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: دور املكتبة املدرسوة يف تطوور ثقافة اجملتمع

مكتبات تربوة نونوى  أمنوذجًا 

 **   و   السود أكرم حممود فتحيحممود صاحل إمساعول. د.أ

 21/1/2009: تاروخ القبول 17/7/2008: تاروخ التقدوم

املقدمـــــة 

تعد المكتبة المدرسية واحدة مف أىـ المكتبات، ألنيا تواكب حياة التمميذ 
مف سف الخامسة حتى سف المراىقة، وىي مف أىـ سني حياة الفرد ألنيا اخطر 
واىـ فترة وىي، مرحمة الطفولة األولى ومرحمة الصبا، بعد سف الثانية عشرة، 
ومرحمة المراىقة بعد سف الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة والتي قد تمتد إلى 

العشريف لذا يفترض اف نيتـ بالمكتبة المدرسية مف حيث اختيار المجموعة التي 
تالئـ أعمار وأفكار وأذواؽ مستفيدييا مف التالميذ حسب مراحميـ الدراسية، كما 
يفترض اف يتـ تنظيميا جيدًا لكي يسيؿ عمى التالميذ استخداميا، فضاًل عف 
ضرورة تييئة الجو المالئـ واألثاث الذي يشجع التالميذ عمى ارتياد المكتبة 

واالستفادة منيا، وضرورة تييئة األجواء المبيجة والمريحة التي تشعر التمميذ 
دارة المكتبة المدرسية بإتباع  بالترحاب فضاًل عف ضرورة قياـ إدارة المدرسة وا 
أفضؿ السبؿ لحث التالميذ عمى القراءة مف خالؿ المسابقات وأسابيع القصة 

ومسرحة القصة والمجمة المدرسية والنشرة المدرسية، وتكويف مجموعة أصدقاء 
.  المكتبة وغيرىا مف النشاطات

فالمكتبة المدرسية الجيدة ىي المكتبة التي ال تحتوي عمى الكتب 
نما عمى مختمؼ التقنيات الحديثة مف حواسيب وعارضات  والدوريات فحسب وا 

ذاعية وغيرىا لتتحوؿ المكتبة . سينمائية وعارضات شرائح فممية وأجيزة صوتية وا 

                                                 

. جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المعمومات والمكتبات *
 .جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب** 
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إلى مركز مصادر التعميـ التي يجد التمميذ فييا كؿ ما يشجعو عمى القراءة 
والدراسة والبحث والتفكير واالبتكار والتطوير وتنمية المواىب، حتى نستطيع أف 
نبني أجيااًل ينتقموف إلى المرحمة الجامعية وىـ متسمحوف بسالح العمـ والمعرفة 

والمعمومات المتطورة التي تؤىميـ لكي يختاروا ما يرغبوف في التخصص فيو خالؿ 
.  مرحمة الدراسة الجامعية

مشكلة البحث 

تعاني المكتبات المدرسية في معظـ مدارس محافظة نينوى مف مشاكؿ 
عدة، منيا ما يتعمؽ بالمكاف، ومنيا ما يتعمؽ بالمالؾ العامؿ في المكتبة، ومنيا 

ما يتعمؽ بالمجموعة ومصادر المعمومات، ومنيا ما يتعمؽ بالتنظيـ والترتيب 
والفيرسة والفيارس، ومنيا ما يتعمؽ بالخدمات التي تكاد تكوف معدومة في 

معظميا أو مقتصرة عمى اإلعارات النادرة لعدد قميؿ مف التالميذ كما أف معظـ 
مكتبات مدارس محافظة نينوى تفتقر إلى قاعة مطالعة مؤثثة ومريحة تتوفر فييا 
كؿ مستمزمات المطالعة الناجحة لذا فاف ىذا البحث سيعمؿ عمى اإلجابة عمى 

: التساؤالت البحثية اآلتية
ىؿ تنطبؽ شروط المكتبة المدرسية عمى مكتبات المدارس في محافظة  .1

نينوى؟ 
كيؼ يتـ بناء مجموعاتيا وتنظيميا؟  .2
ما أىـ الخدمات التي تقدميا خدمة لثقافة المجتمع ككؿ؟  .3

اهلدف من البحث 

ييدؼ البحث إلى دراسة المفيـو التقميدي والمفيـو الحديث لممكتبة 
المدرسية مع بياف أىداؼ ووظائؼ المكتبة المدرسية في زرع حب القراءة في 
نفوس الطمبة مف اجؿ إعداد جيؿ مثقؼ واع قادر عمى تطوير المجتمع في 

.  المجاالت كافة
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منهجوة البحث 

لقد تـ إتباع المنيج التجريبي مف خالؿ اختيار عينة مف مكتبات المدارس 
االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية لمبنيف والبنات التابعة لممديرية العامة لتربية نينوى 
وتـ إجراء مقابالت مباشرة مع أمناء وأمينات المكتبات المختارة ومع بعض مديري 

.  المدارس وتمت المالحظة المباشرة لترتيب وتنظيـ عمؿ المكتبات المختارة

أدوات مجع البوانات 

.  االطالع عمى أدبيات الموضوع المطبوعة وااللكترونية .1
المقابمة المباشرة ألمناء المكتبات المدرسية لممدارس المختارة كعينة، وقد تـ  .2

.  طرح مجموعة مف األسئمة عمييـ
.  المالحظة المباشرة لعمؿ وتنظيـ وترتيب المكتبات المختارة .3

نبذة تارخيوة خمتصرة عن املكتبة املدرسوة 

في الخمسينات مف القرف الماضي اىتمت وزارة المعارؼ بالمكتبات 
 بأف مياـ مديرية الشؤوف 1951لسنة/19المدرسية فقد نص نظاـ المعارؼ المرقـ

الثقافية في وزارة المعارؼ تزويد المكتبات العامة والمدرسية بالكتب التي تناسب 
 وفي بداية الستينات حصؿ بعض االىتماـ بالمكتبات (1)حاجاتيا ومستوياتيا

المدرسية فقد تـ وضع تعميمات مكتبية مفصمة وزعت عمى جميع المدارس لمعمؿ 
بموجبيا وقد تضمنت ىذه التعميمات تصنيؼ المكتبات المدرسية إلى صغيرة 

ومتوسطة وكبيرة وتحديد نسبة اإلعفاء مف التدريس لممدرس المسؤوؿ عف المكتبة 
وقد وضعت خطة سنوية دعت المدارس لمعمؿ بموجبيا وىي سحب الكتب المكررة 
مف المكتبات المدرسية وتوزيعيا عمى مكتبات المدارس األخرى التي ال توجد فييا 

:  تمؾ الكتب ووضعت بعض اإلجراءات لغرض صيانة المكتبة المدرسية وىي

                                                 

. تقييـ مجموعات الكتب في مكتبات المدارس الثانوية في العراؽ. عبد العزيز عواد الكبيسي (1)
 .11، ص1982 (دبمـو عاؿٍ )الجامعة المستنصرية، كمية اآلداب، قسـ المكتبات 
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عند فقداف كتاب يعوض مستعيره بنسخة طبؽ األصؿ أو بطبعة أحسف منيا . أ
.  تتجاوز المدة شيراً  عمى أف ال

.  فقداف الجزء الواحد مف كتاب لعدة أجزاء يعد فقدانًا لمكؿ. ب
.  التمزؽ والتشويو في الكتاب يعد في حكـ المفقود. ج

غير أف الحدث الميـ بشأف المكتبات المدرسية ىو صدور نظاـ المكتبات 
 إذ وضع ىذا النظاـ األسس العممية السميمة 1974 لسنة 54المدرسية المرقـ 

لنشاط المكتبات المدرسية وقد احتوى عمى اثنتي عشرة مادة أكدت في مجمميا 
يجاد المكاف المالئـ ليا ومف ثـ  عمى وجوب تأسيس مكتبة في كؿ مدرسة وا 

تزويدىا بالكتب التي تمبي حاجات التالميذ أواًل والمدرسيف ثانيًا مما يتفؽ واألىداؼ 
التربوية والثقافية المرسومة غير أف الواقع الحالي يشير إلى اف عددًا غير قميؿ مف 

.  المدارس ال توجد فييا مكتبة مدرسية
ولقد قامت مديرية المكتبات التابعة لوزارة التربية بتطوير المكتبات 

المدرسية مف خالؿ عقد عدد مف الدورات والندوات حوؿ المكتبة المدرسية شارؾ 
فييا المختصوف في عمـ المكتبات والتربويوف لدراسة المشاكؿ التي تعوؽ تطور 

يجاد الحموؿ الناجحة ليا فقد عقد أربعة مؤتمرات لمعامميف في  المكتبة المدرسية وا 
، 1980، 1979، 1978شعب المكتبات المدرسية في المحافظات لمسنوات 

:  فضاًل عف بعض الدراسات التي تيتـ بتطوير المكتبة المدرسية منيا1981
الفيرس المصنؼ مف إعداد مديرية المكتبات في وزارة التربية وىو عبارة عف . 1

فيرس لبعض عناويف الكتب التي تحوييا المكتبات المدرسية مرتبة حسب 
.  تصنيؼ ديوي العشري

توجييات حوؿ كيفية تنظيـ المكتبة مف إعداد مديرية المكتبات في وزارة التربية . 2
صفحة مف الرونيو وىو عبارة عف  (60) بػ 1979بإشراؼ عبد المنعـ البندر، 

.  قواعد موضوعة حوؿ تنظيـ المكتبة المدرسية وكيفية عمؿ بطاقات مختصرة
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دليؿ المكتبات المدرسية الكبيرة مف إعداد مديرية المكتبات في وزارة التربية . 3
صفحة مف الرونيو ويعد دلياًل  (30)بػ 1980بإشراؼ عبد المنعـ البندر، 

.  (1)كتاب فما فوؽ (2000)لممكتبات المدرسية الكبيرة التي فييا 
مف خالؿ ىذه الدراسات الثالث التي أعدتيا مديرية المكتبات المدرسية 
يتبيف باف ىناؾ تخطيطًا سميمًا لبناء مكتبات مدرسية لتكوف مركز إشعاع ثقافي 

وتربوي داخؿ المدرسة والبيئة المحمية إال اف الظروؼ التي مرت بالبالد والحصار 
االقتصادي جعمت مف عجمة التقدـ تتوقؼ في كثير مف مجاالت الحياة الثقافية 

.  ومنيا بناء مكتبة مدرسية متطورة أسوة ببقية البمداف المجاورة كاألردف ومصر مثالً 

املكتبات املدرسوة 

المكتبة المدرسية تبدأ مع الطفؿ منذ دخولو رياض األطفاؿ وتستمر معو 
حتى انتياء المرحمة الثانوية والمكتبة المدرسية ىي قمب المدرسة النابض وعقميا 
المفكر وىي العمود الفقري لنجاح رسالة المدرسة فيي المعمـ الحقيقي واألستاذ 

 وتعرؼ المكتبة المدرسية بأنيا مجاؿ النشاط الشخصي (2)الدائـ لمطالب والمعمـ
لكسب المعرفة بوسائميا المختمفة وىي تشمؿ كؿ ما يحفظ فييا مف مطبوعات 

 والتي تختمؼ عف (3)ومصورات وخرائط وغير ذلؾ مما يساعد عمى تحقيؽ رسالتيا
جميع أنواع المكتبات األخرى ألنيا ال تستقبؿ الطالب المحبيف لمقراءة فحسب بؿ 
ترغب المتأخريف في ىذا المجاؿ وتساعد الذيف يقرأوف بصعوبة وتعالج انصراؼ 

التالميذ عف القراءة وما ينمي الميؿ إلييا وحب االطالع لدييـ كما أنيا تعمؿ عمى 
خدمة المناىج المقررة وتدعيميا بألواف مختمفة مف المعرفة كما أنيا تتيح ليـ 

فرصة العمؿ الجماعي داخؿ المكتبة فتنمي الروح الجماعية واالعتماد عمى النفس 
                                                 

. تقييـ مجموعات الكتب في مكتبات المدارس الثانوية في العراؽ. عبد العزيز عواد الكبيسي (1)
 .17-12، ص1982 (دبمـو عاؿٍ )الجامعة المستنصرية، كمية اآلداب، قسـ المكتبات 

مكتبة : القاىرة. الموحات اإلرشادية واإلعالمية لمكتبات المدارس. محمد جواد شريؼ (2)
 . 16، ص1998اإليماف، 

 .8ص [ت. د]دار الفكر: القاىرة. المكتبات ورسالتيا. حسف رشاد (3)
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 غير اف (1)والشعور بالمسؤولية مف خالؿ قياـ كؿ تمميذ بدوره في جماعات المكتبة
.  مكتباتنا المدرسية بعيدة عف ىذا المفيـو الحديث لممكتبة المدرسية

وتعرؼ المكتبة المدرسية بأنيا المكتبة التي أنشئت داخؿ المدرسة لتخدـ 
التالميذ والناشئة في المراحؿ الدراسية وقبؿ مرحمة الجامعة وليذه المكتبة تأثير في 
تنشئة الجيؿ الواعي فيي تخدـ مرحمة دقيقة وصعبة مف عمر الطالب سواء كاف 

في مرحمة رياض األطفاؿ أو المدرسة االبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية فمكؿ ىذه 
األنواع تأثير كبير عمى ثقافة التمميذ وتعممو وتعوده عمى القراءة وحبو ليا وتحديد 

ذوقو في االختيارات السميمة لمقراءة المتنوعة سواء كاف لمتثقيؼ أو التعميـ أو 
 (2)التسمية أو الترفيو

: ومن أهداف المكتبة المدرسية
توفير مجاميع الكتب المناسبة ألعمار التالميذ في المراحؿ المختمفة مف سني  .1

.  الدراسة سواء أكانت المنيجية أـ التثقيفية
تزويد التالميذ بالميارات التي تمكنيـ مف االستخداـ الواعي والفني لمحتويات  .2

.  المكتبة
توفير الكتب والمراجع والوسائؿ السمعية والبصرية والتقنيات الحديثة المرتبطة  .3

.  بالمنيج الدراسي
غرس عادة القراءة والعمؿ عمى صقؿ وتيذيب رغبات التالميذ في القراءات  .4

قناعيـ بضرورة التعمـ وحب القراءة   .(3)وا 

                                                 

: عماف. التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعمومات والمكتبة المدرسية. عبد إسماعيؿ الصوفي (1)
 .115، ص2001دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 

مف مجموعة محاضرات . المكتبة أنواعيا والتطورات الحديثة فييا. منى محمد عمي الشيخ (2)
كانوف /24-5مف)الدورة التدريبية حوؿ كيفية تنظيـ المكتبات العمالية المعقودة في بغداد 

 .8، ص1980مؤسسة الثقافة العمالية، : بغداد. (1980/الثاني 

مكتبة : القاىرة. اإلجراءات الثقافية والفنية في مكتبة المدرسة االبتدائية. محمد مكاوي عودة (3)
 .18،  ص1998اإليماف، 
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التعاوف بيف الييئة التدريسية وأمناء المكتبات المدرسية عمى تطوير القابمية  .5
عدادىـ إعدادا مناسبًا لمتطوير االجتماعي والسياسي  الشخصية لمتالميذ وا 

.  لمبمد
تدريب التالميذ عمى كيفية استخداـ المكتبة والكتب استخدامًا صحيحًا يوفر  .6

اإلفادة والترفيو كما يجب اف يوجو التمميذ عمى كيفية االعتناء بالكتب واحتراـ 
 . (1)المكتبة والقائميف عمييا

: أهموة القراءة

القراءة غذاء العقوؿ وأساس الحضارة والتقدـ فال عمـ وال فف وال معرفة 
بدونيا كما اف األطفاؿ في البمداف النامية مشدودوف لمشاشة الصغيرة والعاب 

.  الحاسوب والرياضة وما إلى ذلؾ
والكاتبة األمريكية جوف ايكيف تقوؿ اف الطفؿ األمريكي يقرأ خالؿ مرحمة 

 واألمة القارئة ىي األمة الواعية وقد عرفت (2)طفولتو ما ال يقؿ عف ستمئة كتاب
المغة االكدية )القراءة عند قدماء العراقييف مف سومرييف واكدييف وآشورييف 

والتي كانت تسمى الكتابة المسمارية وقدماء المصرييف  (والسومرية واآلشورية
اف لـ يقيد في وثيقة تعد غير )الذيف لدييـ مقولة مشيورة  (المغة الييروغميفية)

وألىمية ومكانة القراءة في اإلسالـ كانت سورة العمؽ أوؿ سورة نزلت  (موجودة
 (3)"أقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ" عمى رسوؿ اإلنسانية محمد صمى اهلل عميو وسمـ 

وفي ميزاف القراءة نجد اف فكرة االستعداد لمقراءة قد حظيت بقدر كبير مف عناية 
الباحثيف في البمداف المتقدمة فاإلنساف في نموه العاـ يمر بمراحؿ الطفولة والمراىقة 

والشباب إلى جانب ىذه المراحؿ وجد الباحثوف اف األطفاؿ وىـ يتعمموف القراءة 
: يمروف بمراحؿ معينة لكؿ منيا خصائصيا وأىدافيا وىي كما يأتي

                                                 

 .9المصدر نفسو، ص. منى محمد عمي الشيخ (1)

 .9المصدر نفسو، ص. محمد مكاوي عودة (2)

 .42المصدر نفسو، ص. محمد جواد شريؼ (3)
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.  مرحمة االستعداد وتكوف قبؿ دخوؿ المدرسة. أ
مرحمة بدء اكتساب العادات األساسية في القراءة وتكوف في السنتيف األولييف . ب

 . مف الدراسة االبتدائية

مرحمة النمو السريع في القراءة وىذه بعد سنوات الدراسة االبتدائية وجزء مف . ج
.  الدراسة المتوسطة

 ( 1)مرحمة النضج والتيذيب وتمتد فيما بقي مف مراحؿ التعميـ. د
واليدؼ األوؿ لممكتبة المدرسية ىو تشجيع عادة المطالعة عند التالميذ 

وتنميتيا ومف الطبيعي اف يكتسب كؿ واحد تقريبًا عادة المطالعة المؤقتة 
والمقصودة ىنا ىي القراءة مف اجؿ الثقافة والترفيو وىناؾ عدد كبير مف التالميذ 
ال يفتح كتابًا بعد ترؾ المدرسة في العطمة الصيفية وقسـ كبير مف التالميذ ليس 

في بيوتيـ أي كتاب ومف ىنا نسأؿ ىؿ مف واجب المعمـ اف يشجع عادة المطالعة 
لدى التالميذ؟ والجواب عمى ذلؾ ىو انو يجب إتاحة الفرصة لكؿ تمميذ اف يتصؿ 

بالكتب واف يوفر لكؿ تمميذ مطالعة ما يحب مف ألواف الثقافة وتسميح نفسو 
بمجموعة مف القيـ تساعده عمى احتالؿ المكاف المناسب لو في مياديف الحياة 

والعمـ، وعمى المعمـ اف يغرس في نفوس تالميذه عادة المطالعة مف الثقافة 
 والتمميذ إذا قرأ كتابًا فأعجبو أصبح ذلؾ الكتاب جزءًا ال يتجزأ منو، (2)والترفيو

فالتمميذ ىو الحكـ األوؿ واألخير في قبوؿ الكتاب ورغبتو في متابعة قراءتو وقد 
. يقبؿ التمميذ عمى قراءة كتاب ما عدة مرات بينما يرمي كتابًا آخر كمؼ بقراءتو

فالحاجة إلى القراءة الحرة أصبحت ماسة وضرورية بؿ أساسية تمامًا كحاجتنا إلى 
واف اإلحساس باالرتياح والمتعة فيما نقرأ ىو . الحركة والنمو والى المشي والكالـ

الذي يسوقنا إلى طمب المزيد مف ىذه القراءة الممتعة وكمما ازدادت متعتنا بالكتب 
شباع وبيذا تترسخ فينا  أسرعنا إلييا لنجد فييا ما عيدناه مف ارتياح ومتعة ولذة وا 

واىـ عامؿ في تكويف عادة القراءة ىو سيولة الوصوؿ إلى الكتب . عادة القراءة
                                                 

 . المكتبة في المدرسة االبتدائية. مدحت كاظـ سيد خير اهلل، محمد مصطفى زيداف (1)
 .55، ص1967مكتبة االنجمو المصرية، : القاىرة- 

-235، ص1985مكتبة المنار، : الزرقاء. مقاالت في عمـو المكتبات. محمود األخرس (2)
236. 
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الخفيفة في مادتيا والمطيفة في إخراجيا واف إرغاـ التالميذ وتكميفيـ قراءة كتاب 
معيف يقتؿ رغبتيـ فيو وتشوقيـ إليو وليذا ينبغي اف نترؾ ليـ الحرية التامة فيما 

اف إثارة عادة القراءة . (1)يقرأوف واالستماع إلى مالحظاتيـ وممخصاتيـ وتعميقاتيـ
لدى التالميذ وذلؾ بتوفير الكتب الجذابة كما اف واجية دكاف الحموى يجعؿ المعاب 

.  يسيؿ اشتياًء فاف مجرد النظر إلى الكتب الممتعة لمقراءة تفتح الشيية لمقراءة
واف خمؽ الجو المناسب مف قبؿ أميف المكتبة المدرسية عف طريؽ تعاممو 

مع التالميذ بروح الود والرغبة في بذؿ العوف والتقارب واالستجابة المتعاطفة 
بسرعة يساعد في زيادة عدد قراء المكتبة المدرسية وكذلؾ العمؿ عمى توجيييـ 

 كما اف التعاوف (2)إلى قراءة المطبوعات الجيدة واالبتعاد عف قراءة المواد الرديئة
بيف التدريسييف وأميف المكتبة لتوجيو التالميذ عمى احتراـ الكتاب وعدـ استخداـ 
العادات السيئة في استعماؿ الكتاب مثؿ طي الجزء األعمى مف الصفحات أو 

التعميؽ عمى ىوامشو أو بيف سطوره أو إحداث تغييرات و شطب صور الكتاب 
والتعود عمى التثقيؼ الذاتي لزيادة المعمومات وتوسيع المدارؾ وتنمية الخياؿ 

وزيادة الذخيرة المغوية والتأثر باألساليب الحسنة البميغة وغرس صفات أخالقية 
حسنة ومحاربة الخصاؿ غير الحميدة وما أعظـ اف يعمـ اإلنساف نفسو بنفسو 

 وبذلؾ تسيـ القراءة في إنشاء جيؿ واع مثقؼ قادر (3)فيكسب خبرة وأخالقا وعمماً 
.  عمى التطوير الثقافي واالجتماعي والسياسي لمبالد

 :جهود املكتبة يف تنشوط املطالعة بني التالموذ

.  التقريب بيف التمميذ ومواد القراءة .1

                                                 

دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، : عماف. دليؿ المدرس في إنشاء مكتبة. ماري جميؿ فاشة( 1)
 .166، ص1986

دار المعرفة، : القاىرة. المكتبة المدرسية. فارجو لوسيؿ ؼ؛ ترجمة السيد محمد العزاوي (2)
 .63-62، ص1970

دار : الخرطـو. رسالتيا وتقنيف عمميا: المكتبة المدرسية في السوداف. محمد احمد قاسـ (3)
 .45ص [ت. د]. جامعة الخرطـو لمنشر
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التعاوف التاـ مع المدرسيف وخاصة مف كانت مادتو تتصؿ بطبيعتيا  .2
.  بالمطالعات كمدرس المغة العربية مثالً 

التعاوف مع المكتبة العامة لتشجيع تالميذ المدارس وترددىـ عمييا أثناء  .3
.  سنوات دراستيـ بالمدرسة

رشاده إرشادًا شخصيًا بوصفو عضوًا مف مجموعة وبذلؾ تتيح  .4 توجيو التمميذ وا 
لو فرصة العمؿ الجماعي داخؿ المكتبة وتنمي لديو الروح الجماعية مف خالؿ 

. (1)قياـ كؿ تمميذ بدوره في مجاؿ جماعات المكتبة

: وظائف املكتبة املدرسوة

 : تزويد المدرسة بالكتب التي تمزميا والتي تقع في أغراض رئيسة ثالثة ىي. 1

. كتب لمتسمية. كتب معمومات         ج. كتب تعميمية   ب. أ
إعداد المجموعات ألغراض خدمة سريعة وفعالة، فإذا صادؼ القارئ أنظمة . 2

معقدة في االستعارة مف المكتبة ال ييمو ما تسوقو المكتبة مف حجج لتبرير 
.  ىذا التعقيد

توجيو المكتبة المدرسية لمتالميذ باختيار الكتب التي : إرشاد القارئ في المكتبة. 3
رشادىـ إلى المواد المكتبية المناسبة التي تستيوييـ وتبعث فييـ  يقرأونيا وا 

.  حب المطالعة
تدريب التالميذ عمى استعماؿ المكتبة وتعميميـ استعماؿ الكتب وغيرىا مف . 4

المواد المكتبية لكي تمدىـ بكؿ ما يحتاجوف إليو مف معمومات أو إجابات 
فالتمميذ الذي يتخرج مف . سواء في مشاكميـ الدراسية أو مشاكميـ العامة

ما تستمر لديو القدرة في زيادة ما  المدرسة إما ينسى ما اكتسبو مف معمومات وا 
.  حصؿ عميو مف معمومات عف طريؽ التثقيؼ الذاتي

خمؽ الجو المالئـ لنمو عادة القراءة وذلؾ عف طريؽ تييئة جو لممكتبة يرتبط . 5
بذىف التمميذ بارتباطات عاطفية سارة كتزييف المكتبة بشكؿ معقوؿ يتميز 

                                                 

مكتبة النيضة المصرية، : القاىرة. 4ط. المعنى االجتماعي لممكتبة. احمد انور عمر (1)
 .157، ص1974
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بالذوؽ والبساطة واف ترتب ترتيبًا يراعى فيو التوازف والذوؽ الجميؿ بحيث 
.  (1)يشعر القارئ بالترحاب

المكتبة تعمؿ عمى تشكيؿ جماعة مف . توجيو التمميذ نحو غايات اجتماعية. 6
أصدقاء المكتبة وتقوـ ىذه الجماعة بأعماؿ اإلعارة وترتيب الكتب والمحافظة 
عمييا وتعمؿ المكتبة عمى خمؽ روح التعاوف الجماعي وبذلؾ تجمع المكتبة 

بيف التمميذ المتفوؽ والتمميذ المتأخر وتعيد إلى التمميذ المتفوؽ بمساعدة 
رشاد التمميذ المتأخر وىذه عممية اجتماعية .  (2)وا 

فالتمميذ بحاجة إلى كتب تساعده . إظيار الكتب كوسيمة لقضاء وقت الفراغ. 7
عمى زيادة معموماتو العامة وبحاجة إلى كتب لمقراءة الترويحية والترفييية 

لالستمتاع وقضاء وقت الفراغ وتوفير الكتب التي تسيـ في تربية التمميذ تربية 
.  (3)سميمة

: أمني املكتبة املدرسوة

ألميف المكتبة المدرسية مياـ ال تقؿ أىمية عف مياـ المدرس اف لـ تكف 
تزيد عمييا فميذا يجب اف تتوافر لدى أميف المكتبة مؤىالت وميارات تساعده عمى 

ومف أىـ ادوار أميف المكتبة دوره التعميمي إذ يجب . القياـ بوظيفتو عمى خير وجو
كسابيـ ميارات  عميو اف يعمـ منيجًا متكاماًل لمتربية المكتبية لتدريب التالميذ وا 

كما عميو اف يعمـ المدرسيف . االستخداـ الواعي والمفيد لمجموعات المواد المكتبية
استخداـ المواد وتوظيفيا لخدمة األغراض التعميمية والتربوية والتثقيفية ويرشدىـ 

ويمكف اف نقوؿ اف أميف المكتبة . إلى أفضؿ المواد لتحقيؽ ىذه األغراض
: المدرسية يقـو باألدوار اآلتية

.  (4)دوره كمستشار تعميمي. 3دوره كمعمـ . 2دوره كاختصاصي معمومات . 1

                                                 

 .133-126المصدر نفسو ص (1)

 .10المصدر نفسو، ص. ماري جميؿ فاشة (2)

 .168المصدر نفسو، ص (3)

 .36-35المصدر نفسو، ص. محمد مكاوي عودة (4)
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: واخلدمات اليت تقدمها املكتبة املدرسوة هي

الخدمات المباشرة وتشمل . أ
.  تيسير مواد القراءة ومنح الفرص الكافية لمقراءة الحرة. 1
خدمة المناىج الدراسية ويعتمد نجاح ىذه الخدمة عمى مقدار إسياـ المعمميف . 2

وتعاونيـ مع أميف المكتبة وعمى الجيد الذي يبذلونو في سبيؿ تقريب المكتبة 
.  ومصادرىا إلى التالميذ وتوظيفيا في إثراء المنيج الدراسي

ونعني بيا التدريب عمى استخداـ المكتبة ونتيجة لسياسة : التربية المكتبية. 3
تطوير التعميـ أصبحت مادة التربية المكتبية مف المواد األساسية وأصبحت 
تحتؿ مكانًا رئيسًا في صمب الجدوؿ الرئيس وىذه الحالة موجودة في الدوؿ 

أما في المدارس العراقية فال . المتقدمة وبعض البمداف العربية كاألردف ومصر
نما ىنالؾ مدرسوف مثقفوف يعمموف بشكؿ ذاتي  وجود لمادة التربية المكتبية وا 

.  عمى زرع حب المطالعة لدى التالميذ
حصة المكتبة أو تسمى حصة المطالعة وىي تخصيص ساعة معينة لمتالميذ . 4

لقراءة الكتب الثقافية المتنوعة التي يرغب التالميذ بقراءتيا وىذه تعتمد عمى 
.  (1)المدرس الذي يسعى إلى تطوير ثقافة تالميذه

خراج الكتاب لغرض االستفادة منو خارج المكتبة . 5 اإلعارة وىي عممية تسجيؿ وا 
.  خالؿ فترة محددة ووفؽ نظاـ معيف

اف عدد االستعارات اليومية في معظـ مكتبات العينة ىو عشر اعارات 
بالرغـ مف اف ىذه المكتبات تتراوح  (1)كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ 
كتاب ودورية غير اف مكتبة تبمغ  (7800)مجموعاتيا ما بيف مكتبة تضـ 

كتابًا كما في مكتبة متوسطة المقاصد لمبنات التي يبمغ عدد  (233)مجموعتيا 
وتضيؼ أمينة مكتبة متوسطة المقاصد لمبنات اف . كتاباً  (15)استعاراتيا اليومية 

استعارة مع العمـ اف المكتبة تفتح في  (20)عدد االستعارات اليومية قد يتجاوز الػ 
كما تبيف اف . فترة االستراحة والدروس الشاغرة ألمينة المكتبة ومساعدتيا فقط
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تجمير التمميذات يكوف كبيرًا لغرض االستعارة واآلف نسأؿ؟ ما لذي نستفيد مف 
اف ما نستنتجو . مجموعة كبيرة مف الكتب ال تقدـ خدمات مكتبية لتالميذ المدرسة

مف وضع االستعارات ىو  
.  عدـ وجود تفرغ ألمينة المكتبة. 1
.  عدـ وجود مكاف مناسب لممكتبة وعدـ وجود قاعة مطالعة. 2
في اغمب أوقات الدواـ الرسمي تكوف المكتبة مغمقة حيث اف اغمب أمناء . 3

المكتبات مكمفوف بالتدريس وكما نعمـ باف التدريس مينة صعبة فكيؼ 
اف بناء مكتبة مدرسية وفؽ . يستطيع اف يفتح المكتبة ويقدـ خدمات لمتالميذ

أسس سميمة يتطمب تعاونًا بيف أميف المكتبة والييئة التدريسية واإلدارة لزرع 
حب القراءة عند التالميذ فكمما يتـ التعاوف بيف الييئة التدريسية وأميف المكتبة 
واإلدارة يكوف عدد االستعارات كبيرًا وكمما كانت االستعارات قميمة يتبيف غياب 

وألىمية دور المكتبة . دور أميف المكتبة وغياب دور المكتبة المدرسية
:  المدرسية في بناء شخصية الفرد سوؼ نسوؽ األنموذج اآلتي

موظؼ يعمؿ في مكتبة كمية اآلداب واختصاصو الترجمة ومدة خدمتو 
سنة وشيراف وجدناه متعاونًا مع زمالئو مثقفًا يقوـ بأداء عممو عمى أتـ صورة فيو 

األكثر عطاًء واألكثر تحماًل لممسؤولية يمتمؾ معمومات في اغمب موضوعات 
المعرفة دفعنا الفضوؿ لكي نسألو في أي مدرسة ابتدائية كنت قاؿ في مدرسة 

رة المدرسة كانت تحثيـ عمى المطالعة الحرة وتشجع االفتوة النموذجية واف إد
التالميذ عمى االشتراؾ في مجمة المزمار ومجمتي المناسبة ألعمارىـ والييئة 

التدريسية تشجع التالميذ عمى القراءة الحرة والتثقيؼ الذاتي وقد خصص تكريـ 
شيري لمطالب األكثر استعارة وفي المرحمة اإلعدادية كاف في إعدادية المستقبؿ 

دارة المكتبة تسعى إلى بناء جيؿ مثقؼ واع يسيـ في  وفييا مكتبة مدرسية جيدة وا 
.  تطوير المجتمع

والنموذج الثاني ىو الحوار الذي دار مع إحدى مدرسات المغة العربية في 
عف واقع المكتبات  (إعدادية التحرير لمبنات)إحدى االعداديات في الموصؿ 

المدرسية في محافظة نينوى واقترحت عمينا زيارة إعدادية خديجة الكبرى لمبنات 
.  وقالت إنيا اكتسبت ثقافتيا مف مكتبتيا المدرسية
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عدد االستعارات اليومية عدد الكتب عدد التالميذ أسماء المدارس 
 10 1713 509مدرسة الزىراء االبتدائية لمبنات 

 15 233 520متوسطة المقاصد لمبنات 
ال توجد مكتبة متوسطة العبير لمبنات 

 10 7800 1104اإلعدادية الشرقية لمبنيف 
 10 3420 600اإلعدادية الغربية لمبنيف 
 2 644 310إعدادية التحرير لمبنات 
 10 3383 292إعدادية الموصؿ لمبنات 

 15 2159 433إعدادية خديجة الكبرى لمبنات 
 2 291 505إعدادية اليمف لمبنات 

عدد االستعارات في عينة الدراسة  (1)جدول 
والباحثاف يعداف ىذه المكتبة أنموذجًا جيدًا لممكتبة المدرسية في محافظة 

نينوى حيث تجد في ممراتيا اإلرشادات والتوجييات التي تحث التمميذات عمى 
القراءة الحرة وىنالؾ تعاوف بيف إدارة المدرسة والييئة التدريسية مع أمينة المكتبة 
كما اف ىناؾ ساعة مخصصة لممطالعة لمدرسة المغة العربية وكانت ثمرة ىذا 

-2006التي صدر منيا في العاـ الدراسي  (سمـ المجد)التعاوف صدور مجمة 
 ستة إعداد ولكؿ عدد موضوع مستقؿ بأقالـ المدرسات والتمميذات وتتميز 2007

ىذه المجمة باإلخراج الجميؿ واألسموب السيؿ والبسيط وكثرة الصفحات الممونة 
.  فييا
:  الخدمات غير المباشرة وتشمل. ب
عممية اختيار وطمب واستالـ الكتب وقد تكوف عمى سبيؿ اإلىداء أو : التزويد. 1

ولمتزويد ميزانية وىو باب خاص . التبادؿ وكذلؾ لمراقبة السالسؿ والتجميد
ضمف الميزانية العامة السنوية لممكتبة يخصص لمصرؼ منو عمى مشتريات 

  .(1)الكتب المطموب إضافتيا لممجموعة

                                                 

المعجـ الموسوعي لعمـو المكتبات والتوثيؽ . عبد التواب شرؼ الديف، عبد الفتاح الشاعر (1)
 .16، ص1984كاظمة لمنشر والترجمة والتوزيع، : الكويت. والمعمومات
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الفهرسة والتصنيف . 2
تعد الفيرسة مف اإلجراءات الفنية الميمة لمسيطرة عمى الكـ اليائؿ مف : الفهرسة

المعرفة البشرية وىي مفتاح التنظيـ الفني لممكتبات إذ يستحيؿ بدونيا البحث 
.  والتنقيب وتوجيو المستفيديف واالنتفاع الكامؿ بمقتنيات المكتبة

وتعرؼ الفيرسة بأنيا فف رصد ووصؼ أوعية المعمومات بطريقة تجعؿ مف اليسير 
التعرؼ عمى طبيعتيا، ومعرفة ماىو متاح منيا وكيفية الوصوؿ إليو واسترجاعو 

. (1)مف اجؿ االستخداـ
ويشترؾ جميع . ىو عممية تجميع األشياء المتشابية معاً : التصنيفويعرؼ 

أعضاء المجموعة الواحدة، أو القسـ أو الصنؼ الواحد، الناتج عف التصنيؼ في 
. خاصية واحدة عمى األقؿ ال يممكيا األعضاء أو األقساـ أو األصناؼ األخرى

أما األشياء التي تصنؼ فقد تكوف وحدات مادية، أو أفكارا عف الوحدات المادية، 
.  (2)أو وحدات مجردة

: الدراسة املودانوة

نما ىي حجرات  مكتباتنا المدرسية لـ تصمـ في األصؿ لتكوف مكتبات وا 
أو قاعات دراسية عادية تـ استخداميا كمكتبات دوف أي تحوير أو تعديؿ مما نتج 

 والمكاف المناسب لممكتبة المدرسية يجعمنا (3)عنو إعاقة الخدمة المكتبية المدرسية
نحصؿ عمى أقصى فائدة مف أية مجموعة مف الكتب فيجب اف يتوفر مكاف 

مناسب ومستقؿ لممكتبة وكؿ التعميمات واألوامر الصادرة مف وزارة التربية منذ عاـ 
                                                 

تقويـ الوصؼ الببميوغرافي لمفيرس البطاقي في المكتبة المركزية . منى حاـز يحيى الحافظ (1)
جامعة الموصؿ، كمية اآلداب، قسـ . خطوة  أساسية باتجاه حوسبتو: بجامعة الموصؿ

 .10، ص2005، (رسالة ماجستير)المعمومات والمكتبات 

: بيروت. ديوي، العالمي، الكونكرس: أسس التصنيؼ والتصنيؼ العممي. محمود احمد اتيـ (2)
 .9، ص1980دار الجيؿ، 

المكتبة المدرسية الشاممة وتكنولوجيا المعمومات  . محمد عبد اليادي الدرىوبي (3)
            www. Lybrarians. info/Journal/no6/schol-lib. htm 26/2/2008  

http://www.lybrarians.info/Journal/no6/schol-lib.htm
http://www.lybrarians.info/Journal/no6/schol-lib.htm
http://www.lybrarians.info/Journal/no6/schol-lib.htm
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 ولحد اآلف تؤكد عمى ضرورة إيجاد ذلؾ المكاف المناسب ويوجد الكثير مف 1960
 المدارس التي لـ تحقؽ ىذا الشرط فاإلعدادية الشرقية لمبنيف التي عدد تالميذىا

فاف مكاف مكتبتيا غير مالئـ ألنو ضيؽ جدًا حيث  (8700) وعدد كتبيا (1104)
وفييا قاعة مطالعة ال  (2ـ16)اف المكاف المخصص لرفوؼ الكتب ال يتجاوز 

يوجد فييا أي منضدة لممطالعة، وبما اف المسؤوؿ عف المكتبة ىو مدرس مادة 
كما اف اإلعدادية . األحياء فقد حوؿ قاعة المطالعة إلى صؼ دراسي لمادة األحياء

فاف موقع مكتبتيا غير  (3420)وعدد كتبيا  (600)الغربية التي عدد تالميذىا 
واف الرفوؼ ممتدة إلى  (2ـ12)مالئـ ألنو ضيؽ جدًا بحيث ال تتجاوز مساحتو 

السقؼ وال توجد في المكتبة قاعة مطالعة وكذلؾ الحاؿ مع بقية عينة دراستنا مف 
تبيف عدـ مالءمة مكانيا لضيؽ ىذه األماكف وال توجد فييا . المكتبات المدرسية

ولو . مناضد وكراٍس وحجـ المكتبة ال يتناسب مع عدد الكتب وتالميذ المدارس
نظرنا إلى معايير المكتبات المدرسية لوجدناىا توصي باف يكوف فييا عدد المقاعد 

مف إعداد التالميذ في المدرسة واحد ىذه % 10إلى % 5لجموس المطالعيف مابيف 
 (1)مف مقاعد جموس التالميذ% 20إلى % 15المعايير يوصي ضرورة توفير 

وينبغي لممكتبات المدرسية اف يكوف أثاثيا مناسبًا ومرتبًا وتراعى فيو مسألة توزيع 
اإلضاءة والراحة وسيولة اإلشراؼ وىذا بدوره يعد ذا أىمية لجماؿ المكتبة وجوىا 

ومف األمثمة عمى كيفية استخداـ األثاث بشكؿ مناسب ما وجدناه في مكتبة 
كتابًا وعدد تمميذاتيا  (2159)إعدادية خديجة الكبرى لمبنات والتي يبمغ عدد كتبيا 

وتبدو مثالية مف حيث حجميا حيث اف الرفوؼ فييا مرتبة بشكؿ يعطي  (433)
جمالية لممكتبة حتى يتراءى لمفرد باف المجموعة المكتبية اكبر بكثير مف العدد 

الحقيقي لمكتب وفي وسط المكتبة منضدة كبيرة لممطالعة محاطة بالكراسي والمكتبة 
مزينة بشكؿ معقوؿ يتميز بالذوؽ والبساطة حيث اف الفرد يشعر بالترحاب عند 

دخولو إلى المكتبة كما اف اإلنارة في المكتبة جيدة ونوافذ المكتبة تطؿ عمى 
.  الحديقة الجانبية لممدرسة
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واف مسؤولية اقتناء واختيار الكتب لمكتبات المدارس العراقية تتـ مف قبؿ 
:  ثالث لجاف واف كانت أىميتيا تختمؼ مف لجنة إلى أخرى وىي

ىي لجنة انتقاء وشراء الكتب وىذه المجنة تشكؿ في كؿ : ةالمجنة الرئيسي. أ
مديرية عامة لمتربية وتتكوف مف المدير العاـ رئيسًا وعضوية احد المعاونيف 

لمديرية التربية وممثؿ مف اإلدارة المحمية ومشرؼ تربوي ومسؤوؿ شعبة 
.  (1)المكتبات المدرسية واحد المعمميف أو المدرسيف الكفوئيف

: ومف مياـ ىذه المجنة
انتقاء المطبوعات لممكتبات المدرسية وفقا لممعايير الموضوعة مف قبؿ المجنة . 1

.  المركزية النتقاء وشراء الكتب
شراء الكتب والمطبوعات وتوزيعيا عمى المدارس ضمف التخصيصات . 2

 . المحددة

المجنة المركزية النتقاء واختيار الكتب مف مديرية المكتبات في وزارة التربية . ب
وتقوـ ىذه المجنة بالنظر في الكتب التي تردىا ومف ثـ تحيميا إلى الخبراء 
لغرض تقييميا وتحديد مدى صالحيتيا لمكتبات المدارس التي تستفيد منيا 
وبعد اف تقرر صالحية تمؾ الكتب لممكتبات المدرسية تقوـ مديرية المكتبات 

المدرسية في وزارة التربية بتعميـ عناونات الكتب عمى شعب المكتبات 
المدرسية في مديريات التربية لغرض عرض تمؾ الكتب وتعميميا عمى 

(2)يرونو مناسبًا لمكتبتيـ مدارسيـ ليتسنى ليـ اختيار ما
. 

لجنة المكتبات وتتألؼ ىذه المجنة في كؿ مدرسة سنويًا في ضوء نظاـ . ج
 وتتكوف مف المدير أو المعاوف رئيسًا ومف بعض 1974  لسنة4المكتبات رقـ 

أعضاء الييئة التدريسية فضاًل عف بعض التالميذ وأميف المكتبة في تمؾ 
ومف مياـ ىذه المجنة النظر في اقتناء واختيار الكتب التي تيدى . المدرسة

 إلى المكتبة لتحدد مدى صالحيتيا وغالبًا ما يتـ إىداء الكتب لمكتبات

                                                 

 .39المصدر نفسو، ص( 1)

 .43المصدر نفسو، ص( 2)
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المدارس في أسبوع المكتبة المدرسية الذي يقاـ سنويًا لغرض جمع التبرعات 
لتمؾ المكتبات فضاًل عف قياـ تمؾ المجنة باختيار وشراء الكتب مف نثرية 

 ىذا ويعد اإلىداء مف القنوات (1)المدرسة ومف الجزء المخصص لممدرسة
الميمة لتزويد المكتبات المدرسية سواء كاف مف األفراد أو مف المؤسسات 

 تقريبًا كانت إدارات المدارس وأمناء المكتبات 1998والجمعيات ومنذ سنة 
المدرسية يوجيوف تالمذتيـ اف تتركز اىداءاتيـ عمى االختصاصات العممية 

أما في . الفيزياء، الكيمياء، األحياء، الرياضيات واف تكوف طبعتيا حديثة
شعبة / الوقت الحاضر فقد صدرت توجييات مف مديرية الشؤوف الفنية

المكتبات المدرسية بعدـ قبوؿ أي كتاب لممكتبة كيدية والتزويد يكوف مركزيًا 
وحصريًا بيا وحسنًا فعمت في ىذا الظرؼ حينما قامت بعدـ قبوؿ أي كتاب 
ييدى إلى المكتبة مف أي جية كانت تحسبًا مف إدخاؿ كتب تيدؼ إلى إثارة 

الفتف الطائفية أو العنصرية وربما تكوف معموماتيا غير دقيقة وتحمؿ بيف 
.  صفحاتيا أفكارا ىدامة لتيدـ عقوؿ أجياؿ المستقبؿ البريئة

:   ويكوف تطوير المكتبة مبنيًا عمى ثالث دعائـ ىي
.  اف يكوف ىناؾ كتب يتـ اختيار المناسب منيا لتمؾ المكتبة .1
.  اف يكوف ىناؾ مبالغ كافية الختيار تمؾ الكتب .2
اف يكوف ىناؾ أشخاص يتصفوف بصفات خاصة يستطيعوف القياـ بذلؾ  .3

.  (2)االختيار
 لقد تبيف اف مجموعة عينة المكتبة المدرسية كتبيا مناسبة ألعمار التالميذ 

ومستواىـ الثقافي ىذا ما ذكره أمناء وأمينات المكتبات المدرسية وما شاىدناه مف 
وقد اطمعنا عمى كتب حديثة ومتنوعة المواضيع قد . المالحظة المباشرة لمكتب

شعبة المكتبات / وصمت إلى اإلعدادية الشرقية مف مديرية الشؤوف الفنية
.  المدرسية
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 ويتـ فيرسة وتصنيؼ كتب مكتبات المديرية العامة لتربية نينوى حسب 
: تصنيؼ ديوي العشري حسب أقسامو العشرة وىي

 العمـو البحتة 500 المعارؼ العامة  000
 العمـو التطبيقية 600 الفمسفة   100
 الفنوف  700 الديانات   200
 اآلداب  800 العموـ االجتماعية  300
 الجغرافيا، التراجـ، التاريخ 900 المغات   400

حيث يعد كؿ قسـ مف األقساـ الرئيسة مقامًا أما البسط فيكوف رقـ تسمسمي حيث 
ثـ الذي يميو والذي يميو فمثال كتاب في عمـ  (1)اف الكتاب األقدـ يأخذ الرقـ 

والبسط  (300)االجتماع بعنواف اإلنساف مرآة المجتمع فقد وضع لو رقـ المقاـ 
ضمف مجموعة  (2) ويرتب في الرؼ بتسمسؿ الكتاب 2/300فيصبح الرقـ  (2)
عمـ االجتماع المكتوبة بخط كبير عمى الرؼ وىذه الطريقة المتبعة في كؿ  (300)

المدارس سواء كانت عمى شكؿ فيارس كما ىو الحاؿ في اإلعدادية الغربية أو 
عمى شكؿ سجالت قسمت موضوعيًا حسب تصنيؼ ديوي العشري وعند رغبة 
الطالب باستعارة كتاب في موضوع معيف يعطى لو السجؿ الخاص بالموضوع 

الذي يرغب فيو وبدوره يختار الكتاب المطموب ليقوـ أميف المكتبة بإعارة الكتاب 
وىنالؾ تنظيـ آخر تتبعو بعض المكتبات المدرسية حيث تسجؿ الكتب في . لو

ونفس الرقـ يعطى لمكتاب ليرتب عمى الرؼ وفؽ ىذا . السجؿ بأرقاـ تسمسمية فقط
الرقـ التسمسمي وجميع الكتب الموجودة في المكتبة مدونة في نشرة كبيرة تعمؽ عمى 
جدراف المكتبة ومسجؿ عمييا عناونات الكتب وأسماء مؤلفييا مع األرقاـ الخاصة 

.  بيا وىذه الطريقة متبعة في متوسطة المقاصد لمبنات

  النتائـــج

( 200)  لقد أوصى اتحاد المكتبات األمريكية باف لكؿ مدرسة فييا اقؿ مف
 كتاب واف ىناؾ معايير كمية 1700-1000تمميذ يجب اف ال تقؿ مجموعتيا عف 

وضعت بشأف تنمية مجموعة الكتب في المكتبة المدرسية باف يكوف لكؿ تمميذ 
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نسبة معينة مف الكتب أي بأنو ينبغي اف يتوفر في كؿ مكتبة مدرسية نسبة معينة 
مف الكتب وتأمؿ مديرية المكتبات المدرسية في وزارة التربية اف يكوف لكؿ تمميذ 

خمسة كتب في المدارس االبتدائية وثمانية كتب في المدارس الثانوية وواقع 
المكتبات المدرسية يشير إلى اف المكتبات المدرسية القديمة في الموصؿ تكاد 
تكوف مكتباتيا تقارب النسبة المحددة بالمعايير الكمية كاإلعدادية الشرقية التي 

في حيف اف النسبة زادت عف النسبة المقررة  (7.06)تبيف فييا اف نصيب التمميذ 
( 11.058)لكؿ تمميذ في إعدادية الموصؿ لمبنات حيث اف نصيب كؿ تمميذة 

ونصيب  (3.3)ومدرسة الزىراء االبتدائية نصيب التمميذة مف مجموعة المكتبة 
إال اف النسبة  (4.98)التمميذة الواحدة في إعدادية خديجة الكبرى لمبنات كاف 

متدنية جدُا بالنسبة لمتوسطة المقاصد لمبنات الف المكتبة حديثة التكويف حيث اف 
. أي اقؿ مف نصؼ كتاب (0.44)نصيب كؿ تمميذة مف مجموعة المكتبة 

نصيب التمميذ عدد الكتب عدد التالميذ أسماء المدارس 
 3, 3 1713 509مدرسة الزىراء االبتدائية لمبنات 

 0, 44 233 520متوسطة المقاصد لمبنات 
ال توجد مكتبة متوسطة العبير لمبنات 

 7, 06 7800 1104اإلعدادية الشرقية لمبنيف 
 5, 7 3420 600اإلعدادية الغربية لمبنيف 
 2, 07 644 310إعدادية التحرير لمبنات 
 11, 58 3383 292إعدادية الموصؿ لمبنات 

 4, 98 2159 433إعدادية خديجة الكبرى لمبنات 
 0, 57 291 505إعدادية اليمف لمبنات 

 عدد التالميذ وعدد الكتب ونسبة الكتب لمطالب الواحد في عينة الدراسة (2)جدول 
 

  يتبيف مف ذلؾ اف المدارس القديمة كانت قد كونت ليا مجموعة مكتبية 
جيدة، وكمما كانت المدرسة حديثة التكويف تكوف أعداد الكتب في مكتبتيا قميمة أو 
ال يكوف لممكتبة وجوٌد في المدرسة كما ىو الحاؿ في متوسطة العبير لمبنات التي 

.  1995تأسست سنة 
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  اف مكتبة إعدادية خديجة الكبرى لمبنات تعد عالمة مضيئة تنير الطريؽ 
وتصنع الحياة بالعمؿ والتعاوف والمحبة لبناء جيؿ مثقؼ واع قادر عمى التطوير 

اف مثؿ ىذه المكتبة يمكف اف تعد أنموذجًا . الثقافي واالجتماعي والسياسي لمبالد
.  جيدًا لممكتبة المدرسية في المحافظة وفي العراؽ

التوصوات واملقرتحات 

  مف األفضؿ اف يكوف اختيار الكتب لممكتبات المدرسية ضمف مواصفات 
بحيث تتناسب مع ما يفترض غرسو مف قيـ ومبادئ اجتماعية مقبولة تتوافؽ مع 
متطمبات المجتمع ومع األعراؼ االجتماعية المتعارؼ عمييا في ذلؾ المجتمع، 

: لذلؾ يفترض اختيار كتب المكتبة المدرسية وفؽ المعايير اآلتية
.  ذات عالقة باألىداؼ التربوية لممدرسة والنظاـ التعميمي لمبمد .1
.  تتسـ بوضوح مادتيا العممية، وبسيطة في طريقة معالجة الموضوع .2
اف تتماشى مع ميوؿ وحاجات التالميذ العممية والترفييية، وتنمي المواىب  .3

.  الفنية والعممية لدى التالميذ
اف التتعارض مع القيـ والعادات والتقاليد والمفاىيـ الروحية والسياسية لمبمد  .4

ىدؼ تربوي وتتصؼ - مثؿ القصة - ويجب اف يكوف لكتب التسمية والترفيو 
أما الكتب العممية . بجودة األسموب واف يتوفر فييا عنصر التشويؽ والخياؿ

فيجب اف تتوفر فييا دقة المعمومات والحداثة واختيار الكتب التي تناسب 
التمميذ وتساعده عمى التعرؼ عمى دنيا العموـ، أما الكتب الدينية فيجب اف 

تتحاشى الكتب الجدلية والتي تدعو إلى الطائفية ويجب اف توفر الكتب التي 
تدعو إلى الفضيمة وحسف األخالؽ واالعتزاز بالنفس، أما كتب التاريخ فيجب 
اف تتوفر فييا دقة المعمومات والعرض الواضح مع األسموب الفني في سرد 

.  الحقائؽ
  واف أي خدمة مكتبية تعد غير متكاممة إال إذا احتوت عمى مجموعة كافية 

: مف الكتب ويتـ اختيار الكتب وفؽ خطة مرسومة تبنى عمى أساسيف ميميف ىما
واف األساس لتنمية . بناء المجموعة األساسية لممكتبة (2)خدمة القراء  (1)
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مجاميع المكتبة المدرسية وتطورىا يعتمد أواًل وأخيرا عمى الميزانية التي تخصص 
ليا فإذا أردنا النيوض بالمكتبة المدرسية فالبد اف يكوف ىناؾ مبمغ مف الماؿ 

.  الكافي يخصص سنويًا لكؿ مدرسة

:  واملعاوري النوعوة جملموعة املكتبة املدرسوة هي

.  اف ال تكوف العناونات مكررة. أ
اف يكوف التوزيع بالتوازف لمعناونات المتوفرة في المكتبة بحيث ال يطغى . ب

.  موضوع عمى آخر وحسب الحاجة في الموضوعات
حداثة الموضوع وخاصة الكتب الموجودة في المدرسة في الموضوعات سريعة . ج

.  التطور
مالءمة المجموعة لممستويات القرائية لمتالميذ وذلؾ بتحميؿ ميوؿ التالميذ . د

.  ومستوياتيـ وأعمارىـ مف خالؿ سجؿ االستعارات والبطاقات
:  ومف مقترحات أمناء وأمينات المكتبات المدرسية العينة

 في عمـ المعمومات والمكتبات لكي سضرورة تعييف حممة الدبمـو والبكالوريو .1
.  يتولوا مسؤولية المكتبات المدرسية في مدارس محافظة نينوى

تخصيص مكاف واسع ومالئـ لممكتبة مع قاعة المطالعة يجعمنا نحصؿ عمى  .2
.  أقصى فائدة مف أية مجموعة مكتبية

إنشاء مكتبة مدرسية مركزية عمى غرار المكتبة المركزية في الجامعة تقـو  .3
بتزويد وفيرسة وتصنيؼ الكتب بشكؿ مركزي موحد واف يكوف أميف المكتبة 
المدرسية ال تقؿ شيادتو عف الماجستير في مجاؿ المعمومات والمكتبات واف 
يعطى الصالحيات التي تمكنو مف القياـ بعممو ويساعده مالؾ مؤىٌؿ تأىياًل 
عمميًا في مجاؿ المعمومات والمكتبات الختيار الكتب والمطبوعات لممكتبات 
المدرسية كما تقوـ بزيارات ميدانية لمكتبات المدارس لمعرفة ما تحويو وما 

تحتاجو مف عناونات وموضوعات والستبعاد الكتب غير الصالحة والتالفة واف 
تشمؿ ىذه المجنة مختمؼ التخصصات وتعقد اجتماعات منظمة وتصدر 

واألفضؿ اف تتحوؿ ىذه . فيارس قياسية بما يناسب المكتبات المدرسية
 . المكتبة المدرسية مع مرور الزمف إلى مركز لمصادر التعمـ
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رفد المكتبات المدرسية بالكتب العممية الحديثة والبسيطة التي تناسب أعمار  .4
 . التالميذ ومستواىـ الثقافي

 . تجييز المكتبات المدرسية بالمناضد والكراسي والدواليب .5

تجييز المكتبات المدرسية بأجيزة الحاسوب الالزمة لخزف المعمومات  .6
 . الببميوغرافية لمكتب واسترجاعيا آلياً 

المكتبات المدرسية العريقة تضـ بيف رفوفيا كتبًا ودوريات نادرة غير متوفرة  .7
في غيرىا مف المكتبات فيوجد في مكتبات اإلعدادية الشرقية والغربية لمبنيف 

عدادية الموصؿ لمبنات نقترح سحب . كتاب اغمبيا كتب نادرة (14602) وا 
 . ىذه الكتب النادرة ووضعيا في المكتبة المركزية لتربية محافظة نينوى

عمى إدارات المدارس العمؿ عمى تشجيع الطمبة عمى القراءة الحرة وذلؾ  .8
 . بتكريـ الطالب األكثر استعارة وتعميؽ اسمو وصورتو في لوحة الشرؼ

تخصيص ميزانيات كافية لممكتبات المدرسية لتنمية مجاميعيا وصيانتيا  .9
.  وتجميد كتبيا ودورياتيا وغير ذلؾ
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( 1)ملحــق رقم 

األسئمة التي وجهت إلى عينة أمناء مكتبات المدارس  
ما عدد الطالب أو الطالبات؟  .1
ما عدد كتب المكتبة؟  .2
ما سجالت المكتبة؟  .3
ىؿ يوجد في المكتبة فيارس؟  .4
ىؿ مسؤوؿ المكتبة متفرغ لممكتبة فقط أـ انو مكمؼ بالتدريس فضاًل عف  .5

مسؤولية المكتبة؟  
ما عدد االستعارات اليومية؟  .6
كيؼ يتـ اختيار الكتب في المكتبة ومف يقـو باالختيار؟  .7
شعبة المكتبات المدرسية / ىؿ ترسؿ الكتب الميداة إلى مديرية الشؤوف الفنية .8

ليتـ بعد ذلؾ الموافقة عمييا أو رفضيا؟ 
ما مدى تعاوف مسؤوؿ المكتبة مع إدارة المدرسة أو الييئة التدريسية؟  .9

طبيعة الكتب الموجودة في المدرسة؟  ما .10
كيؼ تتـ فيرسة وتنظيـ محتويات المكتبة ومف يقـو بيذه الميمة؟  .11
ىؿ تتناسب مجموعة الكتب مع المستوى التعميمي والثقافي لمتالميذ وىؿ  .12

تتناسب مع أعمار التالميذ؟ 
أىـ المقترحات لتطوير المكتبة التي أنت مسؤوؿ عنيا؟  ما .13
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The Role of School Library in Developing the 

Community Culture: Nineveh Directorate of 

Education Libraries as a Model 

Prof. Dr. Mahmood S. Ismael

  & Akram M. Fathi

**
  

Abstract 

  The research aims at defining the traditional and modern 

concept of school library. The aims and function of school 

library which encourages students to read and prepares an 

educated and a ware generation capable of developing the 

community in all its aspects.  

  The school libraries in Iraq generally and in Nineveh 

province especially passed through many stages but the most 

important one is the issue of the school libraries law no. 54 in 

1974 which established the scientific bases of the school 

library.  

  The research has come up with many results the most 

important one is that there are school libraries in Nineveh 

province that hold a good collection of rare and valuable 

books. These obtained during the previous years of its life. 

Some libraries have but few books, other libraries have no 

books at all, and there are many examples of that.  

                                                 

 Dept. of Information and Librarianship/ College of Arts/ University of 
Mosul. 

**
 College of Arts/ University of Mosul. 
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  The study recommends that selection of school libraries 

collections of books should be done according to definite 

standards, as well as establishing a central school library for 

the directorate general of Nineveh education which resembles 

University of Mosul central library.  


