


  :اإلهداء

  واخفض لهما جناح الذل من الرحمة  "إلى من قال فیهما الحي الذي ال یموت 

   . 24اآلیة –سورة اإلسراء  "و قل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا 

إلى من الجنة تحت ...واألمل إلیك یا لؤلؤة الحیاة المملوءة بالحب والعطف والحنان
إلى البسمة الخالدة في الحیاة نسال اهللا أن یبارك في عمرك على الصحة و ...أقدامها 

  ".األم الغالیة ........" العافیة و الطاعة 

إلى من ... إلى الذي أنار الدرب و حسن الخلق وعلمنا أن الحیاة كفاح المنتصر 
إلى من نحمل اسمه بكل افتخار و اعتزاز ...  ضحى في سبیل شق دروب العلم  المعرفة

  نرجو من اهللا أن یمد في عمرك و ست

األب الفاضل ...... بقى كلماتك نجوم نهتدي بها في الیوم  وفي الغد والى األبد 
  .العزیز

إلى اعز ما نملك في الدنیا إلى رفقاء الدرب و مصدر العون في الحیاة و الذین 
  .اإلخوة الذین قدموا ید المساعدة ... مرارتها یقاسموننا حالوة الحیاة و 

  .إلى رفقاء الدرب في الحیاة الجامعیة الذین طالما تقاسمنا الحلوة و المرة 

  .إلى كل من لم یسعنا ذكره في هذه السطور

 .الى كل هؤالء نهدي ثمرة هذا الجهد

 

 

  



  :رلشكا

ومرشدنا األستاذ الدكتور المشرف واالحترام إلى أستاذنا وموجهنا نتقدم بعبارات الشكر 

على هذا العمل حمو فرعون الذي أفاض علینا بكل ما أوتي بنصائح وتوجیهات و معلومات 

  .و لم یبخل علینا ،و الذي یعتبر نعم المرشد و خیر دلیل و ناصح

فشكرا و ألف شكر أستاذنا المحترم ولكي ال ننسى لجنة المناقشة التي تكرمت وقبلت  

ة الكرام نا هذا، كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى قسم علم المكتبات وكل األساتذمناقشة بحث

 .طلبة علم المكتبات ، كما نشكر كل من ساهم في انجاز هذا العمل ولو بالقلیل و 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :بطاقة فهرسیة 

  .محمد ، بوعزیز ؛ إبراهیم ، بن ناجي

دارة المكتبات المدرسیة  ٕ مكتبة ثانویة محمد باشا محمد أوالد بوغالم مستغانم  : تسییر وا

محمد ؛بن ناجي إبراهیم ؛  بوعزیز/ ؛ مكتبة ثانویة األخوین بلقاسمي عشعاشة مستغانم 

  2018جامعة مستغانم ، : مستغانم . فرعون حمو .إشراف د

 .مالحق 
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 :مقدمة

عادي داخل مؤسسات التعلیم المختلفة،  مجرد ملحق إداري "المكتبة المدرسیة "لیست      

، و  ٌ قیمٌة محوریٌة إنما هي عند علماء التربیة وعند الخبراء في التعلیم مكونٌ بنیويٌ أساسي

ِ ال یمكن أبدا االستغناء عنه في عملیة التعلیم والتعلم، مضافة  َ ل في عظیم  لها من دورا م

لوعي المتعلمین ولطالب العلم والمعرفة، وللقائمین على أجهزة التأطیر الثقافي والعلمي 

  .التربیة

 (UNESCO)في البیان المشترك بین منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة جاء 

إن المكتبات " )IFLA  إیفال(اإلتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات  ،وبین

المدرسیة توفر معلومات وأفكارا تعتبر عامال أساسیا للنجاح في العمل في المجتمع المعاصر 

  1 "القائم على المعلومات والمعارف

ختلف أوعیة المعلومات فضال عن كونها مركزا لجمع وتجمیع مالمكتبات المدرسیة ف

والتعلیمیة، فهي أیضا تثري المناهج تیسیر استخدامها لمختلف األنشطة التربویة وتنظیمها و 

 .الدراسیة و تخدم استراتجیاتها المختلفة من ناحیة أخرى

                                            
 إلىانظر  .1والیونسكو، بشأن المكتبات المدرسیة،دون تاریخ ، ص) إیفال(ـ بیان اإلتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات 

  على النت) IFLAإیفال  (الموقع الرسمي لــ 

https://www.bibalex.org/ifla-casl/TranslatedDocuments/index.aspx  
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وفي ضوء التوجهات التربویة الحدیثة، الهادفة إلى الرفع من مستوى التعلیم ومخرجاته 

الرائد في زیادة فاعلیة ونوعیة العملیة " المكتبة المدرسیة"على كافة األصعدة یتأكد دور

  .ة والتعلیمةالتعلمی
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  .إجراءات الدراسة : الفصل التمهیدي

  :أساسیات الدراسة -1

  : مشكلة الدراسة:  1-1

تعتمد المدارس على تطویر مناهجها التدریسیة والمساهمة في الرفع من مستوى األداء 

في وسط المجتمع المدرسي من خالل رؤیة معمقة إلى مجال المكتبات، فالمكتبات المدرسیة 

وخاصة مكتبات الثانویة تعتبر الشریان الذي ینبض في المدارس وعلیه وجب علیها توفیر 

دارة مكتبات الثانویات والمساهمة في تطویرها ویتحقق  ٕ الجو المناسب والمالئم ألجل تسییر وا

ذلك من خالل تطبیق استراتیجیات مناهج التربیة انطالقا من رؤیة إجرائیة للمكتبة و كیفیة 

ا إلیصال المعارف والمهارات إلى التالمیذ والمستفیدین بصفة عامة، وذلك باالعتماد استغالله

على أسالیب علمیة إلدارتها من تخطیط وتنظیم ورقابة و موظفین مختصین في مجال علم 

المكتبات، وكذا استغالل التجهیزات المادیة، وهذا األمر یسهل تحقیق األهداف العلمیة 

  .التعلمیة التعلیمیة

دارة التعلیم، وهي تعتبر ثالثة الثنین ف ٕ المكتبة هي الوسیط اإلجرائي بین المتعلم والمعلم وا

المكتبة في التنسیق  معناه ال یمكن للتلمیذ أن یفهم األستاذ والعكس صحیح، لیأتي دور

بینهما، فالمكتبة هي الوسیط بین هاتین الفئتین فمن أهم الخدمات التي تقدمها تعود إلى 

وسط المجتمع المدرسي المتمثل في إداریین وأساتذة وتالمیذ فالبرعم من التطورات  دورها في

دارتها مما یشكل عائقا وحاجزا  ٕ التي تمس المكتبات المدرسیة إال أن هناك سوءا في التسییر وا
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في تقدیم الخدمات وتطویر المناهج التعلیمیة والرفع من التحصیل العلمي ومن هنا وجب 

تمكن من تجسید الرؤیة المستقبلیة للمكتبات المدرسیة عامة و الثانویة وضع حلول وآفاق 

  .خاصة

  :تساؤالت الدراسة 1-2

  :اإلشكالیة الرئیسة - 

دارة المكتبات المدرسیة الجزائریة من خالل نموذج ثانویة محمد باشا  - ٕ ما واقع تسییر وا

  ؟ -عشعاشة –و ثانویة األخوین بلقاسمي  –أوالد بوغالم  –محمد 

  :التساؤالت الفرعیة

  هل التسییر الفعال یساهم في تطویر خدمات المكتبة المدرسیة؟ - 

دارة المكتبات المدرسیة؟ - ٕ   هل هناك مشاكل تواجهها اإلدارة في تسییر وا

دارة المكتبات المدرسیة؟ - ٕ   ما هي أهم الحلول المشكلة لتسییر وا

  :فرضیات الدراسة 1-3

ن تخمین أو استنتاج ذكي یتوصل إلیه الباحث ویتمسك به عبارة ع: تُعرَّفُ الفرضیة بأنها

 1.بشكل مؤقت، فهي أشبه برأي الباحث المبدئي في حل المشكلة

 

  

                                            
دار المسیرة : عمان .أسسھ ، أسالیبھ ، مفاھیمھ ، أدواتھ : البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة .قندیلجي،عامر -1

.67ص.2008للنشر ،   
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  :الفرضیات العامة

تعاني المكتبات المدرسیة من سوء التسییر واإلدارة وذلك راجع لعدم وعي المدارس بهذا النوع 

  .الرصید المعرفي للطالبمن المكتبات والفائدة التي تقدمها في إثراء 

  :الفرضیات الفرعیة

یساهم التسییر الجید للمكتبات المدرسیة في تقدیم وتطویر خدمات تساهم في تحسین  - 

  .المناهج التعلیمیة و الرفع من مستوى التحصیل الدراسي

  .هناك عدة مشاكل تواجه التسییر الفعال للمكتبات المدرسیة والمجتمع المدرسي -

  : الدراسة أسباب:  4 -1

  : یعود اختیارنا لهذا الموضوع إلى جملة من األسباب نوردها على النحو التالي

  :األسباب الذاتیة

دارة المكتبات المدرسیة ٕ   . الرغبة الشخصیة في إجراء دراسة حول موضوع تسییر وا

  :األسباب الموضوعیة

  المساهمة في إثراء الدراسات حول هذا الموضوع وتكملة الدراسات السابقة التي تتناوله  -

عدم التطرق لهذا الموضوع بشكل كاف من الدراسات مع أن المكتبة المدرسیة خاصة في  -

مرحلة الثانویة لها أهمیة كبیرة باعتبارها الركیزة األساسیة لتهیئة التالمیذ للمرحلة الجامعیة و 

  .دادهم فنیا وفكریاإع

براز أهدافها - ٕ   .محاولة إعطاء نظرة عن تسییر المكتبة المدرسیة واالهتمام بها وا
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  :  أهمیة الدراسة 1-5

تهتم هذه الدراسة بنوع هام من المكتبات ومراكز المعلومات وهي المكتبات المدرسیة و  -1

  .الثانویة خاصة

الذي تلعبه المكتبة المدرسیة في تحقیق الكثیر تستمد الدراسة أهمیتها من أهمیة الدور  -2

  .من األهداف التعلیمیة و التربویة للمدرسة

دارة المكتبات المدرسیة -3 ٕ   .إبراز الحلول للمشاكل التي تعرقل تسییر وا

  : أهداف الدراسة 1-6

  .التعرف على طبیعة أهداف المكتبات المدرسیة -1

  .والمشرف علیها التعرف على دور أمین المكتبة المدرسیة -2

نوعیة خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبات المدرسیة للتالمیذ  التعرف على -3

  .والمعلمین و طرق تقییم هذه الخدمات

  :  الدراسات السابقة 1-7

واقع المكتبات المدرسیة "دراسة نادیة فاضل احمد، حمدي علي حسون تحت عنوان -1

ي عبارة عن مقال في مجلة دراسة تربویة نشر في ه"وتشخیص احتیاجاتها وسبل تطویرها 

تمحورت اإلشكالیة حول دراسة حالة تذلیل الصعوبات التي تقف  11في العدد 2010تموز 

أمام المكتبات المدرسیة والتي تحول دون قیامها بوظائفها في التعلیم و التثقیف حیث تهدف 

لمكتبات المدرسیة بمحافظة بغداد، هذه الدراسة إلى االطالع والتعرف على الواقع الحالي ل
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ودراسة أهم الصعوبات التي تعترض كل من أمین المكتبة والتلمیذ ووضع اقتراحات 

وتوصیات لتطویر هذه األخیرة، ولمعالجة هذا الموضوع تمت دراسة مكتبات المدارس 

 14إعدادیة باإلضافة إلى 12متوسطة و 21ابتدائیة وحوالي 93االبتدائیة تمثل عددها في

ثانویة، إذ تشمل هذه األرقام مجموع العینة التي تم التوزیع علیها االستبیان، وخلصت الدراسة 

إلى أن اغلب المكتبات في هذه المدارس عبارة عن خزائن للكتب توضع في غرفة تفتقر إلى 

أمناء المكتبات، فمعظم المكتبات مسؤولیهم معلمین غیر مؤهلین، وكذا أن هناك مشكل ترك 

صات المالیة المین المكتبة مع عدم وجود أثاث مكتبي مالئم وعدم وجود وقت كاف المخص

للتالمیذ لالرتیاد على المكتبة، وفي األخیر جاءت التوصیات واقتراحات الدراسة من اجل 

تشجیع التالمیذ على استخدام المكتبة عن طریق إجراء نشاطات ومسابقات تتعلق بالمطالعة، 

لزامیة تخطي الصعوبات ألجل تطویر خدماتها وكذا إبراز أهمیة هذه ٕ   .المكتبات وا

واقع استخدام المكتبات المدرسیة من "دراسة روابحیة آمنة وزقاوي نوال تحت عنوان -2

عبارة عن مذكرة تخرج ." ثانویات بلدیة قسنطینة نموذجا. طرف التالمیذ في المرحلة الثانویة

لومات على مستوى جامعة منتوري بقسنطینة، لنیل شهادة الماستر في علم المكتبات والمع

ما واقع : ، تهدف لإلجابة على التساؤل الرئیسي والمتمثل في 2011-2010نوقشت سنة 

استخدام المكتبة المدرسیة من قبل تالمیذ المرحلة الثانویة للصف الثالث بثانویات بلدیة 

دم تردد الطلبة في الجامعة وهل للنظام التربوي دور في ع قسنطینة من وجهة نظر التالمیذ ؟

؟ وفي صدد هذا الطرح اختار الباحث المنهج الوصفي باإلضافة إلى االعتماد  على المكتبة
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سؤال موجه للتالمیذ و كذا المالحظة،  22على أدوات البحث منها االستبیان یتكون من 

فعا وتحفیزا تمحورت الدراسة في انه یتوقف إقبال التالمیذ على المكتبة على مدى تلقیهم د

من طرف األساتذة على استخدام المكتبة، كذلك تعود معوقات استخدام التالمیذ للمكتبة 

المدرسیة على طبیعة الطرق المعتمدة في التدریس إذ هدفت الدراسة إلى تحدید ماهیة 

المكتبة المدرسیة كنظام تعلیمي من خالل عرض حول أهدافها ، نشاطاتها وعالقتها بالعملیة 

یمیة ومحاولة التعرف على الخدمات التي تقدمها هذه المكتبات ومدى استخدام تالمیذ التعل

أن اغلب التالمیذ قد سبق : الثانویات لهذه المؤسسات الوثائقیة واهم ما توصلت إلیه الدراسة

من التالمیذ یترددون على المكتبة عند  %48.21لهم أن استعملوا مكتبة مدرستهم حیث 

من مكتبات العینة ال توجد فیها أي حصة في % 50لمكتبات ونسبة الحاجة في معظم ا

الجدول الدراسي المخصصة الستعمال المكتبة، كما أن للبرنامج الدراسي عالقة متوسطة مع 

  .رصید المكتبة واتضح هذا في معظم مكتبات العینة المدروسة
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  : إجراءات الدراسة المیدانیة -2

  : منهج الدراسة 2-1

البحث العلمي بمتطلباته وأدواته ال یمكن أن یقوم به الباحث بشكل جید منتظم إال من إن 

خالل منهج محدد یختاره الباحث باعتباره السبیل للوصول إلى الحقیقة المؤدیة إلى الكشف 

  .عن الحقیقة العامة

الدراسة، حیث وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي الذي یعد أنسب منهج لهذه 

اعتمدنا فیه على إجراء مقابلة مع أمین المكتبة وذلك راجع لطبیعة الموضوع المتناول، والذي 

  .یستلزم جمع المعلومات من میدان الدراسة

  :أسالیب جمع البیانات 2-2

   :المقابلة 2-2-1

تعرف بأنها عملیة تتم بین الباحثین وشخص آخر أو مجموعة أشخاص، تطرح من خاللها 

فهناك ثالثة أنواع من المقابلة، . سئلة ویتم تسجیل إجاباتهم على تلك األسئلة المطروحةأ

المقننة أو المحددة تكون األسئلة مغلقة، المقابلة المفتوحة، إذ تكون اإلجابات مفتوحة، حیث 

  .یتم إجراء المقابلة مع أمین المكتبة
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  :حدود الدراسة المیدانیة 2-2-2

هي المكان الجغرافي الخاص بالدراسة المیدانیة، والمتمثل  :كادیمیةالحدود األ  2-2-2-1

في المكتبة المدرسیة لثانویة محمد باشا محمد بأوالد بوغالم، وثانویة األخوین بلقاسمي 

  .بعشعاشة

دارة : الحدود الموضوعیة 2-2-2-2 ٕ إن مجال الدراسة الموضوعي یتمثل في تسییر وا

  .المجتمع المدرسي ومدى تردده على هذه األخیرةالمكتبات المدرسیة من طرف 

یشمل المجال البشري لدراستنا في أمین المكتبة لثانویة محمد : الحدود البشریة 2-2-2-3

  .باشا محمد بأوالد بوغالم، وأمین مكتبة ثانویة األخوین بلقاسمي بعشعاشة 

ً هي المدة الزمنیة التي قضیناها في إنجا: الحدود الزمنیة 2-2-2-4 ز هذه الدراسة، ابتداء

ماي  02إلى غایة إجراء المقابلة من  2018من الزیارات المتكررة إلى الثانویتین في افریل 

  . 2018ماي  8إلى غایة 

  : ضبط المصطلحات 2-3

إن الوصول إلى تعریف محدد للتسییر لقي عدة صعوبات، حیث تختلف معاني :  التسییر -

القائم بتعریفه، فالتسییر مثال مثل باقي العلوم األخرى كلمة التسییر باختالف وجهة نظر 

طرأت علیه عدة تطورات التي أضافت معاني جدیدة لمعناه، حبا لالطالع على الكتب التي 

یرى أن : فریدیریك تایلور:تتكلم عن التسییر، نجد أن هناك تعاریف مختلفة لهذه الكلمة
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أكد أن األفراد یؤدون بأحسن وأرخص وسیلة التسییر هو أن تعرف بالضبط ماذا ترید ثم أن تت

  .1ممكنة

یعرفها حسن شلتوت وحسن معوض بأنها فن تطبیق السیاسة اإلداریة الموضوعة في : اإلدارة

  .اإلطار التنظیمي العام على أن یراعي هذا التطبیق مقتضیات الزمان والمكان

وحفظ مصادر المعلومات مؤسسة علمیة ثقافیة تربویة، تهدف إلى جمع : المكتبة المدرسیة

) شراء، إهداء، تبادل(وبالطرق المختلفة ) المطبوعة وغیر المطبوعة(بأشكالها المختلفة 

وتقدیمها للمجتمع المدرسي المكون من الطالب ) فهرستها، تصنیفها وترتیبتها(وتنظیمها 

وذلك عن والهیئتین اإلداریة والتدریسیة، من خالل عدة خدمات مكتبیة كاإلعارة واإلرشاد 

  .  2طریق أمین المكتبة، أو متخصص أو متدرب في مجال المكتبات

  

  

  

  

  

  
 

                                            
.123،ص200بیروت .النھضة العربیة إدارة األعمال ،الوظائف و الممارسات الوظیفیة ،دار .الشرقاوي ،احمد - 1  
.27ص.1981القاھرة ،:التنظیم و اإلدارة في التربیة الریاضیة ، دار الشروق .عبد المقصود،إبراھیم - 2  
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 .ماهیة المكتبات المدرسیة: المبحث األول

  :تعریف المكتبة المدرسیة -1-1

رفت المكتبة المدرسیة عند الكثیر من المختصین في مجال المكتبات بعدة تعاریف  عُ

  .مختلفة كل على حسب الزاویة التي یراها منها وفي مجملها تصب في وادٍ واحد

البسیط هي أول نوع من أنواع المكتبات یتعامل معها  المكتبة المدرسیة في تعریفها

الفرد في بدایة حیاته ویتوقف استخدام األنواع األخرى من المكتبات على نجاحه أو عدم 

  .نجاحه في استخدام المكتبة

 caniers ofكما تعرف أیضا بأنها مكان یحتوي على حوامل مصادر المعلومات

information زات یذهب إلیه المتعلم للحصول على المعلومات ، وهیئة الموظفین وتجهی

 حتاجها لتعلیم نفسه تبعا للبرنامج التعلیمي لمدرسته واستجابته الحتیاجاته الخاصةیالتي 

  .1ومتطلباته 

وبهذا ال یمكن أن تبتعد في تعریف المكتبة المدرسیة عن النظام التعلیمي والمدرسي ، 

منها التلمیذ على العالم لیرى من خاللها ثقافته المكتبة المدرسیة هي النافذة التي یطل 

وحضارته وتقدمه ویطلع عبرها على جمیع منجزاته في جمیع المیادین، وهي األستاذ الدائم 

    2 .والمدرسة المستمرة في حیاة الفرد

                                            
: اإلسكندریة . رؤیة لدور المكتبة المدرسیة في اكتشاف ورعایة الموهوبین :إبراهیم ، السعید مبروك، المكتبة والموهبة  - 1

   .11، ص 2011الوفاء، دار 
  .19،  ص 2010مؤسسة حورس الدولیة، : القاهرة .شطة المكتبیة ودرها في اإلبداع عبد الحمید ، دنیا شفیق، األن - 2
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  :المفهوم المعاصر للمكتبة المدرسیة -1-2

هي مركز مصادر التعلیم داخل المفهوم السائد في الدول المتقدمة أن المكتبة المدرسیة 

رشاد وتعلیم التلمیذ، حیث یتعلم مهارات متعددة مثل  مهارة  ٕ المدرسة، وهي مركز توجیه وا

التفكیر والمهارات الحیاتیة، وفق المكتبة المدرسیة یمارس التالمیذ أنشطة تربویة وثقافیة، ولقد 

واألخرى لن تهتم بذلك، وهذا انتقل هذا المفهوم غلى بعض الدول العربیة فمنها من عمل به 

ما یؤثر سلبا على مستوى أداء المكتبة داخل المجتمع المدرسي، ویشمل المفهوم المعاصر 

للمكتبة المدرسیة على اعتبار أنها مركز مصادر التعلم، تحقیق النمو المتكامل للطالب، 

شطة التربویة التي إتاحة الفرصة الكافیة لتنمیة قدراته وخبراته عن طریق ممارسة مختلف األن

  .یمیل إلیها

وعلى ذلك یستطیع أخصائي المكتبة المدرسیة أن یقوم بتدریس التالمیذ على استخدام 

  .مصادر التعلیم المتوفرة بالمكتبة من خالل التعلیم الفردي، أو من خالل التعلیم الجماعي

عن طریق  ال شك أن المكتبة هي المكان األمثل لممارسة التعلیم الفردي لكل متعلم

  .1 توفیر المصادر المتنوعة والتي تناسب قدراته ومیوله وتوجهه وأفكاره

  :أنواع المكتبة المدرسیة  -1-3

تعتبر المكتبات المدرسیة من أهم الوسائل التي استعانت بها األمم الراقیة في تربیة 

التي تعتبر في  النشء وتثقیفه، وقد أدى ازدیاد النشاط المكتبي إلى تنوع المكتبات المدرسیة

  1.مجموعها وحدة كاملة لتحقیق الرسالة التربویة والثقافیة التي تهدف إلیها
                                            

  .200، ص 1970دار الكتاب اللبنانیة ، : القاهرة.إبراهیم ، ألفى فاضل ، المكتبة المدرسیة المطورة - 1
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  :من أنواع المكتبات المدرسیة ف

   :مكتبة الفصل  -1

توجد هذه المكتبة داخل الفصل وهي عبارة عن دوالب بسیط، تقوم المناطق التعلیمیة 

  .بات وتزود به فصول المدارسبتشغیله وفقا للمواصفات التي أعدتها إدارة المكت

وتشمل هذه المكتبة عادة على كتب للمطالعة غیر الكتب المدرسیة المقررة والتي یرى 

أن تكون في متناول األیدي لقراءتها بالفصول أو المنازل ، كما یجب أن تشمل على 

 المصحف الشریف وبعض القوامیس من اللغات األجنبیة إلى اللغة العربیة والعكس، وكتب

للقصص الشیقة وكتب أدبیة سهلة وبعض الكتب التي تتصل بالنشاط الفعلي الذي یقوم به 

  .التالمیذ 

ویجب أن یراعى عند اختیار الكتب الخاصة بمكتبة الفصل میول التالمیذ من الجنسین 

  2.وأعمارهم المختلفة

  رصید المكتبة:  

  :یتكون رصید مكتبة الفصل من

  .یة بالمدرسةكتب تقدمها المكتبة الرئیس -أ

  .كتب یقدمها المدرسون على سبیل اإلهداء أو اإلعارة لمدة العام الدراسي  بأكمله -ب

  .كتب تشترى من الرسوم اإلضافیة المقررة للمكتبة على الطلبة -ج

                                                                                                                                        
  )163- 162(ص - .والمعلومات للمدارس والكلیات المكتبات . سعد محمد ، الهجرسي - 1
   9ص  -.تنظیمها وطرق إدارتها: المكتبات المدرسیة . حسن رشاد، مصطفى الشریفي ، علي السید - 2
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  اإلشراف على مكتبة الفصول: 

یجب أن نشعر التالمیذ أن هذه المكتبات ملك لهم وهم مسؤولون عن تنظیمها وعن 

عملیات اإلعارة الداخلیة والخارجیة منها ، كذلك یفضل أن یوكل أمر تنظیمها إلى التالمیذ 

  :تحت إشراف مدرسیهم ومرشدیهم ، ویجري نظام اإلعارة والتسجیل علة النحو التالي

یخصص سجل عام تدون فیه جمیع الكتب التي ترد المكتبة حسب تاریخ ورودها  -1

  1:صفحات هذا السجل كالمثال التاليتحت أرقام مسلسلة وتسطر 

عنوان   رقم مسلسل

  الكتاب

  مالحظات  رقم المستعیر  تاریخ الورود  اسم المؤلف

یعمل سجل آخر بأسماء الطلبة الموجودین بالفصل ویكتب في أوله أسماء الطلبة  -2

بحسب الترتیب األبجدي ن ویعطى لكل طالب رقما  مسلسال ، ثم یخصص لكل طالب 

  .2صفحة بالسجل تقسم كاآلتي 

  : ..................رقم المستعیر 

  : ..................اسم المستعیر 

 .................: ........عنوانه 

 

  

                                            
10ص  -.المكتبات المدرسیة ، مرجع سابق . حسن رشاد، مصطفى الشریفي، علي السید - - 1  
  )6-5(ص  - . 2012والتعلیم ، وزارة التربیة / المكتبة المدرسیة الحدیثة  - 2
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رقم 

  مسلسل

عنوان 

  الكتاب

توقیع   تاریخ اإلعارة

  المستعیر

تاریخ إعادة 

  الكتاب

توقیع 

األمین عند 

إعادة 

  الكتاب

  

  اتظمالح

ذا أصیب الكتاب  ٕ ویثبت في خانة المالحظات حالة الكتاب عند إعارته وعند إعادته، وا

رشاده إلى  ٕ   1.الطریقة الصحیحة الستعمالهبتلف یراعى أن یلفت نظر الطالب برفق وا

وفضال عن أهمیة هذین السجلین في تنظیم عملیة التسجیل واالستعارة فإنهما  مهمان 

أیضا من الناحیة التربویة ، إذ أنه عن طریقهما نستطیع التعرف على عدد التالمیذ الذین 

ات في دراسة یكیلون إلى القراءة الحرة ونعرف اتجاهاتهم فیها ، كما تساعدنا هذه البیان

  .المیول الضعیفة عند التالمیذ للبحث في وسائل تنمیتها

. فمن السجل األول نعرف عدد مرات استعارة الكتاب وتداوله وأیها أكثر استعماال

هذا ومن المفید أن یجري نظام . ویرشدنا السجل الثاني إلى معرفة میول كل طالب واتجاهاته

، ویقتضي أن تضم كل منها مجموعة من الكتب العمل بمكتبة الفصول بین كل فصل وآخر

  .تختلف في موضوعاتها عن المجموعات في مكتبات الفصول األخرى

                                            
دراسة حالة : حركة الوصول الحر للمعلومات ودرها في تطویر نظام االتصال العلمي ) . 2012. (عاشوري، نظیرة - 1

قسنطینة ، . رسالة ماستر .إشراف محمد الصالح نابتي .األساتذة الباحثین بقسم اإلعالم اآللي بجامعة منتوري قسنطینة
  .كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، قسم المكتبات جامعة قسنطینة ، 
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أما الكتب المعارة . وفي نهایة العام الدراسي ترد الكتب الخاصة للمكتبة الرئیسیة إلیها

میة مواردها تضم المكتبة الرئیسیة لتن أنمن التالمیذ فترد إلى أصحابها، والكتب المهداة إما 

  1.أو تبقى في مكتبة الفصل كرصید أساسي لها 

  : مكتبة المادة  - /2

هذا النوع من المكتبات یقصد به وضع مجموعات من الكتب في حجرات مستقلة 

  .تخصص كل منها لمادة واحدة مثل العلوم أو التاریخ أو الجغرافیا أو غیرها

والغرض من هذه المكتبة أن تكون الكتب التي تبحث في هذه المادة في متناول الید 

وقت تدریسها أو عند القیام بالمشروعات المدرسیة التي تتصل بهذه المادة، وهذه المكتبات 

تشتمل بجانب الكتب التي تبحث في هذه المادة على مجموعات من الصور والمجسمات 

الم التي تتصل لها عالقة بهذا النوع من الدراسة ویتكون رصید والخرائط والتسجیالت واألف

هذه المكتبة عن طریق تموینها من المكتبة الرئیسیة وما یقدمه أستاذ المادة من الكتب 

طلبة الجمعیات العلمیة من  آوالخاصة على سبیل اإلعارة، ومما  یقدمه طلبة المشروعات 

كتب قد ُأحسن استخدامها إلى أقصى حد كلما كتب والبومات صور وغیرها، وبذلك تكون ال

 2.دعت إلیها الحاجة وقت الدرس

  

                                            
حركة الوصول الحر للمعلومات ودرها في تطویر نظام االتصال العلمي، مرجع سابق، ) . 2012. (عاشوري، نظیرة - 1

  . 6-5ص 
سابق،  حركة الوصول الحر للمعلومات ودرها في تطویر نظام االتصال العلمي، مرجع) . 2012. (عاشوري، نظیرة - 2

  .7ص
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  :المكتبة الرئیسیة  - /3

نما تعتمد  .لم تعد خدمات المكتبات المدرسیة تعتمد على مكتبات الفصول الدراسیة ٕ وا

تكون مركزا لجمیع المواد التعلیمیة ویدیرها .بشكل أساسي على مكتبة مركزیة مدرسیة واحدة

مصنفة و  بیون مؤهلون،و تضم جمیع المواد التعلیمیة في المدرسة مسجلة،محفوظة،مكت

     1ومرتبة في مكان واحد، یتمیز بموقع مالئم بالنسبة للمدرسة

وتعبر المكتبة الرئیسیة مركز اإلشعاع الثقافي والنشاط الفكري بالمدرسة فهي مركز 

القراءة ومكان االستمتاع بالكتب والبحث واإلطالع، وتعتبر وظیفتها أكبر وأضخم من 

فلیست لها مادة تخصص بل هي تزود التالمیذ والمدرسین بالمادة التي . النوعین السابقین

عات كما أن النشاط الذي تقوم به المكتبة الرئیسیة ال یتوفر في تعینهم في جمیع الموضو 

  : أنواع المكتبات األخرى ومن ذلك

  .تعریف الطالب بنظم المكتبات العامة ونظم القراءة واالستعارة منها -أ

  .تنظیم ندوات للقراءة تحت إشراف األساتذة -ب

  .وتوجیه أساتذة المدرسةإصدار مجالت دوریة یقوم بإعداد مادتها الطلبة بإرشاد  -ج

تمویل مكتبات الفصول والمكتبات الموضوعیة بالكتب الالزمة والعمل على تبادل  - د

  .مجموعات مكتبات الفصول

من الطلبة اللذین یمیلون للقراءة وذلك لقراءة الكتب الجدیدة " جماعة المكتبة" إنشاء -ه

  .وتلخیصها وتقدیمها وعرضها على الطالب في حلقة واحدة
                                            

  .17ص  -.الثقافي ،االجتماعي ، التعلیمي :سعید احمد ، المكتبات و أثرها  - 1
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تدریب التالمیذ على استعمال الكتب واستخدام المكتبة لألغراض المختلفة ولكي  -و

تؤدي المكتبة الرئیسیة رسالتها یجب أن یتوفر بها عدد كبیر من الكتب التي تكون في 

مستوى الطلبة العقلي، كم أنه یحسن وجود عدد كبیر من نسخ الكتب التي یقبل علیها الطلبة 

علمیة لهم، ویجب أن تكون المكتبة الرئیسیة منظمة تنظیما فنیا یسهل والتي تكون ذات فائدة 

  على الطلبة االنتفاع بها ویغریهم بالتردد إلیها 

  1 :مكتبة األطفال -/4

من األحسن أن تفضل هذه المكتبة عن المكتبة الرئیسیة إذا لم یكن ثمة مانع من ذلك 

     القسم ما یحبب األطفال و یخصص قسم خاص في المكتبة ویحب أن یتوفر في ذلك 

ویجذبهم إلیه، فاألثاث وحسن العرض والترتیب والتنسیق له تأثیر كبیر في نفسیة الطفل، كما 

تمل على جمیع الموضوعات التي تتفق مع میول الطفل في حدود األعمار المختلفة شأنه ی

  .ویحسن أن تكون الكتب المختارة ذات عنوان جذاب وغالف جمیل

كما أنه یسمح باستخدامها . یزین ركن الطفل الزهور والصور البسیطة ویحسن أن -

  .معا لألطفال اللذین یمكنهم االنتفاع من النوعین

  :مكتبة مركز الخدمة العامة - /5

وتحقیقا  لم تعد رسالة المدرسة قاصرة على الطالب فقط بل امتدت إلى البیئة المجاورة،

ن مكتبات عامة تفتح أبوابها للطلبة واألهالي ممة لذلك أنشأت الوزارة مراكز للخدمة العا

مزودة بالكتب النافعة في مختلف الموضوعات وبذلك یتحقق هدف المدرسة كمركز لإلشعاع 
                                            

  373ص .  2002دار النهضة العربیة ، : بیروت  -هالل الناتوت ، المكتبة المدرسیة المطورة  - 1
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ویقوم باإلشراف عن .والخدمة العامة وكمؤسسة مسؤولة عن نشر الثقافة بین أفراد المجتمع 

   1.بةالمكتبة المدرسیة في مركز الخدمة العامة أمین المكت

و لكي تؤدي مكتبة مركز الخدمة العامة رسالتها بما یتفق ومركزها الجدید كمكتبة 

عامة یجب تزویدها بالكتب التي تعنى بهذا الغرض، تیسیرا لنظام العمل بها تقرر وضع 

دوالب خاص لعرض الكتب للرواد و تسهیل تداولها بینهم،على أن یراعى كل ما یشترى لهذه 

  .مجالت إلى استمارات اإلضافة المخصصة لهاالمكتبات من كتب و 

  .وظائف المكتبة المدرسیة و أهدافها -1-4

  :الوظائف 1-4-1

ینبغي أن تكون المكتبة المدرسیة أكثر من مجرد مجموعة من الكتب، الن المكتبة 

 –المدرسیة في معناها الصحیح عبارة عن مجموعة من المواد التعلیمیة والتثقیفیة المختلفة 

قرائیة سمعیة اختیرت ونظمت تنظیما فنیا خاصا بحیث یمكن تقدیما الخدمات المكتبیة مواد 

لى أعضاء هیئة التدریس في الوقت المناسب بصورة كافیة، ومن الضروري  ٕ إلى التالمیذ وا

أن تحدد وظائف المكتبة المدرسیة تحدیدا كافیا وأن تكتب بها وثیقة تصبح قانونا یقوم على 

   2.كل المهتمین بشؤون التربیة والتعلیم احترامه وتنفیذه 

ویمكننا مالحظة بعض الفروق في وظائف المكتبة المدرسیة بالنسبة للمراحل الدراسیة 

  :المختلفة ویمكن إیجازها كالتالي كوظائف عامة للمكتبات المدرسیة

                                            
  .375ـ ص.هالل الناتوت ، المكتبة المدرسیة المطورة ، مرجع سابق  - 1
  )39-36(ص -.، المكتبة المدرسیة ورسالتها التربویةسعید أحمد حسین  - 2
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  :وظیفة المكتبة في ریاض األطفال  -1

تهدف المكتبة في هذه المرحلة إلى تهیئة طفل الروضة لمرحلة القراءة وتنمیة إدراكه 

تاحة الفرصة أمامه الكتساب خبرات الحیاة من البیئة المحیطة به ٕ   . بالمحسوسات وا

شباع حاجاته الوجدانیة عن طریق تقدیم وتوفیر المواد المطبوعة  ٕ ترغیبه في الكتاب وا

  .البصریة المصورة والمواد السمعیة و 

  :وظیفة المكتبة في المرحلة االبتدائیة -2

إرشاد التالمیذ قرائیا والتعرف على مشكالتهم وتذلیلها وتقدیم الخدمات المكتبیة لكل 

تلمیذ في هذه المرحلة مع مراعاة الفروق الفردیة، بتوفیر مجموعات متنوعة من المواد 

هم، وتحقیق رغباتهم ومیولهم وتوسع المطبوعة وغیر المطبوعة التي تلبي احتیاجات كل من

   1.دائرة اهتماماتهم وبذلك تعمل على غرس المیول القرائیة فیه

  ) :اإلعدادیة( وظیفة المكتبة في المرحلة المتوسطة  -3

تدریب التالمیذ على كیفیة استخدام المكتبة والمراجع العامة البسیطة التي تتناسب 

تتفق مع میولهم وبذلك تعمل على تنمیة المیول  ومستواهم وتعریفهم على مجاالت متعددة

 .القرائیة 
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  :وظیفة المكتبة في المرحلة الثانویة  -4

عدادهم للمواطنة  ٕ تسعى المكتبة في هذه المرحلة إلى تهیئة الطالب للدراسة الجامعیة وا

كساب ٕ هم الصالحة للحیاة وتزویدهم بّأسس وقواعد البحث العلمي وطرق استخراج المعلومات وا

  .المهارات التي تساعد على االستخدام المثمر لمحتویات المكتبة

كساب مهارات في طرق تناول  ٕ وبذلك تعمل المكتبة على إثراء المیول القرائیة وا

   1. المعلومات

جمالها في جمیع المراحل الدراسیة  ٕ وبشكل عام یمكن تحدید وظائف المكتبة المدرسیة وا

  :على شكل نقاط وهي كاآلتي

 مشاركة فعالة مع المؤسسة في جهودها في مواجهة حاجات ارك أن تش

  .التالمیذ والمدرسین وأولیاء األمور وأهل البیئة

  أن تمد التالمیذ بأهم المواد والخدمات المكتبیة التي تساعدهم في نموهم كأفراد

  .ذوي شخصیات متمیزة

 یستطیعوا  أن تثیر اهتمام التالمیذ وأن ترشدهم في كل مراحلهم القرائیة حتى

أن یشعروا بلذة االقتناع وبالمتعة المتجددة في القراءة، وحتى یستطیعوا أن ینموا قدراتهم على 

  .التذوق وتقویم الناقد

  أن تقدم الفرص للتالمیذ وللطالب عن طریق خبراتهم في المكتبة لكي ینموا

  .ي الخدمات العامةین والمساهمة فشعورهم بالمسؤولیة االجتماعیة وبأهمیة التعاون مع اآلخر 
                                            

  .68ص  -.أحمد عبد اهللا العلي ، المكتبات المدرسیة والعامة األسس والخدمات واألنشطة - 1
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  أن تساعد التالمیذ على أن یستخدموا في مهارة ودرایة في المواد المطبوعة

  .وغیرها من مصادر المعلومات بكل أنواعها

  أن تقدم التالمیذ إلى المكتبات الموجودة في البیئة وأن تتعاون مع تلك

  .هم المدارسالمكتبات في السعي نحو استمرار النمو الثقافي والتربوي بعد مغادرت

  أن تعمل مع المدرسین في اختیار واستعمال كل المواد المكتبیة الالزمة لخدمة

  .المنهج

  عداد البرامج ٕ أن تشترك مع المدرسین ومع إدارة المدرسة في تقدیم المواد وا

  .التي تساعد المدرسین وتعینهم في واجبهم التثقیفي

  المحلیة في البیئة على إعداد أن تتعاون مع المكتبیین اآلخرین ومع القیادات

 1.ورعایة برنامج مكتبي یهدف إلى ترقیة حاجات البیئة

  :األهداف 1-4-2

  :یمكن تحدید أهم أهداف مكتبة الثانویة فیما یلي

توفیر مصادر المعرفة والمعلومات التي تساند المناهج وتدعم األنشطة التعلیمیة 

  .بالثانویات

مكتبة الثانویة إرشاد الطالب إلى حاجاتهم وتوجیههم إلى من أهداف  :والتوجیه اإلرشاد

  1األساتذة بتكلیفهم إیاها التوجه الصحیح والسلیم والتعرف على مشروعاتهم التربویة التي یقوم

                                            
  .70 -.والخدمات واألنشطة ، مرجع سابق أحمد عبد اهللا العلي ، المكتبات المدرسیة والعامة األسس  - 1



األول                                            المكتبات المدرسیة بین المفھوم و الخدماتالفصل   
 

[34] 
    

وذلك عن طریق تعلیم الطالب على استخدام مصادر :تنمیة مهارات البحث العلمي

  الموسوعات ومصادر المعرفة المختلفةالمعلومات الكتساب الخبرة في استعمال المعاجم و 

فهي تساعد الطالب في غرس مجموعة من الرغبات والهوایات  :تنمیة االهتمامات

  المفیدة في نفوسهم 

فقاعة المكتبة عادة تكون ذات ألوان جذابة من  :تنمیة الخبرة الجمالیة وتقدیر الفنون

لصور الفوتوغرافیة فجمیع هذه الداخل وكتبها ذات ألوان جمیلة وجدران المكتبة مزینة با

   2.األشیاء تخلق جوا مریحا تستجیب له عواطف الطالب وتزید من حبه لها

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                        
 spécial libraires information centres= علیان ، ربعي مصطفى ، المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات  - 1
  .45.46، ص  2014دار صفاء للنشر والتوزیع ، :األردن . 
العلم : تغیرات الثقافیة المعاصرة ، كفر الشیخالبزاوي عالء ، كمال محمد ، الدور التربوي للمكتبة المدرسیة في ال - 2

  . 98.، ص 2014واإلیمان للنشر والتوزیع 
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  .المكتبات المدرسیة التطویر والتقنیة: المبحث الثاني

  :األهمیة التربویة للمكتبات المدرسیة 2-1

النابض في المدرسة و  تعتبر المكتبة المدرسیة من المرافق الحیویة التي تقوم بدور الشریان 

ذلك بتوفیرها للمصادر التعلیمیة التي یعتمد علیها المتعلمین والتربویین، وكلما تطور التعلم 

ورفعت كفاءته الداخلیة والخارجیة برز دور المكتبة في اإلسهام في تحقیق هذا التطور وذلك 

  .عن طریق خدماتها وأنشطتها المتنوعة 

باقي المكتبات األخرى المتوافرة في المجتمع بكثرة عددها  و تتمیز المكتبة المدرسیة عن

وسعة انتشارها باإلضافة إلى أنها أول ما یقابل القارئ فیال حیاته العلمیة وكذلك المهارات 

التي یكتسبها من المكتبة المدرسیة تؤثر على مدى االنتفاع بالخدمات المتوافرة في المكتبات 

وغیرها، وعلى ذلك یمكن القول بأن المكتبة المدرسیة  األخرى مثل الجامعیة والمتخصصة

یقع علیها عبء تكوین المجتمع القارئ الذي یقود الحیاة الثقافیة واألدبیة        والعلمیة في 

  .المستقبل

كما تتمثل أهمیة المكتبة المدرسیة وخاصة الثانویة منها، نفي كونها وسیلة من أهم الوسائل 

التعلیمي في التغلب على كثیر من المشكالت التعلیمیة التي تنتج  التي یستعین بها النظام

عن المتغیرات التي طرأت على الصعیدین الدولي والمحلي، كالتطور التكنولوجي        
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والثقافة  واالكتشافات العلمیة وتور وسائل االتصال التي سهلت ومهدت ویسرت نقل المعرفة

  1.والمعلومات بین األمم والشعوب

تبات المدرسیة تاریخ طویل في غالبیة دول العالم، حیث كونت مرفقا حیویا من مرافق للمك

المدرسة، وذلك لتوفیر المصادر التعلیمیة التي یعتمد علیها البرنامج التعلیمي     والتربوي، 

وكلما تطورت التعلیم وبذلت الجهود لتحسین نوعیته، ورفع كفاءته، برز دور المكتبة الرائد 

هام لتحقیق هذا التطویر، وعلى ذلك یمكن القول بان المكتبة المدرسیة تتمثل أهمیة في اإلس

  .ممیزة

و تقضینا الموضوعیة أن نذكر عشرات بل مئات المكتبات المدرسیة في عالمنا العربي فهي 

ذا حالفنا الحظ فان أید  ٕ قد ال تتعدى كونها مجرد مخازن مطبوعات من كتب ودوریات، وا

لترتیب، وهو ترتیب یقتصر على وضعها على رفوف دون مراعاة واضحة ستشملها ببعض ا

  2.ألي نظام تصنیف، االجتهادات یبذلها بعض المشرفین تراعي الموضوعات 

المشرفون على المكتبات قد یكونون معلمین أو غیرهم یشرفون على المكتبات كعمل إضافي 

ولهم إلى مشرفین على المكتبات أو استكمال نصاب، أو أنهم معلمون ارتأت اإلدارة أن تح

ألنهم لم یفلحوا و لم یتأقلموا أو ینجحوا في مجال التعلیم، إما إذا أراد الطالب االستفادة 

الحقیقیة من المكتبة وهذه المجموعات في هذا المخزن إال في أوقات یفرضها المشرف أو 

دفعون إلیه لقضاء المعلم وقد تكون الزیادة لهذا المخزن بسبب غیاب معلم عن حصة فین
                                            

.حركة الوصول الحر للمعلومات ودرها في تطویر نظام االتصال العلمي ، مرجع سابق ) . 2012. (عاشوري، نظیرة - 1  
ظام االتصال العلمي ، مرجع سابق حركة الوصول الحر للمعلومات ودرها في تطویر ن) . 2012. (عاشوري، نظیرة - 1
.13ص  -.   
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وقت الفراغ، دون االستفادة الحقیقیة من المكتبة، وقد یستفاد من المكتبة بالمصادر 

المعلوماتیة، وقد یستفاد من المكتبة كمكان للقاء المدیر بالمعلمین في االجتماعات الدوریة 

  .والمحاضرات والمسابقات التي تقام على مستوى المؤسسة

ها صورة مشرقة تؤدي فیها المكتبة المدرسیة دورها بطریقة صحیحة، هذه الصورة القاتمة تقابل

هناك معلمون حریصون على أن یهتم طالبهم بالكتاب، لذل نراهم یقومون بأنشطة مختلفة 

قامة لقاءات لمناقشة موضوعات  ٕ مثل تشجیع الطالب على قراءة كتب بعینها ومناقشتها وا

المكتبة جزءا هاما في حیاة الطالب فنراهم مختلفة، إذ أنهم حریصون على جعل الكتاب و 

  .یدفعون الغالي والنفیس من اجل تحقیق ذلك

المكتبة المدرسیة لیست مجرد مكان أو مخزن تحفظ فیه المطبوعات لتعلوها طبقات الغبار و 

تالفها وسرقتها على  ٕ یمنع من الطالب دخولها واالستفادة منها خشیة العبث بمحتویاتها وا

  .دارة ستحاسب المشرف في نهایة كل عام دراسي وتغریمه بأي نقصاعتبار أن اإل

للمكتبة المدرسیة دور كبیر في التربیة مثلما هو دور المعلم في قاعة الدرس، فواجب المعلم 

یقتضي منه إیجاد أفراد یعتمدون على أنفسهم قادرین على التغیر في المستقبل، والمكتبة 

العلمي، فهي العنصر الفعال المساعد للتربیة و المدرسیة خیر رافد لتحصیل الطالب 

  .توجیههم إلى الطریق الصحیح من كل الجوانب
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وقد تكون في بعض الحاالت مثیرة العنصر الرئیسي عندما ال یستطیع المعلم أن یقنع بعض 

  1.الطالب بأهمیة الكتاب والمكتبة

ویة الصحیحة، فهو یدرك یبرز دور المشرف على المكتبة من خالل اهتمامه و ممارسته الترب

أن دوره في التربیة ال یقل عن دور المعلم في القاعة، فإذا قدم المعلم مادة لطالبه فانه 

یدفعهم بحب وتقدیر وتفهم إلى المكتبة لیستفیدوا منها، سواء أكان إشرافه أو إشراف أمین 

یراها مناسبة المكتبة، كما یتعاون المعلم مع أمین المكتبة في إحضار بعض الكتب التي 

للطالب وتلبي احتیاجاتهم وقد یقوم أمین المكتبة بهذا حرصا على التواصل بین المكتبة و 

  .الطالب

المكتبة المدرسیة تؤمن للطالب فرصة اكتشاف عالم الكتب لیتذوق ویختار ویقرا ویستوعب 

  .فیتسع افقه، و لیمتاز بالثقافة ملما بكل العلوم

یبدأ منذ الطفولة فإذا ساهم البیت مساهمة مؤثرة في هذا  أن حب الطالب للكتاب یجب أن

المجال من المرحلة المبكرة األولى أي مرحلة ما قبل الدراسة، فان المدرسة ستعزز هذه 

م إن تذوق الكتاب 1973العالقة و تقویها، وقد جاء في میثاق الیونسكو للمكتبة العامة عام 

ن بسهولة في مرحلة مبكرة من عمر اإلنسان، وعادة استخدام المكتبات ومصادرها یكتسبا

یدرك المشرف على المكتبة المدرسیة في أي مرحلة كانت دوره في التربیة فهو لیس مجرد 

موظف في وظیفة إداریة یقضي فیها ساعات محددة، والمكتبة لیست مجرد أكوام من 

                                            
حركة الوصول الحر للمعلومات ودرها في تطویر نظام االتصال العلمي ، مرجع سابق، ) . 2012. (عاشوري، نظیرة - -
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أمانة علیه أن المطبوعات وأوعیة المعلومات األخرى إذا ما توافرت، بل هو أمین أعطي 

  1.یؤدیها نحو أجیال مسؤولیة عن النهوض بهذه األمة 

واجب الكبار أن یهیئوا هذه األجیال الفتیة لتستقبل العالم وانجازاته الفكریة والعلمیة بحب 

واحترام وتسامح وتقدیر دون إسقاط عنصر الوعي، فاألخذ ال یكون بعنایة وحذر بعد أن 

  .ن مؤهلة لتعطيتتهیأ األجیال لألخذ بوعي تكو 

ال یستهین المشرف بدوره الرائد في اهتمام الطالب بالكتاب، علیه أن یسعى جاهدا لیحبب 

الطالب إلى الكتاب والمكتبة، وهو حین یفعل هذا یكون القدوة الحسنة في تقدیر الكتاب    

وعلى المشرف أن یجعل المكتبة جزءا أساسیا في حیاة الطالب، وعلیه أن یجعل ارتیاد 

  .المكتبة عادة یقوم على الحاجة

ال بد له أن یمد جسورا إلى الهیئة التدریسیة، واإلدارة مبنیة على االحترام وحب العمل وقد  

خالص ٕ   .یلقى بعض االعتراض ولكن علیه مواصلة العمل بصبر وا

یستفید مشرف المكتبة المدرسیة من العدید من النشاطات المختلفة التي یمكن أن یقوم بها 

  .الطالب إضافة إلى األعمال األساسیة للمكتبة مثل اإلعارة وخدمة القراءمع 

المسابقات المرتبطة بالمناهج والتي تعتمد على : من النشاطات التي تعزز دور المكتبة 

المعلومات العامة، والمسابقات المبنیة على قراءة مجموعة معینة من الكتب خالل فترة زمنیة 

  1.محددة

                                            
حركة الوصول الحر للمعلومات ودرها في تطویر نظام االتصال العلمي، مرجع سابق، ) . 2012. (عاشوري، نظیرة  - 
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  :األساسیة للتطویراالحتیاجات  2-2

إن على من یرغب في تطویر المكتبات المدرسیة عامة والثانویة خاصة وتذلیل الصعوبات 

التي تواجهها في انجاز رسالتها ومهمتها المنوطة بها، أن یضع في حسبانه العدید من النقاط 

  :األساسیة، ونذكر منها

  :الخطط الوزاریة : أوال 

التربیة والتعلیم خطط ومشاریع تكفل تأكید أهمیة المكتبة من الضروري أن تضع وزارة 

المدرسیة والثانویة مع توفیر االحتیاجات الالزمة لها واألخذ بعین االعتبار متطلبات المشرف 

  .على المكتبة وتوفیر كل ما یحتاجه من متطلبات مادیة ومعنویة

  : تقویة إدارة المكتبات و تطویرها: ثانیا 

ر من أهم العناصر بعد العنصر السابق، إذ أن علیه یتحتم نجاح وهذا العنصر یعتب

المكتبات المدرسیة والثانویة بصفة خاصة، أو فشلها في أداء وتحقیق رسالتها، إذ أن اإلدارة 

  2.تعتبر األساس والعقل المدبر الذي یلقى على عاتقه المسؤولیة المباشرة عنها 

  هذه اإلدارات أخذها بعین االعتبار ومنها  و توجد هناك بعض األساسیات التي یجب على

تنظیم العمل وتقسیمه بإنشاء إدارات و أقسام فرعیة كافیة مع تحدید مسؤولیة كل قسم  -1

  .من هذه األقسام 

                                                                                                                                        
-13(ص -.بیسان  1985،  13-12ع  -.دور المكتبة المدرسیة في التربیة  –غازي طمعة ، مجلة المكتبة العربیة  - 

14.( 1  
مكتب التربیة : الریاض : واقعها وسبل تطویرها : المكتبات المدرسیة في دول الخلیج العربیة . ناصر ، محمد السویدان- 1

170- 169ص  -. 1996العربي لدول الخلیج ،   
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تزوید كل إدارة بعدد كاف من الموظفین المؤهلین من مكتبیین آهل االختصاص      و  -2

  .تربویین وأخصائي ووسائل سمعیة بصریة

منح هذه اإلدارات صالحیات قویة من كل المسائل المرتبطة بالمكتبات المدرسیة بحیث  -3

یكون لها الحق في اختیار وتعیین أمناء مكتبات، وتكون المسؤولیة عن وضع األنظمة و 

  .المعاییر الالزمة لمباني المكتبات و تأثیثها

  .المكتبات القائمة تعمل كل إدارة على وضع خطط دقیقة لهندسة مركزیة تشمل كل -4

ذا أمكن تزوید كل  -5 ٕ تطویر أسالیب العمل كاستخدام الحاسوب لتكوین فهارس موحدة، وا

  .مكتبة بجهاز حاسوب یربط في شبكة معلومات متكاملة

  : المناهج و طرق التدریس: ثالثا 

ات یجب أن تتوافق المناهج الدراسیة مع هذا االنفجار المعرفي في عصر تكنولوجیا المعلوم

وذلك بان تتیح للطالب المجال باستخدام قدراته ونشاطه الذاتي الكتساب المعرفة والمهارات 

عن طریق التعلم الذاتي، باإلضافة إلى ذلك فان هناك العدید من العناصر التي یمكن أن 

  1: تؤخذ بعین االعتبار ومنها

أساسیا في العملیة  إدخال تعدیالت على المناهج الدراسیة بحیث تكون المكتبة عنصرا -1

  .التعلیمیة والمساهمة الفعالة في ذلك

االستعانة بمصادر التعلم األخرى كالخرائط والوسائل التكنولوجیة وعدم االعتماد على  -2

  .الكتب الدراسیة  المقررة فقط
                                            

.171-170ص  - .مرجع سابق . المكتبات المدرسیة في دول الخلیج العربیة . ناصر ، محمد السویدان--  1  
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تعدیل اللوائح واألنظمة الخاصة بتقویم الطالب بحیث تخصص درجات لنشاط الطالب   -3

  .دام المكتبة وتحفیزهم مادیا و معنویاالمرتبط باستخ

  .تأكید الموجهین على اإلدارة و المدرسین بتخصیص حصص أسبوعیة للمكتبة -4

  : إدارة المدرسة : رابعا 

و ذلك بالتأكید على مدراء المدارس والثانویات بتدعیم المكتبات وتقویة دورها في العملیة 

بة إلى الجهات المسؤولة، وكذلك یطلب من التعلیمیة مع الحرص على رفع احتیاجات المكت

مدراء المدارس عدم أشغال مبنى المكتبة بأي نشاط أخر یصرفها عن واجباتها الموكلة لها ، 

وكذلك عدم تكلیف أمین المكتبة بأي أعمال أخرى خارج اإلطار من المكتبة مثل األعمال 

  .اإلداریة أو التدریس أو شغل حصص االحتیاط و االستدراك

  : تأهیل المدرسین: سا خام

و ذلك بما للمدرس من أهمیة كبرى من توجیه التالمیذ إلى استخدام المكتبة وذلك ال یتم إال 

بقناعة المدرس بهذه األهمیة وهذا االقتناع ال یأتي إال بالتأهیل أي بتأهیل هؤالء المدرسین 

بة التربویة في إنجاح أثناء تعلیمهم في كلیات التربیة بوضع برامج تتحدث عن أهمیة المكت

العملیة التعلیمیة، وكذلك إدخال مادة خاصة عن المكتبة والبحث العلمي والفكري في هذه 

الكلیات والمدارس باإلضافة إلى االعتماد على التطبیق العلمي والدراسات المیدانیة و 

  1.التطبیقیة من خالل زیارة المكتبات 

  
                                            

171 - 170: ص  -.مرجع سابق . المكتبات المدرسیة في دول الخلیج العربیة . ناصر ، محمد السویدان--  1  
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  :معاییر المكتبات و لوائحها : سادسا 

ي نشاط علمي أو ثقافي أو صناعي معاییر مواصفات ومقاییس، وهي التي تفید في أل

تسهیل تبادل المعلومات و السلع باإلضافة إلى االطمئنان إلى مستوى الجودة والمالئمة 

بطبیعة الحال فان للمكتبات المدرسیة معاییر تنفرد بها ولكن ال یوجد في الدول العربیة 

ل المكتبات المدرسیة والثانویة خاصة، لذا یتوجب علیها المثابرة معاییر خاصة بها في مجا

والحث في إخراج معاییر تتماشى وحاجات المكتبة المدرسیة بالدول العربیة وذلك عن طریق 

  .غیره من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مكتب التربیة العربي على سبیل المثال أو

  :أمناء المكتبات: سابعا 

المكتبات المدرسیة بوظائفها البد أن یعمل بها أمناء مكتبات متفرغین، حیث یتم ولكي تقوم 

  .اختیارهم وانتقائهم حسب المواصفات والمؤهالت المطلوبة بالتنسیق مع إدارة المكتبات

مع الحرص على وضع برامج تعلیم وتدریب لهؤالء األمناء بحیث یتم تأهیلهم فنیا        

ستفیدین الذین یترددون على المكتبة المدرسیة بمختلف أطوارها   و وتربویا للتعامل مع الم

  1.مستویاتهم الفكریة والفنیة واألخذ بعین االعتبار مستوى الذكاء

  

  

  

                                            
مقوماتها و تنظیمها و انشطتها ، الطبعة  :الخدمة المكتبیة المدرسیة . حسن محمد عبد الشافي ، مدحت كاظم - 1 

.106ص -. 1996القاهرة ، : الخامسة ، الدار المصریة اللبنانیة    
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  : مباني المكتبات: ثامنا 

من ابرز المشاكل التي تواجه تطور المكتبات المدرسیة هي مشكلة المباني، و یمكن آن 

  : نطرح ذلك المشكل العویص من خالل النقاط التالیة

إذ أن أكثر المكتبات وجدت في مواقع غیر مالئمة فنجد المكتبة مثال بعیدة عن : الموقع -1

كثر فیه الضوضاء والضجیج الذي الطالب والمستفیدین وكذلك نجدها أحیانا في مكان ت

یشتت انتباه وذهن القارئ كأن یكون المبنى قریب من ساحة المدرسة أو قریب من الملعب 

الریاضي أو قریب من الشارع العام ولذا یجب معالجة هذا األمر الن بحله تكون االستفادة 

موقع المكتبة وال یكون ذلك إال عن طریق التصامیم األولیة للمدرسة بحیث یكون . أكثر

  .بالحسبان

إن الكثیر من المكتبات المدرسیة تفتقر إلى االتساع في المساحة فالكثیر منها إما أن  -2

یكون فصال دراسیا أو مخزنا تم تحویله إلى مكتبة، فالمساحة ضروریة لكي تتمكن المكتبة 

  .من بث رسالتها و تحقیق أهدافها

كتبة بحیث تكون التهویة مناسبة وفقا للشروط و یجب أن تصمم الم: اإلضاءة والتهویة -3

الصحیحة وكذلك ضرورة وجود التكیف واإلضاءة المناسبة مع مراعاة ظروف األجواء التي 

  1.بها الرطوبة

  

                                            
مقوماتها و تنظیمها و انشطتها ، مرجع سابق : الخدمة المكتبیة المدرسیة . حسن محمد عبد الشافي ، مدحت كاظم - -
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  : المقتنیات : تاسعا 

تعتبر مجموعات المصادر التعلیمیة التي تقتنیها المكتبة المدرسیة هي الركیزة األساسیة 

  .تبیة على مستوى عال و فعال في محیط المجتمع المدرسيلتقدیم الخدمة المك

والبد من توفر سیاسة مكتوبة تهدف إلى تنمیة المجموعات الفكریة والمقتنیات بالمكتبة 

  : المدرسیة، ویجب أن تهدف هذه السیاسة إلى تحقیق هدفین أساسیین هما

وتطویرها لمقابلة  الحصول على المواد المناسبة لتكوین مجموعات المواد بالمكتبة -1

  . متطلبات المناهج التعلیمة والدراسیة واحتیاجات المستفیدین والرواد

المحافظة على حداثة المعلومات واألجهزة عن طریق الحصول على المواد الجدیدة  -2

  1.بصفة مستمرة واستبعاد المواد الراكدة غیر المستخدمة

  :و أنواعها  المصادر التعلیمیة:  2-3

العصر الحاضر بكثرة مصادر التعلم و تنوعها وشمولها لمختلف األوعیة التقلیدیة و یتمیز 

غیر التقلیدیة، فلم یعد المصدر التعلیمي محدود بالكتاب المدرسي فقط بل تعداها إلى جمیع 

المواد التي یمكن الحصول على المعلومات عن طریقها، سواء من مواد مطبوعة أو غیر 

ذ أننا نعی ٕ   2ش اآلن في عصر یتسم بشراء المواد التعلیمیة المتاحةمطبوعة، وا

و تنوع مصادرها وتنوعها هي نفسها ، فقد واكب ذلك استخدام واسع للمصادر التعلیمیة  و  

علیه فال بد للمكتبة المدرسیة والثانویة أن تواجه هذا التطور وتواكب بما أنها المرفق الوحید 
                                            

مقوماتها و تنظیمها و انشطتها ، مرجع سابق : ة المكتبیة المدرسیة الخدم. حسن محمد عبد الشافي ، مدحت كاظم -- 
.107ص . 1  
.84ص -.مرجع سابق .علیان ، ربحي مصطفى - 2  
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اقتناء كافة المصادر التي یحتاجها البرنامج المهیأ على مستوى المدرسة، عن طریق 

التعلیمي، وهناك من یقسمها وفقا لطبیعة ما تشمل علیه من معلومات أولیة أو ثانویة، و 

  : منهم من یقسمها حسب أشكالها، ویمكن تقسیمها إلى

هي الفئة التقلیدیة المألوفة من مصادر المعلومات وهي تشكل اكبر :المواد المطبوعة  -1

من المصادر التي تقتنیها المكتبة المدرسیة، ومن أهم هذه الفئة، الكتب بأنواعها سواء  نسبة

مرجعیة أو كتب معلومات أو كتب تثقیف وترویج، وقد اجمع خبراء المكتبات على ضرورة 

اقتناء المكتبة هذه الكتب بأنواعها على أن تنقسم بمالئمتها ومناسبتها لمتطلبات المناهج 

  .بي حاجات المجتمع المدرسيالدراسیة و تل

ومن المصادر المطبوعة أیضا الدوریات، و هي تلك المجالت التي تصدر على فترات 

محددة أو غیر محددة، كما تعتبر مكملة للكتب، أما الكتابات والنشرات فهي التي تتناول 

  1.موضوعات محلیة كالقصاصات

  

  

  

  

  

                                            
دراسة مقارنة بین المدارس الحكومیة و : واقع المكتبات الثانویة  للبنین بمدینة الریاض .المبرز ، عبد اهللا بن إبراهیم  - 1

.115 – 114ص -. 1991الملك فهد الوطنیة ، مكتبة : الریاض .األهلیة    
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  : المواد الغیر مطبوعة -2

  : ى ثالثة أنواع رئیسیة وهي كاألتيهذه المصادر تنقسم إل

  : المصادر البصریة -2-1

تعد أكثر األنواع انتشارا و استعماال و تشمل مجموعة كبیرة من المصادر التعلیمیة ومن 

أهمها و أكثرها استخداما في العملیة التعلیمیة المصادر البصریة غیر المعروضة تشتمل 

  ).الصور الفوتوغرافیة  –الرسوم التعلیمیة  –الكرات األرضیة  –النماذج :( على 

و هناك المصادر البصریة المعروضة وهي المواد التي یتم استخدامها عن طریق عرض أو 

  :تكبیر خاص و تشتمل على المواد التالیة

مصورة والمرسومة على مادة شفافة و تتكون من المناظر أو األشكال ال: slidesالشرائح * 

و قد تكون صورا فوتوغرافیة تم إعدادها بالتصویر العادي أو التصویر الیدوي تعد بالرسم أو 

في المدرسة التخطیط، و یمكن إنتاج هذه الشرائح محلیا في قسم الوسائل التعلیمیة أو 

ن طریق جهاز عرض باستخدام آالت التصویر واألفالم العادیة، ویتم عرض هذه المواد ع

  .الشرائح 

وهي عبارة عن مجموعة من الصور یربط بینها وحدة :  filmstrips  الشرائح الفیلمیة* 

الفكرة أو الموضوع وتكون مرتبة ترتیبا منطقیا تعیین المشاهد على فهم الموضوع،  وتعرض 
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نوعین الشرائح  هذه المواد في غرفة مظلمة وعلى شاشة بیضاء، وتنقسم هذه الشرائح إلى

  1.الفیلمیة الوحیدة اإلطار والنوع الثاني یتمثل في الشرائح الفیلمیة المزدوجة اإلطار

الوسائل التعلیمیة الحدیثة استخداما في  وهي أكثر: transparenciesالشفافیات * 

المدارس، وهي عبارة عن ألواح دقیقة شفافة تحمل رسالة یمكن عرضها على شاشة العرض 

نها نوعان، فالنوع األول تمثل في الشفافیات المفردة أما النوع الثاني فتمثل في ویوجد م

  الشفافیات المحملة، وتعرض هذه المواد بواسطة جهاز العرض فوق الرأس 

(over head projector )  والذي یطلق علیه أحیانا جهاز العرض األمامي أو السبورة

  .المضیئة 

انتشارا كبیرا في زمننا المعاصر و وقد انتشرت :  diaaudio me المواد السمعیة -2-2

استخدمت لتحقیق عدة أهداف معینة تعلیمیة وترفیهیة في أغراض شتى لألفراد        

والمجتمعات وما نشاهده الیوم من إقبال على المواد السمعیة وأجهزتها خیر دلیل وخیر شاهد 

ن تواجدهم یتبارون في اقتناء احدث على ذلك بل إن الناس على اختالف مجتمعاتهم وأماك

ما تخرجه المصانع من أجهزة تسجیل خفیفة الحمل زهیدة الثمن، وتشتمل هذه المصادر على 

  : النوعین التالیین

  ( discs ‘ records)األقراص و االسطوانات   -

  و تشمل الشریط المفتوح ، شریط الكاسیت   ( sound taps )األشرطة الصوتیة  -

  
                                            

.115-114ص -.واقع المكتبات الثانویة  للبنین بمدینة الریاض ، مرجع سابق .المبرز ، عبد اهللا بن إبراهیم  - 1  
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  1.الخرطوش و 

  :  audio vusial  mediaالمواد السمعیة البصریة  2-3

في استقبالها على حاستي السمع والبصر معا في وقت واحد وتشمل على وهي التي تعتمد 

األفالم السینمائیة الناطقة كالصور المتحركة والبرامج التلفزیونیة والتسجیالت المرئیة    

ویمكن أن تشمل أیضا على الشرائح الفیلمیة كاألفالم الثابتة والشرائح إذا صاحب عرضها 

بهدف الشرح والتفسیر والتعلیق أي عرضها على نحو تسجیالت صوتیة على أقراص أو 

  متكامل مع التسجیالت الصوتیة ففي هذه الحالة تعتبر الشرائح 

  2.و الشرائح الفیلمیة مواد سمعیة بصریة  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                            

لقاهرة ا: الدار المصریة اللبنانیة .البناء ، التقییم ، التنمیة : مجموعات المصادر المكتبیة المدرسیة .حسن، عبد الشافي  - 
.70ص-. 1992، 1  
.70ص- .البناء ، التقییم ، التنمیة ، مرجع سابق : مجموعات المصادر المكتبیة المدرسیة .حسن، عبد الشافي  -  2  
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  .الخدمة المكتبیة: المبحث الثالث

  :تعریف الخدمة المكتبیة 3-1

مفهوم الخدمات المكتبیة حاولنا التطرق لقد تعددت التعابیر وتدفقت األفكار في تحدید 

لبعض التعاریف التي وردت بشأنها بعض المصادر التي تتناول وتعالج هذا المفهوم      و 

  :نذكر البعض منها

  بأنها  "لقد عرفها المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات والتوثیق والمعلومات

  1".المعلوماتالتسهیالت التي تقدمها المكتبة الستخدام الكتب و بث 

  مجموعة من الخدمات التي تقدمها المكتبة لروادها وزائرین "كما تعریفها على أنها

لمساعدتهم في إیجاد ما یبحثون عنه داخل المكتبة،ومن خالل هذه الخدمات تبرز المكتبة ما 

  2".زائرینلدیها من رصید الذي تجعله في متناول الفئة المستفیدة سواء كانوا باحثین، طالب، 

  تلك العملیات والوظائف والتسهیالت التي تقوم بها "و تعرف كذلك على أنها

المكتبات لتوفیر المعلومات للمستفیدین وفقا الحتیاجاتهم ،بطریقة منظمة وسریعة ومن ثم 

  3".فهي الوسیط بین ینشر في العالم من معلومات وبین المستفید النهائي منها

                                            
ص  - . 2002دار صفاء ، : عمان . خدمات المستفیدین من المكتبات ومراكز المعلومات. نوایسیة، غالب عوض  - 1

25.  
: القاهرة . دراسات في المكتبات األكادیمیة والشاملة: المكتبات الجامعیة . ، محمد فتحي  عبد الهادي. بدر ، أحمد  - 2

  .125، ص ) س.د( مكتبة الغریب ، 
دار : الریاض . المعجم الموسوعي للمصطلحات والمكتبات والمعلومات . حسب اهللا ، السید . الشامي ، أحمد محمد - 3

  561ص  -. 1988: المریخ 
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الخدمة المكتبیة هي مصطلح عام یشیر إلى جمیع األنشطة و ومن هنا یمكن القول إن 

البرامج التي تقدمها المكتبات مقابل الحاجة إلى المعلومات وهي بمفردها تشمل مدى   و 

اسع وسلسلة عریضة من الخدمات مثل الخدمة العامة وخدمات المعلومات،و اإلعارة، 

ة والمستفید حیث تقوم بتسییر سبل المعلوم-وبالتالي الخدمة المكتبیة هي همزة وصل بین

  .المستفید الحتیاجاتهم المعلوماتیة المختلفة

  :أنواع الخدمات المكتبیة-3-2

 الخدمات الغیر مباشرة:  

 هي عملیة الحصول على المواد المكتبیة المختلفة         :خدمة االنتقاء والتزوید

مختلف المصادر المتنوعة ویعني والمناسبة للمكتبة ولمجتمعه، والمستفیدین منها من 

داریة للحصول على أوعیة  ٕ مصطلح التزوید في المكتبات مجموعة إجراءات فنیة وا

  1. المعلومات عن طریق الشراء و اإلهداء و التبادل واإلیداع

 هو الترتیب المنطقي المنسق لعدد من المفردات وفقا لخطة محددة  :خدمة التصنیف

  2.ظاهر فیما بینهاأو في تسلسل معین وفقا لم

 تعرف الفهرسة بأنها عملیة اإلعداد الفني لمصادر المعلومات على  :خدمة الفهرسة

اختالفها مطبوعة أو غیر مطبوعة بهدف أن تكون تلك المصادر في متناول المستفید بأیسر 

                                            
مذكرة . دور أخصائي المعلومات في تطویر الخدمات المكتبیة في ظل تكنولوجیا المعلومات . ، سارة  بومرخوفة - 1

  .24ص  -.2012جامعة منتوري ، : قسنطینة . في علم المكتبات: ماستر
.124ص  -.، 2009مؤسسة الوراق ، : عمان . علم الوثائق وتجارب في التوثیق واألرشفة . المالكي ، مجبل  - 2  
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الطرق وفي لقصر وقت ممكن وعلیه فان الهدف النهائي للفهرسة هو تسهیل عملیة استرجاع 

  1.المعلومات

  عرف المعهد القومي األمریكي للمواصفات القیاسیة بان التكشیف :خدمة التكشیف

هو عملیة تحلیل المحتوى الموضوعي ألوعیة المعلومات والتعبیر عن هذا المحتوى بلغة 

نظام التكشیف ،و یشیر محمد فتحي عبد الهادي والذي له إسهامات بارزة في هذا المجال 

كشیف من الكلمة الحدیثة االستخدام في اللغة العربیة ویقصد بها عملیة خلق إلى أن كلمة ت

  .المداخل أو كشاف أو عداد المداخل التي تقود للوصول إلى المعلومات في مصادرها

 وهو التحلیل من اجل تقدیم أهم ما تشمل علیه الوثائق من  :خدمة االستخالص

تج المشتمل على الخصائص أو المكونات رسائل وأفكار ومعلومات، والمستخلص هو النا

  .األساسیة لمادة أو عدة  مواد معا

  الخدمات المباشرة:  

 من الخدنات األساسیة في جمیع أنواع المكتبات ومراكز  :الخدمة المرجعیة

المعلومات وتتراوح ما بین تقدیم ردود سریعة وفوریة على أسئلة واستفسارات المستفیدین ،و 

بین الردود األكثر شموال، والتي یتطلب إعداد الردود علیها استشارة عدد كبیر من المصادر، 

ة نسبیا كما یمكن أن تقدم المعلومات المطلوبة وعادة ما یستغرق الرد علیها فترة طویل

للمستفید، أو ترشده إلى المصادر التي تجد فیها المعلومات والبیانات التي یطلبها، و على 

تقدیم المعلومات المطلوبة أو " ذلك یمكن القول بان الخدمة المرجعیة یتحدد مجالها في
                                            

.163ص  -. 2009دار صفاء ، : عمان . المكتبة ومهارات استخدامها . لهمشري، عمر أحمد ا - 1  



األول                                            المكتبات المدرسیة بین المفھوم و الخدماتالفصل   
 

[53] 
    

في كیفیة استخدامها واستخراج المعلومات اإلرشاد إلى المصادر المالئمة والتوجیه والمساعدة 

  1".منها 

  هي خدمات تقدمها المكتبات على اختالف أنواعها، في :الخدمات البیبلیوغرافیة

رشاد المستفیدین إلى المواد التي یمكن أن تفیدهم في الحصول المعلومات  ٕ إطار توجیه وا

لمواد الجدیدة التي أضیفت الخاصة بموضوع أو موضوعات معینة، أو إلحاطتهم وتعریفهم با

إلى المكتبة، أو توجیه أنظارهم وانتباههم إلى ما یتوفر بالمكتبة من مواد تتعلق بموضوع أو 

وما إلى ذلك    موضوعات تتصل بأحداث جاریة، أو مناسبات دینیة أو قومیة أو تاریخیة،

البیبلیوغرافیة في   من المناسبات التي یجب التوعیة بها واالحتفال بقدومها وتتضمن الخدمات

والمستخلصات وهي من األدوات  إعداد القوائم البیبلیوغرافیة الشاملة والموضوعیة والكشافات

المرجعیة التي یجب أن ال تخلوا منها مكتبة أو مركز معلومات ولهذا فإنها تمثل ضرورة 

  2.یجب توفیرها لزیادة فعالیة الخدمات، واستخدام مصادر المعلومات ذاتها

تعد خدمات اإلعارة الداخلیة، أو االستعارة الخارجیة من الخدمات :مات اإلعارة خد

التي تحرص المكتبات ومراكز المعلومات على تقدیمها للمستفیدین من خدماتها، حیث یتم 

عن طریق هذه الخدمة االستخدام الفعلي لمجموعات المواد المتوفرة، ومصادر المعلومات 

عارة سواء أكانت داخلیة أو خارجیة بین كل مكتبة وأخرى، إال المتاحة، وتختلف شروط اإل

                                            
 -.1999الدار المصریة ، : القاهرة . المكتبة المدرسیة ودورها في نظم التعلیم المعاصر . عبد الهادي ، محمد فتحي  -1

   .123-122-121-120ص 
-121- 120ص  -.ودورها في نظم التعلیم المعاصر ، مرجع سابقالمكتبة المدرسیة . عبد الهادي ، محمد فتحي  -

122-123.  2  
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ولإلعارة  أن المكتبات المدرسیة تحكم اإلجراءات بها الئحة خاصة تحدد هذه الشروط بجالء،

إذ عن طریقها یتاح ألفراد المجتمع المدرسي ,الخارجیة اعتبار خاص في المكتبة المدرسیة

وتشتمل خدمة اإلعارة على  ي قراءته خارج المكتبةمن طالب ومعلمین استعارة ما یرغبون ف

  : الجوانب التالیة 

  .اإلعارة الداخلیة والخارجیة للطالب والمعلمین -

  .اإلعارة لمكتبات الفصول -

  .إحصاء اإلعارة -

هي خدمة معلومات تقدمها مراكز المعلومات والمكتبات  :خدمة البث االنتقائي

الجامعیة المتخصصة بهدف إعالن المستفید بالمواد التي وصلت المكتبة حدیثا حسب 

مجاالت اهتمام المستفید وتكون هذه الخدمة موجهة إلى الفرد مباشرة وهي شكل من أشكال 

  1.اإلحاطة الخارجیة

 برز الخدمات التي تحظى باهتمام كبیر لدى وهي من ا :خدمة تدریب المستفیدین

المكتبات ومراكز المعلومات بشكل كبیر وعام والضخمة بشكل خاص خدمة تدریب 

المستفیدین بكیفیة استخدام المصادر والخدمات المختلفة التي تقدمها المكتبات الجامعیة لهم 

.  

                                            
.77ص  -.2002دار أسامة للنشر الثقافي ، : عمان . عبد الحمید فادي ، المرجع في علم المكتبات  - 1  
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معیة وذلك من فهنا یبرز دور أخصائي المعلومات في تحقیق فاعلیة المكتبات الجا

  خالل تنمیة المهارات األساسیة للمستفید وتحقیق اإلفادة الفعالة من مصادرها وخدماتها 

مكانیاتها بغرض تسهیل و صولهم إلى المعلومات المطلوبة و زیادة رضاهم عنها ٕ   .وا

 اللغویة من اكبر مقومات تداول مصادر المعلومات  تعتبر الحواجز :خدمة الترجمة

ویمكن للمكتبات ومراكز المعلومات الجامعیة أن تساهم في حل هذه المشكلة من و نشرها 

خالل تقدیم خدمة الترجمة لبعض المصادر، وذات األهمیة لعدد كبیر من المستفیدین وهذا 

ما یمكن من أن تتم الترجمة داخلیا من خالل تعیین المترجمین آو خارجیا من المؤسسات 

  1.دمة بالمقابل سوف تطور الترجمة هذه الخدمة إلى حد كبیرالتجاریة التي تقدم هذه الخ

 تهدف خدمات اإلحاطة الجاریة إلى إعالم المستفیدین بصورة :خدمة اإلحاطة الجاریة

دوریة بالمواد الحدیثة التي تقابل اهتماماتهم الموضوعیة وتلبي احتیاجاتهم من المعلومات 

ق المتاحة حدیثا، واختیار المواد المالئمة نظم استعراض الوثائ"الحدیثة، وتعرف بأنها 

الحتیاجات الفرد أو الجماعة وتسجیلها حتى یمكن إرسالها لألفراد أو الجماعات محل 

  2.االهتمام

 أصبح تصویر المستندات والوثائق من األمور المألوفة :خدمة التصویر و االستنساخ

لحدیثة إلى استخدام األوراق العادیة في حیاتنا الیومیة فقد انتشرت آالت تصویر المستندات ا

في التصویر حیث یتم استخراج نسخ وواضحة منها تضاهي األصل ومن المستفید أن تقتني 
                                            

حامد ، دار ال: عمان . الترتوري ، محمد عوض، إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعیة  -
.231ص -.2008 1  

  .124- 123ص  - .المكتبة المدرسیة ودورها في نظم التعلیم المعاصر ، مرجع سابق. عبد الهادي ، محمد فتحي -2
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المكتبة أو مراكز المعلومات آلة تصویر للوفاء باالحتیاجات، وتكون هذه الوثائق نشرات أو 

كتب إال انه یجب مقاالت الدوریات أو تقاریر ونتائج البحوث أو فصول مختارة من ال

  .الحرص على عدم تصویر الكتب كاملة إذ أن هذا یتعارض مع حقوق التألیف

 هو عبارة عن نظم استرجاع المعلومات بشكل : خدمة البحث باالتصال المباشر

فوري ومباشر عن طریق الحاسوب والمحطات التي تزود الباحثین بالمعلومات المخزنة في 

المقروءة آلیا وقد ظهرت هذه الخدمة مع بدایة الستینات وكان  نظم وبنوك وقواعد المعلومات

  :قاعدة أما أالن فقد تجاوز اآلالف و هذه الخدمة ) 100(عدد قواعد البیانات مئة 

  .بنوك معلومات مخزنة بالحاسوب و تقرا ألیا -

  .مكتبات ومراكز تشترك في هذه القواعد -

  1.باحث یستطیع التعامل مع الخدمة  -

  :خصائص الخدمة المكتبیة – 3-3

  :تتمیز هذه الخدمة المكتبیة ببعض الخصائص نوجزها فیما یلي

تساهم الخدمة المكتبیة بالحركیة والدینامیكیة فهي تعتمد بشكل دائم على احدث  -/1

وهو  التقنیات لتسییر الوصول والحصول على المعلومات سواء من داخل المكتبة أو خارجها

  .د من الخدمات المتمثل في الخدمات االلكترونیةما أدى إلى بروز جدی

                                            
دار الصفاء : عمان . مبادئ و إدارة المكتبات و مراكز المعلومات . علیان ، ربحي مصطفى . النجداوي ، أمین  - 1

276ص  - ) .ت .د( للنشر ،   
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تشمل الخدمة المكتبیة الوسیلة األساسیة التي یتم من خاللها تحقیق رسالة المكتبة  -/2

  . و تقویم و أداءها 

تقتضي تقدیم الخدمة المكتبیة وجود المكتبي المتخصص الذي یعذ بمثابة حلقة  -/3

  .التي تلبي احتیاجاته و متطلباته وصل بین المستفیدین و مصادر المعلومات

الخدمة المكتبیة هي عملیة شاملة ومتكاملة لكل األنشطة المختلفة التي یتم  -/4

  1.انجازها في المكتبة و التي تهدف إلى توفیر المعلومات للمستفیدین 

  

  

 

 

 

  

  

  
 

                                            
علم المكتبات : مذكرة ماستر . استخدام الخدمات المكتبیة االلكترونیة من طرف االساتذة الباحثین . ، وسیلة  صدقي -1
   . 35ص  -. 2011جامعة منتوري ، : قسنطینة .
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  .المفاهیم: المبحث األول

  :تعریف التسییر 1-1

إن الوصول إلى تعریف محدد للتسییر لقي عدة صعوبات، حیث تختلف معاني كلمة التسییر 

باختالف وجهة نظر القائم بتعریفه، فالتسییر مثال مثل باقي العلوم األخرى طرأت علیه عدة 

تطورات التي أضافت معاني جدیدة لمعناه، حبا لالطالع على الكتب التي تتكلم عن التسییر 

  : تعاریف مختلفة لهذه الكلمة نوجزها في أقوال بعض الباحثین في هذا المجالنجد أن هناك 

یرى أن التسییر هو أن تعرف بالضبط ماذا ترید، ثم أن تتأكد أن األفراد : "فریدریك تایلور -

  1."یؤدون بأحسن و ارخص وسیلة ممكنة 

  2". سق وتراقبالتسییر هو أن تتنبأ وتخطط وتنظم وتصدر األوامر وتن:" هنري فایول -

انه إیجاد والمحافظة على ظروف بیئیة یمكن لألفراد من خاللها :" ویرى روبیرت البانیز -

  3". تحقیق أهداف معینة بكفاءة وفاعلیة

ومن خالل التعارف السابقة یمكن القول أن التسییر هو قیام األفراد بعملیة التخطیط  

صدار األوامر ٕ الممكنة وذلك من اجل تحقیق أهداف معینة بكفاءة بأحسن الوسائل  والتنظیم وا

  .وفاعلیة 

                                            
.123ص-.2000بیروت، : العربیةاحمد الشرقاوي ، إدارة األعمال ، الوظائف و الممارسات الوظیفیة ، دار النهضة - 1  
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر 1محمد رفیق الطیب ،مدخل التسییر ،اساسها، وظائف ، تقنیات،ج- 2
.3ص.1995،   
، ص 2002القاهرة مصر ،:، مطبعة النهضة العربیة 1عصام  بدوي استثمار الوقت في ادارة الهیئات الریاضیة ،ط- 3

35.  
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و علیه فالتسییر من العلوم الحدیثة مقارنة بالعلوم االقتصادیة واالجتماعیة، وكلمة التسییر 

العلمي مرادفة لعلوم التسییر ظهرت بدافع الحاجة إلى تحسین مردودیة المؤسسات بحثا عن 

  .مستوى عالي من النمو والتطور 

فالتسییر یحتاج إلى عمل منظم تؤدیه جماعة من الناس إلى شخص یقود هذه الجماعة نحو 

تحقیق المبتغى واألهداف الموضوعیة، فیهیأ لها المناخ المالئم واإلمكانیات المطلوبة حتى 

تحقق المنشود بالدرجة األولى من الكفاءة والفاعلیة، ونظرا لألهمیة البالغة لهذا الدور الذي 

المسیر بدرجات مختلفة وأعباء متنوعة على مستویات إداریة متفاوتة في مختلف یؤدیه 

 4.الهیئات بهذا یحقق التسییر

  :تعریف اإلدارة 1-2

إن الوصول إلى تعریف شامل ومحدد لمعنى كلمة اإلدارة القى الكثیر من الصعوبات حیث 

واحي التركیز التي ینظر یختلف تفسیر معنى اإلدارة باختالف وجهة نظر القائم بالتعریف ون

فاإلدارة مثلها مثل باقي العلوم  –إلى اإلدارة من خاللها والوقت الذي صبغ فیه التعریف

ومن ثم . قد طرا علیها الكثیر من التطورات التي أضافت أبعادا جدیدة لمعناها –االجتماعیة 

ح من تغیرات في فان التعاریف المطروحة في الكتابات اإلداریة المختلفة تعكس ما هو متا

  .ذلك الوقت

والمشاكل  وباستعراض هذه التعریفات نجد أن اغلبیها یعكس انتقادات واهتمامات تقدیمها -

  .التي واجهها المفكرون في ذلك الوقت
                                            

35ص  -.عصام  بدوي استثمار الوقت في ادارة الهیئات الریاضیة  - 4  
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فعلى سبیل المثال، وفي وقت معاصر للثورة الصناعیة كانت معظم المشاكل التي تواجه  -

واإلنتاجیة وتخفیف التكالیف، ومن ثم انعكس ذلك على هذه الفترة هي كیفیة زیادة اإلنتاج 

  .معظم التعریفات التي قدمت وتعكس في نفس الوقت هذه المشكلة

أن تعرف بالضبط ماذا ترید ثم تتأكد أن األفراد :" فنجد أن فریدریك تایلور یرى أن اإلدارة هي

  5."یؤدونه بأحسن وارخص وسیلة ممكنة

أن اإلدارة المختصة هي تجنب أي ضیاع في الجهد ":"بوی"وفي نفس السیاق یرى و یقول

  .اإلنساني و العمل اإلداري المبذول من خالله جهد فكري أو عملي

فن الحصول على أقصى النتائج بأقل جهد حتى : "إلى اإلدارة بأنها" جون مي" بینما یشیر -

أفضل خدمة یمكن تحقیق أقصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملین، مع تقدیم 

  . ممكنة للمجتمع

أنها فن في تطبیق السیاسة اإلداریة الموضوعة ":حسن شلتوت وحسن معوض"كما یعرفها -

  .في اإلطار التنظیمي العام على أن یراعي هنا التطبیق الزمان والمكان

مسؤولیة اجتماعیة تتضمن التخطیط والتنظیم الفاعلین : " بأنها"ادوارد بریك "كما یعرفها  -

قرار اإلدارة الالزمة لضمان سیر األعمال مع الخطة المرسومة و توجیه لع ٕ ملیات المنشاة، وا

  .و مراقبة األفراد في المنشاة 

                                            
.9ص - . 2007عمان،:،دار اجنادین للنشر و التوزیع1محمد فوزي حلوة ، مبادئ االدارة ، ط- 5  
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و من هذه التعاریف یمكن استخالص مفهوم شامل لإلدارة والتي هي فن تنظیم و تدریب 

ءة عالیة لتحقیق السلوك اإلنساني، وهي مسؤولة عن استخدام العناصر المادیة والبشریة بكفا

 6.النتائج المسطرة 

  : تعریف اإلدارة المكتبیة 1-3

لم تعد وظیفة المكتب في وقتنا الحاضر تقتصر على استالم البیانات والمعلومات  وتسجیلها 

وحفظها فقط، بل أصبح المكتب اآلن مركزا هاما لتقدیم خدمة معلومات جیدة إلى كافة 

لذلك فان .ذ القرارات والتخطیط السلیم ألعمال المنظمة إدارات وأقسام المنظمة لسرعة اتخا

اإلدارة المكتبیة اآلن بما تشمله من كافة األعمال المكتبیة التي تؤدى في المكاتب، أصبحت 

فرعا مهما من فروع علم اإلدارة، وتطورت تطورا ملحوظا في أهدافها و مبادئها ووظائفها 

وأجهزة ومعدات وأنظمة الكترونیة لالتصاالت  خاصة بعد إدخال التقنیة الحدیثة من آالت

والحفظ، مما جعل األعمال المكتبیة اآلن في اغلب المنظمات والمنشات والبنوك عنصرا 

رئیسیا في العمل، ولیس عنصرا ثانویا كما كان من قبل، مما ابرز أهمیة األعمال المكتبیة 

ؤدي بدال منها االتصاالت الكتابیة في كافة المنظمات متمثلة في الفروع العدیدة لها والتي ت

جراءات تداولها ثم حفظها كل ذلك مقرون بأعمال السكرتاریة المتنوعة مما  ٕ بكافة أنواعها وا

  7.جعل اإلدارة المكتبیة هي األساس في عمل مدیري المكاتب 

  

                                            
.27ص-. 1981القاهرة ،: ابراهیم عبد المقصود ، التنظیم و  االدارة في التربیة الریاضیة ، دار الشروق -  6  

7-https://hrdiscussion.com/hr105176.html.  



 الفصل الثاني                                                          تسییر وإدارة المكتبة المدرسیة
 

[63] 
 

  إدارة وتسییر المكتبات المدرسیة : المبحث الثاني

  :المبنى و التجهیزات – 2-1

  : المبنى: أوال 

یعتبر مبنى المكتب هو المرتكز الذي تعتمد علیه في تقدیم خدماتها، وال یوجد خدمة 

مكتبیة حقیقیة بدون مبنى مناسب تمارس فیه هذه الخدمة ونظرا لعدم وجود مكان مناسب 

فقد تلجأ اإلدارة المدرسیة إلى . للمكتبة في بعض المدارس خاصة المدارس االبتدائیة

غیر أن التنظیم الجید للخدمة المكتبة المدرسیة یجب أن . د على مكتبات الفصولاالعتما

یعتمد على وجود مكتبة رئیسیة بكل مدرسة مع وجود خطة إلعارة مجموعة من الكتب إلى 

ویركز المكتبیون 8.مكتبات الفصول لفترات زمنیة محددة بحیث یتم استبدالها بصفة دوریة

واصفات التي تجعل من مبنى المكتبة مكانا مناسب ألداء على ضرورة توافر عدد من الم

  : وظائفها وخدماتها ومن أهم هذه المواصفات

  : مناسبة الموقع -1

یتم اختار موقع المكتبة في مكان متوسط بالمدرسة یسهل الوصول إلیه ویتوافر فیه 

راءة وعند الهدوء والبعد عن الضوضاء بما یسمح للمطالعین المستفیدین بالتركیز في الق

ومن المهم اختیار موقع المكتبة بحیث یسمح بزیادة . استخدام مصادر المعرفة المختلفة كذلك

ضافة حجرات جدیدة إلیها دون تحویل كبیر في المبنى یكلف المدرسة نفقات تزید  ٕ مساحتها وا

  عن الحد المعقول 
                                            

.63-62ص -.عبد التواب ، شرف الدین ، االتجاهات الحدیثة في المكتبات و التربیة - 8  
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  : جودة التهویة و اإلضاءة -2

یشترط في مبنى المكتبة الجید توافر التهویة واإلضاءة الطبیعیة إذ أن تواجد عدد كبیر 

ویكون بصحبتهم عدد كبیر من المدرسین، یتطلب توافر الهواء . من التالمیذ في وقت واحد

النقي الذي یتجدد باستمرار لتوفیر جو صحي مناسب،كذلك  الحال بالنسبة لإلضاءة 

لها أي إضاءة صناعیة إذ أن اإلضاءة الطبیعیة تتیح القراءة في جو الطبیعیة التي ال تعاد

طبیعي ال یجهد العین، إال أن هذا ال یمنع من وجود إضاءة صناعیة مناسبة موزعة توزیعا 

جیدا عندما تدعوا الحاجة إلى ذلك إذا كانت المكتبة تستخدم بعد الدوام المدرسي و بعد 

  . كثر فیها الغیوم في أیام الشتاء غروب الشمس أو تحسب لألیام التي ت

  : المساحة  -3

إن توفیر مساحة كافیة لكل قارئ لكي یستطیع القراء في هدوء دون أن یزعج غیره بعد 

أمرا ضروریا  في المكتبة المدرسیة ویجب أن تستوعب المكتبة تالمیذ فصل كامل عند 

ن مساحة المكتبة یجب أن حضورهم إلى المكتبة مع مدرسهم لتنفیذ  حصة المكتبة، كما أ

تستوعب مقتنیات المكتبة من المواد، وتسمح بترتیب األثاث بدون معوقات أو تكدس ویمكن 

القول بأنه كلما كانت مساحة المكتبة واسعة كانت في وضع یمكنها من أداء وظائفها 

  9.المتنوعة في سهول و یسر، ودون معوقات تحد من حریة الحركة 

  

  
                                            

.258-257ص -.عبد الهادي محمد فتحي ، مرجع سابق - 9  
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  :التجهیزات: ثانیا 

تزود المكتبة المدرسیة بأثاث حدیث مصمم خصیصا للوفاء باالحتیاجات األساسیة 

للخدمة المكتبیة فضال عن متانة وتوفر الجوانب الجمالیة فیه، ولقد استطاعت  المكتبات 

خالل الممارسة المیدانیة الوصول إلى مواصفات نموذجیة معیاریة لألثاث المكتبي،و یجب 

  .المكتبات لتوفیر أثاث موحد إتباعها في كافة أنواع

و تحده هذه المعیاریة أنواع األخشاب التي یصنع منها األثاث، و طول وحدات الرفوف 

وعرضها وعمقها، أبعاد أدراج الفهارس وطول وعرض وارتفاع مناضد القراءة و المقاعد 

دم في وغیر دلك من المواصفات المعیاریة التي یجب توافرها في جمیع قطع األثاث المستخ

بقیة أنحاء المدرسة األخرى إذ أن األثاث المدرسي یغلب علیه الطابع الرسمي، أو بعبارة 

  10. أخرى یجب توفر المعاییر والمقاییس المعمول بها دولیا أي بمواصفات عالمیة 

أما األثاث في المكتبة فانه یجب أن یبتعد عن هذا المنظر الرسمي، فالمكتبة مكان 

، و إذا كان التلمیذ مجبرا على الحضور إلى الفصل والمكوث فیه لتلقي یختلف قاعة الدراسة

  .دروسه فانه غیر مجبر إطالقا إلى الحضور إلى المكتبة للقراءة أو المطالعة 

و بذلك تصبح المكتبة مكانا محببا إلى نفوس التالمیذ ویتوافر فیها الجو الذي یدعوا 

  .إلى األلفة و السرور

نوعان من األثاث فاألول أثاث خشبي أما النوع الثاني فهو  و یستخدم في المكتبة

األثاث المعدني، أما األثاث الخشبي فهو األثاث األفضل من ذلك المعدني ففي المناطق 
                                            

.51ص -.مقوماتها ، تنظیمها ، انشطتها : مدحت كاظم ، حسین عبد الشافي ، الخدمة المكتبیة المدرسیة - 10  
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الشدیدة الرطوبة نرى األثاث المعدني یتأثر إلى حد كبیر ویصبح عرضة إلى الصدأ،  كما 

المكتبي وكذلك فان األثاث الخشبي قد ال  انه قد ال یوجد بالمواصفات المعیاریة لألثاث

یصلح للمناطق شدیدة الجفاف أو الحرارة  إال إذا تم تصنیعه من أنواع جیدة من األخشاب و 

المعدن وذلك نظرا الرتفاع أسعار األخشاب وتصنیعها ولقد اثبت هذا األثاث صالحیته في 

وأبعاد  أن تختلف مقاسات المكتبات المدرسیة وغیرها من أنواع المكتبات ومن الطبیعي

وحدات الرفوف و المقاعد والمناضد في مكتبات المدارس االبتدائیة عنها في مكتبات 

المراحل التعلیمیة األخرى، ومن الواجب تنظیم قطع األثاث بشكل یسمح باإلشراف المباشر 

الب على الطالب أثناء استخدامهم للمكتبة مع ترك مساحات خالیة كافیة حتى یستطیع الط

  .11التحرك بسهولة داخل المكتبة

و تعد قطع األثاث المكتبي التالیة كافیة بالمدارس التي یقل عدد طالبها عن األلف 

  .      طالب أو تلمیذ

  .عدد القطع   . قطع األثاث 

  .30 -25  .وحدات رفوف مفتوحة

  .10  .منضدة مطالعة 

  .80 -60  .كرسي أو مقعد مطالعة 

  .9 -1  .وحدات أدراج فهارس 

                                            
51ص  -.مدحت كاظم ، حسین عبد الشافي ، الخدمة المكتبیة المدرسیة  ، مرجع سابق - - 11  
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  .1  .حامل مجالت 

وحدات رفوف عرض وضغط المجالت 

.  

1.  

  .1  .حامل صحف 

  .2  .دوالب حفظ الوسائل التعلیمیة 

  .2  .دوالب حفظ أجهزة العرض 

منضدة مراجعة االستعارات 

  .الخارجیة 

1  

  1  .مكتب أمین المكتبة 

: األثاث اإلضافیة مثل و في حال توافر اإلمكانات المادیة یمكن تزوید المكتبة بقطع  

  12عربة نقل الكتب ، مناضد مطالعة صغیرة  و غیرها من الوسائل المساعدة

  

  

  

  

 
                                            

-.مكتبة الكحول –دمشق –رویدة غویشة –ندى مسعود :إعداد-.إشراف محمد سعید عودة /المكتبات المدرسیة  -
)1996-1997 .( 12  
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  : التنظیم البیبلوغرافي للمواد   2-2

تعد عملیة التنظیم البیبلیوغرافي للمواد التي تم اختیارها للمكتبة المدرسیة عملیة في 

المصادر نفسها فدون تحلیل و تنظیم المواد غایة األهمیة تعادل في أهمیتها عملیة اختیار 

التي تم اختیارها ال یمكن االستفادة منها وهذه العملیة تشتمل على مجموعة من اإلجراءات 

تختلف تبعا الختالف طبیعة مصادر المعلومات المختارة فالمواد السمعیة والبصریة لها 

  .ج إلى أدوات معیاریة إجراءات تختلف عن المواد األخرى كما أن هذه العملیة تحتا

ولكي تؤدي هذه العملیة األهداف المنوط بها ینبغي أن تشمل على الحد األدنى من 

اإلجراءات األساسیة التالیة التي تعتبر من أساسیات اإلجراءات التقلیدیة من جهة ، كما أنها 

 تعد إجراءات ضروریة عند تطبیق النظام اآللي من جهة أخرى، و سوف نركز هذا على

اإلجراءات التقلیدیة للمواد المطبوعة ألنها تمثل الغالبیة العظمى لمحتویات المكتبة وهذا ال 

  13.یمنح أن تتناول باختصار المواد غیر المطبوعة 

  : الكتب : أوال 

یمر الكتاب بعدة مراحل قبل أن یوضع مكانه الصحیح على أحد أرفف المكتبة وقبل 

  :ما یلي الخطوات التي یجب إتباعها في هذا السبیلأن یكون صالحا لإلعارة، و نجمل فی

توضع عالمة أو سمة خاصة على الكتاب تدل على ملكیة المكتبة : ختم الكتاب  -1

  : له، ویمكن أن یتم ذلك بان یختم الكتاب بختم المكتبة و الذي یحتوي على البیانات التالیة 

                                            
دار العلم و اإلیمان للنشر و التوزیع :كفر الشیخ -ابراهیم ، السعید مبروك ، أخصائي المكتبات بین المهنة و الرسالة-

.160ص-.2016، 13  
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  . مكتبة المدرسة -

  .رقم التسجیل  -

  .رقم التصنیف  -

یحتوي على ) سجل العهدة ( یسجل الكتاب في سجل خاص  :تسجیل الكتاب -2

  :البیانات التالیة بالترتیب 

  .رقم التصنیف  -

  ) .رقم التسجیل( مسلسل  -

  عنوان الكتاب واسم المؤلف  -

  .مكان النشر واسم الناشر وتاریخ النشر  -

  .جهة الورود  -

  .تاریخ الورود  -

 14.مالحظات  -

للتصنیف في المكتبة أهمیة كبرى، بل ال تعالي إذا قلنا أن : الكتابتصنیف  -3

التصنیف الجید هو المعیار الذي تمتاز به مكتبة على مكتبة، ویمكن تعریف التصنیف بأنه 

هو ترتیب أوعیة المعلومات ترتیبا من شأنه جمع كتب الموضوع  الواحد في مكان واحد على 

  15.صلة بهذا الموضوع  أرفف المكتبة تجاوزها أوثق الكتب

                                            
.59ص-.2014دار اإلیمان و العلم ،: مصر .المكتبة المدرسیة الشاملة . محمد ، هاني -  14  
.59ص - .المكتبة المدرسیة الشاملة ، مرجع سابق . محمد ، هاني -  - 15  
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و هناك تصانیف كثیرة شائعة ال مجال الستعراضها،أشهرها دوي العشرة وتصنیف 

مكتبة الكونغرس األمریكیة، وهذا إلى جانب عدد كبیر من التصانیف األقل شهرة كتصنیف 

وعلى أي حال هناك ثالثة أسس ینبغي على أمین  الخ ... كاتر و تصنیف رانجاناثان 

  : یأخذها بعین االعتبار عند تصنیف مكتبته هيالمكتبة أن 

  .حجم الكتب وعددها -

  .نستقبل المكتبة و الوظیفة التي تؤدیها -

  .عدد الطالب الذین یستعملون المكتبة ومستواهم العلمي وعمرهم الزمني والعقلي -

یوضع رقم التصنیف على كعب الكتاب وهذا بغرض تجمیع : تكعیب الكتاب  -4

المؤلف الواحد في مكان واحد إضافة إلى تسهیل همة الطالب في الوصول إلى الكتب ذات 

  16.الكتاب بسرعة 

من المهم بعد الحصول على مواد المعلومات المالئمة : عملیة فهرسة الكتب -5

الحتیاجات الطالب تنظیم هذه المواد وعرضها بطریقة تؤدي إلى االستخدام السریع والسهل، 

التي تعد بمنزلة الدلیل لما هو موجود في المكتبة، و ) الفهرس( األداة كذلك من المهم توفیر 

یمكن تعریف الفهرس بأنه أداة دقیقة وسریعة إلیجاد كتاب بعنوان معین أو موضوع معین أو 

  مؤلف معین و لكي یتحقق ذلك البد أن نعتمد على قواعد للفهرسة 

اآلن هي قواعد الفهرسة ولعل أبرز و أنسب قواعد الفهرسة، الفهرسة الوصفیة 

  .األنجلوأمریكیة حیث أنها تقدم ثالث مستویات للوصف 
                                            

.88ص -.عبد الهادي ، محمد فتحي ، مرجع سابق -  16  
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  وهو مستوى مختصر یشمل على العناصر الضروریة للفهرسة  :المستوى األول

وهو المستوى المتوسط ویزید عدد عناصر الوصف به عن المستوى  :المستوى الثاني

  األول 

  17.یحتوي على جمیع عناصر الوصف وهو المستوى المفصل الذي: المستوى الثالث

وبالنسبة للمكتبات المدرسیة فإنها مكتبات صغیرة أو متوسطة، ولذلك فإن المستوى األول من 

و یقتصر المستوى األول على الحقول التالیة .عناصر الوصف یعد مالئما تماما الحتیاجاتها

 :  

  .حقل العنوان و بیان المسؤولیة  -

  .حقل الطبعة  -

  .البیانات المخصصة لمادة أو نوع المطبوع حقل  -

  .حقل النشر و التوزیع -

  . حقل التبصرة أو التبصرات -

  .حقل الترقیم الموحد -

یوضع جیبا للكتاب وترفق به بطاقة جیب الكتاب عادة على :جیب الكتاب  -6

اب ، الصفحة الداخلیة للغالف الخارجي الواقع في آخر الكتاب وتوضع فیه بطاقة جیب الكت

ویوضع  وبعد ذلك یكون الكتاب جاهزا للتداول واإلعارة –وهي تحتوي على البیانات التالیة

  .في مكانه المناسب على رفوف المكتبة  
                                            

.94ص -.مرجع سابق . المكتبة المدرسیة و رسالتها .عبد الشافي ، حسن محمد  - 17  
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  .بطاقة جیب الكتاب  - 

  .عنوان الكتاب  -

  .اسم المؤلف  -

  18.اسم المستعیر  -

من المعروف أن المعلومات التي تتضمنها احدث الكتب تعد قدیمة  :الدوریات:ثانیا 

نسبیا عن المعلومات التي تتضمنها الدوریات، و المكتبة الحیة تحاول أن تسد الثغرة بین 

  19.عالم الكتب والعالم اآلتي الذي تتناول أخباره الدوریات بكل ما فیه من معلومات جدیدة 

دوریات بالنسبة للمكتبات المدرسیة تضاهي أهمیة و لذا یمكننا القول بأن أهمیة ال

الكتب، وتختلف اإلجراءات الخاصة بتجهیز الدوریات لعرضها على الطالب عن إجراءات 

  : وفیما یلي هذه اإلجراءات .الكتب

  : متابعة وصول الدوریات - 1

ذا تم  ٕ ذلك إن قیمة االشتراك السنوي للدوریات التي تم اختیارها تسدد عادة مقدما ، وا

فیجب التأكد من أن جمیع األعداد التي دفعت قیمتها سلفا تصل بانتظام ویمكن تسجیل ذلك 

  : في دفتر خاص یسمى سجل الدوریات وغالبا یشمل على البیانات التالیة 

  عنوان المجلة  -

  .نوع المجلة  -

                                            
94ص -.المكتبة المدرسیة و رسالتها .عبد الشافي ، حسن محمد - 18  
.164ص - .مرجع سابق.أخصائي المكتبات بین المهنة والرسالة .السعید ،  مبروك إبراهیم  -  19  
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  .عدد مرات صدورها  -

  .تاریخ صدورها  -

  .اسم النشر  -

  20.مكان النشر  -

ذلك تقسیم الصفحة إلى شهور السنة أفقیا والسنین رأسیا فیصبح لكل شهر مربع ثم بعد 

خاص به كما یمكن تقسیمه إلى أربعة مربعات أخرى، وهذا في حالة الدوریات التي تصدر 

  .أسبوعیا 

ویجوز تسجیل الدوریات على بطاقات مقویة یوجد فیها البیانات السابقة ترتب ألف بائیا 

ما تصل الدوریات أو المجلة إلى المكتبة یسجل رقم ذلك العدد تحت وعند. في ملف خاص 

و غالبا   xالشهر المعین في البطاقة وفي حالة عدم وصول الدوریات أو المجلة توضع إشارة

یفضل طریقة البطاقات عن السجل، الن البطاقة تعطي مرونة أكثر من السجل و خصوصا 

  21.في عملیة الترتیب للدوریات المسجلة

تحتاج الدوریات إلى معالجة تختلف بعض الشيء عن معالجة :فهرسة الدوریات  - 2

الكتب، وذلك الن أهم شيء یمیز الدوریات عن الكتب كما ذكرنا هو صفة االستمراریة ، 

ولذلك فان مدخل الدوریات مفتوح ال یغلق إال عندما تقف الدوریة عن الصدور ، كذلك یجب 

یة إعداد كل ما تقتنیه المكتبة من تلك الدوریة، فبطاقة أن یذكر في بطاقة فهرسة الدور 
                                            

-.1998دار الثقافة العلمیة ،:القاهرة . المدرسیة و دورها في بناء ثقافة الطالب المكتبة . هالل ، رؤوف عبد الحفیظ  - 
.68ص 20  
90ص -.عبد الهادي ،محمد فتحي، مرجع سابق - 21  
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فهرسة الدوریات هي أوال وسیلة إلیجاد الدوریة، وثانیا سجل لما تقتنیه المكتبة من تلك 

  .الدوریة 

  : و تشمل بطاقة الفهرس المعلومات التالیة

  العنوان  -

  تاریخ صدور أول عدد وصل المكتبة و رقمه -

  .لناشرمكان النشر و اسم ا -

  كونها أسبوعیة أو شهریة  -

  ماذا كانت تحتوي صورا أو غیرها من وسائل اإلیضاح -

و یمكن االعتماد على قواعد الفهرسة االنجلو أمریكیة في فهرسة الدوریات حیث أنها 

  22تحتوي على فصل خاص بالدوریات و طریقة فهرستها

                                                                        :تصنیف الدوریات - 3 

تصنف الدوریات مثل الكتب ویفضل فیها تصنیف دیوي العشري وغالیا یضاف الثالثة 

أحرف األولى لعنوان الدوریة ویعد هذا هو الرقم الخاص لهذه الدوریة بعد االنتهاء من 

عملیتي الفهرسة والتصنیف للدوریات توضع البطاقة في الفهرس وتوضع في الدوریة في 

  لدوریات مكانها على الرفوف الخاصة با

  

  
                                            

.72ص- .هالل ، رؤوف عبد الحفیظ ، المكتبة المدرسیة و دورها في بناء و تنمیة ثقافة الطالب ، مرجع سابق - 22  
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  : المواد السمعیة و البصریة : ثالثا 

بصفة عامة ینبغي أن نسجل المواد السمعیة والبصریة في سجالت خاصة بعد ختمها 

  : بختم المكتبة، ویحتوي السجل غالبا على البیانات التالیة

  مسلسل المادة في السجل  -

  اسم الناشر، مكان النشر، تاریخ النشر : بیانات النشر -

  یانات الطبعة ب -

  مالحظات  -

بعد إتمام عملیة التسجیل تمر هذه المواد بمرحلة أخرى فنیة تسمى عملیة الفهرسة وهي 

عبارة عن وصف للمحتوى المادي على بطاقات الفهرسة مقاس ویتناول هذا الوصف 

  : البیانات التالیة 

  عنوان المادة  -

  بیان المسؤولیة  -

  )، مكان النشر ، تاریخ النشر  اسم الناشر: (بیانات النشر  -

  23.السعة الزمنیة للمادة -

  : العاملون  2-3

نصت كثیر من المعاییر الموحدة للمكتبات المدرسیة عامة و الثانویة خاصة في عدد من 

دول العالم على ضرورة توافر مستویات معینة من العاملین في المكتبة المدرسیة من حیث 
                                            

.160ص-.مرجع سابق .اخصائي المكتبات بین المهنة و الرسالة .ابراهیم ، السعید مبروك -  23  
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العدد و التأهیل المهني، سواء أكان على المستوى األكادیمي في مدارس ومعاهد المكتبات، 

أو على مستوى التدریب على مستوى أعمال المكتبات، وتتراوح هذه المعاییر ما بین وجود 

   250أمین غیر متفرغ في المدارس الصغیرة التي یقل عدد تالمیذها عن 

  كبر من األمناء المتفرغین و المساعدین والكتابیین تلمیذ، و بین وجود عدد ا 300أو 

و یالحظ أن هذه المعاییر ترتبط دائما بین عدد التالمیذ وعدد األمناء، أي كلما زاد عدد 

التالمیذ قابلتهم زیادة في عدد األمناء، و هذا عكس ما یتبع في الدول العربیة، إذ أن تحدید 

  .األمناء یرتبط بعدد الفصول في المدرسة

و یمكن ذكر إعداد ونوعیات العاملین بالمكتبات المدرسیة والثانویة الواردة بمعاییر دول 

  : الكومنولث ، إذ أنها أكثر تفصیال من معاییر الدول األخرى

  الجملة  كتابیون   مساعدون  مهنیون   عدد التالمیذ 

 300اقل من 

  تلمیذ

أمین غیر 

  متفرغ 

  غیر متفرغ  -   -

  1  -  -  1  تلمیذ  300
  

  3  1  1  1  تلمیذ  500

  4  2  1  1  تلمیذ  550

  5  2  2  1  تلمیذ  750

  5  2  2  1  تلمیذ 1050
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وتنص هذه المعاییر على أن وظائف المكتبة یجب أن تشمل على مجاالت مختلفة من 

المؤهالت و الخبرات، من ذلك أن أمین المكتبة یجب أن یكون مؤهال تأهیال جامعیا في 

أمین المكتبة فیجب أن یكون حاصال على مؤهل معترف به في  علوم المكتبات، أما مساعد

المكتبات أو التدریس أو في إنتاج الوسائل التعلیمیة و إصالح و صیانة األجهزة، أما الكاتب 

  24.فیجب أن یكون معدا إعدادا جیدا في مجال األعمال الكتابیة واإلجراءات اإلداریة

مكتبات في احد الدول العربیة،  نأخذ على سبیل أما بالنسبة للمعدالت الوظیفیة لموجهي ال

المثال مصر، فان وزارة التربیة و التعلیم تصدر قرارات وزاریة تحدد إعداد الوظائف الالزمة 

ومسمیاتها بالنسبة ألجهزة دیوان عام الوزارة وأجهزة المدیریات واإلدارات التعلیمیة، وهذه 

لتعلیم، وازدیاد أعداد المدارس ، فضال عن القرارات تتغیر من آن إلى آخر للتوسع في ا

  25.إنشاء إدارات تعلیمیة جدیدة 

  

  

  

  

  

 
                                            

.268- 267ص-.محمد فتیحة ، عبد الهادي ، المكتبة المدرسیة و دورها في نظم التعلیم المعاصر - 24  
.268-267ص - .سابق محمد فتیحة ، عبد الهادي ، المكتبة المدرسیة و دورها في نظم التعلیم  المعاصر ، مرجع - 25 

25  
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  .إدارة مكتبات الثانویة و دورها في تفعیل األنشطة المدرسیة:المبحث الثالث 

ال خالف أن هناك قلیل من الوعي بقیمة وأمین المكتبة ودوره في العملیة التربویة في 

اك جهال واسعا بكونه مرشد مناهج ومستشار معلومات و معلم مدارسنا وثانویاتنا ،كما أن هن

ولیس من األنصاف في شيء أن ننظر إلى أمین المكتبة في  لموضوع المعرفة ذاتها،

الثانویة من خالل منظار عتیق الطراز محدود األبعاد قاصر المسافة لیكون هو المعیار 

والمتحمس لخدمة عمله ،لهذا المنظار الجاري للحكم على أمین المكتبة المتخصص الواعي 

الذي یصور األمین على خازن أو حارس على مجموعة من الكتب والمراجع هو منظار 

عتیق بالي ونظرة مختلفة رجعیة ورأي مرفوض تربویا وعلمیا ألنه یماثل تماما النظرة العتیقة 

ى االستراحة منها إلى إلى مكتبة الثانویة كمكان للراحة و الجلوس واعتبارها مساحة اقرب إل

والفن في كل  المخزون المفتوح ولیست مصدرا للمعرفة ومركزا للتعلیم و منارا للفكر والعلم

  26.مكان

أن مكتبة الثانویة الحدیثة المعروفة باسم مركز مصادر التعلیم في مدارس المقررات 

علیم فیها أساتذة مثال وفي غیرها من المدارس الحدیثة التي تنتهج مناهج عصریة ویقوم بالت

فیها قلب البرنامج ) الثانویة خاصة(تعتبر المكتبة المدرسیة .یسایرون هذه النظرة التربویة 

 التربوي النابض بل وأداته القویة القادرة على إمداد األستاذ وبمساعدة أمین المكتبة بالمعلومة

                                            
.130ص  - . 116ع  - .المكتبات المدرسیة و دورهم التربوي : احمد محمد عیسوي ، التربیة أمنا  - 26  



 الفصل الثاني                                                          تسییر وإدارة المكتبة المدرسیة
 

[79] 
 

والثقافة الجاریة  ذاتيوهي بغیر شك ركیزة أساسیة في التعلم ال والطریقة والمثال وغیرهما،

  27.وهي الجامعة التي ال تنتهي سنوات االنتساب إلیها

  : المدرسیةمكتبة الأمین  -3

  :لمدرسیةمكتبة االإعداد أمین -3-1

أمین مكتبة الثانویة و المدرسیة شخص یقوم بعمل فني خاص داخل مؤسسة تربویة  

  .فطبیعة العمل الذي یقوم به یتكون من ناحیتین رئیسیتین 

فالناحیة األولى فنیة تتلخص في إعداد المكتبة وتنظیمها فنیا حتى تكون صالحة 

  .ومالئمة لظروف العمل 

أما الناحیة الثانیة فهي من الناحیة التربویة یتقابل فیها مع الرواد والمرتادین ویتعاون 

ى تكون مع زمالءه من المدرسین و یقوم فیها بتقدیم الخدمات المكتبیة التي البد منها حت

عملیة التربیة التي تقوم بها الثانویة عملیة ناجحة ولكي یستطیع أن یؤدي هذا العمل المزدوج 

  :یحتاج إلى نوعین من التأهیل و اإلعداد

  اإلعداد الفني في علوم المكتبات :أوال 

وفي هذا اللون من اإلعداد یحتاج األمین ملما بالمبادئ العامة للفهرسة والتصنیف 

والخدمات المرجعیة، وان یكون عارفا بأنواع المكتبات ونظمها المختلفة وان یدرس دراسة 

دقیقة مفصلة عن المكتبة المدرسیة والمشكالت الفنیة الخاصة التي تمییزها عن بقیة أنواع 

ون األمین ملما بأشكال التقدم في المكتبات المدرسیة وخدماتها في الدول المكتبات ،وان یك
                                            

.130ص  -.المكتبات المدرسیة و دورهم التربوي ، مرجع سابق :احمد محمد عیسوي ،  التربیة امنا -  27  
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التي نجحت نجاحا كبیرا في هذا المجال كما یفضل أن یكون هذا األمین ملما بالوضع 

الراهن للمكتبات المدرسیة في الجهة التي سیعمل فیها و ذلك عن طریق الخبرة و التدریب و 

  .المكتسبات القبلیة والمعارفیة

  :اإلعداد التربوي:ثانیا

في هذا النوع من اإلعداد یحتاج األمین أن یلم بمبادئ التربیة وعلم النفس وان یعرف 

شیئا عن تاریخ التربیة وفلسفتها وان یلم بصفة خاصة بفكرة المنهج المدرسي وتطوره و 

الحدیثة وان  الطرق التربویة الحدیثة التي یقوم بتطبیقها خبراء التربیة في كثیر من المدارس

یعرف دور المكتبة ومدى أهمیتها و كیفیة معاونتها لتلك الطرق الحدیثة، كما ینبغي أن یلم 

باالتجاهات المختلفة في دراسة القراءة وموقع المكتبة بالنسبة لكل اتجاه ،كما علیه أن یتحلى 

ي تأدیتها، وأن والتفاني ف بالیقظة و الفعلیة والحماس لعمله والغیرة على واجباته واإلخالص

ومن المهم المین المكتبة أن یكون صحیح الجسم سلیم .یكون ممتلئ بروح الصداقة والتعاون 

البنیة رشیق الحركة قادرا على العمل المتواصل لساعات طویلة وان یكون من هؤالء الناس 

 الذین یشعرون بالسعادة والسرور حین یقوم بتأدیة عمل ناجح في خدمة المطالعین ورواد

  28. المكتبة

  :شخصیة و صفات أمین المكتبة-3-2

إن اختیار المدرس الذي تستند إلیه أمانة المكتبة یجب أن یتم وفقا الستعداد شخصیة معینة 

أو  فقد تلجا إحدى المدارس إلى إسناد المكتبة إلى احد المدرسین الذین یعانون مرضا،
                                            

.145-144ص-.و الكلیات  سعد ، محمد الهجرسي ، المكتبات و المعلومات بالمدارس- 28  
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ر ال یحافظ على وضع المكتبة و الفاشلین في التدریس وفي الحقیقة أن مثل هذا االختیا

نما یحطمها ویتسبب في القضاء علیها فضال  ٕ ضرورتها التربویة في داخل الكیان المدرسي وا

نما یجب أن یتم االختیار على  ٕ عن فشل الخدمة المكتبیة في تحقیق أي هدف من أهدافها، وا

التدریس و غیر أساس معرفة المدرس وتقدیره ألهداف الخدمة ومكوناتها والمناهج و طرق 

ذلك من الوسائل الكفیلة بتحقیق أهداف المدرسة الحدیثة ،كذلك فان هناك صفات شخصیة 

أخرى یجب توفرها في الشخص الذي یسند إلیه اإلشراف على المكتبة مثل حب الكتاب 

واالستعداد للخدمة والیقظة و تقدیر أفكار اآلخرین ومشاعرهم وسعة الصدر والفطنة وسعة 

الروح التعاونیة ،ولیس هناك قواعد صارمة ومواصفات محددة للمؤول عن المكتبة االطالع و 

كما یجب أن یكون األمین عن المكتبة ناجحا ألنه علیه أن یعطي دروسا في كیفیة استخدام 

المكتبة كما یجب أن یكون مستعدا للتضحیة بشطر من وقته في اإلشراف على المكتبة 

  29.وتنظیمها 

داریة وفنیة في وقت واحد، ومن أهم فأمین المكتبة  ی ٕ طلع بمهام تعلیمیة وتربویة وا

األمور التي یجب أن نتحاشاها مشكلة إسناد المكتبة المدرسیة وخاصة في الثانویات إلى احد 

المسؤولین ال لشيء إال ألنه قد فشل في أماكن أو أخرى أو الن لدیه حصصا خالیة أو في 

تیار أمین المكتبة على أساس مؤهالت شخصیة وفنیة أوقات الفراغ ،لذا یجب أن یتم اخ

وعلى أساس وجوده بالمكتبة سوف یزید من فائدتها و فاعلیتها ومن األفضل إسناد المكتبة 

إلى خریجي المكتبات ألنه أدرى بتخصصه إضافة إلى عقد دورات تدریبیة و تجدیدیة لهم 
                                            

.145-144ص-.سعد ، محمد الهجرسي ، المكتبات و المعلومات بالمدارس و الكلیات، مرجع سابق --  29  
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ارة الفنیة والتقنیة الالزمة لتوفیر الطالعهم على كل جدید في علم المكتبات وإلكسابهم المه

  . أفضل الخدمات المكتبیة

  :واجبات أمین المكتبة -3-3

عندما تحاول تحدید واجبات ومسؤولیات أمین المكتبة المدرسیة فال بد أن نضع في 

االعتبار جمیع العملیات اإلداریة والفنیة والتربویة التي تقوم بها المكتبة،وان واجبات أمین 

  .هي القیام و اإلشراف على جمیع هذه العملیات المكتبة 

  :و هذه الواجبات هي

غالقها -1 ٕ   .وضع ترتیبات حضور التالمیذ والفصول إلى المكتبة ومواعید فتحها وا

  .تنظیم األعمال الیومیة و إعداد التقاریر -2

  .تخطیط أسس التعاون مع المكتبة العامة الموجودة بالقرب من المدرسة -3

  .و اإلعالن للخدمة المكتبیة للتالمیذ الدعایة -4

  .إعداد أوامر تزوید الكتب واألدوات وخطابات طلبات الشراء و استالم الكتب -5

  ختم الكتب و تسجیلها و إجراء عملیات اإلعارة والمطالبة بالكتب المتأخرة  -6

صالحها -7 ٕ   .العنایة بالكتب والتوصیة بتجلیدها وا

  30.ها ومتابعة وصولها إلى المكتبة العنایة بالدوریات وتسجیل -8

  .إجراء عملیات الجرد السنوي -9

  :أما الواجبات الفنیة
                                            

.58ص-.حسن عبد الشافي ، محمد محمود رضوان ،الخدمة المكتبیة في المدرسة االبتدائیة --  30  
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  .اختیار الكتب والدوریات وبقیة المواد المكتبة األخرى  -1

عداد الكشافات الالزمة وترتیب البطاقات في إدراج  -2 ٕ فهرسة الكتب وتصنیفها وا

  .الفهارس

لمحافظة على هذا الترتیب بإرجاع الكتب ترتیب الكتب على أرفف المكتبة وا -3

  .المعادة إلى أماكنها األصلیة في األرفف حسب التصنیف

  .القراءة المهنیة في علمي المكتبات والتربیة لتحقیق التنمیة الذاتیة -4

  :أما الواجبات التربویة

تنظیم االستفادة من المراجع وفق المسویات التعلیمیة بضبط استعمال زمن  -1

  .بدقة وعنایةمدروس 

توجیه قراءة التالمیذ واإلرشاد القرائي لهم و تدریبهم على االستخدام الواعي و  -2

  .المفید للكتب والدوریات والمكتبات 

دراسة المناهج دراسة تفصیلیة وربطها بمجموعات المواد المكتبیة لالستفادة منها  -3

  31.في الوقت المناسب

  

  

  
 

                                            
.58ص- .المدرسة االبتدائیة حسن عبد الشافي ، محمد محمود رضوان ،الخدمة المكتبیة في --  31  
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 :التعریف بمكان الدراسة : المبحث األول

  –أوالد بوغالم –التعریف بثانویة محمد باشا محمد  -1-1

تقع ثانویة محمد باشا محمد في بلدیة أوالد بوغالم التابعة إقلیمیا لدائرة عشعاشة، في أقصى 

  .المنطقة والیة مستغانم وتحمل اسم الشهید محمد باشا محمد وهو ابن 

والذي ضحى بالغالي والنفیس فضحى بنفسه من أجل .1902 – 06 -19من موالید   

فلم یعمر كثیرا علیه الرحمة  1959المنطقة و الوطن، حیث سقط في میدان الشرف في سنة 

  .و المجد و الخلود 

قاعة  19في شهر سبتمبر، فهي تتوفر على  2009فتحت الثانویة أبوابها للتالمیذ من العام 

) . الهندسة الكهربائیة  –للهندسة المیكانیكیة(مخصصة للدراسة وأربعة مخابر وورشتین 

  .إضافة إلى مدرج ومكتبة وقاعة للریاضة و مطعم وقدرة استیعاب اربع مائة تلمیذ و تلمیذة

 45هؤالء التالمیذ یتوزعون على واحد و عشرین فوجا تربویا یؤطرهم طاقم تربوي مكون من 

وأستاذة وطاقم إداري یضم مدیرا وناظرا ومستشارا للتربیة وخمسة مشرفین تربویین و أستاذا 

  .ستة أعوان مهنیین 

و تعد الثانویة من المؤسسات الرائدة على مستوى الوالیة التي لطالما شرفتها بنتائجها الباهرة 

العام الماضي حیث إذ احتلت المرتبة الثانیة والئیا ولمدة ثالثة مواسم متتالیة أخرها كان 

  .بالمائة من اإلجمالي وهي نسبة جیدة 80وصلت نسبة النجاح إلى 
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  –عشعاشة  –التعریف بثانویة األخوین بلقاسمي 

هي ثانویة كباقي الثانویات معناها في اسمها، وقد سمیت بهذا االسم نسبة لألخوین الشهیدین 

  .ء عن الوطن بلقاسمي اللذان حاربا ودافعا كباقي المجاهدین والشهدا

  .تقع ثانویة األخوین بلقاسمي في بلدیة عشعاشة دائرة عشعاشة  والیة مستغانم 

لتصبح المؤسسة الثانیة على مستوى  2012-09-06الثانویة في  نشاتو قد افتتحت ا

مترا مربعا، تقع في منطقة حضریة في الواجهة األمامیة  11187المنطقة ، تبلغ مساحتها 

  ر الثانویة على تهیئة اإلمكانیات المادیة والمعنویة و تحقیق لمقر الشرطة ، تسه

وقد حققت الثانویة منذ افتتاحها نتائج .األهداف المسطرة، والمتمثلة في تحسین مردود التالمیذ

مقبولة وجیدة وشرفت المنطقة خاصة و الوالیة بشكل عام في دورات البكالوریا و المسابقات 

  . بین الثانویات 

  :الوصف الداخلي لمكتبة ثانویة محمد باشا محمد  -1-2

توجد المكتبة في الطابق األرضي للمؤسسة إذ تعبر الشریان األساسي لها، فنجدها تحتوي 

وعاء معلوماتي في مختلف  2900على الكثیر من الكتب والمراجع إذ بلغ االجمالى حوالي 

ة و األدبیة، كما نجد بها سجل جرد المجاالت، التي تفید جمیع األطوار بجمیع شعبها العلمی

تعتمد المكتبة .خاص الكتب وسجل جرد خاص بالمجالت واألقراص المضغوطة والخرائط 

  : على توقیت یلبي مطالب المستفید فنجدها تفتح على فترتین 

  . 12:00           8:00:   الفترة الصباحیة من 
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  . 16:00            13:00: الفترة المسائیة من 

  :ككل المكتبات تحتوي على العدید من األثاث نوضحها في الجدول و

  العدد االجمالي   األثاث و العمال 

  03  عدد العمال 

  28  عدد الكراسي 

  10  عدد الطاوالت 

  09  عدد الرفوف

  01  جهاز إعالم ألي 

  02  طاوالت كبیرة 

  :الوصف الداخلي لمكتبة ثانویة األخوین بلقاسمي

الثانویة خدماتها كباقي الثانویات بالمجان للتالمیذ واألساتذة وغیرهم، إذ یرتاد تقدم مكتبة 

علیها في الغالب طالب الطور األخیر بنسب عالیة مقارنة باألطوار األخرى لكي یحصلوا 

كتاب بمختلف  3101على المعلومات بمختلف الموضوعات، إذ بلغ إجمالي الكتب 

تحتوي على العدید من اللوازم التي تریح للمستفید إمكانیة المجاالت ، مع العلم أن المكتبة 

عمال ومن حیث التجهیزات نبینها  05االستفادة في راحة تامة، اذ نجد عدد العمال قد بلغ 

  :في الجدول التالي
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  06   رفوف خشبیة

  04  رفوف حدیدیة 

  01  خزانة خشبیة 

  01  مكتب 

  01  أریكة

  21  طاوالت

  42  كراسي

  01  إعالم أليجهاز 

  05  طاولة كبیرة
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  )المقابلة ( أداة جمع البیانات : المبحث الثاني 

  :عرض المقابلة -1- 2 

  - ثانویة محمد باشا محمد أوالد بوغالم – 

  .التعریف بالمكتبة المدرسیة للثانویة : المحور األول 

  ما تعریفك و وجهة نظرك للمكتبة ؟:1س

ثراء رصیده  عن الخزان والممول الرئیسي للتلمیذمكتبة الثانویة عبارة : 1ج ٕ في أفكاره وا

الفكري و تغذیة مهاراته، ما یعاب على مكتبة الثانویة أنها تقع بالقرب من ساحة المدرسة 

  األمر الذي یعیق السیر الحسن للنظام و اإلخالل به، بسبب الفوضى التي یسببها تالمیذ 

  إدارة المدرسة للمكتبة ؟هي اإلمكانات التي توفرها  ما: 2س

مادیا ومعنویا، إذ ال تبخل بتخصیص جزء مهم من نجد المؤسسة تدعم المكتبة : 2ج

المیزانیة الخاصة بها ،فنجد المقتصد یدعم المكتبة بتوفیر األثاث و العتاد الالزم والكتب و 

  .المعاجم و القوامیس وحتى العمال المشرفین على المكتبة

  نایة والتجهیزات تساهم في خلق جو یناسب تنمیة الخدمة ؟هل الموقع و الب: 3س

صراحة الموقع غیر مناسب للمكتبة إذ نجدها قریبة جدا من ساحة المؤسسة األمر :  3ج

الذي یعیق على الرواد الفهم الصحیح والتشویش في أفكارهم أما فیما یخص التجهیزات 

  .ها مما یتیح  للرواد الراحةفمكتبة الثانویة تتوفر على الكم الهائل و الوافر من

  ؟ ما هي أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة:4س
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تقدم الخدمات المكتبیة استرجاع المعلومات وما یتضمنه من إرشاد مكتبي ومهني و  :4ج

  .مساعدة رواد المكتبة لالستفادة ویشمل ذلك اإلعارة و خدمات المراجع

  هل رصید المكتبة كاف؟:5س

نعم رصید المكتبة كاف لتلبیة حاجات الرواد والمستفید، مع وجود البعض من  : 5ج

النقائص في عدد النسخ للكتب ولتجنب المشاكل التي قد یسببها نعمد إلى إحالة الكتاب ذو 

  .النسخ الواحدة إلى اإلعارة الداخلیة 

  .تنظیم المكتبة : المحور الثاني 

  وجد وكیف؟ هل للمكتبة قانون داخلي ؟ لماذا:  1س

نعم للمكتبة نظام داخلي خاص بها، إذ ال یسمح للتلمیذ من اخذ الكتاب إال ببطاقة : 1ج

القارئ، كما یمكن تجدید مدة اإلعارة حسب رغبات المستفید، و قد وجد هذا النظام لضمان 

  .التوازن للمكتبة وسیرها في ظروف مناسبة ومراعاة متطلبات الرواد

  نظیم اإلعارة بین مختلف المستویات التعلیمیة بالثانویة؟هل لدیكم برنامج لت: 2س

نعم ، یوجد برنامج خاص لإلعارة ولجمیع المستویات والشعب الخاصة بالتالمیذ حیث  : 2ج

خصصنا حصة األسد للشعب المقبلة على البكالوریا لمساعدتهم فكریا تنمیة قدراتهم وهذا 

، كما خصصنا أوقات إعارة للمسؤولین دون إهمال والتقلیل من دور المستویات األخرى

  .وحتى األساتذة لالستفادة قدر المستطاع من رصید المكتبة

  كیف یتم توفیر المجموعات المكتبیة و هل تلبي احتیاجات المجتمع المدرسي ؟ :  3س  
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یتم توفیر الرصید الوثائقي الموجود في المكتبة عن طریق عقد اجتماع مع المدیر و : : 3ج

وتوفیر مجموعة من النقائص للرواد وذلك لإلدالء بتوجهاتهم الفكریة وذلك لمحاولة المقتصد 

سد الفراغ، كما تعمل المكتبة على توفیر سجل خاص بالنقائص على مستوى الكتب واألوعیة 

  .المعلوماتیة لتلبیة حاجات المجتمع المدرسي الخاص بكل المستویات

  المكتبة؟ما طبیعة التصنیف المعمول به في : 4س

  تعتمد مكتبة ثانویة محمد باشا محمد مثل باقي المكتبات على تصنیف دیوي العشري : 4ج

  030، الموسوعات واألطالس 900، التاریخ و الجغرافیا 000على سبیل المثال العمومیات 

  .باإلضافة إلى التصنیفات األخرى المعروفة 

  لوثیقة والمعلومة معا ؟ هل یساعد المجتمع المدرسي في عملیة الوصول ل:  5س

في الغالب ال نتلقى تلك الصعوبات التي ال یمكن حل مشاكلها، فالمكتبة تعتمد على :5ج

فهرس تقلیدي لعناوین الكتب یدل التالمیذ على رغباتهم ولكن یوجد في بعض األحیان من 

یضاحات ٕ   .یرید فهم الكتاب بصورة أوضح فیرشدهم أمین المكتبة و یقدم مساعدات وا

  النقائص التي تعاني منها المكتبة؟: لمحور الثالث ا

  هل هناك نقائص تعاني منها المكتبة؟: 1س

  :نجد في المكتبة البعض من النقائص:  1ج 

  .نقص عدد النسخ في بعض الكتب -

  .تدني نسبة استغالل الكتاب بالنسبة للسنة األولى  -
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  .الفهرسة و التكشیف و الملخصات غیر متوفرة  -

  .توفر تجهیزات حدیثة كخدمات اإلعالم اآللي عدم  -

من وجهة نظرك ، هل تعتبر اإلصالحات الجدیدة تشكل خلل في توازن الرصید مع  :2س

  مقررات الدراسیة ؟ 

أكید أن المقررات الدراسیة تشكل عائقا وهاجسا لدى أمناء المكتبات فباختالف  :2ج

والمصادر المعلوماتیة وهذا هاجس لدى  المنظومات التعلیمیة البد من االختالف في الكتب

  المكتبة وجب اإلسراع في إیجاد الحلول الممكنة له 

  هل التأخیرات التي تواجهها المكتبة في اإلعارة تعد مشكال و كیف یمكن حلها ؟ :3س

تعتبر التأخیرات التي تواجهها المكتبة في اإلعارة مشكال لطالما عانت منه المكتبة إذ  :3ج

یسبب ذلك في الفوضى بین التالمیذ ، فالتلمیذ الذي یطیل إعارة الكتاب یقوم بحرمان 

اآلخرین ولحل هذه األزمة كان لزاما على أمین المكتبة تطبیق عقوبات على المتأخرین 

  .و تسلیط عقوبة حجزها لمدة من الزمن بسحب بطاقة القارئ 

  ما هي أهم الحلول التي تقترحونها ؟:4س

تنظیم حصص ثابتة للمكتبة لزیادة الثروة العلمیة باإلضافة إلى تشجیع المستفید على :4ج

مداومة المطالعة كما یجب التنویع في الرصید الوثائقي وهذا یكون بتقسیم میزانیة اإلعارة 

  .بالتساوي على الشعب

  كیف یمكن أن تتصور المكتبة المدرسیة في المستقبل في ظل التطور الحدیث ؟:5س
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نجد آن نسبة إذ  ،تفقد بریقها ولمعانها في ظل التطورات الحدیثة مكتبة الثانویة :5ج

المطالعة نقصت بشكل رهیب فالتلمیذ یعزف عن المكتبة ویفضل التكنولوجیا على البحث 

  .وفر المعلومات بشكل أسهل وسرعة كبیرةالمیداني، فشبكة االنترنت ت

  .مكتبة ثانویة األخوین بلقاسمي  

  .التعریف بالمكتبة المدرسیة للثانویة : المحور األول 

   ما تعریفك و ووجهة نظرك إلى مكتبة الثانویة ؟:  1س

تقع في الطابق الرابع للمؤسسة، ذو موقع استراتیجي هادئ بعید عن الضوضاء و :  1ج

التي یسببها التالمیذ في ساحة الثانویة، حجمها یسمح باستیعاب الكتب من جهة و الفوضى 

القراء من جهة أخرى ، فهناك قاعة مخصصة للمطالعة بالنسبة للتالمیذ و الطالب أو حتى 

مترا و  20المسؤولین عن المؤسسة، مضیئة وذات تهویة مناسبة، یبلغ طولها حوالي 

نافذة ذات الحجم  20لى ساحة الثانویة، كما توجد بها  مترا بها شرفة تطل ع 15عرضها 

الصغیر، مع وجود قاعة صغیرة للوثائق األرشیفیة و قاعة أخرى مخصصة لعملیة الفرز و 

  .المعالجة العلمیة للكتب 

  ما هي اإلمكانیات التي توفرها إدارة المدرسة للمكتبة ؟ :  2س

ت الهائلة للسیر الحسن للمكتبة ومساعدة توفر إدارة الثانویة العدید من اإلمكانا : 2ج

الطالب و الرواد من مختلف شرائح المؤسسة، فنجد أن الثانویة تقدم جزءا هاما من میزانیتها 

  .الخاصة، وذلك لتوفیر كل متطلبات المكتبة من موارد مادیة و بشریة
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  : فمن حیث الموارد المادیة و البشریة نجد - 

  : الموارد البشریة -/ أ 

  .عمال 5و نجد في المكتبة : الموظفون 

  مساعد وثائقي أمین محفوظات * 

  .عمال عقود ما قبل التشغیل 4* 

  : الموارد المادیة -/ ب 

تدعم المكتبة من طرف المقتصد الذي یسیر مالیة المؤسسة مع العلم أن للمكتبة قیمة مالیة 

  : هذا الدعم في خاصة من المیزانیة العامة للمؤسسة لدعم المكتبة، و یتمثل

  : التزوید بالتجهیزات و هي مبینة في الجدول التالي – 1

  06   رفوف خشبیة
  04  رفوف حدیدیة 
  01  خزانة خشبیة 

  01  مكتب 
  01  أریكة

  21  طاوالت
  42  كراسي

  01  جهاز إعالم ألي
  01  الذاكرة المركزیة 

  05  طاولة كبیرة
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  تساهم في خلق جو یساعد على تنمیة الخدمة ؟هل الموقع والبنایة والتجهیزات :  3س 

نعم، المبنى والموقع یساعد في تنمیة الخدمة بالبعد عن الضوضاء والفوضى التي :  3ج 

یسببها التالمیذ یساهم مساهمة فعالة في زیادة اإلنتاج الفكري والتنمیة في الخدمة كما تعتبر 

كلما كانت التجهیزات كافیة كانت الخدمة التجهیزات حافزا ودافعا في ترقیة الخدمة أي أنة 

  .أفضل

  ما هي أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة ؟ :  4س 

المكتبة في تزوید التالمیذ بالمعلومات والكتب الالزمة إلثراء رصیدهم المعرفي  تساهم:  4ج 

  . وتلبیة حاجیاتهم لكل المستویات

المعلومات الالزمة لقیام المؤسسة إدارة و تنمیة المجموعات بما یضمن توفیر مصادر  -

  .بمهامها في التعلیم والبحث وذلك عن طریق االختیار والتزوید والتسجیل 

تنظیم تلك المجموعات وما یتضمنها ذلك من فهرسة وتصنیف وغیرها من العملیات التي  -

  .یذتكفل ضبط مجموعاتها وتحلیلها و صیانتها وهذا یؤدي إلى تسهیل عملیة المطالعة للتلم

تقدیم الخدمات المكتبیة واسترجاع المعلومات وما یتضمنه من إرشاد مكتبي ومهني و  -

  .مساعدة رواد المكتبة لالستفادة ویشمل ذلك اإلعارة وخدمات المراجع

التعاون والتنسیق و ذلك لالستفادة من المصادر المعلوماتیة والمشاركة واإلسهام في نجاح  -

  .شبكة المعلومات

  رصید المكتبة كاف ؟هل :  5س 
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، حیث أن بعض یوجد في بعض األحیان بعض النقائص ولكن ال تعاب على المكتبة:  5ج 

النسخ من الكتب تتداول بكثرة بین التالمیذ وهذا عائق أمام المكتبة بحیث ال یمكن بل من 

   .المستحیل توفیر الكم الهائل من طلباته، و لعالج هذا النقص نضع مدة إعارة معینة

  .تنظیم المكتبة : المحور الثاني 

  هل للمكتبة قانون داخلي خاص بها ؟ لماذا وجد و كیف ؟ :  1س 

نعم ، یوجد قانون داخلي للمكتبة ویتضمن مدة محددة و العقوبات المطبقة للتالمیذ و :  1ج 

ن الرواد الذین تجاوزوا المدة القانونیة وذلك بسحب بطاقة المكتبة الخاصة بهم حسب القانو 

المعمول به، كما یتضمن ضبط الهدوء والنظام داخل المكتبة، ووجد هذا القانون لتنظیم 

المكتبة و السیر الحسن لها وذلك نظرا الن التالمیذ یحتفظون بالوعاء المعلوماتي أكثر مدة 

  . ممكنة، و آل هذا إلى حرمان التالمیذ اآلخرین من المادة المعرفیة

  یم اإلعارة بین مختلف المستویات التعلیمیة بالثانویة ؟ هل لدیكم برنامج لتنظ : 2س 

نعم ، یوجد برنامج خاص لإلعارة ولجمیع المستویات والشعب الخاصة بالتالمیذ ، :  2ج 

حیث خصصنا حصة األسد للشعب المقبلة على البكالوریا لمساعدتهم فكریا وتنمیة قدراتهم ، 

األخرى، كما خصصنا أوقات إعارة للمسؤولین وهذا دون إهمال والتقلیل من دور المستویات 

  .وحتى األساتذة لالستفادة قدر المستطاع من رصید المكتبة 

  كیف یتم توفیر المجموعات المكتبیة و هل تلبي احتیاجات المجتمع المدرسي؟ :  3س 
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یتم توفیر الرصید الوثائقي الموجود في المكتبة عن طریق عقد اجتماع مع المدیر :  3ج 

تصد وتوفیر مجموعة من النقائص للرواد و ذلك لإلدالء بتوجهاتهم الفكریة وذلك والمق

لمحاولة سد الفراغ، كما تعمل المكتبة على توفیر سجل خاص بالنقائص على مستوى الكتب 

  .و األوعیة المعلوماتیة لتلبیة حاجات المجتمع المدرسي الخاص بكل المستویات 

  به بمكتبة الثانویة ؟طبیعة التصنیف المعمول  ما:  4س 

تتبع مكتبة ثانویة األخوین بلقاسمي المتواجدة على مستوى دائرة عشعاشة التصنیف :  4ج 

المعمول به تقریبا على مستوى اغلب المكتبات، والمعروف بتصنیف دیوي نسبة إلى صاحبه 

  ، وهذا لتصنیف كل كتاب حسب مضمونه مثال" مالفیل دیوي" 

  ).530زیاء الفی – 510الریاضیات ( 

  هل یساعد المجتمع المدرسي في عملیة الوصول للوثیقة و المعلومة معا ؟ :  5س 

أحیانا ، حیث نتلقى بعض الصعوبات لفهم مقصود الرواد من المجتمع المدرسي :  5ج 

  .للمكتبة ، حیث ال یمكن للتلمیذ تفهم فكرة التصنیف الخاص بالكتاب 

  .ي منها المكتبة النقائص التي تعان: المحور الثالث 

  هل هناك نقائص تعاني منها المكتبة ؟:  1س 

  :هناك بعض النقائص نوجزها في النقاط التالیة :  1ج 

  .نقص عدد النسخ في بعض الكتب  -

  .تدني نسبة استغالل الكتاب بالنسبة للسنة األولى  -
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  .الرفوف الخشبیة ال تالئم حجم المكتبة وغیر صالحة لوضع الكتاب فیها  -

  .الفهرسة و التكشیف والملخصات غیر متوفرة  -

  .عدم توفر تجهیزات حدیثة  -

من وجهة نظرك، هل تعتبر اإلصالحات الجدیدة تشكل خلل في توازن الرصید مع :  2س 

  المقررات الدراسیة؟ 

تعتبر اإلصالحات الوزاریة الجدیدة عائقا في توازن الرصید المعرفي الخاص  نعم، :2ج 

بالمكتبة، حیث نجد أن المقررات الدراسیة التي أقرتها الوزارة المعنیة ال تتماشى والكتب 

الموجودة في المكتبة، فنجد البعض من الكتب قد انتهت صالحیتها على المكتبة وأنها ال 

  . ها بعد التعدیل الوزاريتقدم الفائدة المرجوة من

  هل التأخیرات التي تواجهها المكتبة في اإلعارة تعد مشكال وكیف یمكن حلها؟:  3س 

نعم تعتبر التأخیرات في اإلعارة مشكال فهي تسبب الخمود والكسل بالنسبة للتالمیذ،   : 3ج 

ؤول في كما تسبب في تجمید المهارات، و كسل العقول ولحل هذه األزمة وجب على المس

  .المكتبة مراعاة هذه الظروف ومعاقبة المخالفین للقانون الخاص بنظام اإلعارة 

  ما هي أهم الحلول التي تقترحونها ؟  : 4س 

  : نضع الحلول على شكل نقاط  : 4ج 

  .تنمیة المهارات في استخدام المراجع  -

  . تشجیع التالمیذ على البحث والدراسة -
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  .في مجال المعرفة العلمیة  سد الحاجة و تنمیة العقل -

  .اغتنام  المنهج المدرسي ومصدر من مصادر الثقافة  -

  .تنویر العقول الناشئة  -

  .حث التالمیذ على ارتیادهم للمكتبة باعتبارها مركز فكري ومعرفي -

كیف یمكن أن تتصور مكتبة الثانویة في المستقبل خاصة في ظل التطورات  :5س 

   التكنولوجیة الحدیثة ؟

  : من الصعب على المكتبة المحافظة على مكانتها و ذلك یجب : 5ج 

  .توفیر المتخصصین في مجال علم المكتبات -

  .تحدید مكافآت لنشاط المستفیدین المتعلق بالمكتبة -

  .تشجیع التلمیذ على مدوامة المطالعة واالرتیاد للمكتبة -

توفیر التجهیزات المكتبیة مثل الرفوف الحدیدیة والحواسیب اآللیة وتزویدها ببرامج البحث  -

  مثل برنامج السنجاب 

التنویع في الرصید الوثائقي وهذا یكون بتقسیم میزانیة اإلعارة بالتساوي على الشعب  -

  .باستثناء شعب الطور األخیر المقبلین على البكالوریا 
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  :  تحلیل المقابلة  -2-2

  - اوالد بوغالم –ثانویة محمد باشا محمد : تحلیل المقابلة 

أوالد بوغالم ،  –بعد اإلجابة عن األسئلة من طرف أمین مكتبة ثانویة محمد باشا محمد 

بینت لنا المشرفة على المكتبة الدور الذي تلعبه مكتبة الثانویة في المستوى التحصیلي لدى 

خالل الرصید المعلوماتي والوثائقي الهائل الموجود على مستواها في  التلمیذ ، وذلك من

جمیع التخصصات وكافة الشعب العلمیة واألدبیة، باإلضافة إلى األوعیة المعلوماتیة 

هل : الثقافیة، ومن خالل المقابلة التي أجریناها مع المشرف على المكتبة طرح السؤال التالي

اهم في خلق جو یناسب تنمیة الخدمة؟، حیث كانت اإلجابة للموقع والبنایة والتجهیزات تس

بأن الموقع غیر مناسب للمكتبة إذ نجدها قریبة جدا من ساحة المؤسسة األمر الذي یعیق 

على الرواد الفهم الصحیح والتشویش في أفكارهم أما فیما یخص التجهیزات فمكتبة الثانویة 

وهذا عامل رئیسي إلثراء . یح  للرواد الراحةتتوفر على الكم الهائل والوافر منها مما یت

المستوى الفكري لدى رواد المكتبة فالضوضاء والضجیج یسبب االنهیار العصبي والتشتت 

إذا تعتبر المكتبة مكانا هادئا بعیدا عن . الذهني لدیهم، مما یؤدي إلى عدم االستیعاب

هل : " ا إشكاال آخر تمثل في المشاكل الیومیة، یرتاح فیه ذهن القارئ ویغذیه ، كما طرحن

؟ یوجد في بعض األحیان بعض : وكانت اإلجابة على النحو التالي" رصید المكتبة كافٍ

، حیث أن بعض النسخ من الكتب تتداول بكثرة بین النقائص ولكن ال تعاب على المكتبة

ئل من التالمیذ وهذا عائق أمام المكتبة بحیث ال یمكن بل من المستحیل توفیر الكم الها
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وهذه اإلجابة في ذكاء كبیر من قبل . طلباته، ولعالج هذا النقص نضع مدة إعارة معینة

المشرفین على المكتبة ن إذ یحاولون جاهدین لفك العزلة بین القارئ والكتاب ذو النسخ 

  .الواحدة أو المحدودة، بإحالته إلى اإلعارة الداخلیة لیستفید منه أكبر عدد ممكن من الرواد

نجد أن المكتبة تحتوي على نظام داخلي خاص یتضمن مدة محددة لإلعارة  والعقوبات كما 

المطبقة للتالمیذ والرواد الذین تجاوزوا المدة القانونیة وذلك بسحب بطاقة المكتبة الخاصة 

بهم حسب القانون المعمول به، كما یتضمن ضبط الهدوء والنظام داخل المكتبة، ووجد هذا 

المكتبة والسیر الحسن لها وذلك نظرا الن التالمیذ یحتفظون بالوعاء القانون لتنظیم 

المعلوماتي أكثر مدة ممكنة، وآل هذا إلى حرمان التالمیذ اآلخرین من المادة المعرفیة، وهذا 

إن دل على شيء إنما یدل على التسییر المحكم واإلدارة المبهرة للمكتبة في التنسیق 

  .داومة الجیدة واالستمراریة في األداء والفعالیة والصرامة للمشرفین لضمان الم

وباعتبار المكتبة من أهم المصادر التعلیمیة بالثانویة فهي أكثر من ضروریة للرفع من 

مكانیة توفیر كتب  ٕ المستوى التحصیلي الدراسي للتالمیذ، لمساهمتها في إجراء البحوث وا

ع استخدام مجموعاتها واالرتیاد إلیها تساعد على ذلك ، كما تسعى مكتبة الثانویة إلى تشجی

من قبل المجتمع المدرسي، وخاصة الطور األخیر، وذلك من خالل األنشطة التي تقوم بها 

كاالحتفال بیوم العلم مستغلة الفرصة للتعریف بالمكتبة والترویج للكتاب وأهم المقتنیات 

ألكثر روادها كما تنظم  الجدیدة واإلصدارات، إضافة إلى منح جوائز خاصة بهذه المناسبة
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مسابقات فكریة بین التالمیذ في المناسبات العلمیة، وتقوم بتنظیم معرض خاص لهوایات 

  .التالمیذ كالرسم وغیره 

الصعوبات التي تواجه التالمیذ في ارتیاد واستخدام المكتبة تتمثل في وقت فتح المكتبة الذي 

ق أوقات الفراغ ووقت فتح المكتبة مثال عدم یوافق وتمدرس التالمیذ، باإلضافة إلى عدم تواف

، كما یعتبر البرنامج المكثف للحصص الدراسیة من أهم  ً فتح المكتبة یوم الثالثاء مساء

العراقیل التي تواجه استخدام المكتبة من قبل التالمیذ، فعدم وجود فراغ أو حصة مخصصة 

اد استعماالت الزمن للحصص للمكتبة یخلق فجوة تنظیمیة لتخطیط إدارة الثانویة في إعد

المبرمجة، كما لم توضح المسؤولة عن المكتبة عن األسباب الذاتیة أو الخارجیة المتعلقة 

بالتالمیذ والتي بإمكانها أن تكون من أكبر العراقیل والحواجز التي تمنع استخدام المكتبة 

  ).بالدراسة عدم االهتمام(واألمور الثقافیة ) مشاكل عائلیة(كالظروف االجتماعیة 

وذلك . تعتبر المساحة الكبیرة للمكتبة من أهم العوامل المساعدة على تردد التالمیذ إلیها

لتجنب الفوضى واالزدحام داخلها، وبكبر المساحة كان لزاما وفرة األوعیة المعلوماتیة فنجد 

 كتاب، یعني أن المكتبة قادرة على سد كل احتیاجات 2900المكتبة تحتوي على حوالي 

  .التالمیذ وخاصة المقبلین على اجتیاز االمتحانات النهائیة

تسعى المكتبة على وضع آفاق مستقبلیة لتمكین المنظومات التربویة لتماشى ومتطلبات 

تكنولوجیا العصر، فنجاح هذه اآلخرة مرهون بتفوق تالمیذها، فالنجاح ال یكون إال باألداء 
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المستقبلیة التزوید بالوسائل التكنولوجیة لتطویر الخدمات الفعال والجید للمكتبة، فمن اآلفاق 

  .المكتبیة كالفهارس اآللیة مما یتطلب توفیر المكتبة بالحواسیب

باإلضافة إلى ذلك فإن المكتبة تسعى إلى اقتناء مجموعات رقمیة على وسائط إلكترونیة 

س یمكن للمكتبة أن متضمنة مواد برامج التعلیم من تمارین وحلول ودروس وعلى هذا األسا

تحقق كافة أهداف الثانویة المتمثلة في الرفع من التحصیل الدراسي، وتدعیم البرامج التعلیمیة 

  .       وتطویرها ونجاح التالمیذ بنسب أكبر

  .ثانویة األخوین بلقاسمي: تحلیل مقابلة  

خالل المقابلة  من خالل اإلجابة من طرف المسؤولة عن المكتبة والمكلفة بتسییر شؤونها من

المباشرة، حیث رأت وأكدت أن المكتبة المدرسیة عامة ومكتبة الثانویة خاصة أنها مكملة 

ومتممة لإلنتاج الفكري للطالب الذي یتلقاه من طرف المعلم في الدرس، وذلك من خالل الكم 

كالكتب  الهائل والرصید الوثائقي والمعلوماتي الذي تتوفر علیه المكتبة من الكتب المتنوعة

الثقافیة والدینیة وغیرها، والتي تتمثل في الكتب شبه المدرسیة، باإلضافة إلى المجموعات 

المكتبیة والتي تشمل التخصصات والشعب كلها الموجودة بالثانویة والمتعلقة بمسار ومنهجیة 

وین التعلیم المقررة من طرف الوزارة، كما أوضحت لنا المسؤولة عن المكتبة في ثانویة األخ

بلقاسمي أهم األشكال المعلوماتیة التي توفرها المكتبة والتي تتمثل في الكتب بمختلف أنواعها 

كالكتب المدرسیة في الشعبتین العلمیة واألدبیة وكذا القوامیس والمعاجم بمختلف اللغات 

س، كما العربیة، الفرنسیة، االنجلیزیة، اإلسبانیة وكذا اللغة األلمانیة، وكذلك القصص واألطال
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نجد أن مكتبة الثانویة والمشرفة عنها تحاول أن تواكب وتتماشى مع متطلبات التلمیذ أو 

الطالب تكنولوجیا، وتسعى جاهدة لتحقیق ذلك، فمكتبة الثانویة تتوفر على أقراص 

سواء التي یتم اقتناؤها والتي تحتوي على تمارین ودروس وتمارین   cd- romمضغوطة

وث، وتوضع في المكتبة وكذا منها أقراص ملحقة في المجموعات وحلول أو أقراص للبح

المطبوعة أو التقلیدیة أو كذلك األقراص والكتب واألوعیة المعلوماتیة التي تهدى للمكتبة 

فتصنف على أنها هبات، سواء التي أهدیت من طرف المسؤولین في الثانویة بصفة عامة أو 

اء الرصید الفكري والمادي للمكتبة من أجل تحقیق الطالب والتالمیذ الذین یساهمون في إثر 

  .كل رغباتهم ومتطلباتهم الثقافیة 

أما فیما یخص إجراءات تنظیمها وتسییرها فالمكتبة تتبع عدة مراحل ألجل ذلك منذ افتتاحها 

واقتناء المجموعات واستالمها، حیث یتم تسجیلها في سجل الجرد الخاص بمقتنیات مكتبة 

تسجل فیه البیانات الوصفیة للمجموعات المكتبیة المقتناة،  وبعد ذلك  الثانویة، بحیث

المشرفة عن المكتبة مع مساعدتها تقومان بتصنیف المجموعات حسب الشعب الموجودة 

والمواد التي تدرس فالمكتبة في تصنیفها تعتمد على التصنیف العالمي المشهور وهو 

حبه مالفیل دیوي والذي كان السباق إلى تصنیف دیوي العشري والذي یعرف نسبة إلى صا

تطبیق أفكاره وتجسیدها إلى أرض الواقع في المكتبات، ومن خالل مالحظتنا وجدنا أن 

  .المكتبة مازالت تعتمد على الفهارس التقلیدیة
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إن مكتبة الثانویة تسعى جاهدة إلى اقتناء مواد مكتبیة أغلبها كتب توافق وتلبي كل 

ة بعین االعتبار آراءهم وتوجهاتهما وذلك لكشف النقائص التي یشیر احتیاجات التلمیذ آخذ

إلیها التلمیذ للمكتب إما بطریقة مباشرة أو من خالل تدوینها في سجل االقتراحات الموجود 

بالمكتبة وال نستثني في ذلك األساتذة والموظفین الموجودین بالثانویة، فاالقتناء یكون بشكل 

ك فیه كل من المشرفین على المكتبة ومدیر الثانویة واألساتذة سنوي یعقد فیه مجلس یشار 

والمقتصد وأحیانا بعض التالمیذ یقدمون أهم االقتراحات واللوازم من أجل توفیر الكتب التي 

تتماشى مع البرامج التعلیمیة الجدیدة والمعدلة من طرف الوزارة والمنظومة التربویة ، وخاصة 

، وهذا دون االستغناء عن رغبات المستوى األول والثاني بجمیع الفئة المتعلقة بالبكالوریا

شعبه دون التقلیل واإلنقاص من قیمتهم ، فیجب على المكتبة توفیر كل مستلزمات 

ومتطلبات التالمیذ من أجل تغذیة فطرهم واتجاهاتهم وذلك من أجل تحقیق نجاح المكتبة 

والثانویة في الدورات والمسابقات بین فكریا وثقافیا ومادیا بصفة خاصة، ونجاح المؤسسة 

الثانویات وتشریف سمعة المنطقة التي نالت مراكز مشرفة جدا على مستوى الوالیة باحتاللها 

مراتب متقدمة منذ افتتاحها، فقد حققت نسبة نجاح عالیة، وذلك راجع إلى دور األساتذة 

ري الذي تلعبه المكتبة في والمجهودات المبذولة من طرف التالمیذ وال ننسى الدور الجوه

  .  اإلبداع الفكري وتحفیز التالمیذ على المثابرة والنجاح 

ومن خالل ما صرحت به أمینة المكتبة بإجابتها عن السؤال المتعلق بالحلول المقترحة 

لتطویر المكتبة في المستقبل ارتأت إلى انه یجب توفیر مختصین في مجال المكتبات و 
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لمطالعة من خالل مكافأتهم والتنویع في الرصید الوثائقي اذ یجب أن تشجیع التالمیذ على ا

توجد أغلبیة الكتب تخدم البرامج التعلیمیة المقررة من طرف الوزارة لتتناسب مع الدروس التي 

ثراء رصیدهم الفكري  ٕ یقدمها األستاذ للتلمیذ وذلك لتنویر العقول واكسباهم المعرفة العلمیة، وا

  .من قدراتهم الذهنیة والعلمي و التعزیز

فالمكتبة تعتبر حلقة وصل في هذه الحالة بین األستاذ والتلمیذ لالنسجام بینهم وتعزیز 

مكتسباتهم حتى یفهم التلمیذ كل ما یریده منه األستاذ، والمعلم یتجه إلى المكتبة في تقویة 

  .كاملذلك و بالتالي یصبح الكتاب و المكتبة حلقة تصل وتجمع بینهما تمتاز بالت

فمكتبة ثانویة األخوین بلقاسمي تعمل على إعداد برنامج خاص إلعارة الكتب بالنسبة 

 ،مع أوقات فراغ األقسام الدراسیة للتالمیذ على جمیع المستویات، فنظامها الداخلي یتماشى

  .ة أو اإلعارة من اجل سد حاجیاتهمفالمكتبة تأتي لسد الفراغ وملء أوقات التالمیذ بالمطالع

هنا یتضح لنا جلیا أن المكتبة تضع خطط آفاق مستقبلیة لتمكین الطالب من االستفادة  ومن

دارة المكتبة وهذا  ٕ قدر المستطاع من الكتب فنجاح المؤسسة أو الثانویة مرتبط بنجاح تسییر وا

مرفوق بنجاح التالمیذ على كافة المستویات وهذا ال یكون إال باألداء الفعال والعمل الجبار 

في ظل التطورات التكنولوجیة الراهنة، إذ یجب على المكتبة أن تواكب ذلك بتوفیر  وخاصة

الحواسیب واألقراص المضغوطة للتنویع المعلوماتي لضمان نجاح التالمیذ بأعلى نسب 

  . ممكنة
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  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات: المبحث الثالث

تحلیل أداة جمع البیانات وهي المقابلة، نختم هذه الدراسة بعد استخالص النتائج وذلك بعد 

دارة مكتبات الثانویة؟:باإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة والمتمثلة في  ٕ   .ما واقع تسییر وا

دارة مكتبات الثانویة واقع البد من أمین المكتبة التعایش معه بخبرة ودهاء، إذ من  ٕ لتسییر وا

ف التالمیذ والرواد أو من طرف الممكن أن تواجهه العدید من الصعوبات سواء من طر 

دارتها بسوء دافع هام في الفوضى للمكتبة،  ٕ المجموعات المكتبیة بحد ذاتها، فان تسییرها وا

لذلك وجب على المشرفین على المكتبة وضع نظام خاص و قوانین یجب العمل بها و 

 .إتباعها وهو ما لمسناه في دراستنا المیدانیة

  :یة اإلجابة على التساؤالت الفرع

 هل التسییر الفعال یساهم في تطویر خدمات المكتبة المدرسیة ؟  

نعم ، یساهم التسییر الفعال والجید في تطویر خدمات المكتبة وذلك من خالل التنظیم 

المحكم والتحكم في التالمیذ والمرتادین على المكتبة رغم كثرتهم و ذلك من خالل إعطاء كل 

  .مكتبیة لكل تلمیذذي حق حقه بتوفیر المجموعات ال

دارة المكتبات المدرسیة ؟ ٕ   هل هناك مشاكل تواجهها اإلدارة في تسییر وا

توجد العدید من المشاكل التي تواجهها االدارة في تسییر المكتبة اذ انه من المستحیل تحقیق 

  .كل رغبات الرواد و استفساراتهم حول بعض المصادر الغیر متوفرة على المكتبة

 دارة مكتبات الثانویة ؟ ما هي أهم ا ٕ   لحلول لمشكلة تسییر وا
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الحلول الممكنة لحل المشكل هو تحلیل احتیاجات التالمیذ وذلك بمعرفة متطلباتهم و الكتب 

التي یرتادون علیها بكثرة و العناوین الناقصة وغض النظر عن الكتب التي ال یستفید منها 

  .التلمیذ و التي ال تحقق أي نسب مطالعة

  :العامة  الفرضیة

تعاني المكتبات المدرسیة من سوء التسییر واإلدارة وذلك راجع لعدم وعي المدارس بهذا النوع 

  .من المكتبات

من خالل الدراسة المیدانیة لثانویة محمد باشا محمد وثانویة األخوین بلقاسمي تبن لنا أن 

المشرفین على  المكتبات یعانون ویهمشون كثیرا من طرف المؤسسة و ذلك راجع  إلى أن

  .المكتبات لیسوا من أهل االختصاص

  :الفرضیات الفرعیة

یساهم التسییر الجید للمكتبات المدرسیة في تقدیم و تطویر المناهج التعلیمیة والرفع من  -

 .المستوى التحصیلي الدراسي

یتلقاه إن التسییر الجید للمكتبات یساهم في الرفع من المستوى التعلیمي، فالمكتبة مكملة لما 

التلمیذ من معلومات من األستاذ و المدرس وعلیه فان تسییرها المحكم یضمن االستمراریة 

  .في التنسیق بینهما من خالل توجبه التالمیذ للفهم الجید للمعلومة

  .هناك عدة مشاكل تواجه التسییر الفعال للمكتبة المدرسیة و المجتمع المدرسي-
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اجه العدید من المشاكل من خالل طریقة تسییرها فنجد أن ال یختلف اثنان على أن المكتبة تو 

  ضبط مواقیت اإلعارة لمختلف المستویات في المجتمع المدرسي ذات أهمیة كبیرة

و بالغة الصعوبة إذ وجب أن یقوم أمین المكتبة بضبط جدول مواقیت محكم دون التمییز  

  .بین المستویات الثالث و بین الشعب المختلفة

  :دراسة مقترحات ال 

  .ضرورة العمل واالهتمام بكل حاجیات المكتبة ومحاولة حل مشاكلها الخاصة  - 

توفیر فضاء یسمح للرائد من االستفادة من المكتبة قدر المستطاع واالبتعاد عن  -

  .الضوضاء و الفوضى مع االهتمام بمستلزمات أمین المكتبة بالدرجة األولى

  .بیة و خاصة التي تتماشى مع المنظومة الدراسیةاقتناء المزید من المجموعات المكت -

التعاون بین األساتذة والمكتبیین لحث التالمیذ على المطالعة و تحفیزهم على ذلك من  -

  .خالل اإلشهار للمكتبة وبأهمیتها البالغة في التحصیل العلمي و الدراسي 

  .الزیادة في المیزانیة المخصصة للمكتبة  -

  .لمواقیت فتح المكتبة إضافة ساعات أخرى  -

  .إشراك التالمیذ في عملیة البحث واالنتقاء عن الوثائق التي تتناسب مع دروسهم -

  .إدخال و سائل التكنولوجیا الحدیثة في المكتبات المدرسیة مع وجود االنترنت -
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  :خاتمة ال

منذ عقود بأن أیام  Ranganathanتنبأ عالم المكتبات الهندي الشهیر رانجاناثان 

التعلیم الجماعي قد ولت وأن عهدا من التعلیم الذاتي المستمر على وشك الظهور، وقد عرف 

التعلیم على انه منهج لمدى الحیاة تقوم فیه المدرسة بتحفیز القوة الدافعة، ونظام المكتبة هو 

شك أن المكتبة العون المساعد على مواصلة هذا الدرب من التعلیم الذاتي المستمر، وال 

ذلك ألنها أول ما یقابل الفرد من أنواع .المدرسیة أهم أنواع هذه المكتبات على اإلطالق 

المكتبات فیتوقف حكمه علیها وعلى  مدى جودة و فاعلیة خدماتها من حكمه األولي على 

  .المكتبات المدرسیة

تعلیم الذاتي و تستطیع المكتبة المدرسیة أن تسهم في تحقیق إستراتیجیة تطویر ال

والتعلیم المستمر، ومن الطبیعي أن هذا اإلسهام ال یكون فعاال إال إذا زودت بالقوى البشریة 

  .المؤهلة تأهیال مكتبیا و تربویا والمقومات المادیة المناسبة من تجهیزات وغیرها

كما أن تطویر خدمات المكتبة وأنشطتها وزیادة فاعلیتها یقتضي اإلسهام المثمر 

للمعلمین و الطاقم المشرف علیها، ولذلك وجب على المشرفین على المكتبة التسییر األفضل  

 .لضمان السیر الحسن للخدمات المكتبیة و ضمان تواصلها
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 الملخص
 

  :الملخص 

دارة مكتبات الثانویة من خالل نموذجي ثانویة تتناول الدراسة  ٕ موضوع واقع تسییر وا

أي ما یتعلق  - عشعاشة –وثانویة األخوین بلقاسمي  –أوالد بوغالم –محمد باشا محمد 

وطریقة تسییرها للرصید الوثائقي بالتنسیق مع التالمیذ والرواد من مختلف األطوار  بإدارتها

: الثالثة وبجمیع الشعب الموجودة على مستوى الثانویتین، حیث قسمت الدراسة إلى شقین 

الشق النظري تناولنا فیه فصلین تحدث الفصل األول عن المكتبات المدرسیة بین المفهوم 

والخدمات إذ تطرقنا في هذا الفصل على أهم المفاهیم الخاصة بالمكتبات المدرسیة وكل ما 

دارة المكتبات یتعلق بها من أ ٕ هداف ووظائف ، أما الشق الثاني فتطرقنا فیه إلى تسییر وا

واإلدارة والحلول  المدرسیة إذ عالجنا فیه أهم المشاكل التي قد تواجه أمین المكتبة في التسییر

الممكنة لتجنب االختالل وضمان السیر الحسن والجید للدور الذي تؤدیه مكتبات الثانویة 

  .یة بصفة عامة، وكل هذا جاء بعد الدراسة المیدانیة التي قمنا بها بصفة خاصة والمدرس

  :المفتاحیة  الكلمات

إدارة –التسییر في المكتبة –المجتمع المدرسي –المجموعات المكتبیة –المكتبة المدرسیة 

  .اإلدارة المكتبیة –المكتبة 
 


