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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
اإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية و ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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املعايري املوحَدة للمكتبات املدرسيَّة يف العراق
((معايري مقرتحة))


عائدة مصطفى سلمان  و حيدر جنم عبداهلل العقيلي

تأريخ القبول2020/10/24 :

تأريخ التقديم2020/9/21 :
المستخلص:

يهدف البحث التعرف على واقع المكتبات المدرسية العراقية من حيث المعايير

وبيان مدى تطبيقها للحد الأدنى منها ،واعتمد البحث على (المنهج المسحي( بوصفه

أكثر المناهج مالئمة وقد ُجمعت البيانات من خالل المقابالت الشخصية مع مديرين
المكتبات والمالحظة الشخصية من الباحثين كما استعين باستمارة االستبانة كأأدوات لجمع
البيانات للحصول على معلومات وافية تثري البحث والوصول إِلى نتائج كافية والخروج

بتوصيات قيمة ِإذ تبيَّن أ َّن هناك ( 23000ألف) ثالثة وعشرون ألف مدرسة أ َّما أأعداد

المكتبات فيها فبلغت ( 13028ألف) ثالث عشرة ألف وثماني وعشرون مكتبة أي بنسبة
 %56،6من عدد المكتبات الموزعة على مدارس الع ارق ،وكان أهم ما توصل إِليه البحث

أ َّن جميع المكتبات المدرسية في العراق لم تطبق أدنى حد من متطلبات المعايير المعمول
بها في أأغلب دول العالم ،كما َّ
قدم الباحثان مجموعة من التوصيات كانت أهمها أن تتبنى
و ازرة التربية المعايير الموحدة الجديدة للمكتبات المدرسية التي وضعها البحث لمالءمته

مستقبال
لبيئة العراق وتنسجم مع المعايير العالمية بغية تطبيقها في المكتبات المدرسية
ً
وزيادة فاعليتها واعدادها وتطويرها.

الكلمات المفتاحية  :معايير المكتبات المدرسية ،العراق  ،المكتبات المدرسية.

 مدرس مساعد/المانة العامة للمكتبة المركزية /جامعة بغداد .

 مدرس مساعد/قسم المكتبات المدرسية/المديرية العامة للمناهج/و ازرة التربية .
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املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية يف العراق ((معايري مقرتحة))

عائدة مصطفى سلمان و حيدر جنم عبداهلل العقيلي

اإلطار العام للدراسة:
أ َّوًال :المقدمة:

تناولت الكثير من الدراسات موضوع المكتبات المدرسية وبحثتها في العرراق إِ َّال أَّنهرا
لررم تضررع معررايير موحرردة لهررا فرري الع رراق لتررنظم ش ر ون عملهررا الَّترري طالمررا ظلَّرت تعرراني مررن

مسألة االجتهاد في مختلف مجاالتها من لدن القائمين عليها ،إِذ أبدت العديرد مرن جمعيرات
المكتبررات والمنظمررات الحكوميررة فرري مختلررف البلرردان السررعي لوضررع واعتمرراد مجموعررة مررن

َّ
كاديميرة وم اركررز التوثيررق
المعرايير لمختلررف أنرواع المكتبررات بمرا فيهررا المكتبرات الجامعيررة والأ
والمعلومات ،وكما تسعى تلك الجمعيات القيام بمراجعة دورية لهذه المعايير لضرمان قردرتها
على مواكبة التغييرات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات وتطورهرا المسرتمر واسرتثمارها فري
مج ررال المعلوم ررات والمكتب ررات الَّت رري يمك ررن اعتماده ررا م ررن م سس ررات المعلوم ررات ف رري تق ررديم
أفضل خدماتها ،والمكتبرات المدرسرية تمثرل الطليعرة الولرى مرن أنرواع المكتبرات التري تهرتم
بالمعررايير الموحرردة  ،بوصررفها اللبنررة الولررى للمكتبررات الَّترري تررأتي بعررد ريررا الأطفررال .ومررا
يتعلمر رره الطالر ررب فر رري بداير ررة حياتر رره وتنم ر ري فير رره روث الثقافر ررة وغر رررس العر ررادات والسر ررلوكيات

وعالقاته المستقبلية مرع المكتبرات الُخررى مثرل المكتبرات العامرة والجامعيرة علرى مرر سرنين

حياته الدراسية.

ومن أجرل أن تحقرق المكتبات المدرسية أأهدافها كان البد أن تتوافر لها

اإلمكانات الالزمة على وفق المعايير التي تساعدها على النهو

بمس ولياتها التربوية

والثقافية المتمثلة في ِإثراء المناهج الدراسية وكتابة البحوث وتزويد الطلبة بالمهارات التي

تساعدهم .على االستخدام الصحيح والأمثل لمصادر المعلومات وبمختلف أشكالها وتنمية
قدراتهم في جمع المعلومات وتقييمها وتحليلها واستخدامها في إِنتاج معرفة جديدة.

ثانيا :مشكلة الدراسة:
ً
تعاني المكتبات المدرسية في العراق من وجود ضعف في إِمكانية توافر معايير
موحدة ودقيقة يمكن االعتماد عليها في تنظيم ش ون عملها وتكون مناسبة لواقع بيئتها
مما انعكس بصورة سلبية على أداء خدماتها ونشاطاتها
وتنسجم مع المعايير العالمية َّ
اتجاه المستفيدين منها وأ َّدى ِإلى خلق حالة من ِ
اإلرباك في عملية تنفيذ مهامها وبانسيابية
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َّ
العلمية والفنية واإلدارية من لدن القائمين عليها لذا جاءت
بسبب االجتهاد في مجاالتها
الدراسة بطرث التسا الت اآلتية:

 .1ما واقع استخدام المعايير في المكتبات المدرسية العراقية؟
 .2كيف يمكن وضع معايير موحدة للمكتبات المدرسية تنسجم مع المعايير العالمية
وتتالءم مع البيئة العراقية ؟

ثالثًا :أهمية الدراسة:

تحقق الدراسة الحالية الأهداف اآلتية:

 .1تساهم هذه الدراسة في وضع واعتماد معايير موحدة جديدة للمكتبات المدرسية تنسجم
مع المعايير العالمية وتتالءم مع واقع البيئة في العراق.

مستقبال على زيادة أأعداد المكتبات المدرسية وتطويرها في العراق
 .2ستعمل هذه الدراسة
ً
إِذا ما طبقت وأخذت بالحسبان من لدن و ازرة التربية عند ِإنشاء مكتبات جديدة أو
تطوير مكتباتها الحالية.

 .3سرت دي هرذه الد ارسرة إِلرى الحرد مرن حراالت االجتهراد عنرد اصردار التعليمرات والتوجيهرات
المتعلقررة بجميررع ن رواحي العمررل ومجاالترره المختلفررة للمكتب رات المدرسررية مررن لرردن القررائمين
عليهررا بالنتيجررة منررع االربرراك فرري تنفيررذ المهررام وتسررهيل انسرريابية وزيررادة فاعليترره وكفائتررة

وتطويره.

ابعا :أأهداف:
رً
 .1التعرف على مفهوم المعايير وأأنواعها وأهميتها بالنسبة للمكتبات المدرسية.
 .2بيان مدى تطبيق المكتبات المدرسية العراقية لأدنى متطلبات المعايير العالمية من
حيث .المساحة والبناء .إدارتها .مقوماتها .الميزانية المخصصة .الموارد البشرية.

وأأنواع .واشكال الخدمات والنشاطات .المقدمة فيها.

 .3صياغة معايير موحدة جديدة للمكتبات المدرسية تنسجم مع المعايير العالمية وتتالءم
مع واقع البيئة في الع ارق.
خامسا :مجتمع الدراسة وعينته :شملت الدراسة المكتبات المدرسة الثانوية واالبتدائية
ً
العراقية.
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سادسا :أأدوات جمع البيات:
ً
 -1المقابلة :مقابلة مديرين المكتبات المدرسية العراقية للحصول على معلومات
تفصيلية ووافية عن الموضوع.

 -2المالحظة  :لالستزادة في جمع المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة.
 -3مسح الوثائق والسجالت المتعلقة بالموضوع المذكور آنفًا.

 -4استعين باستمارة االستبانة كأأدوات لجمع البيانات للحصول على معلومات وافية
تثري البحث والوصول إِلى نتائج كافية.

سابعا :حدود الدراسة:
ً
 -5الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على موضوع معايير المكتبات المدرسية
وبكافة جوانبها.

 -6الحدود المكانية :شملت الدراسة المكتبات المدرسية العراقية .
 -7الحدود الزمانية 2019-2018 -:
ثامنا :الدراسات السابقة:
ً
بعد اطالع الباحثين على أدبيات الموضوع وجدا أ َّن هناك العديد من الدراسات
تطرقت إِلى موضوع المكتبات المدرسية وعالجت الموضوع كل من جانبه وكانت أهم
َّ
تلك الدراسات :

 -1دراسة عمار إبراهيم سالم ( : )2006بعنوان (( المكتبات المدرسية في مدينة
بغداد -:دراسة ميدانية مع نموذج مقترث متطور))(.)1

تناولت الدراسة واقع المكتبات المدرسية في مدينة بغداد من مختلف اوجهها

وتقييم وضعها في ظل التطورات التكنولوجيا الحديثة استخدم الباحث المنهج المسحي
واختيار عينة من ( )31مكتبة مدرسية واستعانة باالستبانة أداةً لجمع المعلومات
والبيانات عن تلك المكتبات ،وأهم نتائج الَّتي توصلت ِإليها الدراسة أ َّن مجموعات
المكتبات مح

الدراسة تلبي متطلبات المنهج الدراسي كما أثبتت الدراسة عدم

 -1عمار ابراهيم سالم .المكتبات المدرسية في مدينة بغداد  :دراسة ميدانية مع نموذج مقترث متطور-.
الجامعة المستنصرة ،بغداد

(رسالة ماجستير) 2006
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التزامها أأغلب المكتبات بالمواصفات القياسية الخاصة بمبانيها وعدم تناسب الأثاث
فضال عن قدمها ،أ َّما أهم التوصيات التي وضعتها الدراسة فكانت متعلقة
والتجهيزات
ً
بالميزانية وأكدت ضرورة توفير الميزانية الالزمة للمكتبات المدرسية ويقوم بمهام ِإدارة
المكتبة المدرسية متخصص في علم المعلومات والمكتبات ت هله للقيام بالمهام المكتبية

على أفضل وجه.

كلو( : )2011بعنوان ((المعايير الموحدة للمكتبات المدرسية وأهمية
 -2صباث محمد ّ

استخدامها))(.)1
اس ر ررتعر

ال باح ر ررث مفه ر رروم المع ر ررايير للمكتب ر ررات المدرس ر ررة وأهمي ر ررة تطبيقه ر ررا ودور

المنظمررات وجمعيررات المكتبررات فرري عرردد مررن الرردول بننشرراء مجموعررة مررن المعررايير الموحرردة

لمختلررف أن رواع المكتبررات وم اركررز التوثيررق والمعلومررات وهرردفت الد ارسررة إِلررى مناقشررة وضررع
المع ررايير الموح رردة وأهمير ررة اس ررتخدامها ف رري المكتبر ررات المدرس ررية وم ررا هر رري أنر رواع المعرررايير
فضال عن الأنشرطة والفعاليرات التري تمارسرها المكتبرات
الموحدة التي يمكن استخدامها فيها
ً
المدرس ررية الَّت رري تتطل ررب وض ررع مع ررايير موح رردة وأه ررم م ررا توص ررلت ِإلي رره الد ارس ررة ه ررو غي رراب
المعررايير العربيررة الترري ت ررنظم أنشررطة المكتبررات المدرسررية ف رري الرروطن العربرري كمررا أوص ررت
الدراسة ان تقوم المنظمات واالتحادات العربية بنعداد الئحرة شراملة ترنظم شر ون المكتبرات
المدرسررية فرري الرروطن العربرري وذلررك مررن خررالل تشرركيل لجرران متخصصررة مررن الخب رراء فرري

حقلي المكتبات والتربية والتعليم للقيام بهذه المهمة.

 -3محمد سعيد الشيخ علي ( :)2( )1989بعنوان (("واقرع مكتبرات المردارس الثانويرة فري
الُردن")) أظهرت نتائج الدراسة أن  81مكتبة ما نسربته  % 16,43مرن مجتمرع الد ارسرة
أما فيما يتعلَّق بمساحات المكتبات المدرسية
تعاني من عدم وجود أماكن خاصة للمكتبات َّ
الثررانوي ف ر أظهرت النتررائج أ َّن نسرربة 40,42

-1

 %قررد طبقررت المعررايير البريطانيررة أ َّم را فرري

 -صباث كلو.المعايير الموحدة وأهمية استخدامها في المكتبات المدرسية -.مجلة مكتبة الملك فهرد

الوطنيرة ،مج ،8ع،2ص193،2002-173

 - 2محمد سعيد الشيخ علي .واقع مكتبات المدارس الثانوية في الردن ،مجلة رسالة المكتبة ،مج،24

ع ،2ص 1989، 18 - 5
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جانررب الوصررول المباشررر إِلررى مقتنياتهررا فقررد أثبتررت الد ارسررة أ َّن نسرربة % 15,21مررن
اع حاجات المستفيدين.
المكتبات تمنع روادها من الطلبة الستخدامها النظام المغلق ولم تر ِ
 -4د ارسرة عليران ()1994

()1

 :بعنروان (("واقرع مكتبرات المردارس الثانويرة الحكوميرة فري

دولرة ألبحررين مقارنرة بالمعرايير الخاصرة لربع

دول العرالم مثرل كنردا بريطانيرا هنغاريرا

سنغافورة وأستراليا"(( وهدفت الدراسة إِلى الكشف عن واقع مكتبات المدارس الثانوية العامرة
بدولة البحرين من حيث الموقع المخصص ،والمكان ،فض ًرال عرن والأثراث والمروارد الماليرة

المخصصرة لهرا ،والمروظفين والمجموعرات  ،ومقارنتهرا بمعرايير مكتبرات المردارس الثانويرة

ألكنديرة والمملكرة المتحردة والمجرر وسرنغافو ار وأُسرتراليا وكرذلك التع فررف علرى نروع الخردمات
التي تقدمها مكتبات المدارس الثَّانوية الحكومية في البحرين واهم التحديات التي تواجهها .
اسرتخدم الباحرث المرنهج المسرحي كمرا اسرتعانة باالسرتبانة لجمرع البيانرات وتوزيعهرا علرى

أمنراء  18مكتبرة مدرسرية ثانويرة حكوميرة .و أظهررت نترائج الد ارسرة َّ
إن مسرتوى مكتبرات
المردارس الثَّانويرة الحكوميرة فري البحررين لرم يتطرابق مرع مسرتوى فري الردول الخررى خاصرة
كندا والمملكة المتحدة وأستراليا.
ومررن مالحظررة الد ارسررات السررابقة أنه را درس رت تقيرريم وضررع المكتبررات مررن مختلررف

أوجهها وتقييم وضرعها فري ظرل التطرورات التكنولوجيرا الحديثرة كمرا فري د ارسرة (سرالم) أ َّمرا
د ارسرة (الشريخ علري) فتنراول واقرع مكتبرات المردارس الثانويرة فري الُردن مرن حيرث مسراحة

المكتبررة والوصررول إِلررى موجوداتهررا ومقارنتهررا للمع رايير البريطانيررة ومرردى تطبيقهررا لهررا ،أ َّم را

دراسة (عليان) فقد درست واقرع مكتبرات المردارس الثانويرة العامرة بدولرة البحررين ومقارنتهرا

بمعايير مكتبات المدارس الثانوية الكندية والمملكة المتحدة والمجر وسنغافو ار وأُستراليا مرن

حيرث الموقرع المخصرص ،والمكران ،فض ًرال عرن الأثراث والمروارد الماليرة المخصصرة لهرا ،
والموظفين والمجموعات.

فرري حررين تناولررت د ارس ررة (كلررو) مفهرروم تطبيررق المع ررايير ومناقشررة وضررع المعررايير

موحدة وأهمية استخدامها في المكتبات المدرسية.
 -1ربحي مصطفى عليان  .واقع مكتبات المدارس الثانوية الحكومية في دولة البحرين مقارنة

بالمعايير المكتبية لبع

دول العالم  .قطر ،مجلة كلية التربية :العدد  109 .السنة1994، 23 .
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أ َّم را الد ارسررة الحاليررة فكانررت أقرررب مررن د ارسررة (كلررو) فرري وضررع مقترررث لتبنرري معررايير

تنسجم مع المعايير العالمية وتتالءم مع واقع البيئة في العراق من حيث :المبني ،والأثراث،

والتجهيزات  ،والموارد المالية لمكتبات المدارس الثانوية العراقية وهذا ما لم تتناولره أي مرن
الدراسات السابقة.

مفهوم المعايير الموحدة:

َّ
تعددت مفاهيم المعايير الموحدة ولكن جميعها تصب في مفهوم واحد وهري المقراييس،
الَّترري يمكررن مررن خاللهررا القيررام بعمليررة تقي رريم شررامل للخرردمات الترري تقرردمها المكتبررات الَّت رري
تسعى لتحقيقها لمجتمع المستفيدين ،وهذه المعايير يتم وضعها من هيئات مهنيرة  ،وجهرات

دوليرا ،أو الوكراالت الحكوميرة التري تصردر عرن الجمعيرة الأمر َّ
يكيرة
رسرمية معتررف بهرا ً
للمكتبرات  ((ALA))American Library Associationكمرا أن المعرايير تعكرس مرا

يمكن أن تحقق جزًءا أو كل المثالية من الخردمات أو ِ
اإلجرراءات الفنيرة الأنموذجيرة أو شربه
()1
الأنموذجي وعلى وفق اإلمكانيات المتوفرة لديها
فالمعايير هي "الأدوات الضرورية والمهمة في أي م سسة للتوحيد في العمليات

الفنية ،وتقييم خدماتها ،وتساهم لوضع أُطرر عامرة للتخطريط المسرتقبلي والتعررف علرى نقراط
الضرعف والقروة فيهرا لتحسرين أداء المكتبرات الموجرودة بالفعرل أو التخطريط إلنشراء مكتبرات
جديرردة تعتمررد علبه ررا (.)2وكرران م ررن أهررم الأسررباب الَّت رري أ َّدت إِلررى اعتم رراد المكتبررات ومرك ررز
المعلومات وتطبيقها للمعايير تقيلهرا مرن عمليرة التكررار والتوحيرد فري اإلجرراءات والخردمات

فضر ًرال عررن تقليلهررا الجهررد والوقررت والمروارد والطاقررة البشررية فرري إِجراءاتهررا الفنيررة واإلدارَّيرة
والخدمية وذلك من خالل تحقيقها للأهداف اآلتية.
-

تساهم المعايير في تسهيل عملية التبادل في المعلومات.

 -1وسن سامي الحديدي ونور فارس العمري .المعايير الدولية ومدى استخدامها فى مكتبة كلية

الصيدلية لجامعة الموصل  .مجلة آداب الرافدين:جامعة الموصل  ،اداب الرافدين ،2012 ،العدد ،62

السنة  ،42ص243

 - 2سعد محمد الهجرسي .المعايير الموحدة لمراكز المعلومات العامة والتوثيق الخاصة وما يرتبط بها

من الم سسات والوظائف،القاهرة  :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .و ازرة التوثيق واإلعالم1977 ،

م ،ص. 27
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تبسر ر ررط ِ
اإلج ر ر رراءات الخاصر ر ررة بالعملير ر ررات الفنير ر ررة وتوحير ر رردها والمتمثلر ر ررة بالفهرسر ر ررة
والتنصيف من خالل عملية تراسل البيانات باستخدامها نظم وبرامج آلية موحدة

-

تساهم في تقديم خدمات أكثر وفاعلية(.)1

-

ضررمان أن تكررون مخرجررات المكتبررات متجانسررة .وعلررى مسررتوى عررالي .مررن الجررودة

-

ضر ررمان الحر ررد مر ررن التعقير رردات عنر ررد تنفير ررذ العملير ررات فر رري الن ر رواحي الفنير ررة واإلدارَّي ر رة

وموحدة.

والعلمية فيها(.)2

مفهوم را للمعررايير الَّررذي تصرردره الجمعيررة
ووضررع قرراموس علررم المكتبررات والمعلومررات
ً
يكيرة ) َّ )3((ALA
الأمر َّ
"بأنهرا المقراييس يمكرن مرن خاللهرا تقيريم خردمات وأنشرطة المكتبرات
وتقوم الهيئات المهنية والجهات المتخصصة المعتررف بهرا  .والوكراالت الحكوميرة بأعردادها

وتتضررمن الحررد الدنررى .مررن اإلج رراءات النموذجيررة .الترري هرري عبررارة عررن مقرراييس كمي ره أو
نوعيرره يمكررن مررن خاللهررا معرفررة أدنررى حررد مررن المرواد والمروارد .البشررية واإلمكانررات الماديررة
ومدى جودة نتاجاتها .من البرامج والنشاطات .وتقديمها خردمررات مقبولرة

()4

 ،اذن بالنتيجرة

فالمعررايير هرري إج رراءات مثاليررة .لعمليررة قيرراس الداء والتقررويم وتسرراهم فرري عمليررة التطرروير

وتحسر ررين الداء مسر ررتقبال كمر ررا تع ر ر فد وسر رريلة سر رراندة تسر رراعد لمتخر ررذي الق ر ررار لتقير رريم الداء

وتقويمرره .وتشررخيص مواقررع الضررعف وبهررذا صررار االعتمرراد علررى المعررايير ضرررورة أساسر َّرية
وملحررة عنررد التخطرريط إلنشرراء المكتبررات وتوجرره عملهررا وتنظرريم ش ر ونها العلميررة .واإلداريررة

 -1بسرية عبد الحميد زايد .التقنين في مجال المكتبات والمعلومات -مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 ،ص  ، 72يوليو  1988م.

 -2عمار ابراهيم سالم .المكتبات المدرسية في مدينة بغداد  :دراسة ميدانية مع نموذج مقترث متطور-.

الجامعة المستنصرة ،بغداد

(رسالة ماجستير) .2006ص23

3 - (A.L.A).Glossary of Library and information science. Edited by H.young.chicago:A.LA.1983.

ِ
الهادي.اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات -.القاهرة : ،المكتبة
 -4محمد محمد
أكاديمية1990،م ،ط ،2ص.340
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والفنيررة المختلفررة وكررذلك تسرراعد فرري تطرروير برامجهررا  ،ونشرراطاتها  ،وخرردماتها  ،فضر ًرال عررن

تقويمها بالشكل السليم.

أأنواع المعايير الموحدة:

تعر ررددت المجر رراالت الَّتر رري يمكر ررن أن يسر ررتخدم فيهر ررا التقير رريس فر رري مجر ررال المعلومر ررات

والمكتب ررات فلهر ررا قابلير ررة علر ررى التنر رروع فر رري مس ررتوى خضر رروعها للمعير ررار نفسر رره فعرررادة بعر ر

رر ع ررن مس ررتوى خض رروعها إِل ررى المق رراييس وبعض ررها
نش رراطاتها وخ رردماتها تبتع ررد قلي ررل أو كثي ر ًا
راء علرى مرا تقردم فالمعرايير الموحردة تقسرم إِلرى نروعين
اآلخر يتقبرل المعرايير بشركل كبيرر وبن ً
بشكل عام .
 -المعايير النوعية  :هي المقاييس التي تلرزم انظمرة المكتبرات بمرا يناسربها ووفقًرا للمتغيررات

والظررروف الترري تعترضررها  ،علررى مسررتوى .خدمررة معين رة أو مررنهج اتباعرره وبالنتيجررة ف رِن َّن
هررذه المعررايير ويمكررن تعميمهررا علررى كافررة الم سسررات والمكتبررات فرري بلررد بعينرره( ،)1فهررذه
المع ررايير يب رررز فيه ررا االنطباع ررات الشخص ررية للباح ررث؛ إِذ تعتم ررد عل ررى تص ررور .الباح ررث

ونظرترره وتقررديراتهم أي ال يعتمرد .علررى معطيررات موضرروعية محكمررة أشرربه بالقواعررد متفررق
عليها لدى الجميع.

 المعررايير الكميررة :هرري المقرراييس الرقميررة الَّترري تمثررل عرردد العرراملين أو .المكتبررات اضررافةالخر رردمات.التي تقر رردمها المكتبر ررات وحسر ررب كر ررل وحجمهر ررا ويمثر ررل دلير ررل "اليونيسر رريت
"UNISIT

)(2

ال ررذي تن رراول المع ررايير الكمي ررة ف رري عل ررم المعلوم ررات والمكتب ررات إِذ تض ررمن

افير را عنه ررا وأطل ررق علي رره
ررحا و ً
المع ررايير الكمي ررة  .والمر رواد .المختلف ررة الُخ رررى ،وأعط ررى ش ر ً
مصررطلح معرردودة الم رواد الوصررفية ) .(Materials (Normativeمثررل المرروجزات
اإلرشادية والدلة والمقاالت والكتب (.)3

1 - Moore, Nick. Measurement and evaluation in A.L.A. world encyclopedia of

Library and information sciences. 2nd ed.. Chicago. A.L.A1986. P. 454.

 - 2صباث كلو.المعايير الموحدة وأهمية استخدامها في المكتبات المدرسية -.مجلة مكتبة الملك فهرد
الوطنيرة ،مج ،8ع،2ص193،2002-173

3 - Unisit. working proup on bibliographic Date interchange. Unisit guide to
stanebrds for information handing, 1980.p.21.
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املعايري املوحدة للمكتبات املدرسية يف العراق ((معايري مقرتحة))

"كما صدر عن االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ) (IFLAعام  1973مقاييس
خاصة بالعاملين في المكتبات وما ُن ِشر في قسم التربية والتعليم في بريطانيا لعام
 1976إِ ذ يمكن احتساب هذه المقاييس ما يتم انجازه من عمل في المكتبات العامة
الحديثة وأعطى مجموعة من المعادالت الضرورية التي تساهم في إِخراج معلومات
وِانتاجها عن أأعداد الكادر الوظيفي وحسب ماتتطلبه إِجراءات العمل الخدمي وفق
()1

الظروف والمتغيرات .المحلية

ولهمية المعايير والمقاييس قامت لجنة روبرتز

 .Roberts Committeeالتي شكلت في بريطانيا وكانت أهم مهامها القيام بدراسة

المقاييس التي أعدها االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات وبعد دراسة مستفيضة خرجت

منها إِذا اعتمد عليها وطبقت في بريطانيا واللجنة لم تقم
بعدة فقرات وتم نقد بع
بوضع وبتحديد مقاييس فيما يتعلَّق بحجم البنايات للمكتبات أو العدد ِ
اإلجمالي لمقتنيات
مصادرها والمراجع المختلفة لكَّنها فقط قامت بوضع مقاييس لمصادر المعلومات

سنويا للمكتبات من أجل تقديم خدمات ِإضافية لمستنفديها
والمراجع التي يمكن إِضافتها
ً
إِلى جانب الخدمات الرئيسة(.)2
واقع المكتبات المدرسية في العراق:
أ َّوًال  :مفهوم المكتبة المدرسية:

تمثل المكتبة المدرسية م سسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية وتعتبر مركز

لمصادر المعلومات والمواد التعليمية والتطويرية والمتمثلة بخدماتها كالكتب والمجالت

والكراسات والمواد السمعية والبصرية والمجسمات وغيرها المقدمة لمجتمع المدرسة
والمكون من (التالميذ .والطالب والهيئات التدريسية) وللمكتبة المدرسية لها ميزانيتها
ومواصفات خاصة تميزيها عن باقي أأنواع المكتبات الُخرى الَّتي يجب أن توفرها بشكل

َّ
تماما عن أداء مهامها وتحقيق أأهدافها التي أُنشئت من أجلها
متكامل وِاال صارت عاجزة ً

1 - Good frey, Thompson. Planning and design of Library buildings. London
the Architectural press,1986, p.64.

2 - Ibid.
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الَّتي تشتمل إِلى جمع المصادر والمراجع بنشكالها المختلفة (المطبوعة وغير .المطبوعة)
بالطرائق المختلفة .عن طريق (الشراء واإلهداء التبادل) وتنظيمها (فهرستها وتصنيفها)
وترتيبها لتقدم خدماتها .ونشاطاتها المختلفة لمجتمع المستفيدين منها (التالميذ .والطالب

والهيئات التدريسية) بأيسر وأسهل الطرائق المختلفة وبأقل وقت وجهد ممكن وتكون
مرتبطة بمدارس التعليم العام االبتدائي أو المتوسط أو ِ
اإلعدادي أو الثانوي أو ملحقة

بالتعليم المهني الصناعي أو التجاري.
ثانيا :أأهداف المكتبة المدرسية:
ً
 .1إِثراء المنهج الدراسي من خالل تزويد المعلمين والطلبة بالكتب والمراجع والأدوات

التعليمية المختلفة وحسب المقررات الدراسية ودعمه بتلك المصادر لرفع المستوى
التعليمي للتالميذ وتحسين مهارات المدرسين في أأساليب وطرائق التدريس الحديثة.

 .2تنمية حب المطالعة والتشجيع على القراءة الحرة من خالل توفير الكتب والمجالت
ذات االهتمام وما يتناسب مع أعمار الطلبة وِارشادهم وتعليمهم أأساليب القراءة الحديثة
وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية لتزويدهم بالمعرفة والمهارات الالزمة التي تمكنهم من

االستخدام السليم للمكتبة بالتالي تنشئة جيل مثقف يحب القراءة والمطالعة داخل
وخارج المدرسة.

 .3اكساب التالميذ ومساعدتهم في االعتماد على أنفسهم في اكتساب خبرات الحياة
باإلفادة من الكتب التي توفرها المكتبة والقدرة على استخدام المراجع والقواميس ودوائر

المعارف.

 .4إِرشاد وتعليم التالميذ ِإلى أأساليب القراءة الحديثة وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية
تزويدهم بالمعرفة والمهارات الالزمة التي تمكنهم من االستخدام السليم للمكتبة.

 .5للمكتبة المدرسية دور في تدريب تالميذها ضمن الفئة العمرية على كيفية االستفادة
ومستقبال المكتبات الجامعية.
من المكتبات العامة
ً

 .6المكتبة المدرسية تعلم التالميذ مبادئ القيم االجتماعية كالصبر والمثابر وحب التعاون
والنقاش والحوارات التي تصقل شخصيته في سن مبكرة.

دور في تنمية مواهب الطلبة الثقافية والفنية والرياضية من
 .7ت دي المكتبة المدرسية ًا
خالل إِقامة النشاطات الرياضية والشعرية ذات الأبعاد التربوية والتعليمية الهادفة.
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 .8للمكتبة دور كبير في تنشئة جيل مثقف .يحب القراءة والمطالعة .داخل المدرسة
وخارجها.

 .9تحسن المكتبة من مهارات المعلمين .والمدرسين في أأساليب وطرائق التدريس الحديثة.
 .11شغل وقت الفراغ .بشكل ايجابي عن طريق توفير الكتب الممتعة كالروايات والكتب
الثقافية الهادفة.

 .11تشكيل ِ
اإلطار الثقافي والشخصي للتالميذ والطالب .لضمان مشاركتهم بشكل
إِيجابي بالمجتمع(.(1

ثالثًا :المكتبات المدرسية في العراق:
بطبيعررة الحررال ف رِن َّن ارتبرراط هررذه المكتبررات يكررون بمديريررة الوسررائل التعليميررة لمديريررة
الشر ر ون الفني ررة العلمي ررة ف رري و ازرة التربي ررة والتعل رريم وب ررين ع ررامي  1966-1965بل ررد ع رردد

المكتبر ررات المدرسر ررية االبتدائير ررة ( )3514أ َّم ر را المكتبر ررات المدرسر ررية الثانوير ررة والمهنير ررة دور

المعلمررات والمعلمررين فقررد بل ررد ( )479فرري المر َّردة ذاتهررا

()2

وف رري عررام  1975صرردر تشر رريع

المكتبات المدرسية ذي الرقم ( ) 54إِذ أُجيزت المرادة الُولرى منره "ت سرس فري كرل مدرسرة

ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومهنية وفي كل معهد ودار المعلمين مكتبة رئيسة يتم تزويدها

َّ
التعليميرة المناسربة ويجرب
بالكترب والمجرالت والوثرائق وغيرهرا مرن المطبوعرات وبالوسرائل

حفظ هذه المحتويات وصيانتها وتنظيمها وتصنيفها وتيسير االنتفاع بها للغ ار

التربوية

والثقافية" وأشارت المادة الثالثة منره" إِلرى ضررورة تخصريص مكران للمكتبرة المدرسرية تتروافر
فيه ررا الش ررروط الص ررحية والتربوي ررة م ررن حي ررث التهوي ررة واإلض رراءة فض ر ًرال ع ررن تصررميم بنائه ررا

قرت "ي ررتم تجهي ررز
الجي ررد" أ َّمر را الفقر ررة ( )2م ررن الم ررادة نفس ررها والمتعلق ررة بتجهي ررز المكتب ررات فر ر أ َّ
المكتبرة بالأثراث واللروازم المطلوبرة لحفرظ محتوياتهرا ولالنتفراع منهرا إلغر ار

المطالعرة" أ َّمرا

فيمرا يخرص التمويرل فقرد تطرقرت المرادة رقرم (" )4يرتم تمويرل المكتبرات المدرسرية لأغر ار

 -1عبد ربه محمود .المكتبة والتربية  -.القاهرة ،دار الفكر العربي، 1968،ص13

 - 2خيال محمد مهدي الجواهري  .من تاريخ المكتبات في البلدان العربية  -.دمشق  :و ازرة الثقافة ،

 ،1992ص228
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البنراء وتزويردها بالأثراث واللروازم والوسرائل التعليميرة بمرا يكفرل مهرام تأسيسرها وتطويرهرا
باستمرار وتحقيق أغراضها التربوية والثقافية"

()1

وبعد دراسة وتحليل قاعدة بيانات قسم المكتبات المدرسية في المديرية العامة

للمناهج .في و ازرة التربية للعام الدراسي  .2019/2018من الباحثين وبحسب ماتم

اإلجابة عليه من المكتبات على كتاب و ازرة التربية  /المديرية العامة للمناهج  /قسم
المكتبات ذي العدد  47769/1/9في 2018/11/22

()2

وحسب اإلحصائيات الواردة

بلغت أأعداد المدارس في العراق ( )23000ألف مدرسة أ َّما أأعداد المكتبات فيها فبلغت

( )13028ألف مكتبة ،وأ َّما أأعداد الطالب في العراق فقد بلد ( )10,000,000ماليين
طالب وأأعداد أعضاء الهيئات التدريسية بلغت ( )460,000ألف تدريسي وما تم جمعه
من بيانات أُخرى من أجل الدقة والمطابقة باستخدام أداة أسئلة المقابلة التي وجهت إِلى

أُمناء المكتبات المدرسية الأنموذجية الكبرى في العراق والبالد عددها ( )18مكتبة؛ إِذ

تناولت الأسئلة محاور عديدة هي المساحة والبناء الأثاث الأجهزة الخدمية والعاملون
المجموعة المكتبية اإلجراءات الفنية والخدمات المكتبية النظم اآللية والأجهزة ِ
اإللكترونيَّة

الميزانية( ،)3وجدنا أ َّن أكبر مكتبة مدرسية في العراق من حيث المساحة هي مكتبة ثانوية
كلية بغداد .الرصافة الُولى في بغداد لتبلد مساحتها ( 224م)2

()4

أ َّما المكتبات المدرسية

التي ت اروحت مساحاتها بين (80م190-2م )2فقد كان عددها ( )17مكتبة أ َّما المكتبات
المدرسية التي جاءت بمساحات فبلغت بين (50م75 - 2م )2بلد عددها ( )184مكتبة

1

-

تشريع

قانون

نظام

المكتبات

المدرسية

رقم

()54

لسنة

1974

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=20573
-2

كتاب ازرة التربية  /المديرية العامة للمناهج  /قسم المكتبات ذي العدد  47769/1/9في

2018/11/22

 -3اسئلة مقابلة وجهت الى المديريات العامة للتربية كافة/اقسام ش ون المناهج/شعب المكتبات المدرسية
عدا محافظة بغداد واقليم كردستان (المعيار العراقي الموحد للمكتبات المدرسية) بموجب كتاب و ازرة

التربية/المديرية العامة للمناهج/قسم المكتبات المدرسية المرقم  47769/1/9في .2018/11/22

 -4مقابلة مع الس ت نهلة محمود ياسين /امينة مكتبة ثانوية كلية بغداد الرصافة االولى في بغداد بتاريخ

.2018/12/19
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أخير تلتها المكتبات المدرسية المتبقية في العراق البالغة أأعدادها ( )12826بمساحة
و ًا
(45م )2فما دون أ َّما في مجال وعدد القاعات فقد سجل الباحث أ َّن جميع المكتبات
المدرسية عبارة عن قاعة أو غرفة وال تتوافر فيها طوابق أو مخازن وفي مجال الأثاث

والأجهزة الخدمية فقد سجل الباحث أكبر مكتب مدرسية في العراق من حيث عدد الأثاث
والأجهزة هي مكتبة ثانوية كلية بغداد الرصافة الُولى في بغداد بواقع ( )160قطعة أ َّما
المكتبات المدرسية التي تراوحت أأعداد قطع اثاثها وأجهزتها بين ( )130-50قطعة

فبلغت أأعدادها ( )14مكتبة أ َّما المكتبات المدرسية المتبقية والبالغة أأعدادها ()13013

مكتبة فجاءت بر ( )45قطعة فما دون ،وأ َّما في يخص عدد المالك الوظيفي فِن َّن جميع

المكتبات المدرسية في العراق يكون مس وًال عنها شخص واحد بم هل شهادة الدبلوم أو
البكالوريوس وأصحاب اختصاص علم المعلومات والمكتبات ،وبلد عددهم ( )122لتشكل

نسبتهم ( )%0,93من مجموع أأعداد أُمناء المكتبات المدرسية في العراق البالد عددهم
( )13028أمين مكتبة أي )12906( :المتبقي من أُمناء المكتبات المدرسية هم من
أصحاب االختصاصات الُخرى وفي مجال الدورات التدريبية فِن َّن جميع أُمناء المكتبات
المدرسية في العراق تلقوا دورات تدريبية في مجال الفهرسة والتصنيف وتراوحت أأعدادها

بين ( )2-1دورة تدريبية ،وأ َّما في مجال الحاسبات (البرامج الطباعة) فتراوحت أأعدادها

بين ( )2-1دورة تدريبية ،وأ َّم ا في مجال بناء المجموعات المكتبية فقد بلد المجموع الكلي
للمصادر والمراجع للمكتبات المدرسية في العراق برصيد ( )3,905,517ثالثة ماليين

وتسعمائة وخمس وخمسمائة وسبعة عشر مطبوع بواقع ( )3,728,582كتاب

و( )176,935مجلة؛ ِإذ تعد مكتبة ثانوية الحريري للمتميزات في بغداد أعلى مكتبة
مطبوعا
مدرسية في العراق من حيث عدد المصادر والمراجع وبرصيد ()4666
ً

()1

ثَُّم

جاءت المكتبات المدرسية البالغة أأعدادها ( )12مكتبة برصيد يتراوث بين (-4569

 )2324مطبوع تلتها المكتبات المدرسية البالغة أأعدادها ( )1238برصيد يتراوث بين
( )2250-2001مطبوع أ َّما المكتبات المدرسية المتبقية البالغة أأعدادها ()11777
 -1مقابلة مع الست سلوان خليل إبراهيم امينة مكتبة ثانوية الحريري للمتميزات في بغداد بتاريخ

.2018/12/27
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مكتبة فقد سجلت أدنى المستويات لتأتي برصيد ( )2000مطبوع فما دون والحظ الباحثان

أ َّن نسبة المضاف السنوي لتحديث مجموعة المكتبات المدرسية معدوم في هذه السنة أو
على مدار الأربع سنوات الماضية ،أ َّما في مجال خدمة التزويد فوجدا أ َّن جميع المكتبات

المدرسية ال تتبع منفذ الشراء لتنمية مجاميعها المكتبية واَّنما تعتمد بدرجة كبيرة على

ِ
اإلهداء والتبادل وفي مجال طرائق التزويد ،وتعتمد طريقة قوائم الناشرين وأُسلوب معر

الكتاب ،وأ َّما عملية التنقية واالستبعاد فيها فتتم على وفق عاملي الفكر والتلف أ َّما في
مجال خدمة الفهرسة والتصنيف وجد الباحث أ َّن المكتبات المدرسية ال تعتمد على أنظمة

معينا على وفق اجتهادها الشخصي في
عالميا واَّنما تعتمد
الفهرسة المعمول بها
نظاما ً
ً
ً
فهرسة مجاميعها كاالعتماد على االختصاص الموضوعي للكتاب باستخدام سجالت
المكتبة الَّتي تضم عناوين الكتب مرتبة وفق أرقام تسلسلية ولم يستخدم الفهرس البطاقي
سوى في مكتبتي ثانوية كلية بغداد للبنين والرصافة االولى في بغداد وِاعدادية البصرة.

للبنات في البصرة

()1

والغالبية العظمى من المكتبات المدرسية تتبع نظام تصنيف ديوي

العشري أ َّما المكتبات المدرسية الُخرى التي ال تتبع هذا النظام َّ
فننها تعتمد الرقام
التسلسلية أو موضوع الكتاب في تصنيف مجاميعها وجميع المكتبات المدرسية ال تعتمد

أي قائمة من قوائم ر وس الموضوعات فهي تعتمد على االجتهاد الشخصي لها على
عنوان وموضوع الكتاب ،وأ َّما في مجال خدمة اإلعارة فِنَّنها تبدأ وتنتهي مع الدوام الرسمي

للمكتبة ،وعدد المصادر المسموث بها لإلعارة ( )2اثنان داخل المكتبة ،أ َّما ِ
اإلعارة
الخارجية ( )3ثالثة ولمدة  3أَّيام قابلة للتجديد أ َّما الخدمات المرجعية فهي متوافرة في

أأغلب المكتبات المدرسية وال تتوافر فيها خدمات ببليوغرافية ،أ َّما خدمة االستنساخ فهي
غير متوافرة في جميع المكتبات باستثناء مكتبات ثانوية كلية بغداد الرصافة الُولى في

بغداد واعدادية البصرة للبنات في البصرة واعدادية الفيحاء للبنين في بابل

()2

أ َّما شكل

 -1كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة/قسم ش ون المناهج/شعبة المكتبات المدرسية المرقم
 70111في  2018/12/31اسئلة مقابلة (المعيار العراقي الموحد للمكتبات المدرسية).

 -2كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة بنبل قسم ش ون المناهج شعبة المكتبات المدرسية المرقم

 46215/5/3/41في  2018/12/31اسئلة مقابلة (المعيار العراقي الموحد للمكتبات المدرسية).
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الخدمات المقدمة فِن َّن المكتبات المدرسية جميعاً تقدم خدمة تقليدية باستثناء مكتبة ثانوية
كلية بغداد الرصافة الُولى في بغداد فِنَّنها تعتمد الشكل اآللي وطريقة تقديمها هي النظم
اآللية المباشرة الموجودة فيها أ َّما فئات المستفيدين (مجتمع المدرسة) يتألف من التالميذ

والطالب وأعضاء الهيئات التدريسية من المعلمين والمدرسين أ َّما طرائق تسجيل

المستفيدين فعن طريق سجل ِ
اإلعارة وذلك بتسجيل االسم الثالثي والمرحلة الدراسية

جميعا باستثناء مكتبة ثانوية
للطالب ،أ َّما في مجال النظم اآللية فِن َّن المكتبات المدرسية
ً
كلية بغداد الرصافة الُولى في بغداد التي تستخدم نظام  caliberكالببر وهو غير شائع
االستخدام لدى المكتبيين وجميع المكتبات المدرسية غير مشتركة بأي قاعدة بيانات أو
موقع إِلكتروني خاص بها على شبكة ِ
اإلنترنت ،وِاَّنما اقتصر ذلك فقط على وجود صفحة

خاصة للتواصل االجتماعي  face bookللمدرسة ومن خالل هذه الصفحة يتم نشر

نشاطات المكتبة أ َّما في مجال الأجهزة المعلوماتية ِ
اإللكترونيَّة فتعد مكتبة ثانوية كلية
بغداد الرصافة الُولى في بغداد هي أغنى المكتبات المدرسية في العراق ليبلد عددها ()8
َّ
المدرسية الُخرى فِنن توافرت لديها فهي ال تتعدى جهاز حاسبة
قطعة أ َّما المكتبات

جميعا ال
ماديا فهي حكومية وِاَّنها
منضدية واحدة أ َّما الجهات الممولة للمكتبات المدرسية ً
ً
تتبع خطة سنوية موضوعة مسبقاً لتحديد أوجه صرف ميزانيتها مع عدم إِمكانية الميزانية
المالية لشعب المكتبات المدرسية على تطوير مكتباتها حيث إِ َّن المبلد المخصص

للمكتبات المدرسية على مستوى كل محافظة ال يتجاوز الر  3000000ثالثة ماليين

دينار وهذا المبلد ال يغطي أبسط احتياجات مكتبة مدرسية واحدة لتقتصر أوجه صرف
ميزانيتها نحو شراء المصادر والمراجع فقط

(.)1

التطوير المعايير الموحدة (المقترحة ) للمكتبات المدرسية في العراق:
وفي ضوء ما ورد أعاله تم وضع تصور مقترث لمعايير المكتبات المدرسية

العراقية وحسب الفقرات أدناه من الباحثين.

-1

قاعدة بيانات قسم المكتبات المدرسية في العراق بموجب كتاب و ازرة التربية/المديرية العامة

للمناهج/قسم المكتبات المدرسية (استمارة المعلومات الفصلية) المرقم  14055في .2018/4/15
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أ َّوًال  :معايير الموقع:

 .1أن تكون المكتبة ذات موقع يتوسط المدرسة ويسهل الوصول ِإليه ويتميز بالهدوء
ومبتعد عن الضوضاء ليكون بنمكان الطالب التركيز في القراءة والدراسة والمطالعة

وفي الطابق الأرضي منها ويفضل قرب موقعها من المدخل الرئيس للمدرسة من أجل
راحة التالميذ ومساعدتهم على ارتياد المكتبة وِاعادة ما بذمتهم من الكتب المستعارة.

مستقبال لزيادة مساحتها عند ِ
بدال من أحداث
 .2موقعها قابل للتوسع
اإلضافات الجديدة ً
ً
تعديل كبير في المبنى.

 .3عدم عزل موقعها أو وضعه في نهاية ممر طويل أو ضيق أو في الطوابق العليا من
المبني بالنتيجة سيكون الموقع بمثابة عقبة أمام وصول التالميذ إِلى المكتبة.

 .4أن يتوافر في الموقع أشعة الشمس والتهوية والأمن والسالمة وتوافر البيئة الصحية
وعزل الصوت والرطوبة والتبريد والتدفئة والتطورات التكنولوجية الحديثة ،وكذلك الحال

بالنسبة لمخزن المكتبة.
ثا ًنيا :معايير المساحة:
إِ َّن العنصر الذي يحدد مساحة المدرسة وعدد صفوفها الدراسية هو (عدد
الطالب) مجتمع المدرسة وعليه فِن َّن مساحة المكتبة يعتمد على عدد الطالب؛ لذا تم

إِعداد المعايير والمقاييس على أساس الطالب الواحد وما يقابله بالمتر المرَّبع وبما أ َّن عدد
طالب الصف الدراسي المتعارف عليه بالمدارس في العراق هو بحدود ( 40طالب) ،لذا

فِن َّن المدرسة على سبيل المثال التي يكون عدد طالبها ( 500طالب) يجب أن تستوعب

مكتبتها بحدود (صف دراسي .واحد  10 +طالب) أي ما نسبته ( )%10من عدد طالب

المدرسة وذلك من أجل أن َّ
تقدم المكتبة خدماتها ونشاطاتها ِإلى عدد منطقي منهم وبشكل
علمي صحيح ذات فاعلية وتكامل؛ لذا فِن َّن العدد المطلوب الَّذي يجب أن تخدمه المكتبة
في هذه المدرسة بوقت واحد هو ( 50طالب) ،بمعنى اعتماد معي ررار ( )10 :1لعدد

المقاعد أي توفير مقعد واحد لكل عشرة طالب في المدرسة.
َّ
بناء على (انسيابية حركته
وتم الأخذ بنظر االعتبار قياس ما يتطلبه الطالب الواحد ً
في المكتبة بمرونة مع مراعاة مساحة قطع الأثاث والأجهزة والمستفيد وهو جالس في حالة
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استخدامها) بمساحة (3.5م )2لذا تكون مساحة المكتبة في هذه المدرسة ِإذا كانت ثانوية

(175م )2ناتجة عن عملية ضرب ( 50طالب× 3.5م )2أ َّما مع ِإضافة مساحة ملحق

2
كافيا لمتطلبات حفظ مقتنيات المكتبة من الأثاث
مخزن بحدود (25م ) الذي يكون ً
والأجهزة والمصادر والمراجع وِاجراء عمليات الفهرسة والتصنيف والتجليد والصيانة) فِن َّن

المساحة المطلوبة للمكتبة المدرسية الثانوية هي ( 200م )2كحد أدنى.

بناء على
أ َّما في المدارس االبتدائية فقد تم قياس ما يتطلبه الطالب الواحد ً
(انسيابية حركته في المكتبة بمرونة مع مراعاة مساحة قطع الأثاث والأجهزة والمستفيد
وهو جالس في حالة استخدامها) بمساحة (3م )2بذلك تكون مساحة المكتبة في المدرسة

االبتدائية ( 150م )2ناتجة عن عملية ضرب ( 50طالب×3م )2أ َّما مع إِضافة مساحة

2
كافيا لمتطلبات حفظ مقتنيات المكتبة من الأثاث
ملحق مخزن بحدود (25م ) الذي يكون ً
والأجهزة والمصادر والمراجع إِجراء عمليات الفهرسة والتصنيف التجليد والصيانة) فِن َّن

المساحة المطلوبة للمكتبة المدرسية االبتدائية هي (175م ) 2كحد أدنى.

تزويد المكتبات المدرسية بها

ثالثًا :معايير الأثاث :يراعى عند صناعة الأثاث لغر
عدة عوامل م ثرة فيها هيِ :
اإلبعاد والجودة والمتانة والكلفة والجمالية والتصميم والقوى
الجسمية للفئات العمرية من المستفيدين كالطول والوزن ونوع مجتمع المدرسة من حيث
المستوى ابتدائي أو متوسط أو إِعدادي أو ثانوي وتخصصهم علمي أو أدبي أو زراعي أو



تم اعتماد هذا القياس من قبل الباحثان بناءا على تجربة ذلك ميدانيا حيث تم توزيع قطع االثاث وهي

مناضد مطالعة  +كراسي مطالعة  +خزانات/رفوف الكتب على قياس 3م 2لكل مقعد ومنضدة مستفيد في

مكتبة ثانوية الحريري للمتميزات في االعظمية كنموذج لبيان ابعادها وقياساتها الموضوعية التي يجب

مراعاتها عند انشاء المكتبات واكتشفنا ان هناك ضيق في الممرات بين مناضد المطالعة بحيث اصبحت

المسافة جدا قريبة بين المستفيدين مما يخلق حالة من الضوضاء وتزاحم قطع االثاث في المكتبة ولكننا

اعدنا النظر بعد استخدام القياس الثاني باضافة 50سم للقياس السابق ليصبح 3.5م 2فوجدنا ان هذا

القياس هو االمثل وغير مبالد فيه حيث امتاز هذا القياس باعطاء معيار انسيابية الحركه والمناورة
للمستفيد بمرونة تامة في المكتبة مع مراعاة مساحة قطع االثاث والأجهزة وعدم تزاحمها داخل المكتبة

والمستفيد هو جالس في حالة استخدامها بالتالي تم اعادة توزيع قطع االثاث والأجهزة في المكتبة على

قياس 3.5م 2للمستفيد الواحد فوجدنا ان تباعد المسافات بين منضدة مطالعة واخرى اصبحت مقبولة
ومريحة).
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مهني صناعي أو تجاري) ،ومن المتعارف عليه لدى المتخصصين في صناعة الأثاث أ َّن

مادة الخشب تكون أكثر قبوًال ليس فقط في مجال المكتبات المدرسية وِاَّنما بصورة عامة
يجابيا على الحالة النفسية
وذلك؛ لأ َّن مادة الخشب تع فد أكثر جمالية وتترك
انطباعا ِإ ً
ً
والصحية لدى ِ
يضا أ َّن الخشب ال يتأثر بعوامل التمدد كالح اررة
اإلنسان عند ر يتها وأ ً
والبرودة كما في المعادن التي تتأثر بها بالتالي قد ت دي إِلى تعجيل زمن تلف المادة

الورقية للكتب وكذلك أ َّن الرطوبة ت ثر على معدن الحديد ويكون عرضة للصدأ وال نغفل
تأثر مادة الخشب بالرطوبة ويكون أكثر عرضة للقوار
).

الأبي

وآفة حشرة الأرضة (النمل

أ .أأنواع الأخشاب والمعادن التي تصنع منها الأثاث:

عند صناعة الأجزاء الرئيسة للثاث المكتبات المدرسية مثل :الهيكل يفضل استعمال

أأنواع الأخشاب ذات الصالبة العالية مثل :خشب (الصاج ،والجام ،والصنوبر ،والزان،

والرامين) أو من خشب المعاكس الصلد ( ) Ply woodذات المواصفات عالية الجودة

التي تكسيه طبقة من الفورميكا أو الميالمين أو مادة الر  PVCأو مادة الر  MDFأو الر
 ،HDFأ َّما الأجزاء الفرعية فيمكن أ َّن تستخدم لها ألواث رقائق (المعاكس) الصلد المتعدد

الطبقات كما ذكرناها آنفًا مع مراعاة الصالبة والسمك ،أ َّما عند صناعة الأثاث من
المعادن فيفضل استخدام معدن (الحديد) السميك المقاوم للصدأ المطلي بالبودرة الح اررية
حيث إِن مادة الحديد تكون قابلة للحام في حالة تعرضها للكسر ،أي تكون قابلة للتصليح

مثال الذي إِذا انكسر يصعب
والصيانة أفضل من الأنواع الُخرى من المعادن كالألمنيوم ً
ِإصالحه وكما يفضل لكلتا المادتين( :الخشب والمعدن) أن تغطى نهاياتها بلوالب
بالستيكية محكمة بشكل جيد عازل عن الأر

تتناسب مع أسفل القاعدة لقطع وحدات

الأثاث.

ب .أبعاد الأثاث:
بحكم عمل الباحث في مجال تنفيذ مشاريع تأثيث المكتبات المدرسية للمستويات
والمراحل الدراسية للتعليم العام (ريا

أطفال وابتدائي ومتوسط  ،ثانوي) بو ازرة التربية في

ا لعراق وكتابة تقارير الجدوى االقتصادية والفنية لها التي يتم فيها مراعاة العوامل الم ثرة
التي تم ذكرها في مقدمة حديثنا عن موضوع معايير الأثاث سابقًا وفق حاجة واقع البيئة
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العراقية التي تخدم فيها المكتبات المدرسية مع مراعاة المعايير والمقاييس الموحدة
عالميا؛ لذا تكون معايير ومقاييس الأبعاد لقطع وحدات الأثاث وفقراتها
المعمول بها
ً
الرئيسة في المكتبات المدرسية العراقية كما يأتي:
أ َّوًال  :أبعاد ومقاييس الأثاث :
 خزانة (رف) الكتب في المكتبات المدرسية الثانوية واالبتدائية :في هذه الأبعاد تم مراعاة
االحجام العادية والكبيرة للكتب والطاقة االستيعابية للخزانة التي يحددها سمك الكتاب

لتتراوث ما بين ( )300-200كتاب مع مراعاة معدل أطوال الطالب لتلك الفئة العمرية
(الثانوية) ،والفئة العمرية (االبتدائية) الأ َّ
ساسية .

خزانة (رف) الكتب في المكتبات المدرسية االبتدائية

خزانة (رف) الكتب في المكتبات المدرسية الثانوية
االرتفاع الكلي للخزانة

 210سم.

 170سم.

عرض الخزانة

 92سم

 92سم.

عمق الخزانة

30سم

ارتفاع رف عن رف

 40سم

عدد رفوف الخزانة

 5خمسة رفوف (خانات)

 4اربعة رفوف (خانات)

سمك الخشب المستعمل

18ملم

18ملم.

سمك الرف

2سم

2سم.

ارتفاع قاعدة الخزانة

 8سم.

 8سم.

30سم
ارتفاع رف عن رف  40سم



كرسي المطالعة في المكتبات المدرسية االبتدائية

كرسي المطالعة في المكتبات المدرسية الثانوية
االرتفاع الكامل للكرسي

 78سم

 73سم.

ارتفاع المقعد عن االرض

45سم.

 40سم.

العمق

 48سم.

 43سم.

العرض

 43سم

 40سم.

سمك االرجل

 2.5سم×3

 3سم× 2.5سم.

سم.

جدول رقم ( )1يبين أبعاد رف الكتب في المكتبات المدرسية الثانوية واالبتدائية


سمك الرف الواحد 2سم38+سم مساحة االرتفاع الصافية لحفظ الكتب
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فل ررو جمعن ررا حاص ررل ض رررب القواط ررع فر رري مكتب ررات الم رردارس الثانوي ررة وع ررددها ×6سرررمكها
2سم= 12سم مع حاصل ضررب مسراحة االرتفراع الصرافية لحفرظ الكترب للررف الواحرد 38

سررم× 5خانررات= 190سررم مررع ارتفرراع القاعرردة للخ ازنررة  8سررم اي ( 210= )8+190 +12
سررم طررول الخزنررة بالكامررل أ َّم را فرري مكتبررات المرردارس االبتدائيررة فلررو جمعنررا حاصررل ضرررب

القواطررع وعررددها ×5سررمكها 2سررم= 10سررم مررع حاصررل ضرررب مسرراحة االرتفرراع الصررافية
لحفظ الكتب للرف الواحد  38سم× 4خانات =  152سم مع ارتفاع القاعردة للخ ازنرة  8سرم
اي ( 170= )8+152 +10سم طول الخزنة بالكامل

 خزانة (رف) الدوريات تستخدم فيها الأبعاد والمقاييس أعاله نفسها لخزانة (رف)

الكتب باستثناء وجوب أن تكون رفوفها مائلة وهذا يطبق على المكتبات المدرسية الثانوية
واالبتدائية .

 كرسي المطالعة  :في هذه الأبعاد تم مراعاة أطوال واحجام وأوزان الطالب ووضعية
جلوسهم عليها لتكون صحية ومريحة للعمود الفقري والساقين واليدين ومستوى الجلوس
يكون بمستوى منضدة المطالعة ليكون المستفيد عند القراءة مرتاث وغير مجهد.
منضدة المطالعة في المكتبات
المدرسية الثانوية

منضدة المطالعة في المكتبات المدرسية االبتدائية

الطول

 2م.

 180سم.

العرض

 1م.

 90سم.

الرتفاع

 75سم.

 70سم.

سمك االرجل

4سم×4سم.

4سم×4سم.

سمك الوجه

4سم.

4سم.

جدول رقم ( )2يبين ابعاد كرسي المطالعة ((المقترحة)) في المكتبات المدرسية الثانوية واالبتدائية

 المقعررد والظهررر  :س رواء كرران مصررنوع مررن (الخشررب او المعرردن) يج رب أن يكررون منجررد
بطبقة مرن ِ
اإلسرفنج والقمراش السرميك بحيرث تمترد بطانرة المقعرد لتغطري حافرة الكرسري مرن
االمام حتى ال ت ذي حافرة الكرسري انحنراء سراقي المسرتفيد عنرد جلوسره طيلرة فتررة قراءتره
ومطالعته داخل المكتبة .وان يكون مجوف بما يناسب تجويف الظهر .

 المساند  :اختلفت اآلراء فيما يخص مساند المقعد فهناك من باتجاه أن يكرون الكرسري
بدون مسراند وذلرك مرن أجرل أن يعتمرد المسرتفيد فري اسرناد نفسره إِلرى المنضردة برذلك يكرون
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دائمررا مش ردوداً للق رراءة ل َّ
أن سرراعات المطالعررة فرري المرردارس ليسررت طويلررة كمررا فرري الكليررات
والجامعررات فهرري تكرراد ال تتعرردى  40دقيقرره لنرره فرري حالررة اعتمرراده علررى المسرراند الجانبيررة
للكرسرري عنرردها تبعررد المسررافة عررن منضرردة المطالعررة وبالتررالي صرررف انظرراره فرري اتجاهررات

أُخرى غير المطالعة اما الرأي الخر يقول بان الكرسي يفضل أن يكرون بمسراند مرن اجرل
ارحررة يرردي المسررتفيد عنررد الق رراءة ونحررن نتفررق مررع ال ررأي الأول أ َّم را الررذي يتفررق مررع ال ررأي

الثاني فيجب أن يكون قياس المساند بسمك  2.5سم ×  3سم

 منضدة المطالعة :تم مراعاة انسيابية جلوس المستفيد بشكل مرن وسلس وهو جالس
على الكرسي بمستوى ارتفاع المنضدة عند القراءة بحيث ال يسبب أي الم أو ِإجهاد

لليدين والعمود الفقري ،وكما يأتي:
منضدة المطالعة في المكتبات المدرسية الثانوية

منضدة المطالعة في المكتبات المدرسية االبتدائية

الطول

 2م.

 180سم.

العر

 1م.

 90سم.

الرتفاع

 75سم.

 70سم.

سمك االرجل

4سم×4سم.

4سم×4سم.

سمك الوجه

4سم.

4سم.

جدول رقم ( )3يبين ابعاد منضدة المطالعة ((المقترحة)) في المكتبات المدرسية
 حاملة القاموس:

الثانوية واالبتدائية
حاملة القواميس في المكتبات المدرسية الثانوية

حاملة القواميس في المكتبات المدرسية الثانوية
االرتفاع

 112سم.

 90سم.

العر

 60سم.

 60سم.

العمق

 40سم.

 40سم.

جدول رقم ( )4يبين ابعاد حاملة القواميس ((المقترحة)) في المكتبات المدرسية الثانوية
واالبتدائية
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 حاملة الأطالس:

أن يكون سطحها العلوي مائل.
المكتبات المدرسية االبتدائية

المكتبات المدرسية الثانوية
االرتفاع

112سم.

90سم.

العر

75سم

75سم.

العمق

65سم.

65سم.

عدد الرفوف (الج اررات المتحركة) مفتوحة ومائلة 5 :ج اررة
المكتبات المدرسية االبتدائية

المكتبات المدرسية الثانوية
سمك الرف الواحد

2سم.

2سم

ارتفاع رف عن رف

16سم.

16سم.

ارتفاع القاعدة

15سم.

15سم.

جدول رقم ( )5يبين ابعاد حاملة الطالس والرفوف ((المقترحة)) في المكتبات
المدرسية الثانوية واالبتدائية
 حاملة الدوريات والصحف
المكتبات المدرسية االبتدائية

المكتبات المدرسية الثانوية
االرتفاع

160سم.

140سم.

العر

50سم.

50سم

عدد عالقات العر

 10عالقة

10عالقة.

جدول رقم ( )6يبين أبعاد حاملة الصحف ((المقترحة)) في المكتبات المدرسية الثانوية
واالبتدائية

ثانيا  :أبعاد (مقاييس) الأثاث في المكتبات المدرسية االبتدائية والثانوية

 -1منضدة أمين المكتبة  :ويقصد بها منضدة موظف القائم بنعمال المكتبة ِإذ

تتساوى فيه القياسات ل َّ
أن الموظف المسئول عن المكتبة تتقارب فيه البنية الجسمانية

شرط أن ال تزداد أو تقل عن البعاد الموضحة في الجدول ادناه.
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الطول

 120سم.

العر

 60سم

االرتفاع

 73سم

ارت
عدد الجر ا

 3ج اررة

جدول رقم ( )7يبين أبعاد حاملة الطالس ((المقترحة)) في المكتبات المدرسية الثانوية
واالبتدائية

 -2كرسي أمين مكتبة :من الضروري تتوافر فيه المميزات اآلتية  ( :دوار/متحرك مزود
بعجالت خمسة هيدروليكي يمكن تثبيته والتحكم به حسب الطلب ويكون متوسط االرتفاع

مجوف بما يناسب تجويف الظهر وذا مساند أ َّما المقعد والظهر مبطن بطبقة سميكة من

ِ
اإلسنفج ذات الضغط العالي ومغلف بطبقة من الجلد أو القماش السميك).
 -3خزانة (رف) الأقراص المدمجة هناك شكالن (عمودي  /افقي)
المستوى
االرتفاع الكلي
العر



القياس

القياس

 170سم
 1متر

العمق



(الشكل العمودي)

(الشكل االفقي) المعلقة
 85سم
 190سم

 18سم

 18سم

عدد الرفوف

 8خانة

 4خانة

نوع الرف

متحرك

متحرك

سمك الرف

ا سم

ارتفاع الرف

 20سم

ارتفاع القاعدة

 9سم

عمق القاعدة

30سم

سمك المادة

18ملم

قاطع عمودي للرفوف

رررررر

ا سم.


 20سم
4سم
18ملم



ررررررر
2سم



سمك الرف الواحد 1سم19+سم مساحة االرتفاع الصافية لحفظ الأقراص

فلو جمعنا حاصل ضرب القواطع وعددها ×9سمكها 1سم =9سم  ،مع حاصل ضرب مساحة االرتفاع

الصافية لحفظ االقراص للرف الواحد 19سم× 8خانات=152سم ،مع ارتفاع القاعدة للخزانة 9سم  ،اي (

170= )9+152 +9سم طول الخزنة بالكامل
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قرص المدمجة بشكليها العمودي والفقي ((المقترحة)) في
جدول رقم ( )8يبين أبعاد خزانة الأ ا
المكتبات المدرسية الثانوية واالبتدائية

 -4خزانة  /رف الخرائط والبوسترات
االرتفاع

 58سم

العر

 130سم

العمق

 100سم

عدد الج اررات

 5ج اررات

جدول رقم ( )9يبين ابعاد خزانة رف الخرائط ((المقترحة)) في المكتبات المدرسية الثانوية واالبتدائية

 -5لوحة االعالنات (مزججة،معلقة) :ويفضل أن يكون داخل اللوحة مبطن بطبقة من القماش
واإلسفنج قابل لتثبيت ِ
اإلعالنات عليه

االرتفاع

 75سم

العر

 150سم

العمق

 15سم

جدول رقم ( )10يبين أبعاد لوحة اإلعالنات ((المقترحة)) في المكتبات المدرسية الثانوية واالبتدائية

 -6عربة نقل الكتب
االرتفاع

 80سم

العمق

 40سم

العر

 100سم

عدد الرفوف

 2رف

عدد العجالت

 4االمامي متحرك والخلفي ثابت

المقب

يكون مزودة بمقب

يد على طول عمق العربة من اجل قيادتها ودفعها

جدول رقم ( )11يبين مواصفات عربة نقل الكتب ((المقترحة)) في المكتبات المدرسية الثانوية
واالبتدائية



فلو جمعنا حاصل ضرب القواطع وعددها ×5سمكها 1سم=5سم  ،مع حاصل ضرب مساحة االرتفاع

الصافية لحفظ االقراص للرف الواحد 19سم× 4خانات=76سم ،مع ارتفاع القاعدة للخزانة 4سم ،اي (

85= )4+76 +5سم ارتفاع الخزنة بالكامل
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منضدة الحاسبة وكراسيها:
بالنسبة إلبعاد منضدة الحاسبة والكرسي الخاص بها تكون قياساتها خاضعة لالجتهاد

بحسب تصميم الشركة المصنعة أي يعتمد الُسلوب ِ
اإلنتاجي لها على صناعة المنضدة
وكرسيها معا كقطعة واحدة (منفصلة/مركبة) بالنتيجة تكون تلك المقاييس مختلفة من

شركة إِلى أُخرى يحكمها التصميم مع مراعاة ان تكون المنضدة مزودة بفتحات اضافية

لدخول أ سالك ألحاسبة .والكرسي يكون دوار/متحرك ومجوف الظهر وله وسادة للرأس
وذات مساند لليدين وتكون أبعادها مماثلة تقر ًيبا إلبعاد منضدة وكرسي الموظف العادي.
الوحدة القياسية إلعداد قطع الأثاث:

إِ َّن المدرسة التي يتألف مجتمعها الدراسي على سبيل المثال من ( )500طالب

يكون عدد عناوين المصادر والمراجع المطلوبة في المكتبة ( )5000عنوان وبما أ َّن نظام
أعداد النسخ المطلوب لكل عنوان في المكتبة كحد أدنى هو(  )2اثنان لذا يكون عدد
نسخ المصادر والمراجع في المكتبة المدرسية ذات الر  500طالب هو ( )10,000عشرة.
كتابا
آالف نسخة وبما أ َّن الحد الأعلى لمعدل استيعاب الرف الواحد تقر ًيبا بحدود (ً )60
وخزانة المكتبة الواحدة تتألف من ( )5خمسة رفوف ِإ ًذا الحد الأعلى لسعة الخزانة الواحدة
هي بحدود ( )300ثالثمائة كتاب بالنتيجة عدد خزانات (رفوف) حفظ الكتب والدوريات

المطلوبة في المكتبة ذات الر  500طالب هي ( )33ثالثة وثالثين خزانة وعدد كراسي

المطالعة هو ( )50خمسون نسبة إِلى عدد المستفيدين الذين تخدمه المكتبة في وقت واحد
وعدد مناضد المطالعة هو ( )10عشرة؛ لأ َّن قياس منضدة المطالعة نسبة إِلى قياس
كرسي المطالعة يستوعب عشرة مقاعد من أجل القراءة والمطالعة أ َّما باقي فقرات الأثاث

فتكون أعدادها بواقع واحدة لكل منها باستثناء منضدة الحاسوب فيكون عددها ()5
مناضد مع كراسيها والجدول أدناه يوضح ذلك وكما يأتي:
ت

اسم قطعة الأثاث

العدد

1

خزانة/رف الكتب

20

2

خزانة/رف الدوريات

13

3

خزانة/رف الأقراص المدمجة

1
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4

خزانة الخرائط والبوسترات ذو ج اررات

1

5

منضدة مطالعة

10

6

كرسي مطالعة

50

7

منضدة حاسوب

5

8

كرسي حاسوب

5

9

منضدة أمين مكتبة

1

10

كرسي أمين مكتبة

1

11

حاملة القواميس

1

12

حاملة الأطالس

1

13

حامل دورية وصحف

1

14
15

لوحة ِ
اإلعالنات

1

عربة نقل الكتب

1

جدول رقم ( )12يبين الوحدة القياسية لقطع الأثاث المتخصص المطلوب في المكتبة
المدرسية ذات الر  500طالب

ابعا :معايير الأجهزة ِ
اإللكترونيَّة (المعلوماتية):
رً
ضم المكتبات المدرسية على الأجهزة ِ
اإللكترونيَّة المعلوماتية المختلفة
يجب أن ت َّ

التي ترفع من مستوى أداء خدماتها ونشاطاتها وتطورها لتقدم للمستفيدين منها كالتالميذ
والطالب والهيئات التدريسية واإلداريين في المدرسة فهناك أأنواع رئيسة من الأجهزة

ِ
اإللكترونيَّة التي من الواجب توافرها في المكتبة مثل :الحاسبة وملحقاتها والداتاشو وشاشة
عرضه وملحقاته وهناك أأجهزة الكترونية تأتي بالدرجة الثانية من حيث الأهمية َّ
ولكنها

ساسية في تطوير خدمات المكتبات المدرسية مثل المجهر ِ
يضا تع فد أ َّ
اإللكتروني وجهاز
أ ً
الر  ،DVDوجهاز الستاليت.

 الوحدة القياسية إلعداد قطع الأجهزة :كما أوضحنا سابقًا في فقرة معايير المساحة أ َّن
المدرسة التي يتألف عدد مجتمعها الدراسي من ( )500طالب يجب أن تخدم المكتبة فيه
طالبا في وقت واحد؛ لذا يجب أن تخدم المكتبة من
ما نسبته  %10من عددهم أي (ً )50
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طالبا في وقت واحد ما نسبته ( )%10أي ( )5مستفيدين في وقت واحد على
الر (ً )50
أقل تقدير بمعنى :إِ َّن توفر خمسة حاسبات كحد أدنى أ َّما باقي فقرات الأجهزة تكون
أعدادها بواقع واحدة لكل نوع والجدول أدناه يوضح ذلك ،وكما يأتي:
ت

اسم الجهاز

العدد

1

حاسب الي (كومبيوتر) منضدي/شخصي وملحقاته

5

2

طابعة (ملون أو عادي)

1

3

استنساخ (ملون أو عادي)

1

4

ماسح ضوئي (سنكر)

1

5

داتاشو وملحقاته

عر

1

منظومة شبكة ِ
اإلنترنت وملحقاتها

1

7

فديو DVD

1

8

هارد خارجي  HARDذات سعة تخزينية كبيرة

1

9

مودم فالش  Flashذات سعة تخزينية كبيرة

1

10

شاشة تلفزيون حجم كبير

1

11

ستاليت وملحقاته

1

12

منظومة صوت وملحقاتها

1

13

مجهر الكتروني

1

6

جدول رقم ( )13يبين الوحدة القياسية للأجهزة ِ
اإللكترونيَّة المطلوبة في المكتبة المدرسية
ذات الر  500طالب
خامسا  /معايير بناء المجموعات:

أ .العوامل الم ثرة في االختيار:

عند االختيار في المكتبات المدرسية يجب مراعاة عدة عوامل م ثرة على مجموعة المكتبة

من المصادر والمراجع المختلفة ،وأهم هذه العوامل هي:
 حجمها كبير أو صغير.


طبيعة مجتمع المستفيدين ابتدائي ومتوسط وِاعدادي وثانوي.
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الموقع الجغرافي ويمتاز بالقرب أو البعد عن مجموعة من المكتبات الَّتي ت ثر على

عملية التبادل بين المكتبات.

 قوة بناء مجموعتها من المصادر والمراجع تمتاز بغناها أو فقرها.

 القائمين على االختيار ذو خبرة من عدمه أو تخصصهم وميولهم.
 العنصر الأساسي والأهم في تلك العملية أن تكون المصادر والمراجع ذات
تخصصات موضوعية مختلفة ساندة وِاثرائية وداعمة للمناهج الدراسية.

ب .يراعى في اختيار المجموعة المكتبية أأنواع التالميذ في المدرسة من موهبين أو ذوي
احتياجات خاصة أو التعليم المهني أو التجاري أو العلمي أأو التطبيقي (علمي أدبي).

ت .التخصصات الموضوعية للمصادر والمراجع:

أن تكون طبيعة التخصصات الموضوعية لمصادر المعلومات المختلفة في المكتبة
المدرسية ذات عالقة بالمناهج الدراسية وداعمة له وتكون كما يأتي:
 .1العلوم اإلنسانية :وتشمل الدين ،واللغة ،والتأريخ ،والجغرافية ،واالقتصاد ،واالجتماع،
والفلسفة ،وعلم النفس ،وحقوق ِ
اإلنسان ،والفن ،والرياضة ،والسير ،والتراجم،
والمعلومات والمكتبات وما شاكلها.

 .2العلوم الصرفة  :وتشمل الرياضيات ،الكيمياء ،الفيزياء ،علوم الحياة ،الفلك ،البيئة،
الصحة وما شاكلها.

ث .أأنواع المصادر والمراجع وأأشكالها:
أأنواع مصادر المعلومات وأأشكالها المختلفة المتداولة والمتعارف عليها في

المكتبات المدرسية ،هي( :الكتب ،والدوريات ،والمجالت والصحف ،والمعاجم ،والقواميس،

والموسوعات ،ودوائر المعارف ،والأدلة ،وأدلة العمل اليدوية ،وكتبيات التصنيع والتفكيك،

السالسل ،والحقائب التعليمية ،والسير ،والتراجم ،والقصص والروايات المسلية والخيالية
فضال عن الأطالس والخرائط والمصورات
والساطير والخرافات والفلكلور الشعبي
ً

(الصور) والبوسترات والرسوم التوضيحية وأنماذجات المجسمات كالكرات الأرضية وجسم

ِ
اإلنسان ،والشفافيات ،والأقراص المدمجة ،والمواد السمعية والبصرية وما شاكلتها).
ج .نسب التخصصات الموضوعية للمصادر والمراجع :
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 االختصاصات العلمية  :تكون نسبتها .%50
 االختصاصات اإلنسانية  :ونسبتها .%50
ث .نسب أأنواع المصادر والمراجع وأأشكالها :

 المصادر والمراجع التقليدية( .ورقية)  :وبنسبة .%50

 المصادر والمراجع غير التقليدية/غير الورقية( .الكترونية) :تكون بنسبة .%50
خ .نسب مجتمع المستفيدين الذي تخدمه مجموعة المكتبة:
 الطالب%80 :

 الهيئات التدريسية.%15 :
 أُمناء المكتبات.%5 :

د .أأهداف المجموعة في المكتبة:
تربوية ،وعلمية ،وثقافية ،وفنية ،ورياضية.
ذ .الوحدة القياسية لأعداد المصادر والمراجع:

بما أ َّن الحد الأعلى لقراءة كتاب معين من الطالب هو بحدود (شهر واحد) تقر ًيبا

وهذه ال َّ
مدة كافية الستيعاب المحتوى الموضوعي للكتاب وفهمه وتحقيق الفائدة العلمية
والثقافية المرجوة منه بشكل كامل وهذا ما لمسناه من خالل تكليف بع

الطلبة بكتابة

تقرير حول ما تم فهمه وتعلمه من قراءة كتاب في أُسبوعين وتكليف طالب آخرين في

شهر وكانت النتيجة أ َّن تقارير الطالب ذات الشهر الواحد كان أكثر دقة وشمولية

للمحتوى الموضوعي للكتاب ،وفي هذه الحالة يمكن للطالب مطالعة ما نسبته ()10
عشرة كتب في السنة ،لذا يخصص لكل طالب في المدرسة معدل ( )10عشرة عناوين

أي استخدام معيار( )10 :1بحيث نضمن للطالب قراءة ومطالعة عناوين غير متكررة
طيلة َّ
مثال ،أ َّما بالنسبة إلعداد
مدة تلقيه التعليم كأن يكون في المرحلة الدراسية االبتدائية ً

النسخ فيجب أن يكون لكل عنوان في المكتبة ( )2اثنان كحد أدنى واحدة منها تخصص
لِ
إلعارة ،والثانية تبقى للتوثيق في حالة فقدان الكتاب المعار وكلَّما زاد عدد النسخ كانت
خدمة ِ
اإلعارة فاعلة أكثر وفي هذه الحالة فِن َّن عدد نسخ المصادر والم ارجع للمكتبة في

المدرسة على سبيل المثال ذات الر  500طالب هو 10000 :عشرة آالف نسخة بواقع
 5000عنوان.
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سادسا :معايير الخدمات:
ً
يجب أن تقدم المكتبات المدرسية مجموعة من الخدمات الرئيسة التي تنق ررسم
بشكل عر ر ررام إِلى:

أ .الخدمات الفنية (غير المباشرة) :هي كل ما يتعلق باإلجراءات والعملي ررات الفنيررة الَّتي
يقوم بها العاملون دون أن يراهم المستفيد مباشر َّ
ولكنه يستفيد من النتائج النهائية
لهذه الخدمات وهي كمررا يأتي:
 .1خدمة التزويد :تقوم هذه الخدمة على أساس سلسلة من العمليات تشمل دراسة مجتمع
المستفيدين (الطالب والهيئات التدريسية) من حيث خصائصهم وحاجاتهم للمعلومات
بناء على نتائج هذه الدراسة وِاجراء تقييم للمصادر
واعداد سياسة مناسبة للتزويد ً
والمراجع المطلوبة بالطرائق المختلفة ثَُّم اختيار المناسب منها ،لتكون الخطة مبنية
وفق الحاجة الفعلية للمكتبة ليتم إِعدادها من لجنة اختيار مختصة في المدرسة برئاسة

خير تجليد هذه الموارد وصيانتها
أمين المكتبة وبعضوية الهيأة التدريسية للمدرسة وأ ًا
واجراء عمليات التعشيب واالستبعاد الالزمة لها.

ساسية الشراء ،التبرع ،و ِ
 القنوات الرئيسة :منافذها الأ َّ
اإلهداء ،والتبادل.

 أأدوات وأأساليب االختيار القوائم الببليوغرافية ،قوائم ،وكتالوكات الناشرين ،ومعار

اإللكترونيَّة لدور النشر ،والمكتبات ،و ِ
الكتاب ،والمواقع ِ
اإلعالنات ،والصحف
والدوريات ،وفهارس ،والمكتبات المطبوعة ،وأدلة الأدبيات المختلفة ،وطلبات

المستفيدين ،والهيئات التدريسية ،وطلبات أمين المكتبة وفق حاجة المكتبة.

 التنقية واالستبعاد :تعتمد تلك العملية على معايير عديدة هي :عامل الزمن (تقادم
المعلومات) ،وعامل الفكر (المحتوى الموضوعي غير المالئم) ،وعامل التلف جراء

(االستخدام االعتيادي ،وتعرضها للرطوبة والحشرات ،وسوء الخزن ،والأمطار
والحريق) ،واستبعاد النسخ المتكررة ،واستبعاد النسخ القديمة الَّتي صدرت لها طبعات
جديدة ،وتوفير مساحة أكبر للتحديث.
 الجرد :يكون في نهاية كل سنة.
 .2خدمة الفهرسة والتصنيف:
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 الفهرسة :هي عملية التحليل و ِ
اإلعداد الفني للمصادر والمراجع المختلفة لبيان مالمحها
المادية والموضوعية بوصفها بطريقة فنية بهدف أن تكون المصادر في متناول

المستفيدين بأيسر الطرائق وأسهلها وفي أقل وقت وجهد ممكنين أ َّما النتيجة النهائية لهذه

العملية فهو الفهرس الذي يكون على أأنواع :م لفين ،وعناوين ،وموضوعات ،وتقسم
الفهرسة ِإلى نوعين( :وصفية ،وموضوعية).

فالفهرسة الوصفية  :تهتم بوصف الشكل المادي للكتاب عن طريق مجموعة من

بعضا وال
البيانات تعطي للقارئ صورة مصغرة عنها للتعرف عليه وتمييزه عن بعضه
ً
عالقة لها بموضوعيه.
أ َّما الفهرسة الموضوعية  :فتهتم بتحديد المحتوى الفكري الموضوعي للكتاب وتمثيله

بر وس الموضوعات وأرقام التصنيف وتستخدم في فهرسة مصادر المعلومات المختلفة

في المكتبة تقنين الفهرسة ِ
اإلنجلو -أأمريكيَّة ،)AACR-II( 2 .مع االستعانة باستخدام

يضا قائمة ر وس موضوعات أأجنبيَّة ومكنز
قائمة ر وس موضوعات عربية .وأ ً
بالمصطلحات العلمية باللغة العربية أو متعدد اللغات.
 التصنيف :هو فن اكتشاف موضوع الكتاب والداللة عليه برمز من رموز خطة التصنيف
بناء على ما
معا وترتيبها ً
المتبعة في المكتبة ،أي تجميع المصادر والمراجع المتشابهة ً
بينها من تشابه أو اختالف ،ومن أأشهر أأنواعه :ديوي العشري ،ومكتبة الكونغرس،
العشري العالمي.
ويستخدم في تصنيف مصادر المعلومات المختلفة في المكتبات المدرسية نظام

تصنيف ديوي العشري؛ لأَّنه النظام المتداول والمتبع عند أأغلب مكتبات دول العالم الذي
فاعال في الفهرسة التعاونية مع اختيار أحدث ترجمة عربية متاحة للنظام متضمنة
يكون ً
التعديالت العربية عليها.

ب .الخدمات العامة (غير المباشرة) :وهي خدمات المستفيدين ،وتشمل كافة الأعمال
والأنشطة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين مباشرة أي يتم التعامل بها مباشرة مع
المستفيد ،وهي:

.3خدمة ِ
اإلعارة :هي عملية تسجيل المصادر والمراجع من أجل استخدامها داخل أو خارج
المكتبة ،ويسجل الكتاب المعار قبل ِإعارته أو ِإخراجه .للتأ فكد من ِإرجاعه من المستعير
نفسه ،وهي معيار أو م شر جيد يقاس به مدى فاعلية المكتبات في تقديم خدماتها وتحقيق
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أأهدافها وعالقتها بمجتمع المستفيدين والوقت المسموث ل ِ
إلعارة الخارجية ( )3ثالثة أَّيام قابلة

للتجديد بعد ِإرجاع المصادر ،وعدد المصادر المسموث بنعارتها داخل المكتبة ( )3ثالثة فقط

في وقت واحد قابلة للتجديد ،أ َّما ِ
اإلعارة الخارجية( )2اثنان فقط قابلة للتجديد ،أ َّما المصادر
خارجيا فهي( :القواميس والمعاجم والموسوعات).
التي ال يسمح بنعارتها
ً
يحا للقراءة
مكانا
 خدمة القراءة والمطالعة :هي أن توفر المكتبة للطالبً
مناسبا ومر ً
ً
والمطالع ررة والدراسة ومجموعة قوية من المصادر والمراجع الساندة لمناهجهم الدراسية واث ار ها

لكسب المعرفة ،وتحسين التحصيل الدراسي ،والنمو والتعلم الذاتي ،وتوسع المدارك العقلية،
وصقل المواهب ،وتهذيب الحس الذوقي والنقد البناء ،وتعلم القراءة والكتابة واتقانها ،وزيادة
مفرادته اللغوية ،والتعبير عن آرائه وأفكاره ،وغرس حب القراءة والمطالعة لديهم ،وتعليمهم
كيفية مواجهة المشكلة وحلَّها لتكون مشاركتهم ِإيجابية في المجتمع وأوقات فتح المكتبة وغلقها

-4

يضا أن تفتح أبوابها للمطالعة في
يكون مع بدء الدوام الرسمي ونهايته في المدرسة ،ويفضل أ ً
َّ
يضا.
العطلة
الصيفية أ ً
خدمة المراجع :وهي ِ
اإلجابة عن الأسئلة واالستفسارات المرجعية التي يطرحها المستفيدين

(الطالب) وتحتاج هذه الخدمة لتقدم بفاعلية ِإلى مجموعة غنية من الأعمال المرجعية
كالقواميس والمعاجم والموسوعات والأدلة والأعمال الببليوغرافية المختلفة وِالى أمين مراجع

م هل ومتخصص يجيد اللغات ويمتلك الرغبة في العمل.

تقسم خدمة المراجعِ .إلى :

خدمات مباشرة تشملِ :
اإلجابة عن الأسئلة المرجعية التي يتقدم بها المستفيدون بشكل
مباشرِ ،إرشادهم وتوجيههم ِإلى الأماكن التي يحتاجونها في المكتبة ،وتعليم المستفيدين على
استخدام المراجع ،تقديم المراجع المناسبة للطالب واعداد قوائم ببليوغرافية له عند الضرورة

أ َّما الخدمات غير المباشرة فتشمل  :اختيار المراجع المناسبة للمكتبة ،وترتيب المراجع على

الرفوف واعادتها إِلى أماكنها الصحيحة ،وتبادل المراجع مع مكتبات أُخرى ،وتقييم
المراجع وخدماتها المقدمة ،وهذه الخدمة لها ثالث مستويات هي( :المتحفظة (االدنى)

وهي ِ
اإلشارة ِإلى مكان المرجع المطلوب فقط ( المعتدلة المتوسطة) يقدم فيها المرجع

مع شرث عن كيفية استخدامه ِإليجاد المعلومة المطلوبة( ،التامة (القصوى) :وهي تقديم
المعلومات المطلوبة ل ِ
إلجابة عن الس ال المرجعي مع ِإعداد قائمة ببليوغرافية وتصوير

بع

الصفحات والوثائق الالزمة للمستفيد.
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 -5خدمر ررة التوجير رره و ِ
اإلرشر رراد :التعرير ررف بخر رردمات ونشر رراطات المكتبر ررة المقدمر ررة للمسر ررتفيدين
(الطررالب) ومميرزات كررل واحرردة عررن الُخرررى وكيفيررة اسررتخدامها ،وقررد تقرردم بشرركل مباشررر
ِإلررى مسررتفيد أو مجموعررة مررن المسررتفيدين عنررد توجيرره الأسررئلة واصررطحابهم فرري ج روالت

ِإرشررادية فرري المكتبررة أو غيررر مباشررر مررن خررالل الكتيبررات أو مطويررات تعريفيررة (خ ررائط)

اإلرشر ر ررادية للمكتبر ر ررة أو المنشر ر ررورات ِ
توضر ر ررح الخطر ر رروط ِ
اإلعالمير ر ررة المختلفر ر ررة (السر ر ررمعية
والبصرية).

 -6خدمة الببليوغرافيات :وهي عبارة عن قوائم لحصر النتاج الفكري الصادر في موضوع مرا
أو لم لف معين .
 -7خدمة البحوث والتقارير :ومن خالل هذه الخدمة تعمل المكتبة على تردريب الطلبرة علرى
كتاب ررة البح رروث والتق ررارير العلمي ررة باالعتم رراد عل ررى المص ررادر والم ارج ررع الس رراندة للم ررنهج
الدراسي ،وتعليمهم طرائق وأساليب ِإعدادها والمنهج البحثي السليم .

 -8تدريب المستفيدين :ويتمثل ما يبذله أمين المكتبة من جهد في تدريب المستفيدين على

فضال
كيفية استخدام :الفهرس البطاقي واآللي وكيفية ِإيجاد الكتاب على رف الكتب
ً
عن ِإجراءات ِ
اإلعارة وكيفية استخراج المعلومات من مصادرها وتعريفهم بالمراجع

وأهميتها وكيفية الحصول عليها ِإلكسابهم المهارات الكافية بطرائق البحث والتعامل
معها.

صفحات

 -9خدمة التصوير أو االستنساخ تقدم هذه الخدمة عن طريق تصوير بع
مصادر المكتبة الَّتي ال يمكن ِإعارتها كالكتب المرجعية والوثائق النادرة عن طريق
أأجهزة االستنساخ العادية وهذه الخدمة مكملة لخدمة ِ
اإلعارة.

 -10خدمة الفئات الخاصة :تقديم خدمات ونشاطات تتالءم مع فئات الخاصة من
المستفيدين (الطالب) من ذوي االحتياجات الخاصة من المعاقين والمكفوفين وبطيء التعلم.

 -11خدمة اإلعالنات :تتمثل تعريف المستفيدين بالمكتبة وما تقدمها من خدمات
ونشاطات وفعاليات ومصادر ومراجع وبيان أوقات فتح المكتبة سواء من خالل لوحة

اإلعالنات أو الموقع ِ
ِ
اإللكتروني أو نشرة المعلومات أو صحيفة أو مجلة المكتبة

والمطويان الورقية.

سنويا تظهر من خاللها التغذية
سابعا :معايير النشاطات :يجب أن تنظم المكتبة احتفاالت ً
ً
الراجعة لخدماتها المقدمة للمستفيدين ويمكن قياس ذلك بتمثيلها بنشاطات عملية
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يمكن عن طريقها معرفة مدى الفائدة العلمية والأدبية والثقافية والفنية الَّتي اكتسبها
المستفيد من المكتبة ،وهي كما يأتي:

 .1معار

الكتاب :من خالله تستعر

المكتبة ما تحتويه من قوة بناء مجموعتها من

المصادر والمراجع ذات التخصصات الموضوعية المختلفة الساندة و ِ
اإلثرائية للمناهج
الدراسية.

 .2المسابقات الأدبيةِ :إلقاء الشعر والخطابة ورواية القصة وتقديم العرو

المسرحية.

 .3المسابقات العلمية :تنظيم مسابقة لكتابة البحوث والتقارير وعمل االبتكارات
والتجارب العلمية ووضع جوائز معنوية ومادية للفائزين لبث روث المنافسة بينهم.
 .4المعار

الفنيةِ :إقامة معار

َّ
اليدوية واللوحات والصور الفوتوغرافية.
للأعمال

 .5المحاضرات والندوات :إِلقاء المحاضرات وعقد الندوات الثقافية العامة وتعزيز روث
المواطنة.
 .6قراءة القصة :قراءة القصص الخيالية والشعبية والأساطير والخرافات للمستفيدين.
 .7عر

الأفالم :عر

الأفالم التر َّ
بوية الهادفة من أجل خلق بيئة جاذبة للمستفيدين.

للمدرسة والمكتبة التي يتخللها توجيه الأسئلة العلمية والأدبية والثقافية.
 .8مهرجانات الموسيقى والغناء :تنظيم مهرجانات لعزف الموسيقى والغناء لمقطوعات.

قصائد الأناشيد الوطنية .والتربوية والتعليمية الهادفة والفلكلور الشعبي للمحافظة على القيم
والعادات والتقاليد الأصيلة.
 .9اللقاءات المباشر تنظيم اللقاءات المباشرة للمستفيدين مع أأشهر الم لفين والفنانين

والُدباء والمثقفين الذين يخدمون شريحة التلميذ و َّ
العلمية التربوية في المجتمع والبلد.

َّ
علمية وأدبية وثقافية
 .11السفرات والرحالت :تنظيم سفرات ورحالت ِإلى مراكز

ميدانيا.
للمستفيدين لالطالع عليها
ً

َّ
سابقا في
لمدرسية المشاركة بالنشاطات المذكورة
 .11احتفاالت أُسبوع المكتبات ا
ً
احتفاالت أُسبوع المكتبات المدرسية وِاحياء اليوم العربي للمكتبات السنوي التي توجه.
بِنقامتها و ازرة التربية.
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ثامنا :معايير الموارد البشرَّية:
ً
ِإ َّن التخصص والرغبة هما العنصران الأساسيان في تنظيم العمل وتطويره في جميع

المجاالت؛ لذا يفضل أن تتوافر في الشخص المس ول عن إِدارة المكتبة (أمين المكتبة).
المواصفات والم هالت اآلتية:

 .1يفضل بالدرجة الُولى أن يكون مهني من ذوي االختصاص أي من حملة شهادة (دبلوم/
بكالوريوس) معلومات ومكتبات.

 .2يفضل بالدرجة الثانية في حال عدم توافر أصحاب االختصاص أن يكون أمين المكتبة.
غير المتخصص (موظف متفرغ) ِإلدارة المكتبة ويحمل شهادة أكاديمية أ َّولية.

فضال عن امتالكه م هل دورة
(دبلوم/بكالوريوس) ،ويمتلك الرغبة للعمل في هذا المجال
ً

تدريبية متخصصة في علم المعلومات والمكتبات ودورة متخصصة في علم الحاسبات

( ،)ICDLويمتلك أساسيات اللغة ِ
اإلنكليزية.

 .3يفضل بالدرجة الثالثة في حال عدم توافر أمين المكتبة المتخصص أو الموظف المتفرغ
ِإناطة مهمة ِإدارة المكتبة ِإلى (المعلمين والمدرسين) بشرط مراعاة ساعات ِ
اإلعفاء من
َّ
النصاب لحصصهم الدر َّ
سبوعية.
اسية الُ

 .4يكفي أن ُيخصص شخص واحد (أمين مكتبة) ِإلدارة المكتبة سواء في المدارس الأ َّ
ساسية
أو االبتدائية أو المتوسطة أو ِ
اإلعدادية أو الثانوية.
مدرسا)
معلما ،أأو
موظفا متفرًغا ،أو
متخصصا أو
 .5أن يكون أمين المكتبة سواء كان
ً
ً
ً
ً
مثقفا وحسن السيرة والسلوك والأخالق.
شخصا ً
ً

تاسعا :معايير الميز َّ
انية:
ً
 .1يفضل أن تكون الميزانية في المكتبات ثابتة وليست مفتوحة لأ َّن التخصيصات المالية
المفتوحة في أأغلب دول العالم الثالث وال َّ
سيما العراق منها تكون غير مضمونة الصرف.

 .2يجب أن تضم الميزانية أبواب صرف ثابتة لكل من المصادر والمراجع والأثاث والأجهزة
دون ِإعطاء أ َّولوية إلحداها دون الُخرى.

 .3أن تكون الميزانية المالية مبنية بدقة وفق الحاجة الفعلية للمكتبة أي ال فقيرة وال مبالد
فيها.
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توصلت الدراسة ِإلى النتائج اآلتية:
نتائج الدراسةَّ :

 .1قلة التخصيصات المالية المرصدة للمكتبات المدرسية على الرغم من تمويلها الحكومي،

َّ
المدرسية وال يتجاوز الر  3،000،000ماليين دينار
وما متوافر لها في شعب المكتبات
خصص لشراء المصادر والمراجع فقط وال يلبي الحاجة وغير مضمون الصرف
وهو ُم َّ
في السنة.

 .2قلة المالك الوظيفي المتخصص في أأغلب المكتبات المدرسية ِإذ يبلد عددهم (.)122
متخصص لتشكل نسبتهم ( )%0،93من المجموع الكلي لُمناء المكتبات المدرسية في
العراق البالد عددهم ( )13028أمين مكتبة.
 .3اعتمدت المكتبات المدرسية بشكل عام وأساسي على منفذا اإلهداء والتبادل ،أ َّما الو ازرة
فتعتمد منفذ الشراء في عملية التزويد لتنمية المجاميع المكتبية.

 .4لم يطبق نظام فهرسة في أي من المكتبات المدرسية مع استخدام غالبيتها نظام تصنيف
ديوي العشري أ َّما الَّتي لم تطبقه فِنَّنها تعتمد الأرقام التسلسلية في ترتيب وتصنيف.
مجاميعها حسب موضوع الكتاب في سجالت وال تعتمد على أي قائمة من قوائم ر وس
الموضوعات فهي تعتمد االجتهاد الشخصي لها على عنوان أو موضوع الكتاب.

عموم ر را ثر ررالث خر رردمات فقر ررط هر رري ا ِإلعر ررارة الم ارج ر رع تر رردريب
 .5قر ر َّردمت المكتبر ررات المدرسر ر َّرية
ً
المستفيدين.
َّ .6
قدمت خدمة البحث اآللي فقط في (مكتبة ثانوية كلية بغداد للبنين الرصافة الُولى).

 .7استخدمت تطبيقات وأنظمة المكتبات الحديثرة فقرط فري مكتبرة ثانويرة كليرة بغرداد الرصرافة
الُولى.

 .8بلر ر ررد المجمر ر رروع الكلر ر رري للمصر ر ررادر والم ارجر ر ررع للمكتبر ر ررات المدرسر ر ر َّرية فر ر رري الع ر ر رراق برصر ر رريد
( )3,905,517ماليررين مطب رروع بواقررع ( )3,728,582كت رراب و( )176,935مجل ررة أي

قلة أأنواع واشكال المصادر والمراجع في أأغلب المكتبات المدرسية لتشرغل الكترب العربيرة
مكرران الصرردارة بررين أشرركال وأن رواع مصررادر المعلومررات المختلفررة للمكتبررات المدرسررية فرري
العراق من حيث العدد والعناوين لتصل برصيد ( )3,414,241كتاب.

 .9أكبر مكتبة مدرسية في العراق من حيث المساحة هري مكتبرة ثانويرة كليرة بغرداد الرصرافة
الُولررى فرري بغررداد بلغررت ( 224م )2الررذي يتررألف مجتمعهررا مررن ( )1527مسررتفيد بواقررع

( )1398طالب و( )129تدريسي.
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 .10أكبررر مكتبررة مدرسررية فرري الع رراق مررن حيررث عرردد المصررادر والم ارجررع وهرري مكتبررة ثانويررة.
الحريري للمتميزات في بغداد برصيد ( )4666مطبوع الرذي يترألَّف مجتمعهرا مرن ()1032
مستفيد بواقع ( )950طالبة و( )82تدريسي.

 .11أكبررر مكتبررة مدرسررية فرري العرراق مررن حيررث عرردد قطررع الأثرراث والأجهرزة هرري مكتبررة ثانويررة
كلية بغداد للبنين الرصافة الُولى في بغداد بلغت ( )160قطعة.

 .12ل ررم تطب ررق المكتب ررات المدرس ر َّرية ف رري العر رراق أدن ررى متطلب ررات المع ررايير العالمي ررة ف رري جمي ررع
المجر رراالت؛ ِإذ ِإ َّن أعر ررداد المكتبر ررات ومر ررا تقدمر رره مر ررن خر رردمات ال يتوافر ررق مر ررع حجر ررم أعر ررداد
المدارس وطالبها وهيئاتها التدريسية؛ ِإذ بلغت أعداد المردارس فري العرراق ( )23000ألرف

مدرسة أ َّما أعداد المكتبات فيها بلغت ( )13028ألف مكتبة أ َّما أعداد الطالب في العراق

فق ر ررد بل ر ررد )10,000,000( .مالي ر ررين طال ر ررب واع ر ررداد أعض ر رراء الهيئ ر ررات التدريس ر ررية بلغ ر ررت

( )460,000ألف تدريسي.
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توصيات الدراسة  :خرجت الدراسة بالتوصيات اآلتية:

 .1وضع تخصيصات مالية ثابتة للمكتبات المدرسية تلبي حاجاتهرا مرع تجفنرب اتبراع أُسرلوب
الميزانية المفتوحة؛ لأَّنها غير مضمونة الصرف.

 .2العمررل علررى ترروفير مررالك وظيفرري متخصررص لسررد الررنقص الكبيررر الحاصرل فرري المكتبررات
المدرسر ر ررية مر ر ررن خ ر ر رالل ِإدراج العن ر ر روان الر ر رروظيفي (م .أمر ر ررين مكتبر ر ررة) مر ر ررن حملر ر ررة شر ر ررهادة

دبلوم/بكالوريوس معلومات ومكتبات ضمن الدرجات الوظيفية للتعيينات في و ازرة التربية.

 .3العمررل علررى خلررق بيئررة جاذبررة للطررالب وترروفير وسررائل ال ارحررة والأجرواء المالئمرة لتشررجيع
القراءة والمطالعة داخل المكتبات المدرسية من خالل تجهيزها بالأثاث والأجهزة والمصرادر
والمراجع.

 .4مواكبررة أنظمررة المكتبررات الحديثررة وتوظيررف تكنولوجيررا االتصرراالت وتطبيقاتهررا الذكيررة فرري
المكتبات المدرسية لضمان تطورها واستمرار تواصلها مع المستفيدين.
 .5تبني المعرايير الموحردة (الجديردة) للمكتبرات المدرسرية التري وضرعها البحرث مرن لردن و ازرة
مستقبال من أجل زيادة فاعليتها وكفاءتها واعدادها وتطورها.
التربية لتطبيقها
ً

 .6أن يكرون هنراك مكران مخصرص أو قاعرة كبيررة لهرا للمكتبرة تحرت مسرمى المكتبرة ويرتم
تجهيزها بالأثاث المكتبي وفقا للمعايير المعروفة للمكتبات المدرسرية وحسرب مرا خرجرت بره
نتائج الدراسة وتتوافر فيه صفات المتانة وجمال الشكل والمالئمة وتروافر شرروط السرالمة

يتناسب مع حجم المكتبة وعدد الطالب حسب الأعمار .
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Unified Standards for School Libraries in Iraq
((Suggested Standards))
.Ayidaa mustafa salman
Haider Najm Al-Aqili
Abstract:
The research aims to identify the reality of Iraqi school
libraries in terms of standards and to show the extent to which they
apply to the minimum of them. The research relied on the
descriptive approach represented by (survey and case study
curricula) as it is considered the most appropriate curriculum. Data
were collected through personal interviews with library directors
and personal observation by researchers. The questionnaire form has
also been used as a tool to collect data to obtain adequate
information that enriches the research and reach adequate results
and come up with valuable recommendations as it was found that
there are (23,000 thousand) twenty-three thousand schools. The
number of libraries in them reached (13028 thousand) thirteen
thousand and twenty-eight libraries. That is, 56.6% of the number of
libraries distributed to Iraqi schools. The most important finding of
the research was that all school libraries in Iraq did not implement
the minimum requirements of the standards that are used in most
countries of the world. The researchers also presented a set of
recommendations, the most important of which was that the
ministry of Education should adopt the new unified standards for
school libraries developed by the research for its suitability to the
environment of Iraq and in line with international standards applied
in the school libraries in the future to increase their effectiveness,
preparation, and development.
Key words :- Standards school libraries - Iraq, school
libraries
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