناول مادة كل منهم و إعداد قوائم بال- ٕ لشرائها للرجوع إلیها ا
  ؛عند اللزوم

 ك الدرس،مادة أن یضع في خطة التدریس أسماء بعض المراجع المنتمیة لذل أستاذ على كل-
  ؛استخدامهامن تالمیذه الرجوع إلى المكتبة و یطلب و 
شرح المراجع ذلك لالمادة بعض الدروس في المكتبة و  أستاذ طيمن الضروري أن یع-

  ؛إلخ...موسوعاتالضروریة من معاجم و 
یكلفها ن لكل مجموعة جزءا من موضوع ما و باإلمكان تقسیم الصف إلى مجموعات بحیث یعی-

  ؛رحیث إشراك التالمیذ في دراسة الموضوع یفیدهم أكث بالبحث عنه،
التي تشمل كیفیة جمع المعلومات من المهارات الالزمة لكتابة البحث و تدریب التالمیذ على -

   1؛ذلك بالرجوع إلى المكتبة المدرسیةكیفیة تدوینها و و  المصادر المختلفة،
          
  
  
  
  

                                                             
158،159.ص مرجع سابق، .فادي عبد الحمید، - 1  
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     :خالصة الفصل
المقومات مدرسیة لیست مجموعة من العناصر و مما سبق نستنتج أن المكتبة ال        

مجموعة مصادر فهي  ،التجهیزات وأخصائي المكتبةثاث، األ، المبنىالمتمثلة في 
إنما  فقط، بل تم إعدادها فنیا للتداولی لم طبوعةللمعرفة من المواد المطبوعة وغیر الم

فا فعلیا لخدمة المناهج حیث یجب توظیف هذه المواد توظی ،أكثر من ذلكیتعدى األمر 
أعضاء  تحقیقها من خالل التعاون بین جمیعجملة األهداف السابقة یمكن ف ،الدراسیة

سیا مؤثرا على إنجاح وفي الحقیقة یعتبر التعاون عامال أسا ،مكونات المجتمع المدرسيو 
توعیة كل فرد من أفراد المجتمع یجب االهتمام به من خالل حث و ا ولذ ،دور المكتبة

  . المدرسي
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  .الحدیثة امكتبة المدرسیة في ظل التكنولوجیاستخدام المجموعات المكتبیة في ال :الفصل الثاني
  :تمهید

 المكتبةبصفة عامة و  ، جعل المكتبةي یشهدها هذا العصرإن التطورات التكنولوجیة الت   
ت التكنولوجیة الحدیثة في المدرسیة بصفة خاصة تتجه إلى استخدام هذه الوسائل والتقنیا

 المدرسیة، م المجموعات المكتبیة في المكتبة، خاصة فیما یتعلق باستخداخدماتهامختلف 
من أهم العوامل التي تساعد  جیة من قبل هذا النوع من المكتبةفاستغالل هذه الوسائل التكنولو 

المدرسي على استخدام المواد المكتبیة واالرتیاد لها، متحدیة في ذلك أهم المشاكل التي  المجتمع
الثانویة، وعلیه تناولنا في  استخدام هذه األخیرة في المكتبة من الممكن أن تواجه المستفیدین في

من الوسائل التكنولوجیة المستخدمة في المكتبات المدرسیة، أهم الصعوبات  التي : هذا الفصل
الممكن أن تعرقل استخدام المجموعات المكتبیة، وكما تطرقنا إلى العوامل المساعدة على 

   . استخدام المجموعات في المكتبة المدرسیة
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  :استخدام التكنولوجیا الحدیثة في المكتبة المدرسیة_ 1
  :الجدید للمكتبة المدرسیةالمفهوم _ 1_1
  :التكنولوجیا المكتبیة_ 1_1_1

تشمل مجموعة األجهزة واآلالت واألسالیب الحدیثة المستخدمة في المكتبة العصریة،   
لكترونیة، واستخدام شبكات لیة اإللكترونیة ونظم االتصال اإلكما تشمل أیضا الحاسبات اآل

والمؤتمرات عن بعد والبرید اإللكتروني وغیرها  نترنتومات ومراصد المعلومات وشبكات االالمعل
ر بعض مح ّ تویات المكتبة على شرائط األفالم وتحفظ في علبها من وسائل االتصال، حیث تصو

الصغیرة والخاصة، تستخدم في قراءة هذه التسجیالت المصغرة أجهزة قراءة المیكروفیلم، أي 
  1.جمیع الوسائل واألدوات الالزمة

  :الشاملةالمكتبة _ 2_1_1
سم فقد كان رسیة إلى كثیر من التغیرات في االدعا الدور التربوي الجدید للمكتبة المد لقد  
وكلها " إلخ...تعلیمیة، مركز المعلومات المكتبة المدرسیة، مكتبة شاملةالمواد المركز "یقال 

ا  ،2مسمیات أكثر استخداما عوضا عن المصطلح التقلیدي من المكتبة المدرسیة المكتبة إًذ
الشاملة دینامیكیة تتصف بالفاعلیة والتغیر المستمر فهي ال تتألف من مجموعات من الكتب 

نما تستخدم كل طریقة معروفة ٕ لتشجیع  منظمة ومفهرسة ومصنفة جاهزة لإلعارة فحسب، وا
االهتمام بالقراءة الجیدة والمشاهدة المفیدة وتنمي حب االستطالع استخدام مقتنیاتها فتثیر 

  3.كري وتوسع أفق التلمیذ مداركهالف
لقد اهتمت المكتبة المدرسیة الحدیثة بالتثقیف الذاتي للتلمیذ، كما اهتمت المكتبة الشاملة   

مصادر المعرفة، وأصبح الموضوع الواحد في المنهج یعالج في عدة كتب وبآراء العدید من ب
المؤلفین وبوسائل مسموعة ومرئیة، مما أعطى للتلمیذ فرصة الحصول على المعلومات من 

الكتاب المدرسي، األمر الذي منح التلمیذ إمكانیة معالجة أوجه القصور  باستثناءمصادر أخرى 

                                                             
رسالة . دراسة میدانیة للمدارس الثانویة بالغرب الجزائري: نترنت بالمؤسسات التربویةالمكتبة وفضاء اال. ن حجار، میلودالعربي ب_ 1

   90. ، ص2012جامعة وھران، : وھران. دكتوراه في علم المكتبات والعلوم الوثائقیة
06. ص. مرجع سابق. العلي، أحمد عبد هللا، عبد الھادي، زین_  2  
105. ص. نفس المرجع. العربي بن حجار، میلود_  3  
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ثقافي والمعرفي إلى جانب تنمیة المهارات المكتبیة التي تساعده على استخدام في تكوینه ال
  1.المكتبة واإلفادة منها

  :مراكز مصادر التعلم 1-1-3
تالمیذ الو  ساتذةة یقدم خدماته لألاألخیرة على أنها موقع في المدرستعرف هذه         

والتعلم المتنوعة سواء مطبوعة منها أم داریین وغیرهم، وتشمل خدماتها توفیر مصادر التعلیم اإلو 
تاحة شبكة المعلومات وخدماتها، تمثل إنتاج المصادر والتدریب المهني وغیرها  غیر المطبوعة ٕ وا

من خالل تجهیزات مجهزة وعملیات واختصاصي مؤهل یهدف إلى توفیر بیئة تعلیمیة غنیة 
على دمج تقنیة المعلومات  بالمصادر وتوظیف أسالیب التعلم والتعلیم الحدیثة المعتمدة

   2.واالتصال في العملیة التعلیمیة
لقد أدت الحاجة التربویة إلى ضرورة تنوع مصادر المعلومات وتوفیرها بما یالئم        

احتیاجات المتعلم ومیوله وقدراته واستعداداته وتسهیل االفادة منها، ونتیجة التطورات التكنولوجیة 
ي بدأت تواجه العملیة التعلیمیة من زیادة عدد التالمیذ في المدارس في هذا القرن فمشكالت الت

والتغییر المستمر في المناهج والطرق التعلیمیة وتطور المستجدات التكنولوجیة، حیث لم تعد 
ة على مواجهة هذه التطورات والمتغیرات السریعة، وعلیه تعتبر المكتبة المدرسیة التقلیدیة قادر 

ألنها أفضل الصیغ لمواجهة االنفجار ، نشاءهامصادر التعلم من بین المبررات ال مزایا مركز
فرصة التعلم والحصول على  األستاذالمعرفي، وقادرة على استخدام تكنولوجیا التعلیم، كما تتیح 

الخبرات من خالل توفیر شتى أنواع مصادر المعلومات التعلیمیة، كما تساعد على التعلم 
تعلیمیة مما یزید من مهارة وكفاءة في یر دور األستاذ بما تقدمه من فرص الذاتي، حیث تغ

   3.التدریس، فالهدف األساسي لوجود هذا المركز هو مالحقة  المدرسة التقدم التكنولوجي
  :علیه یتم تحدید مراحل تطور مصطلح مركز مصادر التعلم كالتالي     

  مرحلة مصطلح مكتبات الصفوف-
                                                             

07. ص. مرجع سابق.العلي، أحمد عبد هللا، عبد الھادي، زین - 1  
على .[ضوء االتجاھات العالمیة ت غزة فيم بمدارس المرحلة األساسیة بمحفظاتقویم مراكز مصادر التعل .أبو عودة، علي أحمد محمد -2

متاح . 11.، ص2007الجامعة االسالمیة، : غزة .وطرق التدریس  رسالة ماجستر في مناھج ].الخط
   )05/03/2017:طالعتاریخ اإل( library.iugaza.edu.ps/thesis/73823.pdf>|<http//:على

مجلة كلیة  ].على الخط.[بالمملكة العربیة السعودیة من وجھة نظر المتدربینتقویم برنامج دیبلوم مراكز مصادر التعلم . جامعة األزھر -3
 :، متاح على108 .ص ، 1 .مج ،157.،ع2014 جامعة األزھر، ینایر: السعودیة .التربیة

//fac.ksu.edu.sa/sites/default/filles/imtn-pdf>:<http )05/03/2017: طالعتاریخ اإل(   
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  ؛كتبة المركزیة أو الرئیسیةمرحلة مصطلح الم-
   ؛مرحلة مصطلح مكتبة المواد أو الموضوعات-
  مصطلح المكتبة الشاملة أو مكتبة الوسائل المتعددة؛مرحلة -
                 1مرحلة الوصول إلى مراكز مصادر التعلم في وضعها الحالي؛-

  :الوسائل التعلیمیة_ 2_ 1
استخدامها ألسالیب ووسائل تعلیمیة حدیثة في من الخصائص الممیزة للمدرسة العصریة   

عملیات التعلیم والتعلم، حیث یمكن من خالل االستخدام الهادف لهذه الوسائل أن توفر المدرسة 
یجابیاته وتشبع  ٕ لتالمیذها خبرات تعلیمیة مشوقة تدفع التالمیذ إلى التعلم المثمر وتثیر نشاطه وا

ال توفره األسالیب والوسائل التعلیمیة وهذا ما  الستطالع والنقص العقلي،حبه الطبیعي ل
  .التقلیدیة
لقد برزت أهمیة استخدام الوسائل التعلیمیة في المكتبة المدرسیة نظرا لما یتمتع به من   

  :الممیزات العدیدة أهمها ما یلي
 المناهج وطول المقررات  استخدام الوسائل التعلیمیة أدى إلى التغلب على مشكلة اتساع

 یة؛الدراس
  استخدام هذه المواد من خالل األجهزة الخاصة بها أدى إلى السماح باستفادة أكبر عدد

بنفس فاعلیة استخدامها مع األعداد الصغیرة وقد أدى ذلك إلى  التالمیذممكن من 
 ؛بالمدارس التالمیذتفادي مشكلة تزاید أعداد 

 الذاكرة في االحتفاظ بالمعلومات المحصلة إلى أطول فترة ممكنة، ألن األثر  تساعد
؛  الذي تتركه المعلومات المحصلة عن طریق هذه المواد یكون أكثر عمقًا

  تحمل هذه المواد معلومات ال یمكن لغیرها من مواد المعلومات أن تحملها كاألصوات
 البشریة؛

  جعل عملیة التعلم والتعلیم ممتعة حیث تشعر تساهم هذه المواد في حالة استخدامها
 .األستاذاهتمام المتعلمین وتحفزهم على متابعة شرح 

                                                             
  1   12،13.ص. مرجع سابق .على أحمد محمد أبو عودة، -
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فكلما كانت أقسام الوسائل التعلیمیة بالمدارس غنیة في أعدادها من المواد السمعیة    
وكذلك بتنوعها في شتى المجاالت الموضوعیة التي تفي  والبصریة وغنیة في تنوع أشكالها،

تطلبات الخاصة بالعملیة التعلیمیة كلما كانت قادرة على المساهمة الفعالة في تحقیق بالم
 1.األهداف والوظائف المنوطة بالمكتبة المدرسیة

  :المجموعات الرقمیة 1-3
بعد  تعد المجموعات الرقمیة واحدة من أهم التطورات التي تؤثر في المكتبات خاصة      

حیث دأب  انتشار استخدام التكنولوجیات الحدیثة بین جمیع المستفیدین من المكتبة المدرسیة،
الكثیرون منهم إلى الولوج المباشر واالستفادة في أي وقت، ونتیجة للتغیر في المجموعات ترتب 

تها، إلیه من المعلومات التي هو بحاج وامن خالل ما توصل عنه تغیر في حاجیات المستفیدین،
من هنا یوجد دور جدید ینتظر المكتبة المدرسیة بناء على تغیر سلوك المستفید في ضوء 

والمواد المكتبیة، مما یتطلب  المستفیدفهذه األخیرة قلصت المسافات بین  التكنولوجیات الحدیثة،
، منها االنتقال من مراكز للتجمیع تعنى بالحفظ إلى منافذ تسهل الوصول للمجموعات المكتبیة

فالمجموعات الرقمیة تعتبر من أهم الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، التي یجب على المكتبات 
ثل هذه األخیرة في المصادر وتتم المدرسیة أن توفرها لتتمكن من التماشي مع متطلبات العصر،

الالورقیة سواء كانت وسائط إلكترونیة أو متاحة على الخط المباشر، ومن بین المجموعات 
أو تحویل الرقمیة نجد الكتب الرقمیة التي تعتبر من الوسائط المعلوماتیة التي یتم انتاجها 

وكذا الدوریات اآللي،  المحتوى النصي للكتاب باستخدام تطبیقات البیئة الرقمیة على الحاسب
الرقمیة التي تعتبر أعمال تصدر بطریقة متتابعة بشكل رقمي، وباإلضافة إلى المواقع المرجعیة 

، 2الخ وقواعد البیانات...المتوفرة في االنترنت التي تتوفر على الكتب، الموسوعات، قوامیس
أن تمتلك موقع إلكتروني یستلزم على المكتبات المدرسیة فوجود هذا النوع من مصادر الرقمیة 

أو برید إلكتروني، وعلیه أصبحت هذه المصادر ضرورة حتمیة في ظل استخدام التقنیات 
    .التكنولوجیة الحدیثة في المكتبات بصفة عامة والمكتبات المدرسیة بصفة خاصة

                                                             
35،36.ص .مرجع سابق. دراسة نظریة وتطبیقیة: مكتبات المدارس الثانویة. حامد على، أسامة - 1  

  :متاح على]. على الخط[  asmaalghamdi: في. المحاضرة الرابعة: مصادر المعلومات الرقمیة. فؤاد، نھال -2
<http://asmaalghamdi.files.wordpress.com/2015/10/d985d8b5d8...pdf>) 30/03/2017:طالعاإلتاریخ.(  
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  :في المكتبة المدرسیة استخدام الحاسب اآللي واالنترنت 1-4
  :الحاسب اآللي في المكتبة المدرسیة 1_4_1

لمعلومات، وقد حرصت المكتبات یعد الحاسب اآللي من أبرز ما أتاحته تكنولوجیا ا  
 :استخدام الحاسب اآللي للعدید من األسبابعلى 

التزاید الهائل في كمیة المعلومات المطبوعة وقد أدى ذلك إلى عدم قدرة الطرق التقلیدیة       
  تخزینها واسترجاعها بدرجة مرضیة وجیدة؛، تنظیمها، المعلوماتعلى حفظ 

تغیر طبیعة الحاجة إلى المعلومات، فبدال من الحاجة إلى كتاب معین أصبح السؤال عن       
  معلومة محددة؛

  الرغبة في تطویر األعمال الروتینیة في المكتبات وتقدیمها بشكل جید وسریع؛       
المكتبیة الحالیة بحیث یمكن أن تؤدي الخدمات المكتبیة الحالیة كاإلعارة  تطویر الخدمات      

  استرجاع المعلومات بصورة أسرع؛و  وخدمات
  المساعدة في إقامة نظم تعاونیة بین المكتبات في األعمال ذات الطبیعة التكراریة؛     
  1.التكراریةتقلیص عملیات التكرار واالزدواجیة في األعمال ذات الطبیعة      

  :تتمثل مجاالت استخدام الحاسوب اآللي في المكتبة المدرسیة في ما یلي
  :في مجال التزوید_ 
قبل الشروع بطلبها وذلك من خالل البحث سهولة تدقیق المواد التي یتم التنسیب بشرائها _ 1

یمكن تحمیلها في قاعدة البیانات المستخدمة في المكتبة أو من خالل البحث في قواعد خارجیة 
  للنظام؛

لغاءها كلما دعت الحاجة إلى _ 2 ٕ السهولة والقدرة على إدخال البیانات الجدیدة وتحدیثها وا
  2ذلك؛

  متابعة الطلبیات المتأخرة بیسر وسهولة وبشكل دوري؛_ 3
سهولة معرفة وضع الكتاب والمراحل التي وصل إلیها منذ مرحلة طلبه وحتى وصوله _ 4

  للقارئ؛
                                                             

. مع التطبیقات والتجارب العربیة في المكتبات ومراكز المعلومات: مقدمة في الحاسب اآللي وتطبیقاتھ. عبد المعطي، یاسر یوسف_ 1
   145. ، ص.]ت. د[شركة المكتبات الكویتیة، : الكویت

344، 343. ص. مرجع سابق. علیان، ربحي مصطفى_  2  
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  استخراج التقاریر اإلداریة كافة واإلحصاءات المختلفة؛_ 5
 1.صدار جمیع نماذج الطلبات والمراسالت اإلداریة بأشكالها المختلفة آلیاا_ 6
  :في مجال ضبط الدوریات_ 
ا على آخر عدد _ 1 ً تسجیل األعداد الجدیدة للدوریة الواحدة حیث یقوم النظام وبشكل آلي وبناء

ّ تسجیله بتوقع الع   د الذي یلیه وموعد وصوله تلقائیا؛دتم
صدار رسائل طلبها بشكل آلي؛_ 2 ٕ   سهولة متابعة األعداد الناقصة أو المتأخرة وا
لغاء البیانات كلما دعت الحاجة إلى ذلك_ 3 ٕ   .إدخال وتحدیث وا
  :في مجال الفهرسة والتصنیف والتكشیف_ 
  سهولة إدخال البیانات وتعدیلها؛_ 1
من خالل وجود ملفات التحقق أو ما تسمى بملفات تدقیق البیانات بشكل آلي  سهولة_ 2

  ملف األستاذ بأسماء المؤلفین؛: األستاذ مثل
سهولة إعداد الكشافات والقوائم الببلیوغرافیة حسب الحاجة وكذلك الفهارس المطبوعة أو _ 3

  2.البطاقات إذا دعت الحاجة إلى ذلك
  :في مجال اإلعارة_ 
  تسجیل المواد المعارة وكذلك المعادة منها؛ سهولة_ 1
من خالل تحدید فترة اإلعارة أو تمدیدها وربطها مع عدد الكتب  ضبط عملیة اإلعارة_ 2

  المسموح باستعارتها في المرة الواحدة، وعدم السماح بتجاوز ذلك العدد وكذلك مدة اإلعارة؛
  ابعة بشكل آلي؛سهولة استخراج تقاریر الكتب المتأخرة ورسائل المت_ 3
رین، وذلك بإرسال رسائل تنبیه إلى جز الكتب المطلوبة من قبل المستعضبط عملیة ح_ 4

ّ حجزه من قبل مستعیر آخر مع ذكر اسم وعنوان ذلك  موظف اإلعارة لتذكیره بأن الكتاب قد تم
  .المستعیر الذي طلب حجز الكتاب

                                                             
مرجع . دراسة مقارنة بین المدارس الحكومیة واألھلیة: الثانویة للبنین بمدینة الریاض واقع مكتبات المدارس. المبرز، عبد هللا بن إبراھیم_ 1

   40. ص. سابق
38، 37. ص. مرجع سابق. حامد علي، أسامة_  2  
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ّ إدخال الحاسب اآللي   لمسایرة تطورات العصر،  حتميإلى المكتبة المدرسیة أمر  إن
أن تلعب المكتبة دورها المطلوب في العملیة ، و المیذنادة لتتقدیم خدمة مكتبیة جی وذلك من أجل

  1 .التعلیمیة
  :المدرسیة نترنت في المكتبةاال  2_4_1

   ّ ا هائال من المعلومات  هایرجع استخدام اإلنترنت من قبل المجتمع المدرسي، ألن توفر كم
ّ ما  التي تبهر المستخدم، فیختار ما یحتاجه فقط من هذه المعلومات، وفي الوقت الذي نجد أن

تقدمه المكتبة المدرسیة من مصادر المعلومات حول موضوع معین قد تكون محدودة تتمثل 
  .بمصدرین أو أكثر بقلیل

ّ المصادر اإللكنترنت فبعض التالمیذ یفضلون استخدام اال   هم یعتبرون أن ترونیة هي ألنّ
نترنت یتمكنون من الحصول على هم لالالمطبوعة، فباستخدامأكثر حداثة من المصادر 

ّ المكتبة المدرسیة ال تستطیع دائمًا  أن توفر المعلومات  معلومات أكثر غزارة، في حین أن
  2.نترنت تقدیمهالجاهزة والمعاصرة التي تستطیع االا

نت في المكتبات المدرسیة منها نتر من المجاالت التي تستخدم فیها االفهناك العدید   
  :یليما
حیث یقوم المختصون في مجال المكتبات والعاملون فیها باالتصال مع  :البرید اإللكتروني_ 1

  .هنة بغرض تطویر أعمالهم وخدماتهمزمالئهم في الم
حیث أن المكتبة تقدم بشكل إلكتروني أنواع مختلفة من المواد  :لكترونیةالمراجع اإل _ 2

  .إلخ... وریات، الفهارس والقوامیسالموسوعات، الد: المكتبیة مثل
إلى برنامج معین أو معلومات وذلك من أجل الوصول : االتصال واالرتباط بالحواسیب_ 3

  3.محددة والوصول إلیها من حواسیب بعیدة المدى

                                                             
38. ص. مرجع سابق .أسامةحامد علي،  - 1  

، دار الكتاب المصري للنشر: القاھرة. دراسة تطبیقیة ونظریة: المكتبة المدرسیة في مواجھة ثورة المعلومات. مكاوي عودة، محمد_ 2
  73. ص، 2000

182. ، ص.]ت. د[دار الشروق، : القاھرة. تكنولوجیا المعلومات وتطبیقھا. محمد الھادي، محمد_  3  
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لقد أصبح االشتراك في الدوریات العلمیة التي تمثل ركنا أساسیا  :الدوریاتاالشتراك في _ 4
نترنت المالیة، ولكن بعد ظهور شبكة اال من أركان مصادر المعلومات مكلفا من الناحیة

  .أصبحت العدید من المقاالت الدوریات متاحة عبر الشبكة العنكبوتیة العالمیة
یستطیع أمین المكتبة من تطویر مجموعات المكتبة عن حیث : تطویر وتنمیة المجموعات_ 5

  .طریق استخدام أدلة موضوعات معینة أو أدلة الناشرین
عن طریق هذه األخیرة تسهل مهمة وصول أي مستفید لمنتجات  :لوحة إعالنات المكتبة_ 6

  .وموارد المعلومات
واهتمامات علمیة وثقافیة تمثل اتجاهات : نترنتالمجموعات اإلخباریة على شبكة اال _ 7

وأخرى قد تهم رواد المكتبات ومستخدمیها، وفي هذه الخدمة یستطیع المستفید أن یسأل ویتحاور 
  .أو یجیب عن موضوعات أو تساؤالت

ریة وذلك في إعداد نشرات اإلحاطة الجا: نترنتادة المكتبات من خدمات وموارد اال استف_ 8
اعد في عملیة اختیار الكتب وطلبها وشرائها وتسدید قوائم كما تسوالبث االنتقائي للمعلومات و 

  1.الشراء على شبكة اإلنترنت
  :الحدیثة مكتبة المدرسیة في ظل التكنولوجیاخدمات ال_ 5_ 1
ّ توفیر مصادر المعلومات یعتبر ركیزة البحث العلمي ومهما سعت المكتبات      إن

ها ستقف  للحصول على كل اإلنتاج الفكري في زمن ثورة المعلومات الذي تتزاید بسرعة فائقة فإنّ
عاجزة، ولكن شبكات المعلومات جاءت لتفتح األفاق للباحثین للتنقل عبر العالم اإللكتروني من 

اإللكترونیة التي تتیح للمجتمع المدرسي الوصول إلى مصادر المعلومات الحدیثة  خالل المواقع
والمتنوعة والعدیدة عبر قواعد البیانات، الفهارس، األدلة والببلیوغرافیات، حیث توجد عدة 

  :متطلبات لتقنیة المعلومات بالمكتبة منها
  لتحمیل أیة بیانات؛ CD_ROMأجهزة الكمبیوتر وملحقاتها كالطابعة، األقراص الملیزرة 

  ؛LANشبكة داخلیة 
 ؛SOFTWAREالبرمجیات 

                                                             
  1 183. ص. مرجع سابق .محمد محمد الھادي، -
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  نترنت؛شبكة المعلومات الدولیة اال
  قواعد البیانات؛

  إتاحة مصادر معلومات غیر الورقیة؛
  توفیر األجهزة المالئمة لطبیعة العمل؛

  :ومن فوائد التي لها أثر كبیر على تحسین الخدمات المكتبیة
  سرعة اإلجراءات الفنیة الممیكنة كأعمال المكتبیة؛_ 
  سرعة تصنیف البطاقات في الفهارس البطاقیة مع دقة عالیة بفضل استخدام الحاسبات؛_

أصبح من السهل جدا طلب  مشاكل التزوید، بفضل التكنولوجیا القضاء على الكثیر من_ 
  الوثائق من ناشریها مباشرة؛

ج_  ٕ راءاتها فقد أصبح بمقدور أمین المكتبة السیطرة على قوائم الوثائق میكنة سجالت اإلعارة وا
 1.المعارة

یجاد مصادر متعددة ومتطورة    ٕ فالهدف من التكنولوجیا الحدیثة هو تحسین آلیة التعلیم وا
من مرحلة الحفظ إلى مرحلة المشاركة  األستاذقریبة من التلمیذ تكفل نقل العالقة بین التلمیذ و 

محاورا وموجها، والتلمیذ مشاركا ومبادر وعندما یعمل الطرفان في  األستاذوالمبادرة، لیصبح 
 ّ یستطیع أن یعطي ویقدم أفضل ما لدیه  األستاذمناخ یوفر لهما ما یعرف بالتجریبیات، فإن

ن یكتسب المزید من المهارات والخبرات والتلمیذ بدوره یتجاوز حالة الرهبة من التكنولوجیا، وأ
   2.التي تساعده في تحلیل المعلومات وتوظیفها في االتجاه الصحیح

  :الصعوبات التي تواجه استخدام المجموعات المكتبیة_ 2
  :صعوبات الحصول على المعلومة _ 1_2

ّ إحساس التلمیذ داخل المكتبة المدرسیة بعجزه عن الحصول على المعلومات    خاصة إن
تلك التي تساعده في أداء واجباته المدرسیة أو في إعداد األبحاث المطلوبة منه وكذلك في 

ّ هذا اإلحساس المبكر لدى تلمیذ بعجزه عن واألنشطة المدرسیة التي ی المسابقات شترك فیها، إن
الحصول على تلك المعلومات التي یریدها یدلنا على مدى أهمیة توفیر المعلومات داخل 

                                                             
166، 165. ص. مرجع سابق. المكتبة المدرسیة وتحدیات العولمة الثقافیة. السعید مبروك، إبراھیم_  1  
243. ، ص2009دار الفكر العربي، : القاھرة. تنمیة التفوق واإلبداع وعالقتھما باستخدام المكتبات المدرسیة. فھیم، مصطفى_  2  
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ما یمكن أن تقدمه له مكتبة المدرسة  جتمع المدرسي، فإنّ هذا العجز قد یفقده الثقة في مدىالم
من معلومات، وقد تتوفر المعلومات  ولكن یصادفها عجز عن طریق الترتیب والتنظیم وكافة 
األعمال الفنیة المرتبطة بإتاحتها بكل الطرق الممكنة، وقد تنظم ولكن بطریقة بدائیة تستغرق 

ا طویال في عملیة البحث عنها والحصول علیها، وقد یتسبب نتیجة ذلك تراكمات ال حصر وقت
س بها من الكتب یصلها كمیة ال بألها، ونضرب مثال لذلك أحد المكتبات المدرسیة التي 

ه یواجه صعوبات جمة فیها خاصة ف ذا قام التلمیذ یبحث فإنّ ٕ ي حالة ازدحام المكتبة والدوریات، وا
على األدلة والكشافات المالئمة أو انشغال أمین المكتبة، كل ذلك قد یؤدي إلى  وعدم عثوره

بالتالي تنقطع صلة، وقد یرجع السبب إلى ضعف  صرف عن المكتبةصابة التلمیذ باإلحباط فینإ
  1.مما یؤدي إلى االبتعاد عن المكتبة للتلمیذالمهارات المكتبیة 

یمها ولیس باقتنائها، ورغم كل ما تبذله إدارات إنّ مشكلة المعلومات هنا قد تتعلق بتنظ  
ّ ازدحام الفهارس أو تضخم األرفف  المكتبات من جهود جبارة في مجال الفهرسة والتصنیف فإن

  2.إلى تجنب المكتبة التلمیذوعدم إجراء عملیات استبعاد مستمرة للمواد القدیمة كل ذلك یؤدي ب
  :العوامل التي تؤثر في مصادر المعلومات بالمكتبة المدرسیة 2-1-1

ّ أوعیة أو مصادر المعلومات بالمكتبة المدرسیة تتأثر في كثرتها أو قلتها وتنوع    إن
  :أشكالها بعوامل عدیدة ومتنوعة وأهم تلك العوامل

كبیر في تقدم  فتوفر اإلمكانیات المادیة المحلیة أو الوطنیة لها دور: مكانیات المادیةاال_ 
  المكتبات المدرسیة؛

فالمدارس التي تعتمد على الطریقة التقلیدیة في التعلیم والتي تقوم على : طرق وسائل التعلیم_ 
الحفظ والتلقین أقل اهتماما بالمكتبة المدرسیة عن المدارس التي تقوم على التربیة الحدیثة التي 

  ؛لقیاتهدف إلى اإلعداد المتكامل للتالمیذ عقلیا وخ
األعداد الكبیرة للتالمیذ بالمدرسة یتطلب توفیر كثرة المواد المكتبیة وتنوعها : عدد الطالب_ 

  بعكس األعداد القلیلة للتالمیذ؛

                                                             
52، 51.ص. مرجع سابق .قضایا تربویة وتكنولوجیة: المكتبة المدرسیة. العلي، أحمد عبد اهللا، زین، عبد الهادي _ 1  

154 .ص. مرجع سابق. المكتبات المدرسیة أهدافها وبرامجها وكیفیة تطویرها. العلي، أحمد عبد اهللا، عیسوي، أحمد محمد _ 2  
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فیجب تخصیص حجرة فسیحة للمكتبة المدرسیة على األقل حتى یمكن أن : مباني المكتبات_ 
  تؤدي رسالتها؛

ا لتؤدي المكتبة رسالتها فینبغي توفیر القوى ا: القوى البشریة_  ً ا وتربوی ً ا مهنی لبشریة المعدة إعدادً
  التربویة الهامة؛

المكتبة سوف یساعد على رفع مستوى األداء بالمكتبات فإنّ رفع حصیلة : نیات المالیةاإلمكا_ 
  1 .المدرسیة

  :مشاكل تتعلق بإدارة المدرسة_ 2_2
ها جمیع تلك    المنسقة التي یقوم بها فریق من العاملین الجهود اإلدارة المدرسیة تعرف بأنّ

ا في الحقل التعلیمي ً ، 2المدرسي بغیة تحقیق األهداف التربویة داخل المدرسة تحقیقا فعاال متطور
فیعد نجاح أو فشل المكتبة على المسؤولین اإلداریین عن المدرسة، وذلك حین یدركون مدى 
تمیز المكتبة ودورها في التعلیم، فهناك مجموعة من األسباب التي تحول دون قیام المكتبة 

 أو تسیب أو جهل بعض اإلدارات المدرسیةبدورها التعلیمي وترجع في مجموعها إلى ضعف 
القارئ، وفي دفع التلمیذ نحو مزید من الثقافة  مكتبة في المدرسة وفي حیاة التلمیذاتجاه دور ال

والتعلم والدراسة، وبرغم ما تنفقه وزارة التربیة واإلدارات والمكتبات من أموال لتدعیم المكتبة 
 وأهمیة المكتبة دفع فإنّ جهل اإلدارة المدرسیة لمكانةبذلت، المدرسیة، ورغم كل الجهود التي 

، وانعكس ذلك على زائداً  مجتمع المدرسي واعتبارها كیانابها إلى عدم االهتمام بها داخل ال
التلمیذ نفسه، فوزارة التربیة هي صاحبة الدور األعظم قبل اإلدارات المدرسیة فیما یتعلق بعالقة 

ّ إدراك  تلمیذ سیعود القرار بأهمیة المكتبة في حیاة ال متخذوضعف التلمیذ بالمكتبة المدرسیة، إن
الناظر هم منفذي لسیاسات الوزارة األستاذ و ذلك على جمیع األفراد بالفائدة، فاألطراف األخرى 

  3.بشكل أو بآخر
  
  

                                                             
مكتبة اإلیمان للنشر، : القاهرة. أهمیتها وتوثیقها وطرق إعدادها: اللوحات اإلرشادیة واإلعالمیة بالمكتبة المدرسیة. شریف، محمد عبد الجواد_ 1
   96. ، ص.]ت. د[

122.، ص2008العلم واإلیمان للنشر، : قدمش. یة بنظام الحكومة اإللكترونیةتطویر اإلدارة المدرس. رجب، مصطفى_  2  
127 .، ص1989دار الكتاب المصري، : القاهرة. دراسات في المكتبات المدرسیة. حسن محمد، عبد الشافي_  3  
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  :معوقات تتعلق بالمجتمع المدرسي_ 3_2
بالرغم من أهمیة المكتبة المدرسیة في عملیة التدریس ودورها الفعال في خدمة المنهج   

ّ هناك الدراسي،  صعوبات تعرقل االستفادة من المكتبة المدرسیة، ومن هذه الصعوبات ما إّال أن
  :یلي
وعدم إرشاد عدم وجود قوائم بالمراجع التي یمكن لكل تلمیذ استخدامها في المنهج الدراسي _ 
للتلمیذ لوجود مراجع بالمكتبة یمكن أن تخدم في إعداد البحوث أو قراءة المزید من  ستاذاأل

  الموضوعات بما یتعلق بالمنهج الدراسي؛
عدم ربط المنهج بالمواد المكتبیة المتاحة بالمكتبة ساعد على عدم االهتمام بالمكتبة وأدى _ 

  حصیلي؛ذلك إلى ضعف التلمیذ في المستوى القرائي وفي المستوى الت
ا یؤدي إلى ابتعاد التلمیذ عن  عدم توفر_  ّ عوامل الجذب من حیث الموقع واألثاث والشكل مم

  المكتبة؛
ا أفقده أهمیتها _  ّ جهل التلمیذ بالمهارات المكتبیة وبأهمیتها وعدم فهمه لدور المكتبة، مم

  عدم درایته بالفائدة منها؛و وكراهیته للمكتبة 
ملتزم بعدد من الموضوعات المقررة والمفترض األستاذ  وقت الحصة الدراسیة حیث أنّ  ضیق_ 

، بحیث ال  أن ینتهي منها في عدد محدد من الحصص الدراسیة وغالبا ما یكون هذا ضیقًا
  االنتهاء من الموضوعات المقررة؛ األستاذیستطیع معه 

على ضرورة استخدام مصادر المكتبة  لألساتذة من قبل المشرفین التربویین تشجیع وجود عدم_ 
ا یؤدي إلى عدم تحمس  ّ ّ هناك  لها، األستاذالمدرسیة المتنوعة في التدریس، وهذا مم وخاصة أن

ّ هذه المصادر  ا سائد بأن ً   لیس لها عالقة باالمتحانات؛شعور
ّ بعض _  من  یعتبرون المكتبة المدرسیة والجهد المبذول بها من قبل التالمیذ هو المدرسینإن

    باب النشاط لیس له عالقة بالمادة الدراسیة؛
ّ الهدف _  التركیز في التقویم النهائي على النمو في جانب واحد، وهو الجانب المعرفي رغم أن

  األساسي لالمتحانات هو معرفة مدى تقدم أو نمو التلمیذ من جمیع الجوانب؛



الحدیثة امكتبة المدرسیة في ظل التكنولوجیاستخدام المجموعات المكتبیة في ال :الفصل الثاني  

 63 

سین على استخدام مصادر اإل أساتذة عدم وجود_  ّ  األستاذالخارجي في التدریس، فطالع مدر
هو الذي یخطط الستخدام هذه المصادر، وهو الذي یحدد الوقت المناسب الستخدامها وهو 

ها تلعب دورًا مهمًا   میذیجاد الرغبة لدى التالفي إالذي یدیر المناقشة حول موضوعاتها، كما أنّ
ا الفتقار الكثیوتشجیعهم على القراءة واإل ً لهذه القدرات فهم  المدرسینر من طالع الخارجي، ونظر

ّ استخدامها یتطلب المناقشة وتوجیه األسئلة إلى حد كبیر إلثارة  یفضلون االبتعاد عنها، ألن
 1.تفكیر التالمیذ وتشویقهم

  :مشكل التحدیات التكنولوجیة 2-4
الحدیثة في المكتبة المدرسیة  امتیازات التي توفرها التكنولوجیابالرغم من مزایا وتسهیالت و       

إال أنها ال زالت تشكل تحدي یواجه أو یعرقل استخدام هذا النوع من المكتبة، فمن خالل 
 المدرسیة والتالمیذ، تبین عزوف التالمیذ استطالعات من وجهة نظر األساتذة وأمناء المكتبات

تى اجازات التي تتخلل العام انتشار األجهزة الذكیة وحعن المكتبة كان بسبب توفر الفضائیات و 
عن المكتبة، خاصة في الطور  التالمیذالدراسي ومنهج الدراسي الطویل، كلها كانت وراء نفور 

الثانوي، فسهولة الحصول على المعلومات عبر شبكات التواصل االجتماعي وحتى من مواقع 
هة أو باستخدام أغلب التالمیذ یفضلون تلقي المعلومات شفاحیث أن االنترنت ومنتدیات، 

ناء وسائل االتصال الحدیثة، وعلى إثر ذلك كانت إجابة معظم التالمیذ عن استطالع قام به أم
أذهب إلى المكتبة إال في حالة وجود تكلیف من أنا ال : "نموذجاالمكتبات واألساتذة بأبوظبي 

لكتب لمجرد القراءة التالمیذ لم یعتادوا الجلوس في المكتبة والبحث في ا"وأشار إلى أن " أستاذ
ومن جانبه أكد مجلس أبوظبي ." خصوصا أن معظم التالمیذ منشغلون بوسائل التواصل الحدیثة

للتعلیم أنه یجب التماشي مع متطلبات العصر والتحول إلى مفهوم مركز مصادر التعلم، حتى 
         2.سیةیمكن مواجهة هذا التحدي وجعله في مصب اهتمام المجتمع المدرسي بالمكتبة المدر 

                                                             
وجهة نظر  واقع استخدام المكتبة المدرسیة في تدریس مقرر التاریخ للصف الثاني ثانوي األدبي من. بنت صالح  مغیث الشنبري، رایة_1

: المملكة العربیة السعودیة. رسالة ماجیستر في المناهج وطرق التدریس. بمدارس مكة المكرمةمعلمات مادة التاریخ ومادة المكتبة والبحث 
تاریخ (<http://libbk.uqv.edu.sa/hipres/futxt/11237.pdf>:علىمتاح   25، 24. ، ص2009جامعة أم القرى، 

  .)23/02/2017:اإلطالع
 http www.emarat>: متاح على .]على الخط[موقع اإلمارات الیوم: في .المكتبات المدرسیة خالیة من الطلبة .، عمربیومي -  2

alyoum.com/local-seient/education/2014-01-23.64-35-37> )05/03/2017:طالعتاریخ اإل(.  
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  :العوامل المساعدة على استخدام المجموعات المكتبیة في المكتبة المدرسیة_ 3
  :موقع المكتبة المدرسیة_ 1_3

فالمكتبة هي  یؤثر موقع المكتبة داخل المدرسة على أداء المكتبة لوظائفها المختلفة،        
جملها المدرسیة بالعدید من الممیزات أة قلب المدرسة، وعلى ذلك البد ان یتمتع موقع المكتب

ا خیرة مكانسهولة الوصول الى المكتبة ویعني أن تحتل هذه األولها في أربع میزات أ المكتبیین
ن لذلك یفضل أ عضاء المجتمع المدرسي،داخل المدرسة ویسهل الوصول إلیه من جانب كافة أ

ن تكون فال یجب أ ،ة من مصادرهاستفاداطق الدراسة العلمیة حتى یكثر االتكون قریبة من من
ن وار العلیا أو الدور األرضي ذلك أالمكتبة في جناح جانبي منعزل عن مبنى المدرسة وفي األد

مع المدرسي علیها بصورة غیر دى لصیانتها من كثرة تردد المجتا عن الدور األرضي أإبعاده
مرتبط بالمداخل الرئیسیة ل أن تقع المكتبة بالقرب من الطابق الرئیسي الكما یفضو  ،جیدة

نتهاء ت بعد االبالمدرسة حتى یسهل الوصول إلیها وذلك في حالة فتح أبواب المكتبة لهذه الفئا
  . من الیوم الدراسي

ثانیها الهدوء والبعد عن الضوضاء فإن عدم توفیر الهدوء والنظام بالمكتبة یعد أحد      
فمن  ،التالمیذ ال یقبلون على المكتبة خاصةاألسباب الهامة التي تجعل المجتمع المدرسي 

والتي ختیار الموقع المناسب الذي یبتعد عن مصادر الضوضاء داخل المدرسة الضروري ا
یكون قریب من  ختیار الموقع للمكتبة الوكذلك یجب ا سة،تكون صادرة من فناء المدر  غالبا ما

وكما  ،مدرسة بجوار الطریقتكون مباني الأي مصدر ضوضاء خارج المدرسة خاصة في حالة 
تاحةأن توفیر مساحات خالیة  ٕ ها من أجل الفرصة للمستفیدین المتواجدین ب بین أثاث المكتبة وا

ستعمال المواد العازلة للصوت في بناء وكما یمكن ا ن معوقات،الحركة بدو  یةاإلطالع وحر 
   .المكتبة

التوسع المستقبلي إذ یجب أن یسمح حتماالت وأخیرا ا ،وثالثها توفیر أكبر قدر من اإلضاءة
دین یحتیاجات النمو المجموعات المكتبیة وأعداد المستفالمكتبة بإمكانیة التوسع تبعا ال موقع
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ستخدام األفضل لمصادر المعلومات سبق ذكره سوف یساعد على ا وال شك أن مراعاة ما ،منها
  1بالمكتبة 

  :مواعید فتح المكتبة المدرسیة_ 2_3
تبار أن المكتبة المدرسیة أحد األنظمة الفرعیة من النظام الشامل المتمثل في عبا        
غالقها مع مواعی المدرسة، ٕ د فتح أبواب المدرسة فمن الطبیعي أن تتوافق مواعید فتح المكتبة وا

وال شك أن تخصیص عدد ساعات أطول لفتح المكتبة أمام المجتمع المدرسي  ،للدراسة بها
  .ستفادة من مصادرها هم الستخدام المكتبة واالأمام سوف یتیح فرصة أكبر

نتهاء الیوم الدراسي وذلك إلتاحة الفرصة قل بعد افالبد من فتح المكتبة ساعتین على األ      
تح المكتبة تعتبر عامل أساسي في فمواعید ف ،ارة المجموعات المكتبیة المتوفرةستعواإلطالع 

       2.استخدام وتردد المجتمع المدرسي علیها
   :وخدمتها للمنهج الدراسيوفرة المجموعات المكتبیة _ 3_3

فنجاح الخدمة  ،م العناصر الممیزة لهویة المكتبةتعتبر المجموعات المكتبیة من أه        
وقوة أي مكتبة  ،المجموعات المتوافرة  بالمكتبة أو ضعفها المكتبیة أو قصورها یتحدد بمدى قوة

ات التعلیمیة والتربویة ومقابلة قدرتها على تلبیة كافة المتطلبفي غنى مجموعتها ومدى 
فإن البرنامج الخاص بمكتبة المدرسة  دین من أعضاء المجتمع المدرسي،یحتیاجات المستفا

للتلمیذ  األستاذوعدم إرشاد  ،ویها یجب أن یخدم المنهج المدرسيوالمواد والمصادر التي یحت
تتعلق بالمنهج خدم في إعداد البحوث عن الموضوعات یمكن أن تلوجود مراجع بالمكتبة 

هتمام بهذه لمكتبیة المتاحة ساعد على عدم االن عدم ربط المنهج بالمواد اكما أ ،المدرسي
  :عالج قصور البد من مراعاة ما یليول ،3األخیرة وأدى إلى ضعف على مستوى المعلومات

من إدارة المكتبات لدراسة سبل مع مسؤولین تكوین لجنة من معدي المناهج المدرسیة *
  مواد المكتبیة المتاحة بالمكتبات؛ربط كل منهج مدرسي بال

  والموجودة في المكتبة المدرسیة؛ ربط المنهج بالكتب المتاحة* 

                                                             
مرجع  .الحكومیة واألھلیةة بین المدارس دراسة مقارن :واقع مكتبات المدارس الثانویة للبنین بمدینة الریاض .عبد هللا ،بن إبراھیم المبرز  -1

   .102-99 .ص .سابق
93.ص .مرجع سابق .ةقییدراسة نظریة وتطب :مكتبات المدارس الثانویة .أسامة ،حامد علي - 2  
  3  103.ص ،.]ت.د[ ،دار المریخ :الریاض .الدور التربوي للمكتبات المدرسیةمقومات  .حسن عبد الرحمان ،الشامي -
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ل مدرسة عمل فهرس خاص یعرف بفهرس المنهج یرتب حسب المنهج المدرسي في ك* 
  ؛تتبع مرحلة دراسیة معینة

ر الكثیر كما سیوف ،إنشاء هذا النوع بكل سهولة ویسر حاسبات آلیة سیسهل من توفیر* 
  من الوقت والجهد والمال؛

 إعداد قوائم بالكتب ومصادر المعلومات المتوفرة في المكتبة المدرسیة تلحق بنهایة كل*  
  فصل داخل الكتاب المنهج الدراسي؛

عداد البحوث وحثه  ضرورة وضع إرشادات للتالمیذ داخل كتب المناهج*   ٕ المدرسیة وا
  ارة المكتبة من خالل كتاب المنهج؛على زی

  من قبل التالمیذ عن طریق األبحاث؛تخصیص جزء من المنهج للدراسة في المكتبة *  
هدافه منهج الدراسي وتحقق أیتضح مما سبق أن المكتبة إذا أرادت أن تخدم حاجات ال

غنیة بالمجموعات المكتبیة مقتناة بعنایة من كتب ن تكون یتحتم علیها أوجوانبه المتعددة 
  1.میة األخرىیوسائل التعل

  :تشجیع عادة القراءة_ 4_3
یقرأه وینقده، تعرف القراءة بأنها عملیة فكریة عقلیة یتفاعل معها القارئ فیفهم ما          

تحدید  ومن هنا یمكن ،مشكالت، واالنتفاع بها في مواقف مختلفةال ویستخدمه في مواجهة
  :خمسة أبعاد لمفهوم القراءة وهي

  ت والنطق بها؛االعبار ، الجمل، الكلمات، الحروف على تعرفال-
  استخدام القراءة في حل المشكالت؛-
    االستمتاع بالمادة المقروءة وحسن تذوقها؛-

التي إذ تسعى إلى تقدیم مواد القراءة  أساسا لخدمة التالمیذ، المدرسة تقوم المكتبةحیث       
تعمل على تشجیع التالمیذ على القراءة إذ  ،هیة وكذلك الثقافیةیتساند المناهج والقراءات الترف

ستعانة بالكتب المختلفة والحرص على القراءة واإلطالع لدیهم واال عادة الحرة وغرس وتنمیة
في تشجیع التالمیذ فالمكتبة لها أكبر أثر  ،تكوین مكتبات شخصیة بها األوعیة التي یفضلونها

                                                             
 ،مرجع سابق .ید بن بادیس بقسنطینةبثانویة عبد الحم میدانیةدراسة  :ودورھا التحصیل الدراسيالمكتبة المدرسیة  .نعمان، مقروس -1

   18، 17.ص
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أصبح ال یقف عند حد التعلیم  وتلقین قدر قتناء الكتب حیث أن النظام التعلیمي على القراءة وا
نما ا معین من المعلومات ٕ ضافة معلومات أخرى اإلطالع، و البحث و متد لیشمل تعلیم التالمیذ وا ٕ ا

دور كبیر في تدعیم  لألستاذإذ  ،ة ولیس االعتماد على المنهج وحدهخارج المناهج الدراسی
التشجیع على القراءة واقتناء الكتب حیث إذا استطاع المدرس أن یستغل میل التالمیذ ویحسن و 

توجیههم للقراءة التي تتفق مع مستویاتهم ومیولهم الفكریة ویشجع على القراءة فمن الممكن أن 
  .اقتناء الكتبو تستمر معهم عادة القراءة 

فالمكتبة المدرسیة لها دور فعال ومؤثر في التشجیع على القراءة في الموضوعات المختلفة  
حیث  ،الثقافیةیة التلمیذ من النواحي العلمیة و وتنمیة القدرة على التعلم من الكتب بال مدرس وتنم

قیم كما أنها تسهم إسهاما مباشرا في تزوید التالمیذ بال ،على القراءةتدعم قدرة التالمیذ 
  1.بما تدیره من مجموعات ومقتنیات وقراءات والسلوكیات

طالع هو تعلیم التلمیذ كیفیة استخدام ي من تشجیع على عادة القراءة واإلفإن الغرض األساس   
صادر المختلفة لفون الغوص في المبحیث یؤ  ،میة بشكل فعال في المنهج الدراسيالمراجع العل

القوامیس إلى جانب الكتب متنوعة وهم التعامل مع الموسوعات و فیعتادون  ،بحثا عن المعلومات
  2.بحثهم هذا مضطرون للقراءةأثناء 

  :وسائل للتشجیع على القراءة 3-4-1
رض نوعیة معینة من الكتب ینبغي أن تتالئم المكتبة مع ظروف البیئة ألن هذه األخیرة تف-    

  واألثاث؛
تعوید التلمیذ على الدخول إلى المكتبة ولن یتم ذلك بشكل تربوي سلیم إال بإیجاد حصة -     
  ؛للقراءة
بحیث ال تنمو مجموعات مادة على  ،بین المجموعات المكتبیة المدرسیةمراعاة التوازن -      

  الرغبات واالتجاهات؛، ختلف المیولحساب بقیة المواد إلرضاء م

                                                             
15- 14.ص .مرجع سابق .المكتبة المدرسیة وتحدیات العولمة الثقافیة .إبراھیم ،السعید مبروك - 1  
  2 131.ص ،2013 ،التوزیعو میون للنشریاألكاد :عمان.المكتبات الحدیثة  أنواع .جمال توفیق ،العریضي -
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السهولة التي یصادفها التلمیذ في تعامله مع س عادة القراءة یتصل بالصعوبة أو غر -     
الكتاب لمن عملیة الحصول على لذلك یفضل تسهیل  ،لمكتبةالمكتبة ومع األفراد الموجودین با

  إجراءات االعارة بعیدا عن التعقد،یرغب في قراءته وكذا بتسهیل 
 ،ارات للتالمیذ لحضور معارض الكتبنظیم زیقامة معارض للكتاب في المدرسة وتا-     

ترحون توفیرها إلى االحتفاظ بعناوین الكتب التي یقإضافة  ،وتشجیعهم على شراء بعضها
  بالمكتبة المدرسیة؛

شمل تدریب التالمیذ على استعمال المكتبة واالستفادة من محتویاتها المختلفة التي ت-     
  ؛التعلیمیةالكتب الترویحیة و ، الكتب المرجعیة

  طالع؛اإلفي القراءة و  تالمیذلة لقدو  بالقراءة لیكونوا ساتذةام األلتز ا-      
وأخذ االقتراحات المفیدة منهم  ،ادة من محتویات المكتبةعلى االستف ساتذةتشجیع األ-      

  ؛لتطویرها
القراءة مدرسیة عن طریق حصة اإلعالن عن الكتب التي وصلت حدیثا للمكتبة ال-       

  مثال؛
تزوید المكتبات المدرسیة بأجهزة الحاسب اآللي واالشتراك باالنترنت لتسهیل عملیة -       

البحث عن مصادر المعلومات وتوفیر الوسائل السمعیة والبصریة التي تسهم في جذب وتشویق 
   1.القراء
من أهمها  األساسیة والتيطالع تحقق العدید من األهداف وعلیه فإن عادة القراءة واإل      

وتكوین أحكام موضوعة متزنة صادرة عن فهم األلفاظ واألسالیب الجدیدة تنمیة الثروة اللغویة ب
ٕ واقتناع  مالئمة ثراء وتنمیة القدرات االجتماعیة وهذا باإلضافة إلى اكتساب المهارات الذهنیة الوا

  2.كیر العلمي السلیمالتدریب على التفو  المحادثة ،التعبیر، مثل دقة المالحظة
  
  
  

                                                             
24-23.ص ،مرجع سابق. العامة في ظل العولمة اإللكترونیةمستقبل المكتبات المدرسیة و .طارق ،محمود عباس - 1  

 الوراق للنشرمؤسسة : عمان .لوجیا االتصاالت وثورة المعلوماتالدور الثقافي للمكتبات الجامعیة بین تكنوخطاب  ،السعید مبروك -2
   213.ص ،2013التوزیع، و
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  :خالصة الفصل  
من خالل ما سبق نستنتج أن استخدام التكنولوجیا الحدیثة في المكتبة المدرسیة سوف     

یساهم في تطویر خدماتها التي تقدمها للمجتمع المدرسي، من خالل توفیر المواد التعلیمیة 
والتربویة من وسائط الكترونیة ووسائل تعلیمیة سمعیة وبصریة وغیرها من الوسائل التكنولوجیة، 

ن وجود صعوبات تواجه استخدامها كعدم توفر الوقت الكافي ولتجاوز هذه التحدیات بالرغم م
والعراقیل استغلت أحسن استغالل العوامل المساعدة على استخدام المكتبة من طرف المجتمع 
المدرسي من خالل تشجیع التالمیذ على القراءة والمطالعة وتزویدهم بالمهارات التي تمكنهم من 

ي والمفید للمكتبة باإلضافة إلى تنمیة مهارات البحث العلمي وكیفیة استخدام استخدام الواع
  .   المكتبة واإلفادة من محتویاتها وتوفیر المجموعات المكتبة التي تخدم البرامج الدراسیة
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  .الدراسة المیدانیة: الفصل الثالث
  .التعریف بمكان الدراسة المیدانیة. 1
  :ثانویة لعزاب أحمدتعریف  1-1

اسم تقع ثانویة لعزاب أحمد بوالیة غلیزان تحدیدا ببلدیة جدیویة، فتحت الثانویة أبوابها تحت        
ه  1431جماد األول  13م، وتم تدشینها بتاریخ  2005دیسمبر  1في  2الثانویة الجدیدة رقم 

م من طرف وزیر التربیة الوطنیة بن بوزید، وأطلق علیها اسم الشهید  2010أفریل  28الموافق ل 
  .لعزاب أحمد

قسما  21تتوفر على  م، كما/ كلم 15916.5 ــــــــتتربع ثانویة لعزاب على مساحة تقدر ب       
مكتب [وأربعة مخابر، وقاعة خاصة باألجهزة التعلیمیة باإلضافة إلى المكاتب اإلداریة المتمثلة في 

المدیر، مكتب المقتصد، المخزن، مكتب عون حفظ البیانات، مكتب األمانة، مكتب مفتش التربیة 
اص بممارسة الریاضة وأخیرا ونجد المكتبة بالقرب من االدارة، كما تشمل على ملعب خ] البدنیة
  . مطعم

  :مكتبة ثانویة لعزاب أحمدتعریف  1-2
  :نشأتها 1-2-1

كانت المكتبة موجودة منذ افتتاح الثانویة لكن طریقة عملها كانت عشوائیة، وذلك راجع          
م أصبحت تعمل بانتظام  2007لعدم وجود من یشرف علیها ویتابع طریقة عملها حتى سنة 

على شهادة لیسانس في علم المكتبات وكذلك على شهادة  طرف مكتبیة متحصلة وتسیر من
  .مساعد وثائقي أمین محفوظات

  :مواصفات المكتبة 1-2-2
  .الموقع -1

ن موقع المكتبة یلعب دور أساسي في االقبال المجتمع المدرسي علیها، حیث یجب أن یكون إ    
  .إلى توفر مساحة كافیةموقعها في مكان یسهل الوصول إلیه، باإلضافة 

تقع مكتبة في قلب الثانویة وهي تحتل موقع مناسب یوفر الهدوء لروادها، وهي ال تبتعد كثیرا     
  .عن قاعات التدریس مما یسهل وصول المترددین إلیها

  .مستویاتها -2
ن قاعة العلوي خاص بقاعة األساتذة، أما الطابق السفلي عبارة ع: تحتوي المكتبة علي طابقین    

متر مربع، فیها تتم كل العملیات من معالجة وثائقیة  200مخصصة للمكتبة مساحتها حوالي 
أو  )المطالعة الداخلیة(الفهرسة والتصنیف وغیرها، كذلك خدمة االعارة سواءا كانت داخلیة ك
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 فهارس اإلعارة الخارجیة، كما نجد سجل خاص باإلعارة الخارجیة والمطالع الداخلیة، باإلضافة إلى
سجل  خاصة بالرصید الوثائقي الموجود في المكتبة وفهرس آلي في طور اإلنجاز، تقلیدیة

هو جدید، للمكتبة قانون داخلي  كما تتوفر على لوحة لإلعالنات یعلق علیها كل ما االقترحات،
تمارة من یلتزم به كل من التالمیذ واألساتذة، أما عملیة التزوید الكتب تتم أحیانا عن طریق ملئ اس

طرف األساتذة والتالمیذ إذ تحتوي هذه االستمارة على عناوین جدیدة تقدم للمقتصد حیث یعتبر 
  .المسؤول األول لشراءها

  .الرصید الوثائقي -3
 نسخة، 6809و عنوان  4000أغلب الرصید في المكتبة عبارة عن أوعیة تصل إلى حوالي      

 .حیث تتبع تصنیف خاص
  

  الوثائقي في المكتبةشكل الرصید 
  كتب  

  قوامیس ومعاجم 
  موسوعات

  خرائط
CD-ROM 
  .الرصید الوثائقي في مكتبة الثانویة :01الجدول رقم 

  .المسجلین بالمكتبة-4
  :هو مبین في الجدول التالي عدد المسجلین في المكتبة كما    

  العدد االجمالي  عدد المسجلین  المستوى
  208  106  السنة األولى ثانوي
  164  60  السنة الثانیة ثانوي
  224  214  السنة الثالثة ثانوي

  
  .عدد التالمیذ المسجلین بالمكتبة :2الجدول رقم 
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  .النظام الداخلي للمكتبة 1-2-3
  :أوقات العمل-1

، وفي المساء من الساعة 12:00صباحا إلى غایة  08:00تفتح المكتبة أبوابها على الساعة     
  .مساءا، وهذا كل أیام األسبوع ماعدا الجمعة والسبت 16:30غایة إلى  13:30

  برنامج اإلعارة -2
  

  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  االثنین  األحد
  السنة الثانیة  رجاع الكتبإ

  )كل الشعب(
  :السنة الثانیة

  علوم تجریبیة-
  تقني ریاضي-
  تسییر واقتصاد-

  السنة الثالثة  السنة أولى علمي

  السنة األولى  ارجاع الكتب
  )جمیع الشعب(

  :السنة الثانیة
  آداب وفلسفة-
  لغات أجنبیة-
  
  

  السنة الثالثة  السنة أولى أدبي

    
  .یوضح برنامج اإلعارة بالنسبة للتالمیذ المستفیدین من مكتبة الثانویة :03الجدول رقم 

  .بالنسبة لتالمیذ السنة الثالثة یمكنهم إعارة الكتب یومیا :مالحظة
یوما، أما عدد الكتب التي یمكن إعارتها اثنان  15اإلعارة أسبوع واحد ویمكن أن یصل إلى مدة  -

  .فقط
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  :التخصصات الموجودة في ثانویة لعزاب أحمد كما هو مبین في الجدول     
  التخصصات

  علوم
  آداب

  علوم تجریبیة
  تقني ریاضي
  تسییر واقتصاد
  آداب وفلسفة
  لغات أجنبیة

  
  .ت الموجودة في ثانویة لعزاب أحمدیوضح التخصصا :04الجدول رقم 

 .أدوات جمع البیانات -2
تم توزیع استبیان على تالمیذ السنة الثالثة ثانوي بثانویة لعزاب أحمد بغلیزان، كما أجریت      

  مقابلة مع مسؤولة المكتبة
  :تفریغ وتحلیل االستبیان 2-1

.العینة حسب الجنس و التخصصتوزیع أفراد : 05الجدول رقم   
ناثإ المجموع  الجنس ذكور 

 
 التخصص

التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 آداب وفلسفة 06 6.32 14 14.74 20 21.05
 لغات أجنبیة 00 00 09 09.47 09  9.48

 علوم تجریبیة 11 11.58 20 21.05 31 32.63
 تسییر واقتصاد 09 09.47 11 11.78 20 21.05
 تقني ریاضي 10 10.53 05 5.26 15 15.79
 المجموع 36 37.89 59 62.11 95 100
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یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أغلبیة أفراد المكونین للعینة محل الدراسة من تالمیذ     
مسجل في هذا المستوى، حیث تم اختیار عینة عشوائیة  214تشمل السنة الثالثة ثانوي التي 

الباقي ذكور حیث وردت بنسبة من العینة و  %62.11تلمیذ، تمثل نسبة االناث  100المتمثلة في 
  .ناث في هذا المستوىراجع لقلة عدد الذكور مقارنة باال، وذلك 37.89%

سة بحیث بلغت نسبة تخصص علوم كما یوضح الجدول السابق تخصصات العینة محل الدرا   
، وذلك راجع إلى وجود قسمین في هذا التخصص ویمثل تخصص لغات %32.63التجریبیة 

وذلك راجع للعدد القلیل للتالمیذ في هذه الشعبة، ومن خالل ذلك  %9.48 ـــــأجنبیة بنسبة تقدر ب
ذي تفوق یاضي الأن كل التخصصات تفوق فیها نسبة االناث عن الذكور ماعدا تخصص تقني ر 

، فهذه النسب تمثل العینة من مستخدمي المكتبة، ویعد تدني %5.26 نسبة الذكور على االناث بـــــــ
بهم لم یرد االجابة عن االستبیان، وهذا ما یوضحه الشكل نسبة الذكور عن االناث في أن أغل

  :التالي
  

 
 

  

ذكر
37.89%

انثى
62.11%

توزیع أفراد العینة حسب الجنس: 1الشكل رقم 

ذكر

انثى
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 .الثانویةیمثل تردد التالمیذ على مكتبة  :06الجدول رقم 
   

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 باستمرار 06 6.32 20 21.05 26 27.37
 أحیانا 16 16.84 36 37.89 52  54.73
 نادرا 14 14.74 03 3.16 17 17.9
 المجموع 36 37.89 59 62.11 95 100

      
نالحظ من خالل تفحص النتائج الموجودة في الجدول أن اجابات التالمیذ حول ارتیاد مكتبة    

الثانویة كانت كلها تتراوح بین استمرار، أحیانا، نادرا وذلك كما سبق الذكر أن االستبیان تم توزیعه 
أي  %6.32حیث تمثل نسبة الذكور  %27.37 في المكتبة، إذ بلغت نسبة االجابة باستمرار ب

عن اإلناث، وفي حین أن هناك أكبر فئة أجابة بأحیانا إذ بلغت نسبة  %14.73ما یقل بنسبة 
من مجموع اجابات أفراد العینة مما یؤكد ارتیاد عدد كبیر من التالمیذ بشكل مؤقت  54.73%

تفوق نسبة االناث عن الذكور بنسبة  للمكتبة، وذلك النشغالهم بالدراسة وعدم وجود الوقت، حیث

21.05%

9.48%

32.63%

21.05%

15.79%

توزیع األفراد حسب التخصص: 2الشكل رقم 

آداب وفلسفة

لغات أجنبیة

علوم تجریبیة

تسییر واقتصاد

تقني ریاضي
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 ـ، بینما سجلت أدنى نسبة إلجابة نادرا تقدر نسبتها ب%37.89أي بلغت نسبة  21.05%
، فنسب االرتیاد على المكتبة %14.74 سبة تجاوزت فیها تكرارات الذكور بــوأول ن 17.9%

الفراغ وبرنامج عمل المكتبة،  تتفاوت وهذا راجع إلى درجة التوافق ما بین البرنامج الدراسي وأوقات
  :وهذا ما یوضحه الشكل التالي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

27.37%

54.73.%

17.9%

تردد التالمیذ على المكتبة:03الشكل رقم

باستمرار

أحیانا

نادرا
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  .یمثل شكل الرصید الذي توفره مكتبة الثانویة :07الجدول رقم 
 

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 كتب 24 25.25 40 42.11 64 67.36
 مجالت 00 00 00 00 00  00

 موسوعات 03 3.16 04 4.21 07 7.37
 معاجم وقوامیس 04 4.21 10 10.52 14 14.74
 القصص 02  2.11 02 2.11 04  4.21
 الخرائط 02  2.11 02 2.11 04  4.21
 األقراص الضوئیة 01  1.05 01 1.05 02  2.11

CD-ROM 
  المجموع 36  37.89 59 62.11 95  100

      
یرى أغلب مجتمع الدراسة من خالل الجدول الموضح أعاله أن الكتب تعد أحد أكبر     

وهذا حسب المبحوثین راجع إلى  %67.36 ـالمجموعات المتوفرة بالمكتبة، حیث قدرت النسبة ب
سهولة استعمالها والحصول علیها وخدمتها للمقرر الدراسي إضافة إلى كونها ال تكلف میزانیة 
المكتبة مقارنة باألرصدة األخرى ویرجع السبب في استعمالها من طرف التالمیذ لرغبتهم الشخصیة 

، وهذا راجع لوجود تخصصات %14.74أو لحاجتهم الستخدامها، تلیها المعاجم والقوامیس بنسبة 
في مختلف المجاالت، بحیث یلجأ إلیها التالمیذ بنسبة كبیرة أثناء ترجمتهم للنصوص وتحدید 

كسابهم مهار  ٕ یقرون بوجود  %7.37 ة التحاور باللغة األجنبیة، أما نسبهالمصطلحات وا
ت المفیدة في دراستهم، الموسوعات، وهذا الستعمالها في البحث والتثقیف والحصول على المعلوما

بوجود القصص و الخرائط بنسبة متساویة، في حین تستخدم  %4.21في حین أوردت نسبة 
على احتمال  %2.11المكتبة رصید األقراص الضوئیة بنسبة أقل، وهذا بعدما أجابت نسبة 

  :هذا ما یوضحه الشكل التالي، %0األقراص الضوئیة، وأخیرا المجالت بنسبة 
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  .المجموعات المكتبیة التي یفضلها التالمیذ :08رقم الجدول 
    

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 الكتاب المدرسي 11 11.58 14 14.74 25 26.32
الكتاب الشبه  08 08.42 20 21.05 28  29.47

 المدرسي
 حولیات 17 17.89 25 26.32 42 44.21
  المجموع 36  37.89 59 62.11 95  100

  
نالحظ من خالل الجدول أن أغلب التالمیذ یفضلون استخدام الحولیات، وذلك من أجل تدعیم أو 

امتحان شهادة إثراء معارفهم ومساعدتهم على إیجاد الحلول للتمارین، مع العلم أنهم مقبلون على 
ذ بتطویر وذلك راجع الهتمام التلمی %29.47 ــــالبكالوریا، حیث تقدر نسبة الكتب الشبه المدرسیة ب

67.36%

7.37%

14.74%

4.21%
4.21%

2.11%

شكل الرصید الذي توفره مكتبة الثانویة:04الشكل رقم 

كتب

مجالت

موسوعات

معاجم وقوامیس

القصص

الخرائط

األقراص الضوئیة
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تیة وخاصة أنهم مقبلون على دخول مجتمع جدید والمتمثل في المجتمع األكادیمي أفكاره المعلوما
من تالمیذ العینة  %26.32الذي یكون فیه التلمیذ باحث ومقدم للمعلومة، في حین نجد أن نسبة 

یفضلون استخدام الكتاب المدرسي،  حیث تمثل أصغر قیمة من حیث استخدامات، ومن خالل ما 
إلى  %03نالحظ في الجدول نرى أن نسبة االناث تفوق استخداما عن  الذكور بفارق یمتد من 

  :، وهذا ما یوضحه الشكل التالي12%
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

26.32%

29.47%

44.21%

المجموعات المكتبیة التي یفضلھا التالمیذ:05الشكل رقم 

الكتاب المدرسي

الكتاب الشبھ المدرسي

حولیات
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 .المواضیع التي تتناولها محتویات المجموعات المكتبیةیوضح  :09الجدول رقم 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 دینیة 00 00 01 1.05 01 1.05
 اجتماعیة 00 00 00 00 00  00

 تعلیمیة 35 36.84 55 57.89 90 94.74
 ثقافیة 01  1.05 03 3.16 04  4.21
  المجموع 36  37.89 59 62.11 95  100

      
یتضح لنا من خالل الجدول أن معظم المجموعات المكتبیة تتناول موضوعات تعلیمیة، إذ    

ویرجع هذا إلى العالقة الكبیرة ما بین المجموعات المكتبیة  %94.74بلغت نسبة اإلجابة بحوالي 
بأن المجموعات المكتبیة ثقافیة،  %4.21والمقررات الدراسیة، كما أجاب أفراد من العینة بنسبة 

وهذا یبین لنا أن المكتبة تحتوي مجموعات مكتبیة ثقافیة والمتمثلة في بعض الكتب الشبه 
من أفراد العینة ترى أن مواضیع المجموعات المكتبیة  %1.05 المدرسیة، في حین كان ما نسبته

دینیة، وعلیه نستنتج أن المجموعات المكتبیة بالدرجة األولى هي مجموعات تعلیمیة تهدف إلى 
  :خدمة البرامج التعلیمیة، وهذا ما یوضحه الشكل التالي

  



 الفصل الثالث                                                                            الدراسة المیدانیة
 

 82 

  
  

 .یمثل لغة المراجع التي یستعملها التالمیذ :10الجدول رقم 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 عربیة 32 33.68 42 44.21 74 77.89
 فرنسیة 03 3.16 08 8.42 11  11.58
 انجلیزیة 01 1.05 03 3.16 04 4.21
 إسبانیة 00  00 06 6.32 06  6.32
  المجموع 36  37.89 59 62.11 95  100

     
یظهر الجدول أن أغلب أفراد العینة یستعملون مراجع بالغة العربیة، حیث كانت نسبة ذلك تقدر     

وذلك راجع إلى أنها لغة التدریس أو البرامج التعلیمیة، أما الذین یستخدمون مراجع  %77.89 ــــب
مما یتبین لنا أن هذه النسبة تستخدم هذه اللغة طبقا  %11.58 ــــباللغة الفرنسیة تقدر نسبتهم ب

یستخدمون مراجع باللغة  %6.32لبرنامج تدریس هذه أو لغرض ثقافي، في حین نجد ما نسبته 

1.05%

94.74%

4.21%

المواضیع التي تتناولھا محتویات :06الشكل رقم 
المجموعات المكتبیة

دینیة

اجتماعیة

تعلیمیة

ثقافیة
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انیة، ومن خالل ذلك یتبین أن اللغة االسبانیة تدرس في البرامج التعلیمیة، وفي حین أن ما االسب
تمثل نسبة التالمیذ الذین یستخدمون مراجع باللغة االنجلیزیة، وعلیه نستنج أن  %4.21نسبته 

لتعلیم معظم أو أغلبیة المراجع المتوفرة في المكتبة باللغة العربیة وذلك راجع إلى طبیعة اللغة ا
الثانوي فالمواد التي یدرسونها جمیعها باللغة العربیة بالدرجة األولى، وهذا ما یوضحه الشكل 

  :التالي
  

  
  

  .یوضح مدى مطابقة محتوى المجموعات المكتبیة مع المقرر الدراسي :11الجدول رقم 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

 التكرارات التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 بشكل كلي 11 11.58 28 29.47 39 41.05
 جزئي 24 25.26 31 32.63 55  57.90
 غیر مطابقة 01 1.05 00 00 01 1.05
  المجموع 36  37.89 59 62.11 95  100

77.89%

11.58%

4.21%
6.32%

لغة المراجع التي یستعملھا التالمیذ:07الشكل رقم 

عربیة

فرنسیة

انجلیزیة

اسبانیة
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تعكس األرقام الموجودة في الجدول مدى مطابقة محتوى المجموعات المكتبیة مع المقرر    

الدراسي عند تالمیذ السنة الثالثة ثانوي، إذ أن أغلبهم یجد هذه األخیرة تتطابق بشكل جزئي مع 
 %41.05، في حین نجد أن ما نسبته %57.90المقرر الدراسي حیث تقدر نسبة ذلك ب 

نجد أنه غیر متطابق، إذ أن المالحظ في  %1.05لي مع المقرر الدراسي، ونسبة یتطابق بشكل ك
األمر أن تلمیذ واحد أجاب بأن المجموعات غیر مطابقة، وعلیه نستنتج أن أغلبیة یجدون أن هناك 

  :توافق مابین المجموعات و المقرر الدراسي، وهذا ما یمكن توضیحه في الشكل التالي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

41.05%

57.90%

1.05%

مدى مطابقة محتوى المجموعات المكتبیة : 08الشكل رقم 
مع المقرر الدراسي

بشكل كلي

جزئي

غیر مطابقة
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  .یوضح غنى مكتبة الثانویة عن استخدام مصادر أخرى :12رقم الجدول 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 نعم 16 16.84 22 23.16 38 40
 ال 20 21.05 37 38.95 57  60

  المجموع 36  37.89 59 62.11 95  100
  

توضح األرقام الموجودة في الجدول أن أكبر عدد كبیر من التالمیذ یجدون أن المكتبة ال     
عوض المكتبة كمقاهي االنترنت  %60تغنیهم عن استخدام مصادر أخرى حیث أوردت بنسبة 

ومكتبة البلدیات أو العمومیة والنوادي الثقافیة والتوجه إلى الحصص االستدراكیة، في حین ما 
یجدون عكس ذلك أي تغنیهم المكتبة عن التوجه إلى استخدام مصادر أخرى، حیث  %40نسبته 

یه نستنتج أن المكتبة لم توفر كل یقرون بأن المكتبة تلبي كل حاجاتهم المعرفیة والمعلوماتیة، وعل
ما یحتاجه التلمیذ سواء كانت كتب مدرسیة أو حولیات ومصادر بأشكالها المختلفة، والشكل التالي 

  :یوضح ذلك
  



 الفصل الثالث                                                                            الدراسة المیدانیة
 

 86 

  
  

یمثل منافذ الحصول على المعلومات في إطار إنجاز األعمال المطلوبة من : 13الجدول رقم 
  .األساتذة

  
ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 

التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 مكتبة الثانویة 13 13.68 35 36.84 48 50.52
 المكتبة العمومیة 03 3.16 04 4.21 07  7.37

 مقاهي االنترنت 20  21.05 20 21.05 40  42.10
  المجموع 36  37.89 59 62.11 95  100

  
توضح األرقام المسجلة في الجدول أن مكتبة الثانویة هي أكبر منافذ استخداما للحصول على     

هذا ما یعكس مدى  %50.52المعلومة من قبل تالمیذ السنة الثالثة ثانویة، حیث قدرت نسبتها ب 
یفضلون أو یعتبرون االنترنت منفذ  %42.10استخدام أو ارتیاد مكتبة الثانویة، بینما ما نسبته 

للحصول على المعلومة وذلك لسهولة الحصول على المعلومة، بینما هناك فئة قلیلة من تالمیذ 

40%

60%

یوضح غنى مكتبة الثانویة عن استخدام :09الشكل رقم 
مصادر أخرى

نعم

ال
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وهذا ما یعكس عدم توفیر المكتبات  %7.37 ــــتستخدم المكتبة العمومیة والتي تقدر نسبتها ب
  : هذا ما یوضحه الشكل التالي.میةالعمومیة ما یحتاجه التالمیذ من مصادر المعلومات التعلی

  

 
  

 .یمثل دوافع ذهاب التالمیذ إلى مكتبة الثانویة :14الجدول رقم 
 

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 انجاز البحوث 11 11.58 17 17.89 28 29.47
 االطالع والقراءة 15 15.78 31 32.64 46  48.43
 للترفیه 00  00 01 1.05 01  1.05

 العمل الجماعي 07  7.37 08 8.42 15  15.79
الهدوء واالنضباط  03  3.16 02 2.11 05  5.26

 داخل المكتبة
  المجموع 36  37.89 59 62.11 95  100

50.52%

7.37%

42.10%

منافذ الحصول على المعلومات في إطار                  : 10الشكل رقم 
إنجاز األعمال المطلوبة من األساتذة

مكتبة الثانویة

المكتبة العمومیة

مقاھي االنترنت
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الجدول أن أغلب أفراد العینة یستخدمون المكتبة من أجل  یتضح من خالل األرقام المبینة في 

االطالع والقراءة الحرة وذلك للتحضیر لالمتحانات وحتى لتوسیع معارفهم وتطویر معلوماتهم إذ 
، أما الذین یستخدمون المكتبة من أجل انجاز البحوث كانت نسبتهم %48.43كانت نسبته 

وهذا یبین لنا أن هناك أعمال تقدم من قبل األساتذة لتالمیذ وذلك لتشجیعهم على ارتیاد  29.47%
المكتبة واستخدام مجموعاتها في انجاز البحوث، في حین نجد أن هناك نسبة من التالمیذ 

، وكما هناك نسبة من %15.79 ــــــیستخدمون المكتبة لغرض العمل الجماعي وتقدر نسبتهم ب
ستخدمون المكتبة لتوفرها على الهدوء واالنضباط مما یساعدهم على مراجعة دروسهم التالمیذ ی

 %1.05، في حین هناك ما نسبته %5.26 ـــــــوحتى من أجل االستراحة إذ تقدر نسبتهم ب
یستخدمون المكتبة من أجل الترفیه، وعلیه نستنتج أن المكتبة تستخدم من قبل تالمیذ السنة الثالثة 

لدرجة األولى من أجل القراءة واإلطالع وبالدرجة الثانیة لألعمال المكلفین بها، هذا ما ثانوي ب ا
  :یوضحه الشكل التالي

  

  
  
  
  
  
  

29.47%

48.43%

1.05%

15.79%

5.26%

دوافع ذھاب التالمیذ إلى مكتبة الثانویة: 11الشكل رقم 

انجاز البحوث

االطالع والقراءة الحرة

للترفیھ

العمل الجماعي

الھدوء واالنضباط داخل المكتبة
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  .یوضح العالقة بین البرنامج الدراسي ورصید المكتبة :15الجدول رقم 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات   التكرارات
  %النسبیة

 التكرارات

 نعم 33 34.73 58 61.06 91 95.79
 ال 03 3.16 01 1.05 04  4.21
  المجموع 36  37.89 59 62.11 95  100

       
تدل األرقام الواردة في الجدول على أن أغلبیة أفراد العینة ترى أن هناك عالقة ما بین البرنامج     

أعلى نسب عند تالمیذ السنة الثالثة ثانوي " نعم" ـــــالدراسي ورصید المكتبة، حیث سجلت اإلجابة ب
األمر الذي یدل على العالقة الكبیرة ما بین االبرنامج الدراسي ورصید  %95.79والمتمثلة في 

، وعلیه نستنتج أن العالقة "ال" ـــــمن أفراد العینة أجابة ب %4.21المكتبة، في حین نجد ما نسبته 
الكبیرة ما بین مقرر الدراسي ورصید المكتبة تثبت استخدام المكتبة من قبل تالمیذ السنة الثالثة، 

  :وهذا ما یبینه الشكل التالي
    

  

95.79%

4.21%

العالقة بین البرنامج الدراسي ورصید : 12الشكل رقم
المكتبة

نعم 

ال
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  .یوضح التكامل بین المقررات الدراسیة ومحتویات المكتبة :16الجدول رقم 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات  التكرارات 
  %النسبیة

 التكرارات

 نعم 30 31.57 54 56.84 84 88.42
 ال 06 6.32 05 5.26 11 11.58
 المجموع 36 37.89 59 62.11 95 100

      
تبین أرقام الجدول أن عدد كبیر من أفراد العینة یرون أن هناك تطابق بین المقررات الدراسیة     

 أجابوا %11.58بینما ما نسبته  %88.42" نعم" ــــومحتویات المكتبة، حیث بلغت نسبة اإلجابة ب
بة، ومنه نستنتج أي أنهم یرون أنه ال یوجد تكامل بین المقررات الدراسیة ومحتویات المكت" ال" بـــ

أن أغلبیة التالمیذ السنة الثالثة ثانوي یرون أن هناك تكامل وذلك راجع إلى الخدمات التي تقدمها 
  :المكتبة للعملیة التعلیمیة، وهذا ما یبینه الشكل التالي

 

  
  

88.42%

11.58%

التكامل بین المقررات الدراسیة ومحتویات : 13الشكل رقم 
المكتبة

نعم

ال
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  .یوضح ما یمكن االستعانة به للبحث عن المعلومة :17الجدول رقم 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات  التكرارات 
  %النسبیة

 التكرارات

 فهارس المكتبة 07 7.37 24 25.26 31 32.63
 أمین المكتبة 12 12.63 18 18.95 30 31.58
 األستاذ 10  10.52 12 12.63 22  23.16
12.63  
  

 األصدقاء 07  7.37 05 5.26 12

 المجموع 36 37.89 59 62.11 95 100
     

یتضح من خالل األرقام الواردة في الجدول أن الفهارس هي األداة األولى التي یستعین بها      
إذ أن هناك تقارب  %32.63التالمیذ السنة الثالثة للحصول على المعلومة حیث بلغت نسبة ذلك 

 %23.16، في حین تستعین نسبة %31.58في النسبة االستعانة بأمین المكتبة وتمثل نسبة ذلك 
من أفراد العینة باألستاذ للحصول على المعلومة، وفیما یخص االستعانة باألصدقاء تقدر نسبتها 

ة، ومنه نستنتج أن وهي أقل نسبة من حیث االعتماد علیها للوصول إلى المعلوم %12.63 ـــــب
أفراد العینة یعتمدون على الفهارس بالدرجة األولى وأمین المكتبة بالدرجة الثانیة، هذا ما یبینه 

  :الشكل التالي
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  .یوضح الخدمات التي تقدمها مكتبة الثانویة للتالمیذ :18الجدول رقم 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات  التكرارات 
  %النسبیة

 التكرارات

 خدمة اإلعارة 36 37.89 59 62.11 95 100
 خدمة االرشاد 00 00 00 00 00 00
خدمة االحاطة  00  00 00 00 00  00

 الجاریة
00  
  

 خدمة البث االنتقائي 00  00 00 00 00

 المجموع 36 37.89 59 62.11 95 100
       
یظهر الجدول أن كل أفراد العینة یرون أن الخدمة التي تقدمها المكتبة هي اإلعارة فقط و      

المتمثلة في اإلعارة بنوعیها والمتمثلة في اإلعارة الداخلیة حیث یكون اإلطالع داخلیا باإلضافة إلى 
طرف مسؤولة المكتبة كما هو اإلعارة الخارجیة التي تكون وفق برنامج إعارة یتم وضعه من 

32.63%

31.58%

23.16%

12.63%

ما یمكن االستعانة بھ للبحث عن المعلومة: 14الشكل رقم 

فھارس المكتبة

أمین المكتبة

األستاذ

األصدقاء
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، أما فیما یخص كل من خدمة االرشاد واإلحاطة الجاریة، خدمة البث 03موضح في الجدول رقم 
االنتقائي منعدمة في المكتبة، ومنه نستنتج أن تالمیذ السنة الثالثة یستفیدون من المجموعات 

  :المكتبیة قبل حصولهم على المعلومة، وهذا ما یبینه الشكل التالي
  

  
  

  .یوضح نوع النشاطات التي تقوم بها المكتبة على مدار السنة :19الجدول رقم 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات  التكرارات 
  %النسبیة

 التكرارات

علمیة، (مسابقات 36 37.89 59 62.11 95 100
...)دینیة  

 معارض الكتب 00 00 00 00 00 00
 حلقات للنقاش 00  00 00 00 00  00
00  
  

 محاضرات 00  00 00 00 00

 المجموع 36 37.89 59 62.11 95 100

100%

الخدمات التي تقدمھا مكتبة الثانویة : 15الشكل رقم 
للتالمیذ

خدمة اإلعارة

خدمة اإلرشاد

خدمة اإلحاطة الجاریة

خدمة البث االنتقائي
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 %100 ـــیتبین من خالل النسب الواردة في الجدول أن كل أفراد العینة والتي تقدر نسبتهم ب     

قد أجابوا بالمسابقات أي أن المكتبة تقوم بتنظیم نوع واحد من النشاطات و المتمثلة في مسابقات 
" محاضرات"، "حلقات للنقاش"، "معارض الكتب"إلخ، في حین تنعدم اإلجابات عن ...علمیة ودینیة

ثانویة تعمل وهذا یدل على عدم تنظیم المكتبة هذه األنواع من األنشطة، وعلیه نستنتج أن مكتبة ال
على تحضیر وتشجیع التالمیذ من خالل تنظیم مسابقات في مختلف المجاالت، وهذا ما یعزز 

  :الدور التي تلعبه المكتبة في الثانویة، وهذا ما یوضحه الشكل التالي
  

     
  

  .یوضح مناسبة مواعید المكتبة من أجل اإلطالع والتردد علیها :20الجدول رقم 
ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 

التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات  التكرارات 
  %النسبیة

 التكرارات

 نعم 22 23.16 40 42.11 62 65.27
 ال 14 14.73 19 20 33 34.73
 المجموع 36 37.89 59 62.11 95 100

100%

نوع النشاطات التي تقوم بھا المكتبة على : 16الشكل رقم 
مدار السنة

مسابقات

معارض الكتب 

حلقات للنقاش

محاضرات
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 ــــیتضح من خالل اإلجابات الواردة في الجدول أن أغلب أفراد العینة والتي تقدر نسبتهم ب     

أي یرون أن مواعید فتح المكتبة مناسبة من أجل تردد التالمیذ علیها، وفي " نعم"أجابوا  65.27%
أي أن " ال"الذین أجابوا ب  %34.73 ـــــحین یرى بعض اآلخر من أفراد العینة والتي نسبتهم ب

وذلك راجع لوقت فتح المكتبة  ،مواعید عمل المكتبة ال تساعد على استخدامها من قبل التالمیذ
الذي یوافق زمن الحصص الدراسیة، وعلیه نستنتج أن أغلب تالمیذ السنة الثالثة یجدون أن مواعید 

ن خدماتها، وهذا ما یوضحه الشكل فتح المكتبة تساعدهم على استخدام مجموعاتها واالستفادة م
  :التالي

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

65.27%

34.73%

مناسبة مواعید المكتبة من أجل اإلطالع : 17الشكل رقم 
والتردد علیھا

نعم

ال
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  .یوضح مدى رضى التالمیذ على الخدمات التي تقدمها مكتبة الثانویة :21الجدول رقم 

  
ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 

التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات  التكرارات 
  %النسبیة

 التكرارات

 مقبول 21 22.11 36 37.89 57 60
 نسبیا 12 12.62 22 23.17 34 35.79
4.21  
  

 غیر مقبول 03  3.16 01 1.05 04

 المجموع 36 37.89 59 62.11 95 100
    

 %60أي ما نسبته " مقبول" ـــــیتضح لنا من خالل الجدول أن أغلب أفراد العینة أجابوا ب      
یمثل رضى التالمیذ السنة الثالثة على الخدمات التي تقدمها مكتبة الثانویة، بینما هناك ما نسبة 

 ــــلدیهم رضى نسبي على خدمات المكتبة، في حین أجابت فئة قلیلة من أفراد العینة ب 35.79%
ات ، وهذا إن دل على شیئ إنما یدل على عدم رضاهم الخدم%4.21أي ما نسبته " غیر مقبول"

مات التي تقدمها المكتبة، وعلیه نستنتج أن أغلب تالمیذ السنة الثالثة لهم رضى كبیر عن الخد
  :تجاه خدمة البرامج والناهج التعلیمیة، وهذا ما یبینه الشكل التاليوأداء التي تقوم به المكتبة ا
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  .التالمیذ للمكتبةیوضح الصعوبات التي تقف عائق في ارتیاد  :22الجدول رقم 
  

ناثإ المجموع  الخیارات ذكور 
التكرار 
النسبي 
  %اإلجمالي

التكرارات  التكرارات
 النسبیة
%    

التكرارات  التكرارات 
  %النسبیة

 التكرارات

عدم وجود وقت  31 32.62 53 55.80 84 88.42
 الفراغ

 ضیق مساحة المكتبة 03 3.16 00 00 03 3.16
1.05  
  

تعامل الموظفین غیر  00  00 01 1.05 01
 الجید

7.37  
  

عدم توفر  02  2.11 05 5.26 07
المجموعات المكتبیة 

 المناسبة
 المجموع 36 37.89 59 62.11 95 100

60%

35.79%

4.21%

مدى رضى التالمیذ على الخدمات التي : 18الشكل رقم 
تقدمھا مكتبة الثانویة

مقبول

نسبیا

غیر مقبول
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ترى  %88.43 ـــــتبین األرقام الموجودة في الجدول أن أغلب أفراد العینة والتي تقدر نسبتهم ب     

أن عدم وجود وقت الفراغ هي أهم الصعوبات التي تواجههم في استخدام المكتبة، وكما یرى 
أن عدم توفر المجموعات المكتبیة  %7.37 ـــــالبعض من أفراد العینة والتي قدرت نسبتهم ب

المناسبة تعد أیضا من العراقیل التي تقف أمام التالمیذ في استخدام المكتبة، في حین هناك 
من أفراد العینة یرون أن ضیق مساحة المكتبة هي العائق األكبر ألن بنایة المكتبة غیر  3.15%

یجدون أن تعامل الموظفین الغیر الجید من معیقات  %1.05مستقلة عن المكتبة، أما ما نسبته 
أن عدم استخدام المكتبة من قبل التالمیذ، وعلیه نستنتج أن أغلب تالمیذ السنة الثالثة ثانوي یرون 

توفیر حصص للمكتبة في البرنامج الدراسي وتكثیف الحصص الدراسیة الذي ال یسمح بتوفیر وقت 
الستخدام المكتبة من أهم الصعوبات التي تقف عائق في ارتیاد التالمیذ للمكتبة، وهذا ما یبینه 

  :الشكل التالي
  

  
  
  
  
  
  
  

88.42%

3.16%
1.05%

7.37%

الصعوبات التي تقف عائق في ارتیاد :19الشكل رقم
التالمیذ للمكتبة

عدم وجود وقت الفراغ

ضیق مساحة المكتبة

تعامل الموظفین  غیر الجید

عدم توفر المجموعات المكتبیة المناسبة
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  :عرض وتحلیل المقابلة 2-2
  .عرض المقابلة 2-2-1

  هو شكل المجموعات المكتبیة المتوفرة لدیكم؟ وما هي اإلجراءات المتبعة في تنظیمها؟ما . 1س 
 .السنة الثالثة علمي(كتب التخصص : تحتوي المكتبة على مجموعة مختلفة من الكتب منها .1ج 

  )لغات. آداب وفلسفة. تسییر واقتصاد. تقني
منها كتب طبیة وكتب علمیة وأدبیة،  تحتوي على مجموعة عناوین مختلفة: ــــ كتب ثقافة العامة

  .باإلضافة إلى القصص لمعظم األدباء
  .كتاب القرآن الكریم، باإلضافة إلى مختلف الكتب الدینیة: ـــ كتب دینیة

  .في اللغة العربیة والفرنسیة واإلنجلیزیة، اإلسبانیة: ـــ قوامیس
  .یوجد موسوعات علمیة أدبیة ودینیة: ـــ موسوعات

تتبع بعض الكتب مجموعة من األقراص، باإلضافة إلى أقراص تحتوي البحوث : صـــ األقرا
  .والواجبات والدروس

  :أما اإلجراءات المتبعة لتنظیمها تتمثل في
بعد عملیة االقتناء تجرد المواد المقتناة في مصلحة المقتصد وتسجل في سجل الجرد : الجرد -1

مؤلف ودار النشر وسنة النشر باإلضافة إلى عدد الخاص بالمكتبة، حیث یكتب عنوان الكتاب وال
  .النسخ ومصدر الكتاب

  .تقوم المكتبیة بعملیة التصنیف حسب المواد: التصنیف -2
  .ترتب الكتب على الرفوف حسب الترقیم: الترتیب -3

وضحي إلى أي مدى ترینا أن المجموعات المكتبیة تخدم المقررات الدراسیة بالنسبة السنة . 2س 
  الثالثة ثانوي؟

إن عملیة اقتناء الكتب تكون بعد عقد مجلس یشارك فیه كل من المدیر والمكتبیة ومجموعة . 2ج 
بالتالي متطلبات أو احتیاجات التالمیذ و  من األساتذة باإلضافة إلى قائمة تحتوي على مجموعة من

  .فإن المواد الموجودة في المكتبة تخدم المقرر الدراسي
  أن المجموعات المكتبیة مناسبة للمستوى التعلیمي لتالمیذ السنة الثالثة؟هل ترینا . 3س 
بالنسبة للكتب المدرسیة تتناسب تماما مع المستوى التعلیمي للتلمیذ أما باقي الموسوعات . 3ج 

  .فمستواها عالي بعض الشئ، وهذا ما یدفع التلمیذ إلى االستعانة باألستاذ
التي تقوم بها كل من وزارة التربیة والمدیر وحتى األساتذة اتجاه كیف تنظرین إلى األدوار . 4س 

  مكتبة الثانویة؟
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 تلعب وزارة التربیة دورا كبیرا في تدعیم مكتبة الثانویة فسنویا تقدم میزانیة خاصة بالمكتبة. 4ج 
یعمل باإلضافة إلى توظیف مختصین في علم المكتبات لتسییر المكتبة، أما بالنسبة لمدیر المكتبة ف

دائما على تطویر المكتبة كالترمیم والتوسیع في المكتبة باإلضافة إلى توفیر الرفوف وباقي 
  .االحتیاجات المادیة

  ما هو الدور الذي تقومین به بصفتك مسؤولة المكتبة في تفعیل المكتبة؟. 5س 
النقائص  عن كل) الناظر، المدیر، القتصد(تقوم مسؤولة المكتبة بإعالم المسؤول األول. 5ج 

  .الموجودة بالمكتبة، كما تساعد التالمیذ في اختیار الكتب، وتقدم الكتب للتالمیذ في جمیع األوقات
  إلى أي مدى ترینا أن وجود المكتبة أمر ضروري للتلمیذ ویخدم العملیة التعلیمیة؟. 6س 
تمارین، كما إن وجود المكتبة أمر ضروري للتلمیذ فهي تساعده على إجراء البحوث وحل ال. 6ج 

  .أن استعمال القوامیس ضروري للتلمیذ
  هل تنظمون أنشطة للتعریف بالمكتبة وتشجیع استخدامها من طرف التالمیذ؟ .7س 
هو یوم علمي نغتنم فیه الفرصة للتعریف بالمكتبة وعرض ) أفریل 16(إن مناسبة یوم العلم. 7ج 

قامة أنشطة ٕ   .كل الكتب على التالمیذ وا
وسائل تكنولوجیة الحدیثة في المكتبة، وذلك من أجل التشجیع على استخدام هل توفرون . 8س 

  المكتبة من قبل تالمیذ السنة الثالثة؟ وما دورها إن توفرت؟
أما دورها مثال ) مشروع مستقبلي(بالنسبة للوسائل التكنولوجیة فنحن نعمل على ذلك . 8ج 

  .جياألقراص فهي تساعد التلمیذ بالنسبة لالستعمال الخار 
  ما هي الصعوبات التي تواجه استخدام المكتبة من قبل تالمیذ السنة األقسام النهائیة؟. 09س 
إن الصعوبات التي یواجهها التلمیذ تتعلق بالوقت فبرنامج السنة الثالثة مكثف، فهذا ما . 09ج 

  .یعرقل التلمیذ على مزاولة المكتبة
  ع یساعد على زیادة تردد المجتمع المدرسي؟هل ترینا أن بنایة المكتبة من حیث الموق. 10س 
  .إن موقع المكتبة المكتبة مناسب وكافي من حیث الحجم، فیساعد على تردد التالمیذ. 10ج 

  هل نظام الداخلي یتماشى مع أوقات فراغ تالمیذ السنة الثالثة؟. 11س 
  .األوقاتأن النظام الداخلي للمكتبة مفتوح، بمعنى المكتبة مفتوحة في جمیع . 11ج 

كیف ترینا صورة المكتبة عند المقارنة مع المكتبات المجاورة؟ وهل أنتم راضون عن . 12س 
  وضعیة المكتبة الحالیة؟

نسخة، وهذا  6809إن صورة المكتبة مقبولة مقارنة مع باقي المكتبات فهي تحتوي على . 12ج 
  .لمكتبتناعدد كافي وشامل ومختلف لخدمة التالمیذ، إال أننا نأمل األفضل 
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ذا كانت بال . 13س  ٕ هل هناك آفاق مستقبلیة تسعون إلیها؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ماهي، وا
  لماذا؟

نعم نسعى إلدخال وسائل تكنولوجیة للمكتبة، مثال الدلیل المكتبي نأمل على أن یصبح في . 13ج 
ون یتماشى مع المقرر حواسیب آلیة بدال من الملفات التقلیدیة المكتوبة، إضافة إلى رصید آخر یك

  .الدراسي
  :تحلیل المقابلة 2-2-2

المكلفة بتسییرها عن المقابلة المباشرة معها، حیث الل االجابة مسؤولة عن المكتبة و من خ     
مكتبة الثانویة لعزاب أحمد خصوصا أنها سیة خاصة ومكتبة الثانویة عامة و رأت أن المكتبة المدر 

ن خالل الرصید الذي تتوفر علیه، بحیث تحتوي على كتب مكملة للمكتبات األخرى، وذلك م
متعددة كالكتب الثقافیة وغیرها والتي تتمثل في الكتب الشبه المدرسیة، باإلضافة إلى المجموعات 
یضاحا للمسؤولة عن ما تحتویه  ٕ المكتبیة التي تشمل التخصصات والشعب الموجودة بالثانویة، وا

وعلیه أشارت إلى أن "هي أشكال المجموعات التي توفرها المكتبة ؟ما "المكتبة كان اجابتها للسؤال 
أهم أشكال المجموعات التي توفرها المكتبة تتمثل في الكتب بمختلف أنواعها كالكتب المدرسیة في 

، والتي تسهم العامة المتوفرة من أجل المطالعةالشعب العلمیة والتقنیة واألدبیة وحتى كتب الثقافیة 
بشكل كبیر في التحفیز على القراءة الحرة لدى تالمیذ الثانویة، كما تتوفر على الموسوعات على 
سبیل المثال الموسوعات األدبیة وكذا القوامیس والمعاجم بمختلف اللغات العربیة، الفرنسیة، 

ي مع متطلبات اإلنجلیزیة واالسبانیة، وكذلك القصص واألطالس، وكما تسعى المكتبة للتماش
التي تحتوي ها و سواء التي یتم اقتنائ CD-ROMالتكنولوجیا فهي تتوفر على أقراص مضغوطة  

كذا منها أقراص ملحقة بالمجموعات تمارین ودروس أو أقراص للبحوث وتوضع بالمكتبة، و  على
ل ذلك منذ جالمطبوعة أو التقلیدیة، أما فیما یخص اجراءات تنظیمها فالمكتبة تتبع عدة مراحل أل

استالمها حیث یتم تسجیلها في سجل الجرد الخاص بمقتنیات مكتبة الثانویة، اقتناء المجموعات و 
بحیث تسجل فیه البیانات الوصفیة للمجموعات المكتبیة المقتناة وبعد ذلك تقوم مسوؤلة المكتبة مع 

رس، فالمكتبة مساعدتها، حیث یتم تصنیف المجموعات حسب الشعب الموجودة والمواد التي تد
 .لدیها خطة تصنیف خاصة، ومن خالل مالحظتنا وجدنا أن المكتبة توفر فهارس تقلیدیة

إن مكتبة الثانویة لعزاب أحمد تسعى جاهدة إلى اقتناء مواد مكتبیة أغلبها كتب توافق كل من     
مكتبي إما بطریقة احتیاجات التالمیذ، آخذة بعین االعتبار على النقائص التي یشیر إلیها التلمیذ لل

مباشرة أو من خالل تدوینها في سجل االقتراحات وال نستثني في ذلك األساتذة، فاالقتناء یكون 
بشكل سنوي حیث یعقد فیه مجلس یشارك فیه كل من المكلفة بتسییر المكتبة ومدیر الثانویة 
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امج التعلیمیة الجدیدة واألساتذة، یقدمون أهم االقتراحات بتوفیر مقتنیات مكتبیة التي توافق البر 
خاصة لتالمیذ السنة الثالثة ثانوي، فهذا ال یعني استثناء المستویین األول والثاني ثانوي وكل 

  .الشعب عن ذلك، فكل ما توفره المكتبة یوافق المقررات الدراسیة
وحسب ما صرحت به مسؤولة المكتبة أن المجموعات التي توفرها المكتبة تتمثل في الكتب     
لك حسب إجابتها على السؤال، خاصة أن هناك كتب مساعدة تحتوي على حلول للكتاب وذ

المدرسي، فأغلب الكتب تخدم البرامج التعلیمیة وحتى الكتب الثقافیة تساهم في رفع المستوى 
الفكري للتالمیذ، ومن وجهة نذر المسؤولة عن المكتبة أن الموسوعات التي توفرها المكتبة قد ال 

لمیذ العادي من فهمها والتعامل معها مما یستلزم على هذا األخیر االستعانة باألستاذ یتمكن الت
وعلیه یصبح األستاذ من مشرف وموجه إلى مساند للتلمیذ ویشكل حلقة وصل بینه وبین مجموعات 

األستاذ والتلمیذ هم حلقة كاملة متكاملة من أجل توفیر مجموعات فكل من المكتبي و  المكتبة،
ال تستغني فیها على القوامیس واألطالس ووسائط االلكترونیة التي تتماشى والمستوى مكتبیة 

  .التعلیمي خاصة للسنة الثالثة ثانوي
سن القوانین  باعتبار مكتبة الثانویة تابعة إلدارة المدرسة والتي تشرف الوزارة الوصیة من خالل    

صدار التوجیهات و  ٕ ة حسب وجهة نظر المسؤولة عن المكتبة التعلیمات، وعلیه یكمل دور الوزار وا
أنها توفر میزانیة خاصة للمكتبة تكون تحت تصرف إدارة المدرسة یقوم بترشیدها مقتصد الثانویة 
فیما یخص  اقتناء المجموعات المكتبیة، وكذا تقوم بفتح منصب لتوظیف مختص في مجال علم 

یار المجموعات وما یتوافق مع متطلبات المكتبات من أجل تسییر المكتبة والتي تخول له سلطة اخت
وحاجیات األساتذة والتالمیذ، أما فیما یتعلق بشؤون المالیة فیتكفل بها المقتصد وذلك بغیة التسییر 

في حین یكمن دور مدیر الثانویة في متابعة وسیر  الحسن للوسائل التعلیمیة ومن بینها المكتبة،
وف واألثاث المتمثل في الكراسي لة في توفیر الرفأعمال المكتبة من حیث احتیاجاتها المتمث

الطاوالت وغیرها من التجهیزات المادیة، وكذا العمل على خلق فضاء أكبر للمكتبة من خالل و 
عملیة الترمیم والتوسیع التي تتعلق بمحل المكتبة وذلك من أجل خدمة أكبر عدد من تالمیذ 

وم به األستاذ من دور اتجاه المكتبة برغم أنها سبق الثانویة، بینما تحفظت مسؤولة المكتبة عما یق
  .وأشارت إلى دور األساتذة في توجیه ومساعدة التالمیذ في استخدام المكتبة

المكتبة في باإلضافة إلى دور كل من وزارة التربیة ومدیر الثانویة واألساتذة یكمن دور مسؤولة     
التالمیذ لما تحتاجه المكتبة للناظر المتمثل في مقترحات كل من األساتذة و التبلیغ عن النقائص و 

نائب المدیر باعتبار المكتبة تابعة له مباشرة، وكذا إعالم المدیر عن كافة المشاكل والصعوبات 
التي تواجهها مسؤولة المكتبة في تقدیم أفضل خدمة مكتبیة ذات جودة عالیة، وكذا تبلیغ المقتصد 
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عن النقائص التي تتعلق بالمیزانیة المخصصة للمكتبة، كما تعمل باالقتناءات الواجب توفیرها بها و 
مسؤولة المكتبة على توفیرها المجموعات المكتبیة التي یطلبها التالمیذ، وبرغم من وجود نظام 
اإلعارة إال أن المسؤولة تساهم في زیادة استخدام المكتبة من قبل التالمیذ وذلك بتوفیر الكتب في 

  .لتالمیذ األقسام النهائیة في جمیع الشعبجمیع األوقات خاصة 
باعتبار المكتبة من أهم المصادر التعلیمیة بالثانویة فهي أكثر من ضروریة للرفع من المستوى     

مكانیة توفیر كتب تساعدهم في حل  ٕ التحصیل الدراسي للتالمیذ لمساهمتها في إجراء البحوث وا
لى حسب رأي المسؤولة ضروریة للتالمیذ خاصة التمارین، وحتى كتب مرجعیة خاصة القوامیس ع

  .تالمیذ تخصص لغات أجنبیة الذین یمثلون أكبر نسبة مستخدمین هذا النوع من الكتب
إلى تشجیع استخدام مجموعاتها واالرتیاد إلیها من قبل " لعزاب أحمد"تسعى مكتبة ثانویة    

من خالل األنشطة التي تقوم بتنظیمها المجتمع المدرسي خاصة تالمیذ السنة الثالثة ثانوي، وذلك 
قامة  ٕ واإلشراف علیها مثل االحتفال بیوم العلم مستغلة في ذلك هذه المناسبة للتعریف بالمكتبة وا
معرض للكتب للتعریف بالمجموعات المكتبیة وأهم المقتنیات الجدیدة واإلصدارات الحدیثة للكتب 

قوم المكتبة بتنظیم مسابقات فكریة بین التالمیذ المساعدة والكتب المدرسیة، باإلضافة غلى ذلك ت
فادة التالمیذ  ٕ في المناسبات العلمیة، وعلیه فالمكتبة تقوم بالتعریف بأهم خدماتها من أجل توعیة وا

  . بدور المكتبة في المنظومة التربویة وفي تدعیم البرامج التعلیمیة والرفع من المستوى التعلیمي لهم
إن التطورات الحدیثة جعلت استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في مكتبة الثانویة من     

األولویات، في حین أشارت مسؤولة المكتبة إلى أنها تسعى إلى توفیر هذه الوسائل التكنولوجیة في 
قیام المكتبة وذلك لعدم وجودها، فمن خالل مالحظة تبین لي أن للمكتبة حاسب آلي تستخدمه لل

بالوظائف المكتبیة، فعدم تطابق إجابة المسؤولة عن المكتبة وما هو موجود في الواقع یرجع إلى 
عدم فهمها للسؤال وأنها ربطت الوسائل التكنولوجیة مباشرة باالنترنت والتي بدورها غیر متوفرة  في 

ل المالحظة المكتبة، وبالرغم ما وضحت المسؤولة عن عدم توفر هذه األخیرة إال أن من خال
تستخدم المكتبة الحاسب اآللي فقط إلعداد الفهارس بغرض تقدیم أحسن الخدمات للتالمیذ، كما 
توفر المكتبة األقراص المضغوطة التي لم تشر ألیها المسؤولة في الجواب على السؤال السابق إذ 

  .ترى أن األقراص تساعد في االستعمال الخارجي من قبل تالمیذ السنة الثالثة
الصعوبات التي تواجه التالمیذ في ارتیاد واستخدام المكتبة تتمثل في وقت فتح المكتبة الذي    

یوافق تدریس التالمیذ، باإلضافة إلى عدم توافق أوقات الفراغ ووقت فتح المكتبة مثال عدم فتح 
عراقیل التي المكتبة یوم الثالثاء مساءا، وكما یعتبر البرنامج المكثف للحصص الدراسیة من أهم ال

تواجه استخدام المكتبة من قبل التالمیذ فعدم وجود فراغ أو حصة مخصصة للمكتبة یجعل هناك 
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فجوة تنظیمیة في تخطیط إدارة الثانویة في إعداد استعماالت الزمان للحصص المبرمج، كما لم 
والتي بإمكانها أن توضح المسؤولة عن المكتبة عن األسباب الذاتیة أو الخارجیة المتعلقة بالتالمیذ 

تكون من أكبر العراقیل والحواجز التي تمنع استخدام المكتبة ومتمثلة في األمور االجتماعیة 
 .وغیرها من الصعوبات) عدم االهتمام بالدراسة مثال (، واألمور الثقافیة )مشاكل عائلیة(

المساعدة على تردد  تعتبر المساحة الكبیرة للفضاء المخصص لمكتبة الثانویة من أهم العوامل   
التالمیذ للمكتبة، في حین أغفلت مسؤولة المكتبة جانب موقع المكتبة الذي یعتبر كذلك من أهم 
العوامل المساعدة، فوجودها مثال في الطابق العلوي یعرقل استخدامها من قبل التالمیذ المرضى 

نب اإلدارة وبالقرب من األقسام بالرغم من توفر الهدوء، فمكتبة الثانویة تقع في الطابق األرضي بجا
  .التدریسیة

تعمل مكتبة ثانویة لعزاب أحمد على إعداد برنامج خاص بإعارة الكتب بالنسبة لتالمیذ كل    
المستویات والشعب، أما بالنسبة لتالمیذ السنة الثالثة لهم نظام مفتوح لإلعارة وذلك إلقبالهم على 

لداخلي یتماشى مع أوقات فراغ تالمیذ السنة الثالثة ثانوي، اجتیاز االمتحانات النهائیة، فالنظام ا
لكن إن صح القول نظام اإلعارة ال یتماشى لدرجة كبیرة مع أوقات الفراغ لتالمیذ المستویین األول 

  .والثاني ألنهم مرتبطین ببرنامج إعارة واألیام المخصصة لهم
اط المجتمع المدرسي خاصة لتالمیذ السنة إن مكتبة ثانویة لعزاب أحمد لها مكانة عالیة في أوس   

الثالثة ثانوي، فهي تضاهي المكتبات المجاورة المتمثلة في مكتبات الثانویات ومكتبات المتوسطة 
یعني أن للمكتبة القدرة على سد كل احتیاجات  نسخة  6809محلي فاحتواءها على في النطاق ال

الشاملة في كل التخصصات، إذ یمكن للتالمیذ التالمیذ، فالعدد الكافي للمجموعات ومحتویاتها 
االستغناء عن خدمات مكتبة البلدیة باعتبارها مكملة لمكتبة الثانویة، مما یتبین لنا أن صورة 
المكتبة مقبولة وذلك یتجلى من خالل رضى كل من التالمیذ والمكلفة بتسییر المكتبة عن أداء هذه 

  .األخیرة
تقبلیة لتمكین المنظومات التربویة لتماشي ومتطلبات تكنولوجیا تسعى مكتبة على وضع آفاق مس   

تفوق تالمیذها، فنجاح ال یكون إال باألداء الفعال والجید فنجاح هذه األخیرة مرهون ب العصر،
للمكتبة، فمن اآلفاق المستقبلیة التزوید بوسائل التكنولوجیا لتطویر الخدمات المكتبیة مثل إعداد 

الحواسیب اآللیة مما یتطلب تدعیم المكتبة بالحواسیب اآللیة على غرار فهرس آلي باستخدام 
الحاسب اآللي الذي تتوفر علیه، باإلضافة إلى ذلك المكتبة تسعى إلى اقتناء مجموعات رقمیة 
على وسائط الكترونیة متضمنتا مواد برامج التعلیم من تمارین وحلول ودروس، وعلى هذا األساس 



 الفصل الثالث                                                                            الدراسة المیدانیة
 

 105 

ق كافة أهداف الثانویة المتمثلة في الرفع من التحصیل الدراسي وتدعیم یمكن للمكتبة أن تحق
 .البرامج التعلیمیة وتطویرها باإلضافة إلى نجاح التالمیذ بنسب أكبر

  .االستنتاجات والنتائج -3
  :نتائج الدراسة 3-1

لعزاب  نختم هذه الدراسة التي تتمحور حول استخدام التالمیذ للمجموعات المكتبیة لمكتبة      
أحمد، حیث حاولنا من خالل هذا الجهد المتواضع تسلیط الضوء على كل جوانب الموضوع، وعلى 

  :ضوء االستبیان والمقابلة نستخلص النتائج التالیة
من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي تتردد أحیانا على المكتبة وذلك راجع للثغرة التنظیمیة  %57ـــــ نسبة  

  .بالثانویةاستعماالت الزمان  في
ـــــ توفر المكتبة مجموعات مكتبیة مختلفة األشكال التي تخدم البرامج التعلیمیة من الكتب  

والحولیات والموسوعات، القوامیس وحتى الوسائط االلكترونیة یساهم في استخدام التالمیذ لمكتبة 
  .الثانویة

الثانویة تساعدهم على انجاز  من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي یجدون مكتبة %50.52ـــــ نسبة 
یجدون  %95.78بحوثهم والتحضیر لالمتحانات ومراجعة الدروس والمطالعة، باإلضافة إلى ذلك 

أن مكتبة الثانویة تغنیهم عن استخدام مكتبات أخرى مجاورة وذلك لما تحتویه من مصادر 
  .نسخة 6809معلومات شاملة ومتنوعة والعدد الذي یفوق 

تالمیذ السنة الثالثة على الخدمات التي تقدمها المكتبة إلى اهتمام بحاجیاتهم  ـــــ یرجع رضى 
الوثائقیة والمعلوماتیة و توافق المجموعات المكتبیة مع البرامج التعلیمیة، النظام المفتوح لإلعارة، 

  .النشاطات والمسابقات التحفیزیة والتشجیعیة للتالمیذ الستخدام المكتبة
الثانویة راجع إلى دور كل من وزارة التربیة وذلك بتخصیصها میزانیة خاصة  ـــــ تطویر مكتبة

للمكتبات، وكذا مدیر الثانویة الذي یعمل على تلبیة كل احتیاجات المكتبة، ودور األستاذ والمكتبي 
  .اللذین یعمالن على توجیه ومساندة التالمیذ على استخدام المكتبة

تحفیز التالمیذ على استخدام المجموعات المكتبیة من خالل تبلیغ  ــــــ یلعب المكتبي دور فعال في 
المسؤول سواء الناظر أو مدیر الثانویة عن نقائص المكتبة وأهم اقتراحات التالمیذ واألساتذة، وكذا 

  .التسهیالت التي تقدمها هذا من أجل خدمة التلمیذ
ساعد على رفع مستوى التحصیل الدراسي ـــــ وجود المكتبة بالثانویة یدعم البرامج التعلیمیة وی 

  .وزیادة نسبة الناجحین في االمتحانات النهائیة
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ـــــ اعتماد المكتبة على تقنیات الحاسب اآللي في إعداد فهارس آلیة وتوفیر مصادر المصادر  
 االلكترونیة تعتبر من الخطوات األولیة للتوجه نحو استخدام الوسائل التكنولوجیة التي تلعب دور

  .في تقلیص جهد المكتبي وتوفیر الوقت للتلمیذ
ـــــ موقع المكتبة المناسب والذي یوافق المعاییر المعمول بها، وحتى حجم فضاء المكتبة یعتبران  

  .من أهم العوامل التي تساعد التالمیذ على استخدامها
دم توفر الوقت الكافي ــــــ من أهم الصعوبات التي تعرقل على استخدام المجموعات المكتبیة هو ع 

وذلك للبرنامج التعلیمي المكثف لتالمیذ السنة الثالثة وهذا ما یجعلهم یحاولون التردد أحیانا على 
 .المكتبة

ـــــ تسعى مكتبة الثانویة إلى وضع آفاق مستقبلیة لتطویر خدماتها المكتبیة وما یتماشى مع 
بتسییر المكتبة وتنظیمها أو فیما یخص  التكنولوجیات الحدیثة سواء في االجراءات المتعلقة

  .المجموعات الرقمیة وطرق توصیلها للتالمیذ
  .مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات 3-2

نختم هذه الدراسة بعد استخالص النتائج وذلك على ضوء تحلیل أداتي جمع البیانات       
ما مدى استخدم المجموعات : والمتمثلة فياالستبیان والمقابلة، باإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة 

  لدى الطور الثانوي في ظل التكنولوجیا الحدیثة؟" التالمیذ"المكتبیة في المجتمع المدرسي 
تستخدم المجموعات المكتبیة بنسبة كبیرة لدرجة االستغناء عن خدمات المكتبات المجاورة على 

وثائقي ثري وكافي لتلبیة احتیاجات التالمیذ، سبیل المثال مكتبة البلدیة، وذلك لتوفرها على رصید 
من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي یفضلون  %95.78كده نتیجة تحلیل االستبیان بأن نسبة وهذا ما تؤ 

  .استخدام مكتبة الثانویة
  :اإلجابة على التساؤالت الفرعیة

 ماهي أسباب استخدام المجموعات المكتبیة من طرف المجتمع المدرسي؟  
تستخدم المجموعات المكتبیة لغرض إنجاز البحوث التي یكلف بها التالمیذ أو من خالل توجیه 
األساتذة لهم الرتیاد المكتبة وكذا للمطالعة على المجموعات المختلفة وتحضیر لالمتحانات 
ومراجعة الدروس وحل التمارین وذلك لتوفر المكتبة على كتب مساعدة تشمل على حلول لتمارین 

  . اب المدرسيالكت
 ماهي الصعوبات التي تواجه المجتمع المدرسي في استخدام المجموعات المكتبیة؟  

تكمن الصعوبات التي تواجه استخدام المجموعات في أن الكثیر من األحیان ال یجد التالمیذ الوقت 
 لمكتبةالكافي الرتیاد المكتبة، وكذا البرنامج المكثف للحصص التدریسیة وبالرغم من ذلك تسخر ا
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البرنامج المفتوح  میذ السنة الثالثة ثانوي من خاللتاللخاصة  الصعوبة تسهیالت للحد من هذه
لإلعارة، باإلضافة إلى ذلك فإن ضیق مساحة الفضاء المخصص للمكتبة یعتبر من أهم 

  .الصعوبات أیضا
  ؟أهم الحلول لمشكلة استخدام المجموعات المكتبیةماهي  

المكتبة من قبل المسؤولین والتي یقدمها أو یبلغ عنها المكتبي مما یساعد یجب مراعاة احتیاجات 
في حل الكثیر من الصعوبات الستخدام المجموعات، ولتماشي مع التطورات یلزم توفیر مجموعات 
عادة النظر في كثافة الحصص مع عدم  ٕ على شكل وسائط الكترونیة وتوفیر الحواسیب وا

وقت الفراغ مما ال یمكن التلمیذ من ارتیاد المكتبة، تعمیم  وجود تخصیص حصة للمكتبة فیما یعدم
النظام المفتوح على كافة المستویات یكون بطریقة مدروسة وممنهجة وكذا التوسیع في فضاء 

  .المكتبة
  :الفرضیة العامة

ب أحمد المجموعات المكتبیة المتوفرة في مكتبة ثانویة لعزا" التالمیذ"یستعمل المجتمع المدرسي ـــــ 
  .في ظل التكنولوجیا الحدیثة

حسب نتائج الدراسة التي تؤكد استخدام واستعمال التالمیذ للمجموعات المكتبیة المتوفرة في مكتبة 
یل بیانات االستبیان أسئلة المقابلة وكذا تحل علىالثانویة، ویتبین ذلك من خالل إجابة المسؤول 

  .یه فإن الفرضیة محققةعلیها في الجانب المیداني، وعل التي اعتمدت
  :الفرضیات الفرعیة

ـــــــــ توافق المجموعات المكتبیة مع البرامج التعلیمیة في مكتبة الثانویة من أهم أسباب استخدام 
  .المجموعات المكتبیة

تؤكد نتائج الدراسة أن من أهم أسباب استخدام المجموعات المكتبیة من قبل تالمیذ السنة الثالثة 
توافق هذه األخیرة مع البرامج التعلیمیة وذلك یتضح من خالل نتیجة االستبیان التي ثانوي هي 

من تالمیذ السنة الثالثة تغنیهم على استخدام مجموعات مكتبیة توافق  %95.72تبین أن ما نسبته 
 .البرامج الدراسیة في مكتبات أخرى، وعلیه الفرضیة محققة

  .أهم الصعوبات التي تواجه استخدام المجموعات المكتبیة ـــــــــ عدم وجود وقت فراغ یعتبر من
تؤكد إحدى نتائج الدراسة أن عدم توفر وقت كافي الستخدام المكتبة نظرا للحصص مكثفة یعرقل 
استخدام هذه األخیرة خاصة تالمیذ المستویین األول والثاني أما المستوى الثالث ثانوي فهناك بعض 

  .لمكتبة، وعلیه فأن الفرضیة محققةالتسهیالت تقلل من استخدام ا
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ــــــــ مواكبة مكتبة الثانویة للتطورات الحدیثة في الوسائل التكنولوجیة من خالل العمل على اقتناء 
  .التجهیزات والمجموعات االلكترونیة بمثابة حل لمشكلة استخدام المجموعات المكتبیة

عتماد تقنیات الحاسب اآللي في إعداد تؤكد إحدى نتائج الدراسة على أن المكتبة تسعى على ا
  .وعلیه الفرضیة محققة ،كترونیةلاإلالفهارس اآللیة وتوفیر المصادر 

    .مقترحات الدراسة-4
استنادا إلى النتائج العامة للدراسة ارتأینا إلى اقتراح بعض الحلول نراها مناسبة من أجل    

  :استخدام المكتبة، وجاءت كالتالي
  االهتمام بكل حاجیات المكتبة ومحاولة حل كل المشكالتضرورة العمل على. 
  توفیر فضاء أو بنایة خاصة تساعد المكتبي بالدرجة األولى في تقدیم خدمات

 .مكتبیة أفضل، كما تساهم في زیادة ارتیاد التالمیذ للمكتبة
 اقتناء المزید من المجموعات الرقمیة وتزوید المكتبة بمجموعة من الحواسیب اآللیة. 
  تنظیم نشاطات تحدي القراءة تقدیم جوائز تحفیزیة للفائزین بحیث یسهم في استخدام

 .المجموعات المكتبیة
  تنظیم معارض الكتب للتعریف بالمكتبة وبأهم مجموعاتها وتوعیة التالمیذ واألساتذة

 .لدورها الفعال لخدمة وتطویر البرامج التعلیمیة
 الثة ثانوي وتخصیص حصة المكتبة في إعادة النظر في البرنامج المكثف لسنة ث

 .استعمال الزمان مع امكانیة تعمیم النظام المفتوح لإلعارة وفق دراسة منظمة
  انتقاء مجموعة من التالمیذ الذین یرتادون المكتبة بكثرة واختیارهم للذهاب إلى

 .المعرض الدولي للكتاب
 لقة باستخدام المكتبةاستحداث برامج للمدارس الثانویة تركز على المهارات المتع. 
  إدخال وسائل التكنولوجیا الحدیثة في المكتبات المدرسیة مع التأكید على وجود شبكة

تحصیل مساهمة في رفع مستوى االستیعاب و االنترنت التي یمكن من خاللها ال
 .التلمیذ للمناهج الدراسیة

  أن یتعاونوا مع التربیة المكتبیة لیست مسؤولیة المكتبة فقط بل یجب على األساتذة
المكتبیین في إدراج حصص للتدریب على المهارات المكتبیة في إطار منظم یضمن 

 .الفعالیة واستفادة أكبر عدد ممكن من التالمیذ
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 الزیادة في المیزانیة المخصصة للمكتبة وفصلها عن میزانیة الثانویة. 
 إشراك التالمیذ في عملیة االختیار واالقتناء. 
  لمواقیت فتح المكتبةإضافة ساعات. 
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:خاتمة  

 
ّ الغـرض مــن دراســة موضــوع اســتخدام المجموعــات المكتبیــ        ة فــي المكتبــة الثانویــة فــي ظــل إن
هــو معرفـــة مـــدى اســتخدام هـــذه األخیــرة ومـــدى نجـــاح الوســائل التكنولوجیـــا فـــي  ،كنولوجیــا الحدیثـــةالت

تطــویر الخدمـــة المكتبیـــة، فالمكتبـــة الثانویـــة بـــدورها لهــا شـــأن كبیـــر فـــي تـــوفیر المجموعـــات المكتبیـــة 
وذلـــك وفـــق المقـــررات الدراســـیة لكـــل  ،بمختلـــف أشـــكالها والمتعلقـــة بالتخصصـــات الموجـــودة بالثانویـــة

ٕ تخصـــص و  كـــل العوامـــل المســـاعدة علـــى اســـتخدام مصـــادر  للتالمیـــذ، والســـهر علـــى تســـخیرا تاحتهـــا
المعلومـــات التـــي تحتویهـــا، فعلـــى هـــذا األســـاس یجـــب علـــى المكتبـــة والمســـؤولین علیهـــا األخـــذ بعـــین 
االعتبار كافة المحفزات التـي تـدفع بالتالمیـذ الرتیـاد المكتبـة واسـتخدام مجموعـات لعـدة أسـباب سـواء 

إلـخ، ولــن تــتمكن المكتبــة مـن تحقیــق ذلــك إال مــن خــالل ...راجعــة أو انجــاز البحــوثللمطالعـة أو الم
تحدیها لكل الصعوبات التي تعرقـل اسـتخدام مجموعاتهـا المكتبیـة مـن قبـل التالمیـذ، ولـن تـتمكن مـن 
إزالة هذه العراقیل إال من خالل مراعاتهـا لحاجیـات المجتمـع المدرسـي بصـفة عامـة والتالمیـذ بصـفة 

   .خاصة
تــوفر مكتبــة ثانویــة لعــزاب أحمــد بغلیــزان مجموعــات مكتبــة كافیــة وتشــمل كــل الشــعب التــي   

تدرســـها الثانویـــة وفـــق المقـــررات الدراســـیة الجدیـــدة، وهـــذا ممـــا یـــنعكس علیهـــا باإلیجـــاب فـــي تطـــویر 
 مجموعاتها المكتبیة والزیادة في نسبة استخدامها من قبل تالمیذ السنة الثالثـة الثانویـة، حیـث عمـدت

المكتبـــة علـــى وضـــع نظـــام مفتـــوح لتالمیـــذ هـــذا المســـتوى بغیـــة اســـتخدام مجموعاتهـــا والمســـاهمة فـــي 
صـــعوبة توجـــه : التحصـــیل العلمـــي لهـــم، إال أن هنـــاك نقـــائص كشـــفتها نتـــائج الدراســـة والمتمثلـــة فـــي

المكتبـــة الثانویـــة إلـــى تـــوفیر الوســـائل التكنولوجیـــة الحدیثـــة، عـــدم قـــدرتها علـــى تحقیـــق كـــل متطلبـــات 
التالمیذ، وذلك راجع لعدم استقاللیتها اإلداریة والمالیة وحتى االستقاللیة من ناحیة البنایة أو الفضاء 

لــة فــي آفــاق المخصــص للمكتبــة، فهــذه الصــعوبات تضــع لهــا مكتبــة ثانویــة لعــزاب أحمــد حلــول متمث
 .ةمستقبلی
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ویبقـى موضــوع اسـتخدام المجموعــات المكتبیـة بالمكتبــة الثانویـة فــي ظـل التكنولوجیــا الحدیثــة        
یســیل المزیــد مــن الحبــر، بــالرغم مــن محاولتنــا فــي هــذه الدراســة التعــرف علــى واقــع اســتخدام تالمیــذ 

ن، وذلــك مــن خــالل الســنة الثالثــة ثــانوي للمجموعــات المكتبیــة فــي مكتبــة ثانویــة لعــزاب أحمــد بغلیــزا
تحلیلنــا للنتــائج المحصـــل علیهــا بواســـطة أدوات جمــع البیانـــات المســتخدمة مـــن المقابلــة واالســـتبیان، 
تبین لنا أن مردودیة استخدام المجموعات المكتبیة مقبول، وذلك راجع لطبیعة وجودة وكمیة مصادر 

  .نها المكتبة الثانویةالمعلومات التي تحتویها المكتبة، بالرغم من النقائص التي تعاني م
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01: الملحق رقم  

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي   

مستغانم–عة عبد الحمید بن بادیس جام  

 كلیة العلوم االجتماعیة
 

 

 استمارة استبیان

تخصص نظم  ،ماستر في علم المكتبات والمعلوماتالفي إطار إعداد مذكرة لنیل شهادة 
:تحت عنوان والتوثیقالمعلومات التكنولوجیة الحدیثة   

 

 

 

 

  تحت إشراف األستاذة                                                              :من اعداد الطالبة

محمدي نادیة                                                                           بلوز فتیحة 
  

في  بها أن مساعدتكم مهمة جدا، ستساهمون نرجو منكم المساعدة بمأل هذه االستمارة، علما
  .      إعداد هذا البحث، كما نحیطكم علما بأن المعلومات ستستخدم لغرض البحث العلمي

  .أمام اإلجابة المناسبة) x(الرجاء وضع عالمة 

  2016/2017:  السنة الجامعیة                            

  :الحدیثة مكتبة المدرسیة في ظل التكنولوجیااستخدام المجموعات المكتبیة في ال
  ثانویة لعزاب أحمد غلیزانمكتبة 

 ــ نموذجاــ



  :البیانات الشخصیة

  :الجنس_ 

  ذكر 

  أنثى

  :التخصص_ 

  آداب وفلسفة

  أجنبیة لغات

  علوم تجریبیة

  تسییر واقتصاد

  تقني ریاضي

  .المجموعات المكتبیة في مكتبة الثانویة:  المحور األول

  هل تتردد على المكتبة؟_ 1

  باستمرار                             أحیانا                                نادرا

  ماهو شكل الرصید الذي توفره مكتبتكم؟_ 2

 موسوعاتمجالت                                 كتب                 

  القصص               خرائط          وقوامیس                   معاجم

  CDأقراص ضوئیة 

  ...أخرى 

  أي شكل من أشكال المجموعات المكتبیة التي تفضلها؟_ 3

 ه المدرسي                     حولیات  الكتاب المدرسي                  الكتاب شب



  ...أخرى  

  ما هي المواضیع التي تتناولها محتویات مجموعات المكتبة؟_ 4

  دینیة                 اجتماعیة                  تعلیمیة                   ثقافیة 

  ...أخرى 

  :هل تستعمل مراجع باللغة_ 5

      إنجلیزیة                 إسبانیةعربیة                 فرنسیة                   

  ...أخرى 

  ما مدى مطابقة محتوى المجموعات المكتبیة مع المقرر الدراسي؟_ 6

  بشكل كلي                      جزئي                            غیر مطابقة

  مكتبة الثانویة عن استخدام مصادر أخرى؟ هل تغنیك_ 7

  نعم                             ال

  ما هي منافذ الحصول على المعلومات في إطار إنجاز األعمال المطلوبة من األساتذة؟_ 8

  مكتبة الثانویة                 المكتبة العمومیة                 مقاهي اإلنترنت

  مل تردد التالمیذ على مكتبة الثانویة وخدماتهاعوا: المحور الثاني

  ما هي دوافع ذهابك إلى مكتبتك الثانویة؟_ 9

  إنجاز البحوث

  اإلطالع والقراءة الحرة

  للترفیه

  العمل الجماعي 

  الهدوء واالنضباط داخل المكتبة



  ...أخرى 

  هل هناك عالقة بین البرنامج الدراسي ورصید المكتبة؟_ 10

  نعم                         ال     

  في نظرك هل هناك تكامل بین المقررات الدراسیة ومحتویات المكتبة؟_ 11

  نعم                        ال

  :أثناء البحث عن المعلومات هل تستعین بـ_ 12

  فهارس المكتبة

  أمین المكتبة

  األستاذ

  األصدقاء

  ...أخرى 

  ما هي الخدمات التي تقدمها لك مكتبة الثانویة؟_ 13

  خدمة اإلعارة

  خدمة اإلرشاد

  خدمة اإلحاطة الجاریة

  خدمة البث االنتقائي

  ...أخرى 

  ما نوع النشاطات التي تقوم بها المكتبة على مدار السنة؟_ 14

  ...)علمیة، دینیة، (مسابقات 

  معارض الكتب



  حلقات للنقاش

  محاضرات

  ... أخرى

  هل مواعید المكتبة مناسبة من أجل اإلطالع والتردد على هذا الفضاء؟_ 15

  نعم                           ال   

  ما مدى رضاك على الخدمات التي تقدمها مكتبة الثانویة؟_ 16

  مقبول                         نسبیا                              غیر مقبول

  لصعوبات التي تقف عائقا في ارتیادك المكتبة؟ما هي ا_ 17

  عدم وجود وقت الفراغ

  ضیق مساحة المكتبة

  تعامل الموظفین غیر الجید

  عدم توفر المجموعات المكتبیة المناسبة

  ...أخرى 

  

  

  

  

  

  

 



  

02: الملحق رقم  

ث العلمـيـوزارة التعلیـم العالـي والبح  
-مستغانم–جامعة عبد الحمید بن بادیس   

 

 

كلیة العلوم االجتماعیة                                        شعبة علم المكتبات 

                                           قسم العلوم اإلنسانیة  والمعلومات

 

:استمارة مقابلة  

نظم المعلومات  في إطار التحضیر لمذكرة الماستر في علم المكتبات والمعلومات، تخصص
  :الموسومة بـ الحدیثة والتوثیق ةالتكنولوجی

 
 

 

 

 

.مكتبة الثانویة لعزاب أحمد غلیزانمقابلة موجهة إلى مسؤولة   

 من إعداد الطالبة:                                                            إشراف األستاذة:  

  محمدي نادیة                                                                               بلوز فتیحة  

2016/2017: ةـة الجامعیـالسن  

  : الحدیثة مكتبة المدرسیة في ظل التكنولوجیااستخدام المجموعات المكتبیة في ال

 غلیزان  ثانویة لعزاب أحمدمكتبة 

  ــ نموذجاــ



 

 المتوفرة لدیكم؟ وما هي اإلجراءات المتبعة في تنظیمها؟ ما هو شكل المجموعات المكتبیة. 1س 

وضحي إلى أي مدى ترینا أن المجموعات المكتبیة تخدم المقررات الدراسیة بالنسبة السنة . 2س 
  الثالثة ثانوي؟

  هل ترینا أن المجموعات المكتبیة مناسبة للمستوى التعلیمي لتالمیذ السنة الثالثة؟. 3س 

تنظرین إلى األدوار التي تقوم بها كل من وزارة التربیة والمدیر وحتى األساتذة اتجاه  كیف. 4س 
  مكتبة الثانویة؟

  ما هو الدور الذي تقومین به بصفتك مسؤولة المكتبة في تفعیل المكتبة؟. 5س 

  إلى أي مدى ترینا أن وجود المكتبة أمر ضروري للتلمیذ ویخدم العملیة التعلیمیة؟. 6س 

  ل تنظمون أنشطة للتعریف بالمكتبة وتشجیع استخدامها من طرف التالمیذ؟ه .7س 

حدیثة في المكتبة، وذلك من أجل التشجیع على استخدام هل توفرون وسائل تكنولوجیة . 8س 
  وما دورها إن توفرت؟ المكتبة من قبل تالمیذ السنة الثالثة؟

  ل تالمیذ السنة األقسام النهائیة؟هي الصعوبات التي تواجه استخدام المكتبة من قبما. 09س 

  هل ترینا أن بنایة المكتبة من حیث الموقع یساعد على زیادة تردد المجتمع المدرسي؟. 10س 

  هل نظام الداخلي یتماشى مع أوقات فراغ تالمیذ السنة الثالثة؟. 11س 

اضون عن كیف ترینا صورة المكتبة عند المقارنة مع المكتبات المجاورة؟ وهل أنتم ر . 12س 
  وضعیة المكتبة الحالیة؟

ذا كانت. 13س  ٕ بال  هل هناك آفاق مستقبلیة تسعون إلیها؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ماهي، وا
  لماذا؟
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تناول الدراسة موضوع استخدام المجموعات المكتبیة في المكتبة المدرسیة في ت         
ظل التكنولوجیا الحدیثة، أي ما یتعلق باستخدام التالمیذ للرصید الوثائقي الموجود في 

الشق النظري تناولنا فیه ماهیة المكتبات : المكتبة، حیث قسمت الدراسة إلى شقین
دماتها للمجتمع المدرسي وكذا مصادر تفعیل هذه المدرسیة التي تسهر على تقدیم خ

األخیرة، كما تطرقنا إلى استخدام المجموعات المكتبیة في ظل التكنولوجیا الحدیثة وأهم 
الصعوبات التي تواجه استخدامها وأهم العوامل المساعدة على استخدامها، أما فیما یخص 

أحمد بغیلیزان حیث تم توزیع استبیان الدراسة المیدانیة فقد أجریت بمكتبة الثانویة لعزاب 
على تالمیذ السنة الثالثة ثانوي الذي یمثل مجتمع الدراسة وكذا إجراء مقابلة مع مسؤولة 

  .المكتبة

جاءت النتائج على شكل نقاط  هامة تندرج ضمن السیاق العام للفرضیة العامة       
  .تالمیذ السنة الثالثة ثانويللدراسة والتي تؤكد استخدام المجموعات المكتبیة من قبل 

  :الكلمات المفتاحیة

  .التكنولوجیا الحدیثة -المجتمع المدرسي -المكتبة المدرسیة -المجموعات المكتبیة
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Résumé : 

              L’étude porte sur le sujet de l’utilisation des collections 
de bibliothèque de la bibliothèque scolaire, A la l’ère de l’essor des 
technologies modernes, et l’appropriation de la docucantation par 
les lecteurs textes catégories, notre l’étude a été étude se 
compose de parties : une théoriques, ou nous avons étudié ce que 
la bibliothèque scolaire, procure comme prestation de services à la 
communauté scolaire ainsi que les sources de ces récents 
services, Nous avons aussi analysé l’utilisation des collections de 
la bibliothèque qui s’apparie sur les technologies modernes, les 
difficultés rencontrées et les facteurs les plus importants qui facilite  
l’accès elle a la recherche et a la documentation pour aider à 
utiliser, Quant à l’étude sur la terrain a été menée à la bibliothèque 
du secondaire Laazab Ahmed de Relizane Des questionnaire 
scolaire aux étudiants de troisième année, ce qui représente une 
communauté de l’enseignement secondaire, ainsi qu’un entretien 
élaboré avec responsable de la bibliothèque. 

                Les résultats sont venus sous la forme de points 
importants qui entrent dans les contextes généraux de l’étude, ce 
qui confirme l’utilisation des collections de la bibliothèque par les 
étudiants de la troisième année secondaire. 
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Les mots clés : 

_Les Collections de bibliothèque _La bibliothèque scolaire            
_la communauté scolaire  _ la technologie moderne. 
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