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تحظععى المکتبععات بمختلعع  أنواعهععا باهتمععام کبيععر فعع  دولععة اإلمععارات العربيععة المتحععدن  والمکتبععات 
المدرسية أحد أهم أنواع المکتبات؛ وذلع  لکونهعا االنطبعاع األول والمحطعة الخارجيعة األولعى التع  يتعامعل 

مصادر بداية من مرحلعة ريعاض معها الطالب للحصول على مصادر المعلومات  بل وکيفية استخدام تل  ال
األطفال حتى المرحلة الثانوية  ومن خالل مشروع کبير قامت دائرن التعليم والمعرفة فع  أبعو ظبع  بتطعوير 
قطاع المکتبات المدرسية من خالل مشعروع لتحويعل المکتبعات المدرسعية إلعى مراکعز مصعادر تعلعم تتناسعب 

ور هععذا المشععروع فعع  تطععوير المرافععق والمعععدات مععن مععا متطلبععات القععرن الحععادي والعشععرين  وتتمثععل محععا
خالل استحدا  تصاميم جديدن تناسب المراکز وأيضا مصادر معلومعات بنوعيهعا الورقيعة واإللکترونيعة معن 

 .الکتب والمجالت واالشتراک ف  قواعد البيانات العالمية  وتوفير أجهزن الحاسوب وخدمات اإلنترنت

واقا مراکز مصادر التعلم ف  إمعارن أبعو ظبع  معن خعالل التعريع  وتهد  الدراسة إلى رصد وتحليل 
بمراکز مصادر التعلم من حي  المفهوم واألهمية واألهدا   والمعايير المستخدمة ف  مجال المکتبات علعى 
المسعتوى الععدول  والمحلع  واإلقليمعع  خاصعة المکتبععات المدرسعية ومراکععز مصعادر الععتعلم منهعا  إلععى جانععب 

ع تحويععل المکتبععات المدرسععية إلععى مراکععز مصععادر تعلععم ودورهععا فعع  العمليععة التعليميععة التعريعع  بمشععرو
والخدمات الت  تقدمها ما التطر  إلعى التجهيعزات وإجعراءات العمعل والسياسعات المطبقعة بعالمراکز  وسعيتم 

القعون ذل  من خالل اسعتخدام معيعار االتحعاد العربع  للمکتبعات والمعلومعات )اعلعم( إلبعراز نقعاط الضعع  و
 .محاوال بذل  الخروج بنتائج وتوصيات تساعد ف  تحقيق الجودن ف  األداء

 .: مراکز مصادر التعلم؛ المکتبات المدرسية؛ معاييرالكلمات الدالة 

 تمهيد:

واقععا مراكعز مصععادر العتعلم فع  إمععارن أبعو ظبع  مععن خعالل التعريعع  تلقع  هعذه الدراسععة الضعوء علعى 
لمفهوم واألهمية واألهدا   والمعايير المستخدمة ف  مجال المكتبعات علعى بمراكز مصادر التعلم من حي  ا

المسععتوى الععدول  والمحلعع  واإلقليمعع  خاصععة المكتبععات المدرسععية ومراكععز مصععادر الععتعلم منهععا  إلععى جانععب 
التعريعع  بمشععروع تحويععل المكتبععات المدرسععية إلععى مراكععز مصععادر تعلععم ودورهععا فعع  العمليععة التعليميععة 

 .لتععع  تقعععدمها معععا التطعععر  إلعععى التجهيعععزات وإجعععراءات العمعععل والسياسعععات المطبقعععة بعععالمراكزوالخعععدمات ا
ويتم ذل  من خالل استخدام معيار االتحاد العرب  للمكتبات والمعلومات )اعلم( إلبراز نقاط الضعع  والقعون 

 محاوال بذل  الخروج بنتائج وتوصيات تساعد ف  تحقيق الجودن ف  األداء.

 مشكلة الدراسة

تحظى المكتبات المدرسية باهتمام بعالد فع  إمعارن أبعو ظبع   وهنعا  تحعول واضعح فع  الوظعائ  التع  
تقوم بها المكتبات المدرسية ف  العصعر الحعدي   لعذل  فقعد طعورت هعذه المكتبعات معن خعالل مشعروع كبيعر 

مععن تععوافر  لتحويلهععا إلععى مراكععز مصععادر تعلععم  وحتععى يحقععق المشععروع األهععدا  المنشععودن منععه كععان ال بععد
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مجموعة من المعايير والسياسات الواضحة الت  يجب اتباعها ف  أثنعاء التنفيعذ معن أجعل الوصعول إلعى أعلعى 
معايير الجودن  وقد صدرت مجموعة من المعايير الخاصة بهذا النوع من المكتبعات علعى المسعتويين العدول  

 واإلقليم   ومنها معيار االتحاد العرب  للمكتبات والمعلومات.

وتتمثل المشكلة الرئيسة للبح  ف  عدم وجود معايير محددن مطبقة لقياس مدى جودن ناتج 
الخدمات المقدمة بمراكز مصادر التعلم  وإنما متاح فقط مجموعة من األدلة اإلرشادية استخدمت ف  
ت مشروع تحويل المكتبات المدرسية إلى مراكز مصادر تعلم  مما قد يؤدي إلى عدم تلبية احتياجا

المستفيدين  ومن ثم عدم إمكانية تحقيق األهدا  الت  أنشئت من أجلها تل  المراكز لخدمة المجتما 
المدرس   لذا تقوم الدراسة على دراسة واقا المشروع باستخدام تل  األدلة ما مطابقتها بمعايير االتحاد 

 العرب  للمكتبات المدرسية.

 أهمية الدراسة

أهمية الدور الذي تقوم به مراكز مصادر التعلم ف  العملية التعليمية  وفع  تنبا أهمية هذه الدراسة من 
كونها أول دراسة تهتم بدراسة واقا مراكز مصعادر العتعلم بإمعارن أبعو ظبع  معن مختلع  جوانبهعا فع  مجعال 

 المكتبات ليس من الجانب التربوي.

ن أهم المعايير اإلقليمية ف  المجعال وباإلضافة إلى دراسة الواقا  تقوم الدراسة أيضا بمطابقته بواحد م
وهو )معايير االتحاد العرب  للمكتبات والمعلومات(  وقياس جودن خدماتها المقدمة ف  إطار مععايير الجعودن 
الشاملة وإدارن التميز الت  تسعى الدولة ف  أن تشمل جميا المجاالت وخاصعة فع  مجعال التعلعيم وتعطع  لعه 

 .األولية القصوى ف  اهتماماتها

وتتضح أهمية الدراسة أيضا فع  شعكلها الععام أيضعا معن خعالل العدور االسعتراتيج  العذي تمثلعه مراكعز 
مصعادر الععتعلم والخعدمات التعع  تسععى لتوصععيلها لفئعات الطععالب بكعل أعمععارهم وتعأثيره فعع  العمليعة التعليمععة 

بع  للمكتبعات المدرسعية بشكل مباشر  فوص  واقا مراكعز مصعادر العتعلم ومطابقتهعا "بمععايير االتحعاد العر
يبلور أهمية هذه الدراسة للوقو  على جوانب القون والضع  بتل  المراكعز إلعطائهعا صعورن واضعحة ععن 
واقعهعا  ومععن ثععم الخععروج بنتعائج واقتراحععات تضععمن قيععام مراكععز مصعادر الععتعلم بتقععديم خععدماتها والوظععائ  

 الت  أنشئت من أجلها.المنوطة بها بشكل جيد وبجودن عالية تضمن تحقيق األهدا  

 أهداف الدراسة

 تتمثل األهدا  الرئيسة للدراسة ف  التعر  على:

 . واقا مراكز مصادر التعلم ف  أبو ظب 

 . السياسات واألدلة المستخدمة ف  مراكز مصادر التعلم بأبو ظب 

 ا ما مدى مطابقة واقا مراكز مصادر التعلم بإمارن أبو ظب  من خالل السياسات المستخدمة حالي
 معايير االتحاد العرب  للمكتبات المدرسية.

 .مدى مراعان أهدا  التنمية المستدامة ف  مراكز مصادر التعلم 

 .إظهار جوانب القون وتوضيح جوانب الضع  ف  أداء المراكز لدورها ف  العملية التعليمية 

 ء.الخروج بتوصيات تساعد ف  تحقيق أكبر استفادن من خالل ضبط الجودن ف  األدا 

 تساؤالت الدراسة

تسعععى الدراسععة فعع  تحقيععق أهععدافها إلععى اإلجابععة عععن بعععض التسععاؤالت التعع  تمثععل محععاور الدراسععة 
 وجوانبها  ويمكن إدراجها ف  اآلت :
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ما واقا مراكز مصادر التعلم بإمارن أبو ظب ؟ وذلع  معن خعالل )المبعان   الععاملين  المسعتفيدين   .1
 الخدمات(.

ارن مراكعز مصعادر العتعلم فكعرن ععن المععايير الموحعدن لمراكعز مصعادر هل لعدى القعائمين علعى إد .2
 التعلم؟

 هل تم مراعان أهدا  التنمية المستدامة ف  خطة مراكز مصادر التعلم؟ .3

 ما الخدمات الت  يقدمها مراكز مصادر التعلم للطالب؟ .4

 ما أنواع مصادر المعلومات الت  تقتنيها مراكز مصادر التعلم؟ .5

 واضحة ف  تقديم الخدمات للطالب؟هل هنا  سياسات  .6

 هل يوجد سياسة واضحة لبناء وتنمية المجموعات بمراكز مصادر التعلم؟ .7

 ما مدى تقارب آليات العمل ف  المراكز بمعايير االتحاد العرب  للمكتبات والمعلومات )اعلم(؟ .8

 حدود الدراسة

 ها وه  على النحو اآلت :اشتملت الدراسة على عدد من الحدود الت  تحدد شكل الدراسة ومضمون

 تتناول الدراسعة مراكعز مصعادر العتعلم بدولعة اإلمعارات العربيعة وتحديعدا بإمعارن  :الحدود المكانية
 أبو ظب   وتتمثل ف  ثالثة مناطق ه : )مدينة أبو ظب   مدينة العين  المنطقة الغربية(.

 يلهعا فع  المعدارس التابععة بدأ العمعل فع  مشعروع مراكعز مصعادر العتعلم بععد تحو :الحدود الزمنية
حتععى  2019وتغطعع  الدراسععة الفتععرن الزمنيععة مععن عععام  2007لمجلععس أبععو ظبعع  للتعلععيم فعع  عععام 
 .2021االنتهاء من الدراسة ومناقشتها ف  

 تقوم الدارسعة بإلقعاء الضعوء علعى واقعا مشعروع مراكعز مصعادر العتعلم فع   :الحدود الموضوعية

فعع  المشععروع مععا مطابقتهععا بمعععايير االتحععاد العربعع   إمععارن أبععو ظبعع  والسياسععات المسععتخدمة
 للمكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم.

 منهج الدراسة

انطالقا من طبيعة الدراسة  واألهدا  الت  تسععى لتحقيقهعا  والبيانعات المعراد الحصعول عليهعا لمعرفعة 
يعدان  العذي يعتمعد علعى جمعا المعادن واقا مراكز مصادر التعلم ف  أبو ظب   فقد استخدام الباح  المعنهج الم

ويعتمعد هعذا المعنهج علعى دراسعة الواقعا و وصع  الظعاهرن موضعوع  (1997)خليفعة   العلمية معن الميعدان 
البح  وصفا دقيقا  وتحليلها للوقوع على األسباب الت  تكمن خل  الظاهرن بهد  الوصعول إلعى اسعتنتاجات 

 الواقا وتطويره  ما تطوير الجوانب اإليجابية  وتقويم الجوانب السلبية. تسهم ف  فهم

 مجتمع الدراسة

تركز الدراسة على واقا مراكز مصادر التعلم ف  إمعارن أبعو ظبع   وتشعمل المعدن )أبعو ظبع   الععين  
 منطقة الظفرن( ف  دولة اإلمارات العربية المتحدن.

الشععمالية متمثلععة فعع  اإلمععارات التاليععة )دبعع   الشععارقة  اسععتبعدت مراكععز مصععادر الععتعلم باإلمععارات 
 .2018عجمان  الفجيرن  أم القوين  رأس الخيمة(؛ نظرا لوجود إدارن تعليمية مختلفة حتى عام 
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ويتكون مجتما الدراسة من جميا مراكز مصادر التعلم ف  المدارس الحكومية ف  إمارن أبو ظب  ف  كل 
مدرسة  تشمل مدارس رياض األطفال  240الظفرن( والبالد عددها  –لعين ا –من المدن اآلتية )أبو ظب  

 والحلقات األول  والثانية والثالثة من التعليم األساس .
ونظًرا إلمكانية الباح  ف  الوصول لمجتما الدراسة فقد رأى الباح  أن يقوم بعمل مسح شامل بحي  

باح  القيام بمسح شامل آلراء جميا اختصاص  تكون عينة الدراسة ه  المجتما ذاته  وهكذا يمكن لل
 مدرسة(.  240مراكز مصادر التعلم  ويمكن تفصيل عينة الدراسة والبالد عددها )

 أدوات جمع البيانات

 استبانة )مراكز مصادر التعلم ف  أبو ظب ( بنيت وفقًا لمعيار االتحاد العرب  للمكتبعات االستبيان :
مصعادر العتعلم والسعبب فع  ذلع  أن معظعم مراكعز مصعادر المدرسية وموجه الختصاص  مراكعز 

 التعلم يوجد بها اختصاص  واحد فقط يقوم بجميا المهام.

 مجموعععة مععن اإلحصععائيات مععن إدارن مراكععز مصععادر الععتعلم حععول أعععداد المععدارس اإلحصييائيات :

 والمراكز واالختصاصين.

 دارن المركزية  وكعان الهعد  منهعا : أجريت مقابلة ما مسئول مراكز مصادر التعلم ف  اإلالمقابلة

شععرح وتحليععل بعععض أسععئلة االسععتبيان التعع  يصعععب الحصععول علععى إجابععة عنهععا مععن اختصاصعع  
 مراكز مصادر التعلم  باإلضافة إلى الحصول على بعض البيانات الت  لم تتضمن ف  االستبيان.

 النتائج

 دمة ف  المكتبات.معظم االختصاصيين ليس لديهم معرفة كافية عن المعايير المستخ 

  يوجععد بععالمراكز سياسععات مكتوبععة لتوضععيح إجععراءات وسععير العمععل داخععل المراكععز  وتسععتمد هععذه
 السياسات من أدلة العمل الصادر عن مجلس أبو ظب  للتعليم )دائرن التعليم والمعرفة حاليا(

  طبيقهعا % من االختصاصيين لعيس لعديهم وعع  كعا  بأهعدا  التنميعة المسعتدامة وكيفيعة ت42نسبة
 ف  مراكز مصادر التعلم.

  تقدم المراكز مجموعة من خدمات المعلومات لمجتما المستفيدين بشكل جيد مثل اإلحاطة الجاريعة
واإلععععارن واإلرشعععاد القرائععع   ويوجعععد قصعععور فععع  خعععدمات أخعععرى مثعععل الخعععدمات الببليوغرافيعععة 

 واإلعارن التعاونية.

 ات الورقيعععة )كتعععب( وبععععض المصعععادر تحتعععوي المراكعععز علعععى مجموععععات معععن مصعععادر المعلومععع
 االلكترونية المخزنة على أقراص صلبة.

  األقسععام اإلداريعععة الموجعععودن بعععالمراكز تلبععع  االحتياجعععات معععن أجعععل تجهيعععز المركعععز فنيعععا  وتقعععديم
 الخدمات للمستفيدين بشكل جيد باستثناء قسم لتصميم المواد التعليمية.

 اء مصادر بشكليها الورق  واإللكترون .ال يوجد للمراكز ميزانية ثابتة أساسية لشر 

  موقععا ومسععاحة مراكععز مصععادر الععتعلم بالنسععبة للمبنعع  المدرسععة مناسععب للمسععتفيدين مععن المجتمععا
 المدرس .

   يتععوافر فعع  المراكععز بنيععة تحتيععة وبيئععة مناسععبة باإلضععافة إلععى مجموعععة األثععا  والتجهيععزات التعع
 والقيام باألنشطة العلمية والثقافية المتنوعة. تساعد على الدراسة والبح  والمناقشات العلمية

 .العمليات الفنية ف  المراكز مميكنة باستخدام نظام مكتبات آل  يديرها 

  من االختصاصيين ال يحملون مؤهل ف  مجال المكتبات.74نسبة % 
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 نيعة يتوافر بمراكز مصادر التعلم بنية تكنولوجية من خالل التجهيزات الجيدن معن األجهعزن اإللكترو
الالزمععة وخدمععة اإلنترنععت ممععا سععاعد علععى التواصععل الجيععد مععا أفععراد المجتمععا المدرسعع   وأيضععا 
تنظععيم وإتاحععة مصععادر المعلومععات التقليديععة مععن خععالل نظععام المكتبععة اآللعع  بطريقععة تسععهل علععى 

  OPACالمستفيد الوصول إلى مصعادر المعلومعات معن داخعل المركعز أو معن الخعارج معن خعالل 
 افر للمراكز حسابات على مواقا التواصل االجتماع .لكن ال يتو

 .للمراكز سياسة خاصة بالتزويد تعتمد عليها ف  اقتناء المصادر وصيانتها 

  يقوم االختصاصعيون بعدعم المنعاهج الدراسعية معن خعالل الخعدمات المقدمعة للمسعتفيدين ومعن خعالل
 ربط المصادر بالمناهج.

 ختصاصيون مجموعة من الخدمات معن خعالل التواصعل ( قدم اال19ف  ظل جائجة كورونا )كوفيد
 ما المستفيدين عبر مجموعة من المنصات اإللكترونية والقنوات الذكية.

 التوصيات

  العمل على توعية اختصاصع  مصعادر العتعلم بالمععايير المسعتخدمة فع  مجعال المكتبعات المدرسعية
 وأهميتها.

 سعتدامة وكيفيععة تطبيقهععا فعع  مراكععز مصععادر توعيعة اختصاصعع  مصععادر الععتعلم بأهععدا  التنميععة الم
 التعلم.

 .اقتراح بتوفير قسم لتصميم وإنتاج المواد التعليمية لدعم المناهج الدراسية 
  توعيععة االختصاصععيين بأهميععة لجنعععة مراكععز مصععادر الععتعلم فععع  تطععوير أداء المراكععز فعع  تلبيعععة

 احتياجات مجتما المستفيدين.
 عتماد ميزانية سنوية لعملية التزويد.ضرورن توفير االعتمادات المالية ال 
  ضرورن تحدي  وتوفير مصادر الكترونية للمراكز بكل أشكالها )إلكترونيعة وسعمعية وبصعرية معا

 االشترا  ف  بعض قواعد البيانات المناسبة للطالب(.
 .الفهرس اآلل  يحتاج إلى ضبط جودن للتسجيالت المفهرسة 
 لتخصصعععية الختصاصععع  مصعععادر العععتعلم )خاصعععة غيعععر العمعععل علعععى زيعععادن البعععرامج التدريبيعععة ا

 االختصاصيين(.
 .محاولة توظي  االختصاصيين ف  المكتبات ف  مراكز مصادر التعلم 
 .العمل على إصدار دليل يتضمن المعايير األخالقية للعاملين ف  مراكز مصادر التعلم 
 حسعابات علعى مواقعا  ضرورن التوعية بأهمية تصميم مواقا للمراكز علعى شعبكة اإلنترنعت وأيضعا

 التواصل االجتماع  لما لها من أهمية ف  االستفادن من تقديم خدمات المركز للمستفيدين.
  توعية االختصاصيين بأهمية وماهيعة الخعدمات الببليوغرافيعة واإلععارن التعاونيعة  معن خعالل عمعل

ز بكعل أشعكالها ور  تدريبية لهم للتدريب على خعدمات المعلومعات التع  يجعب أن تقعدم فع  المراكع
 والتعري  بهذه الخدمات وكيفية االستفادن منها.

 .ضرورن توفير اشتراكات لقواعد بيانات رقمية تتاح للطالب ف  ظل جائحة كورونا 
  تشكيل لجنة من االختصاصيين والفنيين ف  مجال المكتبات والتربوي لتقعديم العدعم لالختصاصعيين

 ف  أداء المهام المطلوبة منهم.
 دي  أدلة العمل المستخدمة ف  مراكز مصادر التعلم ما باالعتمعاد علعى معيعار االتحعاد ضرورن تح

العربعع  للمكتبععات المدرسععية ومراكععز مصععادر الععتعلم الععذي يععرى الباحعع  أنععه مالئععم لالسععتخدام فعع  
 البالد العربية.

 


