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تقـديـم

للترجمــة دور هــام يف التبــادل العلمــي والثقــايف بــن الشــعوب ونقــل املعلومــة مــن لغتهــا 
األم إلتاحتهــا لغيــر الناطقــن بهــا لاطــاع علــى أحــدث مــا ينشــر يف اجملــال.

إنــه ومــع إزديــاد وتيــرة النشــر العلمــي أصبــح مــن واجــب املؤسســات العلميــة أن تنشــط 
يف عمليــة الترجمــة ألحــدث الدراســات العلميــة وإتاحتهــا أمــام الباحثــن.

مــن هــذا املنطلــق قدمــت إدارة املكتبــات بالتعــاون مــع االحتــاد الدولــي جلمعيــات 
ومؤسســات املكتبــات )اإلفــا( جلميــع الباحثــن الناطقــن باللغــة العربيــة إصــدار: 

املبادئ التوجيهية للمكتبة املدرسية )اإلفا(.

والذي ترجمه للعربية:
د. بدر الفليج )رئيس قسم البحوث - إدارة املكتبات - وزارة التربية - الكويت(.

أ. آمنة األنصاري )مترجم - إدارة املكتبات - وزارة التربية - الكويت(.

ــة  شــاكراً ومقــدراً لهمــا جهدهمــا العلمــي آمــًا أن يكــون هــذا اإلصــدار إضافــة علمي
ــة.  ــة العربي ــري املكتب للمجــال وأن يث

أحمد املاجدي
مدير إدارة املكتبات
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املبادئ التوجيهية للمكتبة املدرسية )اإلفال( 

- 9 -

متهيد
 IFLA / UNESCO تشــكل هــذه التوجيهــات اإلصــدار الثانــي مــن إرشــادات مكتبــة  
)تقاريــر إفــا االحترافيــة 77(، حيــث مت تطويــر اإلصــدار األول مــن املبــادئ التوجيهيــة 
ــق عليــه  للمكتبــة املدرســية يف عــام 2002 بواســطة قســم املكتبــات املدرســية، ثــم أطل
قســم املكتبــات ومراكــز املصــادر، فتــم تطويــر هــذه اإلرشــادات ملســاعدة محتــريف 
وصــول جميــع  لضمــان  التعليمــي يف جهودهــم  القــرار  وصنــاع  املدرســية  املكتبــات 
الطــاب واملدرســن إلــى برامــج وخدمــات املكتبــة املدرســية الفعالــة التــي يقدمهــا أمنــاء 

ــون.   ــة املدرســية املؤهل املكتب

تضمنــت صياغــة هــذه اإلرشــادات املنقحــة، النقــاش واملناظــرة والتشــاور مــع العديــد مــن 
األشــخاص مــن العديــد مــن البلــدان يف ورش العمــل خــال مؤمتــرات اإلفــا واجتماعــات 
منتصــف العــام، وكذلــك مــن خــال الكتابــة واملراجعــة املســتمرة شــخصًيا وعبــر اإلنترنــت، 
يعتبــر احملرريــن مدينــون مبســاهمات أعضــاء اللجنــة الدائمــة لقســم اإلفــا مــن املكتبــات 
املدرســية واجمللــس التنفيــذي للرابطــة الدوليــة ألمنــاء املكتبــات املدرســية )IASL(، وكذلك 
األعضــاء اآلخريــن يف مجتمــع املكتبــات املدرســية الدوليــة الذيــن شــاركوا بنــاء علــى 
اخلبــرة وشــغفهم للمشــروع. نقــدر املراجعــة والتعليقــات التــي أدرجــت حســب األصــول يف 

.IFLA Indigenous Matters SIG هــذه املبــادئ التوجيهيــة مــن قبــل

الشــكر ألعضــاء ومســؤولي اللجنــة الدائمــة ملكتبــات مــدارس اإلفــا: نانســي أتشــيبي 
)نيجيريــا(، تريشــيا آدمــز )اململكــة املتحــدة(، منســق املعلومــات / محــرر الويــب(، ليــزا 
سترســتروم )الســويد(، ليزلــي فارمــر )الواليــات املتحــدة األمريكيــة، محــرر املدونــة / 
النشــرة اإلخباريــة(، كاريــن غافــن )الواليــات املتحدة األمريكية(، ري إواســاكي )اليابان(، 
ميــراي المــورو )فرنســا(، رانــدي لوندفــال )النرويــج(، دانييــل مارتينــود )فرنســا(، لويــزا 
ماركــوارت )إيطاليــا(، ديــان أوبــرغ )كنــدا(، باربــرا شــولتز - رئيــس اً(، وآنيكــي ســيلمر 
ــا(،  )النرويــج(. األعضــاء املراســلون: لورانــس داس )هولنــدا(، الصبــر كيرشــا )نيجيري
ب. ن. ســينغ )الهنــد(، ديلجيــت ســينغ )ماليزيــا(. احملامــون واملديــرون ل IASL : لــوردز 
ديفيــد )الفلبــن(، بوســي ديامينــي )جنــوب إفريقيــا(، نانســي ايفرهــارت )الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة(، إليزابيــث غريــف )أســتراليا ، نائبــة الرئيــس( ، مــادو بهارغافــا 
)الهنــد(، كاي هونــز )الواليــات املتحــدة االمريكيــة(، جيرالديــن هويــل )نيوزيلنــدا(، كاتــي 
مانــك )الواليــات املتحــدة األمريكيــة، أمــن اخلزانــة(، لويــزا ماركــوارت )إيطاليــا(، ديــان 
أوبــرغ )كنــدا(، ديلجيــت ســينغ )ماليزيــا(، إنغريــد ســكيرو )النمســا(، بوليــت ســتيوارت 
)جامايــكا( وآيــز يوكســل دوروكان )تركيــا(. اجملموعــات األخــرى التــي قدمــت أيًضــا 
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مســاهمات كبيــرة يف مراحــل مختلفــة مــن عمليــة الكتابــة واملراجعــة تشــمل: إنغريــد بــون 
)هولنــدا(، وفــو ســو تشــن )ســنغافورة(، وفيرونيــكا كامــان )اجملــر(، وســوزان تابــوالدو 

)الفلبــن(، وروس تــود )الواليــات املتحــدة األمريكيــة(، وجلوريــا ترينيــداد )الفلبــن(.  
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ملخص تنفيذي 
ــم يف هــدف مشــترك،  ــات املدرســية حــول العال بيــان املكتبــة املدرســية: تتشــارك املكتب
معبــر عنــه يف بيــان مكتبــة IFLA / UNESCO School لعــام 1999: بــأن املكتبــة املدرســية 
تســاهم يف التدريــس والتعلــم للجميــع. حيــث يتمســك موظفــن املكتبــة املدرســية بقيــم 
إعــان األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل )1959(، واتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل 
)1989(، وإعــان األمم املتحــدة بشــأن حقــوق الســكان األصليــن )2007(، والقيــم 
األساســية لإلفــا. يتــم تصــور املكتبــات املدرســية يف البيــان كقــوة لتعزيــز وحتســن 

التعليــم والتعلــم يف جميــع أنحــاء اجملتمــع املدرســي — للمعلمــن وكذلــك للطــاب.  

املبــادئ التوجيهيــة للمكتبــة املدرســية: متثــل جميــع املبــادئ التوجيهيــة حــا ً وســًطا 
بــن مــا نطمــح إلــى حتقيقــه ومــا ميكننــا توقعــه بشــكل معقــول، فقــد اســتلهم املشــاركون 
يف هــذه الوثيقــة املبــادئ مــن املهــام والقيــم املتجســدة يف املكتبــات املدرســية، وقــد 
أدركــوا أن موظفــي املكتبــات املدرســية وصانعــي القــرارات التعليميــة حتــى يف البلــدان 
ذات املكتبــات املدرســية التــي حتتــوي علــى املصادر/املــوارد اجليــدة واملدعومــة جيــًدا، 
للمجتمــع  التعليميــة  لاحتياجــات  املنشــودة  للمائمــة  ليصلــوا  يكافحــوا  أن  فيجــب 

ــا.   ــون فيه ــي يعمل ــرة الت ــة املعلومــات املتغي ــة لبيئ ــه واالســتجابة بعناي املدرســي بأكمل

هــدف املكتبــات املدرســية: الهــدف مــن جميــع املكتبات املدرســية هــو تطوير قدرة الطاب 
املســؤولن واملشــاركن األخاقيــن يف اجملتمــع علــى القــراءة والكتابــة، حيــث أن طــاب 
معرفــة القــراءة والكتابــة هــم متعلمــون أكفــاء موجهــون ذاتيــا يدركــون احتياجاتهــم مــن 
املعلومــات ويشــاركون بنشــاط يف عالــم األفــكار، ويظهــرون الثقــة يف قدرتهــم علــى حــل 
املشــكات ومعرفــة كيفيــة حتديــد موقــع املعلومــات ذات الصلــة واملوثــوق بهــا، فهــم 
قــادرون علــى إدارة أدوات التكنولوجيــا للوصــول إلــى املعلومــات ونقــل مــا تعلمــوه وأيضــا 
قــادرون علــى العمــل بشــكل مريــح يف احلــاالت التــي توجــد فيهــا إجابــات متعــددة أو ال 
توجــد إجابــات، لديهــم معاييــر عاليــة لعملهــم وإنشــاء منتجــات ذات جــودة عاليــة، يتمتــع 
الطــاب الذيــن يعرفــون القــراءة والكتابــة باملرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع التغييــر 

والقــدرة علــى العمــل بشــكل فــردي ويف مجموعــات. 

أطــر عمــل املكتبــات املدرســية: توجــد املكتبــات املدرســية ضمــن إطــار مــن الســلطة 
القــدرات  التعلــم وتطويــر  الفــرص يف  تكافــؤ  لتوفيــر  احملليــة واإلقليميــة والوطنيــة 
الازمــة للمشــاركة يف مجتمــع املعرفــة مــن أجــل احلفــاظ علــى بيئــة تعليميــة وثقافيــة 
متطــورة واالســتجابة لهــا بشــكل مســتمر حيــث حتتــاج املكتبــات املدرســية إلــى الدعــم 

مــن خــال التشــريعات والتمويــل املســتدام.
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ــوق  ــار حق ــا ضمــن إطــار أخاقــي يأخــذ بعــن االعتب ــات املدرســية أيًض  توجــد املكتب
ومســؤوليات الطــاب وأعضــاء مجتمــع التعلــم، يتحمــل كل شــخص يعمــل يف املكتبــات 
ــة يف  ــة العالي ــر األخاقي ــزام باملعايي ــك املتطوعــون مســؤولية االلت املدرســية مبــا يف ذل
تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع جميــع أعضــاء اجملتمــع املدرســي، فهــم يســعون إلــى 
وضــع حقــوق مســتخدمي املكتبــة قبــل راحتهــم وجتنــب التحيــز يف مواقفهــم ومعتقداتهــم 
الشــخصية يف تقــدمي خدمــة املكتبــة، فيتعاملــون مــع جميــع األطفــال والشــباب والبالغــن 
علــى قــدم املســاواة بغــض النظــر عــن قدراتهــم وخلفياتهــم، ويحافظــون علــى حقهــم يف 

اخلصوصيــة وحقهــم يف املعرفــة.  

توظيــف أمنــاء املكتبــات املدرســية: نظــًرا ألن دور املكتبــات املدرســية هــو تســهيل التعليــم 
والتعلــم، يجــب أن تكــون خدمــات وأنشــطة املكتبــات املدرســية حتــت إشــراف هيئــة 
تدريــس محترفــة تتمتــع بنفــس مســتوى التعليــم واإلعــداد مثــل معلمــي الصفــوف. عندما 
يتُوقــع مــن أمنــاء املكتبــات املدرســية القيــام بــدور قيــادي يف املدرســة، فإنهــم يحتاجــون 
إلــى نفــس املســتوى مــن التعليــم واإلعــداد مثــل غيرهــم مــن القــادة يف املدرســة، مثــل 
مديــري املــدارس واملتخصصــن يف التعلــم، ويتــم التعامــل بشــكل أفضــل مــع اجلوانــب 
التشــغيلية للمكتبــات املدرســية مــن قبــل موظفــي الدعــم الكتابــي والتقنــي املدربــن مــن 
أجــل ضمــان حصــول أمنــاء املكتبــات املدرســية علــى الوقــت الــازم للقيــام بــاألدوار 

املهنيــة للتعليــم واإلدارة والتعــاون والقيــادة.  

وتتأثــر  احمللــي،  الســياق  حســب  املدرســية  املكتبــات  يف  التوظيــف  أمنــاط  تختلــف 
بالتشــريعات والتنميــة االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة التعليميــة، ومــع ذلــك تشــير األبحاث 
الدوليــة ألكثــر مــن خمســن عامــا إلــى أن أمنــاء املكتبــات يف املــدارس يحتاجــون إلــى 
تعليــم رســمي يف مجــال املكتبــات املدرســية وتعليــم الفصــول الدراســية مــن أجــل تطويــر 
ــراءة ومحــو  ــم والق ــر التعلي ــة يف تطوي ــدة املتمثل ــأدوار املعق ــة ل ــة املطلوب ــرة املهني اخلب
األميــة وإدارة املكتبــة املدرســية والتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس واملشــاركة مــع 

اجملتمــع التعليمــي.  

املســؤولن  مــع  املدرســية  املكتبــات  أمنــاء  يعمــل  املدرســية:  املكتبيــة للمكتبــة  املجموعــة 
واملدرســن لوضــع سياســات توجــه عمليــة إنشــاء وصيانــة مجموعة املواد التعليميــة باملكتبة، 
حيــث أن سياســة بنــاء اجملموعــة املكتبيــة تســتند إلــى املناهــج الدراســية واالحتياجــات 
ــي  ــع خــارج املدرســة، فه ــوع اجملتم ــع املدرســي وتعكــس تن ــات اخلاصــة للمجتم واالهتمام
توضــح سياســة أن بنــاء اجملموعــات ميثــل مســًعا تعاونًيــا وأن املعلمــن بصفتهــم خبــراء 
يف املوضــوع يتمتعــون مبعرفــة قيمــة حــول احتياجــات طابهــم، ويلعبــون دوًرا مهًمــا يف 
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املســاعدة يف بنــاء اجملموعــة املكتبيــة، ومــن األمــور احليويــة أيًضــا ضمــان حصــول املكتبــات 
املدرســية علــى املصــادر التــي مت إنشــاؤها محلًيــا ودولًيــا والتــي تعكــس الهويــات الســكانية 
ــة والســكان األصليــن وغيرهــم مــن أفــراد اجملتمــع املدرســي.   ــة واللغوي ــة والثقافي الوطني

البرامــج التعليميــة للمكتبــات املدرســية: ينبغــي ألمنــاء املكتبــات املدرســية التركيــز علــى 
األنشــطة التربويــة األساســية:  
محو األمية وتعزيز القراءة.   •

محــو األميــة املعلوماتيــة واإلعاميــة )مثــل محــو األميــة املعلوماتية ومهــارات املعلومات   •
وكفــاءة املعلومــات وطاقــة املعلومــات ومحــو األميــة اإلعاميــة والترجمــة احلرفيــة(. 

التعلــم القائــم علــى االســتقصاء )مثــل التعلــم القائــم علــى حــل املشــكات والتفكيــر   •
النقــدي(.  

تكامل التكنولوجيا.   •
التطوير املهني للمعلمن.    •

تقدير األدب والثقافة.    •

يــدرك أمنــاء املكتبــات يف املــدارس أهميــة وجــود إطــار منهجــي لتدريــس مهــارات 
اإلعــام واملعلومــات، فهــم يســاهمون يف تعزيــز مهــارات الطــاب مــن خــال العمــل 

التعاونــي مــع املعلمــن.  

تقييــم مكتبــة املدرســة: يعتبــر التقييــم جانًبــا مهًمــا لــدورة التحســن املســتمر ويســاعد 
التقييــم علــى مواءمــة برامــج املكتبــة وخدماتهــا مــع أهــداف املدرســة، ويوضــح التقييــم 
الفوائــد  نطاًقــا  األوســع  التعليمــي  وللمجتمــع  املكتبــة  وملوظفــي  واملعلمــن  للطــاب 
املســتمدة مــن برامــج وخدمــات املكتبــة املدرســية، فيقــدم التقييــم األدلــة الازمــة 
لتحســن البرامــج واخلدمــات كمــا يســاعد كًا مــن موظفــي املكتبــة ومســتخدمي املكتبــة 
علــى فهــم تلــك البرامــج واخلدمــات وتقييمهــا، بحيــث يــؤدي التقييــم الناجــح إلــى جتديد 

البرامــج واخلدمــات، باإلضافــة إلــى تطويــر برامــج وخدمــات جديــدة. 

احلفــاظ علــى دعــم املكتبــة املدرســية: التقييــم ضــروري أيًضــا لتوجيــه املبــادرات املتعلقــة 
بالعاقــات العامــة والدعــوات، نظــًرا ألن دور املكتبــات املدرســية يف التدريــس والتعلــم 
ــا، وذلــك بنــاء علــى عاقــات داعمــة مــع املســؤولن لضمــان  ــا جيــًدا دائًم ليــس مفهوًم

احلفــاظ علــى متويــل املكتبــة وأنــواع الدعــم األخــرى.  

حــول هــذا املســتند: هــذه هــي النســخة الثانيــة مــن املبــادئ التوجيهيــة للمكتبــة املدرســية 
ــات  ــر هــذه التوجيه ــد مت تطوي ــات املدرســية، فق ــي ينشــرها قســم اإلفــا يف املكتب الت
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ــان  ــرار التعليمــي يف جهودهــم لضم ــاع الق ــات املدرســية وصن ــريف املكتب ملســاعدة محت
وصــول جميــع الطــاب واملدرســن إلــى برامــج وخدمــات املكتبــة املدرســية الفعالــة التــي 
يقدمهــا موظفــو املكتبــة املدرســية املؤهلــون، حيــث أنهــا تضمنــت النقــاش واملناظــرة 
والتشــاور مــع العديــد مــن األشــخاص مــن العديــد مــن البلــدان مــن خــال ورش العمــل، 
ومؤمتــرات اإلفــا واجتماعــات منتصــف العــام، وكذلــك مــن خــال الكتابــة واملراجعــة 
ــة  ــون مبســاهمات أعضــاء اللجن ــن مدين ــت، فاحملرري ــر اإلنترن املســتمرة شــخصًيا وعب
الدائمــة لقســم اإلفــا مــن املكتبــات املدرســية واجمللــس التنفيــذي للرابطــة الدوليــة 
ألمنــاء املكتبــات املدرســية )IASL(، وكذلــك األعضــاء اآلخريــن يف مجتمــع املكتبــات 

املدرســية الدوليــة الذيــن شــاركوا يف اخلبــرة وشــغفهم للمشــروع.  

باربرا شولتز جونز ، رئيسة اجللسة  
ديان أوبرغ ، سكرتيرة  

قسم اإلفا يف املكتبات املدرسية  
يونيو 2015  
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توصيات  
مت تطويــر التوصيــات التاليــة ليســتخدمها محتــريف املكتبــات املدرســية وصنــاع القــرار 
التعليمــي يف جهودهــم لضمــان وصــول جميــع الطــاب واملدرســن إلــى خدمــات وبرامــج 
املكتبــة املدرســية الفعالــة التــي يقدمهــا موظفــو املكتبــة املدرســية املؤهلــون، فيتــم تقــدمي 
التوصيــات بالتوافــق مــع نــص املبــادئ التوجيهيــة، ويتــم ماحظــة األقســام الداعمــة 

للنــص يف نهايــة كل توصيــة.  

قــد يرغــب أولئــك الذيــن يرغبــون يف اســتخدام التوصيــات كجانــب مــن جوانــب تخطيــط 
املكتبــة املدرســية أو تطويرهــا أو الترويــج لهــا أو تقييمهــا يف اســتخدام مقيــاس لتقييــم 
حالــة كل توصيــة فيمــا يتعلــق مبكتبــة مدرســية معينــة أو نظــام مكتبــة مدرســية )علــى 
ســبيل املثــال، »نعــم«، إلــى حــد مــا، ال »)انظــر امللحــق )د(: قائمــة التحقــق مــن منــوذج 
التقييــم( أو » االستكشــاف، الناشــئة، املتطــورة، واملنشــأة، والرائــدة إلــى املســتقبل » 
ــدا،  ــات املدرســية يف كن ــم املكتب ــر املمارســة اخلاصــة بتعل ــد: معايي ــم الرائ )انظــر التعل

2014، ص 9(.  

التوصيــة )1( يجــب توضيــح رســالة املكتبــة املدرســية وأغراضهــا بشــكل واضــح مبــا 
يتوافــق مــع مبــادئ بيــان مكتبــة مدرســة اإلفــا / اليونســكو والقيــم املعبــر عنهــا يف 
إعــان األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل )إعــان بشــأن حقــوق الســكان األصليــن والقيــم 

األساســية لإلفــا(. ]مقدمــة، 1.7[  

ــع  ــق م ــارات تتواف ــة املدرســية بعب ــة وأغــراض املكتب ــد مهم ــي حتدي التوصيــة )2( ينبغ
توقعــات الســلطات التعليميــة الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة، وكذلــك نتائــج املناهــج 

الدراســية للمدرســة. ]مقدمــة، 1.8-1.1[  

التوصيــة )3( يجــب وضــع خطــة لتطويــر امليــزات الثــاث الازمة لنجاح مكتبة املدرســة: 
أمــن مكتبــة مدرســة مؤهــل؛ مجموعــة مكتبيــة تدعــم منهــج املدرســة؛ وخطــة واضحــة 

للنمــو والتطويــر املســتمر للمكتبــة املدرســية. ]-1،1  ]1،8

التوصيــة )4( يجــب إجــراء مراقبــة وتقييــم خلدمــات وبرامــج املكتبــة املدرســية، وكذلــك 
عمــل موظفــي املكتبــة املدرســية بشــكل دوري لضمــان تلبيــة مكتبــة املدرســة لاحتياجات 

املتغيــرة للمجتمع املدرســي. ]1.9، 6.4-6.1[  

التوصيــة )5( يجــب أن يكــون هنــاك تشــريع للمكتبــات املدرســية، علــى مســتوى أو 
مســتويات حكوميــة مناســبة، لضمــان حتديــد املســؤوليات القانونيــة بوضــوح إلنشــاء 
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ــع الطــاب. ]2.4-2.7 ، 2.2- ــات املدرســية ودعمهــا وحتســينها املســتمر جلمي املكتب
]2.1

أو  علــى مســتوى  املدرســية،  للمكتبــة  تشــريع  هنــاك  يكــون  أن  يجــب   )6( التوصيــة 
ــع أعضــاء  ــة جلمي ــد املســؤوليات األخاقي ــة مناســبة، لضمــان حتدي مســتويات حكومي
ــة  ــل املســاواة يف الوصــول وحري ــوق مث ــك احلق ــع املدرســي بوضــوح، مبــا يف ذل اجملتم
املعلومــات واخلصوصيــة وحقــوق النشــر وامللكيــة الفكريــة وحــق األطفــال يف املعرفــة. 

3.6-3.8[   ، 2.3[

التوصيــة )7( ينبغــي أن تكــون خدمــات وبرامــج املكتبــة املدرســية حتــت إشــراف أمــن 
مكتبــة مدرســة مهنــي يحمــل تعليــم رســمي يف مجــال املكتبــات املدرســية وتعليــم الفصول 

الدراســية. ]4،3-1،3[  

التوصيــة )8( يجــب حتديــد أدوار أمــن مكتبــة املدرســة املهنيــة بشــكل واضــح لتشــمل 
التعليــم )محــو األميــة والقــراءة املتمركــز حــول االســتعام والقائــم علــى املصــادر( إدارة 
املكتبــة، القيــادة والتعــاون علــى مســتوى املدرســة، مشــاركة اجملتمــع، وتعزيــز خدمــات 

ــة. ]3.5، 3.5.4[   املكتب

التوصيــة )9( يجــب علــى جميــع موظفــي املكتبــة املدرســية - املهنيــون واملوظفــون 
املســاعدون واملتطوعــون - أن يفهمــوا بوضــوح أدوارهــم ومســؤولياتهم يف العمــل وفًقــا 
لسياســات املكتبــة، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة بإنصــاف الوصــول للمعلومــات، واحلــق يف 
اخلصوصيــة، واحلــق يف املعرفــة جلميــع مســتخدمي املكتبــات. ]3.1، 3.2،   ]3.7 ، 3.6

التوصيــة )10( ينبغــي أن يســعى جميــع موظفــي املكتبــة املدرســية إلــى تطويــر مجموعات 
مــن املصــادر املاديــة والرقميــة مبــا يتوافــق مــع املناهــج الدراســية للمدرســة ومــع 
الهويــات الوطنيــة واإلثنيــة والثقافيــة ألعضــاء مجتمــع املدرســة؛ وأن يســعوا أيًضــا إلــى 
زيــادة الوصــول إلــى املصــادر مــن خــال ممارســات مثــل الفهرســة واملعاجلــة ومشــاركة 

املصــادر. ]4.2.3، 4.3، 4.3.4-4.3.1[  

التوصيــة )11( يجــب أن تدعــم املرافــق واملعــدات واجملموعــات املكتبيــة واخلدمــات 
اخلاصــة باملكتبــة املدرســية االحتياجــات التعليميــة والتعلميــة للطــاب واملعلمــن، يجــب 
أن تتطــور هــذه املرافــق واملعــدات واجملموعــات واخلدمــات مــع تغيــر احتياجــات التعليــم 

ــم. ]3،4-1،4[   والتعل

العامــة  واملكتبــات  املدرســية  املكتبــات  بــن  الروابــط  تطويــر  ينبغــي   )12( التوصيــة 



املبادئ التوجيهية للمكتبة املدرسية )اإلفال( 

- 17 -

ــز مســؤولياتها  ــى املصــادر واخلدمــات وتعزي ــز الوصــول إل ــة لتعزي ــات األكادميي واملكتب
املشــتركة عــن التعلــم مــدى احليــاة جلميــع أفــراد اجملتمــع.   ]5.4 ، 4.2[

ــة املدرســة  ــة األساســية ألمــن مكتب ــز األنشــطة التعليمي ــي أن ترك التوصيــة )13( ينبغ
علــى: محــو األميــة وتشــجيع القــراءة، تعليــم محــو األميــة املعلوماتيــة واإلعاميــة، 
ــي للمعلمــن.  ــر املهن ــا والتطوي ــل التكنولوجي ــى االســتقصاء وتكام ــم عل ــس القائ التدري

  ]7،5-2،5[

ــة املدرســية مــن  ــر اخلدمــات والبرامــج املقدمــة مــن املكتب التوصيــة )14( ينبغــي تطوي
قبــل أمــن مكتبــة املدرســة والعمــل بشــكل تعاونــي وبالتنســيق مــع مديــر املدرســة وقــادة 
املناهــج الدراســية وزمــاء التدريــس وأعضــاء مجموعــات املكتبــات األخــرى باإلضافــة 
إلــى أعضــاء اجملموعــات الثقافيــة واللغويــة والســكان األصليــن وغيرهــم مــن الســكان 
ــة  ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــق األهــداف األكادميي ــن يســاهمون يف حتقي ــن الذي الفريدي

للمدرســة. ]3.5، 3.5.4، 5.1 - ]5.8

التوصيــة )15( يجــب أن توجــه املمارســة املعتمــدة علــى األدلــة خدمــات وبرامــج مكتبــة 
املدرســة وأن توفــر البيانــات الازمــة لتحســن املمارســة املهنيــة ولضمــان أن تقــدم 
خدمــات وبرامــج مكتبــة املدرســة مســاهمة إيجابيــة يف التدريــس والتعلــم يف املدرســة. 

  ]5.2 ،5.1[

التوصيــة )16( ينبغــي تعزيــز اســتخدام ودعــم خدمــات وبرامــج مكتبــة املدرســة مــن 
خــال التواصــل اخملطــط واملنتظــم مــع مســتخدمي املكتبــة املدرســية - احلاليــن 

واحملتملــن - ومــع أصحــاب املصلحــة واملســؤولن وصنــاع القــرار   ]6.5 ، 6.4[
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  املقدمة

املكتبــات املدرســية حــول العالــم وبأشــكالها اخملتلفــة، تتشــارك بغــرض واحــد وهــو: 
»حتســن عمليــة التعليــم والتعلــم للجميــع »، لهــذا الســبب يدعــم العاملــن باملكتبــة 
املدرســية املســاواة يف الفــرص للجميــع، ويؤيــدون القيــم املنبثقــة مــن إعــان األمم 
املتحــدة حلقــوق الطفــل )1959(، واتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل )اتفاقيــة 
األصليــن  الســكان  حقــوق  بشــأن  املتحــدة  األمم  وإعــان   ،)1989 الطفــل،  حقــوق 
)2007(، والقيــم األساســية لاحتــاد الدولــي جلمعيــات ومؤسســات املكتبــات )اإلفــا(:  

التصديــق علــى مبــادئ حريــة الوصــول إلــى املعلومــات واألفــكار واألعمــال املســتمدة   •
مــن اخليــال وحريــة التعبيــر املنصــوص عليهــا يف املــادة 19 مــن اإلعــان العاملــي 

حلقــوق اإلنســان. 

اإلميــان بــأن النــاس واجملتمعــات واملنظمــات حتتــاج إلــى الوصــول إلــى املعلومــات   •
ــاه اجتماعــي تعليمــي  ــال بشــكل شــامل وعــادل للوصــول لرف واألفــكار وأعمــال اخلي

ثقــايف دميقراطــي واقتصــادي. 

اإلميــان بــأن تقــدمي خدمــات عاليــة اجلــودة للمكتبــات واملعلومــات يســاعد علــى   •
اخليــال.  وأعمــال  واألفــكار  للمعلومــات  الوصــول  هــذا  ضمــان 

االلتــزام بتمكــن جميــع أعضــاء االحتــاد )االحتــاد الدولــي جلمعيــات ومؤسســات   •
املكتبــات )IFLA(( مــن االنخــراط واالســتفادة مــن أنشــطتها دون اعتبــار للمواطنــة 
أو اإلعاقــة أو األصــل العرقــي أو اجلنــس أو املوقــع اجلغــرايف أو اللغــة أو الفلســفة 

السياســية أو العــرق أو الديــن.  

تســتند املبــادئ التوجيهيــة علــى املبــادئ األساســية لتطويــر املكتبــة املدرســية والتــي مت 
التعبيــر عنهــا يف »بيــان املكتبــة املدرســية« الصــادر مــن قبــل اإلفــا / اليونســكو يف العــام 
1999م والــذي يحمــل العنــوان التالــي: دور املكتبــة املدرســية يف التعليــم والتعلــم للجميــع 
)انظــر امللحــق أ(. ولقــد متــت ترجمــة »بيــان املكتبــة املدرســية« إلــى عــدة لغــات حيــث مــا 
زالــت مســتخدمة مــن قبــل العاملــن باملكتبــات املدرســية لرفــع مســتوى املكتبــة املدرســية 

يف مدارســهم ويف مناطقهــم وبلدانهــم.  

وينــص البيــان »بيــان املكتبــة املدرســية« علــى مــا يلــي: »حتــث احلكومات من خــال وزاراتها 
ــذ  ــي تنف ــر االســتراتيجيات والسياســات واخلطــط الت ــى تطوي ــم عل املســؤولة عــن التعلي
مبــادئ هــذا البيــان، وقــد مت إنتــاج هــذه الوثيقــة إلعــام صانعــي القــرار علــى املســتوين 
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الوطنــي واحمللــي حــول العالــم عــن املبــادئ التوجيهيــة لتطويــر املكتبــة املدرســية، وتقــدمي 
الدعــم والتوجيــه جملتمــع املكتبــات، وملســاعدة قــادة املــدارس علــى تطبيــق املبــادئ الــواردة 
يف البيــان، مبــا أن املــدارس واملكتبــات املدرســية تختلــف بشــكل كبيــر مــن بلــد إلــى آخــر، 

لــذا فمــن الضــروري اســتخدام هــذه املبــادئ بشــكل واعــي وحســاس للســياق احمللــي.  

تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى أن تكــون ملهمــة وطموحــة، حيــث أن العديــد مــن املســاهمن 
يف إنتــاج هــذه الوثيقــة أدركــوا قيمــة وأهميــة املكتبــة املدرســية، وأنــه يجــب علــى موظفــي 
املكتبــات املدرســية وصانعــي القــرار التربــوي حتــى يف البلــدان التــي لديهــا مكتبــات 
مدرســية مجهــزة ومدعومــة جيــداً، أن يجتهــدوا بــأن تكــون املكتبة ذات صلــة باحتياجات 
التعلــم للمجتمــع املدرســي بأكملــه والتفاعــل بشــكل مــدروس مــع املعلومــات املتغيــرة يف 

البيئــة التــي يعملــون فيهــا.  

متثــل جميــع املبــادئ التوجيهيــة حــا وســطا بــن مــا نطمــح إلــى حتقيقه ومــا ميكننا فعله 
بالواقــع، فمــن املهــم أن املعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة التــي قــد يتبناهــا أمنــاء املكتبــات 
لتوجيــه ممارســتهم والتــي ميكــن اســتخدامها للقيــام بتحســينات مســتقبلية يف خدمــات 
املكتبــة املدرســية وبرامجهــا بــأن تتــاءم مــع الوضــع احمللــي، كذلــك يجــب أن تكــون 
املعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة تتســق مــع أفــكار األشــخاص الذيــن يعرفــون الوضــع احمللــي 
بشــكل أفضــل، وتقتــرح هــذه املعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة أنــه للحصــول علــى زيــادة يف 
التمويــل أو املوظفــن أو لتجديــد منشــأة، يجــب أن تقــدم أدلــة تتعلــق باملســاهمات التــي 
ــم بــدال مــن الســعي  ســتجعل مثــل هــذه التغييــرات مفيــدة لتعلــم وجنــاح الطالــب واملعل

نحــو حتقيــق مجموعــة مــن املعاييــر.  

إن تلبيــة جميــع معاييــر التمويــل والتكنولوجيــا واجملموعــات واملوظفــن واملرافــق ال 
تضمــن بالضــرورة أفضــل بيئــة تعليميــة، فاألكثــر أهميــة هــو الطريقــة التــي يفكــر بهــا 

أعضــاء اجملتمــع املدرســي يف املكتبــات املدرســية: 

ــات املدرســية )أي إحــداث فــرق يف  العمــل مــن أجــل خدمــة الهــدف األخاقــي للمكتب
ــم  ــة التعلي ــات املدرســية )أي حتســن عملي ــاة الطــاب(، والغــرض التعليمــي للمكتب حي
والتعلــم للجميــع(، علمــا بــأن املرافــق واملصــادر واملوظفــن والتكنولوجيــا ليســت ســوى 

وســيلة لتحقيــق هــذه الغايــة.  

يتعــن علــى املديريــن والقيــادة التربويــة مبــا يف ذلــك أمنــاء املكتبــة املدرســية أن يضعــوا 
يف اعتبارهــم ســؤاالً  هامــاً )مــا هــي القيمــة املضافــة التــي ميكــن احلصــول عليهــا مــن 
قبــل الطــاب واملدرســن عنــد الوصــول إلــى خدمــات وبرامــج املكتبــة املدرســية؟( لقــد 
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ــزودة  ــات املدرســية امل ــة أن املكتب ــة املاضي ــود األربع ــى مــدى العق أظهــرت األبحــاث عل
بطاقــم عمــل ومصــادر مناســبة ميكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى حتصيــل الطــاب، 
وبــا شــك أن أمــن املكتبــة هــو أهــم مــورد للمكتبــة املدرســية وهــو مؤهــل مهنــي يتعــاون 

مــع مدّرســن آخريــن لبنــاء أفضــل اخلبــرات املمكنــة للطــاب.  

ميكــن اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة للمكتبــة املدرســية )لاحتــاد الدولــي جلمعيــات 
ومؤسســات املكتبــات /اإلفــا( لدعــم تطويــر املكتبــات املدرســية وحتســينها بطــرق 
مختلفــة يف مناطــق مختلفــة، وقــد يكــون مــن الصعــب رؤيــة إمكانيــات املكتبــات املدرســية 
يف البلــدان الناميــة والناشــئة، ولكــن ميكــن تنــاول الغايــة األخاقيــة والغــرض التعليمــي 
للمكتبــات املدرســية يف هــذه البيئــات بطــرق متنوعــة ومبتكــرة، وأحياًنــا مــن خــال توفير 
اللبنــات األساســية حملــو األميــة التــي تعتبــر أساســية لتطويــر املكتبــة املدرســية، بحيــث 
ميكــن العثــور علــى أمثلــة ملشــاريع محــو األميــة املبتكــرة يف كتــاب يرعــاه مؤخــراً اإلفــا 
 Marquardt( »بعنــوان »املنظــور العاملــي حــول املكتبــات املدرســية: املشــاريع واملمارســات
Oberg، 2011 &(. كذلــك ميكــن العثــور علــى أمثلــة للمبــادرات املبتكــرة لتطويــر وتنفيــذ 
وترويــج املبــادئ التوجيهيــة للمكتبــة املدرســية يف الكتــاب الــذي مت نشــره مؤخــًرا حتــت 
رعايــة اإلفــا، وهــو »العمــل العاملــي بشــأن املبــادئ التوجيهيــة للمكتبــة املدرســية« 

  .)Schultz-Jones & Oberg، 2015(

بيــان مكتبــة اإلفــا / اليونســكو للمكتبــة املدرســية يوضــح املبــادئ األساســية لتطويــر 
ــق  املكتبــة املدرســية؛ بينمــا املبــادئ التوجيهيــة للمكتبــة املدرســية تقــدم توجيهــات تتعل
بالتنفيــذ العملــي لتلــك املبــادئ األساســية، وحتفزنــا علــى التفكيــر عاملًيــا )االطــاع علــى 
ــر أفضــل  ــي لتوفي ــا للســياق احملل ــل وفق ــا( والعم ــودات املنتجــة خارجي ــكار واجمله األف

خدمــات املكتبــات املدرســية لدعــم فكــرة »التعليــم والتعلــم للجميــع«.  

التفكير على الصعيد العاملي  

ــن الشــمول، واملســاواة يف  ــا م ــة املدرســية تتصــور عاملً ــة للمكتب ــادئ التوجيهي هــذه املب
الفــرص، والعدالــة االجتماعيــة، وســيتم تنفيذهــا يف ســياق القــرن احلــادي والعشــرين 
حيــث تتســم بالتغييــر والتنقــل واالرتبــاط البينــي عبــر مختلــف املســتويات والقطاعــات. 
ــة  ــل: العومل ــل مث ــن العوام ــاس مبجموعــة م ــاة الن ــر حي ــي تتأث ــد العامل ــى الصعي ــا عل أم
الرقميــة  التكنولوجيــات  يف  والتغييــر  واالجتماعــي  االقتصــادي  االســتقرار  وعــدم 

واملتنقلــة املتطــورة واالســتدامة أو »تخضيــر« البيئــة.  
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يتغيــر التعليــم مــن خــال التغيــر الــذي يحــدث يف املناهــج الدراســية ومــن خــال 
التكنولوجيــا احملســنة )مثــل احلوســبة الســحابية، األلعــاب، الهواتــف الذكيــة، احلوســبة 
للتعليــم يف الســياقات املاليــة  إلــى منــاذج متويــل جديــدة  إلــى 1(. هنــاك حاجــة   1
والتشــريعية يف العديــد مــن البلــدان التــي تشــدد علــى خفــض التكاليــف واإلنفــاق العــام 
علــى املــدارس واجلامعــات، قــد يتزايــد عــدد خريجــي املــدارس الثانويــة يف جميــع أنحــاء 
العالــم ولكــن عــدد خريجــي التعليــم العالــي ال يــزال منخفضــا يف العديــد مــن البلــدان. 
تزيــد التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن عــدد الطــاب األجانــب ومتعلمــي اللغــة 
الثانيــة يف املــدارس واجلامعــات، ممــا أدى إلــى انتشــار التكنولوجيــا وتغييــر طريقــة 

  .)OECD، 2014( ــن ــى املعلومــات والتفاعــل مــع اآلخري حصــول املتعلمــن عل

للبيانــات  الوصــول  علــى  القــدرة  مثــل  وبعوامــل  الرقمــي  بالتوجــه  املكتبــات  تتأثــر 
والتقــارب.  التعلــم  ومبــادرات  »املفتوحــة« 

فقامــت احلكومــات يف أجــزاء كثيــرة مــن العالــم وثائــق تخطيــط مماثلــة ألجنــدة االحتــاد 
إلــى  تســتند  والتــي   )http://ec.europa.eu/digital-agenda/en( الرقميــة،  األوروبــي 

ســبع ركائــز:

الســوق الرقميــة املوحــدة )كســر احلواجــز أمــام التدفــق احلــر للخدمــات واحملتــوى   )1
عبــر اإلنترنــت عبــر احلــدود الوطنيــة(. 

إمكانيــة التشــغيل البينــي واملعاييــر )ســتضمن املعاييــر اجلديــدة ألجهــزة تكنولوجيــا   )2
التفاعــل  إمكانيــة  واخلدمــات  البيانــات  ومســتودعات  والتطبيقــات  املعلومــات 

الســلس يف أي مــكان، متاًمــا مثــل اإلنترنــت(. 

ــات الشــخصية واالســتجابات  ــن البيان ــززة بشــأن أم ــن )القواعــد املع ــة واألم الثق  )3
اإللكترونيــة(.   للقرصنــة  املنســقة 

إنترنت سريع وفائق السرعة )زيادة االستثمار لتوفير وصول وحتميل أسرع(.   )4

البحــث واالبتــكار )زيــادة االســتثمار يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل   )5
تســويق االبتــكارات(.  

تعزيــز محــو األميــة الرقميــة واملهــارات واإلدمــاج )التعليــم والتدريــب ملعاجلــة   )6
للمحرومــن. بالنســبة  وخاصــة  الرقميــة  الفجــوة 

ــا املعلومــات واالتصــاالت )للحــد مــن اســتهاك الطاقــة،  ــد متكــن تكنولوجي فوائ  )7
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وتبســيط اخلدمــات العامــة، وتوفيــر الوصــول إلــى التــراث الثقــايف(.  

يرفــع التوجــه الرقمــي مــن حاجــة موظفــي املكتبــة املدرســية لتطويــر مهاراتهــم الرقميــة 
وحتســينها واالســتعداد للعمــل مــع اآلخريــن يف اجملتمــع املدرســي لتطويــر وتعزيــز 
املهــارات واملعرفــة الرقميــة للطــاب واملعلمــن. أمــا علــى الصعيــد العاملــي، تأثــرت أو 
ســوف تتأثــر يف القريــب العاجــل خدمــات وبرامــج املكتبــات املدرســية بالتغيــرات يف 
التكنولوجيــا الرقميــة واملتنقلــة، وتزيــد هــذه التغيــرات مــن احلاجــة إلــى تدريــس مبــادئ 

ــة الرقميــة.   املواطن

العمل على الصعيد احمللي  

يجــب تكييــف وتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة للمكتبــة املدرســية املقترحــة مــن )اإلفــا( 
واملناهــج  التشــريعات  ســياقات  وخاصــة  احملليــة،  الســياقات  مــع  تتناســب  بطــرق 
الدراســية، فيمكــن تضمــن التشــريع الــذي يحكــم تطويــر املكتبــة املدرســية حتــت مظلــة 
ــى  ــر وثائــق املناهــج الدراســية عل ــة. كذلــك ميكــن تطوي ــون املكتب ــم أو قان ــون التعلي قان
املســتوى الوطنــي أو احمللــي، وقــد حتــدد هــذه الوثائــق مهمــة املكتبــة املدرســية وأهدافهــا 

ــا بشــأن هــذه األمــور.   ــة متاًم ومقاصدهــا، أو قــد تكــون صامت

احلكومــات  ترشــد  )اإلفــا(  مــن  املقترحــة  املدرســية  للمكتبــة  التوجيهيــة  املبــادئ 
وجمعيــات املكتبــات واملــدارس وقــادة املــدارس واجملتمعــات احملليــة يف عمليــة املواءمــة 
بــن مكتبــات املــدارس ومخرجــات التعليــم احملليــة، وتــدل علــى االحتياجــات املعلوماتيــة 
جملتمــع املدرســة، واالحتياجــات االجتماعيــة والعرقيــة والثقافيــة واللغويــة، واألبعــاد 

ــا.   ــن داخــل املدرســة وخارجه ــع مع ــا جملتم ــن نوعه ــدة م اخلاصــة والفري

تدعــو املبــادئ التوجيهيــة للمكتبــة املدرســية صانعــي القــرار يف اجملــال التعليمــي، مبــا 
يف ذلــك املشــرعون احلكوميــون ومديــرو املــدارس إلــى النظــر يف األدلــة البحثيــة التــي 
توضح أن جودة خدمات املكتبة املدرســية ميكن أن تســهم يف النجاح التعليمي لشــبابها، 
كمــا تدعــو املبــادئ التوجيهيــة موظفــي املكتبــة املدرســية إلــى تطويــر وتعزيــز الكفــاءات 
التــي يحتاجونهــا ملواكبــة التغيــرات املســتمرة يف التعليــم واجملتمــع، وأن يصبحــوا دعــاة 

ومحفزيــن للتغييــر. 
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الفصل األول:
املهمة والغرض من املكتبة املدرسية

  

»توفــر مكتبــة املدرســة معلومــات وأفــكار أساســية للعمــل بنجــاح يف مجتمــع املعلومــات 
واملعرفــة احلالــي، حيــث أن مكتبــة املدرســة تــزود الطــاب مبهــارات التعلــم مــدى 
احليــاة وتطــور اخليــال، ومتكنهــم مــن العيــش مواطنــن مســؤولن«. بيــان مكتبــة اإلفــا 

ــة املدرســية.  / اليونســكو للمكتب

 1.1 مقدمة  

هــذا الفصــل عبــارة عــن بيــان عــام حــول مهمــة وهــدف املكتبــة املدرســية، كمــا هــو 
محــدد يف بيــان مكتبــة مدرســة اإلفــا / منظمــة اليونســكو )1999(، إن التصــور حــول 
املكتبــة املدرســية يف البيــان أنهــا قــوة لتعزيــز وحتســن عمليتــي التعليــم والتعلــم يف 
جميــع أنحــاء اجملتمــع املدرســي - للمعلمــن وكذلــك للطــاب، فقــد مت تطويــر القضايــا 
ــل يف الفصــول الاحقــة.   ــد مــن التفصي ــان مبزي ــي مت حتديدهــا يف البي الرئيســية الت

2.1 السياق  

توجــد املكتبــات املدرســية يف جميــع أنحــاء العالــم كبيئــات تعلــم توفــر املســاحة )املاديــة 
والرقميــة( والوصــول إلــى املصــادر واألنشــطة واخلدمــات لتشــجيع ودعــم الطــاب 
واملعلمــن ومجتمــع التعلــم، فمــن املهــم التــوازي بالنمــو بــن املكتبــات املدرســية والتعليــم 
الــذي يســعى إلــى تزويــد الطــاب باملعرفــة لتحســن مجتمعهــم مــن أجــل التكامــل وتلبيــة 
حاجــات الطــاب واملعلمــن، بينمــا يختلــف شــكل مرافــق املكتبــة املدرســية وعملياتهــا 
يف جميــع أنحــاء العالــم، تركــز املكتبــات املدرســية يف كل مــكان علــى دعــم وتنميــة 
تعلــم الطــاب. كذلــك توفــر مكتبــة املدرســة مجموعــة مــن فــرص التعلــم لأفــراد 
واجملموعــات الصغيــرة واجملموعــات الكبيــرة مــع التركيــز علــى احملتــوى الفكــري ومحــو 
األميــة املعلوماتيــة والتنميــة الثقافيــة واالجتماعيــة، ومــن املستحســن أن تدعــم املكتبــة 

املدرســية املنهــج الدراســي للمدرســة.  
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3.1 تعريف مكتبة املدرسة  

تعتبــر املكتبــة املدرســية مســرحا للتعلــم املــادي والرقمــي يف املدرســة حيث تعتبــر القراءة 
والتحــري والبحــث والتفكيــر واخليــال واإلبــداع مــن األمــور األساســية يف رحلــة اكتســاب 
املعــارف واملعلومــات للطــاب ومنوهــم الشــخصي واالجتماعــي والثقــايف. يعــرف هــذا 
املــكان املــادي والرقمــي بعــدة مصطلحــات )علــى ســبيل املثــال، مركــز اإلعــام املدرســي، 
مركــز التوثيــق واملعلومــات، مركــز مــوارد املكتبــة، مشــاعات التعلــم باملكتبــة( ولكــن املكتبة 

املدرســية هــي املصطلــح األكثــر اســتخداًما وتطبيًقــا علــى املنشــأة ووظائفهــا.  

وعلــى مــدى 50 عامــا مــن البحــث العاملــي، حــددت الكثيــر مــن البحــوث العامليــة، انظــر 
على ســبيل املثال، )Haycock, 1992, in LRS )2015( دراســات تأثير املكتبات املدرســية 

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة

 www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/  

Williams, Wavell, C., and Morrison )2013( in the United Kingdom www.scottish-

libraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Li-

braries_2013.pdf(

ما مييز املكتبة املدرسية بالنقاط التالية:  

يديرهــا أمــن مكتبــة مؤهــل مــع تعليــم رســمي يف املكتبــات املدرســية، ولــه قــدرة علــى   •
التدريــس يف الفصــول الدراســية )هــذه الوظيفــة معطلــه يف معظــم الــدول الغيــر 
ــراءة  ــم والق ــدة يف التعلي ــأدوار املعق ــة ل ــة الازم ــرة املهني ــح اخلب متطــورة(، ممــا يتي
وتطويــر مهــارات القــراءة والكتابــة وإدارة املكتبــات املدرســية والتعــاون مــع هيئــة 

التدريــس والتواصــل مــع اجملتمــع التعليمــي.  

توفــر مجموعــات متنوعــة ومحــددة عاليــة اجلــودة )مطبوعــة، وســائط متعــددة،   •
رقميــة( تدعــم املنهــج الدراســي الرســمي وغيــر الرســمي للمدرســة، مبــا يف ذلــك 
املشــاريع الفرديــة والتطويــر الشــخصي، وتكــون لديهــا سياســة واضحــة وخطــة للنمــو 

والتطويــر املســتمر.  

ــوب  ــق املهمــة والغــرض املطل ــة املدرســية لتحقي ــة للمكتب ــة ضروري ــزات الثاث هــذه املي
منهــا، حيــث تظهــر األبحــاث أن إمكانــات املكتبــة املدرســية إلحــداث تأثيــر علــى تعلــم 

ــى مــدى وجــود هــذه امليــزات يف املدرســة.    الطــاب تعتمــد عل
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أمثلة على عمل املكتبة املدرسية:  

توفــر مســاحة ماديــة ورقميــة مخصصــة يف مدرســة مفتوحــة وميكــن الوصــول إليهــا   •
مــن قبــل اجلميــع.  

التزويــد مبعلومــات ذات جــودة عبــر جميــع الوســائط، مبــا يف ذلــك الطباعــة الرقميــة   •
والوســائط املتعــددة واجملموعــات الرقميــة املنظمــة ميكــن الوصــول إليهــا بشــكل 

ــع.    منصــف للجمي

تقــدم مســاحة آمنــة تشــجع وتدعــم الفضــول الفــردي واإلبــداع والتوجيــه نحــو التعلــم   •
وحيــث ميكــن للطــاب استكشــاف مواضيــع متنوعــة، حتــى املوضوعــات املثيــرة للجــدل 

يف جــو مــن اخلصوصيــة واألمــان. 

مــع  للتعامــل  والتوجهــات  القــدرات  الطــاب  فيــه  يكتســب  تعليمــي  فضــاء  تقــدم   •
املعرفــة. وخللــق  املعلومــات 

التكنولوجيــة  األدوات  مــن  متنوعــة  مبجموعــة  حافــل  تكنولوجــي  فضــاء  توفــر   •
وتقاســمها.   ومتثيلهــا  املعرفــة  إلنشــاء  الازمــة  واخلبــرات  والبرمجيــات 

ــة  ــراءة والكتاب ــة الق ــة تنمي ــع املدرســي بتغذي ــوم اجملتم ــث يق ــة حي ــز محــو األمي مرك  •
بجميــع أشــكالها.  

مركــز املواطنــة الرقميــة حيــث يتعلــم مجتمــع التعلــم اســتخدام األدوات الرقميــة   •
ــات  ــة واملعلوم ــة الهوي ــم اســتراتيجيات حلماي ــن، ويتعل ــي وآم بشــكل مناســب وأخاق

الشــخصية.  

املصــادر  إلــى  العــادل  الوصــول  خــال  مــن  اجملتمــع  للجميــع يف  املعلومــات  بيئــة   •
املنــازل.   يف  دائمــا  تتوفــر  ال  التــي  املعلومــات  مهــارات  وتطويــر  والتكنولوجيــا 

مســاحة اجتماعيــة مفتوحــة لأحــداث الثقافيــة واملهنيــة والتعليميــة )مثــل األحــداث   •
واالجتماعــات واملعــارض واملــوارد( للمجتمــع العــام.  

4.1 دور مكتبة املدرسة داخل املدرسة  

تعمــل املكتبــة املدرســية داخــل املــدارس كمركــز للتدريــس والتعلــم يوفــر برنامًجــا تعليمًيــا 
نشــًطا مدمًجــا يف محتــوى املنهــج، مــع التركيــز علــى مجموعــة مــن القــدرات:  
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ــى املــوارد - املقــدرة والترتيبــات املتعلقــة بالبحــث عــن املصــادر  املقــدرة املعتمــدة عل  •
والوصــول إليهــا وتقييمهــا مبجموعــة متنوعــة مــن األشــكال، مبــا يف ذلــك األفــراد 
أدوات  اســتخدام  أيًضــا  القــدرات  هــذه  وتشــمل  كمصــادر،  الثقافيــة  واملنتجــات 
تكنولوجيــا املعلومــات للبحــث عــن هــذه املصــادر والوصــول إليهــا وتقييمهــا، وتطويــر 

مهــارات القــراءة الرقميــة واملرئيــة.  
املقــدرة املعتمــدة علــى التفكيــر - املقــدرة والتصرفــات التــي تركــز علــى املشــاركة   •
اجلوهريــة مــع البيانــات واملعلومــات مــن خــال عمليــات البحــث والتحقيــق، وعمليــات 
التفكيــر العليــا والتحليــل النقــدي الــذي يــؤدي إلــى إنشــاء متثيــات / منتجــات تثبــت 

املعرفــة العميقــة والفهــم العميــق.  
املقــدرة املعتمــدة علــى املعرفــة - املقــدرة علــى البحــث واالســتقصاء والتراكيــب التــي   •
ــي  ــا واســتخدامها بشــكل مشــترك والت ــة وإبداعه ــى إنشــاء منتجــات املعرف ــز عل ترك

تــدل علــى معرفــة عميقــة وفهــم عميــق.  
ــع بالقــراءة، والقــراءة  ــات املتعلقــة بالتمت ــة - املقــدرة والترتيب مقــدرة القــراءة والكتاب  •
ــم عبــر منصــات متعــددة، والقــدرة علــى نقــل وتغييــر  مــن أجــل املتعــة والقــراءة للتعل

ــم.  ــى والفه ــر املعن ــددة لتمكــن تطوي ونشــر النــص يف أشــكاله املتع
القــدرات الشــخصية ومهــارات التواصــل الشــخصية - القــدرات والتصرفــات املتعلقــة   •
ــم عــن  ــوارد والتعل ــى امل ــة يف االســتقصاء املرتكــز عل ــة والثقافي باملشــاركة االجتماعي
الــذات واآلخريــن كباحثــن ومســتخدمي املعلومــات ومبدعــي املعرفــة واملواطنــن 

املســؤولن.  
قــدرات إدارة التعلــم - القــدرات والترتيبــات التــي متكــن الطــاب مــن التحضيــر   •

املناهــج.   بنجــاح لاســتقصاء عــن  والتخطيــط 
ــر هــذه القــدرات مــن خــال التدريــس  ــة املدرســة دوًرا أساســيا يف تطوي يلعــب أمــن مكتب
والتوجيــه الفــردي والتعاونــي بشــكل واضــح مــع الربط مبحتــوى املناهــج ومخرجاتها املرجوة. 

 

5.1 شروط إنشاء برنامج فعال للمكتبة املدرسية   

ــة املدرســية  ــر أهميــة إلنشــاء برنامــج فعــال للمكتب أظهــرت األبحــاث أن الشــرط األكث
هــو القــدرة علــى اســتخدام مكتبــة مدرســية مؤهلــة واحترافيــة، ألنــه ببســاطة لــن تتمكــن 
املكتبــة املدرســية بــدون برنامــج تربــوي )أي عــرض شــامل ومخطــط ألنشــطة التعليــم 
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والتعلــم( مــن حتقيــق التأثيــر االيجابــي املرجــو علــى عمليتــي التعليــم والتعلــم دون توفــر 
مكتبــات مدرســية مؤهلــة.  

كذلــك يجــب أن تكــون إدارة املكتبــة املدرســية ضمــن إطــار سياســة منظمــة وواضحــة 
تظهــر املكتبــة كمركــز للقــراءة واالستفســار واإلنتــاج التعاونــي، لــذا يجــب أن توضــع 
سياســة املكتبــة بشــكل متوافــق مــع السياســات العامــة للمدرســة، ومــع احتياجــات 
املدرســة وأن تعكــس روح املكتبــة ورســالتها وأهدافهــا ومهمتهــا باإلضافــة إلــى واقعهــا، 
ــا لتحقيــق الفائــدة  علمــا بــأن الدعــم اإلداري لــدور مكتبــة املدرســة يعــد أمــًرا ضرورًي
الكاملــة لبرنامــج املكتبــة املدرســية )تناقــش الفصــول الاحقــة التســهيات واملــوارد 
املاديــة والرقميــة واملــوارد البشــرية الازمــة إلنشــاء برنامــج فعــال للمكتبــة املدرســية(.  

6.1 الرؤية املستقبلية للمكتبة املدرسية  

ــي  ــة املدرســية والت ــة للمكتب ــة املســتقبلية املطلوب ــا احلال ــة املســتقبلية هن تناقــش الرؤي
ميكــن أن تختلــف يف جميــع أنحــاء العالــم بنــاء علــى وضــع البدايــة للمكتبــة املدرســية. 
ففــي نهايــة املطــاف، يجــب أن نعلــم أن بنــاء رؤيــة مســتقبلية ملكتبــة املدرســة تلعــب دورا 
مركزيــا يف التعليــم لتجــاوز التحديــات احلاليــة حتــى يخلــق طموًحــا مســتقبلًيا لتوفيــر 

مســاحة تعليميــة متعــددة الوظائــف.  

يحــدد تقريــر اجتاهــات اإلفــا )2013( خمســة اجتاهــات عاليــة املســتوى ســتلعب دوراً 
  :)trends.ifla.org رئيســياً يف تشــكيل نظــام معلوماتنــا املســتقبلي )أنظــر الرابــط

ســتعمل التقنيــات اجلديــدة علــى التوســع واحلــد مــن وصــول املســتخدمن إلــى   )1
املعلومــات: هــذا التناقــض ميكــن إرجاعــه إلــى طبيعــة األعمــال اجلديــدة املعتمــدة 
علــى اإلنترنــت بشــكل كبيــر والتــي ســتؤثر علــى مــن ميكنــه امتــاك املعلومــات 
أو االســتفادة منهــا أو مشــاركتها أو الوصــول إليهــا يف املســتقبل. علــى الرغــم 
مــن توفــر املعلومــات والبيانــات قــد ميتنــع أصحــاب األعمــال عــن نشــرها للجميــع 
لســبب أو آلخــر ممــا يحــد مــن وصــول املســتفيدين لهــا. جتــدر اإلشــارة هنــا إلــى 
أن تقريــر اإلفــا شــدد علــى أن الوصــول إلــى املعلومــات ســيكون لــه تأثيــر عميــق 
ــى التطــورات املســتقبلية يف اقتصــاد املعلومــات. وأن وجــود عالــم رقمــي آخــذ  عل
يف التوســع باســتمرار ســيجلب قيمــة أعلــى ملهــارات القــراءة والكتابــة املعلوماتيــة، 
وســيواجه األشــخاص الذيــن يفتقــرون إلــى هــذه املهــارات عوائــق حتــول دون 

ــن اجملــاالت.    ــة م املشــاركة يف مجموعــة متنامي
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التعليــم عبــر اإلنترنــت ســوف يدمــر ويعطــل التعلــم العاملــي، كمــا أن وفــرة املــوارد   )2
التعليميــة عبــر اإلنترنــت، إلــى جانــب ارتفــاع الوصــول املفتــوح، تؤثــر أيًضــا علــى 

ــات.   ــا املكتب ــي تقدمه ــة اخلدمــات الت طبيع

سيتم إعادة تعريف حدود اخلصوصية وحماية البيانات.    )3

اجملتمعــات املترابطــة بشــكل كبيــر )رمبــا يقصــد هنــا بســبب عامــل التكنولوجيــا(   )4
ســوف تســتمع لأصــوات واجلماعــات اجلديــدة ومتّكنهــا.  

سيتم حتويل اقتصاد املعلومات العاملي بسبب التكنولوجيات اجلديدة.    )5

7.1 البيان املتعلق مبهمة املكتبة املدرسية: 

عبــارة عــن تعريــف لطبيعــة املكتبــة املدرســية وغرضهــا ودورهــا كجــزء مــن الهــدف 
املشــترك للمدرســة.، إن مهمــة املكتبــات املدرســية يف جميــع أنحــاء العالــم ننضــح مــن 
خــال بيــان مكتبــة مدرســة اإلفــا / اليونســكو لعــام 1999 )امللحــق أ(. علمــا بأنــه يجــب 
ــات املهمــة املذكــورة  ــة مكون ــة مدرســية فردي ــق مبهمــة أي مكتب ــان املتعل أن يعكــس البي
ــة  ــه املدرســة واملكتب ــذي توجــد ب ــع الســياق التعليمــي ال ــا( لتتماشــى م ــان )اإلف يف بي
التابعــة لهــا. كذلــك يجــب أن تركــز مهمــة املكتبــة املدرســية علــى حتديــد اجتــاه توفيــر 
املــوارد وقيــادة التخطيــط وإيضــاح املقصــود وذلــك خلدمــة اجملتمــع مــن خــال حتديــد 
ــك االحتياجــات،  ــة تل ــة لتلبي ــوارد والقــدرات الازم ــارات وامل ــه، امله احتياجــات أعضائ
ــرض  ــع الغ ــى اجملتمــع مبــا يتماشــى م ــع عل ــود بالنف ــة مــن شــأنها أن تع ــج متوقع ونتائ

التعليمــي إلعــداد الطــاب لعملهــم املســتقبلي وكمواطنــن.  

8.1 خدمات املكتبة املدرسية  

توفــر مكتبــة املدرســة مجموعــة مــن اخلدمــات التــي ميكــن تقدميهــا داخــل أو مــن خــال 
مرفــق املكتبــة املدرســية لتلبيــة احتياجــات مجتمــع التعلــم، إن اســتخدام تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت لتوفيــر اخلدمــات ســيقدم فرًصــا أكبــر لوصــول املكتبــة إلــى 
جميــع أجــزاء املدرســة وكذلــك املنــزل، حيــث أن البنيــة التحتيــة القويــة لتكنولوجيــا 
املرتبطــة  واملصــادر  املكتبيــة،  اجملموعــات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  توفــر  املعلومــات 
باجملتمــع واجملموعــات املكتبيــة الرقميــة املنظمــة، باإلضافــة إلــى األدوات الازمــة 



- 30 -

املبادئ التوجيهية للمكتبة املدرسية )اإلفال( 

إلجــراء البحــوث املعتمــدة علــى االســتقصاء وبنــاء املعرفــة وعرضهــا وتقاســمها.  

تشمل خدمات املكتبة املدرسية ما يلي:  

التطويــر املهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس )علــى ســبيل املثــال: القــراءة والكتابــة،   •
والبحــث(.   التحقيــق  وعمليــات  والتكنولوجيــا، 

تقــدمي مطبوعات/مقــروءات متنوعــة ومفيــدة مــن أجــل التحصيــل األكادميــي والتمتــع   •
الشــخصي واإلثــراء.  

التعلم القائم على االستنباط وتنمية معرفة املعلومات.    •

التعاون مع املكتبات األخرى )العامة واحلكومية واملصادر املرتبطة باجملتمع(.    •

تقــدم املكتبــات املدرســية قيمــة كبيــرة للمجتمــع التعليمــي بحيــث متتــد القيمــة املضافــة 
إلــى مــا وراء املــواد املوجــودة يف مجموعــة مكتبــة املدرســة إلــى اخلدمــات املقدمــة مــن 

خــال برنامــج مكتبــة املدرســة النابــض باحليــاة وأمــن مكتبــة مدرســية مؤهــل.  

9.1 تقييم خدمات وبرامج املكتبة املدرسية

يعــد تقييــم خدمــات وبرامــج املكتبــة املدرســية جانبــاً أساســياً مــن تطويــر املكتبــة 
املدرســية، حيــث أن التقييــم يخــدم مقاصــد احملاســبة: فهــو يســاعد علــى حتديــد مــا 
إذا كانــت خدمــات املكتبــة املدرســية وبرامجهــا تلبــي احتياجــات اجملتمــع املدرســي. كمــا 
ينبغــي أن يســاهم التقييــم يف التحــول املســتمر يف خدمــات وبرامــج املــدارس املدرســية 
مــن خــال التأثيــر علــى تفكيــر قيــادات التعليــم حــول املكتبــة املدرســية وتطويــر دعمهــم 
ملكتبــة املدرســة. يعتمــد اختيــار طريقــة أو منهــج التقييــم علــى احتياجــات اجملتمــع 
ــال: جــودة البرنامــج وتصــورات  ــى ســبيل املث ــة )عل ــة للمكتب ــة التنموي املدرســي واملرحل

ــوى البرنامــج وتأثيــر البرنامــج(.   ــادات التعليــم ومحت قي

قــد يركــز التقييــم علــى جــودة البرنامــج الشــاملة للمعاييــر الدوليــة والوطنيــة واحملليــة 
لفحــص وتقييــم العديــد مــن جوانــب املكتبــة املدرســية )علــى ســبيل املثــال: التوظيــف، 
املرافــق، التكنولوجيــا واجملموعــات، باإلضافــة إلــى البرامــج التعليميــة(. قــد يركــز 
علــى حتســن ممارســات املكتبــات املدرســية، غالبــاً مــا يســمى املمارســة املعتمــدة علــى 
أدلــة البيانــات مثــل منتجــات تعلــم الطــاب، أمنــاط تعليميــة )حســب الفصــل أو درجــة 
ــاء األمــور، أو  ــرأي للطــاب واملعلمــن أو أولي ــل أو املوضــوع(، اســتطاعات ال التحصي
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ســجات مــن نظــام تــداول وفهرســة املكتبــة. الفصــل 6 مــن هــذه الوثيقــة ســيناقش بعمق 
احلاجــة إلــى التقييــم وفائدتــه يف اإلدارة ويف العاقــات العامــة )الترويــج والتســويق 

والتخطيــط(.  

  

مصادر مفيدة  

Useful Resources  
American Association of School Librarians. )2014(. Governing documents. Re-

trieved from www.ala.org/aasl/about/governing-docs  
American Association of School Librarians. )2011(. Standards for the 21st centu-

ry learner. Retrieved from www.ala.org/aasl/standards-guidelines/learning-stan-

dards  
Hay, L., & Todd, R. J. )2010(. School libraries 21C. NSW Department of Educa-

tion and Training. Retrieved from www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/
schoollibraries/assets/pdf/21c_report.pdf  Haycock, K. )1992(. What works: 
Research about teaching and learning through the school’s library resource center. 
Seattle, WA: Rockland Press.  
IFLA/UNESCO School Library Manifesto. )1999(. Retrieved from www.ifla.org/
publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999  
Library Research Service ]Colorado State Library, Colorado Department of Edu-

cation[. School libraries impact studies. Retrieved from www.lrs.org/data-tools/
schoollibraries/impact-studies/  
Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’information. )2010(. 
Parcours de formation à la culture de l’information ]The learning path to an in-

formation culture[. Retrieved from http://culturedel.info/grcdi/?page_id=236  
Williams, D., Wavell, C., & Morrison, K. )2013(. Impact of school libraries on 
learning: Critical review of published evidence to inform the Scottish education 
community. Aberdeen, Scotland: Robert Gordon University, Institute for Manage-

ment, Governance & Society )IMaGeS(. 
Retrieved from www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_
RGU_Impact_of_School_Lib raries_2013.pdf(. 



- 32 -

املبادئ التوجيهية للمكتبة املدرسية )اإلفال( 

    الفصل الثاني:

اإلطار القانوني واملالي للمكتبة املدرسية  
  

»بصفتهــا مســؤولية الســلطات احملليــة واإلقليميــة والوطنيــة، يجــب دعــم ]املكتبــات 
املدرســية[ بتشــريعات وسياســات محــددة بحيــث أن تتمتــع بالتمويــل الــكايف واملســتدام 
للموظفــن املدربــن واملــواد والتقنيــات واملرافــق، فــكل مــا ذكــر يجــب أن يكــون خالــي مــن 

الرســوم.« بيــان املكتبــة املدرســية«.  

1.2 مقدمة  

ــه وتعمــل  ــي تتواجــد في ــة املدرســية الحتياجــات اجملتمــع التعليمــي الت تســتجيب املكتب
لصالــح جميــع أفــراد ذلــك اجملتمــع ضمــن إطــار مــن الســلطة احملليــة واإلقليميــة 
ــة للمشــاركة يف  ــم وتطويــر القــدرات الازم ــر تكافــؤ الفــرص يف التعل ــة لتوفي والوطني
ــة متطــورة واالســتجابة  ــة وثقافي ــة تعليمي ــى بيئ مجتمــع املعرفــة مــن أجــل احلفــاظ عل
لهــا بشــكل مســتمر، قــد حتتــاج املكتبــات املدرســية إلــى الدعــم مــن خــال التشــريعات 

والتمويــل املســتدام.  

2.2 األسس والقضايا القانونية  

حــول العالــم هنــاك العديــد مــن النمــاذج اخملتلفــة للعاقــة بــن املكتبــات املدرســية 
ــل  ــات التموي ــم أنشــطتها وترتيب ــي حتك ــن الت ــك، القوان ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف واحلكوم
ميكــن أن تكــون متنوعــة ومعقــدة. علــى ســبيل املثــال: قــد تكــون مســؤولية التشــريعات 
والسياســات واملعاييــر اخلاصــة باملكتبــات املدرســية مــن مســؤولية وزارة التعليــم أو وزارة 
الثقافــة يف بلــد مــا، أو قــد يتــم تقاســم املســؤولية بــن الوزارتــن ، فتتحمــل بعــض الــدول 
يف جميــع أنحــاء العالــم املســؤولية عــن املكتبــات املدرســية، ســواء بشــكل كلــي أو جزئــي، 

خملتلــف املقاطعــات أو الواليــات أو البلديــات.  

ــا  ــات املدرســية مبــرور الوقــت مــع محيطه ــف املكتب ــة، تتكي ــدأ يف املمارســة العملي كمب
القانونــي والسياســي، لتوفــر بيئــة تعليميــة تضــع وحتافــظ علــى مكتبــة املدرســة كمركــز 
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ــرة. إن التطــور  ــة املبتك ــة والتربي ــداع واملشــاركة النقدي لاستكشــاف واالكتشــاف واإلب
املســتمر ملســتوى مســتدام مــن املــوارد التــي متكــن مكتبــة املدرســة مــن تلبيــة مســتوى 
مقبــول مــن دعــم الطــاب مــن أجــل التنميــة الفكريــة وتنميــة املهــارات يتطلــب وجــود 

مبــادئ توجيهيــة منهجيــة داخــل النظــام املدرســي وخارجــه.  

3.2 القواعد األخالقية والقضايا  

تتواجــد املكتبــة املدرســية ضمــن إطــار أخاقــي يأخــذ بعــن االعتبــار حقوق ومســؤوليات 
ــا  الطــاب وأعضــاء اجملتمــع التعليمــي، حيــث أن املكتبــة املدرســية تســتخدم نهًجــا كلًي
لضمــان الترحيــب بجميــع الفئــات الثقافيــة واللغويــة والســكان األصليــن وغيرهــم مــن 
ــى املعرفــة واملعلومــات  ــم األساســية للمســاواة يف الوصــول إل ــن، بالقي الســكان الفريدي
املســجلة واحلريــة الفكريــة مجســدة يف املــادة 19 مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان 

ويف قيــم اإلفــا. 

)www.ifla.org/about/more(.  

تشمل االعتبارات األخرى، على سبيل املثال ال احلصر:  
مكتبــة احلقــوق )Library Bill of Rights(: )بيــان احلقــوق اخلــاص باملكتبــة هــو بيــان   •
ــة  ــة يف احلري ــر عــن حقــوق مســتخدمي املكتب ــذي يعب ــة ال ــات األمريكي ــة املكتب جمعي

ــى املكتبــات لدعــم هــذه احلقــوق.(     ــة والتوقعــات التــي تضعهــا املكتبــات عل الفكري
حرية املعلومات واخلصوصية    •

بيانات حقوق النشر وامللكية الفكرية واالنتحال    •
حقوق الطفل     •

)www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp(   •
حقوق الشعوب األصلية     •

http://undesadspd.org/indigenouspeoples/declarationontherightsofindigen(  •
ouspeoples.aspx(  

تقــوم مكتبــة املدرســة بتطويــر املهــارات املطلوبــة للمواطنــة املســؤولة مــن خــال البرامــج 
ــا األخاقيــة مثــل  التــي تعمــل علــى تثقيــف الطــاب واجملتمــع التعليمــي حــول القضاي

حريــة املعلومــات وامللكيــة الفكريــة واالنتحــال.

    



- 34 -

املبادئ التوجيهية للمكتبة املدرسية )اإلفال( 

4.2 دعم البنية التحتية لتطوير املكتبة املدرسية  

يجــب إنشــاء نظــام دعــم خــاص يهتــم باحتياجــات التطويــر للمكتبــة املدرســية داخــل الوحــدة 
اإلداريــة املســؤولة عــن التعليــم علــى املســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي أو احمللــي، لــذا ينبغــي 
بــذل اجلهــود لتحديــد وتنفيــذ مســتوى أساســي مــن خدمــات وأنشــطة املكتبــة املدرســية حتــى 
يتمكــن الطــاب واملدرســون مــن فهــم طبيعــة املكتبــة املدرســية والوصــول إليهــا كمصــدر 
ــي  ــم األول ــل: التعلي ــا مث ــم بقضاي ــة يجــب أن تهت ــم، إن مراكــز اخلدمــة التعليمي ــم والتعل للتعلي
ــاء املكتبــات املدرســية، واالستشــارات املهنيــة، والدراســات البحثيــة، والتعــاون  واملســتمر ألمن
مــع مجموعــات مــن أمنــاء املكتبــات املدرســية واجلمعيــات املهنيــة، وتطويــر معاييــر وإرشــادات.   

ــى آخــر ومــن  ــد إل ــة املدرســية وأنشــطتها مــن بل تختلــف طبيعــة ومــدى خدمــات املكتب
مدرســة إلــى أخــرى. ومــع ذلــك فــإن زيــادة تنقــل الطــاب وعائاتهــم تعنــي أن التنســيق 
بــن املــدارس والوصــول إلــى املكتبــات املدرســية يعــزز قــدرة النظــم التعليميــة علــى تلبيــة 

احتياجــات أفــراد اجملتمــع املدرســي.  

مثال  

نظاًمــا  األمريكيــة  املتحــدة  بالواليــات  تكســاس  يف  التشــريعية  الهيئــة  أنشــأت 
يضــم 20 مركــًزا للخدمــات التعليميــة اإلقليميــة يف عــام 1967 ملســاعدة املناطــق 
التعليميــة يف جميــع أنحــاء الواليــة. يتمثــل دور مركــز اخلدمــة التعليميــة يف 
العمــل إلــى جانــب املناطــق التعليميــة لتنفيــذ ثاثــة أهــداف رئيســية: مســاعدة 
املناطق التعليمية على حتســن أداء الطاب يف كل منطقة من مناطق النظام؛ 
متكــن املناطــق التعليميــة مــن العمــل بشــكل أكثــر كفــاءة واقتصاديــة؛ وتنفيــذ 
املبــادرات التــي يكلفهــا بهــا املشــرع أو املفــوض. تقــدم مراكــز اخلدمــة التعليميــة 
التطويــر املهنــي واملســاعدة الفنيــة وإدارة البرامــج التعليميــة ملســاعدة املســؤولن 

وأمنــاء املكتبــات املدرســية واملعلمــن.  

5.2 السياسات  

يجــب أن تــدار املكتبــة املدرســية ضمــن إطــار سياســة منظــم بشــكل واضــح يعتــرف 
باملكتبــة كمصــدر أساســي ومركــز للقــراءة واالســتعام، بحيــث يضــع سياســة مكتبــة 
املدرســة مــع األخــذ يف االعتبــار السياســات واالحتياجــات اجلامعــة للمدرســة ويجــب 

أن تعكــس روح املدرســة ورســالتها وأهدافهــا، وكذلــك واقــع املدرســة.  
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يجــب أن توضــح السياســة أن املكتبــة مخصصــة للجميــع، لــذا يجــب تطويرهــا بواســطة 
أمــن مكتبــة املدرســة، بالتعــاون مــع املعلمــن واإلداريــن )أي مديــري املــدارس ورؤســاء 
املــدارس وأعضــاء هيئــة التدريــس( عــن طريــق املشــاركة مبســودة السياســة علــى نطــاق 
واســع يف جميــع أنحــاء اجملتمــع التعليمــي وبدعــم مــن مناقشــة مفتوحــة مبشــاركة 
السياســة املقترحــة علــى نطــاق واســع حتــى يتــم فهــم فلســفة ومفاهيــم ونوايــا املمارســة 

والتطويــر وتصديقهــا وأن تكــون جاهــزة للتطبيــق.

يجــب أن حتــدد وثيقــة املبــادئ واخلطــط املوضوعــة علــى أســاس هــذه املبــادئ دور 
املكتبــة فيمــا يتعلــق باملكونــات التاليــة: 

املناهج الرسمية وغير الرسمية يف املدرسة    •
طرق التعلم يف املدرسة    •

املعايير الوطنية واملعايير احمللية    •
احتياجات التعلم والتطوير الشخصي للطاب    •

احتياجات املعلمن    •
رفع مستويات التحصيل الدراسي    •

تطوير مهارات االستفسار    •
تشجيع وحتفيز القراءة    •

االنفتاح واملشاركة املدنية    •

جميــع مــا ســبق ضــروري إلنشــاء إطــار مــن املبــادئ الواقعيــة وخطــط عمــل الحقــة بحيــث 
حتــوي خطــة العمــل األهــداف واملهــام واالســتراتيجيات، فضــاً  عــن إجــراءات الرصــد 

والتقييــم، وأن تكــون املبــادئ وخطــط العمــل وثائــق نشــطة، تخضــع ملراجعــة منتظمــة.  

  

6.2 التخطيط 

 يتطلــب التخطيــط للمكتبــة املدرســية املشــاركة الفعالــة ألمــن مكتبــة املدرســة بالتشــاور 
مــع املســؤولن وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب لتحديــد عاقــة مكتبــة املدرســة 
بباقــي مجتمــع التعلــم املدرســي. تشــمل األبعــاد املهمــة التــي يجــب مراعاتهــا يف عمليــة 

التخطيــط:  

ــل  ــة مــن قب ــا الدراســات املســتقبلية املوجه ــي حددته ــة املســتدامة الت أهــداف التنمي  •
اجملموعــات الوطنيــة والدوليــة.  
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والفلســفة،  املدرســة،  مســتوى  وعلــى  الوطنــي  املســتوى  علــى  التعليميــة  املهمــة   •
واألهــداف.  

بيــان رؤيــة يصــف قيمــة املكتبــة املدرســية للمدرســة ودور أصحــاب املصلحة والشــركاء   •
الثقافيــن واملمولــن يف العمليــة التعليميــة.  

تقييــم االحتياجــات التــي حتــدد دور املكتبــة املدرســية اآلن وتصــور مــا ينبغــي أن تكــون   •
يف املســتقبل كمركــز تعليمــي.  

خطــة لربــط مجتمــع املدرســة للوصــول إلــى املصــادر القيمــة واملرافــق وبيئــات التعلــم   •
املاديــة والرقميــة.  

خطــة تكنولوجيــا مــع التوقعــات املســتقبلية للتكنولوجيــا والتغيــرات احملتملــة يف تقــدمي   •
املعلومــات واخلدمــات.  

خطة عمل ديناميكية لأنشطة التي تركز على الطالب واجملتمع.    •
خطة لتطوير املهارات املهنية للعاملن يف املكتبة املدرسية.    •

خطــة تقييــم توفــر التحســن املســتمر مــن خــال البحــوث القائمــة علــى األدلــة، والتــي   •
توضــح تأثيــر خدمــات املكتبــة علــى جنــاح الطــاب.  

مثال:

يف منطقة ريفية يف إندونيسيا، يعمل موظفو املدرسة مع أمناء املكتبة املدرسية، 
ووزارة حكومية، ووكالة تنمية دولية لتطوير مكتبة مدرسية منوذجية.  

7.2 التمويل لضمان رواج ومناء قاعدة معلومات املكتبة املدرسية: 

حتتــاج املكتبــة إلــى مخصصــات مناســبة يف امليزانيــة، مــع مراعــاة الواقــع احمللــي 
ومصروفــات امليزانيــة املتعلقــة بإطــار سياســة املدرســة املتعلقــة باملكتبــة املدرســية، وأن 

تعكــس االســتثمار يف تطويــر الطالــب واملعلــم وأمــن املكتبــة.  

يعمــل أمــن مكتبــة املدرســة مــع اإلدارة العليــا لتطويــر امليزانيــة واستكشــاف اخليــارات 
املوثوقــة لتقــدمي مصــادر وخدمــات عاليــة اجلــودة جملتمــع املدرســة بأكملــه. يعكــس 

الدعــم املالــي ملكتبــة املدرســة مــا تشــير إليــه البحــوث العلميــة مــن أن:  

يعــد حجــم وجــودة طاقــم التدريــس مــن األمنــاء الداعم يف املكتبة املدرســية واجملموعة   •
املكتبيــة أفضــل طــرق التنبــؤ باإلجنــاز األكادميي باملدرســة.  

ــى  ــارات القياســية إل ــى يف االختب ــى درجــات أعل ــون عل ــن يحصل ــل الطــاب الذي ميي  •
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القــدوم مــن املــدارس التــي تضــم عــدًدا أكبــر مــن موظفــي مكتبــة املــدارس وإمكانيــة 
الوصــول إلــى اخلدمــات واملــوارد مثــل الكتــب والدوريــات واملــواد علــى اإلنترنــت، بغض 
النظــر عــن العوامــل األخــرى مثــل العوامــل االقتصاديــة. )انظــر علــى ســبيل املثــال، 

ملخصــات أبحــاث 
www.iasl-online.org/research/abstracts IASL (Kachel & Lance, 2013)

يتــم تخطيــط اإلنفــاق يف امليزانيــة بعنايــة ملــدة عــام كامــل ويرتبــط بإطــار السياســة 
ــة يف امللحــق »ب ». توضــح  ــم عــرض مكونــات خطــة املوازن احملــددة واملتفــق عليهــا ويت
التقاريــر الســنوية كيفيــة اســتخدام ميزانيــة املكتبــة وتوضيــح مــا إذا كان مبلــغ املــال 
الــذي مت إنفاقــه علــى برنامــج املكتبــة ومــوارده يكفــي لتغطيــة مهامــه وحتقيــق أهــداف 
ــى جــودة خدمــات وبرامــج  ــلًا عل ــر الســنوية دلي السياســة املوضوعــة، وتتضمــن التقاري
ــم يف املدرســة. يستكشــف الفصــل 6  ــس والتعل ــى التدري ــدارس وتأثيرهــا عل ــة امل مكتب
مــن هــذه الوثيقــة بتعمــق أكبــر احلاجــة إلــى التقييــم وفائدتــه يف إدارة املكتبــة املدرســية.  
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الفصل الثالث:
املوارد البشرية ملكتبة املدرسة   

  

ــط وإدارة  ــاً واملســؤول عــن تخطي ــة املدرســة هــو املوظــف املؤهــل مهني »إن أمــن مكتب
املكتبــة املدرســية، مدعومــاً  بالقــدر املائــم واملمكــن مــن املوظفــن، والعمــل مــع جميــع 
أعضــاء اجملتمــع املدرســي، والتنســيق مــع املكتبــة العامــة وغيرهــا.« الوثيقــة األساســية 

للمكتبــة املدرســية. 

  

1.3 مقدمة 

ــى  ــة املدرســة يف تســهيل الوصــول املــادي والفكــري إل ــل الوظيفــة األساســية ملكتب تتمث
املعلومــات واألفــكار. ويعتمــد ثــراء وجــودة برنامــج املكتبــة املدرســية يف املقــام األول 
علــى املــوارد البشــرية املتاحــة داخــل وخــارج مكتبــة املدرســة. لذلــك، ومــن أجــل تلبيــة 
احتياجــات التعليــم والتعلــم للمجتمــع املدرســي، من الضروري أن يكون لديك طاقم عمل 
مــدرب جيــًدا ومتحفــز بشــكل كبيــر، وبأعــداد كافيــة وفًقــا حلجــم املدرســة واحتياجاتهــا 
الفريــدة. كذلــك يجــب أن يكــون لــدى كل شــخص يعمــل يف املكتبــة املدرســية فهــم واضــح 
خلدمــات وسياســات املكتبــة، وواجبــات ومســؤوليات محــددة بشــكل جيــد، وظــروف 

عمــل منظمــة بشــكل صحيــح.  

2.3 أدوار املوظفني واألساس املنطقي 

 ألن املكتبــة املدرســية تهــدف إلــى تســهيل عمليتــي التدريــس والتعلــم، يجــب أن يكــون 
برنامــج مكتبــة املدرســة حتــت إشــراف موظفــن فنيــن بنفــس املســتوى مــن التعليــم 
واإلعــداد املعــادل للمعلمــن يف الفصــل. فعندمــا يتوقــع مــن أمــن مكتبــة املدرســة 
أن يلعــب دوًرا قيادًيــا يف املدرســة، يجــب أن يكــون لديــه نفــس املســتوى مــن التعليــم 
واإلعــداد مثــل القــادة اآلخريــن يف املدرســة، ومديــري املــدارس ومتخصصــي التعليــم. 
كذلــك مــن األفضــل أن يتــم التعامــل مــع اجلوانــب التشــغيلية ملكتبــة املدرســة مــن قبــل 
موظفــي الدعــم املدرســي والفنيــن املدربــن مــن أجــل التأكــد مــن أن أمــن املكتبــة لديــه 

الوقــت الــازم ألداء األدوار املهنيــة للتعليــم واإلدارة والتعــاون والقيــادة.  
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3.3 تعريف أمني مكتبة املدرسة  

إن أمــن مكتبــة املدرســة هــو املســؤول عــن املســاحة التعليميــة املاديــة والرقميــة يف 
املدرســة حيــث تعتبــر القــراءة والتحــري والبحــث والتفكيــر واخليــال واإلبــداع عناصــر 
محوريــة يف عمليتــي التعليــم والتعلــم. يعــرف هــذا الــدور بعــدة مصطلحــات )علــى ســبيل 
املثــال: أمــن مكتبــة املدرســة، أخصائــي املكتبــات يف املكتبــات املدرســية، أمــن مكتبــة 
للمدرســن، واألســاتذة املثقفــن(، لكــن أمــن املكتبــة هــو املصطلــح األكثــر اســتخداًما. 
إن مؤهــات أمنــاء املكتبــات املدرســية تختلــف يف جميــع أنحــاء العالــم وميكــن أن تشــمل 
أمنــاء مكتبــات مــع أو بــدون تدريــب كمعلمــن، وأمنــاء مكتبــات مــع تدريــب يف تخصصات 

املكتبــة األخــرى.  

ــم وقــد تشــمل  ــع أنحــاء العال ــة تعريــف املكتبــات املدرســية يف جمي أيضــا تختلــف كيفي
ــات  ــر أيًضــا أمنــاط التوظيــف يف املكتب ــة العامــة، وقــد تتغي تقدميهــا مــن خــال املكتب
املدرســية وفًقــا للســياق احمللــي الــذي يتأثــر بالتشــريعات والتنميــة االقتصاديــة والبنيــة 
التحتيــة التعليميــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، أكثــر مــن خمســن عاًمــا مــن األبحــاث 

ــال:   ــى ســبيل املث ــة، أنظــر عل الدولي

Haycock, 1992, in LRS )2015( School Libraries Impact Studies www.lrs.  - 1
org/data tools/school-libraries/impact-studies( أشــارت إلــى أن أمــن املكتبــة 

املدرســية يجــب أن يحصــل علــى تعليــم رســمي يف علــم املكتبــات وكذلــك التدريــس 
للحصــول علــى اخلبــرة املهنيــة الازمــة ألداء األدوار املعقــدة يف التعليــم والقــراءة 
وتطويــر القــراءة والكتابــة وإدارة املكتبــات املدرســية والتعــاون مــع هيئــة التدريــس 

والتواصــل مــع اجملتمــع التعليمــي.  

 )professors documentarists( 2 - يف فرنسا، يتم تعين وتدريب أمناء املكتبات املدرسية 
ــى نفــس  ــة واملــدارس الثانويــة احلاصلــن عل ــون يف املــدارس اإلعدادي الذيــن يعمل

املســتوى التعليمــي للمعلمــن، ويتمتعــون بنفــس وضعهــم.  

يف جنــوب تيــرول إيطاليــا، يتــم تعيــن موظفــي املكتبــات املدرســية مــن قبــل مقاطعــة   - 3
بــوزن للعمــل يف مــدارس مســتوى K-13 وفًقــا ملؤهاتهــم وتدريبهــم كأمنــاء املكتبــات 
)مقاطعــة بــوزن، القانــون رقــم 1990/17، اتفاقيــة العمــل اجلماعــي ملقاطعــة بــوزن، 
4 مــارس 2006(. ويجــب أن يكــون مســاعد أمــن مكتبــة املدرســة قــد أكمــل التعليــم 
ــة  ــى األقــل ســنة واحــدة مــن النظري ــات )عل ــم املكتب ــوي )K-13( ودورة يف عل الثان
والتطبيــق(. ايضــا يجــب أن يكــون أمــن املدرســة املؤهــل قــد أكمــل التعليــم العالــي 
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)علــى أقــل درجــة ملــدة ثــاث ســنوات(. 

www.provinz.bz.it/kulturabteilung/bibliotheken/1459.asp  

يف البرتغــال منــذ عــام 2009 يعمــل أمــن مكتبــة املدرســة كمــدرس )بروفســور   - 4
bibliotecário( متخصــص يف علــم املكتبــات. انظــر »Formação« )التعليــم( علــى 

www.rbe.mec.pt/np4/programa.html التالــي:  العنــوان 

4.3 الكفــاءات الالزمــة لتوفيــر برامــج املكتبــات املدرســية تشــمل مؤهــالت 
ــي:   ــا يل ــة م ــة املهني ــة املدرس ــني مكتب أم

التدريس والتعلم واملناهج الدراسية والتصميم التعليمي والتسليم.   •
إدارة البرنامج: التخطيط التطوير والتصميم والتنفيذ والتقييم والتحسن.    •

تطوير اجملموعات املكتبية والتخزين والتنظيم واالسترجاع.    •
عمليــات وســلوكيات املعلومــات - محــو األميــة ومحــو األميــة املعلوماتيــة واملعرفــة   •

الرقميــة.  
القراءة التشاركية.    •

املعرفة بأدب األطفال والشباب البالغن.    •
معرفة اإلعاقات التي تؤثر على القراءة.    •

معرفة مهارات االتصال والتعاون.    •
معرفة املهارات الرقمية واإلعامية.    •

معرفة املسؤولية األخاقية واالجتماعية.    •
خدمة املصلحة العامة - املساءلة أمام اجلمهور واجملتمع.    •

االلتزام بالتعلم مدى احلياة من خال التطوير املهني املستمر.   •
النقاش مع اخملتصن عن مجال املكتبات املدرسية وتاريخها وقيمها.    •

ميكــن تطويــر الكفــاءات املهنيــة ألمــن املكتبــة مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق 
ــر املهنــي  ــة، أو التطوي ــوم أو دورة تليهــا شــهادة أكادميي - عــادة مــن خــال برنامــج الدبل
املســتمر بعــد االنتهــاء مــن الشــهادة األوليــة يف التدريــس أو يف علــم املكتبــات. الهــدف مــن 
تطويــر الكفــاءات املهنيــة ألمــن املدرســة هــو تفعيــل مهــارات التدريــس واملهــارات املكتبيــة.  

يف البلــدان التــي توجــد فيهــا برامــج تعليميــة خاصــة ألمنــاء املكتبــات املدرســية، ينبغــي 
ــا للتعليــم  أن يشــمل املنهــج، باإلضافــة إلــى الكفــاءات األساســية ألمانــة املكتبــات، فهًم
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)التعلــم، واملناهــج، والتدريــس(، والتكنولوجيا الرقمية والوســائط االجتماعية، والشــباب 
ــا، يجــب أن تــؤدي مجــاالت الدراســة هــذه إلــى فهــم  ــة. مًع والثقافــة، والقــراءة والكتاب
عميــق وشــامل حملــو أميــة املعلومــات مــن منظــور التفكيــر اإلبداعــي وحــل املشــكات. 
ينبغــي أن يتنــاول تعليــم املكتبــة املدرســية أيًضــا دور أمــن مكتبــة املدرســة املهنيــة كقائــد 

مــن اجلانــب، وكوكيــل تغييــر أو محفــز، وكعضــو يف مجتمــع مكتبــة املدرســة.  

مثال:   

 Référentiel de compétences des( ،يف فرنســا يقــدم إطــار الكفــاءات للمدرســن
enseignants(، قائمــة باملهــارات التعليميــة التــي يجــب أن يتقنهــا أي معلــم، مبــا 

يف ذلــك أمــن مكتبــة املدرســة. تتضمــن هــذه القائمــة مهــارات محــددة يف علــوم 
املكتبــات واملعلومــات ألمنــاء املكتبــات املدرســية. يجــب التعــرف علــى مهــارات محــو 
األميــة املعلوماتيــة لــكل عضــو يف املجتمــع التعليمــي: هــذه املعرفــة املشــتركة هــي 

شــرط أساســي ألي تعــاون تربــوي فعــال.  

5.3 أدوار أمني مكتبة املدرسة االحترافية  

تتمثــل األدوار االحترافيــة الرئيســية ألمــن املكتبــة املدرســية بالتعليــم واإلدارة والقيــادة 
والتعــاون واملشــاركة اجملتمعيــة. ســيتم مناقشــة كل دور مبزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه.  

1.5.3 الدور التعليمي  

ويشــمل الــدور التعليمــي ألمــن مكتبــة املدرســة تنوًعــا كبيــًرا يف حــاالت التدريــس حيــث 
تشــمل تعليــم طالــب بشــكل فــردي، تعليــم مجموعــات صغيــرة مــن الطــاب، وتعليــم 
ــر الرســمي  ــي الرســمي وغي ــر املهن ــك يشــمل التطوي ــة. كذل ــى فصــول تعليمي موجــه إل
للزمــاء املعلمــن. أيضــا تشــمل األنشــطة األساســية للعمــل التعليمــي ألمــن املكتبــة 

ــي:   ــة يف الفصــل اخلامــس، مــا يل املدرســية، واملفصل

تعزيز القراءة ومحو األمية.    •
محــو األميــة املعلوماتيــة )مهــارات املعلومــات، الكفــاءات املعلوماتيــة، تدفــق املعلومــات،   •

محــو األميــة اإلعاميــة، الترجمــة(.  
التعلم القائم على االستقصاء )التعلم القائم على حل املشكات والتفكير النقدي(.    •
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تكامل التكنولوجيا.   •
التطوير املهني للمعلمن.    •

2.5.3 الدور اإلداري  

ينطــوي الــدور اإلداري االحتــرايف ألمــن مكتبــة املدرســة علــى تنظيــم أنظمــة التوثيــق 
والعمليــات اخلاصــة مبكتبــة املدرســة لتحقيــق االســتخدام األمثــل. وهــذا يشــمل مرافــق 
املكتبــة واملــوارد املاديــة، والبرامــج واخلدمــات التربويــة )املاديــة والرقميــة علــى حــد 
الســواء(. قــد تلعــب إدارة املــوارد البشــرية أيًضــا جــزًءا مــن هــذا الــدور - مــن خــال 

ــة واختيارهــم وتدريبهــم واإلشــراف عليهــم وتقييمهــم.   تعيــن املوظفــن يف املكتب

3.5.3 الدور القيادي والتعاوني 

إن الــدور الرئيســي ألمــن مكتبــة املدرســة هــو املســاهمة يف حتقيــق مهمــة املدرســة 
وأهدافهــا بالتعــاون مــع مديــري املــدارس واملدرســن، يقــوم أمــن املكتبــة بتطويــر وتنفيــذ 
ــع.  ــم للجمي ــي تدعــم التدريــس والتعل ــة املرتبطــة باملناهــج والبرامــج الت خدمــات املكتب
حيــث يســاهم أمــن املكتبــة باملعرفــة واملهــارات املتعلقــة بتوفيــر املعلومــات واســتخدام 
املــوارد ملثــل هــذه األنشــطة التعليميــة والتعلميــة مثــل االســتقصاء واملشــاريع، وأنشــطة 
حــل املشــكات، وأنشــطة محــو األميــة، والقــراءة املشــتركة، واألنشــطة الثقافيــة. وميكــن 
ألمــن مكتبــة املدرســة أن يقــوم بــدوره مبفــرده أو بالتعــاون مــع متخصصــن آخريــن 
يف املدرســة، يف إدخــال التكنولوجيــا ويف توفيــر التطويــر املهنــي للمدرســن وللمــدراء.  
يعتبــر التعــاون جــزًءا أساســًيا مــن عمــل أمــن مكتبــة املدرســة. حيــث يعمــل أمــن مكتبــة 
املدرســة مــع مديــري املدرســة يف دعــم مســاهمة املكتبــة يف مهمــة املدرســة وأهدافهــا. 
لــذا يجــب أن يقــدم أمــن املكتبــة املدرســي تقريــًرا مباشــرة إلــى املديــر أو مــن ينــوب عنــه 
بشــكل مســتمر حول األعمال املنجزة، وأن يشــارك يف التخطيط على مســتوى املدرســة 
ضمــن فريــق القيــادة، والتعــاون مــع أمنــاء املكتبــات املدرســية اآلخريــن مــن أجــل تعزيــز 

وتطويــر مهاراتهــم يف التطويــر املهنــي والتعلــم.    

مثال  

يف شمال تكساس، الواليات املتحدة األمريكية، يجتمع مدراء العديد من املكتبات 
املدرسية شهرًيا لتبادل األفكار وتقدمي مناهج جديدة للبرامج واخلدمات.  
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مثال  

املكتبــات  أمنــاء  مــن  راســخة  إقليميــة  مجموعــات  هنــاك  املتحــدة،  اململكــة  يف 
التواصــل.  وفــرص  للتدريــب  دراســي  فصــل  كل  تلتقــي  التــي  املدرســية 

 4.5.3 مشاركة اجملتمع  

تشــمل املشــاركة اجملتمعيــة البرمجــة، وتنميــة اجملموعــات املكتبيــة، وجهــود التوعيــة 
التــي ترحــب بجماعــات ثقافيــة ولغويــة وأصليــة وفريــدة متنوعــة يف مكتباتنــا. ينبغــي أن 
تعتــرف املكتبــات املدرســية بأهميــة األســر يف تعليــم أبنائهــا وقيمــة نقــل املعــارف بــن 

األجيــال.  

يجــب دعــم األطفــال مــن قبــل العائــات واجملتمعــات، وأن يكــون هنــاك نهــج شــامل 
املدرســية لدعــم  املكتبــات  العمــل يف  مــن  مــن خلفيــات متنوعــة  ميّكــن األشــخاص 
الوصــول العــادل إلــى املعلومــات واألفــكار وأعمــال اخليــال مــن أجــل صاحلهــم الثقــايف 
أن  إلــى  اإلشــارة هنــا  واالقتصــادي. جتــدر  والدميقراطــي  والتعليمــي  واالجتماعــي 
ــن  ــة ب ــروة واملعرف ــل الث ــات هــي نق ــن اجملتمع ــد م ــم األساســية للعدي ــن القي واحــدة م
األجيــال. التحــدي يكمــن يف أن يتــم نقــل املعرفــة بطريقــة فعالــة وذات مغــزى لأطفــال 
قــد يختلــف بشــكل كبيــر مــن بلــد آلخــر بســبب تأثيــر الثقافــة الســائدة التــي تعمــل بهــا 
ــل عناصــر أساســية يف  ــة« األطفــال و »االنتمــاء« متث ــأن »هوي ــة املدرســة. علمــا ب مكتب

ــل العلمــي.    ــة والتحصي محــو األمي

يجــب علــى أمــن مكتبــة املدرســة أيًضــا إن أمكــن التواصــل مــع مجموعــات املكتبــة األخرى 
داخــل اجملتمــع األوســع، مبــا يف ذلــك املكتبــات العامــة وجمعيــات املكتبــات مــن أجــل 
حتســن خدمــات املكتبــات لأطفــال والشــباب يف مجتمــع معــن. كذلــك، ينبغــي أن تســعى 
املكتبــات املدرســية واملكتبــات العامــة إلــى التعــاون فيمــا بينهــا وإبــرام اتفــاق تعــاون مكتــوب 
يتضمــن: تدابيــر مشــتركة للتعــاون؛ مواصفــات وتعريــف مجــاالت التعــاون؛ توضيــح اآلثــار 
االقتصاديــة وكيفيــة تقاســم التكاليــف؛ وحتديــد فتــرة زمنيــة مجدولــة للتعــاون. مــن أمثلــة 
مجــاالت التعــاون: التدريــب املشــترك للموظفــن، تطويــر اجملموعــات والبرامــج املكتبيــة، 
تنســيق اخلدمــات اإللكترونيــة، زيــارات طــاب املــدارس إلــى املكتبــة العامــة، تعزيــز 

القــراءة واملعرفــة والتســويق املشــترك خلدمــات املكتبــات لأطفــال والشــباب.  

يف أوســلو- النرويــج، قامــت إدارة املدرســة واملكتبــة العامــة باتفــاق تعاونــي وعقــد عــدة 
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اجتماعــات منتظمــة ملناقشــة موضوعــات تتعلــق بـــ 120 مكتبــة مدرســية يف املدينــة، 
ومت االتفــاق علــى أن تقــوم املكتبــة العامــة بتقــدمي املشــورة وتقــدمي قــروض لشــراء 
ــل القــراءة ومحــو  ــم تقــدمي املشــورة يف مجــاالت مث ــة للمــدارس، حيــث يت مــواد إضافي
األميــة، وتطويــر اجملموعــة، وتنظيــم مســاحة املكتبــة املدرســية. ميكــن جلميــع املكتبيــن 
واملدرســن يف املــدارس طلــب املســاعدة مــن هــذه اخلدمــة املدرســية عــن طريــق البريــد 
اإللكترونــي أو الهاتــف. وأيضــا إرســال املــواد التــي ال تســتطيع املــدارس شــراءها أو ال 

تســتخدم بانتظــام إلــى مكتبــة املدرســة أو مباشــرة إلــى الفصــول الدراســية.  

5.5.3 ترويج برامج وخدمات املكتبة  

يشــمل الترويــج للبرامــج واخلدمــات املكتبيــة التواصــل مــع املســتخدمن حــول مــا تقدمــه 
املكتبــة ومطابقــة تلــك البرامــج واخلدمــات الحتياجــات وتفضيات املســتخدمن. كذلك 
يجــب العمــل علــى الترويــج بشــكل نشــط للبرامــج واخلدمــات والتســهيات التــي تقدمهــا 
مكتبــة املدرســة حتــى تكــون اجملموعــات املســتهدفة علــى درايــة بــدور املكتبــة كشــريك 
يف التعلــم وكمقــدم للبرامــج واخلدمــات واملــوارد. علمــا بــأن اجملموعــات املســتهدفة 
للتواصــل ولتعزيــز خدمــات املكتبــة تتمثــل يف املديــر ومســاعديه، ورؤســاء األقســام 
واملدرســن والطــاب وأوليــاء األمــور، ومــن املهــم ضبــط وتعديــل هــذا التواصــل ليتوافــق 

مــع طبيعــة املدرســة واجملموعــات املســتهدفة اخملتلفــة.  

يجــب أن يكــون لــدى مكتبــة املدرســة خطــة ترويــج مكتوبــة، يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع 
ــة:  ــة التدريــس. يجــب أن تتضمــن اخلطــة العناصــر التالي إدارة املدرســة وأعضــاء هيئ
األهــداف؛ خطــة عمــل تشــير إلــى كيفيــة حتقيــق األهــداف؛ وطــرق التقييــم التــي ســيتم 

مــن خالهــا تقييــم جنــاح خطــة العمــل.  

6.3 أدوار واختصاصات موظفي املكتبة املدرسية شبه املهنية 

 موظفــو املكتبــة املدرســية شــبه املهنيــة )أي مســاعدي املكتبــة، فنيــو املكتبــات( يقدمــون 
وظائفهــم  خــال  مــن  املكتبــة  أمــن  عمــل  ويدعمــون  املكتبــة  أمــن  إلــى  تقاريرهــم 
الكتابيــة والتكنولوجيــة. يجــب أن يحصــل موظفــو املكتبــة املدرســية شــبه املهنيــة علــى 
التدريــب والتطويــر الازمــن للروتــن التشــغيلي ملكتبــة املدرســة، مثــل وضــع الكتــب 
علــى الرفــوف، واإلقــراض، وإعــادة املــواد ومعاجلتهــا، وتوفيــر اخلدمــات الفنيــة املتعلقــة 
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بــإدارة خدمــات التدويــر والفهرســة عبــر اإلنترنــت التــي توفــر أيًضــا إمكانيــة الوصــول 
إلــى املــوارد الرقميــة.  

7.3 أدوار واختصاصات متطوعي املكتبة املدرسية  

 يجــب أال يعمــل املتطــوع كبديــل ألمــن املكتبــة، ويســمح لهــم بلعــب أدوار دعــم تســتند 
إلــى اتفاقيــات تعطــي إطــاًرا رســمًيا ملشــاركتهم يف أنشــطة املكتبــات املدرســية. ميكــن 
للطــاب أيًضــا العمــل كمتطوعــن يف املكتبــات املدرســية ضمــن أدوار محــددة بدقــة 
وحتــت إشــراف. ويجــب أن يكــون الطــاب املتطوعــون طاًبــا كبــاًرا، يتــم اختيارهــم مــن 
خــال عمليــة تقــدمي طلبــات رســمية وتدريبهــم للقيــام مبهــام مثــل املســاعدة يف إنشــاء 
شاشــات العــرض وإعــادة تخزيــن مــواد املكتبــات والقــراءة مــع األطفــال األصغــر ســًنا، 

والتوصيــة بالكتــب لزمائهــم مــن الطــاب.  

مثال  

يف واليــة ميشــجان بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، تســاهم مكتبــة تابعــة ملدرســة 
املكتبــة  الكواليــس باحملافظــة علــى عمــل  مــا وراء  ابتدائيــة مــن خــال عملهــا 
بساســة. مــرة واحــدة يف األســبوع، يضــع الطــاب املــواد علــى الرفــوف، ويجمعــون 
الكتــب مــن الفصــول الدراســية يف ريــاض األطفــال، ويســاعدون يف بعــض األحيــان 

يف وضــع عامــات علــى العناصــر اجلديــدة وتشــفيرها.  

مثال  

ببرنامــج  امللتحقــن  الثانويــة  املــدارس  طــاب  يســاعد  إيطاليــا،  رومــا  يف 
االحتياجــات اخلاصــة يف احلفــاظ علــى عمــل املكتبــة بساســة، ممــا ســاهم يف 
إدارة املكتبــة والتطــور الشــخصي للطــاب. كذلــك ســاعد الطــاب خــال مرحلــة 
جتديــد املكتبــة ممــا حفــز مهــارات التنســيق وزيــادة االهتمــام، وزاد مــن تقديرهــم 

لذاتهــم.  

مثال  

يف هنغاريــا، كان إلزاميــًا منــذ عــام 2012 علــى طــاب املــدارس الثانويــة القيــام 
بعمــل تطوعــي يفيــد املجتمعــات احملليــة، وميكــن القيــام بهــذا العمــل التطوعــي 

أيًضــا يف املكتبــات املدرســية والعامــة.
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  8.3 املعايير األخالقية  

يتحمــل كل مــن يعمــل يف املكتبــة املدرســية، مبــا يف ذلــك املتطوعــون، مســؤولية مراعــاة 
املعاييــر األخاقيــة العاليــة يف تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع جميــع أعضــاء اجملتمــع 
املدرســي. ويجــب عليهــم أن يســعوا إلــى وضــع حقــوق مســتخدمي املكتبــة قبــل راحتهــم 
وتفــادي التحيــز يف مواقفهــم الشــخصية ومعتقداتهــم عنــد تقــدمي خدمــة املكتبــة، 
والتعامــل مــع اجلميــع )األطفــال والشــباب والبالغــن( علــى قــدم املســاواة بغــض النظــر 
عــن قدراتهــم وخلفيتهــم واحملافظــة علــى حقوقهــم يف اخلصوصيــة وحقهــم يف املعرفــة.  

يجــب علــى كل شــخص يعمــل يف املكتبــة املدرســية، مبــا يف ذلــك املتطوعــون، جتســيد 
ــة،  ــة، العقاني ــة الفكري ــات: اإلشــراف، اخلدمــة، احلري ــة املكتب ــم األساســية ألمان القي
املســجلة،  واملعلومــات  املعرفــة  إلــى  الوصــول  يف  املســاواة  والتعلــم،  األميــة  محــو 
اخلصوصيــة، والدميقراطيــة. تتجســد القيــم األساســية للمســاواة يف الوصــول إلــى 
املعرفــة واملعلومــات املســجلة واحلريــة الفكريــة يف املــادة 19 مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق 

ــا  ــم اإلف اإلنســان ويف قي

)www.ifla.org/about/more(.  
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  الفصل الرابع:

املصادر املادية والرقمية ملكتبة املدرسة  
  

»يدعــم موظفــو املكتبــة اســتخدام الكتــب ومصــادر املعلومــات األخــرى، بــدًءا مــن اخليــال 
إلــى الفيلــم الوثائقــي، ومــن الطباعــة إلــى اإللكترونيــة، ســواء يف املوقــع أو يف مــكان 
بعيــد. املــواد تكّمــل وتثــري الكتــب املدرســية واملــواد التعليميــة واملنهجيــات. )بيــان املكتبــة 

املدرســية(. 

1.4 مقدمة  

تتضمــن املــوارد املاديــة والرقميــة ملكتبــة املدرســة مرافــق ومعــدات ومجموعــات مــن 
املصــادر للتعليــم والتعلــم، وذلــك علــى نحــو متزايــد عــن طريــق توســع التكنولوجيــا مــن 
ــة  ــا تســهل التقني ــع، كم ــى اجملتم ــى املدرســة ككل وإل ــة املدرســة إل نطــاق وصــول مكتب
الوصــول إلــى مــوارد املكتبــة املدرســية علــى مــدار الســاعة طــوال األســبوع وخــارج 
ــة  ــك يجــب أن تتطــور املرافــق واملعــدات ومجموعــات مكتب أوقــات عمــل املدرســة، لذل

املدرســة اســتجابة للتغيــرات يف احتياجــات التعليــم والتعلــم للطــاب واملعلمــن. 

 

2.4 املرافــق: وظائــف واســتخدامات املكتبــات املدرســية لهــا أهمية كبيــرة عند تخطيط 
املبانــي املدرســية اجلديــدة وجتديــد املبانــي القائمــة، لــذا يجــب أن ينعكــس الــدور 
التعليمــي ملكتبــة املدرســة يف منشــآتها، كمــا أنــه جــاري تصميــم العديــد مــن املكتبــات 
املدرســية علــى أنهــا »مشــاعات للتعلــم« اســتجابة ملشــاركة املســتخدمن يف »الثقافــة 
القائمــة علــى املشــاركة«، ممــا يوســع أدوار املســتخدمن مــن مســتهلكي املعلومــات 
إلــى مبدعــي املعلومــات، وأيضــا توفــر مشــاعات التعلــم باملكتبــة التســهيات واملعــدات 

ــة.   ــم والدراســة التقليدي ــى مســاحات التعل ــة إل ــاج املعلومــات باإلضاف الازمــة إلنت

1.2.4 املوقع واملساحة  

ــد  ــة املدرســية، ولكــن مــن املفي ــم مرافــق املكتب ــة حلجــم وتصمي ــر عاملي ال توجــد معايي
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وجــود معاييــر تســتند إليهــا تقديــرات التخطيــط بشــكل عــام حيــث تنتقــل املكتبــات مــن 
منــوذج مرتكــز علــى املــوارد إلــى منــوذج يركــز علــى املتعلــم: 

غالبــاً مــا يتــم تصميــم املكتبــات املدرســية واألكادمييــة علــى أنهــا مشــاعات تعلــم، لــذا 
يجــب إدراج االعتبــارات التاليــة يف تخطيــط مرافــق املكتبــة املدرســية:  

موقع مركزي، يف الطابق األرضي إن أمكن.    •
سهولة الوصول وقربها من الفصول التعليمية.    •

عوامل الضوضاء، على األقل بعض أجزاء املكتبة خالية من الضوضاء اخلارجية.    •
ضوء مناسب وكاف، طبيعي أو اصطناعي.    •

درجــة حــرارة الغرفــة املناســبة )علــى ســبيل املثــال: تكييــف الهــواء والتدفئــة( لضمــان   •
ظــروف عمــل جيــدة علــى مــدار الســنة وكذلــك احلفــاظ علــى اجملموعــات.  

تصميم مناسب ملستخدمي املكتبات من ذوي االحتياجات اخلاصة.    •
الكتــاب(،  وزن  الغــاف،  الكتــب )صابــة  مســاحة جلمــع  لتوفيــر  مناســب  حجــم   •
وروايــات اخليــال وغيرهــا، والصحــف واجملــات، واملــوارد غيــر املطبوعــة واألخــرى 
القــراءة، ومحطــات عمــل  التــي حتتــاج التخزيــن، ومســاحات الدراســة، ومناطــق 

الكمبيوتــر، ومناطــق العــروض التقدمييــة، ومناطــق العمــل ألمنــاء املكتبــة.  
املرونة للسماح بتعدد األنشطة والتغييرات املستقبلية يف املناهج والتكنولوجيا.   •

2.2.4    تنظيم املساحات  

يلزم توفير اجملاالت الوظيفية التالية:  

مجــال الدراســة والبحــث - مســاحة ملكتــب املعلومــات والكتالوجــات واحملطــات علــى   •
اإلنترنــت وجــداول الدراســة والبحــث واملــواد املرجعيــة واجملموعــات األساســية.  

ــي تشــجع القــراءة  ــات الت ــر الرســمية - مســاحة للكتــب والدوري مســاحة القــراءة غي  •
والكتابــة، والتعلــم مــدى احليــاة، والقــراءة للمتعــة.  

املنطقــة التعليميــة - مســاحة بهــا مقاعــد تائــم اجملموعــات الصغيــرة واجملموعــات   •
الكبيــرة والتعليــم الرســمي للفصــل الدراســي بالكامــل، مــع تكنولوجيــا تعليمية مناســبة 

ومســاحة للعــرض )يوصــى عــادةً  باســتيعاب ٪10 مــن الطــاب(.  
والفــرق  لأفــراد  مســاحة   - اجملموعــة  ومشــروعات  اإلعامــي  لإلنتــاج  مســاحة   •
والفصــول الدراســية )تُســمى غالًبــا »اخملتبــرات« أو »أماكــن للنقــاش وتبــادل األفــكار 

بــن الطــاب«(.  
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منطقــة إداريــة - مســاحة ملكتــب اإلعــارة واإلرجــاع، ومكتــب األمنــاء، ومســاحة ملعاجلة   •
مــواد وســائط املكتبــة، ومســاحة لتخزيــن املعــدات واللــوازم واملــواد. 

3.2.4 الوصول املادي والرقمية  

الوصــول املــادي والرقمــي إلــى املكتبــة يجــب أن يصــل حلــدوده القصــوى بســبب توفــر 
التكنولوجيــا ميكــن الوصــول الرقمــي إلــى مصــادر املعلومات املقدمة يف املكتبة املدرســية 
وخارجهــا ويف أي وقــت، فعندمــا تكــون أعــداد املوظفــن محــدودة يفضــل تبنــي أنظمــة 

إشــرافيه مرنــة تشــمل اســتخدام متطوعــن بالغــن مدّربــن.  

3.4  تطوير وإدارة اجملموعة املكتبية  

يجــب أن توفــر املكتبــة املدرســية مجموعــة واســعة مــن املصــادر املاديــة والرقميــة لتلبيــة 
احتياجــات املســتخدمن تراعــي أعمارهــم واللغــة والتركيبــة الســكانية، إن تطوير اجملموعات 
املكتبيــة بشــكل مســتمر لضمــان حصــول املســتخدمن علــى مصــادر جديــدة وذات صلــة. مــن 
املهــم أيضــا أن حتــدد السياســة املتبعــة إلدارة اجملموعــة املكتبيــة الهــدف مــن اجملموعــة 
املكتبيــة ونطاقهــا ومحتوياتهــا باإلضافــة إلــى كيفيــة الوصــول إلــى املصــادر اخلارجيــة، 
وتســاعد علــى ضمــان توفــر مجموعــة واســعة مــن املــوارد عاليــة اجلــودة، علمــا بــأن املصــادر 
الرقميــة مثــل الكتــب اإللكترونيــة )املرجعيــة، واخلياليــة، وغيــر اخلياليــة(، وقواعــد البيانــات 
التعليميــة  واملــواد  الفيديــو،  وألعــاب  علــى اإلنترنــت، والصحــف واجملــات اإللكترونيــة، 

متعــددة الوســائط، أصبحــت علــى نحــو متزايــد جــزًءا كبيــًرا مــن مصــادر املكتبــة.  

باإلضافــة إلــى اجملموعــات التــي تلبــي احتياجــات تعلــم الطــاب، يجــب أن تتضمــن 
ــة أو للمدرســن  ــي املكتب ــة، ســواء ملوظف ــن املصــادر املهني ــة املدرســة مجموعــة م مكتب
ــم جديــدة(، وأيضــا  )علــى ســبيل املثــال: املــواد التعليميــة، طــرق وأســاليب تدريس/تعل

ــة الطــاب.   ــى رعاي ــاء والقائمــن عل ــى اآلب ــة إل مجموعــة مــن املصــادر املوجه

مثال  

يف رومــا إيطاليــا، طــّورت املكتبــة يف مدرســة ابتدائيــة »رف لآلبــاء« حيــث تتــاح 
مخــاوف  مثــل  محــددة  وموضوعــات  التعليــم،  الطفــل،  نفــس  علــم  عــن  مــوارد 

الــذات.   واحتــرام  األطفــال 
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1.3.4   سياسات وإجراءات إدارة اجملموعة املكتبية  

يعمــل أمــن مكتبــة املدرســة مــع مديــري املــدارس واملدرســن مــن أجــل تطويــر سياســة 
عامــة إلدارة اجملموعــة املكتبيــة تســتند إلــى املنهــج الدراســي واحلاجــات واملصالــح 

ــوع اجملتمــع خــارج املدرســة.   اخلاصــة باجملتمــع املدرســي ويجــب أن يعكــس تن

يجب تضمن العناصر التالية يف بيان السياسة العامة إلدارة اجملموعة املكتبية:  

مهمة املكتبة املدرسية تتفق مع بيان مكتبة مدرسة ايفا / اليونسكو.    •
تقدمي سياسة حتفظ احلرية الفكرية وحرية املعلومات.    •

توضيــح الغــرض مــن السياســة العامــة إلدارة اجملموعــات املكتبيــة، وعاقتهــا باملنهــج   •
وبالهويــة الوطنيــة، واألصــل، والثقافــة واللغويــات.  

بيان األهداف الطويلة والقصيرة األجل لتوفير املصادر واملوارد.    •
حتديد املسؤوليات اخلاصة بإصدار القرارات املتعلقة بإدارة اجملموعات املكتبية.    •

يجــب أن توضــح السياســة أن بنــاء اجملموعــة املكتبيــة هــو جهــد تعاونــي وأن املعلمــن 
بوصفهــم خبــراء يف املوضــوع لديهــم معرفــة قّيمــة باحتياجــات طابهــم، ويلعبــون دوًرا 
هاًمــا يف املســاعدة يف بنــاء مجموعــات املكتبــة. كذلــك يجــب أن تضع السياســة املقترحة 
طريقــة إلعــادة النظــر يف املــوارد مبــا يتفــق مــع مبــادئ احلريــة الفكريــة وحــق األطفــال 
ــاء املكتبــات املدرســية  يف املعرفــة، كمــا يجــب أن حتــدد السياســة أيًضــا مســؤولية أمن
ــواد، بغــض النظــر عــن مصــدر  ــى امل ــة عل ــة لفــرض الرقاب ــود املبذول ــة اجله يف مقاوم

الدعــوات للحــد مــن املــوارد أو الوصــول إليهــا.  

يجــب وضــع إجــراءات لتطويــر وإدارة مجموعــة املكتبــة املدرســية بشــكل واضــح مــن 
ــي يجــب أن  ــة، بالتال ــة سياســة إدارة اجملموع ــة أو كملحــق لوثيق ــة منفصل خــال وثيق
تقــود الوثيقــة اختيــار واقتنــاء املصــادر، وتقــدم معاييــر للتجهيــز والتنظيــم )الفــرز، 
التصنيــف، التجزئــة( للمصــادر، ولصيانــة وإصــاح واعــادة اختيــار او كيفيــة التخلــص 
مــن املصــادر. أيضــا يجــب أن يتضمــن الدليــل إرشــادات تتعلــق بكيفيــة احلصــول علــى 
ــا وعامليــا، والتــي تعكــس الهويــات القوميــة واإلثنيــة والثقافيــة  املصــادر الصــادرة محلًي
واللغويــة واألصليــة ألعضــاء اجملتمــع املدرســي، كمــا يجــب أن يوفــر الدليــل أيًضــا 

ــرة للجــدل.   ــواد املثي إرشــادات واضحــة إلعــادة النظــر يف امل

مثــال: يف فرنســا، يضــع أمــن مكتبــة املدرســة سياســة اســتحواذ بالتشــاور مــع اجملتمــع 
املدرســي املرتبــط بالسياســات التــي مت توضيحهــا مــن خــال املناهــج الدراســية يف 
املدرســة واألنشــطة التعليمية، كما هو محدد يف الوصايا العشــرة لسياســة االســتحواذ. 
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www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaireacquisi--
  tion-traitement/les-10-commandements-dune-politique-dacquisition.html

2.3.4   القضايا املتعلقة باملصادر الرقمية  

تقــدم مكتبــة املدرســة وظيفــة مهمــة كنقطــة وصــول هامة جملتمعنــا القائم علــى املعلومات، 
بحيــث توفــر إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر املعلومــات الرقميــة التــي تعكــس املناهــج 
ــة التشــاركية  ــد ســاهمت الثقاف ــة املســتخدمن. فق ــات وثقاف ــك اهتمام الدراســية وكذل
الناشــئة التــي مكنتهــا وســائل اإلعــام االجتماعيــة يف توســيع دور مســتخدم املكتبــة، مــن 
مســتهلك للمعلومــات إلــى منشــئ للمعلومــات. ونتيجــة لذلــك يتعــن علــى أمنــاء املكتبــات 
)وكذلــك مــدراء املــدارس( يف املــدارس التفكيــر بتوفيــر »مســاحات عمــل« مــع أجهــزة 
كمبيوتــر وغيرهــا مــن معــدات اإلنتــاج الازمــة ألنشــطة التعلــم العملــي، مبــا يف ذلــك 
إنشــاء منتجــات املعلومــات )علــى ســبيل املثــال، مقاطــع الفيديــو، واملدونات، والبرودكاســت 

)البــث الصوتــي(، واملشــروعات ثاثيــة األبعــاد، وامللصقــات، والرســوم البيانيــة(.  

إن التوافــر املتزايــد للمصــادر الرقميــة وســهولة الوصــول إلــى اإلنترنــت تدفــع باجتــاه أن 
ــاً  ــوارد وفهرســتها وفق ــة املدرســية مناســباً لتصنيــف امل يكــون نظــام الفهرســة يف املكتب
للمعاييــر الببليوغرافيــة الدوليــة أو الوطنيــة املقبولــة لتســهيل إدراج مكتبــة املدرســة يف 
شــبكات أوســع. ففــي العديــد مــن األماكــن حــول العالــم، تســتفيد املكتبــات املدرســية مــن 
االرتبــاط ببعضهــا البعــض داخــل مجتمــع محلــي أو إقليمــي مــن خــال احتــاد أو نظــام 
فهرســة مشــترك. وميكــن لهــذا التعــاون زيــادة كفــاءة وجــودة اختيــار املصــادر، والفهرســة، 
واملعاجلــة، ممــا يجعــل مــن األســهل اجلمــع بــن املصــادر لتحقيــق أقصــى تأثيــر. يف 
ــة  ــات املدرســية مــن االئتافــات أو مــن اجلهــود احلكومي أماكــن أخــرى، تســتفيد املكتب
التــي تســهل تقاســم املــوارد لقواعــد البيانــات التجاريــة باهظــة الثمــن )علــى ســبيل املثــال 

ال احلصــر، املنهــل، املنظومــة، رشــف ...الــخ(. واملــواد املرجعيــة عبــر اإلنترنــت.  

مثال  

باللغتــن  اجلــودة  عاليــة  اإلنترنــت  عبــر  املعلومــات  مصــادر  كنــدا،  ألبرتــا  يف 
اإلجنليزيــة والفرنســية يتــم توفيرهــا ومتويلهــا بشــكل كامــل يف املقاطعــة مــن 
قبــل وزارة التعليــم جلميــع الطــاب واملعلمــن مــن خــال مركــز مرجعــي علــى 

اإلنترنــت.  

www.learnalberta.ca/OnlineReferenceCentre.aspx.  
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مثال  

يف فرنســا، ســهولة الوصــول إلــى املــوارد الرقميــة واســتخدامها مــن قبــل الطــاب 
متاحة بفضل منصة Correlyce مع أكثر من 300 مصدر من املصادر التحريرية 
تلــك  الرقميــة  املجموعــات  إدارة  معاييــر  تشــبه    www.correlyce.fr واملفهرســة. 
ذلــك، هنــاك  مــن  الرغــم  املطبوعــة. علــى  املكتبيــة  بــإدارة املجموعــات  اخلاصــة 

بعــض االعتبــارات اخلاصــة:  

القــدرة علــى الوصــول لإلنترنــت - هــل ستتحســن هــذه القــدرة أم تقــل بســبب   •
تفضيــل مصــدر رقمــي علــى مصــدر مطبــوع؟  

ــى  ــى عل ــي أعل ــة املصــدر الرقم ــة - هــل ســتكون تكلف ــة والتقني املســائل املالي  •
املــدى البعيــد بســبب رســوم الترخيــص املســتمرة أو تكاليــف التغييــر املتعلقــة 

بالصيــغ املســتحدثة؟  
ــوق النشــر أو شــروط  ــن حق ــد قوان ــة والرخــص - هــل تقي ــا القانوني القضاي  •
الترخيــص اخلاصــة باملــواد الرقميــة عــدد املســتخدمن أو الوصــول لإلنترنــت 

مــن خــارج املوقــع أو خصوصيــة املســتخدم؟  
األمن - كيف سيتم حماية الوصول إلى املصادر الرقمية؟   •

3.3.4   معايير اجملموعات املكتبية  

اليــوم عندمــا تتضمــن مجموعــة مكتبــة مدرســية العديــد مــن املصــادر الرقميــة املتوفــرة 
علــى املوقــع االلكترونــي أو مــن خــال قواعــد بيانــات جتاريــة خارجيــة ومــواد مرجعيــة 
تطويرهــا  يصعــب  التقليديــة  املدرســية  املكتبيــة  اجملموعــة  معاييــر  فــإن  مرخصــة، 
وتطبيقهــا. لــذا، ينبغــي أن تســتند قــرارات تطويــر اجملموعــة املكتبيــة ملتطلبــات املناهــج 
الدراســية واألســاليب التعليميــة بغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود معاييــر وطنيــة 

أو محليــة للمجموعــة املكتبيــة املدرســية.  

هنــاك حاجــة إلــى مجموعــة مكتبيــة متوازنــة مــن العناصــر احلاليــة وذات الصلــة 
لضمــان الوصــول إلــى املصــادر مــن قبــل املســتخدمن مــن مختلــف األعمــار والقــدرات 
وأمنــاط التعلــم واخللفيــات. كذلــك، يجــب أن تدعــم اجملموعــة املكتبيــة املنهــج الدراســي 
مــن خــال مصــادر املعلومــات املاديــة أو الرقميــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى 
مكتبــة املدرســة احلصــول علــى مــواد تعليميــة ألغــراض الترفيــه مثــل الروايــات الشــعبية 
ــام واجملــات والقصــص املصــورة  ــر واألف ــاب الكمبيوت أو الرســومية واملوســيقى وألع
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وامللصقــات، ويتــم اختيــار هــذه املصــادر بالتعــاون مــع الطــاب لضمــان أن تعكــس علــى 
اهتماماتهــم وثقافتهــم.  

مثال  

أصدرت إدارة التعليم يف والية كارولينا اجلنوبية يف الواليات املتحدة األمريكية 
معاييــر تطويــر املجموعــات املكتبيــة يف عــام 2012. ووفقــا ألعــداد املجلــدات لــكل 

تلميــذ، تعتبــر املجموعــة املكتبيــة 

»معرضــة للخطــر« )11 مجلــدا ً( أو »أساســية« )13( أو »منوذجيــًا« )15(. النســبة 
املئويــة للمــواد اخلياليــة وغيــر اخلياليــة يجــب أن تختلــف يف املجموعــة املكتبيــة 

وفًقــا للنطاقــات الصفيــة ووفًقــا ملشــاريع أو احتياجــات محــددة حملــو األميــة.  

4.3.4   تقاسم املصادر  

يجــب أن تعــزز املكتبــات املدرســية الوصــول إلــى مــواد املكتبــة ملســتخدميها مــن خــال 
االســتعارة املتبادلــة بــن املكتبــات وتقاســم املصــادر اخملتلفــة، فاملشــكلة أنــه هنالــك 
القليــل جــدا مــن النظــم والقواعــد التــي تنظــم هــذا العمــل ممــا يصعــب علــى املكتبــات 
املدرســية تقليديــة القيــام بهــذه املهــام. لذلــك مــن األســهل ترتيــب االســتعارة وتقاســم 
املصــادر بــن املكتبــات عنــد توفــر كتالــوج موحــد أو عــن طريــق الوصــول املشــترك إلــى 

قواعــد البيانــات علــى اإلنترنــت واملــواد املرجعيــة الرقميــة.  

أمثلة:    •

مدرســة   15 و  عليــا  ثانويــة  مدرســة   26 مكتبــات  شــكلت  إيطاليــا،  فيســينزا  يف 
)مدرســة إعدادية وابتدائية( وعضوين خاصن )مؤسســة وشــركة( شــبكة موحدة 
لتقاســم املصــادر وبرمجيــات املكتبــات ولتوفيــر االســتعارة املتبادلــة بــن املكتبــات 

www.rbsvicenza.org/index.php.screen=news&loc=S&osc=news&orderby=Autore؟

يف البرتغــال، متتلــك املــدارس واملكتبــات العامــة شــبكة وتشــترك يف نفــس نظــام 
  www.rbe.mec.pt/np4/home اآللــي.  واملكتــب  الفهرســة 

 Broad / يف هولنــدا وفانــدرز، تقــع املكتبــة يف قلــب »مدرســة بريــدي« )مدرســة
Community(. تعــد املكتبــة املدرســية مركــًزا متكامــًا وشــامًا للمعرفــة، والــذي 
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يوفــر أيًضــا مفتــرق طــرق ملجموعــة مــن اخلدمــات التعليميــة املجتمعيــة )علــى 
ســبيل املثــال، مدرســة الروضــة واملدرســة االبتدائيــة وصالــة األلعــاب الرياضيــة(. 

 www.bredeschool.nl/home.html
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الفصل اخلامس:
برامج وأنشطة املكتبة املدرسية  

  
»تعد مكتبة املدرسة جزًءا ال يتجزأ من العملية التعليمية«. بيان املكتبة املدرسية  

1.5   مقدمة  

لكــي تنجــح مكتبــة املدرســة يف حتقيــق رســالتها التعليميــة يجــب علــى القائمــن عليهــا 
بشــكل نشــط إشــراك اجملتمــع التعليمــي باألنشــطة التعليميــة واخلدميــة مــن خــال 
برامــج مدروســة جيــًدا. علمــا بــأن البرامــج واألنشــطة التــي تقدمهــا املكتبــة املدرســية 
تتبايــن يف جميــع أنحــاء العالــم ألنهــا حتتــاج إلــى التوافــق مــع أهــداف املدرســة واجملتمــع 

األوســع )انظــر القســم 3.5.4 مشــاركة اجملتمــع(.  

كمــا تختلــف املصطلحــات املســتخدمة لوصــف برامــج وأنشــطة مكتبــة املدرســة حــول 
ــى  ــرة عل ــراء متحمســن ومه ــر ق ــة تطوي ــم وصــف عملي ــال، يت ــى ســبيل املث ــم. عل العال
ــة  ــراءة التطوعي ــى نطــاق واســع« أو »الق ــراءة عل ــراءة« أو »الق ــج الق ــه مشــروع »تروي أن
ــض  ــة«. بغ ــن أجــل املتع ــراءة م ــة« أو »الق ــة أو الترويحي ــراءة الترفيهي ــة« أو »الق اجملاني
النظــر عــن املســميات، عمليــة تطويــر قــارئ ماهــر لديــه دافــع للقــراءة هــو جانــب هــام 

ــم.   ــع أنحــاء العال ــة املدرســية واألنشــطة يف جمي مــن برامــج املكتب

   مثال  

يروج برنامج القراءة)Readathon( الســنوي يف ناميبيا لثقافة القراءة من خال 
تزويــد األطفــال بالقصــص بلغاتهــم األصليــة )يوجــد يف ناميبيــا 13 لغــة مكتوبــة( 

وقــد كان دافًعــا لنشــر كتــب األطفــال باللغــات احملليــة للمــدارس واملكتبات.  

مجــال آخــر مــن املصطلحــات املتنــازع عليهــا وهــي املتعلقــة باســتخدام املعلومــات، 
فمثــل هــذه األنشــطة التــي كانــت تســمى »تعليمــات ببليوغرافيــة« )تعليمــات حــول 
كيفيــة اســتخدام نصــوص املكتبــة وأنظمتهــا( و »تعليــم املســتخدم« )أي وســيلة 
يشــار  وخدماتهــا(  املكتبــة  وظيفــة  فهــم  علــى  املســتخدمن  ملســاعدة  تُســتخدم 
إليهــا اآلن أكثــر بـــ »محــو األميــة املعلوماتيــة« »و« االستفســار »، إن مــا مت اعتبــاره 
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تعليمــًا منوذجيــا ً ذا صلــة باملكتبــة يف اســتخدام املعلومــات قــد تغيــر علــى مــر 
الســنن: فأطلــق عليــه خــال الســتينيات والســبعينيات مســمى منهــج املصــادر، 
 .)Kuhlthau, 2004( ثــم منهــج االستكشــاف يف 1980، ويف 1990 املنهــج اإلجرائــي
يؤكــد املنهــج اإلجرائــي علــى التفكيــر يف املعلومــات واســتخدامها ضمــن منظــور 
حــل املشــكات. وال يتجاهــل املعرفــة مــن املناهــج الســابقة، مثــل معرفــة األدوات 
واملصــادر واســتراتيجيات البحــث ولكنــه يؤكــد علــى أن هــذه املعرفــة يتــم تطويرهــا 
مقــررات  تدريــس  عنــد  االستكشــاف  مــن خــال ممارســة عمليــة  أفضــل  بشــكل 

التفكيــر وحــل املشــكات.  

2.5   البرنامج واألنشطة  

تعتبــر املكتبــة املدرســية عنصــرا أساســيا يف عمليتــي التعليــم والتعلــم يف املدرســة. 
كمــا تســاهم يف حتقيــق األهــداف االجتماعيــة للمدرســة مثــل دعــم مشــاركة الطــاب، 
ــذا  ــق عاقــات مــع اجملتمــع األوســع. ل ــة، وخل ــات مختلف وإشــراك املتعلمــن مــن خلفي
يجــب أن تتماشــى أهــداف مكتبــة املدرســة مــع أهــداف املدرســة مثــل معرفــة القــراءة 
والكتابــة والتعلــم املعتمــد علــى املناهــج وتعزيــز املواطنــة. كمــا يجــب ماحظــة أن مــدى 
قــدرة املكتبــة املدرســية علــى املســاهمة يف حتقيــق األهــداف املدرســية يعتمــد علــى 

ــة املدرســة.   املصــادر واملوظفــن اخملصصــن ملكتب

مثال  

يف هنغاريــا، يــدرس العديــد مــن الطــاب يف املــدن، لكنهــم يعيشــون يف القــرى 
القريبــة مــن املــدن، لذلــك هــم »يتنقلــون« فيمــا بــن مدارســهم ومنازلهــم. تعتبــر 
قيــود وســائل النقــل العــام أن العديــد مــن الطــاب يجــب عليهــم االنتظــار قبــل 
املكتبــات  مــن  العديــد  تســتجيب  ايجابــي،  شــكل  يف  املدرســية.  الــدروس  وبعــد 
وبعــد  الدراســة  بــدء  قبــل  الســاعات  مــن خــال متديــد  الوضــع  لهــذا  املدرســية 
انتهــاء الوقــت الدراســي. ونتيجــة لذلــك، ميكــن للطــاب قضــاء وقتهــم يف مــكان 
آمــن وثقــايف وجماعــي. كمــا يوفــر هــذا فرصــة لتعميــق العاقــة بــن أمنــاء املكتبــة 

والطــاب.  

يجــب تصميــم اخلدمــات واألنشــطة بواســطة أمــن مكتبــة مؤهــل، بالتعــاون مــع مديــر 
املدرســة أو رؤســاء األقســام واملتخصصــن اآلخريــن يف املدرســة، مــع معلمــي الصفــوف، 
مــع موظفــي الدعــم، ومــع الطــاب. ولكــن عنــد عــدم توفــر أمــن مكتبــة مؤهــل يختــار 
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املصــادر التعليميــة املناســبة ويتعــاون مــع معلمــي الفصــول الدراســية لتصميــم التعليــم 
علــى أســاس تلــك املصــادر، فــإن التحســن يف حتصيــل الطــاب غيــر قابــل للتحقــق.  

يجــب أن يركــز العمــل التعليمــي ألمــن مكتبــة املدرســة املؤهــل على األنشــطة األساســية، 
مبــا يف ذلــك:  

تعزيز القراءة والكتابة.    •
محــو األميــة يف مجــال اإلعــام واملعلومــات )مثــل محــو األميــة املعلوماتيــة، ومهــارات   •
وســائط  يف  األميــة  ومحــو  املعلومــات،  وطاقــة  املعلومــات،  وكفــاءات  املعلومــات، 

اإلعــام، والســمعية، وتعلــم القــراءة والكتابــة عبــر الوســائط(.  
التعلــم القائــم علــى االســتفهام )علــى ســبيل املثــال، التعلــم القائــم علــى حــل املشــكات   •

والتفكيــر النقــدي(.  
إدخال التكنولوجيا.    •

التطوير املهني للمعلمن.    •
تقدير قيمة األدب والثقافة.   •

يوفــر البحــث عــن األنشــطة األساســية املتعلقــة باملكتبــة املدرســية إطــاًرا للعمــل. يعتمــد 
تركيــز األنشــطة األساســية للمكتبــة املدرســية علــى برامــج وأولويــات املدرســة، ويجــب 

أن يعكــس التطــور املتوقــع للمناهــج الدراســية مــن مرحلــة صفيــة ألخــرى.  

3.5 محو األمية وتعزيز القراءة  

ــروج للقــراءة، وتظهــر  ــة للطــاب وت ــة القــراءة والكتاب ــة املدرســة محــو أمي تدعــم مكتب
ــم، وأن الوصــول  ــج التعل ــراءة ونتائ ــن مســتوى الق ــة مباشــرة ب ــاك صل األبحــاث أن هن
 Krashen،( إلــى مــواد القــراءة هــو عامــل أساســي يف تطويــر القــراء املتحمســن واملهــرة
2004(، فعلــى أمنــاء املكتبــات يف املدرســة أن يكونــوا عمليــن ومرحــن يف نهجهــم عنــد 
ــراف  ــراء، واالعت ــة للق ــات الفردي ــراءة للمســتخدمن، ودعــم التفضي ــواد الق تقــدمي م
بحقوقهــم الفرديــة يف اختيــار مــا يريــدون قراءتــه. ووفقــا )Krashen، 2004(، فــإن 
مــا يقرؤونــه تتحســن درجاتهــم يف  الفرصــة الختيــار  يتــم منحهــم  الذيــن  الطــاب 
االختبــار مبــرور الوقــت. إن التحديــد الذاتــي ملــواد القــراءة يحســن تطويــر املفــردات، 
وأداء اختبــار القواعــد اللغويــة، والكتابــة، وقــدرات اللغــة الشــفهية. عندمــا يتمكنــون مــن 
الوصــول إلــى الكتــب عاليــة اجلــودة بلغتهــم الثانيــة )الطــاب الذيــن يتعلمــون لغــة ثانيــة( 
يكتســبون الطاقــة والفهــم. كذلــك، يظهــر القــراء املتعســرون عنــد منحهــم حــق الوصــول 
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إلــى مــواد قــراءة بديلــة، مثــل الكتــب الصوتيــة، مهــارات قــراءة محســنة ومواقــف ايجابيــة 
اجتــاه القــراءة.  

يحتــاج الطــاب الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف القــراءة إلــى مــواد قــراءة بديلــة، ويف 
بعــض احلــاالت، قــد يحتاجــون إلــى أجهــزة قــراءة خاصــة. لــذا ينبغــي أن يكــون أمــن 
مكتبــة املدرســة قــادراً علــى التعــاون مــع املعلمــن املتخصصــن لهــؤالء الطــاب لدعــم 
احتياجاتهــم يف القــراءة. أيًضــا علــى أمــن مكتبــة املدرســة دعــم املعلمــن عنــد بــدء 
مشــاريع القــراءة داخــل الفصــل الدراســي للوفــاء باملعاييــر احملليــة والوطنيــة )علــى 
ســبيل املثــال: املســاعدة يف تقــدمي توصيــات الكتــب املناســبة ملشــاريع القــراءة والكتــب 

ــر اللغــة يف البــاد(.   التــي تدعــم معايي

يجــب أن توفــر مكتبــة املدرســة بيئــة جماليــة ومحفــزة حتتــوي علــى مجموعــة متنوعــة 
مــن املــواد املطبوعــة والرقميــة وتوفــر فرًصــا جملموعــة واســعة مــن األنشــطة بــدًءا 
مــن القــراءة الهادئــة إلــى املناقشــات اجلماعيــة والعمــل اإلبداعــي، فعلــى أمــن مكتبــة 
املدرســة أن يعتمــد سياســات إعــارة مرنــة وســهلة وأن يتجنــب قــدر اإلمــكان الغرامــات 
والعقوبــات األخــرى للعائــدات املتأخــرة واملــواد املفقــودة. وقــد تشــمل أنشــطة محــو 
األميــة تشــجيع القــراءة والتمتــع بالوســائل املشــتملة علــى جوانــب تعلــم اجتماعيــة 

وثقافيــة ومعرفيــة. 

يجــب بــذل اجلهــود لضمــان أن مجموعــة املكتبــة املدرســية تتضمــن مــواد مكتوبــة 
ومنشــأة محليــاً وعامليــاً وتعكــس الهويــات الوطنيــة والثقافيــة واإلثنيــة ألعضــاء اجملتمــع 
املدرســي، بحيــث أن أمــن مكتبــة املدرســة يأخــذ زمــام املبــادرة يف ضمــان حصــول 
الطــاب علــى الفــرص يف الفصــل وكذلــك يف املكتبــة لقــراءة املــواد اخملتــارة ذاتيــاً 
ومناقشــة ومشــاركة مــا يقرؤونــه مــع اآلخريــن. أيضــا يجــب الترويــج للمــواد اخلياليــة 
وغيــر اخلياليــة اجلديــدة وعرضهــا علــى املعلمــن والطــاب مــن خــال حواريــة حــول 
الكتــب، وشاشــات عــرض املكتبــة واملعلومــات املوجــودة علــى صفحة املكتبــة يف االنترنت. 

ميكــن تنظيــم أحــداث خاصــة لرفــع مســتوى محــو األميــة والقــراءة يف املكتبــة أو يف 
ــة،  ــة الدولي ــام محــو األمي ــن وأي ــارات املؤلف ــارض وزي ــل املع ــع أنحــاء املدرســة مث جمي
ــن يف املدرســة. وقــد  ــث أن هــذه األحــداث اخلاصــة توفــر فرصــة ملشــاركة الوالدي حي
يشــارك اآلبــاء أيًضــا يف تطويــر معرفــة القــراءة والكتابــة ألطفالهــم مــن خــال برامــج 

ــة ومــن خــال برامــج القــراءة بصــوت عــال.  القــراءة املنزلي
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مثال:

يف فرنســا، يحفــز حتــدي Babelio القــراءة وترويــج أدب األطفــال مــن خــال شــبكة 
أدبيــة اجتماعيــة: 

www.babelio.com  

مثال:

 )CILIP( يف اململكة املتحدة، ميتلك معهد تشارترد ملهندسي املكتبات واملعلومات
ميداليــات كارنيغــي وكيــت غرينــاواي نظــام تعقــب راســخ يحفــز أنشــطة القــراءة 

املتعلقــة بالكتــب املرشــحة يف كل عــام للجوائــز.  

www.carnegiegreenaway.org.uk/shadowingsite/index.php  

مثال:

يف إيطاليــا، مت وضــع مشــروع Xanadu، الــذي مت تأسيســه يف عــام 2004 مــن قبــل 
واملوجــه  بولونيــا،  »Sala Borsa« يف  مكتبــة  وتنســقه  الثقافيــة   Hamelin جمعيــة 
إلــى طــاب املــدارس الثانويــة )مــن 13 إلــى 16 عاًمــا(، ومؤخــر ًا إلــى طــاب الصــف 
الثامــن، يف مختلــف املناطــق اإليطاليــة. يشــمل نطــاق املشــروع حتفيــز التفكيــر 
التأملــي والتفكيــر النقــدي والتواصــل وتقديــر الكتب والقصص املصورة واألفام 

  www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/xanadu2014/biblio.php واملوســيقى. 

4.5   اإلعالم وإرشادات محو األمية املعلوماتية  

تتمثــل الواليــة الثانيــة ملكتبــة املدرســة يف تطويــر الطــاب الذيــن ميكنهــم حتديــد 
واســتخدام املعلومــات بطريقــة مســؤولة وأخاقيــة حلياتهــم كمتعلمــن ومواطنــن يف 
عالــم دائــم التغيــر. تنــص وثيقــة اليونســكو لعــام 2007، »فهــم محــو األميــة املعلوماتيــة: 
 ،.Forest Woody Horton, Jr كتــاب متهيــدي«، مت إعدادهــا لواضعــي السياســات مــن قبــل
تقــدم نظــرة عامــة مفيــدة للمفاهيــم والتعريفــات املتعلقة مبحو األميــة املعلوماتية والدور 
ــم الرســمي وغيــر الرســمي.. كمــا تــروج  الــذي يلعبــه محــو األميــة املعلوماتيــة يف التعل
اليونســكو ملفهــوم محــو األميــة اإلعاميــة واملعلومــات )MIL(، معترفــة بأهميــة وســائل 

اإلعــام ومصــادر املعلومــات يف حياتنــا الشــخصية ويف اجملتمعــات الدميقراطيــة. 
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األميــة  حملــو  الدراســية  باملناهــج  املتعلقــة   ،2011 لعــام  اليونســكو  وثيقــة  وتوضــح 
ــة  ــار محــو األمي ــة للمعلمــن ]MIL[، الســبب وراء احلاجــة العتب ــة واملعلوماتي اإلعامي
ــة املعلوماتيــة مكمــان لبعضهمــا. حيــث قدمــت الوثيقــة إطــار  ــة ومحــو األمي اإلعامي

املنهــج الدراســي للمعلمــن والــذي يتنــاول ثاثــة مجــاالت للتعليــم والتعلــم:  

معرفة وفهم اإلعام واملعلومات من أجل املشاركة الدميقراطية واالجتماعية.   )1
ــى مــن أنشــأها  تقييــم النصــوص اإلعاميــة ومصــادر املعلومــات )مــع التركيــز عل  )2

وملــن أنشــأت ومــا هــي الرســالة(.  
إنتاج واستخدام الوسائط واملعلومات.   )3

يتفــق أمنــاء املكتبــات املدرســية علــى أهميــة وجــود إطــار منهجــي لتدريــس مهــارات 
اإلعــام واملعلومــات، ويســاهم ذلــك يف تعزيــز مهــارات الطــاب مــن خــال العمــل 
التعاونــي مــع املعلمــن. إن الهــدف مــن برنامــج تعليمــي يعتمــد علــى مناهــج حملــو 
األميــة اإلعاميــة واملعلوماتيــة هــو تطويــر طــاب مســئولن وأخاقيــن ومشــاركن يف 
اجملتمــع. إن املعلومــات التــي لــدى الطــاب الذيــن يعرفــون القــراءة والكتابــة يجــب أن 
يكونــوا منافســن ومندفعــن ذاتيــا. كذلــك يجــب أن يكونــوا علــى درايــة باحتياجاتهــم مــن 
املعلومــات واالنخــراط بفاعليــة يف عالــم األفــكار. وأن يظهــروا الثقــة يف قدرتهــم علــى 
حــل املشــاكل ويعرفــوا كيفيــة العثــور علــى املعلومــات املوثوقــة وذات الصلــة. هــم قادريــن 
علــى إدارة أدوات التكنولوجيــا للوصــول إلــى املعلومــات وإليصــال مــا تعلمــوه. أن يكونــوا 
ــات حتمــل  ــي تســتدعي تقــدمي إجاب ــح يف املواقــف الت ــى العمــل بشــكل مري ــن عل قادري
ــة لعملهــم  ــة. يجــب أن ميتلكــوا معاييــر عالي عــدة معانــي أو يف حــال عــدم وجــود إجاب
والعمــل علــى خلــق منتجــات ذات جــودة عاليــة، يتمتعــوا باملرونــة وقادريــن علــى التكيــف 

مــع التغييــر وقادريــن علــى العمــل بشــكل فــردي ويف مجموعــات.  

  مثال:

يف فرنسا، يتم تدريب التاميذ على االستخدام املسؤول لإلنترنت. 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable  

مثال:

باملعاييــر  املــدارس  يف  املكتبــات  ألمنــاء  التدريبيــة  الــدورات  ترتبــط  فرنســا،  يف 
واملعلومــات.  األميــة  محــو  نحــو  املوجهــة  التدريبيــة  الــدورات  لتنفيــذ  الازمــة 
http://media.eduscol.education.fr/file/Pacifi/85/4/Reperes_Paci-

fi_157854.pdf



- 64 -

املبادئ التوجيهية للمكتبة املدرسية )اإلفال( 

5.5   مناذج التعلم القائمة على االستقصاء  

قدمــت العديــد مــن البلــدان والســلطات احملليــة واملكتبــات املدرســية منــاذج ناجحــة 
للغايــة لتصميــم التعليــم الــذي يطــور مهــارات محــو األميــة اإلعاميــة واملعلوماتيــة 
يف ســياق مشــاريع قائمــة علــى االســتقصاء. يتــم إنشــاء منــاذج للتعلــم املبنــي علــى 
االســتقصاء يقتضــي ســنوات مــن البحــث والتطويــر والتجريــب العملــي. يجــب علــى 
ــار  ــة أن تخت ــل الســلطة التعليمي ــه مــن قب ــي ليــس لديهــا منــوذج موصــى ب املــدارس الت
منوذًجــا يتــاءم بشــكل وثيــق مــع أهــداف ونتائــج التعلــم اخلاصــة مبناهجهــا، بــدالً  مــن 
محاولــة تطويــر منــاذج خاصــة بهــا، وســيتم تقــدمي أمثلــة علــى النمــاذج التعليميــة للتعلــم 

القائــم علــى االســتقصاء يف امللحــق »ج«.  

ــا  تســتخدم النمــاذج التعليميــة للتعلــم القائــم علــى االســتقصاء بشــكل عــام نهًجــا عملًي
مــن أجــل تزويــد الطــاب بعمليــة تعلــم تســمح بالتنقــل بــن مجــاالت احملتــوى التعليمــي 

مبرونــة، وكذلــك االنتقــال مــن البيئــة األكادمييــة إلــى احليــاة احلقيقيــة. 

تشترك هذه النماذج يف العديد من املفاهيم األساسية:  

يبني الطالب كم من املعلومات.    •
يخلق الطالب منتًجا عالي اجلودة من خال منهج العملية.    •

يتعلم الطالب كيفية العمل بشكل مستقل )ذاتي التوجيه( وكعضو يف مجموعة.    •
يستخدم الطالب تقنية املعلومات بطريقة مسؤولة وأخاقية.    •

تشــتمل النماذج التعليمية للتعلم القائم على االســتقصاء مهارات االستفســار األساســية 
ومهــارات التعلــم مــدى احليــاة: التخطيــط وحتديــد املواقع وجمعهــا واختيارها وتنظيمها 
ومعاجلتهــا ومتثيلهــا ومشــاركتها وتقييمهــا. كمــا تعــزز النمــاذج التعليميــة القائمــة علــى 
العمليــات مهــارات التعلــم املوجــه ذاتيــا )الوعــي الذاتــي( واملهــارات املتعاونــة. ويتــم 
ــى نحــو أفضــل يف ســياق املقــرر الدراســي،  ــر هــذه املهــارات بشــكل تدريجــي عل تطوي

واملوضوعــات واملشــاكل املســتمدة مــن املناهــج الدراســية.  

مهــارات التخطيــط ضروريــة ألي مهمــة بحــث أو مشــروع أو مقــال أو موضــوع. يف 
املراحــل األوليــة مــن التحقيــق تشــمل أنشــطة التخطيــط صياغــة األســئلة املناســبة، 
وحتديــد املــوارد احملتملــة واالســتراتيجيات احملتملــة للبحــث عــن املعلومــات، وبنــاء 
جــدول زمنــي معقــول. خــال عمليــة االســتعام ســيقوم الطــاب بتعديــل خططهــم 

اســتجابة للتحديــات والعقبــات غيــر املتوقعــة.  
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املهــارات املتمثلــة يف حتديــد وجمــع املعلومــات أمــر أساســي ملهــام البحــث عــن املعلومــات. 
تشــمل هــذه املهــارات فهــم الترتيــب األبجــدي والترتيــب العــددي، واســتخدام أنــواع 
مختلفــة مــن االســتراتيجيات للبحــث عــن املعلومــات يف قواعــد بيانــات الكمبيوتــر وعلــى 
اإلنترنــت، واســتخدام الفهــارس واملصــادر املرجعيــة. إن عمليــة إنتــاج املعلومــات قــد 
تتضمــن باإلضافــة إلــى دراســة املصــادر طرًقــا مثــل املســح واملقابلة والتجربــة واملاحظة.  

ــى  ــار ينطــوي عل ــا. إن االختي ــا وتقديرًي ــًرا نقدًي ــب تفكي ــا يتطل ــارات وتنظيمه ــار امله اختي
ــق  ــث أن تطبي ــة بنقــاط االســتقصاء. حي ــة الصل ــة وثيق ــى معلومــات ذات عاق ــور عل العث
معاييــر مثــل صاحيــة املعلومــات، ومــدى اكتمالهــا، والتوقيــت، والدقــة، ووجهــات النظــر، 
وقــدرة الطــاب تســاعد علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة وأخاقية حول املعلومــات املوجودة.  

تتضمــن معاجلــة املعلومــات بنــاء املعنى باســتخدام مهارات مثل دمــج املعلومات من مجموعة 
متنوعــة مــن املصــادر، وتقــدمي االســتنتاجات، واســتخاص النتائــج، وبنــاء الروابــط باملعرفــة 
الســابقة. مــن خــال هــذه املهــارات، يطــور الطــاب فهًمــا للمعلومــات التــي جمعوهــا، ممــا 

يــؤدي إلــى حتويــل املعلومــات التــي يتــم جمعهــا إلــى معارفهــم الشــخصية.  

إن املهــارات مثــل التقــدمي واملشــاركة تشــمل إنشــاء منتجــات عاليــة اجلــودة تنقــل 
األفــكار بوضــوح، وتعكــس األهــداف واملعاييــر احملــددة، وتوضــح مهــارات فعالــة للعــرض 

ــور املســتهدف.   ــك الوعــي حــول اجلمه ــة، مبــا يف ذل التقدميي

يســتدعي تقييــم املهــارات تقييــم كل مــن عمليــة البحــث ومنتــج هــذا البحــث. ويجــب أن 
يكــون الطــاب قادريــن علــى التفكيــر النقــدي يف جهودهــم ومــا حققــوه. كذلــك ينبغــي أن 
يكونــوا قادريــن علــى ربــط منتجهــم النهائــي باخلطــة األصليــة وحتديــد مــا إذا كان املنتــج 
قــد حقــق الغــرض منــه، ومتييــز نقــاط القــوة والضعــف يف مشــروع التعلــم، والتفكيــر يف 

التحســينات واآلثــار املترتبــة علــى املهــام املســتقبلية.  

إن مهــارات التعلــم الذاتــي حاســمة يف تطويــر املتعلمــن مــدى احليــاة، يحتــاج الطــاب 
إلــى إرشــادهم خــال عمليــة حتقيــق للتفكيــر يف عمليــات التفكيــر والتعلــم )الوعــي 
ــة  ــم وإدارة عملي ــد أهــداف التعل ــل هــذا الوعــي الذاتــي لتحدي الذاتــي(، واســتخدام مث
التقــدم نحــو حتقيقهــا. كذلــك ميكنهــم اســتخدام املصــادر املعتمــدة علــى الوســائط 
ــات لأســئلة،  ــى املعلومــات واالحتياجــات الشــخصية، والبحــث عــن إجاب للحصــول عل
والنظــر يف وجهــات نظــر بديلــة، وتقييــم وجهــات النظــر اخملتلفــة. فهــم يدركــون أن 
ــادرون  ــم ق ــة، وأنه ــم والبني ــات معقــدة يف التنظي املعلومــات ومصــادر املعلومــات واملكتب

ــد احلاجــة.   ــب املســاعدة عن ــى طل عل
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تتطــور مهــارات التعــاون عندمــا يعمــل الطــاب مًعــا يف مجموعات تضم أفــراًدا مختلفن 
ومصــادر وتكنولوجيــا متنوعــة، حيــث يتعلــم الطــاب كيفيــة الدفــاع عــن اآلراء وكذلــك 
كيفيــة انتقــاد اآلراء بشــكل بّنــاء، فهــم يقــرون بوجــود أفــكار متنوعــة ويظهــرون االحتــرام 
خللفيــات اآلخريــن وأســاليب التعلــم، ويعملــون مًعــا إلنشــاء مشــاريع تعكــس االختافــات 

بــن األفــراد وتســاهم يف جتميــع املهــام الفرديــة يف منتــج نهائــي.  

بتحديــد موقــع  االكتفــاء  القائــم علــى االســتقصاء  التعلــم  املتبــع يف  النهــج  يتجــاوز 
ــى  ــة عــن ســؤال محــدد إل ــى االســتفادة مــن هــذه املعلومــات، ومــن اإلجاب املعلومــات ال
البحــث عــن أدلــة لتشــكيل موضــوع مــا. مــن خــال هــذا النهــج يقــدم أمريــن وهمــا 
عمليــة البحــث عــن املعلومــات باإلضافــة إلــى منتــج البحــث. إنــه يدعــو إلــى إدراك كــم 
هــي معقــدة عمليــة التعلــم مــن املعلومــات: التعلــم مــن املعلومــات ليــس مهمــة روتينيــة أو 

ــة.   ــك عــدة مجــاالت معرفي ــة وكذل ــن الفاعلي موحــدة، ويتضم

عنــد اتخــاذ قــرار باســتخدام نهــج التعلــم القائــم علــى االســتقصاء، يواجه أمنــاء املكتبات 
وبغــض النظــر عــن حجــم مكتبتهــم وطبيعــة مجموعاتهــا والتكنولوجيــا املتوفــرة واملعلمون 
يف املدرســة حتــدي أساســي، وهــو كيــف تؤثــر وتوجــه وحتفــز الســعي نحــو عمليــة التعلــم 

القائمــة علــى االكتشــاف والتــي بدورهــا تشــجع علــى الفضــول وحــب التعلم. 

عندمــا يتــم تطبيــق طريقــة التعلــم القائــم علــى االســتقصاء بفعاليــة، يتمّيــز تعلــم 
الطــاب باالستكشــاف واخملاطــرة، بالفضــول والدافعيــة، باملشــاركة يف التفكيــر النقــدي 

ــي.    ــور احلقيق ــة واجلمه ــاة احلقيق ــع مواقــف احلي ــاط م واإلبداعــي، وباالرتب

تدعــم طريقــة »النمــاذج القائمــة علــى اإلجــراءات« وجهــة النظــر املتبنــاة يف طريقــة 
التعلــم القائــم علــى االســتقصاء كفرصــة للطــاب لتجربــة االكتشــاف والنمو الشــخصي. 
وهــي طريقــة قائمــة علــى نظريتــن: نظريــة التعليــم ودراســات املكتبــات واملعلومــات 
ســعيا لتبنــي النظريــة الســلوكية. علــى ســبيل املثــال: نظريــة التعليــم توضــح أن املتعلمــن 
يختلفــون يف مســتوى التجريــد )القــدرة علــى التحليــل( الــذي ميكنهــم التعامــل معــه، 
اعتمــاًدا علــى تطورهــم املعــريف ومعرفتهــم الســابقة وخبرتهــم. كذلــك تقــدم نظريــة 
التعليــم املفهــوم البنائــي للمتعلمــن، والذيــن يبنــون بنشــاط معارفهــم أو الذيــن يعانــون 
مــن تغيــرات يف املشــاعر وكذلــك تغيــر األفــكار أثنــاء اســتخدامهم للمعلومــات. مــن 
نظريــة دراســات املكتبــات واملعلومــات تأتــي املعرفــة بــأن مســتخدمي املعلومــات يصبحــوا 
أكثــر جناحــا يف عمليــة البحــث إذا كان لديهــم فهــم واقعــي لنظــام املعلومــات ومشــكلة 
البحــث. حيــث يتطــورون مــن خــال تقــدمي أســئلة نوعيــة محــددة، ومن األفــكار الغامضة 

للمعلومــات املطلوبــة إلــى احتياجــات أو أســئلة محــددة بوضــوح.  
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مثــل برامــج التعلــم األخــرى يف املدرســة، يجــب تصميــم أنشــطة التعلــم القائمــة علــى 
االســتقصاء بطريقــة تعــزز التقــدم واالســتمرارية يف تعلــم الطــاب. وهــذا يعنــي أنــه يجــب 
إدخــال املهــارات تدريجيــا عبــر عــدد مــن املراحــل واملســتويات، فعلــى أمــن مكتبة املدرســة 
أن يلعــب دوًرا قياديــاً لضمــان وجــود منهــج منظــم لتدريــس عمليــة االســتقصاء تسترشــد 

باســتمرارية باملهــارات واالســتراتيجيات اإلعاميــة واملعلوماتيــة املعتمــدة باملدرســة.  

يف احلــاالت التــي ال يوجــد فيهــا منــوذج محلــي أو وطنــي لطريقــة التعلــم القائــم علــى 
االســتقصاء، يجــب علــى أمــن مكتبــة املدرســة العمــل مــع معلمــي الصفــوف وقــادة 
املــدارس الختيــار منــوذج. بينمــا يقــوم املدرســون والطــاب بتطبيــق النمــوذج، وقــد 
يرغبــون يف تكييــف النمــوذج ليخــدم أهــداف املدرســة واالحتياجــات احملليــة. ومــع ذلــك 
ينبغــي توخــي احلــذر يف تكييــف أي منــوذج. فبــدون فهــم عميــق لأســس النظريــة 

ــوة النمــوذج.   ــى ق ــى القضــاء عل للنمــوذج، قــد تعمــل التعديــات عل

مثال  

القائمــة علــى  بالســويد مشــاريعهم  أوبســاال  الثانويــة يف  املــدارس  يبــدأ طــاب 
االســتقصاء بقــراءة روايــة بائســة. وتناقــش الروايــة يف مجموعــات القــراءة. ثــم 
يركــز الطــاب استفســاراتهم الفرديــة علــى موضوعــات مــن الكتــاب مثــل املراقبــة، 
االحتبــاس العاملــي، أو األمــراض املعديــة. بحيــث يبحثــون عــن املعلومــات، أوال ً 
علــى نطــاق واســع ثــم يف العمــق، لصياغــة تركيــز فــردي خــاص محــدد )علــى ســبيل 
املثــال، االنتقــال مــن البحــث عــن كل شــيء يخــص املراقبــة إلــى حتقيــق ملمــوس 
للغايــة ومحــدد مثــل كيفيــة قيــام احلكومــات مبراقبــة األشــخاص علــى هواتفهــم 
امتحــان،  شــكل  علــى  مكتــوب  مقــال  هــو  للمشــروع  النهائــي  املنتــج  الذكيــة(. 

باســتخدام املــادة التــي جمعهــا كل طالــب وقدمهــا يف ملــف.  

 

6.5   إدخال التكنولوجيا  

وقــد أظهــرت بحــوث متعلقــة باملكتبــة املدرســية أهميــة دور املكتبــة يف توفيــر البنيــة 
املعلومــات.  تكنولوجيــا  الســتخدام  التعليــم  وتوفيــر  التكنولوجيــة  واألدوات  التحتيــة 
إن التكنولوجيــا تســاعد علــى توســيع نطــاق وصــول املكتبــة ومواردهــا إلــى الفصــول 
الدراســية وخارجهــا. ويســاعد أمنــاء املكتبــات املدرســية الطــاب علــى تعلــم اســتخدام 
اســتراتيجيات البحــث املهمــة عبــر اإلنترنــت الســتخدام مــوارد اإلنترنــت باإلضافــة 
إلــى قواعــد البيانــات وأدوات اإلنتــاج. يعمــل أمنــاء املكتبــات يف املــدارس بالتعــاون مــع 
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متخصصــي التكنولوجيــا يف املدرســة يف حــال وجودهــم علــى ضمــان وضــوح أدوارهــم، 
وكذلــك عــدم وجــود ثغــرات أو نقــص يف اخلدمــات والبرامــج التكنولوجيــة املقدمــة 

للمعلمــن والطــاب يف املدرســة.  

7.5   التطوير املهني للمعلمني  

تدعــم املكتبــة املدرســية املعلمــن مــن خــال توفيــر التطويــر املهنــي للمدرســن، خاصــة 
فيمــا يتعلــق باملــواد والتقنيــات واملناهــج واالســتراتيجيات التعليميــة اجلديــدة. غالبــاً  مــا 
يوفــر أمــن مكتبــة املدرســة التطويــر املهنــي غيــر الرســمي مــن خــال العمــل كشــريك يف 

التعلــم مــع زمــاءه املعلمــن بطــرق متنوعــة:  

توفيــر املصــادر للمدرســن والتــي مــن شــأنها توســيع معرفتهــم املوضوعيــة أو حتســن   •
منهاجيتهــم التعليميــة.  

توفير املصادر الستراتيجيات التقييم اخملتلفة.   •
العمــل كشــريك يف تخطيــط املهــام التــي يتعــن القيــام بهــا يف الفصــول الدراســية و /   •

أو يف املكتبــة.  
اســتخدام املكتبــة كنقطــة وصــول جملموعــة أوســع مــن املصــادر مــن خــال االســتعارة   •

املتبادلــة بــن املكتبــات، وكذلــك الشــبكات الشــخصية والرقميــة. 

8.5   الدور التعليمي ألمني مكتبة املدرسة  

ــرات  ــر أفضــل خب ــس لتوفي ــة املدرســية بالتنســيق مــع زمــاء التدري يعمــل أمــن املكتب
التعلــم للطــاب. مــن الناحيــة املثاليــة، يقــوم مــدرس مكتبــة املدرســة بالتدريــس مــع 
املعلمــن اآلخريــن، ويســاهم كل عضــو يف فريــق التدريــس مبجاالتــه اخملتلفــة مــن 

اخلبــرة يف تصميــم وتنفيــذ أنشــطة التعليــم والتعلــم.  

فيمــا يلــي أربــع طــرق للتدريــس املشــترك حيــث ميكــن ألمنــاء املكتبــات يف املــدارس 
ومعلمــي الفصــل العمــل بشــكل تعاونــي كمعلمــن: التدريــس الداعــم واملتــوازي واملتكامــل 

والفريــق التدريســي.  

التدريــس الداعــم - يأخــذ أحــد املعلمــن الــدور القيــادي بالتدريــس، ويقــوم اآلخــر   )1
)أمــن املكتبــة( بالتجــول بــن املتعلمــن لتقــدمي الدعــم الفــردي متــى مــا دعــت 
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ــم/ وواحــد يطــوف«.   ــه »واحــد يعل ــى أن ــك عل ــى ذل احلاجــة. متــت اإلشــارة إل
التدريــس املتــوازي - يعمــل اثنــان مــن املعلمــن أو أكثــر مــع مجموعــات مختلفــة مــن   )2
املتعلمــن يف وقــت واحــد يف أجــزاء مختلفــة مــن الفصــل الدراســي أو املكتبــة. وقــد 

متــت اإلشــارة إلــى ذلــك باســم »التدريــس يف احملطــة«.  
التعليــم التكميلــي - يقــوم أحــد املعلمــن بعمــل شــيء لتعزيــز التعليمــات املقدمــة مــن   )3
املعلــم اآلخــر. علــى ســبيل املثــال، قــد يعيــد أحــد املعلمــن صياغــة عبــارات اآلخــر 

أو يقتــرح منــوذج لتعزيــز مهــارات تدويــن املاحظــات.  
التدريــس اجلماعــي - يقــوم اثنــان أو أكثــر مــن املعلمــن )مثــال، معلــم وأمــن مكتبة(   )4
ــادة  ــم، وحتمــل نفــس القــدر مــن املســؤولية والقي بالتخطيــط، والتدريــس، والتقيي

واملســاءلة جلميــع الطــاب يف الفصــل أو املكتبــة.  

يتــم تعزيــز كل مــن هــذه الطــرق للتدريــس املشــترك مــن خــال التخطيــط التعاونــي مــن 
قبــل املعلمــن املشــاركن فيمــا يتعلــق مبحتــوى التعليــم وتوصيلــه وتقييمــه. كمــا أن 
التخطيــط التعاونــي بــن أمــن مكتبــة املدرســة ومــدرس الفصــل يعــزز مــن جــودة 
ــة،  ــة واملعلوماتي ــة اإلعامي ــم. حيــث يعــد التعــاون أمــًرا أساســًيا حملــو األمي التعلي

وذو تأثيــر ايجابــي علــى مصالــح الطــاب واحتياجاتهــم.   
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الفصل السادس:
تقييم مكتبة املدرسة والعالقات العامة  

  

»تعــد مكتبــة املدرســة ضروريــة لــكل اســتراتيجية طويلــة املــدى حملــو األميــة، والتعليــم 
وتوفيــر املعلومــات وكذلــك التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة«. »بيــان املكتبــة 

املدرســية«  

1.6  مقدمة  

هنــاك الكثيــر مــن األبحــاث التــي توصلــت لوجــود التأثيــر اإليجابــي للمكتبــات املدرســية 
ذات املصــادر اجليــدة واملــزودة بأمنــاء مكتبــات متخصصــن علــى إجنــاز الطــاب. علــى 
ســبيل املثــال، انظــر LRS )2015( دراســات عــن تأثيــر املكتبــات املدرســية يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة:

www.lrs.org/data-tools/schoollibraries/impact-studies-

www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/ املتحــدة:  اململكــة  يف  وكذلــك   
.SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf

 علــى الرغــم مــن ذلــك، مــا زالــت املكتبــات املدرســية تواجــه عقبــات مــن أهمهــا أعمــال 
ــات  ــى خســائر يف املوظفــن الفنيــن يف مكتب التقليــص املســتمر للمصــادر ممــا أدى إل
املــدارس، فمــن غيــر أمنــاء املكتبــات املدرســية املؤهلــن، مــن احملتمــل أن تفقــد املكتبــة 

املدرســية إمكاناتهــا كقــوة للتحســن العلمــي ولتحســن إجنــاز الطــاب.  

وتأكد النتائج الرئيســية يف الســنوات العشــر األخيرة من دراســات تأثير مكتبة املدرســة 
علــى أن التأثيــر األقــوى علــى حتصيــل الطــاب يأتــي مــن برامــج املكتبــة املدرســية مــع 
وجــود أمنــاء املكتبــات املدرســية املؤهلــن. وتســاعد مثــل هــذه النتائــج االيجابيــة يف 
إيجــاد حلــول ملشــاكل التحصيــل الشــائعة لــدى الطــاب الفقــراء واألقليــات و/ أو ذوي 
اإلعاقــات. باإلضافــة إلــى وجــود أمنــاء مكتبــات مدرســن مؤهلــن، فهنــاك عوامل أخرى 
ترتبــط بتحســن حتصيــل الطــاب تشــمل: التعــاون، التعليمــات، اجلدولــة، إمكانيــة 
ــي. ونظــًرا ألن  ــر املهن ــة، والتطوي ــة، امليزاني ــا، اجملموعــات املكتبي الوصــول، التكنولوجي
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املكتبــات املدرســية جيــدة املصــادر تقــدم اآلن للطــاب واملعلمــن إمكانيــة الوصــول إلــى 
املصــادر واخلدمــات عبــر اإلنترنــت يف أي وقــت، فســيكون هنــاك حاجــة إلــى أبحــاث 
مســتقبلية لتقييــم كيفيــة تأثيــر اإلمكانيــات الرقميــة علــى املســاحة والوقــت واالســتخدام.  

ــة املدرســية، فمــن املمكــن  ــذ برامــج وخدمــات املكتب ــم هــو جانــب أساســي لتنفي التقيي
للتقييــم أن يتنــاول صنــع القــرار أو حــل املشــكات )اهتمامــات تتعلــق بحــس املســؤولية(، 
ــا  ــم له ــر الدع ــة املدرســية وتطوي ــاس حــول املكتب ــر الن ــى تفكي ــر عل ــن أن يؤث ــا ميك كم
)مخــاوف التحــول(. وميكــن كذلــك أن تســاعد عمليــة التقييــم يف حتديــد الطريــق 

ــة مدرســية للمســتقبل.   ــدة ملكتب ــم إنشــاء رؤى جدي األفضــل، أو أن تله

يف الواقــع، ال ميكــن فصــل تقييــم مكتبــة املدرســة عــن تقييــم اخلطــة التعليميــة للمدرســة 
حيــث يعتبــر التقييــم أيًضــا جــزًءا مــن عمليــة التخطيــط. كذلــك يجــب أن يكــون جــزًءا ال 

يتجــزأ مــن خطــة ضمــان اجلــودة يف املدرســة.  

 2.6   تقييم مكتبة املدرسة واملمارسة املعتمدة على األدلة  

نــادرا مــا يتــم تقييــم املكتبــات املدرســية وأمنــاء املكتبــات املدرســية بطريقــة متســقة 
ومنتظمــة، علمــا بــأن التقييــم يســاعد علــى ضمــان أن تدعــم برامــج وخدمــات املكتبــة 
أهــداف املدرســة. وكذلــك يشــير التقييــم إلــى مــدى إدراك الطــاب واملعلمــن للفائــدة 
مــن تلــك البرامــج واخلدمــات، واملســاعدة يف تصميــم تلــك البرامــج واخلدمــات وتعزيــز 
ــة ومســتخدمي  ــكل مــن موظفــي املكتب ــا ل ــزام به ــم هــذه البرامــج واخلدمــات وااللت فه

املكتبــات.  

تركــز املمارســة املعتمــدة علــى األدلــة يف جمــع البيانــات وحتليلهــا بغــرض حتســن 
املمارســة. عــادة مــا تكــون التقييمــات التــي تتــم كجــزء مــن املمارســة املعتمــدة علــى 
األدلــة ضيقــة النطــاق، ويقــوم بهــا مختصــون بالتقييــم علــى مســتوى املدرســة، وتــؤدي 
إلــى توصيــات ناجتــة عــن املمارســة حيــث ميكــن أن تأتــي البيانــات التــي يتــم جمعهــا 
وحتليلهــا ألغــراض تتعلــق باملمارســات املعتمــدة علــى األدلــة مــن مصــادر متنوعــة، 
اعتمــاًدا علــى جانــب مــن جوانــب املمارســة التــي يتــم االســتعام عنهــا مثــل ســجات 
نظــام التــداول عبــر اإلنترنــت والفهرســة )OPAC( واألمنــاط التعليميــة، حســب الصــف 
الدراســي أو املرحلــة الدراســية أو املوضــوع )أدلــة يف املمارســة العمليــة - بيانــات لصنــع 
القــرار(، أو العديــد مــن منتجــات التعلــم واســتبيانات املتعلقــة بالطــاب، املعلمــن و/ أو 

ــاء )دليــل علــى املمارســة – بيانــات تدعــم تأثيــر املكتبــة(.   اآلب
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3.6   مقاربات تقييم مكتبة املدرسة  

يتضمــن تقييــم مكتبــة املدرســة النظــر يف بيئتهــا وســياقها، عــادة مــا يكــون تقييــم مكتبــة 
املدرســة الــذي يركــز علــى اجلــودة الشــاملة للبرنامــج واســع النطــاق، ويتــم إجــراؤه مــن 
قبــل خبــراء خارجيــن مختصــون بالتقييــم، وينتــج عنــه تقييــم للجــودة )انظــر امللحــق د: 
قائمــة مراجعــة تقييــم مكتبــة املدرســة وامللحــق هــاء: قائمــة مراجعــة مكتبــة املدرســة 
اخلاصــة باملديريــن(. تتضمــن معظــم تقييمــات املكتبــة املدرســية دراســة ذاتيــة أجريــت 
مــن قبــل أمــن مكتبــة مدرســية لتقييــم املكتبــة املدرســية. مــن الضــروري االهتمــام مبــا 
يلــي: جــودة البرنامــج، وتصــورات أصحــاب املصلحــة )املســؤولن(، ومحتــوى البرنامــج، 
وأثــر البرنامــج. ويجــب التنبيــه هنــا، أن النهــج املســتمر لتقييــم مكتبــة املدرســة هــو بحــد 

ذاتــه ممارســة قائمــة علــى األدلــة.  

1.3.6 جودة البرنامج  

عــادة مــا يركــز تقييــم املكتبــة املدرســية علــى جــودة البرنامــج الشــاملة مشــروع طويــل 
األجــل، حيــث يتــم إجنــازه يف الغالــب علــى مــدار عــدة أعــوام ويشــمل مجموعــة متنوعــة 
مــن األنشــطة، حيــث تبــدأ تقييمــات جــودة البرنامــج بإطــار عمــل لتوجيــه األنشــطة 
ــي إجــراء  ــة، وال ينبغ ــة أو وطني ــر إقليمي ــة معايي ــاد املدرســة أو وثيق ــة اعتم ــل عملي مث
تقييــم شــامل للبرنامــج وذو قيمــة إال بدعــم إداري قــوي والوصــول إلــى خبــرات خــارج 
أســوار املدرســة مثــل خبيــر استشــاري محلــي. ومــع ذلــك ميكــن أن تســتمد القيمــة مــن 
إجــراء تقييــم جزئــي للبرنامــج، مخطــط بعنايــة للحــد مــن املــوارد الازمــة. علــى ســبيل 
املثــال، البــدء بدراســة تتنــاول تقييــم النســبة املئويــة للطــاب واملعلمــن الذيــن شــاركوا 
يف األنشــطة التعليميــة املكتبيــة خــال فصــل دراســي واحــد أو أكثــر مــن عــام دراســي 
واحــد. قــد تقتصــر املقارنــة باملعاييــر علــى جانــب واحــد مــن برنامج/خدمــات املكتبــة 

مثــل املرافــق أو اجملموعــات املكتبيــة.  

2.3.6 تصورات أصحاب املصلحة )املسؤولني(  

تقــدم الدراســات البحثيــة العديــد مــن األمثلــة امللهمــة والشــاملة خاصــة بتقييــم تصورات 
أصحــاب املصلحــة )املســؤولن(، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة وصــول معظــم املــدارس أو 
املناطــق التعليميــة لدراســة بحثيــة رئيســية، فهنــاك بدائــل بســيطة لكنهــا فعالــة. ومــن 
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األمثلــة علــى ذلــك: )أ( الدراســات االســتقصائية عــن رضــا املقاطعــات و )ب( الدراســات 
االســتقصائية يف املــدارس أو التغذيــة الراجعــة اخلاصــة باجملموعــات.  

لــدى معظــم املقاطعــات التعليميــة أو الســلطات التعليميــة نســخة مــن اســتطاع الرضــا 
ــات املتحــدة األمريكيــة(. مــن  ــاء )الوالي ــه الطــاب واملعلمــون واآلب الســنوي الــذي يكمل
األفضــل إضافــة ســؤال أو اثنــن إلــى االســتطاع املتعلــق ببرامــج وخدمــات املكتبــات. 
ــن أن  ــى هــذا الســؤال ميك ــإن الضغــط عل ــة، ف ــود يف البداي ــم تنجــح اجله ــى إذا ل وحت
يكــون وســيلة مهمــة لتطويــر فهــم أفضــل لبرامــج املكتبــات وخدماتهــا داخــل اجملموعــة 

اإلداريــة للمقاطعــة.  

قــد تدفــع عمليــة جمــع تصــورات الطــاب حــول املكتبــة مــدراء املــدارس للتحقــق مــن 
كل صــف يف املدرســة، بــدًءا مــن الصــف األول، وطــرح أســئلة علــى الطــاب مثــل »مــا 
الــذي يجعــل مكتبتنــا املدرســية جيــدة؟« و »ومــا يجــب أن نفعلــه جلعلهــا أفضــل؟،« 
ــك مــع  ــات ومشــاركتها مــع املعلمــن وموظفــي الدعــم وكذل ــل البيان ــم حتلي بعدهــا يت

أوليــاء األمــور. 

ــي الطــاب،  ــم اجتماعــات ملمثل ــل يف تنظي ــة قــد يتمث النهــج املناســب للمــدارس الثانوي
املكتبــة  عــن خدمــات ومصــادر  الراجعــة  التغذيــة  مــن كل فصــل، إلعطــاء  ممثلــن 
ــه بشــكل  ــدون احلصــول علي ــا يري ــد م ــب مــن الطــاب حتدي املدرســية. ميكــن أن يُطل
أكثــر أو أقــل يف مكتبتهــم املدرســية ومــا هــي القضايــا األخــرى التــي يجــب معاجلتهــا 

جلعــل مكتبتهــم املدرســية مكاًنــا أفضــل لهــم كمتعلمــن.   

3.3.6 محتوى البرنامج  

ــوى البرنامــج واســًعا أو  ــى محت ــذي يركــز عل ــة املدرســة ال ــم مكتب ميكــن أن يكــون تقيي
ضيًقــا يف نطاقــه وميكــن أن يكــون ملــرة واحــدة أو مســتمًرا. قــد تصمــم دراســة لتحليــل 
نتائــج التعلــم التــي يتــم تناولهــا مــن خــال األنشــطة التعليميــة املعتمــدة علــى املكتبــات 
خــال فتــرة زمنيــة أو عــدة ســنوات، ثــم تقــارن نتائــج التعلــم بنتائــج التعلــم يف واحــد أو 

أكثــر مــن املناهــج الدراســية.  

هنالــك أيضــا طريقــة أخــرى تتمثــل يف اجتمــاع املعلمــن أو رؤســاء األقســام للنظــر يف 
معاجلــة بعــض أهــداف التعلــم مــن خــال األنشــطة التعليميــة املعتمــدة علــى املكتبــات. 
وللحصــول علــى أفضــل النتائــج )مثــل املناقشــات الغنيــة واملاحظــات الصريحــة(، يتــم 
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تنظيــم مجموعــات للمناقشــة علــى أفضــل وجــه مــن قبــل طــرف ثالــث، أي مقيــم خارجــي 
مثــل زميــل مكتبــة مــن مدرســة أخــرى أو مستشــار تعليــم منطقــة.  

4.3.6 أثر البرنامج  

ــه  ــن تصميم ــة« وميك ــة املضاف ــوم »القيم ــى مفه ــة مدرســية عل ــر ملكتب ــم األث ــز تقيي يرك
لتحديــد مســاهمة األنشــطة االســتقصائية املعتمــدة علــى املكتبــة املدرســية يف تعلــم 
ــال: يجــب أن تــؤدي  الطــاب، مــن املهــم ســؤال الطــاب عمــا تعلمــوه. علــى ســبيل املث
مشــاريع االســتقصاء إلــى قيــام الطــاب بتطويــر فهــم عميــق ملوضــوع مــا، ومعرفــة 
ــال آخــر، الكتشــاف مــدى  ــم. مث ــة تعلمه ــر أهمي ــة االستفســار، وتقدي ــة أداء عملي كيفي
تأثيــر املشــاريع البحثيــة علــى تعلــم الطــاب، ويف نهايــة املشــروع، مت إجــراء مقابــات 
 Oberg,( »ــة ــوة املكتب ــة مــن الصفــوف 1-6 يف مشــروع »ق ــة االبتدائي مــع طــاب املرحل

1999( وســألوا:  

هــل ميكــن أن تخبرنــي عــن مشــروعك - كيــف اســتخدمت الكتــب وأجهــزة الكمبيوتــر؟   •
مــا الــذي جنــح بشــكل جيــد، مــا الــذي تســبب يف مشــاكل؟ 

كيــف بــدأت؟ مــاذا فعلــت يف الوســط؟ كيــف انتهيــت؟ كيــف شــعرت يف كل مــن هــذه   •
ــاط؟   النق

مــاذا تعلمــت؛ مــا يبــرز يف ذاكرتــك؟ هــل شــاركت مشــروعك خــارج املدرســة؟ كيــف   •
يرتبــط مشــروعك باألشــياء التــي يقــوم بهــا األشــخاص خــارج املدرســة؟ 

ــة  ــر مكتب ــة هــي مقيــاس تأثي ــاك طريقــة مشــابهة الســتخدامها مــع طــاب الثانوي وهن
 Todd, Kuhlthau &( املدرســة، والــذي يُطلــق عليــه أيًضــا مقيــاس تأثيــر تعلــم الطــاب أو
Heinstrom, 2005( SLIM. يف ثــاث نقــاط يف عمليــة االســتقصاء، يُطلــب مــن الطــاب 

مــلء أوراق التفكيــر التأملــي مــع األســئلة التاليــة:  
خذ بعض الوقت للتفكير يف موضوعك. أكتب ما تعرفه عن ذلك.    •

ما مدى اهتمامك يف هذا املوضوع؟    •
كم تعرف عن هذا املوضوع؟    •

بعد التفكير يف مشروع البحث اخلاص بك، ما الذي وجدته أسهل؟    •
بعد التفكير يف مشروعك البحثي، ما الذي وجدته أصعب؟    •

مــاذا تعلمــت يف تنفيــذ هــذا املشــروع البحثــي؟ )يتــم طــرح هــذا الســؤال فقــط يف نهايــة   •
املشروع(. 
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تشــمل اجلوانــب األخــرى لتعلــم الطــاب التــي ميكــن فحصهــا مــن خــال املقابــات أو 
أوراق التفكيــر التأملــي أو ســجات التعلــم أو مجموعــات االســتقصاء:  

القدرة على حتديد املصدر واملوثوقية وصحة املعلومات ومدى وماءمتها.    •
القدرة على إنشاء منتجات موثوقة ومستنيرة.    •

القدرة الشخصية على إدارة الهوية الرقمية.   •

حتليــل ردود الطــاب علــى أســئلة املقابــات أو أوراق التفكيــر التأملــي ســيكون مبثابــة 
تدريــب يتطلــب الكثيــر مــن وقــت أمنــاء املكتبــات واملدرســن، ولكــن هــؤالء املهنيــن 
ــوى  ــم حملت ــم وفهمه ــر الطــاب ملعرفته ــة تطوي ــة كيفي ــى رؤي ــن عل ــوا قادري ســوف يكون
املناهــج الدراســية وكذلــك التعامــل مــع املعلومــات ومهــارات عمليــة مهمــة للمدرســة 
والعمــل ومــا بعدهــا. كمــا أن إشــراك الطــاب يف مناقشــات عمليــة التعلــم الناجتــة 
عــن عمليــات االســتقصاء اخلاصــة بهــم سيســاعدهم ليكونــوا علــى درايــة ومقــدرة علــى 

ــم.   ــم الشــخصية اخلاصــة به ــات التعل ــف عملي ــة وتكيي مراقب

5.3.6 املمارسة القائمة على األدلة  

املمارســة القائمــة علــى األدلــة هــي نهــج شــامل ومتكامــل الســتخدام البيانــات التخــاذ 
القــرار، حيــث أنهــا تدمــج املمارســة القائمــة علــى األدلــة يف املكتبــات املدرســية ثاثــة 

أنــواع مــن البيانــات:

ملمارســة  الرســمية  البحــوث  نتائــج  )باســتخدام  املمارســة  أجــل  مــن  األدلــة   -  أ 
املعلومــات(؛

-  األدلــة املتولــدة يف املمارســة )باســتخدام البيانــات املنتجــة محليــا ملمارســة   ب 
التحويــل(؛ 

- دليــل املمارســة )اســتخدام البيانــات التــي يبلــغ عنهــا املســتخدم والبيانــات التــي  ج 
يولدهــا املســتخدم إلظهــار نتائــج مــا يقــوم بــه أمنــاء املكتبــات يف املــدارس( )تــود، 

)2007

ــة مــن أجــل املمارســة مــن خــال  ــى األدل ــاء املكتبــات املدرســية الوصــول إل ميكــن ألمن
تعليمهــم املهنــي ومــن العديــد مــن امللخصــات املنشــورة ألبحــاث املكتبــة املدرســية )علــى 

.)Kachel et al، 2013 ؛Haycock، 1992 ،ســبيل املثــال

يســتخدم أمنــاء املكتبــات يف املــدارس األدلــة املتولــدة يف ممارســاتهم، مثــل ســجات 
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التــداول وجــداول األنشــطة التعليميــة التخــاذ القــرارات. علــى ســبيل املثــال: األدلــة 
املتعلقــة مبشــتريات املصــادر ألنشــطة ترويــج القــراءة ومــا يتصــل بهــا مــن خطــط 
لضمــان حصــول جميــع الطــاب علــى فــرص لتجربــة التعلــم املعتمــد علــى االســتقصاء.  

  

4.6   تأثير تقييم مكتبة املدرسة  

التقييــم  يســاعد  املســتمر.  التحســن  مــن  دورة مســتمرة  مــن  مهــم  التقييــم جانــب 
علــى مواءمــة برامــج وخدمــات املكتبــة مــع أهــداف املدرســة. يُظهــر التقييــم للطــاب 
ــد الناجتــة عــن  ــا الفوائ ــع التعليمــي األوســع نطاق ــة واجملتم ــي املكتب واملعلمــن وموظف
برامــج وخدمــات املكتبــات املدرســية. يعطــي التقييــم األدلــة الازمــة لتحســن تلــك 
البرامــج واخلدمــات، ويســاعد موظفــي املكتبــة ومســتخدمي املكتبــات علــى فهــم وتقييــم 
هــذه البرامــج واخلدمــات. يــؤدي التقييــم الناجــح إلــى جتديــد البرامــج واخلدمــات 
ــم ضــروري أيضــا  ــر التقيي ــدة، يعتب ــر البرامــج واخلدمــات اجلدي ــى تطوي ــة إل باإلضاف

لتوجيــه املبــادرات املتعلقــة بالعاقــات العامــة وحشــد التأييــد.  

5.6   العالقات العامة يف املكتبة املدرسية  

ــل األجــل والتواصــل االســتراتيجي  ــى التفاعــل طوي يركــز مفهــوم العاقــات العامــة عل
الــذي يبنــي عاقــات مفيــدة بــن املنظمــة واجلمهــور - مكتبــة مدرســية وصانعــي القــرار 

)انظــر القســم 3.5.4 مشــاركة اجملتمــع(.  

يركــز التســويق والترويــج علــى املنتجــات واخلدمــات العاجلــة التــي مت تطويرهــا لتلبيــة 
طلبــات واحتياجــات مســتخدمي املكتبــة. لكــن علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن حشــد 
التأييــد يقــوم يف األســاس علــى العمــل مــن أجــل التغييــر أو التقــدم يف فكــرة أو قضيــة. 
القــرار  مــع مجموعــة صانعــي  الداعمــة  العاقــات  بنــاء  يتــم  الطويــل،  املــدى  علــى 
والداعمــن ملكتبــة املدرســة: هــذا العمــل يســمى حشــد التأييــد للمكتبــة املدرســية. يكــون 
تخطيــط وتنفيــذ كل مــن الترويــج والتســويق وكذلــك عمليــة حشــد التأييــد بطريقــة 
منهجيــة. الترويــج والتســويق جــزء مــن العمــل املدرســي ألمــن مكتبــة املدرســة. كمــا أن 
أمــن املكتبــة لديــه دور يلعبــه يف املناصــرة، ولكــن عــادة مــا يتــم التخطيــط لعمليــة حشــد 
التأييــد والدعــم وتنفيذهــا مــن قبــل مجموعــة مثــل جمعيــة املكتبــات املدرســية. ينصــب 
اهتمــام املكتبــة يف املقــام األول علــى الترويــج للمكتبــة وتســويقها: وهنــا يكمــن االهتمــام 
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يف اســتخدام املكتبــة. يتــم التركيــز عنــد حشــد التأييــد والدعــم للمكتبــة املدرســية علــى 
صنــاع القــرار واألشــخاص الذيــن ميكنهــم التأثيــر عليهــم: مصــدر االهتمــام هنــا ينصــب 
علــى متويــل املكتبــات وأنــواع الدعــم األخــرى التــي جتعــل عمــل أمــن مكتبــة املدرســة 

ممكًنــا.  

1.5.6 الترويج والتسويق  

الترويــج يف اجتــاه واحــد - التواصــل مــع املســتخدمن حــول مــا تقدمــه املكتبــة. التســويق 
هــو تبــادل باجتاهــن - يف محاولــة ملطابقــة خدمــات املكتبــة مــع احتياجــات وتفضيــات 
املســتخدمن احملتملــن. يجــب أن يتــم ترويــج وتســويق اخلدمــات واملرافــق التــي تقدمهــا 
مكتبــة املدرســة بشــكل نشــط بحيــث تكــون اجملموعــات املســتهدفة )ســواء املدرســة أو 
اجملتمــع األكبــر( علــى درايــة بــدور املكتبــة كشــريك يف التعلــم ومقــدم للخدمــات واملــوارد 

املرغوبة.  

يجــب أن يكــون لــدى مكتبــة املدرســة خطــة ترويجيــة وتســويقية مكتوبــة بالتعــاون مــع 
ــي: األهــداف املرجــوة؛ خطــة عمــل  أصحــاب القــرار. يجــب أن تتضمــن اخلطــة مــا يل
تشــير إلــى كيفيــة حتقيــق األهــداف؛ وطــرق التقييــم التــي ســيتم مــن خالهــا تقييــم جناح 
ــا  ــة والتســويقية ومراجعته ــم اخلطــة الترويجي ــم تقيي ــج والتســويق. يت إجــراءات التروي
وتنقيحهــا ســنوًيا؛ عــن طريــق مناقشــة اخلطــة ككل بشــكل شــامل مــن قبــل أمــن مكتبــة 

املدرســة وإدارة املدرســة مــرة واحــدة علــى األقــل كل عــام.  

2.5.6 حشد التأييد  

ــم والدعــم بشــكل  ــر الفه ــد مخطــط ومتواصــل لتطوي ــد والدعــم هــو جه حشــد التأيي
تدريجــي مــع مــرور الوقــت وهــو عمــل مرتبــط بالترويــج والتســويق لكنــه يختلــف عنهمــا. 
يــدور حشــد التأييــد للمكتبــات املدرســية حــول تطويــر الفهــم والدعــم من صانعــي القرار 
ــط.  ــة؛ ويســتغرق وقــت وتخطي ــادة املعرف ــادة الوعــي وزي ــر بزي ــق األم الرئيســين. يتعل
ينبغــي أن تركــز جهــود حشــد التأييــد يف املكتبــات املدرســية علــى إشــراك صنــاع القــرار 

وأولئــك الذيــن يؤثــرون علــى صنــاع القــرار، وليــس مســتخدمي مكتبــات املدرســة.  

حشد التأييد هو عملية بناء العاقات.  
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حشــد التأييــد يهــدف للتأثيــر علــى اآلخريــن. وضعــت البحــوث ســتة مبــادئ عامليــة 
تتعلــق بالتأثيــر علــى اآلخريــن )Cialdini، 2006(. مبــادئ اإلقنــاع هــذه أساســية لنجــاح 
ــل االجتماعــي، االتســاق/االلتزام،  ــل، اإلعجــاب، الســلطة، الدلي ــة باملث الدعــوة: املعامل

ــاج.   واالحتي

املعاملــة باملثــل واإلعجــاب تتعلــق ببنــاء العاقــات. غالبــا مــا يقــوم النــاس بأشــياء 
لآلخريــن ألن اآلخريــن فعلــوا شــيئاً لهــم وألنهــم يحبــون الشــخص اآلخــر. تــدور الســلطة 

ــل االجتماعــي حــول اتخــاذ القــرارات يف أوقــات عــدم اليقــن.  والدلي

كثيــًرا مــا يفعــل األشــخاص أشــياء ألن أحــد األشــخاص يف الســلطة يوصــي بإجــراء مــا 
أو ألن آخريــن مثلهــم يفعلــون ذلــك. االتســاق / االلتــزام واالحتيــاج تتعلــق بحــث النــاس 
ــوا أن هــذا اإلجــراء  ــا إذا أدرك ــام بشــيء م ــر اســتعداًدا للقي ــاس أكث ــل، فالن ــى العم عل
يتماشــى مــع قيمهــم وإذا مــا أدركــوا أن هــذا اإلجــراء ســيمنعهم مــن فقــدان شــيء 

ــه.   يقدرون

ينبغــي مراعــاة هــذه املبــادئ العامليــة لقيــادة عمليــة التخطيــط لبرنامــج حشــد التأييــد 
والدعــم. علــى ســبيل املثــال: غالبــا مــا يحتــاج أمنــاء املكتبــات يف املــدارس الســتهداف 
ــب دعــم  ــى جان ــة إلحضارهــم إل ــات الوطني ــة املكتب ــن يف جمعي ــات اآلخري ــاء املكتب أمن
قضيــة سياســة املكتبــة املدرســية. فيمــا يلــي بعــض األســئلة اإلرشــادية التــي قــد تكــون 

مفيــدة يف التخطيــط لبرنامــج حشــد التأييــد والدعــم.  

االحتيــاج: مــا الــذي قــد يخســره أمنــاء املكتبــات اآلخــرون إذا لــم تكــن املكتبــات   •
جيــد؟   بشــكل  مدعومــة  املدرســية 

االتساق / االلتزام: ما هي القيم التي يشاركونك بها؟    •
السلطة: من الذين يحترمونهم؟    •

الدليــل االجتماعــي: مــا هــي اجلمعيــات الوطنيــة األخــرى التــي دعمــت سياســة املكتبــة   •
املدرسية؟  

املعاملة باملثل: كيف ميكنك دعم أمناء املكتبات اآلخرين حلل مشاكلهم؟    •
اإلعجاب: ما الذي يعجبك يف أمناء املكتبات اآلخرين وكيف ميكنك إظهار ذلك؟   •

ــه  ــم فعل ــدارس وحلفائه ــات يف امل ــاء املكتب ــد والدعــم هــو أمــر ميكــن ألمن حشــد التأيي
إذا انضمــوا مــع اآلخريــن مــن أجــل التقــدم إلــى األمــام بطريقــة مخططــة. توفــر 
منصــة التعلــم اإللكترونــي www.ifla.org/bsla(( مصــادر ألولئــك الذيــن يرغبــون يف 
ــك.  ــام بذل ــة القي ــد عــن كيفي ــة املزي ــدون معرف ــات ويري ــد والدعــم للمكتب حشــد التأيي



- 80 -

املبادئ التوجيهية للمكتبة املدرسية )اإلفال( 

ــة املدرســة مبــا  ــد والدعــم عــن مكتب ــواد خاصــة يحشــد التأيي ــع م يتضمــن هــذا املوق
يف ذلــك دراســات حالــة حــول تشــكيل شــبكة مكتبــة مدرســية، وتغييــر قوانــن املكتبــات 
املدرســية، وتطويــر املكتبــات املدرســية كقــوة لإلصــاح التربــوي. حشــد التأييــد والدعــم 
أمــر ضــروري لتعزيــز واحلفــاظ علــى تطويــر مكتبــة املدرســة. كل مــن التأييــد والتقييــم 

ــع األفــراد يف مدارســنا.   ــم جلمي ــم والتعل ــان الفهــم والدعــم لتحســن التعلي يبني
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قائمة املصطلحات:  

ويســتند نطــاق هــذا املعجــم علــى االقتراحــات املقدمــة مــن املراجعــن واملســاهمن يف 
وثيقــة املبــادئ التوجيهيــة. 

ملزيــد مــن املعلومــات املتعلقــة باملصطلحــات ذات الصلــة باملكتبــة، قــد يرغــب القــراء يف 
 Joan M. قامــوس اإلنترنــت لعلــم املكتبــات واملعلومــات(، الــذي كتبــه( ODLIS استشــارة

www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_1.aspx علــى ABC-CLIO ونشــره Reitz

.Library Unlimited تتوفر إصدارات من القاموس من

ــر الفهــم والدعــم بشــكل تدريجــي مــع  حشــد التأييــد: جهــد مخطــط ومتواصــل لتطوي
مــرور الوقــت.  

تعليــم الببليوغرافيــة: تعليــم املســتخدمن كيفيــة اســتخدام نصــوص وأنظمــة املكتبــة، 
 »BI« وغالًبــا مــا يشــار إليهــا باســم

)انظر أيًضا تعليمات املكتبة، ومحو األمية اإلعامية واملعلومات؛ تعليم املستخدم.(  

مــا  عــادة  لكتالــوج.  وإنشــاء مدخــات  معلومــات  عمليــة وصــف مصــدر  الفهرســة: 
ــز، واألنشــطة  ــف الترمي ــن تصني ــل املوضــوع، وتعي ــا، وحتلي ــا ببيوغرافي تتضمــن وصًف

التــي تنطــوي علــى إعــداد العنصــر فعلًيــا لوضعــه علــى الــرف.  

التــداول: عمليــة االقتــراض وإرجــاع مــواد املكتبــة. يشــير أيًضــا إلــى إجمالــي عــدد 
العناصــر املســحوبة خــال فتــرة زمنيــة وإلــى إجمالــي عــدد املــرات التــي يتــم فيهــا 

ســحب عنصــر معــن خــال فتــرة زمنيــة، عــادةً  مــا تكــون ســنة واحــدة.  

ــى  ــك عضــًوا يف مجتمــع )أي مواطــن(، إل ــي والسياســي لكون املواطنــة: الوضــع القانون
جانــب احلقــوق والواجبــات واالمتيــازات اخلاصــة بكونــك مواطنــا. وباإلضافــة إلــى 
إشــراك الفــرد يف حقوقــه ومســؤولياته األساســية، فإنــه ينطــوي أيًضــا علــى جــودة 

ــع.   ــه أن يتصــرف كشــخص داخــل اجملتم ــف ل ــه وكي ــف أن ــرد وكي شــخصية الف

إلــى حتديــد ومعاجلــة  املشــاركة املدنيــة: اتخــاذ إجــراءات فرديــة وجماعيــة تهــدف 
القضايــا ذات االهتمــام العــام؛ تطويــر املعرفــة واملهــارات والقيــم والدوافــع الازمــة 

للعمــل إلحــداث فــرق يف نوعيــة حيــاة اجملتمــع.  

مدونــة قواعــد الســلوك: مجموعــة مــن املعاييــر التــي حتكــم ســلوك وأحــكام أمنــاء 
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املعلومــات يف عملهــم. عــادة  مــن متخصصــي  املكتبــة وغيرهــم  املكتبــات وموظفــي 
مــا تتضمــن معاييــر الوصــول العــادل واحلريــة الفكريــة، والســرية واحتــرام حقــوق 
امللكيــة الفكريــة، والتميــز والدقــة والنزاهــة، واملوضوعيــة واجملاملــة، واحتــرام الزمــاء 

املكتبــات.   ومســتخدمي 

املجموعــة املكتبيــة: جميــع املــواد التــي تقــوم املكتبــة بجمعهــا وتنظيمهــا وإتاحتهــا. عــادة 
مــا تشــير إلــى العناصــر املاديــة ولكــن ميكــن أيضــا أن تشــير إلــى املــوارد الرقميــة، 
وتســمى أحيانــا »مقتنيــات«. قــد تكــون املســتندات يف مجموعــة مــا ماديــة أو رقميــة؛ يف 
تنســيقات مطبوعــة أو غيــر مطبوعــة؛ موجــودة محليــا أو عــن بعــد؛ مملوكــة مــن قبــل 
املكتبــة، ميكــن الوصــول إليهــا مــن خــال املكتبــة مقابــل رســوم، أو متاحــة بحريــة مــن 

املؤسســات األخــرى.  

طبيعــة  فهــم  مــن  الطــاب  لتمكــن  الازمــة  املعــارف  مجموعــة  املعلومــات:  ثقافــة 
املعلومــات وكيفيــة إنشــائها، لتطويــر فهــم مســتنير للمخاطــر وآليــات صناعــات املعلومات 
ــق«  ــة التــي ال تنتهــي و »توثي ــكارات التكنولوجي ــر نهــج نقــدي لابت واالتصــاالت، وتطوي
املعلومــات االنســانية عندمــا يتــم اســتخدام البيانــات الشــخصية. يشــمل أيًضــا تطويــر 
املواقــف األخاقيــة واملســؤولة فيمــا يتعلــق باســتخدام املعلومــات. )انظــر أيضــا محــو 

ــة واإلعــام واملعلومــات.(   األمي

ــة وتنظيــم باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى متحــف/ ــر ورعاي التنســيق/املعاجلة: تطوي
معــرض أو مســاحة املعــرض وجميــع العناصــر اخملزنــة أو املعروضــة يف اخملــزن. أيًضــا، 
تطويــر مجموعــات مــن العناصــر الرقميــة، مثــل مواقــع الويــب. ويتطلــب الشــخص 
املســؤول عــن هــذه اجملموعــات اخلاصــة )أي املنســقة( معرفــة وخبــرة متخصصــة 
ــود يف  ــد وتفســير البن ــود اجلــدارة ومســاعدة املســتخدمن يف حتدي ــار بن ــق باختي تتعل

اجملموعــات املكتبيــة.  

ــه بانتظــام، يتكــون  ــة يتــم حتديث قاعــدة البيانــات: ملــف كبيــر مــن املعلومــات ذات الصل
مــن ســجات ذات نســق موحــد، منظمــة لســهولة وســرعة البحــث واســترجاعها وإدارتهــا 
ــات املســتخدمة  ــات. تشــمل قواعــد البيان مبســاعدة برنامــج نظــام إدارة قواعــد البيان
بكثــرة يف املكتبــات املدرســية الكتالوجــات والفهــارس الدوريــة وخدمــات التلخيــص 
واملراجــع الكاملــة، وعــادة مــا يتــم تأجيرهــا ســنوًيا مبوجــب اتفاقيــات الترخيــص التــي 

تســمح فقــط ألعضــاء املكتبــة واملوظفــن بولوجهــا.  

الســكان األصليــون: مصطلــح يســتخدم لتحديــد جمهــور الســكان األصليــن، علــى الرغــم 
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مــن أن البعــض قــد يختــار تعريــف أنفســهم بلغاتهــم أو هوياتهــم القبليــة احملــددة. قــد 
يســتخدم البعــض تســميات أو أســماء أخــرى مثــل الســكان األصليــن، األمريكيــن 

األصليــن، األمــة األولــى، إلــخ.  

محــو أميــة املعلومــات: مجموعــة املهــارات واملواقــف واملعرفــة الازمــة للوصــول إلــى 
املعلومــات وتقييمهــا واســتخدامها بفعاليــة ومســؤولية ومبــرر. عــادة مــا تتضمــن القــدرة 
علــى معرفــة متــى تكــون هنــاك حاجــة إلــى معلومــات حلــل مشــكلة أو اتخــاذ قــرار، أو 
توضيــح هــذه احلاجــة، أو حتديــد مــكان املعلومــات واســتخدامها، أو مشــاركتها مــع 
اآلخريــن إذا لــزم األمــر، وتطبيقهــا علــى املشــكلة أو القــرار. يُعــرف أيًضــا باســم »كفــاءة 
املعلومــات« و »طاقــة املعلومــات.« )راجــع أيًضــا محــو األميــة اإلعاميــة واملعلومــات(.  

تعليــم املكتبــة، نهــج قائــم علــى االســتقصاء: التدريــس الــذي يركــز علــى التفكيــر يف 
ــة  ــي تدمــج املعرف املعلومــات واســتخدام املعلومــات ضمــن منظــور حــل املشــكات والت
بــاألدوات واملصــادر واســتراتيجيات البحــث يف تدريــس التفكيــر وحــل املشــكات. بــدأ 

ــى هــذا النهــج يف التســعينيات.   ــد عل التأكي

أدوات  واســتخدام  طبيعــة  حــول  املســتخدمن  تعليــم  املصــدر:  نهــج  املكتبــة،  تعليــم 
ومصــادر املكتبــة، وخاصــة النصــوص املرجعيــة والفهــارس للعثــور علــى املعلومــات. نهــج 

أكــد خــال 1960 و1970.  

تعليــم املكتبــة، نهــج االستكشــاف: تعليــم املســتخدمن كيفيــة اســتخدام اســتراتيجيات 
البحــث، أي اســتخدام األمنــاط املنطقيــة املســتندة إلــى ممارســة اخلبــراء، للوصــول إلــى 
أدوات ومصــادر املكتبــة. غالًبــا مــا يتــم توضيــح اســتراتيجيات البحــث املوصــي بهــا يف 
أدلــة منشــورة تســمى »مســارات الطريــق« أو »أدلــة إلــى األدبيــات«. وقــد بــدأ التأكيــد 

علــى هــذا النهــج خــال الثمانينيــات.  

تعليــم املكتبــة، نهــج العمليــة: تعليــم املســتخدمن كيفيــة تطويــر عمليــة التعلــم الشــخصية 
مــن خــال التــوازن يف اجلوانــب العاطفيــة واملعرفيــة واجلســدية )املشــاعر واألفــكار 
ــز  ــدأ التركي ــة أو حــل املشــكات. ب ــر املعرف ــات لتطوي واإلجــراءات( الســتخدام املعلوم
علــى هــذا النهــج القائــم علــى البحــوث املســتند إلــى عمليــة البحــث عــن املعلومــات. يف 

)Kuhlthau, 1985( التســعينيات

برنامج املكتبة: )انظر برنامج مكتبة املدرسة.(  

محو األمية اإلعامية: )انظر اإلعام ومحو األمية املعلوماتية(.  
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لفهــم  الازمــة  واملعرفــة  واملواقــف  املهــارات  واملعلومــات: مجموعــة  اإلعــام  ثقافــة 
واســتخدام مختلــف أنــواع الوســائط واألشــكال التــي يتــم توصيــل املعلومــات بهــا وفهــم 
ــك الوســائط واألشــكال.  ــن خــال تل ــا م ــم االتصــال به ــي يت ــات الت واســتخدام املعلوم
هــذه املفاهيــم »اإلعــام واملعلومــات« مت إنشــاؤها مــن قبــل النــاس، ألغــراض شــخصية 

واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة، وهــم متحيــزون بطبيعتهــا«.  

البحــث عــن املســار: اســتراتيجية بحــث موصــى بهــا للوصــول إلى أدوات ومصــادر املكتبة. 
يطلــق عليهــا أحياًنــا »دليــل املكتبــة« أو »دليل الدراســات الســابقة«.  

البرنامج: )انظر برنامج مكتبة املدرسة.(  

أمــن املكتبــة باملدرســة: مدرس/تربــوي متخصــص يف أمانــة املكتبــة، وهــو املســؤول عــن 
قيــادة أو بــدء األنشــطة والبرامــج واخلدمــات يف مكتبــة املدرســة. باإلضافــة إلــى إدارة 
العمليــات اليوميــة. يدعــم أمــن مكتبــة املدرســة املناهــج الدراســية مــن خــال تطويــر 
اجملموعــات، ويعلـّـم مهــارات محــو األميــة واملعلومــات اإلعامية املناســبة ملســتوى الصف 
الدراســي، ويســاعد الطــاب علــى اختيــار مــواد القــراءة املناســبة ملســتوى القــراءة، 
ويســاعد معلمــي الصفــوف علــى دمــج خدمــات ومــواد املكتبــة يف برامــج تعليميــة. 
ــال،  ــى ســبيل املث ــة بتخصصــات مهنيــة مختلفــة )عل ــى دراي ــة عل قــد يكــون أمــن املكتب

مدرس-أمــن مكتبــة، أخصائــي إعامــي باملكتبــة، مــدرس مصــادر تعليميــة(.  

املكتبــة املدرســية: هــي مســاحة تعلــم ماديــة ورقميــة يف مدرســة ابتدائيــة أو ثانويــة عامــة 
أو خاصــة تخــدم احتياجــات الطــاب مــن املعلومــات واحتياجــات املناهــج الدراســية 
ملعلميهــا وموظفيهــا. توفــر مكتبــة املدرســة مجموعــة مــن املــواد التعليميــة املناســبة 
ملســتويات الصــف املدرســي. يتــم إدارة مكتبــة املدرســة بواســطة أمــن مكتبــة املدرســة 
الــذي يكــرس نفســه لتعزيــز النمــو املعــريف والشــخصي واالجتماعــي والثقــايف للطــاب 
واملعلمــن مــن خــال األنشــطة واخلدمــات املتعلقــة بالقــراءة واالستفســار والبحــث. 
تعــرف مكتبــة املدرســة مبصطلحــات مختلفــة )علــى ســبيل املثــال، املركــز اإلعامــي 
للمكتبــة املدرســية، مركــز التوثيــق واملعلومــات، مركــز مــوارد املكتبــة، مشــاعات التعلــم 

ــة(.   باملكتب

برنامــج املكتبــة املدرســية: عــرض شــامل مخطــط ألنشــطة التعليــم والتعلــم يهــدف إلــى 
ــارات البحــث واالســتقصاء،  ــة، ومه ــارات الطــاب يف اإلعــام ومحــو األمي ــر مه تطوي
واملشــاركة يف القــراءة، واملهــارات الرقميــة، والكفــاءات األخــرى املرتبطــة مبحــو األميــة 

والكفــاءات القائمــة علــى املناهــج الدراســية.  
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املكتبــة  فهــم  علــى  املســتخدمن  ملســاعدة  تُســتخدم  وســيلة  أي  املســتخدم:  تعليــم 
إلــى  والنشــرات واألدلــة  الافتــات  ذلــك  ونصوصهــا وأنظمتهــا وخدماتهــا، مبــا يف 
الدراســات الســابقة وكذلــك التعليــم املباشــر. )راجــع أيًضــا التعليمــات البيبليوغرافيــة، 

وتعليمــات املكتبــات، واإلعــام ومحــو األميــة املعلوماتيــة.(  

الفهرس:

يف نهايــة كل فصــل يف هــذه الوثيقــة »املبــادئ التوجيهيــة« تقــّدم مصــادر مفيــدة تتعلــق 
باملواضيــع التــي مت تناولهــا. يتضمــن هــذا الفهــرس املصــادر التــي متــت االســتعانة بهــا 
خــال عمليــة تنقيــح املبــادئ التوجيهيــة واملصــادر التــي اقترحهــا املراجعون واملســاهمون 

يف وثيقــة املبــادئ التوجيهيــة. لكــن، مت اســتثناء املصــادر يف نهايــة الفصــول.  
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ملحق أ

بيان مكتبة اإلفا / اليونسكو )1999(  

]www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999[

 

مكتبة املدرسة يف التعليم والتعلم للجميع  

توفــر مكتبــة املدرســة املعلومــات واألفــكار التــي تعــد أساســية للعمــل بنجــاح يف مجتمــع 
املعلومــات القائــم علــى املعرفــة اليــوم، حيــث تقــوم مكتبــة املدرســة بتزويــد الطــاب 
مبهــارات التعلــم مــدى احليــاة وتطــور اخليــال، ومتكنهــم من العيش كمواطنن مســؤولن.  

مهمة املكتبة املدرسية  

تقــدم املكتبــة املدرســية خدمــات التعلــم والكتــب واملصــادر التــي متكــن جميــع أعضــاء 
فعلــي  بشــكل  ومســتخدمن  ناقديــن  مفكريــن  يصبحــوا  أن  مــن  املدرســي  اجملتمــع 
ــات املدرســية بشــبكة املكتبــات  ــع األشــكال والوســائط. ترتبــط املكتب للمعلومــات بجمي
ــة.   ــة اليونســكو العام ــان مكتب ــواردة يف بي ــادئ ال ــا للمب ــا وفًق واملعلومــات األوســع نطاًق

يدعــم أمنــاء املكتبــة املدرســية اســتخدام الكتــب ومصــادر املعلومــات األخــرى، بــدًءا مــن 
القصــص اخلياليــة إلــى الوثائقيــة، ومــن املطبوعــات إلــى اإللكترونيــة، ســواء يف املكتبــة 

أو عــن بعــد. املــواد تكمــل وتثــري الكتــب املدرســية واملــواد التعليميــة واملنهجيــات.  

لقــد ثبــت أنــه عندمــا يعمــل األمنــاء واملعلمــون مًعــا، يحقق الطاب مســتويات أعلــى من مهارات 
القــراءة والكتابــة والقــراءة والتعلم وحل املشــكات ومهــارات تقنية املعلومات واالتصاالت.  
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ــع املدرســي،  ــراد اجملتم ــع أف ــة املدرســية بالتســاوي جلمي ــات املكتب يجــب تقــدمي خدم
بغــض النظــر عــن العمــر أو العــرق أو اجلنــس أو الديــن أو اجلنســية أو اللغــة أو 
املهنيــة أو احلالــة االجتماعيــة. يجــب تقــدمي خدمــات ومــواد محــددة ألولئــك الذيــن ال 

يســتطيعون اســتخدام خدمــات ومــواد املكتبــة الرئيســية.  

ينبغــي أن يســتند الوصــول إلــى اخلدمــات واجملموعــات إلــى إعــان األمم املتحــدة 
العاملــي حلقــوق اإلنســان واحلريــات، ويجــب أال يخضــع ألي شــكل مــن أشــكال الرقابــة 

اإليديولوجيــة أو السياســية أو الدينيــة أو الضغــوط التجاريــة.  

متويل التشريعات والشبكات  

تعــد املكتبــة املدرســية ضروريــة لــكل اســتراتيجية طويلــة األجــل حملــو األميــة والتعليــم 
وتوفيــر املعلومــات، باإلضافــة إلــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. إ ن 
مســؤوليات الســلطات احملليــة واإلقليميــة والوطنيــة دعــم املكتبــة املدرســية بتشــريعات 
ــل كاف ومســتدام  ــات املدرســية متوي ــدى املكتب ــون ل وسياســات محــددة، فيجــب أن يك
للموظفــن املدربــن واملصــادر والتقنيــات واملرافــق. كذلــك يجــب أن تكــون املكتبــات 

ــة.   املدرســية مجاني

تعد مكتبة املدرسة شريكا أساسيا يف شبكة املكتبات واملعلومات احمللية واإلقليمية والوطنية.  

عندمــا تتشــارك مكتبــة املدرســة التســهيات و/أو املصــادر مــع نــوع آخــر مــن املكتبــات، مثــل 
املكتبــة العامــة، فيجــب االعتــراف باألهــداف الفريــدة ملكتبــة املدرســة واحلفــاظ عليهــا.  

أهداف مكتبة املدرسة  

مكتبة املدرسة جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية.  

مــن األمــور األساســية لتطويــر اإلملــام بالقــراءة والكتابــة ومحــو األميــة املعلوماتيــة 
ــة املدرســية األساســية:   ــر مــن خدمــات املكتب ــم والثقافــة، حيــث تعتب والتدريــس والتعل

دعم وتعزيز األهداف التعليمية على النحو املبن يف رسالة املدرسة واملناهج.   •
التطويــر واحلفــاظ علــى العــادة واالســتمتاع بالقــراءة والتعلــم لــدى الطفــل، واســتخدام   •

املكتبــات طــوال حياتهــم. 
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ــال  ــم واخلي ــة والفه ــات للمعرف تقــدمي فــرص للتجــارب يف إنشــاء واســتخدام املعلوم  •
ــا.  ــع به والتمت

دعم تعلم جميع الطاب وممارســتهم للمهارات املتعلقة بتقييم واســتخدام املعلومات،   •
بغــض النظــر عــن الشــكل أو التنســيق، أو الوســيلة، مبــا يف ذلــك احلساســية ألمنــاط 

التواصــل داخــل اجملتمــع. 
ــي تعــرض  ــة الت ــة والوطني ــة واإلقليمي ــى املصــادر والفــرص احمللي إتاحــة الوصــول إل  •

املتعلمــن ألفــكار وجتــارب وآراء متنوعــة. 
تنظيم األنشطة التي تشجع الوعي واحلساسية الثقافية واالجتماعية.   •

العمل مع الطاب واملدرسن واإلدارين وأولياء األمور لتحقيق رسالة املدرسة.   •
اإلعــان عــن مفهــوم أن احلريــة الفكريــة والوصــول إلى املعلومات ضروريــان للمواطنة   •

الفعالــة واملســؤولة، واملشــاركة يف الدميقراطية. 
تعزيز القراءة ومصادر وخدمات مكتبة املدرسة جملتمع املدرسة بأكمله وما بعده.    •

تــؤدي مكتبــة املدرســة هــذه الوظائــف مــن خــال تطوير السياســات واخلدمــات، واختيار 
املصــادر وامتاكهــا، وتوفيــر الوصــول املــادي والفكــري إلــى مصــادر املعلومــات املناســبة، 

وتوفيــر املرافــق التعليميــة، وتوظيــف املوظفــن املدربن.  

العاملني  

أمــن مكتبــة املدرســة هــو املوظــف املؤهــل مهنًيــا واملســؤول عــن تخطيــط وإدارة مكتبــة 
املدرســة، يدعمــه أكبــر عــدد ممكــن مــن املوظفــن، ويعمــل مــع جميــع أعضــاء مجتمــع 

املدرســة، وينســق مــع املكتبــة العامــة وغيرهــا.  

يختلــف دور أمنــاء املكتبــات املدرســية حســب امليزانيــة واملناهــج ومنهجيــة التدريــس 
يف املــدارس، ضمــن اإلطــار القانونــي واملالــي الوطنــي. ضمــن ســياقات محــددة، هنــاك 
مجــاالت عامــة للمعرفــة تعتبــر حيويــة إذا كان ألمنــاء املكتبــات املدرســية تطوير وتشــغيل 
خدمــات مكتبــة مدرســية فعالــة. وتشــمل هــذه اجملــاالت: املصــادر، واملكتبــة، وإدارة 

املعلومــات، والتدريــس.  

يف بيئــة تتزايــد فيهــا الشــبكات، يجــب أن يكــون أمنــاء املكتبــات املدرســية مؤهلــن يف 
تخطيــط وتعليــم مهــارات التعامــل مــع املعلومــات اخملتلفــة لــكل مــن املعلمــن والطــاب. 

لذلــك يجــب أن يواصلــوا التدريــب والتطويــر املهنــي.  
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التشغيل واإلدارة  

لضمان عمليات فعالة وخاضعة للمساءلة:  

يجــب صياغــة السياســة اخلاصــة بخدمــات املكتبــة املدرســية لتحديــد األهــداف   •
املدرســة.  املتعلقــة مبنهــج  واخلدمــات  واألولويــات 

يجب تنظيم مكتبة املدرسة وصيانتها وفًقا للمعايير املهنية.   •
يجــب أن تكــون اخلدمــات متاحــة جلميــع أفــراد اجملتمــع املدرســي وأن تعمــل يف ســياق   •

اجملتمــع احمللــي. 
يجــب تشــجيع التعــاون مــع املعلمــن وإدارة املــدارس العليــا واإلداريــن وأوليــاء األمــور   •

وغيرهــم مــن أمنــاء املكتبــات وخبــراء املعلومــات ومجموعــات اجملتمــع. 

تنفيذ البيان  

حُتــث احلكومــات مــن خــال وزاراتهــا املســؤولة عــن التعليم، على تطوير االســتراتيجيات 
والسياســات واخلطــط التــي تنفــذ مبــادئ هــذا البيــان. يجــب أن تتضمــن اخلطــط نشــر 

البيــان علــى برامــج التدريــب األوليــة واملســتمرة ألمنــاء املكتبــات واملعلمن.  

    

ملحق ب

خطة املوازنة ملكتبة املدرسة    

يحتــاج أمنــاء املكتبــات املدرســية إلــى فهــم مــا يلــي، فيمــا يتعلــق بوضــع خطــة ميزانيــة 
للمكتبــة املدرســية:   

عملية وضع ميزانية املدرسة.   •
جدول زمني لدورة امليزانية.   •

املوظفن الرئيسين املرتبطن بعملية امليزانية.   •
حتدد احتياجات املكتبة.   •

عمليات محاسبة امليزانية.    •
تشمل مكونات خطة املوازنة ما يلي:  

واملــواد  املتعــددة  والوســائط  والدوريــات  الكتــب  )مثــل  اجلديــدة  املصــادر  مقــدار   •
الرقميــة(. 

كمية اللوازم واملواد اإلدارية.   •
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املبلغ اخملصص للفعاليات واملواد الترويجية.   •
قيمة اخلدمات )على سبيل املثال، التكرار واإلصاحات.(   •

والبرمجيــات  واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا  معــدات  اســتخدام  تكاليــف   •
والترخيــص، إذا لــم تكــن مدرجــة يف ميزانيــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

للمدرســة.  العامــة 

كقاعــدة عامــة يجــب أال تقــل ميزانيــة مــواد املكتبــة املدرســية عــن ٪5 علــى األقــل 
مــن نفقــات كل طالــب يف النظــام املدرســي، باســتثناء جميــع الرواتــب ونفقــات التعليــم 

اخلــاص والنقــل وصناديــق حتســن رأس املــال.  

قــد يتــم إدراج تكاليــف املوظفــن يف ميزانيــة املكتبــة؛ ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن األنســب 
يف بعــض املــدارس إدراجهــا يف ميزانيــة املوظفــن العامــة. بغــض النظــر عــن ذلــك، 
فــإن تقديــر تكاليــف املوظفــن للمكتبــة هــو مهمــة يجــب أن يشــارك فيهــا أمــن مكتبــة 
املدرســة. يرتبــط حجــم األمــوال املتاحــة للموظفــن ارتباًطــا وثيًقــا بقضايــا مهمــة مثــل 
ــب  ــة املدرســية. قــد تتطل ــي تقدمهــا املكتب ــة اخلدمــات الت عــدد ســاعات العمــل ونوعي
املشــروعات اخلاصــة والتطــورات األخــرى، مثــل الرفــوف اجلديــدة أو جتديــد املنشــآت، 

تقــدمي عــرض منفصــل للحصــول علــى أمــوال.  

    

ملحق ج

مناذج تعليمية للتعلم القائم على االستقصاء

بعض النماذج املتطورة لعملية التعلم القائمة على االستقصاء تشمل:

Michael Marland’s Nine Questions )United Kingdom(  
Marland, M. )1981(. Information skills in the secondary curriculum. Schools 
Council Methuen.  
Stripling and Pitts’ REACTS Model )USA(  
Stripling, B., & Pitts, J. )1988(. Brainstorms and blueprints: Teaching research as a 
thinking process. Westport, CT: Libraries Unlimited.  
The Information Process )Australia(  
Australian School Library Association and Australian Library and Information As-

sociation. )2001(. Learning for the future: Developing information services in 
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schools )2nd ed.(. Carlton South, Australia: Curriculum Corporation.  
Focus on Inquiry )Canada(  
Alberta Learning. )2003(. Focus on inquiry: A teacher’s guide to inquiry-based 
learning. Edmonton, AB: Alberta Learning, Learning Resources Branch.  
Guided Inquiry )USA(  
Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. )2007(. Guided inquiry: 
Learning in the 21st century. Westport, CT: Libraries Unlimited.  
Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. )2012(. Guided inquiry de-

sign: A framework for inquiry in your school. Westport, CT: Libraries Unlimited.  
Schmidt, R. )2013(. A guided inquiry approach to high school research. Westport, 
CT: Libraries Unlimited. 

 

ملحق د

منوذج قائمة مراجعة تقييم مكتبة املدرسة )كندا(  

  مــن: حتقيــق محــو األميــة املعلوماتيــة: معاييــر برامــج املكتبــة املدرســية يف كنــدا )ص 
74-77(. أوتــاوا، كنــدا: 

رابطة مكتبة املدارس الكندية ورابطة مكتبة املعلمن يف كندا ،2003.  

القليا نعم1 - يركز البرنامج على تدريس محو األمية املعلوماتية وتعزيز القراءة

- التعلم القائم على االستقصاء متصل بسلسلة من مهارات محو األمية املعلوماتية

- تكامل برنامج محو األمية املعلوماتية عبر املناهج الدراسية

- التعاون بن املعلمن وأمناء املكتبات واملدراء وأولياء األمور وأعضاء اجملتمع

- مشاركة املدرس و أمن املكتبة يف تقييم وإعداد تقرير حتصيل الطاب

- الوصول العادل جلميع الطاب إلى برامج املكتبة

- تطوير برامج القراءة والكتابة ودعمها وتنفيذها
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2 - يتضمــن منــوذج التوظيــف، أمــن مكتبــة (معلمــن) مؤهلــن وذوي كفــاءة ودوافــع عاليــة، 
القليا نعميدعمهــم طاقــم فنــي وكتابي

- التخطيــط التعاونــي والتدريــس مــع معلمــي الصفــوف حيــث يتــم حتقيــق أهــداف املــواد 
وأهــداف محــو األميــة املعلوماتيــة مــن خــال املصــادر املتاحــة باإلضافــة إلــى مشــاريع 

التحقيــق.
- تكنولوجيــا التدريــس للمكتبــة ومهــارات محــو األميــة املعلوماتيــة للموظفــن والطــاب يف 

املشــاريع القائمــة علــى االســتقصاء، وحســب احلاجــة.
ــح  ــة واملصال ــات املناهــج احمللي ــى متطلب ــاًء عل ــوارد بن ــر مجموعــة متنوعــة مــن امل - تطوي

ــة. احمللي

- اإلدارة الفعالة للموارد البشرية )املوجهن والفنين وصفحات الطاب واملتطوعن(

- اإلدارة الفعالة للمعدات )القروض واالستحواذ والصيانة(

- اإلدارة الفعالة للمنشأة )احلجز، التصميم، األثاث، الصيانة(

- القيــادة )دمــج نظريــات التعلــم اجلديــدة يف املشــاريع املشــتركة املعتمــدة علــى املصــادر، 
تدريــس التقنيــات اجلديــدة(

- احلماس الشخصي وااللتزام بتعلم الطاب

- التطوير املهني )مثل األنشطة والفرص املعتمدة على االنترنت(

القليا نعم3 - منوذج متويل ينطوي على تخطيط شامل وطويل املدى، مرتبط بأهداف املدرسة

- برنامــج امليزانيــة التــي يتــم إعدادهــا ســنوًيا مــن ِقبــل أمــن مكتبــة املعلــم بنــاًء علــى 
احتياجــات املناهــج الدراســية واهتمامــات جميــع املوظفــن والبرامــج.

- امليزانية األساسية زائد املبلغ السنوي لكل طالب، للتخطيط على املدى الطويل

- ميزانية تشمل املبادرات اجلارية واملدرسة اجلديدة.

وعقــود  واملعــدات،  واإلصاحــات،  واإلمــدادات،  املصــادر،  تشــمل  التــي  امليزانيــة   -
الرأســمالية والنفقــات  املهنــي،  والتطويــر  اخلدمــات، 

- ميزانية حتدد احتياجات املدرسة

- ميزانية تعكس مساهمة أصحاب املصلحة

- متويل البرامج اخلاصة - زيارات املؤلفن ، مبادرات القراءة ، إلخ.
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4 - حتتــوي املكتبــة علــى مجموعــة واســعة مــن مــوارد التعلــم املناســبة، والتــي يتــم اختيارها 
القليا نعمبعنايــة وخبــرة لتلبيــة االحتياجــات الرســمية وغير الرســمية جلميــع املتعلمن.

- هناك سياسة اختيار تعكس احتياجات التعلم للمدرسة.

والساســل  املطبوعــات  )مثــل  التنســيقات  مــن  تــوازن يف مجموعــة متنوعــة  - هنــاك 
ــت وغيرهــا( ــت واإلنترن ــى اإلنترن ــات عل ــة وقواعــد البيان ــو والصــوت واإللكتروني والفيدي

- هناك توازن يف إمكانية الوصول للمصادر.

- كفاية محطات عمل الكمبيوتر والطابعات.

- كفاية معدات املشاهدة واالستماع.

- العدد الكايف من املعدات لكل طالب )الكمية(.

- االرتبــاط الكبيــر بــن املصــادر واحتياجــات اجملتمــع التعليميــة، أي املناهــج واالهتمامــات 
)النوعية(.

- اجملموعة املكتبية احلالية مت جتديدها، وخضعت لصيانة جيدة.

- الوصول إلى قاعدة بيانات االحتاد املركزية.

- الوصول إلى مصادر املكتبة الرقمية.

- الوصول إلى معلومات املوقع االلكتروني.

- إجراءات الوصول إلى املصادر وتنسيقها وتقاسمها.

القليا نعم5 - للمكتبة تقنيات حديثة، ميكن الوصول إليها بسهولة، وداعمة لتوقعات املناهج

- برنامج املكتبة يعلم االستخدام الفعال واملسؤول للتقنيات.

البحــث عــن  الطــاب علــى  كافيــة ملســاعدة  وبرامــج  - يحتــوي علــى محطــات عمــل 
مغــزى. وذات  جديــدة  بطــرق  وتوصيلهــا  وتوليفهــا  وحتليلهــا  املعلومــات 

- وصــول جميــع الطــاب واملعلمــن يف جميــع أنحــاء املدرســة إلــى مصــادر املعلومــات 
احلاليــة، وبعــض قواعــد البيانــات 24 / 7.

- تنظيم وإدارة إجراءات املكتبة األساسية من خال األنظمة اآللية.
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ــة، وواســعة، ومصممــة بشــكل جيــد الســتيعاب مجموعــة  ــة، ومرن 6 - مرافــق املكتبــة آمن
القليا نعممتنوعــة مــن أنشــطة التعلــم

- تتمتــع باملرونــة يف إعــادة هيكلــة املكتبــة وإعــادة تشــكيلها إلنشــاء وظائــف جديــدة، 
ومتابعــة التقليديــة، وبشــكل كفــؤ، وذو جــودة ويســمح بالنمــو.

- مريحة - الصوت، اإلضاءة، درجة احلرارة، األساك، األثاث.

- ميكن الوصول إليها قبل، وأثناء، وبعد اليوم التعليمي.

- جذابة بصريا.

- آمنة.

امللحق هـ

قائمة مراجعة تقييم مكتبة املدرسة ملديري املدارس  

  قائمة مراجعة برنامج من 12 نقطة ملديري املدارس )الواليات املتحدة األمريكية(  

من: مدونة دوغ جونسون Blue Skunk Blog مت استردادها من:

 -http://dougjohnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2012/1/10

هــذه األداة ال تهــدف إلــى تقــدمي تقييــم رســمي لبرنامــج املكتبــة أو أمــن ملكتبــة، ولكــن 
ملســاعدة املســؤولن )مــدراء املــدارس( عــن املكتبــة علــى إدراك األجــزاء التــي قــد حتتــاج إلــى 
مصــادر إضافيــة، ومســاعدتهم مــن أجــل إحــداث تأثيــر كبيــر علــى مجمــل البرنامج املدرســي.  

أحدثــت التغييــرات الســريعة يف التكنولوجيــا، والبحــث العلمــي، ومهنــة املكتبــات خــال 
العشــرين عاًمــا املاضيــة تبايًنــا كبيــًرا يف فعاليــة برامــج املكتبــة املدرســية. فهــل حتافــظ 
مكتبــة مدرســتك علــى آخــر املســتجدات؟ ميكــن اســتخدام قائمــة التحقــق الســريع أدنــاه 

لتقييــم برنامــج املكتبــة التابعــة لــك )املعنــي هنــا؛ مــدراء املــدراس.(  

1 -  املوظفني املهنيني والواجبات:   

هل مكتبتك لديها خدمات أمن مكتبة مدرسة مرخص بالكامل؟    •
هــل هــذا الشــخص منخــرط بالكامــل يف الواجبــات املهنيــة؟ هــل هنــاك وصــف وظيفــي   •

مكتــوب جلميــع موظفــي املكتبــة: املوجهــن، والتقنيــن، واملهنيــن؟  
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هــل يفهــم أمــن املكتبــة األدوار املتغيــرة ألمــن املكتبــة كمــا هــو موضــح يف املنشــورات   •
املهنيــة احلاليــة مــن قبــل مؤسســات املكتبــات احلكوميــة والوطنيــة؟  

ــة  ــن يف مجــال محــو األمي ــر املوظف ــة لتطوي ــا منتظم ــة فرًص ــن املكتب ــر أم هــل يوف  •
املعلوماتيــة وتكنولوجيــا املعلومــات وإدمــاج هــذه املهــارات يف مجــال احملتــوى؟  

هل أمن املكتبة عضو نشط يف منظمة مهنية؟   •
هل يعتبر أمن املكتبة عضوا كامل العضوية يف هيئة التدريس؟    •

2. الدعم املهني  

هــل تتوفــر مســاعدة كتابيــة كافيــة ألمــن املكتبــة حتــى يتمكــن مــن أداء واجباتــه املهنيــة   •
بــدالً مــن املهــام الكتابيــة؟  

هــل تتوفــر مســاعدة تقنيــة كافيــة ألمــن املكتبــة حتــى يتمكــن مــن أداء واجباتــه املهنيــة   •
بــدالً مــن املهــام الفنيــة؟  

ــادة أو رئيــس قســم مســؤول عــن التخطيــط  ــق قي ــة أو فري ــاك مشــرف مكتب هــل هن  •
والقيــادة؟  

هــل يشــجع مديــر املبنــى )املدرســة( وفريــق تطويــر املوظفــن )مثــا، املوجهــن(   •
علــى  املكتبــة  موظفــي 

حضــور ورش العمــل واالجتماعــات املهنيــة واملؤمتــرات التــي ســتعمل علــى حتديــث 
ومعارفهــم؟  مهاراتهــم 

• هــل يشــارك أمــن املكتبــة يف مجتمعــات التعلــم املهنــي يف منطقتــك ويف شــبكات التعلــم 
الشــخصي غير الرســمية؟  

3 - حجم اجملموعة املكتبية والتنمية  

ــة( احتياجــات  ــة الســمعية والبصري ــب واجملموع ــة )الكت ــة املكتبي ــي اجملموع هــل تلب  •
املنهــاج الدراســي؟ هــل مت حتديــد حجــم اجملموعــة املكتبيــة األساســية؟ هــل اجملموعــة 

املكتبيــة جيــدة؟  

هل تتوفر مجموعة متنوعة من الوسائط التي تتناول أمناط التعلم اخملتلفة؟    •
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هل متت إضافة املصادر عبر اإلنترنت إلى اجملموعة املكتبية عند االقتناء؟  •
هــل يوجــد عــدد كاف مــن أجهــزة الكمبيوتــر وعــرض النطــاق التــرددي علــى اإلنترنــت   •

جملموعــات مــن الطــاب لاســتفادة مــن هــذه املصــادر؟  
هــل مت إجــراء تقييــم حديــث يــوازن بــن حجــم اجملموعــة املكتبيــة )الكتــب واجملــات(   •

واملــوارد الرقميــة؟ 
هل مت استبدال بعض املواد املطبوعة باالشتراكات عبر اإلنترنت؟   •

هل مت تغيير موضع املساحة املستخدمة سابًقا لتخزين مواد الطباعة؟     •
هل يتم اختيار مواد جديدة من مصادر االختيار املهني وترتبط باملنهاج الدراسي؟   •

  

4 - املرافق:  

هــل املكتبــة موجــودة بحيــث ميكــن الوصــول إليهــا بســهولة مــن جميــع الفصــول   •
الدراســية؟ 

هــل يوجــد بهــا مدخــل خارجــي ميكــن اســتخدامه يف املســاء ويف عطــات نهايــة   •
األســبوع مــن قبــل أعضــاء اجملتمــع )أمنــاء املكتبــة اخملتصــون(؟  

هــل تتمتــع املكتبــة بجــو يفضــي إلــى التعلــم وبوجــود أثــاث متــوازن وعملــي ومريــح، مــع   •
توفــر الشاشــات التعليميــة وامللصقــات اإلعاميــة؟ 

هــل املكتبــة مفروشــة بالســجاد اخلالــي مــن الكهربــاء الســاكنة لتقليــل الضوضــاء   •
اإللكترونيــة؟  األجهــزة  وحمايــة 

هــل تســيطر املكتبــة علــى املنــاخ بحيــث ال تتلــف املــواد واملعــدات بســبب احلــرارة   •
والرطوبــة العاليــة، بحيــث ميكــن اســتخدامها يف األنشــطة خــال فصــل الصيــف؟ 
هــل حتتــوي املكتبــة علــى مجــاالت تعليميــة عامــة ومــكان لقــراء القصــة )يف املــدارس   •
االبتدائيــة( ومنطقــة عــرض )يف املــدارس الثانويــة( ومســاحات لأفــراد واجملموعــات 

الصغيــرة وفصــول كاملــة للعمــل؟ 
هــل حتتــوي املكتبــة علــى معمــل كمبيوتــر أو أجهــزة كمبيوتــر محمولــة البتوب/نــوت   •
بوكــس الســلكية للطــاب واملعلمــن الذيــن يعملــون مــع فصل دراســي أو بشــكل مســتقل 

يف املكتبــة والســتخدام أمــن املكتبــة للتدريــس؟
هــل حتتــوي املكتبــة علــى محطــات عمــل متعــددة الوســائط ومرافــق إلنتــاج الفيديــو   •

ــا؟   الرقمــي وتدعمه
هــل املكتبــة متصلــة بالشــبكة بشــكل كامــل مــع خطــوط الصــوت والفيديــو والبيانــات   •

بكميــات كافيــة؟ 
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ــه وخــوادم  ــة »محــور« لشــبكات املعلومــات هــذه مــع أجهــزة التوجي ــة مبثاب هــل املكتب  •
امللفــات ونهايــات الفيديــو واملوظفــن التقنيــن املوجوديــن هنــاك؟  

هــل حتتفــظ املكتبــة بحضــور مفيــد ومحــدث علــى شــبكة اإلنترنــت مــع مــوارد مرتبطــة   •
للطــاب واملوظفــن واألســر؟  

5 - املناهج والتكامل  

هل أمن املكتبة عضو نشط يف مجموعات الصف و/أو فريق التخطيط؟    •
هل أمن املكتبة عضو نشط يف جلان كتابة املناهج الدراسية؟    •

ــي اخلاصــة مبســتوى الصــف أو  ــم املهن ــة جــزء مــن مجتمعــات التعل هــل أمــن املكتب  •
احملتــوى؟  

هــل يتــم فحــص مصــادر املكتبــة كجــزء مــن دورة مراجعــة املناهــج الدراســية يف نطــاق   •
حتليــل احملتــوى التعليمــي؟  

هــل يتــم تدريــس مهــارات املكتبــات وتكنولوجيــا املعلومــات كجــزء مــن مجــاالت احملتوى   •
التعليمــي وليــس مبعــزل عــن غيرهــا؟

•  هــل مهــارات محــو األميــة املعلوماتيــة التــي يتــم تدريســها وكذلــك الوصــول إلــى 
يتــم تقييمهــا؟   املهــارات 

هــل االســتخدام اآلمــن واملائــم للمصــادر عبــر اإلنترنــت جــزء مــن منهــج محــو األميــة   •
املعلوماتيــة والتكنولوجيــا؟  

6 - التدريس القائم على املصادر  

هــل أمــن املكتبــة مبســاعدة القيــادة يشــجع علــى األنشــطة التعليميــة التــي تتجــاوز   •
الكتــاب املدرســي وتوفــر مــواد للمســاعدة يف التمييــز بــن اإلرشــادات؟  

ــى أنــه مصمــم تعليمــي ومــورد  هــل ينظــر املعلمــون واإلداريــون إلــى أمــن املكتبــة عل  •
ــل؟ ــم أصي تقيي

•  هــل يدعــم برنامــج املكتبــة أنشــطة التعلــم القائمــة علــى االســتقصاء والتركيــز علــى 
ــع اجملــاالت الدراســية؟ الطالــب يف جمي

هــل يتعــاون أمــن املكتبــة مــع الطــاب واملدرســن خللــق مجموعــة واســعة مــن الفــرص   •
التــي متكــن مــن تطويــر وممارســة مهــارات التفكيــر النقــدي واملواطنــة الرقميــة املســؤولة؟  
هــل تســمح بعــض اجلــداول الزمنيــة املرنــة يف املبنــى ألمــن املكتبــة بــأن يكــون جــزًءا   •
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ــد إعــداد  ــم عن ــة وقــت املعل ــدالً مــن تغطي مــن فــرق التدريــس مــع معلمــي الصــف، ب
ــدروس؟   ال

هــل هنــاك مجموعــة واضحــة مــن املعاييــر املكتوبــة املتعلقــة مبعرفــة القــراءة والكتابــة،   •
وتكنولوجيــا املعلومــات جلميــع مســتويات الصفــوف املتاحــة؟

هل يتم تقييم هذه املعايير يف جهد مشترك للمعلم املكتبي والفصول الدراسية؟  •
هل يتم مشاركة نتائج هذه التقييمات مع أصحاب املصلحة)املسؤولن(؟    •

7 - تكنولوجيا املعلومات  

هل تتيح املكتبة ملستخدميها الوصول إلى تقنيات املعلومات احلديثة مثل :     •
املبنــى  )مثــال،  املبنــى  تــداول جملموعــة  ونظــام  اإلنترنــت  علــى  مكتبــة  كتالــوج   -

املدرســي(  
الوصــول إلــى كتالــوج علــى اإلنترنــت للمقتنيــات احملليــة وكذلــك الوصــول إلــى   -
كتالوجــات املكتبــات العامــة واألكادمييــة واخلاصــة التــي ميكــن مــن خالهــا تقــدمي 

قــروض بــن املكتبــات  
الوصول الكامل إلى اإلنترنت    -

مجموعــة واســعة مــن األدوات املرجعيــة عبــر اإلنترنــت مثــل فهــارس دوريــة للنــص   -
الكامــل واملوســوعات واألطالــس والتوافقــات والقواميــس واملرادفــات ومستشــاري 

القــراء والقوائــم  
مجموعــة واســعة مــن برامــج اإلنتاجيــة احملوســبة املناســبة ملســتوى قــدرة الطالــب   -
مثــل معاجلــات النصــوص وبرامــج الوســائط املتعــددة والعــرض التقدميــي وجــداول 
البيانــات وقواعــد البيانــات وبرنامــج النشــر املكتبــي وبرامــج إنشــاء الرســومات 

وبرامــج حتريــر الصــور الثابتــة واملتحركــة  
الوصــول إلــى أدوات التعلــم / الشــبكات التعاونيــة مثــل الويكــي واملدونــات وغيرهــا   -
مــن برامــج املشــاركة عبــر اإلنترنــت ومــوارد احلوســبة الســحابية مثــل أدوات 

ــات؟   ــن امللف ــت وتخزي ــر اإلنترن ــة عب اإلنتاجي
الوصول إلى معدات املؤمترات املكتبية والبرمجيات    -

برامــج الكمبيوتــر التعليميــة مبــا يف ذلــك املمارســات واحملــاكاة والبرامــج التعليميــة   -
التــي تدعــم املنهــج  

هــل املهــارات الازمــة الســتخدام املصــادر املذكــورة أعــاه، يتــم تدريســها للمعلمــن   •
ومعهــم مــن قبــل أمــن املكتبــة؟  
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8 - املراجع والشبكات والقروض بني املكتبات  

هــل أمــن املكتبــة لديــك لديــه اخلبــرة الازمــة لتوفيــر خدمــات مرجعيــة فعالــة ويف   •
ــارف الطــاب واملعلمــن؟   ــاء مع الوقــت املناســب لبن

هــل مدرســتك عضــو يف مجموعــة إقليميــة متعــددة األشــكال أو مكتبــة كونســورتيوم   •
ــف(؟   )حتال

هــل يقتــرض أمــن املكتبــة مصــادر معلومــات مــن مكتبــات أخــرى لتوفيــر احتياجــات   •
الطــاب واملوظفــن التــي ال ميكــن تلبيتهــا مــن خــال اجملموعــة املكتبيــة احلاليــة؟  

هــل يشــارك أمــن املكتبــة يف التخطيــط التعاونــي وفــرص الشــراء مــع املــدارس   •
واإلقليمــي؟  احمللــي  الصعيديــن  علــى  األخــرى، 

 

9. التخطيط و األهداف السنوية  

هل يحتوي برنامج املكتبة على مجموعة واسعة من األهداف بعيدة املدى؟    •
هــل يضــع أمــن املكتبــة أهداًفــا ســنوية بنــاًء علــى األهــداف طويلــة األجــل املرتبطــة   •
مباشــرةً بأهــداف البنــاء )املكتبــة( واملناهــج الدراســية بالتعــاون مــع القيــادة املســؤولة؟  

هل يعتمد جزء من تقييم أمن املكتبة على حتقيق األهداف السنوية؟    •
هــل برنامــج املكتبــة ممثَّــل يف جلــان تخطيــط املبانــي؟ وممثــل يف جلنــة تخطيــط   •

املنطقــة؟   تكنولوجيــا 

10 - امليزانية  

هل ميزانية برنامج املكتبة صفر أو موضوعي؟ هل امليزانية مرتبطة بأهداف البرنامج؟    •
هل يكتب أمن املكتبة مسوغات واضحة للمواد واملعدات واللوازم املطلوبة؟    •

هل تعكس امليزانية كًا من مكون الصيانة والنمو للبرنامج؟    •
هل يحتفظ أمن املكتبة بسجات واضحة ودقيقة للنفقات؟    •

11 - السياسات واالتصاالت  

هــل سياســات مجلــس اإلدارة املتعلقــة بسياســات االختيــار وإعــادة النظــر ســارية   •
ومطبقــة؟ هــل املوظفــن علــى درايــة مببــادئ احلريــة الفكريــة وخصوصية مســتخدمي 
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املكتبــة؟ هــل متتــد هــذه السياســات إلــى املصــادر الرقميــة؟  لــدى املنطقــة سياســة 
مســؤولة(  اســتخدام  سياســة  )أو   CIPA مــع  متوافقــة  ومقبولــة  آمنــة  اســتخدام 

الســتخدام اإلنترنــت والتكنولوجيــا؟  
هل يعمل أمن املكتبة كمترجم لقوانن حقوق النشر؟   •

هــل يســاعد أمــن املكتبــة اآلخريــن يف حتديــد احلقــوق التــي يرغبــون يف تخصيصهــا   •
للملكيــة الفكريــة اخلاصــة بهــم؟  

هــل لــدى أمــن املكتبــة وســيلة رســمية إليصــال أهــداف وخدمــات البرنامــج إلــى   •
واجملتمــع؟ واإلدارة  واملوظفــن  الطــاب 

•  هــل تتواجــد املكتبــة علــى شــبكة اإلنترنــت بشــكل احتــرايف وتقــدم موقــع ســهل 
ومفيــد؟  وحديــث  التصفــح 

هــل يســتخدم أمــن املكتبــة أدوات الشــبكات االجتماعيــة للتواصــل مــع أصحــاب   •
)املســؤولن(؟   املصلحــة 

هل يقوم أمن املكتبة بتقدمي طلبات املنح عند توفرها؟    •

12 - التقييم  

ــات  ــق أهــداف وغاي ــي توضــح حتقي ــغ عــن الطــرق الت ــة ويبل هــل يحــدد أمــن املكتب  •
البرنامــج وتســاعد علــى حتقيــق أهــداف املبنــى )املكتبــة( واملنطقــة؟ 

هــل يقــوم أمــن املكتبــة بإنشــاء تقريــر مكتبــة ســنوي للمســؤولن واملوظفــن وأوليــاء   •
ــة؟   ــة وكمي األمــور يتضمــن قياســات نوعي

ــا  ــة والتكنولوجي ــي تتضمــن برنامــج املكتب ــدة الت ــادرات اجلدي ــع املب ــوي جمي هــل حتت  •
ــم؟   ــى عنصــر تقيي عل

هــل تقــوم الدائــرة بتقييــم برنامــج املكتبــة بانتظــام باســتخدام فــرق خارجيــة مــن   •
املقّيمــن كجــزء مــن أي عمليــة اعتمــاد؟  

هــل يشــارك أمــن املكتبــة يف الدراســات الرســمية التــي أجراها الباحثــون األكادمييون   •
ــد الطلب؟   عن
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