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 شكر و تقدير

لو  حده نسجد خاشعين شاكرينلو و  بنوره البيي وحده نعبد وباسم الخالق الذي أضاء الكون 

 عمينا في إتمام ىذا الجيد. و و فضموتنعم عمى

كما نخص بعبارات الشكر و التقدير إلى األستاذ المشرف وزار سميمان لما قدمو لنا من  

 جيد طيمة انجاز ىذا العمل.

 أساتذة عمم المكتبات و المعمومات.كما نشكر جميع أساتذتنا في كل مراحل الدراسة و جميع 

 و أخيرا نتقدم بالشكر لكل من ساىم من قريب و بعيد في انجاز ىذا العمل المتواضع.
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إلى التي أثقمت الجفون سيرا و جاىدت  اعطاءإلى نبض الحياة و فيض الحنان المتدفق 
التي غمرتني  ،األيام صبرا و شغمت البال فكرا و رفعت األيادي دعاءا و أيقنت باهلل أمال

 دافعا إلنجاز ىذا العمل ... أمي الحبيبة. الدءوببحبيا و أثرتني بدعائيا و كان سؤاليا 

 وقطرات عرقبحة و سقى ب و شقى ليوفر لي سبل الراتعإلى من رزقو اهلل حب العمل ف
ل اكمدروب حياتي فأبدليما مساحات خضراء تفتح فييا أوراق الربيع فكانت باعثا لي إل

 دراستي ... أبي الغالي.

 تياخو أتحمو معيم مرارة األيام  و بيم الحياة وزىإلى ورود المحبة و ينابيع الوفاء إلى من ت
 يال، سمية، أمينة، و أخي العزيز محمد األمين.إبت

أمي عثماني خديجة، بن دربال  مإلى أوثق رابطة و أنبل عالقة إلى األخوات الالتي لم تمدى
 نورة.
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 مقدمة:

التي لمسماء نجوميا فإن لمبشرية مكتباتيا إذا كان لألرض كنوزىا، ولمبحر درره ولؤلؤه، و      

باعتبارىا نقاط إشعاع ومقياس لحضارة األمم والشعوب لما تحويو قيقية حتعتبر ثروة األمة ال

ت بما تقدمو من خدمات تطور المكتباارث حضاري وثقافي لألمم، ويقاس تقدم و من 

ليف ال أالتذلك ألن البحث و لى التنويو بالمكتبات وأىميتيا و الحاجة إ نحن في أمسو  لروادىا،

ة من أىم قد أصبحت الخدمة المكتبيكتبات غنية ومنظمة تنظيما جيدا، و يمكن أن يتم بدون م

 أثبتيا من حيث الفائدة.الحديث وأقميا من حيث التكمفة و أدوات المجتمع 

ن مراحل الدراسة و         كبر المسؤوليات في تتحمل أباألخص مرحمة التربية األساسية وا 

ال فعاال في ل عامتعد المكتبة المدرسية في ىذه المراحإعداد الفرد وتنشئتو لمتابعة دراستو، و 

يقع  عمى ذلك يمكن القول أن المكتبة المدرسيةئق و ترجمة ىذه المبادئ واألىداف إلى حقا

العممية في المستقبل الذي يقود الحياة الثقافية واألدبية و  ئعمييا عبء تكوين المجتمع القار 

ينمو فيو الميل إلى القراءة، فيي حث و حب البالذي تتكون فيو عادة المطالعة و  ألنيا المكان

غيرىم، حيث عمييا من أعضاء ىيئة المدرسة و د تساىم بفعالية في تثقيف كل من يترد

كيف يداوم رين ىي كيف يتعمم الطالب ذاتيا و العشميمة التعميم في القرن الحادي و  أصبحت

 عممية التعمم طوال فترات حياتو العممية.

تعدد مصادر اقتناء المعرفة و  االتصالاليوم نتيجة لمتقدم الكبير في تكنولوجيا وسائل و       

المناىج المبرمجة ج التعميمية و البراممعمومات لتشمل الكتاب والمراجع و في عصر ال
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 ب

بة المدرسية بنوك المعمومات...الخ أصبح من الضروري أن تعدل المكتالمكتبات الرقمية و و 

لمعمومات إلى المستفيد التمميذ والمعمم واإلداري بصورة عمييا أن تقدم امن شكميا التقميدي و 

ام الحاسب في األساسي عمى استخد االعتمادذي قبل من خالل  فائقة السرعة عنأفضل و 

بشبكة المعمومات )االنترنت( التي تعتبر في  اتصالوخدماتيا، كما يمكن كل أنشطة المكتبة و 

رئيسي في الحصول عمى المعمومات أكبر مكتبة بال جدران اليوم فيي المصدر الحد ذاتيا 

لى جانب الحاسوب يجب توافر وسائل ة، و ـــلعالميالصحافة اواإلطالع السريع عمى األخبار و  ا 

والسمعبصرية بجميع أشكاليا السمعية النسخ وجميع المقتنيات البصرية و التصوير و 

 أنواعيا.و 

التعرف عمى الواقع الحالي لممكتبة المدرسية نطمق جاءت ىذه الدراسة لإلطالع و من ىذا المو 

 :المكتبة المدرسية في ظل التكنولوجيا الحديثة"في ظل تطورات العصر تحت عنوان  "واقع 

 دراسة ميدانية لثانويات والية مستغانم.

الثاني ل األول خاص بالمكتبة المدرسية و ت ىذه الدراسة ثالث فصول، الفصممحيث ش

ني استخدام التكنولوجيا الحديثة في المكتبة المدرسية، أما الفصل الثالث يعكس الجانب الميدا

مناقشتيا ميل النتائج ومن ثم الخروج بنتائج الدراسة و تحتطرقنا إلى عرض و لمدراسة حيث 

 عمى ضوء الفرضيات.
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الدراسة: سياتأسا -1  

الدراسة:إشكالية  1 -1  

التعميمية يوية في بناء العممية التربوية و الحالمدرسية من المرافق الضرورية و  تعد المكتبة

الناجعة التي تخدم المنيج الدراسي باعتبارىا أول ما يتعامل معو الفرد في حياتو العممية، 

مركز كار و ذما كانت اإلرىاصات األولى لمفيوم المكتبة المدرسية عبارة عن قاعة استعد بف

المكتبة مين ألكان ينظر ورة ال يمتفت إلييا إال القميل و تجميعي لمكتب في زاوية بعيدة ميج

الخدمات  االعتباراإلتالف دون األخذ في رس لمجموعات المكتبة من الضياع و بمثابة الحا

التي يجب أن يقدميا لممجتمع المدرسي. األخرى  

ىذا المفيوم الخاطئ  اىتزالمعمومات التي طرأت عمى مستوى المكتبات و  ونتيجة لممستجدات

دى إلى ىذا بدوره أو  ،لتكنولوجيا الحديثةافي ضوء التطورات المعاصرة و لممكتبة المدرسية 

أرصدتيا بحيث لم يعد الكتاب الوسيمة الوحيدة في إعادة النظر في برامجيا وخدماتيا و 

المكتبة المدرسية بل برزت إلى جانبو تقنيات المعمومات الحديثة التي تعتمد عمى أوعية 

والمسموعة المكتبية المرئية المعمومات غير التقميدية التي تسيل نقل المعمومات من المواد  

األىداف التعميمية في كل ، إذ يجب استغالل ىذه التقنيات لتحقيق األخرىغيرىا من المواد و 

أقل التعميمية التي تعتبر أبقى أثر و زيادة الخبرة رفع من مستوى التعميم والتعمم و الالدول و 
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استرجاع المعمومات حسب رغبات الفائقة التي تحمميا عمى تخزين و احتماال لمنسيان لمقدرة 

 المستفيدين.

عمى ىذا األساس يمكننا رصد التساؤل التالي; ابناءو   

 ما هو واقع المكتبة المدرسية في ظل التكنولوجيا الحديثة؟

تساؤالت الدراسة: 1-2  

البشرية المناسبة؟و  المادية اإلمكانياتىل تتوفر المكتبة المدرسية عمى  -  

المكتبة المدرسية؟ خدمات تطويرمساىمة أمين المكتبة في تسيير و  ما مدى -  

التجييزات الالزمة لمسايرة التكنولوجيا الحديثة؟ىل تتوفر المكتبة عمى الوسائل و  -  

  فرضيات الدراسة: 1-3

اؤالت تم صياغة الفرضيات التالية;ىذه التس لإلجابة عمى          

البشرية المناسبة.اإلمكانيات المادية و مدرسية عمى تتوفر المكتبة ال -  

المكتبة المدرسية.خدمات تطوير كتبة يساىم بدور كبير في تسيير و أمين الم -  

التجييزات الالزمة لمسايرة التكنولوجيا الحديثة.بة المدرسية تتوفر عمى الوسائل و المكت -  
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  أهمية الدراسة: 1-4

مدى إسياميا في تحقيق التطور المكتبات المدرسية و أىمية وضرورة من تبرز أىمية الدراسة 

كون المكتبة المدرسية وسيمة من أىم الوسائل التي يستعين بيا النظام في التعمم لمدارس 

 طرأتالتعميمي في التغمب عمى الكثير من المشكالت التعميمية التي تنتج عن التغيرات التي 

 االتصالتطور وسائل العالمية و  االكتشافاتو والمحمي كالتطور التكنولوجي  الدوليالصعيدين 

الشعوب.التي يسرت نقل المعرفة والثقافة بين األمم و   

أهداف الدراسة: 1-5  

 تيدف ىذه الدراسة إلى;

.يةالتعرف عمى الواقع الحالي لممكتبات المدرساإلطالع و  -  

رسية .المكتبة المد أمين خدماتو  التعرف عمى دور -  

نجاحيا في ظل التكنولوجيا الحديثة.مكانة المكتبة المدرسية ومدى فعاليتيا و  معرفة -  

توصيات لتطوير المكتبة المدرسية.وضع مقترحات و  -  

أسباب اختيار الموضوع:  1-6  

; أسبابعدة  إلىيعود اختيارنا ليذا الموضوع   

.الرغبة الذاتية في معالجة موضوع المكتبة المدرسية -  
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برازمحاولة إعطاء نظرة عن المكتبة المدرسية واالىتمام بيا  - . أىميتيا وا   

االستخدامات التكنولوجية في المكتبات المدرسية. أىممعرفة   إلىالحاجة -  

  الذي يتناول موضوع المكتبة المدرسية وتكممة الدراسات السابقة.الرصيد الفكري  إثراء -

الدراسات السابقة: 1-7  

الدراسات السابقة والمشابية جانبا ىاما يجب عمي الباحث تناولو فيي تمكنو من تعتبر 

الوصول لما يسمى بالفجوة المعرفية، فيي تفتح المجال لمعرفة الثغرات أو الجوانب التي لم 

 يسبق تناوليا أو مناقشتيا من قبل الباحثين.

 الدراسة األولى:

 المعموماتمم المكتبات و في ع ة الماستر( مذكرة تخرج لنيل شياد3122روس نعمان، قم )

 جامعة منتوري قسنطينة.

دورىا في التحصيل الدراسي، دراسة ميدانية موضوع المكتبات المدرسية و  تناولت ىذه الدراسة

عبد الحميد بن باديس بقسنطينة.بثانوية   

 معرفة أىمية المكتبة المدرسية والخدمات التي تقدميا من خالل ىذه الدراسة حاول الباحث

الميذ.لدراسي لدى التدورىا في التحصيل او   
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توصمت ىذه الدراسة إلى أن مكتبة الثانوية تمعب دورا ايجابيا في الرفع من مستوى و 

تشجيعات األساتذة.يذ من خالل خدمات أمين المكتبة و التحصيل الدراسي عند التالم  

الثانية:الدراسة   

ستر في عمم ( مذكرة تخرج لنيل شيادة الما3127)شقرون فاطمة الزىراء، بن عابد فريدة، 

بن باديس مستغانم.جامعة عبد الحميد ا المعموماتالمكتبات و   

تناولت ىذه الدراسة موضوع التربية المكتبية بالمدارس الجزائرية، دراسة ميدانية ألربع 

 متوسطات بوالية مستغانم.

يارات بالم التمميذزويد الطفل و خالل ىذه الدراسة تم إبراز دور التربية المكتبية في تمن 

لتي يحتاجيا المكتبة بحيث يستطيع الحصول عمى المعمومات ااألساسية الستخدام الكتب و 

في أموره الحياتية.في حياتو الدراسية و   

مقومات الراحة من أثاث اسة إلى توصمت ىذه الدراسة إلى افتقار مكتبات متوسطات الدر و 

تجييزات، مما يعرقل عممية تدريب التالميذ عمى أسس التربية المكتبية داخل وأدوات و 

 المكتبة المدرسية.
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ضبط المصطمحات: 1-8  

المصطمحات التي يستوجب عمينا تحديدىا وتوضيحيا في ىذه الدراسة و  تتمثل المفاىيم

.تياآلالمعاني في لتعدد المفاىيم و يح معناىا نظرا لتفادي أي لبس وكذلك توض  

 ( School Libraries :)المكتبة المدرسية

المختمفة حفظ مصادر المعمومات بأشكاليا ة ثقافية تربوية، تيدف إلى جمع و مؤسسة عممي

اــــــــــتنظيمي، التبادل( و اإلىداءبالطرق المختمفة ) الشراء، غير المطبوعة(، و و  )المطبوعة  

جتمع المدرسي المكون من الطالب والييئتينتقديميا لممتصنيفيا وترتيبيا(، و و ) فيرستيا   

التصوير و اإلرشاد، و  اإلعارة،ك التدريسية، من خالل عدة من الخدمات المكتبية )اإلدارية و 

  1.متخصص أو متدرب في مجال المكتبات ،ذلك عن طريق أمين مكتبة أو أكثرو ... الخ( 

:اإلجرائيالتعريف   

المكتبة المدرسية ىي نظام اقيم من اجل جعل مصادر المعمومات متاحة لجميع افراد 

البشرية والمادية ر االمكانات يتوفويتم ذلك من خالل المدرسة بغية تدعيم العممية التربوية 

 الالزمة. 

 
                                                           

 Alkafi in library scienceإنجميزي =  -عربي ;المعموماتالمكتبات و م عمو الكافي في مفاىيم . عبدهخالد  ،الصرايره  1
information concepts Arabic - English  .34.، ص3121; كنوز المعرفة، عمان:    
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 (ygolochceT)التكنولوجيا:

من الكممة اليونانية تقة التي ىي مشو  ygolochceTلكممة  بممة تكنولوجيا ىي تعريكإن 

ygolog كممة ال منتعني فنا أو ميارة، أما الجزء الثاني وhceT  فيي مأخوذة منhcecl 

يترجم البعض كممة تكنولوجيا إلى العربية تقنية أو تقنيات، ما أو دراسة، و متعني ع التيو 

.راىا البعض تعني تقانة أو تقاناتبينما ي  

تمزمات الضرورية الوسائل التي تستخدم إلنتاج المس تعرف التكنولوجيا بأنيا مختمف أنواعو 

دثة إلنجاز أعمال أو استمرارية وجوده، كذلك ىي الطرق الفنية المستحلراحة اإلنسان و 

لتطبيق المنظم لممعرفة العممية عبارة أوضح فإن التكنولوجيا ىي ابو  ،أغراض عممية

  1راض عممية.غأاالكتشافات في تطبيقات و  من مستجداتياو 

:اإلجرائيالتعريف   

اجل تحقيق من  األساسمتطورة  صممت في   وأجيزةىي التقنيات الحديثة من وسائل 

  معينة . أىداف

 

 

                                                           
براىيم، عامر قنديمجي  1  Encyclopédie Dictionnaire ofاالنترنت= الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات و . المعجم ا 

information technologie internet   .443.ص ،3114 الطباعة،مسيرة لنشر والتوزيع و دار ال ;األردن    
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إجراءات الدراسة الميدانية: -2  

منهج الدراسة: 2-1  

من  منتظم إال مكن أن يقوم بو الباحث بشكل جيد أدواتو ال يإن البحث العممي بمتطمباتو و 

إلى الحقيقة المؤدية إلى الكشف خالل منيج محدد يختاره الباحث باعتباره السبيل لموصول 

 عن الحقيقة العممية.

عمى المنيج الوصفي الذي يستخدم في دراسة األوضاع الراىنة  ذهقد اعتمدنا في دراستنا ىو 

ىذا يعني أن و  المؤثرة في ذلكالعوامل و عالقاتيا ظواىر من حيث خصائصيا، أشكاليا و لم

1األحداث. وصفي ييتم بدراسة حاضر الظواىر و المنيج ال  

يمكن أن ننتيي إلى أن المنيج الوصفي الذي يعتمد عميو في الدراسات العممية الوصفية و 

ة لجمع البيانات مثل المقابمة، يتوافق استخدامو من زاوية المرونة المنيجية مع أدوات منيجي

المرونة المنيجية ىذه إلى الوصف حيث تؤدي عممية التكامل و  ،الحظةالمواستمارة البحث، و 

  2الدقيق لمظاىرة موضوع الدراسة.

 

 

                                                           
 ;عمان. 5ط العممي.التطبيق األسس، النظرية و  العممي;. أساليب البحث عثمان محمدغنيم،  ؛ربحي مصطف، عميان  1

 77.، ص3121التوزيع، و دار صفاء لمنشر 
  2  :23 .ص ،3118 ،المعرفة الجامعيةدار  مصر; .واألدوات; المناىج والطرق يالبحث العمم ، جمال محمد.ابو شيب
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عينة الدراسة:مجتمع و  2-2  

فراد التي يرغب الباحث دراستيا العينة عبارة عن جزء من العشيرة أو المجموع الكمي لأل

تقميل تكاليف و وعمل بحوث عمييا، وىي دائما تتبع في الدراسات والبحوث لسيولة الدراسة 

  1كون من أعداد كبيرة.تالدراسة عمى المجموع الذي ي

ة نويات والية مستغانم، حيث قمنا بمعرفثااستيدفت ىذه الدراسة أمناء المكتبة المدرسية بو 

منو ى أسموب أخذ العينة العشوائية، و ثم اعتمدنا عم ،ثانويات والية مستغانم أماكنأعداد و 

أمين مكتبة يعممون  95حصرنا عدد األمناء العاممين في ثانويات والية مستغانم فوجدناىم 

٪ من المجتمع 77.78نسبة أمين مكتبة مدرسية أي ب 67فأخذنا عدد  ،ثانوية 54في 

مكتبة  :3ألمناء قواميا مدرسية التي أخذت منيا عينة اعدد المكتبات ال تاألصمي، فكان

، ادريس صميحةبمية ازروقي الشيخ بن الدين، ولد ق اتويانودة بثىي الموجمدرسية و 

السنوسي، خميستي محمد، بن الجياللي الغالي، بن زازة مصطفى، بن قمة التواتي، أول 

ة عبد القادر، بومدين محمد، ، محمد بن أحمد عبد الغاني، أوكراف محمد، بوعز 65نوفمبر 

والي، دار عبيد عبد الحميد، بن زيان عبد الباقي، بوميدي أحمد، ميداوي أحمد،  األخوة

باي عدة، شريف يحي،  رشريف عبد القادر، بشي يمحمد، بن عروم حمو، حمد بالياشمي

صيادة،  أوت 31، ديت الجديدةجبمقاسمي، لطروش الجياللي، ت األخوةمحمد باشا محمد، 

 خضرة الجديدة، الصفصاف.
                                                           

 ،; منشاة المعارف باإلسكندريةلعممي في اإلدارة والعموم األخرى. مصرا ، عماد الدين. طرق ومناىج البحثوصفي 1
  252. ، ص3114
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الثانويات التي طبقت عمييا الدراسة الميدانية لمكشف عن  مكتبات وبذلك تكون نسبة عدد

٪ من المجتمع األصمي لممكتبات.78.55واقعيا في ظل التكنولوجيا الحديثة ىي نسبة   

أدوات جمع البيانات: 2-3  

مع البيانات الالزمة والضرورية التي ن خالليا جالطرق يتم مىناك مجموعة من األدوات و 

األدوات حسب طبيعة موضوع البحث ونوع البيانات المراد تختمف ىذه تخدم البحث، و 

الفرضيات تجميعيا، ونظرا لطبيعة الموضوع المعالج وخصوصياتو وطبيعة التساؤالت و 

لمحصول  كذلك البيانات المراد الحصول عمييا وجب استخدام االستبيان كوسيمةو المطروحة 

 عمى المعمومات.

:االستبيان  

شرت في كثير من البحوث النفسية يعرف االستبيان بأنو وسيمة من وسائل جمع البيانات انت

بة يتأتى ذلك عن طريق استمارة أو كشف يضم مجموعة من األسئمة المكتو ، و االجتماعيةو 

كمية و عية ألفراد بغية الحصول عمى بيانات موضو لالتي توجو حول موضوع البحث، و 

غالبا ما تقوم لمجيب المبحوث باإلجابة عمييا، و يقوم اوكيفية من جماعات كبيرة الحجم، و 

يطمق عمى ىذا الشكل من االستمارة عدد من االختيارات و  مناإلجابة عمى اختيار واحد 

   goege  hclge.1الشكل المقفول النياية 

                                                           

278 .ص ،3114 الجامعة،مؤسسة شباب  اإلسكندرية; .أصول البحث العممي .حسن عبد الحميد، رشوان  1  
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حدود الدراسة:  2-4  

مباشرة من خالل مساءلة الباحث معموماتو  ويجمع من خاللحدود الدراسة ىي الحقل الذي 

الذي يتم من خاللو إثبات صحة أو خطأ الفروض األفراد والجماعات حول موضوع البحث، و 

 التي تمت صياغتيا.

الحدود الجغرافية:*   

يتمثل ىذا في ثانويات والية ذي ستجري بو الدراسة الميدانية و يتعمق بالمكان الجغرافي ال

 مستغانم.

 * الحدود البشرية:

ذين ليم عالقة بموضوع البحث، الر التي يفترض أن تمسيم الدراسة و يضم جميع العناص

يقدر عدد أمناء ، و فمجالنا البشري يغطي أمناء المكتبة المدرسية بثانويات والية مستغانم

أمين. 67المكتبة المدرسية بـ   

نية: ا* الحدود الزم  

االستمارة  إعدادمن ابتداء الدراسة الميدانية  إجراءيتمثل في الوقت الذي استغرق في 

خراجياو  يا عمى أمناء المحكمين إلى غاية توزيع األساتذةعرضيا عمى مجموعة من و  ا 

قد انطمقت ىذه الدراسة تحميل النتائج، و و يا غريفاسترجاعيا ثم العمل عمى تالمكتبة المدرسية و 
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و  ية جمع النتائجممارس إلى غاية نياية شير أفريل، ثم بعد ذلك قمنا بعممن بداية شير 

ا.تحميمي  

:اإلحصائيةالوسائل  2-5  

 * النسبة المئوية:

ذلك عن و ى كل عبارة من عبارات االستبيان إلجابة عمل تم حساب النسبة المئوية )٪(

 طريق; 

العينة عمى كل عبارة لكل اختيار من االختيارين  أفرادجمع عدد تكرارات استجابات  -

)ال( أو )أحيانا( كل منيما عمى انفراد. أو الثالثي )نعم(  

مقسوما عمى و  211 0أو )ال( أو )أحيانا( سؤال أجيب عنو بـ )نعم( كل ضرب تكرار  -

 عدد أفراد العينة كميا )ن( لنحصل عمى النسبة المئوية كما توضحيا المعادلة اآلتية.

 ٪  
ت تكرار      

ن
 النسبة المئوية
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:تمهيد  

يأتي في ، و اوظائفيو  ايتوفر بالمجتمع أنواع عديدة من المكتبات لكل منيا أىدافي         

فعالية في خدمة المجتمع المكتبات المدرسية باعتبارىا قدمة المكتبات التي تعمل بنشاط و م

في المجتمع لوجودىا في مؤسسات تعميمية تربوية تعمل  األساسية لمخدمات المكتبيةالوسيمة 

فعالية مع التي تمكنيم من التعامل بنجاح و  المياراتباستمرار عمى تزويدىم بالقدرات و 

 المعمومات.

أىميتيا، ثم نمر ريف المكتبة المدرسية وأىدافيا و تعفي ىذا الفصل  عرضومن خالل ىذا سن

ات إلى ذكر مصادر المعموم افةضباإلأىم أنشطتيا، يات المكتبة المدرسية و إلى إمكان

.ليذه المصادر، ثم التعرف عمى أمين المكتبة المدرسيةاإلعداد الفني بالمكتبة المدرسية و   
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ماهية المكتبة المدرسية: -1  

أنواعها:تعريف المكتبة المدرسية و  1-1  

من المختصين في مجال المكتبات بتعاريف مختمفة  عرفت المكتبات المدرسية عند الكثير

في مجمميا تصب في واد واحد.و  ،كل حسب الزاوية التي يراىا منيا  

عامل معو الفرد في المكتبة المدرسية في تعريفيا البسيط ىي أول نوع من أنواع المكتبات يتو 

عدم نجاحو في  يتوقف استخدام األنواع األخرى من المكتبات عمى نجاحو أوبداية حياتو و 

 استخدام المكتبة.

 Carriers ofمصادر المعمومات كما تعرف أيضا بأنيا مكان يحتوي عمى حوامل 

information  إليو المتعمم لمحصول عمى المعمومات التي  تجييزات يذىبوىيئة موظفين و

 1.الحتياجاتو الخاصة تونامج التعميمي لمدرستو و استجابيحتاجيا لتعميم نفسو تبعا لمبر 

فالمكتبة  ،المدرسةة المدرسية عن النظام التعميمي و يذا ال يمكن أن نبتعد في تعريف المكتببو 

حضارتو ىي النافذة التي يطل منيا التمميذ عمى العالم يرى من خاللو ثقافتو و  المدرسية

المدرسة الدائم و جميع منجزاتو في جميع الميادين وىي األستاذ يطمع عبرىا عمى وتقدمو و 

2المستمرة في حياة الفرد.  

                                                           
المكتبة والموىبة6 رؤية لدور المكتبة المدرسية في اكتشاف ورعاية الموىوبين. اإلسكندرية6 دار  مبروك. إبراىيم، السعيد 1

 22.، ص1022الوفاء، 
25ص. ،1020القاىرة 6 مؤسسة حورس الدولية ،  .نشطة المكتبية ودورىا في اإلبداعاأل شفيق.دنيا  الحميد،عبد   2   
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أو مجموعة من الغرف احتوت  بناية أو غرفةعن عبارة يمكن القول بأن المكتبة المدرسية و 

تنظيميا  جرىير المطبوعة أحسن اختيارىا و غة من المواد المكتبية المطبوعة و عمى مجموع

المكتبية المناسبة لمجتمع تسيير استخداميا تحت إشراف ميني متخصص لتقديم الخدمات و 

أصبحت المكتبة المدرسية مركز اتصال يعبر عن ما تحتويو معممين والطمبة و المدرسة من ال

1وسائط أو ما نطمق عميو المكتبة الشاممة.من كتب و   

بعض العمماء بإعطاء تعريفات متعددة لممكتبة المدرسية.ولقد اىتمت جمعيات المكتبات و   

تجارب  كفردتعرف المكتبة المدرسية بأنيا تقدم لمطالب   ALA كيةفجمعية المكتبات األمري

ل تنمو من خالل ىذه المراحقيمة وتدريبا يبدأ من الحضانة ويستمر حتى المرحمة الثانوية، و 

ب داخل الالتذوق أي تمد الطميارات الطالب المكتبية ويزيد قدرتو عمى القراءة والمشاىدة و 

 الفردية.المدرسة بكل احتياجاتو 

قدس يعتبر المكان الوحيد بالمدرسة الذي يمكن بأنيا مكان م ثكما عرفيا العالم رالف أزور   

.اآلخرينأن يعمل فيو الفرد بمفرده دون مساعدة من   

حسن عبد الشافي المكتبة المدرسية عمى أنيا نظام فرعي اظم و ككما عرف كل من مدحت 

التعميمية و  التربوية األىدافرض تحقيق غلممدرسة ب األخرىلمتعميم يتفاعل مع النظم الفرعية 

مدخالت المكتبة  عبارة عن و  ،مخرجاتووىذا النظام الفرعي لو مدخالتو و  ،ممدرسة ككلل
                                                           

12ص. ،1001ىمية لمنشر والتوزيع، . األردن 6 األوالمعموماتأساسيات عمم المكتبات  الحافظ.عبد  سالمة،  1  
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مخرجات المكتبة عبارة عن تجييزات وأثاث وقوى بشرية، و و مكان أىداف ومجموعات المواد و 

  1.خدمات مكتبية تحقق األىداف التعميمية و التربوية

أو  اإلعدادية محق بالمدارس سواء االبتدائية أوكذلك يمكن تعريفيا بأنيا المكتبة التي تو  

2تقديم خدماتيا أمين مكتبة مؤىل.و  إدارتياالثانوية ويشرف عمى   

تقسم المكتبات المدرسية حسب مستويات التعميم إلى مكتبات المدارس االبتدائية، مكتبات و 

بشكل عام إلى  مكتبات المدارس الثانوية، كذلك تقسمأو المتوسطة و  اإلعداديةالمدارس 

 األنواع التالية6

يسيم طمبة الصف في ية وتضم كتبا لممطالعة و فىي تقع داخل الغرفة الصالصف و  مكتبة -

دارتياو  إنشائيا يقتصر استخداميا عمييم.و  ا   

 األخرىالمواد التعميمية و فييا توضع مجموعات الكتب مكتبة المادة أو الموضوع و  -

.يستفاد منيا عند تدريس المادة أو الموضوعلالمصادر المتعمقة بمادة دراسية أو موضوع و   

تبارىا ىي بؤرة النشاط الثقافي في المدرسة باعة أو المركزية لممدرسة و الرئيسي ةالمكتب -

راد المجتمع ولة عن تزويد جميع أفؤ ىي مسالمركز الرئيسي لمقراءة والدراسة والبحث و 

التعميم.المواد التي تعينيم في الدراسة و المدرسي ب  
                                                           

دار  اإلسكندرية6. إدارتيا  خدماتيا ، تسويقيا ماىيتيا،6. المكتبات المؤسسات التعميمية غادة عبد المنعم   مرسي، 1
  22-5، ص.1023 الجامعية،المعرفة 

دار وفاء لدنيا الطباعة  اإلسكندرية6 المعمومات.تدريب وتنمية الموارد البشرية بالمكتبات ومرافق  مبروك.السعيد  إبراىيم، 2
 21، ص.1021والنشر،
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ضافة إلى المكتبة المدرسية المتنقمة التي تنطمق من مكتبة مركزية إلى المدارس التي باإل

ليس لدييا مكتبات مدرسية في القرى الصغيرة و المناطق النائية لتقدم خدماتيا ليذه المدارس 

 1المحرومة من المكتبات.

أهداف المكتبة المدرسية: 1-2  

أىداف المكتبة المدرسية فيما يمي6 يمكن تحديد أىم  

التعميمية بالمدارس. األنشطةتدعم توفير مصادر المعرفة والمعمومات التي تساند المناىج و -  

اتيم و توجيييم الطالب إلى حاج إرشادالمكتبة المدرسية   أىداف من التوجيو 6و  اإلرشاد -

.إياىاالتعرف عمى مشروعاتيم التربوية التي يقوم المعممون بتكميفيم السميم و التوجيو   

ذلك عن طريق تعميم الطالب عمى استخدام مصادر تنمية ميارات البحث العممي6 و -

مصادر المعرفة المختمفة.الموسوعات، و بوا الخبرة في استعمال المعاجم و المعمومات فيكتس  

اليوايات المفيدة طالب في غرس مجموعة من الرغبات و ال مية االىتمامات6 فيي تساعدنت -

2في نفوسيم.  

دة ذات ألوان جذابة من الداخل، تقدير الفنون6 فقاعة المكتبة عاتنمية الخبرة الجمالية و  -

، فجميع ىذه األشياء الفوتوغرافيةجدران المكتبة مزينة بالصور وكتبيا ذات ألوان جميمة، و 

تزيد من حبو ليا.عواطف الطالب و  مريحا تستجيب لو تخمق جوا  
                                                           

.  spécial libraires information centers. المكتبات المتخصصة ومراكز المعمومات = عميان، ربحي مصطفى1
 11،46، ص.1021األردن6 دار صفاء لمنشر والتوزيع، 

 اإليمانة في التغيرات الثقافية المعاصرة. كفر الشيخ6 العمم و . الدور التربوي لممكتبة المدرسيالبزاوي، عالء كمال محمد2
 98، ص.1021لمنشر والتوزيع، 
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المكتبة المختمفة. مصادر استعمال  بواسطةتشجيع الثقافة الدائمة  -  

تشجيعيم عمى الحياة اجتماعية فاضمة في نفوس الطالب و تغرس المكتبة عادات  -  

االشتراك في بحث أو كالديمقراطية، فالمكتبة تتيح لمطالب فرص العمل الجماعي التعاوني 

احترام كما أنيا تعودىم عمى األمانة والمحافظة عمى أموال الغير و  موضوع معيندراسة   

التزام اليدوء داخل المكتبة.شعور اآلخرين و   

اإلدارة في المدرسة حيث أصبحت المكتبة ورشة  يولؤ مسالتعاون مع ىيئة التدريس و  -

            1دراسية باعتبارىا مرفقا تربويا يتيح الفرصة لممارسة أنواع مختمفة من األنشطة.

الخبرات المختمفة التي تجعل منو المناسب من المعمومات الثقافية و الطالب بالقدر  تزويد -

 عضوا عامال في المجتمع.

مصادر  ذلك عن طريق التعرف عمى كيفية العثور عمىية و باكتساب خبرات مكت -

ب عمى استعمال جميع أنواع أوعية مصادر التنمية قدرات الطالمعمومات داخل المكتبة و 

 المعمومات.

التأمل.تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير وتقوية القدرة عمى المشاىدة و  -  

                                                           
 37ص. ،1021ظم تطوير خدمات المكتبات الحديثة. عمان6 دار غيداء لنشر والتوزيع، . نيوسف تخير  تكيالني، عز 1
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عدادوالتحميل و رح الشتدريب القراء عمى الفيم والتمخيص و  - البحوث والتعبير بأسموب  ا 

1مفيوم.واضح و   

تشجيع عادة القراءة عارف ورس و عادة المطالعة سعيا وراء زيادة المتنمية ميارات القراءة و  -

عدم االكتفاء بما يقولو المدرس أو ما  يرد في المقرر الدراسي.وحب المطالعة والبحث و   

تفكير ي التخاطب والتحدث والكتابة بمغة سميمة و عمى التعبير الصحيح فاكتساب القدرة  -

 منظم.

مساعدتيم عمى النمو لحسن توجيييم و  ةوطئتالتعرف عمى الفروق الفردية بين الطالب  -

ميوليم.قدراتيم واستعداداتيم و وفق   

تاحةاالىتمام باكتشاف الموىوبين ورعايتيم، و  - الفرص المختمفة لنمو مواىبيم و  اإلمكانيات ا 

بوضع برامج خاصة.البرامج العامة، و  إطارفي   

في سائر صوره والحرص عمى إتقانو  بو اإلشادةب، و غرس حب العمل في نفوس الطال -

2يان األمة.ك في بناءالتأكيد عمى مدى أثره واإلبداع فيو، و   

 

                                                           
 .مرجع سابق .مبروك. المكتبة و الموىبة6رؤية لدور المكتبة المدرسية في اكتشاف و رعاية الموىوبين إبراىيم، السعيد1

  23،18ص.
تخدام إستراتيجية ماوراء دورىا في تفعيل ميارة االستماع باسالمكتبة المدرسية و  ،راشد، نور السيد.مبروكالسعيد  إبراىيم،2

  21 ،21، ص.1021الطباعة والنشر، ية6 دار الوفاء لدنيا . االسكندر المعرفة
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أهمية المكتبة المدرسية: 1-3  

مور فكره وتعمق قدراتو تبة تبني الشخصية الثقافية لمفرد و إن المكتبة مؤسسة ثقافية متكامم

.الحوار الموضوعيالذىنية والفنية والعممية وتطورىا من خالل الفكر الجيد و   

المؤثر في كل نشاط أو في المدرسة نظرا لدورىا الفاعل و مكتبة المدرسة ىي المكان األول و  

التعميمية والبحثية  األنشطةىي المحور الذي تتفاعل من خاللو مختمف ي، و مستوى تعميم

الشريان الحيوي قمب اإلنسان فيي مؤشر لحجم التقدم أو التراجع باعتبارىا دورىا يعد بمثابة و 

واالىتمام بيا قدر  رنضع المكتبة دائما بعين االعتبا مفيد لذلك عمينا أنلكل ما ىو جديد و 

كيفية معرفة أىميتيا و عرف المكتبة المدرسية والقائمين عمييا لن أن بد ال من ىنااإلمكان و 

1تفعيميا.  

فكرة رائدة تعين الطالب ثقافيا وتفتح ليم أفقا تعتبر المكتبات المدرسية في جميع المدارس و  

أبدا، كما أن ينضب ، فكما ىو معروف فإن القراءة بحر ال المعرفةورؤى واسعة من العمم و 

كما في مستقبل حياتيم، و  تنفع الطالبالمكتبات المدرسية تحتوي عمى كنوز المعرفة التي 

توجد بيا و أن الوزارات التعميمية أولت ىذا الجانب اىتماما كبيرا، فغالبا ال نجد مدرسة إال 

لكن المالحظ فعال قمة الحماس عند ودات تشكر عمييا تمك الوزارات، و مجي ىذهمكتبة، و 

حينما يذىب بنا  الطالب تجاه قراءة ىذه الكتب الثمينة، ففي السابق كنا نتطاير من الفرح

                                                           
، 1022التوزيع، دار المسيرة لمنشر و  . عمانTypes of libraries6. أنواع المكتبات =  أحمد نافع ،ةالمدادح  1

 100ص.
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استعارة ليذه يطمع كما أنو يوجد الصف إلى المكتبة المدرسية والجميع يقمب في الكتب و معمم 

رجاعياالكتب من المكتبة و  ، فالطالب أصبح الحماس لدييم تجاه ىذه عكس األن بعد حين ا 

الحمول  طرحدراستيا و والكافي و  األكثرىذه المشكمة بحاجة لالىتمام الكتب معدوما نيائيا و 

لحياة العصرية يجب أن تكون تمك الكتب الموجودة في تمك المكتبات تتناسب مع او  المناسبة،

.تفيم بسرعةأن يكون أسموبيا مبسطا و الشباب و لمطالب و   

وف مناقشة أسباب عز االطالع و  مدرسة حث الطالب عمى حب القراءة كما يجب عمى ال

توفيرىا في التي يريد الطالب وجودىا و الكتب ما ىي الطالب عن المكتبة المدرسية و 

المدرسية وتفعيل دور المكتبة، كما يجب تخصيص حصص لنشاط القراءة في ىذه المكتبات 

أن تغذي ىذه المكتبة  ال يمنعكما  ،حاضرالو المكتبة ومكانتيا وربطيا بين الماضي 

شاط و ذلك يوميا و أثناء حصص النالمدرسية بالصحف المحمية لكي يطمع عمييا الطالب 

عالم في جميع الوسائل كما يجب عمى اإل، من باب ترغيب الطالب في المكتبة المدرسية

1الثقافيا العزوف في ىذا الجانب الفكري و ة مناقشة ىذمرئيالالمقروءة والمسموعة و   

متين تتميز بيما لالتطور االنيضة و من أىم مظاىر المكتبة في مفيوميا  الوظيفي و   

المدرسة الحديثة، بعد أن أصبحت في ضوء المفيوم الحديث لممنيج جزءا ضروريا ال يمكن 

                                                           
 سابق.مرجع  الموىوبين.رعاية ور المكتبة المدرسية في اكتشاف و رؤية لدالموىبة6المكتبة و  مبروك.إبراىيم، السعيد 1

 21 ،21ص.
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أصبح من الضروري أن تعمل المكتبة مميتيا التعميمية، لذلك علممدرسة االستغناء عنو  في 

 في ضوء أىداف محددة تعين المدرسة عمى أداء وظيفتيا.

في أنيا وسيمة من أىم وسائل النظام التعميمي لمتغمب عمى  تتمثل أىمية المكتبة المدرسيةو   

تي الحقة التالمالتي نتجت عن التغيرات الكثيرة و التربوية كثير من المشكالت التعميمية و 

 ا مع باقي عناصرإذ يمكن عن طريق تالحميالمحمي، طرأت عمى المستويين العالمي و 

تو.تزيد من فعاليالمنيج أن تعمق أىداف التعميم و   

التعميم إلى و  ،معبر األجيال نحو المستقبلميم ىو وسيمة األمم إلى التقدم و ولما كان التع

نطمق صوب المستقبل بكل تحدياتو وتطمعاتو وبكل الطائر الم يجانب القراءة يمثالن جناح

 أفكار جديدة كانت ضرورةما يحممو ألبنائنا وأحفادنا من معارف حديثة وعموم متطورة و 

1. بالمكتبة المدرسيةاالىتمام   

ات الذي يواجو من أنواع المكتب لو األلممكتبة المدرسية أىمية خاصة من كونيا النوع و 

المتين في العممية  األساسىي المعرفة و  لو بمصادراحتكاك يتمثل أول الطالب في حياتو و 

التمميذ في رفع كفاءة كل منيما.التعميمية والتربوية وليا فضل عمى المعمم و   

تشيد و  في تعزيز المنيج المدرسي أساسياالمكتبة المدرسية بمفيوميا المعاصر دورا  تمعبو 

العممية التربوية تغيرات أسيمت في تحديث مفيوم المكتبة المدرسية، حيث خرجت بيا من 
                                                           

واقع مكتبات المدارس الثانوية لمبنين بمدينة الرياض6 دراسة مقارنة بين المدارس الحكومية  إبراىيم.مبرز، عبد اهلل بن   1
  14.، ص2555كتبة الممك فيد الوطنية، األىمية. الرياض6مو 
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في إدخاليا في  اإلسيامذلك  ازداددورىا الثانوي اليامشي إلى صمب العممية التعميمية بل 

فإن المكتبة  اجتماعية أداةي ىالتعميمية، فإذا كانت التربية بمفيوميا العام  مجمل البرامج

حت المكتبة المدرسية شريكا مباشرا في ضأداة تربوية، من ىنا أ بمفيوميا المعاصر ىي

.التطوير التربوي اتعمميمجمل   

ي بصفتيا تنميتيا فياألىمية في بناء ثقافة الطالب و  تؤدي المكتبات المدرسية دورا بالغو  

ىي و  فإنيا تحوي عمى عناصر الثقافة سواء كانت مادية أو غير مادية اختزانيةمؤسسة   

بحكم موقعيا تعد نقطة االنطالق أو البداية التي يمكن من خالليا بناء الفرد ثقافيا، فيذا 

المواد و  أىمية الكتابم الفرد من خاللو معنى المكتبة و النوع من المكتبات يمكن أن يتعم

الحرة القراءات  بداياتالمجموعات واستخدام الفيارس و  تنظيمطرق لنقل المعرفة و  األخرى

د من الميارات التي تساعد الفر  ذلك المنظم وغير البحث المنيجيوتقييم المادة المقروءة و 

تجعل منو فردا مثقفا يساىم مساىمة فعالة في تنمية عمى مواصمة مسيرتو التعميمية و 

1مجتمعو  

 

 

 
                                                           

الثقافة العممية، دار  نمية ثقافة الطالب. القاىرة6تعبد الحفيظ. المكتبة المدرسية ودورىا في بناء و ىالل،  رؤوف 1
  31ص. ،2554
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المدرسية:مقومات المكتبة  1-4  

 أوال: الموقع:

يجب أن يتوفر تبة المدرسية عمى أداء رسالتيا و يعتبر الموقع من العوامل التي تساعد المك

 في الموقع الشروط التالية6

ليس ىناك سيل الوصول إليو من قبل الطمبة والمعممين و أن تكون المكتبة في موقع ي -

العميا لممدرسة.ألن تكون في األدوار  مبرر  

الفيم.يساعد عمى التفكير والتأمل و  ىادئأن تكون بعيدة عن الضوضاء في مكان  -  

لممدرسة. الجو العاملتيوية المناسبة في ضوء المناخ و اتوفير الضوء الطبيعي و  -  

ليس إلى مكتبة أنيم ذاىبون إلى المكتبة و توفير المدخل المالئم لممكتبة ليعرف رواد ال -

بالمدرسة. مكان أخر  

حواجز سيكولوجية أو  ا أليعدم وجود المكتبة ضمن حجرات اإلدارة أو مالصقة ليا إلغاء -

1أعمال روتينية مثل معاقبة التالميذ.  

 

 

                                                           
، 1022، لمنشر والتوزيعيمان اإلأخصائي المكتبات بين المينة والرسالة. كفر الشيخ6 دار العمم و  مبروك.إبراىيم، السعيد  1

  211ص.
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 ثانيا: المبنى:

تصميم ي يعتمد عميو في تقديم الخدمات و المرتكز األساسي الذيعتبر مبنى المكتبة المدرسية 

العديد من االعتبارات.مبنى المكتبة يتطمب توافر   

مكان المواد المكتبية و ر مكان لمكتب و المساحة مناسبة الحتياجات المكتبة في توفي -أ

اإلدارية الخاصة بالمكتبات.ل الفنية و األعماالخدمات المكتبية األخرى و لممطالعة و   

إمكانية التوسع في المستقبل من غير تكمفة في النفقات. -ب  

 وحدات المبنى:

إلى مكتب  باإلضافة األثاثطالعة تضم المجموعات و ممكتبة المدرسة االبتدائية6 قاعة ال 

  .أمين المكتبة

 مكتبة المدرسة المتوسطة6 قاعة المطالعة + ركن لمعمميات الفنية.           

البصرية.مطالعة + غرفة لممواد السمعية و  مكتبة المدرسة الثانوية6 قاعة  

قل بكثير عن المستويات العالمية في الدول حد األدنى كونيا تتمثل ىذه المعايير ال

1المتقدمة.  

 

                                                           

251.، ص1003الوراق لمنشر والتوزيع، . المكتبات النوعية. عمان6 مجيل الزم ،المالكي؛ عودهمحمد  ،وييعم  1  
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 ثالثا: المساحة:

يجب الطبيعية  اإلضاءةإلى اختيار موقع مناسب لممكتبة ووجود التيوية و  باإلضافة

 واألثاثمقتنيات المكتبة المدرسية من المواد واألجيزة تخصيص مساحة مناسبة تتناسب و 

خرائط،  تسجيالت، وسائل التعميمية ) شرائح، أفالم،الوالنشرات والقصاصات و  والكتيبات

1أجيزة عروض صوتية وضوئية، كمبيوتر(.  

1م52 – 1م14مساحة مكتبة المدرسة االبتدائية من   

1م210 – 1م31مساحة مكتبة المدرسة المتوسطة من   

1م224 – 1م210مساحة مكتبة المدرسة الثانوية من   

من  ٪20المعايير الدولية المساحة األدنى لقاعة المكتبة المدرسية بما يكفي الستقبال تحدد و 

تحاد الدولي لجمعيات المكتبات لكل تمميذ حسب اإل 1م1.1تالميذ تمك المدرسة، أو ما يعادل 

ALLA.2المؤسسات و   

 رابعا: األثاث:

في عين إن األثاث الذي يجب توفيره في المكتبات المدرسية يخضع لمعايير خاصة تؤخذ 

 ،اإلداريينو المعممين مكتبية إضافة إلى عدد التالميذ و المجموعات الاالعتبار مساحة المكتبة و 
                                                           

الفكر دار  القاىرة6 تطبيقات. .مقومات. 6 رساالتالمعموماتمراكز محمد عبد الواحد. المكتبات العصرية و  ضبش، 1
  15، ص.1003 العربي،

 -نوفمبر .3ع.متربية. لالمربي المجمة الجزائرية  .المكتبة المدرسية ودورىا في تحسين مستوى التالميذ .إسماعيل، المان 2
  21ص. ،1002ديسمبر 
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جمالية منظره مع توفر الراحة المكتبي يجب أن تكون فيو مرونة ومتانة وجودة و فاألثاث 

لجموس.التامة في ا  

األثاث الخشبي أفضل من األثاث نوعان من األثاث خشبي ومعدني و  في المكتبات يستخدمو 

عيوب.مميزات و  المعدني عمى الرغم من أن النوعين بيما  

النوع األول6 غير صالح في المناطق شديدة الحرارة إال إذا تم تصنيعو من أنواع جيدة من 

تعد أخشاب البموط من أفضل األنواع والجفاف، و لصمب القوي الذي يتحمل الحرارة الخشب ا

 التي تستخدم في أثاث المكتبات.

يصبح عرضة لمصدأ.نوع الثاني6 يتأثر إلى حد كبير و ال  

المعدن نظراالممزوج بين النوعين الخشب و في الوقت الحاضر يستخدم األثاث  وإال أن  

صالحيتو في المكتبات  أثبتيعيا، ىذا األثاث الممزوج الذي صنتالرتفاع أثمان األخشاب و 

تختمف مقاسات األثاث حسب النوعية ، و األخرىغيرىا من أنواع المكتبات المدرسية و 

 اإلعداديةالمطموبة فأثاث المكتبة المدرسية لممرحمة االبتدائية يختمف عل أثاث المكتبة 

1الثانوية.و   

 

 
                                                           

32. ص.. مرجع سابقإبراىيممبرز، عبد اهلل بن  1  
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: األجهزة و المعدات:خامسا  

جياز  ،ياز تسجيل عادي من بكرة إلى بكرةج ،) جياز تسجيل صوتي 6األجيزة السمعية -

 الكاسيت(.

، از العروض العمويجي ،) جياز عرض الشرائح الفيممية الثابتة أجيزة عروض الصور -

ر المعتمة(و عرض الصجياز   

 ) جياز العرض السينمائي،جياز تمفيزيون، فيديو، 6أجيزة عروض الصور المتحركة -

1شاشات عرض ليا(.و  أجيزة كمبيوتر  

أنشطة المكتبة المدرسية: 1-5  

  الخدمات الضرورية داخل المجتمع المدرسي بة المدرسية  بعديد من األنشطة و تقوم المكت

ن المكتبة تقع المسؤولية عمى أميالموجية أساسا لمتالميذ والطالب وأعضاء ىيئة التدريس، و و 

 ستعداداتالو تعد األنشطة التالية مناسبة تماما لممكتبات من ناحية في وضع ىذه البرامج، و 

 لقدرات التالميذ من ناحية أخرى.

معارض النشاط المكتبي6 تقوم كثير من المكتبات بإعداد معارض عامة لألنشطة الثقافية -  

                                                           
  11مرجع سابق، ص.الموىوبين.رؤية لدور المكتبة المدرسية في اكتشاف ورعاية  والموىبة6المكتبة مبروك.السعيد  إبراىيم،1
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حتفال بمناسبة من لالقد تكون ىذه المعارض سنوية أو تقام والتعميمية والتربوية، و  

ر المكان اختيارض في تحديد األىداف من إقامتو و تتمثل خطوات إعداد المعو  ،المناسبات

1اختيار المعروضات.، و التيوية الكافيةالمالئم من حيث السعة واإلضاءة الجيدة، و   

الندوات اليادفة التي تتناسب مع ط الثقافي6 بأن تقام المحاضرات و التوسع في برامج النشا -

 ،الندوات إذا أحسن اختيار موضوعاتياا ال شك فيو أن المحاضرات و ومم ،ميول الطالب

فييا تسيم في تنمية المعمومات العامة لدى الطالب. ينأحسن اختيار المشاركو   

ةمختمف اتموضوع اتتنشيط القراءة الحرة عن طريق تنظيم المسابقات6 وذلك بعمل مسابق -  

  رصد جوائز قيمة لمبحوث التي تستحق النشر.و 

الصحفية6 بالنسبة لإلذاعة المدرسية فقد جرت العادة بأن يبدأاألنشطة اإلذاعية و  -  

ستغرق من عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة، تطابور الصباح في المدرسة بإذاعة داخمية 

أبعدىا أثرا في تكوين شخصية التمميذ، حافة فيي من أىم وسائل التثقيف و بالنسبة لمصأما 

مطبوع، تيدف إلى خمق شعورمخطوط و دىا التالميذ إلى نوعين وتنقسم الصحف التي يع  

بأن المكتبة المدرسية المكان المجيب إلى أنفسيم حيث يمكنيم التعبير عن شخصياتيم 

2بالمساىمة في تحرير المقاالت  

                                                           

 41 ، ص.1002، لبنانيةادار المصرية ال. القاىرة6 ورسالتيا رسيةالمكتبة المد. ، حسن محمدعبد الشافي 1  
221.غادة عبد المنعم. مرجع سابق. ص مرسي،  2  
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تشجيع القراءة في اليواء الطمق بأن تقام الرحالت في العطالت إلى المنتزىات أو البر  -

.م إلى حد ما جو الرحمة المقامةئأخذ مجموعات قصصية تالأو الشاطئ مع   

نت6 يعد االنترنت وسيمة من الوسائل الثقافية الميمة في ىذا تعميم استخدام االنتر  -

ت في أي مكان في العالم بسيولة العصر تساعد الطالب في الحصول عمى أية معموما

ية، لذلك من الميم أن يسر، فيي أصبحت بحق بارجة العبور إلى الثقافة العالمو 

تخصص المكتبة حصة أسبوعية لجميع الصفوف لتعميميم كيفية البحث من خالل 

1.ال سيما أن االنترنت أصبح محببا لجميع الطالباالنترنت، و   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

220، ص.1021العريضي، جمال توفيق. أنواع المكتبات الحديثة. األردن6 األكاديميون لمنشر والتوزيع،   1  
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 مجموعات مصادر المعمومات بالمكتبة المدرسية: -2

 المجموعات المكتبية:تعريف  2-1

واء كانت المكتبات أو مراكز المعمومات من مواد مكتبية ستجمعو ىي كل ما تقتنيو و 

تعمل عمى تنظيميا بأحسن الطرق ليتم من خالليا تقديم مطبوعة أو غير مطبوعة و 

 معمومات معينة أو خدمة يحتاجيا المستفيد.

المعمومات عدة مصطمحات بديمة لمصطمح األدب المنشور في عمم المكتبات و قد أظير و 

ية مثل المقتنيات المكتبية، المواد المكتبية، أوعية المعمومات، أوعية المجموعات المكتب

 المعرفة، مصادر المعمومات.

دقة و شيوعا بين الباحثين ت( األكثر حداثة و يعتبر مصطمح ) مصادر المعموماو   

يتحدد نجاح الخدمة المكتبية أو قصورىا بمدى قوة مصادر المعمومات المتخصصين و و 

1ضعفيا.المتوافرة أو   

أسس اختيار مجموعات المكتبة المدرسية: 2-2  

بعض تعتبر عممية االختيار لممكتبة المدرسية من أىم عمميات المكتبة المدرسية فيناك 

المواد المكتبية نمخصيا فيما يمي6األسس والمبادئ العامة الختيار واقتناء الكتب و   

المواد المكتبية التي تشبع رغبات حاجات القراء سواء كان ذلك بالنسبة اقتناء الكتب و  -  
                                                           

11، ص.1020، دار الفكر . تنمية المجموعات المكتبية ومراكز المعمومات. األردن6سة، غالب عوضالنواي  1  
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في المدرسة أو لمترويح عن النفس. ميملعم  

كذلك وعات التي تدرس في المدرسة و االحتفاظ بتوازن مرن بين الحاجات المختمفة لمموض -

ميوليم القرائية.ن لمطمبة الموجودين في المدرسة و بين فئات الس  

دارتيا عند اقتناء الكتب ء الييئة التدريسية في المكتبة و إغفال حاجة أعضايجب عدم  - ا 

المواد المكتبية طالما أنيم جزء من مجتمع الدراسة.و   

.التمميذ المتخمفاه التمميذ المتفوق أو الموىوب و التزام المكتبة المدرسية اتج -  

من أىم ىذه مدرسية و ند االختيار لممكتبات اليجب االىتمام بعدد من االعتبارات عو  

 االعتبارات6

مدى تماشييا مع االعتبارات التربوية والسيكولوجية وتشمل عمى صحة المعمومات و  -أ

 مراحل نمو التمميذ.

ميذ، األسموب المغوي، المناسبتيا لمستوى التاالعتبارات المغوية وتشمل سالمة المغة و  -ب

 التشويق، استخدام عالمات الترقيم.

1الفنية ) اإلنتاج الفني، األدبي لممادة المكتبية(.االعتبارات  -ج  

                                                           
 ، 1021دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية6 تنمية مجموعات المكتبات المدرسية.بناء و ، ىناء عبده.  األشقر1

 231، 232ص.
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االعتبارات المادية و الشكمية) الغالف المناسب، الصور، الرسومات، الورق الجيد،  -د

1الطباعة الجيدة(.  

عات المكتبة المدرسية:مجمو  2-3  

ثقافية تنمية حاجيات الطمبة التعميمية والتمثل مجموعات المكتبة المدرسية مجموعة متوازنة ل

تشمل ىذه المجموعات عمى6و  ويحيةالتر و   

تدعميا.ىج الدراسة وتعززىا و اىي الكتب التي تخدم منكتب العمل و  -  

التثقيفية.الكتب الترويجية و  -  

المدرسين.عمال المرجعية المناسبة لمطمبة و مجموعة من األ -  

الدوريات.عدد من الصحف و  -  

الموضوعات.في مختمف مجموعة من القصص المناسبة و  -  

بة كاالنترنت، برمجيات المواد المحوسيدة من المواد السمعية البصرية و مجموعة ج -

االسطوانات المدمجة.الحاسوب و   

2اإلدارية.الئمة ألعضاء الييئة التدريسية و الممجموعة من الكتب المناسبة و  -  

 
                                                           

231ص. . نفسو  المرجع ىناء عبده ،االشقر  1  
20ص. ض. مرجع سابق.، غالب عو يسةلنواا  2  
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لمجموعات المكتبة المدرسية: االقتناءمصادر التزويد و  2-4  

الشراء،  ،العامةالمديرية أو اإلدارة  المكتبات المدرسية عن طريق عدة مصادر ىي6تزويد 

 ، المشاركة في المصادر.التبادل، اإلىداء

المديرية أو اإلدارة التعميمية:  -1  

اإلدارات التعميمية بتزويد المدارس بعدد من الكتب توجيو المكتبات بالمديريات و  يقوم

اختيارىا من قوائم الكتب الصالحة التي تصدرىا إدارة المكتبات شرائيا بعد بالتي يقوم 

المدرسية سنويا، كما يقوم بتوزيع الكتب التي ترد إليو من اإلدارة العامة لشؤون الكتب 

 بالوزارة.

كذلك فإن قسم الوسائل التعميمية بكل مديرية يقوم في بعض األحيان بتزويد المدارس 

أو التي ترد إليو من اإلدارة العامة يقوم بإنتاجيا محميا، ببعض الوسائل التعميمية التي 

 لموسائل.

الشراء: -2  

خاصة في حدود ، وفق إجراءات ة بشراء المواد الالزمة لمكتبتياتقوم كل مدرس

 المخصصات المالية المتوافرة لدييا من حصيمة رسم المكتبة، ويعد شراء المواد عن

1الفعمية  أقدر من غيرىا عمى تحديد احتياجاتياطريق المدرسة إجراءا مناسبا إذ أنيا   

                                                           

22،23ص. .عبد الشافي، حسن محمد. مرجع سابق  1  
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، ويجب مستواىم التحصيميوميوليم و  خدماتياطبقا الىتمامات المستفيدين من 

بين مصادر االقتناء األخرى المتمثمة في التوفيق والتنسيق بين عمميات الشراء و 

المالية يرشد استخدام المصادر ر المواد و ا، إذ أن ىذا يمنع تكر اإلىداءو التبادل 

 المتاحة بالمكتبة.

المالية اإلدارية و  اإلجراءاتمن الطبيعي أن شراء المواد المكتبية يتطمب بعض و 

  1يد المواد بيا.فضال عن بعض السجالت التي يتم ق

التبادل:  -3  

يتم تبادل المواد المكتبية عن طريق اتفاق مكتبتين أو أكثر بحيث تقدم كل منيما 

يوفر التبادل الحصول عمى مواد المواد المكتبية الخاصة بيا، و و مطبوعاتيا أ األخرى

 ال يمكن الحصول عمييا عن طريق الشراء.

الهدايا:  -4  

قد تكون الميداة من مؤلفين يتقدمون مصدرا ميما من مصادر االقتناء، و تمثل اليدايا 

ىيئات قد تكون من نا، و الفكري إلى المكتبة مجا إنتاجيممن تمقاء أنفسيم بنسخ من 

الترويج عن مطبوعاتيم، أو من أشخاص و مؤسسات أو من ناشرين لمدعاية و أ

 يرغبون في إىداء جزء من مكتباتيم الخاصة، أو يوصون بإىدائيا بالكامل بعد وفاتيم

                                                           

102.ص .مرجع سابق .ىناء عبدهر، االشق 1  
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نظرا لما تمثمو المواد الميداة من مشكالت في قبوليا أو عدم قبوليا في جميع أنواع و 

بالخارج تصدر قوائم بعناوين الكتب التي لمدرسية المكتبات، فإن بعض المكتبات ا

 ترغب في الحصول عمييا عن طريق اإلىداء.

المشاركة في المصادر: -5  

 يخرج عن المفيوم القديم لمتعاون بين لكنو اللمشاركة في المصادر مصطمح جديد و ا

أخرى، لكتب من مكتبة إلى مكتبة تبدأ المشاركة في المصادر من إعارة االمكتبات، و 

سيستخدم اصطالح سرىا في الوقت نفسو، و يأأقدم صور التعاون بين المكتبات و ىو و 

  1المشاركة في المصادر بدال من المصطمح القديم ) التعاون بين المكتبات(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11ص. رؤوف. مرجع سابق. عبد الحفيظ،  1  
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الفني الصادر المعمومات: اإلعداد -3   

الفني لمصادر المعمومات التي تم اختيارىا لممكتبة المدرسية عممية في  اإلعدادتعد عممية 

تعادل في أىميتيا عممية اختيار المصادر نفسيا فدون تحميل و تنظيم المواد  األىميةغاية 

 اإلجراءاتىذه العممية تشتمل عمى مجموعة من تيارىا ال يمكن االستفادة منيا و التي تم اخ

صرية ليا البمات المختارة فالمواد السمعية  و المعمو  الختالف طبيعة مصادر اتختمف تبع

 إجراءات تختمف عن المواد األخرى كما أن ىذه العممية تحتاج إلى أدوات معيارية.

بيا ينبغي أن تشتمل عمى الحد األدنى من  ةلكي تؤدي ىذه العممية األىداف المنوطو 

، كما أنيا سيات اإلجراءات التقميدية من جيةتبر من أسااإلجراءات األساسية التالية التي  تع

سوف نركز ىنا عمى اآللي من جية أخرى، و  تعد إجراءات ضرورية عند تطبيق النظام

ىذا ال البية العظمى لمحتويات المكتبة و ل الغثاإلجراءات التقميدية لممواد المطبوعة ألنيا تم

1المواد غير المطبوعة.نتناول باختصار يمنع أن   

 أوال: الكتب:

و الصحيح عمى أحد أرفف المكتبة وقبل أن حل قبل أن يوضع في مكانيمر الكتاب بعدة مرا

ذا السبيل6في ى إتباعيانجمل فيما يمي الخطوات التي يجب يكون صالحا لإلعارة، و   

                                                           

220ص.  أخصائي المكتبات بين المينة والرسالة. مرجع سابق. .السعيد مبروك،إبراىيم  1
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 كتاب تدل عمى ممكية المكتبة لو، عالمة أوسمة خاصة عمى التوضع ختم الكتاب6  -2

الذي يحتوي عمى البيانات التالية6ة و ذلك بأن يختم الكتاب بختم المكتب ميتيمكن أن و   

مكتبة المدرسة -  

رقم السجل -  

رقم التصنيف.-  

 البياناتتسجيل الكتاب6 يسجل الكتاب في سجل خاص )سجل العيدة( يحتوي عمى  -1

بالترتيب6 التالية  

مسمسل )رقم السجل(. -  

رقم التصنيف. -  

عنوان الكتاب. -  

اسم الممف. -  

1مكان النشر. -  

 

 
                                                           

15، ص.1021، والعمم اإليمانمحمد، ىاني. المكتبة المدرسية الشاممة. مصر6 دار   1  



 المكتبة المدرسية                                   الفصل األول                         

 

 
57 

اسم الناشر. -  

  تاريخ النشر.-

ة الورود.جي -  

تاريخ الورود. -  

1ات.ظمالح -  

إذا قمنا أن التصنيف تعالي تصنيف الكتاب6 لمتصنيف في المكتبة أىمية كبرى، بل ال  -1

ترتيب يمكن تعريف التصنيف بأنو ىو و  ،الجيد ىو المعيار الذي تمتاز بو مكتبة عمى مكتبة

أوعية المعمومات ترتيبا من شأنو جمع كتب الموضوع الواحد في مكان واحد عمى أرفف 

 المكتبة تجاورىا أوثق الكتب صمة بيذا الموضوع.

تصنيف مكتبة أشيرىا دوي العشرة و ىناك تصانيف كثيرة شائعة ال مجال الستعراضيا، و 

ن و األقل شيرة كتصنيف برا الكونغرس األمريكية، ىذا إلى جانب عدد كبير من التصانيف

تصنيف رانجاناثان...الخ.كاتر و  تصنيفو   

عمى أي حال، ىناك ثالثة أسس ينبغي عمى أمين المكتبة أن يأخذىا بعين االىتمام عند و 

ىي6 توتصنيف مكتب  

عددىا.حجم الكتب و  -  
                                                           

  1     15ص. .نفسو  المرجع .محمد، ىاني 
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الوظيفة التي تؤدييا.مستقبل المكتبة و  -  

.عقليالالعلمي وعمرهم الزمني والطالب الذين يستعملون المكتبة ومستواهم عدد  -  

ذلك بعد إضافة الحرفين ضع رقم التصنيف عمى كعب الكتاب و تكعيب الكتاب6 يو  -4

تجميع الكتب ذات  ضىذا بغر حرفين األولين من عنوان الكتاب و الالمؤلف و  اسماألولين من 

إلى تسييل ميمة الطالب في الوصول إلى الكتاب الواحد في مكان واحد إضافة المؤلف 

 بسرعة.

اجات المالئمة الحتيعممية فيرسة الكتب6 من الميم بعد الحصول عمى مواد المعمومات  -1

السيل، كذلك من يقة تؤدي إلى االستخدام السريع و عرضيا بطر الطالب، تنظيم ىذه المواد و 

 يمكنو  دليل لما ىو موجود في المكتبة،لالميم توفير األداة )الفيرس( التي تعد بمنزلة ا

أو بموضوع معين أو  سريعة إليجاد كتاب بعنوان معينتعريف الفيرس بأنو أداة دقيقة و 

مد عمى قواعد لمفيرسة، وظيفتيا وصف المالمح لكي نحقق ذلك ال بد أن نعتمؤلف معين، و 

1.ياناتغيرىا من المواد بواسطة مجموعة من البالمادية والموضوعية لمكتب و   

ىي قواعد الفيرسة األنجموأمريكية حيث أنيا  اآلنأنسب قواعد الفيرسة  الوصفية لعل أبرز و و 

.تقدم ثالث مستويات لموصف  

ىو مستوى مختصر يشمل عمى العناصر الضرورية لمفيرسة.المستوى األول6 و   
                                                           

دورىا في نظم التعميم ة و ، المكتبة المدرسيسيدحسن  ،شحاتة ؛حسن محمد ،عبد الشافي؛ ، محمد فتحيعبد اليادي1
  44 .، ص2555الدار المصرية المبنانية،  6القاىرة .رالمعاص



 المكتبة المدرسية                                   الفصل األول                         

 

 
59 

األول.يزيد عدد عناصر الوصف بو عن المستوى الثاني6 وىو المستوى المتوسط و  المستوى  

ىو المستوى المفصل الذي يحتوي عمى جميع عناصر الوصف. المستوى الثالث6 و   

لذلك فإن المستوى األول من فإنيا مكتبات صغيرة أو متوسطة، و بالنسبة لممكتبات المدرسية و 

.الحتياجاتياعناصر الوصف يعد مالئما تماما   

يقتصر المستوى األول عمى الحقول التالية6و   

.المسؤوليةحقل العنوان و بيان  -  

.حقل الطبعة -  

حقل البيانات المخصصة لمادة أو نوع المطبوع. -  

حقل النشر و التوزيع. -  

حقل الوصف المادي. -  

حقل التبصرة أو التبصرات. -  

1حقل الترقيم الموحد. -  

الصفحة ترفق بو بطاقة جيب الكتاب عادة عمى جيب الكتاب6 يوضع جيبا لمكتاب و  -2

ي ىالخارجي الواقع في أخر الكتاب وتوضع فيو بطاقة جيب الكتاب، و  الداخمية لمغالف
                                                           

51 .ص .مرجع سابق عبد الشافي، حسن محمد.  1  
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يوضع في ذلك يكون الكتاب جاىزا لمتداول واإلعارة و بعد تحتوي عمى البيانات التالية، و 

 مكانو المناسب عمى رفوف المكتبة.

جيب لمكتاب6 ةبطاق  

عنوان الكتاب. -  

اسم المؤلف. -  

1.المستعيراسم  -  

 ثانيا: الدوريات:

عمومات الممن المعروف أن المعمومات التي تتضمنيا أحدث الكتب تعد قديمة نسبيا عن 

العالم األتي أن تسد الثغرة بين عالم الكتب و  تحاول الحية مكتبةالالتي تتضمنيا الدوريات، و 

 الذي تتناول أخباره الدوريات بكل ما فيو من معمومات جديدة.

 ،يمكننا القول بأن أىمية الدوريات بالنسبة لممكتبات المدرسية تضاىي أىمية الكتبلذا و 

الكتب،  إجراءاتالخاصة بتجييز الدوريات لعرضيا عمى الطالب عن  اإلجراءاتتختمف و 

62اإلجراءاتفيما يمي ىذه و   

متابعة وصول الدوريات. -2  

                                                           

21 ص. .ىاني. مرجع سابق ،محمد  1  
221ص.  .مرجع سابق راىيم. أخصائي المكتبات والرسالة.مبروك إب ،السعيد  2  
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ذا تم ذلك فيجب عادة مقدما، و  دتسدإن قيمة االشتراك السنوي لمدوريات التي تم اختيارىا  ا 

.بانتظامالتأكد من أن جميع األعداد التي دفعت قيمتيا سمفا تصل   

غالبا يشتمل عمى البيانات سجل الدوريات و  يمكن تسجيل ذلك في دفتر خاص يسمىو 

6ةالتالي  

مة.جعنوان الم -  

مة جنوع الم -  

عدد مرات صدورىا. -  

تاريخ صدورىا. -  

اسم النشر. -  

1مكان النشر. -  

السنين رأسيا فيصبح لكل شير مربع م الصفحة إلى شيور السنة أفقيا و تم بعد ذلك تقسي

ىذا في حالة الدوريات التي تصدرتقسيمو إلى أربعة مربعات أخرى، و بو كما يمكن خاص   

 أسبوعيا.

                                                           

24عبد الحفيظ. مرجع سابق. ص. ىالل، رؤوف  1  
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في  ائيافبلأيجوز تسجيل الدوريات عمى بطاقات مقوية يوجد فييا البيانات السابقة ترتب و 

المجمة إلى المكتبة يسجل رقم ذلك العدد تحت أو عند ما تصل الدوريات ممف خاص. و 

Xفي حالة عدم وصول الدوريات أو المجمة توضع إشارة و   الشير المعين في البطاقة  

  بطاقة تعطي مرونة أكثر من السجل ألن ال ،لبا يفضل طريقة البطاقات عن السجلاغو 

1لمدوريات المسجمة.خصوصا في عممية الترتيب و   

فيرسة الدوريات6 -1  

ذلك ألن أىم شيء تمف بعض الشيء عن معالجة الكتب و تحتاج الدوريات إلى معالجة تخ

لذلك فإن مدخل الدوريات مفتوح كما قمنا ىو صفة االستمرارية، و  تبيميز الدوريات عن الك

ال يغمق إال عندما تقف الدورية عن الصدور، كذلك يجب أن يذكر في بطاقة فيرسة الدورية 

ىي أوال وسيمة إليجاد أعداد كل ما تقتنيو المكتبة من تمك الدورية، فبطاقة فيرسة الدوريات 

ثانيا سجل لما تقتنيو المكتبة من تمك الدورية. الدورية، و   

مل بطاقة الفيرس المعمومات التالية6 تشتو   

العنوان -  

تاريخ صدور أول عدد وصل المكتبة و رقمو -  

مكان النشر -  
                                                           

.50عبد اليادي،  محمد فتحي؛ عبد الشافي،  حسن محمد؛ شحاتة ،حسن سيد. مرجع سابق. ص.  1  
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اسم الناشر -  

كونيا أسبوعية أو شيرية -  

ما إذا كانت تحوي صورا أو غيرىا من وسائل اإليضاح -  

ا تحتوي أني في فيرسة الدوريات حيث عمى قواعد الفيرسة األنجموأمريكية االعتماديمكن و 

طريقة فيرستيا.عمى فصل خاص بالدوريات و   

تصنيف الدوريات6 -1  

غالبا يضاف العشرة ليذا الغرض و  يتصنيف ديو  يفضلتصنف الدوريات مثل الكتب و 

يعد ىذا ىو الرقم الخاص لمدورية.أحرف األولى لعنوان الدورية و  الثالثة  

توضع توضع البطاقة في الفيرس و  دورياتالتصنيف لمالفيرسة و  تيبعد االنتياء من عممي

1الدورية في مكانيا عمى الرفوف الخاصة بالدوريات.  

البصرية:ثالثا: المواد السمعية و   

ت خاصة بعد ختميا بختم البصرية في سجالينبغي أن نسجل المواد السمعية و  بصفة عامة

يحتوي السجل غالبا عمى البيانات التالية6المكتبة و   

السجل.مسمسل المادة في  -  

                                                           

  1 31.عبد الحفيظ. مرجع سابق. ص رؤوف ىالل،  
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بيانات النشر6 اسم الناشر، مكان النشر، تاريخ النشر. -  

بيانات الطبعة. -  

مالحظات. -  

ىي عبارة أخرى فنية تسمى عممية الفيرسة و  بعد إتمام عممية التسجيل تمر ىذه المواد بعممية

(4.1X 21.1دة عمى بطاقات الفيرسة مقاس )عن وصف لممحتوى المادي لمما  

البيانات التالية6يتناول ىذا الوصف و   

عنوان المادة. -  

بيان المسؤولية. -  

مكان النشر، تاريخ النشر( 6بيانات النشر) اسم الناشر -  

السعة الزمنية لممادة.-  

1تكون جاىزة لالستعمال.لبطاقات في األدراج الخاصة بيا و بعد ذلك تصفف ىذه او   

 

 

 
                                                           

220ص. .سابقمرجع . أخصائي المكتبات بين المينة والرسالة مبروك. إبراىيم، السعيد 1   
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أمين المكتبة المدرسية:-4  

المدرسية:تعريف أمين المكتبة  4-1  

الكاتب  والمعنى أن( و aniraLairمصطمح أمين المكتبة ىو ترجمة لممصطمح اإلنجميزي )

المعمومات العممية ى أبعد ما يكون في خدمات الكتب و ىذا المعنعن السجالت و  المسؤول

العممي لمصادر أن عممو ليس كتابيا أو روتينيا ولكنو يتصل بالمحتوى الفكري و بالمكتبة، إذ 

 1 المعمومات بالدرجة األولى.

:المدرسيةخبرات أمين المكتبة و مؤهالت  4-2  

الواسعة.المينية العميقة و  المعرفة -  

الخبرات الطويمة في العمل المكتبي. -  

الشعور بالمسؤولية. -  

القيادية.و  التنظيميةالميارات  امتالك -  

مناسبة. أخالقيةالصفات مينية  إمتالك -  

الجيدة. االجتماعيةقات عالال -  

إلى الصفات الشخصية الجيدة. إضافة -  

                                                           

214. ص. 1001التوزيع. مان لمنشر و ياإلالعمم و  ، عوض عبد العزيز. المكتبات المدرسية الحديثة. مصر6طو  1  
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 يضاف إلى ذلك6

مصادر المعمومات.بالخبرة الكافية  -  

ىا بمصادر المعمومات ذات فدر و  االطالع عمى المناىج الدراسية بغية تعزيزىاالمعرفة و  -

1الصمة.  

مسؤوليات أمين المكتبة المدرسية:واجبات و  4-3  

بالتالي6يمكن تحديدىا   

خدماتيا.الخطط الالزمة لتطوير المكتبة و  القيام بوضع -  

مصادر المعمومات.ازنة المكتبة لتجييزىا باألثاث والمعدات و إعداد مو  -  

كذلك ون مع ىيئة التدريس في المدرسة و القيام بعممية اختيار المواد المكتبية بالتعا -

 تقييم ىذه المواد قبل اختيارىا.

وفيرستيا تسجيميا متعمقة بتنظيم المواد المكتبية و الاءات اإلدارية والفنية و القيام باإلجر  -

التعريف بيا.وتصنيفيا وترتيبيا و   

عن التشاور معيم حول أفضل السبل لتدعيم المناىج الدراسية التعاون بين المدرسين و  -

أجيزتيا.طريق استخدام مصادر المكتبة و   

                                                           

251؛ المالكي، مجبل الزم. مرجع سابق. ص. محمد عودة ،عميوي  1  
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المدرسين و الطالب إلى استخدام مصادر المكتبة. إرشاد -  

وضع الخطط الالزمة لتزويد المكتبة بالمواد التعميمية. -  

رشادىمو  مصادرىايب الطمبة عمى استخدام المكتبة و تدر  - إلى كيفية جمع المعمومات  ا 

 من المصادر المتعددة.

صيانتيا.و  ألجيزةاالمحافظة عمى المواد التعميمية و  -  

تقديم اإلحصاءات الخاصة عمى تقييم خدمات المكتبة واستخدام مصادرىا، و  العمل -

الضعف في جوانب الخدمة.م لمتعرف عمى نقاط القوة و بعممية التقيي  

ال المواد التعميمية واألجيزة المدرسين بالتطورات الجديدة في مجإعالم مدير المدرسة و  -

1تكنولوجيا التعميم. وطرق التدريس و   

 

 

 

 

 

                                                           
 التكنولوجيا المعاصرة. مصر6 ايبسلمدرسية بين التطورات التربوية و . المكتبات ا، زيناليادي ؛ عبدأحمد عبد اهلل العالي،1

  251، ص. 1001التوزيع، كوم لمنشر و 
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 خالصة:

ورة أساسية ال يمكن االستغناء ضر ال يسعنا سوى القول أن المكتبة المدرسية  األخيرفي 

اليواء، فمن المفروض حيثما تكون ىناك مدرسة أو التقميل من أىميتيا وىي كالماء و عنيا 

أساسيا من باعتبارىا شرطا كتبة مناسبة لضرورتيا التربوية والتعميمية، و أوجب أنو يكون بيا م

سمة من سمات العصر الحاضر.شروط التعميم الحديث و   

 

 

 

 



 الفصل الثاني:                     استخدام التكنولوجيا الحديثة في المكتبة المدرسية

 

 
07 

 تمهيد:

ذلك من خالل و  التغير المستمرالسريع و التكنولوجي الذي نعيش فيو بالتطور  يتميز العصر

نشرىا عمى و المعمومات و قل المعرفة تمفة يسرت نمخو  ظيور عدة وسائل تكنولوجية حديثة 

الفعالية  التكنولوجياتطوير المكتبات المدرسية حيث وجدت في  إلىذلك  أدى، ولقد نطاق أوسع

اعتمادىا عمى أوعية و النجاز مختمف الوظائف وذلك من خالل استفادتيا من مختمف الوسائل 

لك لتقديم ذذا التطور ومواكبة كل ما يحدث و إلى مسايرة ىسعيا منيا في أداء أعماليا مختمفة  

العوامل التي تدفع بالمكتبات  أىممما جعل ذلك من لكل المستفيدين  وخدماتيا عمى أحسن وج

  .حديثة برمجيات وأوعيةطمبات الالزمة من تجييزات و توفير كل المت إلىالمدرسية 

يا التكنولوجيا من حيث المفيوم عميو تناولنا في ىذا الفصل مجموعة من العناصر عالجنا فيو 

الوسائل  أىمعرض  إلى، ثم تطرقنا واألىدافاألىمية  والخصائص والمكونات وكذلك

 المدرسية. ةبالمكتتتوافر في  أنالتكنولوجية التي يجب 
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 ماهية التكنولوجيا: -1

 : مفهوم التكنولوجيا 1-1

بادئو معناىا فن  األولالمقطع و  Techno،Logy: من مقطعين Technolgyيتكون مصطمح 

 مصطمح  أنضح بذلك يت  ، و معناىا عمم أو دراسةلثاني الحقة المقطع ا أما، صنعة أو ميارة أو

   Technology عمم التطبيق أو  أو، الصناعة أو عمم الميارات أوعمم  أويعني عمم الفنون

 1.م لممعرفةظ  عمم التطبيق المن أنيابذلك يمكن تعريف التكنولوجيا عمى ، و عمم التقنية

في  اختمفواالمفكرين و الكثير من الباحثين و لتي ناقشيا ويعتبر مفيوم التكنولوجيا من المفاىيم ا

لكن من األمور تطور خصائص التكنولوجيا نفسيا، و ، بسبب اختالف تخصصيم و ظرتيم لون

لمخترعات البشرية نفسيا حيث كانت تعتبر اقديمة قدم ماىية التكنولوجيا  أن عمييا  المتفق

 أداة أصبحت بعدىا، و ي لمطبيعةتطويعو البدائ عندوسيمة من الوسائل التي اكتشفيا اإلنسان 

إلى درجة  استعماليا وعم  ، ثم تطور مساعدتو لقضاء حاجياتو المتناميةيستعمميا لخدمتو و 

 يابأن  من المفكرين يعتقدون بعض ال، مما جعل الخاصةاتو العامة و حي جدا فيمة أصبحت مي

 2.التي تحدث داخل المجتمع المعاصر التغيرات معظمعن  المسؤولة

                                                           
، 5002والنشر والتوزيع، مكتبة اإلسراء لمطبع دار و   م[ : -] د  الوسائل التعميمية.السيد. تكنولوجيا التعميم و  دعمي، محم   1

 13 ص.
     التعميمية. مجمة العموم اإلنسانية يةممتطور مفيوم التكنولوجيا واستخداماتو في العنور الدين؛  سميماني، صباح. زمام،   2

 362ص. ، 5031. جوان33.ع. واالجتماعية
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 الن ظرياتالتطبيق المنيجي لمبحوث و العمم الذي يعني بعممية  بأن يا تعريفيا أيضاويمكن 

تصميم الحمول و لمعالجة مشكالتو  معي ن،غير بشرية في مجال توظيف عناصر بشرية و و 

دارتيااستخداميا و تطويرىا و سبة ليا و العممية المنا  1 محددة.تقويميا لتحقيق أىداف و  ا 

ىي مساق ثقافي أو  اإلنسان،ما تنتجو من مواد لخدمة ات و المعد  و  األجيزة بأنيا تعرف أيضاو 

الواسع  ظم السياسية والمعنىالن  تنظيم االجتماعي و ال  ين و د  ال  ، كالفمسفة و رئيسي ميم لحياة الناس

 2تكنولوجية.ىي نواحي  األشياءجميع ىذه 

 التكنولوجيا: خصائص 1-2

  في:من الخصائص تتمثل  التكنولوجيا بمجموعةتتميز 

  .وأىدافو ونظرياتو ل لو أصولومستقعمم  -

 .عمم تطبيقي يسعى لتطبيق المعرفة -

 مخرجات .عمميات و  ومدخالت نظام يشمل  -

 اإلدارة.طوير و الت  صميم و تتضمن جميع العمميات الخاصة بالت   -

 النظام.حالة من التفاعل النشط المستمر بين مكونات  أنيا أيعممية ديناميكية  -

 . أنظمةمجموعة  نظام من أن ياأي  كاممة،مخرجات نظم عممية نظامية تعني بالمنظومات و  -
                                                           

، 5033، ردار الوفاء لدنيا الطباعة والنش التعميم في البيئة االفتراضية. اإلسكندرية:المكتبات و إبراىيم، السعيد مبروك.  1
 33ص.

 26 ص.، 5031 موزعون،دار البداية ناشرون و  عمان:. تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا ر.حسن جعفالطائي،  2
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 ت المشكالت .حال  إلى : تيدف لموصول ىادفة -

  التطوير.التحسين و التعديل و ستمر دائما في عمميات المراجعة و متطورة ذاتيا ت -

  التكنولوجيا:مكونات  1-3

 التكنولوجيا:نات الثالثة التالية لنظام يمكن تحديد المكو  

  المدخالت Inputs من المكونات الالزمة لتطور المنتج: وتشمل جميع العناصر و ،

ب أسالي، إداريةتنظيمات  ل،أموا، ، مواد وخاماتآالت، أىداف ،بحوثو ت نظريا  أفراد

 .، تسييالتعمل

  العممياتprocesses  تعالج بيا المدخالت  مة التي: وىي الطريقة المنيجية المنظ

  .لتشكيل المنتج

  المخرجاتOutputs لالستخدامجاىز يائي في شكل نظام كامل و ىي المنتج الن: و 

 1لممشكالت.كحمول 

  التكنولوجيا: أهداف 1-4

 استخدام والدولية في إدخال و  قتصاديةواال الوطنيةوالخبرات  تحميل االتجاىات

 التعميمية.تكنولوجيا االتصال في النظم المعمومات الجديدة و 

                                                           
 31، 35إبراىيم، السعيد مبروك. المكتبات والتعميم في البيئة االفتراضية. مرجع سابق. ص. 1
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  وفحص  التصالاتكنولوجيات في مجال المعمومات و  التطورات آخرمراجعة

تنمية التفكير التكنولوجيا و  أىداف"كوثر كوجك " قد حددت تطبيقاتيا في التعميم و 

   التالية : األىدافكمادة دراسية في 

 تحميل المشكالت .و  بتكاريإلاتنمية التفكير  -

      يجابيا ا  المجتمع سمبيا و عمى  أثرىا، غيرات التكنولوجية المتالحقةمتابعة الت  مالحظة و   -

 فييا.الجيود التي تبذل لتحكم و 

 تطويرىا .مع صيانتيا و  أدائياالمعدات التكنولوجية في و  األجيزةالتعامل مع  -

مع تطبيق قواعد  البسيطة، األدواتفي استخدام  األساسيةبعض الميارات  إكساب -

 في استخداميا. والسالمةاألمن 

 .  اإلنتاجالقدرة عمى المشاركة في زيادة الثقة بالنفس و  -

 اتخاذ االحتياطات الواقية لتجنب آثارىا .باستثمار المشكالت قبل ظيورىا و  تنمية الوعي -

  .اآلراءالتدريب عمى أسموب طرح العمل التعاوني في الفريق و زيادة المشاركة االيجابية و  -

 1. ممارستياو غرس مبادئ الديمقراطية ، و رخاحترام الرأي اآلمناقشة اآلخرين و و 

 

  

                                                           
1
ود، مطابع جامعة الممك سع :جدة .1ط .يات الحديثة في االتصال والتعميمالتقن إلىفالنة، مصطفى محمد. المدخل  

 33، ص.3992
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  المكتبات:التكنولوجيا في  هميةأ -2

من قواعد التسويق التجاري في المكتبات باعتبارىا مؤسسة تتحكم فييا  التكنولوجيا أىميةتتمثل 

المستفيدين ىم فين و ىم الموظ   األمناءو  اآللةىي العمل  أدواتحيث كون الوثيقة ىي المنتوج و 

 فتوظيف، المتبعة باإلستراتيجية المرتبطة، و مؤسسة أيةىي العوامل المتحركة في المستيمكين و 

المكتبة في  ودية مردبقدر تحقيق الجودة تتحدد ، و زيد من جودة المنتوج الوثائقيالتكنولوجيا ي

 ضمان استمرارىا.الي ريادي في المجتمع، وبالت  دورىا ال   أداء

 :كما يمي  األىميةالتي فرضت ىذه  األساسيةالدوافع  بعض إبرازويمكن  

 اإلنتاجتوظيف مثل ىذه الحمول في المكتبات تبعا لموتيرة اليندسية التي سادت  أىميةتتجمى  -

أوروبا، وما صناعية في جمع التي كان وراء تدعيم نتائجيا الثورة الأالفكري الوثائقي في العالم 

النسخ، زت حركة الطباعة و فتعز   اإلنتاجيةالكثير من النشاطات  اآللة عمىسيطرة أفرزتو من 

 . المعمومات حينيا التغطية الكمية من  الذي وفر  الوثائقي و  نفجارباالعرف محدثة في النياية ما

 أنشطتياخدماتيا و  إدارةالتكنولوجيا في توظيف  إلىتفرض الحاجة عمى المكتبات اليوم و  -

تكنولوجي دائم في بالدنا في حالة تسمل معرفي و  ال تبقى ىذه المؤسسات حتى فأكثر أكثر

  1لجميعى عاتق المكتبات كإتاحة المعرفة اإلنسانية الممقات عمالميام الكبرى و  وبالنظر إلى

 

                                                           
1
: دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة. رسالة ماجيستر في باشيوة. الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائريةسالم،  

 72،  70، ص7772علم المكتبات والتوثيق: الجزائر، 
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لممعمومات فإن  السياسات الوطنيةلمساىمة في بناء االستراتيجيات و ا، و األفراد من دون تمييز

 .قنيات التي تسمح بتحقيق رسالتياالتييا استيعاب التكنولوجيا و التحد يات تفرض عم

في  األساسيةمن المعارف التكنولوجيات  وتعتبرنحو اقتصاد المعرفة كما ذكرنا  توجو العالم -

 المعرفة تزداد في صادرات الدول نسبة صادرات المؤشرات عمى أن وتدل ،االقتصاد ىذا

  .%10الدول إلى بعض تصل ىذه النسبة لدى المتقدمة و 

قص  نسبيا الي تتنابالت  القيمة المضافة لممعرفة، في السمع والخدمات و قيمة المعرفة، و عاظم ت -

ىذا يؤدي تدريجيا إلى انخفاض المميزات النسبية اليد العاممة و قيمة المواد األولية و 

 1(  لدور المكتبات. التفاضميةأو )

    

 

 

 

 

  

                                                           
 19ص.  نفس المرجع. 1
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 المدرسية: في المكتبة الحديثة التكنولوجيااستخدام  -3

 تأثير كبيرالتكنولوجية التي ليا منجزات الثورة العممية و  إحدىتعتبر تكنولوجيا المعمومات  -

 نما عن غيرى تتميز، فتكنولوجيا المعمومات ىدا العصر إنسانتشكيل حياة  عمى ومباشر

ليذا تعد لتكنولوجيا ، و داتو الرئيسية في التطوير واإلبداعأاإلنسان و تكنولوجيا قنيات بكونيا الت  

، رة والتطويتنميالمفتاح الرئيسي لعممية ال  لمعمومات بمثابة العمود الفقري والقاعدة العريضة و ا

، ولما كانت المكتبات بما ة وتمكن تجسيدىا لناصية المعرفةالمعمومة قو   ن  ذلك انطالقا من أو 

ت المجتمع فقد زادت ئاف معارف ووثائق تشكل رافدا من روافد المعرفة العممية لكافةتكنزه من 

ت ئاتسخيره لخدمة كافة فو  الثقافيىذا الرافد المعرفي و  تنظيمنولوجيا في كأىمية استخدام الت

 .تو  انتماءابمختمف طوائفو و المجتمع 

نتاجيا أو حتى إ تنظيميا أورافدا من روافد المعمومات سواء في اقتنائيا وتعد المكتبة المدرسية 

المدرسية من ،  وتعتبر المكتبات العمميالبحث لمباحثين و  أىميتياعمى مختمف مستوياتيا و 

بما حدث من تطور في استخدام التقنيات الحديثة في مجال  تأثرتالمكتبات التي  أوائل

 1 االتصاالت.الحاسبات و ات خصوصا في مجاالت المكتب

، أصبحت أخرىعرضة لمتغيير السريع من جية ة و من جي ىائمةوألننا نواجو معمومات جديدة 

ائل بالسرعة المطموبة الكم اليىذا التي تعالج ىذه المعمومات عاجزة عن استيعاب األساليب 

                                                           
، ص. 5033، اإلسكندرية: دار الثقافة العمميةتطبيقية. المدارس الثانوية: دراسة نظرية و ، أسامة حامد. مكتبات عمي 1
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 أوعيةغيرىا من  أوالدورية  أوعمى الكتاب ات وليس المعمومة بالذ   ىصبح التركيز عمفأ

 1االسترجاع  . التكنولوجية في االختزان و  األساليبكذلك التقدم الكبير في و المعمومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المستقبل: وقائع المعمومات العربية بين الواقع و  مراكزالمكتبات و تكنولوجيا المعمومات في فتحي.  دعبد اليادي، محم 1

 93ص.، 3999اىرة: الدار المصرية المبنانية، المؤتمر العربي الثامن لممعمومات. الق
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  المدرسية:استخدام التكنولوجيا الحديثة في المكتبة  مظاهر -4

 البصرية: و المواد السمعية  ستخداما 4-1

مطبوعات بشكل عام   تنظيم المجرد مؤسسات تعني بجمع و  المعموماتمراكز و لم تعد المكتبات 

النظر عن شكميا المادي،  مراكز لمصادر المعمومات بغض أصبحتص، بل الكتب بشكل خاو 

المعمومات غير ذلك وقد دخمت المواد السمعية والبصرية عالم المكتبات و  أوسواء كان مطبوعا 

سيطرة الوسائل و  وية ميدان التدريس والتدريبكثيرة من بينيا دخول التكنولوجيا الترب ألسباب

البصرية كافة ويشمل مفيوم المواد السمعية و العامة السمعية والبصرية عمى الحياة االجتماعية و 

المعمومات من عن  والتعبيرالتي قد تستخدم في التعامل  واألجيزة واألوعيةالمواد والوسائل 

 المعمومات . إدراككمييما في  البصر أودخول السمع و 

 تقسم ىذه المواد بغض النظر عن تسمياتيا إلى :  و  

 :المواد السمعية  ( Audio - Recordings ):  تشمل الوسائل التي تعتمد عمى حاسةو 

االسطوانات  الصوتية،التسجيالت و  األشرطة أمثمتيامن السمع فقط في نقميا لممعمومات و 

 1.السمعية

                                                           
1
مصطفى؛ النجداوي، أمين. مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات. عمان: دار الفكر لمطباعة والنشر        ، ربحي عميان 

 93، 91ص.  ،3999والتوزيع، 
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  (:المواد البصريةVisual Aids :)  تشمل الوسائل التي تعتمد عمى حاسة البصر فقط و

 الفيممية، الخرائط، األفالم الناطقة، الشرائح، الشرائح : الصورأمثمتيامن في تقميا لممعمومات و 

 1. األرضيةالكرات المجسمات، الشفافيات، العينات و  الثابتة،

 :البصر فيفي استقباليا عمى حاستي السمع و  ىي المواد التي يعتمدو  المواد السمعبصرية 

 المرئية،التسجيالت و  التمفزيونيةالبرامج و  كاألفالموالعين معا  األذنتستخدم  أي وقت واحد،

  2 التعبير.يصاحبيا تسجيالت صوتية لمشرح  الثابتة عندما األفالمالشرائح و  إلى باإلضافة

 المدرسية:الوسائل في المكتبة هذه استخدام  أهمية 4-1-1

كبر عدد أالسماح باستفادة  إلى أدىالخاصة بيا  األجيزةاستخدام ىذه المواد من خالل  -

تفادي  إلىذلك  أدىقد الصغيرة و  األعدادممكن من الطالب بنفس فاعمية استخداميا مع 

 الطالب بالمدارس.  أعدادمشكمة تزايد 

الذي  األثر نممكنة ألفترة  أطول إلىتساعد الذاكرة في االحتفاظ بالمعمومات المحصمة  -

 عمقا. أكثرتتركو المعمومات المحصمة عن طريق ىذه المواد يكون 

 كاألصواتتحمميا  أنتحمل ىذه المواد معمومات ال يمكن لغيرىا من مواد المعمومات  -

 الطبيعية.الظواىر  أصواتو البشرية 

                                                           
 93. ص. المرجع نفسو عميان ، ربحي مصطفى . 1
رة: الدار القاى.1طعبد اليادي، محمد فتحي؛  عبد الشافي، حسن محمد. المواد غير المطبوعة في المكتبات الشاممة.  2

 51، ص.3999 المصرية المبنانية، 
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تحصيل المعارف البشرية من خالل ىذه المواد يمثل  أن األبحاثو  الدراساتبعض  أثبتت -

 . %88نسبة

تعة حيث تشعر اىتمام التعميم مملة استخداميا جعل عممية التعمم و تساىم ىذه المواد في حا -

 .المعممتحفزىم عمى متابعة شرح المتعممين و 

 إعدادىاالوسائل التعميمية بالمدارس الثانوية غنية في  أقسامنو كمما كانت أمن الطبيعي و  -

المجاالت  شتى بتنوعيا فيكذلك و  أشكالياغنية في تنوع من المواد السمعية والبصرية و 

، كمما كانت قادرة التعميميةاالحتياجات الخاصة بالعممية التي تفي بالمتطمبات و  الموضوعية

 1.بالمكتبة المدرسية المنمطةالوظائف و  األىدافعمى المساىمة الفعالة في تحقيق 

  :الفيممية المصغرات استخدام 2 -4

معمومات غير تقميدية ال تقرأ  أوعيةعبارة عن  ( micro forms )ية رات الفيممالمصغ        

تشكل في الوقت و  فيممية،سواء أكانت عمى ورق أو عمى خامات  دة،المجر  محتوياتيا بالعين 

أمكن بواسطتيا  إذ، المعموماتمراكز مجموعات المواد بالمكتبات و ا من الحاضر جزءا ىام

لندرة ، بشكميا األصميالتغمب عمى مشكمة توفير بعض المواد التي ال يمكن الحصول عمييا 

كن مالنادرة التي ال ي أصوليا، إذ استخدمت الخشية من تمفيابسبب  أو، سخ المتوافرة منيانال

 2. فوظاتوالمح، مثل المخطوطات بديال عنيا  إحالل

                                                           
 .16. عمي، اسامة حامد. مرجع سابق 1
  393ص. سابق.مرجع  .، حسن محمدعبد الشافي  ؛عبد اليادي، محمد فتحي 2
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مصنوع من مادة  عبارة عن صورة مصغرة جدا عمى فيمم بأنيا أيضاكما تعرف       

يا عمى ميإلطالع عاو مسطحة وتعتمد في قراءتيا و إما ممفوفة أتكون ميموز و سالبالستيك أو ال  

 1 .لذلك فيي شفافة نفاذ الضوء من خالليا و 

البطاقات التي استنسخت عمييا المواد من كتب ودوريات ووثائق و  المصغرات األفالمتشمل و  

 المكتبة،من رفوف را كبي يوفر حيزاىذا النوع من األوعية  أن  ومما ال شك فيو  مصغرة،بصورة 

ال يمكن اإلطالع عمى المصغرات الفيممية بالعين  إذ لقراءتو،جيزة خاصة تطمب أي ونأإال 

 لقراءتياالقارئة الناسخة توفير عدد من األجيزة القارئة و  ئيا يجبقبل الشروع في اقتناو  المجردة،

 2منيا.ة استرجاع نسخ ورقيو 

 :لفيمميةا سباب استخدام تكنولوجيا المصغراتأ 4-2-1

 يقوم بحصر أن، وضع يشق عمى الباحث معو عدم وجود الوثائق في مكان واحدت و التشت   -

 السميم.كل ما يتصل بموضوع بحثو من الوثائق مما ال يمكنو السير في الطريق العممي 

 الخدمات.باقي  أو اإلدارة أوالترتيب  أوالحفظ سوء الحفظ إذ ال يوجد لنظم عممية في  -

 ليا.الحجرات التي ال منافذ المظممة و  األقبيةحيث توجد  المكان،عدم مالئمة  -

                                                           
: دراسة حالة جامعات ية بالمكتبات الجامعية الجزائريةأثرىا عمى المينة المكتبتكنولوجيا المعمومات و ، محمد لمين. بونيف 1

 59، ص. 5009سطيف. رسالة ماجيستر في عمم المكتبات والتوثيق. الجزائر: جامعة الجزائر،  –بسكرة  –باتنة 
إلجراءات الفنية في المكتبات ومراكز المعمومات: التزويد، الفيرسة، ا .، إبراىيم أمينرغىلو ؛ ا، حسن الصالحعبد اهلل 2

 29ص. .3999، لمنشر والتوزيع عمان: مؤسسة الوراق. التصنيف
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 تطوى  أوتتكدس الوثائق عمى الرفوف  إذ المناسبة،عدم وجود التجييزات و  اإلمكانياتقمة  -

 ورقة. أوفال فرق بين خريطة  الصناديقتحشر داخل و 

 ،لمسج  غير  األخرالبعض دون مراعاة لمنيج عممي معين و  تسجيميا،بعض الوثائق تم  -

 وجودىا.يقن من ت  حتى مجرد ال أو إلييابالتالي ال يمكن الوصول و 

، تناثرت نما الفطر والعفن عمى كثير منياو ، بالغة أضرار أصابياو الكثير من الوثائق تمزقت  -

 بيت لون الحبر تمزقت مواضع الثنيات و الصفراء عمييا فمحت الكممات بل والسطور و البقع 

ترميم ما يا والحفاظ عمييا و تالجيد لحماي كل ىذا يستمم بذل ،كادت تنغمس معالم الكمماتو 

 ذلك.يستوجب 

وال  ،ر، وال نشإيجادال وسائل غير متخصصة فال فيارس و  أيديالوثائق يتعامل معيا زالت  ال-

يعتبر   .ى الباحث العمميبأسموب يشق كثيرا عمتسير  ماكناألفالحياة في ىذه  تكشيف

برز أ العممية السميمة في ذلك األساليبعدم مراعاة الك الذي ينجم عن كثرة االطالع و االستي

 تقصير عمر إلىالورق فضال عن انو يؤدي  أوتمف الوثائق سواء أكانت من الرق  أساليب

 1بصفة مباشرة.الوثائق من ىذه المواد 
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 أهمية المصغرات الفيممية في المكتبات :  4-2-2

مستفيدين من خدماتيا بمصادر مراكز المعمومات إلى تزويد التيدف المكتبات و       

غراض التي تيسير استخداميم ليا وفقا لألو  أشكاليا،و  أنواعياومات عمى اختالف المعم

ورة ال غنى عنيا في ىذا المجال يعد ضر  الفيمميةن اقتناء المصغرات ذلك فإوعمى  ،ينشدونيا

  : التاليةات الفيممية لتحقيق األىداف ر تستخدم المصغو 

يخشى عمييا من  التيو  المعمومات،و مركز بالمكتبة أواد األصمية المتوافرة عمى الم المحافظة -

 أو من الحشرات،أو من  الزمن،من تأثير عوامل  أو االستخدام،الفقد من كثرة  أومف الت  

  .الحريق أوالرطوبة 

االستغناء عن الوثائق والمطبوعات  ىذه المواد عمى المصغرات الفيممية ال يعني نقلو  -

التي تبقي عمييا في  السميمةبعيدا عن التداول وفقا لنظم الحفظ  خفضياولكن يتم  ،األصمية

الوثائق و  خطوطاتالم المواد:ىذه  أمثمةومن  ،طويمةتضمن سالمتيا لمدد و  جيدة،حالة 

 المكتبية.ك من المواد إلى ذل.. وما والدوريات. النادرة، الكتبو  األصمية،

 1.الحصول عمييا في شكميا األصميالحصول عمى نسخ مصغرة من المواد التي يصعب  -
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 المطبوعة.ما قورنت بالمواد  إذاخفة وزنيا رات الفيممية و نقل المصغ   سيولة -

 . ضاأياستخداميا كمدخالت ليا فيممية و اآللية عمى مصغرات تسجيل مخرجات الحاسبات  -

  .ذلك األمرا اقتضى أجيزة القراءة الطابعة إذاستخراج نسخ مطبوعة منيا باستخدام  -

 1.منياوذلك باستخراج نسخ مصغرة  أخرى،عمى المواد الموجودة بمكتبات  الحصول -

لكن في ، و سطة المصغرات نفس كمية المعموماتنحفظ بوا أنذ يمكننا : إزتوفير الحي -

يز المطموب من الح % 98لى حوالي ، حيث يصل التوفير في الحيز إرحيز صغي

  .لحفظ المواد الورقية

 .لمدة طويمة  إتاحة الحفظ  -

 اقل من  بتكاليفسخ منيا إنتاج عدد من الن، حتى يمكن االقتصاد في النفقاتالوفرة و  -

  2.قيةر المواد الو  إنتاج

   الضوئية: األقراصاستخدام  4-3

عمى ىذا النوع من تكنولوجيا المعمومات فمرة يطمقون  أطمقتتعددت التسميات التي         

مرة أخرى يطمقون عمييا اسم و  (ةالضوئي األقراص)اسم عمييا خبراء تكنولوجيا المعمومات

بعدا  أكثر أخذتمن بين التسميات التي الضوئية ( و  األقراصثالثة) ة ( ومر  رالميز  أقراص)

                                                           
 355 .ص .نفسو  المرجع محمد فتحي .،  عبد اليادي 1
 36،  32ص. سابق. مرجع   سن سيد.حعبد اليادي،  محمد فتحي؛  عبد الشافي، حسن محمد؛ شحاتة،  2
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تكتب اختصارا المكتنزة و ىي تسمية األقراص خصوصا في مجال تخزين المعمومات و واستقرارا 

CD- Rom .1 

 مسطحة مستديرة تشبو االسطوانات الموسيقية الصغيرة  أقراصاسطوانات بشكل  بأنياف تعر  و  

تعتمد ىذه سم و 35ي وال يزيد محيط القرص عن تعكس المون البنفسجلكنيا فضية المون و و 

يمكن أن يستوعب القرص و ، المعمومات استرجاعالميزر في تخزين و  أشعةاألسطوانات عمى 

تسترجع بواسطة الحاسوب نة و عادة تقرأ المعمومات المخز  و  صفحة.مميون  5من  أكثرالواحد 

 وجيازالشاشة الطرفية  إلى باإلضافة، األسطوانات األقراص أو قارئبجياز  يكون مرتبطاالذي 

 2.المعمومات طباعة

  ،3982في األسواق اعتبارا من سنة  تظير بدأت، إذ من مصادر المعمومات الحديثة جدا وىي

 التميريوممعدن  لنقي الذي يكسى بعد ذلك بطبقة منتصنع األقراص أساسا من الزجاج او 

جدير و ر بواسطة أشعة الميز ، وتسجل المعمومات عمى ىذه األقراص الفضي العاكس لمضوء

معمومات صوتية في وقت لميزر تسجل عمييا معمومات نصية وصور و ا أقراص أن بالذكر

 واحد.

 اآلليعن خدمة البحث نحو استخدام ىذه المصادر كبدائل  قد اتجيت العديد من المكتباتو 

                                                           
 90ص  . مرجع سابق.، حسن جعفرالطائي 1
   98. مرجع سابق. ص أمينعميان، ربحي مصطفى؛  النجداوي،  2
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األقراص، عمى ىذه  مصادر المعموماتتوفرت نسبة كبيرة من  أن، بعد باالتصال المباشر 

 1زرة .مي  ب المزايا التي قدمتيا األقراص المأن ذلك كان بسبوالشك  

 :الضوئية ما يمي لألقراصالحديثة  األشكالمن و  

 المرئية لمقراءة فقط . األقراص -

زالتيا.األقراص المرئية الممكن محوىا و  -  ا 

 2كثيرا.اقرأ اكتب مرة و  أقراص -

 :قراص الضوئية خصائص األ 4-3-1

ماليين  2ويستوعب نح الحجم الكبير القرص من: فختزانية اليائمة لممعموماتالطاقة اإل  -

 نصف صفحة . صفحة أما الصغير يستوعب مميون و  ماليين 1المتوسط يستوعب و ، صفحة

 .الشريطاسترجاعو من أولو كما يحدث في  إلىفال يحتاج  العشوائي:  االسترجاع -

  الطويل.العمر الكبير و  التحمل -

معجم من عشرين  أو فوتكمفة القرص تسعون دوالر يحمل دائرة معار  التكاليف:رخص  -

 دوالر.قيمة المجمد الواحد خمسون  مجمدا

 

                                                           
 39، 38. ص. سابقمرجع  عبد اليادي؛ محمد فتحي، عبد الشافي، حسن محمد؛ شحاتة، حسن سيد. 1
 19، ص. 3989اليادي، محمد محمد. تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا. القاىرة:  دار الشروق،   2
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 1 مثال.مكان بعيد من القاىرة إلى لندن  إلىمن مكان  نقل المعموماتتيسير  -

  .استخداميا بعد تدريب بسيطسيولة التعامل معيا و  -

  االستخدام.و  االستيعاب سيمةجاىزة و  النظامبرمجيات  -

 المدى، بعيدة  أوخطوط اتصال خارجية و إلى معدات ال يحتاج التعامل مع ىذه األسطوانات  -

 2م المعمومات. لنظ ىو الحال مع البحث المباشركما 

 استخدام الحاسوب: 4-4

العربية  إلىبمعنى يحسب وقد ترجمت ( ( computعني تكممة انجميزية  ( computer )كممة

العقل  ،، الحاسب االلكتروني، الحاسوباآلليلمداللة عمييا بعدة مصطمحات مثل الحاسب 

حسابية ة البيانات أو المعمومات بعمميات لمعالجيعرف الحاسوب بأنو جياز و ، االلكتروني

 3 .عادة ما يعمل بالترقيم الثنائيناء التشغيل و أثبشري تدخل دون و ومنطقية بصفة آلية 

 ، يع الكبيرة من البيانات بشكل آليوسيمة الكترونية صممت الستقبال المجامويعتبر الحاسوب 

 

 

                                                           
 313سابق. ص.. مرجع ىاني ،محمد 1
   98عميان، ربحي مصطفى؛  نجداي، أمين. مرجع سابق. ص.  2
 32سابق. ص. مغمي، وائل. مرجع  أبو محمد؛سالمة، عبد الحافظ  3
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قابمة لالستخدام بموجب و معمومات مفيدة تحويميا إلى شكل نتائج و و معالجتيا تخزينيا و من ثم و 

 أساسينقسمين  الحاسوب من يتألف، و اسم البرمجياتمجموعة من التعميمات التي يطمق عمييا 

 soft ware1المكونات البرمجية و   Hard wareالمكونات المادية األخر ىما:يكمل كل منيما 

التي توصل معا بصفة متكاممة بيدف تجييز  واآلالت األجيزةمجموعة من  بأنو أيضاف ويعر  

نات المدخمة طبقا لبرنامج معين موضوع مسبقا لمحصول عمى معالجة مجموعة من البيا أو

 2المطموبة.النتائج 

بيارا اإلنسان تأثيرا في المجتمع، و المستحدثات التكنولوجية التي ابتكرىا  أكثرمن  عتبارهوال ا 

 نية في المخترعات اإلنسان يتقدم صفوف االبتكارات و حداثتو أ رغمفقد استطاع الحاسب لمجميع 

فقد تطور من األضخم  ،، خاصة فيما يتعمق بالمعموماتشريةالب مجاالت النشاطات مختمف

إلى فائق   ،ول من البطيء إلى السريع، ومع انتقالو تحمتناىي في الصغرإلى األصغر إلى ال

، تحركم، ومن الثابت إلى الالصوتي إلى الرقمي، ومن المغناطيسي إلى الضوئيومن ، السرعة

  3ومن الجامد إلى الناعم .

                                                           
 مؤسسة الوراق لمنشر  :جيا المعمومات وتطبيقاتيا. عمان. تكنولو السامرائي،  إيمان فاضل قنديمجي، عامر إبراىيم؛  1
  350، ص. 5005التوزيع، و 
: دراسة تجريبية ام الحاسوب في تخصص عمم المكتباتبوعناقة حرم جديدي، سعاد.  فعالية التعميم المبرمج باستخد 2

، ص. 5006، المكتبات: قسنطينة: جامعة منتوريلعموم في عمم  ا دكتوراهرافيا المتخصصة. أطروحة لتدريس مادة الببميوغ
83 

، 5008 ،مركز اإلسكندرية لمكتاب  اإلسكندرية: .أفاق تكنولوجيا المعموماتالعربية و المكتبات  .، أماني زكرياءالرمادي 3
 32ص. 
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 اآللي:حاسب لامميزات  4-4-1

 الفنية في المكتبات تقنيات جديدة عمى اإلجراءات اآلليالحاسب  تطبيقات أدخمتلقد و    

ناجمة  بعاداأل، وىذه كمية الخدمات المقدمة لممستفيدينو فتحت مجاالت واسعة عمى مستوى و 

 : نفسو التي تتمثل في اآلليعن مميزات الحاسب 

المطموب منيا في  سترجاعا أو خزين كميات كبيرة من المعمومات واسترجاعيا عند الطمبت -

 .ىائمةذلك بقدرة و  المناسب،الوقت 

متتابعة بناء ت منتظمة و تباع خطواكنتيجة إلذلك ، و ة بصورة منتظمةالمعمومات المطموبإخراج  -

 خالت التي يغذى بيا الجياز . عمى المد

 يضيف إلى صفة السرعةفالحاسوب  ،أدق من اإلنسانرع و إمكان معالجة البيانات بصورة أس -

 الخطأ.ىي الدقة المتناىية بعيدا عن خاصية أخرى و  اليائمة جدا  -

 المتزايدة .المساعدة في التغمب عمى أعمال المكتبة  -

 1المكتبة.لموظفي و  خدمات جديدة ومحسنة لممستفيدين تقديم -

 المكتبة المدرسية  : أعمال في اآلليدوافع استخدام الحاسب  4-4-2

نماالمكتبية ليس من سبيل الترف و  األعمالاستخدام الكمبيوتر في  إن أشياء توجد عدة  ا 

   ضرورية تدفعنا الستخداميا مثل:

                                                           
 169، 168مرجع سابق. ص.   إبراىيم أمين. ، رغىالو  ؛ عبد اهلل، حسن صالح 1
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  .لمنشاط الذي يتم في المكتبة الحجم المتزايد -

 .الحاجة لتحسين ضبط العمميات مثل التزويد  -

 .الحاجة لتحسين الخدمة لممستفيدين مثل قائمة اإلضافات الجديدة -

أكثر ر، أي بمعنى عمل شيء أقل تكمفة و خدمات جديدة مثل االتصال المباشالحاجة لتقديم  -

عمل شيء  أيضا المتزايد،سرعة أيضا عمل شيء غير فعال بالطرق اليدوية بسبب الحجم 

 1مستحيل يدويا.

السؤال عن  أصبحكتاب معين  إلىفبدال من الحاجة  المعمومات، إلىالحاجة  طبيعة تغيير -

 محددة.معمومة 

 .سريع الروتينية في المكتبات وتقديميا بشكل جيد و  األعمالالرغبة في تطوير  -

     كاإلعارةتبية الحالية كأن تؤدى الخدمات الم دمات المكتبية الحالية بحيث يمكنتطوير الخ -

  .شملأو  أسرعو  أدقخدمات استرجاع المعمومات بصورة و 

  .اإلقميم أوم تعاونية بين المكتبات سواء عمى مستوى المنطقة نظ إقامةالمساعدة في  -

 2ذات الطبيعة التكرارية . األعمالفي  تقميص عمميات التكرار واالزدواجية -

                                                           
لدنيا اإلسكندرية: دار الوفاء . مراكز مصادر التعممالمتعددة في المكتبات المدرسية و . الوسائط مبروك، السعيد إبراىيم 1

 399،380. ص، 5033، والنشر الطباعة
  18 ص. .أسامة حامد. مرجع سابق عمي، 2
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  :المدرسيةالمكتبة  عمالأ في اآلليمجاالت استخدام الحاسب  4-4-3

ساسية ، احد مصادر المعمومات األمن المكتبات يعتبر الحاسوب في المكتبة المدرسية كغيرىا

مثل الموسوعة األمريكية  أخرىموسوعات موسوعات األطفال و . إذ تخزن في الوقت الحاضر

باالسطوانات  سعة تخزينية ىائمة تعرف اسطوانات ممغنطة ذات عمى أخرىكتب مرجعية و 

استفساراتيم التالميذ و  أسئمةعن  باإلجابةالمكتبة  أمينيقوم ، و ( CD/ROMجة )المدم

ة عن مصادر المعمومات في افيالببميوغر ا يمكن تخزين المعمومات كم  ،المرجعية بواسطتيا

 1 .دور فيرس المكتبة بذلك يمعب الحاسوب، و الحاسوب

 إلى األخرىالمكتبات  أنواعالمكتبة المدرسية كغيرىا من أ تمج أنمن ىنا كان من الضروري و 

مجاالت استخدام الحاسوب في المكتبة  أن، حيث المختمفة أعماليافي  اآلليالحاسب استخدام 

استخدامات الحاسب أن المدرسية كثيرة متعددة حيث ذكر زين عبد اليادي في ىذا الصدد 

 : يمكن أن يقع في نطاق االستخدامات اآلتية في المكتبات المدرسية  اآللي

المكتبات  في اإلداريتتعمق ىذه االستخدامات بالقطاع و  :اإلداريةاالستخدامات  4-4-3-1

 تشمل:المدرسية و 

                                                           
 دار الشروق لمنشر  عمان: .المعموماتالمرجع في عمم المكتبات و  .، ربحي مصطفىعميان ؛ىمشري، عمر احمد 1
 30. ص .3996، التوزيعو 
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 .المالية درجاتيم الوظيفية و مؤىالتيم و الموظفين العاممين في المكتبة و  بيانات -

 األخرى.الدوريات والمواد و  الكتب عن إحصائياتبيانات  -

 .الميزانية  أعمالالدوريات و انات الخاصة بأوامر شراء الكتب و البي -

 .بالمدرسة   األخرى اإلداراتو  صة بتنظيم العالقة بين المكتبةالبيانات الخا -

 .البيانات الخاصة بسجالت جرد المكتبة السنوية  -

  أخرى. استخدامات -

مواد  عمى مدرسيةالمكتبة ال تقوم بيا العمميات الفنية التي يىو  :الفنية االستخدامات 4-4-3-2

  المعمومات بيا وتشمل:

 الكتب.فيرسة  -

 البصرية.فيرسة المواد السمعية و  -

 .الدوريات  تكشيف -

    1 .تتكشيف مقاالت الدوريا -

  :اآلتيةالحاسوب في مجال الخدمات المكتبية  أىمية وتظير :الخدمات المكتبية 4-4-3-3

قدمو من إحصائيات متعددة مثل فيما ي اإلعارةيفيد استخدام الحاسوب في خدمة : و إلعارةا *

حصائياتالسنوية و  الشيرية، ية،اليوم اإلعارة إحصائيات  موضوعات التصنيف  حسب اإلعارة ا 

                                                           
1
 19 ،18 ص. .سابق مرجع.عمي ، أسامة حامد 
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حصائياتو   ،استخداميا التي يندر بالكتب إحصائيات، المستعيرين نوعياتحسب  إعارة ا 

 1.الخ ..المتأخرة.بالكتب  تإحصائيا

  سبالمحو  اإلعارةام مميزات نظ:  

  يمي: ماالمميزات من ىذه 

 .مواقعيا عمى الرفوفتحديد عناوين المواد المكتبية و  سرعة -

تاريخ االستعارة، و تاريخ اسم المستعير و  مثل:تقديم معمومات فورية عن المواد المعارة  -

 اإلعارة.انتياء فترة 

ديد ىذه الفئة وتح المستعيرين،مطموب حجزىا لبعض لاتحديد عناوين المواد  سرعة -

 المواد. ذهالتاريخ الذي يبطل فيو حجز ىة و المستعير 

المستفيدين من الذين  إلىالتي ترسل  اإلشعاراتحديثة عن تقديم معمومات كاممة و  -

 .التي يجب تطبيقيا معيم فيما بعد  عن اإلجراءاتاستعاروا مواد مكتبية و 

تقديم معمومات إلدارة المكتبة عن مدى استعمال المجموعات المكتبية لمساعدة الموظفين  -

 لالستعمال.في تنظيم ىذه المواد في استبعاد المواد التي لم تعد صالحة 

                                                           
  19. ص. نفسو  المرجع عمي ، اسامة حامد . 1
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 استثمار في قلاإلعارة مع أفي زيادة حجم عمميات  الفجائية،قدرة التكيف مع التغيرات  -

 1 .جديدة يزةأج أوموظفين جدد  توظيف

ضع دقائق قد حيث يمكن تقديم قوائم ببميوغرافية ال تستغرق ب :الكشافاتالبيبميوغرافيات و  * 

عدادىايستغرق جمع مادتيا و   .يدويا وقتا طويال  ا 

 الجارية  اإلحاطةفي تقديم خدمات  اآللي: حيث يمكن استخدام الحاسب خدمات المعمومات *

  2.خدمة البث االنتقائي لممعمومات و 

 :استخدام البرمجيات 4-5

مجموعة من البرامج التي تتحكم بالكيان المادي لمحاسب لمقيام بحل  بأنياتعرف البرمجيات 

 3المسائل الستخراج النتائج المطموبة.

 البرمجيات الوثائقية المستخدمة في المكتبات : أنواع 4-5-1

وخدماتيا  أعماليا أداءوثيقية التي تعتمد عمييا المكتبات في توجد العديد من البرمجيات الت  

  :ىيو 
                                                           

. عمان: دار صفاء المعموماتومراكز  . تطبيقات الحاسوب في المكتباتي، وائلأبو مغم ؛سالمة، عبد الحافظ محمد 1
 26،29ص.  5005، لمنشر والتوزيع

 30، 19ص. .مرجع سابق حامد . أسامة، عمي 2
: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،     عمان .البرمجيات الجاىزة: الحاسوب و بميارات الحاسو  .، محمد حسينبصوص 3

 50، ص.5005
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الصادرة  األخيرةخاصة طبعاتو ( و Sos/Isisنظام التوثيق االلكتروني المعروف باسم ) (3

م وت اليونسكو، صادر عن منظمة ىذا النظام ىو مجاني أن( حيث (Windowsتحت بيئة 

 العربية.العامة لجامعة الدول  األمانةالمعمومات في تعريبو عن طريق مركز التوثيق و 

 إعدادهالذي تم و  SMAخاصة طبعة الحواسيب المصغرة الميكروية و  :MiniSis نظام (5

 .idrcمن قبل المركز الدولي لبحوث التنمية 

 . epixtechالتجاري الصادر عن شركة   Horizon األفقنظام  (1

الفيرسة  لنظام يستخدماىذا لممكتبات و  اآلليس لمتسيير نظام مقي   نظام السنجاب ىو (3

 الفرنسية .  متوفر بالواجيتين العربية و المقروءة و 

 عمميات استخدام البرمجيات الوثائقية في المكتبات : 4-5-2

حصاءيتمثل في عد و و  :الجرد -  المكتبة.المشكمة لرصيد  األوعيةكل  ا 

 المجموعات.لك بناء يسمى كذو  األوعيةىو عممية اقتناء و  التزويد: -

 المجموعات. -

 1 .الفيرسة -

 

 

                                                           
1
، متنوريجامعة . قسنطينة: المكتباتعمم في دكتوراه رسالة  .الجامعيةفي المكتبات  أثرهمجتمع المعمومات و  .كريم مراد، 

 320.ص ، 5008
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 التصنيف. -

 االستخالص عمى الخط المباشر .و  الت كشيف -

 بعداإلعارة عن المتبادلة و  اإلعارةو  اإلعارة -

 1.متابعتياو والمطبوعات خدمات حجز الكتب  -

 االنترنت: 4-6

 لالختالفتبعا  األجنبيةالبيئة البيئة العربية و  في ألنترنتل قد تعددت التعريفات التي تعرضتل

 األخرى.المين لتربوي يختمف عن تعريف الميندس و صات فتعريف االتخص  في المين و 

 ،تعني بينو Inter : المفظة االنجميزية في مقطعين إلى(   (Internetكممة انترنت أصلفيرجع 

  2)الشبكة البينية (. نترنتلالعميو تكون الترجمة الحرفية و  وتعني شبكة netو

 بعضيابمجموعة ضخمة من شبكات االتصال المرتبطة  بأنياويمكن تعريف شبكة االنترنت 

تغمغميا  أد ىقد ، و حاسباتمن شبكات و  إليياىذه المجموعة تنمو ذاتيا بقدر ما يضاف و  ،بعضا

 3وصفيا بشبكة الشبكات . إلىاتساع مداىا و 

تربط  إت صاالت: شبكة بأنيالمعمومات وارنت من وجية نظر عمم المكتبات  تعرف شبكة االنتو 

االتصاالت  إجراءتساعد في  أنيا، كما عميياالمعمومات تقدم العديد من الخدمات و العالم كمو و 
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توافرة عمى عمومات الميا في مجال المكتبات من مصادر الم، ويستفاد منالجماعاتو  األفرادبين 

 1البحث في تمك الفيارس .و  األخرى فيارس المكتبات إلىالدخول ، و الحاسبات المتصمة بيا

 االنترنت:مميزات خصائص و 4-6-1

مالك ىذه  ىو االنترنت المكاني: يعتبر كل مشترك في شبكةو  الز مانيمعالجة البعدين  -

في موقع في العالم و  أي إلى، فالحدود الجغرافية بين الدول ال تحول دون الدخول الشبكة

 وقت يشاء المستخدم. أي

سرعة الحصول عمى المعمومات  أن: الجيد في الحصول عمى المعمومةو توفير الوقت  -

ر الجيد والوقت البيت وف   أو، المكتب أومختبر الحاسوب  أوالصفية  الغرفةسواء من 

ئل الذي طور الياالت  ، و الحاسوبىذا نتيجة لتقنيات و  المعمم عمى حد سواء،الطالب و عمى 

 نشرىا عبرالممفات و و  نفل المعمومات ل فيسي   االنترنتجرى عمى شبكات الحاسوب و 

 االنترنت لتكون مصدرا تعميميا في متناول كل مستفيد.

من مكان و  االنترنت،المطموبة عبر شبكة  المعموماتفالحصول عمى  المادية:قمة التكمفة  -

التي تتطمب كمفة مادية سواء في السفر أو اإلقامة و التنقل  الس فرالمستفيد دون عناء 

 .زيادة عدد المشتركين في االنترنتساعد عمى 
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مكانية ، الخبرات بين المستفيدينوتبادل المعمومات و  :عاونيمم الت  فرص التع   توفير - وا 

يتم  من ثم  و  ،يقوم كل فرد في قائمة معينة حيث ،الباحثيندوار بين الطمبة و ألاتقسيم 

 .إليووصل اطالع الجميع بما تم الت  

لمطالب مصادر ر يوف   مام االنترنت:من طريقة تعميمية عبر شبكة  أكثرنشر  إمكانية -

 شي ق. بأسموبمتنوعة و  تعمميوتعميمية 

البحوث: من خالل البحث عنيا حدث المعمومات والدراسات و عمى أ سيولة الحصول -

 .عبر الشبكة

ل نجاح استعمال يسي   تقريبا،بشكل يومي و  :سيمة وحديثةتحديث المعمومات بطريقة  -

 االنترنت في العممية التعميمية. شبكة

 ميارة استعمال الحاسوب بشكل عامتنمي و : األفراداالتصال بين  أساليب تطور االنترنت -

 إلىالتعميم العالي  ومؤسساتالتعميم : تسعى وزارات التربية و التدريس أساليبر تطو   -

بتوظيف  إالال يتم ذلك بنجاح التدريس، و  أساليبتطوير تحسين العممية التعميمية و 

وتساعد عمى تحقيق  الفرد،شبكة االنترنت كوسائل حديثة تمبي حاجات و  ،الحاسوب

 1.األخرىالوسائل و  األساليبجانب  بفاعمية إلىاألىداف التربوية المنشودة 
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  االنترنت:مكونات  4-6-2

 :  األتيتوافر لكي يمكن استخدام شبكة االنترنت ال بد من 

خط التميفون والمودم و  جياز الكمبيوترىي عبارة عن و  :Hardware: مكونات مادية -

 ماسح ضوئي .و بعض مكمالت الكمبيوتر من طابعة و 

ىي تشمل برامج االتصاالت التي تشمل االتصال بين : و Soft wareجاىزة برامج  -

 االنترنت تصفح برامجو  االنترنت،عبر  األشخاص

صفحات  تدعيمىم كل ما يعمل عمى : و   Resources Humanمصادر بشرية -

 ،الشبكاتميندسي و محممي الن ظم المبرمجين و و  ،االنترنت بنشر صفحات فييا

المتبادلين الخبرات والتجارب من نترنت من الباحثين عن المعمومات، و مستخدمي االو 

كذلك يجب أن يكون مستخدم االنترنت من ىذه القوى عمى درجة خالل الشبكة، و 

المستفيدين من تنمية ميارات األعضاء و تدريب و  مناسبة من التدريب لذلك يجب

 1. التجول فييا الطالب عمى استخدام االنترنت و و أعضاء ىيئة التدريس المعممين و 

 :مجاالت استخدام االنترنت في المكتبات  4-6-3

مراكز المعمومات نظرا المكتبات و  أنواعتتنوع مجاالت استخدام االنترنت في مختمف 

الغزيرة في قواعد  توفيرا لمعمومات القدرة عمىبيا الشبكة و  التي تتميز اليائمة لإلمكانيات
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استفسارات الباحثين والمستفيدين  إلجابة عمىاتقديم الخدمات المرجعية و افات و االكتشالبيانات و 

تاحةو   كن تحديد ىذه المجاالت فيما يمي:سواىا ويمالنصوص المتكاممة لموثائق و  ا 

  بين والباحثين أكترونية بين العمماء و يعني تبادل الرسائل االلو االلكتروني: البريد 

 كانوا. أينماالمشتركين في خدمات ىذه الشبكة 

 مراكز المعمومات :البريد االلكتروني في المكتبات و من فوائد و   

 . المختمفةتبادل المعمومات بين المكتبات االتصاالت الشخصية و  إجراء -

الموردين ين و االقتناء من حيث االتصال بالناشر و  بالت زويدالمراسالت الخاصة  إجراء -

 الخارجيين.

 زيادة نقص فرص التعاون .إجراء اإلعارة بين المكتبات و  -

رسالياالرد عمى االستفسارات المرجعية و  -  المكتبة عبر البريد االلكتروني . إلى ا 

 عقد المؤتمرات عن بعد . -

 االلكتروني.النشر  -

  ات العالمية فيارس المكتب : فيناك اآلالف منتبات العالميةفيارس المك إلىالدخول

 1ثية متاحة  عمى شبكة االنترنت .حالبالوطنية والجامعية و 
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 لصحف من ا اآلالفناك العديد من مقاالت الدوريات و في :االشتراك في الدوريات

 .االنترنتالمتاحة عمى شبكة والمجالت التي تنشر سنويا و 

  بأشكال الكترونية م التي تقد   مصادر المعموماتفيناك العديد من  االلكترونية:المراجع

 األدل ةكشافات الدوريات و القواميس المغوية و  أوالموسوعات  :مثل من خالل االنترنت

 1اإلرشادية.الموجزات غيرىا من كتب الحقائق و و الفيارس و 

  المجال:في ىذا  إذ يمكن عن طريق الشبكة القيام بما يمي المعمومات:تنمية مصادر  

 طمبيا من الناشرين .معرفة العناوين الجديدة و  -

 متوفرة (. يرغ أومعرفة وضع مصادر المعمومات) متوفرة في السوق  -

 ت بيع الكتب.محال  ة و توفير قوائم ببميوغرافية بمخازن ناشرين عد   -

 مرجعية ما يمي : توفر اإلنترنت بصفتيا أداة 

 رصيد ىائل من المصادر الحديثة . -

لى مقتنيات مكتبات البحث ا  لماليين الكتب، و غرافية و البيانات الببمي إلىالوصول  -

 العالم . أنحاءالمكتبات الجامعية في جميع و 

مراكز ببميوغرافية لمجموعات المكتبات و تدقيق البيانات ال، و إنشاء القوائم الببميوغرافية -

 المعمومات عمى ىذه القوائم .
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المراجع من  أخصائيتمكن االنترنت  إذ، ةالمعقد أوالمرجعية  األسئمةعن  اإلجابة -

طمب المساعدة ، و العالم أنحاءفي جميع  زمالئيمالمرجعية المعقدة عمى  أسئمتيمعرض 

 العكس صحيح.، و عمييا اإلجابةفي 

 ألغراضخزنيا في الحاسوب الستعماليا في وقت الحق و  األخبار والحقائقجمع  -

 مرجعية

 العالم  أنحاءمات في جميع المنظ  ليل لمعناوين الكاممة لممؤسسات و العمل كد -

  1خزن نتائج البحث لدراستيا في وقت الحق. -

 االنترنت في المكتبة المدرسية : فوائد  4-6-4

معممين منيا من تالميذ وطالب و مكن لممستفيدين تمزايا متنوعة نت فوائد متعددة و لشبكة االنتر 

من  العديدآراء يمخص ربحي عميان ، و الخدمات التي توفرىا ىذه الشبكة مناالستفادة منيا و 

في المكتبة  اإلنترنتفوائد عميم مزايا و الت  تكنولوجيا المعمومات و المدرسية و  المكتبات ءخبرا

 المدرسية عمى النحو التالي : 

المعمومات التي  الطالب وغييم من المستفيدين من االنترنت استرجاعلمتالميذ و يمكن  -

مجاالت مختمفة عبر عدد ضخم من الحواسيب المنتشرة في مختمف تعالج موضوعات و 

  .بمدان العالم
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اع مزايا متنوعة يمكن لممستفيدين من االنترنت استرجثل شبكة االنترنت فوائد متعددة و تم -

ضخم من الحواسيب  عبر عددالمعمومات التي تعالج موضوعات ومجاالت مختمفة 

 المنتشرة في مختمف بمدان العالم .

تحول األقاليم والقار ات و السياسية لمدول و ترنت اختراقا لمحدود الجغرافية و تمثل شبكة االن -

  صغيرة.العالم إلى قرية الكترونية 

مختمفة بتكمفة و  شبكات متعددةمن مواقع و  بحواسيبفوريا بكة اتصاال مباشرا و لش  توفر ا -

 اتصال ىاتفي محمي .

كسر الة وحيوية ومؤثرة في تثقيف المجتمعات و فع   أداةتكون شبكة االنترنت  أنيمكن  -

 األميةحواجز 

                 الجميع استعماليا  بإمكانة من الجميور بل معين   شريحةاستعمال الشبكة عمى  ال يقتصرو       

 .   منيا  اإلفادةو 

 غيره.الخدمات مثل البريد االلكتروني و تسييل العديد من  -

الثقافية والتجارية والمعارض و  العمميةنشطة األو مقاءات ال  دوات و لكترونيا لمن  الترويج إ -

ت االلكترونية المزودة بالرسوم ووسائل المجال  تزويد المشتركين بالدوريات و  ،وغيرىا

 1 .اإليضاح
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تمام الطمبات و مارات التسجيل و يمكن عن طريق الشبكة الحصول عمى است - عمميات ا 

  االلكتروني .شراء مباشرة عبر البريد ال  

الحديثة التي تغطي موضوعات جارية حول  األخباربمدى واسع من المعمومات و  ماملاإل -

 العالم.

 .لممعمومات في المجاالت المختمفالنشر الفوري و  االلكترونيالنشر  إمكانيةتتيح  -

شرائح لن سبة لفئات مختمفة من قطاعات و أىميتيا بااالنترنت و  تأثيرولمعرفة مدى  *  

المجتمع، فإن  العديد من المؤسسات العممية التعميمية، بل وحتى التجارية تقوم بإجراء 

، وجدت منيا إنالمخاوف و  تأثيرىا، و من الشبكة اإلفادةحول موضوع  والدراسات البحوث

 : يأتيالبحوث ذات العالقة بالمكتبات المدرسية ما ومن بعض نتائج الدراسات و 

   الباحثين الجامعات و  أساتذةو  األعمالشبكة االنترنت لم تستخدم من طرف رجال   أن

انوية الث  اتيا لتشمل المدارس االبتدائية و ، بل امتدت خدمالعميا فقط طالب الدراساتو 

  .غيرىمالطالب و يستفيد منيا و 

   استخدام االنترنت نظرا لحداثة المعمومات التي مون الب الذين يفض  ىناك الكثير من الط

عمى  بكة لممستفيدين منيا وكذلك تفضيل استخدام المصادر االلكترونيةرىا الش  توف  

 1المطبوعة.
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 :خالصة

 أصبحتحيث جد ىام  أمرالحديثة في المكتبات المدرسية  توفير الوسائل التكنولوجية إن  

تحقيق التكامل في  إلىيا اماستخد أدى ولقد ،ساسية في الوقت الحاضرألمصادر االمن 

دقة في تسييل العمل تتميز بو ىذه الوسائل من سرعة و  ذلك لمافي المكتبة و  األعمالجميع 

 .تنظيموو 

ال  أنوجب عمييا  لذلكما يناسبيا  اقتناء كلمن خالل  إالحيث انو ال يكتمل دور المكتبة 

ما ىو مام بكل لإلاألوعية االلكترونية و واالمقتنيات و  األجيزةتنقطع عن استعمال مختمف 

 خدماتيا.في دعم  أكثرالرقي حديث حتى تحظى باالىتمام و 
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 تمهيد:

لتي جاءت المعمومات النظرية االوجو التطبيقي المثمر لألفكار و يعتبر الجانب الميداني      

التي ال يمكن معرفة فائدتيا إال بتطبيقاتيا العممية حيث تعتبر األساس بيا الدراسة النظرية، و 

 الذي يبنى عميو الجزء الواقعي لمدراسة.

بعد التعرف عمى أىم الجوانب النظرية لموضوع الدراسة، نتوجو اآلن إلى دراسة الواقع و      

إلجابة عمى التساؤالت المطروحة وذلك من أجل التأكد من صحة الفرضيات الموضوعة ل

عمى واقع المكتبة المدرسية  طرق إلجراء الدراسة الميدانية من أجل التعرفباستخدام أدوات و 

 في ظل التكنولوجيا الحديثة.
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.عرض و تحميل النتائج -1  

معمومات شخصية: 1-1  

الجنس:  1-1-1 

  التكرار النسبة

 ذكر 16 %01,72

 أنثى 51 %89,28

 المجموع 56  %100

 .(: يوضح نتائج اإلجابات حسب الجنس11جدول رقم )

   ذكر      

 أنثى            

 
 .( يمثل نتائج اإلجابات حسب الجنس11شكل رقم )

( الخاص بجنس المبحوثين أن أفراد العينة 0الشكل رقم )( و 0نالحظ من خالل الجدول رقم )

فرد من أفراد العينة مقارنة  51أي ما يعادل  %89.28أغمبيم إناث حيث قدرت النسبة بـ 

  أفراد من أفراد العينة. 6ا يعادل أي م % 01.72بالذكور بنسبة 

10.72 

89.28 
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 التخصص: -1-1-2

  التكرار النسبة

 عمم المكتبات 04 %25

 تخصص أخر 42 %75

 المجموع 56 %100

 .(: يوضح نتائج اإلجابات حسب التخصص2جدول رقم )               

 عمم المكتبات         

 أخرتخصص            

 
 

 
 حسب التخصص.( يمثل نتائج اإلجابات 12جدول رقم )

عمى متخصصين في مجال  ( أن نسبة توفر المكتبة2الشكل رقم )تشير نتائج الجدول و 

بالنظر لعدم المتخصصين، و  75% مقارنة بنسبة %25مومات بمغت عمراكز المالمكتبات و 

 إلى النتائج المسجمة فإن ىذه النسب تدل عمى عدم تطبيق المعايير بشأن نوعية األمين في

25 

75 
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التي تؤكد عمى ضرورة توفر أخصائي مكتبة مدرسية بداخل كل مدرسة كحد  تمك المكتبات

 أدنى .

.: إمكانيات المكتبة المدرسيةالمحور األول-1-2  

.: موقع المكتبة يساعد في سهولة الوصول إليهااألولالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 43 %76,79

 ال 03 %23,21

 أحيانا 1 %1

 المجموع 56 %100

               يوضح نتائج اإلجابات حول إذا كان موقع المكتبة يساعد في  :(3جدول رقم )          

الوصول إليها. سهولة   
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نعم       

ال       

أحيانا       

 

              (: يمثل نتائج اإلجابات حول إذا  كان موقع المكتبة يساعد في 3شكل رقم )        

إليها.الوصول  سهولة  

( نالحظ أن نسبة وقوع المكتبة في مكان يساعد في 3الشكل رقم)خالل الجدول و  من

ذلك يعني أن ىناك و  ،ىي نسبة ال بأس بياو % 76.79بمغت سيولة الوصول إلييا 

                   ال يساعدىم الموقع في الوصول إلى المكتبة بسيولة. ٪23.20نسبة 

.أعداد مناسبة من التالميذ قبالالمكتبة كافية الست: مساحة نيالسؤل الثا    

  التكرار النسبة

 نعم 41  %71,42

 ال 00 %19,65

 أحيانا 15 %8,93

 المجموع 56 %100

        قبال(: يوضح نتائج اإلجابات حول إذا كانت مساحة المكتبة كافية الست4جدول رقم)       

 أعداد مناسبة من التالميذ.

76.79 

23.21 

0 
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نعم     

ال     

أحيانا     

                يمثل نتائج اإلجابات حول إذا كانت مساحة المكتبة كافية  :(4شكل رقم )          

أعداد مناسبة من التالميذ. قبالالست  

 ٪70.42( نالحظ أن نسبة كفاية مساحة المكتبة بمغت 4الشكل رقم )من خالل الجدول و 

نجد أن عددا قميال من المكتبات ال تتوافر فييا المساحة الكافية حيث قدرت  في المقابل

ال نجد أن المساحة  أحيانارغم إجابة األغمبية عمى كفاية مساحة المكتبة إال أنو و  ٪09.65بـ

.٪8.93التي قدرت بنسبة تستوعب العدد المطموب و   

 

 

 

 

 

 

71.42 

19.65 

8.93 



الدراسة الميدانية                                       الفصل الثالث                     
 

 
114 

المختمفة. اإلزعاجاء و ضالمكتبة بعيدة عن مصادر الضو : ثالثالسؤال ال  

  التكرار النسبة

 نعم 47 %83,92

 ال 17 %12,5

 أحيانا 2 %3,58

 المجموع 56 %100

                      يوضح نتائج اإلجابات حول بعد المكتبة عن مصادر  :(5جدول رقم )              

 .اإلزعاج المختمفةو  الضوضاء      

 

نعم        

ال        

أحيانا        

(: يمثل نتائج اإلجابات حول بعد المكتبة عن مصادر الضوضاء 5شكل رقم )            

واإلزعاج المختمفة.         

اإلزعاج المختمفة ية يقع بعيدا عن مصادر الضوضاء و ممكتبة المدرسلنسبة تواجد مبنى 

أقرت بوجود  ٪02وىذا يعني أن ىناك نسبة  ٪83.92صدار أصوات مرتفعة جاءت بـ كإ

83.92 

12.5 

3.58 
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ىي نسبة ال يستيان بيا مما يؤثر سمبا عمى نشاط المكتبة خاصة في مصادر اإلزعاج و 

أقرت بتعرض المكتبة لمصادر اإلزعاج  ٪3.58خدمة اإلطالع الداخمي، فحين أن نسبة 

 أحيانا بسبب بعض األشغال.

.) مناضد، كراسي، رفوف( األثاث الموجود بالمكتبة كافي :الرابعالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 40 %73,21

 ال 03 %23,21

 أحيانا 2 %3,58

 المجموع 56 %100

(: يوضح نتائج اإلجابات حول كفاية األثاث الموجود بالمكتبة6جدول رقم )           

)مناضد، كراسي، رفوف(.           
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نعم       

ال       

أحيانا       

 .كراسي، رفوف( ،الموجودة بالمكتبة )مناضد األثاث(: يمثل نتائج اإلجابات حول كفاية 6شكل رقم )   

حيث كانت النسبة  الرفوفكافي من حيث المناضد والكراسي و  يوجد بالمكتبة أثاث      

ىذا كفاية األثاث بالنسبة لمتالميذ و أقرت بعدم  ٪23.20نجد أن نسبة  في حين ،73.20٪

بكفاية األثاث أحيانا  ٪3.58المدرسية، كما تبين النسبة  ضيق مساحة المكتبةراجع إلى 

ىذا في حاالت استثنائية.وعدم كفايتو أحيانا أخرى و   

تتكون المكتبة من قاعة واحدة: الخامسالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 32 %57,04

 ال 24 %42,86

 أحيانا 1 %0

 المجموع 56 %100

قاعات المكتبة.عدد يوضح نتائج اإلجابات حول  :(7رقم )جدول               

73.21 

23.21 

3.58 
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نعم         

ال         

نااأحي         

يمثل نتائج اإلجابات حول عدد قاعات المكتبة. :(7شكل رقم )             

بوجود قاعة واحدة  فقط وىذا  ٪57.04بالنسبة لعدد قاعات المكتبة المدرسية أوضحت نسبة 

االتجاىات العالمية في المكتبات المدرسية التي تنص عمى أن منافي مقارنة بالمعايير و 

اعتين في بوجود ق ٪42.86وقد أقرت نسبة  ،تتكون المكتبة المدرسية من عدد من القاعات

حسن وجو.األمين لمقيام بخدماتو عمى أصيد المكتبة و قاعة لر المكتبة قاعة لالطالع و   

 

 

 

 

 

 

57.14 

42.86 

0 
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.مناسبة )كتب، دوريات، قصص(المكتبة عمى مواد مطبوعة حديثة و تتوفر  :السادسالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 51 %89,28

 ال 13 %5,36

 أحيانا 13 %5,36

 المجموع 56 %100

         توفر المكتبة عمى مواد مطبوعة حديثة اإلجابات حول (: يوضح نتائج 8جدول رقم)          

.مناسبة )كتب، دوريات، قصص(و    

 

نعم      

ال      

  أحيانا    

 

               (: يمثل نتائج اإلجابات حول توفر المكتبة عمى مواد مطبوعة 8شكل رقم )             

حديثة و مناسبة ) كتب، دوريات، قصص(.     

ية األىمية حيث أوضحت أمر في غامناسبة في المكتبة يعد حديثة و مطبوعة مواد إن وجود 

المخصصة  ىذا دليل عمى كفاية الميزانيةمن المبحوثين بتوفر ىذه المواد و  ٪89.28نسبة 

89.28 

5.36 
5.36 
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توفرىا بعدم توفرىا و  ٪5.35المكتبة، كما أوضحت نسبة  لمشراء من وجية نظر أمناء

 أحيانا.

العممية التعميمية. تدعممصادر تساند المناهج الدراسية و  يوجد بالمكتبة: السابعالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 48 %85,72

 ال 5 %8,93

 أحيانا 3 %5,35

 المجموع 56 %100

وتدعم  وجود مصادر تساند المناهج الدراسية  حوليوضح نتائج اإلجابات  :(19جدول رقم )       

 العممية التعميمية.

 

نعم       

ال       

أحيانا       

مصادر تساند المناهج الدراسية حول وجوديمثل نتائج اإلجابات  :(19شكل رقم )        

العممية التعميمية. تدعمو         

85.72 

8.93 

5.35 
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تدعم ىج و انسبة وجود مصادر تساند المن أن( نالحظ 9الشكل رقم )من خالل الجدول و 

ضرورة ىذه  إلىىذا راجع من عينة الدراسة و  ٪85.72 العممية التعميمية بالمكتبة قدرت بـ

وقد أظيرت دعميم لمحصول عمى النتائج المطموبة، في تعزيز قدرات التالميذ و مصادر ال

بعدم وجود مصادر تساند المناىج الدراسية. ٪8.83نسبة   

.ولينؤ المساهتمام اإلدارة بالمكتبة و  :الثامنالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 42 %75

 ال 8 %14,28

 أحيانا 6 %10,72

 المجموع 56 %100

ين.لاهتمام اإلدارة بالمكتبة و المسؤو حول  اتيوضح نتائج اإلجاب :(11جدول رقم )        

 

نعم         

ال         

أحيانا         

  .ولينؤ المساهتمام اإلدارة بالمكتبة و  حول يمثل نتائج اإلجابات :(11شكل رقم )         

75 

14.28 

10.72 
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د عمى من المبحوثين تؤك ٪75( نالحظ أن ىناك نسبة 01رقم )الشكل و من خالل الجدول 

دين يىذا إلدراكيم مدى أىمية المكتبة في خدمة المستفاىتمام اإلدارة بالمكتبة والمسئولين و 

كذلك االىتمام باألمين وبناء شخصيتيم الثقافية وتعميق قدراتيم الذىنية والفنية والعممية، و 

تقر بعدم  ٪04.28د نسبة المكتبة، في حين نج باعتباره الركيزة األساسية التي تقوم عمييا

تقر باالىتمام أحيانا. ٪01.72نسبة االىتمام بالمكتبة والمسئولين، و   

.المحور الثاني: خدمات أمين المكتبة-1-3  

:تقوم بعممية المعالجة الفنية ) تصنيف، فهرسة( لمقتنيات المكتبة.األولالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 54 %96,42

 ال 1 %0

 أحيانا 2 %3,58

 المجموع 56 %100

               القيام بعممية المعالجة الفنية  حوليوضح نتائج اإلجابات  :(11جدول رقم )           

)تصنيف، فهرسة( لمقتنيات المكتبة.       
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نعم          

ال          

أحيانا         

          يمثل نتائج اإلجابات حول القيام بعممية المعالجة الفنية )تصنيف،  :(11الشكل رقم )      

 فهرسة( لمقتنيات المكتبة.

رسة، من عينة الدراسة الذين اقروا بعممية القيام بالمعالجة الفنية )في ٪96.42نسبة  إيجادتم 

الذين ال ىي نسبة كبيرة جدا حيث انعدمت نسبة المبحوثين تصنيف( لمقتنيات المكتبة، و 

عدم سبب بأدلت بالقيام بيا أحيانا  ٪3.58معالجة، فحين تم إيجاد نسبة بعممية ال يقومون

  من أىل االختصاص. ادرايتيم بعممية المعالجة ألنيم ليسو 

 

 

 

 

 

96.42 

0 3.58 
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تقوم بتقديم تقرير بأهم األعمال التي قامت بها المكتبة.: الثانيالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 45 %80,35

 ال 01 %17,86

 أحيانا 0 %1,79

 المجموع 56 %100

        يوضح نتائج اإلجابات حول القيام بتقديم تقرير بأهم األعمال التي  :(12جدول رقم )         

قامت بها المكتبة.     

 

 

نعم        

ال        

أحيانا        

          يمثل نتائج اإلجابات حول القيام بتقديم تقرير بأهم األعمال التي  :(12شكل رقم )          

قامت بها المكتبة.     

80.35 

17.86 

1.79 
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( الخاص بالقيام بتقديم تقرير بأىم األعمال التي 02الشكل رقم )نالحظ من خالل الجدول و 

ىي عمى القيام بتقديم تقارير و  أكدواالعينة  أفراد من ٪81.35المكتبة أن نسبة بيا قامت 

الن من فشميا و  أوتعبر عن نجاح الخدمة المكتبية  أنيابحيث  أسبوعيةعبارة عن تقارير 

لمواد ا أكثرخالليا يتم الكشف عن احتياجات المستعيرين لنوعية المواد من خالل معرفة 

شيرية الو  ال أسبوعيةنوع من التقارير  أيبعدم وجود  أقرت ٪07.86استعارة، بينما نسبة   

ىي كذلك عبارة عن وليس دائما و  أحياناتقوم بيا  أنيا ٪0.79نسبة  أفادتكما  ،سنوية الو  

  أسبوعية.تقارير 

أنشطة ثقافية )مسابقات معارض(.تقوم بتنظيم برامج و  :الثالثالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 19 %16,07

 ال 36 %64,28

 أحيانا 00 %19,65

 المجموع 56 %100

           أنشطة ثقافية ظيم برامج و يوضح نتائج اإلجابات حول القيام بتن :(13جدول رقم )          

)مسابقات، معارض(.    
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نعم       

ال       

أحيانا       

              أنشطةبرامج و  يمثل نتائج اإلجابات حول القيام بتنظيم :(13الشكل رقم )                

.)مسابقات، معارض( ثقافية          

ىي و  ٪06.17المعارض بمغت أمين المكتبة بتنظيم المسابقات و تشير النتائج أن نسبة قيام 

ال يقومون بتنظيم ىذه  من أفراد العينة ٪64.28ا بينما نجد بالمقابل نسبة نسبة قميمة جد

ن وجدت فيي تابعة إلداألنشطة و  اإلشراف عمييا، والسبب ارة المدرسة حيث تقوم بتنظيميا و ا 

نى المكتبة ألنو محدود المساحة من وجية نظر األمناء يعود إلى عدم اتساع مبفي ىذا 

كل ما سبق بالقيام بيا أحيانا، و  من المبحوثين أقروا  ٪09.65والتجييزات، في حين نسبة 

البرامج الثقافية.ر النخفاض مستوى تقديم األنشطة و يشي  

 

 

 

 

16.07 

64.28 

19.65 
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  الخارجية.بتقديم عممية اإلعارة تقوم : الرابعالسؤال 

  التكرار النسبة

 نعم 52 %92,86

 ال 4 %7,04

 أحيانا 1 %1

 المجموع 56 %100

                يوضح نتائج اإلجابات حول القيام بتقديم عممية اإلعارة  :(14جدول رقم )            

الخارجية.    

 

نعم        

ال        

أحيانا        

يمثل نتائج اإلجابات حول القيام بتقديم عممية اإلعارة الخارجية. :(14الشكل رقم )            

إعارة خارج المكتبة ( إجابات أمناء المكتبة عن مدى وجود 04) رقم الشكليوضح الجدول و 

ىذا شيء جد و  ٪92.86ية األمناء بوجود إعارة خارجية وىي نسبة قد أفاد أغمبلممستنفدين و 

منو قدر اإلمكان االستفادة تفيد لإلطالع عمى الكتاب و لممس ميم ألنو يمنح الوقت الكافي

92.86 

7.14 

0 0 
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ىذا يقمل من الدور التربوي لممكتبة أفادت بعدم تقديم إعارة خارجية و  ٪7.04بينما نسبة 

 اتجاه التالميذ.

هل تشارك في عممية اختيار المجموعات المكتبية؟ :الخامسالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 32 %57,04

 ال 09 %33,93

 أحيانا 15 %18,93

 المجموع 56 %100

         المشاركة في عممية اختيار المجموعات يوضح نتائج اإلجابات حول  :(15جدول رقم )       

 المكتبية.

 

نعم        

ال        

أحيانا         

         المشاركة في عممية اختيار المجموعات اإلجابات حول  يمثل نتائج :(15الشكل رقم )        

المكتبية.   

57.14 
33.93 

8.93 
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لمجموعات ( أن نسبة مشاركة األمناء في اختيار ا05الشكل رقم )تشير نتائج الجدول و 

أحد الميام الوظيفية التي  ياباعتبارىا أمر واجب عمى األمين ألن ٪57.04المكتبية قدرت بـ

 من األمناء ال يشاركون في عممية االختيار ٪33.93من أجميا، في حين نجد نسبة يعمل 

خبرتو في االختيار بذلك ال يتم مراعاة االحتياجات يتم مراعاة ميارة أمين المكتبة و ىنا ال و 

  تشارك أحيانا في االختيار. ٪8.93ة لممكتبة، بينما ىناك نسبة الفعمي

في تزويد المكتبة بالمواد المكتبية؟ األخرى هل يتم التعاون بين المكتبات: السادسالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 05 78, %26

 ال 39 64, %69

 أحيانا 2 58, %3

 المجموع 56 %100

                 األخرى(: يوضح نتائج اإلجابات حول التعاون بين المكتبات 16الجدول رقم )        

 في تزويد المكتبة بالمواد المكتبية.
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نعم       

ال       

أحيانا       

              في  األخرىج اإلجابات حول التعاون بين المكتبات ئيمثل نتا :(16الشكل رقم )     

 تزويد المكتبة بالمواد المكتبية.

من أفراد العينة بوجود  ٪26.78( أفادت نسبة 06من خالل نتائج الجدول والشكل رقم )

 ٪69.64ن أجل التنويع في رصيد المكتبة ونسبة إعارة لمكتب من مكتبة إلى مكتبة أخرى م

تقوم بالتعاون  ٪3.85ية التعاون بين بقية المكتبات، ونسبة من المبحوثين ال يقومون بعمم

 أحيانا.

 

 

 

 

 

26.78 

69.64 

3.58 
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التالميذ ؟ استفساراتتجيب عمى أسئمة و هل  :السابعالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 43 %76,79 

 ال 13 %5,35

 أحيانا 01 %07,86

 المجموع 56 %100

.استفسارات التالميذاإلجابة عمى أسئمة و يوضح نتائج اإلجابات حول (: 17الجدول رقم )     

 

نعم       

ال       

أحيانا       

.استفسارات التالميذعمى أسئمة و  اإلجابة(: يمثل نتائج اإلجابات حول 17الشكل رقم )       

 ٪5.35سارات التالميذ، بينما نسبة استفمن األمناء تجيب عمى األسئمة و  ٪76.79إن نسبة 

ىذا لو تأثيره السيئ الضار عمى تقييم مستوى و التالميذ  استفساراتال تجيب عمى أسئمة و 

نشغال ال أحيانا أخرى التجيب أحيانا و  ٪07.86ة لمتالميذ، فحين تم إيجاد الخدمات المقدم

 أمين المكتبة بأعمال المكتبة.

76.79 

5.35 

17.86 
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؟يتم استشارة التالميذ الختيار رصيد المكتبةهل : الثامنالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 31 %53,58

 ال 08 %32,04

 أحيانا 18 %04,28

 المجموع 56 %100

.الختيار رصيد المكتبة استشارة التالميذيوضح نتائج اإلجابات حول  :(18الجدول رقم )       

 

نعم          

ال          

أحيانا          

استشارة التالميذ الختيار رصيد المكتبةيمثل نتائج اإلجابات حول  :(18الشكل رقم )           

من األمناء يقومون  ٪53.58( يتضح وجود نسبة 08ل رقم )الشكمن خالل الجدول و 

المكتبة ألنو أمر ضروري ومن خاللو يتم مراعاة احتياجات ر رصيد باستشارة التالميذ الختيا

ذلك عن طريق تدوين ما يرغبون فيو عمى ذ في اختيار ما يناسبيم من كتب و ميول التالميو 

53.58 
32.14 

14.28 
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استشارة  بعدم ٪32.04 ت نسبةفر سجل االقتراحات الموجود عمى مستوى المكتبة، كما اس

.دائماليس باستشارتيم أحيانا و  ٪04.28التالميذ، ونسبة   

؟هل يدرك التالميذ أهمية دورك كأمين لممكتبة: السؤال التاسع  

  التكرار النسبة

 نعم 38 %67,86

 ال 15 %8,93

 أحيانا 03 %23,21

 المجموع 56 %100

يوضح نتائج اإلجابات حول أهمية إدراك التالميذ لدور أمين المكتبة. :(19جدول رقم )        

 

نعم       

ال       

أحيانا       

 

  يمثل نتائج اإلجابات حول أهمية إدراك التالميذ لدور أمين المكتبة. :(19الشكل رقم )       

من األمناء يقرون  أن التالميذ  ٪67.86نجد نسبة ( 09الشكل رقم )من خالل الجدول و 

أىمية ليذا الدور  تعطيال التي  ٪8.93في المكتبة، عمى غرار نسبة  يدركون أىمية دورىم

67.86 

8.93 

23.21 
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بما يجري فييا وىذا راجع لقمة  ،جع لعدم احتكاكيم بعمل المكتبة ولعدم اىتماميمىذا ير و 

يدركون ىذا الدور أحيانا.ممن  ٪23.20وقد تم إيجاد  ،دور المكتبةوعييم بأىمية و   

مدى تأثيرها.لتكنولوجيا الحديثة في المكتبة و استخدام ا المحور الثالث:-1-4  

البصرية )كاسيت، فيديو(فر المكتبة عمى المواد السمعية و تتو  :األولالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 6 %10,71

 ال 48 %85,71

 أحيانا 2 %3,58

 المجموع 56 %100

  .لبصريةاو  يوضح نتائج اإلجابات حول توفر المكتبة عمى المواد السمعية :(21الجدول رقم ) 

 

نعم       

ال       

أحيانا       

  .لبصريةاو  يمثل نتائج اإلجابات حول توفر المكتبة عمى المواد السمعية :(21الشكل رقم )     

10.71 

85.71 

3.58 
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الثانوية منو بصفة أىمية كبرى لممكتبات المدرسية و  البصرية ذاتالمواد السمعية و  تعد 

نسبةالشرح، فقد أسفرت النتائج عن حاجة المناىج الدراسية لمتوضيح و خاصة، نظرا ل  

صرية إال أنو ال يتم البر مكتباتيم عمى المواد السمعية و من أفراد العينة تتوف 01.70٪

قد تم اقتنائيا شكميا فقط فيي موجودة عمى مستوى مخازن المدرسة بيا و العمل استعماليا و 

حتى أنو لم يخصص ليا مكان في المكتبة ، بينما أفادت أغمبية أفراد العينة عمى عدم توفر 

ىذا يدل عمى عدم االىتمام بيذه المواد.و  ٪85.70التي قدرت بـ لمواد و ىذه ا  

تتوفر المكتبة عمى أجهزة نسخ. :السؤال الثاني      

  التكرار النسبة

 نعم 9 %16,07

 ال 47 93, %83

 أحيانا 1 %0

 المجموع 56 %100

يوضح نتائج اإلجابات حول توفر المكتبة عمى أجهزة نسخ. :(21)الجدول رقم                 
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نعم        

ال        

أحيانا        

يمثل نتائج اإلجابات حول توفر المكتبة عمى أجهزة نسخ. :(21الشكل رقم )                

األمناء حول توفر أجيزة النسخ  إجابات( أن نسبة 20الشكل رقم )خالل الجدول و  يتبين من

  بعدم احتواء المكتبة عمى أجيزة نسخ. ٪83.93وأفادت نسبة  ٪06.17ـ كانت ب

ب .يتوفر المكتبة عمى أجهزة الحواست السؤال الثالث:  

  التكرار النسبة

 نعم 08 %32,14

 ال 38 %67,86

 أحيانا 1 %0

 المجموع 56 %100

ب.يحواساليوضح نتائج اإلجابات حول توفر المكتبة عمى أجهزة  :(22الجدول رقم )           

16.07 

83.93 

0 
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نعم       

ال       

أحيانا         

ب.يحواساليمثل نتائج اإلجابات حول توفر المكتبة عمى أجهزة  :(22الشكل رقم )              

واحد بكل مكتبة  ليآىي عبارة عن حاسب و  ٪32.04ب بالمكتبة يبمغت نسبة تواجد الحواس

عدم توفر أجيزة حواسب ب ٪ 67.86يتم استغاللو من قبل األمين فقط، بينما أوضحت نسبة 

جيزة رغم أنيا يرجع ىذا إلى قمة ما ينفق عمى المكتبة المدرسية لتوفير ىذه األبالمكتبة و 

لغة العصر الذي نعيشو.أصبحت من أدوات و   

.االنترنتتتوفر المكتبة عمى شبكة  الرابع: السؤال  

  التكرار النسبة

 نعم 05 %26,79

 ال 40 %73,20

 أحيانا 1 %0

 المجموع 56 %100

(: يوضح نتائج اإلجابات حول توفر المكتبة عمى شبكة االنترنت.23الجدول رقم )             

32.14 

67.86 

0 
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نعم      

ال      

أحيانا       

            .االنترنت شبكة يمثل نتائج اإلجابات حول توفر المكتبة عمى :(23الشكل رقم )           

  توفرىا في فيما يتعمق بشبكة االنترنت فإن الجدول المشار إليو يظير أن نسبة              

ع التغيرات الثقافية ىذه النسبة قميمة جدا حيث ال تتماشى مو  ٪26.79المكتبة قدرت بـ 

ىذا ما وضحتو نسبة المبحوثين الذين أكدوا و ، اآلنالثورة التكنولوجية التي نعيشيا والعممية و 

.٪73.20ر المكتبة عمى شبكة االنترنت والتي وصمت إلى عمى عدم توف  

.تقوم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في العمميات الفنية بالمكتبة: الخامسالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 04 %25

 ال 42 %75

 أحيانا 1 %1

 المجموع 56 %100

        يوضح نتائج اإلجابات حول استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة  :(24الجدول رقم )        

المكتبة.العمميات الفنية ب في  

26.79 

73.21 

0 
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نعم         

ال         

أحيانا         

        حول استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في اإلجابات يمثل نتائج  :(24الشكل رقم )        

   الفنية بالمكتبة. العمميات

من أفراد العينة يقومون باستخدام وسائل  ٪25إلى أن نسبة  أعاله الشكليشير الجدول و 

المكتبة القيام بيذه العممية،  التكنولوجيا في العمميات الفنية بالمكتبة مما يسيل عمى أمناء

ىذا راجع لعدم توفر وسائل في أداء العمميات الفنية و ال يقومون باستخدام ىذه ال ٪75ونسبة 

التعامل معيا.عرفة األمناء بكيفية استخداميا و ىذه الوسائل عمى مستوى المكتبة أو لعدم م  

 

 

 

 

 

25 

75 

0 
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: هل ترغبون في توفير وسائل التكنولوجيا مستقبال؟السادسالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 56 %100

 ال 1 %0

 أحيانا 1 %0

 المجموع 56 %100

التكنولوجيا ل الرغبة في توفير وسائل يوضح نتائج اإلجابات حو :(25الجدول رقم )            

          مستقبال.

 

 

نعم        

ال        

أحيانا        

 التكنولوجيا مستقبال وسائلجابات حول الرغبة في توفير يمثل نتائج اإل :(25الشكل رقم )             

              

100 
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أمناء المكتبة لعينة الدراسة في شأن موافقتيم بتوفر وسائل التكنولوجيا مستقبال  أراءتوحدت 

تساىم أيضا في تحقيق وألنيا تدل عمى تطور المجتمع وتقدمو و  ٪011نسبة الحيث كانت 

 ىذا التطور.

؟تساهم في تطوير خدمات المكتبةتكنولوجيا المعمومات هل  :السابعالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 55 %98,20

 ال 0 %1,79

 أحيانا 1 %1

 المجموع 56 %100

           مساهمة تكنولوجيا المعمومات يوضح نتائج اإلجابات حول  :(26الجدول رقم )             

. تطوير خدمات المكتبة في     
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نعم        

ال        

أحيانا        

  

            تكنولوجيا المعمومات  مساهمةيمثل نتائج اإلجابات حول  :(26الشكل رقم )               

تطوير خدمات المكتبة في       

ن صح  أكدت إجابات أغمبية المبحوثين و  لقد القول معظميا عمى أن تكنولوجيا المعمومات  ا 

فقط  فرد واحدفي حين  ٪98.20حيث بمغت  ،المكتبةير خدمات تساىم بشكل كبير في تطو 

 من أفراد العينة أفاد بعدم مساىمتيا في تطوير الخدمات.

 

 

 

 

 

 

98.21 

1.79 
0 



الدراسة الميدانية                                       الفصل الثالث                     
 

 
142 

؟غياب التكنولوجيا في المكتبة يؤثر عمى تردد التالميذهل : لثامنالسؤال ا  

  التكرار النسبة

 نعم 38 %67,86

 ال 02 %20,42

 أحيانا 6 %10,72

 المجموع 56 %100

          تأثير غياب التكنولوجيا في المكتبة  يوضح نتائج اإلجابات حول :(27الجدول رقم )        

.عمى تردد التالميذ   

 

نعم        

ال        

أحيانا        

            تأثير غياب التكنولوجيا في المكتبة نتائج اإلجابات حول يمثل  :(27الشكل رقم )          

تردد التالميذ.عمى     

إذ  ،ر عمى تردد التالميذيفي المكتبة لو تأثأوردت أغمبية أفراد العينة أن غياب التكنولوجيا 

أل ٪67.86 ـقدرت النسبة ب ن معظم التالميذ أصبحوا يفضمون المجوء إلى استخدام وسائل  

جيد الحصول عمى المعمومة بأقل وقت و  خصوصا االنترنت من أجل سرعة ،التكنولوجيا

67.86 

21.42 

10.72 



الدراسة الميدانية                                       الفصل الثالث                     
 

 
143 

يس لو تأثير عمى من عينة الدراسة ترى أن غياب التكنولوجيا ل ٪20.42ممكن، أما نسبة 

 ٪01.72صية لحب االرتياد عمى المكتبة، ونسبة تيم الشخىذا يعود إلى ميوالتردد التالميذ و 

يا في المكتبة يؤثر أحيانا فقط. بأن غيابترى   

في ظل التكنولوجيا الحديثة.هل يمكن االستغناء عن المكتبة : التاسعالسؤال   

  التكرار النسبة

 نعم 1 %0

 ال 56 %100

 أحيانا 1 %0

 المجموع 56 %100

         يوضح نتائج اإلجابات حول إمكانية االستغناء عمى المكتبة في  :(28الجدول رقم )        

التكنولوجيا الحديثة. ظل  
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نعم        

ال        

أحيانا        

            يمثل نتائج اإلجابات حول إمكانية االستغناء عن المكتبة في  :(28الشكل رقم )           

التكنولوجيا الحديثة. ظل   

يع أمناء المكتبة المدرسية لعينة الدراسة أكدوا عمى عدم االستغناء عن المكتبة المدرسية  جم

ىي لرأييم أن المكتبة المدرسية  ٪011حيث كانت النسبة  ،جيا الحديثةفي ظل التكنولو 

أن وجودىا مركز اإلشعاع الثقافي والنشاط الفكري بالمدرسة والقمب النابض بكل مدرسة، و 

ر رغم ما تقدمو أمر ضروري ال يمكن أن يضاىي كل التطورات التي تحصل في ىذا العص

سيمة.من خدمات سريعة و   

النتائج العامة لمدراسة: -2  

من خالل الدراسة الميدانية التي تناولت واقع المكتبة النظري لمدراسة و من خالل اإلطار 

إلى النتائج  في دراستناحديثة بثانويات والية مستغانم توصمنا المدرسية في ظل التكنولوجيا ال

 اآلتية: 

مراكز المعمومات.عمى متخصصين في مجال المكتبات و  * عدم توفر المكتبات المدرسية  

100 
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تقع  المكتبات المدرسية في الموقع المناسب مما يسيل الوصول إلييا فأغمبيتيا* وقوع أغمب 

اإلزعاج المختمفة.ا تكون بعيدة عن مصادر الضوضاء و بيذفي الدور األول أو الثاني و   

األثاث الستقبال أعداد مناسبة من مكتبة المدرسية من حيث المساحة و * كفاية مبنى ال

 التالميذ.

بالتالي عدم تخصيص حجرة ألمين مدرسية تتكون من قاعة واحدة و ال * معظم المكتبات

لذلك ال يتسنى لو القيام بأعمال المكتبة المختمفة عمى لمكتبة منفصمة عن حجرة اإلطالع و ا

 خير وجو.

اتصاليا لمكتبات عمى مواد مطبوعة حديثة ومناسبة من كتب ودوريات ...الخ و * توفر ا

عممية التعميمية.تدعيميا لمراسية و بالمناىج الد  

 * أغمب أمناء المكتبة المدرسية يمقون اىتمام من طرف اإلدارة بالمدرسة.

كذلك العمل عمى بة في المكتبة من فيرسة وتصنيف و * قيام األمناء بأداء األعمال المطمو 

 مساعدة التالميذ من خالل اإلجابة عمى مختمف استفساراتيم.

الفشل.ييم عن دور المكتبة بالنجاح أو تقالد تقارير لمحكم و * االىتمام بوجو   

أنشطة ثقافية.لثانويات بالقيام بتنظيم برامج و * عجز مكتبات ا  

 * مشاركة أغمبية األمناء في اختيار المجموعات المكتبية.
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المدرسات األخرى.* عدم تحقيق التعاون والتنسيق بين مكتبات المدرسة و   

المكتبة بالشكل المطموب.* ال يتم استشارة التالميذ الختيار رصيد   

دراك التالميذ أىمية و  دور األمين في المكتبة .* وعي وا   

البصرية.ت المدرسية عمى المواد السمعية و * عدم توفر المكتبا  

ييا وسائل التكنولوجيا الحديثة والمختمفة من أجيزة * أغمبية المكتبات المدرسية ال تتوفر ف

ىذا لضعف الميزانية المخصصة لتوفير و  ،نترنتوير وأجيزة الحواسيب وشبكة االتصنسخ و 

 ىذه الوسائل.

* العاممين بالمكتبات المدرسية ينقصيم كثير من التدريب عمى استخدام وسائل التكنولوجيا 

 من أجيزة حديثة مما يمنعيم من استخداميا في أداء أعماليم المكتبية.

القيام بجميع األعمال ال لتسييل * رغبة جميع األمناء في توفير وسائل التكنولوجيا مستقب

لمواكبة التطورات الحاصمة.المكتبية و   

 * غياب التكنولوجيا في المكتبات المدرسية يؤثر عمى تردد التالميذ.

 * ال يمكن االستغناء عن المكتبات المدرسية في ظل التكنولوجيا الحديثة.
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مناقشة  الفرضيات بالنتائج: -3  

م مع معطيات الدراسة ئتفسيرىا بما يتالالبيانات المتعمقة باالستبيان وتحميميا و  بعد تفريغ

 حاولنا مقارنتيا مع الفرضيات المصاغة سابقا.

 * الفرضية األولى:

البشرية المناسبة"   مدرسية عمى اإلمكانيات المادية و التي جاءت كما يمي: "تتوفر المكتبة ال

قد تحققت نسبيا.   

المحور األول الخاص بإمكانيات المدرسة المكتبية نجد أن أغمب  فمن خالل نتائج

تمثمت مؤشراتيا في:يات المادية في المكتبة متوفرة و اإلمكان  

( تؤكد عمى أن موقع المكتبات يساعد 3من المبحوثين في الجدول رقم ) ٪76.79 نسبة   -

 في سيولة الوصول إلييا.

 تصرح بأن مساحة المكتبات كافية الستقبال أعداد مناسبة من التالميذ. ٪70.42نسبة  -

 تقر بكفاية األثاث الموجود بالمكتبة. ٪73.20نسبة  -

 مناسبة.و تدل عمى توفر مواد مطبوعة حديثة  ٪89.28نسبة  -

ي اإلمكانيات البشرية المتخصصة وىذا إال أن النتائج أثبتت من جية أخرى أن ىناك نقص ف

لمتخصصين في مجال عمم المكتبات التي دلت عمى نسبة األمناء ا ٪25ت بو نسبة ماجاء



الدراسة الميدانية                                       الفصل الثالث                     
 

 
148 

ىي نسبة غير كافية، كما أن ىناك بعض مكتبات الثانويات تحتوي عمى أمين مكتبة واحد و 

 فعالية خدمات المكتبة.ر مما يقمل من نشاط و ال غي

 الفرضية الثانية:

تطوير خدمات المكتبة المدرسية" في تسيير و  كتبة يساىم بدور كبيرالتي توقعت " أمين المو 

 قد تحققت.

من خالل نتائج المحور الثاني الخاص بخدمات أمين المكتبة أوضحت أغمبية النتائج أن و 

خالل قيامو  بالمعالجة الفنية  ذلك منو  ،ر في تسيير شؤون المكتبةألمين المكتبة دور كبي

كذلك من خالل األعمال التي قامت بيا المكتبة و تقديم تقرير بأىم وتقديم خدمة اإلعارة و 

جابتو عمى أسئمة واستفسارات التالميذ، مشاركتو في عم مية اختيار المجموعات المكتبية وا 

 (.07(، )05(، )04(،)02(، )00ىذا كمو عبرت عميو نتائج الجداول رقم )و 

 الفرضية الثالثة:

التجييزات الالزمة لمسايرة ائل و بة المدرسية تتوفر عمى الوسالتي توقعت: " المكتو  

 التكنولوجيا الحديثة" لم تتحقق.

ذلك يعود لعدم مسايرة ىذه المكتبات لمتطور الحاصل من خالل النقص الممحوظ في توفر و  

ىذا ما أشارت إليو نتائج المحور الثالث الخاص ل التكنولوجيا الحديثة الالزمة و وسائ

 قد تمخصت مؤشراتو في:كتبة ومدى تأثيرىا و لتكنولوجيا الحديثة في المباستخدام ا
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 البصرية.تتوفر عمى المواد السمعية و ال  ٪85.70* نسبة 

 تصوير.ال تتوفر عمى آالت نسخ و  ٪83.93* نسبة 

 ال تتوفر عمى أجيزة الحواسيب. ٪67.86* نسبة 

 ال تتوفر عمى شبكة االنترنت. ٪73.20* نسبة

التوصيات:االقتراحات و  -4  

ما توصمت إليو الدراسة من نتائج ارتأينا تقديم االقتراحات التالية سعيا منا لمرفع بناءا عمى 

 من أداء المكتبات مجال الدراسة:

تعيين أكثر من أمين مراكز المعمومات و بتوفير أمين متخصص في المكتبات و * المطالبة 

أوضاع المكتبة.االستفادة من خبراتيم في تحسين بة لمواجية زيادة عدد التالميذ في المكت  

عداد مبنى لممكتبة المدرسية * تصميم و  عن طريق اشتراك خبراء المكتبات والمعمومات ا 

الميندسون المعماريون في إعداد المعايير الدولية في ىذا الخصوص.و   

ي فيو البعد عن * إنشاء مبنى خاص لممكتبة المدرسية مستقل لتسييل الوصول إليو كما يراع

عطائو مساحة واسعة قدر اإلمكان لمتكيف مع التغيرات المستقبمية مصادر الضوضاء، و  ا 

اإلضافات التي تطرأ عمى مستوى المكتبة.و   
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لمكتبة وقاعة * ضرورة توفير أكثر من قاعة في مبنى المكتبة المدرسية كتوفير قاعة ألمين ا

قاعة لإلعداد الفني، قاعة لممارسة األنشطة المختمفة.لإلطالع الداخمي و   

وفقا تمفة حسب احتياجات المستفيدين، و ادة محتويات المكتبة باألوعية الحديثة المخ* زي

 ألعدادىم.

قات وندوات لجذب التالميذ مساب* ضرورة القيام بتنظيم برامج وأنشطة ثقافية من معارض و 

الميارات الشخصية وتحفيزىم عمى المطالعة، ولمكشف عن الميول  واالتجاىات الفردية و 

تمميذ.الخاصة بال  

لة المكتبات األخرى من خالل زيارات متبادالتنسيق بين المكتبات المدرسية و * ضرورة 

استعارة بعضيا.ختمفة و اإلصدارات الملمتعرف عمى الجديد في الكتب والمراجع و   

ما يتعمق ذلك لمعرفة كل في اختيار المجموعات المكتبية و  * ضرورة مشاركة أمين المكتبة

المدرسين.بة ومدى مناسبتيا لمتالميذ و بالمواد داخل المكت  

متطورة لسد زميا من مصادر تكنولوجية حديثة و * توفير الميزانية الالزمة القتناء كل ما يم

 احتياجاتيا.

ديثة المختمفة مثل أجيزة النسخ والتصوير والمواد السمعية * يجب توفير جميع األجيزة الح

دخال شبكة المعمومات.وض الكبيرة و والبصرية خاصة أجيزة الحواسيب وشاشات العر  ا   
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المعممين من خالل مشاركتيم بدورات يب المستمر لكل أمناء المكتبات و * العمل عمى التدر 

ال التكنولوجيا لتعطييم القدرة والفاعمية عمى تطبيقيا بأنفسيم لمواكبة التطورات في مج

  تدريب التالميذ عمى استخداميا لالستفادة منيا.و 

مدادىا بنظام تكنولوجيا المعمومات في  * ضرورة تبني تقديم خدمات المكتبات المدرسية وا 

مناسب. آلي  

عطاة بالمكتبات المدرسية أىميتيا  و * يجب أن تدرك اإلدارات المعني ئيا القدر الكافي من ا 

مستحدثات العصر.عمل عمى تطويرىا في ضوء تغيرات و الالمسؤولية و   
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 تحليل ومناقشة نتائج :

 : االداء المياري قبل االصابة    المحور االول 

 ىل تعرضت يوما ما الى االصابة اثناء ممارستك لمرياضة ؟ :1السؤال 

  نعم ال
 التكرار 81 03

 %النسبة المئوية  0.26 5.26
 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 0213  5.33  دالة
 

 8السؤال  .  8    3236 

 

 

 

 

 

37% 

63% 

 1النسبة المئوية للسؤال   

 نعم 

 ال
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال االول لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

 المياري قبل االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  6200المحسوبة  

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج 
   .اليدف منو

قول ان ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان ن
 .وبمغ اليدف المنشود منو  ىىذا السؤال قد حقق المبتغ

 ىل تتدرب مع ناديك بانتظام ؟ : 2السؤال 

  نعم ال
 التكرار 01 83

  %المئويةالنسبة  79.2 321.
 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 16.33  0213 
 

 3236   8 
 

 .السؤال  . 
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثاني لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

 المياري قبل االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  85200المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

فاوتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج مت
   .اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 

 

 

79% 

21% 

 2النسبة المئوية للسؤال   

 نعم 

 ال
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 ىل المراقبة الطبية لالعبين تجرى بصفة دورية ؟ : 3السؤال 

  نعم ال احيانا

 التكرار 3. 6 0.
  %  النسبة المئوية .382 8323 3.24

 

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 0السؤال  3  2  3236  5.99  11.63 

 

 

 

 

 

42% 

10% 

48% 

 3النسبة المئوية للسؤال   

 نعم 

 ال

 احيانا
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثالث لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

 المياري قبل االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عند مستوى الداللة   6244اكبر من القيمة الجدولية  88250وبة المحس

  .ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  .ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
   .اليدف منو

عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان  ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ىل ادائك في المباراة افضل من ادائك في التدريبات ؟  : 4السؤال 

  نعم ال

 التكرار .0 85
  النسبة المئوية %  .552 0020

 

  

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 
 دالة

  

 
5.33 

 
0213 

 
3236 

 
8 

 
. 

 
 3السؤال 
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الرابع لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

  .المياري قبل االصابة

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  6200سوبة المح

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان  ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 

 

67% 

33% 

 4النسبة المئوية للسؤال   
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 ال
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 ىل يتنقل الطاقم الطبي مع الالعبين اثناء التدريبات ؟ : 5السؤال 

  نعم ال

 التكرار 33 15
  النسبة المئوية %  68.8 31.2

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 
 دالة

  

 
6.75 

 
0213 

 
3236 

 
8 

 
. 

 
 6السؤال 

 

 

 

 

 

 

69% 

31% 

 5النسبة المئوية للسؤال   

 نعم 

 ال
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الخامس لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

 المياري قبل االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  52.6وبة المحس

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

  ىل عدم اطالع الالعب عمى كشوفاتو الصحية يؤثر عمى ادائو المياري ؟:   6السؤال 

  نعم ال

 التكرار 03 81
 النسبة المئوية %  62.5 37.5

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 5السؤال  .  8  3236  0213  5.33 
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 :التحليل والمناقشة 

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السادس لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

 .المياري قبل االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  6200المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

اوتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متف
  .اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو
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38% 

 6النسبة المئوية للسؤال   
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 ىل سبق وقدم لكم المدرب ارشادات ونصائح لتفادي االصابة ؟ : 7السؤال 

  نعم ال

 التكرار 33 1
 النسبة المئوية %  1020 .852

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 .السؤال  .  8  3236  0213  21.33 

 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

 7النسبة المئوية للسؤال   

 نعم 

 ال



 عرض وتحليل النتائج
 
 

 
88 

 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السابع لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

 المياري قبل االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  8200.وبة  المحس

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
   .اليدف منو

ن عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بي
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ىل تعدد االخطاء الفنية راجع الى طول فترة الغياب عن المالعب ؟ : 8السؤال 

  نعم ال

 التكرار 36 0
 النسبة المئوية %  4021 .52

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  ج القيمة القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 1السؤال  .  8  3236  0213  36.75 
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثامن لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

 المياري قبل االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  052.6وبة المحس

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
   .اليدف منو

عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان  ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 

 

 

94% 

6% 

 8النسبة المئوية للسؤال   

 نعم 

 ال
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 ىل تدىور مستوى االداء المياري لالعب مرىون بتكرار االصابة ؟ : 9السؤال 

  نعم ال

 التكرار 37 1
 النسبة المئوية %  97.9 2.1

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  ج القيمة القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 
 دالة

  

 
44.08 

 
0213 

 
3236 

 
8 

 
. 

 
 4السؤال 

 

 

 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال التاسع لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

 المياري قبل االصابة 

98% 

2% 

 9النسبة المئوية للسؤال   

 نعم 

 ال
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  33231وبة المحس

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان  ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 

 عمى المعمومات الصحية التي يشرف عمييا الطاقم الطبي ؟ ىل يتطمع الالعب:  11السؤال 

  نعم ال

 التكرار 03 81
 النسبة المئوية %  5.26 0.26

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 83السؤال  .  8  3236  0213  16.33 
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال العاشر لممحور االول والمتمثل في معرفة االداء 

 المياري قبل االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  85200المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

فاوتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج مت
   .اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 

 

 

 

62% 

38% 

 10النسبة المئوية للسؤال   

 نعم 

 ال
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 نوع االصابة و مسبباتيا 2 :المحور الثاني 

 يا ؟ما نوع االصابة التي تعرضت ل:  1السؤال

  كسر التواء خمع تمزق

 التكرار  81 6 83 86
 النسبة المئوية %  0.26 8323 321. 0820

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 8السؤال  3 0  3236  218.  8.17  دالة 
 

 

 

 التحليل والمناقشة :

المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة استبيان  توضح نتائج الجدول االول نتائج
 واجابات الالعبين عمى السؤال االول لممحور الثاني والمتمثل في نوع االصابات ومسبباتيا

38% 

10% 21% 

31% 

 1النسبة المئوية للسؤال   

 كسر

 التواء

 خلع

 تمزق
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236مستوى الداللة   هذا عندوى 218.اكبر من القيمة الجدولية  .128المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   0ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

ان  ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ىل شدة حمل التدريب تزيد من خطر تكرار االصابة ؟ :2السؤال 

  نعم ال

 التكرار 00 86
 النسبة المئوية %  .512 0820

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 .السؤال  .  8  3236  0213  6.75 
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثاني لممحور الثاني والمتمثل في نوع االصابات 

 ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  52.6المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية  

اوتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متف
   .اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ىل سبق لك و ان استأنفت المعب قبل انتياء فترة العالج ؟:3السؤال 

  نعم ال

 التكرار 02 86
  % النسبة المئوية 56.7 33.3

69% 

31% 

 2النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 5.33 
 

 0السؤال  .  8  3236  0213 

 

 

 

 التحليل والمناقشة :

استمارة توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثالث لممحور الثاني والمتمثل في نوع االصابات 

 ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  6200المحسوبة 
 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ية  ودرجة الحر 

67% 

33% 

 3النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .يدف المنشود منوىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة ال

 ما ىو اسباب االصابات المتكررة لالعبين ؟  :4السؤال 

  ت ا ف الطبية ن خبرة المدرب تياون الالعبين سوء الميدان

 التكرار  23 6 10 9
  النسبة المئوية % 47.9 12.5 20.8 18.8

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 4السؤال  3  0  3236  218.  14.16 

 

 

 

48% 

12% 

21% 

19% 

 4النسبة المئوية للسؤال 

 ت ا ف الطبية

 ن خ المدرب

 تهاون الالعبين
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الرابع لممحور الثاني والمتمثل في نوع االصابات 

 ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   218.اكبر من القيمة الجدولية  83285المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   0ودرجة الحرية  

فاوتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج مت
   .اليدف منو

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ماىي الفترة الزمنية التي بقيت فييا خارج التدريب بسبب االصابة ؟ :5السؤال 

  اسبوع  اسبوعين شير

 التكرار  85 .. 6
 النسبة المئوية%  33.3 56.3 10.4

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 6السؤال   0  .  3236  5.99  15.12
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 التحليل والمناقشة :

عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الخامس لممحور الثاني والمتمثل في نوع 

 االصابات ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236مستوى الداللة   وىذا عندة 6244اكبر من القيمة الجدولية  .8628المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   .ودرجة الحرية  

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو ىذا

 

 

33% 

56% 

11% 

    5النسبة المئوية للسؤال 

 اسبوع

 اسبوعين

 شهر
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 ىل عدم مراعاة الظروف المناخية وخاصة درجة البرودة يؤدي الي حدوث اصابات ؟ :6السؤال 

  نعم ال

 التكرار .3 5
 النسبة المئوية 1.26 8.26

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 5السؤال  .  8  3236  0213  27.00

 

 

 

 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السادس لممحور الثاني والمتمثل في نوع 

 االصابات ومسبباتيا

87% 

13% 

 6النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  233..المحسوبة

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية   8ودرجة الحرية 

وتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفا
  .اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ما ىي االماكن االكثر عرضة لإلصابات ؟ :7السؤال 

  الرسغ الكتف المرفق الركبة الساق الكاحل

 التكرار 0 . 6 86 1 83
 النسبة المئوية% .52 8325 8323 .082 .852 321.

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 .السؤال   6  3  3236  4234  11.00
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 التحليل والمناقشة :

المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة توضح نتائج الجدول االول نتائج 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السابع لممحور الثاني والمتمثل في نوع االصابات 

 ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236ذا عندة مستوى الداللة  وى 4234اكبر من القيمة الجدولية  88233المحسوبة

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  3ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

ن ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ا
 .المبتغة وبمغة اليدف المنشود منوىذا السؤال قد حقق 

 ىل تشخيص االصابات يكون فوري ؟ :8السؤال 

  نعم ال

 التكرار 01 83
  النسبة المئوية %  .42. 321.

6% 

15% 

10% 

31% 

17% 

21% 

 7النسبة المئوية للسؤال   
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الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 8السؤال   .  8  3236  0213  16.33

 

 

 

 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثامن لممحور الثاني والمتمثل في نوع االصابات 

 ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  85200المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

52% 

48% 

 8النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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وتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفا
  .اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 في اي مرحمة من الموسم يكون الالعب عرضة لالصبات ؟ :9السؤال 

  مرحمة تحضيرية مرحمة المنافسة  مرحمة الختامية

 التكرار  1 03 83
  النسبة المئوية%  16.7 62.5 20.8

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 4السؤال   0  .  3236  5.99  18.50

 

 

 

 

17% 

62% 

21% 

    9النسبة المئوية للسؤال 

 م التحضيرية 

 م المنافسة 

 م الختامية
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 التحليل والمناقشة :

نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة توضح نتائج الجدول االول 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال التاسع لممحور الثاني والمتمثل في نوع االصابات 

 ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   6244اكبر من القيمة الجدولية  81263المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  .ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

نقول ان  ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ىل ارضية الممعب تعتبر سببا في الوقوع في االصابات ؟ :11السؤال 

  نعم ال

 التكرار 05 .8
 النسبة المئوية %  6. 6.

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 10السؤال  .  8  3236  0213  18.50
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال العاشر لممحور الثاني والمتمثل في نوع 

 االصابات ومسبباتيا

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  81263المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

وتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفا
  .اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .وة اليدف المنشود منىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغ

 

 

 

75% 

25% 

 10النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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 2 االصابة بعد المياري االداء : الثالث المحور 

 ؟ الرياضي مشوارك عمى االصابة ىده اثرت ىل :1 السؤال       

  نعم ال

 التكرار 43 5
 النسبة المئوية %  89.6 10.4

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 1السؤال   .  8  3236  0213  30.08

 

 

 التحليل والمناقشة : 

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال االول لممحور الثالث والمتمثل في االداء المياري 

 بعد االصابة 

90% 

10% 

 1النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  03231المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

عناصر السؤال ومحققة  كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين
 .اليدف منو 

سؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر ال
 .لمنشود منوىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف ا

 ؟ السابق مستواك الى عدت ىل االصابة من عودتك عند  :2 السؤال

  نعم ال

 التكرار 15 33
 النسبة المئوية %  31.2 68.8

                                                 

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

6.75  
 

 2السؤال   .  8  3236  0213 
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثاني لممحور الثالث والمتمثل في االداء المياري 

 بعد االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  52.6المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

لسؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر ا
 .المبتغة وبمغة اليدف المنشود منوىذا السؤال قد حقق 

 

 

31% 

69% 

 2النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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 الالعب مردود عمى تأثير ليا التدريبات اثناء الالعب عمى المتكررة االصابة ىل :3 السؤال
 ؟ المنافسة في

  نعم ال

 التكرار 40 8
 النسبة المئوية %  83.3 16.7

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 3السؤال  .  8  3236  0213  21.33

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

 3النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثالث لممحور الثالث والمتمثل في االداء المياري 

 بعد االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية 8200.المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

لسؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر ا
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 مع الثنائية لمصراعات المعب تجنب الى يؤدي االصابة تكرار من الخوف ىل: 4 السؤال
 ؟ الخصم

  نعم ال

 التكرار 32 16
 النسبة المئوية%  66.7 33.3

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 4السؤال   .  8  3236  0213  5.33
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الرابع لممحور الثالث والمتمثل في االداء المياري 

 بعد االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  6200المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

لسؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر ا
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 

 

67% 

33% 

 4النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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 ؟ االصابة بعد لياقتك مستوى  تدني ىل :5 السؤال

  نعم ال

 التكرار 38 10
 النسبة المئوية%  79.2 20.8

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 5السؤال   .  8  3236  0213  16.33

 

 

 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الخامس لممحور الثالث والمتمثل في االداء 

 المياري بعد االصابة 

79% 

21% 

 5النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  85200المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

وتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفا
  .اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ االصابات جميع مع لمتعامل كافية خبرة لديكم ىل :6 السؤال

  نعم ال نوعا ما

 التكرار  03 3 83
  النسبة المئوية%   321. 120 324.

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 5السؤال   0  .  3236  5.99  31.50
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                                                                           التحليل والمناقشة :
توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السادس لممحور الثالث والمتمثل في االداء 

 المياري بعد االصابة 

الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة  كما يوضح
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   6244اكبر من القيمة الجدولية  08263المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  .ودرجة الحرية 

عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين 
  .اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 

 

 

71% 

8% 

21% 

 6النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال

 نوعا ما
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 ؟ الالعب االم تخفيف في دور لو النفسي الجانب ىل  :7 السؤال      

  نعم ال احيانا

 التكرار  1. 6 86
النسبة %   6120 8323 0820

  المئوية
 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 .السؤال  0  .  3236  5.99  16.36

 

 

 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال السابع لممحور الثالث والمتمثل في االداء المياري 

 بعد االصابة 

58% 

11% 

31% 

 7النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال

 احيانا
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كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   6244اكبر من القيمة الجدولية  85250المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  .ودرجة الحرية 

وتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفا
  .اليدف منو 

ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ االساسية مكانتك فقدان في االصابة تكرار لك تسبب ىل :8 السؤال      

  نعم ال

 التكرار 32 16
 النسبة المئوية%  66.7 33.3

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 
 دالة

  

 
5.33 

 
0213 

 
3236 

 
8 

 
. 

 
 8السؤال 
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 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال الثامن لممحور الثالث والمتمثل في االداء المياري 

 بعد االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  6200المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة 
  .اليدف منو 

السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر 
 .ىذا السؤال قد حقق المبتغة وبمغة اليدف المنشود منو

 ؟ لإلصابة تعرضك بعد حذرا اصبحت ىل  :9 السؤال      

  نعم ال

 التكرار 40 8
 النسبة المئوية %  83.3 16.7

67% 

33% 

 8النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال



 عرض وتحليل النتائج
 
 

 
119 

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 9السؤال   .  8  3236  0213  21.33

 

 

 التحليل والمناقشة :

توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 
 استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال التاسع لممحور الثالث والمتمثل في االداء المياري

 بعد االصابة 

كما يوضح الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  8200.المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

ن النتائج متفاوتة بين عناصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ا
  .اليدف منو 

83% 

17% 

 9النسبة المئوية للسؤال 

 نعم

 ال
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ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين عناصر السؤال ال يبقى لنا الشك في ان نقول ان        
 .المبتغة وبمغة اليدف المنشود منوىذا السؤال قد حقق 

  ؟ الى راجع البدني المستوى وتدني االصابات كثرة ىل :11 السؤال     

  نقص التحضير البدني التعب واالرىاق 

 التكرار 00 86
 النسبة المئوية %  .512 .082

 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى  القيمة ج القيمة م
 الداللة 

درجة 
 الحرية 

   بدائلال

 دالة 
  

 10السؤال   .  8  3236  0213  8.33

 

 

 

 

69% 

31% 

    10النسبة المئوية للسؤال 

 ن التحضير البدني

 التعب واالرهاق 
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:                                                                         التحليل والمناقشة 
توضح نتائج الجدول االول نتائج المتحصل عمييا والنسبة المئوية من خالل استمارة 

استبيان واجابات الالعبين عمى السؤال العاشر لممحور الثالث والمتمثل في االداء المياري 
 بعد االصابة 

الجدول الثاني نتائج السؤال بعد المعالجة االحصائية حيث ان القيمة كما يوضح 
 3236وىذا عندة مستوى الداللة   0213اكبر من القيمة الجدولية  1200المحسوبة 

 ومنو نستنتج ان السؤال لو داللة احصائية  8ودرجة الحرية 

اصر السؤال ومحققة كما وضحت النتائج التي بالدائرة النسبية ان النتائج متفاوتة بين عن
  .اليدف منو 

يتبين ان سبب كثرة االصابات عناصر السؤال ومن خالل ىذا التفاوت في النتائج بين     
الرياضية و تدني المستوى البدني ىو نقص التحضير البدني و ىذا راجع لسوء التنظيم و 

 المتابعة في التدريب2

 

 



 خاتمة
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 خاتمة:

تمع المجألولى لتنمية مواردنا البشرية، و في األخير نستنتج مما سبق أن التعميم ىو الركيزة او 

معارف أبنائو سوف يتأخر كثيرا في تنمية جميع مظاىر الذي يعجز عن تنمية ميارات و 

باعتبار المكتبة أحد ىذه جميع عناصر العممية التعميمية، و الحياة لذلك أوجب تطوير 

ية التي تساعد في صياغة العقول وتوجيو الممكات نحو اإلبداع العناصر اليامة الضرور 

ة بال تربية تقدمية إبداعية متجددة، بشر قادرون عمى إحداث التنمي واالبتكار فال تنمية بال

لذا أوجب االىتمام األساسي بالمكتبة المدرسية حيث أصبحت المكتبة اليوم تنافس المعمم في 

عمومات في مختمف فروع المعرفة، األىمية بالنسبة لمتالميذ كمصدر غني لمحصول عمى الم

ذا كان تطوير التعميم و  المحمية، فإن غيرات العالمية و محة لمواكبة التتحديثو أصبح ضرورة موا 

ىذا التحديث مة من وسائل تحقيق ىذا التطوير و المكتبة المدرسية المتطورة تعد وسيمة ىا

يجابية المتعمم و ألنيا  ذلك من خالل إدخال التغيير المناسب وفقا تركز عمى فعالية وا 

رة الثو و فنحن نعيش اآلن عصر المعمومات واالتصاالت  لالتجاىات التربوية الحديثة

يعد ىذا العصر التكنولوجية، عصر الفضائيات والبرمجيات، عصر العولمة واالنترنت. و 

التغيير عن أي عصر سابق. وال جدال في أن مسيرة التطور و بتمك السمات عصرا مختمفا 

ال يستطيع أحد ميما كانت جنسيتو في ظل ياة و ىي مسيرة متصمة ال تنقطع و ىي سنة الح

  الية أن يوقفيا.تطورات العمم الح
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تبين أن أغمب المكتبات المدرسية التي كانت حيز البحث ىي  تومن خالل ما قمنا بدراسو 

اكبة التطور ذلك بمو تساىم في تحسين نوعية خدماتيا و  بحاجة إلى تطوير مقتنياتيا التي

العمل عمى إتباع أساليب حديثة لتحول من التكنولوجي اليائل وضرورة النيوض بيا و 

التطورات حديثة التي تتماشى مع التحوالت و الصيغة التقميدية لممكتبة المدرسية إلى الصيغة ال

 التي فرضيا العصر الحالي.
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 وغرافيا:بميالب

 المعاجم:ميس و االقو 

 االنترنتالموسوعي لتكنولوجيا المعمومات و / عامر إبراىيم، قنديمحي. المعجم 1

Encyclopédie Dictionnary of information Technology Internet  

 2003الطباعة، المسيرة لمنشر و األردن: دار 

 المعمومات: عربي انجميزي=عموم المكتبات و / خالد عبده، الصرايره. الكافي في مفاىيم 2

ALKAFI in Library science information concepts English  عمان: كنوز

 2010المعرفة، 

 الكتب:

دار المسيرة  :عمان  Types of libraraies/ أحمد نافع، المدادحة. أنواع المكتبات= 1

 2011التوزيع، لمنشر و 

التربوية المدرسية بين التطورات عبد اليادي، زين. المكتبات  / أحمد عبد اهلل، العالي؛2

 2012التوزيع، إيبس كوم لمنشر و  المعاصرة. مصر: والتكنولوجيا

 :اإلسكندريةأفاق تكنولوجيات المعمومات. اء، الرمادي. المكتبات العربية و /أماني زكري3

 2008لمكتاب،  اإلسكندريةمركز 
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دار  :اإلسكندريةتطبيقية. المدارس الثانوية: دراسة نظرية و / أسامة حامد، عمي. مكتبات 4

 2011الثقافة العممية، 

 ألكاديميون لمنشر والتوزيع،. أنواع المكتبات الحديثة. األردن: اي/ جمال توفيق، العريض5

2014 

األدوات. مصر: دار المعرفة المناىج والطرق و . البحث العممي / جمال محمد، أبو شب6

 2007الجامعية، 
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 2012الجامعية، 

 2014العمم، سية الشاممة. مصر: دار اإليمان و / ىاني، محمد. المكتبة المدر 9
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 اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، أصول البحث العممي. / حسن عبد الحميد، رشوان.12

2003 

مراكز في المكتبات و  إبراىيم أمين، الورغي. اإلجراءات الفنية حسن الصالح، عبد اهلل؛13/
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 2007التوزيع، و 
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ىرة: الدار المصرية المستقبل: واقع المؤتمر العربي الثامن لممعمومات. القاالعربية بين الواقع و 
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سالمة. أساسيات  عمم المكتبات والمعمومات. األردن: األىمية  / عبد الحافظ محمد،34

 2002التوزيع، لمنشر و 

يا. تطبيقاتمان فاضل، السامرائي. تكنولوجيا المعمومات و يإ / عامر إبراىيم، قنديمجي؛35

 2002التوزيع، عمان: مؤسسات الوراق لمنشر و 

يان. المرجع في عمم المكتبات والمعمومات. عمي مصطفى، أحمد، ىمشري؛ ربحعمر / 36

 1996التوزيع، عمان: دار الشروق لمنشر و 

. مصر: األخرىالعموم / عماد الدين، وصفي. طرق ومناىج البحث العممي في اإلدارة و 37

 2003، باإلسكندريةالمعارف  منشاة

ية الثقاف التغيرات/ عالء كمال محمد، الزاوي. الدور التربوي لممكتبة المدرسية في 38

 2014التوزيع، لمنشر و  اإليمانالمعاصرة. كفر الشيخ: العمم و 

لحديثة. عمان: دار غيداء / عزت خيرت يوسف، كيالني. نظم تطوير خدمات المكتبات ا39

 2015التوزيع، لمنشر و 

النظرية  األسسأساليب البحث العممي:  عثمان محمد، غنيم.عميان؛ / ربحي مصطفى، 40

 2010التوزيع، . عمان: دار صفاء لمنشر و 4ممي. طق العالتطبيو 

ان: المعمومات. عمنجداوي. مقدمة في عمم المكتبات و أمين، ال / ريحي مصطفى، عميان؛41

 1999التوزيع. دار الفكر لمطباعة والنشر و 



 ليوغرافيابالب
 

 
162 
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 المذكرات:

سالم. الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية: دراسة حالة المكتبة الجامعية وة، ي/ باش1

 2008لجزائر، الجزائرية بن يوسف بن خدة. رسالة ماجستر في عمم المكتبات: ا

في عمم  دكتوراهأطروحة  في المكتبات الجامعية. أثره، مراد. مجتمع المعمومات و كريم /2

 2008جامعة منتوري،  المكتبات قسنطينة:

عمى المينة المكتبية بالمكتبات  أثرىان، بونبف. تكنولوجيا المعمومات و / محمد لمي3

رسالة ماجستر في عمم  باتنة، بسكرة، سطيف.ة الجزائرية: دراسة حالة جامعات الجامعي

 2009ق. الجزائر: جامعة الجزائر، التوثيالمكتبات و 

ميوغرافيا المتخصصة. ية التعميم المبرمج باستخدام البب/ سعاد، بوعناقة حرم جديدي. فعال4

 2006ات. قسنطينة: جامعة منتوري، في عمم المكتب دكتوراهأطروحة 



 

 
 الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 .مستغانم –عبد الحميد بن باديس  ةجامع

 كلية العلوم االجتماعية.
 قسم العلوم اإلنسانية.

 شعبة علم المكتبات و المعلومات.     
      

 -التحكيم –استمارة استبيان  
 .لمدرسيةموجهة إلى أمناء المكتبة ا

 
في ظل التكنولوجيا واقع المكتبة المدرسية ": حتت عنوان  بغية نيل شهادة ماسرتللتحكيم  انسيادتكم احملرتمة هبذا االستبي إىلنتقدم      

 الحديثة "
ول أو تصحيح ىذه الفقرات ن مع رفض أو قبفقرات زلاور االستبيا حول رأيكمسيادتكم احملرتمة إبداء نظرا خلربتكم العلمية نرجوا من           
 .أو تعديلها
 .يرجى من سيادتكم احملرتمة التكرم بادلوافقة علي حتكيم ىذا االستبيان          

 
 مالحظات:

 :أمناء ادلكتبة ادلدرسية .-االستبيان موجو إىل 
 االستبيان  مكون من ثالثة زلاور. 

 مقومات ادلكتبة ادلدرسية .  -
 ة.إ إمكانيات ادلكتبة ادلدرسي-
 لوجيا يف ادلكتبة ادلدرسيةاستخدامات التكنو                     -

 
 سوف يتم تقيم كل فقرة مبيزات تقدير ثالثي ) نعم ، ال ، أحيانا ( . 

 
 
 
 
 
 
 

 .6102-6102لسنة الجامعية:ا
 

 



 أمناء المكتبة المدرسية:استمارة موجهة إلى 
 

واقع المكتبة المدرسية في ظل " م موافقتك على أساس اعتقادك أو رأيك اخلاص حولفيما يلي عبارات متثل رأيك وحتدد موافقتك  أو عد
من عبارات االستمارة مع وضع عالمة )+( يف مدى حتقق   التكرم بقراءة كل عبارةلذلك فان الطالبتان تلجان لسيادتكم برجاء .التكنولوجيا الحديثة"

 منا جزيل الشكر والتقدير .ن ىذه البيانات الستخدم إال بغرض البحث والدراسة .ولكم ىذه العبارة من وجهة نظرك .علما با وأمهيةكل عبارة 

 على أساس ميزان التقدير الثالثي:سوف يتم تقومي كل عبارة )فقرة(مالحظة: 

 أحيانا (. -ال -) نعم  

 

 

 مقومات المكتبة المدرسية. المحور األول : 
 تعدل ال تصلح تصلح  الفقرات

    على متخصصني يف رلال ادلكتبات ومراكز ادلعلومات.تتوفر ادلكتبة 
    إدراك التالميذ و ادلدرسون أمهية دورك كأخصائي مكتبة .

    اىتمام اإلدارة بادلكتبة وادلسؤولني عنها.
    تك.اال يوجد دورات تدريبية من اجل رفع كفاء
    القيام بعملية التجليد و الصيانة للكتب .

    حرتام النظام الداخلي للمكتبة .للتالميذ الشادات وضع قواعد وإر 
    تقدمي تقرير سنوي بأىم األعمال اليت قامت هبا ادلكتبة.

    اإلجابة على أسئلة واستفسارات التالميذ .
    وتوجيههم إىل حاجاهتم. إرشاد التالميذ 

    وعدم إتالفها . استعارهتايتم اعتناء التالميذ بالكتب اليت 

    كتشاف ادلوىوبني ورعايتهم .االىتمام با 
    .احتياجاهتمال يتم التعاون مع اذليئة التدريسية على مساعدة التالميذ لتلبية 

    ال يساىم أولياء أمور التالميذ بتزويد ادلكتبة بالكتب ادلفيدة .

 
 إضافات أخرى:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 
 



 إمكانيات المكتبة المدرسية. المحور الثاني :
 

 تعدل ال تصلح تصلح  الفقرات

    يف سهولة الوصول إليها .يساعد موقع ادلكتبة 
    اج ادلختلفة.ادلكتبة بعيدة عن مصادر الضوضاء واإلزع

    عاب أعداد مناسبة من التالميذ  يمساحة ادلكتبة كافيةالست
    الذي حتتوي عليو ادلكتبة كايف)مناضد، كراسي،رفوف(.األثاث 

    واحدة .ادلكتبة عبارة عن قاعة 
    ادليزانية ادلخصصة للمكتبة كافية.

    اجملتمع ادلدرسي. معارض ( داخل –)مسابقات ثقافية  وأنشطةتنظيم برامج 
    ادلكتبة مواد مطبوعة حديثة ومناسبة ) كتب ، دوريات، قصص ، رلالت (. حتتوي
    وتدعم األنشطة التعليمية .الدراسية د ادلناىج مصادر تسانوجود 

    تشارك يف عملية اختيار اجملموعات ادلكتبية.

    ال يتم استشارة التالميذ الختيار رصيد ادلكتبة.
    الفنية دلقتنيات ادلكتبة ) فهرسة ، تصنيف ( .القيام بعملية ادلعاجلة 

    استخدام الفهرس التقليدي اليدوي  ) بطاقات فهرسية( .
 

 إضافات أخرى:
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 استخدامات التكنولوجيا في المكتبة المدرسية. :الثالثالمحور 
 

 تعدل ال تصلح ح تصل الفقرات

    توفر ادلكتبة ادلواد السمعية والبصرية  ) كاسيت ، فيديو (.
    .(   DVD - CDتتوفر ادلكتبة على أوعية الكرتونية ) 

    نسخ وسكانري .توفر ادلكتبة أجهزة 
    توفر ادلكتبة أجهزة احلواسيب وشاشات عرض ذلا.

    تتوفر ادلكتبة على شبكة االنرتنت.
    توفر ادلكتبة فهارس آلية. ال

    .متوفرة يف شكل الكرتوينالكتب ادلوجودة بادلكتبة 
    استخدام وسائل التكنولوجيا يف أداء  األعمال ادلكتبية ) العمليات الفنية ( .

    التكاليف ادلالية كافية لتوفري الوسائل التكنولوجيا.
    .ثةاحلدي م وسائل التكنولوجيااال جتيدون استخد

    غياب التكنولوجيا يف ادلكتبة يؤثر على تردد التالميذ.
    ميكن االستغناء عن ادلكتبة يف ظل التكنولوجيا احلديثة.

    تكنولوجيا ادلعلومات تساىم يف تطوير خدمات ادلكتبة .
    يف توفري وسائل التكنولوجيا مستقبال ترغبون 

 
 إضافات أخرى:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 مستغانم -عبد الحميد بن باديس  ةجامع

 كلية العلوم االجتماعية.
 قسم العلوم اإلنسانية .

 شعبة علم المكتبات والمعلومات.
  إلى أمناء المكتبة المدرسيةموجه  استبيان ستمارةا

 .بالتعليم الثانوي
       

 
تكنولوجيا والتوثيق اليف علم ادلكتبات وادلعلومات ختصص نظم ادلعلومات  بغية نيل شهادة ماسرت انسيادتكم احملرتمة هبذا االستبي إىلنتقدم      

 : حتت عنوان 
 تكنولوجيا الحديثة.الواقع المكتبة المدرسية في ظل "

 
إمدادنا بادلعلومات  من اجل وموضوعيةن بكل صدق فقرات حماور االستبيا ة اإلجابة علىسيادتكم احملرتمنظرا خلربتكم نرجوا من           

 .الالزمة الجناز هذا البحث
 

 رجاء وضع عالمة )+( أمام اجلواب ادلناسب.ال 
 .وتقبلوا منا فائق الشكر والتقدير واالحرتام

 
 

    المشرف: األستاذ                                                                                         الطالبتان:
 وزار سليمانا.                                                                                         .بن دربال هاجر

 .بو عبد اهلل سليمة

 
 السنة الجامعية:

6102/6102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 صية:شخ معلومات

 انثى           ذكر                               الجنس:              ...................................................االسم:
 علم المكتبات                                    تخصص أخر   التخصص: 

 
 .نيات المكتبة المدرسية إمكا المحور األول : 

 
 أحيانا ال نعم الفقرات

    .إليهاموقع ادلكتبة يساعد يف سهولة الوصول  -1
     عداد مناسبة من التالميذا الستقبال مساحة ادلكتبة كافية -2
    .ادلكتبة بعيدة عن مصادر الضوضاء و اإلزعاج ادلختلفة-3
    .األثاث ادلوجود بادلكتبة كايف )مناضد،كراسي،رفوف( -4
    .تتكون ادلكتبة من قاعة واحدة -5
    تتوفر ادلكتبة على مواد مطبوعة حديثة ومناسبة )كتب، دوريات ، قصص(. -6
    التعليمية.يوجد بادلكتبة مصادر تساند ادلناهج الدراسية وتدعم العملية  -7
    اهتمام اإلدارة بادلكتبة و ادلسؤؤلني. -8

 
 .خدمات أمين الكتبة المحور الثاني :

  
 أحيانا ال نعم الفقرات

    ادلكتبة.دلقتنيات  فهرسة(،  )تصنيفتقوم بعملية ادلعاجلة الفنية  -1
    بأهم األعمال اليت قامت هبا ادلكتبة.تقوم بتقدمي تقرير  -2
    ( مسابقات،معارضتقوم بتنظيم برامج وأنشطة ثقافية ) -3
    قدمي عملية اإلعارة اخلارجيةتقوم بت -4
    اجملموعات ادلكتبية هل تشارك يف عملية اختيار -5
    هل يتم التعاون بني ادلكتبات األخرى يف تزويد ادلكتبة بادلواد ادلكتبية.   -6
    أسئلة واستفسارات التالميذ  . على  هل جتيب -7
    هل يتم استشارة التالميذ الختيار رصيد ادلكتبة. -8

    مكتبة.لليدرك التالميذ أمهية دورك كأمني هل  -9

 
 
 
 

  



 
 .تأثيرهااستخدام التكنولوجيا الحديثة في المكتبة ومدى المحور الثالث: 

 
 أحيانا ال نعم الفقرات

    .(كاسيت، فيديوادلواد السمعية والبصرية )  علي توفر ادلكتبة ت   -1
    .أجهزة نسخ توفر ادلكتبة علىت  -2
    .علي أجهزة احلواسيب تتوفر ادلكتبة -3
    . بة على شبكة االنرتنتادلكت تتوفر -4
    .يف العمليات الفنية بادلكتبة ديثةتقوم باستخدام وسائل التكنولوجيا احل  -5
    ترغبون يف توفري وسائل التكنولوجيا مستقبالهل  -6
    يف تطوير خدمات ادلكتبة. تساهم تكنولوجيا ادلعلوماتهل  -7
      ل تردد التالميذ.هل غياب التكنولوجيا يف ادلكتبة يؤثر ع -8

 .هل ميكن االستغناء عن ادلكتبة يف ظل التكنولوجيا احلديثة -9

 

   

  

 

 

 



Résumé d’étude: 

On a pris le sujet  occurrent des bibliothèques dans les écoles dans le reflet de la 

technologie moderne  qui permet l’utilisation  des techniques modernes dans ces derniers. 

Où on a divisé nos études en deux tranches,   la première tranche c’est l’étude théorique  

principale  des bibliothèques écolières  avec  ses services. 

Aussi on a passé aux utilisations technologiques dans les bibliothèques et ses ressources et 

ses différentes exigences. 

Tandis que la deuxième tranche parle des études lice au sein des  bibliothèques des lycées  

de la wilaya de Mostaganem dans lesquels on a cité 56 secrétaires de la bibliothèque  dont 

on a pratiqué  la méthode descriptive. 

Et comme un outil des données on a pratiqué un formulaire éclaircissant qui est divisée en 

trois  Ressources, et en ce qui concerne l’outil de recensement  on a pratiqué le 

pourcentage. 

Les résultats qu’on a obtenus de tout cela des points essentiel comme module  dans le 

processus des hypothèses en question, celle-ci  repousse  la disponibilité des ressources et 

équipements requis de la démarche de la technologie nouvelle. 

Les mots clés :                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bibliothèque dans  les école – Technologie  moderne. 



 ملخص الدراسة باللغة العربية.

الحديثة أي ما يتعمق  التكنولوجياتتناول الدراسة موضوع واقع المكتبة المدرسية في ظل 
باستخدام التقنيات الحديثة في المكتبات المدرسية، حيث قسمت الدراسة إلى شقين: الشق 

ا تطرقنا مركائز، كمقومات و ة المدرسية بكل ما تحممه من أساسيات المكتب نا فيهالنظري تناول
، أما ةمتطمباتها المختمفالمكتبات المدرسية بكل وسائمها و إلى استخدامات التكنولوجيا في 

ممت قد اشتمكتبات ثانويات والية مستغانم، و فيما يخص الدراسة الميدانية فقد أجريت ب
 قد استخدم المنهج الوصفي.أمين مكتبة و  65الدراسة عمى 

محاور، أما ثالثة عمومات، استخدمت االستمارة االستبيانية مقسمة إلى كأداة لجمع المو 
 لنسبة المئوية. بالنسبة لألداة اإلحصائية استخدمت ا

التي رج ضمن سياق الفرضيات المطروحة و من هنا جاءت النتائج عمى شكل نقاط هامة تتدو 
 رة التكنولوجيا الحديثة.التجهيزات الالزمة لمسايالمكتبة المدرسية عمى الوسائل و  تنفي توفر

 حية:االمفتالكممات 

 التكنولوجيا الحديثة. -المكتبة المدرسية
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