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يف عصر  معايري العمل يف املكتبات املدرسية مبحافظة قنا 

دراسة حتليلية الستنباط معايري للتطبيق يف الرقمنة
 املكتبات املدرسية املصرية

 () حسام مدني مدني السيد
 المقدمة

لقج اىتست كثضخ مؽ السشغسات وجسعيات السكتبات بإقخار مجسؾعة مؽ 
لسختمف أنؾاع السكتبات ومخاكد التؾثضق والسعمؾمات، ومخاجعتيا السعايضخ السؾحجة 

بذكل مدتسخ لمتأكج مؽ مجى صالحضتيا لسؾاجية التظؾرات التي تحجث في 
مجال السكتبات، كؾنيا أكثخ السجاالت تأثخًا بالتكشؾلؾجيا، وتأتي السكتبات 

ؾحجة ذلػ السجرسية في مقجمة أنؾاع السكتبات مؽ حضث االىتسام بالسعايضخ الس
بعج مكتبات رياض األطفال التي يتعامل معيا  –ألنيا أول نؾع مؽ السكتبات 

كالعامة  –التمسضح في بجاية حياتو ، وتتؾقف عالقتو السدتقبمية بالسكتبات األخخى 
عمى مجى تأثخه بسكتبة مجرستو وأنظباعاتو وسمؾكيات وعادات مفضجة  –والجامعية 

سكتبة السجرسية مؽ أىؼ متظمبات العسمية وإيجابية، حضث أصبح  تظؾيخ ال
التعميسية والتخبؾية وال يسكؽ االستغشاء عشيا في عل اإلستخاتيجية التعميسية 
الحجيثة التي تربؾ إلى الجؾدة الذاممة في مجال التعميؼ، كسا تؤكج عمى ضخورة 
إكداب الظالب ميارة التعمؼ الحاتي التي تقؾدىؼ  إلى التعمؼ السدتسخ طؾال 

 حياة.ال
بالشغخ لحال السكتبات السجرسية نجج إنيا ال تخزع لسعايضخ مؾحجة 
تحكؼ سضخ العسل بيا، ومؽ ىشا جاءت ىحه الجراسة الستشباط معايضخ إلدارة 
السكتبات السجرسية يسكؽ تظبيقيا لزبط أداء ىحه الشؾعية مؽ السكتبات، وجاءت 

                                        
() اآلداب، جامعة صىهاج. ، كلية الطبيدكتىراه في علم االجتماع  باحث 
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الجولية واإلقميسية الستعمقة السعايضخ الُسدتشبظة مؽ واقع اإلطالع عمى السعايضخ 
 بالسكتبات السجرسية.  

  :مذكلة الدراسة وتداؤالتها 
تعتبخ السكتبات السجرسية مؽ السكتبات السيسذة مقارنة بأنؾاع السكتبات 
األخخى كاألكاديسية وغضخىا مؽ أنؾاع السكتبات، ناهيػ عؽ ذلػ تغيخ مذكمة 

ية لسعايضخ مؾحجة تحكؼ سضخ ىحه الجراسة بؾضؾح في إفتقار السكتبات السجرس
 العسل بيا والتي تؤثخ سمبًا عمى جؾدة الخجمات السقجمة لمسدتفضجيؽ.
 -ويسكؽ بمؾرة مذكمة الجراسة مؽ واقع اإلجابة عمى التداؤالت التالضـة :

 ما  السعايضخ السؾحجة  في مجال السكتبات السجرسية؟  -1
واإلقميسية في السكتبات ما أوجو االتفاق واالختالف بضؽ السعايضخ الجولية   -2

 السجرسية ؟
ما مجى تظبضق السعايضخ الجولية واإلقميسية بالسكتبات السجرسية بسحافغة قشا   -3

 مؽ واقع استبانة الجراسة؟
 ما واقع السكتبات السجرسية بسحافغة قشا؟  -4
 في عرخ الخقسشة؟ م مع السكتبات السجرسية السرخيةالسعايضخ التي تتالء ما  -5
  أهمية الدراسة : 

 -تكتدب الجراسة أىسضتيا مؽ الشقاط التالية :
ُتقجم الجراسة معايضخ مقتخحة إلدارة السكتبات السجرسية،  ُيسكؽ تبشضيا مؽ  -1

كؾنيا الجية السشؾطة بتقجيؼ أوجو الجعؼ ليحه  -جانب وزارة التخبية والتعميؼ 
ة؛ لسحاولة تعسيسيا عمى السكتبات السجرسية السرخي -الشؾعية مؽ السكتبات 

 األمؾر الحي يؤثخ باإليجاب عمى االرتقاء بجؾدة الخجمات السقجمة لمجسيؾر.
تعتبخ الجراسة الحالية مؽ الجراسات القمضمة التي اىتست بالسكتبات السجرسية  -2

في صعضج مرخ، والتي سُتفضج قظاعا كبضخا مؽ السدتفضجيؽ والعاممضؽ أيزًا 
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 بالسكتبات السجرسية بسحافغة قشا. 

بسثابة محاولة لتظؾيخ واقع السكتبات السجرسية الستخدي،  ىحه الجراسة -3
 والشيؾض بو مؽ أجل تقجيؼ خجمات مكتبية متكاممة لمسدتفضجيؽ. 

 : أهـداف الدراسـة 
 -انظالقًا مؽ مذكمة الجراسة وتداؤالتيا تحجدت أىجاف الجراسة فيسا يمى :

   السجرسية.التعخف عمى السعايضخ الجولية واإلقميسية في مجال السكتبات 
   تحمضل السعايضخ الجولية واإلقميسية الخاصة بالسكتبات السجرسية، وذلػ لمؾقؾف

عمى معيار مؾحج ُيسكؽ االستشاد عميو في ضبط سضخ العسل داخل 
 السكتبات السجرسية.

   مظابقة السعايضخ بؾاقع  السكتبات السجرسية بسحافغة قشا مؽ واقع استبانة
 الجراسة.

 : حدود الدراسة 
قشا وفقًا  ام الباحث بإعجاد دراستو حؾل السكتبات السجرسية بسحافغةق 

 :لحجود البحث التالضـة
 : أوال: الحدود الموضوعية

تخكد الجراسة عمى السكتبات السجرسية بسحافغة قشا في مخاحميا الثالث 
ضيؼ االبتجائية واإلعجادية والثانؾية، ومجى التداميا بالسعايضخ الجولية واإلقميسية، وتق

جؾدة الخجمات السقجمة لمسدتفضجيؽ، وأخضخًا اقتخاح معيار مؾحج يحكؼ سضخ العسل 
 بيحه السكتبات. 

 ثانيا: الحدود الزمنية:
 م.2018م حتى عام  2003دراسة السكتبات السجرسية التي أنذئت مشح عام 

 ثالثا: الحدود المكانية:
قشا واختيار  تقؾم الجراسة الحالية عمى السكتبات السجرسية بسحافغة
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 –مجسؾعة مكتبات مجرسية مؽ كل مخكد داخل السحافغة ) مخكد أبؾ تذت 
 –مخكد قشا  -مخكد الؾقف  -مخكد دششا  –مخكد نجع حسادي  –مخكد فخشؾط 

 مخكد نقادة(.  -مخكد قؾص–مخكد قفط 
مرظمحات الجراسة: ىشاك بعض التعخيفات االصظالحية  1/6

لضيا حتى يدتظيع القارئ فيؼ محتؾيات الجراسة واإلجخائية التي يجب اإلشارة إ
  -بؾضؾح، ومؽ بضؽ ىحه التعخيفــات:

 STANDARDSالسعايضخ  
" مقاييذ يسكؽ مؽ خالليا تقضيؼ خجمات السكتبات وبخامجيا، وتؾضع 
ىحه السعايضخ بؾساطة اليضئات السيشية أو الجيات السعتخف بيا، والؾكاالت 

ما يسكؽ أن يظمق عميو بالحج األدنى أو الذيء  الحكؾمية، وىحه السقاييذ تعكذ
السثالي أو العسميات أو اإلجخاءات الشسؾذجية وىي عادة إما مقاييذ كسية أو 

(، وجاء تعخيف السعايضخ في معجؼ مرظمحات السكتبات 1تقضيؼ نؾعي)
والسعمؾمات ىؾ إجخاء خجمة السكتبة القابمة عمى السالحغة والقياس يزعيا 

مؽ أمشاء السكتبات واختراصي الببمضؾجخافيا والسعمؾمات  أشخاص متسخسؾن 
 بؾصفيا اإلنجاز الحي ال يجب أن يقل عمى مدتؾى األداء العادي في السكتبة . 

 SHOOL LIBRARYالسكتبة السجرسية   
" السكتبة التي تمحق بالسجارس سؾاء لمتعميؼ األساسي أو الستؾسط ويذخف عمى 

 ؽ مكتبة مؤىل".إدارتيا وتقجيؼ خجماتيا أمض
 Total qualityالجؾدة الذاممة  

ىي أداء العسل بذكل صحيح مؽ السخة األولى مع االعتساد عمى تقضيؼ 
السدتفضج لسعخفة مجى تحدؽ األداء، ىي شكل تعاوني ألداء األعسال يعتسج عمى 
القجرات السذتخكة لكل مؽ اإلدارة والعاممضؽ بيجف التحدؽ السدتسخ في الجؾدة 

 تاجية وذلػ مؽ خالل فخق العسل.واإلن
 السشيج وأدوات جسع البيانات:  1/7
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 مشاىج الجراســة :  

تدتخجم الجراسة السشيج التحمضمي والسضجاني، كؾنيسا األندب لتحقضق 
 أىجاف ىحه الجراسة. 
 أدوات جسع البيانات

استشج الباحث في جسع السادة العمسية عمى االستبيان، وذلػ لمؾقؾف 
لسكتبات السجرسية بسحافغة قشا ومجى التداميا بالسعايضخ الجولية عمى واقع ا

 واإلقميسية، و جؾدة الخجمات التي تقجميا لمسدتفضجيؽ.
 العضشة :

نغخًا لتعجد جؾانب الجراسة ، والتي فخضت عمى الباحث أن يسثل لكل 
 مشيسا عضشة  مدتقمة ، األمخ نفدو الحى دفع الباحث إلى اتباع العضشة السقرؾدة

في االختيار ، وىى عضشة تتكؾن مؽ وحجات  Purposive Sample)العسجية( 
 معضشة تسثل السجتسع تسثياًل صحيحًا  ، وفى ىحه الحالة

البج مؽ في العضشة وإال كانت الفائجة مؽ ىحه الشتائج قمضمة ؛ ومؽ ثؼ  
و ت العضشة وإجخاء دراستيقؾم الباحث باختيار ىحه الؾحجات في وقؾع ىحه الؾحجا

تتسثل عضشة الجراسة الحالية في السكتبات السجرسية السؾجؾدة بسحافغة  .عمضيــا
 قشا، والسؾضحة بالججاول )(، التالية: 

 ( يوضح عدد المدارس في محافظة قنا حدب المرحلة التعليمية5جدول )
 عدد المدارس بها المرحلة التعليمية م

 >9: المرحلة االبتدائية 5

 >79 ةالمرحلة اإلعدادي 5

 =50 المرحلة الثانوية 7
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 (  بيان بعدد المدارس بكل مركز داخل محافظة قنا5الجدول رقم)  
 
 م

 
 المركز

 عدد المدارس
 ثانوي  إعدادي ابتدائي

 = 95 ;; أبو تذت 1
 : 50 79 فرشوط 2
 :5 >8 >50 نجع حمادي 3
 57 :8 7> دشنا 4
 : 57 ;5 الوقف 5
 75 :; 579 قنا 6
 6 24 48 قفط 7
 14 50 97 قؾص 8
 8 29 48 نقادة 9

 109 358 658 االجسالى 
والججول اآلتـي يؾضح عجد السجارس التي تكؾن عضشة البحث وقج تؼ استبعاد 
مكتبات التعميؼ األزىخي بالسحافغة وذلػ لعجم اىتسام القائسضؽ عمى تمػ السكتبات 

 وكحلػ لقمة تمػ الشؾع مؽ السكتبات
 % ) تقخيبا(15شة الجراسة بسجارس السحافغة بشدبة ( يحجد عض3ججول)

 
 
 م

 
 المركز

 عدد المدارس
 ثانوي  اعدادي ابتدائي

 5 > 55 أبو تذت 1
 5 7 9 فرشوط 2
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 5 ; :5 نجع حمادي 3 

 5 > 55 دشنا 4
 5 5 9 الوقف 5
 9 55 55 قنا 6
 5 8 ; قفط 7
 5 8 58 قوص 8
 5 8 ; نقادة 9

 ;5 95 == االجمالى
 الدراسات الدابقة والمثيلة =-5
  تقضيؼ السكتبات السجرسية بسجيشة السشيا وفقًا لسعيار )أعمؼ( لمسكتبات

(  :دراسة مضجانية لمسكتبات السجرسية بسحافغة السشيا / 2019السجرسية)
عمي، مشار محسؾد لظفي . اشخاف / مذخف / عمي كسال شاكخ ، مذخف / 

 عال حدؽ عباس. ) ماجدتضخ (
الجراسة نذأة معايضخ السكتبات ومفيؾميا وأىسضتيا، ومفيؾم السعايضخ تتشاول 

السؾحجة لمسكتبات وأنؾاع السعايضخ السدتخجمة في السكتبات السجرسية، والجيات 
 واليضئات السدئؾلة عؽ وضع ىحه السعايضخ.

كسا تشاولت الجراسة التعخف عمى السعيار العخبي السؾحج لمسكتبات السجرسية 
اقع الفعمي لمسكتبات السجرسية بسختمف مخاحميا )اإلبتجائي، اإلعجادي، ودراسة الؾ 

الثانؾي( بسجيشة السشيا، والتعخف عمي الؾاقع السظبق مؽ عشاصخ السعيار العخبي 
السؾحج و التعخف عمي متظمبات واحتياجات الستخررضؽ بالسكتبات السجرسية 

عمي السذاكل والرعؾبات بسجيشة السشيا في تظؾيخ السكتبات السجرسية والتعخف 
التي تؾاجو السكتبات السجرسية في تظبيقيا لسعيار أعمؼ، يتكؾن مجتسع الجراسة 
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مؽ السجارس الحكؾمية والخاصة لسخاحل التعميؼ اإلبتجائي واإلعجادي والثانؾي 
 بسجيشة السشيا واستخجمت الجراسة السشيج السدحي.
سع الجراسة كسا ان تختمف فى تخمتف ىحه الجراسة عؽ الجراسة الحالية فى مجت

تظضبق السعايضخ حضث ان الجراسة الحالية ل تقترخ عممى معيار اعمؼ فقط بل 
 جسعت بعض السعايضخ الجولية واالقميسية .

 (دراسة تحمضمية 2013خرائص اعتساد السكتبة لمتعميؼ ما قبل الجامعي : )
 The properties of library accreditation inلمسكتبات السجرسية = 

pre-university education : An analytical study of school 
libraries ياسسضؽ سعضج عبجالغشى ؛ إشخاف أسامة الدضج محسؾد / 

تيجف الجراسة إلى تحمضل و تقضيؼ معيار اعتساد السكتبة السجرسية ضسؽ  
ية معايضخ اعتساد مؤسدات التعميؼ ما قبل الجامعي الرادر عؽ اليضئة القؾم

م و ذلػ بتظبضق السعيار 2009لزسأن جؾدة التعميؼ و االعتساد في مرخ عام 
عمى عضشة مؽ مكتبات مختمف السخاحل لمتعميؼ الحكؾمي و الخاص و األجشبي 
في محافغات مرخ، و دراسة واقع السكتبات السجرسية السرخية، و عخض 

جت الجراسة بأن بعض مؽ السعايضخ العالسية العتساد السكتبات السجرسية، و خخ 
السعيار ال يفى بستظمبات اعتساد السكتبات السجرسية، و قجمت الجراسة أىؼ 
السحأور و الخرائص التي يشبغى تؾافخىا في معيار يقيذ ضسأن جؾدة 

 السكتبات السجرسية
مجى تظبضق معايضخ  إدارة الجؾدة  -ىأني بؽ سعضج بؽ مبارك . ،الغضثى •

 -الذاممة في الجامعات الخاصة : مؽ وجية نغخ الظمبة في سمظشة عسأن .
 م.2004)رسالة ماجدتضخ ( جامعة آل البضت ، كمية العمؾم والتخبية ،

تقؾم الجراسة مع معايضخ إدارة الجؾدة الذاممة فى الجامعات الخاصة ومجى 
 قيا وذلػ مؽ وجية نغخ الظمبة في سمظشة عسأن .تظبي
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وتختمف ىحه الجراسة عؽ الجراسة الحإلصة في  أنيا تقؾم عمى معايضخ إدارة الجؾدة  

الذاممة في الجامعات الخاصة إما الجراسة الحإلصة تقؾم عمى السعايضخ الخاصة 
 بالسكتبات السجرسية السرخية. 

في مكتبات جامعة البرخة : دراسة الجؾدة الذاممة  -كخيؼ ، عمى محضخ. •
)رسالة ماجدتضخ(إشخاف عمى عبج الرسج خزضخ ، جامعة البرخة  -تظبيقية .

 ص.120+304 -.2012،كمية اآلداب ، قدؼ السعمؾمات والسكتبات ، 
تيجف الجراسة إلى التعخف عمى الجؾدة الذاممة وأىسضتيا في إدارة السكتبات 

ومجى أنتذار مفاهيؼ الجؾدة وفمدفتيا بضؽ الجامعية التابعة لجامعة البرخة 
 مجتسع الجراسة .

وتختمف ىحه الجراسة عؽ الجراسة الحإلصة في أنيا تقؾم الجراسة الدابقة عمى 
السكتبات الجامعية بجامعة البرخة أما الجراسة الحإلصة تقؾم عمى السعايضخ 

 الخاصة بالسكتبات السجرسية السرخية في عرخ الخقسشة
( . ادارة الجؾدة الذاممة وتظبضق مبجلئيا 2011صجيق دمحم )سسية سضج  •

 لتحدضؽ اداء الخجمة السكتبية بالسجارس الثانؾية:دراسة مضجانية 
ىجفت الجراسة الى دراسة واقع السكتبات السجرسية لتحدضؽ اداء الخجمة السكتبية 

الجؾدة  فى السكتبات السجرسية فى السجارس الثانؾية  وذلػ مؽ خالل مفيؾم ادارة
الذاممة فى السكتبات السجرسية وكحلػ ايزا االسباب التى تجعؾ السكتبات 

رسية لتظبضق مبادئ ومتظمبات تظبضق ادارة الجؾدة الذاممة في السكتبات \السج
السجرسية ولتحقضق اىجاف الجراسة اتبعت الباحث السشيج السدحى السضجانى 

ظمبات تظبضق ادارة الجؾدة لمتعخف والؾقف عمصؾاقع السكتبات السجرسية ومت
 الذاممة 
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وتختمف ىحه الجراسةعؽ الجراسة الحالية حضث ان الجراسة الحالية تدعى الستشباط 
معايضخ لمسكتبات السجرسية تشاسب الؾاقع الحالى لتتساشى مع ما جاء    بالسعايضخ 

 الجولية والسحمية واالقميسية فى ىحا الذأن .
 الدراسات األجنبية:

1- Krueger ,karia  Steage(2008) .A case study of a rural  
lowa  school prepaing to meet new state guidelines for 
school library  

تشاولت الجراسة مجسؾعة مؽ السجارس االبتجائية فى والية ايؾا،التى ال تظبق      
السكتبات  بخنامجا لسعايضخ  السكتبات السجرسية داخميا  وتؼ دراسة استعجاد تمػ

لتظبضق السعايضخ داخميا وتشاولت أيزا ترؾر القائسضؽ عمى السجارس وتؾقعاتيؼ 
لبخنامج السكتبة  السجرسية وتسثمت فى دور البخنامج   والسؤىالت  السيشية 
والتعميسية الخرائي السكتبة السجرسية والفرل بضؽ  بخامج السعايضخ لمسكتبة 

ماتية ومجى تأثضخ بخامج السعايضخ عمى أىسية السجرسية وبخامج محؾ األمية السعمؾ 
الؾصؾل لمسعمؾمات مؽ خالل مجسؾعات السكتبة السجرسية وتاثضخىا عمى مجيخي 

 السجارس  أمشاء  السكتبات السجرسية ومعمسى الرفؾف الجراسية
وتختمف ىحه الجراسة عؽ الجراسة الحالية حضث أن الجارسة ىجفيا استشباط معايضخ 

 ية تتشاسب وليذ اليجف فى بخامج لمسعايضخ السكتبات السجرسية السكتبة السجرس
2- Garrett, linda Joyce (2001). A survey  of  the  application 

of American library  Association school library  standards  
in  the facilities  of   secondary  schools   constructed  in 
Dallas  County, Texa   after 1990    
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تشاولت الجراسة تظبضق معايضخ السكتبات السجرسية  الرادرة  عؽ جسعية      

السكتبات  األمخيكية عمى  عضشة السجارس الثانؾية فى مقاطعة داالس  فى والية 
تكداس  ودراسة  التظؾر التاريخى لسعايضخ السكتبات السجرسية الثانؾية  فى الفتخة 

بضؽ مؽ خالل الجراسة تظبضق بعض السعايضخ داخل م وت 1988 – 1920
مكتبات العضشة وإغفال بعزيا ، وتؾصمت الجراسة إلى أن معغؼ السجارس ال تتبع 

 السعايضخ عشج ترسيؼ مخافق السكتبات السجرسية .
تختمف ىحه الجراسة عؽ الجراسة الحالية حضث أن الجراسة الحالية تحمل وتقارن 

ات السجرسية ومؽ خالل ىحه السقارنة والتحمضل  يتؼ السعايضخ الخاصة بالسكتب
 استشباط معايضخ تتشاسب مع واقع السكتبات السجرسية السرخية .

 البنية العامة للفرول 5-50
 : المقدمة المنهجية

وشسمت عمى مذكمة الجراسة وأىجفيا وتداؤالت الجراسة ومشيج الجراسة وأدواتيا  
وعضشتيا واختتست السقجمة السشيجية ومرظمحات الجراسة ومجتسع الجراسة 

بالجراسات الدابقة والتى عخض فضيا الباحث أىؼ الجراسات العخبية واألجشبية 
 وأوضح الباحث جؾانب االتفاق واالختالف بضؽ الجراسة الحالية والدابقة .

الفرل األول   تحمضل ومقارنة السعايضخ الجولية . اإلقميسية والسحمية لمسكتبات 
 السجرسية 

يتؼ فى ىحا الفرل تحمضل السعايضخ الجولية وكحلػ أيزا السعايضخ اإلقميسية 
 لمسكتبات السجرسية ومجى ما يسكؽ تظبيقو في السكتبات السجرسية السرخية .

الفرل الثانى  السكتبات السجرسية بسحافغة قشا فى ضؾء السعايضخ الجولية 
 واالقميسية 
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يان  مسا يؾضح واقع السكتبات يتؼ  فى ىحا الفرل عخض وتحمضل  االستب
 السجرسية بسحافغة قشا 

وفى نياية الفرل  يتؼ استشباط معايضخ لمسكتبات السجرسية السرخية تتساشي مع 
 الؾاقع  

 الفرل الثالث  :. تظبضق معايضخ العسل فى السكتبات السجرسية بسحافغة قشا
سحافغة قشا وأيزا يتشاول ىحا الفرل السعايضخ السظبقة فى السكتبات السجرسية ب

السعايضخ غضخ السظبقة داخل  تمػ السكتبات وذلػ بعج تحمضل االستبيان وما جاء 
 بو  مؽ معمؾمات  ندتشتج مشيا ما ىؾ مظبق وما ىؾ غضخ مظبق ..

ترؾر مقتخح لمسؾاصفات الفشية  والؾعيفية لمسكتبات السجرسية  -الفرل الخابع:
 بسحافغة قشا
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 قائمة المراجع 

 اجع العربيةأوال المر 
-مكتبات السجارس الثانؾية دراسة نغخية وتظبيقية/ -أسامة حامج عمي -1

 .2001اإلسكشجرية:دار الثقافة،
التختؾري دمحم عؾض.إدارة الجؾدة الذاممة في مؤسدات التعميؼ العالى  -2

والسكتبات ومخاكد السعمؾمات. عسان: دار السدضخة لمشذخ والتؾزيع، 
2006 . 

الجؾدة الذاممة  -سية اإلدارية ) أعسال مؤتسخات ( .السشغسة العخبية لمتش -3
 م .2010القاىخة : السشغسة ،  -وبشاء  القجرات السؤسدية .

متظمبات إدارة الجؾدة الذاممة  –الشعيسى ، دمحم فاضل عباس حدضؽ .  -4
رسالة ماجدتضخ  الجامعة السدتشرخية كمية اإلدارة  -وإمكانية تظبيقيا .

  2005ألعسال،واالقتراد ،قدؼ إدارة ا
 -الؾادي ، محسؾد حدضؽ وعبج هللا إبخاهيؼ  ندال حدضؽ دمحم سسعان . -5

عسان :دار صفاء ،  -إدارة الجؾدة الذاممة في الخجمات  السرخفية .
 م .2001

عسان : دار الخاية  -السفاهيؼ اإلدارية الحجيثة . -الؾلضج، بذار يديج . -6
 م 2008،

بة السجرسية وسط السفاهيؼ الحجيثة حسج بؽ ابخاهيؼ العسخان " أيؽ السكت -7
 .38. ص 2004،  6مجمة السعمؾماتية ، ع -".
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ثشاء إبخاهيؼ فخحات. إدارة الجؾدة الذاممة في السكتبات ومخاكد  -8
، ابخيل  2ع  -مجمة السكتبات والسعمؾمات العخبية . .(1السعمؾمات )

 .70 – 43، ص 2003
في السكتبات ومخاكد راشج بؽ دمحم الحسالي. إدارة الجؾدة الذاممة  -9

دراسة استظالعية عمي مكتبات جامعة السمػ سعؾد.مجمة  : السعمؾمات
 5-4، ص 2003، يشايخ 1ع  -السكتبات والسعمؾمات العخبية .

عبج الؾىاب العدأوي. دمحم. أنغسة إدارة الجؾدة و البضئة. عسان : دار  -10
 2002وائل لمشذخ، 

كد السعمؾمات العامة سعج دمحم اليجخسي. السعايضخ السؾحجة لسخا -11
القاىخة :  -والتؾثضق الخاصة وما يختبط بيا مؽ السؤسدات والؾعائف.

السشغسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمؾم. وزارة التؾثضق واإلعالم، 
 . 27م، ص1977

 –فارجؾ، لؾسضل ف. السكتبة السجرسية. تخجسة الدضج دمحم العداوي  -12
 . 343م ، ص1970القاىخة: دار السعخفة ، 

مبخوكة عسخ محضخيق. السكتبات السجرسية الجساىضخية : دراسة تحمضمية  -13
م، ص 1985طخابمذ: السشذأة العامة لمشذخ والتؾزيع واإلعالن،  -نقجية
120. 
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 ثانيـًا : المراجع األجنبية 

3-  American Library Association (ALA) 

http://www.ala.org/tools/guidelines/standardsguidelines      

3- A.L.A. Glossary of Library and information science.edited by 

H. young.- chicago: A. LA.3333.  

االتحاد الدولي للمكتبات  المعايير واألدلة اإلرشادية  التي أصدرها االتحاد -3

 The International Federation of )اإلفال ( المعلىماتومراكز 

Library Associations and Institutions (IFLA) . 

4- http://www.ifla.org/publications/highlights/3  

لدولي المجلش ا المعايير واألدلة اإلرشادية  التي أصدرها -5

 International Council on Archives (ICA) لألرشيف

6- http://www.ica.org/33336/standards/standards-list.html 

 Library ofالمعايير التي أصدرتها مكتبة الكىنجرس األمريكية  -3

Congress .http://www.loc.gov/standards/ 

المنظمة الىطنية لمعايير  المعايير واألدلة اإلرشادية  التي أصدرتها

 National Information Standards Organization  المعلىمات

(NISO) والتي تضم الكثير في مجال المكتبات والمعلىمات ومصادر المعلىمات. 

3-  http://www.niso.org/apps/group_public/projects.php  

Standards for Library and information Science : P. 433 

3- Garrett, linda Joyce (3333) . A survey  of  the  application 

of American library  Association  school  library  standards  in  

the facilities  of   secondary  schools   constructed  in Dallas  

County  , Texa   after 3333. 

3- Krueger ,karia  Steage(3333) .A case study of a rural  

lowa  school prepaing to meet new state guidelines for school 

library

http://www.ala.org/tools/guidelines/standardsguidelines
http://www.ifla.org/publications/highlights/7
http://www.ica.org/10206/standards/standards-list.html
http://www.loc.gov/standards/
http://www.loc.gov/standards/




 

 

 


