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 املستخلص: 
تتناول الدراسة موضوع التخطيط اإلسرتاتيجى وأمهيته ىف املكتبات ومراكز املعلومات، وذلك بالتطبيق   

اإلسرتاتيجية   اخلطط  عنارص  حتديد  عىل  الدراسة  تركز  حيث  العامة،  مرص  مكتبات  صندوق  منظومة  عىل 

سالُة، وقيُم املكتبات العامة، واألهداُف والغاياُت التي تسعى املكتبات  باملكتبات العامة، من حيُث الرؤيُة، والر

 لتحقيقها. 

وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي للتعريف بمجتمع مكتبات مرص العامة مع دراسة نقاط القوة  

التي تواجه منظومة مكتبات مرص العامة، حيث تم استطالع آراء أصحاب   والضعف، والفرص والتحديات 

العامة ف املحافظاتامل العامة،   صلحة من خدمات منظومة مكتبات مرص  املتواجد هبا منظومة مكتبات مرص 

( تتضمن الرؤية والرسالة، والقيم،  2027- 2022والتي انتهت بوضع خطة إسرتاتيجية متتد ملدة مخس سنوات ) 

ي تتضمن جمموعة من األهداف  واألهداف التي تسعى مكتبات مرص العامة إىل حتقيقها خالل مخس سنوات، والت

 املخطط تنفيذها ف مكتبات مرص العامة. 

بمنظومة   تنفيذها  املطلوب  األهداف  ملجموعة  املقرتح  العام  اإلطار  حتديد  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 

 حمافظة، مع حتديد أسلوب قياس وتقييم تنفيذ تلك األهداف باملكتبات.  15املكتبات العامة ف 

 إدارة املكتبات.  - التحليل البيئي - اخلطط اإلسرتاتيجية -املكتبات العامة الكلامت املفتاحية: 
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 التمهيد: 
حيث من    املجتمع املحيل،  وتقوية  املستمر  النمو  ف  حيوي  دور  تقوم منظومة مكتبات مرص العامة بلعب

العامة  -اإلسرتاتيجية  اخلطة  توجه   أن  املتوقع مرص  مكتبات    ف   املكتبات  موظفي  -2027-2022  ملنظومة 

  إسرتاتيجي   ختطيط  أفضل، وذلك من خالل عملية  جمتمعات  إنشاء  ف  معنا   لالنخراط  اآلخرين  وتلهم  عملهم

تتوافق هذه    أن  املهم  لذا من  اإلسرتاتيجية،  وأولوياهتا   وقيمها   ورسالتها   رؤيتها   فحص   إلعادة  مصممة   شاملة

  والتقدم  البرشية،   والتجارب  املجتمعية   القيم   وتغيري  املحلية،   ملجتمعاتنا   احلالية   والتحديات  التطلعات  مع  اخلطة

املقبلة    اخلمس   السنوات  مدى  حيث تسعي املكتبات عىل   املكتبات،   جمال  الواسعة ف  والتطورات  التكنولوجي،

  ع ومج  التفكري  خالل  من  التخطيط  عملية  ف  هبم،  املوثوق  والرشكاء  املجتمع  أعضاء  إىل تنفيذ رؤيتها وتطلعاهتا مع

 . للمجتمع  احلالية والتحديات التطلعات  بوضوح  تعالج  والتحليل لكي واملناقشة املعلومات 

 جمال الدراسة:
 تسعى الدراسة إىل تقديم خطة إسرتاتيجية ملنظومة مكتبات مرص العامة عىل مستوى املحافظات. 

 حدود الدراسة: 

 الحدود الموضوعية: 

 ملنظومة مكتبات مرص العامة ملدة مخس سنوات. تتناول الدراسة خطة إسرتاتيجية مقرتحة 

 الحدود الجغرافية: 

مستوى   عىل  تطبيقها  املقرتح  اخلطة  عنارص  أسايس  بشكل  الدراسة  حمافظات    14تتناول  من  حمافظة 

األمحر،   والبحر  اجلديد،  والوادي  ودمياط،  والبحرية،  والقليوبية،  واجليزة،  )القاهرة،  من:  كلٍّ  ف  اجلمهورية 

 لية، واألقرص، واملنصورة، واملنيا، ومريس مطروح، وبورسعيد، والرشقية(. واإلسامعي

 الحدود الزمنية:

تتناول الدراسة بالتغطية اخلطة اإلسرتاتيجية املقرتحة ملنظومة مكتبات مرص العامة خالل الفرتة من عام  

(2022–  2027 .) 

 : تنفيذياللخص امل
اإل اخلطة  وتو   2027  -  2022سرتاتيجية  توفر  املستقبيل خلدمات  رؤية  للتطوير  مكتبات  منظومة  جيًها 

ف  مرص   هبا،العامة  املتواجدة  املكتب  املحافظات  تتطور  الحتياجات    اتكام  املتغرية    املجتمعاتوتستجيب 
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وذلك    صحيح  املجتمع بشكل ملتزمة بالقيم األساسية التي تدعم  منظومة مكتبات مرص العامة  تظل  و باستمرار،  

 خدمة عمالء ممتازة ف بيئة تعليمية مرحب هبا.م  ي قدمن خالل ت

العامة    د  عَ تُ  مرص  مكتبات  ف  منظومة  زاوية  املعلومات حجر  نظام    جمتمع  خالل  من  األنشطة  املحيل 

إىل كل ركن من أركان    ات تصل املكتبحيث  ،  التي تقدمها ملجتمع املستفيدين من خدماهتا   املتعددة  واخلدمات

هبا  املتواجدة  مثل:  بة  استجا   املدن  مناطق حرضية  ف  واملتمثلة  هبا  املتواجدة  املتنوعة  اجلغرافية  املناطق  لطبيعة 

أو   مطروح(  واإلسامعيلية، ومرسى  وبورسعيد،  )دمياط،  متمثلة ف حمافظات:  أو ساحلية  اجليزة(،  )القاهرة، 

ريفية صحرا  حرضية  مناطق  مناطق  أو  والبحرية(  والدقهلية،  والرشقية،  )القليوبية،  )الوادي  مثل:  مثل:  وية 

)الغردقة ومريس   مناطق سياحية مثل:  أو ف  )املنيا، واألقرص(  متمثلة ف مكتبتي:  أو ف صعيد مرص  اجلديد( 

 علم(. 

األسئلة    طرحتلقد   من  مستخدميجمموعة  تم    عىل  استبيان  من خالل  العامة  مرص  مكتبات  منظومة 

بتوزيعه   يتعلق  ما  املتواجدة هبا وذلك للتعرف عىل    ف   اتاملكتبدور  للمساعدة ف فهم أهم  كيفية  املجتمعات 

الوصول وإليها   حتسني  احلواجز،  وتقليل  ال،  العامة  تحسينات  اقرتاح  مرص  مكتبات  منظومة  لتكون  املطلوبة 

املستقبلية التطورات  مع  املستفيدون   متواكبة  قرر  أن  ناجتها  من  كان  املكتبإ  والتي  جمموعات  جانب    ات ن  إىل 

املجتمع موظفيها وخدماهتا   احلياة ف  مثل توفر  تعد قضايا  حيث    ،تثري  الكافية  والتكنولوجيا    : املوارد  الكتب 

ذات أمهية  للمصادر املتاحة باملكتبات    وساعات العمل وإمكانية الوصول  حسن التعاملواملوظفني ذوي املعرفة و

دمة  اخلستوى من اجلودة وبتوفري أعىل م  اتتلتزم املكتبحيث    ملستخدمي منظومة مكتبات مرص العامة، حيوية  

الصلة   باملكتبات ذات  املقدمة  اخلدمات  من خالل،  بطبيعية  املستمر    وذلك  يقدم  الدعم  فيام  ستظل  والتطوير 

هو خلق ثقافة  ات  القادمة سيكون اجتاه املكتب  الثالثخالل السنوات  و  ، تستجيب لالحتياجات العامة اتاملكتب

مؤسسات املجتمع بالتعاون  ف املجتمع من خالل إرشاك  ورفع مكانتها دورها لتوسيع  ،االبتكاروتشجع تدعم 

 ملستخدمي تلك املكتبات. لبناء القدرات  مع املكتبات 

 : اإلسرتاتيجي ملنظومة املكتبات  التالية ف التخطيط   اخلطوات العملية  استخدام تم 

 والقيم.  والرسالة  الرؤية  بيان إنشاء •

 .( SWOT)  تحدياتوال والفرص  والضعف  القوة نقاط  حتليل •

 . (PESTL)  والتكنولوجية واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية العوامل  حتليل •

 اخلدمة.  ومستخدمي  املسح ف  املصلحة حتديد أصحاب  •

 . األداء  وقياس   األهداف وضع •
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  املكتبات والتوافق بني    التآزر  إلجياد  دليل  ملنظومة مكتبات مرص العامة بمثابة  اإلسرتاتيجية  اخلطة  تعترب

االجتاه  مشرتك   لغرض   املوظفني   لتوجيه   وثيقة   إهنا   ومستخدميها،   ف  املكتبات  خدمات  تطوير   نحو   وهو: 

ما    املجتمع  يدرك  من خالهلا أن  يضمن  االعتبار،  ف واضحة  أهداف  وضع املجتمعات املتواجدة هبا، لذا فقد تم

املكتبات زمنية حمددة،  حتاول    الحتياجات   تستجيب  التي   العمل  خلطط  االجتاه  تشكل   فهي  حتقيقه خالل فرتة 

 . واهتامماته  املتغرية املجتمع

 تقييم احتياجات اجملتمع: 
  كل   بيانات  حتديد  تم   األهداف،  وتوزيع   للمجتمع  السكانية  اخلصائص   بني  االرتباطات  توضيح  أجل   من

ملجتمعات التي ختدمها املكتبات  حتليل ا"( إىل أمهية  2008حممد حممد اهلادي،    (حيث يشري    املكتبات   ختدمه   جمتمع

املعرفة   ومصادر  اخلدمات  لتفصيل  معلومات  من  هبا  يرتبط  وما  الديموجرافية  البيانات  استخدام  خالل  من 

حيث تم عمل حتليل لطبيعة املستفيدين املشرتكني بمنظومة مكتبات مرص العامة وحيملون    "املوجهة للجمهور

 ط( وتبني لنا ما ييل: بطاقة عضوية سارية باملكتبة )مستفيد نش

 ( توزيع الفئات العمرية للمستفيدين النشطين بمنظومة مكتبات مصر العامة1جدول رقم ) 

 توزيع جمتمع املستفيدين النشطني  فرع املكتبة  املحافظة 

سنة 3-15 سنة 23 -16  سنة  23أكبر من     
 11089 6593 6922 املكتبة الرئيسية اجليزة

الزيتون مكتبة  القاهرة  1831 600 2058 

 4820 1792 2349 مكتبة الزاوية احلمراء

 235 361 408 مكتبة بنها القليوبية

 879 1137 415 مكتبة الزقازيق  الرشقية

 1500 1150 950 مكتبة فاقوس )متوقع( 

 189 130 140 مكتبة املنصورة الدقهلية

 680 1069 451 مكتبة دمنهور البحرية

الدوار )متوقع( مكتبة كفر   350 450 725 

 1006 678 224 مكتبة الغردقة  البحر األمحر 

 254 312 145 مرسى علم

 650 400 250 القصري )متوقع( 

 703 402 796 بورسعيد  بورسعيد 

 838 351 58 اإلسامعيلية  اإلسامعيلية 

 358 91 138 دمياط الرئيسية   دمياط 

 89 15 71 دمياط اجلديدة

الربج )متوقع( عزبة   500 400 800 

 532 304 648 الوادي اجلديد )مدينة اخلارجة(  الوادي اجلديد

 1082 779 1799 املنيا املنيا

 223 222 304 األقرص  األقرص 

 28710 17236 18749 اإلمجايل
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العامة أن  ( اخلاص بتوزيع الفئات العمرية للمشرتكني بمنظومة مكتبات مرص  1يتبني من اجلدول رقم )

%، ف حني تأيت الفئة    44سنة بنسبة تبلغ    23النسبة الكربى من املستفيدين تقع ف الفئة العمرية األكرب من سن  

% ف املرتبة الثانية، بينام حتتل املرتبة الثالثة الفئة العمرية من    29سنة بنسبة    15العمرية من سن ثالث سنوات إىل  

فئة متثل نسبة    23- 16سن   العامة وهي تظهر    27سنة وهي  املستفيدين بمنظومة مكتبات مرص  % من إمجايل 

 التنوع ف فئات املجتمعات التي ختدمها املكتبات. 

 

( التوزيع العمري لفئات المستفيدين النشطين 1شكل رقم )  

وف ضوء حتليل االستبيان املقدم للمستفيدين من خدمات مكتبات مرص العامة باملحافظات املتواجد هبا  

والتهديدات    والفرص   والضعف   القوة  ملكتبات، عكست البيانات التحليلية ملنظومة مكتبات مرص العامة نقاط ا

 ملنظومة مكتبات مرص العامة عىل النحو اآليت: 

 ( الفرص والتحديات التي تواجه منظومة مكتبات مصر العامة 2جدول رقم ) 

 نقاط الضعف نقاط القوة 

 املجتمع  دعم

 املكتبات موظفو

 املكتبات  إدارة

 التكنولوجية التحتية البنية

 التكنولوجيا /  املعلومات إىل الوصول

 ( املقتنيات) قوية جمموعة

 املجتمعية الرشاكة

 البيانات قواعد

 املتاحة  اإلمكانيات

 العمالء  خدمة

 لألطفال  أنشطة

 األعامر جلميع برامج

 عدم حداثة املواد العلمية

 عدم وجود مكان خمصص للمراهقني

 عدم توفر اهلدوء بقاعة األطفال

 عدم توافر أماكن للجلوس واالطالع ف الصيف

 تعطل موقع املكتبة

 سارات املستفيدينالتأخر ف الرد عىل استف

 تعطل الربنامج اآليل للمكتبات

 قلة عدد ساعات فتح املكتبة ف الصيف

 غري متاح إلكرتوين  الفهرس اخلاص باملكتبة

 املزيد من فرص التدريب

 أماكن لالجتامع والدراسة 

 "يلزم املساحات"ضيق املساحات  
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 نقاط الضعف نقاط القوة 

 التعليمية تقديم خدمات للمدارس بالتعاون مع املناطق

 اجليد فيام يقدم من خدمات   اإلبداع

 القوية "األصدقاء" جمموعات

 السن كبار إىل الوصول

 بحاجة إىل حتسني الوصول إىل السكان املعاقني

 يا داخل حدود املكتبة وخارجها مواكبة التكنولوج

 نقص التمويل 

 التحديات الفرص

 مبادرات املجتمع 

 (التوعية اإلضافية )إىل جمموعات املجتمع واملدارس

 املجتمعية  اتعالقة مع املؤسسالتطوير 

 التسويق

 اإلمكانيات

 بناء املهارات

 التغيريات الديموغرافية

 أشكال خمتلفة من مصادر املعلومات 

 هيكلة إدارة املكتبات إعادة 

 جمموعات أصدقاء املكتبة 

 للتدريب وتأهيل الشباب إطالق برامج جديدة

 امليزانية 

 ارتفاع أسعار املواد الثقافية 

 االقتصادية بارتفاع أسعار خامات األنشطة  العوامل

 عدم توفري كتب إلكرتونية 

ملنح  القيود املفروضة عىل ا عىل احلصول ف املساعدة من مزيد إىل بحاجة
 وضوابطها

 التدريب

 اخلدمات /  املكتبة حول الناس تثقيف

 "سياسية قوة" هلا ليس املكتبة
 التغيري أو الفشل من اخلوف

 واإلدارية املتنوعة القانونية  القيود

 أصحاب المصلحة:

والتي    والعرشين  احلادي   القرن   ف   حديثة   عامة  كخدمة   املكتبات   خدمات   تطوير   عىل   اإلسرتاتيجية   تركز

جوهرها  ف  جمموعة  تقوم  الربامج  عىل  الفعيل    خالل  من  حتديدها   تم  اإلسرتاتيجية  من  الواقع  استعراض 

  اإلسرتاتيجية   الربامج  هذه   ومؤسسات املجتمع املدين، حيث تعتمد  املكتبات   وموظفي  اجلمهور،   الحتياجات 

  مواجهة   من   يتمكنوا   حتى   والتطور   للنمو   املجتمعات   ودعم   أساسية   جمتمعية   كخدمة  املكتبات  دور   توسيع  عىل 

 . جمتمع املستفيدين عىل املكتبات يفرضها   التي التحديات

 املكونات والسمات الرئيسية للخطة اإلسرتاتيجية: 
  خطط   إنشاء   عملية  ف   املصلحة(  )أصحاب   تم إعداد هذه اخلطة من خالل نتائج استطالع رأي املجتمع     

ليتم وضعها كمرحلة أوىل يمكن بعد انتهائها تعديل    ،( 2027- 2022)   القادمة   اخلمس  للسنوات   إسرتاتيجية

 . وحسن استخدام املوارد القرار لصنع مدخالت   بمثابة والتي ستكون وتطوير تلك اخلطة وفًقا للتطبيق الفعيل 

إعداد      وهناك   والتحليل  املناقشة  تتضمن  اخلطوات   متعددة  عملية   إسرتاتيجية  خطة  يعترب    والقرار، 

  عىل   تؤثر  التي  واخلارجية  الداخلية   البيئية  العوامل  فهم  لتسهيل  الوثيقة  هذه  ف  دجمها   تم  التي  املكونات  من  العديد

 . اخلدمات
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 الرؤية: 

  املعرفة   إىل   من الوصول  املجتمع  أفراد   متكنرائدة ومبتكرة  و  جذابة   أماكنالعامة    مكتبات مرصستكون       

بتوفري    األفراد   ليتمكن  واملعلومات،  تواجههم  التي  املشكالت  والقدرة عىل حل  والتعلم  التعليم  مواصلة  من 

 املعرفة الكافية هلم. 

 الرسالة: 

 ات مرص العامة األساسية ف: مكتب تتمثل رسالة      

ملصادر    كمركز   عملال  خالل  من  املجتمع  أفراد  جلميع  والتعليمية  والرتفيهية  الثقافية  االحتياجات  تعزيز   - 1

 املعرفة. 

املجتمعية،    املكتبات  مع  التعاون  خالل  من  واملعرفة  املعلومات  إىل  الوصول   تسهيل   - 2 واملؤسسات 

 التعليمية لتكون أحد ركائز جمتمع املعلومات املرصي.  واملؤسسات 

 ومؤسساته. املجتمع  ملواطني والتعليمية  والرتفيهية  الثقافية أن تكون مركًزا للتنمية - 3

 القيم:

 تسعى منظومة مكتبات مرص العامة إىل حتقيق القيم التالية:      

 . للجميع  متاحة وأنشطتها  املكتبة خدمات جعل الوصول:  إمكانية  -

 . املسامهة باخلدمات ف خطة التنمية الشاملة للمجتمع املرصي  املسئولية: -

 . ولوائح املكتبات املستفيدين احتياجات بني توازن  قرارات  اختاذ التوازن: -

 . االختالفات وتقديرها  من  القوة اكتساب  التنوع: -

 . ممتازة  خدمة لتقديم يلزم  ما  عمل كل  التفوق: -

خرباهتم للتطوير    أو  ألفكارهم  املشاركة  باستمرار   وموظفيها   املكتبة  مستخدمي  دعوة  االبتكار:  -

 املستمر. 

 . املعلومات  إىل  الشامل  النفاذوتشجيع   الفكرية احلرية تدعيم النزاهة: -

 . املعلومات ف مواصلة التعليم والتعلم  اإليامن بقوة احلياة: مدى التعلم  -

وفق خطة التنمية    2027 – 2022  والغايات اإلسرتاتيجية ملنظومة مكتبات مصر العامة األهداف
 : 2030املستدامة 

 تتمثل األهداف اإلسرتاتيجية ملنظومة مكتبات مرص العامة ف:

  خلق فرص استمراية للتعلم   خالل   من  الناس  حياة  التعليمية والثقافية، وإثراء  األمية  جهود حمو   تعزيز   - 1

 . احلياة مدى
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 توفري مصادر املعلومات )مطبوعة أو رقمية( لكافة الفئات العمرية.  - 2

 توفري خدمات مكتبية للمناطق األكثر احتياًجا )املكتبات املتنقلة(.  - 3

 املرصي من خالل ترسيخ اهلوية الثقافية للمواطن )األنشطة(. بناء املواطن  - 4

 مستدام من خالل تأهيل الشباب لسوق العمل )الربامج التدريبية(.  مستقبل   خلق - 5

 تنمية املهارات العلمية والتعليمية لألطفال والشباب.  - 6

 : وسوف نتناول بالرشح والتفصيل كل هدف من أهداف اخلطة اإلسرتاتيجية وفق ما ييل 

 الحياة:  مدى التعلم خالل من الناس حياة التعليمية والثقافية، وإثراء األمية  جهود محو األول: تعزيز الهدف

تكون    طويلة   واقتصادية   وتعليمية   اجتامعية  فوائد   القوية  األمية   حمو  مهارات   توفر  أن  جيب  لذا  املدى، 

 واإلبداع واالبتكار  والقراءة   والكتابة  القراءة   مهارات  وتطوير   املؤسسات العامة ف دعم   طليعة   العامة ف   املكتبات

  وتعزيزمها،   األمية   وحمو  القراءة   تطوير   إمكاناهتم، من خالل تقديم برامج تساعد عىل   استثامر   عىل   الناس   ومساعدة

تعزيز    إىل   اجلديدة   اإلسرتاتيجية  العامة، حيث تسعى   املكتبات   خدمات   األساسية ضمن وظائف   العنارص   كأحد

 األمية بشقيها األبجدي والرقمي.  حمو  دعم   ف املكتبات  دور

 اهلدف من الربنامج: 

 . املجتمع ف  األمية وحمو  القراءة لتنمية  كمركز  دور املكتبة ترسيخ - 1

 . ومثقفني  متعلمني  ليصبحوا  للناس  الفرص   وإتاحة   األعامر  جلميع  القراءة  وتنمية  األمية   حمو  فوائد   إبراز  - 2

 ( توزيع نسب األمية بالمحافظات3) جدول رقم 

 نسبة األمية ترتيبها ف األمية  املحافظة 

 % 40.3 1 املنيا 

 % 35.8 5 البحرية

 % 32.1 7 مرسى مطروح 

 % 27.9 10 الرشقية

 % 27.3 11 األقرص 

 % 27.1 12 اجليزة

 % 25.8 13 الدقهلية 

 % 25.4 14 القليوبية

 % 21.9 18 اإلسامعيلية 

 % 21.7 19 دمياط 

 % 17.4 22 القاهرة

 % 14.9 25 بورسعيد 

 % 14.7 26 الوادي اجلديد  

 % 11.8 27 البحر األمحر 
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مكتبات مرص العامة والرشكاء باملجتمع سواء أكانت بالتعاون مع    بني   تعاونية  مبادرة   هي   القراءة   ف  فاحلق

وحمو الكبار  لتعليم  العامة  أو    اهليئة  روتاري  األمية،  هيئة  مثل:  املدين  املجتمع  مؤسسات  بعض  مع  بالتعاون 

ارتفاع نسبة األمية    2019وغريها، حيث تظهر مؤرشات هيئة تعليم الكبار وحمو األمية الصادرة ف شهر يوليو  

(  2019ف املحافظات املتواجدة هبا منظومة مكتبات مرص العامة وفق مؤرشات )هيئة تعليم الكبار وحمو األمية،  

% من نسبة السكان ف مرص    27.6فأكثر والتي تبلغ نسبة    15لتي تظهر مؤرش األمية ف الرشحية العمرية من سن  ا

 وترتفع فيه نسبة اإلناث عن الذكور. 

( ارتفاع نسبة األمية ف املحافظات بشكل كبري يستلزم أن يكون أول هدف ملنظومة  3يظهر اجلدول رقم ) 

صول ملحو األمية بمتوسط ثالثة فصول بكل مكتبة، ويكون متوسط عدد  مكتبات مرص العامة هو: ختصيص ف

طالبا للمكتبة الواحدة، حيث يتم حمو أميته بالتعاون مع    720احلضور ف الفصل الواحد عرشين طالًبا بمتوسط  

الجتامعي  هيئة تعليم الكبار وحمو األمية لتوفري أدوات العمل والوسائل التدريبية باالشرتاك مع هيئة التضامن ا

لتوفري املتطوعني من خرجيي اجلامعات املرصية )اخلدمة العامة( مع األخذ ف االعتبار أن منظومة مكتبات مرص  

، يتم حمو أميتهم بمنظومة مكتبات مرص العامة.  11العامة تستهدف حمو أمية عدد    ألف ُأميًّ

 الربنامج املستهدف: 

 األمية ( البرامج المستهدفة لمحو 4جدول رقم ) 

عدد 
 الربامج

عدد املتدربني  
 بالربنامج الواحد

 اإلدارة املنفذة  مدة الربنامج عدد املكتبات املشاركة  الفئة العمرية 

 أقسام التدريب سنتان مكتبة 15 سنة  15أكرب من سن  ُأميًّا  20 برناجما  45

 الفئات العمرية:الهدف الثاني: توفير مصادر المعلومات )مطبوعة أو رقمية( لكافة 

  اجلودة  عالية القراءة مواد إىل  الوصول توفري ويظل  النمو،  ف املكتبات تقدمها   التي اخلدمات نطاق يستمر

  أن   وجيب   عالية،   جودة  ذات  العامة   منظومة مكتبات مرص   ف   املجموعات   تكون  أن   جيب   أساسية، حيث   وظيفة

املستفيدين؛ حيث يتوىل إدارة صندوق مكتبات مرص    واحتياجات   املبتكرة  التقنيات   مع   للتكيف   التطور   ف   تستمر 

العامة رصد ميزانية سنوية لتدعيم جمموعات مكتبات مرص العامة، يتم من خالهلا رشاء املواد الثقافية احلديثة  

 التي تلبي احتياجات املكتبات. 

 خطة مقرتحة لتنمية جمموعات املكتبات العامة: 

اإل  هتدف      لسياسةاخلطة    ضمن  املجموعات  تطوير  عملية   توجيه  إىل  املجموعات  تطوير   سرتاتيجية 

 معلومات تتضمن ما ييل:  عىل  السياسة حتتوي واملعايري،  واملبادئ األولويات من جمموعة 
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 املجموعات.  وعمق نطاق •

 املجموعة.  مبادئ حول  بيانات •

 املجموعة.  أولويات •

 باملكتبات وفق التوزيع اجلغراف للمكتبات اإلقليمية.  املجموعة  لتطوير  املستخدمة  املعايري وكذلك •

السياسة   • تسعي   واجتاهاهتا  املكتبة   خدمات   أن   من  للتأكد  واملؤسس   اإلسرتاتيجي  والتخطيط  لذا 

 املحلية.  املجتمعات  واحتياجات  أهداف مع  تتوافق

والتي متت ضمن أهداف البحث    املكتبة(،  )التحليل البيني ملستخدمي  االستقصائية  الدراسة   وقد أظهرت 

حمافظة    14والتي هتدف إىل التعرف عىل احتياجات جمتمع املستفيدين من خدمات املكتبات اإلقليمية ف عدد  

املجموعات احتياًجا هي: توفري كتب علمية حديثة    أكثر   أن   استجابة  2243 من   أكثر   عن  أسفرت   إقليمية والتي 

ف جمال األدب والتاريخ والفلسفة، وتوفري كتب لسن املراهقة باملكتبات، وتوفري  للشباب مع حتديث املقتنيات  

كتب لغات إسباين، وكوري، وإيطايل، وتركي، ورويس، وعربي حيث إن النسبة الكربى من املستخدمني يقوم  

الستخدام املكتبات  هذه  الكمبيوتر  أجهزة  بزيارة  املقتنيات  جمموعة    بأن  التصور  تدعم   البيانات  واإلنرتنت، 

العامة إىل جانب خدمات األنشطة    املكتبات   تقدمها   التي   األساسية   اخلدمة   واملصادر التي تقتنيها املكتبات هي 

تقدمها، تظل  التي  املكتبات  لذا  املهام  جمموعات مصادر  أهم    إدارهتا   ستتم  وبالتايل  للمكتبات،  األساسية  من 

 الحتياجات املجتمع احلالية واملستقبلية.  تستجيب   وممارسات وإرشادات  ومبادئ سياسة باستخدام  وتطويرها 

إدارة للمجموعات  اإلسرتاتيجية  اخلطة  تستهدف  هذه   وتطوير   لذا  وتستخدم    املجموعات، 

  ومطالب   احتياجات  تلبي  التي  واملتنوعة  الشاملة   املكتبة املطبوعة والرقمية   جمموعات  تطوير  ف  اإلسرتاتيجيات

حيث إدارةVicki L. Gregory, 2004) يعرف  املستفيدين،  بأهنا:  (    املعلومات   مجع  عملية  املجموعات 

  عىل   احلصول   بشأن  قرارات   اختاذ  إىل   تؤدي  التي   والتخطيط   والتقييم  السياسات   وصياغة   والتنسيق   واالتصال 

 . معني   مكتبة جمتمع ألي  الفكرية االحتياجات لدعم   إليها  الوصول  وتوفري هبا   واالحتفاظ  املعلومات مصادر

 املجتمع:   بيان 

حيث    املحافظات املتواجدة هبا املكتبات ف مخس عرشة حمافظة،  سكان  ختدم  مكتبات مرص العامة   فروع

  تلبية  أجل  من  للمجتمع،  واملتنوعة  الديناميكية  الطبيعة  بفهم   املجموعات   بتطوير  املتعلقة  القرارات   اختاذ  يتم 

  الرتكيبة  مثل:   عوامل متعددة  عىل   املجموعات   تطوير   ويتوقف   نحو،   أفضل  عىل   املتغريين   السكان  احتياجات

  خالل   من وخارجها   هلا  املجاورة املجتمعات  سكان  املكتبات  حيث ختدم  واألحياء،  املدينة  مستوى   عىل  السكانية

نطاق املحافظات املتواجدة هبا    بني كل مكتبة رئيسية ف املحافظة والفروع التابعة هلا ضمن  املتبادلة  اإلعارة  تقديم
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  املكتبات   بني  اإلعارة  خدمة  تضمن  ذلك  إىل  باإلضافة  مثل: مكتبة الغردقة وفرعيها بمرسى علم، ومدينة القصري، 

 .املحافظات أنحاء  مجيع  ف  العامة للمكتبات املوسعة  املوارد إىل الوصول

 املسؤولية:   بيان 

اخلدمات    عاتق   عىل   املكتبات   مواد   اختيار  عن  النهائية  املسؤولية   تقع أقسام  مع  بالتنسيق  التزويد  جلان 

مديرو إدارة املكتبات    وضعها   التي   السياسات  إطار  ف  يعملون  املكتبية: )الكبار، واألطفال، واإلعارة( الذين

حتديد  بخربات كبرية ف    يتمتعون  حمرتفني  ملوظفني  االختيار  مسؤوليات  املدير  حيث يفوض  املحافظات،   ف  العامة

 . احتياجات املستفيدين إضافًة إىل حرص دور النرش القائمة بتوفري تلك املصادر

 : New Orleans public library, 2012)املعايي )

  احلالية   اجلمهور  ملجموعة من املعايري تتمثل ف احتياجات  هبا   التربع  أو  رشاؤها   تم  سواء   املواد،  مجيع   ختضع

م واقع حتليل  وذلك من  كل  واملتوقعة،  لتوفري  املستفيدين(،  )ملف سامت  والداخلية  اخلارجية  اإلعارات  لف 

  األدبية   مصادر املعلومات التي تغطي كافة جوانب املوضوعات، مع اختيار الكتب ذات األغلفة القوية، واجلودة 

تالفة أو ممزقة(، والتكلفة،   أو فنية جيدة )ليست  املواد ف حالة    األدبية   أو   ية املهن  والسمعة   اجلدارة، وأن تكون 

  املوضوع، وحدود   هذا  حول   املواد   من   وغريها   املوجودة  املجموعة   مع   املنتج، والعالقة   أو  النارش  أو   للمؤلف 

 أخرى.  أشكال  املادي، ومدى توافر الشكل وامليزانية املتاحة، ومالءمة  املساحات

 : library,2015  (Yarraاالختيار)   أدوات 

اإلنرتنت،   عىل   املجموعة تتمثل ف: )مواقع النارشين موارد   اختيار تدعم  التي األدوات من جمموعة  هناك

 مبيًعا، وخمرجات النظام اآليل للمكتبات، واقرتاحات املستفيدين(.   الكتب األكثر املوظفني، وقوائم  وخربة

 أشكال مصادر املعلومات: 

  والرقمية،   البرصية  املواد املطبوعة، والسمعية   ذلك  ف  بام  متنوعة  جمموعات  ف  املواد   بتجميع  املكتبات  تقوم

املجموعات،    بناء  ف  املستخدمة  املواد  ومتانة  حالة  ف  النظر  أي مصدر من مصادر املعلومات يتم  اختيار  وعند

 استخداًما مع مراعاة توفري املواد الرقمية.  األكثر املواد  وذلك من خالل اختيار

د   األجنبية:   اللغات   موا

خمرجات    وفًقا   العربية   غري  بلغات  املنشورة  داملوا  رشاء  يتم مراعاة  مع  الفعلية  املستفيدين  الحتياجات 

اإلنجليزية، والكورية،    باللغات   للمواد   خاص   اعتبار  وذلك من خالل إعطاء   االستبيان وما أظهره من نتائج،

 والرتكية، والفرنسية، واألملانية، واإلسبانية. 
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 المكتبات( تنفيذ مجموعات 5جدول رقم ) 

 تاريخ   القسم / اإلدارة  اإلجراء  نوع النشاط
 )تواريخ( االنتهاء 

 مؤرشات األداء 
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سرتاتيجية تطوير املجموعة إتأكد من أن 
حديثة وأن توفري املجموعات واملوارد يتامشى 

 مع احتياجات املجتمع 

 &جمموعات 
 اخلدمات املكتبية 

مؤرشات األداء الرئيسية   
العامة فيام خيص عدد  
 املواد )جديدة / إحالل( 

حتليل بيانات االستخدام جلميع املجموعات 
سرتاتيجية تطوير املجموعة  إواملوارد وحتسني 

 وفًقا لذلك. 

 &جمموعات 
 اخلدمات املكتبية 

مؤرشات األداء الرئيسية   
العامة فيام خيص عدد  
 املواد )جديدة / إحالل( 

مراجعة اجتاهات الصناعة والنرش وقراءة  
احتياجات املجتمع وحتديد التأثري املحتمل 

 عىل املجموعات  

 &جمموعات 
 اخلدمات املكتبية 

  

توفري فرص ملجموعات الرتكيز املستهدفة  
 املجموعات واخلدمات.للمساعدة ف تطوير 

 &جمموعات 
 اخلدمات املكتبية 

 عدد املشاركني  

 من املجتمع 

وضع معايري للمجموعات واخلدمات بام 
 يتامشى مع املعايري. 

 &جمموعات 
 اخلدمات املكتبية 

 التوصيات املقدمة  

 المتنقلة(: الهدف الثالث: توفير خدمات مكتبية للمناطق األكثر احتياًجا )المكتبات 

الثقافية والتي   النائية واملحرومة من اخلدمات  هتدف منظومة مكتبات مرص العامة إىل استهداف املناطق 

العامة هبا الستخدامها ف اخلروج للمدارس والنجوع،   مباٍن إلنشاء فروع ملكتبة مرص  أو  أراٍض  توفري  يتعذر 

ألف جنيه لتجهيز    100توفر سيارة ف حدود    حيث قام صندوق مكتبات مرص العامة بتوفري دعم لكل مكتبة

وإعادة تأهيل السيارة لكي تكون مكتبة متنقلة كمرحلة أوىل لتعميم ذلك عىل املحافظات عىل املدى البعيد، وف  

راكبا لكل منهام إلجراء تعديل عليها لتصبح    24هذا السياق، فقد تربعت حمافظتا اإلسامعيلية والرشقية بسيارة  

وذلك من خالل احلصول عىل دعم من صندوق مكتبات مرص العامة لتجهيز هذه السيارات لتكون    مكتبة متنقلة

 مكتبات متنقلة كام هو موضح باجلدول التايل: 

 ( المكتبات المتنقلة الجاري افتتاحها 6جدول رقم ) 

 عدد املواد الثقافية تاريخ االفتتاح  املكتبة

 مادة  بنظام الدوران 5.000 2020 اإلسامعيلية   – العامة مرص

 مادة بنظام الدوران   5.000 2020 بالزقازيق  –مرص العامة 

إىل جانب ما توفره بعض مكتبات املنظومة من مكتبات متنقلة سواء ملكية خاصة هبا، أو مستعان هبا من  

 جهات خارجية وفق برتوكول تعاون، مثل: 
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 بالمحافظات( المكتبات المتنقلة المتاحة 7جدول رقم ) 

 عدد املواد الثقافية تاريخ االفتتاح  املكتبة

 مادة  بنظام الدوران 5.000 2014 بنها      )ملك املكتبة( – العامة مرص

 مقتنيات / أنشطة   2019 مرص العامة دمياط      )مستعان هبا( وزارة التصامن

 مادة بنظام الدوران   5.000 2020 الرئيسية  )ملك املكتبة( –مرص العامة 

  الثابتة،   املكتبة   فروع  أو   الثابتة  املكتبات   ورؤية   وصول   مدى   من   تزيد  بأهنا    املتنقلة  املكتبات   هذه   فوائد   تتمثل 

املنطقة ف مناطق إقامتهم وعملهم    تلك  ف   من املستخدمني  كبرية  نسبة  إىل  بالوصول   الثابتة  املكتبات  ف حني تسمح

  املكتبة   خلدمات  متكررين  مستخدمني   هؤالء  يكون  أن  مناطق تعذر الوصول إليها يمكن  هناك  ومدارسهم، ولكن

 . إىل املكتبات الثابتة ف املدن الوصول  عىل  القدرة أو الفرصة  لدهيا   ليس التي

 املتنقلة؟   املكتبات   خدمة   ما 

  فهي تقدم خدمة   املختلفة،   والتضاريس  االحتياجات  لتناسب  والتصميم  احلجم  ف   املتنقلة  املكتبات  ختتلف

  غري  بطرق  النائية  املناطق  وخدمة  املجتمع  إىل  الوصول  عىل   والقدرة  املتعددة  التوقفات  مرونة  مع  فعالة   مكتبية

من مصادر    كبرية   بمجموعات  جيًدا  جمهزة  احلديثة  املتنقلة   املكتبات  مركبات   تكون  ما   عادة   ثابت،  فرع  من  ممكنة 

اهلمم أو   ذوي التكنولوجية من حاسبات آلية وخدمة الواي فاي، حيث يمكن لألشخاصاملعلومات واملصادر 

 التكلفة.  حيث   من فعالة  خدمات  تقديم توفر   كبار السن من استخدم تلك املكتبات حيث إهنا 

 ( طبيعة الخدمة من حيث التشغيل8جدول رقم ) 
 الدعاية والتسويق  السلبيات املزايا أين تعمل  املكتبة
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 فيها يواجه التي املناطق •

  زيارة ف صعوبة األشخاص
 املكتبات باملدن  فروع

 ذات حرضية هامشية مناطق •
 وسكان  متزايدة تطورات

الضيقة مثل   الطرق عىل •
الواحات البحرية، مدينة 
 الصف، أحياء العمرانية

تقديم خدمات االطالع   •
واألنشطة التي تناسب  
 كافة الفئات العمرية.

إتاحة خدمة إعارة املواد  •
الثقافية لكافة املستفيدين 
الذين حيملون عضوية 

 املكتبة

 حتمل أن يمكن ال  •
أوعية   من الكثري

نظًرا   املعلومات
 ملحدودية املساحة 

  حمدودة مساحة •
 واألنشطة. للربامج

  املتنقلة املكتبة خلدمة الرتويج يتم •
 الفتات خالل من جيد بشكل

 اإلخبارية والرسائل املركبات
  اإللكرتوين املكتبة وموقع

 والكتيبات.

  من   املكتبة   خدمات  إىل  العادل  الوصول   تعزيز   مرص العامة عىل   مكتبات  ف  املتنقلة  املكتبة   خدمات   تعمل 

النائية إعامالً ملبدأ العدالة الثقافية بني املواطنني ف الريف واحلرض    املناطق  ف  األشخاص  إىل   خدماهتا   نقل   خالل 

 . سواء بسواء 
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 الفئات املستهدفة من اخلدمة: 

املسنني ف املناطق املحرومة من اخلدمات   ورعاية السن،  وكبار تستهدف املكتبات املتنقلة خدمة املدارس، 

 الثقافية. 

 باملكتبات املتنقلة: طبيعة املجموعات  

  مثل:   الفروع   مكتبات   معظم   ف   املوجودة   املجموعات   املركبات   مجيع  ف املوجودة  املجموعات   تعكس  - 1

دي(   الفيديو  وأقراص   املضغوطة   واألقراص   األطفال   ومواد   اخليالية  وغري  اخليالية   القصص  ف  )دي    الرقمية 

اللغة    غري  أخرى  بلغات  مواد   حتمل  رتونية،والتياإللك   الكتب  إىل  والوصول  الكبرية  واملطبوعات  واملجالت

 (.لإلعارة  املتاحة غري املوارد أي:) العربية، إيل جانب املواد املرجعية 

 بسهولة.  DVD وأقراص الناطقة الكتب  إىل إتاحة االستامع  - 2

 توفري جمموعة من األلعاب التعليمية اخلاصة بتنمية الذكاء لدى األطفال.  - 3

تكون   زيارة  املقرر   من  كان  إذا   األطفال   جمموعات كتب يراعى ف    - 4 أن  الشباب،  أو مراكز    املدارس، 

  السيارة  وحتميل   حمددة  أيام   ف   املكتبة املتنقلة داخل املدرسة   إيقاف   املمكن  ومن  أعىل،  األطفال   لكتب   املئوية   النسبة 

  قراءات  أو  املصورة الكتب  مقدار  سيختلف  وباملثل،  خاصة،  إضافية  بمجموعات  األيام  تلك ف  مناسب  بشكل

 International Federation of library Associations and) تقديمها   يتم  التي   لألماكن  وفًقا   املراهقني 

Institutions, 2011) 

 تقسيم املجموعات حسب املعايي الدولية لإلفال للمكتبات املتنقلة: 

 معايير اإلفال  ( تقسيم مجموعات المكتبات المتنقلة وفق9جدول رقم ) 
 عددها نوع املواد 

 مادة  500 كتب أدبية للكبار 

 مادة  400 كتب علمية للكبار 

 مادة  200 كتب أدبية لألطفال 

 مادة  200 كتب علمية لألطفال 

 مادة  200 كتب مصورة للفئة العمرية قبل املدرسة 

 مادة  150 كتب متنوعة لسن املراهقة 

 مادة  100 وتعلم اللغات األجنبيةكتب ملحو األمية للكبار 
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 أنواع الربامج واألنشطة املقدمة: 

حكي القصص، واألنشطة الفنية )    املثل:   سبيل  ومنها عىل   لألطفال؛   املوجهة   شيوًعا   األكثر   الربامج   تعترب 

عىل   تدريب  وبرامج   ،  ) الشطرنج   ( مثل  الذكاء  وألعاب  علمية،  وأنشطة   ، والتلوين(  املهارات  الرسم 

 التكنولوجية. 

 املتنقلة:   املكتبة   خدمة   موظفي   عمل   ساعات 

 .زيارة شهرًيا  20مرات أسبوعًيا بمعدل  5عدد مرات الزيارة  -

  15ساعات يوميًّا بمتوسط    4  إىل  3  من  أسبوع  لكل   لوجهٍ   وجًها   اخلدمة  ساعات  عدد   متوسط  يرتاوح  -

 املتنقلة.  املكتبة خدمة لتقديم  املتنوعة  الطبيعة يعكس  مما  ساعة أسبوعيًّا، 

نية تشغيل املكتبات:   ميزا

 ختصيص ميزانية سنوية لرشاء املواد الثقافية.  -

 ختصيص ميزانية لرشاء خامات األنشطة.  -

 ختصيص ميزانية لتشغيل وصيانة املكتبات.  -

 ختصيص ميزانية للقائمني عىل تشغيل املكتبات: )سائق/ إخصائي/مدرب(.  -

 العضويات املستهدفة: 

حتقيق عضويات جديدة ف حدود   املكتبات  بمعدل    12تستهدف  ا    1000ألف عضوية  شهريًّ عضوية 

 عضوية أسبوعيًّا.  250بمعدل  

ا:  ئرين سنويًّ  عدد الزا

ا.  40تستهدف املكتبة أن تقدم خدماهتا لعدد    ألف زائر سنويًّ

ا:   اإلعارات املستهدفة سنويًّ

ا. 48إعارات ف حدود  يستهدف حتقيق معدل   ا بمعدل أربعة ألف إعارة شهريًّ  ألف إعارة سنويًّ

 الهدف الرابع: بناء المواطن المصري من خالل ترسيخ الهوية الثقافية للمواطن )األنشطة(: 

وهيدف هذا املحور إىل رفع مستوى الوعي الثقاف ف املجتمع املرصي من خالل ما تقدمه املكتبات من  

 تنوعة تغطي جماالت ثقافية متنوعة وتغطي الربامج الفرعية التالية: أنشطة ثقافية م
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 ( خاص باألنشطة الثقافية والمعارض والمؤتمرات 10جدول رقم ) 

نوع 
 النشاط 

 تاريخ  القسم / اإلدارة  اإلجراء 

 )تواريخ( االنتهاء  

 مؤرشات األداء 

أنشطة 
 ثقافية 

 ندوات ثقافية أدبية  

الثقافية / العالقات إدارة األنشطة 
 العامة / التسويق

مدار   عىل       
 املايل  العام

متوسط عدد أنشطة وفق املستهدف 
 حتقيقه لكل مكتبة 

ندوات ثقافية  
 اجتامعية 

 ندوات ثقافية علمية 

 ندوات ثقافية صحية  

 ندوات ثقافية  

  –معارض )داخلية 
 (  خارجية

 مؤمترات 

يبلغ عدد األنشطة الثقافية املتنوعة بمنظومة مكتبات مرص العامة ف حدود ثامين آالف ندوة ثقافية تغطي  

 جماالت ثقافية متنوعة. 

 مستدام من خالل تأهيل الشباب لسوق العمل )البرامج التدريبية(:  مستقبل الهدف الخامس: خلق

ات اجلديدة واألشكال اإللكرتونية لتعظيم الوصول إىل جمموعات  يتناول هذا الربنامج االستفادة من التقني

 ، وتنمية مهارات املوارد البرشية. وموارد املعلومات

 ( البرامج التدريبية للمستفيدين من خدمات مكتبات مصر العامة11جدول رقم ) 

تاريخ )تواريخ(   القسم / اإلدارة  اإلجراء 
 االنتهاء 

 مؤرشات األداء 

تقنيات املكتبات املتاحة ف الفروع مراجعة 
 مقابل اجتاهات وتوقعات املجتمع احلالية.

إدارة نظم  
  &املعلومات 

 مراكز التدريب 
 مدار العام  عىل

وفق املعايري اخلاصة بعدد األجهزة والرسعات 
 اخلاصة باإلنرتنت، والواي فاي 

تقديم نادي الربجمة التجريبي للشباب 
 وتأهيل الشباب لتوفري  فرص لتدريب 

يتم االستعانة باملتطوعني ف هذا املجال، مع 
 تصاالتاالستعانة بوزارة اال 

حتديد وإدخال برامج جديدة ملحو األمية 
الرقمية ف املكتبات لضامن التوافق مع  

 احتياجات املجتمع احلالية 

حتديد وإدخال برامج جديدة تتضمن برامج  
 واجلرافيك. األوفيس، والفوتوشوب، 

استكشاف الفرص لتوسيع فصول حمو  
األمية الرقمية للموظفني املشاركني  

 واملنظامت األخرى.

يتم تقديمها للعاملني باملكتبات لالرتقاء  
 باملهارات التكنولوجية  

توفري برامج للتنمية البرشية موجهة 
 للشباب لتأهيله لسوق العمل  

وزارة  بالتعاون مع اجلهات املانحة مثل 
 تصاالت، والشباب والرياضة. اال 

متثل الربامج التدريبية أمهية كبرية ملستخدمى منظومة مكتبات مرص العامة، لذا اهتمت املنظومة بتفعيل  

الرشاكة املجتمعية مع الوزارات ومؤسسات املجتمع املدين لتقديم دورات تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل  

 تغطي اجلوانب التكنولوجية، واجلوانب اخلاصة بتنمية مهارات الشباب اإلدارية.من خالل برامج دورات جمانية  
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 الهدف السادس: تنمية المهارات العلمية والتعليمية والفنية لألطفال والشباب:

 يركز هذا اهلدف عىل تقديم جمموعة من الربامج واألنشطة. 

 ( البرامج واألنشطة المقترحة بالمكتبات 12جدول رقم ) 

ط 
شا

الن
 

 مؤرشات األداء  تاريخ االنتهاء  القسم / اإلدارة  اإلجراء 

أنشطة علمية متمثلة ف شهر العلوم  
 املرصي

 &قسم األطفال 
وإدارة اخلدمات  

 املكتبية

شهر فرباير و  
 مارس من كل عام 

ف كل  طفال 350تدريب متوسط 
 مكتبة

مهارات الربجمة   أنشطة  تدريب عىل
 لألطفال 

 ف العام لكل مكتبة  480تدريب  مدار العام  عىل قسم األطفال

أنشطة فنية لتعليم فن الرسم والتلوين، 
 واألشغال اليدوية.

 ف العام لكل مكتبة  480تدريب  مدار العام  عىل قسم األطفال

 طفل لكل مكتبة   600تدريب  مدار العام  عىل قسم األطفال  أنشطة تعليم اللغات لألطفال

 متدرب لكل مكتبة  100 شهور الصيف  قسم األطفال، الكبار  أنشطة تنمية الذكاء

 طفل لكل مكتبة ف العام 100 شهور الصيف  قسم األطفال أنشطة كشافية 

 أنشطة تنمية برشية 
قسم األطفال، مركز 

 التدريب
 العامطفل لكل مكتبة ف  100 شهور الصيف 

 اإلمكانات املطلوبة: 

 لضامن نجاح تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بمنظومة مكتبات مرص العامة جيب توفري املتطلبات التالية: 

يتم اختيار أعضائها وفًقا ملهاراهتم وقدرهتم عىل    -1 أن  التخطيط عىل  ختصيص جلنة حتت مسمى جلنة 

 للمكتبات. املسامهة ف اخلطة اإلسرتاتيجية 

 تكوين فرق عمل باملكتبات ملتابعة تنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية ملتابعة حتديث اخلطط أوال بأول.  - 2

اخلطة    -3 لتنفيذ  الالزمة  املهارات  تتوفر  حتى  املكتبات  ملوظفي  التدريب  برامج  من  جمموعة  توفري 

 اإلسرتاتيجية واملحافظة عليها وتطويرها حسب احلاجة. 

مال  - 4 لتدعيم  إعداد خطة  املنظومة  مع مكتبات  بالتعاون  العامة،  ية من خالل صندوق مكتبات مرص 

 اخلطط اإلسرتاتيجية ملكتبات املنظومة. 

مراجعة احتياجات املجتمع من خدمات املكتبات بام ف ذلك املوارد الثقافية والتعليمية واملعلوماتية    - 5

للمجتمع لتحديد العوامل البيئية التي تؤثر عىل تقديم  للمجتمع للنظر ف البيانات الديموغرافية واالقتصادية  

 اخلدمات. 

واقرتاح    - 6 والضعف  القوة  نقاط  عىل  للتعرف  حتقيقها  يتم  مل  التي  األهداف  لكل  كامل  حتليل  إعداد 

 احللول. 

 وضع جمموعة من مقاييس األداء حتى تتمكن املكتبات من مراقبة تقدمها نحو حتقيق أهدافها ورؤيتها.   - 7
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 داد حتليل لالجتاهات واآلراء واملواقف املهمة ملجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة. إع - 8

استحداث نظام حوافز للمكتبات مرتبط بالنتائج املحققة يتم إثابة املكتبات ف حالة حتقيقها لألهداف    - 9

 التي تسعى إليها. 

 اخلدمات واألنشطة املقدمة. وضع خطة لتنمية موارد املكتبات تعظم فيه املكتبات العائد من   -10

 وضع جدول زمني لألهداف املطلوب حتقيقها مع حتديد املسئوليات.   -11

 تقسيم األهداف املطلوب تنفيذها عىل خطط ربع سنوية.   -12

 ( مؤشرات قياس األداء 13جدول رقم ) 

 املستهدف  قياس املؤرش 

 العضوية

 العضويات اجلديدة 

 املجددةالعضويات  يلامجإ ثالث سنوات وفق مؤرشات املكتبات ف أخر 

 األعضاء كنسبة مئوية سنوية 

 استخدام املكتبة

االجتامعية لصفحات لفرتاضية عدد زيارات املكتبة السنوية اال 
 لمكتبات ل

 متشيا مع معدالت أداء املكتبات لكل فرع

 الزيارات السنوية للموقع 
باملركز  تتم من خالل إدارة نظم املعلومات 

 الرئيس 

 الفعلية ملباين املكتباتعدد الزيارات السنوية 
فوق املستوى املتوسط للمكتبات العامة وفق 

 باملكتبات  ةحتليل متوسطات األرقام املحقق

 املجموعات 

 إمجايل عدد مقتنيات املكتبة بام ف ذلك:

 املواد املطبوعة

 املواد اإللكرتونية

 

  اخلاصة بالصيانة إمجايل عدد املواد 

 متضمنة: إمجايل عدد اإلعارات 

 اإلعارات اخلارجية 

 اإلعارات الداخلية

تنشيط معدل اإلعارات وفق  احلرص عىل
 املستهدف الفعيل لكل مكتبة

 فوق فام ٪70 سنوات  5حتت  تاريخ نرشها النسبة املئوية للمجموعات

  عدد املواد اجلديدة املشرتاة 

  املقتنيات معدل دوران 

 الربامج التدريبية 
  أعداد الربامج التدريبية املقدمة  

  أعداد املشاركني ف الربامج التدريبية املقدمة 

األنشطة الثقافية 
)للكبار/ 
 األطفال( 

  إمجايل عدد األنشطة املقدمة 

  إمجايل عدد املشاركني باألنشطة 

 استبيانات كل ستة شهور()عمل  تصنيف رضا العمالء املوظفون 

 التسهيالت 

 ساعات العمل ف األسبوع
احلفاظ عيل املعدل مع مراعاة زيادة الساعات  

 ف فصل الصيف

  عدد مستخدمي الواي فاي

  عدد حمطات العمل املستخدمة 
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 النجاح(: قياس  التقييم ) 

عىل مراقبة حتقيق    املنظومةحتديد املؤرشات الرئيسية التي ستساعد  منظومة مكتبات مرص العامة  يتعني عىل  

 معينة.  ات مكتب  أو اإلخفاق فالتقدم  مدى تعكس هذه املؤرشات ، حيث أهدافها 

 اخلالصة 
أسلوب    حتدد  نشطة  حية   وثيقة   تصبح  بحيث  اإلسرتاتيجية   اخلطة  تصميم  هو  العملية  بداية  من  القصد  كان

الرؤية،   اخلطة: هيكل  ، حيث تم استعراض2027-2022  اخلمس خالل السنواتكافة املستويات   عىل  العمل

والقيم، التأمل  واألهداف  واملهمة،  سعيا   والتفكري  وحاولنا  ذلك  عملية  خللق  املستقبيل  بعد  أصحاب    تشجع 

  واملجتمع،  للمكتبة   املستقبلية   واإلمكانيات   الواقع   ف   التفكري  عىل   فقط   ليس   املصلحة، وجمالس أمناء املكتبات

  ما )   والفرص  ،(عليه؟  البناء  يمكننا   الذي  ما )  لدينا   القوة  نقاط   ف  للتفكري  مشاركة العاملني  حول  أيًضا   ولكن

التفكري(.  بعمق؟  به  هنتم   الذي  ما )  والتطلعات   ، (املمكنة؟  املستقبلية   النتائج  أفضل جانب    االجتاهات  ف   إىل 

 ملنظومة مكتبات مرص العامة.  الرؤية املستقبلية  تساهم ف تشكيل   التي نطاًقا   األوسع املجتمعية  والتطورات

 قائمة املصادر
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The study addresses the strategic planning and its importance in libraries and 

information centers, by applying it to Misr public library Fund system, as it focuses on 
identifying the elements of strategic plans in public libraries, in terms of vision, mission, 
values of public libraries, and the goals and objectives that libraries seek to achieve. 

The study used the descriptive method to introduce Misr public library community 
while studying the strengths and weaknesses, opportunities and challenges facing it. The 
researcher surveyed the stakeholders' opinions of the services provided by Misr Public 
Library System where the libraries located in different governorates. The researcher 
developed a five-year strategic plan (2022-2027) that includes the vision, mission, values, 
and goals that Misr public libraries seek to achieve within Five years, which includes a set 
of goals planned to be implemented by Misr public libraries. 

The study was concluded by proposing a general framework for the set of objectives 
to be implemented in Misr public library system in 15 governorates, along with specifying 
the method for measuring and evaluating the implementation of these goals in libraries. 

 
key words: Strategic Plan; SWOT analysis; Public Libraries; Library Management.  

  


