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             كلمة رئي�س االحتاد 

اأ.د. ح�صن عواد ال�صريحي       

 

 

تنه�ص االأمم من خالل بناء اأجيال قادرة على العطاء االيجابي وي�صكل التعليم   
العام اأحد اأهم مراحل بناء اأجيال االأمة ولذلك ت�صتثمر الدول يف التعليم وكل ما يدعم 
العملية التعليمية ومن ذلك االهتمام باملعلمني وبيئة التعلم من مباين ومعامل ومرافق 
وم�صادر وتقنيات و�صيا�صات  وغريها. وت�صكل مرافق املعل�مات ومنها املكتبات املدر�صية  
فكريا  الطلبة  وبناء  التعليمية  العملية  دعم  يف  مهمة  عنا�صر  التعلم  م�صادر  ومراكز 
ومعل�ماتيا ومهاريا وكلما جنحت هذه املكتبات او املراكز يف القيام بدورها ب�صكل ايجابي 
املعل�مات  مرافق  تق�م  ان  وجب  ولذلك  املنتجه  واالأمة  االأجيال  بناء  يف  �صاهمت  كلما 

باأدوارها ب�صكل مهني �صحيح معياري.

وخدمة  بدورنا  نق�م  اأن  قررنا  واملعل�مات  للمكتبات  العربي  االحتاد  ونحن يف   
قطاع املكتبات املدر�صية ومراكز م�صادر التعلم بكل ما منلك من جهد تعليمي وتدريبي 
ومعياري وهانحن نقدم املعيار العربي امل�حد للمكتبات املدر�صية ومراكز م�صادر التعلم 
لتك�ن ع�نا للمهنيني ملمار�صات مهنية معيارية �صرتفع من م�صت�ى هذه املرافق وتدعم 
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ووزارات  التعليم  واإدارات  املدار�ص  يف  التعلم  م�صادر  ومركز  املدر�صية  املكتبة  مكانة 
ا�صافة  املعيارية  املمار�صات  هذه  يتبنى  عربي  وعلمي  مهني  احتاد  اكرب  فهذا  الرتبية 
مرافق  بدور  وت�ؤمن  املمار�صات  هذه  اجلهات  هذه  تدعم  ان  وامل�ؤمل  الدولية  للنماذج 

املعل�مات يف م�صاندة ودعم اهدافها.

مع  لتت�افق  وتط�يرها  دورية  ب�صفه  املعايري  هذه  مراجعة  يتم  اأن  وامل�ؤمل   
احتياجات كل مرحلة والتط�رات الرتب�ية واملهنية وهذا العرف ال�صحيح. 

ال�صكر لفريق اعداد املعيار وفريق املراجعة ول�صعادة االأ�صتاذ الدكت�ر عبداملجيد   
ب�عزة لقراءته االأولية للمعيار وه� من االأ�صاتذة االأفا�صل الذين يبادرون خلدمة املهنة 

اأ�ص�ة ببقية الزمالء.
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املعايري العربية املوحدة للمكتبات املدر�صية 

ومراكز م�صادر التعلم

املقدمة :

حتر�ص الدول املتقدمة ومنذ زمن بعيد على بناء مكتباتها املدر�صية  ومراكز   
بتطبيق  تق�م  حيث  لفعاليتها،  �صمانًا  وذلك  وق�ية،  �صليمة  اأ�ص�ص  وفق  التعلم  م�صادر 
معايري وم�ا�صفات دقيقة ومدرو�صة يف بناء جمم�عاتها، و�صيانتها، وخدماتها واعتماد 
هذة املعايري كاأ�ص�ص وق�اعد ميكن ب�ا�صطتها قيا�ص وتق�مي خدماتها. ولهذا مل يعد رجال 
الرتبية ينظرون اإليها )املكتبات املدر�صية ومراكز م�صادر التعلم(على اأنها جمرد مرافق 
عادية من مرافق املدر�صة، بل اأ�صبح�ا ينظرون اإليها على اأنها مرافق اأ�صا�صية و هامة 
ال ميكن اال�صتغناء عنها يف املدر�صة الع�صرية، ملا لها من دور بالغ االأهمية يف التك�ين 
العلمي و الثقايف للطالب، و يف التنمية املهنية و التط�ير للمعلمني، فهي ف�صال عن ك�نها 
مركزا لتجميع خمتلف اأوعية املعل�مات و تنظيمها و تي�صري ا�صتخدامها ملختلف االأن�صطة 
الرتب�ية و التعليمية، تغني وترثي املناهج الدرا�صية و تخدم اأبعادها املختلفة من ناحية 

اأخرى. 
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و يف هذا تاأكيد للدور الذي ميكن اأن ت�صهم به املكتبة املدر�صية  ومراكز م�صادر   
التعلم يف تط�ير التعليم و حتديثه و اإ�صالحه. كما اإن ت�ظيف م�صادر املعل�مات املتاحة 
خلدمة املناهج الدرا�صية �ص�ف يجعل منها ق�ة تعليمية فعالة، ت�صهم بفاعلية يف حتقيق 

االأهداف الرتب�ية و التعليمية.

للمكتبات من حيث  االأن�اع االأخرى  املكتبات املدر�صية يف مقدمة  اإىل   وينظر       
االهتمام باملعايري امل�حدة التي يتعامل معها الطلبة يف بدايات م�صريات حياتهم املعرفية. 
و تت�قف عالقتهم امل�صتقبلية باملكتبات االأخرى )العامة واجلامعية( على مدى تاأثرهم 

باملكتبات املدر�صية و مقدار ما اكت�صب�ه من �صل�كيات وعادات مفيدة واإيجابية.

وا�صتجابة للتط�رات املتالحقة يف البيئة العلمية والتكن�ل�جية املعا�صرة، فقد بات من 
ال�صروري اإعداد، اأو تط�ير، معايري م�حدة للمكتبات املدر�صية  ومراكز م�صادر التعلم 

العربية تتالءم و البيئة العربية و خدمة للمجتمع الرتب�ي العربي.

من  االأمر،  هذا  اإىل  )اعلم(  املعل�مات  و  للمكتبات  العربي  االإحتاد  تنبه  وقد   
منطلق اأهمية املعايري يف تخطيط وتنفيذ وتق�مي هذه اخلدمات، و�صمان ج�دتها ودورها 
يف حتديد امل�صتلزمات وامل�ؤهالت ال�صرورية للخدمات املكتبية املنا�صبة كمًا ون�عًا ل�صمان 

حاجة املكتبة اأو املركز يف حتقيق اأهدافها.

لقد و�صعت هذه املعايري اخلا�صة باملكتبات املدر�صية  ومراكز م�صادر التعلم   
الثقافية  و  ال�صيا�صية  و  االقت�صادية  و  االجتماعية  الظروف  باالعتبار  اآخذين  العربية، 
الر�صمية  امل�ؤ�ص�صات  و  الرتب�ي،  للمجتمع  لت�ؤكد  العربي،  باملجتمع  اخلا�صة  الرتب�ية  و 
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املعنية، باأن للمكتبات املدر�صية  ومراكز م�صادر التعلم العربية:

اأهدافا و ن�صاطات ترب�ية وا�صحة و حمددة،  .1

قدرات ت�صاعدها على تقدمي خدمات معل�مات بج�دة منا�صبة، بح�صب املت�قع،  .2

ال�صروط ال�صرورية و الالزمة لتحقيق هذه االأهداف،  .3

ا�صتمرارية يف العمل لتحقيق هذه االأهداف.  .4

ف�صال  ن�عية،  مقايي�ص  على  اأ�صا�صها  يف  مبنية  م�ؤ�صرات  املعايري  هذه  تقدم   
العربية من  التعلم  املدر�صية ومراكز م�صادر  باملكتبات  االرتقاء  الكمية، الأغرا�ص  عن 
خالل تط�ير حمكات لتقييم الفاعلية الرتب�ية لها من حيث املجم�عات، كما و ن�عا، و 
الت�صهيالت املكانية، و االأجهزة و املعدات التكن�ل�جية الالزمة لتقدمي خدمات معل�مات 

ترب�ية تتميز باجل�دة يقدمها كادر وظيفي م�ؤهال تاأهيال علميا و فنيا منا�صبا. 

ولتقييم  الفنية،  العمليات  يف  للت�حيد  والزمة  �صرورية  اأداة  اإذا،  فاملعايري،   
اأو�صاع  لتح�صني  اأو  جديدة،  مراكز  اأو  مكتبات  الإن�صاء  والتخطيط  املكتبية،  اخلدمات 
املكتبات واملراكز القائمة بالفعل. و هذا يدل على اأن املعايري املبنية على املقايي�ص الن�عية 
هي التي ت�ؤكد على �صرورة قيام نظم املكتبات ح�صب ما ينا�صبها طبقا لظروفها، باإتباع 
الظروف  مراعاة  يعني  وهذا  م�صت�ى معني من اخلدمة.  اأو  معينة،  منهجية  اأو  اأ�صل�ب 
و االأح�ال اخل�ص��صية يف و�صع املعايري و تطبيقها على مكتبات ومراكز البلد ال�احد 
)العربية(  البالد  التعلم  م�صادر  ومراكز  مكتبات  على  التطبيق  �صم�لية  عن  مبعزل 

االأخرى. 
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و قد ال تك�ن املعايري الكمية ذات معنى يف ظل طبيعة التغيري احلا�صل يف اأ�صكال م�صادر 

املعل�مات االإلكرتونية مما يفر�ص و�صع ن�عا اآخر من املعايري مبقايي�ص ن�عية، خا�صة 

باملجم�عات، و امل�صاحات و الت�صهيالت املكانية، و املعاجلة الفنية و م�ؤهالت العاملني 

االإلكرتوين  الن�صر  بال�صرورة، يف ع�صر  الكمية �صاحلة،  املعايري  و ن�عياتهم. فلم تعد 

)املدجمة(  املرتا�صة  االأقرا�ص  على  املخزنة  املعل�مات  م�صادر  من  هائل  كم  وت�افر 

CDs، اأو تلك املتاحة من خالل ق�اعد البيانات على �صبكة االإنرتنيت. فاقتناء عدد، و ل� 

قليل من هذه االأقرا�ص املرتا�صة، مدعما باال�صرتاك يف قاعدة بيانات واحدة، يغني، و 

رمبا يزيد، عن اقتناء االآالف من جملدات الكتب التقليدية اأو م�صادر املعل�مات ال�رقية، 

على اختالفها )كتب، جمالت، ...(، اأو تلك املخزنة على اأ�صكال امل�صغرات الفلمية. 

املجم�عات  اأعداد  عن  باالأرقام  تعرب  التي  املقايي�ص  فهي  الكمية  املعايري  اأما   

املكتبية من خمتلف اأ�صكال م�صادر املعل�مات، التقليدية و غري التقليدية، الالزم ت�افرها 

يف املكتبات اأو املراكز، و كذلك امل�صاحات و الت�صهيالت املكانية، و عدد امل�ظفني، ... .

لهذه  الكمية،  عن  ف�صال  الن�عية،  املقايي�ص  على  املبني  التقييم  فاإن  عليه،  و   

املكتبات اأو املراكز يعتمد يف النهاية على مالحظة و تقدير خرباء متخ�ص�صني قديرين 

)املكتب  )اعلم(،  املعل�مات  و  للمكتبات  العربي  االإحتاد  يف  املعنية  اجلهة  تختارهم 

التنفيذي، و/اأو فرع / ق�صم املكتبات املدر�صية( لهذا الغر�ص.
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• املعايري املوَحدة:

املت�صلة  للعمليات  واإر�صادات  عري�صة  كخط�ط  امل�حدة  املعايري  ت�صتخدم   
من  االأدنى  احلد  م�صت�يات متثل  عبارة عن  وهي  املكتبية.  اخلدمات  وتنفيذ  بتخطيط 
عري�صة  خط�ط  عن  عبارة  وهي  املكتبية.  للخدمة  ال�صرورية  واملق�مات  املتطلبات 
بدياًل  لي�صت  وهي  املكتبية،  اخلدمات  وتنفيذ  بتخطيط  املت�صلة  للعمليات  واإر�صادات 
عن التخطيط ولكنها عبارة عن م�صتلزمات متثل احلد االأدنى من املتطلبات ال�صرورية 
للخدمة املكتبية التي ميكن مب�جبها قيا�ص و تقييم خدمات املكتبات و براجمها. و تعد 
املعايري اإجراءات من�ذجية لقيا�ص و تقييم االأداء و اإر�صادات حمركة للتط�ير و التح�صني. 
كما اأنها اأدوات م�صاعدة يف اتخاذ القرارات و القيام باالأن�صطة املكتبية من قبل العاملني 

يف تلك املكتبات.

و عليه، فاإن املعايري اخلا�صة باملكتبات املدر�صية العربية، التي و�صعتها اللجنة   
اخلا�صة بذلك، هي املعايري التي يتم االتفاق عليها و اعتمادها من قبل االإحتاد العربي 
املكتبيني  على  تعميمها  على  يعمل  الذي  )اعلم(  ه�  و  )اعلم(،  املعل�مات  و  للمكتبات 
على  باالإ�صراف  املعنية  )ال�زارات(  العربية  الدول  يف  الر�صمية  امل�ؤ�ص�صات  اأو  العرب، 

املكتبات املدر�صية ل�صمان التطبيق و املتابعة.  
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** املعايري املكتبية : التعريف واالأهمية و االأهداف و امل�صكالت :

اأ - التعريف: 

االأمريكية  املكتبات  )جمعية  املعل�مات  و  املكتبات  علم  مفردات  معجم  يعرف   
ALA، 1983( املعايري امل�حدة بـ "اأنها املقايي�ص التي ميكن بها تقييم اأو قيا�ص خدمات 

اأو  االأدنى،  باحلد  عليه  يطلق  اأن  ما ميكن  املقايي�ص  تعك�ص هذه  و  وبراجمها.  املكتبات 
العمليات اأو االإجراءات النم�ذجية. وهي عادة اإما مقايي�ص كمية اأو تقييم ن�عي". 

واإر�صادات  للتق�مي  ومقايي�ص  لالأداء  من�ذجية  اإجراءات  هي  "فاملعايري" اإذا:   
باعثة وحمركة للتط�ير والتح�صني من اأجل امل�صتقبل. كما اأنها اأدوات م�صاعدة يف اتخاذ 
القرارات واأداء العمل من قبل االأفراد العاملني باملكتبات ومراكز املعل�مات اأنف�صهم، و 
واملعل�ماتية. وغالبا ما  املكتبية  بها مثل هذه اخلدمات  تت�اجد  التي  امل�صرفة  االإدارات 

ت��صع هذه املعايري ب�ا�صطة الهيئات املهنية اأو اجلهات احلك�مية املعرتف بها.

تتعلق  عملية  اإر�صادات  و  عري�صة  "خط�طًا  املدر�صية  املكتبات  معايري  تعترب  و   
بتخطيط و تنفيذ اخلدمة املكتبية املدر�صية". اأو هي "م�صت�يات متثل احلد االأدنى من 
املق�مات االأ�صا�صية التي ينبغي وج�دها باملكتبة املدر�صية حتى ت�صتطيع القيام ب�ظائفها 

على نح� مر�ص".

** االأهمية واملزايا:

ميكن للمعايري امل�حدة للمكتبات املدر�صية العربية املقرتحة، عند تطبيقها يف   
املكتبات املدر�صية العربية، اأن ت�صهم يف حتقيق ما يلي:
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ال��ص�ل باخلدمات والعمليات املكتبية يف املدر�صة اإىل م�صت�ى عاٍل من اجل�دة و   .1
الدقة،

اال�صتخدام االأمثل للق�ى الب�صرية العاملة يف املكتبة املدر�صية،  .2

�صه�لة االإ�صراف والرقابة على العمليات واخلدمات املكتبية يف املدر�صة،  .3

م�صاعدة االإدارة املدر�صية يف اتخاذ القرارات واأداء االأعمال،  .4

زيادة فاعلية املكتبات عن طريق تقدمي مقيا�ص جيد ووا�صح لتقييم االأداء،  .5

امل�صاهمة يف ت�حيد االإجراءات الفنية و تقييم اخلدمات املكتبية يف املدر�صة،  .6

يف  احلايل  ال��صع  حت�صني  و/اأو  جديدة،  مدر�صية  مكتبات  اإن�صاء  يف  امل�صاهمة   .7
املكتبات القائمة.

وتوفر املعايري املوحدة مزايا عديدة للمكتبات املدر�صية، من اأهمها:

زيادة اإنتاجية االأفراد العاملني يف املكتبات املدر�صية،  .1

حت�صني ن�عية االأداء من حيث اجل�دة والدقة،  .2

لهذه  تطبيقهم  اأو  حتقيقهم،  عند  املدر�صية  املكتبات  الأمناء  املعن�ية  الروح  رفع   .3
املعايري،

حتديد عدد العاملني املطل�ب الأداء العمل مما ي�صاعد على تنظيم العمل يف املكتبة   .4
املدر�صية.
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*اأهداف املعايري املوَحدة للمكتبات املدر�صية العربية:

تهدف املعايري املوحدة للمكتبات املدر�صية العربية اإىل:

املدر�صية  باملكتبات  لالرتقاء  كمية  و  ن�عية  مقايي�ص  على  مبنية  م�ؤ�صرات  تقدمي   .1
و  كما  املكتبات  لهذه  الرتب�ية  الفاعلية  لتقييم  تط�ير حمَكات  خالل  من  العربية 

ن�عا،

يف  العربية  املدر�صية  املكتبات  بني  اخلربات  و  امل�صادر  و  املعل�مات  تبادل  ت�صهيل   .2
جميع االأقطار العربية،

تب�صيط االإجراءات الفنية و اخلدماتية بني هذه املكتبات، و بع�صها البع�ص،  .3

م�صاعدة هذه املكتبات على تقدمي خدمات مكتبية و معل�ماتية بكفاءة و فاعلية،  .4

و�صع االأ�ص�ص امل�حدة املنا�صبة لال�صرت�صاد بها عند تعيني اأمناء املكتبات مبا يتنا�صب   .5
مع حجم املكتبة، اأو املدر�صة التي تخدمها املكتبة، و ن�صاطاتها.

* م�صكالت املعايري املوحدة:

تكمن اأبرز امل�صكالت يف املعايري املوحدة يف:

عدم و�ص�ح املفاهيم وامل�صطلحات والتعريفات امل�صتخدمة يف جميع الدول العربية،  .1

عدم مالءمة املعايري لبع�ص املكتبات، فبع�ص املعايري امل��ص�عة للمكتبات مت��صطة   .2
احلجم ال ت�صلح للمكتبات ال�صغرية اأو الكبرية احلجم،
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وامل�ظفني  املجم�عات  بحجم  املتعلقة  املعايري  مثل  املعايري  بع�ص  تقادم  �صرعة   .3
والتكن�ل�جيا وامليزانية،

عدم التزام بع�ص املكتبات يف الدول العربية بالعمل على ت�فري املعايري املكتبية،  .4

حاجة هذه املعايري اإىل عملية مراجعة وتط�ير م�صتمرة.  .5

** املكتبة املدر�صية: 

)1( املفهوم:

تعد "املكتبة املدر�صية" ن�عا متميزا من اأن�اع املكتبات. فهي م�جهة نح� اأهداف   

ترب�ية حمددة. فاإىل جانب دعم املنهاج املدر�صي و م�صاندته، تعمل على ت�صجيع عادة 

القراءة و املطالعة )الذاتية( عند التالميذ من اأجل تنمية امل�اهب و القدرات الذاتية 

الن�صاطات  و  لهم،  ت�فرها  التي  املختلفة  املعل�مات  م�صادر  من  التعلم  على  عندهم 

الال�صفية )اأو الالمنهجية( امل�صتندة اإىل مبادئ اأ�صا�صية يف املناهج الدرا�صية. و عليه، 

فيمكن للمجتمع العربي اأن يعتمد، يف هذه املرحلة من التغيري و التط�ير الذي ي�صهدها، 

ب�صكل كبري على "املكتبات املدر�صية"، و خا�صة يف هذا الع�صر "ع�صر املعل�مات". 

و لقد تط�ر مفه�م "املكتبة املدر�صية" و النظرة اإليها خالل العق�د االأخرية من   

القرن الع�صرين املا�صي، و اأ�صبحت حتتل مكانة بارزة يف العملية الرتب�ية، و ذلك لت�جه 

النظم الرتب�ية نح� االقت�صاد املعريف و اجل�دة ال�صاملة، و حاجة املجتمع املدر�صي اإىل 

هذا  املعل�مات يف  تكن�ل�جيا  على  االعتماد  و  املختلفة،  املعرفة  م�صادر  من  املعل�مات 
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الرتب�ية  العملية  مهما يف  ال�ظيفي جزءا  مفه�مها  املدر�صية يف  املكتبة  تعد  و  املجال. 
احلديثة، و مرفقا اأ�صا�صيا من املرافق التعليمية يف املدر�صة.

االإيجابية  انعكا�صاتها  احلديثة  الرتب�ية  الت�جهات  و  التط�رات  لهذه  كان  و   
التعليمية  االأن�صطة  و  الربامج  التقاء  املدر�صية" ب��صفها حم�ر  "املكتبة  على  املبا�صرة 
يف جميع املراحل التعليمية. و انعكا�صًا لهذه التط�رات و االجتاهات، تعددت امل�صميات 
التي اأطلقت على "املكتبة املدر�صية" لت�صمل؛ "مركز م�صادر التعلم"، و "مركز امل�صادر 
الفاعل  الدور  تعك�ص  التي  التعبريات  من  ذلك  و غري  ال�صاملة".  "املكتبة  و  الرتب�ية"، 

الذي ميكن للمكتبة املدر�صية اأن تلعبه يف حياة املدر�صة.

و مرتبطة  املعل�مات،  و  للم�صادر  املدر�صية" مركزا  "املكتبة  اأ�صبحت  و هكذا   
مبا�صرة بالعملية التعليمية، و تهدف اأ�صا�صًا اإىل دعم املنهاج املدر�صي و م�صاندته، من 
خالل العمل على ت�فري م�صادر املعل�مات املنا�صبة مل�صت�يات التالميذ و اجتاهاتهم و 
مي�لهم املعرفية، و ي�صرف على اإدارتها و تقدمي اخلدمات فيها اأمني مكتبة متخ�ص�ص 
يف املجال، اأي م�ؤهاًل يف علم املكتبات و املعل�مات، عالوة على معرفة كافية بال��صائل 
امل�صميات، و  بالنظر الختالف  و  التعليم".  بـ"تكن�ل�جيا  اأ�صبح يعرف  اأو ما  التعليمية، 
لغايات "مقرتح املعايري العربية امل�حدة للمكتبات املدر�صية العربية"، ف�ص�ف ي�صتخدم 

امل�صطلح "املكتبة املدر�صية" للداللة على خمتلف هذه الت�صميات.
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 )2( التعريف:

االإعدادية  اأو  االبتدائية  باملدار�ص  تلحق  التي  "املكتبة  باأنها  املدر�صية  املكتبة  تعرف  اأ- 
)االأ�صا�صية( اأو الثان�ية، و حتت�ي على م�صادر املعل�مات باأ�صكالها املختلفة، و ي�صرف 
خدمات  تقدمي  على  تعمل  و  متخ�ص�ص،  ب�صري  كادر  خدماتها  تقدمي  و  اإدارتها  على 
و  االإداريني،  و  املعلمني  و  الطلبة  من  املك�ن  املدر�صة  جمتمع  اإىل  متميزة  معل�ماتية 

ت�صتخدم تكن�ل�جيا املعل�مات يف خمتلف ن�صاطاتها و خدماتها. 

اإىل  تهدف  ترب�ية  ثقافية  علمية  م�ؤ�ص�صة  "باأنها   : املدر�صية  املكتبة  وتعرف   
التقليدية  غري  و  )املطب�عة(،  التقليدية  املختلفة؛  باأ�صكالها  املعل�مات  م�صادر  جمع 
)االإلكرتونية و ال�صمعية و الب�صرية(، بالطرق املختلفة )ال�صراء، االإهداء، اأو التبادل( 
و معاجلتها فنيا )فهر�صتها و ت�صنيفها( و حفظها و تنظيمها )ترتيبها(، و تقدميها اإىل 
اخلدمات  من  عدد  من خالل  التالميذ(،  و  )املعلمني  املدر�صة  امل�صتفيدين يف  جمتمع 
و م�صادر  املكتبة  ا�صتخدام  على  التدريب  و  الت�ص�ير،  و  االإر�صاد  و  )كاالإعارة  املكتبية 
املعل�مات، و غري ذلك(، ب�ا�صطة اأمني مكتبة، اأو اأكرث، متخ�ص�ص/ين يف جمال علم 

املكتبات و املعل�مات".

املكتبة  العربية، فتعرف  املدر�صية  باملكتبات  امل�َحدة اخلا�صة  املعايري  ولغايات   
اأو  االإعدادية(  اأو  )االبتدائية  االأ�صا�صية  باملدار�ص  تلحق  التي  "املكتبة  باأنها:  املدر�صية 

الثان�ية التابعة ل�زارة الرتبية و التعليم )املعنية( بكل دولة عربية".
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اأما مركز م�صادر التعلم  فيعرف باأنه:

اأنه م�صاحة اأو جمم�عة من امل�صاحات )القاعات( املجهزة باأن�اع خمتلفة من   
م�صادر التعلم املطب�عة وغري املطب�عة واأن�اع من املعدات واالأجهزة ال�صمعية والب�صرية 
ويتم  املتن�عة،  املتعلمني  وحاجات  املختلفة  التعلم  اأ�صاليب  لتالءم  اأو خمتارة  م�صممة 
من  املكتبات  علم  به  يهتم  ما  بني  التزاوج  طريق  عن  املراكز  هذه  يف  العمل  تنظيم 
م��ص�عات كالتزويد والفهر�صة والت�صنيف واالإعارة واال�صرتجاع وما تهتم به تكن�ل�جيا 
التعليم من نظم واأ�صاليب علمية لت�ظيف امل�صادر الرتب�ية املختلفة يف عملية التعليم 

والتعلم لالرتقاء بالعملية التعليمية".

** اأهداف املكتبة املدر�صية:

ت�فري م�صادر املعل�مات بكافة اأ�صكالها لدعم املناهج الدرا�صية، و لتلبية حاجات   .1
املعلمني و التالميذ الأغرا�ص الدرا�صة و املطالعة و البحث و الثقافة و املتعة و ق�صاء 

وقت الفراغ،

تنظيم جمم�عات املكتبة من م�صادر املعل�مات وفق اأحدث االأ�ص�ص املتبعة،   .2

و�صائل  مبختلف  املكتبة  تقدمها  التي  اخلدمات  و  املعل�مات  م�صادر  عن  االإعالم   .3
على  املكتبة  م�قع  و  املدر�صية  االإذاعة  و  املكتبة  �صحيفة  مثل  املتاحة،  االإعالم 
االإنرتنيت و �صفحتها على الفي�ص ب�ك )face book(، اأو م�اقع الت�ا�صل االجتماعي 

االأخرى،

تقدمي خدمات مكتبية و معل�ماتية للمعلمني و التالميذ بالطرق املنا�صبة،  .4
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�صمن  تقع  التي  املعل�مات  م�صادر  اإىل  ت�جيههم  و  التالميذ  و  املعلمني  اإر�صاد   .5
اهتماماتهم امل��ص�عية و متكينهم من ال��ص�ل اإليها ب�صه�لة و ي�صر،

ن�صر ال�عي الثقايف و االأكادميي بني الطلبة و االرتقاء مب�صت�اهم الفكري و الثقايف،   .6
وتدريبهم على مهارات البحث عن م�صادر املعل�مات،

و  ال�صدق  مثل  التالميذ،  نف��ص  قيم حميدة يف  و  اجتماعية ح�صنة  عادات  غر�ص   .7
االأمانة و احرتام م�صاعر االآخرين و حريتهم، و التعاون و املحافظة على النظافة و 

م�صادر املعل�مات.

اأهداف مركز م�صادر التعلم:

والتعُلّم،  التعليم  تعزيز عمليتي  التعلم ه�  اإن�صاء مركز م�صادر  العام من  الهدف   
وللمركز اأهداف تف�صيلية اأخرى، هي:

متعددة  اأن�اع  من  اال�صتفادة  للمتعلم  تتيح  منا�صبة  تعُلمية  تعليمية  بيئة  ت�فري   •
وخمتلفة من م�صادر التعلم، وتهيئ له فر�ص التعلم الذاتي، وتعزز لديه مهارات 
مادة  ت�صميم  يف  حديثة  اأ�صاليب  اإتباع  من  املعلم  ومتكن  واال�صتك�صاف،  البحث 

الدر�ص، وتط�يرها، وتنفيذها وتق�ميها.

باملنهج،  ارتباط  ذات  معل�مات  م�صادر  ت�فري  طريق  عن  الدرا�صي  املنهج  دعم   •
وذلك لبعث الفاعلية والن�صاط واحلي�ية فيه.

تزويد املتعلم مبهارات واأدوات جتعله قادرا على التكيف واال�صتفادة من التط�رات   •
املت�صارعة يف نظم املعل�مات.
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م�صاعدة املعلمني يف تن�يع اأ�صاليب تدري�صهم، وتبادل اخلربات والتعاون يف تط�ير   •
امل�اد التعليمية.

العادية. الدرا�صة  اأماكن  ت�فرها  ال  متن�عة  تعليمية  اختيارات  تقدمي   •

الفردية. الفروق  احتياجات  تلبية   •

والتي  املنهج  يف  املدجمة  التعلم  اأن�صطة  خالل  من  للمعل�مات  ال��ص�ل  اإتاحة   •
ا�صرتاتيجيات  وتط�ير  املعل�ماتي،  ال�عي  اكت�صاب  على  الطالب  جميع  ت�صاعد 
معرفية فعالة الختيار وا�صرتجاع وحتليل وتق�مي وتك�ين وابتكار وت��صيل املعل�مات 

بجميع اأ�صكالها وجلميع حمت�يات املنهج.

م�صتخدمني  ي�صبح�ا  اأن  على  وغريهم  املتعلمني  ت�صجع  تعليمية  خربات  ت�فري   •
ومبدعني مهرة للمعل�مات، وذلك من خالل حتقيق تعليم يرتبط مبدى وا�صع من 

تقنيات االت�صال واالإعالم.

** املعايري املقرتحة للمكتبات املدر�صية ومراكز

م�صادر التعلم العربية:

** �صيا�صة املكتبة و مركز م�صادر التعلم:

يجب اأن تدار املكتبة املدر�صية اأو مركز م�صادر التعلم من خالل �صيا�صة وا�صحة   
املعامل، يتم تط�يرها مع االأخذ بعني االعتبار حاجات املدر�صة و اأهداف املكتبة اأو مركز 
و  ال�صيا�صة متى  اأن ت��صح  ال�اقع. و يجب  اإىل  اأغرا�صهما، باالإ�صافة  و  التعلم  م�صادر 
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اأين، و ملن، و من �صيق�م بتحقيق اإمكانيات املكتبة اأو مركز امل�صادر على اأر�ص ال�اقع. 
كامل جمتمع  اإ�صراك  فيجب  ذات جدوى،  امل�صادر  مركز  املكتبة  �صيا�صة  تك�ن  و حتى 
املدر�صة من اأجل امل�صاهمة يف حتقيق االأهداف امل��ص�عة يف ال�صيا�صة و دعمهم لها. و 
لهذا يجب اأن تك�ن هذه ال�صيا�صة مكت�بة مع اأكرب قدر ممكن من امل�صاركة، و امل�صاورة 
العملية. و يجب اأن تك�ن ال�صيا�صة �صاملة و قابلة للتطبيق، و اأن تك�ن مطب�عة، حتى تك�ن 

امل�صاركة فيها، ب�صكلها املطب�ع اأو االإلكرتوين، وا�صعة بقدر امل�صتطاع.

 و يجب اأن تعد ال�صيا�صة من قبل اأمني املكتبة اأو اأخ�صائي مركز امل�صادر  و مب�صاركة 
اأع�صاء من الهيئة التدري�صية و االإدارية يف املدر�صة. كما يجب الت�صاور مع كافة االأطراف 
حتدد  اأن  يجب  و  مكثف.  و  مفت�ح  ب�صكل  مناق�صتها  و  ال�صيا�صة  تنقيح  و  املدر�صة،  يف 
ال�صيا�صة، واخلطط الالحقة، دور املكتبة املدر�صية و مركز م�صادر التعلم و عالقتهما 

باجل�انب التالية:

اخلطط الدرا�صية،  

طرق / اأ�صاليب التدري�ص يف املدر�صة،  

الت�افق مع امل�ا�صفات و املعايري املحلية و ال�طنية،  

احتياجات التالميذ التعليمية و التنمية ال�صخ�صية،  

حاجات امل�ظفني التعليمية.  

رفع م�صت�يات االإجنازات.  
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التخطيط و التنظيم: الهيكل التنظيمي للمكتبة املدر�صية

ومركز م�صادر التعلم:

** التنظيم االإداري و املايل:

** اإدارة املكتبة:

يجب و�صع خطة لالإدارة امل�ص�ؤولة لدعم و ت��صيع نطاق اخلدمة املكتبية املدر�صية.  اأ-  
العنا�صر  اأهم  من  العن�صر  هذا  يعترب  و  وتط�يرها.  املكتبات  اإدارة  لتق�ية  وذلك 
اأداء  اأو ف�صلها يف  اإدارة املكتبة املدر�صية. و عليه يعتمد جناح املكتبة املدر�صية  يف 
ر�صالتها وحتقيق اأهدافها.  ذلك اأن االإدارة تعترب االأ�صا�ص والعقل املدبر الذي يلقى 
على عاتقه امل�ص�ؤولية املبا�صرة عنها. و عند و�صع الهيكل التنظيمي الإدارة املدر�صة، 
فيجب اأن تاأخذ اإدارة املكتبة املدر�صية مكانا بارزا يف تبعية اأمني املكتبة بحيث يك�ن 

تابعا اإداريا ملدير املدر�صة مبا�صرة.

و هناك بع�ص االأ�صا�صيات التي يجب على هذه االإدارات اأخذها باالعتبار، ومنها:

التاأكيد على مدراء املدار�ص بتدعيم املكتبة وتق�ية دورها يف العملية التعليمية مع   .1
احلر�ص على رفع احتياجاتها اإىل اجلهات امل�ص�ؤولة.

اآخر  ن�صاط  باأي  املكتبة  مبنى  اإ�صغال  عدم  �صرورة  املدار�ص  مدراء  على  التاأكيد   .2
ي�صرفها عن واجباتها، وعدم تكليف اأمني املكتبة باأي اأعمال اأخرى خارج املكتبة 

مثل االأعمال االإدارية اأو التدري�ص اأو �صغل ح�ص�ص االحتياط. 
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تنظيم العمل يف املكتبة املدر�صية وتق�صيمه من خالل اإن�صاء اإدارات واأق�صام فرعية   .3
كافية، اأو مبا يتنا�صب مع و�صع املكتبة، ومن ثَم حتديد م�ص�ؤولية كل ق�صم من هذه 

االأق�صام،

تزويد كل اإدارة بعدد كاف من امل�ظفني امل�ؤهلني من مكتبيني وترب�يني واأخ�صائي   .4
و�صائل �صمعية وب�صرية، و تكن�ل�جيا التعليم و تكن�ل�جيا املعل�مات،

اإعطاء اإدارة املدر�صة احلق يف اختيار وتعيني اأمناء املكتبات املدر�صية،   .5

تك�ن اإدارة املدر�صة هي امل�ص�ؤولة عن و�صع االأنظمة واملعايري الالزمة ملباين املكتبات   .6
وتاأثيثها.

اأن تعمل املكتبة على تط�ير دليل عملي ي��صح كافة االإجراءات و التعليمات املتعلقة   .7
بعمل املكتبة، على اأن يحدث كلما دعت احلاجة.

اإدارة مركز م�صادر التعلم :-

يقرتح اأن ي�صم املركز الوحدات الرئي�صة التالية:

وحدة االإدارة   -1

وحدة التزويد  -2

وحدة ت�صميم وانتاج امل�اد التعليمية  -3

وحدة االإعداد والتنظيم الفني للم�اد املكتبية والتعليمية  -4

وحدة االأجهزة وال�صيانة  -5
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مكتبة امل�صادر )مكتبة املركز(  -6

خمترب احلا�ص�ب واالنرتنت  -7

وحدة التدريب   -8

** املخ�ص�صات املالية و بنود اإنفاقها:

يتحتم  اإذ  االإدارة.  عن�صر  بعد  العنا�صر  اأهم  من  املالية  املخ�ص�صات  تعترب   
دولة  لكل  اأن  مبا  و  ر�صالتها.  وحتقيق  اأداء  يف  املدر�صية  املكتبات  ف�صل  اأو  عليها جناح 
عربية نظامها املايل اخلا�ص بها، من حيث ت�زيع املخ�ص�صات و اأ�صاليب االإنفاق. و مع 
مراعاة االأنظمة و الق�انني املالية يف كل دولة عربية، ت�ؤكد هذه املعايري على تخ�صي�ص 
ميزانية منا�صبة. تقرتح املعايري العربية تخ�صي�ص ما بني )5$ - 10$( عن كل تلميذ 
للمكتبة  ت�صمن  $( حتى  املالية عن )1000  املخ�ص�صات  تقل  ال  اأن  املدر�صة، على  يف 
املدر�صية القيام بدورها الرتب�ي و املعل�ماتي يف خدمة النا�صئة من الطلبة و املعلمني، 

وينبغي اأن تزيد امليزانية مبعدل 5% �صن�ًيا. 

و عليه، تك�ن املخ�ص�صات املالية للمكتبة املدر�صية لالإنفاق على االأم�ر التالية:

التقليدية  غري  و  التقليدية  املختلفة  باأ�صكالها  املعل�مات،  م�صادر  اقتناء   .1
)االإلكرتونية(، مثل )الكتب و امل�اد ال�صمعية والب�صرية و اال�صرتاك يف ال�صحف 
والدوريات، مبا يخدم املنهاج الدرا�صي، و يلبي احتياجات املعلمني و  التالميذ من 

املعل�مات و اخلدمات، و الن�صاطات ذات العالقة.
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التي  البيانات  ق�اعد  و  االإنرتنيت  ب�صبكة  اال�صرتاك  تغطية  و  الالزمة  القرطا�صية   .2
تلبي احتياجات املعلمني و الطلبة من املعل�مات،

ميزانية  من  التالية  االأمور  نفقات  تكون  اأن  املعايري  هذه  تقرتح  و   **
املدر�صة:

�صراء ما يلزم املكتبة من اأجهزة ح�ا�صيب، و االأجهزة االأخرى التي حتتاجها املكتبة،   .1
مثل اأجهزة امل�اد ال�صمعية و الب�صرية، و اآلة ت�ص�ير و جهاز عر�ص Data Show ، و 

 ،Printer و طابعة Scanner و ما�صح �ص�ئي ، DVD�جهاز تلفزي�ن و فيدي

قد  و غري ذلك مما  االأثاث،  و  املعدات  و  لالأجهزة  ال�صرورية  ال�صيانة  و  التجليد   .2
حتتاجه املكتبة، و ح�صب ما تقرتحه هذه املعايري،

تاأهيل و تدريب اأمني املكتبة و/اأو امل�صاعدين لتط�ير معرفتهم و مهاراتهم بالتط�رات   .3
امل�صتجدة يف املجال،

تغطية اأية نفقات اأو م�صروفات قد تطراأ و حتتاجها املكتبة.  .4

اأما بالن�صبة ملراكز م�صادر التعلم : 

اإذا  وخا�صة  بدونه،  اإجناز  باأي  يق�م  اأن  ال ميكن  اأوليًا  متطلبًا  امليزانية  تعترب   
عرفنا اأن كل متطلبات حتتاج اإىل ميزانية لكي يتم ت�فريها اأواًل وت�صغيلها ثانيًا .فاملبنى 
يحتاج ىل اأم�ال واالأثاث واالأجهزة، وامل�صادر واملقتنيات واملعدات والكادر الب�صري كذلك 
اأما ت�صغيل االأجهزة وما يتطلبه من م�اد خمتلفة وعمل ال�صيانة الالزمة يتطلب جزءا 
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من امليزانية ولهذا يجب على املدر�صة اأن ت�فر امليزانية الكافية للمركز واأن حتر�ص على 
اأن تزداد هذه امليزانية �صن�يًا ب�صبب ارتفاع تكاليف امل�اد وامل�صادر واالأجهزة وال�صيانة 

والتدريب وغريها .

** املوقع وامل�صاحة:

يجب اأن ينعك�ص الدور الرتب�ي الق�ي للمكتبة املدر�صية اأو مركز م�صادر التعلم   
يف ت�صميم الت�صهيالت املكانية و االأثاث و املعدات، و االأجهزة.  و من االأهمية مبكان اأن 
ي�ؤخذ باالعتبار وظائف املكتبة املدر�صية اأو مركز م�صادر التعلم  و ا�صتخداماتهما عند 
ت�صميم بناء مدر�صة جديدة، اأو اإعادة تنظيم ما ه� قائم منها، حتى ت�صتطيع املكتبة اأو 

املركز تلبية احتياجات املدر�صة بفاعلية عالية.

اأ- موقع املكتبة:

 ت�فري مرفق خا�ص باملكتبة مب�قع منا�صب ي�صهل ال��ص�ل اإليه )الطابق االأر�صي اأو   .1
الطابق االأول( مب�صاحات كافية ال�صتيعاب خمتلف االأن�صطة التي تق�م بها املكتبة، 
مع االأخذ بعني االعتبار ع�امل ت�صميم املبنى وخ�ص��صية املكتبة: االإ�صاءة، الته�ية، 
التكييف والتربيد والعزل من الرط�بة وال�ص�ت واأم�ر االأمن وال�صالمة، و مراعاة 

التط�رات التكن�ل�جية احلديثة،

م�صادر  من  املكتبة  جمم�عات  ملختلف  ومنا�صبة  كافية  م�صاحات  تخ�صي�ص     - 2
املعل�مات، تتنا�صب مع حجمها ون�عيتها وطبيعتها املادية، وم�صاحات اأخرى ملكاتب 

امل�ظفني واملرافق وغريها.
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** موقع مركز م�صادر التعلم: 

ينبغي اأن يك�ن املركز يف الطابق االأر�صي وبالقرب من املخارج، واأن يك�ن يف   
م�قع منا�صب ومت��صط يف املدر�صة، حتى ي�صتطيع اأن ي�صل اإليه املعلم�ن واملتعلم�ن بكل 
�صه�لة وي�صر، كما ينبغي اأن يك�ن يف م�قع ي�صهل ال��ص�ل اإليه من خارج املدر�صة حتى 

ميكن ا�صتخدامه خارج اأوقات الدوام الر�صمية للمدر�صة.

ب-امل�صاحات:

ت�صميم املبانى وتوزيع امل�صاحات:

. يجب اأن يتوافر يف املبنى عنا�صر البيئة الداخلية التالية: 

االإ�صاءة والته�ية: يجب اأن ت�صمم املكتبة بحيث تك�ن االإ�صاءة و الته�ية والتكييف  اأ - 
مراعاة  مع  العمل،  لظروف  ومالءمة  ال�صحية  لل�صروط  وفقا  منا�صبة  )التربيد( 

ظروف االأج�اء التي بها ن�صبة الرط�بة عالية،

 يجب اأن يك�ن م�قع املكتبة بعيدا عن ال�ص��صاء و اأماكن جتمع التالميذ قي  ب - 

         املدر�صة. 

اأواًل:  م�صاحة املبنى: 

هذه  اأول�يات  على  دليل  خري  ل�حداتها  املكتبة  تخ�ص�صها  التي  امل�صاحة  تعد   
املكتبة عن امل�صاحات املنا�صبة للتالميذ، و حلفظ مقتنيات املكتبة. 
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كحد  م2(   220( و  االأ�صا�صية  املدر�صية  للمكتبة  اأدنى  كحد  م2(   170( يخ�ص�ص   .2
اأدنى للمكتبة املدر�صية الثان�ية، بحيث ت�صت�عب املكتبة ما ن�صبته )10%( من العدد 

االإجمايل للتالميذ يف املدر�صة.

3. ويف حالة مراكز م�صادر التعلم: 

 لي�ص هناك اتفاق وا�صح على حجم م�حد مل�صاحة املركز ، فهي جميعها حتدد     
اأنها  اإال  للتعليم؛  املخ�ص�صة  املدر�صة  مباين  وم�صاحة  الطالب،  عدد  بح�صب  امل�صاحة 
ومن  الطالب  من  اأدنى  حد  ا�صتيعاب  املركز  ي�صتطيع  بحيث  امل�صاحية  معايريها  ت�صع 
التجهيزات. لذا يرى الباحث اأن املنا �صب البيئة املحلية اأن ي�صت�عب املركز ب�صكل عام 
طالب ف�صلني )اأي ما ال يقل عن �صتني طالبا(، على اأاّل تقل م�صاحته عن م�صاحة ثالثة 
ف�ص�ل درا�صية )اأي150 مرت مربع تقريبًا(. اأمر اآخر مهم وه� اأن تك�ن م�صاحة املركز 

قابلة للت��صع.

اإن اختالف ن�عية املبنى املدر�صي اأوجب اأن يك�ن هناك ثالث فئات من مراكز   
م�صادر التعلم حيث لكل فئة حد اأدنى من امل�صاحة تنا�صب عدد امل�صتفيدين منه واالأثاث 

والتجهيزات الالزمة وهي كالتايل: 

فئة )اأ( 250 مرتًا مربعا، وهي الفئة التي حتقق املعايري الكاملة ملركز م�صادر التعلم 

فئة )ب( 200 مرتًا مربعًا وهي الفئة التي ت�صتطيع اأغلب املدار�ص ذات االأبنية احلديث 
حتقيقها
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فئة )ج( 150 مرتًا مربعًا وهي تنا�صب املدار�ص التي ال ت�صتطيع ت�فري امل�صاحات الكافية.

وكذلك ت�فري م�صاحات لكل مما يلي:-

 م�صاحة للقراءة واملطالعة- 

 م�صاحة للدرا�صة الفردية )با�صتخدام م�صادر متن�عة(-

 م�صاحة حلفظ امل�اد التعليمية )املطب�عة وغري املطب�عة(-

الفهر�صة واالإعارة واالإدارة م�صاحة لال�صتقبال واأعمال-

 م�صاحة للفهار�ص )با�صتخدام احلا�ص�ب اأو�صناديق البطاقات (

 - قاعة عر�ص وم�صاهدة واإنتاج.

ج- املقاعد:

ت�فري عدد من املقاعد يف املكتبة اأو مركز م�صادر التعلم الأغرا�ص املطالعة والبحث   .1
ت�فري )50(  اأي  واحد،  اآن  التالميذ يف  ت�صت�عب )10%( من جمم�ع عدد  بحيث 
مقعدًا   )60( و  تلميذا،   )500( فيها  التالميذ  عدد  يبلغ  التي  للمدار�ص  مقعدًا 
للمدار�ص التي يزيد عدد التالميذ فيها عن )500( تلميذ، حدًا اأدنى، مع مراعاة 
تخ�صي�ص م�صاحة مبعدل )2م2( لكل تلميذ يف املدر�صة االأ�صا�صية و )2.5م2( لكل 

تلميذ يف املدر�صة الثان�ية.
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اعتماد معيار )1: 10( لعدد املقاعد املطل�ب ت�فريها يف قاعة املطالعة، اأي ت�فري   .2
مقعد واحد لكل ع�صرة تالميذ يف املدر�صة، على اأن ال يقل احلد االأدنى لعدد املقاعد 

عن )50( مقعدًا.

وم�صاحة  ون�عيتها  حجمها  مع  تتنا�صب  للمجم�عات  منا�صبة  م�صاحات  تخ�ص�ص   .3
ملكاتب امل�ظفني واملرافق امللحقة بها كما يف اجلدول رقم )1(.

اجلدول رقم )1(: امل�صاحات املخ�ص�صة للمطالعة واملجم�عات: الرقم املرفق 
امل�صاحة/م2

 
امل�صاحة/م2

املرفق مكتبات املدار�ص الرقم
االأ�صا�صية

مكتبات املدار�ص 
الثان�ية

220  م2 170 م2 امل�صاحة االإجمالية 1
150 م2 ال�صتيعاب 

60 مقعد
100 م2 ال�صتيعاب 

50 مقعد
املطالعة 2

)23 م2(

5 م1000/2جملد

)23 م2(  
5م1000/2جملد

املجم�عات العامة 3

10 م1000/2 جملد 10 م1000/2 جملد املراجع 4
6 م1000/2 دورية 6 م1000/2 دورية الدوريات اجلارية 5
9 م2/ 1000 دورية 9 م2/ 1000 دورية الدوريات املجلدة 6
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20 م2 20 م2 امل�صت�دع 7
16 م2 16 م2 اأمني املكتبة 8

9 م2/لكل م�صاعد 9 م2/لكل م�صاعد امل�صاعد/ون 9

ثانيًا:  التو�صعات امل�صتقبلية:

اإن امل�صاحة �صرورية لكي تتمكن املكتبة املدر�صية من اأداء ر�صالتها وحتقيق اأهدافها.   .1
باالإ�صافة اإىل النم� املت�قع وما قد يحدث فيها من تغريات تاأخذ يف احل�صبان و بعني 

االعتبار الأن ت�صت�عب املكتبة ما يعادل )50%( اإ�صافية اأفقيا، و/اأو عم�ديًا،

و بخ�ص��ص النم� املت�قع م�صتقبال، في��صي عند ت�صميم املدار�ص اجلديدة اأن   .2

     ي�صرتك خرباء املكتبات واملعل�مات واملهند�ص�ن املعماري�ن يف اإعداد    امل�ا�صفات 
واملقايي�ص 

     واملعايري الدولية يف هذا اخل�ص��ص.

** االأثاث والتجهيزات:

حفظ  يف  يلعبه  الذي  للدور  نظرا  كبرية،  اأهمية  املكتبات  يف  االأثاث  يحتل   
املقتنيات، ومتكني املكتبة اأو مركز م�صادر التعلم من تاأدية خدماتهما ب�ص�رة ايجابية، 
املنا�صب الذي ي�صدهم الرتياد املكتبة  للرواد، واجل�  الراحة املطل�بة  ف�صال عن ت�فري 

والبقاء فيها فرتات ط�يلة، ومن اأهم هذا االأثاث:

اأ- رفـوف الكتـب: 



34

املعيار العربي املوحد للمكتبـات 

يجب اأن تك�ن رفـ�ف الكتـب خ�صبية ذات ن�ع جيد لتحملها احلم�لة الزائدة،   
وللمحافظة على الكتب من التلف ومقاومتها للحرائق واحل�صرات و الق�ار�ص، وكذلك 
يجب ت�فري رف�ف خم�ص�صة لالأطفال )يف املدار�ص االأ�صا�صية( ت�صاعدهم يف ال��ص�ل 
ال�صريع وال�صهل للكتاب. مع �صرورة ت�فر �صروط ال�صالمة يف الرف�ف من حيث الق�ة و 

املتانة، و خاليًة من احل�اف احلاَدة، وغري ذلك.

ب- طاوالت املطالعة:

يجب اأن تك�ن طاوالت املطالعة خ�صبية من الن�ع اجليد من حيث الن�ع و احلجم   
و االرتفاع، ليتنا�صب مع الفئة العمرية يف املدر�صة مع مراعاة �صروط ال�صالمة العامة، 

املذك�رة اآنفًا.

و يراعى عند اإن�صاء املكتبات املدر�صية ومراكز م�صادر التعلم اأن تك�ن مكيفة   
وم�ؤثثة باالأثاث املنا�صب واملريح وجمهزة بالتجهيزات التي ت�اكب التط�رات احلديثة يف 

العل�م والتكن�ل�جيا كما ه� مبني يف اجلدول رقم )2(.

جدول رقم )2(: اأجهزة الكمبي�تر املطل�بة يف املكتبة املدر�صية

عدد الطالب اجلهاز
1500-1000 1000-750 750 -501 500-251 250 -1
15-11 10-8 7-5 4-3 2-1 حا�صب اآيل
3 منها 1 مل�نة 2 اإحداهما  مل�نة 1 1 1 طابعة

جدول رقم )3(: االأجهزة االأخرى واالأثاث واملعدات يف املكتبة املدر�صية
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العدد الن�ع الرقم
 مكتبة املدار�ص
الثان�ية

مكتبة املدار�ص 
االأ�صا�صية

االأجهزة

1 1 DATA Show جهاز عر�ص 1

1 1 �صتااليت )تلفزي�ن وال قط( 2

1 1 DVD �فدي 3

4 4 م�صجل كا�صبت 4

1 1 اآلة تخرمي وجتليد 5

1 1 ما�صح �ص�ئي+اآلة ت�ص�ير+ فاك�ص 6

1 1 جمهر اإلكرتوين 7

12 12 �صماعات اأذن 8

االأناث

1 1 عربة كتب 10

1 1 حامل فيدي� وتلفزي�ن 11

30 25 واجهة كتب خ�صبية )5 اأرفف( 12

60 50 كر�صي مطالعة منجد  13
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6 4 طاولة ال�صتخدام التعليم االإلكرتوين 14

5 3 كر�صي دوار للحا�ص�ب 15

12 10 طاولة مطالعة 16

1 1 حامل ق�امي�ص 17

1 1 حامل اأطال�ص 18

2 2 حامل دوريات  19

150 125 م�صند كتب معدين )م�صند لكل رف( 20

1 1 �صلم معدين )3 درجات( 21

1 1 خزانة حفظ التجهيزات املخربية 22

1 1 CDs خزانة حافظة 23

1 1 ل�حة اإعالنات 24

1/غرفة 1/غرفة مكيف ه�اء ) �صاخن/بارد ( 25

1 1 حامل دوريات معدين مزدوج 26
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** املجموعات املكتبية :

1. املجموعات التقليدية: 

اأ- الكتب:

على  املدر�صة،  يف  تلميذ  لكل  عن�اًنا   )15( مبعدل  املجم�عات  وتنمية  •  اقتناء 
اأن ال يقل عدد العناوين عن خم�صة اآالف عن�ان عند التاأ�صي�ص.

اأعداد التالميذ، بحيث ال  زيادة مقتنيات املكتبة �صن�يًا مبا يتنا�صب مع زيادة   •
تقل الن�صبة عن )5%( من جمم�ع العناوين املت�افرة يف املكتبة.

جدول رقم )4(: جمم�عات الكتب املطل�بة يف املكتبة املدر�صية

احلد االأدين من عناوين الكتب اأعداد الطالب

5000 اأقل من 300

7500 6000 -300

12000 1000 -601

15000 ) اأو 15 عن�اًنا لكل طالب ( اأكرث من 1000

ب. املراجع:

اللغ�ية  املعاجم  من  والدرا�صة  للبحث  الالزمة  االأ�صا�صية  املراجع  ت�فري   •
العربية  باللغات  واالأطال�ص...اإلخ  )امل��ص�عات(  العامة  املعارف  ودوائر  )الق�امي�ص( 
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واالأجنبية على اأن ال تقل ن�صبة املراجع عن )3%( من جمم�ع مقتنيات املكتبة واأن تغطي 
كافة املباحث )املناهج( الدرا�صية املقررة.

ج. الدوريات: يراعى اال�صرتاك يف عناوين من الدوريات املنا�صبة للمرحلة التعليمية، 
كما ه� م��صح باجلدول التايل:

جدول رقم )5(: عناوين ال�صحف والدوريات املطل�بة يف املكتبة املدر�صية

احلد االأدين من 
عناوين ال�صحف

احلد االأدين من 
عناوين الدوريات

ن�ع املدر�صة

1 8 االبتدائية: اأقل من 300 طالًبا
1 10 االبتدائية: من 300 -600 طالًبا
1 12 االبتدائية: اأكرث من 600 طالًبا

2 16 املت��صطة ) االإعدادية(
2 25 الثان�ية

** يراعى اأن ال تقل املجم�عات التقليدية )ال�رقية( عن )50%( من جمم�ع مقتنيات 
املكتبة.

2. املجموعات غري التقليدية:

االلكرتونية  املعل�مات  م�صادر  من  منا�صبة  جمم�عة  ت�فري  االلكرتونية:  امل�صادر  اأ. 
اال�صرتاك  و   ،)CDs( املرتا�صة  االأقرا�ص  على  والدوريات  واملراجع،  الكتب،  من 
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يف  ق�اعد البيانات املنا�صبة على �صبكة االإنرتنيت، ومتكني املعلمني و التالميذ يف 
املدر�صة من ا�صتخدامها ب�صه�لة وي�صر.

امل�صادر ال�صمعية والب�صرية: ت�فري جمم�عة منا�صبة من امل�اد ال�صمعية والب�صرية  ب . 
وال�صمعب�صرية مثل )اخلرائط، واالأفالم، والنماذج، واملج�صمات ...الخ(. ومتكني 

املعلمني و التالميذ يف املدر�صة من ا�صتخدامها ب�صه�لة وي�صر.

الع�صر  ** ينبغي احلر�ص على حداثة املج�عات، بحيث تغطي 70% من املجم�عات 
�صن�ات االأخرية.

باملكتبة  دي�ي  لت�صنيف  الرئي�صة  القطاعات  على  املجم�عات  ت�زيع   :)6( رقم  جدول 
املدر�صية

الن�صبة املئ�ية ن�ع املدر�صة

%5 العم�ميات واالأعمال املرجعية

%2 الفل�صفة والعل�م املت�صلة بها

%2 الديانات

%10 العل�م االجتماعية

%6 اللغات

%10 العل�م البحتة

%10 العل�م التطبيقية
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%5 الفن�ن 

%5 االأدب

%20 اجلغرافيا والتاريخ

%25 باال�صافة اإىل: الق�ص�ص والروايات

** اخلدمات الفنية:

تنظيم جمم�عات املكتبة ب�صل�صلة من االإجراءات الفنية وذلك بـ)ت�صجيلها، وفهر�صتها، 
وت�صنيفها، وح��صبتها واإعداد الفهار�ص االإلكرتونية الالزمة لها(، وفقًا الأحدث االأنظمة 

والربجميات واملعايري الدولية املعتمدة، وحفظها واإدامتها بالطرق املنا�صبة.

**  املعاجلة الفنية مل�صادر املعلومات: الفهر�صة و الت�صنيف:

تلتزم املكتبة املدر�صية بفهر�صة و ت�صنيف م�صادر املعل�مات باأ�صكالها املختلفة   
ح�صب االأ�ص�ص التالية:

اأ- الفهر�صة:

فهر�صة جميع مقتنيات املكتبة من م�صادر املعل�مات املختلفة ح�صب ق�اعد الفهر�صة   .1
املعتمدة من اجلهة الر�صمية املعتمدة يف الدولة املعنية، اأو تلك التي يحددها االإحتاد 
 2 اأمريكية  االأجنل�-  الفهر�صة  ق�اعد  مثل  املعل�مات )اعلم(،  و  للمكتبات  العربي 

،)AACR-II(
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امل�ؤلفني االأفراد،  باأ�صماء  �صبط املداخل الرئي�صية مل�صادر املعل�مات، �ص�اء كانت   .2
الفهر�صة  ق�اعد  وفق  العن�ان  ح�صب  اأو   ،)... )م�ؤ�ص�صة  االعتبارية  ال�صخ�صية  اأو 

املعتمدة،

البيانات  ت�صم  بحيث  للفهر�صة  الثاين  امل�صت�ى  وفق  املعل�مات  م�صادر  تفهر�ص   .3
البيبلي�غرافية االأ�صا�صية التالية عن كل م�صدر: 

رقم النداء )اأو رمز اال�صتدعاء( و ي�صمل رقم الت�صنيف و الثالثة حروف االأوىل من  اأ - 
املدخل الرئي�صي مل�صدر املعل�مات،

املدخل الرئي�صي مل�صدر املعل�مات، )ح�صب البند 2 اأعاله(، ب - 

العن�ان الرئي�صي مل�صدر املعل�مات و البيانات االأخرى التابعة، مثل: العن�ان الفرعي،  ت - 
اأو العن�ان امل�ازي ...(،

بيانات امل�ص�ؤولية: امل�ؤلف االأول، و امل�ؤلف�ن امل�صارك�ن، و املحرر و املرتجم ...، ح�صب  ث - 
احلالة،

بيانات الطبعة كما تظهر على �صفحة العن�ان، اأو خلفها، ج - 

بيانات الن�صر: مكان الن�صر و النا�صر و تاريخ الن�صر، ح - 

حجم م�صدر املعل�مات: عدد ال�صفحات، اأو االأجزاء، و التف�صيالت املادية االأخرى  خ - 
)م�ص�ر، جداول ...(،
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بينهما  يف�صل  ال�صل�صلة  يف  )الكتاب(  املعل�مات  م�صدر  رقم  و  ال�صل�صلة  عن�ان  د - 
بفا�صلة منق�طة )؛(،

يف  ال�طنية  املكتبة  لدى  االإيداع  رقم  اأو   ،)ISBN( للكتاب  الدويل  املعياري  الرقم  ذ - 
الدولة املعنية،

راأ�ص امل��ص�ع / روؤو�ص امل��ص�عات، اأو ال�ا�صفات، ر - 

املالحظات، اإن وجدت. ز - 

مقتنياتها  جلميع  الت�صنيف(  و  )الفهر�صة  الفنية  املعاجلة  بعمليات  املكتبة  تق�م   .4
من م�صادر املعل�مات با�صتخدام حزمة برجميات متكاملة للمكتبات املدر�صية، و 
حل��صبة جميع العمليات واخلدمات املكتبية و املعل�ماتية، كما ورد يف البند )2( من 

الفقرة احل��صبة وا�صتخدام التكن�ل�جيا،

تعتمد املكتبة قائمة روؤو�ص م��ص�عات عربية و اأخرى اأجنبية و مكنز بامل�صطلحات   .5
العلمية باللغة العربية، اأو متعدد اللغات )عربي – اإجنليزي – فرن�صي(،

تت�خى املكتبة الب�صاطة عند اختيار راأ�ص امل��ص�ع اأو ال�ا�صفات، و يف�صل اأن يتك�ن   .6
من كلمة واحدة، اأو كلمتني )�صفة و م��ص�ف، اأو م�صاف و م�صاف اإليه(.

اإعداد البيانات البيبلي�غرافية مل�صادر املعل�مات على �صكل ت�صجيالت اآلية، اأي اأن   .7
يك�ن فهر�ص املكتبة املدر�صية "فهر�ص اآيل"،  

حتقق  اأن  �صاأنها  من  التي  بامل�ا�صفات  للمكتبة  االآيل  الفهر�ص  يت�صف  اأن  يجب   .8
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اال�صتفادة منه كاأداة للبحث وك��صيلة للتعلم من بينها: االإعداد اجليد للت�صجيالت، 
و االكتمال واحلداثة، و مراعاة طبيعة امل�صتخدمني للفهر�ص.

ب-: الت�صنيف:

ت�صنف جميع مقتنيات املكتبة املدر�صية من م�صادر املعل�مات لديها ح�صب نظام   .1
ت�صنيف دي�ي الع�صري ك�نه النظام االأن�صب للمكتبات املدر�صية،

دي�ي  ت�صنيف  لنظام  املتاحة  العربية  الرتجمات  اأحدث  املدر�صية  املكتبة  تختار   .2
الع�صري )مت�صمنة التعديالت العربية على النظام، ب�صيطة و �صهلة اال�صتخدام(، 

اأو ح�صب ما يحددها االإحتاد العربي للمكتبات و املعل�مات )اعلم(،

اأرقام؛ ثالثة  �صتة  الأية مادة مكتبية عن  الت�صنيف  يزيد رقم  باأن ال  املكتبة  تلتزم   .3
اأرقام اأ�صا�صية، و ثالثة اأرقام ع�صرية بعد الفا�صلة،حدا اأق�صى،

 )F( واحلرف  )ق(،  احلرف  با�صتخدام  العربية  الروايات  و  الق�ص�ص  ت�صنف   .4
للق�ص�ص و الروايات باللغات االأجنبية، و احلروف الثالثة االأوىل من اإ�صم امل�ؤلف،

تعتمد  اأن  الرف�ف،)يف�صل  على  بخا�صة،  الكتب  املعل�مات،  م�صادر  جميع  ترتب   .5
املكتبة نظام الرف�ف املفت�حة(، بح�صب ت�صل�صل اأرقام الت�صنيف، و الثالثة حروف 

االأوىل من املدخل الرئي�صي،

متيز م�صادر املعل�مات بح�صب طبيعتها برم�ز دالة عليها، مثل: احلرف )م(، اأو   .6
احلرف )R( للمراجع،  و احلرف )ط( اأو احلرف )J( لكتب االأطفال، و غري ذلك.
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** املوظفون:

** مهارات العاملني يف املكتبات املدر�صية و مراكز م�صادر التعلم:  

الأمني املكتبة املدر�صية/مركز م�صادر التعلم دورًا رئي�صيًا يتمثل يف امل�صاهمة يف   
حتقيق اأهداف و مهمات املدر�صة، مبا فيها تط�ير االإجراءات املتعلقة باملكتبة املدر�صية 
تبنيها  و  الدرا�صية  امل�صاركة يف تط�ير اخلطط  املكتبة  اأمني  و على  وتقييمها.  تبنيها  و 

بالتعاون مع اإدارة املدر�صة و املعلمني.

و بالنظر اإىل اأن من املهام الرئي�صة للمكتبة املدر�صية و مراكز م�صادر التعلم   
هي خدمة جمتمع املدر�صة؛ املعلمني و التالميذ، و املجتمع املحلي املك�ن من اأولياء االأم�ر 
و املكتبات املجاورة، و العامة منها على وجه اخل�ص��ص، فيجب اأن تت�افر يف امل�ظفني 
العاملني فيها )اأمني املكتبة و م�صاعديه( مهارات التعامل )االت�صال و التعاون( مع هذه 

املجتمعات، من بينها:

القدرة على الت�ا�صل االإيجابي و االنفتاح الذهني مع ال�صغار و البالغني،  

القدرة على تفهم احتياجات امل�صتفيدين،  

القدرة على التعاون مع االأفراد و اجلماعات داخل املجتمع املدر�صي و خارجه،  

معرفة و تفهم التن�ع الثقايف يف املجتمع املحيط باملدر�صة،  

معرفة اأ�صاليب التدري�ص و النظريات الرتب�ية،   

معرفة مبهارات املعل�مات و بكيفية ا�صتخدامها،  
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معرفة باأدوات تنظيم جمم�عات املكتبة و كيفية ال��ص�ل اإليها،  

معرفة باأدب االأطفال و االإعالم و الثقافة )ذات العالقة(،  

معرفة و مهارات يف االإدارة و الت�ص�يق، و  

معرفة و مهارة كافية يف حقل تكن�ل�جيا املعل�مات.  

و لكي تق�م املكتبات املدر�صية ب�ظائفها ال بد اأن يعمل بها اأمناء مكتبات متفرغني حيث 
يتم اختيارهم وانتقاءهم ح�صب امل�ا�صفات وامل�ؤهالت املطل�بة بالتن�صيق مع اإدارة 
يتم  بحيث  االأمناء  له�ؤالء  وتدريب  تعليم  برامج  و�صع  على  احلر�ص  مع  املكتبات. 
تاأهيلهم فنيا وترب�يا للتعامل مع امل�صتفيدين من جمتمع املدر�صة الذين يرتددون 

على املكتبة املدر�صية.

اأمناء املكتبات املدر�صية / مراكز م�صادر التعلم: اأ - 

جدول رقم )7(: اأعداد العاملني املطل�بة يف املكتبة املدر�صية

عدد الطالب العاملون نوع املدر�صة 
اأكرث من 1000 1000-750 750 -501 500-251 250 -1

1 1 1 1 ،5 مكتبي مهني االبتدائية
1 1 ،5 0 0 مكتبي مهني
1 1 1 1 ،5 مكتبي مهني املتو�صطة
1 1 1 1 0 مكتبي مهني

*2 1 1 1 1 مكتبي مهني الثانوية

1 1 1 ،5 0 مكتبي مهني

 ي�صاف مكتبي مهني لكل 250 طالًبا اإ�صافًيا ف�ق 1500 طالب.
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ويف حالة وج�د مركز م�صادر التعلم يف�صل اأن يعمل يف املركز : 

اأمني مكتبة   -1

فني و�صائل تعليمية   -2

فني حا�ص�ب   -3

عالوة على املهارات ال�اجب ت�افرها يف العاملني يف املكتبات املدر�صية و مراكز   
م�صادر التعلم، �صالفة الذكر، يجب اأن تت�افر يف اأمني املكتبة املدر�صية اأو املركزال�صروط 

التالية:

اأن يك�ن م�ؤهال اأكادمييا يف تخ�ص�ص علم املكتبات و املعل�مات، اأو الت�ثيق. اأي اأن   .1
يك�ن حا�صال على درجة الدبل�م العايل، اأو الدرجة اجلامعية االأوىل )البكال�ري��ص، 

اللي�صان�ص، اأو ما يعادلها( على االأقل،

اأن يك�ن لديه خلفية ترب�ية و ثقافية منا�صبة للتعامل مع التالميذ يف املدر�صة،  .2

اأن يك�ن حا�صال على تدريب منا�صب يف مهارات احلا�ص�ب )دورة )ICDL، اأو ما   .3
يعادلها،

اأن يك�ن لديه معرفة بلغة اأجنبية و احدة،  .4

النظام  مع  بفاعلية  التعامل  على  القدرة  و  الالزمة  الفنية  املعرفة  لديه  يك�ن  اأن   .5
املح��صب امل�صتخدم يف املكتبة املدر�صية،



47

املدر�صيـة ومراكز م�صادر التعلم

اأن يك�ن لديه معرفة و قدرات / مهارات حا�ص�بية للتعامل مع ال�صبكات و ق�اعد   .6
البيانات على �صبكة االإنرتنيت.

امل�صتخدمة يف  االأجهزة  ت�صغيل  و  للتعامل  و قدرات/مهارات  لديه معرفة  اأن يك�ن   .7
مركز ال��صائل التعليمية، و تكن�ل�جيا التعليم،

اأن يظهر رغبة حقيقية بالعمل من خالل تقدمي خدمات مكتبية و معل�ماتية فعالة   .8
ملجتمع املدر�صة، و لديه روح املباداأة بالن�صاطات املدر�صية،

و  املعلمني  و  املدر�صة  اإدارة  مع  الت�ا�صل  على  قدرة  و  ب�صخ�صية حمببة،  يتمتع  اأن   .9
الطلبة، 

املكتبة  اأمني  م�صاعد)ي(  يف  تت�افر  اأن  يجب  املدر�صية:  املكتبة  اأمني  م�صاعد)و(  ب- 
املدر�صية ال�صروط التالية:

املت��صطة  اجلامعية  الدرجة  على  حا�صال  يك�ن  اأن  اأي  اأكادمييا،  م�ؤهال  يك�ن  اأن   .1
)الدبل�م املت��صط، �صنتان بعد �صهادة الدرا�صة الثان�ية، اأو ما يعادلها( على االأقل،

يف  املعلمني  و  التالميذ  مع  للتعامل  منا�صبة  وثقافية  ترب�ية  خلفية  لديه  يك�ن  اأن   .2
املدر�صة،

  3. اأن يك�ن حا�صال على تدريب منا�صب يف مهارات احلا�ص�ب )دورة )ICDL  اأو ما 
يعدلها،
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النظام              مع  بفاعلية  التعامل  على  القدرة  و  الالزمة  الفنية  املعرفة  لديه  يك�ن  اأن   .4
املح��صب امل�صتخدم يف املكتبة املدر�صية،

ق�اعد  و  ال�صبكات  مع  للتعامل  حا�ص�بية  مهارات   / قدرات  و  معرفة  لديه  يك�ن  5.اأن 
البيانات على �صبكة االإنرتنيت.

يف  امل�صتخدمة  االأجهزة  ت�صغيل  و  للتعامل  قدرات/مهارات  و  معرفة  لديه  يك�ن  اأن   .6
مركز ال��صائل التعليمية، و تكن�ل�جيا التعليم،

اأن يظهر رغبة حقيقية بالعمل من خالل تقدمي خدمات مكتبية و معل�ماتية فعالة   .7
ملجتمع املدر�صة، و لديه روح املباداأة بالن�صاطات املدر�صية،

و  املعلمني  و  املدر�صة  اإدارة  مع  الت�ا�صل  على  قدرة  و  ب�صخ�صية حمببة،  يتمتع  اأن   .8
الطلبة.

م�صادر  ومراكز  املدر�صية  املكتبات  يف  للعاملني  االأخالقية  املعايري   **
التعلم: 

تبني  التعلم م�ص�ؤولية  و مراكز م�صادر  املدر�صية  املكتبات  العامل�ن يف  يتحمل   
اأفراد جمتمع املدر�صة. ومن هذه املعايري  معايري اأخالقية عالية يف تعاملهم مع جميع 

االأخالقية ما يلي:

احلفاظ على خ�ص��صية رواد املكتبة / مركز م�صادر التعلم من املعلمني و التالميذ   
و اأ�صرارهم ال�صخ�صية،
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التعامل مع اجلميع على قدم امل�صاواة بغ�ص النظر عن خلفياتهم و قدراتهم املعرفية   
و العقلية و اجل�صمية، و غري ذلك،

تقدمي اخلدمات للم�صتفيدين مبا يتالئم مع االحتياجات الفردية لكٍل منهم،  

التاأكيد على دور العاملني يف املكتبة / مركز م�صادر التعلم كم�جهني و مر�صدين   
حل  على  م�صاعدتهم  و  للتالميذ  االإر�صاد  و  الن�صح  تقدمي  خالل  من  ترب�يني 
اأن  اإظهار  اأحل  من  ذلك  و  اللزوم،  عند  االجتماعية،  و/اأو  الدرا�صية  م�صكالتهم 

املكتبة / مركز م�صادر التعلم بيئة اآمنة للتعلم،  

العمل على اإيجاد عالقات عمل طيبة مع الزمالء و التالميذ، و تعزيزها باالحرتام   
و التقدير مبا ي�صمن ج� عمل اإيجابي يف املدر�صة،

عدم ا�صتغالل ال�ظيفة مبا ي�صئ اإىل العملية الرتب�ية،  

و  التعلم  م�صادر  مركز  واأخ�صائي  املدر�صية  املكتبة  اأمني  بني  التعاون   **
املعلمني:

يعترب التعاون مابني اأمني املكتبة املدر�صية اأواأخ�صائي مركز م�صادر التعلم و   
املعلمني يف املدر�صة �صرورة اأ�صا�صية لتفعيل خدمات املكتبة على ال�جه االأمثل. لذا، يجب 

عليهم العمل �ص�يا من اأجل حتقيق االأم�ر التالية:

تط�ير و ت�جيه و تقييم تعُلم التالميذ من خالل املناهج املقررة،  

تط�ير و تقييم مهارات التالميذ املعل�ماتية، و املعرفية،  
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تط�ير اخلطط التدري�صية،   

حت�صري م�صاريع عمل خا�صة، و تنفيذها يف بيئة تعليمية ممتدة، مبا فيها املكتبة،  

اإعداد/حت�صري برامج القراءة و الن�صاطات الثقافية و تنفيذها،  

دمج تكن�ل�جيا املعل�مات يف املنهاج الدرا�صي،  

ت�عية اأولياء االأم�ر باأهمية املكتبة املدر�صية.  

** م�صاركة امل�صادر و التعاون مع املكتبات العامة:

اأي  يف  )ال�صباب(  اليافعني  و  لالأطفال  املكتبية  اخلدمات  حت�صني  اأجل  من   
التعلم  التعاون بني املكتبات املدر�صية ومراكز م�صادر  جمتمع، فمن امل�صتح�صن تعزيز 
مع املكتبات العامة يف املنطقة خدمة ملجتمع املدر�صة و املنهاج الدرا�صي. و يف�صل اأن يتم 
هذا التعاون من خالل جمعية املكتبات ال�طنية، اأو من خالل ق�صم املكتبات التابع ل�زارة 

الرتبية و التعليم يف القطر،  مب�جب اتفاقية تعاون مكت�بة تت�صمن االأم�ر التالية:

املعايري العامة للتعاون،  

تعريف و حتديد جماالت التعاون،  

ت��صيح امل�صم�ن االقت�صادي للتعاون و كيفية امل�صاركة يف التكاليف،  

و�صع برنامج زمني للتعاون.  
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ومن اأالأمثلة على جماالت التعاون ما يلي:

امل�صاركة يف برامج تدريب العاملني،  

التعاون يف تنمية املجم�عات املكتبية،  

التعاون يف اإعداد الربامج و الن�صاطات امل�صرتكة،            

التن�صيق يف جمال اخلدمات االإلكرتونية و ال�صبكات،  

التن�صيق يف تط�ير اأدوات و و�صائل التعليم و تدريب امل�صتفيدين،  

التعاون يف و�صع برامج  زيارات �صفية اإىل املكتبة العامة،  

الت�صارك يف برامج القراءة و حم� االأمية،  

الت�صارك يف ت�ص�يق اخلدمات املكتبية لالأطفال و اليافعني )ال�صباب(.  

** احلو�صبة وا�صتخدام التكنولوجيا:

احلا�ص�ب  اأجهزة  باأحدث  التعلم  م�صادر  مراكز  اأو  املدر�صية  املكتبات  جتهيز   .1
وتط�يرها با�صتمرار،

التعلم   م�صادر  مراكز  اأو  املدر�صية  للمكتبات  متكاملة  برجميات  حزمة  اعتماد   .2
حل��صبة جميع العمليات واخلدمات املكتبية و املعل�ماتية. 

ت�فري جهاز حا�ص�ب واحد لكل م�ظف من م�ظفي املكتبة اأو مراكز م�صادر التعلم   .3
.
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املتط�رة  التكن�ل�جية  االأجهزة  من  وغريها  والب�صرية  ال�صمعية  االأجهزة  ت�فري   .4
امل�صتخدمة يف العملية التعليمية والتعلمية.

** الربط ب�صبكة االإنرتنيت:

ربط املكتبة املدر�صية اأو مراكز م�صادر التعلم  ب�صبكة املعل�مات الدولية "االنرتنيت"،  .1

 ،Web Site التعلم  م�صادر  مراكز  اأو  املدر�صية  للمكتبة  االلكرتوين  م�قع  ت�صميم   .2
لتمكني امل�صتفيدين، املعلمني و التالميذ، من اال�صتفادة من اخلدمات التي تقدمها 
املتاحة  االآيل  الفهر�صة  خدمة  املبا�صر،  اخلط  على  االإعارة  خدمة  مثل:  املكتبة 

للجمه�ر على اخلط املبا�صر OPAC، خدمة البث االنتقائي وغريها،

يتميز  اأن   Web Site املدر�صية  للمكتبة  االلكرتوين  امل�قع  ت�صميم  عند  يراعى   .3
باخل�صائ�ص التالية: 

�صهل اال�صتخدام من قبل املعلمني و التالميذ، اأ - 

 اأن ي�صاغ بلغة �صليمة ومفه�مه جلمه�ر امل�صتفيدين، ب - 

ال�صفحة  يف  ومبا�صرة  وا�صحة  املقدمة  اخلدمات  و  املكتبة  التعليمات  تك�ن  اأن    ت - 
الرئي�صية للم�قع،

 اأن يك�ن الت�صميم مريح ومنا�صب من حيث االأل�ان واخلط�ط واالأ�صكال، ث - 

اأن تك�ن املعل�مات املت�افرة على امل�قع دقيقة و حمدثة ب�صكل دائم، ج - 

اأن تت�افر للم�قع ق�اعد االأمن وال�صرية وخ�ص��صية امل�صتفيدين، ح - 



53

املدر�صيـة ومراكز م�صادر التعلم

 اأن يتميز بالتفاعلية و ال�صرعة. خ - 

   4. ت�صميم م�قع للت�ا�صل االجتماعي مثل)face book(  و )Twitter مع

            جمه�ر امل�صتفيدين )املعلمني و التالميذ،(. وميكن للمكتبة اال�صتفادة من هذه

 امل�اقع يف:    

             اأ- تقدمي الدعم مل�صتخدميها وتبادل اخلربات واملعل�مات معهم، واال�صتماع اإىل

               اآرائهم ح�ل خدمات املكتبة ومقتنياتها، 

  ب- اإن اال�صتخدام االيجابي لهذه امل�اقع ي�صاهم يف رفع امل�صت�ى املعريف واالإدراك لدى 
جمه�ر امل�صتفيدين )املعلمني و التالميذ،( من خالل فتح ح�ارات علمية واإدخال 

اأ�صاليب جديدة واإ�صافة اإعالنات وفتح حلقات نقا�ص،

5. عند ت�صميم ال�صفحة على م�اقع الت�ا�صل االجتماعي فيجب اأن تتميز باخل�صائ�ص

    التالية:

  اأ- التجديد واحلداثة: على املكتبة جتديد معل�ماتها وحتديثها ي�ميا وب�صكل دائم.

  ب- التفاعل: الرد املبا�صر على ا�صتف�صارات امل�صتخدمني ومتابعة طلباتهم و تعليقاتهم.

ت- التن�ع:  يجب اأن متتاز ال�صفحة باحلي�ية و بتن�ع ن�صاطاتها وخدماتها.

ث- ت�جيه امل�صتخدمني اإىل خدمات واأن�صطة مفيدة يف م�اقع اأخرى.
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ج- حث امل�صاركني على امل�صاهمة يف ال�صفحة بكل ما يرونه مفيدا و احلر�ص على اأمن 
وحماية ال�صفحة من اإ�صافاتPOST  غري منا�صبة. 

** �صيا�صات بناء املجموعات وتنميتها:

تعد �صيا�صات بناء املجم�عات وتنميتها املرجع النظري ملختلف الق�صايا املتعلقة   
بعملية بناء وتنمية املجم�عات املكتبية و خمتلف م�صادر املعل�مات املنا�صبة للمكتبة. و 
يطلق م�صطلح بناء املجم�عات وتنميتها يف املكتبات املدر�صية على عدد من العمليات 

واالأن�صطة املكتبية والتي ت�صمل:

من  املدر�صية  املكتبة  من  التالميذ(  و  )املعلمني  امل�صتفيدين  على جمتمع  التعرف   .1
حيث خ�صائ�صهم وحاجاتهم مل�صادر املعل�مات،

تط�ير �صيا�صة لبناء املجم�عات املكتبية وتنميتها تك�ن قادرة على اإ�صباع حاجات   .2
املعلمني و التالميذ وفق االأهداف العامة للمكتبة املدر�صية،

اختيار م�صادر املعل�مات املنا�صبة للمكتبة املدر�صية وفق ال�صيا�صة التي مت تط�يرها،  .3

بالطرق  املدر�صية  للمكتبة  اختيارها  مت  التي  املنا�صبة  املعل�مات  م�صادر  ت�فري   .4
املنا�صبة للتزويد )ال�صراء، االإهداء، التبادل(،

واجلرد  واال�صتبعاد  والت�صعيب  ال�صيانة  مثل  امل�صتمر؛  التقييم  بعمليات  القيام   .5
مل�صادر املعل�مات وفق �صيا�صة منا�صبة و متفق عليها،
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** املبادئ العامة ل�صيا�صة بناء املجموعات املكتبية وتنميتها:

م�صادر  اقتناء  و  اختيار  عمليات  املكتبية  املجم�عات  بناء  �صيا�صة  تت�صمن        
املعل�مات املنا�صبة. و يجب اأن تك�ن هذه ال�صيا�صة:

مكت�بة و وا�صحة، وان تلتزم بها املكتبة املدر�صية اأو مراكز م�صادر التعلم وتراجعها   -1
من وقت الأخر لتعديلها اأو تط�يرها،

متفقة مع االأهداف العامة للمكتبة املدر�صية اأو مراكز م�صادر التعلم ، و ت�صاهم يف   -2
حتقيقها،

تاأخذ باالعتبار معايري جيدة ومنا�صبة مل�صادر املعل�مات من حيث ال�صكل وامل�صم�ن،   -3
بحيث يتم اختيار اأف�صل م�صادر املعل�مات يف امل��ص�عات املختلفة،

العربية  واالأمة  البلد  بتاريخ  املتعلقة  االأخرى  وامل�اد  الكتب  اأهمية  على  ت�ؤكد   -4
واالإ�صالمية وتراثها وح�صارتها،

ت�ؤكد على عدم اختيار امل�اد الرخي�صة واجلارحة، والكتب التي تتعر�ص للمعتقدات   -5
الدينية و للعادات والتقاليد، وكتب ال�صحر وال�صع�ذة وما �صابه، 

ت�ؤكد على معاملة امل�اد املهداة واملتبادلة معاملة امل�اد امل�صرتاة عند االختيار،   -6

ت�ؤكد على اختيار و اقتناء م�صادر معل�مات تتنا�صب مع طبيعة املعلمني و التالميذ   -7
وخ�صائ�صهم العامة، و اهتماماتهم امل��ص�عية و قدراتهم اللغ�ية، 

حتدد م�صادر وطرق التزويد، و اأ�ص�ص االختيار واأدواته واجلهة امل�صئ�لة عنه،   -8
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حتدد االأ�صكال املختلفة مل�صادر املعل�مات املطل�بة،   -9

10- حتدد �صيا�صة املكتبة نح� ال�صيانة و التجليد، و اجلرد والت�صعيب واال�صتبعاد     

واجلهات امل�صئ�لة عنها.

** جلنة املكتبة اأو مركز م�صادر التعلم :

ت�صكل يف املدر�صة "جلنة املكتبة" اأو ) جلنة املركز( و تتكون من:

اأمني / اأمينة املكتبة املدر�صية اأو اأخ�صائي املركز، مقررا.  

ثالثة )على االأقل( من املعلمني /املعلمات يف املدر�صة.  

ثالثة اأع�صاء)على االأقل( من جلنة اأ�صدقاء املكتبة اأو املركزمن التالميذ/ات،  

ثالثة )على االأقل( من اأولياء االأم�ر.  

** مهام اللجنة  :

تنح�صر املهام االأ�صا�صية للجنة املكتبة، و ال تقت�صر بال�صرورة على، االأم�ر التالية:  

و�صع املبادئ العامة ل�صيا�صة االختيار و التزويد و االلتزام بتطبيقها،  .1

التي  املعل�مات  و م�صادر  الكتب  من  اقتناء جمم�عة جيدة  و  اختيار  امل�صاركة يف   .2
تخدم املنهاج الدرا�صي وتعززه وتدعمه، و فق ال�صيا�صة املتفق عليها، وعلى اأن ت�صمل 

امل�اد التالية:

             اأ- جمم�عة جيدة من االأعمال املرجعية)امل��ص�عات، الق�امي�ص، االأدلة.. الخ(.
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 ب- عدد منا�صب من الدوريات العامة، وال�صحف، 

   ج- كتبًا يف الثقافة العامة والرتبية ال�طنية واله�ايات املختلفة التي ميار�صها        املعلم�ن 
و التالميذ،

 د- جمم�عة جيدة من الق�ص�ص املنا�صبة وامل�جهة.

هـ - جمم�عة جيدة من امل�اد ال�صمعية والب�صرية و االلكرتونية يف خمتلف

      امل��ص�عات التي تتنا�صب و املنهاج الدرا�صي.

** اعتبارات اختيار املواد للمكتبة املدر�صية اأو مركز م�صادر التعلم:

م�صادر  و  املكتبية  امل�اد  اختيار  �صيا�صة  �صمن  من  التالية  االعتبارات  ت�ؤخذ   
املعل�مات للمكتبة املدر�صية اأو مركز م�صادر التعلم  :

اأن ت�صهم يف الرتبية العقلية و املعرفية و ال�صحية و العقائدية ال�صليمة للتالميذ،  .1

اأن تراعي اخل�صائ�ص واحلاجات النف�صية للتالميذ،  .2

اأن تت�صم باحلداثة و �صالمة اللغة ومنا�صبتها مل�صت�ى التالميذ،  .3

مثل:  الفني  االإنتاج  و  الت�صميم  حيث  من  للمادة  ال�صكلية  االعتبارات  تراعى  اأن   .4
ت�صميم الغالف، ال�ص�ر، ن�عية ال�رق، الطباعة و حجم احلروف.. الخ.

*خدمات املكتبة املدر�صية

على املكتبة املدر�صية اأن تق�م بتقدمي عدد من خدمات املعل�مات التقليدية وغري   
التقليدية، التالية:
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** اأوال: خدمات االإعارة: 

يجب اأن ت�صتخدم املكتبة املدر�صية نظام االأرفف املفت�حة،  .1

جتديد  واخلارجية،  الداخلية  )االإعارة  املكتبية:  للم�اد  االإعارة  خدمات  تقدمي   .2
االإعارة        

 وحجز الكتب، و متابعة امل�اد و الكتب املتاأخرة، و املفق�دة والتالفة،

اإجابات  اأن يك�ن نظاما حم��صبَا، ويعطي  ا�صتخدام نظام فعال لالإعارة، ويف�صل   .3
�صريعة 

    عن جميع اال�صتف�صارات ح�ل امل�صتعريين و امل�اد املعارة و تاريخ اإرجاعها، ...،

امل�صاركة يف نظام االإعارة املتبادلة مع املكتبات املدر�صية االأخرى املجاورة، و        .4

    غريها يف نف�ص املنطقة اجلغرافية،

يجب اأن تعد املكتبة املدر�صية �صيا�صة لنظام االإعارة وا�صحة ومكت�بة ومعلنة، حتدد  .5

    مب�جبها تعليمات االإعارة، من يحق له اال�صتعارة من جمتمع املدر�صة، و عدد امل�اد 

    التي ميكن لكل م�صتفيد اأن ي�صتعريها يف املرة ال�احدة، و حتديد امل�اد امل�صم�ح 

   باإعارتها و تلك غري امل�صم�ح باإعارتها، و مدة االإعارة،

يجب اأن ت��صح �صيا�صة االإعارة ن�ع وطبيعة االإجراءات )اأو العق�بات( التي ميكن                    .6

    اتخاذها بحق املخالفني الأنظمة وتعليمات االإعارة.
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** ثانيا: اخلدمات املرجعية: 

ت�صمل اخلدمات ال�اجب على املكتبة املدر�صية تقدميها اإىل املعلمني و التالميذ على:

الرد على االأ�صئلة املرجعية التي يتقدم بها امل�صتفيدون ب�صكل مبا�صرة )وجها ل�جه،   .1
اأو من خالل الهاتف(، اأو ب�صكل غري مبا�صر )ب�ا�صطة الربيد العادي اأو امل�صتعجل 
اأو الربيد االإلكرتوين،  اأو من خالل اأية و�صيلة اأخرى )م�قع املكتبة على االإنرتنيت، 

،"Face Book اأو �صفحتها على "في�ص ب�ك

�صبكة  على  البيانات  ق�اعد  مع  املبا�صر  باالت�صال  املعل�مات  عن  البحث  خدمة   .2
االنرتنت،

اإر�صاد املعلمني و التالميذ وت�جيههم اإىل املراجع املنا�صبة التي تلبي حاجاتهم من   .3
املعل�مات،

تدريب املعلمني و التالميذ وتعليمهم على كيفية ا�صتخدام املراجع و الت�ثيق ال�صحيح   .4
مل�صادر املعل�مات،

املتاحة  اأو تلك  املكتبة،  املت�افرة يف  التقليدية  بيبلي�غرافية باملراجع  اإعداد ق�ائم   .5
على �صبكة االإنرتنيت.

  ** ثالثا: خدمات االإحاطة اجلارية:

يق�صد بخدمة االإحاطة اجلارية هنا "اإعالم امل�صتفيدين، املعلمني و التالميذ،   
بكل ما ي�صل اإىل املكتبة من م�صادر معل�مات و ما تقدمه من خدمات، و ما تق�م به من 
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ن�صاطات خمتلفة، وغري ذلك من االأم�ر التي تهمهم". و تقدم خدمات االإحاطة اجلارية 
ال��صائط  خالل  من  التالميذ  و  املعلمني  اإىل  تقدميها  املدر�صية  املكتبة  على  ال�اجب 

التالية، كلها اأو بع�صها:

اأو  )ورقية  اجلديدة  االإ�صافات  ن�صرة  و  االإعالنات،  ل�حة  اأو  املكتبة،  �صحيفة   .1
الكرتونية( اأو على م�قع املكتبة على االإنرتنيت،

االت�صال ال�صخ�صي والزيارات الر�صمية للمعلمني،  .2

تداول الدوريات، اأو ق�ائم حمت�ياتها، بني املعلمني يف املدر�صة،  .3

تنظيم معار�ص الكتب،  .4

عر�ص الكتب اجلديدة التي ت�صل املكتبة حديثًا،  .5

اخلدمات االإعالمية وت�صمل اإعداد دليل للمكتبة املدر�صية و الل�حات االإر�صادية، و   .6
االإعالنات عن الن�صاطات املختلفة مثل: اإقامة املحا�صرات والندوات و االحتفاالت 

باملنا�صبات املختلفة، و عر�ص االأفالم.

** رابعا: خدمة البث االنتقائي للمعلومات:

مبا  امل�صتفيدين  "اإعالم  للمعل�مات" باأنها  االنتقائي  البث  "خدمة  بـ  يق�صد      
و  البحثي  اأو  امل��ص�عي  التخ�ص�ص  املعل�مات احلديثة يف جماالت  يهمهم من م�صادر 
االت�صال  ب�ا�صطة  املدر�صة  يف  املعلمني  اإىل  اخلدمة  هذه  املكتبة  تقدم  فردي".  ي�صكل 
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اأية و�صيلة ات�صال �صخ�صية  اأو  االإلكرتوين،  ب�ا�صطة الربيد  اأو  الهاتفي،  اأو  ال�صخ�صي، 
منا�صبة للمعلم. 

      ** خام�صا: خدمات مكتبية اأخرى:

تقدمها  اأن  املدر�صية  املكتبة  على  يجب  التي  االأخرى  املكتبية  اخلدمات  ت�صمل   
االإمكانيات  )بح�صب  التالية  اخلدمات  بع�ص  اآو  كل،  املدر�صة،  التالميذ يف  و  للمعلمني 

املتاحة للمكتبة، و ت�افر امليزانية التي ت�صمح بها:       

خدمة الت�ص�ير مل�صادر املعل�مات ومقاالت الدوريات، بح�صب احلاجة،  .1

خدمة تدريب املعلمني و التالميذ على ا�صتخدام املكتبة )الرتبية املكتبية(،  .2

رواية الق�صة وبخا�صة يف املرحلة االبتدائية،  .3

اأندية القراءة و جلنة اأ�صدقاء املكتبة،  .4

امل�صابقات الثقافية،  .5

**�صاد�صا: خدمات الفئات اخلا�صة من املعلمني و التالميذ:

الفئات اخلا�صة من املعلمني و التالميذ هم من الفئات التالية:  

املعاقني ب�صرياً؛ من خالل ت�فري الكتب املطب�عة بطريقة بريل،  .1

املعاقني �صمعيًا؛ من خالل ت�فري امل�اد الب�صرية واالأجهزة الالزمة،  .2

و ت�فري  اأو تخ�صي�ص مدخل خا�ص ومنا�صب،  املعاقني حركياً؛ من خالل جتهيز،   .3
االأثاث واالأجهزة الالزمة.
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خدمات مراكز م�صادر التعلم : 

لكل من�ص�بي  اأن تقدم ب�ص�رة متكافئة  التعلم البد  اأن خدمات مركز م�صادر   
املدر�صة، بغ�ص النظر عن العمر، والعرق، واجلن�ص، والدين، واجلن�صية، واللغة، واحلالة 
اإىل  وال��ص�ل  املكتبة،  ا�صتخدام  على  القادرين  لغري  وباالأخ�ص  واملهنية،  االجتماعية 
خدماتها وم�صادرها، وذلك وفقًا الإعالن االأمم املتحدة العاملي حلرية وحق�ق االإن�صان، 

ويجب اأال تك�ن خا�صعًة الأي اجتاه فكري، اأو �صيا�صي، اأو ديني، اأو جتاري.

ويقدم املركز عددًا من اخلدمات التي ت�صهم يف تفعيله، ومنها:

التعليمية  امل�صادر  اإىل  ال��ص�ل  يف  امل�صتفيدين  م�صاعدة  القراء:  اإر�صاد   •
وا�صتخدامها.

امل�صتفيدين. اأ�صئلة  عن  االإجابة  املرجعية:  اخلدمة   •

اخلارجية. االإعارة   •

واال�صتن�صاخ. الت�ص�ير   •

املركز  اإىل  و�صلت  التي  التعليمية  بامل�صادر  امل�صتفيدين  اإعالم  اجلارية:  االإحاطة   •
حديثًا.

الدرو�ص. املعلمني يف حت�صري  م�صاعدة   •

التعليمية. ال��صائل  اإنتاج   •

الطالب. على  الكتب  عر�ص   •
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للم�صتفيدين. باالإنرتنت  االت�صال  اإتاحة   •

النقا�ص. حلقات  تنظيم   •

عمل. ور�ص  تنظيم   •

م��ص�ع معني. باملركز يف  امل�ج�دة  بامل�صادر  ق�ائم  اإعداد  ببلي�جرافية:  خدمات   •

املدر�صة. دوام  وقت  خارج  احلي(  )�صكان  املحلي  املجتمع  خدمة   •

تعلم  للم�صتفيدين من مراكز م�صادر  التعليمية  امل�صادر  ت�فري  التعاونية:  االإعارة   •
اأخرى.

** ت�صويق خدمات املكتبة املدر�صية ومركز م�صادر التعلم: 

يجب على املكتبة املدر�صية ومركز م�صادر التعلم و�صع خطة متكاملة لت�ص�يق   
خدماتها. و حتى تك�ن اخلطة فاعلة، يجب االإلتزام بتنفيذها وفق العنا�صر الرئي�صية 

التالية:

 Mission Statement :حتديد ر�صالة  املكتبة املدر�صية اأو املركز  -1

ت��صح املكتبة املدر�صية اأو املركز الهدف االأعلى اأو البعيد .  اأ . 

تقدم روؤية وا�صحة لالأن�صطة ب . 

التي  واملعايري  التي حتكمها،  املبادئ  وتبني  امل�صتفيدين،  العالقة مع  تعرف طبيعة  ت . 
تتبعها، 
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 Specific Objectives :حتديد االأهداف اخلا�صة  -2

و تقدمي  لتحقيقه،  بيان خا�ص ما تهدف  املركز يف  اأو  املدر�صية  املكتبة  ت��صح   
التي  اخلدمات  واختيار  القرارات  اتخاذ  على  وي�صاعدهم  ي�جههم،  مرجعًا  للعاملني 

�صيتم تقدميها.

اأ�صاليب ت�ص�يق خدمات املكتبة املدر�صية اأومركز م�صادر التعلم:  -3

ت�ص�ق املكتبة املدر�صية اأو املركز اخلدمات واالأن�صطة من خالل ال��صائل التالية:

اإ�صدار ن�صرة اأو مط�ية . اأ . 

االإذاعة املدر�صية. ب . 

جملة احلائط. ت . 

ل�حة العر�ص. ث . 

امل�قع االإلكرتوين على االإنرتنيت. ج . 

** اأنظمة الوقاية و االأمن  و ال�صالمة العامة و اإدارة االأزمات:

�صيا�صة و الئحة للوقاية و مكافحة احلوادث و الكوارث و اإدارة االأزمات:

ت�صكل اإدارة املدر�صة جلنة خا�صة من عدد حمدد، ال يقل عن خم�صة و ال يزيد عن �صبعة 
من املدر�صني/املدر�صات،  يراأ�صها مدير/مديرة املدر�صة، ويك�ن اأمني املكتبة اأو املركز 
و  العامة  ال�صالمة  و  االأمن  و  ال�قاية  اأنظمة  و�صع  تك�ن مهمتها  و  اللجنة،  لهذه  مقررا 
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اإدارة االأزمات يف املدر�صة و املكتبة املدر�صية اأو مركز م�صادر التعلم، على اأن ت�صمل هذه 
االأنظمة ما يلي: 

نظام اأمن املرافق:  .1

يق�صد باملرافق اخلا�صة قاعة/قاعات املكتبة اأو املركز، و ما قد يلحق بها من   
منافع خا�صة مثل املرافق ال�صحية مثل املغا�صل لل��ص�ء وامل�صارب و ركن لل�صالة ... . 

ويجب اأن ي�صمل نظام اأمن املرافق ما يلي:

و  الت�صميم  حيث  من  حماية  بنظم  مزودة  خا�صة  اأمان  اأب�اب  تركيب  االأب�اب:  اأ - 
االأقفال ي�صعب ك�صرها اأو اخرتاقها،

الن�افذ: تركيب �صبكة حماية من احلديد ال�صلب م�صمم بطريقة ي�صعب ك�صرها  ب - 
اأو مترير الكتب و امل�ادواالأجهزة االأخرى من خاللها.

املداخل و املخارج: ت�صميم مدخل املكتبة اأو املركز و باب اخلروج بطريقة ان�صيابية،  ت - 
و بدون ع�ائق قد ت�صبب االزدحام،

لها  يخ�ص�ص  لل�صالة:  ركن  و  وامل�صارب  لل��ص�ء  املغا�صل  مثل  ال�صحية  املرافق  ث - 
اأماكن بالقرب من )خارج( املكتبة اأو املركز، و لي�ص يف داخلها.

اإليها  املياه  ت�صرب  ي�صهل  اأماكن  املبنى بعيدا عن  اأو  الغرف  اأن تك�ن  املكان: يجب  ج - 
)االأمطار اأو غري ذلك ...(،
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االأر�صية: يجب اأن تك�ن االأر�صية مغطاة مبادة عازلة لل�ص�ت و متنع االإنزالق اأثناء  ح - 
امل�صي عليها.

نظام اأمن املجم�عات و م�صادر املعل�مات يف املكتبة ومركز م�صادر التعلم:  .2

حماية الكتب و م�صادر املعل�مات االأخرى بتزويدها بنظام الكرتوين مزود ب�صحنة  اأ - 
من  معينة(  )�صفحة  مكان حمدد  يف  خا�صة  الكرتونية  �صرائح  )ل�صق  الكرتونية 
غري  بطريقة  خروجها  حال  يف  �صفريا  ت�صدر  االأخرى  التعليمية  وامل�اد  الكتب 

م�صروعة.

اأعداد  يحدد  املركز  اأو  املكتبة  و خمرج  مدخل  عند  الكرتوين  اأمن  نظام  تركيب  ب - 
التالميذ الداخلني و اخلارجني ، و لر�صد م�صادر املعل�مات اخلارجة من املكتبة 

بطريقة غري م�صروعة، اأي غري مفرغة من ال�صحنة االإلكرتونية،

امل�اد  و  املعل�مات  م�صادر  حلماية  اأعاله  املذك�رة  املرافق  اأمن  باالعتبار  ياأخذ  ت - 
املكتبية االأخرى.

نظام مكافحة احلرائق يف املكتبة املدر�صية ومركز م�صادر التعلم:  .3

ت�صميم خمرج للط�ارئ،، غري املدخل و املخرج الرئي�ص للمكتبة اأو املركز، حمكم  اأ - 
االإغالق، و ال يفتح اإال يف حاالت الط�ارئ )حريق اأو ت�صرب مياه اأو حدوث ت�صققات 

يف مبنى/غرف املكتبة اأو املركز تنذر بحدوث انهيارات فيها(.

تزويد املكتبة اأو املركز بنظام مكافحة احلرائق مثل: خراطيم مياه م��ص�لة بنظام  ب - 
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تزويد باملياه و الرغ�ة ملكافحة احلرائق، و/اأو م�صخات مكافحة احلرائق )ثالثة 
منها على االأقل( تثبت يف اأماكن ي�صهل ال��ص�ل اإليها .

اأو:

ربط نظام اإنذار باحلريق  مع اإطفائية الدفاع املدين يف املدينة، اأو املنطقة التي تقع  ت - 
فيها املدر�صة،

و  طرق  على  التالميذ  و  املعلمني  املركزو  اأو  املكتبة  اأمني  تدريب  باالعتبار  ياأخذ  ث - 
و م�صخات  املياه  اأدوات مكافحة احلريق )خراطيم  و  اأنظمة  التعامل مع  اأ�صاليب 

مكافحة احلريق(.

نظام االإنذار و املراقبة ملنافذ دخول مبنى املكتبة اأو املركز:  .4

اأو املركزبنظام اإنذار و كامريات مراقبة تر�صد املداخل واملخارج و  تزويد املكتبة  اأ - 
خمرج الط�ارئ، و يف غرف املطالعة وغريها من الغرف، حلماية امل�اد واالأجهزة 
من ال�صرقة اأو االإتالف، و كذلك لر�صد اأي حماولة تخريب، من اأي ن�ع اأو �صكل، اأو 

اعتداء قد حت�صل على اأمني املكتبة اأو املركز اأو التالميذ.

ي�ؤخذ باالعتبار اأن يك�ن نظام االإنذار اآمنا ل�صالمة م�صتخدمي املكتبة اأو املركزمن  ت . 
املعلمني و التالميذ، واأن ال ي�صدر اإ�صعاعات �صارة بال�صحة العامة.

5.اأنظمة اأخرى ح�صب ما تقت�صيه احلالة:

تاأخذ اإدارة املدر�صة باالعتبار مقرتحات اأمني املكتبة اأو املركز بت�فري اأي نظام    *
اأمن و حماية، اأو حتديث النظام امل�ج�د ب�صبب العطل اأو عدم الكفاءة.
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** الرقابة و �صبط اجلودة يف املكتبة املدر�صية اأو مركز م�صادر التعلم:

الغر�ص الرئي�ص للرقابة و �صبط اجل�دة يف املكتبة املدر�صية اأو مركز م�صادر   
التعلم ه� لتقدير، اأو تقييم مدى االإلتزام باملعايري امل��ص�عة و تطبيقها باحلد االأمثل، 
اأو املنا�صب. و حتى تتم عملية املراقبة و �صبط اجل�دة )التقييم( يحب اإتباع اخلط�ات 

التالية:

اأوال: ت�صكيل جلنة فنية من امل�صرفني الرتب�يني و املكتبيني واأخ�صائيي تكن�ل�جيا تعليم 
املتخ�ص�صني وامل�ؤهلني تاأهيال جامعيا عاليا )على م�صت�ى الدكت�راه اأو املاج�صتري(، يف 

الدولة املعنية.

�صيتم  التي  اخلط�ات  و  التقييم،  خلطة  العري�صة  اخلط�ط  اللجنة  هذه  تعد  ثانيا: 
التقييم على اأ�صا�صها، وذلك ح�صب اخلط�ات التالية:

التعلم يف  ومراكز م�صادر  املدر�صية  املكتبات  لزيارة  زمنية  اأو خطة  برنامج،  و�صع  اأ- 
خمتلف اأرجاء ال�طن )البلد املعني(،

ب - حتديد كيف �صيتم التقييم و االأدوات املنا�صبة التي �ص�ف ت�صتخدم جلمع بيانات 
كمية و ن�عية يف عملية التقييم،

حتديد جماالت التقييم. و ميكن حتديد املجاالت التالية لتقييم ج - 
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    املكتبة املدر�صية اأو مركز م�صادر التعلم:

و  ال�ص�تية  العرو�ص  اأجهزة  و  اأجهزة احل�ا�صيب،  املادية من حيث كفاية  املق�مات   .1
ال�ص�ئية، و املعدات االأخرى التي تن�ص عليها هذه املعايري.

2.  املق�مات الب�صرية املت�افرة ، من حيث كفاية عدد امل�ظفني من املهنيني و الفنيني و 
املعاونني االإداريني العاملني يف املكتبةاأو املركزو م�ؤهالتهم العلمية اأو الفنية،

3.  كفاية املجم�عات و امل�اد املكتبية )كما و ن�عا(: م�صادر املعل�مات التقليدية و غري 
التقليدية )االإلكرتونية و امل�اد ال�صمعية و الب�صرية ...(، باملقارنة بعدد التالميذ و 

املعلمني باملدر�صة.

 4.  دقة اإجراءات اختيار م�صادر املعل�مات و تزويد املكتبة اأو املركز بها بح�صب     �صيا�صة 
التزويد املتفق عليها، اأو املعايري املقرتحة.

و  االأخرى  واالأجهزة  وامل�اد  املكتبية  املجم�عات  لتنمية  املالية  املخ�ص�صات  كفاية   .5
�صيانتها.

6. كفاية و دقة االإعداد الفني مل�صادر املعل�مات، من حيث:

الفهر�صة ال��صفية و امل��ص�عية، دقة روؤو�ص امل��ص�عات و الكلمات املفتاحية، اأ - 

الت�صنيف، دقة االلتزام بخطة الت�صنيف املعتمدة يف املكتبة اأو املركز، ودقة اأرقام  ب - 

الت�صنيف املعربة عن روؤو�ص امل��ص�عات امل�صتخدمة. 
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 ج- دقة اإعداد )بناء( الفهر�ص االآيل و كفاية نقاط )حق�ل(  اال�صرتجاع،

 د. دقة ترتيب الكتب و ال��صائل ال�صمعية الب�صرية وم�صادر املعل�مات التقليدية االأخرى 
على االأرفف، اأو اخلزانات اخلا�صة، وفقا الأرقامها اخلا�صة.

7. ا�صتخدام املكتبة اأو املركز: النظر اإىل اخلدمات املكتبية واملعل�ماتية املقدمة للمعلمني 
لال�صتعارة  املركز  اأو  املكتبة  اإىل  ح�ص�رهم  و  ا�صتخدامهم،  ومدى  التالميذ  و 

اخلارجية و اال�صتفادة من االمكانات املت�فرة، 

8. مدى م�صاهمة املكتبة املدر�صيةاأو مركز م�صادر التعلم يف العملية التعليمية و الرتب�ية، 
و دورها يف خدمة املناهج الدرا�صية و االأن�صطة الرتب�ية و الثقافية.

9. طرق و اأ�صاليب تقريب املكتبة اأو املركز للتالميذ و املعلمني )الرتبية املكتبية(،

10. ا�صتخدام املكتبة اأو املركز ك��صيلة للتعامل مع التالميذ بطرق ترب�ية و اإن�صانية، و 

    ت�صجيعهم على ارتيادهاو ا�صتخدام م�صادرها. 

11-  اإدارة املكتبة اأو املركز: 

        اأ-  خطة اإدارة املدر�صة و/اأو مديرية الرتبية امل�ص�ؤولة لدعم و ت��صيع نطاق 

    خدمات املكتبات املدر�صية ومراكز م�صادر التعلم.

ب- دقة اإعداد ال�صجالت و ترتيبها و اكتمالها و دقة الت�صجيل بها.
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12. مبنى املكتبة اأو املركز: من حيث: 

كفاية امل�صاحة ومدى مطابقتها للمعايري املقرتحة ال�صتيعاب اأعداد  اأ - 

منا�صبة من التالميذ يف وقت واحد،

كفاية االإ�صاءة و الته�ية. ب - 

 كفاية االأثاث ومدى منا�صبته و مطابقته للمعايري املقرتحة. ت - 

ثالثا: ما القرارات ال�اجب اتخاذها وفقا لنتائج التقييم ؟

رابعا: تعديل النظام، اأو اخلدمة بناء على نتائج التقييم.

** خطة التقييم :

واأخ�صائيي  املكتبيني  و  الرتب�يني  امل�صرفني  من  امل�صكلة  الفنية  اللجنة  حتدد   
بحيث  التقييم،  لعملية  العري�صة  اخلط�ط  امل�ؤهلني  و  املتخ�ص�صني  تعليم  تكن�ل�جيا 
تتناول كل جانب من ج�انب اخلدمة و العمليات )جماالت التقييم( املدرجة يف البند 
ثانيا من باب الرقابة و �صبط اجل�دة املذك�رة اآنفا، ابتداء من اأهدافها و درجة فعاليتها 
و معطياتها يف اإطار من االلتزام بالدقة و امل��ص�عية التي تعتمد على البيانات ال�صحيحة 

التي ميكن احل�ص�ل عليها. 

عنها  االإجابة  ت�فر  اأ�صئلة حمددة  �صكل  على  اخلط�ات  هذه  �صياغة  ميكن  و   
البيانات ال�صحيحة التي يتم و�صع خطة التقييم على اأ�صا�صها. و ت�صتدعي االإجابة عن 
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هذه االأ�صئلة النظر اإىل كافة عنا�صر و فعاليات اخلدمة التي تقدمها املكتبة املدر�صية اأو 
مركز م�صادر التعلم، و ذلك لتحديد اخلط�ط العري�صة لعملية التقييم، و التاأكد من 

مدى االإلتزام بتطبيق املعايري املقرتحة. 

** تطبيق املعايري املوحدة:

و  املادية  العنا�صر  جميع  على  ت�صتمل  التي  القائمة  يف  الفنية  اللجنة  تنظر   
الب�صرية و التنظيمية و اخلدمية ال�اجب ت�افرها باملكتبة اأو املركز )جماالت التقييم(، 

بحيث ت�صتمل على: 

العاملني      -1

 املقتنيات)امل�اد واالأجهزة(    -2

  التنظيم،  -3

املبنى،  -4

االأثاث،   -5

امليزانية،  -6

الربامج و اخلدمات املكتبية واملعل�ماتية  -7
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** املراجعة و التقييم:

املدر�صية  املكتبات  يف  ت�افرها  الالزم  االأ�صا�صية  املعامل  املعايري  هذه  ت�صف   
و اخلدماتي.  الرتب�ي  م�صت�اها  رفع  بهدف  العربية،  الدول  التعلم يف  ومراكز م�صادر 
التقييم  فاإن  عليه،  و  الكمية.  عن  ف�صال  ن�عية،  مقايي�ص  على  اأ�صا�صها  يف  مبنية  وهي 
املبني على املقايي�ص الن�عية لهذه املكتبات اأو املراكز يعتمد يف النهاية على مالحظة و 
حكم مقيمني قديرين و خرباء يف جمال علم املكتبات و املعل�مات، وتكن�ل�جيا التعليم 
و/اأو نخبة من امل�صرفني الرتب�يني القائمني على متابعة و ت�جيه اأمناء املكتبات املدر�صية 

واأخ�صائيي مراكز م�صادر التعلم يف دولهم.

للتاأكد  �صرورية  دورية،  وب�صفة  املعايري،  لهذه  امل�صتمرة  املراجعة  فاإن  لذا،   
من منا�صبتها و�صالحيتها مل�اجهة املتغريات والتط�رات التي حتدث يف حقل املكتبات 
و املعل�مات، وتكن�ل�جيا التعليم عالوة على التط�رات املت�صارعة يف تقنيات املعل�مات 
ال�قت  يف  واملعل�ماتية  املكتبية  اخلدمات  عليها  تعتمد  التي  احلديثة  االت�صال  وو�صائل 

احلا�صر.

 

انتهى بحمد اهلل.
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