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 المكتبات المدرسيةو  قواعد البيانات
 
 

 عبدالهادي صابر فحيمة.د
 طرابلسجامعة 

 : مقدمةال
 تلك اسصور  اسنمطية استي تختزل ن اساثيرينما تراخ كفي ذه كفاار اساادة من األ
يشيع و  واسارااي ناضةاسمتمألها تغطي حوادطها أركفف اساتب و قاعة كفي  اسماتبة اسمةراية

تلميذ بما ياهم استي يطلبها اس اسخةمة اسماتبية واسنظام واسعمل على تقةيم اةي  اسهاسجو كفيها 
 .كفي بناء شخصيته ويعمق ثقاكفته
واسثقاكفية استي يمر بها اسمجتمع هل  واالقتصاةية االجتماعيةوكفي ظل استحوالت 

وتاةس اسمقررات ةور اسمةراة كفي استعليم كفقط  انحاار؟ خاصة بعة مازال هذا استصور واقعيا
من جميع  ها استلميذساستي يخضع  اسثقاكفية اسهادلةمؤثرات اسضغط وازةياة مقابل ضيق اسوقت 

وما تماراه  (انترنيت)من قنوات كفضادية و واالتصالعالم وخاصة واادل اإل االتجاهات
 .اسطفلمؤثر بطريقة مباشر  وغير مباشر  كفي الوايات وأكفاار وقيم سةى وجيه معظمها من ت

 :وأهميتهموضوع البحث 
من  يعتبر مجتمع اسمةراة من أهم استجمعات استي يتواجة كفيها استلميذ سفتر  طويلة

جوة الطة و سى جانب إ هبين أكفراةكفاري  قاربية وتبما يتميز به من حةوة مااناسوقت 
 .استلميذ يلتزم بهااستي شراف اإل

كفوجوة استلميذ ،  غاية كفي األهمية واسخطور  تضع اسمةراة أمام تحة عاوضاأل ههذ
 ما وقتا طويال كفي اسمةراة وتوكفر اإلماانيات اسبشرية اسمؤهلة يمنحها األوسوية كفي تعويض

سى جانب اسةور استعليمي اسمالزم سوجوة إأخالقي من غذاء ثقاكفي وكفاري و يحتاجه استلميذ 
 .صالاسمةراة أ
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قنوات رامية اسةور اسذي يمان أن تلعبه اسمةراة كفي هذا اسمجال ينبغي أن يتم عبر 
 حملهايو  باسةرجة األوسى اسمةراية يقع على اسماتبة محةة  والشك كفي أن اسعبء اسردياي

 اة اسفراغ اسذي يتراه اسواجب استعليمي اسصرف سلمةراة امؤااة تعليميةأعباء ابير  كفي 
كفعلى اسماتبة اسمةراية يقع . مهممع تعاون اسبيت كفي هذا اسةور اس حتى باسةرجة األوسى

ما يأتيه الحقا من  احتواءتنشدة استلميذ وتاليحه بثقاكفة أصيلة تمانه من األابر كفي  ءاسعب
 .واقعها شثقة كفي اسذات وياهم كفي تشايل شخصية قوية تعياسويعطيه  اتثقاكف

كفي معظم  ااتخةاماتهاوتواع  ظهور اسحواايب وتطورهامن جانب أخر كفإن 
اسبحث كفي و أابر  اعاتعلى تخزين اسبيانات ب خصوصا استرايزعموما و  مجاالت اسحيا 

، وااترجاعهاتنظيمها اسبيانات و  سلتعامل مع استقنيات استي تاهم كفي تطور موازااسيب و األ
تمان من استعامل مع  قواعة اسبيانات استيمهمة وكفي مقةمتها  عةية  اتتقني برزت كفقة

 اسذي األمر. واحة متااملمجال كفي صور   سال استطبيقات ذات اسعالقة ختلفةاسبيانات اسم
 :(1)من أهمها و قواعة اسبيانات ااتخةاميمان من االاتفاة  من مزايا 

 ااتقالسية اسبرنامج عن اسبيانات. 
 أقل تارار سلبيانات . 
  اسمعلومات اتااقتحاين . 
 تحاين اسمشاراة كفي اسبيانات . 
 زياة  تطوير استطبيقات . 
 وضع اسنمطيات . 
   اسبياناتتحاين جوة . 
 تحاين االتصال باسبيانات . 

واستعليمية  اإلةارية هذه اسميزات تحاين اسخةمات ااتغاللويمان من خالل  
اسمةراة اوحة  واحة  عناصر  سىإ وذسك باسنظر واسثقاكفية سلمةراة خاصة اسخةمات اسطالبية

ومن ، مراز معلومات وتعلم إسىبحيث تتحول متااملة مع كفرض ةور جةية سلماتبة اسمةراية 
وتارارها يقلل من تارار جمع استقليل من امية اسبيانات  سمةراةاوجوة اس أعناصر و 
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اة اسبيانات يمان من اعتم اتااقبصور  متارر ، اما أن تحاين  اسبيانات وتقةيم اسماتنةات
عةاة سبةاية اسعام اسةرااي بةون اسحاجة إسى اسعمل اساتابي اسنتادج ومن ثم توظيفها كفي اإل

شري اسمباشر كفي تلك تقليل األخطاء نتيجة سلحة من استةخل اسب إسياسمتارر وهو ما يؤةي 
 .من واالمة بيانات استالميذ ونتادجهمسى األإضاكفة اسعمليات باإل

سى نطاق إةادر  تواكفق اسبيانات واستواع كفي تطوير استطبيقات يمان من توايع اس
جراءات وياهل يوحة اإل اسذي األمراامل بين اسمةارس استابعة سه، اسماتب استعليمي وخلق ت

إسى ة عنة انتقال استالميذ من مةراة خاص ةاري األعلىانات على اسماتوى اإلانتقال اسبي
 .أخرى سىإأو من مرحلة أخرى 

ةار  اسمةراية غير أن استاامل يفرض اإل كفي نطاقم تالشك أن هذا اسةور يمان أن ي
وهو ما يعطي اسفرصة سخلق ةور  متاامل ةماج جميع وحةات اسمةراة ةاخل إطار واحةإ

يمانها من اسقيام بمهامه كفي اسعملية استعليمية إسى  بةيال سلةور اسمفقوة جةية سلماتبة اسمةراية
مغاةر  استلميذ سمرحلة اسةرااة يتاح سجهة أخرى بعة  اسذي قة الجانب اسةور اسثقاكفي اسوطني 

 .واثاكفة اسضغوط واسمؤثرات اسخارجية عليه نموه وتغير توجهاته وازةياة
تنال  غير أنها ال أااايا ةاخلها تشال عنصرا  و  طار اسمةراةإكفي تقع اسماتبة 

 االهتمام اسذي ينبغي أن تناسه بحيث تتمان من اسقيام باسةور اسمناط بها كفي نطاق اسمةراة
 نطاق اسمجتمع؟ ةاخلكفما باسك بةورها 

 كفي ظل اسظروف اسثقاكفية واالجتماعية استي يتميز بها مجتمعنا كفإن اسماتبة اسمةراية
حةوة  هامطاسبة بأن تتحمل اسعبء اسملقى على عاتقها ةاخل اسمةراة بل أن يتعةى ةور 

اسثقاكفية  يعوض اسنقص كفي اسمؤااات سى كفاعل ثقاكفي ةاخل اسمجتمعإاسمةراة ستتحول 
 .مرااز اسثقاكفية واسماتبات اسعامةاسعامة ااس

 : أهداف البحث
وضع تصميم سقاعة  بيانات سلماتبة اسمةراية تمان من  هذا اسبحث إسى ياعى

 واإلةار سلماتبة اسمةراية كفي اسعملية استعليمية واستربوية  ةكفاعلي أاثراستأايس سةور جةية 
 :اآلتيةاألهةاف استفصيلية  ك من خاللوذس اسمةراية
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 ةراية بحيث ياة اسفراغ اسحاصل كفياسماتبة اسم أن تلعبه يمان اسةور اسذيتوايع  .1
واسمرااز اسثقاكفية مع استماك  سماتبات اسعامةذ جراء استناقص كفي امصاةر تثقيف استالمي

استي واسثقاكفية  االجتماعيةاسماتجةات  وبما يراعي األهةاف األاااية سلماتبة اسمةرايةب
 .جتمعاسمتاتجة على 

ةعم اسماتبة اسمةراية بما يتالدم مع متطلبات  ااتغالل استقنيات اسمعاصر  كفي .1
 .ةار  استعليمية اسحةيثةاإل

اسقاعة  استحتية استي تاتنة  باعتبارهااسمااهمة كفي بناء قاعة  معلومات مةراية  .1
ار  من تحقيق أعلى ماتويات ةان اإلما يمجميع ماتوياتها وذسك  كفيةار  استعليمية يها اإلإس

 .اسجوة  كفي اسمعلومات
جميع  كفياية مةارس واسماتبات اسمةر ةارية واسفنية بين اسجراءات اإلإلا تنميط .1

 . ةاريةاسماتويات اإل

  :المكتبة المدرسية ودورها
 تتفق معظم اسمصاةر على أن مفهوم وتعريف اسماتبة اسمةراية هو مجموعة من

اسمطبوعة واسامعية اسبصرية اسمرازية كفي اسمةراة تحت إشراف اختصاصيين  اسمصاةر
تفية ماتخةمة مهنيين مؤهلين وتوكفر اسماتبة أابر عةة ممان من اسمصاةر مع إتاحتها سلما

وغيرها من اسواادل وتوكفر اسماتبة بيدة معينة على ااتشاف اسذات  اآلسيةكفي ذسك اسحاابات 
بينما يتوقف اسمفهوم اسحةيث سلماتبة اسمةراية  (1)ة على اسنفسيشجع كفيها استااؤل واالعتما

على أنها اسوايلة استربوية اسفعاسة ستحقيق أهةاف استعليم وخةمة اسمناهج اسةرااية وتعزيزها 
تانوسوجية متطور  تااعة وكفي اساشف عن ميول اسطالب وتنمية قةراتهم كفي ااتخةام مهارات 

ى مواجهة استطورات اسماتقبلية ومعايشتها كفي ظل بيدة كفي تنشدة جيل واع مثقف قاةر عل
 . (1)تانوسوجيا يتاع نطاقها يوما بعة أخر

كفاستربية "من أهم األةوار استي تعتمة على اسماتبة اسمةراية خةمتها سلمنهج اسمةراي 
قةراته وتنمية مواهبه،  وااتغاللطاقاته  ااتثمارإعةاةا  متاامال  بقصة يقصة بها إعةاة اسفرة 
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وهي عملية متطور  وماتمر  تعمل عملها ةاخل اساادن اسبشري ماتعينة كفي ذسك بعوامل من 
  (1)"ةاخل اساادن نفاه أو بعوامل محيطة به

ومهما اانت استعريفات واسمفاهيم اسمرتبطة باسماتبة اسمةراية كفهي غاسبا تراز على 
سبة اتوكفر اسواادل واستواع كفي اسمطل من خال ةةور اسماتبة كفي ةعم اسمناهج اسةرااي

 .ةاريةماانيات وخاصة اسماتبية واإلباإل
خرى من اسماتبات باستزام اسماتفية باستواجة تتميز اسماتبة اسمةراية عن األنواع األ

ة كفي بيدة استأثير بصور  منتظمة وكفي مواعية محةة  وبأعةاة ابير  نابيا، على عاس اسماتب
ةعم اسعملية  حةوة يتوقف عنة تقوم به ينبغي أن ال اسمفترض أن ما أن اسةورا. اسعامة مثال

اسمقررات، وحتى هذا اسةور يمان  أن يناط باساتاب اسمةراي استعليمية وماانة  اسمناهج و 
تةل على أي ةور  واسمةرس اسجية، اما أن صيرور  اسوضع استعليمي بحاسته اسراهنة ال

يوجة بها ماتبات  كفبعض اسمةارس ال .سعملية استعليميةملموس سلماتبة اسمةراية كفي ا
يوجة بها أمناء ناهيك عن عةم وجوة حصص مخصصة سلماتبة ضمن اسجةول  وبعضها ال

 . (1)اسةرااي أو ااتغالل تلك اسحصص كفي تعويض حصص سمقررات أخرى

 : مكتبة المدرسيةالمفترض لل دورال
طار اسبيدة استي إسيها كفي إحتى ياون سلماتبة اسمةراية ةور كفعال البة من اسنظر  
ةوار، وأي غياب أو كفي منظومة متااملة اسعناصر واأل عنصرا أااايا واعتبارهاتحيط بها 

 .باستوقف اساامل هايهةةضعفها أو ية قة تخلف سعنصر من عناصر هذه اسمنظوم
تناوسه من خالل اسةور اسذي ن ةور اسماتبة اسمةراية ينبغي أن يتم إمن هنا كف

يمان  يفترض أن تؤةيه اسمةراة وقطاع استعليم سلمجتمع عبر اسمحاور استنموية اسمختلفة وال
أن يقارن ةور مؤاااته استعليمية بةور تلك اسمؤااات كفي ةول تختلف عنه كفي  سمجتمع نام

اسمناهج واسثقاكفات اسمختلفة،  بااتيراةويتغلب على تخلفه  ،امتطلباتها وأهةاكفها ومراحل نموه
 .ماانية االاتفاة  من استجارب وتفاةي اسالبياتإالوب من رغم ما يوكفره هذا األ
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 طارإاسماتبة اسمةراية عنصر من عناصر استنظيم اسمةراي كفهي تعمل كفي "
اسماتبة اسمةراية عن أهةاف تختلف أهةاف  اسمؤااة استعليمية سها أهةاكفها ومناهجها وال

 (1)"اسمةراة نفاها
ةعم اسعملية استربوية  ينبغي أن يتعةى ويتجاوزسلماتبة اسمةراية ةور ابير 

تهيدة اسنشء سلقيام باسةور اسفعال كفي اسمجتمع، ومع تواع وانتشار اسفضاديات، سى إواستعليمية 
مع ثقاكفات اسمجتمع اسعربي، كفلم يعة وترايز اساثير منها على ثقاكفات متباينة وأحيانا متناقضة 

اسنشء من هذا   تحفظ اسمةراةال إسلمجتمع بعة اسبيت  هناك من واادل وأةوات متاحة
 اتمقرر  واسترايز علىلعملية استعليمية وهو ما يغير توجه اسماتبة اسمةراية من ةعم س، استباين

سى بةاية من غرس عاة  و سى استرايز على اسجانب استثقيفي باسةرجة األإومفرةات محةة  
 .شااَل وموضوعاَ  سةى استلميذ وحتى إتاحة اسمصاةر اسمناابة اسقراء 

 خطيراَ  اجتماعيايرتب عليها ةورا اسماتبة اسمةراية  ن هذا استغير كفي توجهاتإ
تتاح سغيرها  بعة  مميزات قة ال كفاسماتبة اسمةراية تتميز، يتجاوز حةوة اسمةراة ومهما جةاَ 

 :ةواتمن األ
وهذا استواجة سفتر  طويلة  تواجة استلميذ كفي أوقات محةة  وطويلة نابيا ةاخل اسمةراة .1

 .عامل مع اسماتفية أطول كفتر  ممانويومية يتيح سلماتبة كفرصة ثمينة سلت
  . وما يتميز به من انضباطية وتنظيم استجمع اسمنظم كفي كفصول .1
ان اسمةراة من توايع نطاق يم األمر اسذي كفي محيط اسمةراةغاسبا اان استلميذ ياون  .1

 . خةماتها ستتخطى أاوار اسمةراة
بما يتالدم مع اسماتجةات و  تبعا ستنوع اسمقتنيات توكفر عنصر اسمرونة كفي تغيير اسمحتوى .1

 .استي تفتقر ستلك اسمرونةو   اسمقرر اسةرااية على عاس اسمناهج 
 واجتماعيةطبيعة اسفدة اسعمرية استي تتواجة باسمةراة وما تتميز به من خصادص نفاية  .1

 .اسمعركفة الاتاابوقابلية 
يزية من ذسك حب استميز واستفوق سةى استالميذ واستناكفس اسشةية بينهم خاصة إذا ما  .1

  توكفرت اسابل واسواادل اسمناابة اوجوة برامج وأنشطة وماابقات متنوعة
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وهم كفي ن ما يتوكفر سلمةراة وماتبتها تحةيةا من كفرص االتصال باستالميذ من هنا كفإ
 .خارج إطار األار  تثقيفية أخرى أوتتوكفر سوايلة تربوية  قة الان مبار  

من ناحية أخرى كفمجتمع اسماتفيةين من خةمات اسماتبة اسمةراية ينحصر كفي 
ةاريا إاسفدات استي تتعامل معها اسمةراة  من تالميذ ومةراين وموظفين، وهي نطاق اسمةراة

 .ا وتربويا ووظيفيايوتعليم
 :، وهذا يتطلبانتظارهةورها أن تذهب سلماتفية بةل بيفترض سقيام اسماتبة اسمةراية 

يتنااب مع  بما مجموعة على كفصل ةرااي  ال وزيعوت سى مجموعات،إ اسمقتنيات قايمت .1
 .وما يتفق ويناجم مع ماتواها اسةرااي واسمنهج اسذي يةرس كفيها استعليميةاسمرحلة 

، تةويرها ةاخل اسفصلل تالميذ اسفصاساسمقتنيات على مجموعة توزيع  اسفصليتم ةاخل  .1
اسذي يليه حتى تتم ةور  اساتاب اسواحة على جميع  إسىاساتاب من طاسب  بحيث ينتقل

من هذه اسعملية تحت إشراف مناق  هاءسالنتطلبة اسفصل، ويتم تحةية اسفتر  اسةورية 
 .اسفصل وباستنايق مع مشرف اسماتبة

 إسىاسخطو  استاسية هي تةوير اسمجموعات بين اسفصول بحيث يتم تحويل ال مجموعة  .1
 .اسفصل استاسي وهي اسخطو  استي يتوالها مناق اسماتبة

واسمواضيع استي خالل هذه اسخطوات ياون هناك تنايق موضوعي بين اساتب استي توزع  .1
 .عبر استنايق بين اسمةراين ومناق اسماتبة يتم تناوسها خالل اسحصص اسةرااية

ان تنفيذها إال من خالل وجوة مي متابعة ةقيقة ال إسىهذه اسخطوات تحتاج 
 :معلومات ااملة حول

 اسفصول واسمشركفين عليها . 
 اسجةول اسةرااي واسمةراين . 
 استالميذ وماتوياتهم اسةرااية . 
 اسمقتنيات وتصنيفاتها . 
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أن تتوكفر اسقناعة سةي جميع اسماؤوسين بأهمية استرايز على استثقيف  تربوياينبغي  
اسماتبة اسمةراية كفي اسقيام بهذا اسةور، أما إةاريا كفينبغي اسعمل على توكفير  وااتغالل

عطاء هذا اسموضوع األهم  .ية اسقصوىاسمقتنيات اسمطلوبة باسصور  اسمناابة اما وايفا بل وا 
اسعام اسةرااي اسواحة ينبغي أن  بانتهاءإذا توكفرت اسعناوين واساميات اسااكفية كفإنه 

ياتاب استلميذ حصيلة مناابة من اسمعلومات واسمواضيع اسمتنوعة، وباستراام تاون اسحصيلة 
ذات قةر مهم على مةى األعوام اسةرااية اسمتتاسية، خاصة إذا تم ةعم وتغذية هذا اسبرنامج 

سمثال يتم إعةاة ملخصات كفعلى ابيل ا. برواكفة مرتبطة باسمنهج واسنشاط اسمةراي اسمتنوع
جراء اسماابقات ةاخل  سلاتب بةل مقرر اإلنشاء، واستشجيع على إنشاء اسصحف اسحادطية وا 

اسمقتنيات كفي ااتيعاب األحةاث  ااتغاللاذسك يمان . اسفصل وعلى ماتوى اسمةراة
 .استاريخية، باإلضاكفة إسى مجاالت اسشعر واإلسقاء واستمثيل واسفنون واسعلوم اسمختلفة

هذه اسصور  ينبغي أن تختلف كفي ماوناتها عن اسماتبة استقليةية ب اسماتبة اسمةراية
وهي باستأاية تختلف موضوعيا عن ماتبة اسفصل، كفلن تاون هناك نفس اسحاجة سألثاث 

، اما ينبغي أن تختلف كفي (حتى ضمن اإلةار )واستجهيزات استقليةية بل ايافي حيز صغير 
سلمةراة واسذي ينبغي أن يتنااب مع وقت كفراغ استالميذ، خاصة  ةوامها عن اسةوام اسرامي

كفي كفتر  اإلجازات حيث يصير باإلماان ربطها باسمحيط عن طريق إتاحة اسفرصة سلمشاراة 
اسخارجية وربطها باسمجتمع عن طريق اإلعار  اسخارجية سلتالميذ كفي اإلجازات واسقيام 

 .بنشاطات تخةم استالميذ وتاتغل وقت كفراغهم

 : د البياناتـقواع
مصطلح قاعة  اسبيانات من وجهة نظر آسية يعني ببااطة مجموعة متااملة من 
اسبيانات واسمعلومات تحت نظام معين من اإلةار  يمان من استعامل معها، سذا كفهي تتضمن 

ةار  هذه اسبيانات، وتعرف مثل هذه اسبرمجيات  Software برامج آسية تاون مهمتها تخزين وا 
واستي تتميز  Database Management System (DBMS)بنظم إةار  قواعة اسبيانات 

 :(1)باسمزايا استاسية
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 مادوال سياونوصول ماتقل سلبيانات، أي أن استطبيق اسذي ياتخةم قاعة  اسبيانات  .1
 .اسبيانات وطريقة تمثيلهاعن ايفية تخزين ( ماتقال)
ألن هذه اسنظم توكفر اسوظادف اسعامة  Applicationاستقليل من زمن تطوير استطبيقات  .1

 استي نحتاجها كفي استعامل مع اسبيانات
من تجاوز اسشروط اسمفروضة عليها من قبل مصمم  تهامة اسبيانات وذسك بحماياال .1

 .اسنظام
 إسىوهذا يؤةي  Uniform Data Administrationإةار  موحة  ومتنااقة سلبيانات  .1

 .تحقيق استوازن كفي تلبية االحتياجات اسمختلفة سلماتخةمين
اسذي ينجم عن محاوسة عة   Concurrent Accessاستحام باسوصول اسمتعةة سلبيانات  .1

 .ماتخةمين اسوصول أو استعةيل كفي نفس اسبيانات
  Recovery from Crèchesاستأاة من االمة اسبيانات كفي حاسة إخفاق اسنظام  .1
أمن اسبيانات وذسك بتأمين اآلسيات استي تمنع عمليات اسوصول غير اسمشروع سلبيانات من  .1

 .أو حتى االطالع على هذه اسبيانات بااتخةامقبل أشخاص غير مصرح سهم 
يمان تعريف قاعة  اسبيانات بأنها تجميع سام من اسبيانات اسمختلفة ذات اسعالقة 

كفاسمعلومات اسمتعلقة باسطلبة واسمةراين  (1)كفي اسحيا  اسيومية اوظيفيا موجوةتمثل واقعا 
ومقتنيات اسماتبة واجالتها وأةستها  واسمقررات واسجةاول اسةرااية واالمتحانات واسنتادج

، تمثل أنواع مختلفة من اسبيانات استي ترتبط بعالقات بينها، وتجميع هذه اسبيانات اسمختلفة
اسبيانات ة، بةاية من يسةرااا بياناتسلتشال قاعة  يمان أن متااملة احة  و  كفي صور  وحة 
لطاسب اسحاسة استعليمية س اسطاسب واسمةرس واسمقرر، ومرورا بوصف تطور اسمجمعة عن
واالنتقال من  اجتازهااسمقررات استي ةراها واالمتحانات استي استي تحةث كفيها اواستغيرات 

سى اساتب استي إ، باإلضاكفة واسمةراين اسذين أشركفوا على تعليمه سى أخر،إماتوى تعليمي 
إكفاةات وحفظ اسبيانات  ما يتبع ذسك اله من حتى، و اتعارها واسمناشط استي شارك كفيهاا

معلومات إةارية خاصة باسمةراة، ةار  من إسى متطلبات اإلضاكفة األرشيفية عن اسطلبة باإل
 .سلمةراةبينها تشال قاعة  بيانات  هذه اسبيانات واسعالقات استي تربطال 
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قاعة  بيانات اسماتبة تحتوي جميع اسبيانات اسببليوغراكفية وغيرها من بيانات تتعلق 
باساتب من ناحية باإلضاكفة إسى بيانات اسفصول اعنوان سلتلميذ اسماتفية، وحيث أن اسمطلوب 

إن هذه اسعملية تتطلب من اسماتبة توزيع مقتنياتها على استالميذ بصور  ةورية منتظمة كف
هذه اسبيانات رغم أهميتها تااعة اإلةار  بةرجة ابير  كفإن من ناحية أخرى . متابعة ماتمر 

استحول غير أن اسةور اسمحوري اسمفترض أن تلعبه اسماتبة يحتاج إسى ةعم قوي يمانها من 
تقني  كفوجوة بيانات اسطلبة اماتفيةين من خةمات اسماتبة كفي إطار. إسى عامل أاااي

ةار ، وعنة تحوسها متطور يمانها من توايع نطاق تلك اسبيانات ستحتوي اسبيانات استي تلزم اإل
انها من أخذ يمَ ماان كفرض اسةور اسمهم اسذي ةار  يصير باإلسى مراز معلومات يخةم اإلإ

 .اسماانة اسالدقة بها
 : أنواع قواعد البيانات

تعاملها مع  تختلف كفي طريقةيوجة اسعةية من أنظمة إةار  قواعة اسبيانات واستي 
سى تلك اسبيانات إاسوصول و  ة استخزينطريق من عة  نواحي مثلاسبيانات استي تحتويها 

باسارعة اسااكفية، كفمنها ما يعتمة على اسربط اسمنطقي بين قيم معينة من اسبيانات تمان من 
، ومنها ما بوااطة اسعالقات استي تربط بين تلك اسبيانات اسماتهةكفةسى اسبيانات إاسوصول 
اسعنوان مباشر  عن  إسىتخزن به اسبيانات حيث يمان اسوصول اسذي  فيزيادياسموقع اسيرتبط ب

 .طريق خوارزمية معينه يتم ااتخةامها سحااب موقع استخزين واالاترجاع
 :(1)ات وهييمان استمييز بين ثالثة أنواع من قواعة اسبيان

  قواعة اسبيانات اسهرميةHierarchical Database  ويتم ربط اساجالت كفي هذا
األافل إذ ياون  إسىاسنوع مع بعض بنفس األالوب اسمتبع كفي شجر  اسعادلة أي من األعلى 

 (األبناء)، سان يمان سلاجل أن يتفرع عنه عة  كفروع (األب)سال اجل أصل واحة 
  قواعة اسبيانات اسشبايةNetwork Database   ويتم ربط اساجالت كفي هذا اسنوع

األافل، وباستاسي يمان سلاجل  إسىيقتصر كفقط على أالوب من األعلى  بعة  أااسيب أي ال
 .أن يرتبط بأاثر من أصل وياون سه عة  كفروع
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  قواعة اسبيانات اسعالدقيةRelational Database  ويتم ربط اساجالت كفي هذا
اسنوع مع بعضها اسبعض على أااس منطقي، أي يتم تجميع ال اساجالت استي سها مجموعة 

ساهوسة  ااتخةاما اسنوع اسعالدقي صار األاثر من اسصفات اسمشتراة ستشال عالقة أو جةول
 .وهو ما ايتم توظيفه هناشار سغات اسبرمجة استي تانةه، تطبيقه وانت

 :عدة البياناتقامكونات 
سى إضاكفة استي تختزن اسبيانات باإل Tablesتتاون قاعة  اسبيانات من اسجةاول 

، وهذه اسجةاول هي استي تمثل عناصر تلك اسبيانات استي تربط بين Relationsاسعالقات 
ال منها يمثل  Recordsسى تاجيالت إاسبيانات اسمختلفة استي تشملها اسقاعة ، مقامة 

خر آ، وبتعبير Fieldsسى حقول إمفرة  من مفرةات اسعنصر، وهذه استاجيالت تنقام بةورها 
 سى تاجيالت وال تاجيلإسى جةاول ترتبط كفيما بينها بعالقات وال جةول إكفاسقاعة  تنقام 

 .سى حقولإقام ي
 (12): نظرية التطبيع وتصميم قواعد البيانات

سى إرجمة اسوصف اسمنطقي سلبيانات تاسغرض من استصميم اسطبيعي سقاعة  اسبيانات 
استي اسبيانات نتاج تصميم ستخزين إواسهةف هو  وااترجاعهامواصفات تقنية ستخزين اسبيانات 

وافاء  إاترجاع وأمنها ة تلك اسبيانات االم اسبيانات وتضمنأةاء ااكفي سقاعة   توكفر
 .اسمعلومات منها

سى إتصميم قاعة  اسبيانات خطو  تاسية ستصميم اسنظم واابقة سلبرمجة ويهةف 
سى إ( اسصور  اسعشوادية)تحويل اسمعلومات استي يتم جمعها من خالل تحليل وتصميم اسنظم 

نتاج تصميم طبيعي سقاعة  اسبيانات يوضح إي إ، (اسصور  اسطبيعية)ابلة سلبرمجة قصور  
 .اتخةمها اسمبرمج واألكفراة اسمشتراين كفي استنفيذ واالاتخةاماسمواصفات استقنية استي اي

اسهةف األول سلتصميم اسطبيعي سقاعة  اسبيانات هو افاء  تشغيل اسبيانات خاصة 
 . اقة استخزينية سهذه اسمعةاتتالفة اسمعةات واسزياة  اسابير  كفي اسارعة واسط انخفاضمع 

ماان تخزين اميات ابير  من إلاب وصار م واسارعاتز على اسحجقلل استراياألمر اسذي 
اسبيانات اسابير  بةون االعتبار سمحةوةية واادط استخزين، اما زاةت اسارعات بصور  عاسية 
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جعل استرايز على افاء  استشغيل وارعة استرايز على ارعة اسعمليات، و قلل وهو ما  جةا  
صميم اسجية هو اسذي يمان من اهوسة تخزين اسبيانات تمن هنا كفإن اس. االاتجابة أابر
 .ة عاسيةقبافاء  وة وااترجاعهاسيها إوارعة اسوصول 

يتطلب استصميم اسطبيعي سلملفات وقواعة اسبيانات توكفر بعض اسمعلومات استي يتم 
ها واسمخرجات اسمطلوب تتجميعها من خالل مراحل اابقة تحةة اسمشالة اسمطلوب معاسج

 :اسنظام اسجةية، عليه ينبغي أن تتوكفر توكفرها من
 تعريف اسخصادص استي تتضمنها اسجةاول 
 تعريف اسعالقات استي تربط بين اسجةاول 
 تعريف خصادص اسحقول وأنواعها وأحجامها 

كفي تصميم  Normalization Theoryوكفي هذا اسصةة تطبق نظرية استطبيع 
قواعة اسبيانات واسجةاول استي تضمها واسحقول استي تحتويها بمراعا  ابير  سلعالقات استي 

 .تربط اسبيانات ببعضها

 :(11)نظرية استطبيع كفي اسخطوات استاسية اختصاريمان  
 .وضع جميع اسبيانات كفي قادمة .1
 .مجموعات ذات عالقة منطقية إسىتقايمها  .1
 .تربط بين اسبيانات ةاخل اسمجموعة تحةية نوع اسعالقات استي .1

 إسيهوتتحةة ااتخةامات اسحقل تبعا سلعالقات استي تربطه باسعنصر اسذي ينتمي 
 مثل اسعالقة بين استلميذ ورقمه كفلال  ياتخةم اسحقل احقل أاااي 1-1اانت  إذا

 تلميذ رقم واحة وال رقم ستلميذ واحة
 مثل رمز اسفصل  (أو ةسيل)مااعة مجموعة توضع كفي جةول  -1ذا اانت اسعالقة إ

 وأرقام استالميذ بذسك اسفصل
 خرى على ما هي عليهوتبقى اسبيانات األ 
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 : قاعدة بيانات المكتبة المدرسية

ساي تتمان اسماتبة اسمةراية من اسقيام باألعباء اسمنوطة بها، البة أن ياون     
واستربوية واستثقيفية واالةارية استي تتم كفي قاعة  بيانات شاملة سعناصر اسعملية استعليمية  هناك

 :عن طريق اسخطوات استاسية اسمةراة وذسك
 إن )واام اسفصل ...( اسةور،اسجناح )واسموقع  اسبيانات اسالزمة حول اسفصول تحةية
 ..(أوسى، ثانية، )وعةة اسمقاعة واسانة اسةرااية استي تشغله ( وجة
 نتادجهم وال ما يتعلق  إسيهايضاف  منذ استحاقهم باسةرااة بيانات ال طاسب

، وهذا ما يمان من إةاريابأوضاعهم اسةرااية، وهي اسبيانات استي تاتخةم كفي متابعة استالميذ 
 .معا واإلةار علقة باسماتبة اسمت األموركفي  ااتغالسها

 اسمتوكفر  سلماتبة مع إضاكفة اسماتوى اسةرااي  قتنياتتنظيم اسبيانات اسببليوغراكفية سلم
ومراعا  اسان واسمرحلة اسةرااية استي ينتاب إسيها وطبيعة اسمجتمع اسذي ينتمي  إسيهاسموجهة 

، مع (اسخ...حضري أو ريفي، ااحلي أو صحراوي، صناعي أو زراعي أو خةمي)إسيه 
 .مراعا  اسعةة اسااكفي سال كفصل وباستاسي سلمةراة

 أن ( أو ينبغي) اسفصول، وهذه اسبيانات يمانسمتعلقة باسمشركفين على اسبيانات ا
الحقا كفي اسنواحي اإلةارية واسفنية اسمتعلقة  ااتغالسهاتتواع ستضم ال اسمةراين بحيث يتم 

 .بطاقم استةريس كفي اسمةراة
هذه اسبيانات يتم تنايقها وتطبيعها وااتنباط اسعالقات استي تربط بينها، ومن ثم 

وال ما زاةت اسبيانات استي يتم تحةيةها زاةت مرونة اسعمل بما يمان  اسجةاول وربطهاتاوين 
 .عةة اابر من استقارير اسخةمية واإلةارية واالاتفاارات اسمتنوعة ااتخراجمن 

 : وصف قاعدة بيانات المكتبة المدرسية
نظام تتشال قاعة  بيانات اسماتبة اسمةراية من عةة من اسجةاول تعاس عناصر 

 .جراءات استي تتم من خالسهااسماتبة واسعالقات استي تربط بينها واإل
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تتشال قاعة  بيانات اسماتبة اسمةراية من عةة من اسجةاول تعاس عناصر نظام 
 .جراءات استي تتم من خالسهاواسعالقات استي تربط بينها واإلية اسمةرااسماتبة 

 
 : والحقول الجداول: أوال

مقامة اسى حقول تتضمن قاعة  اسبيانات كفي اسماتبة اسمةراية عةة من اسجةاول 
 :وهي على اسنحو استاسي

 

 ويحتوي على البيانات التي تخص الطلبة: ة جدول الـطـلب
 

 مالحظة حجم الحقل نوع البيانات اسم الحقل
 مفتاح أاااي عةة صحيح طويل رقمي رقم اسطاسب
  11 نصي االام

  11 نصي اام األب
  11 نصي اام اسجة
  11 نصي اسلقب
  11 نصي اام األم

  12 نصي عنوان اساان
  11 نصي ورقة اسعادلة
  11 نصي اسرقم اسوطني
  11 نصي اتيب اسعادلة
   تاريخ تاريخ اسميالة
  1 نصي كفصيلة اسةم

  11 نصي مجال االهتمام
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 ويحتوي رموز الفصل والبيانات المتعلقة به كعدد الكراسي:  لوصفجدول ال
 الخ..الدراسية المخصص لهاوالسنة 

 مالحظة حجم الحقل نوع البيانات اسم الحقل
 مفتاح أاااي عةة صحيح طويل رقمي رقم اسفصل

  11 نصي اسانة اسةرااية
  عةة صحيح طويل رقمي رقم اسمشرف
  11 نصي عةة اسمقاعة

  11 نصي اسطلبةعةة 
  متغير ذاار  مالحظة

 

 ناتاوتضم البي: درسينجدول الم
 بالمدرسينالمتعلقة 

 مالحظة حجم الحقل نوع البيانات اسم الحقل
عةة صحيح  رقمي رقم االاتاذ

 طويل
 مفتاح أاااي

  11 نصي االام
  12 نصي عنوان اساان
  11 نصي استخصص

 

 وهو يحوي البيانات: جدول المقررات
 المتعلقة بالمقررات

 مالحظة حجم الحقل نوع البيانات اسم الحقل
 مفتاح أاااي عةة صحيح طويل رقمي رقم اسمقرر
  11 نصي االام
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 الجدول الدراسي

 مالحظة حجم الحقل نوع البيانات اسم الحقل
 مفتاح أاااي عةة صحيح طويل رقمي رقم اسفصل

  1 نصي اسيوم
  1 نصي اسحصة
  عةة صحيح طويل رقمي رقم اسماة 

  عةة صحيح طويل رقمي األاتاذرقم 

 
 وهو يعتمد على اإلعداد الفني الذي يخصص من قبل: جدول المقتنيات

 اإلدارة الفنية المختصة بالتعليم

 مالحظة حجم الحقل نوع البيانات اسم الحقل
 مفتاح أاااي عةة صحيح طويل رقمي رقم مالال
  12 نصي االام
  12 نصي اسمؤسف
  12 نصي اسناشر

 جهة استزويةمن 11 نصي استصنيف اسمعتمة
  12 نصي اسمصةر
  1 نصي عةة اسناخ

  11 نصي رقم ماتنة االاتالم
  متغير ذاار  مالحظة

 

ية استي اتتبع حيث توايع وزياة  اسحقول حاب ايااة استزو هذا اسجةول قابل سل :مالحظة
 .ويتم توزيعه مرازياموحة  بين جميع اسمةارس اسبيانات يفضل أن تاون 
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 على الفصول الدورية اإلعارةجدول 

 مالحظة حجم الحقل نوع البيانات اسم الحقل
 مفتاح أاااي عةة صحيح طويل رقمي رقم مالال اساتاب

  1 نصي رقم اسفصل
 استوزيع على اسفصل  تاريخ تاريخ استوزيع
 استوزيعانتهاء   تاريخ تاريخ استحويل
  متغير ذاار  مالحظة

 

 :العالقات
 :اما كفي اسشال تتمثل اسعالقات استي تربط جةاول قاعة  بيانات اسماتبة اسمةراية

 ( 1-1)عالقات أحاةية 
 بين رقم اسطاسب وبياناته

 اسمجموعة واسرقم اسمالال ةاخل اسمجموعة ويتراب منوبياناته  ىبين رقم اسمقتن
 ونوعه ىاسمقتن نوع بين رمز

 ربين رمز مصةر استزوية وأام اسمصة
 (مجموعة – 1)عالقات ثنادية 

 بين اسمقتنيات وأنواعها
 بين اسمقتنيات ومصاةر استزوية

 بين اسصف واسطلبة اسماجلين به
 ورقم اسطاسبعار  بين رقم اإل
 ورقم اسمقتنىعار  بين رقم اإل
 عار  وجةول اسصفوفبين رقم اإل
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 :المخرجات
اسمخرجات جميع االاتفاارات واستقارير استي يحتاجها عمل اسماتبة ومتابعة تشمل 

 :وحاب االحتياجات اسمختلفة، وعلى ابيل اسمثالعار ، االقتناء واسمقتنيات واإل
 .اشاف باسمقتنيات حاب االام

 .اشاف باسمقتنيات حاب اسمؤسف
 .اشاف باسمقتنيات حاب اسموضوع

 .ابوعيةاشف باسفصول وجةاوسها األ
 .اشف باسطلبة حاب كفصول

 .اشف باسطلبة حاب اسفصل اسةرااي
 .اشف باسطلبة حاب مجال االهتمام

 .عارات استي تمت خالل كفتر  زمنية محةة اشف باإل
 .عارات اسمتأخر اشف باإل

 .حصاديات عن اسمقتنيات حاب اسموضوعإ
 .حصاديات باسطلبة حاب اسفصولإ
 .عار اإلحصاديات باسطلبة حاب عةة مرات إ

 من استقارير واالاتفاارات استي يتطلبها اسعملضاكفة اسعةية إمان باهوسة اما ي
نشطة بين مختلف مناشط تتاامل األ ةاري واستعليمي واستربوي كفي اسمةراة اال حيثاإل
ةاري واستربوي واستعليمي سى تاامل اسعمل اإلإياتلزم االتجاه  وهو ما ةار  باسمةراة،اإل

االجتماعي كفي منظومة واحة  تعاس ذسك استاامل وتوكفر اسمعلومات اسمطلوبة واسثقاكفي وحتى 
 .سجميع مناشط اسمةراة
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 :خاتمة
مما ابق يمان استنبؤ بةور وااع سلماتبة اسمةراية بما اتتافل به من أةوار إضاكفية 

 اسثقاكفية، وما ينعاس من ذسك على أو استعليمية أو اإلةاريةغير تقليةية، اوى من اسناحية 
اسماتبة اسمةراية وماانتها اوى ةاخل نطاق اإلةار  اسمةراية أو على  إسىتغير اسنظر  

اسماتوى األواع من خالل توايع خةماتها إسى اسمجتمع اسمحيط أو على ماتوى اإلةار  
تاسي زياة  كفاعلية اسقرارات استعليمية وباس اتخاذاألعلى، وبما ياهم بشال مباشر كفي ترشية 

 .استربوي واستعليمي األةاء
اسنطاق اسمحلي يوكفر  ةاخلبناء نظام على ماتوى مةراة وربطه باسمةارس اسمناظر     

اسالزمة سلماتوى اسمحلي، واسذي بةوره يوكفر اسمعلومات اسالزمة على اسماتوى اسمعلومات 
 .اسوطني من خالل ربط اسمناطق على اسماتوى اسمحلي
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 :الهوامش
، 1111مطابع اساتب،  :اسقاهر  اسحااب ونظم اسمعلومات، ،محمة كفهمي طلبة .1
 .111ص

 األاااي، ةور اسماتبة اسمةراية كفي تنمية اسميول اسقرادية سةى تالميذ مرحلة استعليم .1
 .رااسة ماجاتير ،1221 جامعة اسفاتح، -ابةاآلالية  :طرابلس زينب محمة اسماقوري،

 .11ص  نفس اسمصةر اساابق، .1
مراز اساتاب  :اسقاهر  عبةاهلل اسعلي، احمة اسماتبة اسمةراية واسمنهج اسمةراي، .1
 .11ص ،1111 سلنشر،
 غير تقرير سلتعليم بشعبية طرابلس،اسلجنة اسشعبية  ،1221تقرير اسمتابعة سلعام  .1
 .منشور
: استخطيط ستطوير ماتبات اسثانويات استخصصية، كفهيمة احمة اسشادبي، طرابلس .1

 .12ص ،1221رااسة ماجاتير،غير منشور ، جامعة اسفاتح،
مباةئ قواعة اسبيانات اسعالدقية وطرق تصميمها،  اسيار زينو، عبةاسلطيف أبو .1

 .ماتبة: اسرياض
  .11ص هـ،1111 اسشقري، .1
  .11ص  ،اسمصةر اساابق اسيار زينو، عبةاسلطيف أبو .1

 .11ص ،اسمصةر اساابقاسيار زينو،  عبةاسلطيف أبو .12
كفرية مااكفاةين وجيفري هوكفر وماري بريااوت،  إةار  قواعة اسبيانات اسحةيثة،  .11
 .121ص ةار اسمريخ سلنشر، :رياضاس ارور، إبراهيمارور علي  تعريب
 .111-121ص ص ،نفس اسمصةر اساابق .11

 


