


 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر اهلل جل وعال على نعمه اليت أنعم علينا ،نأوال وقبل كل شيء 

 يف إجناز هذا العمل املتواضع اوالذي وفقن

تقدم بالشكر والتقدير إىل نالوفاء والعرفان باجلميل أن  بواج اإذ يدعون

حنيفي بن "يف إجناز هذا البحث وعلى رأسهم األستاذ املؤطر  أسهمكل من 

قيمة مما أسهمت يف إثراء  اتتوجيههو علومات ونصائحملا أبداه من م" ناصر

 البحث 

 وكذلك أتوجه جبزيل الشكر إىل كل أساتذتي من الطور االبتدائي

 ''نذير عبد اهلل ثاني ''وعلى رأسهم الدكتور  حتى الطور اجلامعي

 خرية/ فاطمة 

 
 



 

 

 

 

 اإلهداء

بسم اهلل الرمحن الرحيم وصل اهلل على صاحب الشفاعة سيدنا حممد 

النيب الكريم وعلى اله وصحبه امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

.الدين  

 .أمي احلبيبة  إىل من مل  تأخذ نفسا يف تربييت إىل قرة عيين 

رمحه القلوب الطاهرة اليت غادرتين باألقدار رغم حمبة  أبيإىل روح 

 . اهلل

 . إبراهيمخالد ؛  ومن كانوا سند لي يف هذه احلياة عزيزاي  إخوتي إىل

من كانت سند لي يف مشواري الدراسي ومن قامستين هذه املذكرة  إىل

 .ة خري زميليت ورفيقة دربي 

وفاء؛ فاطمة ؛  يف الدنيا والدين  أخواتيزميالتي ومن كانوا مبثابة  إىل

 .؛ امسهان أمالرونق؛ سهام؛ مروة، خولة؛ فتيحة ؛؛ أمينة

 .احلاجة فاطمة  جدتي الطاهرة  إىل

 .كما نشكر من مد يد العون من قريب أو بعيد 

يوفقنا يف هذا  أنحنمد اهلل عزوجل  أن إالال يسعنا  األخريويف   

 .العمل

 فاطمة.....                                                           
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 اإلهداء

هذه اللحظة اليت انتظرتها طويال هاهي سفينة مشواري ترسوا على ضفاف هذه 

 .املذكرة اليت أمتنى أن يكون شاطئها خري شاطئ يزوره طالب العلم 

اهدي مثرة جهدي إىل من قال فيه الرسول عليه الصالة والسالم أوسط أبواب اجلنة 

 .زأبي العزيواالجتهاد  إىل أحسن مثال إىل من أهداني مفاتيح احلياة وعلمين الصرب 

إىل من وضعت اجلنة حتت أقدامها إىل من محلتين وحتملتين وضحت من اجلي إىل 

  .أمي الغاليزهرة الوجود إىل أحب إنسان إىل 

إىل من كانوا سندا لي يف هذه الدنيا وال أحصي هلم فضال إىل  

 .أمال؛مليكة؛حممدأخواتي

 .يوب؛عبد الرءوف؛رقية؛أالءمروة؛أ إىل فراشات اجلنة

 .خمتار إىل زوج أخيت 

 فاطمةإىل زميليت اليت حتملت معي عبئ هذا العمل إىل صديقيت الغالية 

ابعث ارق حتية إىل ورود الصداقة والوفاء زميالتي يف الدراسة واحلياة

فاطمة؛ أمينة؛  وأعذب سيمفونية مسعتها وارددها لكم بأنين أحبكم من كل قليب 

 .وفاء؛ رونق؛سهام؛مروة؛ خولة

 .امسهان؛ فتيحة؛ أمال  إىل من شاء القدر أن يفرقنا إىل صديقاتي 

 خرية.....                                                                             
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 املقدمة

 

 
 ب

 املقدم 

علااضقاااو دق النقايوماابق  اا قيااالقماا قياا لقاي  اا   ق. كاا لقيقماا دق اااددقات ااا را قايالاالمق اا قاي اا ي 

 ااا قاتيةد اااةق لااا اق كلاالقر ااا ق ااا قالكتااا دقي ياك ياااةق اياكاااقاي ااايقي ااادل ق رااا  ي  قاي م ماااةق  ااضقايللل اااةق

 ادقلعتقات  جةق  ضقحوظقل اقايتلاثق  قخزائ قخ صة،قف  لق لقنشأقناع قجد ادقما قاتنزانا  ق  ق

 تواا مالاقالكتاا دقي ياكاااق املاكتاا  ق  اادقا ااعرقع ااادقاياا نقيااي قاي ةاا ق حاا قعةماا ق.  لااعقاملاكتاا  

ايااااعل قاي  ااااامق اي اااا ي ق توقةااااتقاياكاااااق امل اااا ردقياااا لقيقاااا  ق. فاااا تلل  قاياك يااااةق ايتلجتااااةق ايكااااأيم 

 (1).ع اممق خ صةقخالقايق  لقايع  الا

 اادقانششاا  قاملاكتاا  ق اا قع ااادق ي اادل ق نعاع اا قفت  اا قماكتاا  قامللاا جدق رك ل تمااةق اي  مااةق

 بةغااتقاملاكتاا  قاملدر اامةق.  اتن صااةقلاا اقي ةااا فةق  ااضقلكاا ك لقايعرااااةق ماكتاا  قاملاادار ق املشاا   

 اا قايقاا لقاتناا مرقايكياا نقم  نااةقم معاااةق ي اابقاملاكتااةقاملدر اامةقايو  ممااةققاي اايقيااد  قماا قاملاادار 

 هقج اااابق.  اااا ق غاااادالقا اااا  قكتلاااا لقمكت ااااأق هيااااكقية و  ااااةقاي اااايق   لاااا قاملةااااكق ت اااا قايلاااااجقةقي ملاااادار 

 (2).املدار قعتاقتقعدقي قايد يةق تةتأدقي 

.  ا دقاملةاكق ت ا قايلااجقة تقعلقايوصعصقايك ر خمةق لق  لقم ق  رقمدر ةق  قع ادقلعقن

ق  ااضقحاادقماا ق  ق اا ق  اادقاملاادلقايالاالمقملاابق غاادالق
ا
ق–نيلاا يعرقق–  ق لقيواا اقاملاادار قياا ق ااا ق ا اا  

قعااا دقق-ايااا ن 
ا
خصصاااتقموااا قايتدا اااةق.  د7601م مااا ق  رااا  ل قاملدر اااةقايو  مماااةقاي ااايقافكك اااتقر اااتم 

 ت للااا قاملةاااكقي ااابقمااا قلاااعق. يكااادرارقايلاااوةق خ صاااةقاملااا لاقايشااا ف  ق اااام ق  اااضقهياااكقعةااا قاياااااد

 ( 3).غ  اق ن لر

انششااااا قيوااااا اقاملااااادار ق ااااا قاي صااااا قع ااااااممق شااااا بقل ئااااابقفااااا مك  قمااااادلق اااااعر ةق مصااااا ق اي ااااا ا ق

قي اارقنااعرقايااد  قايشاا مدقمدر ااك ق اا قلمشااةق ات ااةقط اا قماكتااةقكاا يكقايت اابقصااا ق. ي ملاادار 
ب

 
ا
فتاالا

 .ايد  قر عامق  ف الق   ت قم ق  ده

ساااااا يقف ااااااعقعصاااااا قعياااااادا ق اااااا قات ااااااا ر قع اااااااممةق لكت ماااااا قياااااا ي ة ق امل  فااااااةق ماااااا قاي صاااااا قاي ت 

ق  ت اا  قاملاكتا  قط ا ،قاي ايقارااكتةتق
ا
قكت الا

ا
 ايكاأيم ق ايتلجتاةق  ا قيوا اقاملاادار قاي ايقانششا  قانششا را
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 املقدمة

 

 
 ت

علضق نعا قمشش تةقم قامل  فةقايبش  ةقاي ةتماةق ايوا  اةق ما قاملاكتا  قامل  قاةقي ملادار ق ا ق غادالق

 .كتةقمج  ةقايغ ف  ةق مدر ةقاتيعت ةق ايل عل ةكتا

 ك لق  قلمشةقن عق ا  لقمدر ةق  قايق لقاتن مرقايكي نق در قفي  قرئتةقم قععادق م ق

قلارقات د  قايوعر ةق اي  ل  ة قاياك تياق.  ر  قمدار    قاملدار قيةك ةم قاي    ق  م   ك نتقل ه

 (4).رق ي بقم   قماكتةقخ صةقي ملعالقاي يقتدر  املدار قر يمةقف  هق كثلقم ق لقت ص 

قاي ص قجتم ق نعا قاملاكت  قاملعجعل قآلالق ن  يقي يكقاملاكت  قاتن صةقاي يق  نجدق  قل ا

 تةا  قرف الق املاكت  قاتنافمةق  قماكت  قايد يةق املاكت  قامل  قةقي ملل جدق املاكت  قاي  مةق

 ي بق ل قن حمةق  ق. ملاكت  قاتي م مةقك يكقاملاكت  قاملدر مةاي يقتوكحق يعاط  قتيتم قايو  ق ا

ق ق قصدل ق عمقايشمعخ،قيبقعلضقاي ارقم قهيكق
ا
حم  قامللةت لقاي  مةق ن قي قتا قاملاكتةقم  ن 

يقدقك نتقم اكزقتومدقي ت مع ةق  قصدل قايت حلعلق اي ةتةقم قكبقم  لق م ق ر  قرملةةقعلضق

. ةقاي يقك لق تةا  قعل قي ق  يرقاملوج ق  قيةدت قا ا قايعاا ةقا بق غدالاملاكت  قاتن صةقاملاكت

قايتال قمخكة  قم  قاي ةت ا ق اصدل  قات اتة قخزانة قل ه قماكبك  قمك حةق.   ت ل  قك نت  اياكا

قكبق. ي يتم  ق   ق جد  قفقد قاتنافمة قاملاكت   ق م  ق  ير، قي  قعل  قحل ب قعلض قنوق ت    جتم 

 .اي  ي قع اممقم ق مل لق غدالق ايق ل  ق ا لتةقع صتةقم قععاص قايد يةق   

 لق ر  قملة لقعلضقاملاكت  قرك ل تمةقلت قييتقات اتةق  ق غدالق لارقات اتةق  قايق ل  ،ق

ق  ق قايغ  ة ق ك ل ق  جدل ، قلعقاي ن قاي رمد ق ل قرغ  قاملأمعل قع د ق   قات اتة قييت قاتلل    اد

ق اي ق ايوقب قلعقايكدرار قايتدا قمو  قايةغةقتأ يل   ق  ض قايمعن نمة قايوةلوة قنقب ق خ صة كأيم 

 (5). اي  بمةق ادقحشدقفي  قاملأمعلق ع  قرلمغةق  قتم ن 

 م قلارقات اتةقف  نتقيتل يةقم  دقعةتمق  ل قات  ك قيأم قهللاقايو لتمق  قايق ل  قملو فلةق

قح قت ت
ا
قكت لا قاتلل ر قايدار قل ه قاتلل   ق اد قايشم   قامل لا ق نش  قاتنةموةقاي ت  م ل ا 

 .املل كص 

قي يق قماكتة ق لت   ق ي ة  ق ع ا  قع امم قاي  ي  قلعال قموشش   قف  نت قاي  مة قاملاكت    م 

ق  ضق قيات   قاي  ائ  قع 
ا
قي لو  قع امم قاي  ي  ق جعبعل ق كاا قي   ق ك ل قايش د قل ايةر عت رق  

قيشكغةعلقط  قيمبقن  رق  قنسخقا
ا
 هلتتقل هقاملاكتةق.ياكااملاكتةق ك لقط  قختلةق  ت نعلقن سن 
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 ث

قيةو رقعودم قاحكبقايصةمبمعلقاملد وة
ا
ي  اتقيةدم رقم قاتبقاملغعلقاي نقح  لقتدم لقكبق. ل  م 

قم قل هقاملاكت  . م قلعقحا رن 
ا
قكت لا

ا
 (6) .كت ق لقايوتلقايداخةمةق ات   بقرلةمةقلم  قالت 

ق  قح ر قايات ل  ق اتي م    قاملدار  ق نش ا ق   قايك عر قم ق تك   
ا
قحمع  

ا
قجزاا قاملاكتة صت ت

كت ق ن  قتيهئقات صعلقعلضقامل  فةق. ايو  قايك ةمتمةق  ج ز قتخز  ق ا تلج  قامل ةعم  ق  قاي  ي 

 . املتلاكتةقعلضقم قايلو لقم قخالقاياكاق رفادق ايشسيما ق    ئبقععاد

  قاي يقاحكا تق ق ف  ق لقم ق ل قر رقاي يق  لتتق  قيو اقات ا ر ق تقدم  قه قاملاكت

قتةم ق قاي ي قرمة ق  ض قر ا قكب ق ق فة قن اةة ق املك  اتة قاملخكةوة قايك ر خ قعللقعصعر ق حو ت   رم 

ةكت لقمل ل قاي ة ق ايك عرقح رق صةو ق  ضقم قن  قعةمةقآلالقم قت عرقع م ق  قمخكة قف   ق

 .امل  فة

قاملاك ق نعا  ق ل  قي كللق حد قاملدر مة قاملاكت   ق ل قم حةةقحم  قكب ق   قتكعاجد قألن   قهيك ت  

قم  فت  ق قي  ر قتاشلا ق اي ي قايص عد  قرجم ل قيدم قايو رئة قايت  ر قتاع   ق   قيشل ل  لرا مة

ق  قم  نو ق قن  قخ  جعقال قاملاكت  ق امل ةعم  ق لق جدن  قعةمو  قاملاكت  قي ا قم قل ه   ق فت  

قاملاكت قتو مبقل رقل ه قعلض قل اكو    قي يك   لقم قاتي   قامللؤ يةقايص محق لقن تبقيأاص ر

 . املو تةقية تبقاملاكبي

ق اي نق شو  لقمق رنةق قل ا قاخكم رقمعاع قلرا شو  قم ق لتمةقاملاكتةقاملدر مةقآ  ن 
ا
 ان اا 

 .ممدانمةقيعاا قاملاكت  قاملدر مةقي لقم  ف   قلمشةق اياهامةق ايلع داا

ق قكب قع  قمل ة قي لو  قخال ق و  ض قايدرا ةقق  نع ةحم  قملعاع  قاملخك ر  قاملدار     ت ا

قتو اغق ق نك ئج قاملاكتة ق  م ل ق اي اب قاملدر  ل قم  قكب قعلض قاملعت  قا كبم ل
ا
ق  ا    و  ض

ا كبم لقاتن  جقي يلةتم  ق ع ج يمةق ااتلا ق  دقايكعصم  ق  قمق رنةقي لقايعاا قات قمقمق

 .ا قل هقاملاكت  قاملدر مةق آف  قت ع  ل   قامل  ف   قآنوةقاي ك قم   يةقيةعاعدقعلضق ا

 :حمتوى البحث

 :تو  يو ق  قلرا شو قل هقاملاكتةقاملدر مةق م احبقت عرل ق تات قي لو قايوصعلقايك يمة

ق :الفصل األول قمت ح  ق ا ة ق  ض قالتو ه قر ل :  اد ق عدلن ق املت   قاملدر مة قاملاكتة ع فو 

 .و عدقاملاكتةقايش مةةق رلتمةقايتليع ةقيةتاكتةقاملدر مة نعاع  ق  لداف  ق  ا ئو  ق ت  او قمل
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 املقدمة

 

 
 ج

 ع او قامل    لقايقم  مةقاي يق جاقتعف ل ق  قمت نمقاملاكت  قاملدر مةقق:ايل نمت  قامل

قر ل     :الفصل الثاني      ق: املت   قفم  قاملدر مةهك ن  قاملاكتة ق   املعالققمص لرقامل ةعم  

قرليةق ق ايكق     قايلوع ة قاياكا ق امل  ج  قايقعامير ق ايد ر    قايص   قاياكا ق ق ايكقةمد ة

 ايتتةمعغ افم قل ائ قامل  ردقاياش ف  )املصعرا قاعائ قاياكاق ايد ر   ق

 املعالقغ لقايكقةمد ةقاملعالقايلت مةق ايتص  ةق ج ز قع  ضقايع  ئبقايك ةمتمة:    ل نماملت  قايقق 

قا قايل ي  قاملدر مةايكق ن ق: ملت   قاملاكت   ق   قات د لة ق ايتص  ة   قايلت مة املصغ ا ق املعال

 ات   اقاياتل نمق ا كخدام ت ق  قاملاكت   .ايوةتمة

قع  الفصل الثالث قي  د   قاملدر مة خصصو ه قاملاكتة ق   قايوومة قا ضقاتندم   قالاتو ه  اد

 مت ل ل

ق قر ل قغ لق: املت   ق يسيمة  :  املت ر  اتندم   قاياكا ق ايو   ةق-.ا كاد اتي لقق-.ايكص م 

 .ايكجةمدق ايتلمم ق-. ايصم نة

خدمةقاملو هجق ايتليمةقاملاكبمةقية اب.عع ر ق  قاملاكتةقاملدر مة.اتندم  قاملت ر  : املت  قايل نم

 حصةقاملاكتة ايدرا مةتيل لقاملعالقايق ائمةقمللكع   قاي اب

قايل ي ق  املت   قاملدر مة لار  قرنش ة قتو مب ق   ق ل رل  قاملدر مة قاملاكتةق:املاكت    م ل

قاملدر مة.املدر مة قاملاكتة ق م ل قاملدر مة. عدال قاملاكتة ق م ل ق صو   ق م لق.ينصمة  اجت  

  .عااةقمد  قاملدر ةقيأم لقاملاكتةقاملدر مة.املاكتةقاملدر مة

 

 ايل نع ا  قايلا اةق ا قتات قايدرا ةقاملمدانمةقاي يق ج  و لا ق:  الرابع وهوالفصل التطبيقيالفصل 

قيوكا ئجقا اكبم لق  نع ةقصةم ةق يدقا يةمةق،ق  نع ةقختيلا يقم تادق،ق  نع اةقم ادا نق حتادق
ا
 ع اا 

 .امل تةقم قتعصةو ق يم قم قا ك ك ج  ق مقتلح  قيك ل لقايعاا قاي ال 

 .اي يقك نتقخاصةقاي تب: اتن تتة

 مشكل  البحث 

 قمت نمقاملاكت  قاملدر مةق تج  أات      املت  قايل ي 
ا
    : 

ا
 : مت رقاملاكتةق  نم 

ا
: ر  ثق تج  أات  ق  يل 

 رج ز ق ر  ثقاملخصصةقمل اكزقمص لرقايك ةم 

 

 

. 



 املقدمة

 

 
 ح

 لق لااااا قاملشااااااا قاي ااااايقتعاج  ااااا قاملاكتااااا  قاملدر ااااامةقتااااادنمق ااااا قملاااااكعمقالكتااااا دقط ااااا قمااااا قحمااااا ق

قيماااعلقماكتااةقمدر اامةقف اا لق ياادقيواا ق
ا
ايكج  ااأا ق تااعف لقمصاا لرقامل ةعماا  ق ايتواا اقايغ االقمج اازق صااا

 ق ااتاااالا قماااا ق يقاااا اقاياااااعاقعلااااضقلاااا اقايعاااااا قيةك اااا دق يماااا قعاااا قااااا بقم   يااااةقمواااا قي صاااادقمشاااااات

ات ةااعلقاملو  ااتةقيةتشاا ةةقاي الوااةقأللقلاادفو قلااعقايلاا  قن ااعقرفااابقيواااعلقماا قماا ق اامأيمق  اادن ق

 . ن ٌ قجد    قيألقناعلق يو اقي  اقايعل قاي  م 

 : أهمي  البحث و أهدافه 

ي كللقاملاكت  قاملدر مةقيتل يةقايقةاقايو يدقي ي لاتةقيةتدر اةق ايا نق ت ا قفي ا قات ما  قق ها ق

ي تاابقعلااضقخدمااةقمجكتاا قم اا لقماا قايكامماا ق امل ةتاا لق علار اا لقاياا   ق وشلااتعلق  ااضقلاا اقاملجكتاا ق

خاااا مقحماااا قتااااز لل قي مل ةعماااا  قاي اااايق  ك جعن اااا قماااا قككاااااق م اجاااا ق غ للاااا قماااا قاملااااعالقامل تععااااةقر 

 .  املعالقايلت مةق ايتص  ةق اي يقتخددقاي تةمةقايك ةمتمةق ت تتطقارتت ل ق  مق قط  

 ماااا قلواااا قناااا مق لتمااااةقاملاكتاااا  قاملدر اااامةق اااا ق ااااعر ةقيةتاااا حةك لقععدال ااااةق ايل نع ااااةق القلواااا  ق

مشااا ةةقت كاااا جق  اااضقلرا ااااةقعةتمااااةق لاااعق لقلاااا اقايوااااع قمااا قاملاكتاااا  ق ب يك د اااادقي ااا ت لقاملاااا حةك لقياااا ق

تك تااااةقلرا اااات  ق شاااا بقعةتاااامق لاااا هقاملاكتاااا  قي  جااااةققيةعاااااعدقعواااادل ق لرا اااات  قلرا ااااةق افمااااةقعلااااضق

اياا غ قماا ق جااعلق  اادقايدرا اا  قايلاا يقةق هيااكق شاا بقملااكقبق ي اابقم حةااةقعلااضقحاادمق يا  اا قياا ق

 
ا
 . تشو  لقجتم قايوعاح ق ب يكوصمبق ي قتك تةق  قاملق رنةق  ا 

 لقتاااعلقمك  مةااةقعاا قاملاكتاا  قاملدر اامةق اا قاملاا حةك لق ي ااددقايت اا ق  ااضقتقدمااةقلرا ااةقنلاا ضق

ععدال ةق ايل نع ةقي عكت رق لقل ت لقامل حةك لقيشاالقجزااقكت الاق م تا قما قاملجكتا قاملدرسا يق كا لق

 ياااااادقماااااا قيلااااااةمطقاياااااااعاق تعجماااااا قرن اااااا رق  ااااااضقماكتاااااا  قلاااااا ت لقاملاااااا حةك لق ماااااا قت ك جاااااا قماااااا قمتاااااا نالاق

عااااا  قماكبمااااةق مااااا قتقدماااااةقماااا قخااااادم  قمت راااا  ق غ ااااالقمت رااااا  ق تج  ااااأا ق كاااااعالرقمكخصصااااةق مجتع 

ايل نع ااا  قايلا اااةقق  نع اااةقي  صاااعلقعلاااضق فاااابقايوكااا ئجق اتوااا قيدرا اااةقيعااااا قاملاكتااا  قاملدر ااامةق ااا ق

  هجقيدرا ةقممدانمة كوتصةم ةق يدقا يةمةق،ق  نع ةقختيل يقم تدق،ق  نع ةقم دا نق حتد

 منهج البحث

ماوكجقايت ا قاملمادانمق اادقتا قخاالقلا اقاملاوكجقلرا اةقلا هقاملاكتا  ققاملوكجقاملكت ق  قايت  قلاع 

 .لرا ةقممدانمةقيةعاعدقعلضق اا   

قعلاااضق
ا
ي ةااا فةق  اااضقاعكتاا لقعلاااضقاملاااوكجقايو اا نقايااا نقا ااكقمو قموااا قم ةعم توااا قايو   ااةقاعكتااا لا

 نيتاياكاق املجا ق امل ةعم  ققاملك قةةقط  اقاملعاع قامل شعرقعللقرتاةقعنتل 



 املقدمة

 

 
 خ

 أدوات البحث

تو  يااااتقمجتععااااةقماااا قاملصاااا لرقاملك ةقااااةقيتعاااااع قايت اااا قمل   يااااةقيغ مااااةقق:الدراسةةةة  الن ر ةةةة   -7

 .مخكة قحد لهق     لهق عو ص ه

ا اااااااكبم لقتااااااا ق عااااااادالقصااااااام غةقملاااااااتقةقأل ااااااائةةقتشوااااااا  لقم ااااااا  رقم مواااااااةقق:الدراسةةةةةةة  امليدانيةةةةةةة  -2

 . توصما قم دل ق يسيمبقايتم ن  ق امل ةعم  قمت ر  

 .ةق هيكقم قخالقايز  ر قاملكا ر قيوتل قتمومةقم موةقملعاا قل هقاملاكت  املاح  -3

 حد لقايدرا ة

 -2017 2670   قايلوةقاتي م مةقتتتقايدرا ةقق:احلدود الزماني  -

قايل نع ااا  قايلا اااةقق  نع اااةقصاااةم ةق يااادقا يةماااةق،ق  نع اااةتو  يوااا ق ااا قي لوااا قلااا اقق:احلةةةدود املكانيةةة  -          

قق  نع ااااةحم قاختلناااا قختلااااةقماااادار قماااا قكاااابقختيلاااا يقم تاااادق،ق  نع ااااةقم اااادا نق حتااااد
ا
يكاااااعلقمجاااا  

 .يكعتا قا كبم لق ب يك   ق ج ااقاملق رنةق اتن  جقي يوك ئجق  قن   ةقايت  

 فروض البحث

قعلااااااضقمااااا قيلااااا رقيواااااا قماح كااااا قتتاواااااا قمااااا قصاااااام غةق
ا
  ااااادقاي جاااااع ق  ااااااضقاملصااااا لرقايو   ااااااةق اعكتااااا لا

 :ايك يمةايو  ضق

ماااا قايشاااا   قايعاجاااااقتعاف لاااا ق اااا ق  ااااةقماكتااااةقمدر اااامةقيكاااااعلقمو  ااااتةقيةقماااا دقيااااد رل ق اااا ق -7

 .املدر ة

 .م قمص لرقامل ةعم  قايعاجاقتعاف ل ق  قكبقماكتةقمدر مة -2

 .م ق اجت  ق م لقاملاكتةق نش ل ت  -3

 .م قعااةق م لقاملاكتةقي ي اب -4

 .م قاي ااةقي لق م لقاملاكتةق املدر  ل -5

 .بقاملاكتةقاملدر مةقعلضقت قمةقرلدادقايتليع ةقامل ةعبةقم   لبقي ت -0

ماا قهاا قمقتلحااا  قكاابقماا قاملدر ااا لق اي ااابق  مااا لقاملاكتااةق شااألقت اااع  قاملاكتااةقاملدر ااامةق -1

 . ت لم   

 .لبقيةتدر  لقل رق  قتعجم ق  رر لقاي ابق  ضقارتم لقاملاكتة -8



 املقدمة

 

 
 د

 .. مؤلةةقي يش بقامل ةعبلبقاياعالرقايق ئتةقعلضق لار قاملاكت  قاملدر مةق -9

 .كم ق ك  مبق م لقاملاكتةقم قم قت كع  قاملاكتةقم قمص لرقم ةعم   -76

 هيااكقمل   يااةقايك اا دقعلااضقماادمقم  يقااةقايعاااا قي  اارقايو   ااةقايعاجاااقتعاف لاا ق اا قاملاكتاا  ق

 .املدر مة

 

 

 الدراسات السابق 

 :ايك يمةم قخالقم اج كو قيةدرا   قايل يقةقتت لقيو ق جعلقايدرا   ق

ق–ل تاااةقرااا حةق:  عااادالق–.  رااا ادقعتااا لقعتااادقات ةااام / املاكتااا  قاملدر ااامةق ااا قمد واااةقلمشاااةق -7

 (.2666- 7999)مو لقر ا ق

 :  شو  لقايت  ق  قفصعي قايلكة

قملو ااعدقاملاكتااةقاملدر اامةق ل رلاا ق اا قخدمااةقاي تةمااةقايك ةمتمااةق املااوكجقاملدرساا يق مو ااعدق
ا
تعااام  

املعاا ق املت ارق ايكج  اأا ق ا قاملاكتاةقاملدر امةقعلار ق ا قاملاكتا  قاملدر امةقايتليمةقاملاكبمةق  لداف  ق

 .امل أانمةق   ع  قايد ادق فكحقاملاكتةق-م قحم قاي  مةعلقق

خاادم  قايقاا ااق اا قق–اي تةماا  قايوومااةق اا قاملاكتاا  قاملدر اامةقق– م  ااةقيواا اق توتمااةقاملجتععاا  ق

قايوك ئجق ايق–املاكت  قاملدر مةق
ا
 .  قاتن تتةق-كعصم    خ لا

ق–ر  اااد قغعاشاااةقق–نااادمقملاا علق:  عاادال-. راا ادقم تااادق اا مدقعاااعل / املاكتاا  قاملدر ااامةقق -2

 .صو ةق244 -(7991-7990)ماكتةقايا علقق–لمشةق

ن ا  قت ر خماةق : تكات قايدرا ة. لرا ةق عد قيومبقلرجةقعج ت ق  قعةعدقاملاكت  ق امل ةعم  

ي   اااا قيةتاكتااااةقاملدر اااامةق  لااااداف  ق ا ئو اااا ق ل رلاااا ق اااا قايتليمااااةق اااا قعاااا قتاااا ر خق نشااااعاقاملاكتاااا  ق اااا ق

 شوااااا  لقمت اااااارق تج  اااااأا قاملاكتاااااا  قاملدر ااااامةق  شواااااا  لقمجتععااااا  قاملاكتاااااا  قاملدر ااااامةق  ك اااااادثقعاااااا ق

اخكماا رق ايتأ  ااادق اشاااتبقاتنااادم  قايووماااةقاملت رااا  ق غ االقاملت رااا  ق ااا ق شوااا  لق مااا لقاملاكتاااةق صاااو ت ق

 مو ااعدقاملاكتااةقايشاا مةةق . املااوكجقاي تلاا ق ا ااكبم ل. نشاا ةقاملاكتااةقاملدر اامة  اجت تاا ق عاا تاا ق  

  ايشت   قايك   نمةقي لقاملاكت  قاملدر مةقي  كخدادقات   اقآلا  
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 7 . ايكخ مطق ايتو اق علار :املاكت  ق رررمو  قاي اتمة(. 26660.)عتدقاتيعال،ق  محقت    -3

 .421ص. 2660و نمة،قايدارقاملص  ةقايةت: ايق ل  .

: ايق ل  . 2 . ايت  ق مو هي ق  قعة قاملاكت  ق امل ةعم  (.  2665. )عتدقاي  لن،قم تدقفكح -4

 .254ص. 2665ايدارقاملص  ةقايةتو نمة،ق

قنا ل -5 قاتص لق(.  2672. )ع رعرن، قت ع  قن  د ق   ق ل رل  قات  قيةت ةعم   قايعصعل ح كة

ق: اي ةتم قالو موة قموكعرن قج م ة قآلا   قععاد قيقل  قايت حل ل قر  ت   قح ية  ر ادق.لرا ة

قن ي ي قايص تح قم  تل. م تد قعنل نمةق. ر  ية قاي ةعد قكةمة قالو موة، قج م ة الو موة،

 .  2672 اجكت عمة،قال قاملاكت  ،ق

 

 : لمشةقق–مدرقحتياقح:  عدالق–.  حتدقعل / املاكتةقاملدر مةق ل رل ق  قت بمةقرجم لق 6-

   .صو ةق97 –[  . ل] –[ ل.لق]                                                  

 :تو  لقايت  . لرا ةق عد قيومبق ج ت ق  قعة قاملاكت  

ن   قت ر خمةقع قت عرقاملاكت  قع مةق املدر مةقخ صةق املاكتةقاملدر مةق ل رل قايتليعنق  ق

ق اي قايتليع ة قتقدم  قرنش ة قاي ي ق اتندم   قاملدر مة قيةتاكتة قايوومة قاي تةم   ق  شو  ل لق فمة

 مو عدقاملاكتةقايش مةةق .املاكتةقاملدر مةق اي عامبقاملل عد قيةتاكتةقاملدر مةق  ق نج تق لداف  

 . ايشت   قايك   نمةقي لقاملاكت  قاملدر مةقي  كخدادقات   اقآلا  

. 

 



 عملية التربويةاملكتبة املدرسية ودورها في ال                                                           الفصل ألاول 

 
1 

 

 الفصل األول

 املكتبة املدرسية ودورها يف العملية الرتبوية/املبحث األول                                   

 تعريفها .1

 أهدافها .2

 وظائفها .3

 أنواعها .4

 مفهوم املكتبة الشاملة  .5

 .ألاهمية التربوية في املكتبة املدرسية .6

 .القراءة باملرحلة الثانوية وأهمية املكتبة بهذه املرحلة -  7           املبحث الثاني                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا
 .أهمية القراءة ودورها باملجتمع: أول

 
ا
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  املدرسية ودورها يف العملية الرتبويةاملكتبة

 ميف مرافي  . درسيية تياريط يوييل فيي يالبيية دول العيالمللمكتبات امل
ا
 حيوييا

ا
حيي  كونيم مرفقيا

الدراسييية و لييير لتيييوفر املصيييادر التعليميييية التيييي معتميييد عل هيييا ال رنيييامط التعليميييي والتربيييو  و لميييا ت يييور 

برز دور املكتبية الرائيد فيي . التعليم وبذلم الجهود لتحسين نوعيته ورفع كفاءته الداخلية والخارجية

إلاسييهام فييي تحقييي  هييذا الت ييور وعلييى  ليير امكييف القييول أن املكتبيية املدرسييية تمثييل أهمييية متميييزة فييي 

التعليييييييم الذييييييدا  د  عييييييف يرييييييي  خييييييدماتها وأنشيييييي اها املتنوعيييييية امكييييييف تحقييييييي  الكثييييييير مييييييف ألاهييييييداف 

 .التعليمة والتربوية للمدرسة العصرية

وتوسيييع ن يياك املكتبييات املدرسييية وت كيييد وتهييتم كثييير مييف الييدول العييالم املتقدميية والنامييية ب شيير 

وجودهييييا داخييييل املجتمييييع املدرايييييقي باعتبارهييييا مرافيييي  حيوييييية ل امكيييييف  سييييت ناء ع هييييا تيييي د  وظيييييائ  

 1.تربوية وتعليمية وتثقيفية في آن واحد

وتتميز املكتبة املدرسية عف بقية أنواع املكتبات ألاخرى املتوفرة في املجتميع بعيدة ممييزات أهمهيا 

وسييييوف تتواليييي  عوالتييييه بيييي نواع املكتبييييات . أول مييييا اقابييييل القييييارن فييييي حياتييييه مييييف أنييييواع املكتبيييياتأنهييييا 

ألاخييييرى علييييى مييييدى تيييي ثيرن اهييييا وان باعييييه ع هييييا وعلييييى مييييا اك سييييبه مييييف مهييييارات فييييي التعامييييل مييييع املصييييادر 

  كميا أن
ا
هيذن  املختلفة ولتحقي  مختل  ألايراض التعليمية والثقافية والبحثية بل والترف هية أاضيا

املهيييييارات سيييييوف تمكنيييييه ميييييف  نتفييييياع ألامثيييييل بالخيييييدمات املكت يييييية ألاخيييييرى املتيييييوفرة فيييييي املجتميييييع مثيييييل 

 .املكتبات عامة والجامعية واملتخصصة

وعلىىىلك يىىىىاكقولىىىىاككيبىىىىدركيةككللهاىىىى ككلين ىىىىم كعلقاىىىاكعىىىى  ك  ىىىىد اككل هوىىىى ككيبىىىىان ككيىىىى  ك

 (2).قبددككلحماةككيثبافم كوألادبم كوكيعلمو كفيككلسهبال

 تعريف املكتبة املدرسية

بأناىىىىىىاكاج سىىىىىى ككمهواعمىىىىىى كاعلمومىىىىىى ك ك هبمىىىىىىيك: قولىىىىىىاكاعك ىىىىىىرككللهاىىىىىى ككلين ىىىىىىم ككلحيقثىىىىىى 

كاىىىاككي ىىىاص ككيك ىىىوم كفىىىيك
 
بوىىى مركاك ىىىدركيوكبكعىىىااتكاعىىىيةاكواصلىىى كعلقاىىىاككي ىىىاص ككلحىىىكةكبىىىي 

 .كلين  
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لهد ىىىىىىى  كوهىىىىىىىيكعىىىىىىىادةك  ىىىىىىىدةككللهاىىىىىىىا ككلدحبىىىىىىى كبك ىىىىىىىا كألا  ىىىىىىىاركوكلىىىىىىىيكن ك بهيك مىىىىىىى كوك

 .وكيثاعد  كواعاهيكإعيكدككلعلويةكوغيرها

وهنييياع تعريييي  آخييير أل وهيييو أنهيييا مجيييال ال شيييا  الاخليييقي لكسييي  املعرفييية بوسيييائلها املختلفييية  

وهيييي تشيييمل امل بوعيييات واملصيييورات والخيييرائل والصيييور وييييير  لييير مميييا مسييياعد عليييى توسييييع امليييدارع 

 .ورفع املستوى الثقافي واملعرفي للتوميذ

تعيييييد مقت ييييييات املكتبييييية املدرسيييييية تقتصييييير عليييييى الكتيييييا  بشييييي له التقلييييييد   ودنميييييا تهيييييتم  حيييييي  ليييييم

بجمييييييييع أعييييييي ال أوعيييييييية املعلوميييييييات ميييييييف سيييييييمعية وبصيييييييرية ودلكترونيييييييية د يييييييى ييييييييير  لييييييير ميييييييف الوسيييييييائل 

والييييييد أدى  ليييييير ت ييييييير اسييييييم املكتبيييييية املدرسييييييية فييييييي بعيييييي  املجتمعييييييات د ييييييى مركييييييز الوسييييييائل . التعليمييييييية

دل أننييا نميييل  Resource Centreأو مركييز املييوارد التعليمييية  Media Centre إلالكترونييية التعليمييية

 1.لوحتفاظ باسم املكتبة وخاصة في ل تنا العربية

كمييا . فاملكتبيية مشييتقة مييف أصييل ل ييو  ثيير  ارب هييا بيي برز معييالم الذضييارة ال شييرية وهييو الكتييا 

علوميييييات فيييييي متنييييياول الفيييييرد  وهيييييذا نظيييييام  اجعيييييل مصيييييادر امل: امكييييف أن تعييييير ف املكتبييييية املدرسيييييية ب نهيييييا

النظيييام معكييية فلسيييفة املدرسييية ويجييير   يييل برنامجهيييا التربيييو   وهيييي امل يييان الوحييييد فيييي املدرسييية اليييذ  

حيييي  ايييذه  دلييييه امليييتعلم ل ذصيييول . امكيييف أن معميييل فييييه الفيييرد بمفيييردن دون مسييياعدة ميييف  خيييريف

 لل رنيييييييامط
ا
التعليميييييييي ملدرسيييييييته  واسيييييييتجابته  عليييييييى املعلوميييييييات التيييييييي احتييييييياب دل هيييييييا لتعلييييييييم نفسيييييييه تبعيييييييا

 .لحتياجاته الخاصة

 :مف خول التعاري  السابقة امكننا أن نعرفها كماالي

 –الرائييية  –هييي عبييارة عييف مجموعيية مييف املييواد التربوييية والثقافييية والعلمييية  :املكتبةةة املدرسةةية 

 امك هييييييا مييييييف تقييييييدام خييييييدماتها د يييييي –مختييييييارة  –بصييييييرية  –سييييييمعية 
ا
 جيييييييدا

ا
ى التوميييييييذ ومنظميييييية تنظيمييييييا

وتعيد هيذن املكتبيات دحيدى  –وأعضاء الهيئة التعليمية في املدرسة بصورة جيدة فيي الواليم املناسي  

 ملا تقدمة مف مناعل ثقافية واجتماعية
ا
 (2).أهم املراف  التربوية في املدرسة نظرا

 أهدافها : ثانيًا

التعليميي للت لي  عليى كثيير  تتمثل أهمية املكتبة املدرسية فيي أنهيا وسييلة ميف أهيم وسيائل النظيام

مف املشكوت التعليمية والتربوية التي تبح  عف املت يرات الكثيرة التيي ييرأت عليى املسيتويين املحليي 
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والعييياملي د  امكيييف عيييف يريييي  توحمهيييا ميييع ال رنيييامط املدرايييقي وت املهيييا ميييع املنيييا   الدراسيييية أن تعمييي  

قيييدر كبيييير مييييف املهيييارات والخ يييرات التيييي تييي د  د ييييى أهيييداف التعلييييم وتزييييد ميييف فعاليتييييه وتيييزود امليييتعلم ب

تعييدال سييلوكه وتكييويف عييادات اجتماعييية جداييدة ومريوبيية وخاصيية فييي مرحليية التعليييم ألاسااييقي التييي 

تعيييد مرحلييية هامييية وفرييييدة وخاصييية فيييي وظيفاهيييا وأهيييدافها حيييي  أنهيييا أول مرحلييية ميييف مراحيييل التعلييييم 

ا بنيياء املهييارات ألاساسييية فييي القييراءة والتعامييل تسييتقبل ال فييل مييف أول عهييدن بالدراسيية ومييف أهييدافه

بييالذرف وألارالييام ويييرد اسييتعداد للتعميي  والتوسييع فييي هييذن املهييارات أمييا فييي مرحليية التعليييم الثييانو  

 لوسييتمرار فيييي التعليييم العييا ي والجييام ي فييي ن دور 
ا
 د ييى جنيي  اسييتعدادا

ا
التييي تعييد ال اليي  ل ذييياة جنبيييا

ما حي  أنها تتو ى ال ال  في مرحلية املراهقية املتي خرة التيي تختلي  املكتبة املدرسية اختل  د ى حد 

 .عف مراحل النمو خول ال فولة وفترة املراهقة املبكرة

. املكتبة جزء ل اتجزأ مف املدرسة وهي جزء هيام وحقيقية ليم ت خيذ م انهيا بعيد كثيير ميف امليدارد

 :ويمكف ت خيص أهداف املكتبة املدرسية فيما الي

 :ع عادة القراءةغرس وتشجي .1

وهييو أول أهييداف املكتبيية املدرسييية ووعت يير  ييرورة م ذيية وهاميية وعاجليية  علييى املعلييم واملكت ييي أن 

 .معمو على تنمية هذن العادة

 اك سيي  عييادة القييراءة عييف يرييي  الييراءة إلاعونييات وال ييذ  وييرهييا
ا
. وحقيقيية أن  ييل فييرد تقريبييا

 للمتعية واسيت ول أواليات الفيرام فيميا معيود عليى  ولكف ما نعنيه بعبارة القراءة أ  الراءة الكت 
ا
يلبا

 .املرء بالنفع والفائدة

 ل 
ا
وهنياع أيفييال اتركييون املدرسيية بالوالييم الذا يير لسيي   أو هخيير ويحتمييل أنهييم لييف افتحييوا كتبييا

للمتعيييية ول د  هييييدف آخيييير فعملهييييم ربمييييا مسييييتلزم ميييي هم أن افعلييييوا  ليييير وعنييييدها اناهييييون مييييف عملهييييم 

 مف ال سلية أعدت لهم وبذلر ل مشعرون بحاجة د ى  ستمتاع بالقراءةاجدون أمامهم أ
ا
 .لوانا

 أن احيياول تنمييية عييادة القييراءة فييي نفييود توميييذهم  كمييا ا ب ييي علييى 
ا
وعلييى املييدرد واملكت ييي معييا

  . املييييدرد أن اوجييييه هييييذن القييييراءة ويحكمهييييا
 
 
ا
 بعيييييدا

ا
فكثييييير مييييف ألايفييييال مسييييرفون فييييي القييييراءة دسييييرافا

 اقرأون بدون هدف  وعلى املعلم أن مست ل  ل ميا ليدى ال فيل ميف دم انييات وجميع الت
ا
وميذ تقريبا

 1.والدرات ومواه  ليوجههم التوجيه ال ذيح
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ومعظييييم ألايفييييال بمجييييرد أن مسييييت يعوا القييييراءة سييييوف اقييييرأون ومييييا علييييى املعلييييم دل أن ا يييي  لهييييم 

 . الكت  املوئمة ويجعلها في متناولهم

 ل كبيير د يى اختييار الكتيي  الجذابية  ات املظهير الجمييل ميع  يرورة اهتمييام وألايفيال اميليون بشي

املدرسييين بمضييمون الكتيي  الجذابيية لنجمييع بييين جمييال الشيي ل واملضييمون مييف أجييل تحقييي  الفائييدة 

فاملكتبييية املدرسيييية اجييي  أن تتمتيييع بجييو هيييادن وميييريح ومظهييير جمييييل ل شيييعر القيييارن . مييف هيييذن الكتييي 

  (1).قراءةبالراحة النفسية أثناء ال

 :تنمية قدرات التالميذ على التعليم من الكتب بال مدرس -2

دن امليدرد اجيي  أن احياول أن ا بييع فييي عقيول توميييذن بعي  ألاف ييار عييف فائيدة الكتيي  ديييراض 

 .عملية كثيرة في الذياة وهذا ما مسمى عادة القراءة لوستعوم

 : منا مش لتينوالقراءة لوستعوم كجزء مف املنه  املدراقي ت رز أما

 أن 
ا
 اج  أن تع ي تعليمات حول كيفية اسيتخدام الكتي  واملكتبيات ثيم علييه ثانييا

ا
فاملدرد أول

 تجعل توميذن يهيوون اسيتخدام الكتي 
 
 
ا
 م شيابكتان ومهميا اكيف ميف . اتلمة يرالا

ا
واملشي لتان يبعيا

 دع ياء تعليمييات محيددة ومباعيرة حييول اسيتخدام ال
ا
كتيي  بواسي ة عمييل أمير فادسيهل أن احيياول أول

 . ال فل في املكتبة وس اله ألاسئلة حينما اجد نفسه في صعوبة

 كييي  اقبلييون علييى الكتييا  
ا
والخوصيية فيي ن التوميييذ أثنيياء زيييارتهم ألاو ييى للمكتبيية سيي تعلمون أول

ليقييييربن وذعييييد  ليييير كيفييييية اسييييتعمال الكتييييا   ويجيييي  علييييى املييييدرد أن معييييال  بنظييييام أجييييزاء الكتييييا  

.... الفهييييرد –املوحظييييات  –التمهيييييد  –املقدميييية  -فهييييرد املو ييييوعات –ة العنييييوان صييييفح: املختلفيييية

 .وييرها

ويج  أن مع يى التومييذ فيي درسيهم ألاول فيي الفصيل أ  كتيا  بسييل وي لي  دلي هم إلاجابية عليى 

عيييدد فصيييول  -تييياريط الناعييير-اسيييم الناعييير -اسيييم امل لييي –ميييا هيييو عنيييوان الكتييي  : بعييي  ألاسيييئلة مثيييل

 (2) .درسين أو ثوثة اج  أن اكون ألايفال مهيئين لبدء العمل في املكتبة الكتا ؟ وذعد

 : اكتساب عادات اجتماعية-3

تنمي املكتبية فيي التلمييذ عيادات اجتماعيية حسينة و لير عيف يريي  التقييد بادنظمية والتعليميات 

 .التي تصنعها املكتبة  وبالتا ي عليه أن ا بعها ويمارسها أثناء وجودن باملكتبة

                                                 
 (.78)ص   -.المرجع السابق  - 1
 (.13-13 -13)ص  -.سعيد أحمد حسن/ المكتبة المدرسية ورسالتها التربوية  - 2
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 مييييف الذرييييية 
ا
 عييييف جييييو الصييييفوف ويمييييارد ال اليييي  عيييي ئا

ا
واملعييييروف أن جييييو املكتبيييية اختليييي  كثيييييرا

ولكييييف اجيييي  عليييييه أن اييييوفر الهييييدوء حتييييى ل اييييز   زمييييوءن  وعليييييه أن احيييياف  علييييى مقت يييييات املكتبيييية 

 ل جميييع وعليييه أن احتييرم تعليمييات املكتبيية بال سييبة لنظييام إلاعييارة الييذ  ت بعييه املكتبيي
ا
ة باعتبارهييا مل ييا

 .واملحافظة على الكتا  والعمل على دعادته كما استعارن وفي الوالم املحدد

وتخليي  املكتبيية فييي ال اليي  رون التعيياون الجميياحي واملشيياركة حييي  مشييترع ال اليي  مييع زموئييه فييي 

كميا اتعياون ميع زموئيه فيي دعيادة الكتي  د يى الرفيوف بالتعياون ميع موظي  . تحضير ألابحاث واملوا يع

 .املكتبة

أن مساهمة ال و  في تقدام بع   التراحات دميين املكتبية تايجع أميين املكتبية وال يو   كما

 .على العمل

 :اكتساب مهارات وخربات مكتبية -4

 لييف 
ا
دن رواد املكتبيية مييا هييم دل املجتمييع املدراييقي ك ييل مييف مدرسييين ويييو  ودداريييين وهييم جميعييا

ميييا ليييم اكونيييوا عليييى دمليييام تيييام بالوسيييائل الفنيييية فيييي  مسيييتفيدوا ميييف املكتبييية ومقت ياتهيييا الفائيييدة املرجيييوة

 .املكتبة

ميييف هنيييا ت يييرز الذاجييية امل ذييية د يييى تعريييي  املجتميييع املدرايييقي بفهيييارد املكتبييية واملعلوميييات املدونييية 

علييييى الب االييييات وعلييييى النظييييام املتبييييع فييييي ترت يييي  الب االييييات فييييي الفهييييرد وتعييييريفهم باملبييييادن ألاساسييييية 

 .كتبةلنظام التص ي  الذ  ت بعه امل

وتقيييييع هيييييذن املسييييي ولية عليييييى عيييييات  أميييييين املكتبييييية فيقوميييييون باستضيييييافة  يييييل فصيييييل ميييييف فصيييييول 

 .املدرسة لزيارة املكتبة حتى اكون التوميذ على مقربة مف هذن ألاعمال

 :خدمة املنهج املدرسي -5

 لخدميييييية مجتمييييييع املدرسيييييية وبالتييييييا ي لخدميييييية امليييييينه  التعليمييييييي فييييييي تليييييير  
ا
أنشييييييتم املكتبيييييية أساسييييييا

سيية  ف ييي مييف جهيية تسيي ى ملسيياعدة املدرسيييين فييي تحضييير دروسييهم وكشيي  ال مييوض عييف بعييي  املدر 

النقيييا  أو اليييدرود وت سيييي ها لل يييو  حتيييى مسيييت يعوا فهمهيييا بالسيييرعة املمكنييية وميييف ناحيييية أخيييرى 

 1.تساعدهم للقيام ب بحاثهم التي تت لبها دراساهم

العة الذيرة والتوجييه السيليم نحيو دن تقسيم املنه  الدرااقي د ى مواد منفصلة خل  حواجز امل 

العداييد مييف ال ييو  اييذهبون د ييى املكتبيية بشيي ل مسييتمر . املكتبيية لوسييتفادة مييف كتيي  املراجييع وييرهييا

                                                 
1

 31ص.حسن رشاد ، مصطفى الشربيني ، علي السيد/ تنظيمها وطرق إدارتها :المكتبات المدرسية  
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وم ذييوظ احضييرون أجوبيية لوسييئلة وألاعمييال التييي ا ييالبهم اهييا ألاسيياتذة فييي مختليي  املييواد التعليمييية 

 .املقررة

سيييياعد والييييو  وفعييييال فييييي تييييدعيم وت سيييييل مييييواد ومييييف هييييذا اتكييييا أن املكتبيييية املدرسييييية عامييييل م

املييينه  وتزوييييدن ودثرائيييه بكثيييير ميييف املناهيييل التيييي تسييياعد ال الييي  وامليييدرد عليييى اسييي يعا  أوفيييى وأوسيييع 

 (1).للمو وع وهنا ت رز أهمية املناسبة التي اج  أن تتوافر وخاصة الذداثة م ها

 
ا
 :وظائفها: ثالثا

مجيييرد مجموعييية ميييف الكتييي   لن املكتبييية املدرسيييية فيييي ا ب يييي أن تكيييون املكتبييية املدرسييية أكجييير ميييف 

ميييييواد الرائيييييية  –معناهيييييا ال يييييذيح عبيييييارة عيييييف مجموعييييية ميييييف امليييييواد التعليميييييية والتثقيفيييييية املختلفييييية 

 بحييييي  امكييييف تقييييدام الخييييدمات املكت ييييية املتعييييددة د ييييى 
ا
 خاصييييا

ا
 فنيييييا

ا
سييييمعية اختيييييرت ونظمييييم تنظيمييييا

ومييييف الضييييرور  أن تحييييدد . املناسيييي  بصييييورة  افييييية التوميييييذ ود ييييى أعضيييياء هيئيييية التييييدروة فييييي الوالييييم

 اقييييييوم علييييييى احترامييييييه 
ا
 وأن تكتيييييي  اهييييييا وثيقيييييية تصييييييبح الانونييييييا

ا
  افيييييييا

ا
وظيييييائ  املكتبيييييية املدرسييييييية تحداييييييدا

 .وتنفيذن  ل املهتمين بش ون التربية والتعليم

ويمكننييييا موحظيييية بعيييي  الفييييروك فييييي وظييييائ  املكتبيييية املدرسييييية بال سييييبة للمراحييييل الدراسييييية  

 : ويمكف دجازها  التا ي كوظائ  عامة للمكتبات املدرسية. لفةاملخت

 :وظيفة املكتبة في رياض ألايفال -1

تهييييييييدف املكتبيييييييية فييييييييي هييييييييذن املرحليييييييية د ييييييييى تهيئيييييييية يفييييييييل الرو يييييييية ملرحليييييييية القييييييييراءة وتنمييييييييية ددراكييييييييه 

 .ودتاحة الفرصة أمامه لك سا  خ رات الذياة مف الب ئة املحي ة به. باملحسوسات

الكتييييييا  ودعييييييباع حاجاتييييييه الوجدانييييييية عييييييف يرييييييي  تقييييييدام وتييييييوفير املييييييواد امل بوعيييييية وترييبييييييه فييييييي 

 .املصورة واملواد السمعية والبصرية

 :وظيفة املكتبة يف املرحلة االبتدائية -2

  والتعييرف علييى مشييكوتهم وتييذليلها وتقييدام الخييدمات املكت ييية ل ييل تلميييذ 
ا
درعيياد التوميييذ الرائيييا

ك الفرداية بتيوفير مجموعيات متنوعية ميف امليواد امل بوعية وييير امل بوعية في املرحلة مع مراعاة الفيرو 

التيييي تل يييي احتياجيييات  يييل مييي هم  وتحقييي  ريباتيييه وميوليييه وتوسيييع دائيييرة اهتماماتيييه  وبيييذلر تعميييل عليييى 

 2. يرد امليول القرائية فيه

                                                 
 (.13-13)ص  –. حسنسعيد أحمد / المكتبة المدرسية ورسالتها التربوية - 1
2

 .ص 373 -.2002دار ال هضة العربية   : بيروت -.هول الناتوت/ املكتبة املدرسية امل ورة  



 عملية التربويةاملكتبة املدرسية ودورها في ال                                                           الفصل ألاول 

 
8 

 (:إلاعداداة ) وظيفة املكتبة في املرحلة املتوس ة  -3

سييييييييتخدام املكتبييييييييية واملراجييييييييع العاميييييييية ال سييييييييي ة التييييييييي ت ناسييييييييي  تييييييييدري  التوميييييييييذ علييييييييى كيفييييييييية ا

 .ومستواهم  وتعريفهم على مجالت متعددة تتف  مع ميولهم وبذلر تعمل تنمية امليول القرائية

 :وظيفة املكتبة يف املرحلة الثانوية -4

تسيييييي ى املكتبيييييية فييييييي هييييييذن املرحليييييية د ييييييى تهيئيييييية ال ييييييو  للدراسيييييية الجامعييييييية ودعييييييدادهم للمواينيييييية 

لصييالذة ل ذييياة  وتزويييدهم ب سيية والواعييد البحيي  العلمييي ويييرك اسييتخراب املعلومييات  ودكسييااهم ا

املهييارات التييي تسيياعد علييى  سييتخدام املثميير ملحتويييات املكتبيية وبييذلر تعمييل املكتبيية علييى دثييراء امليييول 

 (1). القرائية ودكسا  مهارات في يرك تناول املعلومات

كتبية املدرسيية ودجمالهيا لجمييع املراحيل الدراسيية بالنقيا  وذش ل عام امكف تحداد وظائ  امل

 :التالية

أن تشيييييارع مشييييياركة فعالييييية ميييييع املدرسييييية فيييييي جهودهيييييا ملواجهييييية حاجيييييات التومييييييذ واملدرسيييييين  -1

 .وأولياء ألامور وأهل الب ئة

أن تمد التومييذ بي هم امليواد والخيدمات املكت يية التيي تسياعد التومييذ فيي نميوهم كي فراد  و   -2

 . صيات متميزةشخ

أن تثيييير اهتميييام التومييييذ وأن ترعيييدهم فيييي  يييل ميييراحلهم القرائيييية حتيييى مسيييت يعوا أن مشيييعروا  -3

بليييذة  التنييياع وباملتعييية املتجيييددة فيييي القيييراءة  وحتيييى مسيييت يعوا أن انميييو مقيييدراتهم عليييى التيييذوك وعليييى 

 .تقويم الناالد

ة ل ييييييي انمييييييو عييييييعورهم أن تقييييييدم الفييييييرص للتوميييييييذ ولل ييييييو  عييييييف يرييييييي  خ ييييييراتهم فييييييي املكتبيييييي -4

 .باملس ولية  جتماعية وب همية التعاون مع  خريف واملساهمة في الخدمات العامة

مييف مصييادر  أن تسيياعد التوميييذ علييى أن مسييتخدموا فييي مهييارة ودراايية املييواد امل بوعيية وييرهييا  -5

 املعلومات

املكتبيييات فيييي السييي ي أن تقيييدم التومييييذ د يييى املكتبيييات املوجيييودة فيييي الب ئييية وأن تتعييياون ميييع تلييير  -6

 .نحو استمرار النمو الثقافي والتربو  بعد م ادرتهم املدارد

 .أن تعمل مع املدرسين في اختيار واستعمال  ل املواد املكت ية الوزمة لخدمة املنه  -7

                                                 
 (.38)ص  –. أحمد عبد اهلل العلي/ المكتبات المدرسية والعامة األسس والخدمات واألنشطة   - 1
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أن تشيييييترع ميييييع املدرسيييييين وميييييع ددارة املدرسييييية فيييييي تقيييييدام امليييييواد ودعيييييداد ال يييييرامط التيييييي تسييييياعد  -8

 .واجبهم التثقيفياملدرسين وتعي هم في 

أن تتعيياون مييع املكت يييين  خييريف ومييع القيييادات املحلييية فييي الب ئيية علييى دعييداد ورعاايية برنييامط  -9

 (1). مكت ي يهدف د ى ت  ية حاجات الب ئة

 
ا
 :أنواعها -رابعا

تعت يييير املكتبييييات املدرسييييية مييييف أهييييم الوسييييائل التييييي اسييييتعانم اهييييا ألامييييم الراالييييية فييييي تربييييية ال  ييييقىء 

د أدى ازدايياد ال شييا  املكت ييي د ييى تنييوع املكتبييات املدرسييية التييي تعت يير فييي مجموعهييا وحييدة واليي. وتثقيفييه

 (2). املة لتحقي  الرسالة التربوية والثقافية التي تهدف دل ها

 :فمف أنواع املكتبات املدرسية

 :مكتبة الفصل (1

يييييييية توجييييييد هييييييذن املكتبيييييية داخيييييييل الفصييييييل وهييييييي عبييييييارة عيييييييف دول  بسيييييييل تقييييييوم املنيييييياي  التعليم

 للمواصفات التي أعدتها ددارة املكتبات وتزود به فصول املدارد
ا
 .ب ش يله وفقا

وتشمل هيذن املكتبية عيادة عليى كتي  للم العية ييير الكتي  املدرسيية املقيررة والتيي ايرى أن تكيون 

كميا اجي  أن تشيمل عليى امل يذ  الشيري  وذعي  . في متناول ألاايد  لقراءتهيا بالفصيول أو باملنيازل 

وكتييي  للقصيييص الشييييقة وكتييي  أدبيييية . ميييف الل يييات ألاجن يييية د يييى الل ييية العربيييية وبيييالعكة القيييوام ة

 .سهلة وذع  الكت  التي تتصل بال شا  الفعلي الذ  اقوم به التوميذ

ويجييييي  أن اراحيييييى عنيييييد اختييييييار الكتييييي  الخاصييييية بمكتبييييية الفصيييييل مييييييول التومييييييذ ميييييف الج سيييييين 

 (3). وأعمارهم املختلفة

 :رصيد املكتبة -

 :تكون رصيد مكتبة الفصل مفا

 كت  تقدمها املكتبة الرئ سية باملدرسة –آ   

كتيييييي  اقييييييدمها املدرسييييييون وال لبيييييية علييييييى سيييييي يل إلاهييييييداء أو إلاعييييييارة ملييييييدة العييييييام الدرااييييييقي  –  

 .ب كمله

                                                 
 (.331-337)ص  -.  سعد محمد الهجرسي/المكتبات والمعلومات بالمدارس والكليات  - 1
 (.3)ص  –. وزارة التربية والتعليم/ المكتبة المدرسية الحديثة  - 2
 (.3)ص –. حسن رشاد ، مصطفى الشربيني ، علي السيد/ تنظيمها وطرق إدارتها :المكتبات المدرسية  - 3



 عملية التربويةاملكتبة املدرسية ودورها في ال                                                           الفصل ألاول 

 
11 

 .كت  تشترى مف الرسوم إلا افية املقررة  للمكتبة على ال لبة –ب   

 :إلاعراف على مكتبات الفصول  -

نشيييييعر التومييييييذ أن هيييييذن املكتبيييييات ملييييير لهيييييم وهيييييم مسييييي ولون عيييييف تنظيمهيييييا وعملييييييات اجييييي  أن 

إلاعيييارة الداخليييية والخارجيييية م هيييا  كيييذلر احسيييف أن او يييل أمييير تنظيمهيييا د يييى التومييييذ تحيييم دعيييراف 

 .مدرس هم

 :ويجر  نظام إلاعارة وال سجيل على النحو التا ي

كتبية حسي  تياريط وورودهيا  تحيم اخصص سجل عام تسجيل فيه جميع الكت  التيي تيرد امل -1

 :أرالام مسلسلة وتس ر صفحات هذا السجل  املثال التا ي

 موحظات رالم املستعير تاريط الورود اسم امل ل  عنوان الكتا  رالم مسلسل

معميل سيجل آخيير ب سيماء ال لبية املوجييودون بالفصيل ويكتيي  فيي أوليه أسييماء ال لبية بحسيي   –2

 مسلسييو ا ثييم اخصييص ل ييل ياليي  صييفحة بالسييجل تقسييم  الترت يي  ألابجييد  ووع ييى  ييل ياليي 
ا
رالمييا

 (1):  اهتي

 :.......................اسم املستعير :..................رالم املستعير

 :.............................عنوانه

راليييييييييييييييييييييييييييييييم 

 مسلسل

عنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوان 

 الكتا 

تييييييييييييييييييييييييييييييييييييياريط 

 إلاعارة

تواليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

 املستعير

تيييييياريط دعيييييييادة 

 الكتا 

توالييييييييييييع ألاميييييييييييين عنيييييييييييد 

 دعادة الكتا 

 موحظات

ويث يييم فيييي خانييية املوحظيييات حالييية الكتيييا  عنيييد دعارتيييه وعنيييد دعادتيييه ود ا أصييي   الكتيييا  بتلييي  

 2.اراحى أن الفم نظر ال ال  برف  ودرعادن د ى ال ريقة ال ذيحة لستعماله

 
ا
 عييف أهمييية هيذاف السييجلين فييي تنظييم عمليييات ال سييجيل و سيتعارة ف نهمييا مهمييان أاضييا

ا
وفضيو

ميييف الناحيييية التربويييية  د  أنيييه عيييف يريقهميييا نسيييت يع التعيييرف عليييى عيييدد التومييييذ اليييذاف اميليييون د يييى 

القييراءة الذييرة ونعييرف اتجاهيياتهم ف هييا  كمييا تسيياعدنا هييذن البيانييات فييي دراسيية امليييول الضييعيفة عنييد 

 .التوميذ للبح  في وسائل تنمياها

                                                 
 .2012 -5 (.3 -3) ص  –وزارة التربية والتعليم / المكتبة المدرسية الحديثة  - 11

2
دراسة حالة ألاساتذة الباحثين : حركة الوصول الذر للمعلومات ودورها في ت وير نظام  تصال العلمي(.  2012. )نضيرة عاعور   

السن ينة  جامعة السن ينة   لية العلوم . رسالة ماستر. دعراف محمد الصالا نابتي.بقسم إلاعوم   ي جامعة منتور  السن ينة 

 تبات إلانسانية و جتماعية  السم املك
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 فميييف السيييجل ألاول نعيييرف عيييدد ميييرات اسيييتعارة الكتيييا  وت
ا
ويرعيييدنا . داوليييه وأيهميييا أكجييير اسيييتعمال

هيييييذا وميييييف املفييييييد أن اجييييير  نظيييييام العميييييل . السيييييجل الثييييياني د يييييى معرفييييية مييييييول  يييييل يالييييي  واتجاهاتيييييه

ويقتضيقي أن تضيم  يل م هيا مجموعيات ميف الكتي  تختلي  فيي . بمكتبات الفصول بين  ل فصل وآخير

 .مو وعاتها عف املجموعات في مكتبات الفصول ألاخرى 

العييييام الدرااييييقي تييييرد الكتيييي  الخاصيييية باملكتبيييية الرئ سييييية دل هييييا أمييييا الكتيييي  املعييييارة مييييف وفييييي نهاايييية 

التوميييييذ فتييييرد د ييييى أتييييذااها  والكتيييي  املهييييداة دمييييا أن تضييييم د ييييى املكتبيييية الرئ سييييية لتنمييييية مواردهييييا أو 

 .تبقى في مكتبة الفصل كرصيد أسااقي لها

 :مكتبة املادة(  2

مجموعات ميف الكتي  فيي اجيرات مسيتقلة تخصيص  يل  هذا النوع مف املكتبات اقصد به و ع

 .م ها ملادة واحدة مثل العلوم أو التاريط أو الج رافية أو ييرها

وال ييييرض ميييييف هيييييذن املكتبيييية أن تكيييييون الكتييييي  التيييييي تبحيييي  فيييييي هيييييذن امليييييادة فييييي متنييييياول الييييييد واليييييم 

تبيات تشيتمل بجانيي  وهيذن املك.تدروسيها أو عنيد القييام باملشيروعات املدرسيية التيي تتصييل اهيذن امليادة

الكتييي  التيييي تبحييي  فيييي هيييذن امليييادة عليييى مجموعيييات ميييف الصيييور واملجسيييمات والخيييرائل وال سيييجيوت 

وألافييييوم التييييي تتصييييل اهييييذا النييييوع مييييف الدراسيييية ويتكييييون رصيييييد هييييذن املكتبيييية عييييف يرييييي  تموي هييييا مييييف 

ميييا اقدميييه يلبييية املكتبييية الرئ سيييية وميييا اقدميييه أسيييتا  امليييادة ميييف كتبيييه الخاصييية عليييى سييي يل إلاعيييارة وم

 . املشروعات أو يلبة الجمعيات العلمية مف كت  وألبومات صور وييرها

وبيييييذلر تكيييييون الكتييييي  اليييييد أحسيييييف اسيييييتخدامها د يييييى أالليييييقى حيييييد  لميييييا دعيييييم دل هيييييا الذاجييييية واليييييم 

 (1). الدرد

 :املكتبة الرئيسية(  3

عتميد بشي ل لم تعد خدمات املكتبيات املدرسيية تعتميد عليى مكتبيات الفصيول الدراسيية  ودنميا ت

 لجميييع املييواد التعليمييية ويييدارها مكت يييون 
ا
أسااييقي علييى مكتبيية مركزييية مدرسييية واحييدة  تكييون مركييزا

م هلييييون  وتضييييم جميييييع املييييواد التعليمييييية فييييي املدرسيييية مسييييجلة محفوظيييية ومصيييينفة ومرتبيييية فييييي م ييييان 

 (2).واحد اتميز بموالع موئم بال سبة للمدرسة

                                                 
 (.2)ص  –. وزارة التربية والتعليم/ المكتبة المدرسية الحديثة  - 1
 (.32)ص  –. سعيد أحمد حسن/ الثقافي ، االجتماعي ، التعليمي : المكتبات وأثرها  - 2
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اع الثقيييافي وال شيييا  الفكييير  باملدرسييية  ف يييي مركيييز القيييراءة وتعت ييير املكتبييية الرئ سيييية مركيييز إلاعيييع

وتعت يييير وظيفاهييييا أك يييير وأيييييخم مييييف النييييوعين السييييابقين  . وم ييييان  سييييتمتاع بالكتيييي  والبحيييي  وإلايييييوع

. فل سم لها مادة تخصص بل هي تيزود التومييذ واملدرسيين بامليادة التيي تعيي هم فيي جمييع املو يوعات

 :املكتبة الرئ سية ل اتوفر في أنواع املكتبات ألاخرى ومف  لركما أن ال شا  الذ  تقوم به 

 .تعري  ال ال  بنظم املكتبات العامة ونظم القراءة و ستعارة م ها –آ 

 .تنظيم ندوات للقراءة تحم دعراف ألاساتذة –  

 .دصدار مجوت دورية اقوم ب عداد مادتها ال لبة ب رعاد وتوجيه أساتذة املدرسة –ب 

ويل مكتبات الفصول واملكتبات املو وعية بالكت  الوزمة والعمل عليى تبيادل مجموعيات تم –د 

 .مكتبات الفصول 

مييييف ال لبيييية الييييذاف اميلييييون للقييييراءة  و ليييير لقييييراءة الكتيييي  الجداييييدة " جماعيييية املكتبيييية"دنشييياء  –ه 

 .وت خيصها ونقدها وعر ها على ال و  في حلقات خاصة

 .الكت  واستخدام املكتبة لويراض املختلفة تدري  التوميذ على استعمال –و 

ول ييييي تيييي د  املكتبيييية الرئ سييييية رسييييالاها اجيييي  أن اتييييوفر اهييييا عييييدد كبييييير مييييف الكتيييي  التييييي تكييييون فييييي 

مسييتوى ال لبييية العقليييي  كميييا انيييه احسيييف وجيييود عيييدد كبييير ميييف نسييي  الكتييي  التيييي اقبيييل عل هيييا ال لبييية 

 مسيهل عليى والتي تكون  ات فائدة علمية لهم ويج  أن تكيون امل
ا
 فنييا

ا
كتبية الرئ سيية منظمية تنظيميا

 نتفاع اها وو ريهم بالتردد دل هاال لبة   

 1 :مكتبة األطفال(  4

ميييييف ألافضيييييل أن تفصيييييل هيييييذن املكتبييييية عيييييف املكتبييييية الرئ سيييييية د ا ليييييم اكيييييف ثمييييية ميييييانع ميييييف  لييييير 

 .ويخصص لهم السم خاص في املكتبة

ويجيييييذاهم دلييييييه  فادثيييياث وحسيييييف العيييييرض ويجيييي  أن اتيييييوفر فييييي  لييييير القسيييييم مييييا احبييييي  ألايفييييال 

والترت ييي  والت سيييي  ليييه تييي ثير كبيييير فيييي نفسيييية ال فيييل  كميييا انيييه مشيييتمل عليييى جمييييع املو يييوعات التيييي 

تتفيييي  مييييع ميييييول ال فييييل فييييي حييييدود ألاعمييييار املختلفيييية ويحسييييف أن تكييييون الكتيييي  املختييييارة  ات عنييييوان 

 .جذا  ويوف جميل

                                                 
1

 .ص 373 -.2002دار ال هضة العربية   : بيروت -.هول الناتوت/ املكتبة املدرسية امل ورة  
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  ويحسييييف أن اييييزيف ركييييف ال فييييل الزهييييور والصييييور 
ا
ال سييييي ة  كمييييا أنييييه مسييييمح باسييييتخدامهما معييييا

 . لويفال الذاف امك هم  نتفاع مف النوعين

 :مكتبة مركز اخلدمة العامة -( 5

 
ا
ليييم تعييييد رسيييالة  املدرسيييية الاصيييرة علييييى ال اليييي  فقيييل بييييل امتيييدت د ييييى الب ئييية املجيييياورة  وتحقيقييييا

 .لفرام سواء لل لبة أو ألاها يلذلر أنش ت الوزارة مراكز ل خدمة العامة باملدارد لش ل أوالات ا

كميييييا تقيييييرر أن ت شييييي  فيييييي امليييييدارد ومراكيييييز الخدميييييية العامييييية مكتبيييييات عامييييية تفيييييتح أبوااهيييييا لل لبيييييية 

وألاهيييييا ي مييييييزودة بالكتييييي  النافعيييييية فيييييي مختليييييي  املو ييييييوعات وبيييييذلر اتحقيييييي  هيييييدف املدرسيييييية كمركييييييز 

جتميييييييع  ويقيييييييوم لإلعيييييييعاع والخدمييييييية العامييييييية وكم سسييييييية مسييييييي ولة عيييييييف نشييييييير الثقافييييييية بيييييييين أفيييييييراد امل

 .(1)باإلعراف على املكتبة املدرسية في مركز الخدمة العامة أمين املكتبة 

ول ييي تيي د  مكتبيية مركييز الخدميية العاميية رسييالاها بمييا اتفيي  ومركزهييا الجداييد كمكتبيية عاميية اجيي  

 لنظييام العمييل ف هييا تقييرر و ييع دول  خيياص لعييرض 
ا
تزويييدها بالكتيي  التييي تعنييى اهييذا ال ييرض  ت سيييرا

للييرواد وتسيييهيل تييداولها بيييي هم  علييى أن اراحيييى د ييافة  يييل مييا مشيييترى لهييذن املكتبيييات مييف كتييي   الكتيي 

 .ومجوت د ى استمارات إلا افة املخصصة لها

 
ا
 :مفهوم املكتبة الشاملة :خامسا

 ييييان انظييييير د يييييى املكتبييييية املدرسيييييية فيييييي السييييياب  ب نهيييييا عبيييييارة عيييييف مسيييييتودع للكتييييي  فيييييي زاويييييية بعييييييدة 

 هييا أحييد د ييافة علييى د ييى أمي هييا الييذ   ييان بمثابيية الذييارد ملجموعيية  املكتبيية مييف مهجييورة ل التفييم دل

الفقييييد والضييييياع دل أن املسييييتجدات التييييي حييييدثم فييييي مجييييال املكتبييييات واملعلومييييات هييييزت هييييذا املفهييييوم 

ميييييييع ظهيييييييور مصيييييييادر . الخيييييييايء فيييييييي  يييييييوء الت يييييييورات املعاصيييييييرة وتكنولوجيييييييية املعلوميييييييات و تصيييييييالت

امل بوعيية  وتقنيييات لبيي  ودتاحيية املعلومييات ب ييرك يييير تقليدايية   ائل ييييرمعلومييات جداييدة علييى وسيي

املكتبيات بميا ا ناسي  ميع النوعيية الجدايدة ميف أوعيية املعلوميات التيي  فقيد ظهيرت اتجاهيات لت يوير

 املكتبية إلالكترونيية : املكتبة  فظهرت تسميات جدادة للمكتبة ن يجة لهذا الت يير مثيل تشتمل عل ها

 .مية  املكتبة  فترا ية  مكتبة بو جدراناملكتبة الرال

مجال املكتبيات املدرسيية نيابع ميف الريبية فيي توظيي  هيذن الوسيائل فيي  كما ظهر اتجان مماثل في

 يري  املكتبية املدرسيية مميا حفيز القيائمين عليى هيذن املكتبيات لت يوير املكتبية بميا مجال التعليم عف

التحول البح  عيف مسيمى جدايد مع ير عيف  لير امل يان  اتواف  مع هذا التوجه الجداد  وت ل  هذا

                                                 
 (.33)ص  -وزارة التربية والتعليم  / ة الحديثة المكتبة المدرسي -  1
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 متعيييددة ميييف مصيييادر املعلوميييات اتعاميييل معهيييا امليييتعلم وت ييييح ليييه
ا
فيييرص اك سيييا   اليييذ  احيييو  أنواعيييا

 مييف
ا
املكتبيية املدرسييية والتييي ارتييبل  املهييارات والخ ييرات ودثييراء معارفييه عييف يرييي  الييتعلم الييذاتي  بييدل

فظهيييييرت أسيييييماء كثييييييرة م هيييييا املكتبييييية  وامليييييواد امل بوعييييية  اسيييييمها بالوسيييييائل التقليداييييية ميييييف الكتييييي 

مركيييييز مصيييييادر التقنييييييات التعليميييييية  وييرهيييييا   الشييييياملة  مركيييييز امليييييواد التعليميييييية  مركيييييز الوسيييييائل 

 املسييييييييمى السييييييييائد 
ا
واسيييييييتخدمم جميعهييييييييا لإلعييييييييارة ملفهييييييييوم مركييييييييز مصييييييييادر اليييييييتعلم  الييييييييذ  ظييييييييل أخيييييييييرا

 في ألاد  امل شور سواء لدى
ا
 .يين أو التربوييناملكت  استخداما

ب يي  النظيير عييف يبيعيية الوسيييل املوجييودة  -مصييادر املعلومييات فاملكتبيية املدرسييية تعنييى بجمييع

هيييييذن املصيييييادر للمسيييييتفيد وهيييييو ال الييييي  أو املعليييييم بالشييييي ل اليييييذ  ال يييييي  وتعميييييل عليييييى تقيييييدام -علييييييه

نيي دل ياء مفهيوم والثقافية  وت ير جزء ميف ألاهيداف التيي تسي ى لتحقيقهيا ل مع احتياجاتهم التعليمية

أن  املدرسييية  ولكييف معنييي ت ييويرن بمييا اواكيي  مت لبييات العملييية التربوييية فييي املدرسيية  بمعنييى املكتبيية

بيييل هيييي جيييزء ميييف العمليييية التربويييية والريبييية فيييي  -للمكتبييية املدرسيييية فيييي مفهومهيييا السييياب  بعيييد تربيييو  

 انييم ل سييم تربوييية أو أنهييا   تحقييي  هييدفها ب ريقيية مختلفيية ل معنييي أن املكتبيية املدرسييية فييي السيياب

 . انم ت د  رسالاها بش ل خايء

ولعييل نظييرة بسييي ة لييود   -هييم السييباالون لت ييوير مفهييوم املكتبيية املدرسييية فلقييد  ييان املكت يييين

 مي هم باليدور اليذ  تقيوم بيه  فتخصيص املكتبيات -مجيال املكتبيات اوييا لير  لير امل شيور فيي
ا
 دامانيا

 :ه لجهات ومجتمعات عدة  فعلى س يل املثالواملعلومات هو تخصص اقدم خدمات

  تخدم املجتمع الدرااقي في الجامعات: املكتبات ألا ادامية•

 .تخدم أفراد املجتمع بش ل عام :املكتبات العامة •

 .وتخدم مجتمع املدرسة: املكتبات املدرسية •

 .وتخدم ال اعات متخصصة مثل املس شفيات  والوزارات: املكتبات املتخصصة•

مسيياهمة  خييريف فييي مجييال املكتبييات املدرسييية وكتابيياتهم حييول مييا اجيي  أن تقييوم بييه  معنييي أن ول 

 دعيييم العمليييية التعليميييية دل ييياء دور املكت ييييين  ودنميييا معنيييي العميييل معهيييم لتحقيييي  الهيييدف ميييف أجيييل

 (1).امل شود الذ  ل امكف أن تقوم به جهة دون أخرى 

باإل ييييييافة عليييييى كونهييييييا مركييييييز املصييييييادر ( ة الشييييييا لةاملكتبيييييي)فييييياملفهوم الذييييييدا  للمكتبيييييية املدرسيييييية 

التعليميييييية ف نهيييييا مركيييييز اليييييتعلم باملدرسييييية العصيييييرية التيييييي تسييييي ى د يييييى تحقيييييي  النميييييو املت اميييييل لل الييييي  

                                                 
1 - http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=60 

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=60
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ا
ودتاحييية الفيييرص ال امنييية لتنميييية الدراتيييه وخ راتيييه عيييف يريييي  ممارسييية مختلييي  ألانشييي ة الفرداييية تبعيييا

 .مليوله واحتياجاته

ية التقليدايية د ييى مكتبييات عيياملة واجييه العداييد مييف العقبييات واملشييكوت فتحييول املكتبييات املدرسيي

 على ان شارها وت كيد وجودها داخل املجتمع املدراقي أهمها
ا
 سلبيا

ا
 :التي أثرت ت ثيرا

عيييدم وجيييود التنظييييم إلادار  السيييليم اليييذ  احقييي  الت سيييي  والت اميييل بيييين املكتبيييات املدرسيييية  -1

 .احية أخرى مف ناحية والوسائل التعليمية مف ن

الصييييور إلام انييييات املادايييية وال شييييرية والتجهيييييزات املناسييييبة مييييف حييييي  امل ييييان وألاثيييياث وألاجهيييييزة  -2

 .واملجموعات بحي  ل امكف توفير هذن إلام انات بالقدر املناس  واملستوى املوئم ل ل مدرسة

تعلم  اتيه فيي عدم ألاخذ بادسالي  الذداثة في عملية التعليم والتعلم التي ت كد على جهيود املي -3

 .الذصول على املعلومات مف مصادر متعددة لتحقي  النمو الذاتي والتعلم املستمر

 لييييدعم  -4
ا
 وظيفيييييا

ا
عييييدم تييييدري  املعلمييييين علييييى اسييييتخدام ألاجهييييزة وألاوعييييية التعليمييييية اسييييتخداما

 .املنا   الدراسية وتحسين يرك التعليم

رات وخ يييرات التعاميييل ميييع امليييواد الصيييور بيييرامط تيييدري  أمنييياء املكتبيييات عيييف يريييي  اكسيييااهم مهيييا -5

 (1).السمعية والبصرية وإلاملام ب هداف وفلسفة وأنش ة خدمات املكتبة الشاملة وموادها

 
ا
 :ألاهمية التربوية للمكتبة املدرسية -سادسا

تعت يير املكتبيية املدرسييية مييف املرافيي  الذيوييية التييي تقييوم بييدو الشييريان النيياب  فييي املدرسيية  و ليير 

در التعليميييييية التيييييي معتميييييد عل هيييييا املتعلميييييين والتربيييييويين  و لميييييا ت يييييور اليييييتعلم ورفعيييييم بتوفيرهيييييا املصيييييا

كفاءتيييه الداخليييية والخارجيييية بيييرز دور املكتبييية فيييي إلاسيييهام فيييي تحقيييي  هيييذا الت يييور و لييير عيييف يرييييي  

 .خدماتها وأنش اها املتنوعة 

مييييع بكجييييرة عييييددها وسييييعة وتتميييييز املكتبيييية املدرسييييية عييييف بقييييية املكتبييييات ألاخييييرى املتييييوافرة فييييي املجت

ان شارها باإل افة د ى أنها أول ما اقابيل القيارن فيي حياتيه العلميية وكيذلر املهيارات التيي اك سيبها ميف 

املكتبيييية املدرسييييية تيييي ثر علييييى مييييدى  نتفيييياع بالخييييدمات املتييييوافرة فييييي املكتبييييات ألاخييييرى مثييييل الجامعييييية 

ملدرسييية اقييع عل هييا عيي ء تكييويف املجتمييع وعلييى  ليير امكييف القييول بيي ن املكتبيية ا. واملتخصصيية وييرهييا

 .القارن الذ  اقود الذياة الثقافية وألادبية والعلمية في املستقبل

                                                 
 (.87- 83)ص  -.أحمد علي/ ومكتبات األطفالالمكتبات المدرسية  - 1
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كمييا تتمثييل أهمييية املكتبيية املدرسييية فييي كونهييا وسيييلة مييف أهييم الوسييائل التييي مسييتعين اهييا النظييام 

ات التييييي يييييرأت علييييى التعليمييييي فييييي الت ليييي  علييييى كثييييير مييييف املشييييكوت التعليمييييية التييييي ت ييييتط عييييف املت ييييير 

الصيعيداف اليدو ي واملحليي  يالت وير التكنوليوكي و ك شيافات العلميية وت يور وسيائل  تصيال التيي 

رت نقل املعرفة والثقافة واملعلومات بين ألامم والشعو   .مس 

 ميييف مرافييي  للمكتبيييات املدرسيييية تييياريط يوييييل فيييي يالبيييية دول العيييالم  حيييي  كونيييم مرف
ا
 حيوييييا

ا
قيييا

و لمييا ت ييور . املدرسيية  و ليير لتييوفير املصييادر التعليمييية التييي معتمييد عل هييا ال رنييامط التعليمييي والتربييو  

التعليييم وبييذلم الجهييود لتحسييين نوعيتييه  ورفييع كفاءتييه  بييرز دور املكتبيية الرائييد فييي إلاسييهام لتحقييي  

 . ية تمثل أهمية متميزةوعلى  لر امكف القول ب ن املكتبة املدرس. هذا الت وير

ف ييي . وتقضيي نا املو ييوعية أن نييذكر واالييع عشييرات بييل مئييات املكتبييات املدرسييية فييي عاملنييا العرذييي

" ود ا حالفهيييييا الذييييي  فييييي ن أايييييد . اليييييد ل تتعيييييدى كونهيييييا مجيييييرد مخيييييازن م بوعيييييات ميييييف كتييييي  ودورييييييات

واييذة د  نظيام س شملها ببع  الترت    وهو ترت   اقتصر على و يعها عليى رفيوف دون مراعياة 

 1.تص ي    جاهادات ابذلها بع  املشرفين تراحي املو وعات

املشييرفون علييى املكتبييات الييد اكونييون معلمييين مشييرفون علييى املكتبييات كعمييل د ييافي أو اسييتكمال 

نصييييا   أو أنهييييم معلمييييون ارتيييي ت إلادارة أن تحييييولهم د ييييى مشييييرفين علييييى املكتبييييات دنهييييم لييييم اف ذييييوا فييييي 

دل فيييي أواليييات " املخيييزن "ا د ا أراد ال يييو   سيييتفادة ميييف هيييذن املجموعيييات فيييي هيييذا أمييي. مجيييال التعلييييم

دل فييي أواليييات افر ييها املشييرف أو املعليييم " املخييزن "افر ييها املشييرف أو املعلييم واليييد تكييون الزيييارة لهيييذا 

بس   ييا  معلم عيف حصية فينيدفعون دلييه لقضياء واليم الفيرام  " املخزن "والد تكون الزيارة لهذا 

واليييييد مسيييييتفاد مييييف املكتبييييية كم يييييان للقييييياء امليييييدار بييييياملعلمين فيييييي . سييييتفادة الذقيقيييييية ميييييف املكتبيييييةدون   

 . جتماعات الدورية

هييييييذن الصييييييورة القاتميييييية تقابلهييييييا صييييييورة مشييييييرالة تيييييي د  ف هييييييا املكتبيييييية املدرسييييييية دورهييييييا ب ريقييييييية 

شييييي ة هنييييياع معلميييييون حريصيييييون عليييييى أن يهيييييتم يواهيييييم بالكتيييييا   ليييييذا نيييييراهم اقوميييييون ب ن. تيييييذيحة

مختلفيية مثييل تاييجيع ال ييو  علييى الييراءة كتيي  بعي هييا ومناالشيياها ودالاميية لقيياءات ملناالشيية مو ييوعات 

 في حياة ال ال . مختلفة
ا
 مهما

ا
 .دنهم حريصون على جعل الكتا  واملكتبة جزءا

                                                 
1

دراسة حالة ألاساتذة الباحثين : حركة الوصول الذر للمعلومات ودورها في ت وير نظام  تصال العلمي(.  2012. )عاعور   نضيرة 

 ينة   لية العلوم السن ينة  جامعة السن. رسالة ماستر. دعراف محمد الصالا نابتي.بقسم إلاعوم   ي جامعة منتور  السن ينة 
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املكتبييية املدرسيييية ل سيييم مجيييرد م يييان أو مخيييزن تحفييي  فييييه امل بوعيييات لتعلوهيييا يبقيييات ال بيييار 

دخولهيييييييا خشيييييييية العبييييييي  بمحتوياتهيييييييا ودتوفهيييييييا وسيييييييرالاها عليييييييى اعتبيييييييار أن إلادارة  ويمنيييييييع ال الييييييي  ميييييييف

 .ستحاس  املشرف في نهااة  ل عام درااقي وت رمه ب   نقص

فواجييييي  املعليييييم . للمكتبيييية املدرسيييييية دور كبيييييير فيييييي التربيييييية مثلميييييا هيييييو دور املعليييييم فيييييي الاعييييية اليييييدرد

ى التفكيير املسيتقل واملكتبية املدرسيية خيير اقتضقي منه داجاد أفراد معتميدون عليى أنفسيهم اليادريف علي

 (1).رافد لتحصيل ال ال  العلمي  ف ي العنصر الفعال املساعد للتربية

واليييد تكيييون فيييي بعييي  الذيييالت مثييييرة العنصييير الرئ عيييقي عنيييدما ل مسيييت يع املعليييم أن اقنيييع بعييي  

 .ال و  ب همية الكتا  واملكتبة

فهييو اييدرع أن . امييه وممارسييته التربوييية ال ييذيحةا ييرز دور املشييرف علييى املكتبيية مييف خييول اهتم

ف ا اليدم املعليم ميادة ل وبيه ف نيه ايدفعهم بحي  وتقيدار وتفهيم . دورن في التربية ل اقل عف دور املعلم

د ى املكتبة ل ستفيدوا م هيا  سيواء أ يان دعيرافه أو دعيراف أميين املكتبية  كميا اتعياون املعليم ميع أميين 

  التييي اراهييا مناسييبة لل ييو  وتل ييي حاجيياتهم والييد اقييوم أمييين املكتبيية املكتبيية فييي دحضييار بعيي  الكتيي

 على التواصل بين املكتبة وال ال 
ا
 .اهذا حرصا

املكتبيية املدرسيييية تييي مف لل الييي  فرصييية اك شييياف عيييالم الكتييي  ليتيييذوك ويختيييار ويقيييرأ ووسيييتوع  

 يم مسياهمة مي ثرة دن ح  ال ال  للكتا  اج  أن ابدأ منذ ال فولة ف  ا ساهم الب. في سع افقه

فييييي ن املدرسييييية سيييييتعزز هيييييذن ( مرحلييييية ميييييا البيييييل املدرسييييية )فيييييي هيييييذا املجيييييال ميييييف املرحلييييية املبكيييييرة ألاو يييييى 

 .املساهمة

أن تييييذوك الكتييييا  وعييييادة اسييييتخدام  1973والييييد جيييياء فييييي ميثيييياك اليونسييييكو للمكتبيييية العاميييية لعييييام 

ك سييبان بسييهولة فييي مرحليية مبكييرة ى املكتبيية املدرسييية فييي أ  اييدرع املشييرف عليي. املكتبييات ومصييادرها اب

مرحلة  انم دورن في التربية  فهيو لي ة مجيرد موظي  فيي وظيفية دداريية اقضيقي ف هيا سياعات محيددة  

ومكت تيييه ل سيييم مجيييرد أكيييوام ميييف امل بوعيييات وأوعيييية املعرفييية ألاخيييرى د ا ميييا تيييوافرت  بيييل هيييو أميييين 

واجييي  الكبيييار أن يهيئيييوا . ميييةأع يييي أمانييية علييييه أن ا ديهيييا نحيييو أجييييال مسيييئولة عيييف ال هيييوض اهيييذن ألا 

هيييذن ألاجيييييال الفتيييية ل سييييتقبل العيييالم ودنجازاتييييه الفكرييييية والعلميييية بحيييي  واحتيييرام وتسييييامح  وتقييييدار 

بعيييد أن تاهيييي  ألاجييييال لوخيييذ بيييوحي تكيييون . دون دسيييقا  عنصييير اليييوحي  فادخيييذ ل اكيييون بعنااييية وحيييذر

 .م هلة لتع ي
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 ليحبيييي  ل مسيييياهين املشييييرف بييييدورن الرائييييد فييييي اهتمييييام ال
ا
 اليييي  بالكتييييا   عليييييه أن مسيييي ى جاهييييدا

ال الييي  د يييى الكتيييا  واملكتبييية  وهيييو حيييين افعيييل هيييذا اكيييون القيييدوة الذسييينة فيييي تقيييدار الكتيييا  وعليييى 

 فيي حييياة ال الي   علييه أن اجعيل ارتييياد املكتبية عيادة تقييوم 
ا
 أساسييا

ا
املشيرف أن اجعيل املكتبية جييزءا

 د ييي. علييى الذاجييية
ا
ى الهيئييية التدروسييية وإلادارة مب يييية عليييى  حتيييرام وحييي  ل بيييد ليييه مييف أن اميييد جسيييورا

 .والد القى بع   عتراض ولكف عليه أن اواصل عمله بص ر. العمل

مسييتفيد مشييرف املكتبيية املدرسييية مييف العداييد مييف ال شييايات املختلفيية التييي امكييف أن اقييوم اهيييا 

 .القراءمع ال ال   د افة د ى ألاعمال ألاساسية للمكتبة مثل إلاعارة وخدمة 

املسيييابقات املرتب ييية باملنيييا   والتيييي تعتميييد عليييى : ميييف ال شيييايات التيييي تعيييزز دور املكتبييية والكتيييا 

املعلومييييات العامييييية  واملسييييابقات املب يييييية عليييييى الييييراءة مجموعييييية معينيييية ميييييف الكتييييي  خييييول فتيييييرة زمنيييييية 

 .محددة

 نشييا  سييرد القصييص  وهييو نشييا  فعييال فييي رييياض ألايفييال وفييي املرحليية 
ا
 بتدائييية هنيياع أاضييا

اليييد مسيييتفيد املشيييرف ميييف الشيييعر وال شيييا  املسييير ي . (1)اليييذ  معتميييد عليييى اليييراءة القصيييص الشيييعبية

ولعل مسرن الدمى هو مصدر ثير  لل يو  . املعتمد على نصوص معدها ال و  ب نفسهم مف الكت 

بقصيد حين معدون الدمى ويجهزون املسرن وي تجون املسيرحية ب نفسيهم  تنظييم الزييارات الخارجيية 

إلايييييوع علييييى نشييييايات امل سسييييات العلمييييية والثقافييييية املختلفيييية ألاخييييرى  معييييارض الكتيييي  التييييي ت ييييرز 

مجموعيييات الكتييي  الذداثييية  العيييروض السييي نمائية املتصيييلة بالكتيييا   وألانشييي ة املختلفييية املرتب ييية 

 ومييييف خييييول هييييذا  لييييه اك سيييي .  بوسييييائل املعرفيييية ألاخييييرى مثييييل أعييييرية الفيييييداو وال اسيييي م الشييييرائح

ال ال  وينمي لداه ح  التعاون واحترام  خريف وتقدار ممتل اتهم والنظيام وألامانية  لير هيو اليدور 

التربيييو  ملكتبييية املدرسييية اليييذ  معتميييد عليييى مشيييرف اييي مف برسيييالة أمتيييه وتراثهيييا ويييي مف بيييدور ألاجييييال 

 .الناعئة في املساهمة بالذضارة

 :ناهج الدراسيةاملكتبة املدرسية يف املرحلة الثانوية وخدمة امل

دن املكتبييية املعاصيييرة تقيييوم بوظيييائ  جدايييدة حيييي  ل تقتصييير مهماهيييا التعليميييية عليييى حشيييو  هيييف      

 مسييييياعدهم عليييييى النميييييو املعرفيييييي 
ا
التومييييييذ وال يييييو  باملعلوميييييات وأداء  متحانيييييات بيييييل أصيييييبحم م انيييييا

دييوع عليى مصيادر اليتعلم املت امل اقوم به التوميذ وال و  ب شا  متنوع  ويحتاب هذا د ى الراءة و 

امل بوعة ويير امل بوعة أ  ل اقتصر اعتماد ال و  على املنا   املقررة بل معتميدون عليى املصيادر 

التييي تشييتمل عل هييا املكتبيية املدرسييية وتتفيي  مييع حاجيياتهم وريبيياتهم القرائييية والبحثييية وتعميي  فهمهييم 

يم وي ليييي  عل هييييا مركييييز مصييييادر الييييتعلم للمنييييا   الدراسييييية وبييييذلر تصييييبح املكتبيييية مركييييز اتصييييال وتعليييي
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باملدرسييية  وميييف أساسييييات اسيييتخدام املكتبييية بخدمييية املنيييا   الدراسيييية أن ايييتم التخ ييييل للمنيييا   

الدراسيييية وتقسييييمها د يييى وحيييدات وربيييل امليييواد الدراسيييية بعضيييها بيييبع  ودزالييية الذيييواجز املصييي نعة 

وأميييين املكتبييية ولهيييذا فييي ن اليييدور  بي هيييا بحيييي  اخيييدم بعضيييها اليييبع  ووشيييترع اهيييذا التخ ييييل  املعليييم

الجداييد دمييين املكتبيية معييد دورا أساسيييا ومت ييامو بعمليتييي التعليييم والييتعلم ووسييهم ب اجابييية باالتنيياء 

مصييادر الييتعلم التييي تخييدم املنييا   الدراسييية  ويراحييى هنييا اختيييار املصييادر التييي تييرتبل باملنييا   والتيييي 

تييييى تصييييبح صييييالذة للتييييداول  ويييييتم دعييييداد القييييوائم اييييتم  تنظيمهييييا مييييف خييييول الفهرسيييية والتصيييي ي  ح

الببليوجرافييييية املو ييييوعية التييييي تفييييي باحتياجييييات هيييييذن املنييييا    باإل ييييافة للبيييي   نتقييييا ي ودحايييييية 

 .ال و  بمصادر التعلم التي تم االتنابها حداثا

عليى  والد ييرت النظم التعليمية املعاصرة املفهوم التقليد  للمنا    هذا املفهوم الذ  اقيوم 

اك سا  املتعلمين للمعلومات التي تتضيم ها املنيا   وحفظهيا باليذاكرة لسيترجاعها بورالية  متحيان  

وهيييذا ل اتفييي  ميييع مت لبيييات العصييير ول ا ييي  املنييياا املناسييي  للمتعلميييين ملمارسييية أدوارهيييم بالذيييياة ول 

حييي  حاجاتييه وميولييه  اميينح املدرسيية الفييرص ال افييية ملمارسيية دورهييا بالهتمييام باإلنسييان الفييرد مييف

 .ومشكوته

أمييييا اليييينظم التعليمييييية املعاصييييرة فقييييد ركييييزت علييييى تنمييييية  مهييييارات التفكييييير لييييدى املتعلمييييين بجميييييع      

املراحييل التعليمييية ومييف هنييا ظهييرت الذاجيية لت ييوير املنييا   الدراسييية واسييتحداث أسييالي  مت ييورة 
ل هيذن الينظم ليم تعيد املنيا   تشيتمل عليى تل ي  حتياجيات املعرفيية والوجدانيية للمتعلميين  وفيي ظي1

امليييواد الدراسيييية فقيييل ودنميييا تشيييتمل عليييى أدنيييى اليييدر ممكيييف ميييف املعلوميييات الضيييرورية التيييي احتاجهيييا 
ال الييييي  فاملنيييييا   الدراسيييييية املت يييييورة تيييييرى  يييييرورة تهيئييييية املنييييياا املناسييييي  ل يييييل يالييييي  ل يييييي ابحييييي  2

باملكتبية  حيي  أن املعلوميات التيي اك سيبها وينق  عف املعلومات بنفسه ميف مصيادر اليتعلم املتيوفرة 

ال ييييو  مييييف خييييول الكتييييا  املدراييييقي أومييييف خييييول عملييييية التييييدروة داخييييل الفصييييل ل تمثييييل دل الييييدرا 

مسيرا د ا ما الورنم بالحجم الكلي للمعرفة إلانسيانية ونموهيا املسيتمر وميف هنيا ت بيين أهميية املكتبية 

ملنيييا   الدراسيييية وخدمييية أبعادهيييا التعليميييية والتربويييية املدرسيييية بجمييييع املراحيييل التعليميييية لتيييدعيم ا

بجمييع املراحييل والييد تييم الت كييد علييى أن املكتبيية املدرسييية هييي القيوة الدافعيية للعملييية التعليمييية وهييي 

 مف أهم الوسائل التي معتمد عل ها في تدعيم املنا   الدراسية وت ويرها

 

 ( 37-34ص,28) 
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 :ام املكتبةالتدريب على مهارات استخد: رابعًا

تهييدف التربييية املكت ييية إلكسييا  ال ييو  املهييارات التييي تمكيي هم مييف اسييتخدام مصييادر الييتعلم      

اسييييييتخداما مثميييييييرا  كميييييييا تهييييييدف لتنميييييييية مهيييييييارات الييييييتعلم اليييييييذاتي حيييييييي  مسييييييت يعون الذصيييييييول عليييييييى 

ومييف هنييا تيي تي املعلومييات التييي احتاجونهييا والتييي تييرتبل ارتبايييا وثيقييا باملنييا    الدراسييية وبييالتثقي   

 باإلعدادايية 
ا
أهميية التعاميل مييع املكتبية املدرسييية منيذ العيام الدرااييقي ألاول باملدرسية  بتدائييية ميرورا

التيييي تعيييرفهم بيييبدا  املكتبييية وأهمياهيييا وأنواعهيييا ونظيييام  سيييتعارة وكيفيييية ترت ييي  الكتييي  عليييى الرفيييوف 

  مو ييييوع مييييف املو ييييوعات والوصييييول للكتيييي  باسييييتخدام ب االييييات والييييوائم ببليوجرافييييية م سيييي ه بيييي 

وصييييول د يييييى املكتبييييية فيييييي مرحليييية التعلييييييم الثيييييانو  فنظيييييرا دن ال الييييي  فييييي هيييييذن املرحلييييية معيييييد لونيييييدماب 

بالذيييياة والسيييير اليييدما بيييالتعليم الجيييام ي فيييذلر ات لييي  تزوييييدن بمهيييارات متقدمييية لسيييتخدام املكتبييية 

 : املدرسية ويتم هنا التعليم بالصفوف الثوثة على النحو التا ي

 : ألاول الثانو   قسمال -*

 . تص ي  داو  العشر  وأالسامه وفروعه والهدف منه -1

 . الفهارد وأهمياها وترت   الب االات والرالم الخاص -2

 ............التعري  بكت  املراجع ودوائر املعارف والقوام ة -3

 . يرك جمع املعلومات والت خيص ودعداد البحوث أو املقالت -4

 . مة بالب ئة املحليةالتعرف على املكتبة العا -5

 :الثاني الثانو   قسمال -*

 .تحداد املو وع للكتا  ومعرفة رالم تص يفه وتحداد رالمه الخاص -1

 . دوائر املعارف و كر نما ب لها -2

 . ...تقاويم وحوليات. املراجع ألاخرى  -3

 . يريقة الت خيص وكتابة البح  باستخدام مصادر املكتبة -4

 والذكم عل  -5
ا
 سليما

ا
 .  هانقد الكت  نقدا

 : الثال  الثانو   قسمال ا -*

 . استخدام املعلومات املتعلقة باملواد الدراسية -1

 .  نتفاع ب م انيات املكتبة  بش ل عام -2

 .  هتمام بالت بيقات الوظيفية على ما سب  تدريبه مف املنه  -3

اجييييي  أن  أمييييا املومييييح ألاساسييييية ل ييييرامط مهييييارات اسييييتخدام املكتبييييية ف شييييتمل مييييا الييييي وهييييي مجييييالت -*

 : اتعرف ال ال  عل ها مف خول
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 .ألانش ة والخدمات التي تقدمها مكتبة املدرسة لل و  -1

 . مجموعات مصادر التعلم امل بوعة ويير امل بوعة التي تقتن ها مكتبة املدرسة  -2

 . دا  والسلوع الذ  ا ب ي على ال ال  أن ا بعه داخل املكتبة -3

ة باملنيييا   الدراسيييية أو املرتب ييية بيييالقراءة الذيييرة أو يريقييية الذصيييول عليييى املعلوميييات املرتب ييي -4

 .التثقي  الذاتي

تيييييييدري  ال يييييييو  عليييييييى الت خييييييييص ودعيييييييداد املقيييييييالت الوزمييييييية ملجيييييييوت املدرسييييييية الذائ يييييييية أو  -5

 . امل بوعة أو املقالت التي اتم د اعاها ب  اعة املدرسة

املدرسييييية اهيييييدف  التعيييييرف عليييييى نظيييييم التصييييي ي  والفهرسييييية و سيييييتعارة املسيييييتخدمة بمكتبييييية -6

 .ت سير الوصول ملصادر التعلم املتوفرة وبالتا ي سهولة الذصول عل ها

أسيييالي  املمارسيييية العملييييية باسيييتخدام ب االييييات الفهييييارد وأهميييية تليييير الفهييييارد بالوصييييول  -7

 . للمواد امل بوعة مف كت  ومراجع على رفوف املكتبة

 . التدري  على مهارة دعداد البح  -8

 . ة التي ترتبل ب ثراء املنا   الدراسية أو املرتب ة بالتثقي  الذاتيأسالي  القراءة املثمر  -9
وحتى اتم تدري  ال يو  عليى مهيارات اسيتخدام مكتبية املدرسية ا ب يي عليى أميين املكتبية أن      1

اربل هذا  سيتخدام باملنيا   الدراسيية وألانشي ة أ  اجي  أن ا بيع  سيتخدام ميف احتياجيات 

 . ثقافيةال ال  الدراسية وال
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 .القراءة باملرحلة الثانوية وأهمية املكتبة بهذه املرحلة

تعييد القييراءة واحييدة مييف أهييم املهييارات التييي تسيياعد علييى ت ييوير اتجييان العملييية التعليمييية ودعمهييا 

بمييا معييود بالفائييدة علييى الفييرد واملجتمييع فال فييل أول مييا اتعلمييه عنييد دخولييه املدرسيية مبييادن القييراءة 

تابيية ألاميير الييذ  م ييرد مييع مييرور الوالييم بنفييود التوميييذ حيي  القييراءة وامل العيية وهييذا اقييودهم والك

 .لوستمرار بالبح  للوصول د ى املعلومات التي احتاجونها

والييييد أثب ييييم الدراسييييات الذداثيييية عييييف فائييييدة املكتبيييية ودورهييييا فييييي ال اييييجيع علييييى امل العيييية خاصيييية  

رية و لييير فيييي جمييييع مراحيييل العمليييية التعليميييية ميييف عنيييدما تكيييون مجهيييزة ميييف جمييييع الجوانييي  الضيييرو 

بي هيا املرحليية الثانوييية حييي  تعمييل املكتبيية هنييا علييى توجيييه ميييول ال ييو  مييف خييول القييراءة املسييتمرة 

وتعلمهييييم مهييييارات البحيييي  واسييييتعمال املراجييييع املختلفيييية نظييييرا لعتبارهييييا  ييييرورة مييييف  ييييروريات هيييييذا 

في ن مسي ولية زييادة هيذن الفائيدة ورب هيا بميادة املينه   التعليم ومف مقومات إلانسيان املثقي  ليذلر

 .مف مس وليات العاملين باملكتبة والجهاز إلادار  باملدرسة

 .وهذا ما سوف ن ناوله في هذا الفصل

   
ا
 :  أهمية القراءة ودورها باملجتمع: أول

 ( االرأ بسم ربر الذ  خل  )  بسم هللا الرحمف الرحيم     

قييرآن الكييريم  انييم أول مييا نييزل علييى الرسييول الكييريم الييذ  شييجع علييى يليي   لمييات مباركيية مييف ال

 .العلم وتعلم القراءة دنها مفتان املعرفة

فتوجيييه إلانسييان للم العيية انمييي بي همييا صييداالة وألفييه سييعيدة وخاصيية باملراحييل املبكييرة دنهييا     

نيييدما ايييرى ال فيييل تث يييم أكجييير ميييف الواليييم املتييي خر و لييير فيييي ظيييل ألاسيييرة منيييذ سييينوات ال فولييية فع

 ميف والياهم للم العية وي شيئون مكتبية م زليية ازودونهيا بميا تحتاجيه ألاسيرة 
ا
أهله اخصصون جانبا

مف كت  ومراجع اترس  في  هنه منذ الص ر مدى أهمية املكتبية وميا تن يو  علييه ميف أهميية فيي 

ا لتصيييبح تنمييية معارفييه ودعيييباع عيي فه لوك شيياف واملعرفييية  ولكييف هيييذن العييادة لييم ت خيييذ يريقهيي

م بقيية عنييد جميييع ألاسيير بيياملجتمع و ليير لوجييود مشييا ل كثيييرة تتعليي  بان شييار ألامييية  د ييافة د ييى 

 يييع  امليييردود املييياد  ليييدى الكثيييير ميييف ألاسييير  واللييية ت بيييي  ال يييرك وألاسيييالي  التربويييية الذداثييية 

يل باملييييدارد لييييذلر ل بييييد مييييف تضييييافر جهييييود امل سسييييات الثقافييييية والتعليمييييية وإلاعومييييية فييييي سيييي 

خليي  وحييي عييامل عنييد ألاسييرة حييول أهمييية القييراءة بال سييبة لثقافيية ال فييل واملجتمييع املتقييدم  ن 

 
ا
 .ا تط الكتا  ووساهلكه الراءة ودرسا
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والييد  انييم امل العيية ومييا تييزال أهييم ألييوان ال شييا  الييذ  ا ب ييي علييى ال ييو  ممارسييته داخييل       

 لييييييية للقييييييراءة وتعليييييييم ال ييييييو  كييييييي   املدرسيييييية وخارجهييييييا فقييييييد أهييييييتم املربييييييون الييييييداما باملهييييييارات

ا يييييالعون ولكييييي هم انتقليييييوا لوهتميييييام الفنيييييي للق يييييع الخاليييييدة بيييييادد  حيييييي  الييييياموا بالتوجييييييه نحيييييو 

 .القراءة الصامتة واتساع دائرة املادة املقروءة

فمسيتقبل البلييد اليييوم اتركيز علييى ألاجيييال الشيابة الصيياعدة ومييف هنيا تتجلييى أسييمى الواجبييات  

د عييييادة القييييراءة وتعمييييي  الصييييداالة بييييي هم وبييييين الكتييييا  وحييييبهم الشييييداد للقييييراءة بتعليييييمهم وييييير 

وددراكهيييييم لفوائيييييدها ودورهيييييا باهيييييذا  الييييينفة وتنميييييية امليييييدارع واملعلوميييييات ومهمييييية املدرسييييية ميييييف 

خولهييا ومييف خييول وجييود جهيياز املكتبيية اهييا بمييا تحتويييه مييف مييواد مختلفيية سيياعد علييى يييرد امليييل 

ال الييي  حيييي  يهتيييد  للكتييي  واملجيييوت التيييي تشيييبع ميوليييه ليقرأهيييا ميييف للقيييراءة الذيييرة فيييي نفسيييية 

 .                              تلقاء نفسه

 :أهداف القراءة باملرحلة الثانوية: ثانيًا

 : أهداف القراءة باملرحلة الثانوية على النحو التا ي/  1970/ لقد حددت فارجو     

 .دتقان مهارات القراءة -1

 .  املختلفةتعرف صور ألاد -2

 .امليل للقراءة ابت اء املتعة والترفيه -3

 .است ول القراءة بتكويف اهتمامات وأيراض جداة -4

 . هتداء لكتا  دائم ب ل مف ألاد  والعلوم -5

6-  
ا
 فعال

ا
 .استخدام املراجع استخداما

 .تعرف أف ار الكبار ومراف  الذياة امل ردة في النه  والتعقيد والعم  واملدى -7

 .ع  امل لفين أو بع  الاخصيات بادد  والسيرة الذاتيةالتعرف على ب -8

اسييييييتخدام القييييييراءة كوسيييييييلة لوعييييييتراع يييييييير املباعيييييير بتجييييييار  الاييييييخص البييييييال  واسييييييتخدام  -9

 .القراءة بحل املشكوت الاخصية وتنمية الهوااات الاخصية

تبية املدرسيية والد تتابعيم الدراسيات التيي ت نياول القيراءة وأهمياهيا باملرحلية الثانويية ودور املك 

بذلر فالقراءة أصبحم وسيلة بيد الفرد ل ذصول على مزيد ميف الثقافية والخ يرة واملعرفية ف يي 

عملييية عييدادة التييدرب بييالنمو لذييد اصييع  تعيييين املراحييل املتعييددة لبلييوم القييدرة عل هييا وتتحمييل 

ءة الذييييرة املكتبييييات املدرسييييية مسيييي ولية كبيييييرة فييييي هييييذا املو ييييوع دن يييييرد عييييادة امل العيييية والقييييرا

والبح  بنفود ال و  مف ال فولة حتى املرحلة الثانوية مساعد ب عداد امليوايف الصيالا ل يل 

زميييان وم يييان  واليييد معت ييير الكثيييير ميييف أوليييياء ال يييو  القيييراءة خيييارب مقيييرر املييينه  الدراايييقي مضييييعة 
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للوالييييم وهييييي دون فائييييدة وهيييييذا اييييدل علييييى جهلهييييم بفوائيييييدها وعييييدم ددراع أهمياهييييا بشيييي ل أواليييييات 

الفييرام وتهييذا  اليينفة وتنمييية مييداركهم العقلييية فامل العيية بييبع  املصييادر مسييهم دسييهاما فعييال 

ب ثقييييي  ال ييييو  ف ييييي أوعييييية ل شيييير الثقافيييية بييييي هم دن مييييف الكتيييي  مييييا احمييييل أف ييييارا ومعلومييييات 

واتجاهيييييات تسييييياعد عليييييى توجييييييه مييييييول وريبيييييات ال يييييو   خاصييييية بمرحلييييية املراهقييييية التيييييي ت سيييييم 

 مييييف بييييالكثير مييييف الريبيييي
ا
ات وامليييييول املكبوتيييية وهييييذا مسيييياعد علييييى توج ههييييا بالتجييييان ال ييييذيح بييييدل

انحرافهييييا بشيييي ل اضيييير الفييييرد واملجتمييييع باإل ييييافة لتنمييييية الييييراءة ال اليييي  الل وييييية ورفييييع مسييييتوان 

 1.التعبير  

 :األهمية الرتبوية للمكتبة باملرحلة الثانوية: ثالثًا

 :أهمية املرحلة الثانوية -1

حليييية مييييف عميييير ال اليييي  ب لبيييية الت مييييل والفكيييير وبييييروز العييييالم املعقييييول والخيييييال تتميييييز هييييذن املر   

العلميييييي اليييييذ  ارتفيييييع بخييييييال ال الييييي  د يييييى مسيييييتوى التحلييييييل املن قيييييي لوعيييييياء والذيييييوادث وهيييييذن 

املرحليية آخيير وأعلييى مرحليية ميييف مراحييل ت ييور الخيييال وتسييمى بمرحلييية الخيييال العلمييي حييي  ابلييي  

املرحلية اميرون بمرحلية نميو خاصية هيي مرحلية املراهقية ويحتياب الخيال أرقى درجاته ف و  هيذن 

 ليييير لتحقييييي  م اليييي  النمييييو الخاصيييية  ودعييييدادهم ملواجهيييية م ييييالبهم وتيييي هيلهم ملواجهيييية املرحليييية 

 .القادمة مف الدراسة ألا ادامية واحتياجاتها

 : ويال  املرحلة الثانوية اواجه تحداات عليه مواجهاها ومف أهمها    

ملعرفييييييي الهائيييييل و ييييييرورة التوسيييييع بييييييالقراءة وامل العييييية بجانيييييي  الكتيييييا  املدراييييييقي  نفجيييييار ا  - أ

 .املقرر 

خروجه ميف التعلييم العيام للتعلييم الجيام ي اليذ  ات لي  معرفية ال الي  بمبيادن البحي    -  

 .العلمي

ومهييييا بييييرزت الصييييعوبة لييييدى ال ييييو  فييييان  ليييير امكييييف مواجهتييييه ب رعييييادهم لوسييييلو  العلمييييي     

 .ملصادر بترت   مو وعاتها بش ل من قي و نتقال مف العام ل خاصالذ  تراعيه هذن ا

 : األهمية الرتبوية للمكتبة باملرحلة الثانوية -2

دن املكتبييية املنظمييية  ات أهميييية بال ييية لتيييدري  وتعلييييم ال يييو  ودثيييارة حييي  البحييي  واليييدرد    

 : رحلة هي ألامور التاليةوصقل مواهبهم في النقد واملوازنة وأهم ما تساعد به املكتبة اهذن امل

الدراسيييية الاخصييييية التييييي اقييييوم اهييييا ال اليييي  بنفسييييه تحييييم دعييييراف أسييييتا ن وأمييييين املكتبيييية  - أ

لينميييييي مل اتيييييه ويزييييييد ثقافتيييييه العامييييية وهنيييييا ايييييتم دع ييييياء ال يييييو  موا ييييييع تزييييييد ميييييف أفييييياك 

                                                 
1

 ص 250 -.2001دار صنعاء   : عمان -.دبراهيم عبد الفتان اونة/لشاملة بتكنولوجيا التعليماملكتبات ا 
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ايوعهييييم و ات صييييب ة ثقافييييية عاميييية أكجيييير مييييا تكييييون تخصصيييييه دن التخصييييص الييييد احييييرم 

 .توسع في أفاك ثقافته العامةاملتخصص مف ال

بال سيييبة للتييييدروة النظييير  فهييييو أاليييل بكثييييير ميييف الدراسيييية الاخصيييية ولكييييف ابقيييى مييييع  ليييير  -  

 : موا يع ل بد مف بحثها ول سيما منذ بدااة السنة الدراسية ومف هذن املوا يع

  مو ييوع صييلة اختصيياص ال اليي  باملعرفيية إلانسييانية ومسيياهمته بالذضييارة إلانسييانية

ذقيقييييي ف هييييا ومييييف الضييييرور  لفييييم ان بييييان ال اليييي  للكتيييي  املوجييييودة باملكتبيييية وم انييييه ال

 ات العواليييية باختصيييياص ال اليييي  حييييي  مسييييت يع  ييييل ياليييي  الييييراءة كتييييا  أو أكجيييير مييييف 

 .هذن الكت 

  ييوع الشيامل عليى جمييع محتوييات املكتبيية فيميا اتعلي  باختصياص ال الي  التيي لهييا 

يييييييات كتبييييييا أو كراسييييييات أو مقييييييالت ومييييييف عواليييييية اهييييييذا  ختصيييييياص سييييييواء أ انييييييم املحتو 

 . الضرور  أن مسجل ال ال  موحظاته بسجل خاص ليرجع دليه عند الذاجة

 مييييييف جميييييييع 
ا
 ومتوازنييييييا

ا
 مت ييييييامو

ا
وتركييييييز اليييييينظم التعليمييييييية املعاصييييييرة علييييييى دعييييييداد ال اليييييي  دعييييييدادا

داجيييياد وسيييييلة النييييوا ي ل سييييت يع العيييي ء بعصييييرن املليييييء بيييياملت يرات لييييذلر فكيييير الكثييييير مييييف التربييييويين 

للتييوازن بييين هييذن املت يييرات وبييين أهييداف التربييية والتعليييم حييي  امكييف اسيي بدال ألاسييالي  التعليمييية 

التقليدايييية ب سييييالي  حداثيييية اييييتمكف ال اليييي  مييييف خولهييييا أن افهييييم ووسييييتوع  املت يييييرات التييييي تحييييدث 

 .بمجتمعه

هيي عياملة ملختلي  جواني  وهناع مجموعية ميف أهيداف التعلييم املتعلقية باملدرسية الثانويية و     

العمليييية التعليميييية التربويييية باملدرسييية الثانويييية وهيييذن ألاهيييداف تيييم صيييياياها عليييى هيئييية سيييلوكيات 

تحدد املهارات والخ رات التي اج  تزويد ال ال  اها وهي تعميل عليى تحقيي  ألاييراض التعليميية 

اليييي  تعليميييية تت اميييل ف هييييا والتربويييية باملدرسييية الثانوييييية وتت اميييل معهيييا فالدراسيييية تيييدور حيييول موا

خ ييييرات التعليييييم مييييع خ ييييرات التثقييييي  الييييذ  ا يييييح لل ييييو  الفييييرص ال امليييية للييييتعلم الييييذ  ا نيييياول 

 :جميع النوا ي املرتب ة بحياة الفرد أو ال ال  وأهم هذن ألاهداف

دعييييداد ال اليييي  ل ذييييياة ودكسييييابه املهييييارات الذياتييييية التييييي ت هلييييه لونخييييرا  بالذييييياة العملييييية  -1

 1.جتمع ودخول سوك العملوخدمة امل
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 .متابعة ال ال  لتحصيله العلمي وكذلر ت هيله لولتحاك بالتعليم العا ي  -2

 .املشاركة الفعالة بالذياة العامة والعمل على ترسيط القيم الدا ية والسلوكية  -3

تهيئية املنيياا املناسيي  لل اليي  مييف خييول العمييل عييف يرييي  الييربل الوثييي  بييين العلييم والعمييل   -4

 .ات الدراسية وألانش ة وأسالي  التدروةباملقرر 

دعييييييداد ال اليييييي  ل ذييييييياة بمجتمييييييع منييييييتط اخييييييدم العمييييييل والعيييييياملين ووع ييييييي  عتبييييييار ال امييييييل   -5

لحتياجيييات التنميييية  التصييياداة و جتماعيييية وي ييييح الفيييرص دبنائيييه ملواصيييلة التعلييييم دعليييى 

 .املراحل

تعلم اليييذاتي والتيييدري  عليييى البحييي  ت ييييح املدرسييية الثانويييية لل الييي  فرصييية  سيييتفادة ميييف الييي  -6

السييييليم وأسييييلو  التفكييييير ال ييييذيح واملشيييياركة بتخ يييييل املوااليييي  التعليمييييية املرتب يييية بحييييل 

 . مشكوت الب ئة

تييدري  ال اليي  علييى أسييلو  حييل املشييكوت ودكسييابه مهييارات الييتعلم الييذاتي ودعييدادن بحييي    -7

 .ى تعليم نفسه بنفسهاكون لداه الدرااة بمواد وأسالي   تصال ليكون الادرا عل

تركيييز الدراسييية باملدرسييية الثانويييية عليييى ترسييييط القييييم الدا يييية والسيييلوكية بميييا اوجيييه ال الييي    -8

 .لولتزام بالسلوكيات امل لوبة بالذياة  جتماعية السليمة

وجمييييع أهيييداف اليييتعلم هيييذن ل تتحقييي  دون  عتمييياد عليييى املكتبييية املدرسيييية التيييي تكيييون معيييدة     

جميييييع الجوانيييي  مييييف امل ييييان وألاثيييياث والتجهيييييزات ومجموعييييات املصييييادر والقييييوى بشيييي ل جيييييد مييييف 

ال شيييرية امل هلييية وعنيييدها تصيييبح املكتبييية املدرسيييية جيييزءا ل اتجيييزأ ميييف ال رنيييامط املدرايييقي واملييينه  

التعليمييي باملدرسييية الثانويييية واهييم وسيييائل اليييتعلم اهييا  وتسييياعد عليييى توجيييه ال الييي  وفييي  الدراتيييه 

هييييذن املرحليييية تشييييهد ت ييييور النمييييو العقلييييي  لل اليييي   وظهييييور الييييدرات عقلييييية  وميولييييه ومسييييتوان دن

 السيييييت تاب و سيييييتدلل والريبييييية باك شييييياف حقيقييييية جمييييييع الظيييييواهر التيييييي تخ ييييير عليييييى بيييييالهم ول 

 1.اجدون لها حل ويقومون بالبح  ع ها

ارات وأنشي ة ويختل  دور املكتبة باملدرسة الثانوية عنه باملراحل التي تسيبقها ف يي تقيدم مهي    

وخييييدمات تتفيييي  وت سييييجم مييييع خصييييائص النمييييو باملرحليييية الثانوييييية كمهييييارة دعييييداد البحيييي   فهنيييياع 

الكثيييير ميييف ال يييو  اليييذاف اجييييدون كتابييية التقيييارير والبحيييوث ب سيييلو  علميييي تيييذيح و لييير معيييود 

ي لهتمييييام املكتبيييية باملدرسيييية الثانوييييية بواسيييي ة أمي هييييا ب عييييداد ال ييييرامط والعمليييييات التعليمييييية التييييي
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تسيياعد علييى دكسييااهم هييذن املهييارات وأسيية القيييام اهييا بالشيي ل املناسيي  وفييي ديييار ت يييرات العصيير 

الكبييييرة ل بيييد ميييف تهيئييية ال الييي  باملرحلييية الثانوييييية للتكيييي  ميييع هيييذن املت ييييرات بجمييييع املجييييالت 

ووسيييييييت يع أن اتجييييييياو  معهيييييييا بقدراتيييييييه الذاتيييييييية خاصييييييية باملرحلييييييية الثانويييييييية حيييييييي   احصيييييييل عليييييييى 

ات املوجيييييودة بمكتبييييية املدرسييييية بنفسيييييه وميييييف هنيييييا اتكيييييا هيييييدف املكتبييييية املدرسيييييية بت يييييير املعلومييييي

وهيييذا أدى د ييى دكسييا  ال الييي  القييدرة عليييى , السييلوع نحييو ألافضيييل مييف خييول املمارسييية والخ ييرة 

التفكيييير العلميييي السيييليم وبيييذلر أصيييبحم الذاجييية م ذييية إلعيييداد ال يييو  دعيييدادا خاصيييا مسييياعدن 

 على التكي  مع املت يرا
ا
 .ت التي يرأت على املجتمع حاليا وما امكف أن ا رأ عليه مستقبو

 :  أهداف املكتبة املدرسية باملرحلة الثانوية -3

 :هناع مجموعة مف ألاهداف التي تحققها املكتبة باملرحلة الثانوية وهي كما الي   

 .توثي  صلة ال ال  باملكتبة مدى الذياة كمرف  ثقافي ل ذصول على املعلومات -

 .تنمية ودثراء امليول القرائية لدى ال و  -

دثييراء محصييلة ال اليي  العلمييية والثقافييية بمييا تييوفرن املكتبيية مييف مصييادر تعلييم وبمييا تقدمييه  -

 .مف خدمات

 .مساندة املنا   الدراسية باملدرسة الثانوية -

دكسيا  ال اليي  املزيييد مييف مهييارات اسييتخدام املكتبية ومهييارات الييتعلم الييذاتي ل ييي مسييت يع  -

 .اجهة مت لبات الدراسة باملرحلة الثانوية والجامعية والذياة العامةمو 

 .تدري  ال ال  على يرك دعداد البح  و س يعا  والت خيص وجمع البيانات وتحليلها -

 . تنمية الدرة ال ال  على  عتماد على النفة وتحمل املس ولية والتعاون مع  خريف -

 .م املهنيةدثراء خ رات املعلمين وتنمية مهاراته -

o  تنميييييييية مهيييييييارات  تصيييييييال الل يييييييو  املتمثلييييييية بمهيييييييارات  سيييييييتماع والتحيييييييدث والقيييييييراءة

                                                  1.الذوار
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 مباني املكتبات املدرسية وجتهيزاتها

ً
 
مررررررا ملكتررررررر املكتبررررررة املدرسررررررية  تقيررررررة  اإعدررررررةب والعا رررررر     ت ررررررل الك ا ررررررة    رررررردا  املكتبررررررة  كثيرررررر ا

وإن ك رررا لرررب إصرررل دكرررد إمررر   رررد ال  ررر يب .ًوتجهزترررا  رررا الك ا رررة  رررمن مرارررا دررررر مرررا مراارررا املدرسرررة

 تن املكتبرررة لرررب تمترررل مةااهرررا دكرررد  ررر   رررقيب الكق يرررة التك يقيرررة مررر  
 
 تامرررا

 
 ررر لالا ونات ررراق  رررً اات ا رررا

ولحر رر ا   رر  سررعمة الكق يررة التك يقيررةب اقكتبررة املدرسررة  جرر   ن  فررر  لهررا .ًشرردا ا تيا  ررا لرر لالا

      لكد  ما الت بة    وات وا دب وملشتقل اا رة ل ردرو واا رة ل  رام مجقع رات ممردو ا 
 
مةاإا

 ل شررررا  التعميرررر  وألاسررررات ا  رررر   ًو
 
  يررررا

 
اررررات مررررا الت بررررة ل ق ااشررررة  و نسررررتقاق و رررر لالا تكررررعن مركررررزا

ً.الدراسة وبكدتا

 :مبنى املكتبة

يكتبررر  مبارررب املكتبرررة ترررع املرتكرررز الررر ن ملكتقرررد   يرررً  ررر  ت رررد ب رررردماتهاب و  تع رررد ردمرررة مكت يرررة 

 لكرردم و ررع  مةرران م اسرر  ل قكتبررة  رر  
 
  ي يررة  رردون مباررب م اسرر  تقررارو ايررً ترر ً الددمررة وإكرررا

املدرسررررية إمرررر  ن تقررررا    رررر  مكتبررررات دكررررد املرررردارو را ررررة املرررردارو ن تداايررررةب ا ررررد ت  ررررم   ارا 

غي   ن الت كيب ال يد ل ددمة املكتبة املدرسية  ج   ن يكتقد   ر  و رع  مكتبرة راة رية .ًالفصعًل

 ةل مدرسة مر  و رع  رترة ر رارا مجقع رة مرا الكتر  إمر  مكتبرات الفصرعل لف ر ات  م يرة ممرد ا 

ورا ترررعاار  رررد  مرررا املعا رررفات ال ررر  ودركرررز املكت يرررعن   ررر   رررًر.ً ميرررت  رررتب اسررر بدالها  صرررفة  وردرررة

 ت ام وظاافها وردماتها
 
 م اسبا

 
ً:وما  تب ت ً املعا فات.ًتجكل ما مباب املكتبة مةاإا

 :مناسبة املوقع -1

 رررتب ارتيرررار معاررر  املكتبرررة  ررر  مةررران متعسررر   املدرسرررة ي رررهل الع رررعل إليرررً ودترررعاار ايرررً الهررردوم 

و  رد اسرتادام مصرا ر .ًيد ا  رال  كيز  ر  ال رراماوالبكد  ا الضع ام  قرا ي رقل ل قترالكين امل رتف

ومررررا املهرررررب ارتيرررررار معارررر  املكتبرررررة  ميرررررت ي ررررقل  زدرررررا ا م رررررا  ها وإ رررررااة .ًاملكراررررة املات فرررررة كررررر لالا

ً(1)ً.ح رات  د دا إليها  ون تمعدر كبي     املباب  ة ف املدرسة إف ات تزدد  ا الحد املك عًل

:جودة التهوية واإلضاءة الطبيعية -2

2

 

 رررر  مباررررب املكتبررررة ال يررررد تررررعاار ال هعدررررة و  رررراما التبيكيررررة إ   ن تعا ررررد  ررررد  كبيرررر  مررررا  يشرررر   

التعميررر   املكتبرررة  ررر  وارررت وا ررردب ودكرررعن  سرررحب هب  رررد  مرررا املدرسرررينب  تت ررر  ترررعاار الهرررعام ال  ررري 

كررر لالا الحرررال  ال  ررربة لب ررراما التبيكيرررة ال ررر    .ًالررر ن  تجرررد   اسرررتقرار لترررعاي   رررع  ررر   م اسررر 
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إ   ن   ررراما التبيكررة ت ررريل ال رررراما  رر   رررع يبي رر     جهرررد الكرررينب إ  .ًهررا  ن إ ررراما  رر ا يةملكا ل

   رردما ترررد عا الحا ررة إمررر  
 
  يررردا

 
 ن ترر ا    ق ررر  مررا و رررع  إ رراما  ررر ا ية م اسرربة مع  رررة تع وكررا

 ل  ررام
 
  لررالا را ررة إ ا  اإررت املكتبررة مل ررتادم دكررد الرردوام املدراررم  وبكررد غررروي الشررق   و تم رربا

ً.ال   تكث  ايها الغيعم      ام الشتام

 :املساحة -3

 ار ررررررااة إمرررررر  ارتيررررررار معارررررر  م اسرررررر  ل قكتبررررررة وإمرررررر   ررررررع ا ال هعدررررررة و  رررررراما التبيكيررررررة  جرررررر  

تاصررريس م رررا ة ت  اسررر  مررر  م ت ياتهرررا مرررا املرررعا  وألا هرررزا وألا رررا   ميرررت مل رررتع   مجقع رررات 

ت وال صا ررات والعسرراال التك يقيررة  الصررعر الكترر  واملررعا  املكت يررة ألاررررك مثررل الكتةبررات وال شرررا

وال سررر يعت الصررررعتية والشررررراال وألاارررعم الثا تررررة وال سرررر يعت املرايرررة والدررررراا  ومررررا إمررر   لررررالا مررررا 

 مررا 
 
املرعا  كقررا  ن تررعاي  م ررا ة  اايررة لةررل اررارأ لةرري ي ررتتي   ن   ررر   رر  ترردوم  ون  ن  ررز     رردا

ً
 
  ررروردا

 
امل اسرربة ل قكتبررة املدرسررية اسرر يكايها لتعميرر  اصررل ومررا شرررو  امل ررا ة .ً علررً يكررد  مرررا

 امررل   رر  ألااررل   ررد  ضررعرتب إمرر  املكتبررة مرر  مدرسررهب لت فيرر   صررة املكتبررة  و الحضررعر لبيررعق 

و  قررررا  اإررررت م ررررا ة املكتبررررة كبيرررر ا  اإررررت  ررر  و رررر   قك هررررا مررررا   ام وظيف هررررا  رررر  سررررهعلة .ً و نسرررتكارا

درررة وتك  ررر   ررر  العارررت  اترررً املكهرررر ال قرررام  ال رررات   رررا وو رررر و ررردون مكعارررات تمرررد مرررا  ردرررة الحًر

 مرررا تكدسرررها  و و ررر  اتررر  ألا رررا  دشرررةل  فرررع  
 
ت كررريب املجقع رررات وألا رررا   ررر  م رررا ة  اايرررة  رررد 

 .استادام املكتبة

 :األثاث

 ل عاررام  ا  تيا ررات ألاساسررية ل ددمررة  تررزو 
 
املكتبررات املدرسررية  م ررا   ررد ت مصررقب رصيصررا

  رررا متاإرررة وترررعار ال عاإررر  ال قاليرررة ايرررً
 
ول رررد اسرررتتا ت املكتبرررات ررررعل املقارسرررة .ًاملكتبرررة اضرررع

امليداإيرررة الع رررعل إمررر  معا رررفات إقع  يرررة مكياردرررة ل  رررا  املكتاررر ب ودجررر  اتبا هرررا  ررر   اارررة  إرررعاق 

وتمرررررد  تررررر ً املعا رررررفات املكياردرررررة  إرررررعاق ألارشررررراي ال ررررر   صررررر   م هرررررا .ًتبرررررات لترررررعاي    رررررا  مع رررررداملك

ألا ررررررا ب ويررررررعل و رررررردات الراررررررعر و ر ررررررها و ق هررررررا  دكررررررا    را  الفهررررررارو ويررررررعل و ررررررر  وارتفرررررراق 

م ا ررررد ال ررررراما وامل ا ررررد وغيرررر   لررررالا مررررا املعا ررررفات املكياردررررة ال رررر   جرررر  تعاارتررررا  رررر   قيرررر  اتررررر  

.ًتادم  ر    يرة  إمرام املدرسرة ألاررررك إ   ن ألا را  املدرارم  يغ ر    يرً التراد  الرسررقيامل ر 1ألا را 

 مررررا   ررررا  املكتبررررة ا إررررً  جرررر   ن   تكررررد  ررررا ترررر ا املكهررررر الرسررررقي ااملكتبررررة مةرررران  ات ررررف  ررررا اا ررررة 

     الحضعر إم  الفصل واملكع  ايً لت  ي  روسرً ا إرً غير  مجبر  
 
الدراسة وإ ا  ان الت قي  مجب ا
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   رررر  الحضررررعر إمرررر  املكتبررررة ل  ررررراماإ
 
 إمرررر  إفررررعو التعميرررر  ً.يعاررررا

 
 ممببررررا

 
و رررر لالا تصرررربل املكتبررررة مةاإررررا

وو رررتادم  ررر  املكتبرررات إع ررران مرررا ألا رررا    رررا  .ًودترررعاار ايهرررا ال رررع الررر ن  رررد ع إمررر  ألالفرررة وال ررررور

لريع رررة رشرررا  و  رررا  مكررردنيب وألا رررا  الدشرررا   اضرررل مرررا ألا رررا  املكررردني افررري امل رررايا الشرررد دا ا

إرررررك ألا ررررا  املكرررردني  تررررم ر إمرررر   ررررد كبيرررر  ودصرررربل  ر ررررة ل صررررد ب كقررررا  إررررً اررررد    ع ررررد  املعا ررررفات 

املكياردرررة ل  ررررا  املكتاررر ب وكرررر لالا اررر ن ألا ررررا  الدشرررا  اررررد    صررر   ل ق ررررايا الشرررد دا ال فررررار  و 

وو رتادم .ًانالحرارا إ  إ ا تب تصر يكً مرا  إرعاق  يردا مرا ألارشراي الصر بة ال عدرة  رالب ع  والرًز

  رتفررررراق  سررررركار 
 
 ررررر  العارررررت الحا رررررر ألا رررررا  الررررر ن  صررررر    ررررراملز   رررررين الدشررررر  واملكررررردن و لرررررالا إكررررررا

ألارشرررررراي وتصرررررر يكهاب ول ررررررد    ررررررت ترررررر ا ألا ررررررا   ررررررع ية  رررررر  املكتبررررررات املدرسررررررية وغي تررررررا مررررررا  إررررررعاق 

مكتبررات املكتبررات ومررا التبي رر   ن تات ررف م اسررات و دكررا  و رردات الراررعر وامل ا ررد وامل ا ررد  رر  

املرردارو ن تداايررة   هررا  رر  مكتبررات املرا ررل التك يقيرررة ألاررررك   ررب ت اسرر   ح ررام  يفررال املدرسرررة 

ومرررررا العا ررررر  ت كررررريب اتررررر  ألا رررررا  دشرررررةل ي رررررقل  ارشررررررار املباشرررررر   ررررر  الترررررعي    رررررام .ًن تداايرررررة

 ارررل اسررتادامهب ل قكتبررة مرر  تررر  م ررا ات راليررة  اايررة   ررب ي ررتتي  التررعي التمررر  د ررهعلة 

ً(1).ًاملكتبة

وملكد اتر  ألا را  املكتار  التاليرة  اايرة  املردارو ال ر    رل  رد  الترعي امل تم رين يهرا  را  لرف 

2ً.يال 

ً د  ال ت ًًًًًًات  ألا ا 

03ً-52ًًًًو دات راعر مفتع ة

03ًًًًًًم ضدا متالكة

03ًًًًًًًًم كد متالكة

9ً-0ًًًًو دات   را  اهارو

0ًًًًًً امل مجعت

0ًًًاعر  ر  و غ  املجعتو دات ًر

0ًًًًًً امل صحف

5ًًًً و ي  فظ العساال التك يقية

                                                 
 (.15)ص –. مدحت كاظم، حسبن عبد السافي/ أنشطتها . تنظيمها. مقوماتها: الخدمة المكتبية المدرسية - 1

-0990)مكتبة الكمعل  – مشا  –روددا غعوشة  –إدك م كع  :ًإ دا -.إشرار ممقد سكيد  ع ا/ًاملكتبات املدرسية  -5

0991)-.ً
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5ًًًً و ي  فظ   هزا الكر 

0ًًًم ضدا مرا كة لعستكارات الدار ية

0ًًًًًمكت   مين املكتبة

 ر رررة إ رررل :ًو ررر   رررال ترررعاار نمةاإرررات املا  رررة  قكرررا تزودرررد املكتبرررة   تررر  ألا رررا    رررااية مثرررل

ًً.م ا د متالكة  غي ا –الكت  
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1ًألا هزا وألا ا  املاصصة ملراكز مصا ر التك ب(0ً)ً دول راب 

 ائة مركز مصا ر التك ب املتت رررررررررررربات م

   ي  

03ً0ً0ًًشبكة  اس  دم  م    هزتها  0

 0 0 0 يادكة م عإة  5

 0 0 0 يادكة ليزر  0

 0 0 0 ماس   عئي  4

 0 0 0 ايد ع  ر الا تعًر  2

 Document camera امي ا و اا ية    0

( Visual presenter ) 

0 0 - 

 5 5 0 مس ل ملك يقي ار ن  1

 0 5 5 ( VCP)اد ع  "ً+04ًت فزدعن   8

 - - - "58ًت فزدعن   9

 0 0 0ً( VCR ) ها  اد ع   03

 0 0 0  امي ا اد ع راقية  00

 0 0 0  ار  اع  الرٍ و  05

 0 0 0 مب 02 ر  شراال و اعم  ا تة   هاً   00

 - 0 0 شاشة  ر   ا تة  04

 - - - شاشة  ر  متمركة  02

 0 0 0 سبعرا  يضام مقغ تة  00

 0 0 0  امي ا اعتعغرااية  01

 0 0 0 دلة تصعدر و ااا  08

ياو ت مشتعاة اا  ة ل  شكيل  مو اق   09

 مات فة

53 02 02 

 03 03 43 كرام  ل ا ة الكر   53

 5 5 2 ل  رامام صعرا ار  ة   50

ً

2ًألا هزا وألا ا  املاصصة ملراكز مصا ر التك ب(0ً)ًتاد   دول راب 

                                                 
1

 (.52ص –. مدحت كاظم، حسبن عبد السافي/ أنشطتها . تنظيمها. مقوماتها: سيةالخدمة المكتبية المدر  

5- 2
مكتبررررة الكمررررعل  – مشررررا  –رودرررردا غعوشررررة  –إرررردك م رررركع  :ًإ رررردا -.إشرررررار ممقررررد سرررركيد  ررررع ا/ًاملكتبررررات املدرسررررية  

(0990-0991)-.ً

 

أنظر املواصفات 

 التفصيلية
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ائة مركز مصا ر  املتت رررررررررررربات م

   ي   التك ب

 5 5 0 (ل ت فزدعن )ًم صعرا ار  ة   55

 5 5 0 (ل قس ل )ًم صعرات ار  ة   50

 0 0 0 رزاإة  فظ لع ات ملك يقية  54

 0 0 5 الفد ع والصعترزاإة ِتشرية   52

 0 0 0 رزاإة لعستعاإات املدمجة  50

 - 0 0 ياولة  قل  51

 0 0 5  امل الدوردات  58

 0 0 0 ( Counter )ياولة است بال   59

 0 0 5 رزاإة  م عاي   ا ية تمين املركز  03

 0 0 5 لع ة إ عإات  00

 - - 0  ر ة إ ل كت   05

 0 0 0  ر ة  ها   ر  اع  الرٍ و  00

 - - 0 "02ً ها   ر  شراال   ر ة  04

 - - -  ر ة ت فزدعًن  02

 0 0 0 م س كرتعًن  00

 03 43 03 ياولة وكراام  متالكة  01

 X X X ارش  08

 X X Xًستاار  09

 X X Xًإ اما م اسبة  43

 X X Xًتهعدة وتكييف  40

 X X X رزاإة الكت   45

 0 0 03 ياولة  اسعي م  كرام   40

ً(1)املاصصة ملراكز مصا ر التك ب املعا  التك يقية(5ً)ً دول راب 

 

 

ً

                                                 
1 - http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=60 

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=60
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ائرررررررررررة مركرررررررررررز مصرررررررررررا ر  املتت رررررررررررربات م

   ي   التك ب

 03 03 02  د  الكت  لةل يال   44

 X X X  رام   اس  ملك يقية  42

 X X X  رام  اد ع ملك يقية  40

 X X X  شرية سقكية مقغ تة   41

X X Xً شفاايات  48

 X X X  اعم  ا تة/ًمب  02شراال   49

 X X X لع ات ومصعرات وم ص ات  23

 X X X رراا  ملك يقية  20

 X X X   اا  ور م ملك يقية  25

ً

 

ً

ً
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 مصادر املعلومات يف املكتبة املدرسية

        املواد التقليدية  : املبحث األول 

 الكتب  -1

 الصحف والدوريات -2

 القواميس واملعاجم -3

 الكتب السنوية والتقاويم -4

 األدلة -5

 املصورات -6

 (الببليوغرافيا)قوائم الكتب والدوريات  -7

 دوائر املعارف -8

 الكشافات -9

 املواد غري التقليدية     : ثانياملبحث ال                  

 املواد السمعية والبصرية -1

 أجهزة عروض الوسائل التعليمية -2

               : املبحث الثالث                                  

 التقانات احلديثة يف املكتبات املدرسية

 املواد السمعية والبصرية -1

 .املصغرات الفلمية -2

 احلاسب االلكرتوني واستخداماته يف املكتبات -3

 االنرتنت -4
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 جمموعة املواد باملكتبة املدرسية  :  املبحث األول

النظر إلى املكتبة املدرسية على أنها نظام فرعي للنظاام التعليمايو ذاااا النظاام الفرعاي لا   يمكن

 .مدخال ت  ذمخرجات 

ذاملكتبااااااة جااااااادذس ميموعاااااااات ا هاااااااتاي  أس تلااااااادم خااااااادما ها ذأن ااااااا او ف ااااااا  الر  ااااااا    ساساااااااية 

ا تلبا  اتتياجاات للخدمة املكتبية ذبادذنها ا يكاوس انااك مكتباةو جال إس امليموعاات الااعيفة ال ا  

 علاااى املكتباااة ذخااادما ها ذتصاااب  عامااال عااارد يااادف  
ة
 سااالبيا

ة
املااااتفيدين مااان عاااال  ذمعلمااا س تااايار تااااا تا

 عنها
ة
 .املاتفيدين بعيدا

ذمااان اناااا تتيااال أامياااة البناااا  اواياااد مليموعاااات املاااواد جاملكتباااات املدرسااايةو فااا  ا  ااااس  ختياااار 

ذيلاجاااال جكفااااا    تتياجااااات  ساسااااية ل ااااادا   ذالت ذيااااد يااااتس ذفااااو أساااام رساااايد  ذمعاااااي ت مناساااابة

التعليميااااة ذاملناااااسي الدراسااااية ذااتمامااااات الاااااال  ذميااااول س ذماااااتوااس ا لت صاااايليو  اناااا  املكتبااااة 

أقدر على خدمة البتامج التعليمية ذ ن ااة التتجوياة ذمتالباات النماو امللا  للمعلما س جفعالياة ذمان 

 .اس ت ليو النظام التعليمي

 :ف س ميموعات املواد جاملكتبة املدرسية تتامن املواد التالية ذعلى  لك

صاااااا   )ذه ااااااتمل علااااااى املااااااواد املابوعااااااة مثاااااال الكتاااااا  ذالاااااادذريات  :املووووووواد التقليديووووووة -1

 (.ذميالت

ذه ااااتمل علااااى  افااااة أنااااوال ذأساااالاص املااااواد الااااامعية ذالبصاااارية  :املووووواد غووووري التقليديووووة -2

 .ذغ تاا

 :ذفيما يلي عرض للل منها

 (:املطبوعة)املواد التقليدية  –أواًل 

إ  أس مااااان  اااااادا  الر  ااااااية . هعااااار  جانهاااااا أسااااااة اوخدماااااة املكتبياااااة ذ اااااي العماااااود الفلااااار  ل اااااا

 .للمكتبة املدرسية توف ت املواد اللرا ية ال   هغرة ذتنمي عاد  اللرا   لدى التالميا

 تصااااااااص الثلاااااااافي  هساااااااايل املعرفاااااااة الب ااااااارية علاااااااى مااااااار العصاااااااور ذ جيااااااااص ذا ينكااااااار دذرااااااااا فاااااااي

ذال ا  هعاد ذسايلة ااماة ماان الوساا ل ال ا  تنماي تااواة . ذاو ااار  ذالعلماي ذالتعليماي جا س ال ااعو 

إلاناااااس ذهعمااال علاااى إيلااااه لفكااارن ذعللااا  ل ااااا فااا س املاااواد املابوعاااة ذفاااي ملااادم ها الكتاااا   اااي ال ااا  

 .تكوس امليتم  ذإلانااس املتاور اللادر على التفك ت ذالنلد ذالت ليل
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 :وتشمل املواد املطبوعة على األنواع التالية

 .الكت  -1

 .الدذريات ذالص   -2

 اللوام م ذالتتاجس -3

 .الكت  الانوية ذالتلاذيس -4

 . دلة -5

 .املصورات -6

 .قوا س الكت  ذالدذريات -7

 .دذا ر املعار  -8

 .الك افات -9

 :الكتب -1

الابيعااااااي أس تكااااااوس ميموعااااااات الكتاااااا   ااااااي  ساااااااة فااااااي جنااااااا  ذتنميااااااة امليموعااااااات جاملكتبااااااة  ماااااان

املدرساااااايةو ذتكااااااوس املااااااواد  خاااااارى متممااااااة ل اااااااو أ  مااااااااند  لت ليااااااو  ااااااادا  التعليميااااااة ذالتتجويااااااة 

 (1): للمدرسة ذعلى  لك ف س ميموعات الكت  يمكن أس تتامن النوعيات التالية

ا الكتااا  امللااارر  فاااي مختلااا  الصااافو  ذ اااي  تااا  ت مااال ذيلصاااد  هااا :الكتوووب الدراسوووية  - أ

معلومات أساسية تا  ماا تلتااي  منااسي املدرساةو ذربماا اساتمل  ااان الكتا  فاي أغلا   تيااس 

 توضي ية أذ رسومات اذسفافيات
ة
 .جيان  م توااا اوخاص صورا

س علااى ذتاااس العمليااة التتجويااة ذعرق ااا ذتاريخ اااو ذال اا  هااااعد املدرساا  :الكتووب املهنيووة -  

 .الليام جم ام س اليومية ذتفيداس في تيا هس العملية

 .ال   هااعد التالميا على زياد  املعرفة ذاملعلومات :الكتب الثقافية العامة - ت

 : ت  املراج  ذاملصادر املبااة ذاملختصر  - ث

أمااا فااي  مثاال  تاا  التااتاجس ذاللااوام م ذدذا اار املعااار و خاصااة فااي املرتلااة  جتدا يااة ذاملتوساااةو

 .مكتبات املرتلة الثانوية فتكوس  ت  املصادر ذاملراج  نص  مختصر  ذمتعدد  امليلدات

                                                 
 (.36 - 36) ص  –. حسن عبد الشافي محمد/  المكتبة المدرسية ودورها التربوي  - 1
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 اللصااا التتفيهيااةو ذقصاااا املغااامراتو ذاللصاااا : الكتووب الرتوةيووة والتهةيبيوووة   - ج

ال ااا  هعااااوي م اااكالت ال ااابا  ذتبعاااد التالمياااا عااان  ن ااارا و ذ تااا  الااارتالتو ذالكتااا  ال ااا  ت نااااذص 

 .سلو  التعامل ذآداج  ذالالوك اللويس ذالليس  جتماعية خالقيات ذأ

 .ال    هد  إلى تزذيد التالميا جاملعرفة الص ي ة ألمور دينهس :الكتب الدينية  - ح

الكتااا  ال اااا  هااااااعد فااااي هعلااااس اللغااااة ذالكتااا   دجيااااة  املااااارتيات ال ادفااااة ال اااا  ت ناساااا  ماااا   - خ

 .ماتوى التالميا

ذجااداذص التصاا ي و ذ ااي هعتباات ماان أدذات أماا س املكتبااة  الكتاا  ال اا  ت ناااذص قواعااد الف رسااة - د

 (2).املدرسية

 :الصحف والدوريات -2

 فاااي او ياااا  اليومياااة للمكتباااةو ذالصااا    اااي املابوعاااات 
ة
 مفيااادا

ة
تلعااا  الصااا   ذالااادذريات دذرا

اليوميااااة أذ  ساااابوعية ال اااا  تصاااادر عاااان ميساااااات عامااااة أذ خاصااااةو ذ هااااتس ج  اااار  خبااااار الاياسااااية 

 عن امللاات الثلافية ذالعلمية ذ دجية ذ جتماعيةو
ة
 .فاال

أماااااا الااااادذريات ف ااااا  مابوعاااااات أسااااابوعية أذ سااااا رية أذ ر ااااا  سااااانوية أذ نصااااا  سااااانويةو ذ اااااي إماااااا 

 
ة
 .الافية عامة أذ متخصصة جموضول مع س  الكيميا  أذ التاريخ مثال

ااا  متخصصاا سو  عاااواوس فيهااا موضااوعات فكريااة 
ص
عامااة أذ ذت ااو  الاادذريات عاااد  ملاااات لكت

متخصصااااةو  مااااا تمتاااااز جتلااااديس  خبااااار أذ املعلومااااات العلميااااة او ديثااااة ال اااا  تتاااااخر الكتاااا  عاااااد  فااااي 

 انااالة املعرفاة ب الل لاس 
ة
عرت ا ذمعاوا هاو لاا ف   ت مل أامياة خاصاة فاي عصارنا او اضار نظارا

 و اجااااة اللااااار  الباتاااا  إلااااى  تصاااا
ة
اص جمصااااادر  ااااابو لاااا  مثياااال فااااي تاااااريخ الب اااارية ماااان قباااالو ذنظاااارا

 ما تصب  قديمة فور  ن ها  من عباع ها
ة
 .املعلومات  سرلو إ  أس املعلومات  ث تا

تي  أس عملية  ختيار هعد خاو  اامة ت تااج إلاى قادر  ب ات مان العناياةو ذب نماا ا مهاتس تالمياا 

 جالصااااا   اليومياااااةو نياااااداس يوج اااااوس ااتماااااام س للااااادذريات الثلافياااااة ذالعلم
ة
ياااااة جماااااا املدرساااااة  ث اااااتا

لاالك نااتاي  اللاوص أس اساتتاك املكتباة جصا يفة يومياة ذاتاد  . ي ناس  م  مااتويا هس ذأعمااراس

أمااار ضااارذر و أماااا اختياااار الااادذريات في بتاااي أس يتيااا  ن اااو هغاياااة تاجاااات التالمياااا ذ سااار  التتجوياااة 

ه اااااتتك  مااااان الثلافاااااة العاماااااة إلاااااى جانااااا  اواياااااات التالمياااااا ذمياااااول سو ذمااااان اناااااا نياااااد مااااان املفياااااد أس

                                                 
 (.72 -72)ص  –. حسن صالح إسماعيل، إبراهيم أمين الو رغى/ اإلجراءات الفنية في المكتبات ومراكز المعلومات  - 2
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املدرساااااة جميلاااااة أسااااابوعية ذاتاااااد  ه ااااامل اواانااااا   ذص ذااااااو الثلافاااااة  جتماعياااااة العاماااااةو ذميلاااااة 

ذاتاااد  أذ أ لااات لت  ااايا اواياااات التالمياااا ذمياااول س ذماااوااملهسو ذيااارتبا عااادد ااااان املياااالت ج ملانياااات 

 .املدرسة  ذماتوى املرتلة التعليمية ال   تخدم ا

 :القواميس أو املعاجم -3

لغااة ااااو الب ااار ذاللااااموة ( اللااااموة)ذاملعناااص  صاالي لللماااة . اعتباااار الللمتااا س متااتا دفتااا سيمكاان 

اللااااموة )ذقاااد أعلاااو الف اااتذز أجااااد  علاااى امل ااااس اللغاااو  الاااا  ألفااا   تاااا  . ذساااا الب ااار ذمعظمااا 

املااتعملة ( م ااس)ف او ياراد    لماة . ذل  ر  ااا امل اس أعلو اسام  علاى  تاا  فاي اللغاة( امل يا

 :ذاللوام م أنوال منها. ذاللاموة  تا  ي تو  على معاني املفردات ذم تلا ها. يامنافي أ

 :وهي بدورها ثالثة أنواع: القواميس العربية - أ

 بعد تا  الزيادات منها ذرداا إلى أصل ا الثالثي -1
ة
ذمن أمثلاة ااان . قوام م ترت  ماد ها ساا يا

 (.از  للر .. مختار الص اح( )للمعلو .. املنيد)اللوام م 

ذاااااا الناااول . قاااوام م الباااا  ذالفصااال ذترتااا  ماد هاااا ج اااا  او ااار   خ ااات مااان  صااال الثالثاااي  -2

 ييمااا   لفااااه ال اااا  ت ت ااا  أصاااال ا 
ة
ملااااس إلاااى أجااااوا  بعااادد او اااارذ  اللاا ياااةو فااا س جااااا  الباااا  مااااثال

 ج ااا  ترف ااا    –الثالثااي  هاااا او اار  مثاال  تاا  
ة
ذص ااار و ذترتاا   لفاااه داخاال  اال جااا  ساا يااا

 . اس الثاني
ة
ذمان أمثلاة . ذلاالك يااهي لفات  تا  قبال اار . ذيامى او ر   ذص من اان الللماة فصاال

.. تاااااج العاااارذة)للف ااااتذز أجاااااد  .. اللاااااموة امل اااايا( )اجاااان منظااااور .. لااااااس العاااار )اااااان اللااااوام م 

 (.للزبيد 

ئيو ذإ ا أردت أس التتت   اللاائي صور  الللمةو تي  تيد الللمة فاي ملانهاا مان التتت ا  اللااا -3

... الرا اااد)فتياااداا فاااي تااار  املااايس ذلااا م فاااي تااار  الااارا و ذمااان أمثلاااة  لاااك ( مرجااا )تب ااا  عااان  لماااة 

 (.لعبد هللا العال يلي.. املرج ( )وابتاس ماعود

 :ذمنها: اللوام م  جنبية -  

The shorter oxford English Dictionary 

Webster's New World Dictionary 

 : منها: قوام م اللغت س

 عر ي –إنلل    : املورد -
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 .إنلل     –عر ي ذعر ي  –إنلل    : اللاموة العصر   -

: ذ اااي ال ااا  تتخصاااا فاااي فااارل ذاتاااد مااان فااارذل املعرفاااة ذمااان أمثل هاااا: اللاااوام م املتخصصاااة -

م ااااااس  –اللااااااموة إلاساااااالمي  –قااااااموة علاااااس  جتماااااال  –قااااااموة املصاااااال ات التتجوياااااة 

 .البلداس

 :ذمن أمثل ها: تقوام م التتاجس ذالا  -

اجاان .. م اااس ذفيااات  عياااس( )للاازر  لااي.. م اااس  عااالم()لياااقوت او مااو  .. م اااس  دجااا ) -

 .(خللاس

 :الكتب السنوية والتقاويم -4

ذ اااي  تااا  ت تاااو  علاااى  ث ااات مااان املعلوماااات ذإلاتصاااا ات املتعللاااة جال  اااا  الصاااناعي ذالزراعاااي 

الكتاااا  لللااااية : ذمااان أمثل هاااا. ال ااا  ذقعااا  خاااالص الاااانةذت نااااذص أااااس  تاااداث . ذإلانتااااوي ذالتتجاااو  

 .Intemational who1s whoالفلااي ية 

 :األدلة -5

الاادليل  –دلياال ال ااات  : تلااوم  دلااة جادرساااد إلااى عناااذين  هااخاص أذ ال ي ااات أذ  مااا ن مثاال

 .الاياحي

 :املصورات -6

 ا ذرساااوم للااادذص ذالواياااات ذت تاااو   عاااالم علاااى خااارا.  اااألعلم ذاوخااارا ا ذالرساااوم البيانياااة

ذاملاادس ذالعواصااس ذامل ياااات ذاواباااص ذ عااي ذسااا ل تباا س عبيعااة املناااخ ذ ماااار ذاملااواد الابيعيااة 

أعلام العاالس العر اي : ذاملنتيةو  ما تبا س ذساا ل النلال ذاملواصاالت ذ ثافاة الاالاس ذمان أمثال  لاك

Oxford Atlas. 

 (:الببليوغرافيات)قوائم الكتب والدوريات  -7

دليااال : ماان املراجااا  ال اماااة ال اا  تفياااد الباتااا  ذهاااا ل علياا  عملااا  قاااوا س الكتاا  ذالااادذريات مثااال

 .Book in Print –الكتا  املصر  
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 :دوائر املعارف -8

نوعااااس أتااادااما عاااام ذااااو الاااا  ي تاااو  علاااى معلوماااات فاااي  ااال املوضاااوعات ذيت ااادث عااان  ذ اااي

 للاااي  اااا ل .  هاااخاص ذ ماااا ن ذ سااايا  ذاو اااوادث التاريخياااة ذغ تااااا
ة
 ساا ياااا

ة
ذتكاااوس مرتباااة ترت باااا

 ااس تكاوس دا ار  معاار  . ذآلاخر ااو خااص جناول مان فارذل املعرفاة. على اللار  الوصوص إليها بارعة

 أذ دا ر  معار  للموسيلى فلاللتعلي
ة
ذدذا ر املعار  إما أس تكوس جز  ذاتاد ذإماا أس تكاوس . س مثال

 توضاي ية ذقاوا س جااملراج  ال ا  يمكان أس . في عد  أجزا 
ة
ذ اي ه اتمل عااد  إلاى جانا  ملاا هاا صاورا

كتبااة ذا جااد ماان ذجااود موسااوعة  ب اات  تديثااة ذاتااد  علااى  قاال فااي  اال م. تكااوس  ات فا ااد  للباتاا 

أمااا ملاااات املوسااوعة فااال يكتملهااا ميلاا  ذاتااد أذ ميلفاااس أذ االاااة ذإنمااا يكتملهااا . تلاادم خدمااة املراجاا 

علمااا  متخصصااوس فااي املاااد  ال اا  يكتملهااا اااس يلااوم علااى ت رياار مواداااا ذإعااداداا لل  اار ميموعااة ماان 

اااا  امللااااات جااااو رذ   ذلاااى مااان أساااما هس ت ااا  امللااا
ص
 ماااا يوقااا   ت

ة
اات ال ااا  يكتبونهاااا امل اااررين غالباااا

ذعناااادما تكااااوس املوسااااوعة مابوعااااة فااااي أ لاااات ماااان ميلااااد تااااا ر علااااى  عاااا  امليلااااد مااااداخل املااااواد ال اااا  

 قااد ي تااو  امليلاد  ذص علااى  اال املوضااوعات ال اا  تبادأ جاااو ر  
ة
ذقااد هاااتكمل فااي ( أ)ي تومهااو فمااثال

عااريلت س لتيديااد  تااداثو ذبمااا أناا  ماان الااارذر  أس تبلااى املعلومااات تديثااة ف ناااك . امليلااد التااالي

ف ااا  إماااا أس تصااادر عبعاااات جدياااد  معدلاااة ذمنل اااة مااان ذقااا  يخااار أذ إصااادار  تااا  سااانوية لتغاياااة 

 (3). أتداث العام  ل و ذهسايل  تداث ال امة ذ    افات ال   تم  خالص  لك العام

 :ومن دوائر املعارف العربية العامة-

     املوسوعة الاابية 

     الباتاني لبارة الباتانيدا ر  معار 

    دا ر  املعار  او ديثة ألتمد عاية هللا 

    دا ر  معار  ال با  لفاعمة محاو. 

 :ومن دوائر املعارف األجنبية العامة

  Encyclopedia Americana Encyclopedie Britanicaدا ر  املعار   مريكية  

 :من دا ر  املعار  العربية املتخصصة-

 .املوسوعة الفلافية املختصر  –املوسوعة الغاا ية  –إلاسالمية  دا ر  املعار 

                                                 
 (.177 -111)ص  –. ماري جميل فاشة/ دليل المدرس في إنشاء مكتبة  - 3
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 :"ذمن دذا ر املعار  املتخصصة  جنبية-

  Encyclopedia of educationدا ر  معار  التتجية ذالتعليس 

 .Encyclopedia of librarianshipدا ر  معار  علس املكتبات 

 : ثانيًا املواد غري التقليدية

أذ  ذعيااااة الااااام   – ذعيااااة غ اااات الكتاااا  : يالااااو علااااى املااااواد غ اااات املابوعااااة هاااااميات ساااا ص مثاااال

ذمااا إلااى  لااك ماان هاااميات ال اا  هعناا  أنهااا لااس تاباا  أذ تظ اار ... الوسااا ل الااامعية البصاارية –جصاارية 

 علاى خاال  املاواد املابوعاة ال ا . على سلل  تا  ذعلى  لك ف نها ه لل ميموعة ذاساعة مان املاواد

يمكن تصراا جالكت  ذلكن رغس اان ال اميات املختلفة يمكن ذضا  هعريا  ساامل ذدقياو للماواد 

ف ات من أذعية املعلومات غ ت التلليدية تلدم على هساايل الصاوت أذ الصاور  : الغ ت مابوعة جانها

 
ة
ج تااااادى الاااااارة التكنولوجياااااة املال ماااااة ذتصااااان  جملاساااااات ذسااااارعات متفاذتاااااة . املت ر اااااة أذ اماااااا معاااااا

 .ذتظ ر في أسلاص متنوعة ذهاتخدم في أغراض الب   العلمي ذمياات التتفي  ذالثلافة

 
ة
ذاناك عد  عرة في تلايس اان املواد إلى أنوال ذمن اان الارة ذما  عتمد علاى تلاايم ا تبعاا

 ألعاداد 
ة
لل واة ال   هاتخدم فاي  تصااص  هاا ذاسا يعا  رساال ها ذمنهاا ماا  عتماد علاى تلاايم ا تبعاا

 .ذمنها ما  عتمد على أساة الاريلة ال   أعدت  ها أذ أنتي   ها. ملاتفيدين منهاا

ذلكااان  عتبااات التلاااايس تاااا  او اااواة أفاااال ااااان التلاااايمات ألغاااراض املكتباااات علاااى اخاااتال  

 :أنواع ا ذه تمل على

 .املواد الامعية -1

 .املواد البصرية  -2

 .املواد الامعية البصرية  -3

 :املواد الامعية ذالبصرية-1

 :أج ز  عرذض الوسا ل التعليمية -2

 :املواد السمعية والبصرية -1

جما أس املكتبة املدرسية او ديثاة أصاب   تلتنا  مختلا  أسالاص املاواد التعليمياة خاصاة أذعياة 

 مان ميموعااات 
ة
 أساسايا

ة
املعلوماات ال ا  ذفر هاا ذساا ل  تصااص او ديثاة ذال اا  أصاب   ه الل جاز ا
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تاااوف ت أج اااز  العااارذض الصاااوتية ذالااااو ية  عاااد ضااارذر  أساساااية لالنتفاااال  املاااواد جاملكتباااةو لااااا فااا س

 .  هان املواد تي  أس عدم ذجود اان  ج ز   عال  ستفاد  منها ألامي ها الكب ت 

 عاان عريااو 
ة
فلااد   اار بعااي اوخبااتا  أس املاار  ي صاال علااى املعلومااات أذ املعرفااة إلاناااانية عمومااا

 .او واة اوخمم ذ عد عد  تيار 

 :جد أس إلانااس ي صل على معلومات  جال ا  امل وية آلاتيةذ 

عان -% 3عان عرياو ال اس % 6عان عرياو املام -% 13عن عرياو الاام  -% 75عن عريو البصر -

ذرغااااااس أس ااااااااا الاااااارأ  ا  عتباااااات إلال ااااااام أذ او اااااام  مصاااااادر ماااااان مصااااااادر ت صاااااايل % 3عريااااااو التاااااااذة 

 هااا تلاك ال اا  غ ات معرذفااة علاى ذجا  الدقااة ذرغااس أس الاريلاة ال ا  تااب  . املعلوماات مان اوخاارج

و ذااا املثل يلوص . إا أنها ص ي ة إلى تد ما
ة
 : ذاناك مثل صين  يي د تلك او ليلة جز يا

 أنا أنس ص)
ة
 أنا أتا رو أنا أسم  إ ا

ة
 أنا أف س. أنا أرى إ ا

ة
 (أنا أقرأ إ ا

و فلد ألليا
ة
  بعاي امل اضارات علاى ذقد أجري  عد  تيار  للتا د من ص ة ااا الرأ  عليما

ذ ااااس قاااوام . عااادد مااان املااااتفيدين مااان أعماااار ذتخصصاااات ذمااااتويات هعليمياااة مختلفاااة ملاااد  سااااعة

لااا  إلاااى املااااتفيدين هساااايل ماااا 
 
امل اضااار  الواتاااد  سااا  صاااف ات فاااوص سااالا  ذفاااي الياااوم التاااالي ع

ي علايهسو يا رذن من امل اضر  فلان  الن يية في  ل  تواص تزيد عان نصا  صاف ة فلاا مماا أللا

ااااس أجريااا  تياااار  أخااارى علاااى نفااام امليموعااااتو ذقاااد عرضااا  علااايهس أفاااالم ت مااال نفااام معلوماااات 

 فاااي الياااوم التاااالي هساااايل ماااا يتا رذنااا و فلانااا  الن يياااة أس متوساااا ماااا 
ة
امل اضااار  ذعلااا  إلااايهس أيااااا

ماااان املعلومااااات ال اااا  عرضاااا  علاااايهس ت ااااص أدة التفاصاااايل ال اااا  تااااامنها % 75يتااااا رن  اااال ذاتااااد ماااانهس 

 .فالم  

ذ الك جلية او واة فللل منها دذرن في ت صيل املعلوماات فاي جوانا  مختلفاة مان تياتناا ذمان 

 يمكان أس تكاوس معلولاة إلاى تاد ماا
ة
ااا ندرك أس ال ا  امل وية ال   أذردنااا ساجلا

(4) 
ة
و ألنا  انبثاقاا

 .من إدراك تلك ال ا  امل وية قام  فكر  املواد الامعية ذالبصرية

يياااا  علااااى مرا ااااز املعلومااااات أس تاااادرك جاااااس الوسااااا ل ذ ذعيااااة او ديثااااة فااااي نلاااال املعلومااااات إلااااى 

اللااااااار  ذاملاااااااتفيد ذمنهااااااا املااااااواد الااااااامعية ذالبصاااااارية تختلاااااا  عاااااان الوسااااااا ل ذ ذعيااااااة ال اااااا  ت ماااااال 

ذإيصاص املعلومات جاملعنص اواديد أ  من خالص تلك الوسا ل ذ ذعياة او ديثاة . املعلومات الورقية

 ماان تولاا  جلاادر مااا  عناا  م اذلااة إيلاااه أذ 
ة
 إلااى إعاااا  املاااتفيد الااا  ا  عاار  ساا  ا

ة
ا مهااد  ماللااا
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 أذ مااااتم  أذ م اااااد
ة
ذملعرفاااة تاجاااات . تنبيااا  معلوماااات مخزذناااة فاااي  اااان املااااتفيد ساااوا   ااااس قار اااا

فااي  ااان  املاااتفيد يياا  علااى العااامل س فااي مرا ااز املعلومااات أس ياااعوا فااي تاااا هس اوخبااتات املخزذنااة

املاتفيد  ي  عاي  او اافز أذ املنبا  املالاو  الاا  يادقو املعلوماات ساوا   ااس اااا او اافز  تاا  أذ 

 )(.اوخ...فيلس أذ صور  أذ أساوانة

ذيي ااااااد ميياااااادذ اسااااااتخدام املااااااواد الااااااامعية ذالبصاااااارية ذالتكنولوجيااااااا او ديثااااااة جاااااااس مااااااا ي تاجاااااا  

يلادر تاجاا هس إلاى ماا يتاامن  اااا ال الل مان  (  لل مان أذعياة املعلوماات) إلانااس ل م الكتا  

تياااااااا  أصااااااااب  جادملاااااااااس او صااااااااوص علااااااااى نفاااااااام املعلومااااااااات ذباااااااانفم الدقااااااااة . أفلااااااااار ذآرا  ذمعتلاااااااادات

 .ذال مولية ذربما ب لل أسرل عن عريو  ذعية ذالوسا ل او ديثةو في عصر التكنولوجيا

فااال  علااى إلاناااانية ذاو اااار  ذإننااا ا نريااد انااا أس نلتااي ذنللاال ماان أاميااة الكتااا  أذ نتياااال 

ذلكاااان الاااااا  مهاااااد  إلياااا  ااااااو هعريااااا  قار ناااااا جاألفلااااار او ديثاااااة املارذتاااااة تااااوص التعامااااال مااااا  أتااااادث 

الوسااااااا ل لنلاااااال ذإيصاااااااص املعلومااااااات ذأامي هااااااا ذملان هااااااا ذتاا تاااااااا ذهغ اااااات عبيعااااااة تاجااااااة إلانااااااااس إلااااااى 

واد الاامعية ذالبصارية ذأذعياة املعلومات في ااا العصرو عصر التكنولوجياو ذ عباار  أخارى فا س املا

 .نلل املعلومات  خرى هعتبت مكملة لدذر الكت  ذاملابوعات  خرى 

 .ذس اتفيي ب رح املواد غ ت التلليدية في الفصل الااب  من ااا الب  

 أجهزة عروض الوسائل التعليمية-2

يمياة خاصاة أذعياة جما أس املكتبة املدرسية او ديثاة أصاب   تلتنا  مختلا  أسالاص املاواد التعل

 مان ميموعااات 
ة
 أساسايا

ة
املعلوماات ال ا  ذفر هاا ذساا ل  تصااص او ديثاة ذال اا  أصاب   ه الل جاز ا

املاااواد جاملكتباااةو لااااا فااا س تاااوف ت أج اااز  العااارذض الصاااوتية ذالااااو ية  عاااد ضااارذر  أساساااية لالنتفاااال 

أج ااااااز  العاااااارذض  ذتنلااااااس.  هاااااان املااااااواد تيااااا  أس عاااااادم ذجاااااود اااااااان  ج اااااز   عااااااال  ساااااتفاد  منهااااااا

 :الصوتية ذالاو ية إلى االاة أقاام  ي

 :وتشتمل على( املسجالت الصوتية)األجهزة السمعية  –أ 

 .ذقد ندر استخدام  في الوق  او اضر( الفونوجرا )او ا ي  -1

 :ذيوجد من  نوعاس: ج از ال سايل الصوهي -2

 (.من جكر  إلى جكر )ج از ال سايل العاد   -أ

 .اللاس  ج از - 

 :ذه تمل على: أج ز  عرذض الصور الثاجتة- 
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 (. فالم الثاجتة)ج از عرض ال را   الفلمية  -1

 .ج از عرض ال را   -2

 .ج از عرض الصور املعتمة -3

 (.فوة الرأة)ج از العرض  مامي  -4

 :ذه تمل على :أج ز  عرذض الصور املت ر ة -ج

 .ج از العرض الا نمائي -1

 .ج از التلفزيوس  -2

 (.الفيديو)املساالت املر ية ج از عرض  -3

 .ج از عرض  فالم او للية -4

 ملتالبااااااات 
ة
ذيياااااا  تااااااوف ت العاااااادد اللااااااافي ماااااان اااااااان  ج ااااااز  جاملاااااادارة تااااااا   سااااااتخدام ذعبلااااااا

ذقد يكتفاي جتاوف ت ج ااز ذاتاد مان  ال ناول إا إ ا تالا   مار تاوفي أ لات مان ج اازو . التدريم ذاملناسي

 .ال سايل الصوهيخاصة أج ز  عرذض الصور الثاجتة ذ 

أمااا جال اااابة وا ااااز العااارض الاااا نمائي فااايمكن اساااتعارت  مااان قااااس الوساااا ل جاملديرياااة أذ إلادار  

 مت ر اة ذإنماا هااتع تاا لفتاتات م ادذد  مان 
ة
التعليميةو تيا  أس املادارة ا تلتنا  فاي العااد  أفالماا

 ارتفال امنها
ة
 .مكتبة الوسا ل التعليمية املر زية نظرا

 عاان تااوافر املتانااة ذعااوص العماار ذعنااد اختياا
ة
ار اااان  ج ااز  يراعااي ساا ولة ه ااغيل ا ذصاايان ها فاااال

 . فتتاض  

 ااالك فاا س اختيااار أصاانا  موتااد  فااي نااااة املديريااة أذ إلادار  التعليمااة يااوفر الكث اات ماان نفلااات 

تامينهااا الصاايانة الدذريااة تياا  يمكاان تااوف ت قااا  الغيااار الالزمااة ألجاازا  ال اا  تتلاا  بااارعة عاان عريااو 

 عاان ساا ولة تاادري  املااا ول س علااى صاايانة  ج ااز  ذساارعة إملااام س جاادقا ل ا
ة
. ذساارا ها جاواملااة فاااال

(5)  

 :نمو ج مليموعات املواد في مكتبة مدرسية

 :تلميا أذ أقل 555ذفيما يلي فكر  عن جنا  ميموعة أساسية ملكتبة مدرسية تخدم 

 .ماد  للل ماتخدم 2555امليموعة اللاملة  -
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 . تبا للل تلميا 24 – 16ميلد أذ  12555 – 8555الكت   -

 .عنواس 175 – 55الدذريات ذاوارا د  -

 .أفالم للل تلميا 4-1فيلس أذ  555أفالم ااجتة صوتية ذصامتة  -

 .مواد للل تلميا 4-2ماد  أذ جمعدص  6555 – 2555ال را   ذال فافات  -

 .ماد  1255 – 855( معللات ذخرا ا)الرسوم ذالصور  -

 .عنواس 3555مس ذسرا ا فيديو  16الم أف -

ماااااواد للااااال  4-3مااااااد  أذ  2555 – 1555( أسااااااوانات – اسااااا    –سااااارا ا )هساااااايالت صاااااوتية  -

 .تلميا

 .فيلس أذ جمعدص فيلس إلى فيلم س للل تلميا 1555 – 555مس  8أفالم سوبر صامتة  -

 .قاعة 755 – 455اللع  ذ لعا   -

 .قاعة 555 – 255ميامات  -

 (6). قاعة 455 – 255العينات  -
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 املدرسيةالتقانات احلديثة يف املكتبات 

إن الثووووارت التكجالاويووووة ملالارووووذ املمروووواره الوووورة وماووووبت لوووو   وووور  الثووووارت مل ووووا  ووووا    لوووو   وووو  

انوووود ار ملووووو املن لووووان وقجيووووات املتصا ووووات ملوقجيووووات شوصوووواثت موووود     إ وووو    ووووار   وووو ا   ديثووووة  وووو  

رت ألانشوو ة ملالموود ات املتفامصووة  ثوول الاسووا و املتتوود ت مل ووبكة الشووب ات ملو اسوول البيانووات ملالت ووا

 ..شلكترملنية ملالحكا ية ملشلكترملنية ملالجا تية ملشفتراضية ملالت بي  م  بتد

 يوووم لووو  ملروووص  املكتبوووات  ووو   ووور  الثوووارت ال ا وووحة فبووود ت رئوووان الت اووور و  ووو  فوووي و وووار ملسوووا ل 

املتالجووة الفجيووة ملاسووتقداص ألاموو ا  املد  ووة ملالاسووا و املتتوود ت  الباووم لاثوصووا  املبا وو  فبتوود 

الحاسووووا  فووووي  اةوووول املكتبووووة   ووووباا املكتبووووة نفروووو ا  اةوووول الحاسووووا  مل ووووان  لوووو  لف وووول  ووووا  ووووان 

التقجية ال ممية وص  التقجية التي   ت مل   دملث مل ارات  صماسة في املكتبة التقصيدية لول مل توف فوي 

 ووو   جوووا ن  ووو  . سوووما ا ف  ووو   وووا تتووو ك لاملكتبوووة شلكترملنيوووة ملاملكتبوووة ال مميوووة ملاملكتبوووة شفتراضوووية

ميووة التقجيووات الحديثووة مل رمل ووا الفاموول فووي  و ووائ  ملواووديم املكتبووات ملالتووي سووجت ك ملوو   وول    ووا   

 .لالتفصيل في  را الفصل

 االستخدامات الرتبوية لتقنية املعلومات

 و  وجوا ي الت وار التقووي ملاد يوا  إنتاوو  املووا ة ملاملت فويل ملتود ت الاسوا ل ملال و م املتا وة   وواص 

 ل ملالتموووول ملالتتصوووووي   وووو  ةووووو    صووووا  ممصيوووووة ملروووو   فوووووي و ووووائ   نروووووان  ووووتا  التوووووال  فووووي شوصوووووا

 –ململووو  ر سووو ا الحاسووو    وووي  –ملفوووي  ووول موووال  تشووو د يوووارت  ا صوووة فوووي وقجيوووات املتصا اويوووة . ملرفا يتووو 

 بتود  ن مل ص صوا فوي  وتف  ولملن الحيوات املتا و تل ألا و  
ً
  اتما

 
َ
ً
لات ألاةر بربل  ر  التقجيات    ا

 ما ووة الجا يووة لتتيوود ملشووييد لجاا ووا الح ووارة ملوو  ماموودت مصميووة را وومةل مل لوو  الوورة  فوو  ألا وو  ال

 .لالتفامل  ي ابي    التقجية مل جت ات ا الح ارئة

 

 :املواد السمعية والبصرية

 .نشأت ملو ار املاا  الرمتية ملالبص ئة -

 .ملت ئف املاا  الرمتية ملالبص ئة -

 .  مية املاا  الرمتية ملالبص ئة -

 .املاا  الرمتية ملالبص ئة مابات ملميا   -
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 .شستقدا ات التا ة لصماا  الرمتية ملالبص ئة -

 . نااه املاا  الرمتية ملالبص ئة -

 .   ا  املاا  الرمتية ملالبص ئة -

 :نشأة وتطور املواد السمعية والبصرية

وجاموووووا  صووووووا ر املتصا وووووات مل ملميا ووووووا فوووووي الجصووووووف الثووووواني  وووووو  القووووو ن التشوووووو ئ   وووووا لووووووان   بوووووواه 

 .ملةصيو إضافة إ    ا ملريجا  م  الق ملن المالية     ق اطات مل رماه مل  ئي

في مد  ا سجة بتد سجة  لقو  ملو  مواوذ املكتبوات .  را التجاه في    ا  املصا ر ملالت اي  الكبار

 فووووي ملرووووجيل وصوووو  املصووووا ر مل صوووو  ا ململ ووووف ا ملالقيوووواص ملوووو     وووو ا  تووووف 
ً
 يقووووي 

ً
مل  اكووومل املتصا ووووات مبالووووا

ت  ا صوووة ملووو   ن وتمووو  ممصيوووة الحصووو  ملالمروووجيل ملالا وووف ملووو   سووو  يمكووو  الروووي  ت مصط وووا سوووي   

 .مصمية سصيمة

مل    مر      مراص  صا ر املتصا ات الكت  ملالدملرئات ملاملافا ات ملهي ألا و ا  التقصيديوة 

/ مل جاك  صدر آة      صا ر املتصا ات ملهي املاا  الرومتية ملالبصو ئة .     ملمية الفك   نراني

ملرلوو   ن نشوووأت ا مديموووة , .ة ملهووي ألا ووو ا  لاووور التقصيديووة  ووو   ملميووة الفكووو   نرووواناملصوو  ات الفصميووو

إث  ن وا فوي الجصوف الثواني  و  القو ن التشو ئ  مود  ةصوا  ور  ألاملميوة .. ملوتفاملت في مد  ا فيما لي  وا

فوووي  جافروووة  قيقيووووة  ووو  ألا ووو ا  التقصيديووووة ملماوووبات كثاوووورت وج ووواة مصط وووا ملرلوووو   ن املكتبوووات مل  اكوووومل 

تصا وات ألاوجةيوة وكوت   ن لتصو  املواا  لاوور التقصيديوة ملإن املكتبوات مل  اكومل املتصا وات الت  يوة  ووا امل

ململوو   يوووة  ووا  فوولن رئوووان وصوو  املوواا  لووود ت ت وو  ملووو  . وووملا  فووي    صوووة التوور   رسووبا  كثاووورت  تداةصووة

 (1). املاا  لكثرت وص  امللسرات الفك ئة الت  ية مل جاك نما ر رائتة مل   كتبات م  ية وقتوي وص 

 :تعريف املواد السمعية والبصرية

ملاوووو  املتقصصوووان فوووي   وووا  مصووو  املكتبوووات ملاملتصا وووات  وووتا ة لال وووة فوووي ملضووو  ملت ئوووف  اووود  

فوووا  وووور  املوووواا  لأن وووا( املووواا  لاوووور امل بامووووة)لصمووواا  الروووومتية ملالبصوووو ئة  فالووووات  وووو   ملميووووة : )ملموووود م ه

ل لل ووووود  ال ووووو م وقووووواص ملووووو  ملروووووجيل . املتصا وووووات لاووووور التقصيديوووووة
ً
الصوووووات  مل الصوووووارت املتا كوووووة  توووووا

 ملوصوووج  
 
َ
ً
التكجالاويوووة امل  موووةل ململووو   ووورا ف وووي ملتتمووود ملووو   اسوووة الروووم   مل البصووو   مل ك  موووا  توووا

                                                 
 (.1)ص  –. هيثم محمود/ تقانات مكتبة حديثة  - 1



 التقانات الحديثة في املكتبات املدرسية                                                                الفصل الثاني

 

 
05 

لمقاسووووات ملسوووو مات  تفاملوووووةل ملو  وووو  فووووي   وووو ا   تجامووووة مل  وووو   ا الشوووو ئو ملالقوووو   ملألاسوووو اانةل 

 (.ململرتقدص في  ل اض البام مل  اثت الترفي 

را التت ئف يتضح لجا  ن  ر  املاا  الرمتية ملالبص ئة لاور امل باموة كموا سوميال وود  مل    

ملوو   وواا  ملث ملتتموود ملوو  ال بامووة التووي وقوو ر ة ووا الكتوو  مل قيووة املوواا  امل بامووة ألاةوو  ل  الوودملرئاتل 

 ...ملالاش ات ملالقصا ات مللار ا

 :أهمية املواد السمعية البصرية

 مووووو  ط ئوووووذ  كووووو  بتوووووأ المرووووورا   ن املووووو   
ً
ياصووووول ملووووو  املتصا وووووات  مل املت فوووووة  نروووووانية مما وووووا

 .الحااس المم  ملبتد مدت و ار 

 :ملود  ن  نران ياصل مل   تصا او  لالار  املالائة  وية

 -% 1مو  ط ئوذ الشو  -%  6مو  ط ئوذ الصمو  -% 31مو  ط ئوذ الروم   -% 57مو  ط ئوذ البصو  

تترووور  ل ووواص  مل الحووو  كمصووودر  ووو   صوووا ر واصووويل ملرلووو   ن  ووورا الووو  ة ث ت% 1مووو  ط ئوووذ التووورملم 

 .املتصا ات    المارر

ملرلوو   ن ال  ئقووة التووي  رووةا ة ووا وصوو  الاروو  لاوور  ت ملفووة ملوو  ملووو  الدمووة إث  ن ووا  ووحياة 

 .إ    د  ا

ل مل را املثل يقا  
ً
 : مل جاك  ثل  يوي يلكد وص  الحقيقة ومل يا

  نا  )
ً
  نا  ورك ل  نا  سم  إ ا

ً
  نا  ف  . نس ف نا  ر  إ ا

ً
 ( نا  م   إ ا

ل فقووود  لقيوووا بتوووأ املااضووو ات 
ً
 يووم  و ئوووا مووودت و وووار  لصتأكووود  ووو   وووحة  وورا الووو  ة مصميوووا

مل وان موااص . مل  مد     املرتفيدي      ممار ملوقصصات مل رتائات ملتصيمية  قتصفة ملدت سامة

صوو  إ وو  املروو/ فووا  سوو ا /املااضوو ت الاا وودت سووا  ووفاات 
ى
تفيدي  ملرووجيل  ووا ملفووي اليوواص التووا ي ط

يرك مل     املااض ت ف انا الجمي ة في  ل ألا اا  وملئد مو  نصوف  وفاة فقوو  موا  لقوي مصوط  ل 

يووو   و ئوووا و وووار   ةووو   ملووو  نفووو  امل مامووواتل ملمووود م ضوووا مصوووط    فووو ص وامووول نفووو   تصا وووات 

 فوووي اليووواص التوووا ي ملروووجيل  وووا يترك ملنووو ل ف انوووا الجمي وووة  ن  
ً
تاسوووو  وووا املااضووو ت ملطصووو  إلوووط    ي وووا

 وووو  املتصا ووووات التووووي م ضووووا مصووووط    تووووف   م التفا وووويل التووووي و ووووم  ا % 57يتوووورك    وووول ملا وووود  وووو    

 .ألاف ص
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ملكرل  لقية الحااس فص ل    ا  ملرت في واصيل املتصا وات فوي واانو   قتصفوة  و   ياوجوا مل و  

 يمكوو   ن وكووان  تقالووة إ وو   وود 
ً
  وورا نوودرك  ن الاروو  املالائووة التووي  ملر نا ووا سووالقا

ً
 ووال رنوو  انةثامووا

 .   إ راك وص  الار  املالائة ما ا فك ت املاا  الرمتية ملالبص ئة

ي وووو  ملوووو    اكوووومل املتصا ووووات  ن ووووودرك لووووأن الاسووووا ل ملألاملميووووة الحديثووووة فووووي نقوووول املتصا ووووات إ وووو  

القووووووارت ملاملرووووووتفيد مل   ووووووا املوووووواا  الروووووومتية ملالبصوووووو ئة وقتصووووووف موووووو  الاسووووووا ل ملألاملميووووووة التووووووي واموووووول 

ملإيصا  املتصا ات لاملتوف الجديد  ة    ة   وص  الاسا ل ملألاملميوة الحديثوة . لارميةاملتصا ات ا

  وو   الوو  لقوودر  ووا تتوووي  اامللووة إيقووا   مل 
ً
 إ وو  إم ووا  املرووتفيد الوورة ث تتوو ك  وويالا

ً
ث ي وودك   صقووا

  مل  روووتم   مل  شوووا د
ً
ململت فوووة  اووووات . وجةيووو   تصا وووات  قململنوووة فوووي   ووو  املروووتفيد سووواا   وووان مار وووا

املرووتفيد ي وو  ملوو  التووا صان فووي   اكوومل املتصا ووات  ن ي ووتاا فووي  روواة   المروورات املقململنووة فووي   وو  

املرتفيد  ي تت ي  الحوافمل  مل املجبو  امل صوا  الورة يودمذ املتصا وات سواا   وان  ورا الحوافمل كتوا   مل 

 .إلخ...فيص   مل  ارت  مل  س اانة

لتكجالاويووووووا الحديثووووووة لووووووأن  ووووووا ياتاووووووو  ملئلكوووووود  لئوووووودمل اسووووووتقداص املوووووواا  الروووووومتية ملالبصوووووو ئة ملا

يقودر  اووات   إ و   وا يت ومج   ورا الشو ل  و  ( كشو ل  و   ملميوة املتصا وات)  نران لي  الكتوا  

 يووووووووم   ووووووووب  لا   ووووووووان الحصووووووووا  ملوووووووو  نفوووووووو  املتصا ووووووووات مل ووووووووجف  الدمووووووووة .  ف ووووووووار ملآرا  مل تتقوووووووودات

 .في مص  التكجالاوياملالشمالية ملر ما بش ل  س ه م  ط ئذ ألاملمية ملالاسا ل الحديثةل 

ملإنجووا ث ن ئوود  جووا  ن نصلووي ملنقصوول  وو    ميووة الكتووا   مل نت ا وول ف ووص  ملوو   نرووانية ملالح ووارت 

مللكوووو  الووووورة ي ووووودك إليوووو   وووووا ملت ئوووووف مار جوووووا لارف ووووار الحديثوووووة امل  مل وووووة  ووووا  التتا ووووول  ووووو    ووووودث 

 اوووووووة  نرووووووان إ وووووو   الاسووووووا ل لجقوووووول ملإيصووووووا  املتصا ووووووات مل  ميا ووووووا مل  انا ووووووا ملوأيار ووووووا ململ اوووووور طبيتووووووة

املتصا ات في  را التص ل مص  التكجالاويال ملبتبوارت  ةو   فولن املواا  الرومتية ملالبصو ئة مل ملميوة 

 (1)..نقل املتصا ات ألاة   ملتترر  كمصة لدملر الكت  ملامل بامات ألاة   

 :عيوب املواد السمعية والبصرية . -1

 :لتيا  التاليةكما ل ر  املاا  إي اليات فص ا سصبيات يمك   ص  ا لا

اروفووواه  سوووتار ا رن وووا لا ضوووافة ملووو  سوووت  املوووا ت الرووومتية ملالبصووو ئة نفرووو ا إث  ن وووا واتوووار فوووي  -3

 . ت   ألا يان إ    و ملت إنصات  مل م ا ت  مل م ض

                                                 
 (.2)ص  –. المرجع السابق - 1
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2-  
ً
واتووووار  و ووووملت التوووو ض مل نصووووات إ وووو  فالتووووان يتالووووان إ ارت ووووا مل وووويانا ا إ ا و صوووو  ألا وووو  مل  يانووووا

 وووولث  الفجيووووان  مل  ن وووو  ي صفووووان  بووووالا كباوووورت ملةا ووووة لالبصوووودان الجا يووووة يصووووت  الحصووووا  ملوووو   ثوووول 

 .لتأ صط  

واتووووار املوووواا  الروووومتية ملالبصوووو ئة مل و ملت ووووا املقتصفووووة إ وووو    وووواك  لحف  ووووا ملإ وووو   روووووات  وووو ارت  -1

 .مل  ملك  جاةية    مة لا ضافة مل   جا يذ  مل مص  ةا ة لاضت ا  اةص ا

متية ملالبصوو ئة ملوو  واانوو  املاضوواه املوو ا  رأئتوو   افووة  مل فووي   يووان كثاوورت ث ملشوومل املوواا  الروو -4

 . نصات إلي ل ملإنما وكان فقو  كمصة ملتصا ات   بامة  مل  كتا ة

 :االستخدامات العامة للمواد السمعية والبصرية

 :ملرتقدص املاا  الرمتية ملالبص ئة لتاقيذ ي ية  ل اض مل  ألامل ملهي

 .تصي  ملالتتص الت – م ص  –المرصية ملالترفي  

مليتووود اسوووتقداص املووواا  الرووومتية ملالبصووو ئة فوووي المروووصية ملالترفيووو   ووو   مووودص اسوووتقدا ات ا لووول  -

  يم ترتقد  ا ول  مل  ل  ف ا  امل تم  ل را ال  ض
ً
 . ن   ملست ا انمشارا

ململروتقدص املوواا  الروومتية ملالبصوو ئة فووي المروصية الشووتبية  مل الجما اريووة  مل ملوو   رووتا  ألافوو ا  

ه إ وو    امووة  مل  شووا دت التصفوواد  مل شسووتماه إ وو  المرووجي ت الصوواوية لصماسوويق  ملال جووا ل  اثسووتما

 مل ألا و طة .  مل  شا دت ألاف ص الريجما ية ملال ملا ية ال ائصة التوي ملتو ض فوي  ملر التو ض الرويجمائي

امل  يووووووة التووووووي واتوووووواة ملوووووو   رصروووووو ت مل جامووووووات  قتصفووووووة ملمصوووووو  ملرملايووووووات مل  وووووودث رئاضووووووية ت وووووو  

 .مدت الت ئ ة    الجم ار القا

مل وووو  شمتووووراك لووووأن ألافوووو ا  موووود ترووووتمتان إ وووو  المرووووجي ت املاسوووويقية ب وووو ض  راسووووة املاسوووويق  

ملموووود تشووووا دملن ألافوووو ص الروووويجما ية ال ملا يووووة . كتصوووو  ملفوووو ل  ثوووول  راسووووة التووووأليف ملالتاديوووو  املاسوووويقي

 نتووار مللاوور  لوو   وو  الفجووان لدراسووة ألاسووالي  ملال وو م الفجيووة املتبتووة فووي إموودا  ألافوو ص مل ةوو ار مل

الروويجما ية املتقصصووة التووي ملتوووف لت روويد القصووة  مل ال ملايووة املكتا ووةل ملنقص ووا  وو  الصووفاات التووي 

 وووووود  ا املللووووووف إ وووووو  سوووووو ي   اروووووواس يوووووو ا  مليروووووومت  املشووووووا دملن  مل لدراسووووووة املشووووووك ت شوتماميووووووة 

 راك الصوووووووووووووار ملالجفروووووووووووووية املتتصقوووووووووووووة لوووووووووووووالتتصي   ووووووووووووو  ملو وووووووووووووة ن ووووووووووووو  سووووووووووووويكالاوية املشوووووووووووووا دل  ثووووووووووووول إ

الروويجماوال افيةل ملل ضووو ا ملامل ووومل  شوتموووا ي ملالثقووافي لصفووويص   مل القيموووة الترلائوووة مل ووا إ ووو   لووو   ووو  

 .الجاان  الجقدية املقتصفة
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  ووووووا شسووووووتقداص الثوووووواني لصموووووواا  الروووووومتية ملالبصوووووو ئة ف ووووووا  موووووو ص الوووووورة ي وووووودك إ وووووو  و سووووووي   -

 .الشتار لاثنتما  لصاط  لد  ومي   ف ا  الشت 

املوااطجان بت و   لوبتأل ملووافار  تصا وات ملا ودت لجميو  ألافو ا  ملالتركاوب ملو  ا تما وات ملر و 

 مووو  نشووو    رووواس لالدمصوووية القا يوووة لووود  الجموووا ار
ً
ململووو  الووو ل   ووو   ن ألافووو ا  .  تيجوووة ف ووو 

الوووري  يتت ضوووان لاسوووا ل  مووو ص مليروووتمتان إلط وووا  مل تشوووا دن ا مووود يتتصموووان ملئكمروووبان املتصا وووات 

 با وووو تل مللاوووور  قصووووا تل إث  نوووو  يمكوووو  القووووا  لووووأن ال وووودك  وووو   موووو ص لووووي   ووووا ملتصووووي   ل وووو م لاوووور 

 .املرتقبل ل ر  ال سا ل  م  ية

 .ملمد يقا   ن  م ص  ا  ة  لصتتصي ل إث  ن  ملتصي  لار  قصا 

ملشسووتقداص الثالووم لصموواا  الروومتية ملالبصوو ئة  ووا التتصووي  ملمجوود ا ملرووتقدص لتاقيووذ  وورا  -

  وووو  الدمووووة ملالتجايووووةل  يووووم وصووووم  ل ا   ووووا ل نتقووووا  ال وووو ضل 
ً
 كباوووورا

ً
فوووولن إموووودا  ا ترووووتصململص موووودرا

ملفووي  الووة . لاملرووتم   مل املشووا د  وو   الووة موودص املت فووة لماضوواه  تووان إ وو   الووة املت فووة ملالتصوو  لوو 

م ار إن اسووتقداص املووواا  الرووومتية ملالبصوو ئة يتبايووود لاسوووت. شفتقووار إ ووو  املتصا ووات إ ووو   الوووة التصوو  ة وووا

فقود اسووتقد ا الشوو ا   ملالشوو ا   الفيصميووة ملألافوو ص .  يوم وأكوودت فتاليا ووا فووي التمصيووات التتصيميووة

الريجما ية ملألام ا  ملألاس اانات ملألا  طة الصاوية  جر فترت ليرا بتيودت ملةا وة بتود الحو   

انيوووووة إمووووودا  التامليوووووة الثانيوووووة ملفوووووي لدايوووووة الممرووووويايات  ووووو   ووووورا القووووو ن إث  ن   وووووار التصفملئوووووان ملإ  

الشووو ا و امل  يوووة برووو الة ملالحاسووو    وووي ملاسوووتقدا   فوووي التتصوووي      إ ووو  شسوووتقداص الااسووو  ل ووور  

 .التكجالاويا املتقد ة في التمصيات التتصيمية مللار ا

ملئمكوووووو  اسووووووتقداص املوووووواا  الروووووومتية ملالبصوووووو ئة التووووووي  موووووودت لصترفيوووووو   مل  موووووو ص فووووووي ممصيووووووات  -

 ل مل   ال بيعوي 
ه
 ن اسوتقدا  ا تروتصملص  مودا  الجيود  توف يمكو  شسوتفا ت    وا ملو  التتصي  التتص

 .الاو  املاشا 

 :أنواع املواد السمعية والبصرية

املاا  الرمتية ملالبص ئة هي وص  املاا   مل ألاملميوة الفك ئوة التوي ملتتمود ملو  الروم   مل البصو   مل 

 في إ راك املتصا ات  مل املتاني  مل ألاف ار التي 
ً
 .وامص امصط ما  تا

ملئمكوووووو  وقرووووووي   وووووور  املوووووواا   وووووو   يووووووم الحووووووااس التووووووي ملرووووووتقدص ل وصووووووا  ة وووووور  املوووووواا    راك 

 :املتصا ات التي وامص ا إ   ي ث   مامات

 .املاا  البص ئة: امل مامة ألامل  
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 .املاا  الرمتية: امل مامة الثانية

 .البص ئة –املاا  الرمتية : امل مامة الثالثة

 .امات لالتتا ي ملبش ي     التفصيلملساك نمجامل   ر  امل م

 

 :املواد البصرية: اجملموعة األوىل

 :تعريفها

هووي املوواا  التووي ملتتموود ل بيتا ووا ملوو   اسووة البصوو  مل وود  فووي واصوويل املتصا ووات التووي وامص ووا  ة 

ملروووتقدص التووووان فوووي إ راك  ووووا ملشووومل مصيوووو   ووو   توووواني مل تصموووات مل ف ووووار ملئ ووو   وووورا الجووواه   مامووووة 

املوووواا ل كجمووووا رل ملالشووو ا  ل ملال سوووواصل ملالموووو ا ول ملالصووووار لأناام ووووا املقتصفووووةل  كباووورت مل تجامووووة  وووو 

 .ملألاف ص الثالتة ملاملتا كة الصا تةل ملالشفافيات

 :  مية املاا  البص ئة

تتترووووور البصووووو  ملسووووويصة  ا وووووة  ووووو  ملسوووووا ل واصووووويل املتصا ووووواتل لووووول مل كثووووور  ووووو   ووووورا فووووولن الت   وووووة 

  وو  سووا
ً
 مل ممووذ  يوو ا

ً
.    الت ووار  سوواا   انووا سوومتية  مل ملرووية  مل  ملميووة  مل  ووميةالبصوو ئة  كثوور  ملا ووا

ملموووود وكوووان  وووا ت وكميصيووووة . ملمووود وكوووان املوووا ت البصوووو ئة ما موووة لووورات ا مل روووتقصة موووو  لار وووا  ووو  املووواا 

 ململرووامد ملوو  ف موو 
ً
  تيجووا

ً
ملفووي الحالووة ألامل وو  سووتكان املووا ت البصوو ئة هووي الووج  نفروو   مل . وكموول نصووا

 ملفووي ا. املووا ت التصيمووة  ص ووا
ً
  رووامدا

ً
   ملمووا  

ً
  تممووا

ً
ملالوورة تتجيجووا  جووا فووي . لحالووة الثانيووة سووتكان ووومل ا

ل ملموود ملتووارك المروورا  ملوو  
ً
  ت ووا  

ً
املقوواص ألامل   ووا املووا ت البصوو ئة املقصووا ت لوورات ا ملالتووي ومثوول مموو 

 (1).إلخ... ن املاا  البص ئة املقصا ت هي كما سبذ مل ملر نا الم ا ول ال ساصل الش ا  ل الصار 

 :أشكال املواد البصرية

يمكوو  وقرووي  املوواا  البصوو ئة إ وو  مروومانل املوواا  البصوو ئة لاوور املت ملضووة  ة ث واتووار إ وو  و وواد 

موووو ض ضووووائي ةووووا  ة ووووا ملاملوووواا  البصوووو ئة املت ملضووووة ملهووووي التووووي يصووووملص ل سووووتفا ت    ووووا م ضوووو ا ل  وووواد 

 .م ض ةا 

 

 

 

                                                 
 (.4) –( 3)ص  –المرجع السابق  - 1
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 :املواد البصرية غري املعروضة - أ

 :الرسوم الكاريكاتريية -1

ملروووووتقدص ال سووووواص ال ارئ اواريوووووة فوووووي واضوووووي  ألاف وووووارل ملفوووووي مووووو ض  را  ل  ئقوووووة ومرووووو  لاملبال وووووة 

 موو  الف ا ووة
ً
رسوواص ت وودك إ وو  نقوول رسووالة  مل ملوووة : )ململتوو ك ال سوواص ال ارئ اواريووة لأن وا. ملالجقودل ف وو 

 ان
ً
ملئوو   ( فتووا ين وو  موو    وويا   مل  وواا ث  مل  اامووف ملوتماووب لاملبال ووة ملال  ملئووة لايووم يكووان ل ووا وووأيارا

املتقصصووان فووي الفجووان ململسووا ل  موو ص لأنوو  ي وو  التف مووة لووان رسوو  ال ارئ وواوارل ملرسوو  ال وواروانل 

 مل فوويل .. لامتبار ما  يالان  قتصفان ف صمة  ارئ اوار ملتوي  ارت  مل وقصيد لدوم   وا لأسوصا    بوي

 .واقيذ ألاي  امل صا  ومر  في املبال ة في إل اد      الدم  ملما او  الدمصية املمابت ة دك

فووي ( ل  ئقووة ر ملئووة)  ووا  صمووة  وواروان فلن ووا ملتوووي رسوو    سوواص ل  ئقووة  ملليووة  ةروو ة  مل  قتبلووة 

ملمد وملايد ش تماص ة ورا الجواه  و  ال سواص فوي التصو  . ال ال  لحدث  ا  مل ملامفل  مل لدم   تان

الحاضوووووو  ملةا ووووووة  ووووووا ياشوووووو     ووووووا فووووووي المووووووحف ملامل وووووو ت فووووووي املاضووووووامات الرياسووووووية ملشوتماميووووووة 

 . ت ملالجامدتالراة  

 :اخلرائط -2

مللقوود . الموو ا و  وو  املوواا  البصوو ئة التووي ث ومثوول الحقيقووة مللك  ووا وا ووح ا ل  وواد ا وو  ح مصط ووا

 يوو ت التكجالاويووا الحديثووة ملوو  طوو م رسوو  الموو ا و  تووف وكووان   القووة لقوودر    ووان لشوو ل ألارض 

ان  موة المو ا ول ملوتركومل ملاملتال  الج  افيةل فيرتقدص التصائ  الجاة ملالحاسو   لكترملنوي ل وم

( ال بيتوة ملالصوجامية)  مة رس  الم ا و الج  افيةل بشو ل ةوا  فوي ومثيول امل  و  ال بال افيوة 

 .لر   ألارضل لمقياس رس   تجاهي الص   بش ل ي    ومثص  مل  ملرم  ة  را ة  ادمل ت

وفيووود فوووي   ووووا  ملالمووو ا و  ووو  املووواا  الثقافيووووة التوووي ووووململ  املرووووتفيد لمتصا وووات   موووة مل ساسووووية 

ملومثووول المووو ا و فوووي الاموووا الحاضووو    انوووة لووواردت لوووان الاسوووا ل  م  يوووة ملالثقافيوووة مل  وووباا . ممصوو 

     اا    اكمل املتصا ات
ً
 .ومل ا

 : نااه الم ا و

 .ألامل       يم الش لل ملالثانية     يم املاضاه: يمك  وقري  الم ا و    نا يتان
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 :أنواع اخلرائط من حيث الشكل

مل ووووورا الجووووواه  ووووو  الموووووو ا و ي سووووو  ملئ بووووو  ملووووو  الوووووارم  ملالقموووووا  فووووووي : المووووو ا و املرووووو اة -3

 .ال ال  بش ل  ر   مل أحجاص  قتصفة

ملهووووي الموووو ا و التووووي وصووووج   وووو  ال ووووان  مل الجووووة   مل  وووو   وووواا  ةا ووووة : الموووو ا و امل روووومة -2

 . ة   وررد فط ا بتأ املاام  لالت اري  لررملدات  قتصفة مل تجامة

مل وورا الجوواه ي سوو  ملوو  المشوو   مل م وو   وو  البصووار ملوا ووح  تصا ات ووا : ةالموو ا و الك   ا يوو -1

 .لااس ة  درار مل صالي  ك   ا ية

 : نااه الم ا و     يم املاضاه

 .الم ا و الرياسية مل  ارئة -3

 .الم ا و ال بيتية -2

 .الم ا و شمتصا ية -1

 .الم ا و التارئقية -4

 .الم ا و املجاةية -7

 .الم ا و الترك ئة ملالح  ية -6

 . ا و ألاي ئةالم -5

 .الم ا و الريا ية -8

 .الم ا و   صا ية -9

 .الم ا و الما ة ل  م املاا  ت -31

 .ة ا و ألادئا  الشتبية -33

 :الصور -3

 ملووو  املتفوو ر ملالقوووارت ملئقووا  بتوووأ مصمووا  الوووجف   ن 
ً
 كباوورا

ً
لقوود  يبمووا الت وووار   ن لصصووار  يووو ا

 . ارت  تررت ملا دت ملتا    كثر     لف  صمة في املاضاه نفر 

 بشو ل ي وا   لصووا . فالصوارت ملترور مو  املاموف امل صووا 
ً
  كوملت ال وا  مصيو   كثور  وو  لاور   وحفيا

ملهوي وصوفي ملو  المرور  مل التاقيوذ  مل املقوا   وفة الح وار ملاملتاتشوةل . مل فموح  و  ال صموة املكتا وة

 .ضاهلا ضافة إ    ن ا ي ملت فجية مل ا ية ميمة  تبايدت ملئمك  وقري  الصار     يم الش ل ملاملا 
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 : نااه الصار     يم الش ل

 .الصار الف وال افية -3

 .التاضياية( ال ساص)الصار  -2

 (.إلخ... الملئميةل املا يةل)الصار امل سا ة  -1

 .البيانية( ال ساص)الصار  -4

 .ال ارئ اوارية( ال ساص)الصار  -7

 (الباسترات)املصصقات الجدارئة  -6

 : نااه الصار     يم املاض 

 . ار الحاا ث -3

 .ت ار الدمصيا -2

 . ار املجاسبات -1

 . ار  يار -4

 . ار املجاطذ ملألامالي  الج  افية -7

 .الصار الح  ية -6

 .الصار ملالصق ات الفجية -5

 . ار املشاري  -8

 . ار ألالتا  ال ئاضية املقتصفة -9

 .  مامة الصار ملال ساص ال ارئ اوارية -31

 :املاا  البص ئة املت ملضة -  

وكباووووور ةووووا  ململشوووووتمل ملووووو  املووووواا   ملهووووي املووووواا  التوووووي يووووت  اسوووووتقدا  ا مووووو  ط ئوووووذ و وووواد مووووو ض  مل 

 :التالية

 (الر يدات)الش ا    -3

 .الش ا   الفيصمية الثالتة -2

 .الش ا   امل   ئة -1

 (1).الشفافيات -4
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 :الشرائح الفيلمية الثابتة

 صووو  واتووواة ملووو  سصروووصة  تتابتوووة  ووو  الصوووار الثالتوووة  17مبوووارت مووو   ووو ئاة  ووو  الفووويص  بتوووأ 

ملفووووي  الووووة ألافوووو ص الصووووا تة و  وووو  بتووووأ التتصيمووووات   بامووووة فووووي  سووووفل .  ووووارت 47-27ملموووود وكووووان 

 لأس اانة  مل   ئو  رجل ل  ض التاضي  ملالش ن
ً
 .الصارت  مل يكان الت ض  محا ا

مل مكوووو   ن وكووووان  وووور  الشوووو ا    صانووووةل ملواووووود لووووأنااه كثاوووورت مل تتوووود ت  وووو  آثت التوووو ض ل وووورا 

يدملة الةريو الرة يمكو   ن تروتتمص   ة صوم  مل   وا الجاه    املاا  الرمتية ملالبص ئة    ا ال

 .ألاوا اويكية التي واتار إ   بتأ المررات ثستتمال ا

 :الشرائح اجملهرية

ملهوووي  ووو  املووواا  البصووو ئة التوووي ث و وووا  وقصوووا    وووا  درسوووة  مل  صيوووة مصميوووةل  يوووم  ن وووا ضووو ملرت  ووو  

لصجبوات  مل الحيواان  مل الحشو ات  ملهي مبارت م  ميجوات  ميقوة. ض ملرات ودري  املاضامات التصمية

 
ً
  ميقووا

ً
ملوكووان .  مل الموومار  مل البصووارات  مل لاوور  لوو   وو  املوواا  التووي يت صوو   راسووا ا ملفاصوو ا فاصووا

 ملواف  مل    ا   دواويوة ةا وة مليروتقدص امل  و  لتكبار وا  توف يمكو  
ً
 ر  التيجات   ارت ودا

 .رأئا ا لتفا يص ا الدميقة

. لة اسوووووتتمال ا كموووووا  ن م ضوووو ا ث ياتوووووار إ وووو  ل فوووووة   صموووووةمل وووو    ووووو   اووووبات الشوووووفافيات سوووو ا 

مل ا   وان اسوتتمال ا ركثور  و   و ت بتود إدالوة املوا ت املكتا وة  مل امل سوا ة لق توة  و  الاروي  الجووام  

ململرتتمل  م ص ةا ة في الكتالة  صجامة     ا ت  متية لمر يل الكتالة ة وا ملو  الرو   . ملاملا 

 لكان ووا  صووجامة  وو   ووا ت ملرووم  لموو ملر ال ووا   وو  ة ل ووا ملموود ملومتوواد  وور  ألاموو. الشووفاك
ً
 ص  ي ووا

 .وكان  صانة  مل لي ا 

 :املواد السمعية –اجملموعة الثانية 

هووي املوواا  التووي ملتتموود ل بيتا ووا ملوو  الرووم  فقووو فووي واصوويص ا ألاف ووار التووي وامص ووا مل وو  : ملت ئف وا

 .  ثصا ا ألاس اانات مل   طة المرجيل الصاوية

 :املواد السمعيةأهمية 

 جووووواك  تصا وووووات وامص وووووا املووووواا  الرووووومتية ث يمكووووو  ل ار وووووا  ن وامص وووووال كموووووا  ن يموووووة  تصا وووووات 

وامص ووووا املوووواا  الروووومتية كمووووا وامص ووووا املوووواا  ألاةوووو   ليوووود  ن الفا وووودت  وووو  املوووواا  الروووومتية فووووي الحالووووة 

 
ً
 مليباوووووا

ً
 ملاسووووتم ارا

ً
امص ووووا املوووواا  الروووومتية  ملن مل وووو  املوووواا  التووووي و. ألاةاوووورت وكووووان  ممووووذ مل كثر ووووا  ملا ووووا
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  واات الحياانوات ملال يوارل   واات بتوأ ال واا   ال بيتيوة . لار ا املاسيق  ملألا اات الةش ئة

 ووووامل   ملال موووود ملال ئووووان ملألا وووواات التووووي و افووووذ الروووورم مللاوووور  لوووو   مووووا يمكوووو  التصوووو  الحووووديم  وووو   ن 

  الاسووا و الروومتية ملووا ترووتقد   ملئ ووت   اضوو  الت   ووة التصميووة رويووا  مديوودت مللوواث ملوووا   وور

 .  كججا لاا     ألا اا  ش تفا  لتص  املتصا ات لفترات طائصة

  ا م  املتصا ات التوي وامص وا الاسوا و الرومتية ململشوارك ا فط وا ملسوا و  ةو   فم  وا القصوا د 

مللقوود اسوووتقد ا الاسوووا و . الشووت ئة ملة ووو  الملممووا  ملال أسوووا  ملاملووواا  التتصيميووة املقتصفوووة مللار وووا

متية  ووور   جووور  جتصوووف القوو ن التاسووو  مشووو  املوووي  ة ملووو  ن ووام ضووويذ ملروووامدت املكفوووافان فوووي الروو

التمصيووووات التتصيميووووةل ملسوووو مان  ووووا   ركووووا الةشوووو ئة   ميووووة  وووورا الاسوووويو فاسووووتقد ت  فووووي ملرووووجيل 

 
ً
املتصا وووووات مل ف  وووووا للويوووووا  املقبصوووووةل مل  وووووب   ووووو  املوووووألاك فوووووي  كتباوجوووووا املتا ووووو ت  ن ن ووووود  مروووووا ا

 ا لصمووواا  الرووومتيةل لووول  ن  جووواك  كتبوووات  ا صوووة وقصووو  لصمووواا  الرووومتية  ثووول  كتبوووة ما موووة لووورات

 .الف  في القا  ت

 :   ا  املاا  الرمتية

 :األسطوانات-3

 كاسووووويصة  ووووو  ملسوووووا ل  ي وووووان ململتتمووووود ملووووو   اسوووووة 
ً
ملهوووووي  ووووو   مووووودص املووووواا  الرووووومتية اسوووووتتماث

ملسووو مة ملنووواه ألاةا يووود ملناميوووة  الروووم  فوووي إيصوووا  املتصا وووات ملوقتصوووف ألاسووو اانات  ووو   يوووم حجووو 

 : ل ت مل        نااه ألاس اانات  ا يلي

 ملرت فوووي الدميقوووة   وووا نووواه  لووو ت  47 نوووس ملسووو ما ا  32 مل  31الجووواه شمتيوووا ة ملئكوووان م   وووا  -3

 1فيكان 
ً
 . ص  مل را الجاه     مل ألانااه استقدا ا

 صووو  مل ووورا  3ملنووواه  لووو ت  ملرت فوووي الدميقوووة  47 نوووس ملسووو ما ا  5امليكوووارك ملك ملئكوووان م   وووا  -2

 مصيل شستتما 
ً
 . ي ا

 ملرت لالدميقوووة ملنووواه  1/113 نوووس ملبرووو مة  32 مل  31امليك ملكووو ملك  انافوووان ملئكوووان م   وووا  -1

  3 ل ت 
ً
 ملاستتماث

ً
 . ص  ملئبتد  را الجاه     كثر ألانااه ألاس اانات  ياما

 نووووووس  32 مل  31 سوووووويترملئافان ملئتماووووووب  وووووورا الجوووووواه لقا وووووويت  الصووووووات امل روووووو  ملئكووووووان م وووووو   -4

 . ص  1.5 مل  1.2 ملرت لالدميقة ملناه  ل ت  1/113ملس ما ا 

 :ملئمك  وقري  ألاس اانات    نا ية  اضامات ا إ  
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 مل  نامان -3
ً
 :ألاس اانات املاسيقية ملهي  ي ا

 .ململشمل ألالاني الشتبية ملالف  ية ملالجمامية ملالفص صارئة ملالك سيكية: ال جا ية –  

مل املق اموووووووووات املجفووووووووو  ت  مل الجماميوووووووووة مل ثت املاسووووووووويقية املقتصفوووووووووة ململشووووووووو: املاسووووووووويقية - 

 .ملاملاسيق  الفصكارئة ملالك سيكية التصمية

 . س اانات ألاف ص التاملية ملال جا ية -2

 . س اانات املر  يات التاملية -1

 :ألاس اانات التتصيمية ملالثقافية ململشمل -4

 . س اانات ملتصي  الص ات –  

 .لتصيمة ملالثقافية املقتصفة س اانات املااض ات ا - 

 . س اانات الم   رصما   ت ملفان -ر

 .ألاس اانات التتصيمية لصمكفافان - 

 :ملئمك  وقري  ألاس اانات     يم ط مة المرجيل إ  

 (. انارا )ألاس اانات  ات املرار الاا د   ا ية الصات  -3

 (.ستاريافان )ألاس اانات  ات املرارئ   مل امل رمة لل اات  -2

 :ملئمك  وقري  ألا  طة الصاوية     يم المرجيل إ  

ملئووووت  المرووووجيل ملوووو  ملووووو  ملا وووود فقووووو مل وووور    ا يووووة المرووووجيل : ألا وووو طة  ات املرووووار الاا وووود -3

 (. انملا )

 :املواد السمعية البصرية: اجملموعة الثالثة

 فووي نفوو  الامووا فووي إ راك املتوواني ملاملتصا ووات ملهووي التووي ملتتموود ملوو  : ملت ئف ووا
ً
الرووم  ملالبصوو   تووا

التوووووي وامص ووووووا مل وووووو    ثصا ووووووا ألافوووووو ص الجاطقووووووة مل فوووووو ص الفيووووووديا ملألاطقوووووو  مللار ووووووا  وووووو  املوووووواا  الروووووومتية 

 .البص ئة
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 :أشكال املواد السمعية البصرية

 .ململشمل  ر  املاا  مل  ألاف ص الريجما ية ملالمرجي ت امل  ية ملألاطق 

 :األفالم السينمائية -1

 ووووفاك ملموووود ( فووويص ) وووو ئو ملهوووي مبووووارت مووو  سصرووووصة  تتابتوووة  وووو  الصووووار امل  يوووة املتا كووووة ملووو  

 ملو  املشوا د
ً
 كباورا

ً
فألصو  مصموا  الوجف  يلكودملن .  يةوا الت وار  الحديثوة  ن لصصوارت املتا كوة  يو ا

 ملتا   
ً
 . صمة في نف  املاضاه 3111 ن الصارت املتررت فت 

 :أنواع األفالم حسب املوضوع

 :وقر  ألاف ص الريجما ية  ر   اضامات ا إ   ألانااه التالية

 .ملئت  إنتاو ا ة دك الترملئ  ملالترفي : ف ص الترفط يةألا  -3

ملئووووووت  إنتاو ووووووا لللوووووو اض التتصيميووووووة ملوكووووووان  او ووووووة لفالووووووة  تووووووان  وووووو  فالووووووات : ألافوووووو ص التتصيميووووووة -2

 ,.امل تم 

مل ا نواه  و  ألافو ص ال ملا يوة يتقور  ا وو   و  ملامو  الحيوات ف وا ث تتتمود ملو  : ألاف ص المرجيصية -1

 .الميا   مل القصة

َى ة وووووا ملت وووووت  لوووووالحاا ث املتا ووووو تل : ألافووووو ص  ةبارئوووووة -4
ً
ملهوووووي وقووووودص  وووووا ت ملامتيوووووة  قيقيوووووة  اياموووووا

 لالج ا د الريجما ية
ً
 .ململرم    يانا

7-  

 (:الفيديو)التسجيالت املرئية  -2

ملهوووي  ترفوووة لأحجووواص مل  ووو ا   قتصفوووة ملواوووود ملووو   ووو ل لكووو ات  مل  اسووويا  مل ة طوووا   مل مووو   

 (. س اانة)

 مل ¾ فوي ال اسويا يبصوا مو ض الشو ئو . شو ئو ف وا يقتصوف  و   و ل  ةو   ا لالاربة لتو ض ال

 .لا ةل ملفي البك ت فيتراملن م ض الش ئو لان لا تانل مل ا ة ملا دتل ملنصف لا ة½ 

 .ملفي    طة الفيديا  اسيا يكان م ض الش ئو نصف لا ة

 :ملواود  ربتة  نااه       طة الفيديا ملهي

 :  ئو الفيديا البك ت -3
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فقد يكان بتو ض نصوف . م    ئو  صفاك مل  لك ت ملئقتصف م ض     ناه  ة ملهي مبارت 

 . مل ي ية  ر اه البا ةل مل ا يدملر    لك ت إ   لك ت  اةل التصبة

 :   ئو الفيديا  اسيا -2

مل ا مبارت م    ئو  صفاك  اةول مصبوة ل سوتكية ملئكوان بتو ض  مل ي يوة  ر واه البا وةل مل وا 

 .التصبة يدملر    لك ت إ   لدرت  اةل

 :   ئو الفيديا الم طا  -1

ملئتكوووووان  ووووو   ووووو ئو  صفووووواك ملووووو  لكووووو ت  اةووووول ل وووووا   مل مصبوووووة ل سوووووميكيةل  ثصووووو  فوووووي  لووووو   ثووووول 

 .الم طا  الصاملي

 (:م   الفيديا)الفيديا  تر   -4

مل ووا تتتروور  وو    وودث المرووجي ت امل  يووة مل ووا  صووجاه  وو  ةا ووة ل سووميكية    ووات ل بقووة  وو  

لا ووة يوت  المروجيل مصيو  لااسو ة  وتاه لاووبرة  32ملئبصوا م و     وا ت ةا وة  ات  راسوية ماليوة

ضوووتيف ملم ا وووو  كووورل ل ململووو  الووو ل   ووو  املماوووبات الكثاووورت التوووي يتمتووو  ة وووا مل ووورا الجووواه ملالووورة تتترووور 

 يتمثوووول فووووي موووودص إ  انيووووة المرووووجيل  كثوووور  وووو   وووو ت  يووووم   
ً
 كباوووورا

ً
يووووارت فووووي مووووال  املتصا ووووات فوووولن ميبووووا

 .املاوا ت مصي  وبق  لللد

 احلاسب اآللي واستخداماته

 : نبرت وارئقية

اةترمووووا  ثت الحاسووووبة املي انيكيووووة ةوووو   القوووو ن الروووواب  مشوووو ل مل وووو    وووو  وصوووو   ثتل التووووي 

مل انووووووا  لووووووة و وووووو ة ممصيووووووات الجموووووو  ملال وووووو ن . 3642لجا ووووووا مووووووال  ال ئاضووووووة الف نسوووووو ي لاسوووووو ا  موووووواص 

ن التاسووووووو  مشووووووو  لووووووووف لالوووووووار موووووووال  لاسوووووووتقداص نجووووووو ت  رووووووواجة  ملارتل ملةووووووو   الث ييجوووووووات  ووووووو  القووووووو  

ال ئاضيات  ن صابة  مل   اس  رممي  ي اني ي  يم  ان ياامل  لجوا   اكجوة سوما ا  لوة التاصيصيوة 

 .ملا تات املاكجة املبا ت ألاساسية ل حاس    ي

لقوود مل وول و ووار ومووحي  الروورا   الحاسووبةل إضووافة إ وو  الت ووار الفكوو ة ملالتصموويل ملو ووار ملو ووة 

ألا  ئ وووي مل وووا  3887يوووة لل وووارل إ وو  دئوووا ت الحاووووة لصمملئووود  وو  ال  وووادل  يوووم  قووذ مووواص الج وو  املج ق

إ ووو   مل ووو   ثت التوووي ملروووتقدص الب اموووات   IBMإ ووو   ووو كة لاسووو   3933 لسووو   ووو كة واالوووا مووواص 

 .في  را امليدان( 3927-3882)   بتد  وا ت الت ارات ألا  ئ ي ملامل جدس النرملئجي . املثقبة
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ت وارات ملاسومثمار ا إ و  نشوا   و كة وقصصوا لالحاسوبات ملهوي  و كة رمل ج توان مل  ت وص  شل

 ملووو  إن ووواد ممصيوووات  تقووودت مل مرصروووصة  ووو  لاووور 
ً
رانووودمل  ووو كة آثت ليووول مل  ووو   مل   اسووو   وووان موووا را

 .ودةل  نران املرتم   ا ترم     وا تة  ارفار  في الاثيات املتادت ألا  ئكية

الووورة انووت   وو   ووول ألالووو اض  1Zتمل  ووا الحاسوو  ألاملوواني مللوورا  ووان  مل   اسوو  ك   ووائي اسوووت

  وو  الحاسوو  3943التا وة ةوو   الحوو   التامليووة الثانيووة فووي موواص 
ً
مل ووا ألامل   وو  يوو   Z1ل مللورل  لوود ا

  Z2الحاس  الثاني 
ً
 . الورة  وا  اسو  ك  مل ي واني ي Z3مل ةارا

ً
مللكو   ورا الحاسو  لو  تروتم  طوائ 

مللكوو   صووم   وورا الحاسووا  كارنووا  دملسووا . رت وائووة ملوو  لوو لانل  يجووا  لووا3944 يووم   وو  فووي موواص 

 .Z4    كانات الحاسا   3947ومك     ال  مل ل    ل لان إ   ساير ا ماص 

مل ووووووووا  قتصوووووووو  لص صمووووووووات  ANIACلاسوووووووو   3946 نووووووووت   مل   اسووووووووا  إلكترملنووووووووي    ئ ووووووووي فووووووووي موووووووواص 

Eiectronic Numerical Integrator and Calculator   مل وووا  اسووو  وجوووا  ة   كووو  التتا ووول  ووو

 
ً
 .ألامدا  التش ئة  ات التش ت  رماص  مل التش ئ  رمما

لأن ووا الحااسووي  التووي   كوو  الووتاك  فووي ( ENIAC)مل صادئوواس مل ووارك مل( Z3)ململت ئووف الحااسووي  

مل وووووان  مل   اسووووو  مووووواص لتقوووووملئ  الرووووورا    اةصووووو   Program Computerملشووووو يص ا لااسووووو ة الرووووورا   

Program Computer  3948 ان الحاس   انشرتر  ارك ملكمشف  ملليا مل كيصبارن ماص. 

 :لرا  ان  مل   اس  التك  مل  ك  و بيذ الفك ت ألاساسية ملهي

 
ً
 ماص  16وصمي   لة    :  ملث

ً
 ملاروق  مل   48إ    3971ر ملا

ً
  64ر ملا

ً
 .ر ملا

 
ً
ال  ال ئاضوويات ألا ار وووي  ووو  ملروووجل الررنووا   فوووي الووراك تل الحاسووو  الووورة التكوو   ووو  مبوول مووو: يانيووا

 .Edvac Jon Von Neumannالرة م ك لاس   3975 – 3911  ل نمراملة 

لووود ت    صوووة الجيووول الثووواني  ووو  الحاسووو  ململووودت مشووو  سوووجاات ملوماوووبت لوووالت ار  3975 توووف مووواص 

ال ا وووووول فووووووي  كانووووووات الحاسوووووو  املا يووووووة ملالرر  يووووووات ملاسووووووتقداص الص ووووووات  ات املرووووووتا  التووووووا ي لص ووووووة 

مل ووووو    ووووو     ووووو   ااسوووووي  الجيووووول الثووووواني لدايوووووة اسوووووتقداص ألامووووو ا   IBM  الحاسووووو  فوووووارو ان  ووووو

 .امل جاطيرية كاسيصة لتقملئ  املتصا ات
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  وووا الووورة اسوووتتمل فوووي امل وووا  التصموووي مل  وووا  ألامموووا  ملك ياموووا 
ً
  وووا الحاسووو  ألا ووو  اسوووتتماث

  املت وووارت ملا ووود مل وووا اوصوووف لووو  الحااسوووي  ل جيووول الثالوووم فوووي  جتصوووف الروووتيجيات ملهوووي الحااسوووي

 (1).لمر يل مل  ال    استقداص الحاسا  3964ماص  basicلص ة 

 :تعريفه

 ا و اد ثستقبا  ليانات  اد ت الش لل ملوجفيور ممصيوات ملشو يل  تيجوة مصط وا يو  إةو ار نتوا   

 فووووي 
ً
 وووور  التمصيووووات لأ وووو ا   اوووود ت إ ووووا ملوووو   يالووووة ليانووووات  مل إ ووووارات ك   ا يووووة يمك  ووووا الووووتاك  آليووووا

 .تأ  ثت  مل التمصيات ألاة   ملش يل ب

مل ووو   وووول  ووول  روووألة  تيجوووة لاسوووتقداص الحاسوووا ل فلنووو  تروووتصملص مل ريوووة الحاسوووا  لم ماموووة 

ململرووووووم  ( Data)ملكوووووورل  لالبيانووووووات ال د ووووووة ل حوووووول ملرووووووم  ( Instruction) وووووو  التتصيمووووووات  مل ألاملا وووووو  

  ووا البيانووات ال د ووة ( Program)  مامووة التتصيمووات التووي يمبت ووا الحاسووا  لحوول املرووألة لالررنووا   

 مل  ل ديوووووووووووووووووة رمميوووووووووووووووووة ( Alphabetic) مل  ل ديوووووووووووووووووة ( Number)ل حووووووووووووووووول فووووووووووووووووويمك   ن وكوووووووووووووووووان رمميوووووووووووووووووة 

(Alphanumeric.) 

  وووووا  تالجووووووة البيانوووووات وووووووت  بتمصيوووووات  رووووووالية مل ج قيووووووة لصوووووفة آليووووووة  ملن وووووودةل بشوووووو ة  يجووووووا  

 .المش يل مل ا تتمل ما ت لالترمي  الثجائي

 

 

 :املكتباتاستخدام احلاسوب يف 

ر مووووا ناوووو  فووووي مصوووو  يمروووو  لانف ووووار املتصا ووووات ملاد يووووا  حجوووو   نتووووار الفكوووو ة لايووووم   ووووب   وووو  

الصووت  الرووي  ت مصيوو  ملال حووام لمووا يصوودرل لا ضووافة إ وو  موودص ووواف  املرووا ات ال افيووة لمووملن  ثوول 

 وووووور  امل مامووووووات ال ا صووووووة  وووووو  الكتوووووو  ملالوووووودملرئات ملالايووووووا ذ ملاملوووووواا  الروووووومتية ملالبصوووووو ئة سووووووا   ن 

 ملووافار الاموا ملالرو مة فوي  ن واد 
ً
نرتقدص الحاسا  الرة ياف  الكثار    امل  ا ات الةشو ئة  ملث

 
ً
 ملشمتصا  في الت اليف يالثا

ً
 .يانيا

                                                 
 (.12-11)ص  -.خيال الجواهري/ التقانات المكتبية الحديثة  - 1
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لوووووود  اسووووووتقداص الحاسووووووا  فووووووي املكتبووووووات ألاملر يووووووة  جوووووور  ملا وووووول الرووووووتيجات مل لوووووو  لمروووووو يل ممصيووووووة 

  ارت مل ممووووووا  التبملئوووووود ملالف  سووووووة المد ووووووة لصمرووووووتفيدي  فووووووي   وووووواثت  تتوووووود ت مل  م ووووووا فووووووي   ووووووا  

 :مل مما   مارت املتتد ت ألاملو  مل ملايا ا املترال ة ملفذ ن اص  ااس  مل    المد ات

 .التبملئد مل تابتة ال صبات لصماتائات ملاست   ا مل تابتة املتقصف    ا -3

 :ةد ات  مارت ململشمل  ا يلي -2

 مجوووووود الجوووووو    -  
ً
مل  صووووووا  مل ووووووا ي  املكتبووووووة موووووواا   مل ووووووج ت و وووووو ة شسووووووتفا ت    ووووووا إ ارئووووووا

 
ً
 . اضاميا

 .ماا   وت م  املاا  املتارت ر د املرتفيدي  -  

 .إو ا ات إ راية لتدامل  الكت  املحجادت - ت

 .إم ص املرتتار لمامد إما ت املاا  املتارت - ث

 .إل غ املرتتار لاملا ت ملوارئ  إما ت ا ململ  ملو  الر مة - ر

 .امتما  ملتصيمات لت بيذ ل ا ات التأةار - ن

 .وقدي  المد ات الببصيال افية ملالف  سة -1

 .ةد ات الف  سة ملالتصايف -4

 .وقدي  ةد ات  رت مصات الايا ذ ملالدملرئات -7

 . ت فة مد   مارات اليا ية ملالش  ئة -6

 .الاماك    مبل   ارت املكتةية مل   ل د املاضامات مل  م ا لد  املرتفيدي  -5

 . ا دتش تراك    املكتبات ألاة   في  بكة  تصا ات  -8

 .ةد ة الدملرئات     يم است   ا ململرجيص ا مل تابتة ألامدا  الجامصة -9

الشوووووووولملن املاليووووووووة فووووووووي   ووووووووا  التبملئوووووووود مل تابتووووووووة  وووووووو ك فووووووووااوار الكتوووووووو  ملرملاووووووووو  املووووووووا فان  -31

 .ملالتا صان

 (1.)وقدي  ةد ات  نترنا لصمرتفيد مل رلمل ي املكتبات -33
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استخدام احلاسوب يف املكتبات 

(1)

 

 :استقداص الحاسا  في ممصيات التبملئد املتتد ت

   صووووووة التبملئوووووود  وووووو ا   رووووووتصمل ات املكتبووووووة ملفووووووي  وووووور  ألايجووووووا  وقوووووواص  ملر الاشوووووو  لل وووووودار مرووووووا   

مل ووو  ةووو   الحاسوووا  مجووود ا ملروووتقبل املكتبوووات  ووور  املتصا وووات  Profilوت وووم    بامات وووا ململروووم  

 .ملوقتار  ا و ل  بش ا   ملامتجا  

لواملاا  الجديودت ملفوذ ا تياووات إمودا  القواا   : ملبتد ا وقاص املكتبة بتدت إو ا ات ممصية    ا

 .املكتبة ملاملرتفيدي  ي  ة بتد  ل  إم ص املرتفيدي  ة ا

تتقووو   لوووو  ملرووووجيل  وووور  املوووواا  فووووي  ووووج ت ةا ووووة لالتبملئوووود مل وووو  يوووو ه إكمووووا  ممصيووووة الف  سووووة 

يووو   وووح  الب اموووات املتووواف ت فوووي  صفوووات ال صووو ل . ملالتصوووايف ململضووو  ألارمووواص ملال  ووواد ملووو  الب اموووة

مل يوووان حجووو  . حاسوو  لتقووودي  إ صووا ية  وووا  نشووواطات مروو  التبملئووود ةوو   فتووورت  تيجووةكمووا يقووواص ال

إلووخ مل وو  ألا ثصووة املاوووا ت ن وواص  ملبوو  ليووة  .. املتصا ووات  وو  ملكيوول  ووا مل  موواه املبووالا امل وب ووة ة ووا

 :فيما بتد وت   و ا ات الفجية التالية

مل ضووووووووم  امل مامووووووووة التأكوووووووود  وووووووو   ن التجوووووووواملئ  امل صا ووووووووة ليرووووووووا ضووووووووم    مامووووووووة املكتبووووووووة   -3

 .امل صا ة

إموودا    وو  بشوو ا  الارووخ  ضووافية  وو  مجوواان ملموو  امتجوواأ   وو  مبوولل  لوو  للموودا    وو  بشوو ا   -2

 .املاتائات    البيانات التي وق  مد  الارخ امل صا    اأ ا

 . تابتة ال ص   تف وصل القاا   إ   املكتبة ملئكان  ر  ل نا   د وي -1

 .ملرجيل املاا   ان مل ال ا -4

الباووووم ملالتووووودميذ بتوووود إ ةوووووا  البيانووووات الببصال افيوووووة  ووووا  املوووووا ت التووووي ي لووووو  لامتجاا ووووا فوووووي  -7

ماموودت الج وواص مل لوو  لاسووتقداص   وود  و ووملت   ةووا ل ملئقوواص الحاسوو  لم القووة  وور  البيانووات ملوو  

 : ج ت املاا  املتاف ت في  صف الف  سة ملفي  صف املاا  امل صا ة ملفذ املقايي 

 -  املللف -التجاان   ر - .   لصكت ( ملر   )لصدملرئات ( ر  د)ارئة ألارماص املتي -  -6

 ل ة املا ت -د ( نرمة  ص  ت –ملما  ملرقي )  ل املا ت  -وارئ  الاش   مل - و ال بتة 

 ش تفا  برج ت لصماا  امل صا ة -5
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 (.طب  وقارئ )ش تفا  لل صا يات  ميقة م  ا  -8

 .ة  مدا ش تفا  برج ت لصماا   ادالا في    ص -9

 .ملرديد ميمة  ا مل ل لصمكتبةل      بامات مل اا   كتةية  ة    -31

 ور  المود ات ومشوال  فووي  ت و  املكتبوات مللك  ووا وقتصوف  و   كتبوة إ وو   ةو    ثول الجا تيووة  مل 

 لالارووبة لصتمصيووات  يجووا  التبملئوودل مل  ووب  املووار ي  الكبووار 
ً
املتقصصووة  مل الاطجيووةل ملموود و ووار  اليووا

-Onبشو ل  با و   Terminalتان  ن ي سصاا ال صبوات مرور الحاسوا  مل وا تروم  لوو لصمكتبات ترت ي

line     ة   التتا ل   (DB) Data Bank ة لج  املتصا ات . 

امل ووا  ألا وو  فوووي اسووتقداص الحاسووا  ملث سووويما فووي التمصيووات الفجيوووة  ووا اسووتق    اضوووامات 

مية ملالببصال افيوات الروجائة ملفوذ  سو  الكت  امل مة ملالتصيمة لقاا   الكت  املتقصصة ملاملاضا 

 .  كمل املكتبات املتصصة لالحاس  (OCLC)ملماامد  تبتة    ة         ب ات املتصا ات ملهي 

مل ووود  التموووول ة ووور  ال  ئقووووة فوووي  كتبووووة الكووووان  س لالتتووواملن  وووو   ووو كة ملئصرووووان فيموووا بتوووودل ملفووووي 

 ل ووا فووي امل
ً
 36كتبووات املشووتركة ملالبووالا موود  ا  مقووا  إموودا  الب امووات املف  سووة ملالتووي ملووودت سوواما

كووورل  وووو  اسوووتقداص الحاسوووا  فوووي ةوووملن ل اموووات الف  سوووة ملمووود ا  3969 وووان  لووو  فوووي مووواص .  كتبوووة

  مل لجوووووو   تصا ووووووات لبصال افيووووووة سووووووميا لمووووووارك 
ً
ملئووووووت  نقوووووول  وووووور  املتصا ووووووات لاسوووووواطة  Markر وووووويدا

    الب امات إ   املكتبات الكرر  
ً
 .ألا  طة املم ج ة لدث

لحاسووووا  فووووي ألاممووووا  الببصيال افيووووة بتوووود   ووووا  الف  سووووة  يووووم وبوووود  فووووي شةتيووووارل ملاسووووتقداص ا

مل   ي  التأكد    املتصا ات الببصيال افية م  امل باهل وبد  فوي ممصيوة البوم شةتيوارة لصمتصا وات 

ملمووووود ارووووووبو  صووووو  ح البوووووم  OCLCملةووووود ات شسوووووترواه كموووووا  وووووا الحوووووا  فوووووي املكتبوووووات املشوووووتركة فوووووي 

تصا ووووات لاسووووتقداص الحاسووووبات  لكترملنيووووة فووووي اةتووووبان البيانووووات الارميووووة ملاسووووتروام ا شنتقووووائي لصم

ملئمكوو  وقوودي  ةوود ات .  يووم ومووي  الووج    لكترملنيووة   ملنووة فووي شسووترواه ث وكفص ووا الووج   اليدملئووة

ملوبوود  فووي رلبووات املرووتفيدي  ملا تما ووات  ل . البووم شنتقووائي ملوو   سوواس فوو  ة  مل ملوو   سوواس ومووا ي

 لووو  لم ماموووة  ووو  املصووو  حات ملواديووود م مات وووا بت ووو ا  ووو  بتوووأ ملالا وووا  إ ووو   وووا تروووم  ملئوووت  

 .لالرمات املاضامية لصمرتفيد

مل و  املماوبات فوي اسوتقداص الف وارس املااسوبة  وا سو مة الا وا  إ و  املواا  املكتةيوة  و  ةوو   

ركة  ووووو    ماموووووة ملالتا ووووول إ ووووو  التاسووووو  فوووووي  طووووو ه ملووووو   صوووووا ر املكتبوووووة املشوووووت.    صوووووة شسوووووترواه
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املكتبووات ألاةوو   لاسوواطة الف ووارس املارووبة املاضووامية  مل  مصيميووةل ملوووت  الف  سووة ملفووذ ة وواات 

 :هي

لاسوتقداص ط ئقووة لاور  با وو ت  On-Lineووت  فط ووا ممصيوة إ ةوا  البيانووات  با و ت :   ةوا  -  

Off-Line مل ل  لاستقداص املاا  املرتقد ة لتقملئ  املتصا ات. 

 :  مامة املصفات ما ت    وتكان : املصفات -  

 . صف ألاسما  -3

 1. صف التجاملئ  -2

 . صف رأملس املااضي  -1

 . صف  رماص التصايف -4

 . صف الجا  ئ  -7

 (.ر   ل ر  د_:  صف ألارماص املتيارئة -6

 . صف ما مة ال فاك -5

 :ملوتكان    ألانااه التالية: املق وات -8

 .الف  س الب اقي -3

 .الف  س امل باه -2

 .الف  س   ي -1

 .امليك ملفيصميالف  س  -4

 .الف  س املم جو -7

 .الف  س الببصيال افي -6

 (2).الف  س   صائي -5

 

 

 

                                                 
1
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 :النظام املكتيب املبين على احلاسوب

مل وود ت فووي  3957 و ه الج وواص املكتاووي املبوووي ملوو  الحاسووا  لم ا وول  ساسووية تتووا  وارئقوو  إ وو  موواص 

 ووا إ ارات املكتبووات  شوو صة ملاو 3967موودت  كتبووات فووي    ئ ووا مل  ئ انيووا مبوول  وورا التووارئ  ففووي موواص 

الف  س املشوترك مل انوا لدايوة  كتبوة الكوان  س  يوم  مود مودت ماامود فوي التقجوان الودمل ي لصف  سوة 

ملفوووي    صوووة الروووبتيجات اوبتوووا املكتبوووات الاطجيوووة فوووي    ئ وووا وقووودي  الباوووم لاثوصوووا  . الببصيال افيوووة

 املبا   رنااه  قتصفة    الكت  ملالدملرئات ملالتكشيف املقو مل 
ً
ملامل  صوة الثالثوة فوي الثمانيجوات .   آليوا

 يوووم وووواف ت ن ووو  ألاو وووملت ملالرر  يوووات ملالما وووة لأومتوووة الاشووو  مل وووا تروووم  لالاشووو   لكترملنوووي  يوووم 

يمووي  سوو مة الا ووا  إ وو  املتصا ووات ملاملوواا  املكتةيووة لأسوو ه ملمووا مل وو   ووول املشوواركة فووي   مامووات 

ملفوووووذ مجا ووووو   ساسوووووية تتتمووووود مصط وووووا فوووووي ن ووووواص املكتبوووووات ألاةووووو   لاسووووواطة الف وووووارس املا ووووودتل يكوووووان 

املكتبة ملثسيما الف ارس املا دتل يكان ملفذ مجا    ساسية تتتمد مصط وا فوي ن واص املكتبوة ملثسويما 

الكباورت    ووا ملفووي نوواان مديوودت هووي ممصيووة شمتجوا  ملالف  سووة مل مووارتل ملاسووتقداص املتصا ووات  وو  مبوول 

  وووو  الحووووواثت فوووووي المد ووووة املكتةيوووووةل مل  ا    مات وووووا و وووووا   القوووو ا ل لا ضوووووافة إ ووووو  ةد ووووة امل اوووووو  ملهوووووي

املرووووووتفيدي   وووووو  امل مامووووووات املكتةيووووووة ملاملتجامووووووة ملالتووووووي  سرووووووا  وووووو   ووووووول  صوووووو   نتووووووار الفكوووووو ة 

 .مل نراني ملالتي ملتده   آت امل تم  في مك  الح ارت لق    ا مل ر  التجا  

 .  مية وصمي  الج   -3

 .مل  الحاس التجا   ال  يرية في الج اص املبوي  -2

 .ط ا ذ إنشا  ن اص  بوي مل  الحاسا  -1

 . شك ت مل تا ات استقداص الج اص املبوي مل  الحاس  -4

ملئمكوووو  التاوووودث موووو  التجصوووو  ألامل  ملالثوووواني مل ووووا يقوووو  املاضوووواه مل  ميووووة الحاسووووا  فووووي التموووول 

ص املبوووي املكتاوي ملالوج   الحديثوة املتبتوة فوي وكائجو   يووم يقتصوف الج واص املكتاوي التقصيودة مو  الج وا

 ملووووو  املوووووا فان 
ً
ملوووو  الحاسوووووا  فووووي   وووووا  ال ووووا ر الوووووا يفي مل بتووووا  ل ففوووووي الج وووواص ألامل  تتتمووووود  صيووووا

ملالتوووواملان ملإلوووودامات   ملموووودرات   التصميووووة املتقصصووووة لا ضووووافة إ وووو   نوووو  تتتموووود ملوووو  التموووول اليوووودملة 

أ  مل  ووووول الووووورة يقووووواص لووووو  ألافووووو ا ل ملالج ووووواص الثووووواني  وووووا فوووووي  الوووووة اسوووووتقداص الحاسووووو  فوووووي وجفيووووور بتووووو

التمصيووووات املكتةيووووةل ففووووي  وووور  الحالووووة تتوووو ك الج وووواص لأنوووو   بوووووي ملوووو  الحاسووووا  لا ضووووافة إ وووو   وووورا 

تشارك في  ألاف ا  ملالحاسا  في وجفير ألامما  املكتةية ملل را سمي لالج اص املكتاوي الورة تروتقدص 

 .Guman-machine System:  لة     نران ملل را سمي
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 يوو  الةشوو ئة  وو   ووول لوورا مجوود شمتمووا  فووي  ثوو
ً
ل  وورا الج وواص ي وو   راسووة    انووات املا يووة  ملث

 :مل    مابات  را الج اص لأن  يتكان   . الا ا  إ   ألا داك

 . تصا ات لبصيال افية ململشمل املاا  التي وف  س ملوكشف -

 . تصا ات نصية ملهي  اتائات الكت  ملامل  ت مل اا  لار الكت  -

 .املرتقصصات -

 . يتاتالقاانان ملالمش -

 .  داك املكتبةل وقارئ ل املابانية – تصا ات إ ارئة  -

 :مجا   الج اص املبوي مل  الحاسا 

ال ودك : مل ما  ا ودي  لالورك   ن  ول ن واص آ وي ترومجد إ و  ومصوة مجا و  ملة واات ثلود    وا ملهوي

يووووو  . Input مل ال ايوووووةل ملبتووووود ا يوووووأملي إ ةوووووا  املتصا وووووات ملالبيانوووووات ال د وووووة ملاملووووواا  فوووووي    صوووووة إ ةوووووا  

مل وووووورا  Outputملواقيوووووذ نتووووووا   ن ا يووووووة ملتووووو ك لاملق وووووووات . القيووووواص بتمصيووووووات ملشووووو يل ملوووووو  املوووووودة ت

يت صووووو  ليالوووووة  تيجوووووة لصمشووووو يل بتووووود الرر  وووووة ملالتق ووووويول ملكووووورل  ممصيوووووات  روووووالية  ا صوووووة مل ووووو ا   

 .وا ملت مل تصا ات ملفارت ملطامات بش ئة ملإ  انات  ا ية

 1:ممصيات المش يل لصج اص ململشتمل مل 

 .الت مي  -3

 .التاقيذ -2

 .التصايف -1

 .الف د  -4

 .التمصيات الحرالية  مل   صا ية -7

 .التقملئ  -6

 .شسترواه -5

 .الت مي  -8

 .الارخ -9

 (1).البم -31

                                                 
1

 (.16)ص  -.أحمد باسل الخش/ شبكة االنترنت وتطبيقاتها الحالية المستقبلية 
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 االنرتنت وجماالت استخدامه

إ و    ماموة  و  القاامود  BBNل  يوم وا وصا  و كة 3969تتا  وارئ   بكة شنترنا إ   ماص 

ملمووود وووو   مل  ر وووو .  ووو   وووول اسوووتم ار شوصووواثت لوووان   اكووومل الباووواث ملاملاشووو ت التروووك ئة فوووي    ئ وووا

 .ل وصا     وا تة  اليفارنيا في لاس  ن ص 

  وب  موود  امل اكومل امل وب ووة لبت وو ا ةمروة مشوو ل ملر  وا الجا تووات لاسوواطة  3953ملفوي سووجة 

ا توووووووات ألاةووووووو   لمرووووووو ل ممصيوووووووة وبوووووووا   املتصا وووووووات ملالتوووووووي ياتاو وووووووا الحاسوووووووبات شلكترملنيوووووووة  ووووووو  الج

 .البا ثان في   ا  البام التصمي

  انووووووا لااسوووووو ة  صفووووووات نصووووووةا  وووووو   ووووووول  ن  41  ووووووب  التوووووود   3952فووووووي سوووووومة 
ً
 ربتووووووان   كووووووملا

مل انوووا وا توووة ياوووواهي  مل  وا توووة ومصووو  ( مل وووا نقووول سووومي لالرريووود شلكترملنوووي)ملروووتتمل لوووان ألافووو ا  

  
ً
 لالشوبكة ملهوي التمصيوة التوي سوميا مل انوا الجصوا  الكباورت مل صفوات البيانوات وجقول كمبياو ا

ً
تص 

 .لان  و ملت الكمبياو  املتصصة بشبكة مل الة ألار انيا لاستقداص ل ملواكا  نقل املصفات

ووووو  و ووووائ    ووووا  وبووووا   ألاةبووووار ملألاف ووووار املقتصفووووة لووووان  رووووتقد ي شنترنووووا موووواص  3956فووووي سووووجة 

امووة الررملواكوواثت هووي املتتموودت فووي مل صووا موود  الحاسووبات امل وب ووة ملوو  الشووبكة   ووباا   م 3982

 ووان موود     WWW اسووبة ط  ووا ل نووا   لوواف  مل  نووا   الباووم التامليووة  311.111ناووا  3989موواص 

 ملمووواص 41املشوووتركان 
ً
 فوووي الجصوووف الثووواني  ووو   211 صيوووانل مل كثووور  ووو  311 كثووور  ووو   3995 صيانوووا

ً
 صيانوووا

 (2). 3999ماص 

 :عريفالت

هوووووي  وووووبكة اوصووووواثت مامليوووووة وووووو  و  ن  وووووب ات الكمبيووووواو  بت ووووو ا لوووووبتأ ة وووووا  التصفوووووان  مل 

 ملو   ودار الروامة فوي  ت و  
ً
لارممار الصوجامية مليروتقد  ا امل يوان  و   روتقد ي الكمبيواو   اليوا

 ناوووووووا  التوووووووال ل ملثسووووووويما فوووووووي الجا توووووووات مل تا ووووووود الباوووووووم التصموووووووي ملالشووووووو  ات الكرووووووور  ملامللسروووووووات 

 ترووووووم  بتووووووال  الوووووو ملص مل ووووووا مووووووال  يت ووووووم  املمتص ووووووات ملالت متووووووات ملالصووووووودامات .  يووووووةالحكا 
ً
مل  يانووووووا

 .ملالت مات لار املصماسة لان  ناس مد ث يت  لي     ة لقا 

ملهي إ د  التقجيات الحديثوة فوي  ورا التصو ل مل و   لو د  ن وادات فوي   وا  التاا ول ملالتبوا   

صوووووو  ات ملامليكوووووو ملفيص  ملامليكوووووو ملفيس مل  وووووو طة الفيووووووديا  م  ووووووي ملاملتصا ووووووامليل بتوووووود املصووووووارات ملامل

                                                                                                                                                         
 (.33)ص  –. المرجع السباق - 1
 (.30)ص  –. خيال الجواهري/ التقانات المكتبية الحديثة  - 2



 التقانات الحديثة في املكتبات املدرسية                                                                الفصل الثاني

 

 
55 

ملالحاسوو    وويل يووت  نقوول املتصا ووات ملوو   وو ل نصووا  مل  وواات مل ووار يالتووة مل تا كووة مل تالجووات 

 .رممية ةارر المو ملفام 

 و وملت الحاسوباتل ة وا  ال واوفل الرر  يووات : ملئتكوان شنترنوا  و   ربتوة مجا و   ساسووية هوي

 (1).المبا   البيانات فيما لي  

 :أهداف االنرتنت

 ووو   لووو د   وووا   التصووو  الووو ا   هوووي الثوووارت املتصا اويوووة التوووي ملتووود   ووود الجاانووو  امل موووة فوووي  يوووات 

مل وووووو  اووووووول  لوووووو  ملتوووووود ت . الفووووو   ملامل تموووووو   يووووووم ووووووول ة الوووووودملر ألاسا وووووو ي ملشسووووووتراويجي فووووووي  نشوووووو ت 

ملاةتوراه شنترنوا .  وراالاسا ل ملألا ملات التي ملرجل مصط ا املتصا ات  جور  مودص التصوار  توف يا جوا 

 :الرة تتمل ملفذ   داك و  و لان ألاف ا  ملامللسرات ملالدمل  هي

 .الحصا  مل  املتصا ات التي وبام م   والة -

 . تابتة الت ارات في   ا  شةتصا  -

 .الحصا  مل    تصا ات وفيد البام التصمي -

 . فا ت    الشبكة في امل ا  ال اي -

 .امل ا  التتصيمي فا ت    الشبكة في  -

 . تابتة آة  ألاةبار الثقافية -

 .  تابتة  م نات م  التمل -

 .ل حصا  مل    اثت لصمرصية -

 . تابتة ألاملضاه الرياسية -

 .الحصا  مل  آة  الت ارات في امل ا  شمتصا ة -

 . تابتة آة  شكمشافات في املت فة الةش ئة -

 :جماالت االنرتنت

  ووووو
ً
    ووووو   صوووووا ر املتصا وووووات مل لووووو  لترال  وووووا فوووووي  وووووبكة ملاسوووووتة  ووووو  ملتووووود  وووووبكة شنترنوووووا  اليوووووا

التش ات  مل املالات    الحاسبات  لكترملنيةل مللك   را التصو  الجديود   وب  لو    اثوو  املتتود ت 

 :في و ائ  املت فة ملالا ي ملالثقافة لصم تمتاتل مل ر  امل اثت يمك   ن نرك  ا لاةتصار ملهي

                                                 
 (.11)ص  -.أحمد باسل الخش/ شبكة االنترنت وتطبيقاتها الحالية المستقبلية - 1
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 مل ر  طص  املشتركالبام التصمي ملهي  تاف ت   ا -3
ً
 .نا

 الدةا  م  بتد إ   الشبكة مليتد    المد ات ألاساسية -2

 .الرريد  لكترملني مل ا  سصا   ديم  رسا  املصفات ملاستقبال ا لان  و ملت الكمبياو  -1

  مامة ألاةبار ملئكان  ل  في الدةا  لررنا   ل وصا      ك  ال م  الموا  مل صموة الرو   -4

 .الكمبياو  امل صا  لاستقداص ال م  الما ملرم  الحاس  ي   قاطبة 

 .نرخ ل ا   الحاسا  -7

 ألار يف ملئكان مرر ل نا   وبا   املصفات -6

 ةد ة نقل املصفات  -5

ةد ووووة لوووواف  ملهووووي ةد ووووة  وووو   ووووول وجفيوووور ةد ووووة  ساسووووية مل لوووو  بتوووو ض موووواا   لوووو  ترووووت    -8

 .املرتفيد  تالجة املتصا ات

 ةد ة الائ  مل تجا ا ةد ة املرتفيد    ة   الري  ت مل  ك   ا ل    املتصا ات  -9

 1امل  ية. شوصاثت الصاوية -31

 ةد ة ف ارس الصفاات البي ا  -33

امل وو ت  لكترملنيووة ملئووت  فط وووا وا وويل  ووا ياشوو   ووو  ليانووات مل ةبووار لصم وو ت  لكترملنيوووة إن  -32

ملئكوان .... ال   الملراموةل املكتبوات:  تان  ثل  انا  ات طاب  ماص لصمت فة  مل  تقصصة لماضاه

 . ل  إ ا لالرريد  لكترملني  مل لاساطة  صفات

 ألالتا  -31

ملئكان  لو  فوي  طو ه ملو  ف وارس املكتبوات : وبا   املتصا ات لان املكتبات ملماامد البيانات -34

   ووووا  ثوووول املشووووتركة ملموووو ا ت بتووووأ الجصووووا  لصكتوووو ل  ن يكتوووو  مجوووواان املكتبووووة امل صووووا  شسووووتفا ت 

 . كتبة في  ملانيا مل ف نرا

 ووووو كة الائوووووو  التامليووووووة  مل رال ووووووة الشووووووب ات التامليووووووة التوووووي ملتوووووود  وووووو   كروووووور التقجيووووووات الحديثووووووة  -37

ملالااسووتة شنمشووار ملالتووي يمكوو   وو  ة ل ووا موو ا ت الكتالووات القديمووة مل  ووارت املروومامة ملامل  يووة مروور 

 .و فاات إلكترملنية  تف إن ا ملرم  لج اص  تتد  الاسا 

                                                 
1
 .  379 -.3998 ار راو  املص ئةل  : القا  ت -. امد   املة ما ت/ لاملكتبات مل  اكمل املتصا ات  اسامة ألامما  الفجية  
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 (1).ملتص  الص ات ألاة    -36

 خدمة االنرتنت يف املكتبات

وتركوووووومل   ميووووووة اسووووووتقداص شنترنووووووا فووووووي   وووووواثت  تتوووووود ت مل ووووووارة  فووووووي املكتبووووووات  روووووو    ووووووداك 

املكتبووات الثقافيووة مل م  يووة لاث ووتراك فووي  نترنووا  وو   يووم  نتاويووة ملوارووان  مل و ووائ  آ اا ووا فووي 

 :ملال    ملهيامل ا  التتصيمي إن  ان للساورت 

 ةد ات الدملرئات -3

 ةد ات في امل ا  امل وعي -2

 ةد ات الف  سة مل ط ه مل  الف ارس الما ة لاملكتبات -1

 ةد ات البم شنتقائي لصمتصا ات -4

 ةد ة التكشيف ملشستق   -7

 ةد ة وافار نصا  الايا ذ -6

 ةد ة البام   ي املبا   -5

 ةد ة   اطة الجارئة -8

 ستفراراتةد ة  والة املبا  ت مل  ش  -9

 ةد ة الببصيال افيات -31

 .ةد ة   الة إ    صا ر املتصا ات -33

 وووان نمي وووة  ووور  المووود ات املكتةيوووة ملثسووويما فوووي   وووا  املكتبوووات الجا تيوووة ل وووا املووو  مل  فوووي نووواان 

 2:مديدت هي

 3.التقصيل    التك ار في  و ا ات ملالتمصيات ةا ة في   ا  الف  سة ملالتصايف -3

 .شمتصا  لالجفقات -2

 .وا يد الج   ملالقاامد املرتقد ة -1

                                                 
 (.33)ص  -.المرجع السابق - 1

2
 .  248 -.3998الدار الش ميةل  : القا  ت -.دئ  الدي   امد مبد ال ا ة/ الحاسا  لاملكتبات  

 
3
 379 -.3998 ار راوووووو  املصوووووو ئةل  : القوووووا  ت -. امووووود   وووووواملة موووووا ت/ ات  اسوووووامة ألامموووووا  الفجيوووووة لاملكتبووووووات مل  اكووووومل املتصا ووووو 

 379. 
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 .دئا ت إنتاوية املكتبات ملواران  رتا  آ اا ا -4

 .س مة ملس الة الا ا  إ   املتصا ات ملالحصا  مصط ا -7

 . وجمية امل مامات املكتةية    كت  مل ملرئات مللار ا    املاا   -6

 .شمتصا  في الارم  -5

 (. الجا  ئ شوصا  ل)ملر يل ممصية شةتيار ملالتبملئد في املكتبات  -8

 .دئا ت شوصا  لان املكتبان ملاةتصا يي املتصا ات -9

مل وو   ووول الحصووا  ملوو   تصا ووات  كتةيووة مل روومامة مل   يووة مروور  ووفاات  لكتوورملن البي ووا  

كشوووو ل كتالووووة ي وووود فط ووووا املرووووتفيد إم نووووات ملنصووووا  مل لتووووا  و فط يووووة مل ووووار  مل   صووووا ياتل يمكوووو  

تووي ملتوود  كروور التقجيووات التووي م فووا فووي   ووا  شنترنووا مل  ووب  شمتمووا  ملوو  رال ووة الشووبكة التامليووة ملال

 لتتد  الاسا ل 
ً
   اث

 مل لووو ا    قووود ات ( لووو ا   املروووتقدص)  وووا الشوووبكة التامليوووة ف وووي وتكوووان  ووو  مووودت  كانوووات ملهوووي 

الجفووووا   مل املقوووود ات الجارئووووة ملوووو  املت يووووات ملاملكتا ووووة لص ووووة مللوووورل  ياووووامل  التووووا صان فووووي املكتبووووات 

 فووي   ووا  املتصا ووات اسووتتما   سوو 
ً
ممصيووات اسووترواه املتصا ووات مروور )ل ال وو م مل سوو م ا ملةصا ووا

الشوبكة التامليوة ملنشوو  ا ملثسويما فوي  مروواص امل اوو  مل لو   وو  اوول الباوم ملالا ووا  إ و  املتصا ووات 

ألاكثوووور ملألاملسوووو  ملوووو   ووووبكة شنترنووووال ملوكووووان و اليفوووو   موووولل  مووووا وتوووول  ووووبكتي لتووووافار موووودت ليانووووات 

    وبكة شنترنوا لصملسروات التتصيميوةل  ورا لا ضوافة إ و  ةود ات شنترنوا الكباورت و ارئة    ةو

في امل ل الببصيوال افي ملالورة تشومل التتا ول  و  ف و س الب اموات  مل الف وارس امل باموة  مل الف وارس 

 مووا ي توول وووافار الموود ات الببصيال افيووة  CD Romاملاوووا ت ملوو   ON Lineاملتوواف ت ملوو  ةد ووة 

 .لصمرتفيدي  بش ل  با   مل ط ه مل   اتائات املكتبة

التبملئووود  وووا امل وووا   ةووو  الووورة لووو  نصوووي   وووبكة شنترنوووا ملثسووويما فوووي   وووا  الباوووم  ووو  ةووو   

  ت فة واوي  الق ا  إ   الا ا  لصمتصا اتل مل ل  تروت ي  املروتفيد  مل البا وم  ت فوة  اتائوات

املكتبووة املاوووا ت  ووا واتائوو   وو  املت فووة الةشوو ئة مل لوو  رن التشوو ات  وو  املكتبووات فووي  ناووا  التووال  

ملضتا ف ارس ا مل   بكة شنترنوا  ثوا  الروائدل لاسوتتما  ف وارس املكتبوات املتواف ت ملو  ةد وة 

ON Line  
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   مل إرسووال ا لا ضووافة إ وو  نرووخ  تصا ووات لبصيال افيووة موو  كتووا   ووا  وو  ةوو    ا ووة الكمبيوواو

 1:إ   املكتبة ألاة      ة   الرريد  لكترملني الرة ل   ملايا مديدت   م ا

 رة  يم  الرريد  لكترملني -3

 ف ا  س ه    الرريد التا ة. ...س مة الرريد -2

 وافار الج د ملالاما -1

 ملر يل امل اس ت الدمللية -4

املتتوود ت  وو  كتوو  مل  وو ت مل ووار فاثنترنووا تتوود  كتبووة مم مووة مامليووة واوواة  صووا ر املت فووة 

  يووم واووا  الصووارت ال مميووة إ وو  
ً
ملوووت   وور  التمصيووة لاسووتقداص  ن مووة التتوو ك ملوو  ألا وو ك لصوو ئا

 (2). ارت نصية مل   ي  إ    ت يات مالصة لصق ا ت في الكمبياو 

 

 

                                                 
1
 .248   -.3998الدار الش ميةل  : القا  ت -.دئ  الدي   امد مبد ال ا ة/ الحاسا  لاملكتبات  
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 الفصل الثالث

 

 اخلدمات الفنية يف املكتبة املدرسية

 : املبحث األول 

 : اخلدمات غري املباشرة

 .استالم الكتب وتسجيلها -1

 .التصنيف والفهرسة -2

 .اجلرد والصيانة -3

 .التجليد والرتميم -4

 الثاني املبحث

 .اخلدمات املباشرة: 

 .اإلعارة يف املكتبة املدرسية -1

 الرتبية املكتبية للطالب -2

 خدمة املناهج الدراسية -3

 تيسري املواد القرائية ملستويات الطالب -4

 حصة املكتبة -5

 املبحث الثالث                                                 

 :األنشطة املدرسيةإدارة املكتبات املدرسية ودورها يف تفعيل 

 .أمني املكتبة املدرسية -1

 .إعداد أمني املكتبة املدرسية -1

 .شخصية وصفات أمني املكتبة املدرسية -2

 .واجبات أمني املكتبة املدرسية -3

 .عالقة مدير املدرسة بأمني املكتبة املدرسية -4
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 اخلدمات الفنية يف املكتبة املدرسية

 :اخلدمات غري املباشرة :املبحث األول

الخدددمات املباةددي  لددي خدددت الخدددمات االنيديددات الفنيددة العددل ن ددن  ن ددا النددامدن   ا     ندديا   

املسددتفيدا  مباةددي  الكددت   وسددتفيدا  مدده اتدداات  دده  الخدددمات ا دده    يددا   نكدد  مددد   ددي  

 مددددمل  املكتبددددة  مددددم ال يددددا   ل يالدددددة ايخيامطددددا لتكددددن   ددددا ة   دددددمل  ال ددددد  التصددددب  املكتبددددة مت امددددددة 

 .انسة البناء مه الداخل  عى الخارج لتل نة  ار ا امل دنب  مم  كيل ا ةامتج

 استال  الكت  ا سجيدطا     -1

معددددى خيدددددل مناا دددددة لجندددددة املكتبدددددة  املدرسدددددة  مدددددم ةدددددياء كتددددداب  انا ددددد   مدددددمل  املكتبدددددة    نجدددددي  

 :الخ نات آلاخية

 (1.)ةميا نة  ننا  الكتاب  مم الفطيس لدتلكد مه  اة غملر من ن  في املكتب -1

التنصددية  مددم الكتدداب     ندبددة مدده الناةددي  ددلمي خنركددد اكجدد   مددم املكتدد     ن ددتف   صددنر   -2

 (2).منة خ تن   مم البيااات الخاصة  املؤلف ا ننا  الكتاب االناةي اخاركخ ال بع االثيه

 نددد  سددد  الكتدد  الددنار   نجدد  ميا نددة  يااددات الكتدداب ام ا  ل ددا  مددم  يااددات التنصددية ا مددم  -3

خنر   ثدددد  ا صددددة لدتلكددددد مدددده خدددددن  مدددده  يددددنب ال با ددددة مثددددل ا دددد  املددددال   اخكدددديار الصددددف ات الفددددا

 . ااا ياس الحياف
 
 .اكل كتاب اية  ي  نج  ي ا خة في الحا  االحصن   مم  دلة سدييا

بندددد التلكدددد مددده سدددالمة الكتددد  ام ا  ل دددا لملصدددل امل ددددنب  ن دددن  املكت دددل   تيطدددا  لختدددا  الدددي  -4

 .لتسجيلخاخ  املكتبة اخاخ  ا

خاخ  املكتبة ننضع  مم صف ة النننا  الداخدية ا مدم  دد  مده صدف ات الكتداب كدل  ن دنة 

  ده اضدنة  مدم مطدي  ييدع الصدفات املصدنر  العدل 
 
 مي  اا دد   ا دال

 
انق كل خيسمل  صف ة مثال

 .ن دن مطي ا مه ال با ة  اكد   ها الخاخ   مم مدكية الكتاب اكف ل    نكن   ي اا  الش ل

الخاخ  التسجيل اينضع مي  اا د   مدم م دا  ادارن مده صدف ة النندنا  الداخديدة ل سدجل   ما

 
 
 مست يال

 
 (3).انقة اييا بند رق  التسجيل ارق  التصنيف اكلخه ةكال

                                                 
 (. 61)ص  –. وزارة التربية والتعليم/ المكتبة المدرسية الحديثة  - 1
 (.61)ص –. حسن رشاد، مصطفى الشر بيني، علي السيد/ المكتبات المدرسية تنظيمها وطرف إدارتها  - 2
 ( . 12)ص  –. عبد اللطيف الصوفي/ ودورها في مستقبل التربية  –مصادرها  –تنظيمها : المدرسية المكتبات - 3
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خدددددددا   ياادددددددات الكتدددددداب فدددددددي  اوددددددر الينميدددددددة  اخيصددددددد  تدددددددنا ي خددددددناركخ ارا  دددددددا  صدددددديف الن دددددددي  ددددددده  -5

 .منضن ات ا  ا لغات ا

ا ددن الدديق  املسدسددل الدددا   مددم خيخ دد  ) مددم خااددات لتددداكه الدديق  النددا  ايشددتيل  ددها السددجل 

ا دددددن  بدددددار   ددددده رقددددد  التصدددددنيف ا لسدددددفدة الحيادددددا   ا  مددددده اسددددد  )االددددديق  الخدددددا  ( ارا  الكتددددد 

اخدددداركخ الددددنرا  ا طتددددة  ارقدددد  ،    ااسدددد  الكتدددداب  ااسدددد  املؤلددددف  ااسدددد  الناةددددي  اخدددداركخ ( املؤلددددف

اكال دد   نددد قيددد الكتدد  .   ددات اثبددات  الددة الكتدداب  ا لبيددا  مصددملر ال بددع  االددثيه  اخااددة لديال 

 . ات النسخ املتند  خ صي  س ي  السجل ل ل نسخة

 (.اس ت  ةيح الكيفية  الف ي  الثااية مه الخدمات غملر املباةي )خصنيف الكتاب   -6

 .خداكه اليق  النا  االد   الخا  اخاركخ النرا  في خاخ  التسجيل -7

كتاب الخا   مم ق نة صغملر  مه النرق ايلصداقطا  مدم كند  الكتداب  مدم بندد خداكه رق  ال -8

 . نصة مه  سفدة

خدددداكه  ياادددات الكتددداب  دددداور الفطددديس  افدددي  دددها السدددجل خ صددد   دددد  صدددف ات ل دددل اددده مددده  -9

 .الفنن  امل تدفة

اكيكددددده ضستناضدددددة  ددددده  اودددددر الفطددددديس   دددددناا   رادددددف  ا الفطددددديس املصدددددنف  الدددددي  بدددددار   ددددده 

 سدددددجل  مدددددم كدددددل مت دددددا رقددددد  خصدددددنيف الكتددددداب ااسددددد  املؤلدددددف ا ندددددنا  الكتددددداب اخيخددددد   ددددده    اقدددددات 

 .الب اقات   س   رقا  الخاصة ا نف  خيخ   الكت  في الداالي 

 فدددي  يديدددة الجدددي  مددده  دددجل الفطددديس
 
اكثبدددل فدددي خاادددة املال  دددات . ا ددده  ال دددناا   وسدددي اسدددتنياا

 . نسخ الكتاب  الداور اليق  النا   ا  رقا  النامة الخاصة

 

 .خ يكي   اقات الفطيس -11

 .اضع الكتاب  مم اليف في م ا  خيخ بة  مل  كت  املنضع التابع لة -11

 : ما اييا نتندق   يد املجالت ايتبع املكت ل ما نمي -

 .خ ت  املجدة   اخ  مدكية املكتبة في  ا  صف ة مت ا - 
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املجددة فددي الصدف ة الخاصددة ن دا فددي  دجل امل بن ددات الداركدة  اكيا ددي خ صدي    ددع  خ يدد -ب

 (4).صف ات ل ل مجدة  مم  د 

رق  

 التسدسل

رق  

 التصنيف

اس  

 املؤلف

 املال  ات الثيه  يااات التنركق الجةء  يااات النشي

رق   الجطة  التاركخ الدار امل ا    

 ضخصا 

   التاركخ

 (5)اين ج  جل املكتبة

 :ا ناك  جالت  ساسية ا خي  اي ية

 : ساسية مثل

 (. جل الينمية) جل قيد الكت   -1

 . جل قيد املور  نه  مم املكتبة -2

 . اور  ا  جل قيد الكت  املنار  لديدرسمل  -3

 . جل امل بن ات الداركة -4

 . جل ي صاء النشاط املكت ل -5

السددددجالت الفي يددددة ا ددددل ا خ ددددل   ييددددة  دددده السددددجالت  ساسددددية الددددي متنددددد   لكدددده   يطددددا   مددددا

 :السجالت التالية

 . جل ا تيا ات  يا ة  صدقاء املكتبة -1

 . جل ا تيا ات لجنة املكتبة -2

 . جل اململزااية -3

 . جالت مكتبات الفصن   -4

 . جل  صة املكتبة -5

 . جل قيد النساال التندييية -6

ل دديار  قددد خددداع ي ددم ينشدداء  ددجالت  خددي   مددي الدده  نتفددق مددع نبينددة اخجدددر ،ةددار  ي ددم    ا

 .املكتبة املدرسية اميااة الحيكة اي ا

                                                 
 .61 – 61ص  –. حسن رشاد، مصطفى الشر بيني ، علي السيد/تنظيمها وطرق إداراتها : المكتبات المدرسة - 4
 .661ص  –. عبد اللطيف الصوفي/ ودورها في مستقبل التربية  –مصادرها  –تنظيمها : المكتبات المدرسية - 5
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 :التصنيف والفهرسة -1

 :التصنيف -1

  دية التصنيف خييملز  ةياء  ده بندو ااضدنطا فدي مجين دات من يدة خجينطدا صدفات  ن صد

 .متشان ة ل سطل  مم راا  املكتبة النصن  ي م الكتاب في  سيع اقل ميكه

االطدددف  سايددنل منددة    نددي   النالقددة اكنث طددا  ددمل  مصددا ر املندنمددات ااملسددتفيد مدده املكتبددات 

 
 
 ن  دددددددق نيدددددددنح ارغبدددددددات  امياكددددددة املندنمدددددددات العدددددددل خ يددددددد   امددددددا

 
 كدددددددامال

 
ي دددددددم خن دددددددي  م تنيات دددددددا خن ييددددددا

 .مستفيدي ا

 نج    
 
 :ال ي نكن     ا ا  مه  ا ية التنمل   قي ا

 لدنالقددددات ال بينيددددة املن ددددن    ددددمل    -1
 
  مددددم خجييددددع الكتدددد  فددددي مجين ددددات نب ددددا

 
نكددددن  قددددا را

 .  ةاء  ه  املجين ات

  مددم يضددااة كتدد   دنددد  كديددا مطدديت  لددن  -2
 
ا  م تدفددة مدده املنياددة ا مددم سددبيل نكددن  قددا را

املثا  اإ  كل ا   التصنيف قد اضنل قبل ال دي  النشديكه الده  نن شدة اا دا  التصدنيف املثدل 

 لطندسددددددة الف دددددداء االتكننلن يددددددا  قيددددددار الصددددددنا ية اندددددد  
 
 ددددددن الدددددده  وسددددددت يع    اجددددددد ايددددددة م ااددددددا

 .الف اء  مم سبيل املثا 

 . د  خكن  املص لحات املست دمة اية ااضحة ام -3

اختكدددن  خ دددة التصدددنيف مددده ثالثدددة  ناصدددي  ساسدددية الدددي الجدددداا   الودددرقي   الكشددداف ال جدددا ي 

النس ل ا شتيل الجداا   مم الفئدات املنضدن ية العدل نيكده    خنددرج خ ل دا  ا يدة املندنمدات اخدي  

 ملا  يت دا مده  القدات اكيكده لدفئدات اليا سدية    خن سد
 
  لفئدات  ه  الفئات في الجداا  ميخبة اا ا

 .اي ية في  الة التدرج مه النا  ي م الخا  في الت سي 

 
 
 مددددن ةا

 
 مددددا الوددددرقي  اطددددن مجين ددددة اليمددددن  العددددل خددددد   مددددم الفئددددات   ددددل مسددددتنكات ا اخيثددددل  دددددنال

لنبارات الدغة ال بينية املستنيدة في  سيية الفئات في اف  النقل اله   نبر ايدة قييل دا الورخيبيدة 

قل ددا بن ددطا الددبنو اكيكدده ملجين ددة اليمددن     ختكددن  مدده  رقددا   ا مدده  دده  سدسددل الفئددات ا ال

 
 
 .ا ا   ما نتس  الورقي   البسانة ا،نجا  اسطنلة التهكي. الحياف ال جااية  ا مه كدي يا منا
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ي  الغانددة مدده التصددنيف لددي ي دديا  ا دديمل املندنمددات املن ددن    املكتبددة   يك ددة ختددي   كبددر  ددن  

ا دددد   مددددمل  املكتبددددة  ددددن خنسدددديق  دددده  املندنمددددات   يددددث خنضددددع كتدددد  املنضددددنع مسددددت اع لياا  ددددا اا 

 .النا د في النا د  مم اليف خجاار ا  اثق الكت  صدة  ينضن طا

 اتددل ي املددنا   ات املنضددنع النا ددد " ددها اخصددنيف الكتدد  اغملر ددا مدده املددنا  املكتبيددة 
ف
منضددن يا

 . ا العل ني  طا استنيا  منمل   نار بن طا البنو

 :ة التصنيف في املكتبة املدرسية  يي

التصددددنيف الجيدددددد  ددددن املنيدددددار الح ي ددددي الددددده  نيملدددددز املكتبددددات الجيدددددد  ااملكتبددددات  خدددددي  اخكيددددده 

 :  يية التصنيف في  اة

 ددددددجل منضدددددددن ي لجييددددددع م تنكدددددددات املكتبددددددة مددددددده كتدددددد  ا اركدددددددات اميا ددددددع ا ةدددددددينة ا ادددددددال   -1

 .ااس نااات

  ِي ددم املنضدددن ات العدددل نب ثددن   ت دددا ضددديه وسددا د ال دددالب ااملدرسدددمل  االبددا ثمل  فدددي النصدددن  -2

 .م تنكات املكتبة

 .وسا د املكتبة في    ختنسع  استييار في مجين ات ا -3

 قبددددل اختيددددار ا ددددا  منددددمل  لدتصددددنيف  اددددة نجدددد   دينددددا 
 
 يددددث  اددددة مدددده ال دددديار     افكددددي  يدددددا

  ن ا  التصنيف الي
 
 را سا

 
 : ميا ا  بنو  منر العل خيخب  ارخبانا

 .ا د  احج  الكت   -1

 . د  راا  املكتبة امستنا   الث افي االفكي   -2

 .مست بل املكتبة -3

 .انع املكتبة -4

 :ايه  ناصي التصنيف الجيد العل نيكه     سا داا في اختيار ا ا  منمل 

 لجييع اياع املنياة -1
 
 اةامال

 
 .   نكن   اما

 .   وسي   التنسع  استييار مع خنسع املنياة ،نسااية -2

 .ياع  دند  مه اياع املنياة   وسي   إضااة ا -3

 .   وسي   تنسع بنو الفياع العل كاال من ن   مه قبل -4

 ا   نتدرج مه النا  ي م الخا  -5
 
 من  يا

 
 من جيا

 
 خيخ با

 
 .   نكن  التصنيف ميخبا
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 .   نتسع التصنيف لدينا   خي  العل خي  ي م املكتبة -6

 (6).   نكن  لة رمن  خد   مم  قسامة اخفييناخة -7

: الندنددددد مدددده  ا يددددة التصددددنيف املسددددتنيدة فدددددي مكتبددددة املدرسددددة ا  دددد   دددده   ا يددددة لدددددي ا ندددداك

خصدددنيف كادددز التنسددد ي  خصدددنيف مكتبدددة الكدددننغيس  ميككيدددة  خصدددنيف  ددداا   خصدددنيف رااجاااثدددا   

 .خصنيف  نن  النشي  

ميدفددددل )ا ةدددطي  ددده   ا يددددة  دددن خصدددنيف  نددددن  النشدددي   ددددها التصدددنيف مددديخب  ب ددددخ   دددن 

 :لطها ال خ    يية خاصة في مجا  املكتبات كناة –ي الجنسية  ميك (  نن  

 .اضع خصنيف  املي ةطملر -1

 . س  ا رس ا ةيف في  ا  مدرسة  النال  لتدري  املكتبمل  -2

 .سا   في اضع ا ا  الفطيسة  اجدن  مملر كية امل ب ة الين  -3

 (ALFA) الجينية مملركية)كا  ونتبر مه املؤسسمل   ا   ينية مكتبات في النال   -4

 : خصنيفة -

 ونيل فدي مكتبدة الجامندة اكدا   – 1876اضع  ها التصنيف   بنتة  ا م  ا  
 
كا   نن  نالبا

صددددف ة كااددددل اددددنا   42ا ااددددل ال بنددددة  ا ددددم  ددددد  –ندددددرس اليكاضدددديات افكددددي   دددديار  خن ددددي  مكتبددددة 

 
 
 نددداك نبندددة خ ددنر  دددها التصدددنيف اتيجدددة ا تيدددا   اخ بي دددة ا صددب  نت دددنر سدددنة اراء سدددنة ا اليدددا

( 4) بددددددار   دددددده ( 21)ال بنددددددة  –املور يدددددة ( 21) مددددددا فددددددي النيطدددددي  سددددددت د  ال بنددددددة  –،ا دملزندددددة ( 21)

 .مجددات خي يل ملجددنه  ا   ن الجداا  اليا سية االثاني  ن الكشاف النس ل

 (:النشي  )مةانا خصنيف  نن    -

 :نتيملز بند  مةانا

 .تخصنيف  املي  اة نتياشنى مع م تدف الث ااا -1

 .خصنيف منضن ي    التصاايف غملر املنضن ية  اءت  الفشل -2

 .التصاايف العل كاال قبدة ا خل بند  ل سل  لا ل منة -3

 قا ل لدتندنل االت نكي -4
 
 .خصنيف مي   دا

                                                 
 (18( )11( )11)ص -.سعيد أحمد حسن/ المكتبة المدرسية ورسالتها التربوية  - 6
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 لد  الجييع امياة -5
 
 منيااا

 
 .وست د  رمةا

 (.الورايية النشيكة)وست د  خيايية اا د   التصنيف  -6

النشدددديكة اسددددت د  الفاصدددددة النشدددديكة اكددددل  صددددل  –( قسدددد   ددددد   رمل بنشددددي  صددددن   النشدددديكة)

 .لنشي  اكل قس  لنشي  اياع

 . ّا   كشاف  يد  امع لجييع م تنكاخة -7

 : ين ة

 . صي  صن  املنياة البشيكة بنشي   صن   -1

 .قدة  د   قسا  االفياع -2

 .ا نن د من  ية  ورخ    ه   صن  النشي  -3

  الندن  ا نن د خنا   ف -4
 
 – ددن  ا تيا يدة ) ي م تنكات  ه   صن  ابن طا مة     دا

الور يددددددددددة  –الخددددددددددمات ض تيا يدددددددددة  –، ار   -ال ددددددددداان   –السياسددددددددددة  –، صددددددددداء  – دددددددددد  ض تيددددددددداع 

 (.االفد دنر  –النا ات االت اليد  –املناصالت  –االتندي  

 اال نيكه النصن    ب ةن -5
 
 .  ما  دا  لغتةاصل الدغة  ه   ب ل   صحي ا

ا ددا   اددة من ددن  الكنددة ن تدداج ي ددم  ندددنل اخ ددنكي خددنفي  نددن  : سددئل  نددن   ي نددة فددي التصددنيف -

 (7).سنة 81مه  يي  1931 ا  ( 13) ندما كا  ونيل  مم ال بنة 

 :خصاا   ها التصنيف اصفاخة

 :الصفات النامة

ا  ي ددددم  كصددددر خصنصددددية نددددخل ضدددديه الوركيبددددة الطيميددددة اطددددن ا ددددا  نتفدددديع مددده النددددال  ي ددددم الخدددد

 لة ا ةء منة
 
 . صنر  اي ية  يمية بشت خنا  ي   يث كل رق  ن طي  مم نيمل  رق  نكن  خابنا

 . قسا  11( اياع 11 – صن   11) ا ا  وست د  الوركيبة النشيكة  صنر  اي ية  -  

 نيكددة  ددها التصددنيف  مددم الخصنصددية املنضددن ية الدقي ددة مددع  خدده بنددمل  ض تبددار ا تيامددات - ب

 .املستفيد

 :الصفات الخاصة

                                                 
 (.02)ص  -نفس المرجع السابق - 7
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 االغاندددة منددددة خددددهكملر املصددددنف  لرقددددا  متداخدددددة : اسددداال التددددهكملر -1
 
 م صددددن ا

 
       ندددداك خكدددديارا

 (.كيل  دد لة رق  ند   دية –النساال امل ااية )الي خ طي في  د  مناقع 

 .اساال التهكي  مل  الدغة ا  ب -2

 .خكيار م صن   جدا  الت سييات املن د  -3

 (.921)ف   يك تمل  خصن: الورا   -4

 ( 7) دددد  ا : الجدددداا  ااملسدددا د  -5
ّ
ل دددل  ددددا  اميفدددة اغاندددة ا ددددف انيك دددة اسدددت دا  يا   

 (8). داطا  ساينل اا د  ن النصن    يق خفاصيل املنضنع

 :الفهرسة -2

 فدي  دددن  املكتبدات ااملندنمدات     دداطا الت دا ي السدي ي   مددم  خيثدل
 
 ا دار ا

 
  امدا

 
الفطيسدة م اادا

املنيادددة ،نسدددااية اخ ددددنيطا منصدددناة امنت يدددة لدبدددا ثمل  ل دددي وسدددتفيداا مت دددا فدددي م تددددف املجددداات 

 .النديية االناملية

ملكتبددددة بشدددد ل خددددا  اددددال الددددي ركدددده  سايددددنل مدددده  ركددددا  الطامددددة لمل يددددا  الفنيددددة العددددل خ ددددن  ن ددددا ا

نيكدده  نددة مكتبددة ضسددتغناء  دده الفطيسددة خاصددة فددي  صددياا الحددا ي  صددي خددداق ااافجددار املندنمددات 

ا لددت بسددب  الكدد  الطااددل مدده مصددا ر املندنمددات االنيددن املوزانددد ملجين ددات املكتبددات امياكددة التنثيددق 

 . ااضااة ي م  غيملر نبينة املندنمات العل  صب ل  كصر خ صصية

دا  الفطيسدددة خصدددب  املكتبدددات امياكدددة املندنمدددات  بدددار   ددده م دددا   ملصدددا ر املندنمدددات ا ددد  ابددد

 .ي م    خفشل في خ دن  اماافطا املنانة ن ا  ا الي ينصا  املندنمات لجيطنر املستفيدنه

 :لي مجين ة   يا  الفنية العل خؤمه  شكيل اخ    ه  النيديات التالية :الفهرسة

 .ببدينغيااية العل خ   الكتا ة الببدينغيااية االتصنيف امه ث  النثااقاضع التسجيالت ال -1

 .ي خا  املنا  في ا ا  املندنمات املتبع -2

 .اضع اخن ي  الفطارس  ي تدف  ة الطا -3

 .خن ية اقيا    ا ية الفطارس املن ن   ا يدياخة الت نية -4

 : يث  اة نن د  د   اناع لدفطارس الي

                                                 
 (.1( )5( )8( )1)ص -.زياد الحسين/ الفهرسة  - 8
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 :الفطيسة النصفية

 املنالجددة الددن صددفية  ا الفطيسددة الددن صددفية  سددجيل  ناصددي البيااددات الال مددة لدت  يددق اك صددد 

مدده  نكددة النثي ددة  ا الن دداء االعددل خيملددز   دده غملددر  مدده  ا يددة سددناء كددا  الكتدداب منفددي ا كالكتدداب  ا 

 مددده  يدددل  ةددديل كيدددا قدددا  املنشدددنر فدددي ي دددد  الدددداركات   ا 
 
 نيا دددة  ا خ يكدددي الب دددث  ا كدددا   دددةءا

  ا    دددددث
 
  ا م بن دددددا

 
املدددددؤخيي   ا الفصدددددل فدددددي   دددددد الكتددددد  التجيينيدددددة سدددددناء كدددددا  الكتددددداب م  نندددددا

 كااددددل اسدددديدة التسددددجيل اددددإ  
 
  ا  ناسدددد ة  ةددددنة الدملددددزر  ا  نددددا

 
  ا الكوراايددددا

 
  ا  صدددديكا

 
 سددددينيا

 
 سددددجيال

   ناصي البيااات الن صفية خ ا  خكن  اا د  اا خ تدف يا   در اختالف مت دبدات اصدف الجنااد

 .املا نة لملا ية

املسددددؤالية الفكيكددددة   نددددنا  الن دددداء  رقدددد  ال بنددددة  م ددددا  النشددددي  اسدددد  : ا شدددديل  دددده  البيااددددات

الناةدددي  خددداركخ النشدددي   دددد  الصدددف ات   دددد  املجدددددات  النسدددبة لدي بن دددات اامل  نندددات اندددن  

ا دددديمل  الن ددداء  الدقي دددة ف ن دددا  املسدددجالت السدددينية االبصددديكة ا دددد  الد  دددات احجيطدددا الن  دددا

ي ددددم ذخددددي  لددددت مت دبددددات .. الفدددديد   النسددددبة لديصددددغيات الفيدييددددة ام يدددداس اليسدددد   النسددددبة للخددددياا 

 .النصف املا   لملا ية   ل  انا طا ا ة الطا

 :الفهرسة املوضوعية

الدددي العدددل خ دددت   ينضدددنع الكتددداب الدددي مددده   ددد  ا صدددن   ادددناع الفطيسدددة  لدددت    دددا ا خكدددن  

خددددت ال اايدددة العدددل خفت دددي يلي دددا املكتبدددة الغيكبدددة اددددها .... املنضدددن ات  قي دددة يا  ن دددن  قاايدددة لدددي اس

اضدددننا قدددناا  الكتددد  املصدددنفة يلي دددا ال دددناا  الببدينغياايدددة املنضدددن ية اكشدددااات الدددداركات  مكددده 

 لدفطيسدددة املنضدددن ية العدددل  ن دددى  نصدددف م دددين  
 
ي ددددا  قاايدددة  دددي اس املنضدددن ات خكدددن   ساسدددا

 .الكتاب

الحدنثددددددة  سددددددت د   صددددددفة  ساسددددددية الفطددددددارس الب اقيددددددة ي   نتبددددددر الفطددددددارس ااملكتبددددددة املدرسددددددية 

 :الب اقية  ا ل  اناع الفطارس لال تباركه آلاخمل 

 .اييكه يضااة   اقات  دند   ا استبنا    اقات غملر ميغنب اي ا: امليااة

  يدددث    كدددل   اقدددة  نتبدددر ا دددد   دددهات ا لدددها اإادددة نيكددده يضدددااة مدددداخل  دندددد   نتبدددر : املدددداخل

 .املداخل ال دنية

 ايشددملر 
 
 ددها اكنب ددي    نكددن   ندداك اطدديس   ددادي  ددا  لديددنا  املكتبيددة وشدديل كددل الكتدد  خفصدديال

 صددفة  امدددة ي ددم  ادددناع املددنا  املكتبيدددة  خددي  املن دددن   املكتبددة مددده صددحف امجدددالت امددنا  سدددينية 
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لددددد  خدددددهكي ا صددددديكة ي  ن ددددد     نكدددددن   نددددداك اطدددددارس اي يدددددة  ا خاصدددددة لديجين دددددات الخاصدددددة العدددددل 

 في الفطيس النا 
 
 .خفصيال

الف ددددد  اضختيدددددار  الشدددددياء : اكنب دددددي    خكدددددن   نددددداك  دددددجالت لدنيديدددددات املكتبيدددددة الطامدددددة مثدددددل

ا،ضدددددااة االتن يدددددة  ضسدددددل الك  اضسدددددتنار   االنشددددداط الث دددددافي   يدددددث  ن دددددي صدددددنر  صدددددا قة  ددددده 

 .املكتبة اخيكه البا ث مه ختبع  ه  النيديات ي ا اقتضنى  مي

 :ست د  في املكتبة املدرسية الب اقات آلاخيةا 

 لدورخ دددددد  ال جددددددا ي  سددددددياء ( املدددددددخل اليا  دددددنل: )  اقدددددة املؤلددددددف -1
 
اخيخدددددد   دددددده  الب اقددددددات نب دددددا

 . املؤلفمل 

 لدورخ   ال جا ي لننااكه الكت :   اقة النننا  -2
 
 .اخيخ  الب اقات نب ا

  رقا  التصنيف:   اقة املصنف -3
 
 .اخيخ  الب اقات خبنا

 نصدددة اخنضدددع فدددي صدددنا نق الفطدددارس   5×3ا  اقدددة الفطيسدددة خصدددنع مددده ارق البرسدددتن  م ددداس 

 لدورخ ددد  سددالف الدددهكي ا ندداك قنا دددد خيا ددم  نددد كتا دددة الب اقددة قنا دددد  خددي  لدورخ ددد  
 
اخيخدد  نب ددا

 .ال جا ي

 : مصادر البيانات البطاقة

 :خؤخه  يااات الب اقة مه  د  مصا ر

املؤلدددددف )خؤخدددده  يااددددات النندددددنا  ا يااددددات املسددددؤالية  صددددف ة الننددددنا  امدددده  ددددده  الصددددف ة -1

 . يااات النشي( ااملور   اكاخ  امل دمة

 .امل دمة االتيطيد -2

 .غالف الكتاب -3

اكال       يااات النننا  ااملسدؤالية خؤخده مده صدف ة النندنا   مدا  دادي البياادات اتؤخده مده 

 .صف ة النننا   ا مه امل بنع كدة

 :  دااة

 .ستفيدنه مه املكتبة ا يئة النامدمل  ن ا ن   ا  لخدمة امل -1

 .ياة ن د  سياسة املكتبة انبينل ا ا  دااطا -2
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 (9).سطن  النصن  ي م الكتاب  ا املا   املكتبية امل دن ة  -3

 :اماافة

 .الفطيس قااية  صي ا سجيل ملنا  املكتبة -1

 .الفطيس   ا  اسور اع املندنمات -2

املسدددتفيد  يندنمدددات  ددده الكتددد  املن دددن    املكتبدددة ملؤلدددف مدددا  ا  دددل نن دددد  املكتبدددة  يمددددا  -3

 كتاب ن ها النننا ؟ ا ل نن د  املكتبة كت  ملنضنع منمل ؟

خيخ ددد  مدددداخل املدددؤلفمل    يك دددة خدددؤ   ي دددم  يدددع الكتددد  العدددل قدددا   كتا ل دددا مؤلدددف اا دددد فدددي  -4

 .م ا  اا د خ ل اف  ضس 

 خيخ   مداخل ر اس املنضن  -5
 
 .ات   يث خجيع املنضن ات املتشان ة منا

 .ن يل ال ارئ مه مدخل غملر مست د  ي م مدخل مست د  -6

 .ند  ال ارئ  مم اليق  الخا  اله  نيخ   ي ت ا  الكت   مم اليف اك د   ة -7

   ل كتاب من ن   املكتبة -8
 
 خفصيديا

 
 .ون ي ال ارئ اصفا

 : انا ة

 : د  في املكتبات ا ه   ا ية لي نا ثالثة  ا ية را سية لدفطارس العل  ست

 
 
 (املنضن ات –الننااكه  –اطيس املؤلفمل  )ا ا  الفطيس املجة  :  اا

 
 
 .ا ا  الفطيس ال امنينل: ثاايا

 
 
 (10).ا ا  الفطيس املصنف: ثالثا

 
 
 :الفطيس املجة  – اا

 : اطدددديس املددددؤلفمل  -  
 
  جاايددددا

 
  ا ددددن الفطدددديس الدددده  خيخدددد  ايددددة الب اقددددات  ا املددددداخل خيخ بددددا

 
اا ددددا

 .يلخ..  سياء املؤلفمل   ا املور يمل   ا امل يركه

ااطدديس املدددؤلفمل   ددن   ددد  الفطدددارس فددي املكتبدددات  اا نيكددده    نكددن   املكتبدددة اطددديس كامددل مدددا لددد  

 . شتيل  مم    ة ل مه  ة ا  اطارس املؤلفمل 

                                                 
 (.0-1)ص  -نفس المرجع السابق - 9

 .16- 50ص  –أحمد حسن سعيد / المكتبة المدرسية ورسالتها التربوية  - 10
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 : النندددااكه اطددديس - ب
 
 اا دددا

 
  جاايدددا

 
ا دددن الفطددديس الددده  خيخددد  ايدددة الب اقدددات  ا املدددداخل خيخ بدددا

لنندااكه الكتد   اكتيتددع  دها الفطديس  ل ييددة خاصدة فدي املكتبددات الني يدة  يدث كددا  لنندنا  الكتدداب 

 خبه  اية  نانة كبملر  في صياغتة ل سطل خهكي 
 
 مسجن ا

 
 .  يية كبملر  اكا  قصملرا

 : ال جدددددا ي الفطددددديس املنضدددددن ي -  
 
ا دددددن الفطددددديس الددددده  خيخددددد  ايدددددة الب اقدددددات  ا املدددددداخل خيخ بدددددا

 لي اس املنضن ات العل خندرج خ ل ا الكت 
 
 اا ا

 
 . جاايا

ار اس املنضددددن ات فددددي  ددددها الفطدددديس ر اس م صصددددة      اددددة ونددددد ل ددددل كتدددداب ر س منضددددنع 

 الكتددداب الددده  وندددالم منضدددنع الكيييددداء . نالمددد   سدددنة املنضدددنع  الكتددداب
 
نكدددن  ر س منضدددن ة مدددثال

 . ا كها( الكييياء)
 
 .اخيخ   ه  الي اس  جاايا

 
 
 :الفطيس املصنف: ثاايا

 اادق ا دا  التصدنيف 
 
 من جيدا

 
 من  يدا

 
ا ن الفطيس الده  خيخد  ايدة الب اقدات  ا املدداخل خيخ بدا

اكتكددن  الفطدديس . الدده   نتيددد  ديددة املكتبددة فددي خيخ دد  مجين ات ددا  مددم     نددد لددة كشددااات  جاايددة

 :ملصنف مه ثالثة  قسا  ليا

 .كشاف  جا ي  املؤلفمل  االننااكه -3. كشاف  جا ي  ي اس املنضن ات-2. ال س  املصنف-1

 :اينتبر ال س  املصنف  ن ال س  اليا  نل لطها الفطيس  اكتيملز الفطيس املصنف  لاة

 .ونك  الن ا  املن  ي الخا     ة التصنيف املتبنة في خيخ   الكت   املكتبة -1

 .نكشف مد  قن   ا ضنف التغ ية املنضن ية مل تنيات املكتبة -2

 ن ده  املجين دة  ا  لدت  -3
 
 كدامال

 
نيكه نبع كل مجين ة  ا كل قسد  مده الكتد  لتكدن  اطيسدا

 .ال س 

  رقا  خ ة التصنيف ي م  د  الت يد  ل  لغة -4
 
 .نؤ   خيخ   املداخل اا ا

 .وسا د  مم خجييع كل املنا   ه راس منمل  -5

 : ما  ينب الفطيس املصنف

1-   ً
َ
 .نت يه الب ث في الفطيس ي ياء  يديتمل      ا د مه است دا  الكشاف ال جا ي  اا

ا تيدددا   مدددم خ دددة التصدددنيف املتبندددة فدددي املكتبدددة نجندددل اا ديتدددة ميخب دددة  يدددد   دددن    دددها  -2

 .التصنيف

3-  
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 :الفهرس القاموسي: الثًاث

مل    اقددددات  ا مددددداخل املددددؤلفمل  االننددددااكه ا ددددن الفطدددديس الدددده  نجيددددع فددددي خيخ دددد   جددددا ي اا ددددد  دددد

 فدي املكتبدات  ميككيدة
 
ا  د  مدا نيملدز  دها . ااملنضن ات  ايند الفطيس ال امنيدنل  كصدر  ادناع ةدين ا

 :الننع مه الفطارس

 .نجيع  ي ا  اا د كل املداخل العل قد ن تاج يلي ا ال ارئ  -2. سطل ضستنيا -1

 : ما  ينب الفطيس ال امنينل

 . كصر  في املكتبات الصغملر  اخاصة املدرسية وستنيل -1

 .(11)نتلثي  الصنن ات االتن يدات اخاصة  املكتبات العل خنين اطارسطا بسي ة -2

ملدددا كدددا  نتنددددق  املكتبددات املدرسدددية اإاندددا انسدددق  اسددتنيا  الفطددديس ال امنيدددنل الددده  ونتبدددر  لكدده

 لجييدددددع  ادددددناع املدددددداخل لدكتددددد  االدددددداركات العدددددل خيدكطدددددا املكتبدددددة ا دددددهلت ا ن ددددد ي مسدددددتنيل 
 
 دددددجال

 مددا ي ا كددا   ددد  . املكتبددة ي ددم اسددتنيا   كصددر مدده اطيسددل اا ددد   ا الدده اب ي ددم  كصددر مدده م ددا  اا ددد

 ا نجددداا  املاادددة الددد    نددداك م  ددد  لةكا خدددة  ا  مدددل فدددي رادددع الك
 
  ددددا

 
تددد  فدددي املكتبدددة املدرسدددية قدددديال

النددد   اي سدده اسددتنيا  اطيسددل املؤلددف ا دد  فددي  دده  الحالددة ي      ددها الفطيسددل نكفددي انجددا  

 (12).الكت  امل دن ة

 :أشكاله

 
 
 :الفطيس امل بنع:  اا

اطيس خ بع املداخل ايدة  مدم ةد ل صدف ات كيدا خ بدع صدف ات الكتد   اكجددد فدي مجددد  ا ن 

 . ا  كصر  ار يا ن تن   ها الفطيس  مم املداخل املن ن    فطيس الب اقات

 
َ
ً
 
 :الفطيس امل ةا : ثاايا

 نصددددة ايسددددجل  دي ددددا البيااددددات الخاصددددة  7.5×4اكتكددددن  الفطدددديس امل ددددةا  مدددده  ددددةا ات م دددداس 

 فددددي غددددالف قددددن  نيكدددده ات ددددة ايغالقددددة اضددددااة  كتدددداب اا ددددد  ا 
 
خ ددددة  الجددددةا ات بنددددد خيخيف ددددا  جاايددددا

                                                 
 .16- 11، ص18ص –سعيد أحمد حسن / المكتبة المدرسية ورسالتها التربوية  - 11
 .68ص –محمد ماهر حمادة، علي القاسمي / تنظيم المكتبة المدرسية  - 12
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 ددةا    ميخبددة  711-511اكوددرااح  ددد  كددل  ددةء مدده   ددةاء الفطدديس امل ددةا   ددمل  .  ددةا ات  دنددد  يليددة

  س  املداخل النار   اية
 
  جاايا

 
 (13).خيخ با

 
 
 :الفطيس الب ادي: ثالثا

 نصددة  اكدددا  كددل مدددخل  مددم  5×3خل  مددم   اقددات م دداس ا دن الفطدديس الدده  خدددا  ايددة املدددا

  اقددة مسددت دة  االفطدديس الب ددادي  بددار   دده ثبددل  جددا ي لديكتبددة ون ينددا  يااددات  دده كتدد  املكتبددة 

نست يع    اصل يلي ا  ه نيكق املؤلف  ا النننا   ا املنضنع اخكن    اقدة املددخل اليا  دنل  مدم 

 : د   اناع الي

الب اقة نكت  اس  املؤلف في الس ي  ا  افدي النصدف  سدفل مده  في  ه :   اقة املؤلف -  

الب اقددة نددهكي  يددا  املتابنددة الدده  نددد   مددم الب اقددات  خددي  العددل  نشدد ل لددنف  الكتدداب ااملصددنفة 

 .في الفطيس

 يددث نكتدد  ر س املنضددنع فددي   مددم الب اقددة  ددالحياف الكبملددر  اككتدد   مددم : املنضددنع   اقددة - ب

 .اف  البند اله  نكت  اية  ننا  الكتاب

نكتددددد  فدددددي   مدددددم الب اقدددددة  مدددددم افددددد  البندددددد املكتدددددنب  دددددة النندددددنا   جسددددد  :   اقدددددة النندددددنا  - ت

 .الب اقة اككت    ياف صغملر 

رئ ي ددم املدددخل الببديددنغيافي املسددتنيل فددي ي الددة اا ددي  سددت د  لتن يددة ال ددا:   اقددة ، الددة - ث

 مدا ي الدة اا دي اتن دة . الفطيس   ين ى    ا خ يدة مه املددخل غملدر املسدت د  ي دم املددخل املسدت د 

 (14).ااتبا  ال ارئ ي م ا ن  منضن ات  املنضنع اله  نب ث اية

 
 
 : رابنا

 
 :الفطيس امل ياء ذليا

ات امياكدددددة املندنمددددات سدددددا د  مددددم نشدددددنء اخ دددددنر ي  اسددددت دا  الحاسدددددنب ضلكورانددددي فدددددي املكتبدددد

 ياامت ،اتاج امليكة  ملداخل الفطيسة ااي ا خ دن   يئدة ميكةكدة  فطيسدة مدنا  املندنمدات ا سدجيدطا 

 مدددم  ةدددينة ميغن دددة لودددزا  م تددددف مكتبدددات ال  دددي النا دددد  ا الندددال  ن ددده   ةدددينة االعدددل  دددنف  

 .خنتت   اقات الفطيسة الخاصة  ي بن ات االنقل  ست يع  ناس ة الحاس  ضلكوراني    

                                                 
 (.16( )11( )18)ص -.سعيد أحمد حس / المكتبة المدرسية ورسالتها التربوية  - 13
 .11-16ص  –ماري بيكوك دوغالس؛ ترجمة عبد الرحمن الشيخ / مكتبة المدرسة االبتدائية وما تؤدبه من خدمات  - 14
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 1968ي ددم  ددا   1966 يددث    مشددياع الفطيسددة ضلكوراايددة مددي  يددي دتمل  خيتددد  ا ددم مدده  ددا  

اصدددددف  بديددددددنغيافي لدكتددددد   الدغددددددة ،ا دملزنددددددة  35111اايدددددة خدددددد  خددددددناملر ( 1مددددددارك )ا نددددددق  ديددددددة ا دددددا  

 .اسييل  ه  املي دة  املي دة التجيكبية

الدي ما الددل مسدتيي   عددى آلا  اي ددا ( 2مددارك)اسدييل  1968لثاايدة ا ااددل بندد  ددا   مدا املي دددة ا

خلسسدددل خدمدددة اةدددوراك  ااددد  لديكتبدددات مدددع يم اايدددة اضدددع  نددددنالت خاصدددة  مدددم ةددد ل املدددداخل فدددي 

 .  اقة الفطيسة

 ا   نددددددا ي ددددددم ينشدددددداء ةددددددبكة  بدينغياايددددددة يقديييددددددة اةددددددب ات  2ا1 يددددددث    املشدددددديا مل  مددددددارك  -

 .اطيسة مشوركة

 :امه     انااد يا -

التن يددد االت نددمل  فدددي  يديددات الفطيسددة االت ندددمل   لددت لن ددن  املدددداخل الجددا ة   مددم ةددديك   -1

 .ميغن 

 .ضقتصا  املا   في النف ات االت اليف -2

 .املسا د  في ي دا  الفطارس االببدينغياايات امل تدفة في املكتبات -3

 -السدسددة  –ر س املنضدنع  –النندنا   –املؤلف : ااملندنمات العل ن يطا الشيك  امليغن  لي

 .اخصنيف  نن  النشي  ااملكتبة النننية  ميككية -مكتبة الكننغيس  - راق  التصنيف 

 :اجلرد والصيانة -3

 :الجي  -1

 يديدددة ي صددداء الكتددد  لدتلكدددد مددده ا ن  دددا فدددي املكتبدددة امنيادددة الكتددد  املف دددن   لدنيدددل  مدددم   دددن 

 لدن   املتبنة
 
اخجي  املكتبة املدرسية مي  كدل  دا    مدا من دد . استنا ت ا  ا ة ف ا مه السجل خبنا

. ةالجددي  ايكدددن   ددا   مدددع   انددة الندددا  الدرايدددنل ضدديه اودددر  ضمت ااددات  ا فدددي م دددع الن ددددة الصددديفي

اخنقددف . ايندده  دده من دد الجددي  قبدل  سددبن مل  مده  داددة  عددى  ندا   ييددع الكتد  املنددار  ي دم املكتبددة

، دددار  االودددر    مدددم املكتبدددة  ثنددداء اودددر  الجدددي  ايسدددتنمل  املكت دددل بندددد  مددده التالميددده فدددي  يديدددة الجدددي  

 مدددع   يدددث نيسدددت   دددد    دددجل املكتبدددة  ا اطددديس املنضدددن ات بندددد    ن تدددار مت دددا  كصدددر ان
 
سدددجاما

نبدددد  الثددداني  يياقبدددة . خيخ ددد  الكتددد   مدددم رادددنف املكتبدددة اكلخددده آلاخدددي  ييا ندددة الكتددد  ادددنق اليادددنف

الكتدد ف اددإ ا كددا  الكتدداب فددي م ااددة خكسددة  مددم الدديف    يددث خكددن   ااتددة  ماميددة ي ددم  سددفل   نيددا 
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 مددا ي ا كددا  . 1985ن دع  ا   مددم مطدي   اقددة الفطيسددة ذخدي رقيددمل  مده سددنة الجددي   كدل  نددهكي  دا  

 ا سددددح  الب اقددددة مدددده الدددددرج 
 
الكتدددداب غملددددر من ددددن  فددددي م ااددددة  نوددددرك م ااددددة  مددددم مطددددي الب اقددددة خاليددددا

 .لتنضع في م ا   اا ل  الة  مم  د  النثنر  مم الكتاب اله  خيثدة انق اليف

ا كدددها وسدددتيي النيدددل ي دددم    ننت دددل الجدددي    ندددد ا خكدددن   ييدددع الكتددد  املن دددن   ادددنق اليادددنف 

ة امؤةددي  دي ددا خدددف   اقددات الفطيسددة اخكددن   مدداكه الكتدد  غملددر املن ددن    مددم الياددنف غملددر منكسدد

 فددي م دا  خددارج   راج الفطيسددة
 
 مددا ي ا . مؤةدي  دي ددا خدددف الب اقدات    نيددا   اقات ددا منضدن ة  اابددا

  ثنددداء الجددددي  اكنب ددددي 
 
ا ددددت بنددددد  لدددت كتدددد  غملدددر منكسددددة  مدددم الياددددنف اطددددها ون دددل    ددددا خيكدددل سددددطنا

 فددي   اقددات الفطيسددة اكنب ددي الن ددي فددي  مي ددا اصددنع   اقددات لطددا  ا    ددا  ي  دد
 
ا  ا    ددا لدد  خدددا   صددال

منضددن ة خ ددل فددي م ددا  غملددر م ا  ددا مدده التصددنيف املنضددن ي الدده   نتيددد  املكتبددة افددي  ييددع  دده  

 .الحاات نج   سنكة  مي ااستكيا  الجي 

ل بي ي انق اليانف ث  خدا  كشدنف  الكتد  بند ي  اء  يدية الجي    نا  الكت  ي م اضنطا ا

 .املف ن   لتستنا  مه املستفيدنه  س   صن  

 ليت يددل كصددر  ضسددت دا   
 
 مت نددا

 
  ددالجي   نجدددد  خجديدددا

 
 خاصددا

 
اكيكدده لديكت ددل    نصددنع  ددجال

اليمددة  اسدد  املؤلددف   نددنا  الكتدداب  ا ددد  مدده السددننات املسددت بدية : نكتدد   ديددة بشدد ل مسددت يل

افددي  دده  الحالددة وسددتنمل  املكت ددل ن ددها السددجل فددي ي ددياء  يديددة الجددي   .  ت  اي ددا  ددي  املكتبددةالعددل سدد

( ×)اكددت   يديددة الجددي   نضددع يةددار  .    الكتدد  مدااددة  داخدددة بشدد ل نياثددل ا ن  ددا اددنق الياددنف

 فدددي م ااددة   ا خودددرك
 
 ددده   فددي الخاادددة امل ا ددددة لدكتدداب  اخدددل يندددار سددنة الجدددي  ي ا كدددا  الكتدداب من دددن ا

اطنددد اال دداء  يديددة الجددي  ن دده  ال يك ددة نياقدد  . الخااددة اارغددة ي ا كددا  الكتدداب غملددر من ددن  فددي م ااددة

املكت ددل  ددها السددجل  ايسددجل  مسدداء الكتدد  العددل خيكددل الخااددات  مامطددا اارغددة اددنق ارقددة خار يدددة 

 (15).  ا خ دن  خ يكي ي م لجنة املكتبة ن ا ليبث في  مي ا. لينيل  مم اسور ا طا

 اليمة
اسددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 املؤلف

 نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنا  

الكتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب 

 االجةء

1987 1988 89 91 91 92 93 94 

           

 

                                                 
 (.52)ص  –عبد اللطيف الصوفي / مصادرها  –المكتبات المدرسية تنظيمها  - 15



 املكتبة الخدمات الفنية في املكتبة املدرسية                                                                          الفصل الثالث

 

 

 78 

 :الصيانة -2

 نددددد  يديددددة امل اا ددددة  مددددم الكتدددد  اصددددياال ا مدددده   دددد  اا بددددات املكت ددددل اال ددددارئ  عددددى خةكددددد اوددددر  

ل دديا    دداء الكتدد    الددة  يددد   ا ندداك اسدداال  دنددد  نجدد . صددال يل ا لالسددتنيا  اك ددن   يي ددا

 :لي.  نن  اور  ميكنة

خدددددلممل  الجدددددن املناسدددددد  فدددددي املكتبدددددة مدددددده  يدددددث الحدددددديار  االينن دددددة مدددددا  مكدددددده  لدددددت    الحدددددديار   -1

 
 
 ضارا

 
 .الشدند  االينن ة النالية خؤثيا  في الكت  خلثملرا

متااددددة  خجديدددد الكتددد  قبددددل اسدددتنيالطا ي ا كاادددل   ا ددددة لدتجديدددد  مدددم    خجدددددد الكتددد   قدددل -2

 قبل غملر ا
 
 .ا كصر   يية اخدااا

  عددى ا  -3
 
الننانددة  نضددع الكتدد   مددم الياددنف ااسددتنيا  مسددااد  دندنددة خ فدد  اضددنطا قاايددا

 .ن ع ث دطا الي ماادة  مم خينط التجديد اتتيةق مع الةمه اختدف

  ددد  اضددع الكتدد  مة  يددة  مددم  راددف  عددى ا ن دد ي ال ددياء ي ددم يخيا طددا   ددن  مدده  ماكت ددا -4

 .اتتيةق 

يرةدددا  ال دددياء لدنناندددة  الكتددد  ا سددده اسدددتنيالطا الفدددل ا دددي   ي دددم الندددا ات السددد ئة  كفدددت   -5

   ا ث دددل صدددف ات الكتددد    ا خ ديف دددا  لصدددابع مت سدددة  ا 
 
الكتددداب ات دددة ااسدددنة   دددن  ليكدددن  مسدددتنكا

 . نيمل الكت   ةنة الشي  االينن ة اغملر ا  مع ةيح م ار  ه  النا ات ااتااجطا الس ئة

مي  الصدددددف ات العدددددل ختنددددديمل لدتيدددددةق ا،سدددددياع فدددددي  لدددددت  عدددددى ا نت ددددداثي  دددددد  الصدددددف ات خدددددي  -6

 .امليةقة اكصن  خيمييطا

ي ددددا   خجدليددددد الكتدددد  العددددل خصدددداب  غدفل ددددا  ددددالتدف االتصدددددع ا ةلطددددا  دددده التددددداا  يا بنددددد  -7

 .خجديد ا

اسدددددتبنا  الكتددددد   دنيدددددة الفاادددددد   سدددددناء مددددده  يدددددث خفا دددددة منضدددددن ات ا  ا مددددده  يدددددث كدفدددددة  -8

 .ال طا الكبملر  العل ا ختناس  مع قييل ا الندييةيص

 يانددددة م تنكددددات املكتبددددة مدددده الحشدددديات ال ددددار  العددددل خدددددل    اراق اتث ف ددددا ا لددددت  تندددديكو  -9

املكتبدددددة لدطدددددناء املتجدددددد   اادددددت  الكتددددد  الندددددا ر  التدددددداا  خدددددال  اودددددرات  اركدددددة  اخدددددل غددددديف  اائدددددة  ا 

 .ختيتع   صااة ضد خنالد الحشيات منيضة  ةنة الشي     الكت  كثملر  ضستنيا 

 .ضب  مجار  الطناء في املكتبة اضيا  صال ية   ناب االننااه االس ف ا رمل -11
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 مت دددا     الخشددد   -11
 
 دددد  اسدددت دا  الخدددةااه االيادددنف الخشدددبية  ااسدددت دا  الحدندندددة  ددددا

 مه مسا ة املك
 
 كبملرا

 
  ه كناة نلخه  ملزا

 
 .تبةوسطل خنا د الحشيات اخ اثي ا  ا ال
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 :اخلدمات املباشرة: ثانيًا

املكتبددات املدرسددية الكثملددر مدده الخدددمات العددل نجدد     خناي ددا ل يا  ددا النددل   ددي  ن ددع  مددم  دداخق 

خددددت الخددددمات ، دددار  العدددل خ طدددي اي دددا مدددد  قددددر   مدددمل  املكتبدددة  مدددم ال يدددا   ا  يدددا  امل دن دددة  مدددم 

 كيددل ا ددة كددهلت خ سددملر مددنا  ال ددياء  املناسددبة ملسددتنكات ال ددالب اميددنلط  االعددل  نكدد  مددد  اطدد  

 .كتبة ملجين اخة اقدرخة  مم خ دن  الكتاب املناس  لد خ  املناس  ممل  امل

 اددة مدده خددال  مسددا دخة ل ددالب  مددم اسددت دا  املكتبددة ونيددل  مددم خةاكددد    ور يددة مكتبيددة  كيددا

 سددا د   فددي منياددة كيفيددة التصدديف السددحي   اخددل املكتبددة اكيفيددة التنامددل  ددا ورا  مددع املشدديامل  

 
 
 (16).اراا  املكتبة امصا ر ا ا ية املندنمات  ن ا

 :اإلعارة يف املكتبة املدرسية

 :عهااإلعارة وأنوا - 

، دددار  لدددي الطددددف  ا  مددده ا دددن  املكتبدددة فدددي املدرسدددة    اميفل دددا  ساسدددية ختجدددة ا دددن اضدددع 

اكنب دددي  مدددم املكت دددل    ندددناي كدددل ،م اايدددات . الكتددد   دددمل   ندددد  ال دددياء اضددديه  ا دددل ا وسدددي السدددبل

 .لت  يق  كبر قدر مه ال ياء  الداخدية االخار ية

كيددددا ن دددددر مددددد  اجدددداح . لدددد   التبددددالي  لثال ددددا ا يالطدددداا ددددياء  الكتدددد  لددددي سددددب  ا ددددن  املكتبددددة ا 

 :املكتبة في  يدطا  يد  يقبا  ال ياء  دي ا  يث  اة  ناك ان مل  مه ، ار 

النددنع  ا  نددت   إ ددار  الكتددد  ااملددنا  املكتبيددة  خددي  لالسدددت دا   اخددل املدرسددة  ا لددت خدبيدددة 

  ون دددن  ناندددة  الغدددة مددده خدددال    دددجيع ا دددن  مدددي   دددي  النفدددع نجددد   . لحا دددات املدرسدددمل  الندييدددة

 سددداخه   مدددم ،ادددا   مددده م تنكدددات املكتبدددة فدددي يغنددداء النيديدددة التدريسدددية ا لدددت  تسدددطيل  صدددنلط  

 . مم الكت  اامليا ع االنساال املفيد  اراع ال ين  العل قد خنفي   مت ا

   خدددددارج املدرسدددددة  مدددددا الندددددنع الثددددداني مددددده ، دددددار  ايتيثدددددل فدددددي ي دددددار  الكتددددد  لد دددددياء  الخار يدددددة  

 النسدبة لدطيئددة ، اركددة ا سدداخه  االتالميدده  مددم  دد السددناء  ااضددع الدددناا  املن يددة لطدده  النيديددة 

 .بش ل نكفل سطنلة  صنلط   مم الكت  اضيا  اسور ا طا الي   الة  يد  قفي النقل امل د 

 امل الندة  اخدل قا دة املكتبدة ااسدتغ
 
ال  الفدي  اسدت  اب اكنب ي  مم املكتبدة     سدطل  ن دا

مجين دددات التالميددده كدددل  نكدددن   لدددت  ثنددداء غيددداب   دددد  سددداخه   ددده  صدددتة املدرسدددية  ا خ صدددي  

                                                 
 (.51)ص  –نفس المرجع السابق  - 16
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ندت  اي دا  نيكدف التالميده . سا ات  سدبن ية ل دل قسد   مدم  دد   سدين  صد  امل الندة الجيا يدة

 .ت اغملر ا املكتبة اخدركف    مم  صن  است دامطا امنياة ما اي ا مه اطارس اميا ع امنسن ا

اكجد     ن دد  ا دا  املكتبدة  يديدة ، ددار  الداخديدة االخار يدة ا   نبدمل  كيفيدة ي يا  دا امددد  

كدددل ادددنع اي دددا اسدددبل مال  دددة املسدددتنملر فدددي  الدددة خدددلخي   دددي  الكتددد   االغيامدددات املفياضدددة  مدددم ضدددياع 

ضدددنح  مدددم لن ددددة الكتددد  املسدددتنار   ا خدفطدددا ي دددم غملددددر  لدددت مددده البندددن  الطامدددة العددددل نجددد      نددددق  ن 

اكيكدددده لديكت ددددل ضسددددتنااة  ل ددددد  سدددداخه   ا مجين ددددة مدددده . ، الاددددات لينياطددددا ال ددددياء اكت يددددداا ن ددددا

ال دبة ن تار   مه  قسا  املدرسة ملسا دخة في  يدية ، ار  امياقبة  خن  الكتد  اخيا طدا مده 

  ه ال يا   الد ن  املكتبية الال مة االت جيع  مم است
 
 .نار  الكت املكتبة ا ال

 ادددإ  ، ددار  النادحدددة  سدددتد ي اددت  املكتبدددة  مددا  ال دددياء نيددددة سددا ات الدراسدددة الفودددرات 
 
ا خملددرا

ا ها وستد ي    نكن  ي م  اا  املكت ل مه وسدا د  فدي  يددة اك دل . قصملر  خار طا ي   مكه  لت

 (17).م دة  ثناء غيا ة

 :كيف خت   يدية ، ار  -ب

كتدد  مدده املكتبددة اي ا ت ددا يلي ددا ا لددت  دده نيكددق اقوددرا  اسدد  الكتدداب ، دار  لددي  يديددة يخددياج ال

 .املنار  اس  املستنملر ضيه  سطل ال يق ا كصر ا اا دية

 لننع املكتبة ا د  كتف ا اا ساع خدمات ا
 
 .اخ تدف ، ار  مه مكتبة  خي  خبنا

 :كيف خت  ، ار  في املكتبات املدرسية

ا سدددت د  لطددددا اسددددتيارات  ا ندددة ن ددددن  املدددددرس  إمال  دددا  اكتنطددددد  إ ددددا   : الداخديددددة ، دددار  -1

اخ ددديج الكتددد  فدددي مثدددل  ددده  . الكتددد  ي دددم املكتبدددة بندددد اال ددداء  ا تدددة مت دددا  اخدددل الحصددد  الدراسدددية

، ار  ا نن  ي م املكتبة في الين  افسدة كيدا خددا   مدم اسدتيارات ا بندو املندنمدات الطامدة الخاصدة 

ا نددددد ي ددددا   الكتدددد  ننقددددع املكت ددددل  مددددم ضسددددتيار   ليددددل .   املنددددار  مددددع خنقيددددع  سددددتا  املسددددتنملر دددداملنا

اسددددتالمة لطددددا  اك ددددنطا فددددي  اا ددددة خاصددددة ليفيددددد مت ددددا فددددي   انددددة النددددا  الدرايددددنل لبيددددا  نسددددبة ، ددددار  

 .الداخدية امد  مشاركة  ساخه  اي ا

 خددا  ايدة املندنمدات امل دن دة  اك سد  : املستنملرنه  جل -2
 
ا ن  بار   ه  اور مس ي ر سيا

   يددددث ن صدددد  ل ددددل خدييدددده مسددددتنملر صددددف ة خب ددددن لددددة نددددنا  النددددا  الدرايددددنل
 
.  ددددها السددددجل  جاايددددا
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ايسدددت د   دددجل املسدددتنملرنه فدددي مكتبدددات  قسدددا  اك فددد   ندددد مسدددئن  مكتبدددة ال سددد  الددده  ننقدددع 

 .ب دية  ند ي ا   كل كتا

 خنقيع املسئن   خاركخ ، ا   خنقيع املستنملر خاركخ ، ار   ننا  الكتاب اس  املؤلف اليمة

 

الدددي  بدددار   ددده   اقدددة م سدددية ي دددم قسددديمل  خ دددن  املندنمدددات امل دن دددة : اسددتيار  ضسدددتنار  -3

 
 
  اك ن  املسدتنملر  يمده  ده  ضسدتيار  ا سددييطا لديكت دل الده  ن دتف   ال سد   ا  مت دا ميخبدا

 
خيخ بدا

 لتارك ة ، ا  
 
 اس  املستنملر اال س  الثاني خبنا

 
 خبنا

 
 ند ي ا   الكتداب املسدتنار لديكتبدة .  جاايا

 سح  ضستيارخا  مه م ا  يا اكؤةي  مم   دا يا  يدا نفيدد ،لغداء ثد  خ فد  فدي م دا  خدا  مدع 

 لنسددددددبة ضسددددددتنا
 
ر  الخار يددددددة مدددددده مكتبددددددة مثيالت ددددددا معددددددى   انددددددة النددددددا  الدرايددددددنل  يددددددث خكددددددن  مؤةدددددديا

 .املدرسية    نيا ت يل ضستيار  الثااية

 :اخجي   ه  ضستيار  بش ي ا  مم السؤالمل  التاليمل 

 ك   د  الكت  العل ما الل في  ن   ال ارئ امندنمات  ت ا؟ -  

 ما من د ي ا   الكت  ي م املكتبة؟ - ب

 كددددل ندددن  ملنياددددة الكتددد  املفدددديامل ي ا ت دددا فددددي  اك دددن 
 
املكت دددل  ييا نددددة ضسدددتيارات امليخبددددة  منيدددا

 عى ن ن   تدهكي املسدتنملرنه   ديار  ي ا ت دا لديكتبدة فدي  الدة ي يدالط   ا نسديا    لطده  .  لت الين 

 .املنا يد

 (18):   نيا نفيد ال س   ا   ند من  خبراة املكتبة

 

 خاركخ ، ار  رمة الكتاب ال س  اس  املستنملر

 :اس  املؤلف : د    ةاء :اس  املؤلف

  : ننا  الكتاب

 اليمة :خاركخ ، ا   :خاركخ ، ار 
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- 1: التهكملر

2 -

 اس  املستنملر خنقيع املستنملر

 مال  ات  :مال  ات

 اين ج استيار  ، ار 

 :.................مدرسة

 :ي ار   اخديةاستيار  :             املكتبة

قيل  استنار  املنا  التاليدة مده املكتبدة ا  نطدد  إ ا ت دا ادنر اال داء  ا دة ال سد  ....  اا املنقع   اا 

 .مت ا

 مال  ات ال س   ننا  الكتاب اس  املؤلف رمة الكتاب رق  مسدسل

      

      

 خنقيع املكت ل خنقيع املدرس املستنملر خاركخ ، ار 

استيار  ي ار   اخدية اين ج
 

 

 :اخت   مم الن ن التا ي:   اقة  ي  الكتاب - ت

ندصدق  مدم الجددد  الخدفيدة مده كدل كتداب خ نكدة املكتبدة مده  يد  صدغملر نتسدع لب اقدة قياسددطا 

 مددا . اككتدد   مددم  ددها الجيدد  فددي   ددال  اددنق الجطددة اليي ددى اسدد  املؤلددف  ا نددنا  الكتدداب( سدد 12×8)

يق  املسدسدددل ارمدددة الكتددداب ثددد  اسددد  املؤلدددف ا ندددنا  الكتددداب اطندددد ا الب اقدددة ايكتددد  فدددي   ال دددا الددد

اسدددد  املسددددتنملر  خدددداركخ ، ددددار   ال سدددد   خنقيددددع املسددددتنملر  ااملندنمددددات  خملددددر  : خددددل ي   ددددن  متجدددداا  

خكتددد   مدددم الجطتدددمل   ماميدددة االخدفيدددة مددده الب اقدددة  ا سددد ي ي دددم   دددن  صدددغملر خكفدددي لندددد  مناسددد  

كيدا ندصدق  مدم الصدف ة امل ا ددة لغدالف الكتداب . طا بغملر ا  ند امتال  دامه املستنيكه قبل استبدال

 خملددر مدده الددداخل ارقددة نددهكي  دي ددا منا يددد ي ددا   الكتدداب لتددهكملر املسددتنملر  املن ددد امل ددد  ل  ددا   

اختيملددز  دده  ال يك ددة  البسددانة اسددي ة النيددل    ددا ا خ ددد  مددلء  يااددات كثملددر   ثندداء . ي ا اي ددنل لددت

ا مه قبدل املسدتنملر اا مده قبدل املكت دل اخصدنيف   اقدة  يد  الكتداب بندد ي دار  .   لدكتابضستنار 

 لتاركخ ، ار 
 
 اس  املستنملر  ا خبنا

 
 اس  املستنملر. الكتاب يما خبنا

 
 .اكفصل خيخيف ا خبنا
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اختنقدددف مدددد  ، دددار   مدددم  دددد  الكتددد  العدددل خ ني دددا املكتبدددة ا ندددد  نسدددخطا ثددد   مدددم  دددد  ال دددياء 

 مددده الكتددد  ن ا ددددة  دددد  كبملدددر مددده ال دددياء خجدددد . الدددهنه وسدددت دمن  ا
 
 قدددديال

 
ااملكتبدددة العدددل خ دددن   دددد ا

افسددددطا م ددددد ي  لت ديددددل مدددددد  ، دددددار   عددددى  سدددددت يع خن يدددددع خدددددمات ا  مدددددم  كبدددددر  ددددد  مدددددت   االنكددددد  

 .صحي   ما مد  ، ار  ا ل في النا    سبن مل  نيكه خيدند ا  ند الحا ة

بددة  اخددل ا امطددا  ددد  الكتدداب العددل  سددي   إ ارت ددا  انددة اا ددد  اا نجددن  اكجدد     خ ددد  املكت

ي ار   كصر مه ثالثة كتد  فدي ذ  اا دد كيدا ا نجدن  السدياح  إ دار  املندا   ا ااادي املنيادة ا ندال  

 .االخياا  االكت  النا ر  اامل  ننات اما ةان طا لد ياء  الخار ية

 رق  الكتاب رق  التسدسل

 املؤلف

 الكتاب

 خاركخ ،ر اع املستنملر

 اين ج لب اقة كتاب

 

  

 رق  الكتاب رق  التسدسل

 (19)اين ج لجي  الكتاب
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 إدارة املكتبات املدرسية ودورها يف تفعيل األنشطة املدرسية:         املبحث الثالث

خالف أن هناك قليل من الوعي بقيمة ودور أمينن املكتبية املدرسيية ودوري فيي العمليية الة بو ية  ل 

 بكوسيييي  م وييييد منييييا   وم  شييييار معلومييييات ومعليييي  . فييييي مدارسيييينا الع  ييييية
ن
 واسييييعا

ن
كمييييا أن هنيييياك عاييييال

ل وليييمن مييين فسصييياف فيييي  ييي أم أن سنتييي  إرييي  أمييينن املكتبييية املدرسيييية مييين خيييال. ملوضيييومل املع ذييية  ا  يييا

منتار عتيق الط از محدود ألابعاد قاص  امل اذة ليكون هو املعييار اجايارل لكمكي  عأي  أمينن املكتبية 

ييييور ألاميييينن عأيييي  خيييييازن أو . املتخصييييو الييييواعي املييييتحمن جلدميييية عملييييي  و لييييدي لاييييملا املنتييييار اليييييملل ىصخ

 ذيو  حارس عأ  مجموعة من الكتي  وامل اعيه هيو منتيار عتييق بياري وستي ة متخلفية رععيية ورأل م

 النتييييي ة العتيقييييية إرييييي  املكتبييييية املدرسيييييية كم يييييان لل احييييية واجاليييييوس 
ن
 تسييييي  ىماةيييييل تماميييييا

ن
 وعلمييييييا

ن
ت  و يييييا

 
ن
 للمع ذييية وم كيييلا

ن
واعتبارهيييا م ييياحة أقييي ر إرييي   سييية احة ما يييا إرييي  املخيييلون املفتيييوز ولم ييي  مصيييدرا

 للفك  والعل  والفن في كل م ان
ن
 .للتعلي  ومنارا

 وفيي إن املكتبة املدرسيية اجمد
ن
  فيي ميدارس املقي رات ميثال

خ
ىثية املع وذية باسي  م كيل مصيادرا اليتعل

غن هييا ميين امليييدارس اجمدىثيية المييأ تعيييت   منييا   عصيي  ة و قيييوة بييالتعلي  ذ  ييا أسييياتملة   يياى ون هيييملي 

النت ة الة بو ة، تعتب  املكتبة املدرسية ذ  ا قلي  الب سياما الة بيول النياب  بيل وأداتي  القو ية القيادرة 

وهييي برنيي  ويية ركنيي ة . مييداد املعليي  و م يياعدة أميينن املكتبيية باملعلوميية والط  قيية واملثييال وغن هميياعأيي  إ

 .(1)أساسية في التعل  الملاتي والثقاذة اجاار ة وهي اجاامعة المأ ل تعتهأ سنوات  س  ار إل  ا

 :أمني املكتبة املدرسية -1

 :إعداد أمني املكتبة املدرسية  -1

أمييينن املكتبييية املدرسيييية بيييلو ىقيييوة بعميييل ذتيييأ خييياع داخيييل م س ييية ت  و ييية ذطبيعييية العميييل 

اليييييملل ىقيييييوة بييييي  ىتكيييييون مييييين سييييياحيتنن رخم يييييمتنن ألاورييييي  مييييين ساحيييييية ذنيييييية تيييييتكلو فيييييي إعيييييداد املكتبييييية 

 حميييييع تكيييييون صييييياجمة للعميييييل والثاسيييييية مييييين ساحيييييية ت  و ييييية ىتقابيييييل ذ  يييييا ميييييه الناوييييي نن 
ن
وتنتيمايييييا ذنييييييا

الخييي  مييين املدرسييينن و قيييوة ذ  يييا بتقيييدى  اجليييدمات املكت يييية الميييأ لبيييد ما يييا حميييع تكيييون و تعييياون ميييه زم

عملييييية الة بييييية المييييأ تقييييوة   ييييا املدرسيييية عملييييية سااميييية ول ييييي   ييييتطيه أن ىيييي دل هييييملا العمييييل املييييلدو  

 .ىحتا  إر  سوعنن من التأهيل وفعداد

 :فعداد الفتأ في علوة املكتبات -
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 باملبيييادة العامييية للفا سييية والتصيييعي  وفيييي هيييملا الليييون مييين فعيييدا
ن
د ىحتيييا  ألامييينن أن ىكيييون ملميييا

 بيييأسوامل املكتبيييات وستمايييا املختلفييية وأن ىيييدرس دراسييية دقيقييية . واجليييدمات امل ععيييية
ن
وأن ىكيييون عارذيييا

وأن . مفصييلة عيين املكتبيية املدرسييية واملشييكالت الفنييية اجلاصيية المييأ تمن هييا عيين بقييية أسييوامل املكتبييات

 بألوا
ن
 فيي هيملا ىكون ملما

ن
 كبني ا

ن
ن التقدة في املكتبيات املدرسيية وخيدما  ا فيي اليدول الميأ سامي  سجاحيا

 بالوضييه اليي اهن للمكتبييات املدرسييية فييي اجاايية المييأ سيييعمل   ييا و ليية 
ن
 ملمييا

ن
ال يي يل وأن ىكييون أخنيي ا

 .عن ط  ق اجلب ة والتدر   ذ  ا

 :اإلعداد الرتبوي -

 عين في هملا اللون من فعداد ىحتا  ألامنن أ
ن
ن ىل  بمبادة الة بية وعل  الينفن وأن  عي ف ويم ا

تييييييار ب الة بييييييية وذل ييييييفا ا وأن ىليييييي  بصييييييفة خاصيييييية بفكيييييي ة امليييييين   املدر يييييي أ وتطييييييوري والطيييييي   الة بو يييييية 

اجمدىثيييية المييييأ ىقييييوة بتطبيقاييييا خبيييي ام الة بييييية فييييي كثنيييي  ميييين املييييدارس اجمدىثيييية وأن  عيييي ف دور املكتبيييية 

كميييا ىعبأييييي أن ىليييي  بالتجاهيييات املختلفيييية فييييي . ة الطييي   اجمدىثييييةوميييده أهميا ييييا وكيفيييية معاوسا ييييا لتليييي

كمييا علييي  أن ىتحأيي  باليقتيية الفعلييية واجمميياس . دراسيية القيي امة وموقييه املكتبيية بالع ييبة ل ييل اتجيياي

 بييي وز الصيييداقة والتعييياون 
ن
ومييين . لعملييي  والرنييي ة عأييي  واعباتييي  وفخيييالع فيييي تأدىا يييا وأن ىكيييون ممتل يييا

 عأييييي  العمييييل املتواصيييييل ل ييييياعات املايييي  تمييييينن املكتبيييية 
ن
أن ىكيييييون اييييميل اجا ييييي  سييييلي  البعيييييية قييييادرا

طو لية وأن ىكيون مين هي لم النياس اليملىن  شيع ون بال يعادة وال ي ور حينن ىقيوة بتأدىية عميل سياا  

 .(1)في خدمة ألاطفال والشبار

 :شخصية وصفات أمني املكتبة املدرسية -2

 لسيتعداد بلصيية معينية إن
ن
. اختيار امليدرس اليملل ت يند إليي  أماسية املكتبية ىجي  أن ىيت  وذقيا

 
ن
أو الفاوييلنن فييي . ذقييد تكاييأ إحييده املييدارس إريي  إسييناد املكتبيية إريي  احييد املدرسيينن الييملىن  عيياسون م ضييا

 ور  ا التييييدرالن ول نعييييدو اجمقيقيييية إ ا قلنييييا أن مثييييل هييييملا  ختيييييار ل ىحيييياذ  عأيييي  وضييييه املكتبيييية وضيييي

 عين ذشيل اجلدمية 
ن
الة بو ة في داخيل الكييان املدر ي أ وإسميا ىحطمايا و   ي   فيي القهيام عل  يا ذهيال

وإسميييا ىجييي  أن ىيييت   ختييييار عأييي  أسييياس مع ذييية امليييدرس . املكت يييية فيييي تحقييييق أل هيييدف مييين أهيييداذاا

لكفيلييييية وتقيييييدى ي تهيييييداف اجلدمييييية ومكنوسا  يييييا واملنيييييا   وطييييي   التيييييدرالن وغنييييي   لييييية مييييين الوسييييياخل ا

كيييييمللة ذيييييان هنييييياك صيييييفات بلصيييييية أخييييي ه ىجييييي  تواذ هيييييا فيييييي . بتحقييييييق أهيييييداف املدرسييييية اجمدىثييييية

واليقتيييية . و سييييتعداد لكلدميييية. املييييدرس الييييملل   ييييند إلييييي  فويييي اف عأيييي  املكتبيييية مثييييل حيييي  الكتييييار
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ولييييمن . وتقييييدى  أذ ييييار شخيييي  ن ومشيييياع ه  وسييييعة الصييييدر والفطنيييية وسييييعة فطييييالمل واليييي وز التعاوسييييية

 عن املكتبةهناك 
ن
 .قواعد صارمة ومواصفات محددة للمدرس الملل ىكون م  ول

 فييي كيفييية اسييتخداة املكتبيية
ن
 تن علييي  أن  عطيييي دروسييا

ن
 ساامييا

ن
كميييا . كمييا ىجيي  أن ىكييون مدرسييا

 للتضمية بشط  من وقت  فيي فوي اف عأي  املكتبية وتنتيمايا، ذيأمنن املكتبية 
ن
ىج  أن ىكون م تعدا

وميييييين أهيييييي  ألامييييييور المييييييأ ىجيييييي  أن . وت  و يييييية وإدار يييييية وذنييييييية فييييييي وقيييييي  واحييييييدىهييييييطله بمايييييياة تعليمييييييية 

ستحاويياها مشيي لة إسييناد املكتبيية املدرسييية إريي  أحييد املدرسيينن ل لشيي أم إل تسيي  قييد ذشييل فييي أميياكن أو 

 خالييييييية
ن
لييييييملا ىجيييييي  أن ىييييييت  اختيييييييار أميييييينن املكتبيييييية عأيييييي  أسيييييياس ميييييي هالت . أخيييييي ه أو تن لدىيييييي  حصصييييييا

وميييين ألاذهييييل . أن وعيييودي باملكتبيييية سييييوف ىل ييييد مييين ذاخييييد  ا وذعاليا ييييابلصيييية وذنييييية وعأيييي  أسيييياس 

إسييناد املكتبيية إريي  أحييد خ  اييي املكتبييات بادضيياذة إريي  عقييد دورات تدر  ييية وتجدىدىيية لايي  دطالعايي  

 . عأ  كل عدىد في عل  املكتبات ودك ا    املاارة الفنية الالزمة

 :واجبات أمني املكتبة املدرسية -3

عنييدما تحيياول تحدىييد واعبييات وم يي وليات أميينن املكتبيية فييي املدرسيية  بتداخييية ذييال بييد أن سهييه 

وإن واعبيات أمينن املكتبية . في  عتبار عميه العمليات فدراىة والفنية والة بو ة المأ تقوة   ا املكتبة

 :هي القياة وفو اف عأ  عميه هملي العمليات وهملي الواعبات هي

 : ار ةالواعبات فد

 .وضه ت تمبات حهور التالميمل والفصول إر  املكتبة ومواعيد ذتحاا وإغالقاا -1

 .تنتي  ألاعمال اليومية وإعداد التقار   -2

 .تخطيط أسن التعاون مه املكتبة العامة املوعودة بالق ر من املدرسة -3

 .الدعاىة وفعالن لكلدمة املكت ية -4

 .طلبات الش ام واستالة الكت إعداد أوام  ت و د الكت  وألادوات، وخطابات  -5

 .خت  الكت  وتسايلاا وإع ام عمليات فعارة واملطالبة بالكت  واملتأخ ة -6

 .العناىة بالدور ات وتسايلاا ومتابعة وصولاا إر  املكتبة -7

 .العناىة بالكت  والتوصية بتجليدها وإصالحاا -8

 .إع ام عملية اجا د ال نول  -9

 :الواجبات الفنية

 .ر ات و قية املواد املكت ية ألاخ ه اختيار الكت  والدو  -1
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 .ذا سة الكت  وتصعيفاا وإعداد الكشاذات الالزمة وت تم  البطاقات في أدرا  الفاارس -2

ت تميييي  الكتيييي  عأيييي  أرذيييي  املكتبيييية واملحاذتيييية عأيييي  هييييملا الة تميييي  بارعييييامل الكتيييي  املعييييادة إريييي   -3

 .أماكا ا عأ  ألارذ 

 .لتحقيق التنمية الملاتيةالق اخة املانية في علمي املكتبات والة بية  -4

 :الواجبات الرتبوية

 .تنتي   ستفادة من امل اعه وخدما  ا -1

توعيي  قي امة التالمييمل وفرويياد الق اميي لاي  وتيدر الا   عأيي   سيتخداة اليواعي واملفييد للكتيي   -2

 .واملكتبات

بطايييييا بمجموعيييييات امليييييواد املكت يييييية لالسيييييتفادة ما يييييا فيييييي -دراسييييية املنيييييا   دراسييييية تفصييييييلية ور  -3

 .(1)الوق  املناس 

 :عالقة مدير املدرسة بأمني املكتبة املدرسية -4

 :ما ىعتت ي املدى  من أمنن املكتبة (1

ىتوقيييه امليييدى  أن ىكيييون ليييده أمييينن املكتبييية ق يييط واذييي  مييين  هتمييياة والصيييداقة الداذ ييية ل يييل  - أ

 .طال  وعهو في هي ة التدرالن

 مدرسيينن ولييو بييال وز عأيي  ألاقييل ةيي  أمنييام مكتبييات بعييد  ليية  ىلييلة - ر
ن
أمنييام املكتبيية أن ىكوسييوا أول

 .أسوة برن ه  ممن ىتولون وظاخ  التوعي  وفرواد وفدارة

 بحييث  (2)ىعتت  مدى  املدرسة من أمنن املكتبة أن ىنت  حاي ة أو حاي ات املكتبية - ت
ن
 كاذييا

ن
ت تمبيا

 .في م ان   ال التع ف علي  واستعمال  ىوضه كل كتار أو مجلة أو ور قة

ىعتتييي  مييييدى  مييين أميييينن املكتبييية إرويييياد فدارة املدرسييييية إرييي  أسايييي  وسييياخل التخطيييييط واملن اسييييية  - ث

 .وامل احة والتمو ن الالزمة للتوسيه والتح نن امل تم  في خدمات املكتبة املطلو ة

ملناسييبة ميه أعهيام هي ية التييدرالن ىتوقيه امليدى  مين ألامينن أن ىقييوة بياع ام الة تمبيات الالزمية ا -  

والميييييأ تهيييييمن تيييييدر   كيييييل طالييييي  باملدرسييييية عأييييي  ط  يييييق املع ذييييية ألاساسيييييية واملايييييارات الالزمييييية 

 .لستعمال كت  مكتبمأ املدرسة واملدىنة

                                                 
 (.15-15)ص -.حسن عبد الشافي، محمد محمود رضوان/ المكتبية في المدرسة االبتدائية الخدمة 1
 (.31) ص  –. محمد عبد العزيز الدسوقي/ المكتبة المدرسية ركن أساسي في برنامج التعليم -مجلة عالم المكتبات - 2
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 :ما ىعتت ي أمنن املكتبة من مدى  املدرسة (2

املييدى  أن ىكييون لدىيي  ميييل صيياد  وتقييدى  للمكتبيية عنييد وضييع  لب سيياما الدراسيية ال يينول  عأيي  - أ

ومع ذتيييي  أت ييييا ت ييييياعد كييييل مجييييالت التعليييييي  باملدرسيييية، ول ىتايييي  أن املكتبييييية مييييا هييييي إل م يييييان 

 .لشرل أوقات الف اغ في مدرست 

ىخيييتو باقذيييا  عأييي  امليييدى  أن  شيييع  بيييالقبول و سيييتعداد لتقبيييل سصييياخل أمييينن املكتبييية ذيميييا  - ر

اجادىيييييييدة الميييييييأ ىك شيييييييفاا لتح ييييييينن عمليييييييية التعليييييييي  والتوعيييييييي  العلميييييييي للشيييييييبار عييييييين ط  يييييييق 

 .استخداة ام اسيات املكتبة الة بو ة

عأييي  امليييدى  أن ىحييياول  إعيييداد عاييياز إدارل للمكتبييية فيييي من اسيييية   يييمل بفتحايييا فيييي وقييي  سيييابق  - ت

إرييي  ميييا بعيييد اسا يييام الييييوة لذتتييياز الدراسييية مميييا ل ىقيييل عييين سصييي  سييياعة وأن تتيييل مفتوحييية 

 
ن
 .الدرا  أ ىوميا

ىعتتيي  أميينن املكتبيية ميين فدارة أن تهييه املكتبيية بعيينن  عتبييار عنييدما ت سيي  خطييط التوسييه فييي  - ث

 في امل ان وفم اسيات
ن
 .املدرسة وأن ىنالاا توسعا

 إىياي كعهيو لي  أهميتي  فيي  عأ  -  
ن
املدى  أن ىقدر ألامنن التقدى  الالخق بنن أس ة التيدرالن معيامال

 .الكيان املدر  أ ل ىقل عن كيان املدرس
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 :ةـــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــقــــم

منننال خنننسل دراسنننينا النورينننة للفصنننول السنننابقة وبدراملننننا خامينننة املكتبنننة املدرسنننية خاصنننة فننني      

رحلننة الثانويننة مننال أجننل التمننل أجننل وشياننة أجيننال وشننبام املسننتقبل   نن ل مسئننم مننع مت لبننات امل

انتقلنننا انننا بخننل اختيننار ( أصننر التكنولوجيننا واملتلومننات ) انن ا التصننر املجننغ بنناملتغساات امليسننارأة 

واختانننا منننان  مننال مرتلنن  شننرائ   مسننتغانمنمننا ل لننبتت مكتبننات املرحلننة الثانويننة فنني مد نننة 

 :تمع في املد نة التترف أجل النقاط ألاساسية التاليةاملج

 املوقع والتجهسزات. 

  التاملون. 

 املجموأات واملقتنيات. 

 الخدمات التي تقدمها املكتبة. 

ومال خسل الزيارة وامل اادة واملقابست والاستبيان ال ي تم توزيتن  أجنل املندارس الثانوينة التني  

ة املتلومات بشن ا ألاسنلوم البسنيي ليصنور الواقنع ال قيقني شملتشا الدراسة وبتد  لك قمنا بصياغ

لهنن ا املنندارس ونترعنننا أجننل جميننع السننلبيات التنني نتينن  انن ا املكتبننات بننشدا  مهامهننا أو أملهننا   نن ل 

جيد ثم وضتنا الاقتااحات والتوصيات  لت وير ا ا املكتبات أجل أن يتمل بشا وينور عيشنا بمنا يتنود 

ات واملجتمتننات التننني نتمنننل برنندمتشا   ننن ل أعضننل وقننند تناولنننا فننني دراسنننينا بالفائنندة أجنننل انن ا املكتبننن

منشننننننا النمو جيننننننة ومنشننننننا ال ينننننندة نوأننننننا مننننننا ومنشننننننا  مسننننننتغانممنننننندارس بمنننننننان  مرتلفننننننة بمد نننننننة  ثننننننس 

دارس املرتل ننننة ونرجننننو مننننال   ان نكننننون قنننند وعقنننننا فنننني انننن ا التمننننل عقنننند حاولنننننا منننناملتوسنننني وانننن ا 

ة وأاميتشننننننننا ملمرعنننننننن  حيننننننننوي  نننننننندأم التمليننننننننة التتليميننننننننة والتابويننننننننة نسننننننننليي الضننننننننو  أجننننننننل دور املكتبنننننننن

 .والتثقيفية
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 :وسنبدأ أوال بال د ث أال

 مستغامن مدينة 

 التاريخ القديم

ُرستاگام الفينيقيون  بنى
ُ
أأاد الرومان بنا  املد نة وأأ واا  .Murustaga ينا  بونيقي اسم  من

ا
ّ
 (. 262-262حكم ) Gallienusگالينوس ، في زمالcartenna الاسم كارتِننن

ا
 املوقع  بدو ان  كان مشاوال

 لقبائل زناتة حتى وصول . في التصور الوس ى
ا
 .واملراب سنالهسليين من قة مستغانم كانت موننا

،  برل املحل ، 1222، في (1106-1061)  وس  بال تاشفسن حسن بنى املراب سن وكانت تحت حكم

، عاس مال املرينيسن ، ثم تلمسان مال الزيانيسن مال  تدا، آلت مستغانم بخل. القلتة السابقة ملستغانم

 13411.1في  ال امع الكبسا أبو ال سال أجي بال أبي ستيد ال  ال بنى أحدام،

 العصور احلديثة

بخل أن جا  ألاتراك . ، عرضت بسبانيا أجل س ان مستغانم متاادة بال أنشم رعضوا قبولها 1111في 

املناعسة التقليد ة ) واران ومن   لك ال سن، تزا دت أامية. ونردوا الاسبان 1116التثمانيون في 

وبتد أدة سنوات مال . للمحتلسن الاسبان، وقالت انشا ترى أامية املتزا دة( ملستغانم آن اك

ال ي ساأدام أجل بل اق ازيمة ساحقة  خسا الد ال بربروس املقاومة، وجهوا ندا  اسينجاد اخل

الدولة  مستغانم انضوت في(. 11122أغس س ) mazaghran مترملة مزغران باإلسبان في

 .، حيث قام خسا الد ال بربروس بتوسيتها وتقوية تحصيناوشا التثمانية

 

 االحتالل الفرنسي

بصد اله مات  kouloughlis كول اوغجيال قامت ال امية التاملية في مد نة ال زائر بمساأدة

، ل ا (. 1233و  1832 في أامي)الفرنسية مرتسن أجل مستغانم 
ا
 حصينا

ا
 بحريا

ا
وكانت مستغانم موقتا

 مال أن نسقي  12333عقد حرصت القوات الفرنسية أجل احتسل  في ه وم في  وليو 
ا
، خوعا

 [2].ألامسا أبد القادر ملد نة في  دا

ن  ل الفول ألاول مال ال نود ال زائريسن في ال يش الفرنس ي،  مستغانم بمد نة 1241في أام 

 .Bosquett بوسكي  ، و لك بموجب أوامر مال القائد turcos ال  ال اشتشروا باسم

                                                 
1

 : وكذلك ينظر. ، وما بعدها22: م، ص1998، 1نيل املغامن من تاريخ وتقاليد مستغامن، الطبعة العالوية، ط: ينظر يف هذا املقام عبد اهلادي بن تونس - 
 Moulay Belhamissi :histoire de Mostaganem, centre national des  

1 - Ibid. voir aussi dans ce contexte :  
 Victoir Bérard : Annuaire de l’Algérien éd, Bastide (édition 1856 et 1859). 

Paul Pallary : Notes géologiques sur le Dahra orannais, Congrés de Carthage, Paris, 1896                    
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ونوروا وسائل املواصست ثم نمت املد نة بوصول املستتمريال ال  ال استوننوا املنان  املحي ة، 

 .مع املنان  الداخلية

، املد نة التربية القد مة ال تزال في ال مال ، و لك في قوس حول املنحنى  Tijditt تيجد ت

بخل ال مال 1 .، التي تحتوي أجل مقابر ألاوليا ، التي تحوى بإجسل واسع الن اقلتسن صفرا املقتر

وهِنر املد نة مسم  اوروبية ومتوس ية، 
ُ
وال رق ، أجل جانبي الوادي املربش خل  الان ا ات، تن

 الع الزجزاجية التي تيسل  جوانب ببيووشا  ات ألاقواس وشوارأها املوللة باخش ار، وامل

 .وخروبة سلمندر املنحدرات التالية للوصول بخل أأجل الهضب  التي تربي بسن مينا 

تحيا "للمرة الاخساة  د گول  ، ات  ال ناال1512ومال شرعة دار البلد ة مال مستغانم، في  ونيو 

 2"!ال زائر الفرنسية

. 

 

 التقسيم اإلداري

 :التنننالننيبلد ة حسب ال دول  32دوائنر و  12تقسم وال ة مستغانم بداريا بخل 

 البلد ات الدائرة الرقم

 مستغانم مستغانم 1

 حاس ي مماش, سييد ة ، مزغران  حاس ي مماش 2

 الصور، سيدي بلت ار، واد الخسا أسن تادلس أسن تادلس 3

                                                 

1
 دوائر وبلد ات وال ة مستغانم 

 مكتب بلد ة مستغانم

 ويكيبيد ا الفرنسية
2

 : وكذلك ينظر. ، وما بعدها22: م، ص1998، 1من تاريخ وتقاليد مستغامن، الطبعة العالوية، ط نيل املغامن: ينظر يف هذا املقام عبد اهلادي بن تونس - 
 Moulay Belhamissi :histoire de Mostaganem, centre national des  

2 - Ibid. voir aussi dans ce contexte :  
 Victoir Bérard : Annuaire de l’Algérien éd, Bastide (édition 1856 et 1859). 

Paul Pallary : Notes géologiques sur le Dahra orannais, Congrés de Carthage, Paris, 1896 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
http://www.marefa.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
http://www.marefa.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
http://www.marefa.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
http://hms.mostaganem.ifrance.com/page04.htm
http://hms.mostaganem.ifrance.com/page04.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mostaganem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mostaganem
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 سساات، السواعلية، الصفصاف بوقساات بوقساات 4

 مع   سيدي أجي تازقا ت، أوالد سيدي أجي 5

 نقمارية، خضرة، أوالد بوغالم أ تاشة أ تاشة 6

 عرناملة، ال سيان أسن النويص ي أسن النويص ي 7

 منصورة، ال واارية، أسن سيدي شري  ماسرى  ماسري  8

 ح ال، بال أبد املالك رمضان سيدي لخضر يدي لخضرس 9

 صيادة، أسن بود نار، خسا الد ال خسا الد ال 10

 

 

 إلقتصادا

 الفالحة

يتتمد بقتصاد الوال ة خاصة أجل الق اع الفسحي و ال ي  تمسز بإم انات اائلة التي  مكال أن 

بحواخي  ألاراض ي الفسحية حيث تقدر مساحة. تلتب دورا ااما في التنمبة إلاقتصاد ة للوال ة

 . ة للزراأةاكتار صال 131.115اكتار منشا  143625

 الغابات

 .مال املساحة إلاجمالية 14,21اكتار أي نسبة  32216,31تقدر مساحة الغابات بالوال ة حواخي 

 الصيد

نال سنويا  3222 زخر الساحل املستغانمي بثاوة سمكية اائلة بال أن إلانتال السنوي و املقدر بن 

إلام انات املاد ة الخاصة بالصيد  وضح لنا أدم إلاستغسل ال يد له ا الثاوة وا ا راجع لنقص 

وتقوم الدولة ببنا  مينا  جد د لتن يي ا ا الق اع لكال . ومل لك الهياكل القاأد ة للصيد

 .ألاشغال متوقفة ب  حاليا

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 الصناأة

ر حيث نتتبا وحدة مال ألاربع  تكرير للق اع الّصناعّي دور مهّم ب  نجد بمستغانم شرملة
ّ
الّسك

تي تتواجد بال زائر
ّ
وال ة أسن )خميس مليانة الوحدات ألاخرى توجد في كّل مال. وحدات ال

بغ،  .(وال ة قاملة) وقاملة (وال ة سيدي بلتباس) سفسزف ،(لدعجلا
ّ
بضاعة بخل  لك نجد مصنتا للت

ل خ را أجل صّ ة 
ّ
ا ا املصنع  وجد بخل جانب مدرسة ثانوّية، وسي أحيا  سكنّية مّما ي  

ان
ّ
لبة و الّس 

ّ
 .ال 

 البنية التحتية

ة تحتوي الوال ة أجل اياكل قاأد ة بقتصاد ة اامة منشا مينا  مستغانم و شبكة نرقات حد ث

كلم و التي  مكال أن تلتب دورا ااما في التنمية إلاقتصاد ة أجل مستوى ال هة خاصة  1611حواخي 

 .وتيارت غلسزان ،متسكر وال ات

 الشباب والرياضة

لكال الهياكل القاأد ة الخاصة بال بيبة ال تكفي % 14.31نة س 31 مثل ال بام ألاقل مال 

ليستقبل مجمل الن انات ال بانية والرياضية رغم توعر ملتب لكرة القدم و مرملز ثقافي ل ل 

 .بلد ة

 السياحة

كان مال املنتور أن يترف ا ا الق اع منحل آخر نورا لإلم انات السياحية الهائلة التي تتمتع بشا 

 .الوال نة

 كلم 122ل بحري ب ول ساح 

 16 شانئ ميهئ و أدد ملبسا مال ال وانئ في حالة نبيتة رائتة. 

 املواقع التارخيية

  املس د الكبسا موقع برل محال .و دار القاض ي.دار القا د .أوالد بوغالم.موقع ما قبل التاريخ

مس د سيدي  ةأسوار املد ن ألابوام ألاربتة .حي تجد ت املد نة القد مة) .حي نبانة .مستغانم)

مغارة . ناحونة خروبة. الكنيسة قد ما) .مس د بدر . حي الدرم .قصر الباي محمد الكبسا  حيى

 وادي مص فى سيدي أجي .وادي اليشود و وادي قرقرا. الزيتون بال أبد املالك رمضان

  

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%84%D9%89
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%84%D9%89
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%84%D9%89
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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شخصيات من مستغامن

1 

  الدرقاوية  ال ريقة صوفي مؤسس (1934  وليو 14-1869) أحمد بال مص فى التسوي

 .ال ا لية املتفرأة أال يةالتسو 

 هسا
ّ

املؤل  و كاتب (.م1995-1934) ب اكي املتروف ولد أبد الّرحمال أبد القادر املسرحّي ال 

 .1514مال مواليد  ) مجدد قادا ال لمات ال اأر

 بنا اني  و( م1531مولود أام ) وأبد   بال أنتا (م1991-1930) محّمد خّدة الرسامسن

 .(م2002-1917) لترل

 1541.و) حبيب تنقور  ال اتب. 

 مصارأة الالتحام ال امل ب ل التالم أربع مرات في (1962 سبتمبا 21 .و) جيد صداق Full-

contact وب ل التالم مرتسن في مسملمة الركل Kickboxing  وب ل التالم ثس  مرات في ،

 .موي تاي رياضة

  ماري ال عرنسا (1942 - 1856) لوي عران ي  ديسپساي. 

 2.ومايستاو مؤل  موسيقى ملسسيكية (1943 - 1867  نا ر 6) جورل مارتال ويتكوس ي 

 

 

 

 

 

                                                 
1

، 1مستغانم أحوازها عبر العصور، تاريخيا وثقافيا وفنيا، ط: ، وكذلك عبد القادر بن عيسى المستغانمي18المرجع نفسه، ص : ينظر - 
 : أن مدينة مستغانم ومزغران ذكرتا عند، كما جاء في هذا المقام 25م، ص 1996
 قال ". ثم خرجنا عنها فوزصلنا بعد عشر أيام إلى مدينة تنس، ثم إلى مازونة، ثم إلى مستغانم، ثم إلى تلمسان: "... ل بن بطوطةاق

حجما نوعا  تتموقع مستغانم على شاطئ البحر في شكل مدرج وهي محاطة بالجبال من كل جانب كما هي أكبر: "... الدكتور شو
 ".ما من وهران وتبقى تلمسان أهم البلدان في اإلقليم الوهراني

 يغرب مستغانم على نحو ثالثة أميال مدينة مزغران وهي مستورة، لها مسجد جامع وعلى مقربة منها قلعة هوارة : "... قال البكري
، بل أبعد من ذلك الخبر عن انتزاء الزعيم بن "افرزاد المس" لقد فتح خير الدين مزغران مرتجيا لفتحه وهرانا". قلعة بني راشد

 : وكذلك 32المرجع السابق، ص . ينظر كتاب مستغانم وأحوازها عبر العصور". العبر ابن خلدون"مكن ببلد مستغانم كتاب 
Janine Monsonégo : L’activité économique de de Mostaganem de 1830 à nos joursn éd Larise, Paris, 1950, pp 10 – 

11. 

2
 Office National des Statistiques, Recensement General de la Population et de l’Habitat 

2008Preliminary results of the 2008 population census. Accessed on 2008-07-022. 

1. ^ Annales Algériennes De Henri Jean François Edmond Pellissier, Reynaud [1] 
 

http://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://www.marefa.org/1869
http://www.marefa.org/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/1934
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.marefa.org/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D9%91%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D9%91%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82
http://www.marefa.org/%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82
http://www.marefa.org/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/1962
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/1856
http://www.marefa.org/1942
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/1867
http://www.marefa.org/1943
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://rgph2008.ons.dz/resultat/histo.htm
http://rgph2008.ons.dz/resultat/histo.htm
http://rgph2008.ons.dz/resultat/histo.htm
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85#cite_ref-2
http://books.google.fr/books?id=fXULAAAAIAAJ&pg=PA148&dq=mostaganem+adel+kader#PPA148,M1
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الننننن ي قمننننننا بتوزيتننننن  أجنننننل ننننننسم املننننندارس التننننني كاننننننت ( 1مل ننننن  رقنننننم )د وجهننننننا ننننننص الاسنننننتبيان وقننننن

 .مكتباوشا موضوع دراسينا

,مستغامن (ختلةة امل)  -مكتبة ثانوية صليحة ولد قابلية:أواًل

1

 

 :الثانوية حملة عن -1

 ةؤسسنناملتشسسننت انن ا  أجننل شننارع محمنند خميسننتي بننالقرم مننال وسنني املد تننة،تقننع من قننة      

 لل اجننة  نننابقسنتتننشل  مننال  2,نسننبة اخننل التننالم   LAVOISIERباسننم ال عننوازيي(م 1512 أننام
ا
نوننرا

  14بلي  وتتشل  مال 

 مدرس  61املتتل  بالثانوي حواخي  الثانويةبالنسبة لل ادر التدريس ي عي     

 :الثانويةمكتبة -2

 :املوقع والبناء-أ

 خن ال ميننع يسننت يع ر يتشننا واتبننة فنني النندور الثنناني بننسن الصننفوف تقننع املك     
ا
ملوقننع مناسننب جنندا

 لضننني   42ملمنننا أنشنننا  تيننندة أنننال الفوضننن ى، تبلنننغ مسننناحتشا 
ا
م وقننند كاننننت أملبنننا منننال  لنننك ولكنننال نونننرا

املسنناحة وملثنناة أنندد ال ننسم تننم تقسننيمها وجتننل نصننفها ألاخننر صنن  دراسنن ي و نني تحننوي تجهسننزات 

 ن بن  أليشنا شنروط املكتبنة حينث ناوالت ملبساة، ملما  4مسئمة حيث  وجد عي  ناوالت وملراس ي 

خزاننننة خ نننبية وأربنننع رعنننوف  12أنشنننا نسنننتوأب حنننواخي عصنننل كامنننل ويوجننند مكتبنننسن ملننن لك  وجننند 

 .مفتوحة واناك خزانة متدنية مرصصة للمواد الخرائ ية

 .توجد مسزانية خاصة باملكتبة ولكنشا موضوأة تحت تصرف املد ر: املسزانية  -م

 : حمتويات املكتبة -3

موجنننننننودات املكتبنننننننة حينننننننث  وجننننننند الكتنننننننب والننننننندوريات واملصنننننننادر واملراجنننننننع كاخننننننننالس  تيننننننننوع     

واملتنننناجم واملننننواد الخرائ يننننة وغسننننا  لننننك و نننني  ات موضننننوأات متنوأننننة أدبيننننة وألميننننة وتاريريننننة 

ملتنام منشنا مصنادر أجنبينة ويبلنغ  2122وجغراعية وسياسية ود نية ويبلغ أندد الكتنب عيشنا حنواخي 

بننننننسن عرنسنننننن ي وان لسننننننزي بالنسننننننبة للنننننندوريات  وجنننننند عيشننننننا أربننننننع أننننننناويال ملتننننننام  222أنننننندداا حننننننواخي 

بنناة ألاجيال،أننالم املترعنة، ، و ني أبننارة أنال أجنزا  متتننددة منشنا مننا , أساسنية مثنل املتلننم التربني 

 يساأد ويدأم املنهج الدراس ي ويتمل أجل ت ويرا وعهم  

                                                 
1

 2انور املل   رقم 
 2انور املل   رقم  2
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ع القنننرا ة وتوجينننن  الرغبننننات أمنننا القسننننم الثننناني عهننننو قسنننم  رننننص تنمينننة امليننننول واملهنننارات ون نننن ي

واننن ا املكتبنننة  ات . واملينننول وي نننمل قنننرا ة الروا نننات وملتنننب الثقاعنننة التامنننة أي القنننرا ة التاعيشينننة

 .مواصفات أالية وجيدة مال ناحية شموليتشا له ا املصادر

 :طرق التزويد باملكتبة -4

 حيث تقننننننوم انننننن ا الننننننوزارة بإرسننننننال بشننننننتاراتوزارة التابيننننننة كننننننون  لننننننك مننننننال : إلا ننننننداع -

للمننننندارس بوجنننننود مجموأنننننة منننننال الكتنننننب التننننني ترنننننص املنننننواد التتليمينننننة فننننني مسنننننتودع 

النننننوزارة املتنينننننة واننننن ا منننننا حننننند  بالنسنننننبة لكتنننننب متااننننند املتلمنننننسن التننننني تنننننم بلغا انننننا 

القتنائشننننا ضننننمال موجننننداوشا و نننني ملتننننب  ةملكتبننننة الثانويننننعشرسننننلت وزارة التابيننننة بشننننتار 

 قيمة جدا ومفيدة، 

رصصنننة دائمنننا للمكتبنننة وبنمنننا  نننتم تزوينننداا أنننند ال اجنننة ال  وجننند مسزانينننة م: ال نننرا  -

إلغنننننا  موجننننودات  دألنننن   222222عفنننني بحنننندى السنننننوات تننننم ترصننننيص مبلننننغ قنننندرا 

املكتبة وفني حنال كنان انناك اقتااحنات منال قبنل ال نسم عتوضنع بقنوائم الننسع املند ر 

 .أليشا لتتم دراسة ما ب ا كان  وجد بم انية إلحضاراا وتزويد املكتبة بشا

 كون مال ال نسم واملدرسنسن أ ضنا وأغل شنا  رندم املننهج الدراسن ي وقند  كنون : إلاادا  -

اننناك  تنننت انن ا املصنننادر التننني تنندخل ضنننمال الثقاعنننة التامننة كالننندوريات والقصنننص 

 واناك  تت املوسوأات التامة وبتت الكتب التلمية 

 :اإلعارة -1

 . إلاأارة باملكتبة نوأان داخلية وخارجية     

ــارة الد - أثننننا  الاسنننتااحة وأوقنننات الفنننرا   الثانوينننةوتنننتم أثننننا  دوام املكتبنننة و  :اخليـــةاإلعـ

حينننث  نننشني ال النننب بخنننل املكتبنننة ويرتنننار الكتنننام الننن ي  ريننندا وي التننن  ون نننمل املنننواد 

الغسننننا متننننارة خارجننننا املوسننننوأات والكتننننب النننننادرة ودواويننننال ال ننننتر ال ننننخمة وأمهننننات 

عننرل ألاصننفهاني، وأمينننة املكتبننة تننوعر ال ننو  يالكتننب كالكتننب التااثيننة مننثس ألاغنناني خبنن

املناسب للم التة الداخلية ونتمل أجل برشناد ال نسم ملنرادام فني حنال سنؤالها أنال 

 .مادة ما

ــة  - ــارة ايار يــ تكننننون لبننننااي موجننننودات املكتبننننة و نننني موجننننودة لل ننننسم واملدرسننننسن  :اإلعــ

 أنند التنشخسا أ ام وقند تنزداد حسنب فنروف املسنتتسا كالدراسنة منث 1 – 4ومدوشا مال 
ا
س
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 تقننننننوم أمينننننننة املكتبننننننة بجولننننننة أجننننننل 
ا
 ننننننتم تنبينننننن  ال الننننننب لنننننن لك وفنننننني حننننننال تننننننشخر ملثسنننننناا

 .الصفوف إلخبار املتشخريال بضرورة بحضار املواد وأدم التشخر أملثا مال  لك

واناك ح ز للكتنب حينث  نتم بخبنار نالنب املنادة بوقنت برجاأهنا ليحضنر بشن ا الوقنت     

 م بعساح املجال لغساا ويستلمها وب ا لم  حضر  ت

 : العمليات الفنية -6

 وجننند ب اقنننات للفهرسننة و ننني متننندة ومسننتردمة بفهنننرس التننننوان ونتمنننل  :الفهرســة  -

ألاميننة نن أجنل وضننع خ نة لتشسنيس عهننرس خنان بناملؤلفسن وانننا يسنت يع ال الننب 

البحنننث  سننننهولة أنننال املننننادة التننني  حتاجهننننا ويقنننوم بيسنننن يلها ونسننن يل رقننننم تصنننننيفها 

 .خمينة املكتبة لتتمل أجل تلبية حاجت   سرأةوبأ ائشا 

أمننننننا بننننننااي التمليننننننات كالنسننننننة والتصننننننوير عتنننننني غسننننننا متننننننوعرة باملكتبننننننة ولكنشننننننا متننننننواعرة   -

ملمنننننا انننننو ال نننننال بالنسنننننبة لل اسنننننوم املوجنننننود بقاأنننننة خاصنننننة لل واسنننننيب  ؤسسنننننةبامل

 .ومتصلة   بكة الانتانت

 1: أمني املكتبة ونشاطه -1

لي ننننن يع أجنننننل القنننننرا ة وامل التنننننة وارتيننننناد املكتبنننننة منننننال خنننننسل تقنننننوم أميننننننة املكتبنننننة با     

قيامهنننا بجنننوالت أجننننل جمينننع الصنننفوف، باإلضنننناعة إلأنننداد قنننوائم باملصننننادر ال د ثنننة التنننني 

 وردت املكتبة

 :الثانوية وفي ما  جي نتائج الاستبيان املوج  لل سم في ا ا

  %0ال  %75نتم   السؤال ألاول 
ا

 %25أحيانا

 %13نوأا ما  %0ال  %87م نت السؤال الثاني

 %23نوأا ما  %2ال  %75نتم  السؤال الثالث

  %1ال  %67نتم  السؤال الرا ع
ا

 %32أحيانا

  %100ال  %0نتم  السؤال الخامس
ا

 أحيانا

بقصننننند دأننننننم املننننننناهج  السؤال السادس

 %55الدراسية 

بقصنننننننننننننننننننننننننننند القننننننننننننننننننننننننننننرا ة 

 %45. التاعيشية

 -

  %95ال  %5نتم  السؤال السا ع
ا

 أحيانا

                                                 
1

 2انور املل   رقم  
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  %50ال  %4نتم  السؤال الثامال
ا

 %46أحيانا

قلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة مصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننادر  السؤال التاسع

 %80املتلومات 

أنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندم وجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود 

 %20.اختصاص ي

 -

  %59ال  %7نتم  السؤال التاشر
ا

 %44أحيانا

نسننننننننننبة أنننننننننندم الرضننننننننننا  %73نسبة الرضا  السؤال ال ادي أ ر

27% 

 -

  %15ال  %80نتم  السؤال الثاني أ ر
ا

 %5أحيانا

  %20ال  %30نتم  لث أ رالسؤال الثا
ا

 %50أحيانا

  %30ال  %25نتم  السؤال الرا ع أ ر
ا

 %45أحيانا

  %90ال  %3نتم  السؤال الخامس أ ر
ا

  %7أحيانا

-  %15ال  %85نتم  السؤال السادس أ ر

-  %100ال  %0نتم  السؤال السا ع أ ر

 %10نتم  السؤال الثامال أ ر

 %96نتم 

 %90ال 

 %4ال 

 -

-  %25غسا جيدة  %75جيدة  لتاسع أ رالسؤال ا

التزويننننننننننننننننننند باملصنننننننننننننننننننادر  السؤال الت رون

 %65املناسبة 

ن ننننننننننننننننننننننن يع وتفتينننننننننننننننننننننننل 

 %30ن اط املكتبة 

وجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود 

اختصاصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ي 

 %5مؤال 
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 .حممد مخيسيت مكتبة ثانوية: ثانيًا

 1:الثانوية ملحة أال -1

 .مال مرملز املد نةبالقرم  محمد خميستين قة   ارع محمد خميستي بم تقع ثانوية     

شنننننتبة موزأنننننة أجنننننل الصنننننفوف  21تتنننننوزع عيشمنننننا  م وتتنننننشل  منننننال نننننناب  15يتنننننود تشسيسنننننها لتنننننام 

 :الثانوية الثس  كالتاخي

شنننتب للصننن  ال نننادي أ نننر القسنننم التلمي،وواحننندة للفنننرع  5شنننتب للصننن  ألاول الثنننانوي، و 5

ويبلننغ أنندد ال ننسم فنني  شننتب ثالننث ثننانوي الفننرع التلمنني وشننتبة واحنندة للفننرع ألادبنني 1و, ألادبنني 

 
ا
 .نالب 2132او الثانوية نالب وأدد ال سم الكجي في 41كل عصل وس يا

قتناة الاحنتسل   تند في خنسل الثانوية عقد تشسست  د ثيتود للنمي ال الثانوية بن بنا  ا ا     

درسنسن م  2باإلضناعة بخنل  مندرس ومدرسنة 12ال ادر التدريس ي عيشا  بلغ أددا حواخي     .الفرنس ي

 خارل املسك وجمتهم  وو بجازات جامتية ومترصصسن و و وخباة أالية

 :ثانويةمكتبة ال -1

 :املوقع والبنا  -أ

 تتننواعر عيننن  صننفات املوقننع ال ينندة عتننني     
ا
تقننع املكتبننة فنني ال نناب  الثننناني وموقتهننا مناسننب جنندا

بليشنننا وتبلنننغ  ملننن لك  مكنننال لل نننسم ر يتشنننا والننندخول  ؤسسنننة تيننندة أنننال الضوضنننا  التننني تحننند  بامل

ملرسن ي باإلضناعة  12ناوالت للم التة باإلضاعة ملكتنب وحنواخي  2متا،  وجد عيشا   112مساحتشا 

 خزانة ل فظ موجودات املكتبة  21بخل 

 .ال توجد مسزانية محددة وبنما  تم تزويد املكتبة حسب ال اجة: املسزانية - أ

 :محتويات املكتبة -3

ملتننام باللغننات املرتلفننة ان لسز ننة وعرنسننية وأربيننة وغسااننا  2122تحننوي املكتبننة أجننل أملثننا مننال      

أمنننننا موضنننننوأاوشا عتننننني شننننناملة ل نننننل املتنننننارف عهنننننناك منننننواد  ات نبيتنننننة أدبينننننة وثقاعينننننة وتاريرينننننة 

 :وجغراعية ود نية واجتماأية وغسا  لك مال املوضوأات وتينوع املصادر في ا ا املكتبة عهناك

لتي نتمل أجل خدمة املنهج الدراس ي وتدأمن  والتني تتمثنل املصادر واملجموأات ا: القسم ألاول     

بالكتنننب التلمينننة وألادبينننة والتااثينننة مثنننل املتننناجم ألاحاد نننة اللغنننة ومتتنننددة اللغنننات واملوسنننوأات 

وقصنننننص ألانبينننننا  وقصنننننص إلان نننننا  وغسنننننا  لنننننك الننننن ي يسننننناأد ال نننننسم أجنننننل عهنننننم املننننننهج وأننننندم 
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،  وبنمنننا التتنننرف أجنننل التد ننند منننال الوجهنننات الاملتفنننا  بوجهنننة نونننر واحننندة أنننال املوضنننوع امل نننروح

 .حتى  كونوا أجل مترعة شاملة وكاملة باملوضوع املدروس

ي مل جميع املصادر التي وشدف لتنمينة الهوا نات وتحسنينشا كامل التنة وزينادة   1 :القسم الثاني    

ل توجيشن  الثقاعة ورعع مستوى ألادا  والفهم لدى ال الب وملن لك ن نمل املصنادر التني نتمنل أجن

 للسلوك الص ي  الصائب خصوصا له ا املرحلة

 :طرق التزويد باملكتبة -4

 كننننون مننننال ال ننننسم وبتننننت املدرسننننسن وأغلننننب انننن ا الهنننندا ا مفينننندة للمنننننهج  :اإلهــــداء -

الدراسننن ي وانننناك باننندا  منننال قبنننل أميننننة املكتبنننة والتننني وابنننت كنننل منننا تملنننك للتمنننل أجنننل 

ات وقصننننننص وانننننناك ملتننننننب برشنننننناد ة ت نننننوير انننننن ا املكتبنننننة وبتننننننت الهننننندا ا تكننننننون روا ننننن

 . نفسية تربوية مرصصة ملرحلة الدراسة الثانوية

عتننننند  الثانويننننةاننننناك مسزانيننننة مرصصننننة للمكتبننننة  تننننوخل إلاشننننراف أليشننننا مد ر  :الشــــراء -

 ال اجة ملواد متينة  تم ترصيص املبالغ السزمة ل لك 

 بية حاجة ال سمال  وجد أي ن اط متتل  بالتبادل مع املدارس ألاخرى لتل: التبادل -

 : اإلعارة -1

ملمنننا انننو متنننروف أن إلاأنننارة نوأنننان بأنننارة داخلينننة وخارجينننة بالنسنننبة لإلأنننارة الداخلينننة عتننني      

جينننننندة و لننننننك لتننننننوعر املننننننواد واملننننننؤاست السزمننننننة لنننننن لك كال نننننناوالت والكراسنننننن ي وإلاضننننننا ة والتشويننننننة 

تحنننت بشنننراف ألاميننننة أثننننا   املناسنننبة وكلهنننا شنننروط الزمنننة للم التنننة ال يننندة وتكنننون اننن ا إلاأنننارة

 .الاستااحة وأوقات الفرا  مثل حصص الرياضة والرسم وغسا  لك

أ نننام وتكنننون املنننواد متنوأنننة عقننند  3عتكنننون لل نننسم واملدرسنننسن ومننندوشا : أمنننا إلاأنننارة الخارجينننة     

تكنننون تاريرينننة وأدبينننة وألمينننة وغسنننا  لنننك منننال املوضنننوأات    وانننناك  ننن ل أخنننر متتلننن  باملكتبنننة 

واننو مرتننب ه ائيننا، وتننتم إلاأننارة . .. كننل مننا اننو موجننود عيشننا مننال موضننوأات أدبيننة تاريريننة حننوي 

 ,لل الب  تد ب داع ب اقة تثبت شخصيت  ملصورة أال الهوية 

 بن التصني  املتبع او واحد في جميع املدارس واو تصني  د وي الت ري  :التصنيف  

 :أمني املكتبة ونشاطه -1

وم بشا ألامينة حيث تقوم   را  الكثسنا منال املنواد والتني ي نتد ال لنب اناك أن  ة أد دة تق     

أليشننننا وال تتننننواعر بم انيننننة بحضننننناراا للمدرسننننة و لننننك مننننال نفقاوشنننننا الخاصننننة  غيننننة الي نننن يع أجنننننل 
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امل التنننة والقنننرا ة منننال ال نننسم، وملننن لك تقنننوم بإرشننناد ال نننسم للمنننواد التننني  حتاجونشنننا وفننني حنننال 

صنادر أخنرى تحقن  لهنم الفائندة املرجنوة وانناك أسنبوع املكتبنة أدم ووجوداا تحاول برشادام مل

فننني بدا ننننة كننننانون ألاول  ننننتم ن نننن يع ال ننننسم أجنننل بانننندا  املكتبننننة وامل ننننارملة فنننني بغنائشننننا والي نننن يع 

 وال ث أجل امل التة ضمال روح ال ماأة 

  ليست مؤالة ألمياأمينة املكتبة للمكتبة      

 :ثانويةلل سم في ا ا ال وفي ما  جي نتائج الاستبيان املوج 

  %10ال  %65نتم   السؤال ألاول 
ا

 %25أحيانا

 %33نوأا ما  %6ال  %70نتم  السؤال الثاني

 %10نوأا ما  %15ال  %75نتم  السؤال الثالث

  %20ال  %50نتم  السؤال الرا ع
ا

 %30أحيانا

  %100ال  %0نتم  السؤال الخامس
ا

 أحيانا

ننننناهج بقصنننند دأننننم امل السؤال السادس

 %25الدراسية 

بقصنننننننننننننننننننننننننند القننننننننننننننننننننننننننرا ة 

 %75. التاعيشية

 -

  %80ال  %20نتم  السؤال السا ع
ا

 أحيانا

  %80ال  %10نتم  السؤال الثامال
ا

 %10أحيانا

قلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننة مصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننادر  السؤال التاسع

 %35املتلومات 

أنننننننننننننننننننننننننننننننننننننندم وجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود 

 %65.اختصاص ي

 -

  %35ال  %55نتم  السؤال التاشر
ا

 %10أحيانا

نسنننننننننبة أننننننننندم الرضنننننننننا  %70الرضا نسبة  السؤال ال ادي أ ر

30% 

 -

  %20ال  %70نتم  السؤال الثاني أ ر
ا

 %10أحيانا

  %0ال  %85نتم  السؤال الثالث أ ر
ا

 %15أحيانا

  %90ال  %1نتم  السؤال الرا ع أ ر
ا

 %19أحيانا

  %93ال  %2نتم  السؤال الخامس أ ر
ا

  %5أحيانا

-  %15ال  %85نتم  السؤال السادس أ ر

-  %100ال  %0نتم  السا ع أ رالسؤال 
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 %0نتم  السؤال الثامال أ ر

 %75نتم 

 %100ال 

 %25ال 

 -

-  %32غسا جيدة  %68جيدة  السؤال التاسع أ ر

التزويننننننننننننننننند باملصنننننننننننننننننادر  السؤال الت رون

 %10املناسبة 

ن ننننننننننننننننننننن يع وتفتينننننننننننننننننننننل 

 %40ن اط املكتبة 

وجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود 

اختصاصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ي 

 %50مؤال 
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 . ( مستغامن) مهداوي أمحد بلدية سيدي يضر مكتبة ثانوية : ثالثًا

 1: الثانوية ملحة أال -1

 ننابقسن منال الثانوينة وتتشل  ا ااخل ألالفينات ويتود بنا اا  سيدي لخضر بمن قة  الثانويةتقت      

الثالنننث الثنننانوي باإلضننناعة لغنننرف   4الثننناني الثنننانوي و 4أول ثنننانوي و 1شنننتبة موزأنننة  16 وجننند عيشنننا 

 . إلادارة واملوجهسن واملرشد ال واملربا واملكتبة

 2122حننواخي  الثانويننة نالننب وبنن لك  كننون أنندد ال ننسم فنني 41بخننل  42ويوجنند فنني كننل شننتبة مننال       

نالب، وال ادر التدريس ي عيشا كل  مترصنص حامنل ل نهادات جامتينة بمرتلن  الاختصاصنات ويبلنغ 

 .وجهسنمدرس باإلضاعة للمرشد ال وامل 42أددام حواخي 

 :الثانويةمكتبة -2

 :موقع وبناء املكتبة-أ

  الثانويننة  قننع مبنننى أو غرعننة املكتبننة فنني ال نناب  ألاول بننالقرم مننال منندخل        
ا
) تبلننغ مسنناحتشا تقريبننا

وموقتهننا غسننا مناسننب  سننبب قربشننا مننال الباحننة وال نن ة والفوضنن ى التنني قنند تحنند  بشننا حيننث ( م 12)

لراحنة حتنى  رملنز القنرا  أثننا  أملينة القنرا ة  وجند عيشنا ناعن ة ان  مال صنفات املكتبنة وجنود الهندو  وا

ت نننل منشننننا أشننننتة ال ننننمس وينننندخلها الهننننوا  ويوجنننند بضننننا ة اصنننن ناأية باإلضنننناعة لإلضننننا ة ال بيتيننننة 

 .وا ا مناسب وال  ؤدي بخل امللل وال تور بالضي 

 :املسزانية -م

 ب ا منن        
ا
ا قورنننت بحاجننات املكتبننة الدائمننة اننناك مسزانيننة مرصصننة للمكتبننة و نني منرفضننة جنندا

كاملصننادر واملجلنندات وملتننب وأنننالس وغسننا  لننك مننال مننواد مننع إلاشننارة بخننل أننن  سننيتم التمننل أجننل  لننك 

 .ملما  ملر املد ر وأمينة املكتبة لدأم مت لبات املكتبة

 :حمتويات املكتبة -3

ليميننة ومنشنننا لليسنننلية تحتننوي املكتبنننة التد نند منننال املصننادر واملنننواد منشننا منننا  رنندم التملينننة التت     

والننبتت منشننا ثقاعيننة توجيشيننة واننناك الكتننب ألادبيننة والتلميننة والتاريريننة والفلسننفية  باإلضنناعة 

ملجموأنننة ملتنننب ال قنننائ  التامنننة وتحتنننوي املكتبنننة أجنننل املوسنننوأات املؤلفنننة منننال أننندة أجنننزا  مثنننل 

م  التربينننننة ملتنننننام وانننننناك املتننننناج 226املوسنننننوأة التلمينننننة ال ننننناملة وانننننناك ملتنننننب ويبلنننننغ أننننندداا 

موزأنة بنسن الان لسنزي  32ان لسنزي  بلنغ أندداا  –وألاجنبية مثل مرتار الصن اح  وقنواميس أربني 

والفرنسننن ي وانننناك روا نننات عرنسنننية وان لسز نننة ويجننند ضنننمال املوجنننودات مجموأنننة ممسنننزة منننال ملتنننب 

 .حياة الر سا  وامللوك وال ترا  والتلما )السسا والتااجم خشخان م هوريال ومتروعسن 
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 : طرق التزويد باملكتبة .

 :اناك أدة نرق للتزويد باملكتبة املدرسية عهناك     

 تننندد  الثانويننةإلا ننداع منننال التابيننة التننني نتمننل أجنننل عتنناات متق تنننة أجننل تزويننند مكتبة -

مننال املننواد كالكتننب التلميننة وألادبيننة ومجموأننة مننال املتنناجم والنندوريات والتنني تنندخل 

التننام الدراسنن ي ملمننا  ننتم تزوينند املكتبننة مننال قبننل بردمننة التمليننة التتليميننة فنني بدا ننة 

وزارة التابيننة بننبتت التننناويال و لننك  سننبب ال اجننة السزمننة لهننا وتكننرار ال لننب أليشننا 

حينننننث  نننننتم نسننننن يلها بقنننننوائم متيننننننة وترعنننننع للنننننوزارة ل خننننن  بشنننننا والتمنننننل أجنننننل تشمينشنننننا 

 .للمدرسة

قبننننننل ال ننننننسم واننننننناك ال ننننننرا  النننننن ي يتتمنننننند وجننننننودا أجننننننل الاقتااحننننننات املوجهننننننة مننننننال  -

واملدرسننننسن حيننننث  ننننتم نسنننن يل جميننننع اقتااحنننناوشم بقننننوائم متينننننة ثننننم  ننننتم التمننننل أجننننل 

توزينع املسزانيننة بحيننث  ننتم التمننل أجننل اقتننا  انن ا املننواد لخدمننة اننؤال  ال ننسم ورعننع 

 .مستوياوشم ون  يتهم أجل امل التة

 : إلعارةا -4

ال لنننب عقننند تبننندأ منننال ثنننس  أ نننام  خارجينننة لل نننسم واملدرسنننسن وتكنننون مننندوشا حسنننبالإلاأنننارة       

وتمتد خسبوع  فني حنال أندم الانتشنا  منال ال اجنة للمنادة املتنارة أمنا ب ا كنان املصندر م لنوم عإنن  

 نننتم إلارجننناع  تننند ثسثنننة أ نننام عقننني وال  نننتم تمد نننداا أبننندا وغالبنننا منننا تكنننون اننن ا إلاأنننارة للروا نننات 

 . والقصص والكتب التلمية ال يقة

 نسبة للمدرسسن تكون حواخي ألاسبوعأما إلاأارة بال    

تتم ا ا إلاأنارة للمصنادر كاملتناجم واملوسنوأات والتنااجم والسنسا أثننا  دوام : إلاأارة الداخلية    

حيث  تم الاستفادة منشا ثم  نتم برجاأهنا فني أخنر الندوام لل نسم واملدرسنسن أمنا  ةالثانويأو املكتبة 

أقوبنننة وبنمنننا  نننتم تنبيشننن  لتننندم التنننشخر عيننن  بننناملرات  ب ا تنننشخر ال النننب بإرجننناع الكتنننام عنننس  وجننند

القادمة و لك لغرض استمرار ارتينادا املكتبنة أمنا ب ا تنم بتنسف الكتنب عإنن   نتم نغنريم منال  قنوم 

 .ب لك بثمنشا أو بإحضار نسخة بد لة

 واناك   ل خان باإلأارة   
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 : العمليات الفنية باملكتبة -5

 ني عهنرس املؤلن  وانناك عهنرس موضنوأات ولكنال الاأتمناد أملثنا  الفهرسة املستردمة اننا: عهرسة -

 :أجل عهرس املؤلفسن واو مرتب ه ائيا مثال

 رقم التصني  اسم املؤل  رقم ميسلسل

-  أندري  أرتوس.د 1

 

التصننننني  املتبننننع فنننني املكتبننننة اننننو تصننننني  د ننننوي الت ننننري عقنننند وردت خ ننننة التصننننني   :التصــــنيف -

جميننع ألارقننام املتتلقننة باملوضننوأات املوجننودة فنني املكتبننة وأننندما ال  للمكتبننة مننال قبننل الننوزارة تحننوي 

 .تجد أمينة الكتبة الرقم املناسب ملوضوع تقوم بتصنيف  في موضوع مقارم للموضوع امل ملور 

 :أمني املكتبة والنشاطات اليت يقوم بها -6

تربينننة تنننم تحويلهنننا أميننننة املكتبنننة واحننندة منننال أأضنننا  الهيانننة التدريسنننية متهنننا بجنننازة باللغنننة ال     

 .للمكتبة خسبام ص ية  تد تمضية سنوات نويلة بالتدريس

تقننننننوم بتقنننننند م اقتااحننننننات للتمننننننل أجننننننل ت ننننننوير املكتبننننننة ولكننننننال ال  ننننننتم إلاجابننننننة أليشننننننا عتنننننني نسنننننن ل  

لترصنننننيص م نننننان أوسنننننع للمكتبنننننة وتزوينننننداا بمصنننننادر جد ننننندة ولكنننننال لنننننم  نننننتم  لنننننك لتننننندم وجنننننود 

 .ام ب لكاملسزانية وإلام انات السزمة للقي

 . الثانويةوفي ما  جي نتائج الاستبيان املوج  لل سم في ا ا

  %50ال  %20نتم   السؤال ألاول   
ا

 %30أحيانا

 %55نوأا ما  %25ال  %20نتم  السؤال الثاني

 %40نوأا ما  %40ال  %20نتم  السؤال الثالث

  %25ال  %15نتم  السؤال الرا ع
ا

 %60أحيانا

  %100ال  %0نتم  السؤال الخامس
ا

 أحيانا

بقصننننننننننند دأنننننننننننم املنننننننننننناهج  السؤال السادس

 %30الدراسية 

. بقصد القرا ة التاعيشينة

70% 

 -

  %70ال  %30نتم  السؤال السا ع
ا

 أحيانا

  %40ال  %35نتم  السؤال الثامال
ا

 %25أحيانا

قلننننننة مصننننننادر املتلومننننننات  السؤال التاسع

50% 

أننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندم وجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود 

 %50.اختصاص ي

 -
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  %45ال  %15نتم  السؤال التاشر
ا

 %40أحيانا

-  %33نسبة أدم الرضا  %67نسبة الرضا  السؤال ال ادي أ ر

  %20ال  %15نتم  السؤال الثاني أ ر
ا

 %40أحيانا

  %55ال  %15نتم  السؤال الثالث أ ر
ا

 %30أحيانا

  %86ال  %5نتم  السؤال الرا ع أ ر
ا

 %9أحيانا

  %98ال  %1نتم  السؤال الخامس أ ر
ا

  %1أحيانا

-  %53ال  %47نتم  السؤال السادس أ ر

-  %92ال  %8نتم  السؤال السا ع أ ر

 %0نتم  السؤال الثامال أ ر

 %60نتم 

 %100ال 

 %40ال 

 -

-  %60غسا جيدة  %40جيدة  السؤال التاسع أ ر

التزويننننننننننننننننننننننننننند باملصنننننننننننننننننننننننننننادر  السؤال الت رون

 %25املناسبة 

ن نننن يع وتفتيننننل ن ننننناط 

 %30املكتبة 

وجننننننننود اختصاصنننننننن ي 

 %45ؤال م

 

الثسثنننة السنننابقة الننن ملر التننني قمننننا بزياروشنننا سننننيناول فننني  ؤسسنننات تننند اننن ا التنننرض املنننوجز أنننال امل

 ل نننل سنننؤال  سنننات ةملكتبنننة وألا الصنننفحات الننن ي وزأناانننا أجنننل كنننل منننال أمنننسن ا
ا
 واقتينننا

ا
وال نننسم تحنننيس

مقارنتشننننا مننننع  وصننننلنا بلينننن  نييجننننة دراسننننينا ل سننننس واملتننننا سا الواجننننب تواعراننننا فنننني ال انننننب النوننننري ثننننم

الواقنننننع التلمننننني محاولننننننة مننننننا إللقننننننا  الضنننننو  أجنننننل ألاخ ننننننا  والننننننواقص والثغننننننرات الواجنننننب ترميميشننننننا 

للنشننننننوض باملكتبننننننة والتنننننني نسنننننناام فننننننني التمليننننننة التتليميننننننة   نننننن ل أنننننننام للوصننننننول بالنشا ننننننة بخننننننل  تنننننننت 

والخننرول مننال  الاسننتنتاجات واملقتااحننات التنني نرغننب فنني تحقيقهننا وألاخنن  بشننا مننال قبننل ال هننات املتنيننة

 .ألازمات التي نواجهها أثنا  تنقلنا بسن مرحلة دراسية وأخرى 

  وفي ما جي أرض ل سالة التي نرحنااا في الاستبيانات ويليشا تفريغ ا ا الاستبيانات
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 أمني املكتبة

حسننننننب أنننننندد املنننننندارس التنننننني أجرينننننننا أليشننننننا  ثانويننننننة تننننننم توزيننننننع خمسننننننة اسننننننتبيانات عقنننننني فنننننني كننننننل

 لوجنود مكتبنة واحندة وأمنسن مكتبنة واحند عقني م نرف أجنل كنل مدرسنةالاستبيان و لك نور 
ا
حينث . ا

والحوننا نتناونشم . نلبنا منشم التتامل وإلاجابة بموضوأية ودقة أجل ألاسالة امل روحة في الاسنتبيان

 .املباشر متنا وااتمامهم بموضوأنا وبحثنا

 .ولد قابليةثانوية صليحة 

  ينننناتثانو م نجنننند فنننني كننننل ال: املؤاننننل التلمنننني
ا
التنننني أجريننننت أليشننننا الدراسننننة أشننننخان مننننؤالسن تننننشايس

 فننني ألنننم املكتبنننات 
ا
 أكاد مينننا

ا
سننننة ثالثنننة فننني اننننار منننا قبنننل كنننان أمنننسن املكتبنننة حاصنننل أجنننل شنننهادة ألمينننا

 .في متوم املدارس الي غيل

 :ال ال روط الواجب تواعراا في مكتبة مدرستك محققة مال حيث -1

 موقع املكتبة

 نتم% 122 ولد قابلية

 نتم% 52 يستيخم

 نتم% 122 مهداوي 

أجنننام أمننننا  املكتبنننات أجنننل اننن ا البنننند بننننتم أجنننل أسننناس أنننن  مسئنننم وملمنننا رأ ننننا أن موقنننع املكتبنننة 

بالنسننننبة لوضننننع البنننننا  مناسننننب حيننننث تقننننع جميننننع املكتبننننات التنننني أجريننننت أليشننننا الدراسننننة فنننني ال نننناب  

أنشنننا قننند تتنننشثر ب ننن يجهم أوقنننات  ألارضننن ي قريبنننة منننال حرملنننة ال نننسم أي أنشنننم  رونشنننا   ننن ل مسنننتمر بال 

الفرصة بسن ال صص الدرسية الزد اد ال رملة في البنا     ل أنام ولكنال أم نان وجودانا انو أعضنل 

 .   ل أام وتوزع الغرف الثانويةم ان في بنا 

 :التشوية املناسبة

 نتم% 122 ولد قابلية

 نتم% 122 خميستي

 نتم% 122 مهداوي 

ة التننني أجريننننا بحثننننا أليشنننا أجنننل التشوينننة ال بيتينننة دون اسنننتردام حينننث نتتمننند املكتبنننات املدرسننني

 أ ة آلة يساأد أجل تنقية الهوا  أو ما شاب   لك 
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 :عهارس املكتبة

 نتم% 52 ولد قابلية

 نتم% 22 خميستي

 مهداوي 

 
 نتم% 122

الفهنننارس متنننوعرة فننني اننن ا املكتبنننات ومنننال خنننسل إلاننننسع أليشنننا وتفحصنننها  ننني أبنننارة أنننال  ننن ست 

اصنننننة باملكتبنننننة نسننننن ل أليشنننننا متلومنننننات أنننننال الكتنننننب واملؤلننننن  وتننننناريخ النننننورود واملصننننندر واملسحونننننات خ

النننواردة حننننول اننن ا الكتننننام أو  اك ولكنننال ال  وجنننند أي ننننوع مننننال أننننواع الفهننننارس ألاخنننرى سننننوا  أكانننننت 

الالكتاونيننننننننة و لنننننننك بننننننننال بع يتنننننننود لضننننننننت  عهنننننننارس  دويننننننننة ب ريقنننننننة ألادرال الخ ننننننننبية أو الفهنننننننارس 

 .املاد ة إلام انات

 :تصني  املكتبة

 نتم% 122 ولد قابلية

 نتم% 122 خميستي

 نتم% 122 مهداوي 

أن أامينة أرقنام  خميسنتي ثانوينةوالحونا مال خسل الزيارة امليدانية ملواقنع املكتبنات املدرسنية فني 

التصنني  محننددة عتنني تقنندم عقني لنحنندد بخننل أي عننرع مننال عنروع املترعننة  نتمنني انن ا الكتننام أو  اك 

 .نضت  مع رعاق  في امل ان املناسبل

 :   ست إلاأارة

 نتم% 122 ولد قابلية

 نتم% 122 خميستي

 نتم% 122 مهداوي 

أمنننا بالنسنننبة بخنننل  ننن ست إلاأنننارة عتننني مسنننتردمة فننني جمينننع املكتبنننات املدرسنننية و ننني فننني متومهنننا 

املكتبنة منال جيدة حيث  ضم   ل إلاأارة أدة حقول وجداول تضم متلومات ترشد ونساأد أمنسن 

 :حيث  وجد عيشا البيانات التاليةخسل قيامة  تمل  

تنننناريخ  -تننناريخ إلاأنننارة   -الصنننن  الننن ي انننو عيننن   -اسنننم املسنننتتسا  -اسنننم املؤلننن   -أننننوان الكتنننام 

 .استحقاق إلاأادة
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 املسحوات

 لتمليننة إلاأننارة فنني متوننم أنننواع املكتبننات خننن 
ا
 واسننترداما

ا
يتننني  يتتبننا انن ا السنن ل ألاملثننا شننيوأا

باالحتينننننال ملمنننننا أن ت لفتننننن  املاد نننننة غسنننننا بااونننننة وتيناسنننننب منننننع أدننننننى املسزانينننننات املرصصنننننة للمكتبنننننات 

 .املدرسية

ولهنن ا السنن ست أاميننة ملبسنناة حيننث أنشننا نسننهل أمننل املكتبنني ونسنناأدا فنني التتننرف أجننل مسننتوى 

 مما يساأد املكتبي في ن انات  املرتلفة ملما 
ا
يسناأد فني التتنرف أجنل إلاأارة وأملثا املستتسا ال ن انا

 .ميول ال سم مال خسل مسحوة أأمار ال سم وأناويال الكتب التي يستتساونشا

 :ألاثا  وال اوالت والكراس ي

 نتم% 52 ولد قابلية

 نتم% 22 خميستي

 نتم% 52 مهداوي 

ة بن ألاثننننا  وال نننناوالت والكراسنننن ي املتننننوعرة فنننني املكتبننننات املدرسننننية التنننني أجرينننننا أليشننننا بحثنننننا جينننند

 ".نييجة الاستبيان"

عمننال حينننث زيارتننننا ملوقنننع الدراسنننة الحوننننا أن املكتبنننات املدرسنننية  وجننند عيشنننا أننندد البنننشس بننن  منننال 

  جلنس 
ا
  ضنع ألين  ملتابن  وملرسنيا

ا
ال اوالت والكراس ي التي تفي بالغرض عقي ل ي  جد ال الب م انا

 أما مال ناحية الااتمام بجماليات ألاثا  وت
ا
 ناس  ال اوالت والكراس ي ألي  حتى ال  ول واقفا

بمننا فنني حنناالت حصننص الفننرا  علننيس اننناك مننال سننبيل الاسننتردام مننا  تننوعر مننال أثننا  فنني املكتبننة 

 .ألها نتني بالفرن

 حواسيب خاصة باملكتبة

 ال% 122 نتم% 2 ولد قابلية

 ال % 122 نتم% 2 خميستي

 ال% 122 نتم% 2 مهداوي 

 وبننندون أي اسنننتغرام أو نا نننب جنننا ت إلا 
ا
جابنننة أجنننل اننن ا السنننؤال عنننس  وجننند أي حاسنننب فننني نبتنننا

أ ننة مكتبننة مدرسنننية قمنننا بزياروشنننا ال ميننع يتننزو السنننبب فنني  لنننك بخننل ضننت  القننندرة ال ننرائية خجهنننزة 

 ال اسب ال ي يست يع أن  تحمل أأبا  املكتبة ويتسن أمينشا للقيام بشأمال  
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 ولكننال انناك أشنيا  أخنر 
ا
 وقبننل وبرأ ننا ال خصن ي بن وجنود حاسننب ضنروري جندا

ا
ى أاننم منن  عنشوال

 بخننننننل مكتبينننننننا املدرسننننننية ألينننننننا أن نؤسننننننس مكتبننننننة بحنننننن  تلبنننننني احتياجننننننات ال ننننننسم 
ا
أن ننننننندخل حاسننننننبا

ومينولهم القرائيننة أجننل اخننتسف وتفنناوت أأمننارام حسنب املرحلننة الدراسننية التنني ترنندمها املكتبننة ومننال 

 ثم نحسال في ش لها ال ماخي 

 وسائل سمتية وبصرية 

 ال% 122 نتم% 2 ولد قابلية

 ال % 122 نتم% 2 خميستي

 ال% 122 نتم% 2 مهداوي 

ال  وجنننند فنننني املكتبننننات التنننني قمنننننا بزياروشننننا أي نننننوع مننننال أنننننواع املننننواد السننننمتية والبصننننرية التا تننننة 

 .للمكتبة املدرسية

ومنننال خنننسل سننننؤالنا أنننال  تننننت املنننواد مثننننل املصنننورات والخننننرائي واملجسنننمات التنننني نسنننتردم فنننني 

عنااننا مننال خننسل دراسننينا فنني املنندارس عقنند أجننابوا بشنشننا أصننبحت ضننمال مننسك شننرح النندروس والتنني أر 

 .املربا واو املسؤول

 حد ثة -2
ا
 : ال تحتوي مكتبة مدرستك ملتبا

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 32 نتم% 12 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

مد رينة التابينة عتملينة شنرا  جا ت إلاجابة أجل ان ا السنؤال ال  لنك خن تزيند الكتنب أنال نرين  

 إلضننننناأة وقنننننت املكتبنننننة ببينننننع ملتنننننب املقنننننررات الدراسنننننية أثننننننا  بدا نننننة التنننننام الدراسننننن ي 
ا
محننننندودة ونونننننرا

 للننننننروتسن القاتننننننل املسنننننني ر أجننننننل 
ا
ثنننننننا  أمليننننننة الامتحانننننننات أو ال ننننننرد السنننننننوي ونوننننننرا

ُ
وبقفننننننال أبوابشننننننا أ

 .  ست املكتبة مؤسساتنا عإن الكتب وبن كانت حد ثة تصب  قد مة أند بدخال

. 

نتننم نحننال نتنننرف أننن  لنننيس باسننت اأة أي مكتبنننة مدرسننية أن ن نننتاك بشأننداد ملبسننناة مننال املجنننست 

 منشننننا لتصننننب  قننننادرة أجننننل تقنننند م انننن ا النننننوع مننننال املتلومننننات السننننريتة 
ا
ولكننننال البنننند مننننال أن تضننننم أننننددا

 اليوم وبالتاخي إلاقبال أل
ا
 .يشا أملثا مال الكتبواملفيدة في أن واحد باإلضاعة بخل أنشا أملثا شيوأا

 :كاعية -
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 ال% 12 نتم% 52 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

جا ت إلاجابة أجل ان ا السنؤال كاعينة فني  تنت املندارس حينث أن ال نسم  قبلنون أجنل اسنتتارة 

املتننننوعرة فنننني متوننننم  املراجننننع التنننني تتتلنننن  باللغننننة التربيننننة أو ألاجنبيننننة أو الروا ننننات والقصننننص القد مننننة

 .املكتبات املدرسية عتي مال حيث تلبية الحتياجاوشم الدراسية كاعية

ومننال خننسل مسحوتنننا لواقننع الدراسننة الحونننا أنشننا غسننا كاعيننة عتنني ال تناسننب فنني ملثسننا مننال ألاحيننان 

 وال  جدون  في املكتبة
ا
 متينا

ا
 .مع ميول ورغبات ال سم ال  ال  شتون وي لبون ملتابا

تنننب املوجنننودة فننني املكتبنننة نن تلبننني الاحتياجنننات الدراسنننية ونغ ننني املنننناهج الدراسنننية حينننث أن الك

 .وا ا ما سنسحو  في الفقرة التالية مال الاستبيان

 : تيناسب مع املناهج الدراسية -

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

بنننننتم حيننننث أن املصننننادر املوجننننودة فنننني املكتبننننة مننننال الكتننننب تلبنننني  جننننا ت إلاجابننننة أجننننل انننن ا الفقننننرة

 .جميع احتياجات ال سم لخدمة املناهج الدراسية

ولكال ومنال وجهنة نونر البند منال بغننا  املكتبنة باملصنادر ال د ندة التني تت نور فني تتجندد ونسناأدنا 

شمس ال اجنننننة أجننننل مواملبنننننة املصنننن ل ات املحدثنننننة واملسئمننننة لت نننننورات التصنننننر الننننرااال الننننن ي نحننننال بننننن

 .للتترف أليشا لنتمكال مال مواملبة ت ورات التصر مجاراة تقدم  املستمر والدائم وامليسارع

 :ال يستردم املدرسون املكتبة املدرسية بضاعة للمناهج املقررة -2

 

 

  مهداوي   خميستي  ولد قابلية

 نتم %52 نتم %52 نتم %122 لغة أربية

 نتم %32 نتم %12 نتم %22 رياضيات

 نتم %32 نتم %62 نتم %22  ا عسز 

 نتم %32 نتم %12 نتم %122 مليميا 



 اجلانب التطبيقي                                                                                 الفصل الرابع                                                           

 

 
911 

 نتم %52 نتم %52 نتم %122 جغراعية

 نتم %52 نتم %22 نتم %122 تاريخ

 نتم %32 نتم %12 نتم %22 اسسمية

 نتم %32 نتم %12 نتم %22 لغة ان لسز ة

 نتم %52 نتم %22 نتم %22 ألوم نبيتية

ى أن مدرسنننننو الفسز نننننا  والكيمينننننا  وال غراعينننننا والتابينننننة إلاسنننننسمية   والتلنننننوم خنننننسل الاسنننننتبيان ننننننر  منننننال

ال بيتيننة والقوميننة يسننتردمون املكتبننة   نن ل ملبسننا بينمننا  قننل ارتينناد مدرسننو الرياضننيات بخننل املكتبننة 

 .لتلبية أغراض دراسية متينة

ة الان لسز ننننة ل اجنننننة بينمننننا  كثننننا وب نننن ل ملبسننننا خدمننننة املكتبننننة ملنننننادة اللغننننة التربيننننة والتنننناريخ واللغنننن

املاسة بخل املصادر املرجتينة منال متناجم وقنواميس أجنل اخنتسف أنواأهنا باإلضناعة بخنل ملتنب التصنور 

 .التاريرية والتي ال غنى أنشا في أ ة مكتبة مدرسية وخ ة مرحلة دراسية

 :ل لباتك في شرا  ملتب جد دة الثانويةال نستجيب بدارة -4

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 12 خميستي

 ال% 42 نتم% 62 مهداوي 

 :شرا  ملتب جد دة -

 نتم% 12 ولد قابلية

 نتم% 12 خميستي

 نتم% 62 مهداوي 

 تنننت إلادارات املدرسنننية نسنننتجيب ل لبنننات أمنننسن املكتبنننة فننني شنننرا  الكتنننب ال د ننندة و لنننك يتنننود 

بلننننغ متننننسن مرصننننص للمكتبننننة حسننننب مسزانيننننة املكتبننننة وقنننندروشا أجننننل شننننرا  الكتننننب أو الاسننننتفادة مننننال م

 ووضت  في سبيل شرا  ملتب جد دة 

 واننننو التامننننل 
ا
وبرأ نننننا ال خصنننن ي عننننإن املسزانيننننة أو مرصصننننات املكتبننننة املدرسننننية يتتبننننا قليننننل جنننندا

 .ألاساس ي في تشخر أو تشجيل الكثسا مال أع ار أمسن املكتبة وفي ت وير وتحد ث مكتبة مدرسية

 :تجليد وصيانة الكتب -
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ولننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند 

 قابلية

 ال% 62 نتم 42%
 ال % 12 نتم% 12 خميستي
 ال% 62 نتم% 42 مهداوي 

جا ت إلاجابات بنتم في  تت املدارس وال في  تضها نخر حيث أن الكثسا منال الكتنب تحتنال بخنل 

أمليننننة صننننيانة وتجلينننند كاملننننة وانننن ا التمليننننة تحتننننال بخننننل مبلننننغ ملبسننننا قنننند  كننننون أملبننننا مننننال ثمننننال الكتننننام 

 
ا
 .أحيانا

بنسأننننا أجنننل الكتنننب املرممنننة واملتننناد صنننيانتشا أن أمننننا  املكتبنننات  قومنننون فننني والحوننننا منننال خنننسل 

ملثسننننا مننننال ألاحيننننان أجننننل نلننننب املننننواد التنننني نسنننناأد أجننننل تننننرميم الكتننننب وحما تشننننا مننننال زيننننادة تلفهننننا قنننندر 

 .املست اع

 لتواضع في فل الوروف املتاحة بل ال كر ال زينل خمننا  املكتبنة الن  ال 
ا
وبرأ نا ا ا أعضل نورا

ملنننون ب نننل منننا لننندلشم لل فنننامل أجنننل ممتل نننات املكتبنننة أننننول عتننناة زمنينننة ممكننننة و لنننك  تملهنننم أجنننل يت

 .ترميمها

 :شرا  ال اوالت والكراس ي -

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 62 نتم% 42 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

 مننننال الكتننننب 
ا
واملراجننننع حيننننث أن بن مرصصنننات املكتبننننة قليلننننة ال تكفنننني بال ل ننننرا  الضنننروري جنننندا

متوننم املكتبننات نسننتردم الكراسنن ي وال نناوالت املوجننودة فنني غرعننة املدرسننسن لتنندم تننوعر غرعننة بأننارة 

 .خاصة وتا تة للمكتبة عقي أو ما او موجود مال أثا  في مربا املدرسية

عننننإن ألاثننننا  مننننال ننننناوالت وملراسنننن ي  جننننب أن توعراننننا كننننل مكتبننننة مدرسننننية مننننع : وبرأ نننننا ال خصنننن ي

 منال الراحنة النفسنية التني تنري  ضرورة وجود غ
ا
رعة توضع عيشا ا ا ألاشيا    ن ل متنسن  حقن  شنياا

 .القارئ وترغب  بالقرا ة وإلانسع داخل ا ا الغرعة

 :ما مدى بقبال ال سم أجل استتارة الكتب -1

 % 22 وسي %22 جيد ولد قابلية

 %  12 وسي % 52 جيد خميستي

 % 32 وسي % 12 جيد مهداوي 



 اجلانب التطبيقي                                                                                 الفصل الرابع                                                           

 

 
911 

 (.جيد)دراسينا لسستبيان كانت إلاجابات بشن بقبال ال سم أجل الاستتارة مال خسل 

 حينث أن ال نسم منال مرتلن  
ا
ومال خسل بنسأنا أجل   ست إلاأارة الحوننا بشنشنا ملن لك أ ضنا

واملصادر املرجتية سوا  أكانت تتتلن  بردمنة املنناهج املراحل الدراسية  قبلون أجل استتارة الكتب 

 .الدراسية أو قرا اوشم التي تتتل  بااتماماوشم ال خصية

 ما  ي الن انات التي تقوم بشا بصفتك أمسن للمكتبة؟ -1

 :جا ت إلاجابات كالتاخي

 .تشمسن الكتب التي   ل شا املدرسون والتسمي  بما  يناسب مع املواضيع املرادة -1

 .ملية إلاأارة ومساأدة ال سم في  لكنسهيل أ -2

 .ال فامل أجل الكتب وسسمتشا وتشمسن جو مناسب للم التة -3

 .توجي  ال سم الستتارة الكتب -4

 .استماع بخل رأي ال سم حول مضمون الكتام -1

ت لين  ال نسم بتحضننسا موضنوأات تربويننة وبلقائشنا ضننمال أمسنيات قصصننية أو أدبينة تتننااوح  -6

بننسن  ملننر واجبننات أمننسن املكتبننة ون ننانات  عتننشمسن املصننادر واملراجننع  إلاجابننة أجننل انن ا السننؤال

يتتبننا الهنندف ألاساسنن ي ملوضننتية فنني م اننن  انن ا وغسااننا مننال ألامننور املتروعننة لنننا ونسننهيل بأننارة 

 .ال سم ومساأدوشم وال فامل أجل الكتب وسسمتشا

مقارننة منع غساانا منال  يسنتيخم ثانوينةأما بالنسبة بخل ن انات أمسن املكتبنة عتتتبنا البنشس بشنا فني 

املحاعوننننات التنننني قمنننننا بزياروشننننا عفيشننننا  صننننعي أمننننسن املكتبننننة ملننننال  تننننادد ألينننن  بخننننل غرعننننة املكتبننننة وبرأ نننننا 

ال خص ي ال يست يع أي أمسن مكتبة القيام بمثل ا ا دون داعع وحب شخصن ي منبثن  منال  اتن  انو 

 ي تحد د الاحتياجات؟وبسن املدرسسن ف( ملشمسن املكتبة)ال اناك أسقة مباشرة بينك 

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 12 نتم% 52 مهداوي 

كانننننننت إلاجابننننننة أجننننننل انننننن ا السننننننؤال نتننننننم فنننننني متومهننننننا اننننننناك أسقننننننة مباشننننننرة بننننننسن أمننننننسن املكتبننننننة 

 منع أمنننا  املكتبنات ووجودننا عتنناة البنشس عيشنا فنني كنل مدرسنة الحو
ا
نننا أن واملدرسنسن ومنال خننسل حند منا

املدرسنننننسن  تننننناددون أجنننننل املكتبنننننة حسنننننب اختصاصننننناوشم املرتلفنننننة والتننننني  ملرناانننننا فننننني السنننننؤال الثالنننننث 
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 مرجتيننننة متينننننة لتفينننندام فنننني أملهننننم 
ا
 أن املدرسننننسن   لبننننون مننننال أمنننننا  املكتبننننات ملتبننننا

ا
والحونننننا أ ضننننا

 .ملمدرسسن حيث  قوم أمسن املكتبة بدورا أجل تشمسن ا ا الكتام

 بينك وبسن ال سم غسا أملية استتارة الكتب؟ال اناك أسقة مباشرة  -2

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

اننناك أسقننة مباشننرة ودائمننة وتتججننل فنني أمليننة مسنناأدة أمننسن املكتبننة لل ننسم فنني اختيننار الكتننب 

ة ملننن لك أملينننة ت لنننيفهم بقنننرا ة والقصنننص وغساانننا منننال القنننرا ات التننني تيناسنننب منننع أأمنننارام املرتلفننن

 تنننت الكتنننب التننني تتتلننن  بموضنننوأات متيننننة حينننث  نننوزع أمنننسن املكتبنننة الكتنننب حسنننب وجهنننة نونننرا 

 .ال خصية في قدرات ال الب أجل بنجاز ما   لب من  خجل ا ا الكتام أو  اك

 ال اناك بقبال مال ال سم أجل املكتبة؟ -3

 نتم% 122 ولد قابلية

 نتم% 122 خميستي

 نتم% 122 ي مهداو 

 :ا ملر ألاسبام( نتم)ب ا كانت إلاجابة 

 نغ ية مجموأات املكتبة لسحتياجات ألادبية والتلمية. 

 ميول ال سم للم التة وبغنا  ثقاعتشم. 

 ن  يع املدرسسن لل سم. 

 ن  يع أوليا  ال سم أجل التادد بخل املكتبة والبحث عيشا. 

  مية امل التةأا وبدراملهمالداعع ال خص ي أند  تت ال سم. 

 
ا
للبيانننننة املحي نننننة أثننننر ملبسنننننا أجنننننل نريقنننننة تفكسنننننا ال نننننسم وبم انينننننة ( 5السنننننؤال )وملمننننا  ملرننننننا سنننننابقا

تقبلهم ملا  وج  بليشم مال نصائ  وببراز مينولهم واويناوشم التني نسناام املكتبنة فني صنقلها بالتتناون منع 

 .املدرسسن وألاال في املنزل 

 التابوية والتتليمية املن ودة منشا؟ ما  ي مقتاحاتك لتحق  املكتبة ألااداف -4
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 تزويد املكتبة حسب ت ور املناهج. 

 نتيسن متاون خمسن املكتبة ليسهيل أملية بأارة الكتب أثنا  وفي بدا ة التام الدراس ي. 

  ترصيص مسزانية للمكتبة لتكون بإشنراف أمنسن املكتبنة للتمنل أجنل حسنال تزويند املكتبنة بمنا

 .تحتاج  بالوقت املناسب

 سن وسائل سمتية وبصريةتشم. 

 تشمسن قاأة ملبساة مزودة باخثا  املناسب لتكون قاأة للم التة. 

بن اننننن ا امل النننننب التننننني تقننننندم بشننننننا أمننننننا  املكتبنننننات م النننننب نبيتيننننننة ويجنننننب تشمينشنننننا ل نننننل مكتبننننننة 

 .مدرسية

 السلبيات

 

 أك -1
ا
 املكتبنننات املدرسننننية التنننني نحننننال بصنننندد دراسننننتشا لننننم  ننننتم نتننننسن أشننننخان مننننؤالسن تننننشايس

ا
اد ميننننا

 في ألم املكتبات واملتلومات وبن كنان ان ا الفنرع اعتنت  لنيس منال عتناة نويلنة بال أن خريجين  ال 
ا
أليما

 علمننننا ا ال نضننننتهم فنننني مننننواقتهم املناسننننب لترصصننننهم لنرنننندم بنننن لك املكتبننننة املدرسننننية 
ا
 جننندون أمننننس

 .وال سم بخل أقص ى حد ممكال

 اتالثانوينن رسنية رغننم حداثننة أهند بنننا لنم نل ننظ فنني أ نة مدرسننة تصننميم غرعنة لتكننون مكتبننة مد -2

 فني كنل مدرسنة وأحند دأائمن  ألاساسنية عمنال ألاوخنل بمنال  قنوم أجنل تصننميم 
ا
 اامنا

ا
أليسنت املكتبنة رملننا

املنننندارس ترصننننيص غرعننننة لتكننننون مكتبننننة مدرسننننية وقاأننننة للم التننننة باإلضنننناعة بخننننل تزويننننداا باخثننننا  

 .املناسب واملري  لها

 منننا بالنسنننبة ل ثنننا  املتنننوعر فننني املك -3
ا
 وغالبنننا

ا
تبنننات املدرسنننية عهنننو أقنننل منننال متواضنننع بنننل قلينننل جننندا

نننرى الكراسنن ي موضننوأة عوقننن   تضننها الننبتت خلننن  بننام املكتبننة لتنندم وجنننود عسنن ة توضننع عيشنننا 

 .حول ال اوالت

بالنسنننبة للمنننواد السنننمتية والبصنننرية وال واسنننيب عتننني متدومنننة عننننحال بننن لك ننفننني أحننند أانننم  -4

بشننا جنن م انيبنناا مننال ال لشمهننم الكتننام وم التتنن  بالتنناخي نكسننب الوسننائل التاغيبيننة التنني قنند نسننت يع 

 .رغبتشم وتثقيفهم أال نري  امل اادة والاستماع
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أمنننننا الكتننننننب املتننننننوعرة عتنننننني تلبننننني احتياجننننننات املننننننناهج ولكنشننننننا نفتقنننننر بخننننننل مواملبننننننة ت ننننننور الثقاعننننننة  -1

 .ليل عقياملتاصرة حيث آالف الكتب تن ر انا واناك وال تملك منشا املكتبة بال الن ر الق

أمنننا بالنسنننبة لتسقنننة املدرسنننسن بنننشمسن املكتبنننة ال  جنننب أن تقتصنننر أجنننل تنننرددام بخنننل املكتبنننة حنننسن  -6

حاجتشنننننا بنننننل  جنننننب أن ي نننننتاك أمنننننسن املكتبنننننة فننننني جلسنننننات املننننند ر منننننع املدرسنننننسن وأثننننننا  ألمينننننة تحضنننننسا 

 الننندروس ليتتننننرف أجنننل احتياجننننات املدرسننننسن ويفيننندام بمننننا لد نننن  منننال ملتننننب قنننند نسننناأدام فنننني بأننننداد

 .وتحضسا دروسهم بال  ل ألامثل

ضنننننرورة وجنننننود شخصنننننية متمسنننننزة لننننندى أمنننننسن املكتبنننننة علنننننيس عقننننني بملامننننن  بالتمنننننل املكتبننننني ب نننننل  -1

جوانبنن  اننو مننا  ؤالنن  للتمننل فنني مكتبننة مدرسننية وبنمننا ن ننانات  وتفكسنناا النندائب واملسننتمر نحننو بحيننا  

م بالتوجن  نحنو رعنوف املكتبنة عرصة للتفاأل مع ال سم والتتنرف أجنل مينولهم وااتمامناوشم وتنرغي ش

 ملكتبننة مدرسننية تتتامننل مننع جيننل نا نن ئ 
ا
يتتبننا أملبننا مقينناس أجننل صننسحية انن ا ال ننخص ليكننون أمينننا

 .صاأد  تشثر ب ل ما حول  ويحمل ا ا التشثر بخل مستقبل  القادم

 

 اإلجيابيات

 .استغسل الوروف املتاحة بشقص ى حد ممكال مال قبل أمسن املكتبة -1

متنوأننننة ليسننننت مننننال ضننننمال التوجيشننننات بخننننل املكتبننننات املدرسننننية وبنمننننا  نننني القيننننام بن ننننانات  -2

 .الثانويةن اط أمسن املكتبة بالتتاون مع بدارة
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 التوصيات

ضنننرورة التتنننرف أجنننل احتياجنننات اننن ا املننندارس أنننال قنننرم أي منننال خنننسل الزينننارة امليدانينننة لواقنننع  -1

 .ياجات بشسرع وقت ممكالا ا املدارس ملحاولة تقد ر ما تحتاج  ورعداا بش ا الاحت

امنداداا بنالكثسا منال الكتنب ال د ثنة واملنواد السنمتية والبصنرية وال واسنيب الخاصنة باملكتبننة  -2

 .كل مكتبة مدرسية حسب املرحلة الدراسية التي تردمها واحتياجات ووعي نسبشا

تصننميم  واننو غرعننة املكتبننة أثنننا  أمليننة الثانويننةضننرورة ألاخنن   تننسن الاأتبننار وجننود رملننال اننام عي -3

 .أي بنا  مدرس ي جد د ومحاولة تدارك أخ ا  وم كست البنا  السابقة

 .وضع ال خص املناسب في امل ان املناسب -4

سنخة منال ال رينة والصنسحيات التني نسناأدا أجنل التحنرك بحرينة ون ناط بأ ا  أمنسن املكتبنة ع -1

 .ورغبة في التمل مال قبل وزارة التابية ومد رياوشا

تتلننن  باملكتبنننة أجنننل أال تصنننب  منننع منننرور النننزمال روتينينننة ومملنننة بالنسنننبة زينننادة الن نننانات التننني ت -6

 
ا
 .للمدرسسن واملد ر وأمسن املكتبة متا
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 تفريغ االستبيان املو ه إىل املدرسني

 :كانت مقدمة الاستبيان أجل ال  ل التاخي

د ننننننة نرغننننننب فنننننني مترعننننننة رأ ننننننك عيمننننننا  تتلنننننن  بواقننننننع املدرسننننننسن فنننننني املننننننرحلتسن إلاأدا: الزميننننننل املربنننننني

والثانويننة وامل ننكست والصننتوبات التنني تواجنن  انن ا ال انننب فنني التمليننة التابويننة والتتليميننة للتوصننل 

بخنننل  تنننت املقتااحنننات والتوصنننيات التننني منننال شنننشنشا تفتينننل دور املكتبنننة املدرسنننية فننني مدارسننننا وت نننوير 

 .مردوداا

 مهداوي  - خميستي – ولد قابلية :ثانويةال

أأننننداد مدرسننننسن ولننننم  كننننال اننننناك أحنننند  نننندرس مننننال % 12و% 52ة الدرجننننة التلميننننة جننننا ت إلاجابنننن

 .خريجي الص  الخان  لك خن املرحلة املتناولة  ي إلاأداد ة والثانوية

كنان املدرسنون الن  ال أجنابوا منال مرتلن  الاختصاصنات التني تندرس فني املندارس : املادة الدراسنية

 .ال كومية

ك مناسنبة منال حينث موقنع املكتبنة ال ترى أن ال روط الواجنب تواعرانا فني مكتبنة مدرسنت -1

ألاثنننننا  وال ننننناوالت  –تصنننننني  املكتبنننننة  –عهنننننارس املكتبنننننة  –التشوينننننة املناسنننننبة  –إلاضنننننا ة السزمنننننة  –

 .والكراس ي

 %122حتى  12جا ت نسبة إلاجابة أجل ا ا السؤال تتااوح بسن 

 . بسن مسئم وموجود السابقة ال ملر

 .غسا موجود% 122لسمتية البصرية عجا ت إلاجابة املواد ا –أما بالنسبة بخل تواعر ال اسوم 

عمنال خننسل زيارتنننا للمدارسننة التنني أجريننت أليشننا الدراسنة الحونننا أن غرعننة املكتبننة  نني أبننارة أننال 

و نننني غسنننننا مرصصننننة لهننننن ا الغننننرض عنننننس  وجنننند عيشنننننا أي تجهسننننز خنننننان  ةالثانوينننننبنا غرعننننة موجنننننودة فنننني 

 .باملكتبة مال حيث البنا 

 ما تقنع بمنا
ا
أمنام م لنع ألادرال أو قنرم الباحنة املدرسنية حتنى  يسننى لل نسم مسحوتشنا  و ي غالبا

 .أثنا  حرملتشم أما مال حيث الهدو  عقد تصل  تت إلازأاجات بخل غرعة املكتبة أثنا  الفرصة

بضا ة املكتبات املدرسية نتتمد    ل أساس ي أجل إلاضا ة ال بيتنة منال خنسل النواعن  الكبسناة 

 بال فننني أ نننام ال نننتا  التننني املتننندة ل نننل غرعنننة صنننغس
ا
اة فننني أ نننة مدرسنننة حكومينننة ويتتبنننا اننن ا الضنننو  كاعينننا
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تمتجننغ عيشننا السننما  بننالغيوم عقنني فنني انن ا ال الننة  مكننال اسننتردام إلاضننا ة الصننناأية املتتمنندة أجننل 

 .النيونات

 ولكال ال  وجد أ ة أوامنل حما نة منال  -
ا
مال حيث التشوية عتي نتتمد أجل النواع  الكبساة أ ضا

 .الهوا  للمصادر واملواد املكتبة مال عستر وغسااا خن املكتبة غسا مجهزة بشاتلو  

أمنننا بالنسنننبة بخنننل عهنننارس املكتبنننة والتصنننني  عتننني نتتمننند أجنننل  ننن ل خنننان بمجموأنننات املكتبنننة 

وفننننني  تنننننت ألاحينننننان  قنننننوم أمننننننا  . يسننننن ل عيننننن  كنننننل املنننننواد املكتبينننننة بتننننناريخ وصنننننولها وأرقنننننام تصننننننيفها

ئم بشسنننما  الكتنننب أجنننل شننن ل مل ننناعات توضنننع فننني املكتبنننة أو فننني غرعنننة املدرسنننسن املكتبنننات بإأنننداد قنننوا

 .حتى  يسنى لل سم اختيار ما  ناس شم مال ملتب ثم نل شا مال أمسن املكتبة

بالنسننبة بخننل ألاثننا  وال نناوالت عننإن كننل مكتبننة تمتلننك ناولننة أو اثنتننسن وأنندد قليننل مننال الكراسنن ي 

ة إلاننننسع الننننداخجي السنننريع أثنننننا  البحنننث أننننال كلمنننة مننننال التننني تمكنننال ال الننننب منننال اسننننتردامها فننني حالنننن

ما ننننم أو مننننا شنننناب   لننننك عاملكتبننننة نتتمنننند أجننننل إلاأننننارة الخارجيننننة لتنننندم تننننوعر غرعننننة خاصننننة باإلأننننارة 

 .لثانويةنسم  لل سم بالقرا ة عيشا أثنا  حصص الفرا  داخس

د فنننني أي مدرسننننة أمننننا بالنسننننبة بخننننل ال واسننننيب واملننننواد السننننمتية والبصننننرية عتنننني متدومننننة الوجننننو 

قمنننا بزياروشننا رغننم اختيارنننا ملنندارس متمسننزة فنني املحاعوننات الننثس  التنني منشننا منندارس املتفننوقسن فنني كنننل 

 .ثانوية

رغننننم أنشننننا مننننال أملثننننا ألاشننننيا  التنننني ن نننن ع أجننننل ارتينننناد املكتبننننة فنننني التصننننر ال نننناخي الرتبانهننننا املباشننننر 

 .بالت ور التقني في تكنولوجيا املتلومات

ل أمليند ومباشنر بخنل ضنت  إلام اننات املاد نة التني نتناني منشنا املكتبنات املدرسنية وا ا يتود وب ن 

وأنننندم الااتمننننام بشننننا أو اأتباراننننا رملسننننزة أساسننننية مننننال ركننننائز بن ننننا  جيننننل واع  قننننادر أجننننل عهننننم مت لبننننات 

 .ال ياة والل اق بشا
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 :ال الكتب ومصادر املتلومات ألاخرى املوجودة في املكتبة -2

 وى الثقافي واملترفي لل سم تيناسب مع املست

 ال% 12 نتم% 52 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 12 نتم% 52 مهداوي 

  حد ثة  

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 12 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 مسئمة للمناهج الدراسية

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

  ال % 62 نتم% 42 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

  الثانويةتيناسب مع أدد ال سم ب

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 42 نتم% 62 مهداوي 

ولنند  ثانويننةنسحننظ مننال خننسل دراسننينا امليدانيننة ونتننائج الاسننتبيان أن واقننع املكتبننات املدرسننية فنني 

املرسسننة حيننث تننوعر املصننادر وربمننا يتننود السننبب بخننل ملونشننا أعضننل مننال غسنناا مننال املنندارس مننال  قابليننة

 .النرلة

حيننننننننث أن مجموأننننننننات املكتبننننننننات املدرسننننننننية منتقنننننننناة  تنا ننننننننة عتنننننننني تيناسننننننننب مننننننننع ال نننننننند ألاوسنننننننني 

للمستويات بالثقاعية لدى ال سم وترتقني فني  تنت ألاحينان بخنل مسنتويات أأجنل ولكنشنا تحناول جن م 

 .مال ام في مستوى ثقافي متدني بليشا
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ال حينننث حنننداثتشا عتننني منننواد تقليد نننة فننني غال شنننا  لنننك أن املصنننادر التننني تلبننني احتياجنننات املنننناهج ومننن

الدراسية  ي مصادر متيننة وال ند ث عيشنا انو حداثنة ال بتنة وخاصنة منا  رنص ملتنب اللغنة التربينة 

 .والتاريخ

 مننننال الروا ننننات ومننننا شنننناب   لننننك عهننننو قليننننل لكثنننناة إلانتننننال الفكننننري ال نننند ث وقلنننن
ا
ة وال د نننند أ ضننننا

 .إلام انات املاد ة

منننال حينننث مسئمنننة للمنننناهج عتننني تلبننني احتياجنننات املنننناهج وال تننندأو بخنننل التوسنننع فننني نقننناط متيننننة 

 . منشنا
ا
أمنا منال حينث مسئمهنا لتندد ال نسم عتني فني متونم ألاحينان كاعينة حينث أن إلاأنارة قليلنة وغالبنا

 .ما تنحصر عيما  تتل  باملصادر املكملة للمناهج الدراسية

 غرس أادة القرا ة وإلانسع  :   املكتبة ألااداف التاليةال تحق -3

 ال% 12 نتم% 52 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 تنمية القدرات أجل التتليم املستمر 

 ال% 12 نتم% 52 ولد قابلية

 ال % 32 نتم% 12 خميستي

 ال% 12 نتم% 52 مهداوي 

 ات البحث ال اني تزويد ال لبة بمهار 

 ال% 22 نتم% 22 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 تنمية الاتجااات والقيم ألاخسقية ال يدة 

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 سن املقررات الدراسية تحقي  الت امل في املناهج الدراسية وبزالة ال واجز ب
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 ال% 22 نتم% 22 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 تزويد ال سم ببتت املهارات 

 ال% 22 نتم% 22 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 12 نتم% 52 مهداوي 

قع أن املكتبنة املدرسنية نسناأد نسحظ مال خسل إلاجابة أجل الاستبيان واملسحوة أجل أرض الوا

أجننل تنميننة التننادات ال سنننة وحسننال التتامننل مننع الكتننب مننال خننسل بتاحننة املجننال لل ننسم بالتتامننل 

منننع الكتنننب منننال خنننسل الرعنننوف املفتوحنننة التننني تيننني  حرينننة اختينننار الكتنننام املناسنننب منننال قبنننل ال النننب 

 .بضاعة بخل إلانسع أجل ما  وجد مال ملتب أخرى 

مليفيننة ب جنناد إلاجابننة التنني  ريننداا مننال أي مصنندر مننال مصننادر  لال الننب أجننمنن  باإلضنناعة أجننل نتل

أننننادات حسنننننة مثننننل التتنننناون مننننع الننننزمس  فنننني تبننننادل الكتننننب التنننني  حتنننناجون بليشننننا   وتكسننننب املتلومننننات

واحتنناام مواأيننند بأنننادة الكتنننب التننني يسنننتتساونشا منننال املكتبنننة بإضننناعة بخنننل ال فنننامل أجنننل ال نننو الهنننادئ 

بننننة لتننندم بزأنننال نخننننريال وال فنننامل أجنننل راحننننتشم أثننننا  بحننن شم أمننننا  ريدونننن  داخننننل الننن ي تت لبننن  املكت

 .املكتبة وغسا  لك مال القيم ألاخسقية ال سنة

 :ال  قوم أمسن املكتبة بالواجبات التالية -4

  الثانويةإلاشراف أجل الن انات التامة عي

 ال% 22 نتم% 22 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 : الالتزام بالدوام املدرس ي املحدد

ولنننننننننننننننننننننننننننننننننننننند 

 قابلية
 ال% 2 نتم% 122

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

   نتم% 22 مهداوي 
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 بفهرسة الكتب 
ا
 خاصا

ا
 يستردم   س

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 باإلأارة 
ا
 خاصا

ا
 يستردم   س

 ال% 2 نتم% 122 قابليةولد 

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 يستردم خ ة تصني  محددة 

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

  نوم قوائم بشسما  الكتب حسب موضوأاوشا 

 ال% 22 نتم% 22 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 منا  كنون خمنسن املكتبنة أسقنة بالن نانات القائمنة فني
ا
 نسحظ مال خسل الزينارة امليدانينة أن قلنيس

 مال أمننا  املكتبنات وملمنا سننشني بالن ملر أجنل منؤاست .الثانوية
ا
أما مال حيث الدوام املدرس ي عإن ملثساا

 لقسنننم املكتبنننات واملتلومنننات أمنننسن املكتبنننة عهنننو غسنننا مترصنننص فننني اننن ا التلنننم ولنننيس خر 
ا
 أكاد مينننا

ا
يجنننا

وبنما في أغلب ألاحينان مندرس سنا  وضنت  الصن ب لن لك أننحيل للتمنل فني املكتبنة ملونشنا أخن  أننا  

  32مال إلاأ ا  في حصة درسية ال  قل نسبشا أال 
ا
 .نالبا
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 يسننن ل أليننن  الكتنننب 
ا
أمنننا عيمنننا  تتلننن  بالفهرسنننة والتصنننني  عنننإن أمنننسن املكتبنننة يسنننتردم  ننن س

النننواردة بخنننل املكتبنننة ويسننن ل بخنننل جاننننب كنننل ملتنننام رقنننم تصننننيف  وترتنننب بمنننا حسنننب ورودانننا أو حسنننب 

 آخر  تملية ال رد السنوية
ا
 .نسلسلها ألابجدي ومل لك يستردم   س

وفننني ملثسننننا منننال ألاحيننننان  قنننوم أمننننسن املكتبنننة بينوننننيم قنننوائم بشسننننما  الكتنننب ويضننننتها بمنننا أجننننل بننننام 

غرعنننة املكتبنننة أو داخلهنننا أو فننني غرعنننة املدرسنننسن ليسنننتفيدوا منشنننا واننن ا يتنننود لن ننناط ال نننخص القنننائم 

 وجنننود مثنننل اننن ا القنننوائم ليسنننهيل أجنننل ال النننب 
ا
واملننندرس أجنننل شنننؤون املكتبنننة رغنننم أنننن  ضنننروري جننندا

 .اختيار ما  ناسب  مال مجموأات املكتبة

 :ال يستفيد ال الب مال ارتيادا للمكتبة مال حيث امليساب  -1

  تت املتارف واملناهج ال د دة  

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 12 نتم% 52 مهداوي 

 مهارات البحث ال اني 

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 12 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 اتجااات ب جابية نحو ارتيادا املكتبة 

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 32 نتم% 12 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 غرس أادة القرا ة  

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي



 اجلانب التطبيقي                                                                                 الفصل الرابع                                                           

 

 
911 

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

رتنننا بخننل املكتبننات املدرسننية الحونننا أن ال ننسم مننال خننسل أمليننة ارتيننادام للمكتبننة مننال خننسل زيا

 مننال التننادات ال سنننة التنني سننب   ملراننا فنني السننؤال الثالننث ملمننا أنشننم  وسننتون آعنناق 
ا
 كيسننبون ملثسنناا

تفكسنناام منننال خنننسل إلاننننسع أجنننل متلومنننات مكملنننة ملنننا آخننن وا فننني ال صنننص الدراسنننية وبالتننناخي تتكنننون 

 .ف ومفاايم وأادات ومهارات جد دةلدلشم متار 

 :ما  ي مسحوتك حول أمسن املكتبة في -6

 تنويم املكتبة وترتي شا 

 %2 ضتي  % 22 وسي %22 جيد ولد قابلية

 %2 ضتي  %  32 وسي % 12 جيد خميستي

 %12 ضتي  % 32 وسي % 62 جيد مهداوي 

 مساأدة ال سم في ال صول أجل املراجع 

 %2 ضتي  % 22 يوس %22 جيد ولد قابلية

 %2 ضتي  %  42 وسي % 62 جيد خميستي

 %12 ضتي  % 32 وسي % 62 جيد مهداوي 

 :مساأدة املدرسسن في ال صول أجل املراجع

ولنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند 

 قابلية

 جيد
22% 

 وسي
22 % 

 %2 ضتي 

 %2 ضتي  %  22 وسي % 12 جيد خميستي

 %12 ضتي  % 22 وسي % 12 جيد مهداوي 

 كتب ال د دةمتا تة تزويد املكتبة بال

 %2 ضتي  % 32 وسي %12 جيد ولد قابلية

 %42 ضتي  %  62 وسي % 2 جيد خميستي

 %12 ضتي  % 32 وسي % 62 جيد مهداوي 

مننننال خننننسل زيارتنننننا ملواقننننع املنننندارس ومكتباوشنننننا وملنننن لك تفريننننغ الاسننننتبيان نسحننننظ أن متوننننم أمننننننا  

سنننب اليسلسنننل اله نننائي ضنننمال كنننل املكتبنننات املدرسنننية  قومنننون بينونننيم الكتنننب وعننن  ننننرق بدائينننة ح
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موضننننوع أساسنننن ي ونتتبننننا انننن ا التمليننننة مفينننندة وجينننندة  لننننك خن أنننندد الكتننننب قليننننل ويمكننننال الننننتحكم 

 .والسي رة ألي  مال خسل املمارسة اليومية

أمننننننا بالنسنننننننبة بخنننننننل مسننننننناأدة ال ننننننسم واملدرسنننننننسن عننننننن لك يتنننننننود لن نننننناط أمنننننننسن املكتبنننننننة فننننننني تلبينننننننة 

 .ةاحتياجات املستفيد ال بالسرأة القصو 

 فننني 
ا
أمنننا بالنسنننبة ملتا تنننة تزويننند املكتبنننة بالكتنننب ال د ننندة عنننإن اننن ا الن ننناط ربمنننا  كنننون متننندوما

 مننا تقنوم بتزوينند املكتبننة  غسننا الكتننب التني تبتننث لهننا مننال مد ريننة 
ا
مكتباتننا املدرسننية خن املكتبننات قلننيس

تتنناون مننع املنند ر أجننل التابيننة   نن ل سنننوي أمننا فنني حنناالت ال ننرا  أو غسااننا عننإن أمننسن املكتبننة  قننوم بال

 .استسم ا ا الكتب لضمها بخل مجموأات املكتبة

 :بالنسبة للن انات املتتلقة باملكتبة نسحظ أنشا ت اد تكون متدومة لتدة أسبام

. ضننننني  الوقنننننت حينننننث أن ال صنننننص الدراسنننننية نسنننننتشلك الوقنننننت املرصنننننص للمدرسنننننة بشململننننن  -1

 . اط مع ال سم واملدرسسنومل لك ضي  وقت الفس ة ال ي ال  مكال مال القيام بشي ن

قلة إلام انات املاد نة املتنوعرة لندى املكتبنة حينث أن تنوعر ان ا إلام اننات ي ن ع أمنسن املكتبنة  -2

 .وغسااا... أجل القيام بشا بجد ون اط مثل مجاالت ال ائي

أننندم مسننناأدة مننند ريات التابينننة خمننننا  املكتبنننات منننال حينننث منننا تصننندرا منننال قنننرارات حينننث تنننم  -3

 بلغا  ن
ا
 ل مينع ال نسم واملدرسنسن منع أمنسن مؤخرا

ا
 اامنا

ا
 اط ألاسنبوع الثقنافي الن ي كنان يتتبنا ن نانا

  كننرم عينن  املتمسننزون فنني أملهننم ممننا ي نن تهم أملثننا 
ا
 كننامس

ا
املكتبننة فنني ورشننة أمننل رائتننة نسنن ل أسننبوأا

 .وي  ع نخريال ليكونوا مثل رعاقهم املتمسز سن

ارتبنننناط ال الننننب بمننننا حولنننن  مننننال ن ننننانات نسحننننظ فنننني الصننننفوف التليننننا وخاصننننة الثانويننننة قلننننة  -4

عفننني الصننن  ألاول الثنننانوي لننندلشم أننندد ملبسنننا منننال املنننواد وفننني  الثانوينننةو لنننك  سنننبب الضنننغي الكبسنننا عي

الص  الثاني الثانوي  حضر عي  للسنة التي تليشا وفني الصن  الثالنث الثنانوي ت لنل جهنودا ويتززانا 

 .االت أخرى بال د والاجتشاد لتحقي  نييجة تؤال  للدخول بخل مج

قليننننل اننننم املدرسننننون النننن  ال يتتمنننندون أجننننل املكتبننننة فنننني املتلومننننات التنننني   لبونشننننا مننننال نسبشننننم  -1

عمتومهننم  كفنننون بننناملقررات الدراسننية التننني تيننني  ل الننب النجننناح منننال صنن   خنننر دون بدراك أامينننة 

 .تكويال أرضية ثقاعية ثابتة يتتمد أليشا ال الب في ترتيب وتنويم حيات  املستقبلية
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 لتتننندد الاختصاصنننات ممنننا  نننؤدي بخنننل أننندم وجنننود ننننوع منننال التفننناام بنننسن  نتننندد -6
ا
املدرسنننسن نونننرا

 لوجود التزامات لدى كل شخص منشم
ا
 .ال ميع نورا

بن ننننننغال ال ننننننسم باخشننننننيا  ال د ثننننننة التنننننني ال تتننننننوعر فنننننني املكتبننننننة مثننننننل الكومبيننننننوتر والانتانيننننننت  -1

ت فننني املكتبنننات املدرسنننية ل اننننت فننني وضنننع غساانننا منننال ألاشنننيا  التننني لنننو تنننوعر ... وتكنولوجينننا املتلومنننات و

 .أعضل مما  ي ألي  نن

 لسستفادة مال املكتبة؟( ملمدرس)ما  ي ألاساليب التي تيبتها مع نسبك  -1

 :جا ت إلاجابة كالتاخي

 لفت نور ال سم لوجود املكتبة -

 التودة لبتت الكتب لسستفادة منشا -

 م للبحث حول موضوأهانرح موضوأات تتتل  باملناسبة نتية ودأووش -

 ترغي شم بال اام بخل املكتبة -

 بأ ائشم وفائ  شهرية وبرشادام أجل املراجع املناسبة إلملمال متلوماوشم -

 اص رام ال سم بخل املكتبة -

بن اننن ا ألاسننناليب جيننندة فننني ترغينننب ال نننسم الرتيننناد املكتبنننة ب ا اسنننتمر املننندرس فننني اتباأهنننا دون  -

مننا نحتاجنن  اليننوم مننال مغريننات حياتيننة تلتنني ال الننب أننال دروسنن  ون نندا  كلننل أو ملننل وخاصننة فنني فننل

 .نحو ال د د واملثسا مال أالم الكومبيوتر وألالتام

 :ما  ي مقتاحاتك لتحقي  املكتبة في مدرستك إلااداف التابوية والتتليمية املن ودة منشا -2

 .تحقي  التواصل املستمر بسن أمسن املكتبة واملدرس وال الب -1

 .كتبة بالكتب ال د ثة والااتمام بنوأيتشابغنا  امل -2

ترصننيص حصننة واحنندة أجننل ألاقننل ملتا تننة موضننوع متننسن  رغننب بنن  ال الننب ليبحننث أننن  فنني  -3

 .املكتبة

 .دأوة ال الب بخل ارتياد املكتبة والتحد  أال أاميتشا -4

 .ترصيص غرعة خاصة لإلأارة وبنا  جد د للمكتبة  يناسب مع ما  جب توعرا عيشا -1

 .سومبدخال ال ا -6
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 .بحضار خزائال الترض الكتب ال د دة -1

 .ية والثقاعية املتمسزةمتزويد املكتبة باملوسوأات التل -2

 .التزام أمسن املكتبة بالدوام الرسمي -5

ونحنال نقننول باإلضناعة أجننل كننل منا  ملرننناا ضننرورة نتينسن خننريجسن مننال قسنم املكتبننات واملتلومننات 

أجننل بداروشننا   نن ل أعضننل وعتننال أو التمننل أجننل لإلشننراف أجننل انن ا النننوع مننال املكتبننات خنشننم ألاقنندر 

 .تشايل القائمسن ال اليسن    ل مستمر مال خسل بأداد دورات أعضل تدريبية لهم

ملنن لك التشمليننند أجنننل ضننرورة تنننوعسا حواسنننيب لنننيس ملسنناأدة أمنننسن املكتبنننة فنني أملننن  وبنمنننا إلتاحنننة 

 .الاستردام مال قبل ال الب في البحث بششيا  متينة

 األول الثانوياستبيان الصف 

 

نقنوم بدراسنة ميدانينة للتتنرف أجنل واقنع املكتبنات املدرسنية فني املنرحلتسن إلاأداد نة والثانوينة فنني  

ونود التتنرف أجنل آرائكنم حنول واقنع مكتبنة مدرسنتكم والصنتوبات التني تتتنرض سنسا  .وآعاق ت وراا

دوراننا ألاساسنن ي فنني أمليننة  أملهننا للتوصننل بخننل املقتاحننات التنني مننال شننشنشا أن نسننهم فنني بأ ننا  املكتبننة

 .التتليم والتتلم

نرجننننو قننننرا ة ألاسنننننالة بدقننننة وإلاجابنننننة أنشننننا بصننننندق وصننننراحة خن لنننننرأ كم أاميننننة ملبسننننناة فنننني ت نننننوير 

 .املكتبة املدرسية وتحسسن آدائشا

 .مهداوي  – خميستي – ولد قابلية: ثانويةال

 مبنى وموقع مناسب 

 ال% 22 نتم% 22 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 42 نتم% 62 مهداوي 

 ملتب ثقاعية أامة 

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي



 اجلانب التطبيقي                                                                                 الفصل الرابع                                                           

 

 
919 

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

 ملتب مسئمة للمناهج

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

  تت املجست والدوريات 

 ال% 12 نتم% 32 ولد قابلية

 ال % 62 نتم% 42 خميستي

 ال% 52 نتم% 12 مهداوي 

 بضا ة جيدة 

 ال% 12 نتم% 32 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 32 نتم% 22 مهداوي 

 وشوية جيدة 

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 512 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 وسائل نتليمية ب ضاحية 

 ال% 12 نتم% 32 قابليةولد 

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 42 نتم% 62 مهداوي 

 مواد سمتية بصرية + أجهزة حواسيب 

 ال% 122 نتم% 2 ولد قابلية

 ال % 122 نتم% 2 خميستي

 ال% 122 نتم% 2 مهداوي 
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رأ ننننا أن منننال خنننسل زيارتننننا بخنننل املكتبنننات املدرسنننية السنننابقة الننن ملر ومنننال خنننسل مسحوتننننا لواقتهنننا 

و لنننك يتننود بخنننل التوزيننع املنننادي امليسننناوي الثانويننات املكتبننات املدرسنننية مي نناب    ننن ل ملبسننا بنننسن  واق

بننننننسن جميننننننع املنننننند ريات وبالتنننننناخي عننننننإن مرصصننننننات املكتبننننننات املدرسننننننية مي ننننننابشة لنننننن ا ألينننننننا أن نقننننننوم 

 .بالت وير ال امل للمكتبة املدرسية

 ال تتادد أجل املكتبة  -1

 ال% 42 تمن% 62 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 :ب ا كانت بجابتك نتم ما الهدف منشا

 استتارة الكتب املتتلقة بمنشاجك 

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 12 نتم% 32 مهداوي 

 ثقاعة أامة 

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال  %32 نتم% 12 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 

 تقوية اللغة التربية وألاجنبية: أاداف أخرى 

 .التترف أجل شخصيات اامة كالتلما  وألادبا 

بن ال ننسم  تنناددون أجننل املكتبننة و لننك لسسنننتتانة بمصننادراا مننال قننواميس ومراجننع نتتبننا ال نننل 

ملمننا أنشننم  تنناددون بليشننا وخاصننة فنني  ألامثننل لإلجابننة أننال ملثسننا مننال ألاسننالة التنني نتتاضننهم أثنننا  دراسننتشم

 وعائنندة لهننم
ا
 ملبسنناا

ا
متا تننة دروسننهم لنن ا  جننب أن نقننوم بترصننيص حصننة . ويننوم الخمننيس بنن لك نفتننا

 أال الدروس
ا
 .خاصة للمكتبة  قض ي عيشا ال الب وقت  في املكتبة مع ملتام  رغب ب  مبتتدا
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   ال  وجد أمسن مكتبة في مدرستك -2

 ال% 2 نتم% 122 ولد قابلية

 ال % 2 نتم% 122 خميستي

 ال% 2 نتم% 122 مهداوي 

 ال  لتزم بالدوام الرسمي املحدد ل  

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 2 نتم% 122 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 ال يساأدك في ل صول أجل الكتب التي تحتاجها  

 ال% 12 نتم% 32 ولد قابلية

 ال % 32 نتم% 12 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 ي مهداو 

 

 عننس ترلننو مكتبننة مننال أمينشننا ولكننال 
ا
 أاد ننا

ا
بن وجننود أمننسن املكتبننة فنني املكتبننات املدرسننية بننات شننياا

ألنم مكتبنات )متوم اؤال  القائمسن أجل شؤون املكتبنات املدرسنية ليسنوا منال أصن ام الاختصنان 

 .ومتلومات

 ال  نوم أمسن املكتبة قوائم بشسما  الكتب -3

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 62 نتم% 42 مهداوي 

 ب ا كانت بجابتك نتم ال ا ا القوائم موجودة في امل ان املناسب  

 ال% 12 نتم% 32 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 
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 ننا أن قسئنل انم أمننا  املكتبنات أنفة ال ملر رأ ثانويةمال خسل انسأنا أجل الواقع املكتبات في ال

 
ا
الننن  ال  قومنننون بينونننيم قنننوائم بشسنننما  الكتنننب  لنننك أن أننندد الكتنننب فننني املكتبنننة املدرسنننية قلينننل جننندا

 .ويمكال خي نالب الدخول للمكتبة والبحث في رعوعها املفتوحة ملما  حلو ل 

مننننسن املكتبننننة دور فنننني انننن ا املوضننننوع و لننننك بننننشن ت لننننب مننننال أ ةالثانوينننن إلدارةوانننننا  جننننب أن  كننننون 

القينننام بإأنننداد مثنننل اننن ا القنننوائم ون نننراا فننني مواقنننع مرتلفنننة حتنننى ن ننند انيبننناا ال النننب ليقبنننل بليشنننا 

 .برغبة وراحة نفسية تدعت  الستردامها في تلبية احتياجات  املرتلفة

 :ال ي  تك مدرسو املواد التالية أجل ارتياد املكتبة -1

 : اللغة التربية 

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 12 نتم% 52 مهداوي 

 اللغة ألاجنبية  

 ال% 12 نتم% 32 ولد قابلية

 ال % 32 نتم% 12 خميستي

 ال% 62 نتم% 42 مهداوي 

 التلوم ال بيتية  

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 12 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

 الكيميا  

 ال% 62 نتم% 42 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 32 خميستي

 ال% 12 نتم% 32 مهداوي 

 عسز ا  

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية
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 ال % 12 نتم% 12 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 الرياضيات 

 ال% 12 نتم% 32 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 32 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 تاريخ 

 ال% 22 نتم% 22 ولد قابلية

 ال % 32 نتم% 12 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 اسسمية

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 32 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

مننال خننسل مسحوتنننا لسنن ل إلاأننارة نسحننظ أن ملتننب اللغننة التربيننة وألاجنبيننة والكتننب التاريريننة 

بال غراعينننة والتلنننوم ال بيتينننة  ننني منننال أملثنننا املنننواد التننني تنننتم  بإضننناعة بخنننل املنننواد التوضنننيحية املتتلقنننة

 نتتمنند 
ا
بأاروشننا والتنني   ل شننا ال ننسم ويقبلننون أليشننا   نن ل دائننم و لننك خن انن ا املننواد الدراسننة دائمننا

 بمنا لند نا منال مرنزون ثقنافي 
ا
 ترتبي املتلومة التني نشخن اا حند ثا

ا
أجل متلومات سابقة والحقة ودائما

 .للمكتبة لنتزز متلوماتنا في موضوع متسنساب  ل ا نحتال 

وبالتشمليننند عننننإن مدرسنننو انننن ا املنننواد اننننم منننال أرشنننندوا ال نننسم بخننننل تنننواعر انننن ا املصنننادر فنننني املكتبننننة 

 .ليتوجهوا بليشا ويستفيدوا منشا

 :ما  ي الصتوبات التي تواجهها أثنا  ارتياد املكتبة -6

 قلة الكتب ال د ثة  

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 12 يستيخم
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 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 ضي  الوقت 

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

 أدم التزام أمسن املكتبة بالدوام 

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 52 نتم% 12 مهداوي 

 امل لوبة  صتوبة الوصول للكتب 

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 62 نتم% 42 مهداوي 

 : صتوبات أخرى ا ملراا

 أنندم تننوعر حواسننيب ،تلفهننا  قلننة الكتننب ، 
ا
التتامننل غسننا ،أنندم تننواعر الكتننب املسنن لة أحيانننا

 املستحب مال قبل أمسن املكتبة 

الواقنننع داخنننل املكتبنننة املدرسنننية رأ ننننا أن ال نننسم  منننال خنننسل تحليننننا لنتنننائج الاسنننتبيان ومسحوتننننا

 مننال ضنني  م ننان املكتبننة وخاصننة فنني ألاوقننات التنني  كننون عيشننا ال ننسم بحاجننة بخننل مرجننع 
ا
يتننانون دائمننا

متسن لتلبية واجب مدرس ي أو شاب   لك ومل لك ضي  الوقت املتناح السنتردام املكتبنة عنس يسنت يع 

 أو فنني حصننص الفننرا  املتباأنندة وبالتنناخي قنند ال الننب ارتينناد املكتبننة بال فنني وقننت الف
ا
سنن ة القصننسا جنندا

 ننشني وقننت نسننليم الواجننب املدرسنن ي دون أن  تنناح لنن  عرصننة اسننتتارة مننا  رد نن  مننال مصننادر متلومننات 

وفنني  تننت ألاحيننان نسحننظ أن أبننوام املكتبننة مغلقننة لسننبب مننا مننال قبننل أمننسن املكتبننة لسننبب صننحي أو 

 .م املكتبةمما يتي  ال الب أال استردا –غساا 
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مال أام ألاشيا  أن  تمتنع أمنسن املكتبنة برحابنة الصندر فني نتاملن  منع ال نسم ليكنون أسقنة ود نة 

متهننننم تنننندعتهم مننننال أأمنننناقهم الرتينننناد املكتبننننة دون قلنننن  أو تننننشع  لننننيس لتلبيننننة حاجنننناوشم عقنننني وبنمننننا 

 .جاوشملرغبتشم في التتامل مع  لك ال خص الل ي  ال ي يتني مترعتشم ويساأدام في احتيا

 :جا ت إلاجابة كالتاخي: ا ملر أام عائدتسن تحققها في ارتياد املكتبة -1

ب جنننناد مراجننننع ل لقننننات البحننننث  واملتتننننة ،للم التننننة توضنننني  متلومننننات غامضننننةن  ننننننننننننننننننننننثقاعننننة أامننننة

 دأم املنشال توعسا شرا  الكتب ،زيادة الوعي وعت  ألاع  للتفكسا،امل لوبة

 أسنننبابشم فننني ارتيننناد بن ألاسنننبام التننني  ملرانننا ال نننسم منننال خنننس
ا
ل بجنننابتشم أجنننل الاسنننتبيان  ننني عتنننس

 ال 
ا
 أجننننل محاولنننة نتزينننز ارتبنننانهم باملكتبننننة كننني تصنننب  جننننز ا

ا
املكتبنننة ولكنننال نحنننال ألينننننا أن نتمنننل دائمنننا

 .املثالية املت املة التي ال يست يع ال الب الاستغنا  أنشا ةالثانوي مكونات تجزأ مال 

 :املكتبة تؤدي دوراا امل لومأ ملر ثسثة مقتاحات برأ ك ل تل  -2

تنويمهننننننننا   نننننننن ل .تزوينننننننند املكتبننننننننة بالوسننننننننائل إلا ضنننننننناحية.تحنننننننند ث الكتننننننننب املتتلقننننننننة باملنشننننننننال

تزوينننننند املكتبننننننة بال واسننننننيب واملننننننواد السننننننمتية .وجننننننود عتنننننناة أنننننننول للقننننننرا ة.التنا ننننننة بنواعتشننننننا.أسننننننهل

 التننننة ملن نننناط خنننننان ب جنننناد وقننننت للم.  تزويننننداا بقاأننننة لإلأنننننارة الداخليننننة.توسننننيع امل ننننان.البصننننرية

تزوينداا بكتنب . تزوينداا ملتنب نسناأد أجنل تحسنسن اللغنة. بشراف مترصص باملكتبات أليشنا.باملكتبة

التننننزام أمنننننسن املكتبنننننة بالنننندوام وضنننننرورة تمتتننننن  .تزوينننننداا بكتننننب ألمينننننة جد ننننندة.التكنولوجيننننا ال د ثنننننة

 .بنفسية جيدة محبة لل سم

 ل نننل نالنننب أل
ا
 مرغوبنننا

ا
يننننا أن ننننوعر لهنننم منننا  حبونننن  ومنننا  ثسنننا ااتمنننامهم ل ننني تصنننب  املكتبنننة م اننننا

  حرك لدى كل نالنب رغبنة املي ناع  للتمتنع بربا ناا  اوألينا أن نجتل مال املكتبة م ان
ا
 مثساا

ا
غامضا

 أال 
ا
 منننال اننندعنا الننن ي نرننننو بليننن  جميتنننا

ا
 ملبسننناا

ا
وأننندما نصنننل بخنننل اننن ا املرحلنننة نكنننون قننند ق تننننا شننونا

 لبنات وم نكست واقتن  املرينر وقنادر أجنل النشنوض بن  والخنرول واو تن اة جيل مثق  واع  مدرك ملت

 .مما او عي  بخل واقع أعضل بفضل تفكساا السليم
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 تفريغ استبيان الطالب

 

 :ثانويتكال تتوعر في مكتبة  -1

 مبنى وموقع مناسب

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 12 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 مةملتب ثقاعية أا

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 2 نتم% 122 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 ملتب مسئمة للمنشال

 ال% 22 نتم% 22 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

  تت املجست والدوريات 

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 12 خميستي

 ال% 42 تمن% 62 مهداوي 

 ناوالت وملراس ي وخزائال

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 وشوية جيدة

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 اوي مهد
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 وسائل نتليمية ب ضاحية

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 32 نتم% 12 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 مواد سمتية بصرية+ أجهزة حواسيب 

 ال% 122 نتم% 2 ولد قابلية

 ال % 122 نتم% 2 خميستي

 ال% 122 نتم% 2 مهداوي 

 ال تتادد بخل املكتبة-2

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 12 نتم% 52 مهداوي 

 :ب ا كانت بجابتك نتم ما الهدف منشا

 استتارة الكتب املتتلقة بمنشاجك 

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 32 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

 ثقاعة أامة

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 32 نتم% 12 خميستي

 ال% 12 نتم% 52 مهداوي 

 ال  وجد أمسن مكتبة في مدرستك-3

 نتم% 122 ولد قابلية

 نتم% 122 خميستي

 نتم% 122 مهداوي 

 ال  لتزم بالدوام الرسمي املحدد ل  

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 2 نتم% 122 خميستي
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 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 ب التي تحتاجهاال يساأدك في ال صول أجل الكت

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 ال نا بك نريقة نتامل  متك

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 ال  نوم أمسن املكتبة قوائم بشسما  الكتب-4

 ال% 32 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 :ب ا كانت بجابتك نتم ال ا ا القوائم

 موجودة في امل ان املناسب

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

 منومة ب ريقة سلسة

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 اوي مهد

 :ال ي  تك مدرس املواد التالية أجل ارتياد املكتبة -2

 اللغة التربية -1

 ال% 22 نتم% 22 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

 لغة أجنبية -
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 ال% 12 نتم% 52 ولد قابلية

 ال % 62 نتم% 42 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 بيتيةألوم ن-3

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 12 خميستي

 ال% 12 نتم% 52 مهداوي 

 الفسز ا  -4

 ال% 12 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 32 نتم% 12 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

 الكيميا  -1

 ال% 12 نتم% 32 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 اتالرياضي -2

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 12 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

 التاريخ -3

 ال% 42 نتم% 12 ولد قابلية

 ال % 12 نتم% 52 خميستي

 ال% 12 نتم% 12 مهداوي 

 ال غراعية -4

 ال% 62 نتم% 42 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 22 نتم% 22 مهداوي 

1-  -
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 ال% 12 نتم% 32 ولد قابلية

 ال % 52 نتم% 12 خميستي

 ال% 32 نتم% 12 مهداوي 

 :ما الصتوبات التي تواجهها أثنا  ارتيادك املكتبة -3

 قلة الكتب ال د ثة -

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 42 نتم% 62 يستيخم

 ال% 22 نتم% 22 داوي مه

 ضي  الوقت -

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية ولد قابلية

 ال %  2 نتم% 122 يستيخم يستيخم

 ال% 62 نتم% 42 داوي مه داوي مه

 ضي  امل ان -

 ال% 12 نتم% 32 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 يستيخم

 ال% 62 نتم% 42 داوي مه

 أدم التزام أمسن املكتبة بالدوام امل لوم -

 ال% 62 نتم% 42 ولد قابلية

 ال % 122 نتم%  2 خميستي

 ال% 12 منت% 12 مهداوي 

 امل لومصتوبة الوصول بخل الكتام  -

 ال% 42 نتم% 62 ولد قابلية

 ال % 22 نتم% 22 خميستي

 ال% 12 نتم% 32 مهداوي 

 .أدم رحابة صدر أمسن املكتبة في التتامل مع ال سم: صتوبات أخرى ا ملراا

 .ا ملر عائدتسن تحققهما مال ارتيادك املكتبة -1
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ثقاعنننننننننننننننة أامنننننننننننننننة وامل نننننننننننننننارملة فننننننننننننننني . ة وتحسنننننننننننننننسن اللفنننننننننننننننظتقوينننننننننننننننة القننننننننننننننندرة أجنننننننننننننننل القنننننننننننننننرا  -

 .تنمية املوااب ألادبية. ب جاد بجابات ل سالة الصتبة -.التترف أجل أصدقا  جدد.الن انات

 :ا ملر ثس  مقتاحات اامة برأ ك ل تل املكتبة تؤدي دوراا امل لوم -2

 سيع مساحة املكتبةتو  .تزويد املكتبة بالكتب ال د ثة .أجل ارتياد املكتبة ن  يع ال سم

تزوينند املكتبننة بال اسننوم . ب جنناد قاأننة خاصننة باإلأننارة .بلتننزام أمننسن املكتبننة بالنندوام املحنندد

حصننننة دراسننننية  –ترصننننيص وقننننت لزيننننارة املكتبننننة   نننن ل دائننننم .واملننننواد السننننمتية والبصننننرية

د بأنننندا.تزويننننداا باخثننننا  املناسننننب.تزوينننند املكتبننننة بالكتننننب التلميننننة والثقاعيننننة ال د ثننننة.عيشننننا

 .حسال املتاملة مال قبل أمسن املكتبة.لوائ  بشسما  الكتب
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 االستنتاجات
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 االستنتا ات

 رأ نا أن
ا
 :مال مجمل ما الحوناا خسل دراسينا امليدانية والتملية ومقارنتشا مع ما درسناا نوريا

 –ية ال قيقينة منال حينث املوقنع املكتبات املدرسية في ق رنا تفتقر بخل شروط املكتبة املدرسن -1

 .ال روط الص ية ألاخرى  –املساحة 

 .أدم وجود قاأة م التة تا تة للمكتبة -2

اعتقننننننار مكتباتنننننننا املدرسننننننية للتجهسننننننزات الرئيسننننننية كننننننالخزائال التنننننني تحمنننننني الكتننننننب مننننننال التلنننننن   -3

 .والضياع ومل لك ألاثا  املناسب واملري  ال ي  حتاج  القارئ أثنا  ارتيادا للمكتبة

مكتبننننات املدرسننننية ع ننننل  نننن ي  عيشننننا وحتننننى لألاخنننن   تننننسن الاأتبننننار املواصننننفات القياسننننية ل أنننندم -4

 .بنائشا او حسب الوروف

أنندم اأتمنناد املكتبننات املدرسننية أجننل أي نننوع مننال الفهرسننة أو التصننني  وبنمننا  نن ل املكتبننة  -1

 
ا
 .او   ل للفهرسة والتصني  وإلاأارة وال رد أحيانا

مقتنياوشننننا ال د ثننننة وتنتنننندم عيشننننا النننندوريات بال التنننني تقننننوم  نتنننناني مكتباتنننننا مننننال نقننننص ملبسننننا فنننني -6

 .وزارة التابية بإرسالها  تد أن  كون الدار قد أكل أليشا وشرم

باإلضنناعة بخننل نقننص ملبسننا فنني املوسننوأات املت املننة وننندرة ملبسنناة فنني أجهننزة التلفنناز واملننواد السننمتية 

 .في مكتباتنا املدرسية والبصرية وغسااا مال املواد امل وقة وال د ثة والضرورية

 .قلة الكتب ال د ثة التي نساند ونغني املناهج الدراسية -1

أدم قدرة مكتباتنا املدرسية أجل تلبية ما  تاتب أليشا مال أأبا  ومنا رسنمت  منال أانداف و ني  -2

غنرس أنادة القنرا ة وتنمينة التنادات  –في وضتها الرااال غسنا قنادرة أجنل تحقين  الت امنل بنسن املنناهج 

 ...بيةإلا جا

قدم مجموأاوشا وااتاا  ملت شا وأدم قدروشا أجنل اتنسف أي ملتبنا خنن  يتتبنا خسنارة ملبسناة لتندم  -5

 .القدرة أجل بحضار البد ل أن  في ملثسا مال ألاحيان

أننننندم اشنننننتااك مدرسننننن ي املنننننواد فننننني اختينننننار ملتنننننب املكتبنننننة وأننننندم اسنننننت اأة أمنننننسن املكتبنننننة شنننننرا   -12

ملننن  للمسزانينننة وأننندم اسنننتجابة املسنننؤولسن ملنننا   لبننن  منننال الكتنننب أو حتنننى التوجننن  للمتنننارض لتننندم امتس

 ..ملتب نييجة ألاأبا  املتاتبة أجل ال هات املتنية ونقص املسزانية الخاصة باملكتبة وأمور أخرى 
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 بسن أدد نسب -11
ا
وبسن مجموع مصادر املتلومنات املتاحنة  الثانويةفي متوم ألاحيان ال نجد تسئما

 .لهم

أنننال توجيننن  نلبنننات الكتنننب بخنننل مد رينننة التابينننة وبالتننناخي بلقنننا  أبنننئ اأتبنننار املننند ر انننو املسنننؤول  -12

جد نند ألينن  بضنناعة خأبننا  السننابقة ممننا  جتننل املكتبننة فنني ملثسننا مننال ألاحيننان نتتبننا مننال ألامننور الثانويننة 

 .عيلتفت املد ر ل ل امل كست ألاخرى ويتاك م كسوشا بخل وقت أخر مما يت ل أملها

 .تاحة للمكتبة املدرسيةقلة وضت  املوارد املالية امل -13

أننندم بدراك ملثسننننا مننننال املدرسنننسن أاميننننة املكتبننننة املدرسنننية نييجننننة قلننننة خبننناوشم التدريسننننية ممننننا  -14

 . جتلهم  نسون ضرورة ن  يع وترغيب ال لبة أجل ارتياد املكتبة

أننندم ن ننن يع املدرسنننسن أجنننل ارتيننناد املكتبنننة منننال قبنننل ال نننسم ملونشنننا م نننان للم التنننة والراحنننة  -11

 .ئدة والثقاعةواملتتة والفا

 تحيل  أص ام السل ة في وزارة التابية أو مال أندا حالنة مرضنية خاصنة  -16
ا
جتل املكتبة م انا

 ألنننننننيشم أن  حتلنننننننوا م نننننننانشم فننننننني املكتبنننننننات  وبغفنننننننال
ا
 أكاد مينننننننا

ا
وجنننننننود أشنننننننخان مترصصنننننننسن ترصصنننننننا

 .املدرسية خنشم ألاقدر أجل بداروشا مال جهة وخنشا م ان أملهم ورزقهم مال جهة ثانية

م ااتمنننام أمننننا  املكتبنننات  تملهنننم لتننندم وجنننود صنننرامة ورقابنننة فننني التتامنننل متهنننم بضننناعة أننند -11

 لتدم وجود حاعز وداعع منشم للتمل وأسبام أخرى 

 .أدم مساأدة وزارة التابية ومد رياوشا للمكتبة املدرسية في نتزيز ن اناوشا -21

 .أدم عت  أبوام املكتبة املدرسية خارل أوقات الدوام الرسمي -22

وقت أثنا  الدوام وضني  وقنت الفسن ة وأندم تواجند أمننا  املكتبنات أثننا  ال صنص ضي  ال -23

 .الدراسية في متوم ألاحيان

 ...أدم ارتياحهم أثنا  ارتياداا مال ملثسا الغبار وأدم التنويم وضي  امل ان -

 .أدم ب جادام ملا  رغبون مال ملتب وشمهم وتلبي رغباوشم -

 .م الدائم منشمسو  متاملة أمنا  املكتبات متهم وت مرا -

 .أدم وجود أمسن مكتبة في  تت املدارس -

 .ضي  وقت ال الب أثنا  الدوام املدرس ي -
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 .أدم ترصيص حصة للم التة -

املتوامل غرعة املكتبة باملدرسسن ال  ال  قضون حصص الفرا  أو الفرصنة منع أمنسن املكتبنة  -

 .ونسب شم الكثسا مال ال  يج

 دون أملأدم عت  أمسن املكتبة البام حتى ولو كان  -
 

َ
ا
 .جالسا

 قلة الي  يع أجل ارتياد املكتبة -

 بالكتنب لتندم بدراملهنم خامينة  -
ا
ان غال ال سم بتكنولوجيا املتلومات وأدم ااتمامهم أصنس

 .الكتام و لك  سبب غيام مثل ا ا التقنيات أال املكتبات املدرسية
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 املقرتحات التوصيات
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 ات التوصياتاملقرتح

بن كنننل منننا نتتلمننن  فننني صنننفوعنا الدراسنننية أبنننا املراحنننل املرتلفنننة منننا انننو بال متلومنننات ندرسنننها ثنننم 

  ؤالنا للوصول بخل مرحلة أأجل والقليل القليل مما نتتلم  او ما يتلن  فني أ اانننا 
ا
نقدم بشا امتحانا

دراسنننية  لنننك خنننننا بننننشمس لننن لك أليننننا أن نتنننزز دور املكتبنننة املدرسنننية أ نمنننا وجننندت وفننني أ نننة مرحلنننة 

ال اجنننة بخنننل مجتمنننع قنننارئ مثقننن  فننني فنننل منننا نحنننال عيننن  منننال ت نننور تكنولنننو ي وثقنننافي وانفجنننار مترفننني 

جنننارف فننني مرتلننن  منننناحي حياتننننا والتننني ال سنننبيل لننننا ملواجهتشنننا بال اليسنننلح بنننالتلم واملترعنننة والثقاعنننة 

  مننال أع ننار وحلننول ومننا نتتننرض التنني تحمينننا ونتننزز مننال م انينننا وتؤملنند وجودنننا وتبنناز أاميننة مننا ن رحنن

 .ل  مال م كست حياتية مرتلفة

 أن نبننننندأ منننننع ال هنننننات املسنننننؤولة أنننننال املكتبنننننات املدرسنننننية أجنننننل سننننند الثغنننننرات وأمننننناملال 
ا
عتليننننننا ب ا

الخلل بحملة شاملة للقضا  أجل املكتبة املدرسية املتاالة وبحسل مكتبة أصنرية م نبتة بالن ناط 

تقنية ال د ثة وال  كنون  لنك بال ب ا واجهننا منا نتتنرض لن  منال وال يوية نستردم أحد  الوسائل ال

 :م كست بدارية وتنويمية ومالية مال خسل حلول سريتة وعتالة و لك بن

بن منننال أانننم ألاشنننيا  التننني  جنننب الانيبننناا لهنننا أثننننا  تصنننميم مبننناني املننندارس ضنننرورة ألاخننن   تنننسن  -1

 لتلبنني دوراننا أجننل أملمننل الاأتبننار وجننود مكتبننة تحتننال بخننل مسنناحة وموقننع ووشويننة وب
ا
ضننا ة خاصننة جنندا

 وج  

 .الثانوية ترصيص غرعة خاصة للم التة أجل أن نستوأب أأداد ال سم في -2

أو غسناا منال املدرسنسن الن  ال .. ضرورة ترصيص حصة للم التة تكنون بإشنراف أمنسن املكتبنة -3

 .ام أجل درا ة باملكتبة ومحتوياوشا

َا أك -4  
 وضرورة وجود نوع منال الرقابنة أجنل ضرورة وجود أمسن مكتبة مترصص ترصصا

ا
اد ميا

 .الثانوية دوام  ون ان  داخل

 .ضرورة تزويد املكتبة باملصادر ال د ثة التي تتسئم مع املناهج الدراسية -1

رعننننند املكتبنننننة بالوسنننننائل السنننننمتية والبصنننننرية وال واسنننننيب وغساانننننا منننننال تقنينننننات حد ثنننننة التننننني  -6

 منال تفكسناا وااتمامن  ملنا عيشنا منال متتنة أصبحت تحيي بال الب مال كل جهنة والتني  تشخن  حسن
ا
 ملبسناا

ا
زا

 .وبثارة وجانب مال الغموض ال ي  رغب ال الب بالتترف بلي 
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ضننننرورة الانيبنننناا أثنننننا  بأننننداد املننننناهج الدراسننننية أجننننل جتننننل التحصننننيل التلمنننني غسننننا محصننننور  -1

 منننال التحصنننيل الكجننني لل
ا
 النننب منننال بالكتنننام املقنننرر وبنمنننا نلنننب التوسنننع منننال املكتبنننة واأتبارانننا جنننز ا

 .خسل توعسا املصادر التي تيناسب مع املقررات الدراسية

ضننرورة نتنناون وزارة التابيننة مننع ال هننات املتنيننة ألاخننرى ملننوزارة الثقاعننة وإلاأننسم القننادرة أجننل  -2

 .تزويد املكتبة املدرسية باملصادر ألانسب لها

مصننادر املتلومننات التنني بتاحننة الفرصننة ملنند ر املدرسننية ومدرسنن ي املننواد وأمننسن املكتبننة باختيننار  -5

 . حتاجونشا مدرا  املدارس وع  متا سا موضوأية محددة

ضننننننرورة نتنننننناون منننننند ريات التابيننننننة مننننننع منننننندرا  املنننننندارس فنننننني الاسننننننتجابة بخننننننل نلبنننننناوشم ورغبنننننناوشم  -12

 .بال صول أجل كل ما تحتاج  املكتبة

و لننك إلدراملنن   ضننرورة بأ ننا  صننسحيات بداريننة وماليننة خمننسن املكتبننة خننن  ألاقنندر أجننل متا تتشننا -11

 .   ل أعضل أام املواد التي تحتاجها املكتبة

ضرورة التتاون بسن مدرسن ي املنواد وأمننا  املكتبنات للوصنول بخنل غنرس أنادة القنرا ة وإلاننسع  -12

 .لدى التسمي 

 أملبننننا ليسننننت يع ال الننننب تفريننننغ مننننا لد نننن  مننننال  -13
ا
ضننننرورة نتزيننننز ن ننننانات املكتبننننة وبأ ائشننننا وقتننننا

 .ا ا الن انات بإشراف مدرسي  وأمسن املكتبة رغبات والتتامل بوعي مع

 :ضرورة التزام أمسن املكتبة بالقيام باملهام املوكلة بلي  ومحاسبت  -14

ممارسنة ن نانات .إلاأنسن أنال الكتنب ال د ندة .استردام   ست عهرسة وبأارة .تنويم املكتبة

لكتنب ووضنتها فني آعناق بأداد قنوائم بشسنما  ا .ن كيل جمتية أصدقا  املكتبة .املكتبة املتتددة

 .ضرورة ال رد السنوي  .بارزة

 

 

 

ضننننرورة بأننننادة تشايننننل أمنننننا  املكتبننننات لإلنننننسع أجننننل اسننننتردام التقنيننننات وغسااننننا فنننني املكتبننننات  -11

 .املدرسية
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911 

 ايامتة

بن مننننننال املتوقننننننات ألاساسننننننية التنننننني تحننننننول دون قيننننننام املكتبننننننات املدرسننننننية بوفائفهننننننا فنننننني التتلننننننيم 

والتثقينننن  اننننو اعتقاراننننا بخننننل املقومننننات ألاساسننننية التنننني تجتلهننننا تقننننوم بشنننن ا النننندور املننننناط بليشننننا ب  أنشننننا 

 ج ريةتواج  التد د مال الصتو 
ا
 .بات وامل كست املتداخلة واملي تبة التي تت لب حلوال

بن منننا درسنننناا فننني م نننروأنا منننال دراسنننة نورينننة ومنننا الحونننناا خنننسل زيارتننننا امليدانينننة ننونننر بنونننرة 

حاملة نحو الارتقا  بواقع مكتباتنا املدرسية نييجة الفروق الكبسناة التني الحوناانا منال مقارننة  سني ة 

 .ت بي  املتلومات النورية للواقع ال اخي ومدى

عاملكتبة املدرسية تحتال بخل الكثسا مال الدأم والتمل حتى تصل بخل املرتبنة التني  جنب أن تكنون 

 مننال أركننان التمليننة التتليميننة ملنن لك تحتننال بخننل الرغبننة ال قيقيننة بالنندأم 
ا
 أساسننيا

ا
عيشننا بوصننفها رملنننا

مننال خننسل أمننل انن ا ال هننات النندائم نحننو مننال قبننل جميننع ال هننات املتنيننة وانن ا الرغبننة ال تجسنند بال 

ا بشعضننل مسننتلزمات التمننل مننال أوأيننة ومصننادر متلومننات بتجهسزاوشننتحسننسن واقننع املكتبننات املدرسننية 

وأثا  وتجهسزات حد ثنة ومت نورة تسمنس احتياجنات نسبننا ومدرسنينا وتلبني رغبناوشم ون نبع مريلنتشم 

أع ننننارام لتصننننب  جنننند رة بننننالتحق  ملمننننا أننننننا فنننني ب جنننناد ألادوات التنننني نسنننناأد فنننني بلننننورة ونتزيننننز وصننننقل 

بننننننشمس ال اجننننننة بخننننننل أسننننننس نافمننننننة للمكتبننننننة املدرسنننننننية وخ نننننني أمننننننل واي ليننننننة متينننننننة يسننننننسا أليشنننننننا 

املسؤولون أال املكتبة املدرسية لسرتقنا  بن ناناوشا والتمنل أجنل تحفسنز أدا  نسبشنم ونتزينز دور ان ا 

 .املكتبة في املناهج الدراسية

 وأاننم مننا نحتاجنن  اننو بد
ا
 جمننيس

ا
خننال التقنيننات ال د ثننة بخننل أننالم املكتبننة املدرسننية لنكسنن شا بريقننا

 لفننننت أنونننننار ال ننننسم لهنننننا وي ننننندام الرتياداننننا والتتنننننرف أجننننل منننننا تكتننننننزا مننننال ألنننننوم ومتننننارف فننننني شنننننتى 

 .املجاالت لكونشا تحتل وأام التلوم واملتارف وتقدمها بشسلوم مثسا وشي 

مسمسنننننة اننننن ا الواقنننننع املرينننننر الننننن ي نتي ننننن  مكتباتننننننا  ونتمننننننى كنننننل التمنننننني أن نكنننننون قننننند وعقننننننا فننننني

املدرسية مال خسل ا ا الترض السريع لها ون كر   جزيل ال كر أجل مساأدت  لننا فني بنجناز ان ا 

 .التمل
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 (1ملحق رقم)

 

  ات واملتوسطاتالثانوي   و  استبيان ملكتبات املدارس

 بوالية مستغانمأعزائي الطالب هذا الاستبيان موجه لدراسة وإلقاء الضوء على واقع مكتبات املدارس الثانوية 

تكم ل لها والنهوض بها وتطويرها لألفضل لذلك نرجو منكم تزويدنا بإجابلو والتعرف على مشكالتها وإيجاد ح

 .املوضوعية شاكرين تعاونكم معنا

 ....................................  :منطقة

 : .................................. مدرسة

 .................................. :متوسطة

 .................................ثانوية

 :       .................................القسم

 

 .بجانب إلاجابة التي تراها مناسبة √إشارة  ضع

 

ة؟( 1 هلللل يوجلللد حبلللة بالدرنلللام  الدرا للل ي ( 5  هل ترتاد املكتبة املدرسي 

 مخببة لزيارة املكتبة؟

 نعم  نعم 

 ال ال

 
 
  أحيانا

 
 أحيانا

 ما سبب ارتيادك املكتبة؟( 6 هل أنت راض عن موقع املكتبة املدرسية؟( 2

 املناهج الدراسية بقبد دعم  نعم 

 .بقبد القراءة الترفيهية ال

  نوعا ما

هللللل تعتقللللد أن املكتبللللة تخللللد  املللللن ج ( 7 هل تجهيزات املكتبة تفي بالغرض املطلوب؟( 3

 الدرا  ي فقط؟

 نعم نعم 

 ال ال

  نوعا ما
 
 أحيانا

تجللللد ةللللعووة بالوةللللول لل للللادة هللللل ( 8 هل هناك دور ألمين املكتبة في تشجيعك على ارتياد املكتبة؟( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 املطلووة؟

 نعم نعم 

 ال ال

 
 
  أحيانا

 
 أحيانا

هلل هنللاك أنشلطة ثقافيللة تقلو  بهللا ( 15 :إذا كان هناك ةعووة في الوةول إلى املادة املطلووة فهل السبب هو( 9

 املكتبة؟

 نعم قلة مبادر املعلومات

 ال .عد  وجود اختباص ي

  
 
 أحيانا

هلللللللللللللللل تتلللللللللللللللاف  عللللللللللللللللى موجلللللللللللللللودات ( 16 هل هناك تذمر من جراء دخولك املكتبة من قبل أمين املكتبة؟( 11

 املكتبة؟

 نعم  نعم

 ال ال

 
 
  أحيانا

 هل يوجد حاسوب باملكتبة؟( 17 إلى أية درجة أنت راِض عن الخدمات التي تقدمها املكتبة؟( 11

 نعم  

 

 

 ال 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  

هللللل دوا  املكتبللللة مناسللللب لللللك وهللللل هنللللاك التللللزا  بلللله مللللن قبللللل أمللللين ( 12

 املكتبة؟

هللللللل يوجللللللد باملكتبللللللة مبللللللادر تعلللللللم ( 18

 غير الكتب؟

 نعم  نعم

 ال ال

 
 

وفللي حللال يوجللد هللل تسللتفيد مللن هللذ     أحيانا

 املواد؟

 نعم  هل تجد كل ما تريد  باملكتبة؟( 13

 ال نعم

  ال

 
 
  أحيانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  هل تقو  بتزويد املكتبة ببعض العناوين الغير موجودة فيها؟( 14

  نعم

  ال

 
 
  أحيانا

  

  

 ما رأيك باملكتبة ب درستك هل هي ( 19

 جيدة

 غير جيدة وملاذا؟

 ما هي اقتراحاتك لتطوير ع ل املكتبة وتفعيل دورها في املجت ع املدر  ي؟( 21

    .............................................................. 

    .............................................................. 

    .............................................................. 
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 .املرحلة هالقراءة باملرحلة الثانوية وأهمية املكتبة بهذ  :
 

 
ا
 .أهمية القراءة ودورها باملجتمع: أول

 
ا
 .أهداف القراءة باملرحلة الثانوية: ثانيا

 
ا
 .ألاهمية التربوية للمكتبة باملرحلة الثانوية: ثالثا

  
ا
 . مهارات استخدام املكتبة وإلاجراءات التي تساعد على تنفيذها :رابعا

77-72 

 املباني والتجهيزات املكتبية    

ألاجهزة وألاثاث املخصصة ملراكز مصادر : ةمبنى املكتب .مباني املكتبات املدرسية وتجهيزاتها

 التعليم

72- 53 

 22-53 مصادر املعلومات يف املكتبة املدرسية :نيالفصل الثا
القواميس واملعاجم . الصحف والدوريات، الكتب   : 

دوائر (. الببليوغرافيات)قوائم الكتب والدوريات . املصورات. الكتب السنوية والتقاويم

 .الكشافات. املعارف

53-27 

              25-22 
  .أجهزة عروض الوسائل التعليمية .املواد السمعية والبصرية

املواد  .التقنيات الحديثة والخدمات التي تقدمها للمكتبات مدرسية 

 صررات الفلمية ، الحاسب لاللكتروني واستخدامات  في املكتبات،امل السمعية والبصرية،و 

 لالنترنيت

22- 22 

 012 -22 :اخلدمات الفنية يف املكتبة املدرسية: الفصل الثالث
استالم الكتب وتسجيلها الفهرسة     :

الجرد والصيانة. والتصنيف

27-73 

التربية املكتبية . إلاعارة في املكتبة املدرسية    

حصة . تيسير املواد القرائية املناسبة ملستويات الطالب. خدمة املناهج الدراسية. للطالب

واجبات . شخصية وصفات أمين املكتبة املدرسية. إعداد أمين املكتبة املدرسية. املكتبة

.ن املكتبة املدرسيةأمين املكتبة املدرسية عالقة مدير املدرسية بأمي

72-017 



 

شخصييييييية وصييييييفات أمييييييين املكتبيييييية .إعييييييداد أمييييييين املكتبيييييية املدرسييييييية.أمييييييين املكتبيييييية املدرسييييييية

 عالقة مدير املدرسة بأمين املكتبة املدرسية.واجبات أمين املكتبة املدرسية.املدرسية

015-012 

 182 -017  :الدراسة امليدانية: الفصل الرابع
 163 -001 نتائج  .التفريغ. لالستبيان. املؤسسات ملحة عن بعض  ,مدينة مسترانمملحة تاريخية عن 

 171 -164 .وتوصيات عامة ،ومقترحات. لالستنتاجات
 172 :خامتة

 177-173 مكتبة البحث
 178 املالحق
 ,,,,,,, الفهرس
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