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  مقدمة                                  

تؤكد االتجاهات التعلیمیة الحدیثة على ضرورة المكتبة المدرسیة وأثرها في تحقیق    

أهداف التعلیم حیث أنها محور لكثیر من العملیات التعلیمیة والتثقیفیة داخل المدرسة 

یة وتزوید التلمیذ بكثیر فعن طریق خدماتها المتنوعة  یمكن تحقیق جل األهداف التعلیم

 من الخبرات والمهارات لتكوین شخصیته وهذا ما یطلق علیه بالتربیة المكتبیة .

وال شك أن من الجوانب التي تعطي المكتبة المدرسیة هذه األهمیة كونها أول نوع من 

ى تعلق بها منذ صغره فمن  أنواع المكتبات التي یحتك بها التلمیذ في حیاته،فمت

 ن ینشأ على حبها،التردد علیها والنهل من منابعها.المرجح أ

ولقد ارتكزنا على هذا الموضوع دون غیره لنبین واقع المكتبات المدرسیة الجزائریة   

 وتسلیط الضوء التربیة المكتبیة ومدى سعیها لتحقیقها.

 وعلى هذا األساس تبلورت إشكالیة بحثنا كالتالي: 

 سیة في تربیة التلمیذ تربیة مكتبیة؟ما مدى سعي مكتباتنا المدر       

 :سیعتمد بحثنا على هذا األساس محاولة اإلجابة على جملة من التساؤالت 

 *ما المقصود بالمكتبة المدرسیة؟وفیما تتمثل أهمیتها؟وما طبیعة الخدمات التي تقدمها؟

 .وعن التحدث عن المكتبة المدرسیة یتبادر إلى أذهاننا مصطلح المكتبي 

 دور الذي یلعبه المكتبي في تدریب التالمیذ على اكتساب المهارات المكتبیة؟*فما ال

 وعلى هذا األساس ما المقصود بالتربیة المكتبیة؟ وما هي طرق وأسالیب تعلیمها ؟

 *ماهي معوقات تنفیذ برامجها في مكتباتنا؟

 ولقد توصلنا غلى لنقاط أولیة ألسئلتنا نذكر:

 *وعي المجتمع المدرسي بأهمیة المكتبة المدرسیة وضرورة تطبیق التربیة المكتبیة .

تأدیة المكتبي لمهامه ووعیه بدوره بمسؤولیته في تدریب التالمیذ على المهارات  *

       المكتبیة

 *للتالمیذ االستعداد الكتساب مهارات استخدام المكتبة.



 ب

 

على  اتبعنا أجوبة رئیسیة للتساؤالت المطروحة ثباتها كإ وللتتحقق من هذه الفرضیات و  

 وفي هذا المنهج اعتمدنا على االستبیانات.،ي المنهج الوصف

 

ولقد اعتمدنا في بحثنا على جزئین ،جانب نظري واآلخر تطبیقي مبتدئین بمقدمة حیث 

 قسمنا الجانب النظري إلى فصلین:

همیتها ،أهدافها،وظائفها،وأهم ماهیة المكتبة المدرسیة وأالفصل األول تطرقنا فیه  

الخدمات المكتبیة ومتطاباتها وجملة الشروط الواجب توفرها في المكتبة وفي األخیر 

 العنصر البشري فیها.

أما الفصل الثاني الموسوم بالتربیة المكتبیة فقد تطرقنا فیه إلى مفهوم التربیة المكتبیة    

ب تعلیمها وكذا المنهج المتبع فیها وضرورتها بالمدارس وأهم أغراضها وطرق وأسالی

 وأخیرا برامجها وأهم أهداف هذه المناهج وأبرز المعوقات التي تعترض مدارسنا لتطبیقها.

أما الفصل الثالث فهو مخصص للدراسة المیدانیة  وذلك بتحلیل االستمارات وتحلیل 

 النتائج في جدول ثم مناقشتها وتفسیر نتائجها.

    ما جاء في البحث مع بعض االقتراحات والتوصیات.وفي األخیر خاتمة ل   
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تعد المكتبة المدرسیة الركیزة األساسیة للخدمات المكتبیة في المجتمع بوجودها في مؤسسات   

هم من التعامل ستمرار على تزوید التالمیذ بالقدرات والمهارات التي تمكناتعلیمیة تربویة،تعمل ب

 .وفاعلیة مع المعلومات التي أصبحت سمة من سیمات العصرالحاضربنجاح 

 مفهوم المكتبة المدرسیة:-1

نظرا لعدم وجود تعریف محدد ومتفق علیه للمكتبة المدرسیة فإننا نسوق جملة من التعریفات خدمة 

 للمفهوم.

یتصل فیه الفرد الراغب في بذل الجهد  أنالعمیق یمكن  باالحترامالمكتبة المدرسیة یتمتع  "

 ")1(عبر العصور بطرق مباشرة اإلنسانباألفكارالتي سجلها 

دام األنواع حیاته ویتوقف استخوهي "أول نوع من أنواع المكتبات یتعامل معه الفرد في بدایة 

 األخرى من المكتبات على نجاحه أو عدم نجاحه في استخدام المكتبة المدرسیة واالستفادة منها(2)"

اتیة في المدارس ـــــــــــات الطلبة المعلومـــــــــهي المكتبة التي تخدم حاجمصطفى فهیم بأنها" اولقد عرفه

سواء كانت هذه المدارس حكومیة أم خاصة كما تخدم حاجات المنهج الدراسي بالنسبة للمعلمین 

وبهذا الیمكن أن نبتعد في ")3(صین الك الوظیفي ،وتدار هذه المكتبات من قبل أمناء متخصــــوالم

،فالمكتبة المدرسیة هي النافذة التي یطل تعریف المكتبة المدرسیة عن النظام التعلیمي والمدرسة 

منها التلمیذ على العالم،یرى من خاللها ثقافته وحضارته وتقدمه ،ویطلع عبرها على منجزاته  في 

 المستمرة في حیاة الفرد.جمیع المیادین ،وهي األستاذ الدائم والمدرسة 
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:أهمیة المكتبة المدرسیة -2 

إن المكتبة مؤسسة ثقافیة متكاملة تبني الشخصیة الثقافیة للفرد وتبلور فكره وتعمق قدراته الذهنیة 

 والفنیة والعلمیة وتطورها من خالل فكر جید وحوار موضوعي . 

نظرا لدورها الفعال في كل نشاط أو مستوى ألول في المدرسة اوالمكتبة المدرسة هي المكان 

تعلیمي فعندما یبدأ برنامج الزیارة للمدرسة  تكون البدایة منطلقة من المكتبة التي تستحوذ على 

النصیب األكبر من المكان والمكانة ،وهي المحور التي تتفاعل من خالله مختلف األنشطة 

إلنسان  فهي مؤشر لحجم التقدم والتراجع باعتبارها ودورها یعد بمثابة القلب ل" التعلیمیة والبحثیة ،

ن نضع المكتبة دائما بعین االعتبار واالهتمام أالشریان الحیوي لكل ما هو جدید ومفید،لذلك علینا 

قدر اإلمكان ومن هنا البد أن نعرف المكتبة المدرسیة والقائمین علیها لمعرفة أهمیتها وكیفیة 

 .  ")1(تفعیلها

وتعتبر المكتبات المدرسیة في جمیع المدارس فكرة رائدة تعین التالمیذ ثقافیا وتفتح لهم أفقا  ورئ "

واسعة من العلم والمعرفة  ،فكما هو معروف أن القراءة بحر ال ینضب أبدا كما إن المكتبات 

تعلیمیة  المدرسیة تحتوي على كنوز المعرفة التي تنفع في مستقبل حیاتهم ،وكما أن الوزارات ال

أولت هذا الجانب اهتماما كبیرا ،فغالبا ال نجد مدرسة إال وتوجد بها مكتبة ،وهذه المجهودات تشكر 

وتؤكد االتجاهات التربویة على أهمیة المكتبة المدرسیة وأثرها في تحقیق . ")2(علیها تلك الوزارات

یات التعلیمیة  واألنشطة التثقیفیة والتربویة داخل لالعمعلیم حیث أنها محور لكثیر منأهداف الت

وتزوید التالمیذ بكل المدرسة  فعن طریق خدماتها المتنوعة ویمكن تحقیق كل األهداف التعلیمیة 

من الخبرات والمهارات التي تساعدهم في دراسة وتكوین شخصیتهم وغرس عادات اجتماعیة 

 .ها أول نوعــــــــــــالمكتبة المدرسیة هذه األهمیة كونطي  ــــجوانب التي تعالمرغوب فیها وال شك أن من 

 

2 

                                                 

(1)السعید، المبروك إبراهیم.المكتبة المدرسیة وتحدیات العولمة الثقافیة .القاهرة :دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر.2009.ص11.  
 

(2) أنور محمد مرسي ،المكتبة المدرسیة ودرها في تنمیة الوعي الثقافي .القاهرة :دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،.2012.ص22.
 

 



 الفصل األول:                                                                            المكتبة المدرسية

 

 

7 

أنواع المكتبات التي یحتك بها التلمیذ  في حیاته فمتى تعلق بها من صغره فمن المرجح أن 

ینشأ على حبها والتردد علیها والنهل من منابعها ،وحیث أن المدرسة تعمل على تحقیق أهدافها 

بالمكتبة المدرسیة من أولویاتها وأهم  أهدافها من حیث تجهیزها فیجب أن یكون االهتمام 

وتوفیر الكتب والمجالت وسهولة التعامل مع الكتب وٕارشاد  باألثاث وتوفیر أمناء أكفاء لها 

ولقد تطورت الخدمة المكتبیة المدرسیة تطورا كبیرا في السنوات األخیرة ..التالمیذ وتوجیههم نحوها

المتقدم،وأصبحت من الخدمات األساسیة ولیست مجرد نشاط خارجي للمواد ،وبخاصة في العالم 

الدراسیة المقررة ،وٕانما أصبحت مركز للتعلم یستطیع التلمیذ استخدام مصادره المختلفة للحصول 

أصبح الهدف األساسي منها تدعیم المناهج الدراسیة  وتحویل طرق  هعلى معلومات ،كما أن

ق الحدیثة التي تعتمد على التعلم. وقد أدخلت بعض المدارس نظاما التدریس الحالیة إلى الطر 

المدرسیة   األنشطة تحسین مستوى التالمیذ ،واستثمارتطویریا یتعلق بالمكتبات وتفعیل دورها في 

في نشر المعلومات المستقاة من المكتبة المدرسیة وتكلیف التالمیذ بعمل أبحاث من المكتبة 

لذلك أحدثت بعض المدارس نقلة "ئز على الفائزین وتوكید مبدأ التنافس ،،وٕاغداق التالمیذ الجوا

نوعیة في تفعیل دور المكتبة في خدمة المنهاج أوال وبناء الشخصیة ثانیا والربط بین المؤسسات 

وظیفة المكتبة  ایقدرو  ة علیهم أنوال شك أن جمیع القائمین بالعمل في المدرس". )1(المختلفة ثالثا

یتوقف إلى حد كبیر على مقدار ما یسهم به  وهذا النهوض بالخدمات المكتبیة ىعلویعلمون 

 ...الجمیع في تحقیق األهداف التربویة للمكتبة
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  

 1السعید، مبروك إبراهیم؛،نور السید راشد.المكتبة ودورها في تفعیل مهارة االستماع لالستخدام استراتیجیة ماوراءالمعرفة.القاهرة :دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،2004ص10
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 3-أهداف المكتبة المدرسیة:

المكتبة المدرسیة عنصر هام من عناصر التنظیم المدرسي حیث أنها تعمل في إطار مؤسسة 

هداف المدرسة نفسها أهداف المكتبة المدرسیة عن أ.وال تختلف  تعلیمیة لها أهدافها ومناهجها

،والتي هي جزء منها ،وتعمل المؤسستان معا لتحقیق األهداف المشتركة.ومع ذلك فإن للمكتبة 

أهدافها الخاصة المحددة،والمرتبطة بنشاطاتها الیومیة،والمتالئمة مع التطورات الحدیثة في مجال 

هات التربویة الحدیثة.ویقاس نجاح المكتبة المدرسیة وفاعلیتها بمدى تجاالخدمات المكتبیة واال

 .فقدرتها على تحقیق تلك األهدا

:داف المكتبة المدرسیة التعلیمیة أه  1-3 

تلعب بمفهومها المعاصر حیثتسعى المكتبة المدرسیة لتحقیق جملة من األهداف التعلیمیة 

نظام أعد  هاأنو "البرامج المدرسیة  بما یحقق وینمي التحصیل الدراسي  زیوتعز  میتدعفیدورا أساسیا  

ن إلذلك ف ".)1(لجعل مصادر المعلوماتفي متناول الفرد بحیث یثري هذا النظام البرنامج التربوي

،بل إنه المضمون التربوي للمكتبة المدرسیة ال یقف إلى حد اإلعارة ،وتبادل المقتنیات المكتبیة 

لتصبح المكتبة رائدة في مجال تدعیم وتعزیز العملیة التربویة إذا أحسن استخدامها یتعدى ذلك 

ویشیر األدب المتعلق " ،زمة للقیام بهذا الدوروتوفرت لدیها اإلمكانات الفنیة والبشریة والمالیة الال

فهوم في إحداث ثورة في م بالمكتبات أن التغیرات التي تشهدها العملیة التربویة الیومیة أسهمت

المدرسیة خرجت بها من دورها الثانوي المهمش واتجهت بها نحو صلب العملیة المكتبة

فالتلمیذ في حاجة إلى اإلرشاد الواعي للمواد القرائیة و المرسومة حین یؤدي واجباته ")2(التعلیمیة

للكتب  أن تنمي في التالمیذ المهارة في استخدامهم تسعى إلى"ج، كما أنها افیما یشمله المنه

والمكتبات وٕارشادهم إلى كیفیة حصر جملة الوثائق المتعلقة بمادة من مواد البرامج المدرسیة حتى 

 . ")3(یعود إلیها عند الحاجة

 

 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  

(1)ربحي مصطفى ،علیان . المكتبات المدرسیة .عمان :دار الصفاء للنشر والتوزیع .2010.ص.2.23
 

(2)المرحع السابق.السعید،المبروك إبراهیم ؛ نور السید . المكتبة ودورها في تفعیل مهارة االستماعالستخدام استراتیجیة ما و راء المعرفة ، ص14 .
 

(3)حشمت ،قاسم.مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات.القاهرة:دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،2007ص71.  
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ع من تشجیع عادة البحث الفردي  ومساعدة التالمیذ على تكوین أفق واسوهذا في سبیل 

تنمیة القدرة ا  و االهتمامات  ذات الشأن بحیث تساهم في صقل المواهب اإلبداعیة للتلمیذ وتهذیبه

انة كل مستفید على إعكما تهدف مكتبة المدرسة إلى وكذا تنمیة القدرات التألیفیةالتقییمیة والنقدیة  

أنس بالمكتبة مراعاة الفوارق الجسمیة والذهنیة والنفسیة ومعاملته معاملة حسنة حتى یست حدى مع

بة تصبح ویجعل منها مأوى ترتاح إلیه النفوس یجد فیه ما یروح عن النفس ،بمعنى أن المكت

.ومدرسین وهذا كله في تعاون بناء مع هیئة العمل من إداریینمصدر إشباع وقطبا یجذب الناس   
.                                                                                                                            .               

أهداف المكتبة المدرسیة التعلمیة:2 -3 

العمل على كما أنه ترمي المكتبة المدرسة إلى تحقیق أهداف أخرى ذات طابع تعلمي تحاول فیه 

وتعلم التالمیذ التلمیذ من معلومات  بسرعة ودقة، التدرب على كیفیة الوصول إلى ما یحتاج إلیه"

وتقوم بتعوید ،كیفیة اختیار الكتب وغیرها من المواد التعلیمیة ألهدافهم الفردیة أو ألهداف المنهج 

ي وٕانجاحها  والتدرب على حل االعتماد على النفس في تنمیة عملیة االتعلم الذاتوتعلیم التالمیذ 

و التعرف على مصادر التعلم ووسائلها المشاكل والقضاء على كل الصعوبات التي قد تعترضها.

تشجع المستفید وأن .")1(والتحكم فیها وذلك عن طریق الممارسات المكتبیة واالستخدام الواعي لها 

شى مع میوالته الطبیعیة صة ویتماالخاعلى اإلقبال على المطالعة التلقائیة بما یستجیب إلى حاجته 

بصرف النظر عن البرامج المدرسیة بما یفتح أمامه  أبواب  الثقافة والمعرفة على مصرعیها 

ویغرس عادة المطالعة بصفة دائمة مستمرة. بحیث تصبح المطالعة حاجة ماسة وغذاء مستمر 

 حتى بعد االنقطاع عن التعلیم .

 

 

 

 

 
4 

                                                 

(1)المرجع السابق.حشمت ،قاسم.مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات. ص74.  
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للمكتبة المدرسیة:األهداف التربویة  3-3 

جتماعي أهمیة المكتبات المدرسیة في كونها لقد أدركت المجتمعات التي سبقتنا في التطور اال

توفیر الخدمات فیها لتساعد وسیلة تربویة ذات أثر فعال في حیاة األفراد فاهتمت بإنشائها وب

صل بها من خدمات مظهرا .وقد أصبحت هذه المكتبات وما یتیها على اإلفادة من محتویاتها مرتاد

والمكتبة المدرسیة بالمفهوم الوظیفي لها من أهم ".من مظاهر التطور الثقافي في هذه المجتمعات

مظاهر النهضة التي تتمیز بها المدرسة الحدیثة في عالمنا المعاصر فلم یعد الیوم من یشكك في 

ال یمكن للمدرسة أن تستغني  و یقلل من قیمتها التربویة بعد أن أصبحت جزءا ضروریاأأهمیتها 

 ")1(عنه في عملیتها  التربویة

مجتمع مترابط والتلمیذ عضو في هذا المجتمع یتفاعل مع هذه البیئة حیث أن المجتمع المدرسي 

جتماعیة ویحصل عن طریق عالقاته وتفاعالته مع أفرادها وبقیة عناصرها على خبرات اال

ة ومتكاملة مع هذا المجتمع الصغیر تفسح المجال لكثیر اجتماعیة وكذلك المكتبة هي وحدة مترابط

من المواقف والفرص التعلیمیة التي تنمي لدیهم المعرفة والوعي بأهمیة العمل التعاوني ،وتحمل 

الغیر والمحافظة  شعورالمسؤولیة والصبر والمثابرة وخدمة الغیر واحترام آراء وقدرات اآلخرین واحترام 

ات التربویة فاستخدام المكتبة في هدوء والقراءة الصامتة ییرها من السلوكعلى الملكیة العامة وغ

یساعد الجمیع في المكتبة على االطالع واالستذكار واالشتراك في والحرص على توفیر الجو الذي 

جمعیة أصدقاء المكتبة واالشتراك في جماعات أخرى للقیام بمشروعات مختلفة یتطلب الرجوع إلى 

 امها وهذا كله یصبح جزءا من سلوكهم داخل المدرسة وخارجها.المكتبة واستخد

ویصعب عل المكتبة المدرسیة أن تحقق أهدافها وأن تؤتي ثمارها ما لم تتعاون األطراف المختلفة 

فیما بینها ،وهذه األطراف هي :المؤسسة المسؤولة عن التربیة والتعلیم كوزارة أو مدیریة التربیة 

 ة التدریسیة ،أمناء المكتبات المدرسیة باإلضافة إلى الطلبة وأولیاء األمور.  ،مدراء المدارس والهیئ

 

 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)مدحت،كاظم.المكتبة المدرسیة ودور المشرفین علیها في تحقیق أهدافها.عمان:دار الفكر العربي،1995ص110. 
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 : المدرسیةوظائف المكتبة 4-

 توفیر المصادر التعلیمیة: :4-1

تعد مصادر المعلومات التعلیمیة المحك األساسي لجودة المكتبات المدرسیة كونها في تقدیم  

المصادر ینبغي لها أن  هذهخدماتها إلى التالمیذ والمعلمین بشكل یتناسب مع احتیاجاتهم ،كما أن 

حتیاجات سواء كانت تفي بمتطلبات هذه اال حتیاجات المستفیدین منها وأنتتناسب وفقا ال

احتیاجات تعزز المنهج الدراسي أم احتیاجات ثقافیة وعلمیة وترفیهیة الن هذه المصادر هي الركیزة 

نشطة المكتبة وخدماتها وبدونها تفقد المكتبة فاعلیتها وتؤدي إلى قصور خدماتها أساسیة لكافة األ

ادر وٕاعدادها فنیا من حیث فهرستها وتصنیفها لكي وأنشطتها هذا فضال عن تنظیم هذه المص

 ..یسهل الوصول إلیها بسرعة من قبل رواد المكتبة من خالل الفهرس العام المتوفر في المكتبة

تأخذ المصادر التعلیمیة أشكاال وأنواع مختلفة وأهمها الوثائق التي تمتد بصلة إلى البرامج و "

وي على معلومات سواء كان الوعاء ورقیا أوسمعیا بصریا ویقصد بالوثیقة كل وعاء یحت "المدرسیة

 .                                        ")1(أو الكترونیا

 دور المصادر في العملیة التعلیمیة:  * .     

تلعب المصادر الورقیة والسمعیة البصریة واإللكترونیة دورا هاما في العملیة التربویة لما توفره من 

 .          ونماذج بطرق مختلفة تساعد على استیعاب المدروس واإللمام بهمفاهیم 

إذ ثمة مفاهیم یعسر تبلیغها عن طریق الكلمة لوحدها كاألخالق الحمیدة وقول الحق واالبتعاد  ..  

عن الرذیلة والرفق بالحیوان وطاعة الوالدین إلى غیر ذلك و عندما تتجسد هذه المعاني عن طریق 

 ثرها في الذهن أبقى فیتفاعل الذهن مع هذه المقومات ویعمل على ممارستهاأكون أبلغ و صورة تـال

 

 

 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ  ـــ

التزوید ،الفهرسة ،التصنیف .عمان :مؤسسة  جراءات الفنیة في المكتبات ومراكز المعلوماتمین الورغي .اإلأبراهیم إ؛  عبد اهللا،حسن صالح )1(

 .86ص1999،الوراق للنشر والتوزیع
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شروط منها أن یتم اختیار المصادر ومواضیعها بدقة  الفعلیة وتتجذر فیه حكمها وتراعي في ذلك  

دفع التالمیذ للمساهمة في العملیة وتشجیعه على ذلك وأن یتحاشى المدرس اإلكثار من  وأن یتم

ا تحدید الغرض والهدف ان یكون وقت العرض مدروسا ومناسبا وكذاستخدام نوع واحد تجنبا للملل و 

لذلك مسبقا قبل العرض حتى ال تقابل هذه الوسائل بفتور التالمیذ وعدم االكتراث بها واالستعداد 

 . وبما یصدر عنها

 : تدعیم البرامج المدرسیة واألنشطة التربویة:4-2

البرامج المدرسیة هي جملة التخطیطات و اإلجراءات التي بواسطتها یتم تحقیق أهداف التربیة 

والتعلیموتولي االتجاهات التربویة اهتماما خاصا بتنویع مصادر المعلومات حیث لم یعد الكتاب 

اما كلیا المدرسي المقرر وحده والحامل للمعرفة والذي یلتزم به في نفس الوقت المعلم والمتعلم التز 

ألنه ال یحیط بمختلف جوانب الموضوع لما یتمیز به شكال ومضمونا وحتى عدد صفحاته تكون 

محددة وٕاشارته غیر معمقة فهو إذا یحتوي على حد أدنى من المعرفة بما یالئم البرامج المدرسیة 

أي برنامج تعلیمي ناجح یجب أن یوظف الكتاب المدرسي كإطار عام یحدد "وعلى ذلك فإن 

االتجاهات والمفاهیم األساسیة للمادة المدروسة،ویترك الحریة للطالب للبحث والتنقیب عن 

المعلومات بنفسه من المصادر التعلیمیة  الموجودة بالمكتبة إذ أن المعلومات التي یكتسبها الطالب 

إذا ما  من خالل الكتاب المدرسي أو من خالل عملیة التدریس داخل الفصل،ال تمثل إال قدرا یسیرا

 . ")1(قورنت بالحجم الكلي للمعرفة اإلنسانیة ونموها المستمر

ومن هنا وجب النظر إلى الكتاب المدرسي على إنه نقطة البدایة ولیس نقطة النهایة .علما،أن 5

زمتین لإللمام والتعود على الكتاب المدرسي ال یمكن التلمیذ من اكتساب الخبرات و المهارات الال

 .التفكیر العلمي السلیم الذي یعتمد على التدرب وعلى حب العمل الفردي والجماعي 

مختلفةكالنشاط  الثقافي والعلمي تعاطي أنشطةلا تساهم المكتبة المدرسیة في تشجیع التلمیذ كم"

ر الكتب وكیفیة أخذ واالجتماعي والفني والریاضي واألنشطة التربویة وٕاعداد البحوث  واختیا

التقییدات وٕاعداد المستخلصات وهذا یتم بكل حریة وبدون قیود البرامج المدرسیة وحسب میول 

ألن في تعاطیه لمختلف هذه األنشطة تنمیةلرصیده المعرفي  و اكتساب   ")1(المستفید وقدراته

 أبواب المعرفة الحقیقیة والثقافة التي ال تندثر.  هالمحبذة لنفسهلتفتح أمامالخبرات  جدیدة  

                                                 

(1)المرجع السابق.حشمت، قاسم.مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات.ص84.
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وخیر مكان لممارسة هذه المهارات هي بدون شك االفنیة واألدبیة والموسیقیة وتنمیته هصقل مواهبو  

المكتبة المدرسیة لما توفره مصادرها من معلومات مخزونة بین دفاف الكتب وفي األوعیة المختلفة 

ن أن یقوم أمین المكتبة بالتنسیق مع المدرس بحث التلمیذ على األخرى.ولتحقیق هذا الغرض یمك

جمع مختارات من األوعیة التي تغطي مادة من المواد ثم یقوم مع ثلة زمالئه بعرضها ومناقشتها 

وتصفحها واإلطالع على محتویاتها ثم یقع ترتیب هذه المواد من العام إلى الخاص ومن البسیط 

یة تنتقى أفضل هذه المصادر وتعرض في الصف تتمة وتكملة لما إلى المعمق ثم في مرحلة ثان

ش ألن امختلفة وتمد بصلة إلى الواقع المع و جاء في البرامج المدرسیة شریطة أن تكون متنوعة

تجاهات التربویة الحدیثة تعمل على تأهیل التلمیذ تأهیال مزدوجا للنجاح في التعلیم والنجاح في اال

 .الحیاة الیومیة

 تنمیة عادة القراءة واإلطالع::4-3

بما أن المكتبة المدرسیة تعد مكملة للمنهج الدراسي وبما أن للقراءة أهمیة خاصة في مراحل التعلیم 

المختلف لكونها أساس التحصیل الدراسي وباعتبارها وسیلة من وسائل لكسب المعرفة والثقافة لذلك 

اءة الحرة من خالل توفیر القصص والكتب المالئمة ینبغي اهتمام المكتبة بتشجیع التالمیذ على القر 

لألعمار التالمیذ لتلبیة میولهم القرائیة وتوجیههم للقراءات التي تتناسب مع مستویاتهم الذهنیة 

واهتماماتهم الفكریة وتشجیعهم على القراءة الحرة في هذا السن المبكر لتنمیة عادة حب القراءة 

التعرف على مشكالت "ستهم المختلفة،وقد یتطلب ذلك من المكتبة لدیهم واستمرارها عبر مراحل درا

الطلبة القرائیة ومحاولة تذلیلها ودراسة اهتماماتهم ومیولهم بغیة توفیر ما یتناسب مع هذه المیول 

واالهتمامات من مجموعات مكتبیة متنوعة ومالئمة شكال ومضمونا لهذه الشریحة المهمة التي 

 ..                       ")1(مستقبلتشكل ركیزة من ركائز ال
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(1)حسن، محمد عبد الشافي.المكتبة المدرسیة الشاملة:مركز مصادر التعلم.مؤسسة الخلیج العربي.1988ص20.
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:: التوجیه واإلرشاد4-4  

 

رشادهم یعد من صمیم عمل المدرسة تقبل التلمیذ مهما كانت درجة نموه إ توجیه التالمیذ والطالب و 

وبحكم "العقلي ،ثم مساعدته بعد ذلك على التقدم والنمو واكتساب الخبرات التعلیمیة المختلفة .

الموقع االستراتیجي الذي یشغله أمین المكتبة في المدرسة الحدیثة ،فإنه یمكنه تعرف میول التالمیذ 

تصال والتعاون مع المدرسین ،واإلطالع واتجاهاتهم وقدراتهم ومستواهم التحصیلي ،عن طریق اال

كما یمكنه ة ختبارات ذات المستویات المختلفعلى الدرجات التي حصل علیها كل تلمیذ في اال

تعرف تفاعل التلمیذ مع المواقف المتعددة التي یجدها في الكتب،أو مع نماذج الشخصیات التي 

یقرأ عنها،عن طریق اشتراكه في ندوات مناقشة الكتب،حیث یتحدث التالمیذ عن خبراتهم التي 

 ".)1(اكتسبوها من القراءة 

مین المكتبة،تؤهله لإلسهام الواعي والمفید وهذا الفهم الواضح لشخصیة التلمیذ یعطي میزة مهمة أل 

في برامج التوجیه واإلرشاد في المدرسة .إنه أول من یكتشف (لماذا؟) في مشكلة سلوك التلمیذ،أول 

من یقترح الحل المناسب للمشكلة،وغالبا ما یكون الحل(هو العمل).وعمل التلمیذ في المكتبة عالج 

 .7الذاتي من خالل العمل والمعاونة في أعمال المكتبة لكثیر من المشكالت ،ألنه یحقق النمو 

 :التدریب على استخدام المكتبة4-5

"تركز االتجاهات التربویة والمكتبة المعاصرة على أهمیة إكساب التالمیذ مهارات تناول المعلومات 

ال یمكن االستهانة بها أو التقلیل من شأنها في تكوینهم  جابیةاإبان نشأتهم األولى،لما لها من ثار 

وبنائهم المعرفي والمهاري والوجداني وعلى تنمیة قدراتهم على استخدام المكتبات ومصادر 

المعلومات المتوافرة،سواءا داخل التنظیم المدرسي أو خارجه فضال عن إعدادهم إعدادا متكامال 

كتبات في مستقبل حیاتهم،عندما ینتقلون من مرحلة تعلیمیة لالستفادة من خدمات المعلومات والم

 ".)2(إلى مرحلة أعلى

ولقد اصدر عدید من المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة التربویة والمكتبیة توصیات متتابعة 

 عن ضروریة العنایة واالهتمام بالمكتبات المدرسیة وتكاملها مع المناهج الدراسیة. 

                                                 

(1)حسن محمد، عبد الشافي.المكتبة المدرسیة ورسالتھا.القاھرة:الدار المصریة اللبنانیة،2001ص31.
 

(2)شریف،محمد عبد الجواد.التربیةالمكتبیة.القاھرة:الدار المصریة اللبانیة،2006ص15.
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:بیة ومتطلباتهاالخدمات المكت-5  

 ::تعریف الخدمة المكتبیة5-1

ل ضفأیعرفها ربحي مصطفى علیان "بأنها كافة التسهیالت التي تقدمها المكتبة للقارئ كي یقوم ب

 ".)1(استخدام ألكبر قدر ممكن من مقتنیاتها وبأقل التكالیف 

 للخدمة المكتبیة ومن أبرزها:رد في أدبیات علم المكتبات والمعلومات تعریفات متعددة وكثیرة قد و و 

نهاالتسهیالت التي تقدمها المكتبة أتعریف المعجم الموسوعي لعلم المكتبات والتوثیق فقد عرفها "ب

 ".)2(الستخدام الكتب وبث المعلومات

 " )3(كبر عدد بأقل التكالیفحسن قراءة ألأوفي تعریف ثالث "ملفیل  دیوي" أن الخدمة المكتبیة هي"
 

میم االستفادة من ومن هنا یقصد بالخدمة المكتبیة بأنها جملة األنشطة التي تقوم بها المكتبة لتع 

 محتویاتها .

 

 

 

 

 

 

8 
 

                                                 

(1)المرجع السابق.ربحي مصطفى ،علیان . المكتبات المدرسیة ..ص.2.33
 

 (2)محمد،الرابحي ؛وحید قدورة.المكتبة المدرسیة في التعلیم والتعلم:دلیل أمین المكتبة.تونس:المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،.1996ص137.

(3)عبد هللا أنیس،الطباع.الخدمة المكتبیة :تاریخ الكتابة والمكتبات.بیروت:دار الكتاب اللبناني. 1986ص237. 
 

1 
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::متطلباتها5-2  

من توفر عدة  حتى تتحقق الخدمة المكتبیة في المكتبات المدرسیة على الوجه  األمثل البد

في : مقومات اساسیة ترتكز علیها وتتمثل هذه المتطلبات  

مصادر المعلومات بكافة أشكالها.-أ  

الكادر البشري المؤهل.-ب  

عض الباحثین التسهیالت الالزمة لمجتمع المستفیدین وللقراءة والمطالعة والبحث وهناك ب-ج

 والمتخصصین یضیف متطلب رابع یتمثل في المیزانیة(1)".    
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(1)الهادي، محمد محمد.إدارة األعمال المكتبیة المعاصرة:األصول العلمیة وتطبیقات المعلومات وتكنولوجیاتها.الریاض:دار المریخ،ص355.
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 :أنواعها:3-5

 الخدمات الفنیة أو غیر المباشرة :

والمقصود بالخدمات الفنیة بالمكتبات كل ما یتعلق بطلب واستالم وتهیئة وٕاعداد الكتب والموارد "

إلجراءات ه الخدمات تتعلق بكافة اذفان ه ىخر أخرى ووضعها في خدمة القارئوبعبارة المكتبیة األ

المطلوبة القتناء الكتب والمواد المكتبیة األخرى وتهیئتها وفق متطلبات عمل المكتبة والقیام بكافة 

األعمال الضروریة األخرى قبل وصول الكتاب إلى رف المكتبة ومثل هذه األعمال تجري في 

 .")1(ة للقارئ العادة بشكل ال یراها قراء المكتبة وروادها وال یكون لها تماس ومجابهة مباشر 

 (المباشرة):الخدمات العامة للقراء

بخدمات القراء هنا كافة األعمال والخدمات المكتبیة التي لها عالقة وتماس مباشر مع ویقصد 

 القارئ ومن هده الخدمات مایلي:

 عارةخدمة اإل -

 الخدمة المرجعیة  -

 .الخدمة البیداغوجیة -

 .عالمیةالخدمات اإل -

 .التصویر واالستنساخ خدمات -

 ..الخدمات الخاصة بالمواد السمعیة والبصریة -
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:الشروط الواجب توفرها في المكتبة المدرسیة -6 

یساعد تنظیم الفضاء المدرسي في تحقیق مهام المكتبة فالترابط المتین :موقع المكتبة: 6-1

ین ،لذا ء اضربط سریعة بین كال الفبین مهام المؤسسة التربویة ومكتبتها یحتم إیجاد قنوات 

یفضل أن تكون المكتبة في وسط مباني المؤسسة التربویة حتى تكون أقرب قدر اإلمكان 

للطلبة .ویجسم هذا الموقع المركزي مفهوم المكتبة المدرسیة الذي یمثل صلب العملیة 

 .مصادر التعلمالتربویة ومركز الثقل في نظم التعلیم الحدیث باعتبار هذا المرفق مركز ل

یجب أن تخص مساحة كافیة الستیعاب وفود المستفیدین وتفادي االكتظاظ :المساحة:6-2

وحفظ المجموعات المكتبیة كما ینبغي التفكیر في إمكانیة التوسع مستقبال إذا ما اقتضت 

أو تحمل أعباء التنقل بین مبنى رئیسي  الضرورة ذلك دون إعادة البحث عن مكان آخر

وآخر فرعي.وهناك معاییر موحدة دولیة تنص على الحد األدنى من المساحة الضروریة لمقر 

یجب توفیر قاعة كبیرة  "المكتبة .فحسب اإلتحاد الدولي لجمعیات المكتبات والمؤسسات(إفال)

 . .")1(ة الستقبال نحو ثالثون طالبا أوعشرة بالمائة من طلبة المدرس

اخل وتعني الظروف المناسبة للمستفیدین وأعوان المكتبة للعمل د":مقومات الراحة: 6-3

 المبنى،وتهم كل حواس اإلنسان وأیضا جهازه العصبي(2)"

یجب على الهیئات التربویة أن تراعي هذا الجانب عند إنشاء المدارس مثل الهدوء فإن المكتبة 

أحوج أن تكون إلى موقع بعید عن الضجیج داخل المؤسسة التربویة أكثر من المرافق األخرى ومن 

خین التسالضروري العمل على تأمین التهویة الضروریة وعلى تكییف الجو باستخدام أجهزة التبرید 

حسب فصول السنة والمناخ أما فیما یخص اإلضاءة فیستحسن استغالل اإلضاءة الطبیعیة أو 

بأقصى قدر ممكن مع السیطرة على مشكل أشعة الشمس المباشرة والحارة والجانب الثاني من 

 أن یعكر    الراحة أال وهو الراحة النفسیة وتتعلق بتسهیل استخدام المكتبة وتفادي كل ما من شأنه

 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ــــ  ـ

ques è,Services/par Anne M ,Coulter sous les auspices de la section de bibioth ,Organisation :Administration  que scolaire èibliothB(1) 

scolaires-la Haye :IFLA     Headquartérs,1990-5(IFLA Professionnel :23)p ,51   
 . 140.ص1999أحمد ،المكتبات واثرها الثقافي ،االجتماعي ،التعلیمي .القاهرة :دار الفكر العربي . سعیدحسن)2(    
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القارئ ویتسبب في ذهوله وفقدانه للتركیز وقد یكون من المناسب االهتمام بالناحیة الجمالیة داخل 

 المبنى كاستعمال األلوان الزاهیة والصور والمعلقات وغیرها .

لة استنساخ كجهاز كاسیت وآ یمكن تحدید ما یمكن اقتناؤه في مرحلة أولى::التجهیزات6-4

مكن التفكیر في وآلة لتغلیف المجلدات بالبالستیك وعند توفر هذه التجهیزات الضروریة ی

ابعة...إلخمرحلة ثانیة في إمكانیة اقتناء تجهیزات أخرى كجهاز فیدیو وتلفزیون وآلة ط  

.المناضدوالمقاعد ووحدات الرفوف المفتوحةیتمثل األثاث في :: األثاث6-5  

یمكن أن تأخذ المناضد شكال مستطیال قدر استیعاب ستة تالمیذ، كما تستخدم مناضد ":لمناضدا-أ

في شكل مستدیر أو مربع منحرف ویستحسن أن ال تتضمن أدراج وأن ال یكون سطحها براقا حتى 

 .")1(ال تزعج أبصار القراء

یجب أن تكون المقاعد مریحة ویستحسن أن تكون مغلفة بالجلد وفي أرجلها قطع من" :المقاعد-ب

الكاوتشوك" باستعمال المفروشات  یصل عددها إلى عشرة بالمائة من عدد الطلبة والمدرسین 

 ویمكن الزیادة.                                          

المجلدات  د صلبة حتى ال تتهاوى تحت ثقلتكون مصنوعة من مواحدات الرفوف المفتوحة :و -ج

ال أنه ،یتوقف عدد لوحات الرفوف التي تحتاج المكتبة على مدى حجم المجموعات الموجودة ،إ

مترخطي ممتد،كما یمكنا احتساب وحدات  175الیقل طولها في كل الحاالت حسب إفال على

                               الرفوف حسب أصناف أوعیة المعلومات التالي:                  

.. مترا0,30مجلدات لكل 10إلى8من: الكتب-  

.مترا0,30مجلدات لكل 6كتب المراجع:-  

.مترا0,30مجلد لكل 14إلى12كتب األشرطة المصورة:من-  
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 .152.صالثقافي ،االجتماعي ،التعلیميوأثرهاالمكتبات .سعید أحمد المرجع السابق.حسن، )1(
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مترا   0,30دوریات:سنة كاملة لدوریة شهریة لكل-  

 كما تراعي أحجام الرفوف كالآلتي:

مترا 0,91متر إلى  0,75عرض:من-  

 -عمق:من0,22  مترا إ لى0.27 مترا(1).
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7-----------ا77777-م ا :مجموعات المكتبة المدرسیة وتنمیتها 77  

 :مجموعات المكتبة المدرسیة7-1

ینبغي أن تحتوي مجموعات المكتبة المدرسیة على مواد متنوعة مطبوعة وغیر مطبوعة من الكتب 

 والدوریات والمواد السمعیة والبصریة،وسیتم عرض كل نوع من هذه المواد على حدة.

المدرسیة یعد أمرا في غایة األهمیة،وٕان هناك  إن اختیار الكتب المناسبة للمكتبات" :الكتب -أ

معاییر عددیة ونوعیة تحكم اقتناء الكتب وتنظمها.لذلك فإن مقاییس كفاءة المجموعات في 

 ".)1(المكتبات المدرسیة تخضع لهذین النوعین من المعاییر

التي ینبغي توافرها بكل مكتبة مدرسیة،وتخضع لعدة اعتبارات ویقصد بالمعاییر العددیة عدد الكتب 

 منها :المرحلة التعلیمیة التي تنتمي إلیها المكتبة،وعدد طالب المدرسة التي تتبعها.

أما المعاییر النوعیة فإنها لیست أمرا ثابتا كالمعاییر العددیة،وٕانما عرضة للتغییر واختالف بین 

ستفیدین واهتماماتهم.وتتفق هذه المعاییر علىضرورة وجود مدرسة وأخرى حسب احتیاجات الم

 :عة لكل مكتبة مدرسیة،تحتوي على الموضوعات التالیةو مجموعات شاملة من المواد المتن

 كتب مساندة للمنهج الدراسي.-

 كتب التثقیف العام.-

 .إلخمجموعة حدیثة من المواد المرجعیة مثل المعاجم اللغویة والموضوعیة والموسوعات..-

 كتب ذات عالقة بتاریخ الوطن والتراث واللغة.-

 كتب التسلیة والترفیه.-
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تؤدي الدوریات دورا مفیدا في الحیاة الیومیة ولها أهمیة خاصة ضمن مجموعات ":الدوریات-ب

المكتبة.ویمكن أن تعرف بأنها"تلك المطبوعات التي تصدر على فترات محددة أو غیر محددة 

منتظمة ولها عنوان واحد ینظم جمیع حلقاتها او أعدادها ویشترك في تحریرها ،منتظمة أو غیر 

 .")1(العدید من الكتاب ویقصد بها أن تصدر إلى ماال نهایة

 يإن متابعة المجالت من أجل أن تكون ضمن مجموعات المكتبة،یعد ضروریا لعوامل یذكرها حسن

 الشیمي:

ت موضوعیة مختلفة،وأحیانا كثیرة تكون الدوریات تقدم المجالت مادة جدیدة مطبوعة في مجاال-

 هي المصدر الوحید للمعلومات المطلوبة لموضوعات معینة.

 تحتوي المجالت على أكبر قدر من المواد اإلیضاحیة أكثر مما تفعل الكتب.-

كثیر من األسئلة المرجعیة یوجد جوابها في المجالت التي تعد أكثر التصاقا بالموضوعات -

 الجاریة.

الطالب الذین ال یتفاعلون مع المعلومات المقدمة في شكل كتاب یمكن أن تثار رغباتهم بأوعیة -

تصالها المباشر المعلومات التي خرجت لتوها من المطبعة،وتغلب علیها الحیویة نظرا لال

 .)2(باألحداث

به الكتب على أن وهكذا یتبین لنا أن اختیار الدوریات یتطلب العنایة نفسها واالهتمام الذي تحاط 

 تكون لها عالقة بالمنهج الدراسي وباالهتمامات الخارجیة األخرى .
12 

 ویراعى عند اختیار الدوریات ما یأتي:

مناسبتها للتالمیذ وللمرحلة التي قررت لها من حیث المستوى التعلیمي والمستوى اللغوي الذي یمكن 

 .لقراءتها كل مرةطلعون التالمیذ من قراءتها بفهم ووضوح،بحیث یجعلهم ذلك یت

 أن تمثل مختلف أنواع المعرفة،وخلوها من المقاالت والقصص التي تخدش الحیاء العام.-

                                                 

 . 5ص1977شعبان عبد العزیز،خلیفة.الدوریات في المكتبات ومراكز المعلومات.القاهرة:العربي للنشر والتوزیع،)1(

 .123ص1987.مقومات الدور التربوي للمكتبات المدرسیة:دراسة تطبیقیة.الریاض:دار المریخ، حسني عبد الرحمان،الشیمي)2(
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 :المواد السمعیة والبصریة-ج

مع التقدم العلمي والتقني في القن العشرین كانت ثمة ثورة في أشكال أوعیة المعلومات ،مما أدى 

 والبصریة. إلى ظهور أشكال جدیدة هي المواد السمعیة

ویمكن أن تعرف تلك المواد بأنها"األوعیة الفكریة التي تعتمد على السمع أو البصر أو كلیهما معا 

 ".)1(في إدراك المعلومات أو المعاني أو األفكار التي تحملها

ولقد استخدامها في المكتبات المدرسیة إلى التفكیر في إطالق مصطلح جدید على المكتبة للداللة 

ائها على مواد غیر مطبوعة إظافة للكتب وشاعت في هذا الصدد تسمیات عدیدة للمكتبة على احتو 

 المدرسیة منها:

 مركز األوعیة.-

 مركز المصادر.-

 المكتبة الشاملة.-

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

                                                 

 . 9ص1975محمد حسن ،أبو الرز.المواد السمعیة البصریة:أهمیتها ومتطلباتها .القاهرة:دار الكتاب المصري،)1(

 



 الفصل األول:                                                                            المكتبة المدرسية

 

 

24 

 :سیاسة بناء المجموعات وتنمیتها 7-2

التالمیذ تنشئةسلیمة.فالوظیفة هم المرافق التي تؤدي دورا كبیرا في تنشئة أتعد المكتبة المدرسیة من 

األساسیة للمكتبة المدرسیة هي وظیفة تربویة تتمثل في مساعدة المدرسة على توفیر برامجها 

التعلیمیة ومساندة مناهجها،عالوة أن المكتبة توفر للمدرسین ما یمكنهم من توضیح وتجسید ونقل 

سبة للمكتبات المدرسیة لمراحل التعلیم المعلومات للتالمیذ.لذا فإن عملیة اختیار المجموعات المنا

المختلفة هي من أهم عملیات الخدمة المكتبیة،ویتوقف نجاح المكتبة إلى حد كبیر على حسن 

 .اختیارها ألوعیة المعلومات

اإلنتاج الفكري یتزاید یوما بعد یوم،ویواجه المسؤولون عن المكتبات المدرسیة فیضا هائال من إن 

ثل في أشكال متعددة من أوعیة المعلومات،سواء كانت هذه األشكال ورقیة أو هذا اإلنتاج الذي یتم

 غیر ورقیة مثل المواد السمعیة والبصریة.

ومن هنا تبدوا أهمیة بناء المجموعات وفق أسس ومعاییر ثابتة تحقق أهداف مكتبة 

كتبة المدرسیة المدرسة.ویمكن أیضا طبقا لهذه األسس والمعاییر معرفة ما ینبغي أن یكون في الم

 إزاء الكم الهائل المتدفق من المعلومات.

ولقد ركزت مصادر كثیرة على االختیار والتزوید ینبغي أن یسیرا وفق أسس ومعاییر مناسبة،تهدف "

إلى تحقیق متطلبات المناهج الدراسیة من ناحیة وتحقیق اهتمامات الطالب ومیولهم واحتیاجات 

 .")1(ناحیة أخرى المعلمین الموضوعیة والمهنیة من

 : يأشارت إلیها هذه المصادر مایل يومن بین األسس الت

انتقاء أوعیة المالئمة المعلومات المالئمة للتالمیذ في مختلف مراحل التعلیم والتي  -

 تشبع الحاجات والمیول المختلفة للطلبة والتي تساعدهم في دراستهم.

 هم المناهج الدراسیة.اختیار المواد المكتبیة التي تمكن التالمیذ من ف -

 
14 
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بتوازن مرن بین الموضوعات التي تدرس،كذلك بین الفئات العمریة المختلفة  ضرورة االحتفاظ-

للطالب،حتى ال یطغى موضوع على آخر،وأن یعطي كافة الطلبة الحق في الحصول على الكتب 

 أو المواد التي یحتاجونها أو یرغبون في اإلطالع علیها.

االهتمام بنوعیة أوعیة المعلومات المنتقاة،فعلى الجهة المسؤولة عن التزوید أن تختار المواد ذات -

 المستوى الجید من حیث الموضوع واألسلوب والشكل والحجم والمتانة .

وتشیر األسس العامة الختیار المواد في المكتبات المدرسیة والتي ذكرتها الجمعیة األمریكیة 

 سیة إلى ما یلي:  للمكتبات المدر 

ینبغي أن تقرر سیاسة التزوید من قبل إدارة المدرسة وأمین المكتبة ومجلس اإلدارة والهیئة -أ

 .ستشاریة في المدرسةاال

أن تراعي المتطلبات المختلفة لمجاالت المنهج الدراسي.وأن تأخذ في الحسبان المهارات -ب

 مستویات والقدرات.الدراسیة والتربویة لألشخاص،وتقدم لهم على كل ال

أن یعكس اختیار أوعیة المعلومات واالتجاهات الحدیثة في التعلیم واالتصاالت مثل:الوسائل -ج

 السمعیة والبصریة،وأنظمة المعلومات والبرامج التعلیمیة للتعلیم والتدریب.

 .)1(ینبغي تكرار العدد الكافي من النسخ للمواد التي تحقق احتیاجات الطالب-د
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 :العاملون في المكتبات المدرسیة-8

مع التطورات الحدیثة أصبح المین المكتبة دور كبیر وأساس في ضبط أوعیة المعلومات وجعلها 

وقد أوصلت بعض المصادر الوظائف التي یقوم بها أمین المكتبة إلى عشر ستخدام ،جاهزة لال

 وظائف أو أكثر نذكر منها ما یلي:

 بالكتب.وضع قوائم تزوید المكتبة -

 تسلم الكتب وتسجیلها .-

 فهرسة الكتب وتصنیفها وترتیبها.-

 تسجیل عضویة القراء لإلعارة.-

 استعادة الكتب وجمعها وٕاعادة ترتیبها في أماكنها بعد خروج القراء.-

 متابعة القراء المستعیرین لبعض الكتب لضمان إعادتها في المواعید المحددة.-

 .)1(سالمتها من التلف والضیاعصیانة الكتب والمحافظة على -

إلى طائفة من المهارات األساسیة التي ینبغي أن تتوافر في أمین  وقد أشارت بعض المصادر

 المكتبة المدرسیة الناجح وهي:

:أن یكون أمین المكتبة ذا درایة بأصول علم النفس واالجتماع وأن یكون قادرا المهارات التربویة-1

 سة والتالمیذ والمعلمین في تخطیط برامج ونشاطات المكتبة.على التعامل مع مدیر المدر 

 :وذلك یعني كفاءة األمین وفهمه إجراءات وأسالیب العمل في المكتبة.المهارات الفنیة-2

ویقصد بها قدرة األمین على العمل بفاعلیة مع اآلخرین،وذلك أن أمین المهارات اإلنشائیة:-3

 ان القرارات نابعة منه ولیست مفروضة علیه . المكتبة الناجح هو الذي یشعر الجماعة

وتعني بعد النظر في استیعاب التكامل بین المكتبة والمدرسةوالمنهج في  المهارات اإلدراكیة:-164

 إطار كبیر وهذه تبنى أساسا على الخبرة والذكاء.
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 :ومن أبرز السمات الشخصیة التي ینبغي أن یتصف بها أمین المكتبة

 تربویا*أن یكون مؤهال 

 *أن تكون شخصیته محببة وهادئة.

 *أن یكون مظهره نظیفا ومقبوال.

 *أن یتصف بحبه للكتب والطالب .

 .)1(*أن یتمتع بالقدرة على حل المشاكل

مین المكتبة الناجح هو الذي أوٕاذا كانت تلك المهارات ال غنى عنها،فمن المهم التأكید على أن 

أهم عنصر فیها.فهو الذي یصنع المكتبة في  وجه،إذ هو یجعل المكتبة تؤدي رسالتها على أكمل

المجتمع المدرسي ویغرس احترامها في نفوس الطالب والمدرسین،ویتیح لهم اإلطالع على 

محتویاتها وكلما ابتعد عن اعتقاده خازن كتب،استطاع أن یقوم بعمله الحقیقي.فمهمة أمین المكتبة 

 ل والتعرف على احتیاجاتهم لدعم المنهج المدرسي.جذب المستفیدین إلى المكتبة بشتى الوسائ

وكما سبق ذكره فإن عدد العاملین  یخضع لعدة اعتبارات منها  عدد المسجلین في المدرسة ،وحجم 

 ت بموظفین مساعدین ألمین المكتبة.المكتبة،ونشاطاتها لذا فقد تستعین بعض المكتبا

 مین المساعد:األ"-

فنیا،بحیث یكون له إلمام بالتنظیم الفني في المكتبة،ولدیه القدرة  ویكون من المتخصصین والمؤهلین

على الفهرسة والتصنیف وٕاجراء كافة العملیات التي تتطلب مهارة فنیة،بحیث یعمل مساعدا ألمین 

 المكتبة لتخفیف عبء العمل عنه في حالة انشغاله أو زیادة العمل علیه.
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 : المساعد الكتابي-

المعرفة بأعمال النسخ والسكرتاریة،ویقوم بالوظائف الكتابیة داخل المكتبة والتي ال ویكون لدیه 

األكثر  تتطلب مهارة فنیة وتخصصیة،وذلك حتى یتفرغ األمین ومساعده لألعمال األخرى

 .")1(أهمیة

وبناءا على هذا تعد المكتبة المدرسیة عمود من األعمدة  األساسیة للمدرسة  لها أهمیة وأهداف 

 كما أنها تضطلع على عدید الوظائف أساسها توفیر سعى لتحقیقها منها تعلیمیة وتعلمیة وتربویة ت

المصادر التعلیمیة لتدعیم المناهج الدراسیة .ویناط بها تقدیم العدید من الخدمات المكتبیة التي ال 

 یمكن االستغناء عنها في المجتمع المدرسي.
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:المدرسیةأخالقیات أمین المكتبة   1-8 

 

إن الهدف من وجود من وجود مبادئ أخالقیات مهنة أمین المكتبة المدرسیة لدینا ال تكمن في 

تجمیل صورة المهنة او المنتمین لها بقدر ما تهدف إلى وجود أطر تحدد وتبین ألمین المكتبة 

 مسؤولیاته تجاه المهنة وللمستفید مبدأ التعامل معه.

         التالي:أما أهم المبادئ والعناصر الضروریة المقیدة للعاملین في المكتبات المدرسیة فهي ك

  :مبادئ تتعلق باحترام النظام وطاعة الرؤساء وتشمل:أوال

تقبل المتابعة والنقد والتقویم بروح متسامحة.-  

احترام القوانین والتوجیهات التي یصدرها المدیر لصالح العمل.-  

 -الوالء واالستعداد ویقظة الضمیر تجاه العمل(1).

 ثانیا:مبادئ تتعلق بالتعامل مع زمالء العمل وتتمثل في:

التعامل مع الزمالء بناءا على أسس أخالقیة.-  

تقدیم النصح لمن یحتاج النصیحة لغیره من الزمالء األقل خبرة.-  

التزام المنطقیة عند مناقشة أي قضیة والبعد عن التحیز.-  

قبول مبدأ المناقشة الشریفة.-  

: مبادئ تتعلق بالتعامل مع المستفیدین:ثالثا  

التحمل وتقدیر موقف المستفیدین.-  

الصدق واألمانة لتحقیق التقدم المهني وضمان استفادة مجتمع المكتبة المدرسیة.-  
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(1) أحمد،عبد اهللا العلي.المكتبات المدرسیة والعامة.القاهرة:الدار المصریة اللبنانیة،1994.ص44.
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التواضع وعدم التعالي والعمل على تقدیم أكبر قدر من الخدمات.-  

في المعاملة من بشاشة ورفق ولین في التعامل مع المستفید. التزام األدب-  

بأسالیب واضحة تطاع الرد على استفسارات المستفیدین وتكریس المكتبي لوقته إلفادتهم قدر المس-

 وسهلة الفهم.

رابعا:تحقیق االمتیاز المهني :   

في تأدیة  أخالقهاحترام التخصص والمهنة فال یجعل العوامل االجتماعیة السلبیة تؤثر على -

 عمله.

إتقان العمل والمحافظة على المستوى الجید في أداء عمله.-  

الحرص على تطویر الذات واكتساب الخبرة لیكون واسع واإلطالع والثقافة.-  

 - المبادرة إلى تطویر مهنة المكتبات بدراسة ومناقشة األنظمة والتشریعات(1) .

ي الذاتي یة تحكمها ثالث اتجاهات:التكوین الشخصومما سبق یتضح لنا أن األخالقیات المهن

 للفرد،والبیئة التي ینتمي إلیها،والتشریعات المهنیة.
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(1) المرجع السابق. أحمد،عبد اهللا العلي.المكتبات المدرسیة والعامة..ص45.
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 8- تكوین العاملین بالمكتبات المدرسیة: 2 

مؤسسات المعاییر الموحدة للمكتبات المدرسیة وتوصیات اإلتحاد  توصيسي: سااألالتكوین -أ

ضرورة اكتساب أمین المكتبة المدرسیة المعرفة الكافیة في بالدولي لجمعیات المكتبات والمؤسسات 

مجالین محددین هما المكتبات والتربیة ویكون ذلك بمتابعة شكلین مختلفین هما :الدراسة الجامعیة 

 لمستمر. والتدریب والتكوین ا

السریعة التي یشهدها حقل المعلومات بفضل نمو  اتر و إن التط"التكوین المستمر:-بلتت

تكنولوجیا المعلومات وتطور مفهوم المكتبة التي أصبحت مركزا لبث المعلومات ولیس 

لخزنها،حیث تفرض على العاملین بمتابعة دورات التكوین المستمر،ویهتم هذا التكوین بكل 

سرعة تقادم التكوین الذي خصص نظرا لفیهم الحاصلین على شهادات في التالموظفین بما 

 ." )1(یتلقونه في المدارس
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(1) محمد ،فتحي عبد الهادي .المكتبات والمعلومات العربیة بین الواقع والمستقبل.القاهرة:الدار العربیة للكتاب،1997ص57.
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من  التربیة نتاج المجتمع وهي في الوقت نفسه تسهم في تشكیله ،فما یحدث في المجتمع   

دخال إ تغیرات وما یحدث ألهدافه من تطور یتطلب غالبا إعادة النظر في األهداف التربویة و 

الدور األساس والمباشر في العملیة وبما أن المدرسة لها  التعلیمیةصالحات في النظم إ

التعلیمیة والتربویة فإن لمكتباتها نفس الدور وذلك بتوفیر مصادر المعلومات واحتیاجات 

المترددین وتنظیم موادها والعمل على إكسابهم مهارات االستخدام الصحیح لها وهذا ما نطلق 

  علیه بالتربیة المكتبیة .  

معنى التربیة: -1  

ة "ربیت   نشئت   إن كلمة تربیة تعني في اللغة العربیة (اإلصالح) وتعني  كذلك  التنشئة والتغذی  

ویقصد بالتربیة أیضا التنمیة والتأدیب فیقال "رب الولد ربا ولیه  وتعهده  بما ")1(وربیته  تربیة غذوته 

  "                                                                      )2(یغذیه وینمیه ویؤدبه 

 ")3(والتربیة مرادف للتهذیب "رباه تربیة جعله یربو وغذاه وهذبه

وال تقتصر التربیة على تنمیة اإلنسان وتغذیته  دون سواه  بل تتعداه إلى كل ما ینموا ویزید مثل 

الزرع والحیوان فیقول الجوهري ربیته تربیة وتربیته أي غذوته .قال هذا لكل ما ینمو كالولد والزرع 

 نحوه"

صطالحي للتربیة:المعنى اال  

ناها اللغوي فهي كما اصطلح علیها المشتغلون صطالحي للتربیة ،عن معال یختلف المعنى اال

تعنى بالمدرسة ،والنشاط ذا الطبیعة -رغم أنها تعني بالنسبة لتسعة أشخاص من بین عشرة -بها

الخاصة الذي یعبر عنه في ضوء مصطلحات،كالمناهج وطرق التدریس إال أنها لدى 

 ")4(المتخصصین فیها هي النمو
1

 

                                                           

(1) أبو الحسن، بن فارس بن زكریا.معجم مقاییس اللغة،تحقیق وضبط عبد السالم محمد هرم،ج2، د.م،د.ن،1980ص271.
 

(2) معجم اللغة العربیة:اإلدارة العامة للمجتمعات وٕاحیاء التراث،المعجم الوسیط،ج1.القاهرة:مجمع اللغة العربیة،1970ص221.
 

(3) الفیروز،أبادامحي الدین بن یعقوب.القاموس المحیط،ج4.ص333.
 

4the Shorter Oxford English Dictionary :Oxford University ,1980-p.630. 
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 تمهید:

المیداني لدراستنا الذي یعتبر بمثابة مكمل للجانب النظري الجانب یتناول هذا الفصل  

جانب النظري للدراسة وقبل للعناصر المذكورة في ال تطبیقهو الفصل  وهذا،للبحث 

 .ربعة نماذج من متوسطات بوالیة مستغانم تعریف ألعطاء بإقمنا ه الشروع فی

دراسة میدانیة ألربع –وموضوع دراستنا هو التربیة المكتبیة بالمدارس الجزائریة 

وباشرنا الدراسة انطالقا من المعلومات التي انتقیناها -متوسطات بوالیة مستغانم

دراسة وجمیع العاملین بواسطة استمارة االستبیان الموجهة لعینة عشوائیة من تالمیذ ال

تي تخدم بمتوسطات الدراسة ،وهذا أوصلنا إلى بعض المعلومات الصحیحة ال

موضوعنا،حیث أن جمیع العلوم على اختالف أنواعها بحاجة إلى دراسات میدانیة ذات 

طابع علمي النها تقربنا من الموضوع وتمكننا من معالجته بكل دقة وتكشف لنا 

 النتائج ونعالج المشاكل ونقترح الحلول. الواقع،فبواسطتها نستنتج
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 :المنهج المستخدم في الدراسة-1

المنهج قبل كل شيء أسلوب منطقي مالزم لكل عملیة تحلیلیة تستلزم الطابع العلمي ألنه  

هنا الطریق التي یسیر علیها  ، و المقصود بههامهما كان نوع دراسة حجر الزاویة في كل 

الباحث لدراسة موضوع المشكلة، وهو طریقة موضوعیة منطقیة یتبعها الباحث لدراسة ظاهرة 

 من الظواهر بغرض إمكانیة الوصول إلى أیة نتیجة.

 :إلطار المیداني للدراسةا2-

وهو اإلطار الجغرافي الذي یشتمل عناصر مجتمع الدراسة وقد قمنا  المجال المكاني: 2-1 

 في دراستنا باختیار عینة البحث داخل المجتمع المدرسي.

ویتمثل في المدة الزمنیة التي یقضیها الباحث في بدایة تحدید  المجال الزمني: 2-2

الموضوع إلى غایة اختیار الوسیلة المراد تطبیقها على العینة، إلى مرحلة جمع البیانات 

وتحلیلها وتمثیلها في شكل جداول و التعلیق علیها، حیث دامت هذه الفترة حوالي ثالثة 

 أشهر.

د البشریة في عینة من تالمیذ و مكتبیي متوسطات تتمثل الحدو :المجال البشري 2-3

  مكتبي.14والتالمیذ 240الدراسة حیث عددهم 
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 تعریف عام لمتوسطات الدراسة:-3

 قدور بلعربي متوسطة لنموذج األول:ا3-1

یتكون المجتمع األصلي للدراسة من مجموعة من التالمیذ لطور المتوسط بجمیع 

مستویاته و عینة الدراسة تمثل كل المجتمع المدرسي و قد تمت هذه الدراسة 

 بمتوسطة الشهید قدور بلعربي بدائرة  سیدي علي، والیة مستغانم.

-09-15  ي:  قدور بلعربي، فتحت أبوابها ف"سمیت هذه  المؤسسة على الشهید 

تلمیذ، عدد  618، عدد التالمیذها فیوجد بها 1972-1971م للوسم الدراسي 1971

 قسم.ومخبرین وورشتان 19،یوجد بها 253أما االناث 365الذكور

ü 188عدد تالمیذ السنة االولى 

ü  166عدد تالمیذ السنة الثانیة 

ü  162عدد تالمیذ السنة الثالثة 

ü  102عدد تالمیذ السنة الرابعة 

  غیرثالثة وثیقة، عدد الموظفین بها  8044یوجد بالمؤسسة مكتبة تحتوي على   

 .متخصصین

إقتناءات المكتبة سنویة، یكون االقتناء حسب النسخ القلیلة التي علیها إقبال كبیر من  

 التالمیذ والمدرسین حسب الطلبات التي یقدمونها 

وذلك بالنسبة لتالمیذ أما األساتذة فهي  أما قانونها الداخلي فاإلعارة فیها تكون داخلیة فقط

 خارجیة ومفتوحة إلى غایة نهایة العام الدراسي.

أما توقیتها فهو حسب أوقات الدوام الرسمیة للمتوسطة أي من الثامنة صباحا حتى الرابعة  

 والنصف مساء
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 متوسطة أحمد  بوتشاشة النموذج الثاني:  3-2

 تمت هذه الدراسة بمتوسطة أخرى وهي متوسطة الشهید أحمد بوتشاشة بوالیة مستغانم.

م للموسم 1995-09-18"سمیت هذه  المؤسسة على الشهید ، و فتحت أبوابها في:     

تلمیذ، عدد  570، عدد التالمیذ المتمدرسین بهذه المؤسسة التربویة 1996-1995الدراسي 

 قسم.ومخبرین وورشتان 19جد بها ،یو 314أما االناث 256الذكور

ü 121عدد تالمیذ السنة االولى 

ü  138عدد تالمیذ السنة الثانیة 

ü  209عدد تالمیذ السنة الثالثة 

ü  102عدد تالمیذ السنة الرابعة 

موظفین غیر متخصصین، وغیر  4وثیقة، بها  3077یوجد بالمؤسسة مكتبة تحتوي على 

 دائمین(عقود ما قبل التشغیل) 

المكتبة حسب المیزانیة المتوفرة و یكون االقتناء حسب النسخ القلیلة التي علیها اقتناءات  

 إقبال كبیر من التالمیذ والمدرسین و حسب الطلبات التي یقدمونها . 

وتفتح المكتبة  على الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساءا وهذا كل 

 حیث یكون توقیت الدوام حتى الثاني عشر والنصف.األیام الدراسیة ما عدا یوم الثالثاء 

واإلعارة بالنسبة للتالمیذ تكون داخلیة أما األساتذة واإلداریین فیمكنهم االستعارة خارجیا.وأي 

 وثیقة تستعار من طرفهم یجب علیهم إرجاعها على أكثر تقدیر قبل انتهاء السنة الدراسیة.
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 توفیق متوسطة بلعید النموذج الثالث:3 -3

یتكون المجتمع األصلي للدراسة من مجموعة من التالمیذ لطور المتوسط بجمیع مستویاته و 

عینة الدراسة تمثل كل المجتمع المدرسي و قد تمت هذه الدراسة بلعید توفیق، تیجدیت والیة 

 مستغانم.

، عدد یوجد بها 1999-1998م للموسم الدراسي 1998-09-22تم فتح أبوابها في:    

قسم.ومخبرین وورشتان وقاعة  16،یوجد بها 301أما االناث 208تلمیذ ، عدد الذكور 509

 انترنیت.

ü 131عدد تالمیذ السنة االولى 

ü  154عدد تالمیذ السنة الثانیة 

ü  129عدد تالمیذ السنة الثالثة 

ü  92عدد تالمیذ السنة الرابعة 

غیر  متخصصة، واحدة  تانوثیقة، بها موظف2555یوجد بالمؤسسة مكتبة تحتوي على  

 .أخرى متخصصةو 

 اقتناءات المكتبة سنویة، یكون االقتناء حسب میزانیة المؤسسة 

 النظام الداخلي للمكتبة:

بالنسبة لإلعارة في هذه المكتبة تكون داخلیة وخارجیة بالنسبة لجمیع المستفیدین من تالمیذ  

 ومفتوحة بالنسبة لألساتذة واإلداریین.وأساتذة وٕاداریین.ومدة اإلعارة أسبوع بالنسبة للتالمیذ 

 یبدأ توقیت العمل بالنسبة للمكتبة من الثامنة صباحا حتى الرابعة والنصف مساءا.
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 متوسطة هواري بومدینالنموذج الرابع: 3-4

یتكون المجتمع األصلي للدراسة من مجموعة من التالمیذ لطور المتوسط بجمیع مستویاته و 

تلمیذ من  المتوسطة  و قد تمت هذه الدراسة في مؤسسة هواري بو  50عینة الدراسة تمثل 

 بلدیة تزقایت  مستغانم  -مدین

 التعریف بالمؤسسة:

، عدد یوجد بها  1993-1992ي م للموسم الدراس1992-09-05تم فتح أبوابها في:     

قسم.ومخبرین وورشتان وقاعة  16، یوجد بها 218أما االناث 302تلمیذ ، عدد الذكور 524

 انترنیت.

ü 122عدد تالمیذ السنة االولى 

ü  156عدد تالمیذ السنة الثانیة 

ü  141عدد تالمیذ السنة الثالثة 

ü  105عدد تالمیذ السنة الرابعة 

منهم عقود ما قبل  أربعة موظفات ، 5وثیقة، بها3829یوجد بالمؤسسة مكتبة تحتوي على  

 .متخصصةالتشغیل وموظفة  

 قتناءات المكتبة سنویة، یكون االقتناء حسب میزانیة المؤسسة إ

 النظام الداخلي للمكتبة:

فیدین من تالمیذ بالنسبة لإلعارة في هذه المكتبة تكون داخلیة وخارجیة بالنسبة لجمیع المست

 وأساتذة وٕاداریین.ومدة اإلعارة أسبوع بالنسبة للتالمیذ ومفتوحة بالنسبة لألساتذة واإلداریین.

یبدأ توقیت العمل بالنسبة للمكتبة من الثامنة صباحا حتى الرابعة والنصف مساءا.ما عدا یوم 

 عشر والنصف. الثالثاء فیكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانیة
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  :جمع البیاناتأدوات  -4

من خالل معالجتنا لموضوع التربیة لمكتبیة بالمتوسطات الجزائریة  حاولنا تسلیط الضوء 

لجمع  تان وقد اخترنا وسیلعلى الموضوع و محاولة جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات 

 استمارة االستبیان. هماالبیانات 

  :استمارة االستبیان  

واالستبیان هو مجموعة من األسئلة المكتوبة والتي تعد بقصد الحصول على معلومات 

وآراء المبحوثین حول ظاهرة أو موقف معین،ویعتبر االستبیان من أكثر األدوات 

المستخدمة في جمع البیانات والتي تتطلب الحصول على معلومات أو معتقدات أو 

ز به االستبیان هو توفیر الكثیر من الوقت تصورات أو آراء األفراد ومن أهم ما یتمی

والجهد المبذول على الباحثین ومن خالل هذه االستبیانات الموزعة على فئة المكتبیین 

والتالمیذ حاولنا من خاللها تغطیة الموضوع من كل جوانبه وهذا الذي أوصلنا إلى 

 بعض المعلومات التي تخدم موضوعنا.

 :استمارة استبیان خاص بالمكتبي تصمیم 4-1

یعد المشرف على المكتبة المدرسیة المحور األساس الذي تتكئ علیه المكتبة  الذي   

احتوت استبانة بحثنا على عدد من أسئلة عامة موزعة على جمیع أمناء مكتبات 

) بهدف تجمیع بعض البیانات عن أوضاعهم المدرسیة تخصصهم، 14الدراسة (

 في المكتبة وقدرتهم على العمل في المكتبة وغیرها.  تفرغهم للعمل 
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 :ستمارةاال وتفریغ أسئلة تحلیل  4-1-1

 التخصص مع المستوى التعلیمي.-1

 المستوى التعلیمي علم المكتباتتخصص  

 تخصص نعم التكرار

 آخر

 لیسانس بكالوریا

2 12 6 8 

 %57.14 4%2.86 %85.71 %14.29 النسبة المئویة

 یوضح التخصص مع المستوى التعلیمي للمكتبي :1جدول رقم         

یتبین لنا أن نسبة كبیرة من المكتبیین في المكتبة المدرسیة غیر  1من خالل الجدول  - 

وهذا یعیق مدى تفعیل القیام بدور الخدمة المكتبیة حیث أنهم  %85.71متخصصین بنسبة

 األقلیة منهم متخصصة تتمثل في شخصین. لیسوا مؤهلین للقیام بهذا العمل. بینما

) متحصلین على         4) تحصلین على لیسانس و(8أما بالنسبة للمستوى التعلیمي  فمنهم ( 

 شهادة بكالوریا.

وبالتالي فإن هذه الفئة الكبیرة غیر المتخصصة من المكتبیین ال یمكنها القیام بالخدمة 

 .برتها وعدم قیامها بدورات تكوینیةالمكتبیة على الوجه األفضل نظرا لعدم خ

 

                      

 تخصص علم المكتبات                   المستوى التعلیمي    

 توضحان التخصص والمستوى التعلیمي:1رقمدائرتین نسبیتین -    

نعم

تخصص 
اخر

باكالوریا

لیسانس
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 الفهرسة والتصنیف في المكتبات المدرسیة-2

الفهرسة والتصنیف من الجوانب الفنیة التي ال غني عنها ألي مكتبة مهما كان نوعها  تعتبر

 لفائدتها بالتعریف مقتنیات المكتبة وتسهل استفادة المترددین علیه

 النسبة المئویة التكرار حتماالتاال المتغیر 

 %100                    14 نعم وجود فهارس

 00 00 ال

أشكال 

الفهارس 

 المستخدمة

 00  00  بطاقي  -

 %100 14 مطبوع -

 00 00 آلي وبطاقي  -

نوع الفهرس 

 المستخدم

 %57.14 8 مؤلف وعنوان وموضوع -

 00 00 عنوان ومؤلف ومصنف-

 %42.86 6 عنوان وموضوع -

 00 00 مؤلف -

 یوضح الفهرسة في مكتبات الدراسة. :2رقم جدول              

وهذا یشیر إلى یشیر الجدول إلى أن جمیع المكتبیین قد أجابوا بأن هنا فهرس في مكتباتهم *

الوضع الجید فیما یتعلق بتنظیم مجموعات المكتبة المدرسیة ذلك أن الفهارس هي بوابة 

 المكتبة والدلیل على محتویاتها .

أن الشكل  2ل*أما عن أشكال الفهارس المستخدمة فتدل إجابات المكتبیین في الجدو 

المستخدم في كل مكتبات الدراسة هو الفهرس المطبوع  وهذه النسبة لیست بالشیئ الغریب 

 ذلك أن الفهرس المطبوع ال یزال شائعا في كثیر من المكتبات.

 *أما عن نوع الفهرس المستخدم فقد أفاد المكتبیون أن األنواع المستخدمة هي :

 . %57.14تین بنسبة فهرس مؤلف و عنوان وموضوع في مكتب -
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 .%42.86فهرس عنوان وموضوع في مكتبتین بنسبة -

        
        نوع الفهرس المستخدم          وجود فهارس           أشكال الفهارس المستخدمة

 :توضح الفهرسة في مكتبات الدراسة2دوائر نسبیة رقم -    

 سیاسة اإلعارة في مكتبات الدراسة:-3

 المئویة ةالنسب التكرار االحتماالت المتغیر

منع الطالب من 

االطالع على بعض 

 الكتب

 %78.57 11 نعم

 %21.42 03 ال 

إعارة الكتب خارج 

 المكتبة

 %100 14 نعم

 00 00 ال

المواد المسموح 

 باستعارتها

 %64.28 09 الكتب 

 %35.72 05 المراجع

 00 00 الدوریات

السمعیة د الموا

 والبصریة

00 00 

معاقبة المتأخرین في 

 رد الكتب

 %100 14 نعم

 00 00 ال

 %64.28 09 الحرمان من اإلعارة نوع العقوبة

مؤلف 

وعنوان 

وموضوع

عنوان 
وموضوع

نع

بطاقي
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 %35.42 05 عقوبة أخرى

  :یبین سیاسة اإلعارة في مكتبات الدراسة.3جدول رقم-              

*فیما یتعلق بمنع الطالب من االطالع على بعض الكتب فان الجدول المشار إلیه یظهر أن 

معظم مكتبات الدراسة تمنع التالمیذ من االطالع على بعض الكتب لوجود بعض المخالفات 

 بها.

أن هذه  %010*وعن وجود إعارة للكتب خارج المكتبة فقد أفاد جمیع المكتبیین بالمكتبة 

 ة بمكتباتهم.الخدمة موجود

*ولما تم توجیه  سؤال للمكتبیین عن المواد المسموح باستعارتها ودلت إجابتهم على أن 

الكتب والمراجع هي المادة الوحیدة التي تسمح باستعارتها في جمیع مكتبات الدراسة وذلك أن 

ة الكتب والمراجع تسمح بإعارتها دون تحفظ من جمیع مكتبات الدراسة ،بینما تختلف أنظم

اإلعارة لباقي المواد من مكتبة ألخرى و لعل ذلك یعود لتأثر بعض أمناء المكتبات  

 باألنظمة المتعارف علیها في عدم السماح باإلعارة الخارجیة للدوریات وغیرها.

*وفیما یتعلق بما یترتب على تأخیر رد الكتب والمراجع المعارة ،فقد أفاد جمیع المبحوثین أن 

راء للقضاء على بات بحق المتأخرین في إرجاع الكتب المعارة لهم  كإجالمكتبات تطبق عقو 

 ب لدى المستعیر فترة طویلة مما یؤدي إلى حرمان مستفید آخر من الكتاب.ظاهرة بقاء الكتا

*ویالحظ أن الحرمان من اإلعارة لفترة زمنیة محددة هو أكثر العقوبات تطبیقا في مكتبات 

من المبحوثین أنها تطبق عقوبات %35.42ادت نسبة كما أف % 64.28الدراسة بنسبة

 أخرى كتعهد الطالب بعدم تكرار ذلك ،إنذار الطالب،تأخیر تسلیم النتیجة.
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 منع الطالب من اإلطالع على بعض الكتب         

 

 إعارة الكتب خارج المكتبة                       

 

 بإعارتها المواد المسموح                     

 

 معاقبة المتأخرین في رد الكتب                   

  

    نوع العقوبة                        

نعم

ال

نعم

كتب

مراجع

نعم

الحرمان من االعارة

عقوبة أخرى
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 .:سیاسة اإلعارة في مكتبات الدراسة3رقم دوائر نسبیة    - 

 وتوجیه المستفیدین.قیام المكتبي بإرشاد -4

 النسبة المئویة التكرار المدى  

 %57.14 8 نعم

 %7.14 1 ال

 %35.72 5 إلى حد ما

 یمثل قیام المكتبي بإرشاد وتوجیه المستفیدین.: 4الجدول رقم          

تساعد خدمة اإلرشاد في التعریف بالمكتبة واإلفادة من محتویاتها فهي وسیلة تمكن الرواد -

من معرفة مقتنیات المكتبة وتشیر اإلجابات المقدمة من وجود إرشادات وتوجیهات في 

وأفاد %57.14لدراسة حیث أن معظم المكتبیین أفادوا أنهم یقومون بذلك بنسبة مكتبات ا

 خمسة منهم أنهم یقومون بذلك إلى حد ما إال مكتبي واحد فقد صرح أنه ال یقوم بذلك

 

 قیام المكتبي بإرشاد وتوجیه المستفیدین. تمثل: 4دائرة نسبیة رقم      

 المشاكل التي تعاني منها المكتبة. -5

 النسبة المئویة التكرار المدى

 %28.58 4 قلة المصادر

 %71.42 10 قلة الوسائل الحدیثة 

 %100 14 المجموع

 یبین المشاكل التي تعاني منها المكتبة. :5الجدول رقم                

نعم

ال

غلى حد ما
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المكتبات المدرسیة لكثیر من المشاكل التي تعیق الخدمة المكتبیة وبالتالي تقف حاجزا  تعاني

 بین التلمیذ والمكتبة.

من المبحوثین یرجعون المشاكل إلى قلة %57.14وجدنا حسب الجدول الموضح أن نسبة -

 الوسائل التكنولوجیة وأجهزة الحاسوب التي أصبحت الیوم عنصر أساسي وفعال.

 

 بین المشاكل التي تعاني منها المكتبة.ت: 5رقم دائرة نسبیة              

 .القارئ عالصعوبات التي تواجه المكتبي في التعامل م-6

 هذا راجع ل أحیانا ال نعم المدى

عدم احترام  5 2 7 التكرار

الفانون 

 الداخلي

عجز التلمیذ 

عن تبلیغ 

 فكرته

عجزه على 

استیعاب 

مقصود 

 المكتبي

النسبة 

 المئویة

50% 14.28% 35.71% 8 4 2 

57.14% 28.57% 14.28% 

 یبین الصعوبات التي تواجه المكتبي في التعامل مع القارئ.: 6جدول رقم          

تجد %35.71تتمثل في  ن نسبة كبیرةأمبینة في الجدول نالحظ من خالل النتائج ال-

المكتبیین أحیانا ما تجد صعوبة أما اآلخرون من %50صعوبة في التعامل مع القراء بینما 

 %14.28فقالوا أن بأنهم ال یجدون أیة صعوبات في التعامل مع المكتبي وهذا بنسبة 

قلة المصادر

قلة الوسائل الحدیثة
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ویرجع أغلب المكتبیین هذه الصعوبات إلى عدم احترام القانون الداخلي للمكتبة بنسبة 

عجز التلمیذ عن أما سبب %28.57وعجز التالمیذ عن تبلیغ فكرتهم بنسبة  57.14%

 %14.28استیعاب مقصود المكتبي فبلغت النسبة 

 

 .مدى وجود صعوبات تواجه المكتبي في التعامل مع القارئ              

 

 .تواجه المكتبي في التعامل مع القارئالتي صعوبات ال              

 .التعامل مع القارئتواجه المكتبي في التي صعوبات ال :تبینان6دائرتان نسبیتان رقم 

 منهج دراسي للتربیة المكتبیة داخل المكتبة. وجود7-

 المئویة النسبة التكرار المدى

 00 00 نعم

 %100 14 ال

 : یبین مدى وجود منهج دراسي للتربیة المكتبیة داخل المكتبة.7الجدول رقم        

نعم

ال

أحیانا

عدم احترام القانون الداخلي

عجز التلمیذ عن تبلیغ فكرتھ

كتبي عجز التلمیذ عناستیعاب مقصود الم
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المكتبیة ومن خالل الجدول   یعتبر منهج التربیة المكتبیة األساس الذي تبنى علیه المهارات

ربیة الموضح أعاله نرى أن جمیع المبحوثین  قد أفادوا بأنه لیس هناك منهج متبع للت

المكتبیة مما یؤدي إلى نقص كبیر في تثبیت المهارات المكتبیة لدى التلمیذ عن طریق 

 الممارسة الفعلیة ومن خالل مواقف تعلیمیة حقیقیة.

 

 بین مدى وجود منهج دراسي للتربیة المكتبیة داخل المكتبة.ت: 7رقم دائرة نسبیة     

 .دراج التربیة المكتبیة كمادة من مواد المنهج الدراسيإضرورة -8

 النسبة المئویة التكرار المدى

 %78.57 11 نعم

 %21.42 3 ال

:یوضح مدى ضرورة إدراج التربیة المكتبیة كمادة من مواد المنهج 8الجدول رقم    

 الدراسي.

مما ال شك فیه أن إكساب المهارات المكتبیة خالل سنوات الدراسة في مراحل التعلیم -

نالحظ أن أغلبیة  8خاصة المتوسط یعد من أهم أهداف المكتبة .ومن خالل الجدول رقم 

المكتبیین المبحوثین یرون انه من الضروري أن تدرج التربیة المكتبیة ضمن المنهج 

أثناء الیوم الدراسي وخالل حصة مقررة.وذلك  زم لتدریسهالوقت الال بتخصیصالدراسي،وذلك 

لتحقیق نوع من التكافئ بین الخبرات المكتبیة والخبرات التعلیمیة،كون المكتبة مركز للتطبیق 

 ال للدروس النظریة .

 

نعم

ال
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 سي.وضح ضرورة إدراج التربیة المكتبیة كمادة من مواد المنهج الدرات:8رقمدائرة نسبیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعم

ال



 لجانب التطبيقيالفصل الثالث                                                                       ا

 

 

73 

 :تحلیل النتائج الخاصة باالستبیان 4-1-2

*ضرورة تعیین مكتبیین متخصصین في مكتبة المتوسطة  للقیام بالخدمة المكتبیة على 

 أكمل وجه  تطبیقا للقول الشخص المناسب في المكان المناسب.

*أغلب المكتبات المدرسیة تحتوي على فهارس وذلك یشیر إلى الوضع الجید فیما یتعلق 

 بتنظیم المجموعات المكتبیة .

*ال تستخدم مكتبات الدراسة إال نوعین من الفهارس وبالتالي هي لیست معدة إعدادا فنیا 

 متكامال .

وأمن المواد المستعارة *سیاسة اإلعارة في مكتبات الدراسة جیدة وذلك للحفاظ على سالمة 

 وذلك الستغاللها من طرف جمیع المستفیدین.

*تعاني مكتبات الدراسة من نقص كبیر في المواد الحدیثة معناه قلة االهتمام بالمواد السمعیة 

 وغیرها من المواد غیر المطبوعة.مما یدعوا إلى أهمیة تنشیط المجموعات.والبصریة 

یه في معظم المتوسطات وهذا یخدم التلمیذ ویعتبر حافزا *هناك نوع جید من اإلرشاد والتوج

 لالكتساب المهارات المكتبیة.

*هناك بعض الصعوبات التي تقف حاجزا لتعامل المكتبي  مع التالمیذ مما یعیق المكتبي 

 في تبلیغ رسالته.

وسط *ضرورة إدراج التربیة المكتبیة كمادة من مواد المنهج الدراسي في مرحلة التعلیم المت

 لتخفیف العبء على المكتبي في تقدیم الخدمات داخل المكتبة
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 :تصمیم استمارة خاصة بالتلمیذ2-4-

المستفیدون هم الهدف و األساس و األخیر للمكتبة ،فمن أجلهم تقوم بتأدیة وظائفها 

 وعملیاتها كافة ،وتسخر إمكانیاتها لتسهیل إفادتهم منها وال یمكن أن توجد مكتبة من دون

 مستفیدین یرتادون وینهلون من مصادرها .

حیث أن أحد أهداف الدراسة هو الكشف عن استخدام المكتبة من طرف المستفیدین من 

التالمیذ ورأیهم تجاه مكتبة المدرسة ودورها في التربیة المكتبیة ،ومجموعاتها والخدمات التي 

یان مخصص لهم وقد وزعت تقدمها وأثرها في العملیة التعلیمیة فقد قمنا بإعداد استب

تلمیذ وعلى  240االستمارات على عینة عشوائیة من أربعة متوسطات موزعة بالتساوي على

لتحریكها وتنشیطها وتهیئتها لتقدیم الخدمات مختلف مستویات الدراسة في المتوسطة. 

المطلوبة.ومهما توافر في المكتبة من الجوانب االیجابیة،فإنها تحتاج لمن یطوع تلك 

 إلمكانیات المتوافرة بها حتى تصل الخدمة المطلوبة لمن یحتاجها من المستفیدین .ا

 وقد قسمت االستمارة إلى ثالث محاور أساسیة 

 :البیانات الشخصیة ووضعیة التلمیذ اتجاه المكتبة المدرسیة.1المحور

 :مقومات المكتبة المدرسیة.2المحور

 المكتبیة.لخدمات وتطبیق منهج التربیة ا:3المحور
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 :االستمارةأسئلة  وتفریغ  تحلیل 4-2-1

 أسئلة المحور األول :وضعیة التالمیذ اتجاه المكتبة المدرسیة

 ؟المدرسیة مكتبةعلى ال التالمیذتردد مدى  -1  

 النسبة المئویة التكرار   المدى   

 %32.91 79 باستمرار 

 %42.5 102 أحیانا 

 %24.59 59 نادرا 

 %100 240 المجموع 

 مكتبة المدرسیة.على الالتالمیذ  ترددیمثل مدى : 1رقم الجدول           

المكتبة هي القلب النابض للمدرسة لما لها من أهمیة من الجانبین التربوي والتعلیمي إذ 

 المبحوثین نسبة إقبال التالمیذ على التالمیذ استخدامها والتعرف على محتویاتها ،وٕان

أما فیما یخص عدم تردد التالمیذ  %42.5إلى المكتبة في بعض األحیان تصل إلى 

 حسب التالمیذ إلى: األسباب عودتالمستمر على المكتبة ف

 .ن وقت فتح المكتبة یتزامن مع أوقات الدراسة أل -

اعتماد التالمیذ على مواقع شبكة االنترنیت في انجاز البحوث نتیجة سرعة  -

 .وعدم توفر المكتبة على هذه األخیرةمة الوصول إلى المعلو 
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 .:تبین تردد التالمیذ على المكتبة المدرسیة1دائرة نسبیة رقم         

 ؟مكتبةال أغراض لجوء التالمیذ إلى – 2

 النسبة المئویة التكرار المدى    

 %40.83 98 مراجعة الدروس     

 %37.08 89 القراءة الترفیهیة

 %11.25 27  والبحوث الدراسیةعداد التكلیفات إ

متابعة أو المشاركة في إحدى 

 نشطةاأل

16 6.67% 

 %4.17 10 أمور أخرى 

  %  100 240 المجموع 

 . أغراض اللجوء إلى المكتبةیمثل  :2رقم  لالجدو                

ومنها  ا تعلمیةهأغراض یمكن للتلمیذ أن یلجأ للمكتبة المدرسیة في سبیلها منهناك عدة  

  ما هو ترفیهي بحت مثل القراءة الترفیهیة ومتابعة أنشطة المكتبة التثقیفیة أو حتى 

إلى المكتبة   یلجئونالذین أجرینا علیهم الدراسة غلب التالمیذ أنجد أن المشاركة فیها و 

 :نتیجة%40.83وذلك بنسبةلمراجعة الدروس 

باستمرار

.أحیانا

نادرا
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 تكثیف البرنامج السنوي أو المقررات الدراسیة. -

 كثرة الفروض واالمتحانات. -

 تقدیم التمارین من طرف األساتذة. -

 إنجاز األعمال الموجهة من طرف األساتذة -

 

 :تبین سبب لجوء التالمیذ إلى المكتبة المدرسیة.2دائرة نسبیة رقم       

 رأي التالمیذ في أهمیة المكتبة للعملیة التعلیمیة -3

  النسبة   التكرار  المدى 

 %62.5 156 ضروریة

 %30.83 74 متوسطة 

 %4.16 10 غیر ضروریة

 %100 240 المجموع

 یبین رأي التالمیذ في أهمیة المكتبة للعملیة التعلیمیة.: 3رقم  الجدول    

تؤثر نظرة الطالب إلى المكتبة المدرسیة على استخدامهم لها ،فإذا أحس التلمیذ بأهمیة 

والتربویة فإن ذلك سوف یحفزه للذهاب إلیها المكتبة ودورها في العملیة التعلیمیة 

 لالستفادة من مصادرها.

مراجعة الدروس

القراءة الترفیھیة

اعداد التكلیفات والبحوث الدراسیة

متابعة او المشاركة في غحدى النشطة

أمور اخرى
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وقد تم سؤال التالمیذ على رأیهم في أهمیة المكتبة في العملیة التعلیمیة وتحدید ما إذا 

 كانت ضروریة أو متوسطة أو غیر ضروریة .

ویرى البعض اآلخر أنها %62.5فقد ذكر معظم التالمیذ المبحوثین أنها ضروریة بنسبة

أشخاص فقالوا أنها غیر  10ي أما قلة منهم حوال %30.83متوسطة األهمیة بنسبة 

 مهمة

 

 یة المكتبة في العملیة التعلیمیة: تبین رأي التالمیذ في أهم3دائرة نسبیة رقم        

 ومات المكتبة المدرسیة أسئلة المحور الثاني:مق      

 موقع ومساحة المكتبة لالستخدام األمثل. مناسبة -4      

 

 یمثل مدى مناسبة موقع ومساحة المكتبة لالستخدام   4رقم  الجدول              

ضروریة

متوسطة

غیر ضروریة

 النسبة المئویة     التكرار       المدى 

               % 19.58     47 نعم  

                 %  80.41    193 ال  

   %100   240 المجموع 
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له أهمیة كبرى   هدافها هما الموقع حیث أنأللمكتبة المدرسیة مقومان أساسیان لتحقیق  - 

لهذا عند اختیار الموقع یجب على الجهات الوصیة األخذ بعین االعتبار جمیع الوظائف 

والخدمات الخاصة بالمكتبة المدرسیة إذ یجب أن تتوفر فیها الشروط المناسبة لخدمة الرواد 

فهي ال تقل أهمیة عن سابقتها فقد أشارت عدة معاییر خاصة بالمكتبات عن ،أما المساحة  

شروطها وهذا نظرا لدورها ومساهمتها بشكل أو بآخر في تحقیق المكتبة ألهدافها  ویبین لنا 

راضون عن موقع ومساحة المكتبة حیث تقدر النسبة غیر أن أغلب التالمیذ الجدول الثالث 

عدم وجود قاعة منفردة  مخصصة إلى صغر حجم المساحة المكتبیة مما أدى  %80.41ب

للمطالعة  وعدم قدرتها على استیعاب روادها .وقدموا اقتراحات منها: تغییر موقع المكتبة 

عن الملعب حیث تكون بعیدة ــــــــبحیث تنقل إلى حجرة أكبر وأوسع لتفادي االكتظاظ  وب

 %19.58وتقدر النسبة بالبقیة فهم راضون أما .المدرسي لتفادي الفوضى

 

 

 :تبین مدى مناسبة موقع ومساحة المكتبة لالستخدام.4دائرة نسبیة رقم        

 

 

 

نعم

ال
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 ة التلمیذ.لراح على األدوات والتجهیزات الالزمة ةمكتبال مدى احتواء  – 5

 النسبة المئویة التكرار   المدى  

 %41.25      99 نعم  

 %58.75  141 ال

 %100 240 المجموع

على مقومات الراحة من أدوات  مكتبة المتوسطةمدى توفر  یبین: 5رقم الجدول   

 .الالزمة لراحة التالمیذ وتجهیزات

أسباب  األساسیة لنجاحها وكي یتسنى لها القیام بمختلف وظائفها وهيشروط ال ه منألن

المقدمة أكثر  الخدمةنت ذا جودة عالیة كا تكلما كان و جلب أو عزوف التالمیذ

هامة في و  عدیدة معاییر المكتبة واإلدارة  ودیة جیدة، فالبد أن تراعىمردفعالیة و 

فنالحظ أن أغلبیة التالمیذ غیر راضون عن  أما فیما یخص رأي المستفیدین ،ه اختیار 

 :أغلبها تصب فيمكتباتهم من هذه الناحیة وقد عددوا لنا النقائص وكانت مقومات 

 .ة المقاعد والمناضد وعدم كفایتها للوافدین للمكتبة قل*     

 التبرید بالنسبة للصیف.ال عدم توفر المكتبة على أجهزة التدفئة بالنسبة لفصل الشتاء و *   

 آللي في المكتبة .عالم ااإل جهزة أعدم توفر *    

الراحة من أدوات مدى توفر المكتبة المدرسیة على مقومات  تمثل 5رقم الدائرة النسبیة      

   .لراحة التالمیذ وتجهیزات الالزمة
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                                                :تبین مدى توفر المكتبة على التجهیزات ومقومات الراحة.5دائرة نسبیة رقم      

 التلمیذ. تتوفر المكتبة على الكتب التي تحتاجها  مدى -6

 المئویةالنسبة  التكرار المدى   

 %35.83  86 نعم   

 %32.08 77 ال    

 %51.25 123 إلى حد ما  

 %100 240 المجموع  

 مدى توفر المكتبة المدرسیة على الكتب المطلوبة یمثل  :  6رقم  الجدول      

إن الرصید الوثائقي هو عماد أي مكتبة  والبد لها من توفیر ما یحتاجه التالمیذ حسب 

یتضح لنا من خالل الجدول أن المكتبة توفر إلى حد ما  قدراتهم وحسب  سنهم ومیوالتهم و 

 وذلك بسبب عدم توفر %51.25القدر الكافي من الكتب التي یحتاجها التالمیذ وذلك بنسبة 

  فیة إلنجاز البحوث وتدعیم ما یتلقونه في المقرر الدراسي.المعلومات الكا

 

 

نعم

ال
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 :تبین مدى توفر المكتبة المدرسیة على الكتب المطلوبة.  6دائرة نسبیة رقم          

 مدى معرفة التالمیذ باستخدام المكتبة. -7          

 النسبة المئویة التكرار المدى  

 %82.5 198 نعم  

 %17.5 42 ال  

 %100 240 المجموع

 مدى معرفة التالمیذ باستخدام المكتبة.یمثل : 7رقمالجدول       

للحصول على ما هو یتطلب استخدام المكتبة والبحث في مصادرها بعض المهارات     -

ومن تلك المهارات معرفة كیفیة استخدام الفهرس وترتیبه مطلوب بأقصر وقت وأقل جهد 

 ورقم التصنیف والرجوع إلى المعلومات والمصادر. والقدرة على استرجاع الكتب

وبسؤال التالمیذ المبحوثین عن مدى معرفتهم باستخدام المكتبة ذكر الغالبیة منهم أنهم لیسوا  

أنهم  انظرا العتمادهم على المكتبي أما قلة منهم فقد ذكرو  % 82.5على درایة بذلك بنسبة 

رشادات التي یقدمها هم من التوجیهات واإلوهذا الستفادت %17.5على درایة بذلك بنسبة

 المكتبي

نعم

ال

إلى حد ما
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 :تبین معرفة التالمیذ باستخدام المكتبة.7دائرة نسبیة  رقم           

 .مدى ترحیب أمین المكتبة بالتلمیذ عند طلب المساعدة -8  

 النسبة المئویة التكرار المدى

 %81.66 196 دائما  نعم

 %16.25 39 نعم أحیانا

 %2.08 5 ال أبدا

 % 100 240  ا  المجموع

  : ترحیب المكتبي بالتالمیذ عند طلب المساعدة.8رقم الجدول      

الذي تسعى المكتبة المدرسیة لخدمته بتوفیر المعلومات  الالزمة له  رالعنص المستفید هو  

في وذلك عند طلب لذا یتعین على أمین المكتبة االهتمام بالمستفید الذي یتردد على المكتبة 

مع حاجاتهم ونظرا ألهمیة هذا ویكون سلوكه ایجابي تجاههم عملیة البحث عن المعلومات.

  خالل هذا السؤال المطروح على التالمیذ .الدور ارتأینا التأكد من هذا الجانب من 

وقال البعض ن التالمیذ أل%81.66وذلك بنسبة  دائماغلب إجابات التالمیذ كانت أو   

أنه ال یفعل ذلك  اأما قلة منهم فأجابو  %16.25منهم أنه أحیانا یفعل ذلك بنسبة 

 %2.08بنسبة

نعم

ال
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 : تبین مدى ترحیب المكتبي بالتالمیذ المستفسرین.8دائرة نسبیة رقم       

 د جماعة صدیقة للمكتبة؟و وج - 9         

 النسبة المئویة التكرار المدى

 %12.92 31 نعم   

 %70.42 169 ال   

 %100 240 المجموع  

   .یمثل إمكانیة تواجد جماعة أصدقاء المكتبة   :9 رقم الجدول      

 ذیتوعیة التلمه الجماعة بذلتقوم ه أصدقاء المكتبة  بعث نادي علىیعمل أمین المكتبة  

المختلفة المحافظة على مكاسبها وصیانة تجهیزاتها ومصادرها  تبة وضرورة المكبأهمیة 

ا النادي بتوعیة اآلخرین بمختلف الوسائل  ذویتعهد المنخرطون من تالمیذ ومدرسین في ه

أكدوا عدم وجود هذه إن أغلبیة التالمیذ فأما عن تواجدها أو عدمه في مكتبات متوسطاتنا 

أما البقیة القلیلة فقالوا أن مكتبتهم  تتعامل مع جماعة  70.41 %   بنسبة تقدر ب الجماعة

من التالمیذ النجباء والموهوبین الذین یساعدون في القیام بالخدمات المكتبیة واألنشطة 

 وهؤالء التالمیذ یودون أن یكونوا من بینهم.

نعم دائما

نعم احیانا

ال ابدا
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 :تبین امكانیة تواجد جماعة صدیقة للمكتبة.9دائرة نسبیة رقم     

 ماذا تعرف عن التربیة  المكتبیة وأهمیتها؟ -10

وهذا  هم لبدى غامض بالنسبة أغلبیة التالمیذ المبحوثین لم یتعرفوا على هذا المصطلح و    

لعدم  شیوعه في المجتمع المدرسي أما أقلیتهم  فتعرفوا علیه وأكدوا أهمیته في تحقیق أهداف 

 . المكتبة التعلیمیة

 ة في إبداء رأیهم لقد طرح هذا السؤال على التالمیذ بدون اختیارات وهذا لترك نوع من الحری 

 .من طرف المكتبي م دروس في كیفیة استخدام المكتبةیتقد -11

 النسبة المئویة التكرار المدى  

 00 00 نعم   

 %100 240 ال  

 %100 240 المجموع  

ما إذا كان التالمیذ یتلقون أي دروس حول استخدام المكتبة  یمثل 11 رقم الجدول     

 من طرف المكتبي.

نعم

ال
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أنه ال وجود لدروس حول كیفیة استخدام المكتبة ال في المكتبة  كل المبحوثینوكان رأي    

أنهم یحتاجون إلى ذلك  أكثرهم ویؤكد  .عدم إبداء أهمیة لهذا النوع من التربیة وهذا راجع ل

  لعدم معرفتهم الكافیة باالستخدام األمثل  للمكتبة المدرسیة.

 

 

 :تبین مدى سعي المكتبة في تقدیم دروس التربیة المكتبیة.11نسبیة رقم  دائرة         

 ة بالمواد األخرى التي تدرسها أمر ضروري؟ی:هل تجد أن إلحاق التربیة المكتب12   

 النسبة المئویة التكرار المدى  

  %77.05 186 نعم   

 %22.5 54 ال   

 %100 240   المجموع  

یبین رأي التالمیذ في إمكانیة إلحاق التربیة المكتبیة ضمن المنهج  :12رقم الجدول 

 .الدراسي

مر ضروري ان تدرج وزارة التربیة والقائمین على التعلیم أوأغلبیة التالمیذ یجدون أنه    

حین نرى  في % 77.5بالجزائر التربیة المكتبیة كمادة تدرس بمنهج محدد وتبلغ نسبتهم 

 .ن تضاهي المواد األخرى المقررةأأقلیة تجد أن ذلك لیس باألمر الضروري وأنها ال یمكن 

نعم

ال
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:تبین رأي التالمیذ في ضرورة الحاق التربیة المكتبیة كمادة 12دائرة نسبیة رقم      

 من مواد المنهج الدراسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعم

ال
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 تحلیل نتائج االستبیان الخاصة بالتلمیذ: 4-2-2

الكافي مون المكتبة المدرسیة وهذا دلیل على عدم الوعي دب التالمیذ ال یستخلاغ*

بأهمیة هذه األخیرة وٕاحساس التلمیذ أن المكتبي ال یملك أن یمنحه درجات تساعده 

 على النجاح وهذا أحد أسباب عزوفه عن دخول المكتبة.

دعیم برنامجهم للمكتبة یتمثل في ت*الغرض األساسي الذي یتوجه التالمیذ من أجله 

 الدراسي .

*إدراك الغالبیة العظمى من التالمیذ بأهمیة المكتبة للعملیة التعلیمیة لذى فإنه ینبغي 

 أن یستغل هذا اإلحساس لتعوید الطالب على ارتیاد المكتبة والقراءة واإلطالع برغبته.

ددة ال یخضع بناء المكتبات التي تتعرض لها الدراسة إلى وجود أسس ومعاییر مح*

لتصمیم مباني المكتبات المدرسیة وٕانما تخصص لها غرفة صغیرة داخل المدرسة تفتقد 

لمواصفات المبنى المناسب لوظائف المكتبة وأهدافها.وتمارس فیها جمیع الوظائف 

 المكتبیة إضافة الستخدامها كقاعة للمطالعة واالطالع.

ات وتجهیزات وهذا یبین *تعاني مكتبات الدراسة من نقص في مقومات الراحة من أدو 

عدم وعي إدارة المتوسطة بأهمیة المكتبة المدرسیة بصفة عامة وتوفیر األدوات 

 والتجهیزات الستخدامها مما یقف حاجزا في تحقیق أهدافها التعلیمیة والتربویة.

*تقوم مكتبات الدراسة بتوفیر عدد معتبر من الكتب التي یحتاجها التالمیذ وهذا مؤشر 

 .هتمام بهذا الجانبالجید على ا

*یرى معظم المبحوثین أن الخدمات المكتبیة المقدمة من طرف مكتبات الدراسة لیست 

في المستوى المطلوب وتكمن المشكلة األساسیة التي تعیق التلمیذ من االستفادة من 

الخدمة المكتبیة في عدم وجود وقت مناسب الرتیادها غیر وقت االستراحة ووقت 

 فة إلى عدم مالئمة القانون الداخلي للمكتبة .الفراغ باإلضا
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89 

*ترحیب أمین المكتبة بالتلمیذ عند طلب المساعدة دلیل على التفهم وحسن العالقة 

 التي تربط المكتبي مع التلمیذ.

ضرورة وجود جماعة صدیقة للمكتبة ألن التلمیذ هم أكثر احتكاك ببعضهم البعض *

 لمعلومات فیما بینهم حول المهارات المكتبیة.وبالتالي یساهم هذا االحتكاك تبادل ا

*عدم تعرف اغلب التالمیذ على مصطلح التربیة المكتبیة وهذا نظرا لعدم شیوعه في 

 الوسط المدرسي.

*ضرورة تخصیص حصص في المكتبة إلعطاء الدروس من طرف المكتبي وتدریب 

 التالمیذ على استخدام المكتبة.

أهمیة لهذا النوع من التربیة وادراجها كمادة من *ضرورة أن تبدي وزارة  التربیة والتعلیم 

ألثر الفعال مواد المنهج الدراسي في هذه المرحلة من مراحل التعلیم التي سیكون لها ا

 للمراحل التي تلیها.
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من خالل دراستنا لواقع مكتبات المتوسطات وهذا بعدما قمنا باستبیانین األول     

متعلق بالمكتبي الذي یعد محور العملیة المكتبیة واآلخر خاص بالتلمیذ الذي تطمح 

بعض الحقائق المتعلقة المكتبة لتلبیة احتیاجاته وهذه األدوات مكنتنا من معرفة 

ة في عجز واضح بمختلف مقومات الراحة من بوضعیة مكتبات متوسطاتنا والمتمثل

مما یعرقل عملیة  ومصادر المعلومات وخاصة الحدیثة منها، أثاث وأدوات وتجهیزات

تدریب التالمیذ على أسس التربیة المكتبیة داخل المكتبة  المدرسیة إضافة إلى نقص 

عدم وجود وعدم درایتهم الكافیة بالخدمة المكتبیة و في أمناء المكتبات المتخصصین 

برنامج واضح للتدریب على االستخدام األمثل والصحیح للمكتبات  مما یؤدي إلى 

ونظرا الحتواء مكتبات  للمكتبة ومحاولة االستفادة منها. عزوف التالمیذ على التردد

الدراسة على جزء من هذه العوامل فإن هذه األخیرة لم تصل إلى المستوى المطلوب 

مستوى التعلیم بالجزائر عامة والمكتبات المدرسیة خاصة  الذي نطمح إلیه للرفع من

وبالتالي فإن الفرضیة التي تتعلق  بوجود هذه األخیرة في مكتبات متوسطاتنا  تتحقق 

 جزئیا مع تمنیاتنا بالسعي أكثر.  
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 خاتمة                            

بینت لنا الدراسة التي قمنا بها مجموعة من الحقائق التي یجب الوقوف عندها والتي    

المكتبة  تحت مسؤولیةات استخدام المكتبة تندرج ر ن تدریب التالمیذ على مهاأتمثلت في 

المدرسیة بصفة عامة لما توفره من ظروف مناسبة لدعم العملیة التعلیمیة والمكتبي بصفة 

 خاصة لما یملكه من مؤهالت وكفاءات تساعده في ذلك فكانت النتائج كالتالي:

  رغم التطور الحاصل في جمیع المجاالت إال أنه یبقى للمكتبي دور مهم في الخدمة    

 االستغناء عنه.وكلما كان ذا خبرة وكفاءة أكثر كلما انعكس ذلك على  المكتبیة وال یمكن

 مردودیته في تلقین كیفیة استخدام المكتبة والعكس صحیح .

 توفرت المكتبة على ظروف المناسبة كلما ساعد المكتبي على القیام بأعماله وكلما  كلما*  

 أدى ذلك إلى بعث رغبة في التلمیذ للتردد علیها.

 وٕاذا أردنا تحسین هذه الوضعیة البد من النظر إلى أحوال القائمین على المكتبة المدرسیة *   

والعمل على تهیئة األجواء السویة التي تعكس آثارها بطریقة أو بأخرى ولذلك البد على الهیئات 

أداء بالمكتبي والتلمیذ لكي نستطیع رفع مستوى  هتماماتها وعنایتهااالمعنیة أن تولي جانبا من 

 مكتباتنا المدرسیة ومما نقترحه:

ختیار وانتقاء المكتبیین األكفاء المتخصصین للعمل بالمكتبات وضرورة إعداد اضرورة *  

 دورات تكوینیة لهم ألجل تعریفهم وتزویدهم بالمعلومات الحدیثة لمواكبة التطورات.

 تلمیذ.ضرورة توفیر الوسائل الحدیثة لتسهیل العملیة على المكتبي وال*   

   .ینبغي العمل على إعداد معاییر المكتبات المدرسیة بالجزائر  تحت إشراف وزارة التربیة والتعلیم

من المفید وضع أسس لتصمیم مباني المكتبات المدرسیة وفقا لدراسة تأخذ في حسبانها أقسام 

  المكتبة وأهدافها ووظائفها ویتعاون في إعدادها معماریون ومكتبیون والتالمیذ.

  المختلفة المطبوعة وغیر المطبوعة. ضرورة توفیر المصادر*    
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 داب آ-م تالمیذ المتوسطات وتدریبهم على الموضوعات التالیة رسالة المكتبةیضرورة تعل*     

نظام ترتیب -فهرس الكتاب وفائدته-جزاء الكتابأالتعرف على -كیفیة استخدام الكتاب–المكتبة 

  وغیرها. طالس ودوائر المعارفخدام القوامیس واألاست-عارةنظام اإل-المكتبة

 .في جمیع المتوسطات دراج مادة التربیة المكتبیة كمادة من مواد المنهج الدراسيإضرورة *   

المكتبیة في جمیع مكتبات المدارس بصفة عامة والمتوسطات ضرورة وضع منهج للتربیة *

 بصفة خاصة.

التعلیمیة البد  وهو تحقیق التربیة المكتبیة بمتوسطاتنالى الهدف المرجو إخیرا لكي نصل أو   

قصد تحسین الخدمات المكتبیة  من تكاثف كل الجهود من مكتبیین وتالمیذ وسلطات معنیة

  لاللتحاق بالدول المتقدمة في هذا المجال . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 الببلیوغرافیا                                     

 كتب باللغة العربیة:

الشیمي ،حسني عبد الرحمان.مقومات الدور التربوي للمكتبات المدرسیة:دراسة  تطبیقیة -1

  .1998،الریاض:دار المریخ .

 .1994البنهاوي،محمد أمین.إدارة العاملین في المكتبات المدرسیة.القاهرة:العربي للنشر، -2

 .1998اللقاني،أحمد حسین.المناهج بین النظریة والتطبیق.القاهرة:عالم الكتب،-3

المهني والتربوي واألخالقي ألخصائي المكتبات المدرسیة  فهیم، مصطفى.اإلعداد -4

 .2010والعامة.القاهرة:دار الفكر العربي،

إبراهیم،السعید.المكتبة ودورها في تفعیل مهارة االستماع  راشد،نور؛مبروك السید -5

  2004ماوراء المعرفة.القاهرة :دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، استراتیجیة لالستخدام 

عبد اهللا أنیس.الخدمة المكتبیة :تاریخ الكتابة والمكتبات.بیروت:دار الكتاب الطباع،-6

 .1986اللبناني. 

المدرسیة في التعلیم والتعلم:دلیل أمین  المكتبة؛وحید قدورة.الرابحي،محمد -7

 المكتبة.تونس:المنظمة العربیة للتربیة والثقافة.

ي،االجتماعي،التعلیمي.القاهرة :دار الفكر العربي أحمد حسن، سعید.المكتبات :أثرها الثقاف -8

،1994. 

 .المكتبةالمدرسیة والمنهج المدرسي:دراسة نظریة ومیدانیة.القاهرة:مركزأحمد،عبد اهللا العلي -9

 .1995والنشر. الكتاب

 .1994عبد اهللا العلي،أحمد.المكتبات المدرسیة والعامة.القاهرة:الدار المصریة اللبنانیة. -10

 .1970أحمدقاسم،محمد.المكتبات المدرسیة في السودان.الخرطوم:دار جامعة الخرطوم، -10

خلیفة،شعبان عبد العزیز.الدوریات في المكتبات ومراكز المعلومات.القاهرة:العربي للنشر -11

 . 1977والتوزیع،



 

93 

خلیفة،شعبان عبد العزیز.التربیة المكتبیة في المدرسة العربیة.القاهرة:المكتبة -12 

 .1995األكادیمیة،

 2010علیان، ربحي مصطفى.المكتبات المدرسیة .عمان:دار الصفاء للنشر والتوزیع.  13

  

 . 1996مرسي،سرحان.في اجتماعات التربیة.مكتبة االنجلو المصریة، منیر-14

عبد اهللا ،حسن صالح ؛ إبراهیم أمین الورغي . اإلجراءات الفنیة في المكتبات ومراكز  -15 -

 .1999التزوید ،الفهرسة ،التصنیف .عمان :مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، المعلومات

اهللا ،حسن صالح ؛ إبراهیم أمین الورغي . اإلجراءات الفنیة في المكتبات ومراكز  عبد-16

 .1999المعلومات التزوید ،الفهرسة ،التصنیف .عمان :مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،

والمعلومات العربیة بین الواقع والمستقبل.القاهرة:الدارالعربیة فتحي،عبد الهادي.المكتبات -17

 . 1997للكتاب.

    قاسم،حشمت.مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات.القاهرة:دار غریب للطباعة -18

 .2007والنشر والتوزیع.
 

 محمد عبد الشافي، حسن.المكتبة المدرسیة الشاملة:مركز مصادر التعلم.مؤسسة  -19  

   الخلیج.1998العربي.

 .2006محمد عبد الجواد،شریف.التربیة المكتبیة.القاهرة:الدار المصریة اللبانیة،-20   

محمد،الهادي محمد.إدارة األعمال المكتبیة المعاصرة:األصول العلمیة وتطبیقات - 21   

 .المعلومات وتكنولوجیاتها.الریاض:دار المریخ

األمناء  لمدرسیة مركز مصادر التعلیم كدلیل العمالءمصطفى، فهیم .المكتبة ا -22

.29.ص.2002ودلیل إرشادي للموجهین .القاهرة :دار الفكر العربي ،  

23- السعید، المبروك إبراهیم.المكتبة المدرسیة وتحدیات العولمة الثقافیة .القاهرة :دار 

.  11.ص2009الوفاء لدنیا الطباعة والنشر.  

هرة :دار المكتبة المدرسیة ودرها في تنمیة الوعي الثقافي .القاأنور.محمد مرسي ،-24 
 الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،.2012.ص22. 

 .  2000التعلیم.القاهرة: الدار المصریة، بمراحل محمدعبدالجواد،شریف.التربیةالمكتبیة-24



 

94 

     25 - منیر مرسي،سرحان.في اجتماعات التربیة.مكتبة االنجلو المصریة،1996. 

      :المعاجم

  .4الفیروز،أبادامحي الدین بن یعقوب.القاموس المحیط،ج -1

بن فارس بن زكریا ،أبو الحسن.معجم مقاییس اللغة،تحقیق وضبط عبد السالم -2

 .1980، د.م،د.ن،2محمد هرم،ج

 معجم اللغة العربیة:اإلدارة العامة للمجتمعات وٕاحیاء التراث،المعجم-3

 .1970.القاهرة:مجمع اللغة العربیة،1الوسیط،ج

 قوامیس باللغة األجنبیة:

2-the Shorter Oxford English Dictionary :Oxford University ,1980-  

p.630. 

 المناشیر باللغة األجنبیة: -

1-Bibliothèque scolaire   :Administration ,Organisation ,Services/par 

Anne M ,Coulter sous les auspices de la section de bibiothèques 

scolaires-la Haye :IFLA     Headquartérs,1990-5(IFLA 

Professionnel :23)p ,51                                                                                  

 

 

 



 

  

 

 إهداء

 

ثمرة عملي المتواضع إلى أعز وأغلى ما أملك  أمي الغالية التي تعبت   أهدي  

 من أجلي ولم اشعر بتعبها .

أدامه  إلى الذي عارك الحياة ألجلي الذي أصبغ شخصيتي بالخلق واليمان أبي العزيز  

 اهللا فوق رؤوسنا  .

 إلى شريك حياتي وصديق دربي زوجي العزيز "سعيد"

 وعائلته التي أصبحت عائلتي الثانية

 إلى جدتي وجدى أطال اهللا في عمرهما

 إلى إخوتي وأخواتي  جميلة، نورة، كريمة، موسى،عالية،عبد الرحمان ،عز الدين

 وكتاكيت العائلة كريم،ريان،ادم،جمال،مرام،ندى رجاء،جيهان

 إلى رفيقـات الدرب  نوال ،نصيرة ،نوال ،،فتيحة ،رشيدة ،حياة

جميع األهل واألقـارب دون استثناءإلى    

 إلى من رافقني طيلة إعداد هذه المذكرة األخت فـاطمة الزهراء
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شكر كلمة  

ضلك العظيم  شكرك اللهم شكرا كثيرا وأحمدك اللهم حمدا كثيرا وشكرا كبيرا على ف

ا مذكرتنا  اللهم على محمد وصحبه أجمعين.فبعون اهللا أتممن  يوعطائك الكريم، وصل

 وبقدرته أكملنا مشوارنا فشكرا يا الهي.

:دأما بع  

التي    "يةمحمدي ناد"المحترمة:  األستاذة إلىنتقدم بالشكر الخالص وجزيل االمتنان  

  اتواصل، وأفكارهالملم تبخل علينا بعلمها وجهدها    يالجامعي، والترافقتنا طيلة مشوارنا  

،ومساعدتنا في إتمام هذه المذكرة.الصائبةالقيمة وتوجيهاتها    

  ايبخلو الذين لم    حة األرشيف بوالية معسكرموظفي مصل  إلىكما نتقدم بالشكر والعرفـان  

.علينا بالمعلومات خاصة رئيس المصلحة وزاري محمد  

ل من ساعدني  علم المكتبات والمعلومات ،وك  أساتذةكل    إلىوفي الختام نتقدم بالشكر  

 في انجاز هذا العمل المتواضع وأخص بالذكر جميلة .

.2016-2015كل طلبة دفعة  إلىكما ال ننسى أن نوجه شكرنا    
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  ملخص                                            

وعیة المعلومات المطبوعة وغیر أتعد المكتبة المدرسیة مركزا تعلیمیا وتربویا یعني بجمع   

 استخدامها ، وهذا یتطلب الكثیر من العوامل التي  تیسیر وأالمطبوعة المالئمة لمجتمع المدرسة 

المكتبي الركیزة األساسیة الستخدام المكتبة المدرسیة شرط أن یكون ذو تسهل هذه العملیة و یعتبر 

هذا المجال و أن یكون واعي بأهمیة تعلیم التلمیذ كیفیة استخدام  يكفاءة و تأهیل الخدمة ف

مهارات المكتبة و تلقین أسس التربیة المكتبیة حیث تناولنا في دراستنا التربیة المكتبیة بالمدارس 

الى مفاهیم حول المكتبة المدرسیة باإلضافة إلى أهمیتها و األهداف التي تطرقنا فیه الجزائریة و 

تسعى لتحقیقها و الوظائف التي تقوم بها من شأنها خدمة المستفیدین كما أن المكتبة المدرسیة 

د تقوم بتقدیم العدید من التي تسهل عملیة استخدام الكتب وبث المعلومات ولكي تتم هذه العملیة الب

 . من تنوع في المصادر والكادر البشري المؤهل للقیام بهذه العملیة

األعمال والخدمات المكتبیة التي لها عالقة وتماس مباشر مع  وهي كافة نیوتتم هذه العملیة بطریقت

ویجب أن تتوفر قصد بها كل ما یتعلق بطلب استالم وتهیئة الكتب یالقارئ ، أما غیر المباشرة ف

مدرسیة مجموعة من الشروط الالزمة من مساحة وتجهیزات وأثاث أما الفصل الثاني في المكتبة ال

رورتها  بالنسبة للعملیة التعلیمیة ضفقد خصصناه للتربیة المكتبیة حیث تناولها فیه ماهیته و 

واألغراض التي تسعى إلى تحقیقها  وطرق وأسالیب تدریسها والمنهج المتبع لها وأخبرا برامجها 

التي تقف حاجزا في تنفیذ هذه األخیرة أما عن الجانب المیداني عن دراستنا فقد قمنا بها  والمعیقات

مستوى أربع مكتبات لمتوسطات بوالیة مستغانم معتمدین على استمارتا استبیان لجمع البیانات 

متوسطات الدراسة ال تطبق أن األولى خاصة بالمكتبي والثانیة خاصة بالتلمیذ حیث تبین لنا 

تربیة ربیة المكتبیة بالمستوى المطلوب وبذلك تكون فرضیتنا عن مدى سعیها لتربیة التلمیذ الت

قتراحات التي من شأنها أن االمكتبیة تحققت جزئیا وفي األخیر قمنا بتقدیم بعض التوصیات  و 

     تحسن من هذه الوضعیة . 

   


