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 الملخص:   
نشطة أبات تقدًن اخلدمة ادلكتبية للطلبو يف ادلدارس بالطرؽ التقليديو يشكل عبئا كبَتا على ادلدارس يف ظل التزايد الواضح يف 

ليات دلواكبة التغَتات السريعة لتحفيز آصبح من الضركرم البحث عن أماـ ىذه  ادلعضلو ألكًتكنية عرب االنًتنت، ك النشر اإل
 نتاج ادلعرفة دبا خيدـ عملية التعلم . إل ؛ كالبحثالطلبة على التعلم الذايت

تناكؿ البحث خلفية نظريو عن كاقع ادلكتبات ادلدرسية يف الضفو الغربية، كسبل تطويرىا كربديثها من خالؿ مشركع مركزم 
عطاء صالحيات للمدارس إمع  للتدريب الًتبوم( مكتبة ادلعهد الوطٍت(دارتو من ادلكتبة ادلركزية للوزاره إللمكتبات ادلدرسية يتم 

ك قيم ادلكتبة، من خالؿ فهرس موحد أمناء ادلكتبات أرجاع من خالؿ إعاره ك إدارة مكتباهتم التقليدية من عرب الويب إل
لكًتكين كاحد على الشبكة، كالتزكد بكل جديد يتم من خالؿ ادلكتبة ادلركزية كتعمم على مجيع ادلدارس يف الوطن عرب إكزلتول 

كيفعل العالقة كادلنفعة بُت العناقيد ادلدرسية يف رلاؿ  ،كيزيد من تنوعها ،دبا يوفر ادلاؿ يف شراء الكتب libsys. Webنظاـ 
كعية ادلعلومات كقصص النجاح، كىذا سوؼ ديمكِّن مدارس الوطن من االستفادة من كم أكرب من مصادر ادلعلومات أتبادؿ 

عداد كالتهيئة سيكتفي بأدائو دلرة ثر من نسخة، عالكة على أف اجلهد ادلبذكؿ يف اإلدكف احلاجة إىل تكرار اقتناء ادلصدر بأك
 كاحدة، كل ذلك كفق صور تنظيمية، كمالية، كقانونية موجهة لذلك الغرض.

 .مع الًتكيز على منهج التحليل الوثائقي للبيانات اليت مت مجعها ادلنهج الوصفي التحليلي كادلسحي مت استخداـ كقد 
 

Abstract 

The provision of library services to students in traditional ways has become a huge burden 

on schools in light of the increasing breakthrough in online publishing activities. In light of 

this dilemma, it is necessary to search for mechanisms to cope with rapid changes to 

motivate students to self-study and research to produce knowledge to serve the learning 

process.  

The study dealt with the theoretical background about the real situation of school libraries 

in the West Bank, and ways of developing and updating them through a central project for 

school libraries managed by the Central Library of the Ministry (National Institute for 

Educational Training Library)  giving authority of schools through the web to manage their 

traditional libraries.  This includes: lending and borrowing through librarians through a 

unified index and online content. All new feeds are delivered through the central library 

and distributed to all schools at home via the libsys. Web system, which providents and 

save  money in the purchase of books and increase the diversity and makes the relationship 

and benefit between the clusters of school in the exchange of information vessels and 

success stories. This, in turn, will enable schools in  Palestine to benefit from a larger 

source of information with no  need to possess or have  more than one copy of the source. 

In addition, the effort spent in the preparation and induction will be limited to one-time 

performance, all are inparalled with  , financial and and restrictive rules  at the ministry of 

education in Palestine that are related to this purpose. 

Descriptive, has been used in this research analytical. 
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 مقدمة :
يسر احلصوؿ على مصادر  يف شىت اجملاالت كاالتصاالت الذم يشهده العامل ادلعاصر يف رلاؿ ادلعلومات كالتقنيات  ف التطورإ

ساىم الذم بدكره ، ك نًتنتعرب اإلنتاج ادلعرفة يف شىت بقاع العامل إكاعادة  ،دبشاركة ادلعلومات مسحتنوات متعدده قادلعرفة عرب 
كادلكتبات الرقمية اليت ترتبت عليها ثوره معرفية غَتت  ،لكًتكنيةكمن مث ادلكتبات اإل ،يف ظهور مصطلح الكتب االلكًتكنية

النظره التقليدية للحصوؿ على ادلعرفة من ادلكتبات التقليدية اليت عجزت عن تقدًن خدمات جديده متطوره للمستفيدين 
   .م زماف كمكافأيف  كالباحثُت عن ادلعلومة من الطلبة 

عليها يف  دمة ادلكتبية للطلبو يف ادلدارس بالطرؽ التقليدية يشكل عبئا كبَتان ستمرار يف تقدًن اخلصبح اإلأماـ ىذا التحدم أ
ألف ادلكتبة ادلدرسية الواحدة مهما كانت ضخامة رلموعاهتا ادلصدرية فإهنا ال تستطيع دبفردىا تأمُت كل  ؛دارهتا كتفعيلهاإ

الالزمة القتناء مصادر ادلعلومات كخاصة ادلصادر ادلتطلبات ادلعلوماتية للمستفيدين، كتقف عاجزة عن توفَت النفقات 
ضافة إنظمة ،كالتكلفة العالية لشراء األ ،نًتنتنظمة تشغيل تتوافق مع الشبكات العادلية عرب اإلحاجتها أللكًتكنية، بسبب اإل

عض ادلصادر التقليدية كربوذلا صعوبة البقاء على ادلصادر التقليدية يف ظل التزايد الواضح يف أنشطة النشر اإللكًتكين، كاندثار بل
 إىل الشكل اإللكًتكين.

لتوفَت بيئة تعليمية تتنبع فيها  كتقنية ادلعلومات ،كعلى ضوء االىتماـ الواضح من قبل كزارة الًتبية كالتعليم العايل بالرقمنة
على طرح مشركع ربط  للتدريب الًتبوم سعى ادلعهد الوطٍت ( 9، ص  2017ساليب تربوية حديثة )كزارة الًتبية كالتعليم، أ

جراءات زلدده جبدكلو من خالؿ كضع خطة اجرائية كاضحة ادلعامل كاإل للتدريب الًتبوم ادلكتبات ادلدرسية دبكتبة ادلعهد الوطٍت
 ،لكًتكنيةؼ التسجيالت كالوثائق اإلمن اآل كافة لتجميع ما ربتويو ادلكتبات ادلدرسية ،2022-2018زمنية كاضحة 

البيئة ادلركزية  لتصبح،   libsys. Webمصادر ادلعلومات ذات القيمة القصول يف ادلكتبة ادلركزية للوزاره كاليت تعتمد نظاـ ك 
لكًتكين إضمن فهرس موحد كزلتول  كافة،  كادلكتبة ادلركزية لوزارة الًتبية كالتعليم العايل ،قتنيات ادلكتبات ادلدرسيةدل ادلوحده
 ،دبختلف شرائحهم من طلبو ادلدارس يقدـ اخلدمة لركاد ادلكتبةك  ،الشبكة السحابيةعلى ادلدارس عرب يعمم  ،ديللتزك كاحد 

كادلدربُت ادللتحقُت بالربامج التدريبية لتمكينهم من  ،كادلتدربُت ،داريُتكاإل ،كالدارسُت ،مور، كالباحثُتألكلياء اأك  ،كادلعلمُت
صيب برامج لالستفاده من اخلدمة ننًتنت على مدار الساعة بدكف احلاجة لتعرب اإلنواعها أالوصوؿ دلصادر ادلعرفو كادلعلومات ب

اسم مستخدـ ككلمة مركر ليتمكن من ادارة مجيع مدارس الوطن مدير ادلدرسة يف ك أ ،قيم ادلكتبةك أ ،مُت ادلكتبةأمع منح 
لتمكينهم من نشر كتعميم  ضافة إعليها،  اليت التقليدية ادلكتبات ادلدرسيةدلا ىو متوفر من كتب يف  ،رجاعالعاره كاإلإحركات 

  لتقوية رلتمعات التعلم على مستول الوطن. ؛عرب النظاـقصص النجاح كادلبادرات 
 

 :مشكلة البحث
كمتطوره للمستفيدين كالباحثُت  ،تتلخص مشكلة البحث يف عدـ قدرة ادلكتبات ادلدرسية التقليدية على تقدًن خدمات جديده

صبح أ ادلشكلةماـ ىذه  أك كما يرتبط بو من رقمنو كتنوع يف مصادر ادلعلومات،  ،اجلديدعن ادلعلومة  زبدـ احتياجات ادلنهاج 
التعلم الذايت  لتحفيز الطلبة على ؛يف عصر ادلعلومات كالرقمنة ليات دلواكبة التغَتات السريعةآمن الضركرم البحث عن 

ىنا ديكن بلورة مشكلة كمن . لكًتكنية كالرقميةكما يف ادلكتبات اإلالتعليم كالتعلم  نتاج ادلعرفة دبا خيدـ عملية إل ؛البحثك 
 : اآليتيف السؤاؿ الرئيس  البحث
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 يساىم مشركع ربط ادلكتبات ادلدرسية بادلكتبة ادلركزية لوزارة الًتبية كالتعليم العايل الفلسطينية)مكتبة ادلعهد الوطٍت كيف
 ؟يف حل ادلشكلة  libsys.web ( كادارة احملتول رقميا  للتدريب الًتبوم

 
 مصطلحات البحث:

كغَت  ،الغرؼ احتوت على رلموعة من ادلواد ادلكتبية ادلطبوعةك رلموعة من أ ،ك غرفةأ ،عباره عن بناية :المكتبة المدرسية
ادلناسبة  لتقدًن اخلدمات ادلكتبية؛ شراؼ مهٍت متخصصإكتيسَت استخدامها ربت  ،حسن اختيارىا كجرل تنظيمهاكأ ادلطبوعة

 . (10،ص 2009جملتمع ادلدرسة من ادلعلمُت كالطلبة)ابراىيم ،
رحيا، اخلليل، القدس، بيت حلم، جنوب اخلليل، أ: كىي مديريات الًتبية ) المحافظات الشماليةمديريات التربية والتعليم في 

، قباطية، قلقيلية، نابلس، يطا( ،) كزارة جنوب نابلس، جنُت، راـ اهلل، سلفيت، مشاؿ اخلليل،ضواحي القدس، طوباس، طولكـر
 (.   //:www.mohe.pna.pshttpsافظات الشمالية، ، مديريات الًتبية كالتعليم احمل 2018الًتبية كالتعليم العايل،
كالثانوم،يتعلم فيها  ،ساسيكثر من مراحل التعليم األأك أ ،كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء: المدارس الحكومية

 .(6، ص2017)كزارة الًتبية كالتعليم، . كتشرؼ عليها الوزاره ،كثرأك أ ،الطالب تعليما نظاميا، كيقـو بالتعليم فيها معلم
مناء مكتبات متخصصوف يف أ كادلنظموف خلدماهتا )مسؤكلو ادلكتبات( ،عماؿ ادلكتبة ادلدرسيةأ: ىم القائموف بمناء المكتباتأ

غَت متخصصُت  معلمُت مفرغُتك أ ك موزعُت على مدرستُت يف كل منهما نصف مركز،أ ،مفرغُت بشكل كامل ،علم ادلكتبات
، 2016، العايل )كزارة الًتبية كالتعليم. حصص ك تفريغ ستأىيلهم، أحصة يتم ت 12بنصف مركز يف رلاؿ علم ادلكتبات 

 (.187،188ص
دارة كمقرىا يف قسم ادلوارد كادلصادر يف اإل ،لوزارة الًتبية كالتعليم العايل الفلسطينية وىي ادلكتبة الرئيس:للوزارة المكتبة المركزية

لكًتكنيا من إلف عنواف يف شىت رلاالت ادلعرفة مت حوسبتها أ 15000ربتوم على العامة للمعهد الوطٍت للتدريب الًتبوم 
 ىل إحدث النظاـ احملوسب 2017كيف العاـ  ،Libsys )على نظاـ)    2009منذ العاـ  ،فهرسة كتصنيف

libsys.web) )، لربط  تاحة اجملاؿكإل صدارات كادلوارد خلدمة ادلستفيدين،لكًتكين كالرقمي لإللنتمكن من النشر اإل
خلدمة  ؛لكًتكنياإلتصبح ادلكتبة ادلركزية للوزاره  مركز التزكيد للمكتبات ادلدرسية  ؛ادلكتبات ادلدرسية بالنظاـ احملوسب ادلوحد
،مكتبة 2018) كزارة الًتبية كالتعليم العايل،.لكًتكينعادلية يف عصر ادلعرفة كالنشر اإلعملية التعليم كالتعلم كمواكبة التطورات ال

 .(https://www.mohe.pna.ps/libraryادلعهد الوطٍت للتدريب الًتبوم ،    
الثقافة كزارة )ك التبادؿ.أ ،ىداءك اإلأ ،كغَتىا من ادلواد ادلكتبية عن طريق الشراء عملية احلصوؿ على الكتب:ديالتزو 

 (. 4،ص  1998، الفلسطينية
 احلاج)  دارياإك أ ،ك معلماأ ،كاف طالباأسواء  ،نشطة اليت تقدمها ادلكتبة ادلدرسية: ادلنتفع من اخلدمات كاألالمستفيد

 .(36،ص 2004حسن،
، كصحف ككتيبات كنشرات كقصصات )اجملموعات( ،كرلالت ،كمراجع ،: كافة ادلواد ادلطبوعة من كتبمقتنيات المكتبة

 .( 36 ،ص2004احلاج حسن،)   كبصرية كمسعية ،كادلواد غَت ادلطبوعة من كسائل تعليمية
كاحلصوؿ على الفهارس  ،كاالستعراض ،كىي بوابة إلكًتكنية تفاعلية متقدمة تقـو على تقدًن خدمات البحثبوابة المعرفة : 

ىل ادلعرفة كادلعلومات اليت يتم إدخاؿ فهارسها كزلتوياهتا إكادلشاركة فيها، حبيث تكوف بوابة الوصوؿ  ،كاحملتول اإللكًتكين

https://www.mohe.pna.ps/
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حتول اإللكًتكين للطالب كمساعدهتم يف احلصوؿ على ادلعرفة 
م
ثل نقلة نوعية يف توفَت ادل اإللكًتكنية مركزيا. بوابة ادلعرفة سبم

،مكتبة ادلعهد الوطٍت للتدريب الًتبوم ،    2018زارة الًتبية كالتعليم العايل،ك  كالبيانات اليت حيتاجوهنا لدعم التعليم.
https://www.mohe.pna.ps/library.)   

مت تركيبة يف ادلكتبة ادلركزية لوزارة الًتبية كالتعليم )مكتيبة نظاـ متكامل قد  (:libsys.web)نظام الفهرس المركزي الموحد
، حبيث يتم تنفيذ بعض التعديالت عليو  إلستيعاب ادلكتبات ادلدرسية 2017الًتبوم ( يف العاـ ادلعهد الوطٍت للتدريب 

وحدة الجرد ،وحدة اإلعارة المركزية ،وحدة إدارة الوحدات الماديةللوحدات الفرعية كسجالهتا الببليوغرافية كالربط ادلتزامن 
،مكتبة ادلعهد الوطٍت للتدريب الًتبوم، 2018كالتعليم العايل، كزارة الًتبية .وحدة إدارة المشتركين ، وطباعة الباركود

https://www.mohe.pna.ps/library) 
تعمػػػل علػػػى تقنيػػػات إلكًتكنيػػػة حديثػػػة تتسػػػم   ،لكًتكنيػػػةاإل ادلكتبػػػة الػػػيت تشػػػكل مصػػػادر ادلعلومػػػات ىػػػي :لكترونيةةةةالمكتبةةةة اإل

كاإلعػارة، كمػا أهنػا تتضػمن البحػث  ،كالبحػث ،بالكفاءة كالفعالية كتقـو دبجموعػة مػن اإلجػراءات اآلليػة مثػل عمليػات الفهرسػة
كين حبػت كتنظم عناكين ادللفات، كالدكريات، كالكتب، كادلسلسػالت، كاجملػالت، كالوظػائف اإلداريبػة بأسػلوب إلكػًت  ،الببلوغرايف

 .(44-43،ص2003ابا اخليل،)يعمل على شبكات اإلنًتنت ادلختلفة
( Servers:"ىي ادلكتبة اليت تشكل ادلصادر اإللكًتكنية الرقمية كل زلتوياهتا، كال ربتاج إىل مبٌت، كإمنا، ) المكتبة الرقمية

 (. 68، ص 2005ستخداـ ". )ادلالكي، جملموعة من اخلوادـ .) لالستخداـ" ( كشبكة تربطها بالنهايات الطرفية لإل

ادلواد ادلعرفية ادلكتوبة كاليت تعد للنشر على شبكة االنًتنت كالشبكات الرديفة ذلا سواء كاف ىذا احملتول  :المحتوى الرقمي
أك الربامج كالقطع الربرلية. كيشًتط يف ادلادة أف تكوف منشورة  ،أك األشكاؿ ،أك ادلادة السمع بصرية ،يأخذ شكل النص

نًتنت دكف احلاجة إىل الدخوؿ بكلمة مركر، كما يشًتط أف تكوف ادلادة موثقة كمفهرسة للعمـو حبيث يستفيد منها متصفح اإل
. ( 2018يسَت. ))ال. كتفاء بتكديس مواد كما كردت من ادلصدر على الشبكةبشكل يسهل التعامل معها كليس اإل 

 (http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=14500) للمكتبات كتقنيات ادلعلومات. ادلقصود باحملتول الرقمي.
 
 همية البحث:أ

 ،كزارة الًتبية كالتعليم العايل )جلنة السياسات( دبقًتحاتصحاب القرار يف أتزكيد يف على ادلستول احمللي مهية البحث أتكمن 
كالبحث العلمي  ،كتشجيعهم على التعلم الذايت كتوصيات تساىم يف حل مشكلة عزكؼ الطلبة عن زيارة ادلكتبات ادلدرسية،

ربليل البيانات ادلتعلقة بواقع ك  للوزاره، لكًتكنيةالفرص ادلتاحة يف ادلكتبة ادلركزية اإليف ضوء  دبا خيدـ عملية التعليم كالتعلم
مدرسية يف مديريات الًتبية كالتعليم يف احملافظات  اليت يتوفر فيها مكتباتكومية احلمن حيث عدد ادلدارس ادلكتبات ادلدرسية 
مناء أتوزيع ، ريات حسب مستويات ادلدارسكتوزيعها يف ادلديعدادىا إمن حيث  2017-2016للعاـ  الشمالية من الوطن

للموازنة ادلخصصة ضافة إ، من حيث العدد كاجلنس ،الشمالية من الوطن على ادلدارس احلكومية كتبات يف مدارس احملافظاتادل
كادليزانية  ،كعدد ادلدارس ادلستفيده ،من حيث عدد العناكين ،خر ثالث سنواتدلشاريع تطوير كتزكيد ادلكتبات آل سنويان 

يف ، كجدكل ادلشركع ادلقًتح ديللنفقات اليت تصرؼ على التزك اضافة  كاالنشائيةكتبات التطويريو على ادل ادلخصصة للصرؼ
كخدمة مدارس التعلم  ،اجلديده لوزارة الًتبية كالتعليم يف الرقمنةكالتوجهات  ،شكلة دبا يواكب متطلبات ادلناىجادلمعاجلة 

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=14500
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عرب نظاـ ادلكتبة ادلركزية  كادلصادر كادلراجع ،كعية ادلعلوماتأل العالقة كادلنفعة بُت العناقيد ادلدرسية يف رلاؿ تبادؿ يفع، كتالذكي
 .على مدار الساعة  داخل ادلدرسة كخارجها libsys.web الرقمي

 العايل عمل ربالفات اسًتاتيجية بُت ادلكتبة ادلركزية يف كزارة الًتبية كالتعليمل نواهيشكل ادلشركع  على ادلستول االقليميك 
دبا ينعكس على ربسُت جودة مستقبال  الفلسطينية االلكًتكنية، كادلكتبات ادلركزية يف كزارات الًتبية كالتعليم العربية االلكًتكنية

  .اقليميا اخلدمة ادلقدمة لركاد ادلكتبات ادلدرسية
 
  البحث:هداف أ
اجياد  كتقليل التكلفة السنوية ذلذه ادلكتبات من خالؿاىل تطوير كربديث ادلكتبات ادلدرسية  )ادلشركع ادلقًتح( البحثيهدؼ  

ف يتم أبدؿ  ،للتدريب الًتبوم ادلعهد الوطٍت ادلكتبة ادلركزية للوزاره كمقرىا يفيف للمكتبات ادلدرسية فهرس مركزم موحد 
ضافة لتوفَت بوابة إعلى مدار الساعة عرب الويب،  وفَت اخلدمة الرقمية لركاد ادلكتبةتك  ،فهرستها بشكل مستقل يف كل مدرسة

قتصادية ادلكلفة كادلتزايدة، للتخفيف من األعباء اإل ؛نًتنتلكًتكنية تفاعلية للطالب عرب شبكة اإلإىل اجياد بيئة إمعرفية هتدؼ 
ارس الوطن من االستفادة من كم كاجلهود البشرية الكبَتة النامجة عن مالحقة اجلديد من ادلصادر العلمية، كىذا سوؼ ديمكِّن مد

عداد أكرب من مصادر ادلعلومات دكف احلاجة إىل تكرار اقتناء ادلصدر بأكثر من نسخة، عالكة على أف اجلهد ادلبذكؿ يف اإل
 لية، كقانونية موجهة لذلك الغرض.كالتهيئة سيكتفي بأدائو دلرة كاحدة، كل ذلك كفق صور تنظيمية، كما

 
 البحث: حدود

 ادلكتبات ادلدرسية احلكومية يف مديريات الًتبية كالتعليم يف احملافظات الشمالية من الوطن .لمكانية:الحدود ا
 : ادلكتبة ادلركزية للوزاره )مكتبة ادلعهد الوطٍت للتدريب الًتبوم(.الحدود الموضوعية

 2017/2018الحدود الزمانية :
 
 :طار النظرياإل

  :االهمية التربوية للمكتبة المدرسية 
تعترب ادلكتبة ادلدرسية مصدرا مهما من مصادر التعليم كادلعرفة اليت يعتمد عليها النظاـ التعليمي، كتتميز ادلكتبة ادلدرسية عن 

ادلكتبات كما  أكبالتايل سيتأثر دبا يقابل من ،سريةسوار بيئتو األأكؿ مصدر للمعرفة يتعرض لو الفرد باجملتمع خارج أهنا أغَتىا ب
مهارات يف التعامل مع مصادر ادلعرفة كادلعلومات. كلقد تطورت مفاىيم ادلكتبات يف زلتواىا العلمي كالنظرم مع سيكتسبو من 

كبالتايل  ،السًتجاع  ادلعلومات ؛ساليب الفنية ادلتطورةكعلى األ ،ادلكتبات ادلتخصصة كتأكيدىا على تقدًن خدمة ادلعلومات
 (  92-91ص ،2013 ،ا كمسميات معاصرة للعاملُت بادلكتبات . )الشليبكخبَت التكنولوجي ،خصائي ادلعلوماتأظهور 

صبح من الضركرم التحوؿ يف التعليم من ألكًتكنيا إكانتشارىا  ،كنتيجة للتحوالت كالتغَتات السريعة  يف ميداف ادلعلومات
يضا بنفس التسارع كمن خالؿ أف تصبح مصادر ادلعرفة متوفرة أصبح لزاما أكبالتايل   ،ىل البحث كاالستقراءإاحلفظ كالتلقُت 

 .(  40-38ص ، 2011 ،ادلكتبات الرقمية . )علي
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يل ضركرة التوسع يف اخلدمات اليت جيب إتطور مفهـو ادلكتبة من رلرد مكاف القتناء الكتب كادلراجع كتقدديها للمعلم كالطالب  
كعية ادلعلومات ألذا اصبح لزاما استخداـ  ،كالسريع يف التعامل مع التكنولوجيامع ضركرة مسايرة التطور اذلائل  ،ف تقدمهاأ

اليت تتيح للفرد ادلتعلم اكتساب العديد من ادلعلومات كاخلربات من خالؿ )ادلركزية (ىل ادلكتبة الشاملة إكالتحوؿ   ،لكًتكنيةاإل
 يف  ادلدرسة . سوار ادلكتبة التقليدية أادلعرفة ادلتوفرة لديو باستمرار كحارج 

ىل تعميمها يف ادلدارس على إلذلك اىتمت منظمة الًتبية كالعلـو كالثقافة العادلية ) اليونسكو ( بادلكتبات الشاملة كدعت 
كحل الكثَت من ادلشكالت  ،ىدافو كربسُت نوعيتوأثر كاضح على تطوير التعليم كتعميق أذلا من  ادل ؛اختالؼ مراحلها التعليمية

كمنو التكنولوجيا يف مجيع رلاالت  ،مهها االنفجار ادلعريفأك  ،التعليمية اليت برزت نتيجة للتغَتات ادلتالحقة اليت ربدث يف العامل
 .(  51 -44ص  ، 2011 ،احلياة . )علي

كالعاملُت فيها مالحقة التطور  ،دلكتباتمناء اأتوجب على نًتنت يف بداية التسعينات من القرف العشرين كبظهور شبكات اإل
 .(57-56، ص 2003اخليل، ااب) .كالتزكيد كبالتايل ظهرت ادلكتبات الرقمية ،كاالسًتجاع ،التخزين يف عملياتكمواكبتو 

 كقد ظهر يف العامل العريب بعض ادلشاريع يف الرقمنة كمنها :  
 يف مصر .مشركع ادلركز القومي لتوثيق الًتاث احلضارم كالطبيعي  -
 لكًتكنية .زىر اإلمشركع مكتبة األ -
 نًتنت .دارية على اإلمشركع بوابة ادلنظمة العربية للتنمية اإل -
 مشركع مكتبة ادللك فهد الوطنية . -
 ادلكتبة الرقمية للجامعات ادلصرية . -
 مكتبة ادللك عبداهلل بن عبد العزيز الرقمية . -
 .  ( 177-159ص  2010 دلعثمالعربية .     )امكتبة اجلامعة االردنيو  لرقمنة الرسائل  -
 

 :مراحل التحول الى المكتبة الرقمية 
 ىي :  منتظمو مراحل ثالثمنا ضمن إك  ،ىل ادلكتبة الرقمية ال يتم بسرعةإف التحوؿ من ادلكتبة العادية إ

كاسًتجاعها  ،كطرؽ زبزين ادلعلومات ،كالفئة ادلستفيدة ،ىداؼ للمكتبة الرقميةكيتم فيها ربديد األ، االعداد كالتجهيز -
 عداد الكادر البشرم .إك 

يف ىذه ادلرحلة  مكالذم يتميز بدمج مجيع اخلدمات اليت تقدمها ادلكتبة ربت سقف كاحد ، كيت ،التنفيذ كاصلاز ادلشركع -
 كالكادر البشرم .  ،جهزةكاأل ،حتياجاتمُت اإلأت
 ،كالدقة ،كالسرعة ،كاختبار مكونات ادلكتبة الرقمية أكلية،ء ذبربة جراإكفيها يتم التشغيل من خالؿ  ،طالؽ اخلدمةإ -

  (  76-75،ص2010ادلعثم،)بالشكل النهائي.  هاكالشمولية قبل اطالق
ذبربة مكتبة احلسُت  ،ىل مكتبات رقميةإردنية لالنتقاؿ أذبارب مكتبات كمن التجارب العربية اليت سبقت التجربة الفلسطينية 

مشركع  مكتبة احلسُت بن طالؿ يف جامعة الَتموؾ حوؿ  منها .( 98،ص3201،الشليب ).بن طالؿ ، جامعة الَتموؾ 
ف ادلكتبة اليت أىل إكما رافقها من مراحل كربديات . كقد اشار الباحث  ،التحوؿ للمكتبة الرقمية كبالذات للمصادر كالدكريات
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سبكنت الحقا من بناء زلتول رقمي متوافقة مع مراحل العقال للتطور ادلكتبات الرقمية كذلك يف العاـ  1976نشأت عاـ أ
رباد اجلامعات العربية يف دكرتو باجلزائر لدعمة بكل السبل إىل إمن جامعة الَتموؾ  مشركعقدـ  2005.  كيف عاـ  1993

كمت االستجابة كاعتماد تسمية مكتبة احلسُت بن طالؿ مركز ايداع للدكريات الصادرة عن ادلؤسسات االعضاء يف االرباد كمت 
 .  2012توفَت ما يلـز يف الدكرة اليت عقدت يف ادلغرب عاـ 

 
 :7171-7691فلسطين ما بين أعوام واقع المكتبات المدرسية في 

،  (179ص،2009مهاؿ ادلكتبات)جرب،إيف  سرائيلي ادلمنهجةحتالؿ اإلمن سياسات اإليف فلسطُت  عاىن نظاـ التعليم
لتحسُت العملية التعليمية فيما يتعلق  بادلصادر كادلراجع ، كتعيُت متخصصُت  ؛ك التزكيدأ ،م نوع من الصيانةأب حيث مل ربظ

ىل ىبوط يف مستول التعليم إدل أشلا  ،(19-20، ص 2010عليها ما يقارب من سبعة كعشرين عاما)  الطاىر،شراؼ لإل
كجدت  28/8/1994كادلستويات الثقافية بًتكيز عملية التعليم على التلقُت ، كمع تسلم السلطة الوطنية قطاع التعليم يف 

ككانت ادلدارس كادلكتبات حبالة سيئة  ،مسَتة التعليم بالتثقيف الذايتف تدعم أهنا أمعظم ادلدارس زبلو من ادلكتبات اليت من ش
( ،  72، ص2000كحباجة للًتميم ) ادلنظمة العربية للتعليم كالثقافة كالعلـو ،  ،مهاؿ ادلستمر من قبل االحتالؿبسبب اإل

سيس قسم ادلكتبات ادلدرسية يف كزارة الًتبية أتكربسن اخلدمة التعليمية للطلبة دبا خيدـ ادلنهاج مت  ،كللنهوض بالعملية التعليمية
سيسو كىو يشرؼ على تطوير ادلكتبات ادلدرسية، كيزكدىا باالثاث الالـز ، كادلوارد أ، كمنذ ت17/10/1995كالتعليم يف 

كالتعلم ، كلكن ثر يف ربسُت نوعية التعليم أذلا من  أعدادىا يف ادلدارس دلاكيتوسع يف زيادة  ،مناء مكتباتأكادلصادر، كيعُت 
نًتنت حد من نشاط كفاعلية ادلكتبات ادلدرسية  شح ادلوارد ادلادية كزلدكديتها، كادلستجدات التكنولوجية احلديثة كاستخداـ اإل

 (.21- 20،ص 2010ساسي للحصوؿ على ادلعرفة ) الطاىر،أكمصدر 
-2009تطوير ادلناىج الفلسطينية يف العاـ  كما رافقها من ،2005-2000عداد ادلناىج الفلسطينية يف العاـ إسباشيا مع 

مُت أكراؽ زلفوظو يف مستودع يديرىا أك  ،مراجعك  ،صبح ما ىو متوفر يف ادلكتبات ادلدرسية عباره عن كتب كمصادرأ، 2011
صبحت عاجزه عن تقدًن اخلدمة للطلبة أ(، 14،ص  2016كاقتصر دكرىا على التسليو كالًتفيو )شريف، ،اك قيمها ،ادلكتبة

نًتنت. كمع تغيَت ادلناىج لكًتكين دلصادر ادلعرفة كسهولة احلصوؿ عليها على مدار الساعة عرب اإليف ظل انتشار النشر اإل
كيف ظل ادلنهاج اجلديد الذم يركز على اجلوانب ادلعرفية  كتركيزىا ضلو التعلم الذايت كالتعلم ادلستمر، 2016/2018

لكًتكنية كرقمية خلدمة الطلبة إصبح من الضركرم توفَت مكتبة مركزية أ( 16،ص  2016كالوجدانية كالسلوكية)شريف،
باعتبار ادلكتبة   ،كساهبم  ادلعرفة كادلهارات كالكفايات الالزمة للبحث العلمي دلساندة ادلناىجكادلعلمُت على مدار الساعة  إل 

ساسية يف التعلم الذايت كادلستمر أادلنهاج ،كركيزه  القادر على تزكيد الطلبة كادلعلمُت بادلعلومات لدعم ،قلب ادلدرسة النابض
 للطلبة .

ىي ما بُت ادلرحلة  (مكتبة ادلعهد الوطٍت للتدريبادلكتبة ادلركزية لوزارة الًتبية كالتعليم العايل )ف التجربة الفلسطينية كمن خالؿ إ
ىل ) إ ، حيث مت ربديث النظاـ يف ادلكتبة (76-75،ص2010،ادلعثم)ادلراحل اليت ذكرىا الثانية كالثالثة حسب 

libsys.web)  كليستوعب ربط ادلكتبات ادلدرسية يف مجيع زلافظات الوطن واكبة التطورات احلديثة دل 2017يف العاـ،
 جل االطالؽ.أمن ادلشركع مواؿ الالزمة لتنفيذ ك زبصيص األأ ،العمل جار على توفَتك  بادلكتبة ادلركزية ،
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تقنية ادلعلومات ادلتعلقة بإدارة ادلكتبات كمصادر ادلعلومات الرقمية  (علىlibsys.webكيعتمد النظاـ احملوسب للمكتبة  ) 
ىل مراكز معرفية للطالب من خالؿ إنشاء بيئة مركزية موحدة لكافة مقتنيات إيف تطوير أداء ادلكتبات ادلدرسية للوصوؿ هبا 

تول إلكًتكين كاحد على الشبكة السحابية، كالتخلص من كافة األنظمة احلالية ادلتفرقة ىذه ادلكتبات ضمن فهرس موحد كزل
( كاليت أصبح اإلستمرار يف العمل عليها يمشكل عبئا كبَتا عليها، للحد من إستخداـ العديد من األنظمة يف ادلدارس)

الؼ التسجيالت كالوثائق اإللكًتكنية ذات القيمة كالربرليات يف أسبتة عمل ادلكتبة ادلدرسية كذبميع كافة ما ربتويو من  آ
البيئة ادلركزية ادلوحدة كاليت تمعٌت بادلكتبة اإللكًتكنية كادلكتبة  لتصبح ،ادلكتبة ادلركزية القمصول للمكتبة يف مركز ادلعلومات يف

 الرقمية يف نفس الوقت.
 

 ويهدف المشروع المقترح:
ل التكلفة السنوية ذلذه ادلكتبات من خالؿ إجياد مركز فهرس مركزم يف مقر كتقلي ،تطوير كربديث ادلكتبات ادلدرسية .1

مكتبيُت/مفهرسُت بدؿ أف يكوف ىنالك مكتيب متخصص يف كل مدرسة، على أف  10 نادلعهد ال يزيد أعضاءه ع
 رجاع من خالؿ بوابة ادلعرفة.كاإل ،توفر ادلدرسة اخلدمات ادلكتبية ألعضائها من خدمات اإلعارة

تول إلكًتكين كاحد ألم ممقتٌت مدرسي يتم فهرستها كتسجيلها يف  .2 ، بدؿ أف ادلكتبة ادلركزيو للوزاره إجياد فهرس كاحد كزلم
سلتلفة. كيقتصر عمل ادلكتبات ادلدرسية من خالؿ  بطرؽيتم فهرستها يف كل مدرسة من خالؿ مكتيب متخصص 

 بة كربط كحداهتا ادلادية مع الفهرس ادلركزم ادلوحد.موظف خدمات يف ادلكتبة يف عملية جرد ممقتنيات ادلكت
إنشاء بوابة معرفية متكاملة خاصة بادلكتبات ادلدرسية حبيث توفر الفهارس ادلركز ادلوحدة للمقتنيات ادلدرسية باإلضافة  .3

حتول الرقمي كتبادذلا سواء كاف الكتاب اإللكًتكينإ
م
أك  ،ية بصيغة فيديوأك النشرات كاحملاضرات اإللكًتكن ،ىل توفَت ادل

 صوتية بدؿ آالؼ النمسخ الورقية اليت تمكلف الوزارة مبالغ طائلة.
إجياد بيئة إلكًتكنية تفاعلية للطالب عرب شبكة اإلنًتنت حبيث توفر خدمات البحث كاإلستعالـ كاحلصوؿ على الكتاب  .4

 .لتسجيالت ادلرئية اك ا ،أك احملاضرات الرقمية ادلصورة ؛اإللكًتكين أك ادلناىج اإللكًتكنية
 :المكونات الفنية للمشروع

يف ادلكتبة ادلركزية لوزارة الًتبية كالتعليم العايل )مكتبة ادلعهد الوطٍت : نظاـ متكامل قد مت تركيبو  نظام الفهرس المركزي -1
ستيعاب ادلكتبات ادلدرسية كسجالهتا الببليوغرافية كالربط ال  ،، حبيث يتم تنفيذ بعض التعديالت عليوللتدريب الًتبوم(

 للوحدات : ادلتزامن 
كربطها مع السجالت الببليوغرافية كافة، : كىو نظاـ يقـو على إدارة ادلقتنيات ادلدرسية   وحدة إدارة الوحدات المادية -

 ادلركزم.اخلاصة هبا ، كيتم القياـ هبا يف كل مدرسة كدلوظف كاحد، ضمن نظاـ الفهرس 
: كىو ضمن النظاـ ادلركزم يعمل عليو موظف كاحد من كل مدرسة لتقدًن خدمات اإلعارة وحدة اإلعارة المركزية -

 .كاإلرجاع دلقتنيات لكل مدرسة كىو جزء من النظاـ 
  كحدة متخصصة يف ضبط ادلقتنيات ادلدرسية كطباعة لواصق الباركود يف كل مدرسةوحدة الجرد وطباعة الباركود :  -

 ادلركزم. النظاـمتصلة على 
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حيث يتم سحب بيانات الطالب من النظاـ ادلستخدـ يف ادلدارس اىل نظاـ إدارة ادلشًتكُت وحدة إدارة المشتركين :  -
 كمن مث التعديل اللحظي بداية كل فصل دراسي دكف إعادة إدخاؿ بيانات الطالب يدكيام.

تقدمة تقـو على تقدًن خدمات البحث كاالستعراض كاحلصوؿ على الفهارس كىي بوابة إلكًتكنية تفاعلية مبوابة المعرفة :  -7
ىل ادلعرفة كادلعلومات اليت يتم إدخاؿ فهارسها كزلتوياهتا إكاحملتول اإللكًتكين كادلشاركة فيها، حبيث تكوف بوابة الوصوؿ 

حتول اإللكًت 
م
ثل نقلة نوعية يف توفَت ادل كين للطالب كمساعدهتم يف احلصوؿ على ادلعرفة اإللكًتكنية مركزيا. بوابة ادلعرفة سبم

 كالبيانات اليت حيتاجوهنا لدعم التعليم.  
 -: وتشملخدمات التدريب والتأهيل والدعم الفني  -3

فهرسُت يف ادلعهد يف كيفية عمل الفهارس  20عمل كرشة عمل دلدة تدريب الُمفهرسين:  (1
م
ساعة عمل جملموعة ادل

 رس اجلاىزة كخاصة الفهرس العريب ادلوحد.ستفادة من الفهاكاال ،ادلركزية
قتنيات  ،على عمليات اجلرد ادلكتبة ادلركزيةساعة للمدربُت يف  15عمل كرشة عمل دلدة  تدريب الُمدربين : (2

م
كإدارة ادل

من أجل أف يقوموا بتدريب موظفي اخلدمة يف ادلدارس. كالقياـ بالتنفيذ  ؛ككيفية الربط مع الفهارس ادلركزية ،كإدخاذلا
 ادلشًتؾ مع فريق ادلدربُت يف مكتبتُت بداية ادلشركع

تقدـ الشركة خدمات الدعم الفٍت اليومي على النظاـ كالقياـ بعمليات التعديل كالتطوير  تقديم خدمات الدعم الفني : (3
 مقابل عقد صيانة سنوم جيدد تلقائيا . كالتحديث لكافة أجزاء النظاـ

 تكلفة المشروع التوسعية لربط المكتبات المدرسية : 
التكلفة التقديريو ادلتوقعة لتوسعة النظاـ ليسمح بربط ادلكتبات ادلدرسية بادلكتبة ادلركزية يف مجيع زلافظات الوطن ادلخصصة 

كعقد صيانو دكرم  ،$ دلرة كاحده50000نور سوفت للربرليات  لشراء تراخيص غَت زلدده من الشركة ادلالكة للنظاـ شركة
 $ سنويا جيدد تلقائيا بعد مركر عاـ من شراء الًتاخيص . 5000دببلغ 

شركة نور سوفت ادلالك  :ضافية على النظاـ يتم حساب التكلفة حسب نوعية اخلدمة بُت الطرفُتإجراء تطويرات إكيف حاؿ 
 (7-1،ص2017نور سوفت للربرليات ،شركة يم العايل الفلسطينية.)ككزارة الًتبية كالتعل ،للنظاـ

الفنية إلدارة المحتوى العامة، و  (LibSys.WEB)للمزيد عن مواصفات نظام إدارة المكتبات ومصادر المعلومات 
 .7اطلع على ملحق رقم الرقمي 

 
 :الدراسات السابقة 

التعليم كالتعلم باىتماـ الباحثُت على ادلستويُت العريب كالغريب كمن حمظي موضوع تفعيل ادلكتبات ادلدرسية يف خدمة عملية 
 أبرز الدراسات اليت تناكلت ادلوضوع :

ىدفت الدراسة إىل تقدير الكفاية الًتبوية للمكتبات ادلدرسية يف ادلدارس احلكومية األساسية يف (، 7171دراسة الظاهر )
النتائج اليت توصلت ذلا الباحثة كجود فركؽ يف متوسطات كجهات نظر ادلديرين فلسطُت من كجهة نظر مديريها، كمن أبرز 

حبسب ادلنطقة اجلغرافية كاجلنس، كادلؤىل العلمي، كاخلربةاإلدارية، كالتخصص العلمي،كموقع ادلدرسة، كأكصت الدراسة 
مكتبات ادلدرسية يف خدمة ادلستفيدين، بالتأكيد من اإلفادة من التطور التكنولوجي؛ الستخداـ أحدث التقنيات ادلتوافره لل

 كإنشاء مكتبات مدرسية يف مجيع ادلراحل الدراسية.
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على  هاستخدامإىل معرفة أمهية ادلكتبات كآثار إىدفت الدراسة ، (Shah&Farooq,2009) "شاه وفاروق" دراسة
أف ادلعلمُت لديهم رأم إجيايب حوؿ فوائد  ليها الدراسةإبرز النتائج اليت توصلت أكمن السلوؾ األكادديي كالتعلمي للطالب. 

أف ادلعلمُت من الذكور كاإلناث خيتلفوف يف ك  ،ستخداـ ادلكتبة يف تطوير ادلوقف اإلجيايب بُت الطالب ضلو  التعلم كمعلميهما
بة ادلدرسية ادلعلمُت الذكور يفضلوف  استخداـ ادلكتك  ،كجهات نظرىم حوؿ تأثَت ادلكتبات على اذباىات الطالب ضلو التعلم

 كمواقفهم األكادديية.  ،من أجل  ربسن سلوؾ الطالب ؛بشكل أكثر  من ادلعلمات
لتعزيز عادة القراءة يف صفوؼ  ؛ستخداـ ادلكتبة من السنوات األكىل من التعليم ادلدرسياالًتكيج لثقافة بالدراسة كصت أك 

إلحداث  ؛ستخداـ التقنيات احلديثةاعلى  تدريب ادلعلمُت، كضركرة العيش يف ىذه احلقبة التكنولوجيةلتمكينهم من  ؛الطلبة
 التعلم الفعاؿ .

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على أنوع اخلدمات ادلكتبية ادلتاحة يف  ،(Nkhangweni, 2008)دراسة" نونغون" 
من أجل الكشف عن العوامل اليت يعاين منها طالب مدرسة مقاطعة "ليمبوبو" يف كوريا اجلنوبية من اخلدمات  ؛ادلناطق الريفية

ادلكتبية، كمن أبرز النتائج اليت توصلت اليها الدراسة أف سوء تقدًن اخلدمات يف ادلكتبة ادلدرسية يعود إىل الالمبااله من جانب 
 .تقييم لعمل أمُت ادلكتبةكادلديرين، كعدـ كجود  ،كاضعي السياسات

 ،ألمهيتها كمصدر للتعلم يعتمد عليو ادلتعلموف ؛كأكصت الدراسة بضركرة تطوير ادلكتبات ادلدرسية يف ادلناطق الريفية
لرفع مستول اخلدمة ادلكتبية ادلقدمة للطلبة يف ادلناطق  ،كالًتبويوف، إضافة للتدريب ادلهٍت اخلاص بادلديرين، كأمناء ادلكتبات

  الريفية. 
؛ دلا ذلا من أمهية خاصة يف نشر الثقافة وة لتفعيل دكر ادلكتبات ادلدرسيةالدع إىليف تقريره  اشار ،( 7111تقرير طالب )

ادلدرسية للطلبة كافة يف ادلناطق اليت ال كالوعي، كتعزيز رلتمع ادلعلومات كادلعرفة، كأكد على ضركرة إتاحة خدمات ادلكتبة 
خالؿ بوابة اليونسكو للمكتبات اليت تسمح بالوصوؿ إىل  تتوفر فيها مكتبات مدرسية، أك مكتبات عامة، أك مستقلة من

غض ادلواقع اإللكًتكنية لشبكات ادلعلومات حوؿ العامل؛إلتاحة اجملاؿ للخدمات ادلكتبية ألعضاء اجلماعات ادلدرسية كافة ب
النظر عن العمر، العرؽ، اجلنس، الدين، كاللغة على مدار الساعة؛ للتغلب على كثَت من ادلشكالت التعليمية، كالًتبوية اليت 
نتجت عن ادلتغَتات ادلتالحقة على ادلستويُت العادلي كاحمللي نتيجة الثوره ادلعلوماتية، كالنشر اإللكًتكين للمعرفة، إذ ديكن عن 

الربنامج ادلدرسي، كتكاملها مع ادلناىج ادلدرسية أف تمعمق أىداؼ التعليم، كتزيد من فاعليتو، كتزكد ادلتعلم طريق تالمحها مع 
بقدر كبَت من ادلهارات كاخلربات اليت تؤدم إىل تعديل سلوكو، كتكوين عادات اجتماعية كتعليمية جديده، كأكد على أمهية 

 تبة؛ لتيسَت تبادؿ ادلعلومات يف العصر الرقمي .أمُت ادلكتبة كتأىيلو؛ ليتمكن من أسبتة ادلك
 How School Libraries)( حوؿ منافع مكتبات ادلدارس للمدارس) 2000كاستشهد يف تقريره بدراسة ىَتماف ركخ)

Help Kids Achieve اليت عمرضت يف اجللسة الثانية من ادلؤسبر، كاليت كانت بعنواف: أمهية مكتبات ادلدارس، كالذم أكد ،
 دراستو على أف ادلكتبة ادلدرسية تقدـ ادلعلومات كاالفكار اليت تعترب أساسية للنجاح يف رلتمع اليـو القائم على ادلعلومات يف

كادلعرفة، فادلكتبة ذبهز الطالب دبهارات التعلم الدائم، كتنمي ادلخيلة، كسبكنهم من ربمل ادلسؤكلية، كىو ىدؼ ادلدرسة كغاية 
-10ة أف ادلدارس اليت لديها برامج مكتبية متطوره تؤدم إىل معدالت صلاح أعلى بنسبة تًتاكح ما بُت ادلنهج، كبينت الدراس

% عن ادلدارس اليت تفتقد ذلذه الربامج الرقمية، كاإللكًتكنية اليت عاجلت النقص يف ادلكتبات يف ادلناطق الريفية اليت تفتقر 18
 للمكتبات.
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ىدفت الدراسة إىل التعرؼ  ،(Diljit Singh Rana Ahmed S. Abuzaid & 2006 )"، وسينخدراسة "رنا 
ادلشاكل كادلعوقات اليت تواجو عملية التفاعل بُت الطالب كادلكتبة ادلدرسية ، كمعرفة مدل استخداـ الطلبة للمكتبة  على

رضا الطلبة عن ادلوجودات اإللكًتكنية  ادلدرسية، كرضاىم عن ادلواد اإللكًتكنية اليت تقدمها ادلكتبة ذلم، كأظهرت النتائج عدـ
 يف ادلكتبة ادلدرسية، كضعف العالقة بُت الطاقم التعليمي، كالطلبة يف االطار اإلدارم ادلدرسي.

كأكصت الدراسة بضركرة ربسُت جودة ادلطبوعات اإللكًتكنية اليت تقدمها ادلكتبة ادلدرسية، كاقًتاح طرؽ حديثة تعتمد على 
 كالتكنولوجيا يف ادلكتبة ادلدرسية. التقنيات احلديثة،

ىدفت الدراسة إىل ربديد مشكالت ادلكتبات ادلدرسية احلكومية يف مديريات الًتبية كالتعليم يف  (،7113دراسة ابو الحاج )
ة ادلستفيدين مشاؿ فلسطُت كما يراىا أمناء ادلكتبات فيما يتعلق بتقدًن اخلدمة الفنية، كالبيئة الفيزقية، كالنظاـ اإلدارم، كخدم

كخلصت دبجموعة من التوصيات للتغلب على ادلشكالت اليت تعاين منها ادلكتبات ادلدرسية احلكومية يف احملافظات الشمالية 
توظيف أمناء مكتبات ،إنشاء مكتبة يف كل مدرسة يف مجيع ادلراحل مع اإللتزاـ بادلعايَت ادلوحده يف تصميم ادلكتبات من ابرزىا

تطوير اخلدمات ادلكتبية، كتنويعها، ،ادلكتبات كادلعلومات، كلديهم الرغبو يف خدمة الطلبة كادلعلمُتمتخصصُت يف علم 
عمل على فهرسة كتصنيف مقتنيات ،إضافة للكذبويدىا، كحوسبتها؛ للنهوض بادلكتبات ادلدرسية، كجعلها تؤدم كظيفتها كاملة

 ادلكتبات، بوضع فهرسة مركزية تقـو هبا إدارة ادلكتبات.
الصعوبات اليت تواجو ركاد ادلكتبات ادلدرسية دبدارس دكلة  علىالتعرؼ  ىدفت الدراسة إىل،(7113دراسة العاجز ) 

كتوصل إىل رلموعة من النتائج حوؿ الصعوبات تتعلق بارتياد ادلكتبات ادلدرسية للمطالعة، كنظاـ فلسطُت كسبل عالجها، 
الحتياجات الطلبة من زلتويات مرتبطو بادلناىج كتنوعها، كما يرتبط بادلكاف  اإلعاره، كاإلرجاع، كتلبية ادلوارد كادلصادر

إجياد كظائف يعُت عليها أمناء ادلكتبات حبيث يصبح يف كل مدرسة أمُت متفرغ للعمل بضركرة أكصت الدراسة ك كالتجهيزات، 
 عالـ.ادلكتبات ادلدرسية لدل الطلبة من خالؿ كسائل اإل بأمهيةتكثيف التوعية ك  كمتخصص

كاقع ادلكتبات ادلدرسية يف ادلرحلة الثانوية من خالؿ التعرؼ على  علىىدفت الدراسة إىل التعرؼ  ،(7117دراسة النجار )
كاقع ادلؤىالت العلمية للعاملُت كمصادر التعلم يف ادلكتبات ادلدرسية، كتوصلت الدراسة إىل أف ادلكتبة ادلدرسية بادلرحلة الثانوية 

كيف دعم ادلناىج كادلقررات، كما بينت الدراسة أف ىناؾ نقصان يف عدد أمناء ادلكتبات  ،يف العملية التعليمية مهمان  ان يتربو  ان ذلا دكر 
 باإلضافة إىل نقص شديد يف األجهزة السمعية كالبصرية.

استهدفت الدراسة كاقع مكتبات األطفاؿ يف فلسطُت، للتعرؼ على ادلشكالت اليت تعاين  ،(7661دراسة وزارة الثقافة)
عامان، كمستول العاملُت فيها من أجل كضع احللوؿ كاالقًتاحات 18منها ادلكتبات العامة كادلستقلة اليت زبدـ الطلبة حىت سن 

ىل رلموعو من ادلشاكل اليت تعاين منها مكتبات اليت من شأهنا كضع اخلطط الكفيلة بالنهوض هبذه ادلكتبات، كخلصت إ
 األطفاؿ من حيث: ادلوارد كادلصادر ادلتوافره، اخلدمات، ادلباين، ضعفها يف تلبية  احتياجات الركاد من الطلبة.

اؿ كأكصت بضركرة تطوير مكتبات األطفاؿ يف فلسطُت من حيث: البناء، التجهيزات، ادلوارد، كادلصادر دبا فيها أدب األطف
،كبناء قدرات أمناء ادلكتبات، كإدخاؿ احلاسوب إىل اخلدمات ادلكتبية، كاالستفاده من الربرليات، كاإلنًتنت؛ خلدمة الثقافة دبا 

 يتناسب كمتطلبات الثوره التكنولوجيو يف العامل. 
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 -التعقيب على الدراسات السابقة:
(،)كزارة 2001(،)النجار 2003(، )العاجز 2003 ) ابو احلاج ( ،2010) الظاىر الدراسات العربية  معظم خلصت
يف ظل الثوره للطلبة  تقدًن اخلدمة عن ىاعجز ك :ف ادلكتبات ادلدرسية تواجو العديد من ادلشكالتأىل إ،  (1998الثقافة 
كحيتاجوف  متخصصُتليسوا نسبة كبَته منهم ، كأف مناء ادلكتبات ادلدرسية أعدد  نقص كاضح يف، ك لكًتكينكالنشر اإل ،ادلعرفية
 ؛بالبحث عن آلياتمن التطور التكنولوجي باإلستفاده  الدراسات كصتأ، ك ارتباط الطلبة بادلكتبة ضعف،إضافة إىل لتأىيل

لتحفيز  ؛دـ ادلنهاج، كحيسن نوعية التعلمدبا خي  ،كادلراجع ،من ادلصادر :لتغطية النقص يف ادلكتبات ؛دلواكبة التغَتات السريعة
 نتاج ادلعرفة دبا خيدـ عملية التعلم .إل ؛التعلم الذايت كالبحث الطلبة على

،  (Shah&Farooq,2009)حبثت يف موضوعات متخصصة يف رلاؿ ادلكتبات كدراسة  جنبية بينما الدراسات األ
تناكلت  (Nkhangweni, 2008)ستخدامها على السلوؾ األكادديي للطالب، كدراسة إمهية ادلكتبة كآثار أتناكلت 

ركزت على  (Rana Ahmed & S.Abuzaid1,2006) كدراسة  اخلدمات ادلكتبية ادلتاحة يف ادلناطق الريفية، تقييم
ىل الًتكيج لثقافة إجنبية كصت الدراسات األأادلشاكل كادلعوقات اليت تواجو عملية التفاعل بُت الطالب كادلكتبة ادلدرسية ، ك 

مناء ادلكتبات على تفعيل ادلكتبات أعادة القراءه لدل الطلبة، كضركرة تدريب ادلعلمُت ك استخداـ ادلكتبات الرقمية لتعزيز 
 ادلدرسية كاعتماد التقنيات احلديثة فيها.

 باآليت: يةلاحلات الورقة البحثية كبناء على ما سبق سبيز 
التقنيات احلديثة يف ك  ،التكنولوجيباالستفاده من التطور عاجلت الورقة البحثية توصيات الدراسات السابقة فيما يتعلق  -

كىذا ما اكدت عليو توصيات  ،لركادىا م مكاف كزماف عرب الويبأتوفَت اخلدمة يف ل ؛ادلدرسية ادارة كتفعيل ادلكتبات
 .البحث احلايل

الشمالية من حيث عاجلت بيانات مهمة حوؿ كاقع ادلكتبات ادلدرسية يف احملافظات  ،سبيزت الورقو البحثية يف أصالتها -
دارتو من ادلكتبة ادلركزية إيتم  ،كربديثها من خالؿ مشركع مركزم للمكتبات ادلدرسية ،طويرىالت الن؛ككضعت حلو ، الوطن

  .اليت مت ذبهيزىا ذلذا الغرض  ،للتدريب الًتبوم( مكتبة ادلعهد الوطٍت(للوزاره 
خلدمة العملية التعليمية  ؛االثر الكبَت يف تصويب كضع ادلكتبات ادلدرسية يف فلسطُت البحث سيكوف لنتائج كتوصيات -

 التعلمية كادلنهاج.
بادلكتبة ادلركزية  لربط ادلكتبات ادلدرسية )امنوذج(كادلعامل زلددة جبدكلو زمنية كاضحة االجراءات على خطة مشولية ادلشركع -

كىذا ما دييز  ،يسهل تنفيذ ادلشركعكقانونية  ،كمالية، كفق آليات تنظيميةتول رقميا احملدارة إك ، لوزارة الًتبية كالتعليم العايل
 .البحث احلايل عن الدراسات السابقة

 منهجية البحث: 
اليت مت مجعها  مع الًتكيز على منهج التحليل الوثائقي للبيانات ،كادلسحي ،ادلنهج الوصفي التحليلياعتمد الباحثاف يف حبثهما 

كربليلها  ،دبياتالفاحصة لتلك األ هكالقراء كاالصلليزية، ،دبيات ادلوضوع باللغتُت العربيةألبعض مسح  :اآلتيةكفقا للخطوات 
داره العامة للتخطيط يف الوزاره شلثلة اإل :دارات ادلعنيةمن اإل  :كربليل البيانات اليت مت مجعها ،كاستقراء ادلعطيات ،كتقوديها

كاقع  إىل، للتعرؼ داره العامة للتقنيات الًتبوية شلثلة يف دائرة متابعة ادلختربات كادلكتبات ادلدرسيةسم التخطيط ، كاإلبق
 ككضع احللوؿ كالتوصيات ادلناسبة . من الوطن ادلكتبات ادلدرسية احلكومية يف مديريات الًتبية كالتعليم يف احملافظات الشمالية
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 مجتمع البحث:
كالبالغ حملافظات الشمالية لدكلة فلسطُت يف ا كما يتوفر فيها من مكتبات احلكومية ادلدارس رلتمع البحث من رلموعيتكوف 
دارة العامة للتخطيط يف الوزارة للعاـ حصائية اإلإحسب  مديريو  (17)موزعة على  مدرسة (1784) عددىا

كما ىو مبُت يف االداره العامة للتقنيات الًتبوية دائرة متابعة ادلختربات كادلكتبات ادلدرسية كما ىو مبُت  ك  2016/2017
 (  1اجلدكؿ رقم )

للعام  من الوطن  لمحافظات الشماليةالتربية ل الحكومية التي يتوفر فيها مكتبات في مدارس مديريات احصائية بعدد المدارس(1جدول رقم )
6112/6112 

 النسبة المئوية اليتوفر بها مكتبات يتوفر فيها مكتبات عدد المدارس الحكومية المديرية

 %95.8 8 185 193 رام هللا

 %80.6 34 142 176 نابلس

 %60 62 93 155 جنوب الخليل

 %82.5 26 123 149 جنين

 %56.5 63 82 145 الخليل

 %85.5 20 118 138 طولكرم

 %64.1 47 84 131 بيت لحم

 %73 28 76 104 شمال الخليل

 %88.8 10 80 90 قباطية

 %81.5 15 66 81 جنوب نابلس

 %92.5 6 75 81 قلقيلية

 %50.6 39 40 79 يطا

 %86.7 10 65 75 ضواحي القدس

 %83.3 12 60 72 سلفيت

 %89.7 5 44 49 القدس

 %75 11 33 44 طوباس

 %86.3 3 19 22 اريحا

 77.63 399 1385 1784 المجموع

حصائية إاحملافظات الشمالية من الوطن حسب  مديريات الًتبية يف ف عدد ادلدارس احلكومية يفأيتضح من اجلدكؿ 
( مدرسة اليتوفر يف تشكيالهتا 399( مدرسة يتوفر فيها مكتبة ك)1385منها ) ،( مدرسة1784بلغ ) 2016/2017

 ،كطوباس،كجنُتكنسبتها عاليو كما يف مديرية جنوب اخلليل،كاخلليل،كبيت حلم،كنابلس،كمشاؿ اخلليل،كيطا نصاب تفريغ مكتبة
 ساسية عليا،أ ساسية،أ ،خرل حسب مستويات ادلدارسمن مديريو ألاحلكومية توزيع ادلكتبات ادلدرسية  كلوحظ تفاكت يف .

 .(2حسب ما ىو مبُت يف اجلدكؿ رقم ) ضافة حلجم ادلديريوإ ثانوية،
للعام  من الوطن  لمحافظات الشماليةل التربية مديريات حسب مستويات المدارس فيالحكومية  يةالمدرس بتوزيع المكتباتاحصائية (6جدول رقم )

6112/6112 

 ثانوية اساسية مجموع المدارس التي يتوفر فيها مكتبات المديرية

 100 85 185 رام هللا

 65 77 142 نابلس

 37 56 93 جنوب الخليل

 61 62 123 جنين

 25 57 82 الخليل

 54 64 118 طولكرم

 40 44 84 بيت لحم

 24 52 76 شمال الخليل

 39 41 80 قباطية

 39 27 66 جنوب نابلس

 38 37 75 قلقيلية

 19 21 40 يطا

 34 31 65 ضواحي القدس

 32 28 60 سلفيت

 12 32 44 القدس

 14 19 33 طوباس

 14 5 19 اريحا

 647 738 1385 المجموع 
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(مدرسة يف مديريات الًتبية كالتعليم 1385ف عدد ادلدارس احلكومية اليت يتوفر فيها مكتبات مدرسية بلغ )أيتضح من اجلدكؿ 
 كثانوية حيث بلغ عدد ادلكتبات ادلدرسية يف ،ساسيةأ ،يف احملافظات الشمالية من الوطن موزعة على مستويُت من ادلدارس

كلوحظ من خالؿ  ،( مكتبة 647يف حُت بلغ عدد ادلكتبات ادلدرسية يف ادلدارس الثانوية )  ،(738ساسية)ادلدارس األ
يل ظهر ربلأك  ،اجلدكؿ تفاكت يف توزيع ادلكتبات ادلدرسية على ادلديريات يف احملافظات الشمالية من الوطن حسب ادلستويات

على نقص ادلكتبات ادلدرسية يف ادلدارس الثانوية يف بعض ادلديريات)جنوب اخلليل،اخلليل،مشاؿ اخلليل،القدس(  ان البيانات مؤشر 
مناء ادلكتبات ادلدرسية شلن حيملوف مؤىل علمي مكتبات أعدد ضافة دلا تعانيو ادلكتبات ادلدرسية  بشكل عاـ من نقص يف إ

 . 3 كما يف جدكؿ رقم،كمعلومات 
 
 

للعام وتوزيعهم حسب الجنس  ،من الوطنلمحافظات الشمالية ل في مديريات التربية مناء المكتبات المدرسية أبعدد ة احصائي( 3جدول رقم) 
6112/6112 

 اناث ذكور عدد امناء المكتبات مجموع المدارس التي يتوفر فيها مكتبات المديرية

 15 7 22 185 رام هللا

 11 5 16 142 نابلس

 4 1 5 93 جنوب الخليل

 5 4 9 123 جنين

 0 0 0 82 الخليل

 7 1 8 118 طولكرم

 0 0 0 84 بيت لحم

 3 2 5 76 شمال الخليل

 6 1 7 80 قباطية

 3 3 6 66 جنوب نابلس

 3 8 11 75 قلقيلية

 2 0 2 40 يطا

 0 0 0 65 ضواحي القدس

 3 2 5 60 سلفيت

 0 0 0 44 القدس

 6 2 8 33 طوباس

 2 1 3 19 اريحا

 70 37 107 1385 المجموع

 
 من الوطن احلكومية يف مديريات الًتبية كالتعليم يف احملافظات الشماليةمناء ادلكتبات على ادلكتبات ادلدرسية أفيما يتعلق بتوزيع 

ناث شلن من اإل 70من الذكور ك 37منهم  ،17صل أمديرية من  13مُت مكتبة موزعُت على أ( 107ف عددىم )أتبُت 
مناء مكتبات أ فيهاخرل، كىناؾ مديريات ال يتوفر كزبتلف حصة كل مديريو عن األ ،حيملوف زبصص مكتبات كمعلومات

مناء ادلكتبة يف ادلدارس احلكومية يف مديريات الًتبية النسبة ادلئوية أل أف)اخلليل،بيت حلم،ضواحي القدس،القدس(، مع العلم 
يف البحث عن حلوؿ دلشكلة  ان كبَت   ان كىذا يشكل ربدي% من حاجة ادلديريات 7.7ية ال تتجاكز كالتعليم يف احملافظات الشمال

مناء ادلكتبات ادللقى على عاتقهم تفعيل ادلكتبة دبا خيدـ جودة عملية التعليم كالتعلم، كحيـر كثَت من ادلعلمُت أالنقص يف 
 يف تطوير نوعية التعليم . مُت ادلكتبةكالطلبة من االستفاده من االمكانيات اذلائلة أل

ربع أخر على بيانات آل مت احلصوؿ ما خبصوص ادلوازنة ادلخصصة من الوزاره للصرؼ على ادلدارس اليت يتوفر فيها مكتباتأ
كثر على أللتعرؼ دارة العامة للتقنيات الًتبوية من دائرة متابعة ادلختربات كادلكتبات ادلدرسية يف اإل 2016-2012سنوات 

 كالصرؼ على ،حوؿ نوعية ادلشاريعكاقع ادلكتبات ادلدرسية يف مديرات الًتبية كالتعليم يف احملافظات الشمالية من الوطن 
كنوعيتها ،  ،،عدد العناكين اليت تزكد هبا ادلكتبات،كعدد ادلدارس ادلستفيده نشائية ادلستحدثةكاإل ،القائمة تطويريوالادلكتبات 

 (4دكؿ رقم )كما ىو يف جصة للتزكيد  كادلوازنة ادلخص
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في المحافظات والمدارس المستفيده ونوعها   االنشائية والتطويرية  على المكتبات المدرسية الموازنة المخصصة للصرف (4)جدول رقم 
   6112 -6116الشمالية

 رقم العطاء الميزانيه )$( عدد المدارس عدد العناوين  المشروع السنه 

2012/2013 
 208000 144 343 انشاء

203/2013 
 113000 534 16 تطوير

2013/2014 
 67313 20 323 انشاء

258/2014 
 44069 40 160 تطوير

2014/2015 
 61119 52 364 انشاء

201/2015 
 137517 117 137 تطوير

2015/2016 
 183/2017 38935 25 267 انشاء

 86377 75 118 تطوير 201/2017

 756330 1007 1728 العامالمجموع 

بية كالتعليم العايل تويل اىتماـ بزيادة عدد ادلكتبات ادلدرسية خلدمة نوعية ًت ( اف كزارة ال4يتبُت من خالؿ ربليل جدكؿ رقم ) 
من حيث ادلكتبات 2016-2012التعليم كتطوير ادلكتبات ادلوجوده كلكن نسبة ادلخصصات من ادلوازنو يف تراجع منذ العاـ 

 ادلستفيده االنشائية ،كالتطويرية.
مكتبة على حساب ادلشاريع  241يف ادلدارس  2016-2012بلغ عدد ادلكتبات ادلدرسية اليت مت استحداثها منذ العاـ 

 $ .375.367ربع كبلغت نسبة الصرؼ السنوات األ ان عنوان 1297 زكيدىا كبتمويل من ادلاضلُت ، كمت ت
دد ادلكتبات ادلدرسية اليت يتم الصرؼ عليها من ادلوازنو على حساب مشاريع ادلاضلُت منذ ما خبصوص مدارس التطوير بلغ عأ

، كبلغت نسبة الصرؼ من ادلوازنة على حساب ادلشاريع  ان عنوان 431مدرسة مت تزكيدىا  766،  2016-2012العاـ 
380.963.$ 

زكدت  ،مدرسة 1007صرؼ على  ،$756.330تطويريو كال ،نشائيةادلصركؼ على تطوير ادلكتبات اإل ،مجايلبلغ ادلبلغ اإل 
مدرسة حكومية يتوفر فيها مكتبات مدرسية يف مديريات الًتبية كالتعليم يف احملافظات الشمالية  1385عنواف من اصل  1728

 من الوطن.
ماـ شح موازنة أتياجات ادلنهاج شلا حيـر عددكبَت من ادلكتبات ادلدرسية من التزكيد السنوم من ادلصادر كادلراجع دبا يتوائم مع اح

 ادلدارس.
 

 النتائج:
للوزارة  ،تدعم التوجو ضلو ربط ادلكتبات ادلدرسية بادلكتبة ادلركزيةاليت ، من خالؿ البحث كمن أبرز النتائج اليت مت التوصل إليها

اليت شخصت عليها من اجلهات ادلعنية يف الوزارة مت احلصوؿ ربليل البيانات اليت  ما خلصت إليو نتائجك كإدارة احملتول إلكًتكنيا، 
 كىي اليت تدعم ادلشركع:ك  ،ػكاقع ادلكتبات ادلدرسية يف احملافظات الشمالية من الوطن

اليت  ،من مصادر التعليم كادلعرفة مهمان  مصدران  التأكيد على األمهية الًتبوية للمكتبة ادلدرسية يف ربسُت نوعية التعليم باعتبارىا -
 .يعتمد عليها النظاـ التعليمي

، كتنوع مصادر ادلعرفة كسهولة على ادلصادر التقليدية يف ظل التزايد الواضح يف أنشطة النشر اإللكًتكين اإلعتمادصعوبة  -
 احلصوؿ عليها .

% من حاجة ادلديريات يف 7.7نسبتهم ادلئوية ال تغطي   ،معظم ادلدارس احلكومية تعاين من نقص يف أمناء ادلكتبات -
كدكره  ،مكانيات اذلائلة ألمُت ادلكتبةكالطلبة من االستفاده من اإل ،احملافظات الشمالية من الوطن، شلا حيـر كثَت من ادلعلمُت

 مناء ادلكتبات .أيف ليو مناسبة لتغطية النقص آجياد إيف تطوير نوعية التعليم، كىذا مؤشر على ضركرة العمل على 
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يوجد مديريات تربية كتعليم يف احملافظات الشمالية من الوطن ال يتوفر فيها أمناء مكتبات متخصصُت )اخلليل،بيت  -
 ىل حل.إكىذا يشكل ربديا كبَتا حيتاج  ،حلم،ضواحي القدس، القدس(

 ،ارس يف احملافظات الشمالية من الوطن% من رلموع ادلد22.3نسبة ادلدارس اليت ال يتوفر يف تشكيالهتا تفريغ مكتبة  -
بيت حلم، نابلس، مشاؿ اخلليل، يطا ،طوباس، اخلليل، جنوب اخلليل، :تصاعديامديريات الًتبية كالتعليم  موزعو على مدارس

 ُت شلا حيـر كثَت من الطلبة من خدمات ادلكتبة.كجن
ادلكتبات ادلدرسية؛ خلدمة نوعية التعليم، كتطوير ادلكتبات ادلوجوده، كزارة الًتبية كالتعليم العايل تويل اىتمامان بزيادة عدد  -

نشائية ، من حيث ادلكتبات ادلستفيده اإل2016-2012كلكن نسبة ادلخصصات من ادلوازنو يف تراجع منذ العاـ 
 ،كالتطويرية.

بسبب  ؛كخاصة ادلصادر اإللكًتكنية ،اتعاجزة عن توفَت النفقات الالزمة القتناء مصادر ادلعلومادلكتبات ادلدرسية التقليديو  -
 تتوافق مع الشبكات العادلية عرب اإلنًتنت، كالتكلفة العالية لشراء األنظمة.احلاجة إىل أنظمة تشغيل 

، سياسة التزكيد ادلتبعة يف ادلكتبات ادلدرسية مكلفة جدا، كيوجد تكرار للعناكين، كيستفيد منها عدد قليل من ادلدارس سنويا -
عددا كبَتا من ادلدارس من التزكد السنوم من ادلصادر كادلراجع دبا يتوائم مع احتياجات ادلنهاج أماـ شح موازنة  شلا حيـر

 ادلدارس.
لإلستفاده من ادلصادر ادلتوفره يف  ؛يسهل عملية ربطها ببعضها البعض فهرس مركزم موحد للمكتبات ادلدرسية ال يوجد -

 سة تعتمد آليو معينو يف إدارة ادلكتبة ادلدرسية.كل مدر ك ادلكتبات على مستول العناقيد،
 

 التوصيات: 
 يف ضوء النتائج اليت توصلنا إليها من خالؿ البحث نوصي دبا يلي:

إعادة النظر يف سياسة التزكيد ادلتبعة يف ادلكتبات ادلدرسية؛ كوهنا مكلفة جدا، كيوجد تكرار للعناكين، كيستفيد منها عدد  -
 سنويا، كمع تنوع مصادر ادلعرفو يهجرىا الطلبة، كتبقى رلرد كتب زلفوظة على الرؼ.قليل من ادلدارس 

تطبيق مشركع ربط ادلكتبات ادلدرسية بادلكتبة ادلركزية للوزارة يوفر اخلدمة ادلكتبية للطلبة، كادلعلمُت على مدار الساعة،  -
ندة ادلناىج يف مجيع زلافظات الوطن الشمالية، كيكسبهم  ادلعرفة، ادلهارات، كالكفايات الالزمة للبحث العلمي دلسا

 كاجلنوبية عرب الويب. 
    libsys. Web كادارة احملتول رقميا ،ربط ادلكتبات ادلدرسية الفلسطينية بادلكتبة ادلركزية لوزارة الًتبية كالتعليم العايل -

تصرؼ على ادلكتبات مقارنة دببلغ شراء اليت  التكلفة السنوية يقلل منك  ،تطوير كربديث ادلكتبات ادلدرسيةيساىم يف 
 الًتاخيص.

قتصادية ادلكلفة كادلتزايدة، كاجلهود البشرية بوابة معرفية تفاعلية للطالب عرب شبكة االنًتنت للتخفيف من األعباء اإل توفَت -
الذكي، كتعزيز رلتمعات التعلم ، دبا يدعم توجهات الوزارة يف التعلم الكبَتة النامجة عن مالحقة اجلديد من ادلصادر العلمية

 ادلهنية.
دكف احلاجة إىل تكرار اقتناء  ،أكرب من مصادر ادلعلومات ديمكِّن مدارس الوطن من االستفادة من كم   تطبيق مشركع الربط  -

صور  ادلصدر بأكثر من نسخة، عالكة على أف اجلهد ادلبذكؿ يف االعداد كالتهيئة سيكتفي بأدائو دلرة كاحدة، كل ذلك كفق
 .تنظيمية، كمالية، كقانونية موجهة لذلك الغرض
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ربط ادلكتبات ادلدرسية بادلكتبة ادلركزية لوزارة الًتبية كالتعليم، كاجياد فهرس مركزم موحد للمكتبات ادلدرسية يوفر الوقت  -
زلتول ادلكتبة ادلدرسية كاجلهد كادلاؿ للمدرسة، كيتيح ألمُت ادلكتبة، أك أم شخص يكلف دبتابعة تفعيل ادلكتبة من ادارة 

رقميا من خالؿ صالحيات تعطى ذلم من ادلشرؼ على ادلكتبة ادلركزيو يف الوزارة إلدارة حركات اإلعارة كاإلرجاع، كادلشاركة 
 يف بوابة ادلعرفة يف نشر ادلبادرات كقصص النجاح.

$( كتدفع دلره كاحده لشراء الًتاخيص 50000ادلكتبات)تكلفة ادلشركع قليلو جدا بادلقارنو دبا يصرؼ سنويا على تطوير  -
غَت احملدكدة، اليت تسمح بربط ادلكتبات ادلدرسية بنظاـ ادلكتبة ادلركزية لوزارة الًتبية كالتعليم ، كالتزكيد يتم رقميا من خالؿ 

 ادلكتبة ادلركزية، كيعمم على ادلدارس يف مجيع زلافظات الوطن )أكف الين( عرب اإلنًتنت .
 .، كدديومتو كمصدر لتزكيد ادلكتبات ادلدرسية بكل جديدضركرة توفَت الدعم ادلادم الالـز الستمرارية ىػػذا ادلشركع -
اإللكًتكنية  هبدؼ تشجيع ادلستفيدين على استخداـ ادلكتبة ادلركزية لوزارة الًتبية كالتعليم؛ تكثيف اإلعالـ كالتعريف بادلكتبة  -

 .الرقميةك 
بادلكتبة ادلركزية للوزارة لتطوير الزمة لقياس مدل رضى ادلستفيدين عن رلموعة اخلدمات الرقمية ادلنوطو إجراء الدراسات ال -

 .  حاؿ تطبيق ادلشركع اخلدمة
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 :قائمة المراجع العربية واالجنبية

ادلكتبات الرقمية،الواقع كتطلعات  " ندكةلكًتكنيةبُت النظرية كالتطبيقادلكتبات الرقمية اإل(."2003اخليل،عبد الوىاب.)  ابأ -
 . مكتبة ادللك عبد العزيز :الرياض ،ادلستقبل

دار الوفاء لدنيا الطباعة  ، االسكندرية:1. طادلكتبة ادلدرسية كربديات العودلة الثقافية(.2009براىيم، السعيد مربكؾ. ) إ -
 .كالنشر

يف مديريات الًتبية كالتعليم يف مشاؿ فلسطُت كما يراىا  ( ." مشكالت ادلكتبات ادلدرسية احلكومية2004احلاج حسن،مها.) -
 أمناء ادلكتبات".رسالة ماجستَت غَت منشوره.كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية،نابلس.فلسطُت.

مع رشيف ادلوحد.جادارة ادلكتبات كمصادر ادلعلومات كاألإ(. الشركط كادلواصفات دلشركع 2017شركة نور سوفت للربرلة.) -
 العُت مقابل اطفائية بلدية البَته. البَته.  فلسطُت.

 دار العلم كاالدياف. :مصر، دسوؽ ،1. طادلكتبة كخدمة ادلنهج(. 2016شريف،زلمد عبد اجلواد.) -
(. ذبارب مكتبات اردنية لالنتقاؿ اىل مكتبات رقمية ذبربة مكتبة احلسُت بن طالؿ ، جامعة  2013الشليب ، عمر زلمود . ) -

 .  97-91: ص (3) 48ردنية للمكتبات كادلعلومات : اجمللد الَتموؾ . اجمللة األ
(تقرير حوؿ مكتبات ادلدارس كمراكز للتعلم كادلعلومات. 2018طالب ، امحد .) -

//www.goethe.de/ins/lb/bei/pro/schoollibraries/conferencereport/conferenchttp:
e_report.pdf 

ساسية يف فلسطُت من األ (." تقدير الكفاية الًتبوية للمكتبات ادلدرسية يف ادلدارس احلكومية2010الطاىر، ركال نعيم.)  -
 لعليا،جامعة النجاح الوطنية،نابلس، فلسطُت.كجهة نظر مديريها".رسالة ماجستَت غَت منشوره. كلية الدراسات ا

(."الصعوبات اليت تواجو ركاد ادلكتبات ادلدرسية دبدارس دكلة فلسطُت كسبل عالجها". رسالة 2003العاجز،فؤاد علي.)  -
 سالمية ،غزة ، فلسطُت.ماجستَت غَت منشوره.كلية الًتبية ،اجلامعة اإل

 .مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع :عماف ،1.ط رسية كدكرىا الًتبومادلكتبة ادلد(.  2011محد عبد اهلل )أعلي ،  -
- (.  مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع. ، عماف: 1.طادلكتبات الرقمية(.2005ادلالكي،رلبل الـز
("ادلكتبات الرقمية يف ادلملكة العربية السعودية"مكتبة ادللك فهد الوطنية 2010نبيل بن عبد الرمحن .) ادلعثم، -

 منوذجا،الرياض:مكتبة ادللك فهد.
- (. ندكه ادلكتبات ادلدرسية كدكرىا ادلستقبلي يف اجملاؿ الًتبوم (."2000ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

 ".تونس.تونس.كالثقايف
منشورة، كلية  غَت (. "كاقع ادلكتبات ادلدرسية يف ادلرحلة الثانوية دبحافظات غزة " . رسالة ماجستَت2001النجار، مٌت) -

 الًتبية، جامعة األزىر، غزة،فلسطُت.
سرائيلي كسياسة التدمَت ادلمنهج ذلا ما بُت حتالؿ اإل(. "كاقع ادلكتبات الفلسطينية ربت اإل2009ىاين كجيو، جرب.)  -

 . 179: ص (4) 44جمللد ".رللة رسالة ادلكتبة،ا1948-2009

http://www.goethe.de/ins/lb/bei/pro/schoollibraries/conferencereport/conference_report.pdf
http://www.goethe.de/ins/lb/bei/pro/schoollibraries/conferencereport/conference_report.pdf
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العامة  ةدار اإل: كزارة الًتبية كالتعليم.فلسطُت ،2.طنظمة كالتعليمات الًتبويةدليل األ(.2016كزارة الًتبية كالتعليم العايل.) -
 للتخطيط الًتبوم.

 العايل. كزارة الًتبية كالتعليم،دكلة فلسطُت:  1.ط قانوف الًتبية كالتعليم العاـ(.2017كزارة الًتبية كالتعليم العايل.) -
 https://www.mohe.pna.psًتبية كالتعليم احملافظات الشمالية. (. مديريات ال 2018كزارة الًتبية كالتعليم العايل.) -
 .كزارة الثقافة، فلسطُت:1، طكاقع مكتبات االطفاؿ يف فلسطُت(. 1998كزارة الثقافة الفلسطينية.) -
 الًتبوم.(.مكتبة ادلعهد الوطٍت للتدريب 2018كزارة الًتبية كالتعليم العايل.) -

https://www.mohe.pna.ps/library 
 ( . للمكتبات كتقنيات ادلعلومات. ادلقصود باحملتول الرقمي.2018اليسَت. ) -

(php?t=14500http://alyaseer.net/vb/showthread.) 
 

 Nkhangweni,M.(2008). "Provision Of Library Services To Disadvantag Children In Rulal 

Areas Of The Limpopo Province". Master Thesis, Unpublished .University Of South 

Africa, South Africa.  

- Rana Ahmed S. Abuzaid1 & Diljit Singh. (2006). "The Incorporation Of School Library 

E-Resources Within An E- Learning Environments And The Satisfaction Levels Of E-

Resources: A Case Study In Saudi Arabia". University Of Malaya, Lembah Pantai, 50603 

Kuala Lumpur, Malaysia.  

- Syed Zia Ullah Shah & Lahore M. Shahid Farooq.(2009)." Effect of School Library on 

Students’ Learning Attitude". A Research Journal of South Asian Studies Vol. 24, No. 1, 

January 2009, pp. 145-151  
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 (7 )ملحق رقم
 

 (LibSys.WEBمواصفات نظام إدارة المكتبات ومصادر المعلومات )
 الفنية العامة المواصفات 

 ،Internet Explorer، Firefoxليتوافق مع مستعرض الويب  ،HTML5يعتمد النظاـ على أنظمة   -1
Chromo، Safari 

 Production Environment High Availabilityيتم تركيب النظاـ على بيئة اإلنتاج خباصية التوافر العايل )  -2
Active/Active( كعلى بيئة االختبار كالتطوير )Testing Environment) 

 للدخوؿ كالتحقق من شخصية ادلستخدـ (Single Sign-On LDAP)يدعم النظاـ متطلبات   -3
 يدعم النظاـ االجهزة اللوحية كاذلواتف الذكية  -4
 (Audit Trail)حيتوم النظاـ على خاصية الػ   -5
 كفعالية عمل ادلوظف. ،وؿإدخاؿ احلق لحيتوم النظاـ على إحصائيات متقدمة لقياس األداء حىت على ممستو   -6
 تكوف القدرة اإلستيعابية للتسجيالت كالوثائق اإللكًتكنية يف النظاـ غَت زلدد بعدد معُت )مفتوح(  -7
 كالرسومات البيانية. ،كالتحاليل اإلحصائية ،كتصميم التقارير الديناميكية ،دكات متقدمة لبناءأحيتول النظاـ على   -8
 .كنظاـ احلماية كالسرية ،كقواعد بيانات ،جهزةأعمل يف ادلكتبة من يعمل النظاـ كيتكامل مع بيئة ال  -9

 UTF-8, ISO8859-6, ASMO708متوافق مع معايَت  ،يكوف النظاـ بأكملو ثنائي اللغة )عريب/إصلليزم(  -10
تعديل حملتويات يدعم النظاـ ممدقق إمالئي للغة العربية كاإلصلليزية من خالؿ قاموس مبٍت يف النظاـ مع إمكانية اإلضافة كال  -11

 ىذا القاموس.
كاألحرؼ ادلتشاهبة ادلتشاهبة مثل )أ،آ،إ،ا( ، )ق،ػة(،  ،يدعم النظاـ عند البحث إمكانية ذباىل عالمات التشكيل  -12

 كما  يدعم إمكانية التمييز بُت "اؿ" التعريفية كاألصلية. كما  يدعم ذباىل كلمات الوقف.،)م،ل،ئ(
 

 ى الرقمي المواصفات الفنية إلدارة المحتو 
تول )  - ( دلعمارية مستوداعات التخزين يوفر امتدادات كاسعة لسَت العمل ECM Serverيعتمد البناء على كجود زلرؾ زلم

كضماف األمأف للوثائق ، كربسينات متقدمة يف عمليات الفهرسة مع كجود قدرات  ،كإدارة ادلرافق كقدرة متقدمة على تشفَت
 متطورة للبحث مع عرض متقدـ للمحتول ادلتخصص.

كادلًتابطة مع سلازف  CMIS 1.1يوفر اإلمكانيات ادلتقدمة إلدارة سجالت البيانات األرشيفية الوصفية ادلتوافقة مع معيار   -
 احملتويات الرقمية.

ككذلك معايَت اتصاالت بيانات اإلنًتنت  XML, MADS, Dublin Coreمع ادلعايَت التقنية العالية مثل يتوافق   -
( ككذلك دعم ادلعايَت اإلضافية يف إدارة احملتول TCP/IP, HTTP, SRU, SOAP and FTPادلشًتكة )

 (OAI-PMH, MARCXML, and MIXاإللكًتكين )
 ركزم لنفس ادلستخدمُت، كاإلعدادات، كقوائم اإلستناد، كالصالحيات.يعمل كوحدة تتكامل مع بيئة النظاـ ادل  -
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تلفة   -  يدعم مستودعات لعدد ىائل من الوثائق كباحجاـ سلم
ستعرض حبيث يدعم Doc, PDF, Tiff, Audio/Video, ..etcيدعم كافة أنواع ادللفات )  -

م
( ضمن نفس ادل

ستStreamingطريقة العرض ادلتسلسل )
م
تحميل الملفات على جهاز الُمستخدم  اً وال يسمح  أبدعرض، ( مباشرة اىل ادل

 أو اي باحث خارجي ضمانا لعدم تسريب الوثائق السرية.
ستخدـ.  -

م
ستعرض مجيع أنواع الوثائق بدكف احلاجة اىل إضافة أم مكونات أخرل على جهاز ادل

م
 يدعم ادل

سهيل ادلشاىدة أك ادلشاركة كالربط مع ( لتJPG ،PNG ،TIFF ،PDFإىل صور نقطية ) PDFيدعم ربويل كثائق   -
(Sakhr OCR) 

 Dynamic WEB TWAINيدعم عملية إستقباؿ ادللفات اإللكًتكنية من ادلاسحات الضوئية من خالؿ )  -
Document Scanning اآلتية( حبيت توفر اخلدمات :- 

  عمليات مسح ضوئي لكميات كبَتة من  على الذاكرة ادلؤقتة شلا يمتيحك  ،تدعم آليات التخزين ادلؤقت على القرص الصلب
 الوثائق.

 ( يدعم ملفاتADF كمتعدد الصور، ككضع ادلسح الضوئي على الوجهُت، ككضع صورة ادلعاينة كالكشف عن صفحة )
 QRcodeفارغة، كفواصل الباركود أك 

  يدعم تنزيل كربميل الصور عربHTTP / HTTPS  أكFTP. 
  يدعم حفظ الصور بصيغةTIFF  أكPDF ددة الصفحات،  قاعدة ثنائي متعbase64. 
   يدعم صيغة الضغطRLE ،G3 ،G4 ،LZW ،PackBits ،TIFF. 
  ربميلDIB .من احلافظة 
  ربميل الصورة باستخداـ ثنائيBase64. 

حبيث تسَت األصوؿ الرقمية  يف عدة مسارات من مرحلة تسجيل بياناهتا اىل  (Workflowيدعم سَت العمل اإللكًتكين )  -
خصص.أف يتم 

م
 نقلها اىل السجل الببليوغرايف كإيداع احملتول اإللكًتكين يف احملتول ادل

يوفر إمكانيات بناء العالقات بُت احملتويات حبيث تسمح إلدارة احملتول ذبميعها حسب  رغبات ادلكتبة )حسب اإلدارة كنوع   -
 على البحث كتصفح ىذه اجملموعات. احملتول، كحدة البحوث، كغَتىا(، حبيث توفر للمستخدمُت النهائيُت القدرة

 (.OPAC( من خالؿ بوابة )Full-Text Searchيدعم البحث يف النص الكامل )  -
 ( .  MARC21( ك صيغة التحويل اىل )EAD3يدعم معيار السجالت الوصفية ) -
رر)  - الصفحات تكوف اىل إنصوص إضافة (، حبيث يتمWiki-Styleيدعم إمكانيات إضافة زلتويات إضافية من خالؿ زلم

ستخدمُت العاديُت كالباحثُت، كىذه اإلضافات على شكل أخبار، ركابط أخبار
م
أك زلتويات، مالحظات  ،سلفية عن ادل
 عامة،...اخل.

 Audiيوفر آلية مراقية التغيَتات يف احملتول كالسجالت الوصفية من قبل ادلستخدمُت مع اإلحتفاظ بكافة بيانات التغيَت)  -
Trail.) 

ددة.يوفر إحصائيات الوصوؿ اىل الوثيقة، عدد ادلتصفحُت، عدد الزكار، عدد الركابط ..  -  اخل خالؿ مدة زمنية زلم


