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  تمهيد
 تم). 77إفال االحترافية  تقارير( IFLA / UNESCO مكتبة إرشادات من الثاني اإلصدار التوجيهات هذه تشكل

 المدرسية، المكتبات قسم بواسطة 2002 عام في المدرسية لمكتبةل المبادئ التوجيهية من األول اإلصدار تطوير
 المدرسية المكتبات محترفي لمساعدة اإلرشادات هذه تطوير تم. المصادر ومراكز المكتبات قسم عليه أطلق ثم

 المكتبة وخدمات برامج إلى والمدرسين الطالب جميع وصول لضمان جهودهم في التعليمي القرار وصناع
  .المؤهلون المدرسية أمناء المكتبة يقدمها التي الفعالة المدرسية

 من العديد من األشخاص من العديد مع والمناظرة والتشاور النقاش ،المنقحة اإلرشادات هذه صياغة تضمنت
 والمراجعة الكتابة خالل من وكذلك العام، منتصف واجتماعات اإلفال مؤتمرات خالل العمل ورش في البلدان

 من اإلفال لقسم الدائمة اللجنة أعضاء بمساهمات مدينون المحررين إن. اإلنترنت وعبر شخصيًا المستمرة
 األعضاء وكذلك ،)IASL( المدرسية المكتبات ألمناء الدولية للرابطة التنفيذي والمجلس المدرسية المكتبات
 المراجعة نقدر. للمشروع وشغفهم الخبرة في شاركوا الذين الدولية المدرسية المكتبات مجتمع في اآلخرين

 IFLA Indigenous Matters قبل من المبادئ التوجيهية هذه في األصول حسب أدرجت التي والتعليقات
SIG.  

 المملكة( آدمز تريشيا ،)نيجيريا( أتشيبي نانسي: اإلفال مدارس لمكتبات الدائمة اللجنة ومسؤولي ألعضاء شكرنا
 المتحدة الواليات( فارمر ليزلي ،)السويد( سترستروم ليزا ،)الويب محرر/  المعلومات منسق ،)المتحدة

 إواساكي ري ،)األمريكية المتحدة الواليات( غافن كارين ،)اإلخبارية النشرة/  المدونة محرر األمريكية،
 ماركوارت لويزا ،)فرنسا( مارتينود دانييل ،)النرويج( لوندفال راندي ،)فرنسا( المورو ميراي ،)اليابان(
ً  - شولتز باربرا ،)كندا( أوبرغ ديان ،)إيطاليا(  لورانس: المراسلون األعضاء). النرويج( سيلمر وآنيكي ،)رئيسا

 والمديرون ل المحامون). ماليزيا( سينغ ديلجيت ،)الهند( سينغ. ن. ب ،)نيجيريا( كيرشا الصبر ،)هولندا( داس
IASL  : األمريكية المتحدة الواليات( ايفرهارت نانسي ،)إفريقيا جنوب(بوسي دياميني  ،)الفلبين(لوردز ديفيد(، 

 ،الواليات المتحدة االمريكية)(كاي هونز  مادو بهارغافا (الهند)، ،) الرئيس نائبة ، أستراليا( غريف إليزابيث
 ماركوارت لويزا ،)الخزانة أمين األمريكية، المتحدة الواليات( مانك كاتي ،)نيوزيلندا( هويل جيرالدين

 وآيز) جامايكا( ستيوارت بوليت ،)النمسا( سكيرو إنغريد ،)ماليزيا( سينغ ديلجيت ،)كندا( أوبرغ ديان ،)إيطاليا(
 عملية من مختلفة مراحل في كبيرة مساهمات أيًضا قدمت التي األخرى المجموعات). تركيا( دوروكان يوكسل
 وسوزان ،)المجر( كامان وفيرونيكا ،)سنغافورة( تشين سو وفو ،)هولندا( بون إنغريد: تشمل والمراجعة الكتابة

  ).الفلبين( ترينيداد وجلوريا ،)األمريكية المتحدة الواليات( تود وروس ،)الفلبين( تابوالدو
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  تنفيذي ملخص
 مكتبة بيان في عنه معبر مشترك، هدف في العالم حول المدرسية المكتبات تتشارك. ةيالمدرس مكتبةال بيان

IFLA / UNESCO School يتمسكحيث . للجميع والتعلم التدريس تساهم في ةيالمدرس مكتبةبأن ال: 1999 لعام 
 الطفل لحقوق المتحدة األمم واتفاقية ،)1959( الطفل لحقوق المتحدة األمم إعالن بقيم المدرسية المكتبة موظفو

 تصور يتم. لإلفال األساسية القيم و ،)2007( األصليين السكان حقوق بشأن المتحدة األمم وإعالن ،)1989(
 — المدرسي المجتمع أنحاء جميع في والتعلم التعليم وتحسين لتعزيز كقوة البيان في المدرسية المكتبات
  .للطالب وكذلك للمعلمين

 وما تحقيقه إلى نطمح ما بين وسًطا حالً  المبادئ التوجيهية جميع تمثل .ةيالمدرس مكتبةلل المبادئ التوجيهية
 المكتبات في جسدةتالم والقيم المهام منالمبادئ  الوثيقة هذه في المشاركون استلهم. معقول بشكل توقعه يمكننا

 ذات البلدان في حتى التعليمية، القرارات وصانعي المدرسية المكتبات موظفي أن أدركوا وقد المدرسية،
ليصلوا للمالئمة المنشودة  يكافحوا أن يجب جيًدا، والمدعومة ذات المصادر/الموارد الجيدة المدرسية المكتبات

  .فيها يعملون التي المتغيرة المعلومات لبيئة بعناية واالستجابة بأكمله المدرسي للمجتمع التعليمية الحتياجاتل

 والمشاركين المسؤولين البقدرة الط تطوير هو المدرسية المكتبات جميع من الهدف .المدرسية المكتبات هدف
ً  موجهون أكفاء متعلمون هم والكتابة القراءة معرفة طالب. والكتابة القراءةعلى المجتمع  في األخالقيين  ذاتيا

 حل على قدرتهم في الثقة يظهرون. األفكار عالم في بنشاط ويشاركون المعلومات من احتياجاتهم يدركون
 أدوات إدارة على قادرون إنهم. بها والموثوق الصلة ذات المعلومات موقع تحديد كيفية ومعرفة المشكالت

 التي الحاالت في مريح بشكل العمل على قادرون إنهم. تعلموه ما ونقل المعلومات إلى للوصول التكنولوجيا
 يتمتع. عالية جودة ذات منتجات وإنشاء لعملهم عالية معايير لديهم. إجابات توجد ال أو متعددة إجابات فيها توجد

 فردي بشكل العمل على وقدرة التغيير، مع التكيف على وقدرة بالمرونة، والكتابة القراءة يعرفون الذين الطالب
  .مجموعات وفي

 والوطنية واإلقليمية المحلية السلطة من إطار ضمن المدرسية المكتبات توجد .المدرسية المكتبات عمل طرأ
 على الحفاظ أجل من. المعرفة مجتمع في للمشاركة الالزمة القدرات وتطوير التعلم في الفرص تكافؤ لتوفير

 خالل من الدعم إلى المدرسية المكتبات تحتاج ،مستمر بشكل لها واالستجابة متطورة وثقافية تعليمية بيئة
  .المستدام والتمويل التشريعات

 وأعضاء الطالب ومسؤوليات حقوق االعتبار بعين يأخذ أخالقي إطار ضمن أيًضا المدرسية المكتبات توجد
 االلتزام مسؤولية المتطوعون، ذلك في بما المدرسية، المكتبات في يعمل شخص كل يتحمل. التعلم مجتمع

 يسعون إنهم. المدرسي المجتمع أعضاء جميع ومع البعض بعضهم مع تعاملهم في العالية األخالقية بالمعايير
 خدمة تقديم في الشخصية ومعتقداتهم مواقفهم في التحيز وتجنب راحتهم قبل المكتبة مستخدمي حقوق وضع إلى

 وخلفياتهم، قدراتهم عن النظر بغض المساواة قدم على والبالغين والشباب األطفال جميع مع يتعاملون. المكتبة
  .المعرفة في وحقهم الخصوصية في حقهم على ويحافظون

 تكون أن يجب والتعلم، التعليم تسهيل هو المدرسية المكتبات دور ألن نظًرا .المدرسية المكتبات توظيف أمناء
 مثل واإلعداد التعليم مستوى بنفس تتمتع محترفة تدريس هيئة إشراف تحت المدرسية المكتبات وأنشطة خدمات
 إلى يحتاجون فإنهم المدرسة، في قيادي بدور القيام المدرسية المكتبات أمناء من يُتوقع عندما. الصفوف معلمي

 في والمتخصصين المدارس مديري مثل المدرسة، في القادة من غيرهم مثل واإلعداد التعليم من المستوى نفس
 والتقني الكتابي الدعم موظفي قبل من المدرسية للمكتبات التشغيلية الجوانب مع أفضل بشكل التعامل يتم. التعلم

 للتعليم المهنية باألدوار للقيام الالزم الوقت على المدارسالمكتبات  أمناء حصول ضمان أجل من المدربين
  .والقيادة والتعاون واإلدارة

 االقتصادية والتنمية بالتشريعات وتتأثر المحلي، السياق حسب المدرسية المكتبات في التوظيف أنماط تختلف
 في المكتبات أمناء أن إلى الدولية األبحاث من عاًما 50 من أكثر تشير ، ذلك ومع. التعليمية التحتية والبنية

 تطوير أجل من الدراسية الفصول وتعليم المدرسية المكتبات مجال في رسمي تعليم إلى يحتاجون المدارس
 المكتبة وإدارة األمية ومحو والقراءة التعليم تطوير في المتمثلة المعقدة لألدوار المطلوبة المهنية الخبرة

  .التعليمي المجتمع مع والمشاركة التدريس، هيئة أعضاء مع والتعاون المدرسية
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 لوضع والمدرسين المسؤولين مع المدرسية المكتبات أمناء يعمل. ةيالمدرس مكتبةالمكتبية لل المجموعة
بناء المجموعة  سياسة تستند أن يجب. بالمكتبة التعليمية المواد مجموعة وصيانة إنشاء عملية توجه سياسات
 المجتمع تنوع وتعكس المدرسي للمجتمع الخاصة واالهتمامات واالحتياجات الدراسية المناهج إلى المكتبية
 في خبراء بصفتهم ينالمعلم وأن تعاونيًا مسعًا يمثل المجموعات بناء أن السياسة توضح. المدرسة خارج

 المجموعة بناء في المساعدة في مهًما دوًرا يلعبونو طالبهم، احتياجات حول قيمة بمعرفة يتمتعون الموضوع
 محليًا إنشاؤها تم التي المصادر على المدرسية المكتبات حصول ضمان أيًضا الحيوية األمور ومن. المكتبية
 أفراد من وغيرهم األصليين والسكان واللغوية والثقافية واإلثنية الوطنية السكانية الهويات تعكس والتي ودوليًا

  .المدرسي المجتمع

 التربوية األنشطة على التركيز المدرسية المكتبات ألمناء ينبغي :المدرسية للمكتبات التعليمية البرامج
  :األساسية

  القراءة؛ وتعزيز األمية محو •
 وكفاءة المعلومات ومهارات المعلوماتية األمية محو مثل( واإلعالمية المعلوماتية األمية محو •

  ؛)الحرفية والترجمة اإلعالمية األمية ومحو المعلومات وطالقة المعلومات
  ؛)النقدي والتفكير المشكالت حل على القائم التعلم مثل( االستقصاء على القائم التعلم •
  التكنولوجيا؛ تكامل •
  و للمعلمين؛ المهني التطوير •
  .والثقافة األدب تقدير •

 وهم والمعلومات، اإلعالم مهارات لتدريس منهجي إطار وجود أهمية المدارس في أمناء المكتبات يدرك
  .المعلمين مع التعاوني العمل خالل من الطالب مهارات تعزيز في يساهمون

 برامج مواءمة على التقييم يساعد. المستمر التحسين لدورة مهًما جانبًا التقييم يعتبر :المدرسة مكتبة تقييم
 التعليمي وللمجتمع المكتبة ولموظفي والمعلمين للطالب التقييم يوضح. المدرسة أهداف مع وخدماتها المكتبة
 البرامج لتحسين الالزمة األدلة التقييم يقدم. المدارس مكتبة وخدمات برامج من المستمدة الفوائد نطاقًا األوسع

. وتقييمها والخدمات البرامج تلك فهم على المكتبة ومستخدمي المكتبة موظفي من كالً  يساعد كما والخدمات
  .جديدة وخدمات برامج تطوير إلى باإلضافة والخدمات، البرامج تجديد إلى الناجح التقييم يؤدي

 العامة بالعالقات المتعلقة المبادرات لتوجيه أيًضا ضروري التقييم :المدرسية المكتبة دعم على الحفاظ
 عالقات بناء يجب .دائًما جيًدا مفهوًما ليس والتعلم التدريس في المدرسية المكتبات دور ألن نظًرا. والدعوات

  .األخرى الدعم وأنواع المكتبة تمويل على الحفاظ لضمانالمسؤولين  مع داعمة

 في اإلفال قسم ينشرها التي يةرسالمد مكتبةلل المبادئ التوجيهية من الثانية النسخة هي هذه :المستند هذا حول
 في التعليمي القرار وصناع المدرسية المكتبات محترفي لمساعدة التوجيهات هذه تطوير تم. المدارس مكتبات
 يقدمها التي الفعالة المدرسية المكتبة وخدمات برامج إلى والمدرسين الطالب جميع وصول لضمان جهودهم
 من العديد مع والتشاور والمناظرة النقاش اإلرشادات هذه صياغة تضمنت. المؤهلون المدرسية المكتبة موظفو

 وكذلك العام، منتصف واجتماعات اإلفال مؤتمرات، والعمل ورش من خالل البلدان من العديد من األشخاص
 اللجنة أعضاء بمساهمات مدينون المحررين إن. اإلنترنت وعبر شخصيًا المستمرة والمراجعة الكتابة خالل من

 ،)IASL( المدرسية المكتبات ألمناء الدولية للرابطة التنفيذي والمجلس المدرسية المكتبات من اإلفال لقسم الدائمة
  .للمشروع وشغفهم الخبرة في شاركوا الذين الدولية المدرسية المكتبات مجتمع في اآلخرين األعضاء وكذلك

  الجلسة رئيسة ، جونز شولتز باربرا

  سكرتيرة ، أوبرغ ديان

  المدرسية المكتبات في اإلفال قسم

  2015 يونيو
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  توصيات
 لضمان جهودهم في التعليمي القرار وصناع المدرسية المكتبات محترفي ليستخدمها التالية التوصيات تطوير تم

 المكتبة موظفو يقدمها التي الفعالة المدرسية المكتبة وبرامج خدمات إلى والمدرسين الطالب جميع وصول
 الداعمة األقسام مالحظة يتم التوجيهية؛ المبادئ نص مع بالتوافق التوصيات تقديم يتم. المؤهلون المدرسية

  .توصية كل نهاية في للنص

 أو تطويرها أو المدرسة مكتبة تخطيط جوانب من كجانب التوصيات استخدام في يرغبون الذين أولئك يرغب قد
 مكتبة نظام أو معينة مدرسية بمكتبة يتعلق فيما توصية كل حالة لتقييم مقياس استخدام في تقييمها أو لها الترويج
"  أو) التقييم نموذج من التحقق قائمة): د( الملحق انظر"( ال ، ما حد إلى ،" نعم" ، المثال سبيل على( مدرسية

 الممارسة معايير: الرائد التعلم انظر( " المستقبل إلى والرائدة ،والمنشأة ،المتطورة ،الناشئة ،االستكشاف
  ).9 ص ،2014 كندا، في المدرسية المكتبات بتعلم الخاصة

 مكتبة بيان مبادئ مع يتوافق بما واضح بشكل وأغراضها المدرسية المكتبة رسالة توضيح يجب .1 التوصية
 بشأن إعالن المتحدة األمم الطفل، لحقوق المتحدة األمم إعالن في عنها المعبر والقيم اليونسكو/  اإلفال مدرسة
  ]1.7 ، مقدمة. [لإلفال األساسية والقيم األصليين السكان حقوق

 الوطنية التعليمية السلطات توقعات مع تتوافق بعبارات المدرسة مكتبة وأغراض مهمة تحديد ينبغي .2 التوصية
  ]1.8-1.1 ، مقدمة. [للمدرسة الدراسية المناهج نتائج وكذلك والمحلية، واإلقليمية

 مدرسة مكتبة أمين: المدرسة مكتبة لنجاح الالزمة الثالث الميزات لتطوير خطة وضع يجب .3 التوصية
-1،1. [المدرسية للمكتبة المستمر والتطوير للنمو واضحة وخطة المدرسة؛ منهج تدعممكتبية  مجموعة ؛مؤهل
1،8[  

 المكتبة موظفي عمل وكذلك المدرسية، المكتبة وبرامج خدماتل وتقييم مراقبة إجراء يجب .4 التوصية
  ]6.4-6.1 ، 1.9. [المدرسي للمجتمع المتغيرة لالحتياجات المدرسة مكتبة تلبية لضمان دوري بشكل المدرسية

 لضمان مناسبة، حكومية مستويات أو مستوى على المدرسية، للمكتبات تشريع هناك يكون أن يجب. 5 التوصية
. الطالب لجميع المستمر وتحسينها ودعمها المدرسية المكتبات إلنشاء بوضوح القانونية المسؤوليات تحديد

]2.1-2.2 ، 2.4-2.7[  

 لضمان مناسبة، حكومية مستويات أو مستوى على المدرسية، للمكتبة تشريع هناك يكون أن يجب .6 التوصية
 في المساواة مثل حقوق ذلك في بما .بوضوح المدرسي المجتمع أعضاء لجميع األخالقية المسؤوليات تحديد

 ، 2.3. [المعرفة في األطفال وحق الفكرية، والملكية ،النشر وحقوق والخصوصية المعلومات وحرية الوصول
3.6-3.8[  

 مهني يحمل مدرسة مكتبة أمين إشراف تحت المدرسية المكتبة وبرامج خدمات تكون أن ينبغي .7 لتوصية
  ]3،4-3،1. [الدراسية الفصول وتعليم المدرسية المكتبات مجال في رسمي تعليم

 األمية محو أي،( التعليم لتشمل واضح بشكل المهنية المدرسة مكتبة أمين أدوار تحديد يجب .8 التوصية
 مستوى على والتعاون القيادة ،المكتبة إدارة ،)المصادر على والقائم المتمركز حول االستعالم، والقراءة،
  ]3.5.4 ، 3.5. [المكتبة خدمات وتعزيز المجتمع، مشاركة المدرسة،

 أن - والمتطوعون المساعدون والموظفون المهنيون - المدرسية المكتبة موظفي جميع على يجب .9 التوصية
 بإنصاف المتعلقة تلك ذلك في بما المكتبة، لسياسات وفقًا العمل في ومسؤولياتهم أدوارهم بوضوح يفهموا

 ، 3.2 ، 3.1. [مستخدمي المكتبات جميعل معرفةال في والحق ،الخصوصية في والحقللمعلومات،  الوصول
3.6 ، 3.7[  
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 المادية المصادر من مجموعات تطوير إلى المدرسية المكتبة موظفي جميع يسعى أن ينبغي .10 التوصية
 مجتمع ألعضاء والثقافية واإلثنية الوطنية الهويات ومع للمدرسة الدراسية المناهج مع يتوافق بما والرقمية
 والمعالجة الفهرسة مثل ممارسات خالل من المصادر إلى الوصول زيادة إلى أيًضا يسعوا أنو المدرسة؛
  ]4.3.4-4.3.1 ، 4.3 ، 4.2.3. [المصادر ومشاركة

 المدرسية بالمكتبة الخاصة والخدمات المكتبية، والمجموعات ،والمعدات ،المرافق تدعم أن يجب .11 التوصية
 والمجموعات والمعدات المرافق هذه تتطور أن يجب .والمعلمين للطالب والتعلمية التعليمية االحتياجات
  ]4،3-4،1. [والتعلم التعليم احتياجات تغير مع والخدمات

 لتعزيز األكاديمية والمكتبات العامة والمكتبات المدرسية المكتبات بين الروابط تطوير ينبغي .12 التوصية
. المجتمع أفراد لجميع الحياة مدى التعلم عن المشتركة مسؤولياتها وتعزيز والخدمات المصادر إلى الوصول

]4.2 ، 5.4[  

 وتشجيع األمية محو: على المدرسة مكتبة ألمين األساسية التعليمية األنشطة تركز أن ينبغي .13 التوصية
 والتطوير التكنولوجيا؛ تكامل االستقصاء؛ على القائم التدريس ؛يةواإلعالمالمعلوماتية  األمية محو تعليم القراءة؛
  ]5،7-5،2[ .للمعلمين المهني

 مهنية مدرسة مكتبة أمين قبل من ةيالمدرس مكتبةمن ال المقدمة والبرامج الخدمات تطوير ينبغي .14 التوصية
 وأعضاء التدريس، وزمالء الدراسية، المناهج وقادة المدرسة، مدير مع بالتنسيقو تعاوني بشكل يعمل

 السكان من وغيرهم األصليين والسكان واللغوية الثقافية المجموعات أعضاء ومع األخرى، المكتبات مجموعات
- 5.1 ، 3.5.4 ، 3.5. [للمدرسة واالجتماعية والثقافية األكاديمية األهداف تحقيق في يساهمون الذين الفريدين

5.8[  

 البيانات توفر وأن المدرسة مكتبة وبرامج خدمات األدلة المعتمدة على الممارسة توجه أن يجب .15 التوصية
 التدريس في إيجابية مساهمة المدرسة مكتبة وبرامج خدمات تقدم أن ولضمان المهنية الممارسة لتحسين الالزمة
  ]5.2 ، 5.1. [المدرسة في والتعلم

 والمنتظم المخطط التواصل خالل من المدرسة مكتبة وبرامج خدمات ودعم استخدام تعزيز ينبغي .16 التوصية
 القرار وصناعالمسؤولين، /المصلحة أصحاب ومع - والمحتملين الحاليين - المدرسية المكتبة مستخدمي مع

]6.4 ، 6.5[  
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  :المقدمة
: "تحسين عملية التعليم والتعلم وهو بغرض واحدالمكتبات المدرسية حول العالم، وبأشكالها المختلفة، تتشارك 

المنبثقة من  القيم ويؤيدون. للجميع الفرص في المساواة المدرسية يدعم العاملين بالمكتبة ، السبب لهذاللجميع." 
 ، الطفل حقوق اتفاقية( الطفل لحقوق المتحدة األمم واتفاقية ،)1959( الطفل لحقوق المتحدة األمم إعالن
 الدولي لالتحاد األساسية والقيم ،)2007( األصليين السكان حقوق بشأن المتحدة األمم وإعالن ،)1989

  :)اإلفال( المكتبات ومؤسسات لجمعيات

 وحرية الخيال، واألعمال المستمدة من واألفكار، المعلومات، إلى الوصول حرية مبادئ على التصديق 
 اإلنسان. العالمي لحقوق اإلعالن من 19 المادة في عليها المنصوص التعبير

 وأعمال واألفكار المعلومات إلى الوصول إلى تحتاج والمنظمات والمجتمعات، الناس، بأن اإليمان 
 لوصول لرفاه اجتماعي، تعليمي،ثقافي، ديمقراطي واقتصادي.لبشكل شامل وعادل  الخيال

 الوصول هذا ضمانعلى  يساعد والمعلومات للمكتبات الجودة عالية خدمات تقديم بأن اإليمان 
 .للمعلومات واألفكار وأعمال الخيال

 المكتبات ومؤسسات لجمعيات الدولي (االتحاد االتحاد أعضاء جميع بتمكين االلتزام )IFLA( (من 
، أو الجنس وأ العرقي، األصل وأ اإلعاقة، وأ للمواطنة، اعتبار دون أنشطتها من واالستفادة االنخراط

  .الدين أو العرق أو السياسية الفلسفة أو اللغة أو الجغرافي الموقع

 مكتبةال "بيان في عنها التعبير تم التيو المدرسية المكتبة لتطوير األساسية المبادئ على التوجيهية المبادئ تستند
 مكتبةدور ال: م والذي يحمل العنوان التالي1999في العام  اليونسكو/  اإلفالالصادر من قبل  "ةيمدرسال

 لغات عدة إلى "ةيالمدرس مكتبةال بيان" ترجمة تمت ولقد). أ الملحق انظر( للجميع والتعلم التعليم في ةيالمدرس
 وفي مدارسهم في المدرسية المكتبة مستوى لرفع المدرسية المكتباتالعاملين ب قبل منمستخدمة  حيث ما زالت

  .وبلدانهم مناطقهم

 التعليم، عن المسؤولة وزاراتها خالل من الحكومات، تُحث: "يلي ما على المدرسية" المكتبة "بيان البيان وينص
 إلعالمهذه الوثيقة  إنتاج تم وقد ".البيان هذا مبادئ تنفذ التي والخطط والسياسات االستراتيجيات على تطوير

 ،المدرسية المكتبة لتطوير التوجيهية عن المبادئ العالم حول والمحلي الوطني المستويين على القرار صانعي
وبما . البيان في الواردة المبادئ تطبيق على المدارس قادة لمساعدةو ،المكتبات لمجتمع والتوجيه الدعم وتقديم

، لذا فمن الضروري استخدام هذه المبادئ آخر إلى بلد من كبير بشكل تختلف المدرسية والمكتبات المدارس أن
  .المحلي للسياقبشكل واعي وحساس 

أدركوا قيمة وأهمية هذه الوثيقة  إنتاج في المساهمين من العديد. وطموحة ملهمة تكون أن إلى الوثيقة هذه تهدف
 التي البلدان في حتى ،التربوي القرار وصانعي المدرسية المكتبات موظفي على يجب ، وأنهةيالمدرس مكتبةال

 التعلم باحتياجات صلة ذات يجتهدوا حتى تكون المكتبة أن جيداً، مدعومةمجهزة و مدرسية مكتبات لديها
  .فيها يعملون التي البيئةفي  المتغيرة المعلومات مع مدروس بشكل والتفاعل بأكمله المدرسي لمجتمعل

 أن المهم منو. بالواقع فعله يمكننا وما تحقيقه إلى نطمح ما بين وسًطا حالً  التوجيهية المبادئ جميع تمثل
للقيام  استخدامها يمكن والتي ممارستهم لتوجيه التي قد يتبناها أمناء المكتبات التوجيهية والمبادئ المعايير

 تكون أن يجبكذلك،  .المحلي الوضع بأن تتواءم مع وبرامجها المدرسية المكتبة خدمات فيمستقبلية  تحسيناتب
وتقترح هذه .أفضل بشكل المحلي الوضع يعرفون الذين األشخاص تتسق مع أفكار التوجيهية والمبادئ المعايير

، يجب أن تقدم منشأة لتجديد أو الموظفين وأ ،التمويل في زيادة أنه للحصول علىالمعايير والمبادئ التوجيهية 
بدال من السعي نحو  والمعلم الطالبونجاح  تعلممفيدة ل التغييرات هذه مثل ستجعل التي بالمساهمات تتعلقأدلة 

  .المعايير من مجموعةتحقيق 
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 أفضل بالضرورة تضمن ال والمرافق والموظفين، والمجموعات، والتكنولوجيا، التمويل، معايير جميع تلبية إن
: المدرسية المكتبات في المدرسي المجتمع أعضاء بها يفكر التي الطريقة هو أهمية أكثر هو ما. تعليمية بيئة

 والغرض ،)الطالب حياة في فرق إحداث أي( المدرسية للمكتبات األخالقي الهدف من أجل خدمة العمل
 والمصادر والموظفين علما بأن المرافق). للجميع والتعلم عملية التعليم تحسين أي( المدرسية للمكتبات التعليمي

  .الغاية هذه لتحقيق وسيلة سوى ليست والتكنولوجيا

ً  سؤاالً  اعتبارهم في يضعوا أن المدرسية، المكتبة أمناء ذلك في بما ،والقيادة التربوية المديرين على يتعين  هاما
 خدمات إلى الوصولعند  والمدرسين لطالبا الحصول عليها من قبل يمكن التي المضافة القيمة هي ما -

 المدرسية المكتبات أن الماضية األربعة العقود مدى على األبحاث أظهرت لقد المدرسية؟ المكتبة وبرامج
 مورد أهموبال شك، . الطالب تحصيل على كبير تأثير لها يكون أن يمكن المزودة بطاقم عمل ومصادر مناسبة

  ة للطالب.الممكن خبراتال أفضل لبناء آخرين مدّرسين مع يتعاون مهني مؤهل مكتبة أمين هو مدرسية لمكتبة

 لدعم ))اإلفال( المكتبات ومؤسسات لجمعيات الدولي (لالتحاد المدرسة للمكتبة المبادئ التوجيهية استخدام يمكن
 إمكانيات رؤية الصعب من يكون وقد. مختلفة مناطق في مختلفة بطرق وتحسينها المدرسية المكتبات تطوير

 للمكتبات التعليمي والغرض األخالقية الغاية تناول يمكن ولكن والناشئة، النامية البلدان في المدرسية المكتبات
 التي األمية محول األساسية اللبنات توفير خالل من وأحيانًا ومبتكرة، متنوعة بطرق ، البيئات هذه في المدرسية

 يرعاه كتاب في المبتكرة األمية محو لمشاريع أمثلة على العثور يمكن. المدرسية المكتبة لتطوير أساسية تعتبر
 & Marquardt" (والممارسات المشاريع: المدرسية المكتبات حول العالمي المنظور" بعنوان اإلفال مؤخراً 

Oberg، 2011 .( ،التوجيهية المبادئ وترويج وتنفيذ لتطوير المبتكرة للمبادرات أمثلة على العثور يمكنكذلك 
 المبادئ بشأن العالمي العمل" وهو ، اإلفال رعاية تحت مؤخًرا نشره تم الذي الكتاب في المدرسية مكتبةلل

  ).Schultz-Jones & Oberg ، 2015" (المدرسية للمكتبة التوجيهية

 بينما المبادئ ؛ المدرسية المكتبة لتطوير األساسية المبادئ يوضح المدرسية للمكتبة اليونسكو/  اإلفال مكتبة بيان
 التفكير على األساسية، وتحفزنا المبادئ لتلك العملي بالتنفيذ تتعلق يقدم توجيهات المدرسية للمكتبة التوجيهية

 خدمات أفضل لتوفير للسياق المحليوفقا  والعملعلى األفكار والمجهودات المنتجة خارجيا)  اإلطالع( عالميًا
  ".للجميع والتعلم التعليم"فكرة  لدعم المدرسية المكتبات

  العالمي الصعيد على التفكير

. االجتماعية والعدالة الفرص، في والمساواة الشمول، من عالًما تتصور المدرسية للمكتبة التوجيهية المبادئ هذه
 مختلف عبر البيني واالرتباط والتنقل، بالتغيير، حيث تتسم والعشرين الحادي القرن سياق في تنفيذها وسيتم

 العولمة، عدم مثل بمجموعة من العوامل، الناس حياة تتأثر ، العالمي الصعيد على. والقطاعات المستويات
" تخضير" أو امةواالستد المتطورة، والمتنقلة الرقمية والتغيير، التكنولوجيات واالجتماعي االقتصادي االستقرار

  .البيئة

 الحوسبة مثل( المحسنة التكنولوجيا خالل ومن الدراسية المناهج في التغير الذي يحدث خالل من التعليم يتغير
 في للتعليم جديدة تمويل نماذج إلى حاجة وهناك). 1 إلى 1 الحوسبة الذكية، الهواتف األلعاب، السحابية،
 المدارس على العام واإلنفاق التكاليف خفض على تشدد التي البلدان من العديد في والتشريعية المالية السياقات

 ال العالي التعليم خريجي عدد ولكن العالم أنحاء جميع في الثانوية المدارس خريجي عدد يتزايد. والجامعات
 ومتعلمي األجانب الطالب عدد من واالجتماعية االقتصادية التغيرات تزيد. البلدان من العديد في منخفضا يزال
 على المتعلمين حصول طريقة أدت إلى تغيير التكنولوجيا وانتشار، والجامعات المدارس في الثانية اللغة

  ).OECD، 2014( اآلخرين مع والتفاعل المعلومات

 التعلم ومبادرات" المفتوحه" للبياناتالقدرة على الوصول  مثل وبعوامل الرقمي بالتوجه المكتبات تتأثر
 األوروبي االتحاد ألجندة مماثلة تخطيط وثائق العالم من كثيرة أجزاء في حكومات ولقد وضعت. والتقارب

  :ركائز سبع إلى تستند والتي ،) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en( الرقمية
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 عبر اإلنترنت عبر والمحتوى للخدمات الحر التدفق أمام الحواجز كسر - الموحدة الرقمية السوق) 1
  الوطنية الحدود

 المعلومات تكنولوجيا ألجهزة الجديدة المعايير ستضمن - والمعايير البيني التشغيل إمكانية) 2
  اإلنترنت مثل تماًما مكان، أي في السلس التفاعل إمكانية والخدمات البيانات ومستودعات والتطبيقات

 للقرصنة المنسقة واالستجابات الشخصية البيانات أمن بشأن المعززة القواعد - واألمن الثقة) 3
  اإللكترونية

  أسرع وتحميل وصول لتوفير االستثمار زيادة - السرعة وفائق سريع إنترنت) 4

 تسويق أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في االستثمار زيادة - واالبتكار البحث) 5
  االبتكارات

 الرقمية، الفجوة لمعالجة والتدريب التعليم - واإلدماج والمهارات، الرقمية، األمية محو تعزيز) 6
  للمحرومين بالنسبة وخاصة

 الخدمات وتبسيط الطاقة، استهالك من للحد - واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تمكين فوائد) 7
  .الثقافي التراث إلى الوصول وتوفير العامة،

 للعمل واالستعداد وتحسينها الرقمية مهاراتهم لتطوير المدرسية المكتبة موظفي حاجة من الرقمي التوجه يرفع
 الصعيد على. والمعلمين للطالب الرقمية والمعرفة المهارات وتعزيز لتطوير المدرسي المجتمع في اآلخرين مع

 التكنولوجيا في بالتغيرات المدرسية المكتبات وبرامج خدمات العاجلتأثرت أو سوف تتأثر في القريب  العالمي،
  .الرقمية المواطنة مبادئ تدريس إلى الحاجة من التغيرات هذه وتزيد والمتنقلة، الرقمية

  العمل على الصعيد المحلي

 السياقات مع تتناسب بطرقالمقترحة من (اإلفال)  المدرسية للمكتبة التوجيهية المبادئ يجب تكييف وتنفيذ
 المكتبة تطوير يحكم الذي التشريع تضمين يمكن. الدراسية والمناهج التشريعات سياقات وخاصة المحلية،

 المستوى على الدراسية المناهج وثائق تطوير يمكنكذلك، .  المكتبة قانون أو التعليم قانون تحت مظلة المدرسية
 تماًما صامتة تكون قد أو ومقاصدها، وأهدافها المدرسية المكتبة مهمة الوثائق هذه تحدد قد، والمحلي أو الوطني

  .األمور هذه بشأن

 وقادة والمدارس المكتبات وجمعيات الحكومات ترشد المقترحة من (اإلفال) المدرسية للمكتبة التوجيهية المبادئ
المحلية، وتدل على  التعليم ومخرجات المدارس مكتبات بين المواءمة عملية في المحلية والمجتمعات المدارس

 الخاصة واألبعاد واللغوية، والثقافية والعرقية االجتماعية واالحتياجات المدرسة، لمجتمع المعلوماتية االحتياجات
  .وخارجها المدرسة لمجتمع معين داخل نوعها من والفريدة

 المشرعون ذلك في بما ، التعليمي المجال في القرار صانعي المدرسية للمكتبة التوجيهية المبادئ تدعو
 يمكن المدرسية المكتبة خدمات جودة أن توضح التي البحثية األدلة في النظر إلى المدارس، ومديرو الحكوميون

 وتعزيز تطوير إلى المدرسية المكتبة موظفي التوجيهية المبادئ تدعو كما. لشبابها التعليمي النجاح في تسهم أن
  .للتغيير ومحفزين دعاة يصبحوا وأن والمجتمع، التعليم في المستمرة التغيرات لمواكبة يحتاجونها التي الكفاءات
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  المدرسية المكتبة من والغرض المهمة: 1الفصل 
  

معلومات وأفكار أساسية للعمل بنجاح في مجتمع المعلومات والمعرفة الحالي. توفر مكتبة المدرسة "
هم من العيش نمدى الحياة وتطور الخيال، وتمك تزود مكتبة المدرسة الطالب بمهارات التعلم

  المدرسية. للمكتبة اليونسكو/  اإلفال مكتبة بيان كمواطنين مسؤولين. "

  مقدمة 1.1
/  اإلفال مدرسة مكتبة بيان في محدد هو كما المدرسة، مكتبة وهدف مهمة حول عام بيان عن عبارة الفصل هذا

 عمليتي التعليم وتحسين لتعزيز أنها قوة البيان في المدرسية المكتبة والتصور حول). 1999( اليونسكو منظمة
 تم التي الرئيسية القضايا تطوير تم. للطالب وكذلك للمعلمين - المدرسي المجتمع أنحاء جميع في والتعلم

  .الالحقة الفصول في التفصيل من بمزيد البيان في تحديدها

  السياق  2.1
 إلى والوصول ،)والرقمية المادية( المساحة توفر تعلم كبيئات العالم أنحاء جميع في المدرسية المكتبات توجد

 ومن المهم التوازي بالنمو بين. التعلم ومجتمع والمعلمين الطالب ودعم لتشجيع والخدمات ،األنشطةو المصادر،
من أجل التكامل وتلبية  تحسين مجتمعهمل بالمعرفة الطالب تزويد إلى يسعى الذي والتعليم المدرسية المكتبات

 تركز العالم، أنحاء جميع في وعملياتها المدرسية المكتبة مرافق شكل يختلف بينماو. حاجات الطالب والمعلمين
 فرص من مجموعة المدرسة مكتبة توفركذلك، . الطالب تعلم وتنمية دعم على مكان كل في المدرسية المكتبات

 األمية ومحو الفكري المحتوى على التركيز مع الكبيرة والمجموعات الصغيرة والمجموعات لألفراد التعلم
  .للمدرسة الدراسي المنهج مدرسيةال مكتبةال ومن المستحسن أن تدعم. واالجتماعية الثقافية والتنمية المعلوماتية

  المدرسة مكتبة تعريف 3.1
 والبحث والتحري القراءة تعتبر حيث المدرسة في والرقمي المادي لتعلمل مسرحا المدرسية المكتبة تعتبر

 ونموهم للطالب المعلومات اكتساب المعارف و رحلة في األساسية األمور من واإلبداع والخيال والتفكير
 مركز المثال، سبيل على( مصطلحات بعدة والرقمي المادي المكان هذا يعرف. والثقافي واالجتماعي الشخصي

 المكتبة ولكن) بالمكتبة التعلم مشاعات المكتبة، موارد مركز والمعلومات، التوثيق مركز المدرسي، اإلعالم
  .ووظائفها المنشأة على وتطبيقًا استخداًما األكثر المصطلح هي المدرسية

 المثال، سبيل على انظرعاما من البحث العالمي، حددت الكثير من البحوث العالمية،  50على مدى و
(Haycock, 1992, in LRS (2015) األمريكية المتحدة الواليات في المدرسية المكتبات تأثير دراسات 

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

 Williams, Wavell, C., and Morrison (2013) in the United Kingdomوكذلك،
www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Librari

es_2013.pdf)  

  بالنقاط التالية:المدرسية  المكتبة ما يميز

 الفصول في له قدرة على التدريسو ،المدرسية المكتبات في رسمي تعليم مع مؤهل مكتبة أمين يديرها 
 المهنية الخبرة يتيح مما ،(نضيف نحن: هذه الوظيفة معطله في معظم الدول الغير متطورة) الدراسية
 المكتبات وإدارة والكتابة القراءة مهارات وتطوير والقراءة التعليم في المعقدة لألدوار الالزمة

  .التعليمي المجتمع مع والتواصل التدريس هيئة مع والتعاون المدرسية
 المنهج تدعم) رقمية متعددة، وسائط مطبوعة،( الجودة عالية ومحددة متنوعة مجموعات توفر 

  .الشخصي والتطوير الفردية المشاريع ذلك في بما للمدرسة، الرسمي وغير الرسمي الدراسي
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 المستمر والتطوير للنمو وخطة واضحة سياسة لديها.  

 أن األبحاث حيث تظهر. المطلوب منها والغرض المهمة لتحقيق المدرسية للمكتبة ضرورية الثالثة الميزات هذه
   .المدرسة في الميزات هذه وجود مدى على تعتمد الطالب تعلم على تأثير إلحداث المدرسية المكتبة إمكانات

  

  :المدرسية المكتبةأمثلة على عمل 

  لجميع؛ا ويمكن الوصول إليها من قبل مفتوحة مدرسة في مخصصة ورقمية مادية مساحة رتوف •
 المتعددة والوسائط الرقمية الطباعة ذلك في بما الوسائط، جميع ذات جودة عبر معلوماتب التزويد •

  يمكن الوصول إليها بشكل منصف للجميع؛  المنظمة الرقمية والمجموعات
 للطالب يمكن وحيث التعلم نحو والتوجيه واإلبداع الفردي الفضول تشجع وتدعم آمنة مساحةتقدم  •

 واألمان؛ الخصوصيةجو من  في للجدل، المثيرة الموضوعات حتى متنوعة، مواضيع استكشاف
 ولخلق المعلومات مع للتعامل والتوجهات القدرات الطالب فيه يكتسب تعليمي فضاءتقدم  •

 المعرفة؛
 والبرمجيات، التكنولوجية، األدوات من متنوعة بمجموعة حافل  تكنولوجي توفر فضاء •

  وتقاسمها؛ وتمثيلها المعرفة إلنشاء الالزمة والخبرات
  أشكالها؛ بجميع والكتابة القراءة تنمية بتغذية المدرسي المجتمع يقوم حيث األمية محو مركز •
 وأخالقي مناسب بشكل الرقمية األدوات استخدام التعلم مجتمع يتعلم حيث الرقمية المواطنة مركز •

  الشخصية؛ والمعلومات الهوية لحماية استراتيجيات ويتعلم وآمن،
 وتطوير والتكنولوجيا المصادر إلى العادل الوصول خالل من المجتمع في للجميع المعلومات بيئة •

  و المنازل؛ في دائما تتوفر ال التي المعلومات مهارات
 واالجتماعات األحداث مثل( والتعليمية والمهنية الثقافية لألحداث مفتوحة اجتماعية مساحة •

  .العام للمجتمع) والموارد والمعارض

  المدرسة داخل المدرسة مكتبة دور 4.1
 محتوى في مدمًجا نشًطا تعليميًا برنامًجا يوفر والتعلم للتدريس كمركز المدارس داخل المدرسة مكتبة تعمل

  :مجموعة من القدرات على التركيز مع المنهج،

 إليها والوصول المصادر عن بالبحث المتعلقة والترتيبات المقدرة - الموارد على المعتمدة المقدرة •
 وتشمل. كمصادر الثقافية والمنتجات األفراد ذلك في بما األشكال، من متنوعة بمجموعة وتقييمها

 إليها والوصول المصادر هذه عن للبحث المعلومات تكنولوجيا أدوات استخدام أيًضا القدرات هذه
  .والمرئية الرقمية القراءة مهارات وتطوير وتقييمها،

 مع الجوهرية المشاركة على تركز التي والتصرفات المقدرة - التفكير على المعتمدة المقدرة •
 النقدي والتحليل العليا التفكير وعمليات والتحقيق، البحث عمليات خالل من والمعلومات البيانات

  .العميق والفهم العميقة المعرفة تثبت منتجات/  تمثيالت إنشاء إلى يؤدي الذي
 على تركز التي والتراكيب واالستقصاء البحثعلى  المقدرة - المعرفة على المعتمدة المقدرة •

 وفهم عميقة معرفة على تدل والتي مشترك بشكل واستخدامها وإبداعها المعرفة منتجات إنشاء
  .عميق

 المتعة أجل من والقراءة ،بالقراءة بالتمتع المتعلقة والترتيبات المقدرة - والكتابة القراءة مقدرة •
 المتعددة أشكاله في النص ونشر القدرة على نقل وتغييرو متعددة، منصات عبر للتعلم والقراءة
 .فهمالو المعنى تطوير لتمكين

 بالمشاركة المتعلقة والتصرفات القدرات - ومهارات التواصل الشخصية الشخصية القدرات •
 كباحثين، واآلخرين الذات عن والتعلم الموارد على المرتكز االستقصاء في والثقافية االجتماعية
  .ؤولينالمس والمواطنين المعرفة، ومبدعي المعلومات، ومستخدمي

والتخطيط بنجاح  التحضير من الطالب تمكن التي والترتيبات القدرات - التعلم إدارة قدرات •
  .المناهجلالستقصاء عن 

 والتعاوني الفردي والتوجيه التدريس خالل من القدرات هذه تطوير في أساسيا دوًرا المدرسة مكتبة أمين يلعب
  .ومخرجاتها المرجوة المناهج بمحتوى واضح مع الربط بشكل
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  المدرسية  فعال للمكتبة إنشاء برنامج شروط 5.1
 مكتبة استخدامالقدرة على  هو المدرسية فعال للمكتبة إلنشاء برنامج أهمية األكثر الشرط أن األبحاث أظهرت
 شامل عرض أي( تربوي برنامج بدون مدرسية مكتبة تتمكن لنألنه ببساطة، . مؤهلة واحترافية مدرسية

دون توفر  والتعلم التعليمعمليتي  علىااليجابي المرجو  التأثيرتحقيق  من) والتعلم التعليم ألنشطة مخططو
  .مؤهلة مدرسية مكتبات

 للقراءة كمركز المكتبةتظهر  وواضحة منظمة سياسة إطار ضمن المدرسية المكتبة كذلك إدارة يجب
للمدرسة،  العامة السياسات معبشكل متوافق  المكتبة سياسة أن توضع يجبو. التعاوني واإلنتاج واالستفسار

 علما بأن .واقعها إلى باإلضافة ومهمتها وأهدافها ورسالتها روح المكتبة تعكس أنو المدرسة احتياجاتمع و
 تناقش. المدرسية المكتبة لبرنامج الكاملة الفائدة لتحقيق ضروريًا أمًرا يعد المدرسة مكتبة لدور اإلداري الدعم

 فعال للمكتبة إلنشاء برنامج الالزمة البشرية والموارد والرقمية المادية والموارد التسهيالت الالحقة الفصول
  .المدرسية

  مدرسية لمكتبة الرؤية المستقبلية 6.1
 أنحاء جميع في تختلف أن يمكنوالتي  مدرسية لمكتبة المطلوبة المستقبلية الحالةالمستقبلية هنا  الرؤية تناقش
 لمكتبةمستقبلية  رؤية بناء نيجب أن نعلم أ المطاف، نهاية فيف. المدرسية للمكتبة البداية وضع على بناء العالم

 تعليمية مساحة لتوفير مستقبليًا طموًحا يخلق الحالية التحديات تجاوزل التعليم في امركزي ادور تلعب المدرسة
  .الوظائف متعددة

ً  دوراً  ستلعب المستوى عالية اتجاهات ) خمسة2013( اإلفال اتجاهات تقرير يحدد  نظام تشكيل في رئيسيا
  ):trends.ifla.orgأنظر الرابط ( المستقبلي معلوماتنا

هذا التناقض يمكن  :المعلومات إلى المستخدمين وصول من والحد التوسع على الجديدة التقنيات ستعمل) 1
 امتالك يمكنه من والتي ستؤثر على كبير بشكل اإلنترنت المعتمدة على الجديدة األعمال طبيعة إرجاعه إلى
بمعنى، على الرغم من توفر  .المستقبل في إليها الوصول أو مشاركتها أو منها االستفادة أو المعلومات

المعلومات والبيانات قد يمتنع أصحاب األعمال عن نشرها للجميع لسبب أو آلخر مما يحد من وصول 
 تأثير سيكون له المعلومات إلى الوصول شدد على أن اإلفال تقرير أنتجدر اإلشارة هنا إلى  المستفيدين لها.

 باستمرار التوسع في آخذ رقمي عالم وجودوأن  .المعلومات اقتصاد في المستقبلية التطورات على عميق
 المهارات هذه إلى يفتقرون الذين األشخاص سيواجه، والمعلوماتية والكتابة القراءة لمهارات أعلى قيمة سيجلب
  . المجاالت من متنامية مجموعة في المشاركة دون تحول عوائق

  بمعنى .العالمي التعلم ويعطل يدمر سوف اإلنترنت عبر التعليم) 2

 طبيعة على أيًضا تؤثر ، المفتوح الوصول ارتفاع جانب إلى ، اإلنترنت عبر التعليمية الموارد وفرة أن كما
  .المكتبات تقدمها التي الخدمات

  .البيانات وحماية الخصوصية حدود تعريف إعادة سيتم) 3

 ألصواتلتستمع  التكنولوجيا) سوف بسبب عاملالمترابطة بشكل كبير (ربما يقصد هنا  المجتمعات) 4
  .وتمّكنها الجديدة والجماعات

  .الجديدة التكنولوجيات بسبب العالمي المعلومات اقتصاد تحويل سيتم) 5

  مدرسيةال لمكتبةا همةتعلق بمالم بيانال 7.1
 من كجزء ودورها وغرضها، المدرسية، المكتبة لطبيعة تعريف عن عبارةمدرسية  المكتبة المتعلق بمهمة البيان

 مدرسة مكتبة بيان خالل من العالم أنحاء جميع في المدرسية المكتبات مهمة تتضح. للمدرسة المشترك الهدف
مدرسية  أي مكتبة المتعلق بمهمة البيان يعكس أن يجبعلما بأنه ). أ الملحق( 1999 لعام اليونسكو/  اإلفال
المدرسة والمكتبة  به توجد الذي التعليمي السياق مع لتتماشى ذكورة في بيان (اإلفال)الم مهمةال مكونات فردية

 التخطيط وقيادة المواردتحديد اتجاه نحو توفير  تركز مهمة المكتبة المدرسية على أن يجبكذلك، . التابعة لها
 والقدرات والموارد المهارات ،أعضائه احتياجات تحديد خالل من المجتمع لخدمة وإيضاح المقصود وذلك
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 الغرض مع تتماشى - المجتمع على بالنفع تعود أن شأنها من متوقعة ونتائج ،االحتياجات تلك لتلبية الالزمة
   .وكمواطنين المستقبلي لعملهم الطالب إلعداد التعليمي

  المدرسية المكتبة خدمات 8.1
خالل  من أو داخل تقديمها يمكن التي الخدمات من مجموعة المدرسة مكتبة توفر التعلم، مجتمع احتياجات لتلبية
 وصولأكبر ل فرًصاسيقدم  الخدمات لتوفير واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام. مدرسية مكتبة مرفق

 إمكانية المعلومات لتكنولوجيا القوية التحتية البنية توفر. المنزلوكذلك  المدرسة أجزاء جميع إلى لمكتبةل
 المنظمة، الرقميةالمكتبية  والمجموعات ،المجتمعب المكتبية، والمصادر المرتبطة المجموعات إلى الوصول
  .وتقاسمها وعرضها المعرفة وبناء االستقصاء المعتمدة على ثوالبح إلجراء الالزمة األدوات إلى باإلضافة

  :يلي ما المدرسية المكتبة خدمات تشمل

 التحقيق وعمليات ،والتكنولوجيا ،والكتابة القراءة المثال، سبيل على( التدريس هيئة ألعضاء المهني التطوير •
  .)والبحث

  .واإلثراء الشخصي والتمتع األكاديمي التحصيل أجل من ومفيدة متنوعة تقديم مطبوعات/مقروءات •

  .المعلومات معرفة وتنمية االستنباط على القائم التعلم •

  ).المجتمعب والمصادر المرتبطة والحكومية العامة( األخرى المكتبات مع التعاون •

 في الموجودة المواد وراء ما إلى المضافة القيمة تمتد. التعليمي للمجتمع كبيرة قيمة المدرسية المكتبات تقدم
 مكتبة وأمين بالحياة النابض المدرسة مكتبة برنامج خالل من المقدمة الخدمات إلى المدرسة مكتبة مجموعة

  .مؤهل ةيمدرس

  المدرسية المكتبة وبرامج خدمات تقييم 9.1
ً  المدرسية المكتبة وبرامج خدمات تقييم يعد ً  جانبا  مقاصد التقييم يخدم. المدرسية المكتبة تطوير من أساسيا

 المجتمع احتياجات تلبي وبرامجها المدرسية المكتبة خدمات كانت إذا ما تحديد على يساعد فهو: المحاسبة
 خالل من المدرسية المدارس وبرامج خدمات في المستمر التحول في التقييم يساهم أن ينبغي كما. المدرسي

 أو طريقة اختيار يعتمد. المدرسة لمكتبة دعمهم وتطوير المدرسية المكتبة حول قيادات التعليم تفكير على التأثير
 البرنامج جودة ، المثال سبيل على( للمكتبة التنموية والمرحلة المدرسي المجتمع احتياجات على تقييم منهج

  ).البرنامج وتأثير البرنامج ومحتوى قيادات التعليم وتصورات

 من العديد وتقييم لفحص والمحلية والوطنية الدولية المعايير الشاملة البرنامج جودة على يركز تقييم قد يستخدم
 إلى باإلضافة والمجموعات، ، التكنولوجيا المرافق، التوظيف، المثال، سبيل على( المدرسة مكتبة جوانب
ً  المدرسية، المكتبات ممارسات تحسين على يركز تقييم يستخدم قد). التعليمية البرامج  الممارسة يسمى ما غالبا
 أو درجة التحصيل أو الفصل حسب( تعليمية أنماط ،بالطال تعلم منتجات مثل بيانات األدلة، على المعتمدة

 وفهرسة تداول نظام من سجالت أو ،األمور أولياء أو /و والمعلمين للطالب الرأي استطالعات، )الموضوع
 العامة العالقات وفي اإلدارة في وفائدته التقييم إلى الحاجة سيناقش بعمق الوثيقة هذه من 6 الفصل. المكتبة

  ).والتخطيط والتسويق الترويج(
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  مدرسية لمكتبة والمالي القانوني اإلطار: الثاني الفصل
  
 وسياسات بتشريعات] المدرسية المكتبات[ دعم يجب والوطنية، واإلقليمية المحلية السلطات مسؤولية بصفتها"

 والتقنيات والمواد، المدربين، للموظفين والمستدام الكافي بالتمويل المدرسية المكتبات تتمتع أن يجب. محددة
  ."المدرسة مكتبة بيان ."الرسوم من خالي يكون أن كل ما ذكر يجب. والمرافق

  مقدمة 1.2
. ذلك المجتمع أفراد جميع لصالح وتعمل فيه تتواجد التي التعليمي المجتمع الحتياجات المدرسية المكتبة تستجيب

 وتطوير التعلم في الفرص تكافؤ لتوفير والوطنية واإلقليمية المحلية السلطة من إطار ضمن مدرسية مكتبة توجد
 لها واالستجابة متطورة وثقافية تعليمية بيئة على الحفاظ أجل من المعرفة مجتمع في للمشاركة الالزمة القدرات

  .المستدام والتمويل التشريعات خالل من الدعم إلى المدرسية المكتبات تحتاج مستمر. بشكل

  القانونية والقضايا األسس 2.2
 ذلك، إلى باإلضافة. والحكومة المدرسية المكتبات بين للعالقة المختلفة النماذج من العديد هناك حول العالم،

 تكون قد المثال، سبيل على. ومعقدة متنوعة تكون أن يمكن التمويل وترتيبات أنشطتها تحكم التي القوانين
 وزارة أو التعليم وزارة مسؤولية من المدرسية بالمكتبات الخاصة والمعايير والسياسات التشريعات مسؤولية

 المسؤولية العالم أنحاء جميع في الدول بعض تتحمل. الوزارتين بين المسؤولية تقاسم يتم قد أو ما، بلد في الثقافة
  .البلديات أو الواليات أو المقاطعات لمختلف جزئي، أو كلي بشكل سواء المدرسية، المكتبات عن

 بيئة لتوفر والسياسي، القانوني محيطها مع الوقت بمرور المدرسية المكتبات تتكيف العملية، الممارسة في كمبدأ
 والتربية النقدية والمشاركة واإلبداع واالكتشاف لالستكشاف كمركز المدرسة مكتبة على وتحافظ تضع تعليمية

 مقبول من مستوى تلبية من المدرسة مكتبة تمكن التي الموارد من مستدام لمستوى المستمر التطور إن. المبتكرة
 النظام داخل منهجية توجيهية مبادئ وجود يتطلب المهارات وتنمية الفكرية من أجل التنمية الطالب دعم

  .وخارجه المدرسي

  والقضايا األخالقية القواعد 3.2
 المجتمع وأعضاء الطالب ومسؤوليات حقوق االعتبار بعين يأخذ أخالقي إطار ضمن المدرسية المكتبة تتواجد

 األصليين والسكان واللغوية الثقافية الفئات بجميع الترحيب لضمان كليًا نهًجا المدرسية المكتبة تستخدم. التعليمي
 المسجلة والمعلومات المعرفة إلى الوصول في للمساواة األساسية القيم إن. الفريدين السكان من وغيرهم
 .اإلفال قيم وفي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 19 المادة في مجسدة الفكرية والحرية

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

  :الحصر ال المثال سبيل على األخرى، االعتبارات تشمل

 المكتبات جمعية بيان هو بالمكتبة الخاص الحقوق ): (بيانLibrary Bill of Rights( الحقوق مكتبة •
 المكتبات تضعها التي والتوقعات الفكرية الحرية في المكتبة مستخدمي حقوق عن يعبر الذي األمريكية

   ) .الحقوق هذه لدعم المكتبات على
  والخصوصية المعلومات حرية •
  واالنتحال الفكرية والملكية النشر حقوق بيانات •
   الطفل حقوق •
• )www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp(  
   األصلية الشعوب حقوق •
• http://undesadspd.org/indigenouspeoples/declarationontherightsofindigen(

ouspeoples.aspx(  
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 تثقيف على تعمل التي البرامج خالل من المسؤولة للمواطنة المطلوبة المهارات بتطوير المدرسة مكتبة تقوم
  .واالنتحال الفكرية والملكية المعلومات حرية مثل األخالقية القضايا حول التعليمي والمجتمع الطالب

  

  

  المدرسية المكتبة لتطوير التحتية البنية دعم 4.2
 عن المسؤولة اإلدارية الوحدة داخل المدرسية خاص يهتم باحتياجات التطوير للمكتبة دعم نظام إنشاء يجب

 من أساسي مستوى وتنفيذ لتحديد الجهود بذل ينبغي. المحلي اإلقليمي و/أو و/أو الوطني المستوى على التعليم
 والوصول المدرسية طبيعة المكتبة فهم من والمدرسون الطالب يتمكن حتى المدرسية المكتبة وأنشطة خدمات

 ألمناء والمستمر األولي التعليم: مثل يجب أن تهتم بقضايا التعليمية الخدمة مراكز. والتعلم للتعليم كمصدر إليها
 المكتبات أمناء من مجموعات مع والتعاون البحثية، والدراسات المهنية، واالستشارات المدرسية، المكتبات
   .وإرشادات معايير وتطوير المهنية، والجمعيات المدرسية

 ذلك، ومع. أخرى إلى مدرسة ومن آخر إلى بلد من وأنشطتها المدرسية المكتبة خدمات ومدى طبيعة تختلف
 قدرة يعزز المدرسية المكتبات إلى والوصول المدارس التنسيق بين أن تعني وعائالتهم الطالب تنقل زيادة فإن

  .المدرسي المجتمع أفراد احتياجات تلبية على التعليمية النظم

  مثال

 للخدمات مركًزا 20 يضم نظاًما األمريكية المتحدة بالواليات في تكساس التشريعية الهيئة أنشأت
 مركز دور يتمثل. الوالية أنحاء جميع في التعليمية المناطق لمساعدة 1967 عام في اإلقليمية التعليمية
 المناطق مساعدة: رئيسية أهداف ثالثة لتنفيذ التعليمية المناطق جانب إلى العمل في التعليمية الخدمة

 من التعليمية المناطق تمكين النظام؛ مناطق من منطقة كل في الطالب أداء تحسين على التعليمية
 مراكز تقدم. المفوض أو المشرع بها يكلفها التي المبادرات وتنفيذ واقتصادية؛ كفاءة أكثر بشكل العمل

 وأمناء المسؤولين لمساعدة التعليمية البرامج وإدارة الفنية والمساعدة المهني التطوير التعليمية الخدمة
  .والمعلمين المدرسية المكتبات

  السياسات 5.2
 ومركز أساسي كمصدر بالمكتبة يعترف واضح بشكل منظم سياسة إطار ضمن المدرسية المكتبة أن تدار يجب

 الجامعة واالحتياجات السياسات االعتبار في األخذ مع المدرسة مكتبة سياسة وضع يجب. واالستعالم للقراءة
  .المدرسة واقع وكذلك وأهدافها، ورسالتها المدرسة روح تعكس أن ويجب للمدرسة

 بالتعاون المدرسة، مكتبة أمين بواسطة تطويرها للجميع، لذا يجب مخصصة المكتبة أن السياسة توضح أن يجب
 مسودة مشاركة يجب). التدريس هيئة وأعضاء المدارس ورؤساء المدارس مديري أي( واإلداريين المعلمين مع

 السياسة مشاركة يجب. مفتوحة اقشةمن من المجتمع التعليمي وبدعم أنحاء جميع في واسع نطاق على السياسة
وأن تكون جاهزة  وتصديقها والتطوير الممارسة ونوايا ومفاهيم فلسفة فهم يتم حتى واسع نطاق على المقترحة
 يتعلق فيما المكتبة دور هذه المبادئ أساس على الموضوعة والخطط المبادئ وثيقة تحدد أن يجب. للتطبيق

  :التالية بالمكونات

  المدرسة في الرسمية وغير الرسمية المناهج •
  المدرسة في التعلم طرق •
  والمعايير المحلية الوطنية المعايير •
  للطالب الشخصي والتطوير التعلم احتياجات •
  المعلمين احتياجات •
  الدراسي التحصيل مستويات رفع •
  االستفسار مهارات تطوير •
  القراءة وتحفيز تشجيع •
  المدنية والمشاركة االنفتاح •
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 العمل خطة تحوي أن يجب. الحقة عمل وخطط من المبادئ الواقعية إطار إلنشاء ضروري جميع ما سبق
 العمل وخطط المبادئ تكون أن يجب. والتقييم الرصد إجراءات عن فضالً  واالستراتيجيات، والمهام األهداف

  .منتظمة لمراجعة تخضع نشطة، وثائق

  

  

  التخطيط 6.2
 هيئة وأعضاء المسؤولين مع بالتشاور المدرسة مكتبة ألمين الفعالة المشاركة المدرسية للمكتبة التخطيط يتطلب

 يجب التي المهمة األبعاد تشمل. المدرسي التعلم مجتمع بباقي المدرسة مكتبة عالقة لتحديد والطالب التدريس
  :التخطيط عملية في مراعاتها

 الوطنية المجموعات قبل من الموجهة المستقبلية الدراسات حددتها التي المستدامة التنمية أهداف •
  والدولية.

  واألهداف. والفلسفة، المدرسة، مستوى وعلى الوطني المستوى على التعليمية المهمة •
 الثقافيين والشركاء المصلحة أصحاب ودور للمدرسة المدرسية المكتبة قيمة يصف رؤية بيان •

  . التعليمية العملية في والممولين
 المستقبل في تكون أن ينبغي ما وتصور اآلن المدرسية المكتبة دور تحدد التي االحتياجات تقييم •

  . تعليمي كمركز
 المادية التعلم وبيئات والمرافق المصادر القيمة إلى المدرسة للوصول مجتمع لربط خطة •

  والرقمية.
 المعلومات تقديم في المحتملة والتغيرات للتكنولوجيا المستقبلية التوقعات مع تكنولوجيا خطة •

  . والخدمات
  . والمجتمع الطالب على تركز التي لألنشطة ديناميكية عمل خطة •
  . المدرسية المكتبة في للعاملين المهنية المهارات لتطوير خطة •
 تأثير توضح والتي األدلة، على القائمة البحوث خالل من المستمر التحسين توفر تقييم خطة •

  .الطالب نجاح على المكتبة خدمات

  مثال

 حكومية، أمناء المكتبة المدرسية، ووزارة مع المدرسة موظفو يعمل إندونيسيا، في ريفية منطقة في
  .نموذجية مدرسية مكتبة لتطوير دولية تنمية ووكالة

  التمويل 7.2
 مع الميزانية، في مناسبة مخصصات إلى المكتبة تحتاج المدرسية، المكتبة معلومات قاعدة ونماء رواج لضمان
المدرسية،  المتعلقة بالمكتبة المدرسة سياسة بإطار تتعلق أن يجب مصروفات الميزانية. المحلي الواقع مراعاة

  .وأمين المكتبة والمعلم الطالب تطوير في االستثمار تعكس وأن

 مصادر لتقديم الموثوقة الخيارات واستكشاف الميزانية لتطوير العليا اإلدارة مع المدرسة مكتبة أمين يعمل
العلمية  ما تشير إليه البحوث المدرسة لمكتبة المالي الدعم يعكس. بأكمله المدرسة لمجتمع الجودة عالية وخدمات

  :من أن

 أفضل والمجموعة المكتبية المدرسية المكتبة في من األمناء الداعم التدريس طاقم وجودة حجم يعد 
  .بالمدرسة األكاديمي باإلنجاز التنبؤطرق 

  التي المدارس من القدوم إلى القياسية االختبارات في أعلى درجات على يحصلون الذين الطالب يميل 
 الكتب مثل والموارد الخدمات إلى الوصول وإمكانية المدارس مكتبة موظفي من أكبر عدًدا تضم

 انظر. (االقتصادية العوامل مثل األخرى العوامل عن النظر بغض اإلنترنت، على والمواد والدوريات
 IASL online.org/research/abstracts-www.iaslأبحاث  ملخصات المثال، سبيل على

Kachel & Lance, 2013.(  
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 عرض يتم. السياسة المحددة والمتفق عليها بإطار ويرتبط كامل عام لمدة بعناية الميزانية في اإلنفاق تخطيط يتم
 إذا ما وتوضيح المكتبة ميزانية استخدام كيفية السنوية التقارير توضح". ب" الملحق في الموازنة خطة مكونات

السياسة  أهداف وتحقيق مهامه لتغطية يكفي وموارده المكتبة برنامج على إنفاقه تم الذي المال مبلغ كان
 على وتأثيرها المدارس مكتبة وبرامج خدمات جودة على دليًال  السنوية التقارير تتضمن أن يجب. الموضوعة

 في وفائدته التقييم إلى الحاجة أكبر بتعمق الوثيقة هذه من 6 الفصل يستكشف. المدرسة في والتعلم التدريس
  .المدرسية المكتبة إدارة
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  المدرسة  لمكتبة البشرية الموارد: 3 الفصل
  

ً  المؤهل الموظف هو المدرسة مكتبة أمين إن"  المدرسية، المكتبة وإدارة تخطيط عن والمسؤول مهنيا
 ً  والتنسيق المدرسي، المجتمع أعضاء جميع مع والعمل الموظفين،بالقدر المالئم والممكن من  مدعوما

  الوثيقة األساسية للمكتبة المدرسية  ."وغيرها العامة مع المكتبة

  مقدمة 1.3
 يعتمدو. واألفكار المعلومات إلى والفكري المادي الوصول تسهيل في المدرسة لمكتبة األساسية الوظيفة تتمثل
 مكتبة وخارج داخل المتاحة البشرية الموارد على األول المقام في المدرسية المكتبة برنامج وجودة ثراء

 طاقم لديك يكون أن الضروري من المدرسي، للمجتمع والتعلم التعليم احتياجات تلبية أجل منلذلك، و. المدرسة
 أن يجبكذلك، . الفريدة واحتياجاتها المدرسة لحجم وفقًا كافية وبأعداد ،ومتحفز بشكل كبير جيًدا مدرب عمل
 ومسؤوليات وواجبات المكتبة، وسياسات لخدمات واضح فهم مدرسية مكتبة في يعمل شخص كل لدى يكون

  .صحيح بشكل منظمة عمل وظروف جيد، بشكل محددة

  المنطقي واألساس الموظفين أدوار 2.3
 تحت المدرسة مكتبة برنامج يكون أن يجب والتعلم، التدريس تهدف إلى تسهيل عمليتي المدرسية المكتبة ألن

 أمين من يتوقع عندماف. الفصل في المعادل للمعلمين واإلعداد التعليم من المستوى بنفس فنيين موظفين إشراف
 مثل واإلعداد التعليم من المستوى نفس لديه يكون أن يجب المدرسة، في قياديًا دوًرا لعبي أن المدرسة مكتبة
 مع التعامل يتم أن األفضل منكذلك، . ميالتعل ومتخصصي المدارس مديري مثل المدرسة، في اآلخرين القادة

 أمين أن من التأكد أجل من المدربين الفنيينو المدرسي الدعم موظفي قبل من المدرسة لمكتبة التشغيلية الجوانب
  .والقيادة والتعاون واإلدارة للتعليم المهنية ألدوارداء األ الالزم الوقت لديه المكتبة

  المدرسة مكتبة أمين تعريف 3.3
 القراءة، تعتبر حيث المدرسة في والرقمية المادية التعليمية المساحة عن هو المسؤول المدرسة مكتبة أمين إن

 الدور هذا يعرف. والتعلم عمليتي التعليم في عناصر محورية واإلبداع والخيال، والتفكير، والبحث، والتحري،
 أمين المدرسية، المكتبات في المكتبات أخصائي المدرسة، مكتبة أمين المثال: سبيل على( مصطلحات بعدة

 أمناء مؤهالت تختلف. استخداًما األكثر المصطلح هو المكتبة أمين لكن ،)نمثقفيالاألساتذة و للمدرسين، مكتبة
 وأمناء كمعلمين، تدريب بدون أو مع مكتبات أمناء تشمل أن ويمكن العالم أنحاء جميع في المدرسية المكتبات
  .األخرى المكتبة تخصصات في تدريب مع مكتبات

 تتغير. العامة المكتبة خالل من تقديمها تشمل وقد العالم أنحاء جميع في المدرسية المكتبات تعريف كيفية تختلف
 االقتصادية والتنمية بالتشريعات يتأثر الذي المحلي للسياق وفقًا المدرسية المكتبات في التوظيف أنماط أيًضا

  ، أنظر على سبيل المثال،الدولية األبحاث من عاًما 50 من أكثر ،على الرغم من ذلك .التعليمية التحتية والبنية

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

 وكذلك التدريس علم المكتبات في رسمي تعليم أن يحصل على أشارت إلى أن أمين المكتبة المدرسية يجب
 وإدارة والكتابة القراءة وتطوير والقراءة التعليم في المعقدة ألداء األدوار الالزمة المهنية الخبرة للحصول على

  . التعليمي المجتمع مع والتواصل التدريس هيئة مع والتعاون المدرسية المكتبات

  مثال
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 الذين) professeurs documentalistes( المدرسية المكتبات أمناء وتدريب تعيين يتم ، فرنسا في
 للمعلمين، التعليمي المستوى نفس الحاصلين على الثانوية والمدارس اإلعدادية المدارس في يعملون

  وضعهم. بنفس ويتمتعون

  مثال

 في للعمل بوزن مقاطعة قبل من المدرسية المكتبات موظفي تعيين يتم ، إيطاليا ، تيرول جنوب في
 رقم القانون ، بوزن مقاطعة( المكتبات كأمناء وتدريبهم لمؤهالتهم وفقًا K-13 مستوى مدارس

أمين  مساعد يكون أن ويجب). 2006 مارس 4 ، بوزن لمقاطعة الجماعي العمل اتفاقية ،17/1990
 من واحدة سنة األقل على( المكتبات علم في ودورة) K-13( الثانوي التعليم أكمل قد المدرسة مكتبة

 األقل على( العالي التعليم أكمل قد المؤهل أمين المدرسة يكون أن ايضا، يجب). والتطبيق النظرية
 Berufsbilder "BibliothekarIn" und: انظر). سنوات ثالث لمدة درجة

"DiplombibliothekarIn) "الموقع على ،المؤهل المكتبة أمينمواصفات  ،مثال 
www.provinz.bz.it/kulturabteilung/bibliotheken/1459.asp(  

  مثال

) bibliotecário بروفسور(كمدرس  المدرسة مكتبة أمين يعمل  ،2009 عام منذ ، البرتغال في
: التالي العنوان على) التعليم" (Formação" انظر. المكتبات علم في متخصص

www.rbe.mec.pt/np4/programa.html  

  المدرسية المكتبات برامج لتوفير الالزمة الكفاءات 4.3
  :يلي ما المهنية المدرسة مكتبة أمين مؤهالت تشمل

  والتسليم؛ التعليمي، والتصميم الدراسية، والمناهج والتعلم، التدريس •
  التحسين؛/التقييم التنفيذ، التصميم،/التطوير التخطيط، - البرنامج إدارة •
  االسترجاع؛ التنظيم، التخزين، المجموعات المكتبية، تطوير •
  الرقمية؛ والمعرفة المعلوماتية، األمية ومحو ، األمية محو - المعلومات وسلوكيات عمليات •
  التشاركية؛ القراءة •
  البالغين؛ والشباب األطفال بأدب المعرفة •
  القراءة؛ على تؤثر التي اإلعاقات معرفة •
  والتعاون؛ االتصال مهارات معرفة •
  واإلعالمية؛ الرقمية المهارات معرفة •
  االجتماعية؛و يةاألخالقالمسؤولية  معرفة •
  المجتمع؛/الجمهور أمام المساءلة - العامة المصلحة خدمة •
  و المستمر؛ المهني التطوير خالل من الحياة مدى بالتعلم االلتزام •
  .وقيمها وتاريخها المدرسية المكتبات مجال النقاش مع المختصين عن •

 برنامج خالل من عادة - الطرق من متنوعة مجموعة من خالل ألمين المكتبة المهنية الكفاءات تطوير يمكن
 التدريس في األولية الشهادة من االنتهاء بعد المستمر المهني التطوير أو دورة تليها شهادة أكاديمية، أو الدبلوم

والمهارات  التدريس مهارات لتفعي هو المدرسة ألمين تطوير الكفاءات المهنية من الهدف. علم المكتبات في أو
  .المكتبية

 باإلضافة المنهج، يشمل أن ينبغي المدرسية، المكتبات ألمناء خاصة تعليمية برامج فيها توجد التي البلدان في
 الرقمية والتكنولوجيا ،)والتدريس ، والمناهج ، التعلم( للتعليم فهًما المكتبات، ألمانة األساسية الكفاءات إلى

 فهم إلى هذه الدراسة مجاالت تؤدي أن يجب معًا،. والكتابة والقراءة والثقافة، والشباب االجتماعية، والوسائط
 المكتبة تعليم يتناول أن ينبغي. المشكالت وحل اإلبداعي التفكير منظور من المعلومات أمية لمحو وشامل عميق

 مجتمع في وكعضو محفز، أو تغيير وكوكيل الجانب، من كقائد المهنية المدرسة مكتبة أمين دور أيًضا المدرسية
  .المدرسة مكتبة

  مثال
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 Référentiel de compétences des ، للمدرسين الكفاءات إطار يقدم ، فرنسا في
enseignants ، مكتبة أمين ذلك في بما ، معلم أي يتقنها أن يجب التي التعليمية بالمهارات قائمة 

 المكتبات ألمناء والمعلومات المكتبات علوم في محددة مهارات القائمة هذه تتضمن. المدرسة
 هذه: التعليمي المجتمع في عضو لكل المعلوماتية األمية محو مهارات على التعرف يجب. المدرسية
  .فعال تربوي تعاون ألي أساسي شرط هي المشتركة المعرفة

  

  االحترافية المدرسة مكتبة أمين أدوار 5.3
 والمشاركة والتعاون والقيادة واإلدارة بالتعليم المدرسة مكتبة ألمين االحترافية الرئيسية األدوار تتمثل

  .أدناه التفاصيل من بمزيد دور كل مناقشة سيتم. المجتمعية

  الدور التعليمي 1.5.3

حيث تشمل تعليم طالب بشكل  التدريس حاالت في كبيًرا تنوًعا المدرسة مكتبة ألمين التعليمي الدور ويشمل
 المهني التطوير يشمل كذلك،فصول تعليمية. تعليم موجه إلى و الطالب، من صغيرة تعليم مجموعات فردي،

 المدرسة، مكتبة ألمين التعليمي للعمل األساسية األنشطة تشمل. للزمالء المعلمين الرسمي وغير الرسمي
  :يلي ما الخامس، الفصل في المفصلةو

  ؛ومحو األمية القراءة تعزيز •
 األمية محو المعلومات، تدفق المعلوماتية، الكفاءات المعلومات، مهارات( المعلوماتية األمية محو •

  ؛)الترجمة اإلعالمية،
  ؛)النقدي والتفكير المشكالت حل على القائم التعلم( االستقصاء على القائم التعلم •
  و ؛التكنولوجيا تكامل •
  .للمعلمين المهني التطوير •

  مثال

 لموائمة تم تبني معايير فرنسا، من: للمعلمين توجيهية كمبادئ استخدمت مختلفة تربوية أطر إنتاج تم
 Repères pour la mise en oeuvre du Parcours de[ المعلومات ثقافة مع التعلم مسار

formation à la culture de l'information[اإلعالمية األمية محو مهارات ، بلجيكا من ؛ :
 Les compétences en éducation aux medias: un enjeu[ رئيسي تعليمي تحدي

éducatif majeur[للمعلمين تدريبي برنامج: واإلعالم األمية محو اليونسكو ومن ؛ ]Education 
aux medias et à l’information: program de formation pour les enseignants.[  

  الدور اإلداري 2.5.3

 بمكتبة الخاصة والعمليات التوثيق أنظمة تنظيم على المدرسة مكتبة االحترافي ألمين اإلداري الدور ينطوي
 ،)سواء حد على والرقمية المادية البيئات( المكتبة مرافق يشمل وهذا. األمثل االستخدام قلتحقي المدرسة
 على حد والرقمية المادية( التربوية والخدمات والبرامج ،)سواء حد على والرقمية المادية( المادية والموارد

 المكتبة في الموظفين تعيين خالل من - الدور هذا من جزًءا أيًضا البشرية الموارد إدارة تلعب قد). السواء
  .وتقييمهم عليهم واإلشراف وتدريبهم واختيارهم

 الدور القيادي والتعاوني  3.5.3

 مديري مع بالتعاون. وأهدافها المدرسة تحقيق مهمة في المساهمة هو المدرسة مكتبة ألمين الرئيسي الدور إن
 تدعم التي والبرامج بالمناهج المرتبطة المكتبة خدمات وتنفيذ بتطوير المكتبة أمين يقوم والمدرسين، المدارس
 واستخدام المعلومات بتوفير المتعلقة والمهارات بالمعرفة المكتبة أمين يساهمحيث . للجميع والتعلم التدريس
 محو وأنشطة المشكالت، حل وأنشطة والمشاريع، االستقصاء مثل والتعلمية التعليمية األنشطة هذه لمثل الموارد
 بالتعاون أو بمفرده هبدور يقوم أن المدرسة مكتبة ألمين ويمكن. الثقافية واألنشطة والقراءة المشتركة، األمية،

  .وللمدراء للمدرسين المهني التطوير توفير وفي التكنولوجيا إدخال في المدرسة، في آخرين متخصصين مع
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 المدرسة مديري مع المدرسة مكتبة أمين حيث يعمل. المدرسة مكتبة أمين عمل من أساسيًا جزًءا التعاون يعتبر
 لیإ رةمباش ًرايرتق سيدرلما لمکتبةا نميأ دميق أن بيج. وأهدافها المدرسة مهمة في المكتبة مساهمة في دعم

 سةدرلما وىمست علی التخطيط في ركيشا ، وأنحول األعمال المنجزة بشكل مستمر من ينوب عنه أو ريدلما
 في مهاراتهم وتطوير تعزيز أجل من اآلخرين المدرسية المكتبات أمناء ، والتعاون معدةلقياا قيرف ضمن

  .والتعلم المهني التطوير

  

  مثال

 شهريًا المدرسية المكتباتالعديد من  مدراء يجتمع ، األمريكية المتحدة الواليات ، تكساس شمال في
  .والخدمات للبرامج جديدة مناهج وتقديم األفكار لتبادل

  مثال

 كل تلتقي التي المدرسية المكتبات أمناء من راسخة إقليمية مجموعات هناك ، المتحدة المملكة في
  .التواصل وفرص للتدريب دراسي فصل

  المجتمع مشاركة 4.5.3

 ثقافية بجماعات ترحب التي التوعية وجهود المكتبية، المجموعات وتنمية ،البرمجة المجتمعية المشاركة تشمل
 أبنائها تعليم في األسر بأهمية المدرسية المكتبات تعترف أن ينبغي. مكتباتنا في متنوعة وفريدة وأصلية ولغوية
  .األجيال بين المعارف نقل وقيمة

 خلفيات من األشخاص يمّكن شامل نهج هناك يكون ، وأنوالمجتمعات العائالت قبل من األطفال دعميجب 
 أجل من الخيال وأعمال واألفكار المعلومات إلى العادل الوصول المدرسية لدعم المكتبات في العمل من متنوعة

 القيم من واحدة أن إلى تجدر اإلشارة هنا .صالحهم الثقافي واالجتماعي والتعليمي والديمقراطي واالقتصادي
 بطريقة المعرفة نقل التحدي يكمن في أن. األجيال بين والمعرفة الثروة نقل هي المجتمعات من للعديد األساسية

 مكتبة بها تعمل التي السائدة الثقافة تأثير من بلد آلخر بسبب كبير بشكل يختلف قد لألطفال مغزى وذات فعالة
   .والتحصيل العلمي األمية محو في أساسية عناصر تمثل" االنتماء" و األطفال" هوية"علما بأن . المدرسة

 المجتمع داخل األخرى المكتبة مجموعات مع التواصل أمكن، إن أيًضا، المدرسة مكتبة أمين على يجب
 في والشباب لألطفال المكتبات خدمات تحسين أجل المكتبات من وجمعيات العامة المكتبات ذلك في بما األوسع،
 اتفاق فيما بينهما وإبرام التعاون إلى العامة والمكتبات المدرسية المكتبات تسعى أن ينبغي ،. كذلكمعين مجتمع
 االقتصادية اآلثار توضيح التعاون؛ مجاالت وتعريف مواصفات للتعاون؛ مشتركة تدابير: مكتوب يتضمن تعاون
 المشترك تدريب: الالتعاون مجاالت أمثلةمن . للتعاون مجدولة زمنية فترةتحديد و التكاليف؛ تقاسم وكيفية

 إلى طالب المدارس زيارات ،اإللكترونية الخدمات تنسيق المكتبية، لبرامجالمجموعات وا تطوير ،لموظفينل
  .والشباب لألطفال المكتبات لخدمات المشترك والتسويق والمعرفة القراءة تعزيز ،العامة المكتبة

 وعقد عدة اجتماعات تعاوني باتفاق العامة والمكتبة المدرسة إدارة قامت ، النرويج ، أوسلو في
 وتم االتفاق على أن تقوم المكتبة. المدينة في مدرسية مكتبة 120 بـ تتعلق موضوعات لمناقشة منتظمة
 مثل مجاالت في المشورة تقديم يتم. للمدارس إضافية لشراء مواد قروض وتقديم المشورة بتقديم العامة
 المكتبيين لجميع مكني. المدرسية المكتبة مساحة وتنظيم المجموعة، وتطوير األمية، ومحو القراءة

 أو اإللكتروني البريد طريق عن المدرسية الخدمة هذه من المساعدة طلب المدارس في والمدرسين
 المدرسة مكتبة إلى بانتظام ال تستخدم أو شراءها المدارس تستطيع ال التي المواد إرسال يمكن. الهاتف

  .الدراسية الفصول إلى مباشرة أو

  المكتبة وخدمات برامج ترويج 5.5.3

 البرامج تلك ومطابقة المكتبة تقدمه ما حول المستخدمين مع التواصل المكتبية وخدمات لبرامج الترويج يشمل
 والتسهيالت والخدمات للبرامج نشط بشكل كذلك الترويج يجب. المستخدمين وتفضيالت الحتياجات والخدمات

 وكمقدم التعلم في كشريك المكتبة بدور دراية على المستهدفة المجموعات تكون حتى المدرسة مكتبة تقدمها التي
 المكتبة تتمثل في خدمات للتواصل ولتعزيز المستهدفة علما بأن المجموعات. والموارد والخدمات للبرامج
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 وتعديل هذا التواصل ضبط المهم ومن. األمور وأولياء والطالب والمدرسين األقسام ورؤساء ومساعديه، المدير
  .المختلفة المستهدفة والمجموعات المدرسة طبيعة ق معليتواف

 هيئة وأعضاء المدرسة إدارة مع بالتعاون تنفيذها يتم مكتوبة، ترويج خطة المدرسة مكتبة لدى يكون أن يجب
 وطرق األهداف؛ تحقيق كيفية إلى تشير عمل خطة األهداف؛: التالية العناصر الخطة تتضمن أن يجب. التدريس

  .العمل خطة نجاح تقييم خاللها من سيتم التي التقييم

  المهنية شبه المدرسية المكتبة موظفي واختصاصات أدوار 6.3
 المكتبة أمين إلى تقاريرهم يقدمون) المكتبات فنيو المكتبة، مساعدي أي( المهنية شبه المدرسية المكتبة موظفو

 المدرسية المكتبة موظفو يحصل أن يجب. والتكنولوجية الكتابية وظائفهم خالل من المكتبة أمين عمل ويدعمون
وضع الكتب على  مثل ، المدرسة لمكتبة التشغيلي للروتين الالزمين والتطوير التدريب على المهنية شبه

 والفهرسة التدوير خدمات بإدارة المتعلقة الفنية الخدمات وتوفير ومعالجتها، المواد وإعادة واإلقراض، الرفوف،
  .الرقمية الموارد إلى الوصول إمكانية أيًضا توفر التي اإلنترنت عبر

   المدرسية متطوعي المكتبة واختصاصات أدوار 7.3
 إطاًرا تعطي اتفاقيات إلى تستند دعم ويسمح لهم بلعب أدوار المكتبة، المتطوع كبديل ألمين يعمل أال يجب

 المدرسية المكتبات في كمتطوعين العمل أيًضا للطالب يمكن. المدرسية المكتبات أنشطة في لمشاركتهم رسميًا
 من اختيارهم يتم كباًرا، طالبًا المتطوعون الطالب يكون أن ويجب. إشراف وتحت بدقة محددة أدوار ضمن
تخزين   وإعادة العرض شاشات إنشاء في المساعدة مثل بمهام للقيام وتدريبهم رسمية طلبات تقديم عملية خالل
  .الطالب من لزمالئهم بالكتب والتوصية سنًا، األصغر األطفال مع والقراءة المكتبات مواد

  مثال

 ما هاعمل من خالل ابتدائية مدرسةتابعة ل مكتبة تساهم األمريكية، المتحدة بالواليات ميشيجان والية في
 المواد الطالب يضع األسبوع، في واحدة مرة. بسالسة المكتبة عمل على ةحافظبالم الكواليس وراء
 بعض في ونويساعد األطفال، رياض في الدراسية الفصول من الكتب ويجمعون الرفوف، على

  .وتشفيرها الجديدة العناصر على عالمات وضع في األحيان

  مثال

 الحفاظ في الخاصة االحتياجات ببرنامج الملتحقين الثانوية المدارس طالب يساعد إيطاليا، روما، في
 ساعد كذلك. للطالب الشخصي والتطور المكتبة إدارة في ساهم مما بسالسة، المكتبة عمل على

 تقديرهم من وزاد وزيادة االهتمام، التنسيق مهارات حفز مما المكتبة تجديد مرحلة خالل الطالب
  .لذاتهم

  مثال

ً  كان ، هنغاريا في  يفيد تطوعي بعمل القيام الثانوية المدارس طالب على 2012 عام منذ إلزاميا
  .والعامة المدرسية المكتبات في أيًضا التطوعي العمل بهذا القيام ويمكن. المحلية المجتمعات

  األخالقية المعايير 8.3
 العالية األخالقية المعايير مراعاة مسؤولية المتطوعون، ذلك في بما المدرسية، المكتبة في يعمل من كل يتحمل

 حقوق وضع إلى يسعوا أن عليهم ويجب. المدرسي المجتمع أعضاء جميع ومع البعض بعضهم مع تعاملهم في
 يجب. المكتبة خدمة تقديم عند ومعتقداتهم الشخصية مواقفهم في التحيز وتفادي راحتهم قبل المكتبة مستخدمي

وخلفيتهم  قدراتهم عن النظر بغض المساواة قدم على والبالغين) والشباب (األطفال الجميع مع التعامل
  .المعرفة في وحقهم الخصوصية في حقوقهم والمحافظة على

 ألمانة األساسية القيم تجسيد المتطوعون، ذلك في بما المدرسية، المكتبة في يعمل شخص كل على يجب
 المعرفة إلى الوصول في المساواة والتعلم، األمية محو العقالنية، الفكرية، الحرية الخدمة، اإلشراف،: المكتبات

 المعرفة إلى الوصول في للمساواة األساسية القيم تتجسد. والديمقراطية الخصوصية، المسجلة، والمعلومات
 اإلفال قيم وفي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 19 المادة في الفكرية والحرية المسجلة والمعلومات

)www.ifla.org/about/more.(  
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  المدرسة لمكتبة والرقمية المادية المصادر :4 الفصل
  
 من الوثائقي، الفيلم إلى الخيال من بدًءا ، األخرى المعلومات ومصادر الكتب استخدام المكتبة موظفو يدعم"

 والمواد المدرسية الكتب وتثري تكّمل المواد. بعيد مكان في أو الموقع في سواء اإللكترونية، إلى الطباعة
  المدرسية المكتبة بيان . "والمنهجيات التعليمية

  مقدمة 1.4
 على. والتعلم للتعليم المصادر من ومجموعات ومعدات مرافق المدرسة لمكتبة والرقمية المادية الموارد تتضمن

 تسهل كما. المجتمع وإلى ككل المدرسة إلى المدرسة مكتبة وصول نطاق التكنولوجيا من توسع  متزايد، نحو
. المدرسة أوقات عمل وخارج  األسبوع طوال الساعة مدار على المدرسية المكتبة موارد إلى الوصول التقنية

 التعليم احتياجات في للتغيرات استجابة المدرسة مكتبة ومجموعات والمعدات المرافق تتطور أن المهم، أنه يجب
  .والمعلمين للطالب والتعلم

  المرافق 2.4
 المباني وتجديد الجديدة المدرسية المباني تخطيط عند كبيرة أهميةلها  المدرسية المكتبات اتواستخدام وظائف
 المكتبات من العديد تصميم يجري واليوم،. منشآتها في المدرسة لمكتبة التعليمي الدور ينعكس أن يجب. القائمة

 مما ،"المشاركة على القائمة الثقافة" في المستخدمين لمشاركة استجابة" للتعلم مشاعات" أنها على المدرسية
 بالمكتبة التعلم مشاعات توفرو. المعلومات مبدعي إلى المعلومات مستهلكي من المستخدمين أدوار يوسع

  .التقليدية والدراسة التعلم مساحات إلى باإلضافة إلنتاج المعلومات الالزمة والمعدات التسهيالت

  والمساحة الموقع 1.2.4
 إليها تستند معايير وجود المفيد من ولكن المدرسية، المكتبة مرافق وتصميم لحجم عالمية معايير توجد ال

: المتعلم على يركز نموذج إلى الموارد على مرتكز نموذج من المكتبات تنتقل عام، بشكل. التخطيط تقديرات
 ً  في التالية االعتبارات إدراج يجب. تعلم مشاعات أنها على واألكاديمية المدرسية المكتبات تصميم يتم ما غالبا

  :المدرسية المكتبة مرافق تخطيط

  .أمكن إن األرضي الطابق في مركزي، موقع •
  .التعليمية الفصول من وقربها الوصول سهولة •
  .الخارجية الضوضاء من خالية المكتبة أجزاء بعض األقل على الضوضاء، عوامل •
  .اصطناعي أو/و طبيعي وكاف، مناسب ضوء •
 جيدة عمل ظروف لضمان) والتدفئة الهواء تكييف المثال، سبيل على( المناسبة الغرفة حرارة درجة •

  .المجموعات على الحفاظ وكذلك السنة مدار على
  .الخاصة االحتياجات من ذوي المكتبات لمستخدمي مناسب تصميم •
 وغيرها، وروايات الخيال الكتب (صلبة الغالف، والخفيفة)، لجمع مساحة لتوفير مناسب حجم •

 الدراسة، ومساحات التخزين،واألخرى التي تحتاج  المطبوعة غير دوالموار والمجالت، والصحف
مناء أل العمل ومناطق ،العروض التقديمية ومناطق الكمبيوتر، عمل ومحطات القراءة، ومناطق

  .لمكتبةا
 .والتكنولوجيا المناهج في المستقبلية والتغييرات األنشطة بتعدد للسماح المرونة •

  المساحات تنظيم    2.2.4
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  :التالية الوظيفية المجاالت توفير يلزم
 وجداول اإلنترنت على والمحطات والكتالوجات المعلومات لمكتب مساحة - والبحث الدراسة مجال •

  .األساسية والمجموعات المرجعية والمواد والبحث الدراسة
 مدى والتعلم والكتابة، القراءة تشجع التي والدوريات للكتب مساحة - الرسمية غير القراءة مساحة •

  .للمتعة والقراءة الحياة،
 والتعليم الكبيرة والمجموعات الصغيرة المجموعات تالئم مقاعد بها مساحة - التعليمية المنطقة •

 عادةً  يوصى( للعرض ومساحة مناسبة تعليمية تكنولوجيا مع بالكامل، الدراسي للفصل الرسمي
  ).الطالب من٪ 10 باستيعاب

 تُسمى( الدراسية والفصول والفرق لألفراد مساحة - المجموعة اتمشروعو اإلعالمي إلنتاجمساحة ل •
  ").للنقاش وتبادل األفكار بين الطالب أماكن" أو" المختبرات" غالبًا

 وسائط مواد لمعالجة ومساحة ،األمناء مكتبو ،اإلعارة واإلرجاع لمكتب مساحة - إدارية منطقة •
 .والمواد واللوازم المعدات تخزينل ومساحة المكتبة،

  والرقمية المادي الوصول  3.2.4

 الرقمي الوصول يمكن التكنولوجيا، مع. يجب أن يصل لحدوده القصوى المكتبة إلى والرقمي المادي الوصول
 الموظفين أعداد تكون وعندما وفي أي وقت. ،وخارجها ةيالمدرس مكتبةالمقدمة في ال المعلومات مصادر إلى

  .بينمدرّ بالغين  متطوعين استخدام تشملمرنة  إشرافية أنظمةيفضل تبني  محدودة،

  ة المكتبيةالمجموعتطوير وإدارة    3.4 

 المستخدمين احتياجات لتلبية والرقمية المادية المصادر من واسعة مجموعة يجب أن توفر المكتبة المدرسية
 حصول لضمان مستمر المكتبية بشكل المجموعات تطوير يجب. السكانية والتركيبة واللغة، تراعي أعمارهم،

المكتبية  المجموعة إلدارة السياسة المتبعة من المهم أيضا. أن تحدد. صلة وذات جديدة مصادر على المستخدمين
 الخارجية، المصادر إلى الوصول إلى كيفية باإلضافة ومحتوياتها ونطاقهاالمكتبية  الهدف من المجموعة

 الكتب مثل الرقمية المصادر علما بأن .الجودة عالية الموارد من واسعة توفر مجموعة ضمان على وتساعد
 والمجالت والصحف اإلنترنت، على البيانات وقواعد ،)الخياليه وغير والخياليه، ، المرجعية( اإللكترونية

 من كبيًرا جزًءا متزايد نحو على أصبحت الوسائط، متعددة التعليمية والمواد الفيديو، وألعاب اإللكترونية،
  .المكتبة مصادر

 من مجموعة المدرسة مكتبة تتضمن أن يجب الطالب، تعلم احتياجات تلبي التي المجموعات إلى باإلضافة
 التعليمية، المواد التعليمية، المواد المثال، سبيل على( للمدرسين أو المكتبة لموظفي سواء المهنية، المصادر

رعاية  والقائمين على اآلباء إلى موجهةال المصادر من مجموعةوأيضا ). جديدة تعلم/وأساليب تدريس طرق
  .الطالب

  مثال

 نفس علم عن موارد تتاح حيث" لآلباء رف" ابتدائية مدرسة في المكتبة طّورت ، إيطاليا ، روما في
  .الذات واحترام األطفال مخاوف مثل محددة وموضوعات التعليم، الطفل،

  المجموعة المكتبيةسياسات وإجراءات إدارة    1.3.4

المجموعة  إلدارة سياسة عامة تطوير أجل من والمدرسين المدارس مديري مع المدرسة مكتبة أمين يعمل
 وعتن سيعک أن بيجو سيدرلما بالمجتمع لخاصةا لمصالحوا تلحاجاوا سيدرالا لمنهجا لیالمكتبية تستند إ

  .سةدرلما رجخا لمجتمعا

  :المجموعة المكتبية العامة إلدارة السياسة بيان في التالية العناصر تضمين يجب

  .ليونسكوا/  ايفال سةرمد مكتبة بيان مع تتفقالمكتبة المدرسية  مهمة •
  .المعلومات وحرية الفكرية الحريةتقديم سياسة تحفظ  •
 ،الوطنية وبالهوية بالمنهج اوعالقته المجموعات المكتبية، دارةالعامة إل سياسةال من الغرضتوضيح  •

  .واللغويات ةوالثقاف واألصل،
  .المصادر والموارد لتوفير األجل والقصيرة الطويلة األهدافبيان  •
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  .المجموعات المكتبية إدارةالقرارات المتعلقة ب بإصدارالخاصة  مسؤولياتتحديد ال •

 الموضوع في خبراء بوصفهم المعلمين وأن تعاوني جهد هوالمكتبية  المجموعة بناء أن السياسة توضح أن يجب
 يجبكذلك، . المكتبة مجموعات بناء في المساعدة في هاًما دوًرا يلعبونو طالبهم، باحتياجات قيّمة معرفة لديهم

 في األطفال وحق الفكرية الحرية مبادئ مع يتفق بما الموارد في النظر إلعادة طريقة المقترحة السياسة تضع أن
 لفرض المبذولة الجهود مقاومة في المدرسية المكتبات أمناء مسؤولية أيًضا السياسة تحدد أن يجب. المعرفة
  .إليها الوصول أو الموارد من للحد الدعوات مصدر عن النظر بغض المواد، على الرقابة

 كملحق أو منفصلة وثيقة في واضح، بشكل المدرسية المكتبة مجموعة وإدارة لتطوير إجراءات وضع يجب
 ميظلتنوا زللتجهي رمعايي وتقدم المصادر، ءقتناوا رختياا تقود الوثيقة أن بيج. المجموعة إدارة سياسة لوثيقة

أيضا، . المصادر نم صلتخلاكيفية  واعادة اختيار او حصالوإ لصيانةو للمصادر،) ئةزلتجا ف،لتصنيا رز،لفا(
 تعكس والتي وعالميا، محليًا الصادرة المصادر على الحصول تتعلق بكيفية إرشادات الدليل يتضمن أن يجب

 أيًضا الدليل يوفر أن يجب. المدرسي المجتمع ألعضاء واألصلية واللغوية والثقافية واإلثنية القومية الهويات
  .للجدل المثيرة المواد في النظر إلعادة واضحة إرشادات

  مثال

 التي بالسياسات المرتبط المدرسي المجتمع مع بالتشاور استحواذ سياسة المدرسة مكتبة أمين يضع ، فرنسا في
 العشرة الوصايا في محدد هو كما ، التعليمية واألنشطة المدرسة في الدراسية المناهج خالل من توضيحها تم

 documentaire-ressources/fonds-de-www.cndp.fr/savoirscdi/centre-.االستحواذ لسياسة
dacquisition.html-politique-dune-mmandementsco-10-traitement/les-acquisition  

  الرقمية بالمصادرالقضايا المتعلقة    2.3.4

 توفر أن لذلك يجب. المعلومات على القائم لمجتمعنا هامة وصول كنقطة مهمة وظيفة المدرسة مكتبة تقدم
 وثقافة اهتمامات وكذلك الدراسية المناهج تعكس التي الرقمية المعلومات مصادر إلى الوصول إمكانية

 دور توسيع في االجتماعية اإلعالم وسائل مكنتها التي الناشئة التشاركية الثقافة فقد ساهمت. المستخدمين
(وكذلك  المكتبات أمناء على يتعين لذلك، ونتيجة. للمعلومات منشئ إلى للمعلومات مستهلك من المكتبة، مستخدم

 اإلنتاج معدات من وغيرها كمبيوتر أجهزة مع" عمل مساحات" توفيرب التفكير المدارس فيمدراء المدارس) 
 الفيديو، مقاطع المثال، سبيل على( المعلومات منتجات إنشاء ذلك في بما العملي، التعلم ألنشطة الالزمة

  ).البيانية والرسوم والملصقات، األبعاد، ثالثية والمشروعات ،(البث الصوتي) والبودكاست والمدونات،

 في الفهرسة تدفع باتجاه أن يكون نظام اإلنترنت إلى وسهولة الوصول الرقمية للمصادر المتزايد التوافر إن
ً  المدرسية المكتبة ً  وفهرستها الموارد لتصنيف مناسبا  المقبولة الوطنية أو الدولية الببليوغرافية للمعايير وفقا
 المدرسية المكتبات تستفيد العالم، حول األماكن من العديد ففي. أوسع شبكات في المدرسة مكتبة إدراج لتسهيل

 لهذا ويمكن. مشترك فهرسة نظام أو اتحاد خالل من إقليمي أو محلي مجتمع داخل البعض ببعضها االرتباط من
 المصادر بين الجمع األسهل من يجعل مما والمعالجة، والفهرسة، ،المصادر اختيار وجودة كفاءة زيادة التعاون
 التي الحكومية الجهود من أو االئتالفات من المدرسية المكتبات تستفيد أخرى، أماكن في. تأثير أقصى لتحقيق
(على سبيل المثال ال الحصر، المنهل، المنظومة،  الثمن باهظة التجارية البيانات لقواعد الموارد تقاسم تسهل

  .اإلنترنت عبر المرجعية والمواد رشف ...الخ.)

  مثال

والفرنسية يتم  اإلنجليزية باللغتين الجودة عالية اإلنترنت عبر المعلومات مصادر كندا، ألبرتا، في
 خالل من والمعلمين الطالب لجميع التعليم وزارةمن قبل  المقاطعة في كامل بشكل توفيرها وتمويلها

  .اإلنترنت على مرجعي مركز

www.learnalberta.ca/OnlineReferenceCentre.aspx.  

  مثال

 منصة متاحة بفضل الطالب قبل من واستخدامها الرقمية الموارد إلى الوصول سهولة ، فرنسا في
Correlyce والمفهرسة التحريرية مصدر من المصادر 300 من أكثر مع .www.correlyce.fr  
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 ،على الرغم من ذلك. المكتبية المطبوعة مجموعاتال بإدارة الخاصة تلك الرقمية المجموعات إدارة معايير تشبه
  :الخاصة االعتبارات بعض هناك

 رقمي مصدر تفضيل هذه القدرة أم تقل بسبب نستتحس هل - القدرة على الوصول لالنترنت •
  ؟مصدر مطبوع على

 بسبب لبعيدا ىلمدا على علىأ لرقميا المصدر تكلفة نستكو له - لتقنيةوا لماليةا لمسائلا •
  ؟بالصيغ المستحدثةالمتعلقة  لتغييرا تكاليف أو ةلمستمرا لترخيصا مسور

 الخاصة الترخيص شروط أو النشر حقوق قوانين تقيد هل - والرخص القانونية القضايا •
 خصوصية أو الموقع خارجلالنترنت من  الوصول أو المستخدمين عدد الرقمية بالمواد

  المستخدم؟
 ؟المصادر الرقمية إلى الوصول حماية سيتم كيف - األمن •

  المجموعات المكتبية معايير   3.3.4

 االلكتروني أو الموقع على المتوفرة الرقمية المصادر من العديد مدرسية مكتبة مجموعة تتضمن عندما اليوم،
 المدرسية المكتبية المجموعة معايير فإن مرخصة، مرجعية ومواد خارجية تجارية بيانات قواعد خالل من

 المناهج لمتطلبات المجموعة المكتبية تطوير قرارات تستند أن ينبغيلذا، . وتطبيقها يصعب تطويرها التقليدية
محلية للمجموعة المكتبية  أو وطنية أو عدم وجود معايير وجود التعليمية بغض النظر عن واألساليب الدراسية

  المدرسية.

المصادر من  إلى الوصول لضمان الصلة وذات الحالية العناصر من مكتبية متوازنة مجموعة إلى حاجة وهناك
 المجموعة تدعم كذلك، يجب أن. والخلفيات التعلم وأنماط والقدرات األعمار مختلف من المستخدمين قبل 

 مكتبة على يجب ذلك، إلى باإلضافة. رقميةال أو ماديةال المعلومات صادرم خالل من الدراسي المكتبية المنهج
 وألعاب والموسيقى الرسومية أو الشعبية الروايات مثل الترفيه ألغراض تعليمية مواد على الحصول المدرسة

 الطالب مع بالتعاون المصادر هذه اختيار يجب. والملصقات المصورة والقصص والمجالت واألفالم الكمبيوتر
  .وثقافتهم اهتماماتهم على تعكس أن لضمان

  مثال

 تطوير معايير األمريكية المتحدة الواليات في الجنوبية كارولينا والية في التعليم إدارة أصدرت
المكتبية  المجموعة تعتبر تلميذ، لكل المجلدات ألعداد ووفقا .2012 عام المكتبية في المجموعات

ً " أو) 13" (أساسية" أو) مجلداً  11" (للخطر معرضة"  الخيالية للمواد المئوية النسبة). 15" ( نموذجيا
 أو لمشاريع ووفقًا الصفية للنطاقات المكتبية وفقًا مجموعةال في تختلف أن يجب الخيالية وغير

  .محددة لمحو األمية احتياجات

  المصادرتقاسم    4.3.4

 بين االستعارة المتبادلة خالل من لمستخدميها المكتبة مواد إلى الوصول المدرسية المكتبات تعزز أن يجب
هنالك القليل جدا من النظم والقواعد التي تنظم هذا العمل مما المشكلة أنه . المصادر المختلفة وتقاسم المكتبات

وتقاسم المصادر  االستعارة ترتيب األسهل لذلك، من. القيام بهذه المهام المدرسية تقليدية يصعب على المكتبات
 والمواد اإلنترنت على البيانات قواعد إلى المشترك الوصول طريق عن أو موحد عند توفر كتالوج المكتبات بين

  .الرقمية المرجعية

  أمثلة

) وابتدائية مدرسة إعدادية( مدرسة 15 و عليا ثانوية مدرسة 26 مكتبات شكلت إيطاليا، فيسينزا، في
ولتوفير  المكتبات وبرمجيات المصادر تقاسمموحدة ل شبكة) وشركة مؤسسة( خاصين وعضوين

 المكتبات بين االستعارة المتبادلة
www.rbsvicenza.org/index.php؟

screen=news&loc=S&osc=news&orderby=Autore.   
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. اآللي والمكتب الفهرسة نظام نفس في وتشترك شبكة العامة والمكتبات المدارس تمتلك البرتغال، في
www.rbe.mec.pt/np4/home  

 تعد). Broad / Community مدرسة" (بريدي مدرسة" قلب في المكتبة تقع ، وفالندرز هولندا في
 من لمجموعة طرق مفترق أيًضا يوفر والذي ،للمعرفة وشامًال  متكامًال  مركًزا المدرسية المكتبة

 األلعاب وصالة االبتدائية والمدرسة الروضة مدرسة المثال، سبيل على( المجتمعية التعليمية الخدمات
  www.bredeschool.nl/home.html). الرياضية
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  ةيالمدرس مكتبةال وأنشطة برامج :5 الفصل
  

  المدرسية المكتبة بيان". التعليمية العملية من يتجزأ ال جزًءا المدرسة مكتبة تعد"

  مقدمة   1.5

 المجتمع إشراك بشكل نشط على القائمين عليها يجب التعليمية رسالتها تحقيق في المدرسة مكتبة تنجح لكي
 تقدمها لتيا ألنشطةوا مجالبراعلما بأن . جيًدا مدروسة برامج خالل والخدمية من التعليمية باألنشطة التعليمي

 نظرا( سعوألا لمجتمعوا سةرلمدا افدأه مع فقالتوا لىإ جتحتا ألنها لعالما ءنحاأ جميع في تتباين سيةرمد مكتبة
  ).لمجتمعا ركةمشا 3.5.4 لقسما

 يتم ، المثال سبيل على. العالم حول المدرسة مكتبة وأنشطة برامج لوصف المستخدمة المصطلحات تختلف كما
 أو" واسع نطاق على القراءة" أو" القراءة ترويج" أنه مشروع على ومهرة متحمسين قراء عملية تطوير وصف

عن  النظر . بغض"المتعة أجل من القراءة" أو" الترويحية أو الترفيهية القراءة" أو" المجانية التطوعية القراءة"
 في واألنشطة المدرسية المكتبة برامج من هام جانب هو للقراءة دافع لديه عملية تطوير قارئ ماهر المسميات،

  .العالم أنحاء جميع

  مثال  

 األطفال تزويد خالل من القراءة لثقافة ناميبيا في ) السنويReadathonيروج برنامج القراءة (
 باللغات األطفال كتب لنشر دافعًا كان وقد) مكتوبة لغة 13 ناميبيا في يوجد( األصلية بلغاتهم بالقصص

  .والمكتبات للمدارس المحلية

 تسمى كانت التي األنشطة هذه. المعلومات باستخدام المتعلقة وهي عليها المتنازع المصطلحات من آخر مجال
 وسيلة أي" (المستخدم تعليم" و) وأنظمتها المكتبة نصوص استخدام كيفية حول تعليمات" (ببليوغرافية تعليمات"

 األمية محو" بـ أكثر اآلن إليها يشار) وخدماتها المكتبة فهم وظيفة على المستخدمين لمساعدة تُستخدم
ً  اعتباره تم ما".  االستفسار" و" "المعلوماتية ً  تعليما  تغير قد المعلومات استخدام في بالمكتبة صلة ذا نموذجيا

 المصادر، ثم منهج االستكشاف في والسبعينيات مسمى منهج الستينيات فأطلق عليه خالل: السنين مر على
 المعلومات في التفكير على اإلجرائي المنهج يؤكد .(Kuhlthau, 2004) اإلجرائي المنهج 1990، وفي 1980

 األدوات معرفة مثل السابقة، المناهج من المعرفة يتجاهل وال. المشكالت حل منظور واستخدامها ضمن
ممارسة  خالل من أفضل بشكل تطويرها يتم المعرفة هذه أن على يؤكد ولكنه البحث واستراتيجيات والمصادر

  .المشكالت وحل التفكيرمقررات  تدريس عملية االستكشاف عند

  واألنشطة البرنامج   2.5 

 تحقيق األهداف في تساهم كما. المدرسة في والتعلم عمليتي التعليم في أساسيا عنصرا المدرسية المكتبة تعتبر
 مع وخلق عالقات من خلفيات مختلفة، المتعلمين وإشراك الطالب، دعم مشاركة مثل للمدرسة االجتماعية

 والكتابة القراءة معرفة مثل المدرسة أهداف مع المدرسة مكتبة أهداف تتماشى أن ويجب. األوسع المجتمع
 في المساهمة على المدرسية المكتبة قدرة يجب مالحظة أن مدى. وتعزيز المواطنة المناهج على المعتمد والتعلم
  .المدرسة لمكتبة المخصصين والموظفين المصادر على يعتمد المدرسية األهداف تحقيق
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  مثال

 هم لذلك المدن، من القريبة القرى في يعيشون لكنهم المدن، في الطالب من العديد يدرس ، هنغاريا في
 عليهم يجب الطالب من العديد أن العام النقل وسائل قيود تعني .ومنازلهم مدارسهم فيما بين" يتنقلون"

 لهذا المدرسية المكتبات من العديد تستجيبفي شكل ايجابي، . المدرسية الدروس وبعد قبل االنتظار
 يمكن لذلك، ونتيجة. الدراسي الوقت انتهاء وبعد الدراسة بدء قبل الساعات تمديد خالل من الوضع
 أمناء بين العالقة لتعميق فرصة هذا يوفر كما. وجماعي وثقافي آمن مكان في وقتهم قضاء للطالب
  .والطالب المكتبة

رؤساء األقسام  أو المدرسة مدير مع بالتعاون مؤهل، مكتبة أمين بواسطة واألنشطة الخدمات تصميم يجب
 عدم توفروعند . الطالب ومع الدعم، موظفي مع الصفوف، معلمي مع المدرسة، في اآلخرين والمتخصصين

 على التعليم لتصميم الدراسية الفصول معلمي مع ويتعاون المناسبة التعليمية المصادر يختار مؤهل مكتبة أمين
  .قللتحق قابل غير الطالب تحصيل في التحسن فإن ،المصادر تلك أساس

  :ذلك في بما األساسية، األنشطة على المؤهل المدرسة مكتبة ألمين التعليمي العمل يركز أن يجب

  والقراءة؛ والكتابة القراءة تعزيز •
 المعلومات، ومهارات المعلوماتية، األمية محو مثل( والمعلومات اإلعالم مجال في األمية محو •

 وتعلم والسمعية، اإلعالم، وسائط في األمية ومحو المعلومات، وطالقة المعلومات، وكفاءات
  ؛) الوسائط عبر والكتابة القراءة

  ؛)النقدي والتفكير المشكالت حل على القائم التعلم المثال، سبيل على( االستفهام على القائم التعلم •
  .التكنولوجيا إدخال •
  .للمعلمين المهني التطوير •
 .والثقافة األدبقيمة  تقدير •

 األساسية األنشطة تركيز يعتمد. للعمل إطاًرا المدرسية بالمكتبة المتعلقة األساسية األنشطة عن البحث يوفر
مرحلة  من الدراسية للمناهج المتوقع التطور يعكس أن ويجب المدرسة، وأولويات برامج على المدرسية للمكتبة

  .صفية ألخرى

  القراءة وتعزيز األمية محو  3.5 

 مباشرة صلة هناك أن األبحاث وتظهر. للقراءة وتروج للطالب والكتابة محو أمية القراءة المدرسة مكتبة تدعم
 المتحمسين القراء تطوير في أساسي عامل هو القراءة مواد إلى الوصول وأن التعلم، ونتائج القراءة مستوى بين

 تقديم عند نهجهم في ومرحين عمليين المدرسة في المكتبات أمناء يكون أن يجب). Krashen، 2004( والمهرة
 يريدون ما اختيار في الفردية بحقوقهم واالعتراف للقراء، الفردية التفضيالت ودعم للمستخدمين، القراءة مواد

درجاتهم  تتحسن ما يقرؤونه الختيار الفرصة منحهم يتم الذين ، فإن الطالب)Krashen، 2004(ووفقا . قراءته
 اللغوية، القواعد اختبار وأداء المفردات، تطوير يحسن القراءة لمواد الذاتي التحديد. الوقت بمرور في االختبار

 الثانية (الطالب بلغتهم الجودة عالية الكتب إلى الوصول من يتمكنون وعندما. الشفهية اللغة وقدرات والكتابة،
 إلى الوصول حق منحهمعند  تعسرونالم القراء ، يظهركذلك. والفهم ثانية) يكتسبون الطالقة لغة يتعلمون الذين
  .القراءة تجاه ايجابية ومواقف محسنة قراءة مهارات الصوتية، الكتب مثل بديلة، قراءة مواد

 يحتاجون قد الحاالت، بعض وفي بديلة، قراءة مواد إلى القراءة في صعوبات من يعانون الذين الطالب يحتاج
 المتخصصين المعلمين مع التعاون على قادراً  المدرسة مكتبة أمين يكون أن ينبغي. خاصة قراءة أجهزة إلى

بدء  عند المعلمين دعم المدرسة مكتبة أمين على أيًضا يجب. القراءة في احتياجاتهم لدعم الطالب لهؤالء
 تقديم في المساعدة المثال، سبيل على( والوطنية المحلية بالمعايير للوفاء الدراسي داخل الفصل مشاريع القراءة

  ).البالد في اللغة معايير تدعم التي والكتب القراءة لمشاريع المناسبة الكتب توصيات

 والرقمية المطبوعة المواد من متنوعة مجموعة على تحتوي ومحفزة جمالية بيئة المدرسة مكتبة توفر أن يجب
. اإلبداعي والعمل الجماعية المناقشات إلى الهادئة القراءة من بدًءا األنشطة من واسعة لمجموعة فرًصا وتوفر
 الغرامات اإلمكان، قدر يتجنب، وسهلة وأن إعارة مرنة سياسات يعتمد أن المدرسة مكتبة أمين على يجب

  .المفقودة والمواد المتأخرة للعائدات األخرى والعقوبات
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. ومعرفية وثقافية اجتماعية تعلم جوانب المشتملة على بالوسائلالتمتع و قراءةال تشجيع األمية محو أنشطة تشمل
 تعكسو عالمياًو محلياً ةمنشأو مكتوبة ادمو سيةرلمدا المكتبة مجموعة تتضمن أن نلضما دلجهوا لبذ يجب

 زمام أخذ المدرسة مكتبة أمين على يجب. سيرلمدا لمجتمعا ءألعضا إلثنيةوا لثقافيةوا لوطنيةا تلهوياا
ً  المختارة المواد لقراءة المكتبة، في وكذلك الفصل في الفرص، على الطالب حصول ضمان في المبادرة  ذاتيا
وعرضها على  الجديدة ةالخيالي وغير الخيالية موادلل الترويج يجب. اآلخرين مع يقرؤونه ما ومشاركة ومناقشة

 صفحة على الموجودة والمعلومات المكتبةعرض  وشاشات ،الكتب حوارية حول خالل من والطالب لمعلمينا
 جميع في أو المكتبة في والقراءة األمية محو مستوى لرفع خاصة أحداث تنظيم يمكن. في االنترنت المكتبة
 الخاصة األحداث هذه توفر أن يمكن. الدولية األمية محو وأيام المؤلفين وزيارات المعارض مثل المدرسة أنحاء

 من ألطفالهم والكتابة القراءة معرفة تطوير في أيًضا اآلباء يشارك وقد. المدرسة في الوالدين لمشاركة فرصة
  .عالٍ  بصوتٍ  القراءة برامج خالل ومن المنزلية القراءة برامج خالل

  مثال

: اجتماعية أدبية شبكة خالل من األطفال أدب وترويج القراءة Babelio تحدي يحفز ، فرنسا في
www.babelio.com  

  مثال

 كارنيغي ميداليات) CILIP( والمعلومات المكتبات لمهندسي تشارترد معهد يمتلك ، المتحدة المملكة في
  .للجوائز عام كلفي  المرشحة بالكتب المتعلقة القراءة أنشطة يحفز راسختعقب  نظام غريناواي وكيت

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

  مثال

 Hamelin جمعية قبل من 2004 عام في تأسيسه تم الذي ،Xanadu مشروع وضع تم ، إيطاليا في
 إلى 13 من( الثانوية المدارس طالب إلىوالموجه  بولونيا، في" Sala Borsa" مكتبة قهوتنس الثقافية

 المشروع نطاق يشمل. اإليطالية المناطق مختلف في الثامن، الصف طالب إلى ومؤخراً  ،)عاًما 16
 واألفالم المصورة والقصص الكتب وتقدير والتواصل النقدي والتفكير التأملي التفكير تحفيز

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

  المعلوماتية األمية محو وإرشادات اإلعالم   4.5

 بطريقة المعلومات واستخدام تحديد يمكنهم الذين الطالب تطوير في المدرسة لمكتبة الثانية الوالية تتمثل
 محو فهم" ، 2007 لعام اليونسكو وثيقة. التغير دائم عالم في ومواطنين كمتعلمين لحياتهم وأخالقية مسؤولة

 ، .Forest Woody Horton, Jr قبل من السياسات لواضعي إعدادها تم ،"تمهيدي كتاب: المعلوماتية األمية
 األمية محو يلعبه الذي والدور المعلوماتية األمية بمحو المتعلقة والتعريفات للمفاهيم مفيدة عامة نظرة تقدم

 والمعلومات اإلعالمية األمية محو لمفهوم اليونسكو تروج كما. .الرسمي وغير الرسمي التعلم في المعلوماتية
)MIL(، الديمقراطية المجتمعات وفي الشخصية حياتنا في المعلومات ومصادر اإلعالم وسائل بأهمية معترفة .
 للمعلمين والمعلوماتية اإلعالمية األمية لمحو الدراسية المناهجالمتعلقة ب ،2011 لعام اليونسكو وثيقة توضحو
]MIL[،  مكمالن لبعضهما. حيث  المعلوماتية األمية ومحو اإلعالمية األمية محوالسبب وراء الحاجة إلعتبار

  :والتعلم للتعليم مجاالت ثالثة للمعلمين والذي يتناول الدراسي المنهج إطارقدمت الوثيقة 

  ؛ واالجتماعية الديمقراطية المشاركة أجل من والمعلومات اإلعالم وفهم معرفة )1
 وما ،أنشأت منلو أنشأها، من على التركيز مع( المعلومات ومصادر اإلعالمية النصوص تقييم )2

  و ؛) الرسالة هي
 .والمعلومات الوسائط واستخدام إنتاج )3

 ويساهمون والمعلومات، اإلعالم مهارات لتدريس منهجي إطار وجود أهمية على المدرسية المكتبات أمناء يتفق
 مناهج على يعتمد تعليمي برنامج من الهدف. المعلمين مع التعاوني العمل خالل من الطالب مهارات تعزيز في

 الطالب. المجتمع في ومشاركين وأخالقيين مسئولين طالب تطوير هو والمعلوماتية اإلعالمية األمية لمحو
 على يكونوا أن كذلك، يجب. ذاتيا يجب أن يكونوا منافسين ومندفعين المعلومات والكتابة القراءة يعرفون الذين



37 
 

 حل على قدرتهم في الثقة يظهروا أنو. األفكار عالم في بفاعلية واالنخراط المعلومات من باحتياجاتهم دراية
 التكنولوجيا أدوات إدارة على قادرين. الصلة ذاتالموثوقة و المعلومات على العثور كيفية ويعرفوا المشاكل
 المواقف في مريح بشكل العمل على قادرين يكونوا أنأيضا  يجب. تعلموه ما وإليصال المعلومات إلى للوصول

 لعملهم عالية معايير يمتلكوا أن يجب. تحمل عدة معاني أو في حال عدم وجود إجابة إجابات تستدعي تقديم التي
 على وقادرين التغيير مع التكيف على وقادرين بالمرونة، يتمتعوا عالية جودة ذات منتجات خلقالعمل على و

  .مجموعات وفي فردي بشكل العمل

  

  

  

  مثال

. لإلنترنت المسؤول االستخدام على التالميذ تدريب يتم ، فرنسا في
responsable-http://eduscol.education.fr/internet  

  مثال

 الدورات لتنفيذ الالزمة بالمعايير المدارس في المكتبات ألمناء التدريبية الدورات ترتبط ، فرنسا في
. والمعلومات األمية محو نحو الموجهة التدريبية

http://media.eduscol.education.fr/file/Pacifi/85/4/Reperes_Pacifi_157854.p
df  

  االستقصاء على القائمة التعلم نماذج   5.5

 يطور الذي التعليم لتصميم للغاية ناجحة نماذج المدرسية والمكتبات المحلية والسلطات البلدان من العديد قدمت
 المبني للتعلم نماذج إنشاء. االستقصاءقائمة على  مشاريع سياق في يةوالمعلومات اإلعالمية األمية محو مهارات

 لديها ليس التي المدارس على يجب. العملي والتجريب والتطوير البحث من سنواتيقتضي  االستقصاء على
 الخاصة التعلم ونتائج أهداف مع وثيق بشكل يتالءم نموذًجا تختار أن التعليمية السلطة قبل من به موصى نموذج

 على القائم للتعلم التعليمية النماذج على أمثلة تقديم يتمس. بها خاصة نماذج تطوير محاولة من بدالً  بمناهجها،
  ".ج" الملحق في االستقصاء

 تعلم بعملية الطالب تزويد أجل من عمليًا نهًجا عام بشكل االستقصاء القائم على للتعلم التعليمية النماذج تستخدم
. الحقيقية الحياة إلى األكاديمية البيئة مناالنتقال  وكذلكالمحتوى التعليمي بمرونة،  تسمح بالتنقل بين مجاالت

  :األساسية المفاهيم من العديد في النماذج هذه تشترك

  .المعلومات من معنى الطالب يبني •
  .العملية منهج خالل من الجودة عالي منتًجا الطالب يخلق •
  .مجموعة في وكعضو) التوجيه ذاتي( مستقل بشكل العمل كيفية الطالب يتعلم •
  .وأخالقية مسؤولة بطريقة والمعلومات المعلومات تقنية الطالب يستخدم •

 مدى التعلم ومهارات األساسية االستفسار مهارات على االستقصاء على القائم للتعلم التعليمية النماذج تشتمل
 تعزز كما. وتقييمها ومشاركتها وتمثيلها ومعالجتها وتنظيمها واختيارها وجمعها المواقع وتحديد التخطيط: الحياة

 يتمو. المتعاونة والمهارات) الوعي الذاتي( ذاتيا الموجه التعلم مهارات العمليات على القائمة التعليمية النماذج
 والمشاكل الموضوعاتو ،المقرر الدراسي سياق في أفضل نحو على تدريجي بشكل المهارات هذه تطوير

  .الدراسية المناهج من المستمدة

 من األولية المراحل في. موضوع أو مقال أو مشروع أو مهمة أو بحث مهمة ألي ضرورية التخطيط مهارات
 المحتملة واالستراتيجيات المحتملة الموارد وتحديد المناسبة، األسئلة صياغة التخطيط أنشطة تشمل التحقيق،

 خططهم بتعديل الطالب سيقوم االستعالم، عملية خالل. معقول زمني جدول وبناء المعلومات، عن للبحث
  .المتوقعة غير والعقبات للتحديات استجابة
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 المهارات هذه وتشمل. المعلومات عن البحث لمهام وجمع المعلومات أمر أساسي تحديد المهارات المتمثلة في
 في المعلومات عن للبحث االستراتيجيات من مختلفة أنواع واستخدام العددي، والترتيب األبجدي الترتيب فهم

 قدالمعلومات  إنتاجعملية . المرجعية والمصادر الفهارس واستخدام اإلنترنت، وعلى الكمبيوتر بيانات قواعد
  .والمالحظة والتجربة، والمقابلة، المسح، مثل طرقًا المصادر، دراسة إلى باإلضافة تتضمن،

عالقة  ذات معلومات على العثور على ينطوي االختيار. وتقديريًا نقديًا تفكيًرا يتطلب وتنظيمها المهارات اختيار
 ،والتوقيت ها،اكتمالمدى والمعلومات،  صالحية مثل معايير تطبيق يساعد. اإلستقصاء بنقاط الصلة وثيقة

  .الموجودة المعلومات حول وأخالقية مستنيرة قرارات اتخاذ على الطالبوقدرة  ،النظر ووجهات ،والدقة

 من متنوعة مجموعة من المعلومات دمج مثل مهارات باستخدام المعنى بناء المعلومات معالجة تتضمن
 المهارات، هذه خالل من. السابقة بالمعرفة الروابط وبناء النتائج، واستخالص االستنتاجات، وتقديم المصادر،

 معارفهم إلى جمعها يتم التي المعلومات تحويل إلى يؤدي مما جمعوها، التي للمعلومات فهًما الطالب يطور
  .الشخصية

 األهداف وتعكس بوضوح، األفكار تنقل الجودة عالية منتجات إنشاءتشمل  والمشاركة التقديم مهارات مثل
  .حول الجمهور المستهدف الوعي ذلك في بما التقديمية، فعالة للعرض مهارات وتوضح المحددة، والمعايير

 على قادرين الطالب يكون أن يجبو. ومنتج هذا البحث البحث عملية من كل يستدعي تقييم المهارات تقييم
 بالخطة النهائي منتجهم ربط على قادرين يكونوا أن ينبغيكذلك، . حققوه وما جهودهم في النقدي التفكير

 والتفكير التعلم، مشروع في والضعف القوة نقاط وتمييز منه، الغرض حقق قد المنتج كان إذا ما وتحديد األصلية
  .المستقبلية المهام على المترتبة واآلثار التحسينات في

 تحقيق عملية خالل إرشادهم إلى الطالب يحتاج. الحياة مدى المتعلمين تطوير في حاسمة الذاتي التعلم مهارات
 وإدارة التعلم أهداف لتحديد الذاتي مثل هذا الوعي واستخدام ،)الوعي الذاتي( والتعلم التفكير عمليات في للتفكير

 المعلومات على للحصول المعتمدة على الوسائط استخدام المصادر يمكنهمكذلك، . تحقيقها نحو عملية التقدم
 النظر وجهات وتقييم بديلة، نظر وجهات في والنظر لألسئلة، إجابات عن والبحث الشخصية، واالحتياجات

 نقادرو وأنهم والبنية، التنظيم في معقدة والمكتبات المعلومات ومصادر المعلومات أن يدركون فهم. المختلفة
  .الحاجة عند المساعدة طلب على

 وتكنولوجيا ومصادر مختلفين أفراًدا تضم مجموعات في معًا الطالب يعمل عندما التعاون مهارات تتطور
 بوجود أفكار يقرون فهم. بنّاء بشكل اآلراء انتقاد كيفية وكذلك اآلراء عن الدفاع كيفية الطالب يتعلم. متنوعة
 تعكس مشاريع إلنشاء معًا وهم يعملون. التعلم وأساليب اآلخرين لخلفيات االحترام ويظهرون متنوعة

  .نهائي منتج في الفردية المهام تجميع في وتساهم األفراد بين االختالفات

هذه  الى االستفادة من المعلومات موقعاالكتفاء بتحديد  االستقصاء على القائم مالتعل المتبع في نهجال يتجاوز
 يقدم أمرين وهما هذا النهج. ما موضوع لتشكيل أدلة عن البحث إلىومن اإلجابة عن سؤال محدد  المعلومات،

 من التعلمكم هي معقدة عملية  إدراك إلى يدعو إنه. البحث منتج إلى باإلضافة المعلومات عن البحث عملية
  .معرفية مجاالتعدة  فاعلية وكذلكال منويتض موحدة، أو روتينية مهمة ليس المعلومات من التعلم: المعلومات

 حجم عن النظر وبغض المكتبات أمناء يواجه االستقصاء، على القائم التعلم نهج باستخدام قرار اتخاذ عند
 تؤثر كيفوهو  ،أساسي تحدي المدرسة في والمعلمونوالتكنولوجيا المتوفرة  مجموعاتها وطبيعة مكتبتهم
. التعلم وحب الفضول على تشجعوالتي بدورها  كتشافاال القائمة على التعلم عمليةوتحفز السعي نحو  وتوجه
 والمخاطرة، باالستكشاف الطالب تعلم يتمّيز بفعالية، االستقصاء على القائم تطبيق طريقة التعلم يتم عندما

 والجمهور الحقيقة الحياة مواقف مع وباالرتباط واإلبداعي، النقدي التفكير في المشاركةب ،يةوالدافع بالفضول
   .الحقيقي

 االستقصاء على القائم التعلم اإلجراءات" وجهة النظر المتبناة في طريقة على القائمة طريقة "النماذج تدعم
 دراساتم وي: نظرية التعلنظريتين قائمة على وهي طريقة .الشخصي والنمو االكتشاف لتجربة للطالب كفرصة
 المتعلمين أنتوضح  التعليم نظرية المثال، سبيل على. سعيا لتبني النظرية السلوكيةوالمعلومات  المكتبات
 المعرفي تطورهم على اعتماًدا معه، التعامل يمكنهم الذي(القدرة على التحليل)  التجريد مستوى في يختلفون

 معارفهم بنشاط يبنون الذين، وللمتعلمين البنائي المفهومتقدم نظرية التعليم  كذلك،. وخبرتهم السابقة ومعرفتهم
 دراسات نظرية من. للمعلومات استخدامهم أثناء األفكار تغير وكذلك المشاعر في تغيرات من يعانون الذينأو 

 كان إذا البحث عملية في نجاحا أكثر يصبحوا المعلومات مستخدمي أنب معرفةال تأتيوالمعلومات  المكتبات
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 منو ،نوعية محددة أسئلةتقديم  خالل من يتطورونحيث  .البحث ومشكلة المعلومات لنظام واقعي فهم لديهم
  .بوضوح محددة أسئلة أو احتياجات إلى المطلوبة للمعلومات الغامضة األفكار

 التقدم بطريقة تعزز االستقصاء على القائمة التعلم أنشطة تصميم يجب المدرسة، في األخرى التعلم برامج مثل
ً  المهارات إدخال يجب أنه يعني وهذا. الطالب تعلم في واالستمرارية  عدد من المراحل عبر تدريجيا
 عملية لتدريس منظم منهج وجود لضمان قياديًا دوًرا يلعب أن المدرسة مكتبة أمين على يجب. والمستويات
  .والمعلوماتية المعتمدة بالمدرسة اإلعالمية واالستراتيجيات بالمهارات باستمرارية تسترشد االستقصاء

 أمين على يجب االستقصاء، على القائم التعلم لطريقة وطني أو محلي نموذج فيها يوجد ال التي الحاالت في
 والطالب المدرسون يقوم بينما. نموذج الختيار المدارس وقادة الصفوف معلمي مع العمل المدرسة مكتبة

 ينبغي ، ذلك ومع. المحلية واالحتياجات المدرسة أهداف ليخدم النموذج تكييف في يرغبون قد النموذج، بتطبيق
 القضاء على التعديالت تعمل قد للنموذج، النظرية لألسس عميق فهم بدونف. نموذج أي تكييف في الحذر توخي
  .النموذج قوة على

  مثال

 رواية بقراءة االستقصاء على القائمة مشاريعهم بالسويد أوبساال في الثانوية المدارس طالب يبدأ
 موضوعات على الفردية استفساراتهم الطالب ثم يركز. القراءة مجموعات في الرواية وتناقش. بائسة

 أوالً  المعلومات، عن يبحثون إنهم. األمراض المعدية أو العالمي، االحتباس المراقبة، مثل الكتاب من
 االنتقال من المثال، سبيل على( محدد خاص فردي تركيز العمق، لصياغة في ثم واسع نطاق على

 الحكومات قيام كيفية مثل للغاية ومحدد ملموس تحقيق البحث عن كل شيء يخص المراقبة إلى
 امتحان، شكل على مكتوب مقال هو للمشروع النهائي المنتج). الذكية هواتفهم على األشخاص بمراقبة

   .ملف في وقدمها طالب كل جمعها التي المادة باستخدام

  التكنولوجيا إدخال   6.5

 التكنولوجية واألدوات التحتية البنية توفير في المكتبة دور أهمية المدرسية متعلقة بالمكتبة بحوث أظهرت وقد
 ومواردها المكتبة وصول نطاق توسيع على التكنولوجيا تساعد. المعلومات تكنولوجيا الستخدام التعليم وتوفير

 استراتيجيات استخدام تعلم على الطالب المدرسية المكتبات أمناء ويساعد. وخارجها الدراسية الفصول إلى
 أمناء يعمل. اإلنتاج وأدوات البيانات قواعد إلى باإلضافة اإلنترنت موارد الستخدام اإلنترنت عبر المهمة البحث

وضوح  ضمانعلى  في حال وجودهم، المدرسة، في التكنولوجيا متخصصي مع بالتعاون المدارس في المكتبات
 في والطالب للمعلمين المقدمة التكنولوجية والبرامج الخدمات في نقص أو ثغرات وجود عدمكذلك وأدوارهم، 

  .مدرسة

  للمعلمين المهني التطوير   7.5

 والتقنيات بالمواد يتعلق فيما خاصة للمدرسين، المهني التطوير توفير خالل من المعلمين المدرسية المكتبة تدعم
ً . الجديدة التعليمية واالستراتيجيات والمناهج  من الرسمي غير المهني التطوير المدرسة مكتبة أمين يوفر ما غالبا

  :متنوعة بطرق المعلمين زمالءه مع التعلم في كشريك العمل خالل

 منهجياتهم تحسين أو الموضوعية معرفتهم توسيع شأنها من والتي للمدرسين المصادر توفير •
  التعليمية؛

  ؛ المختلفة التقييم الستراتيجيات المصادر توفير •
   ؛ في المكتبة أو /و  الدراسية الفصول في بها القيام يتعين التي المهام تخطيط في كشريك العمل •
 بينالمتبادلة االستعارة  خالل من المصادر من أوسع لمجموعة وصول كنقطة المكتبة استخدام •

 .والرقمية الشخصية الشبكات وكذلك المكتبات،

  المدرسة مكتبة ألمين تعليميال دورال   8.5

 الناحية من. للطالب التعلم خبرات أفضل لتوفير التدريس زمالء مع بالتنسيق مؤهلة مدرسية مكتبة أمينة يعمل
 التدريس فريق في عضو كل ويساهم اآلخرين، المعلمين مع بالتدريس المدرسة مكتبة مدرس يقوم المثالية،
  .والتعلم التعليم أنشطة وتنفيذ تصميم في الخبرة من المختلفة بمجاالته
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 بشكل العمل الفصل ومعلمي المدارس في المكتبات ألمناء يمكن حيث المشترك للتدريس طرق أربع يلي فيما
  .التدريسي والفريق والمتكامل والمتوازي الداعم التدريس: كمعلمين تعاوني

 القيادي بالتدريس، ويقوم اآلخر (أمين المكتبة) الدور المعلمين أحد يأخذ - الداعم التدريس )1
 أنه على ذلك إلى اإلشارة تمت. الفردي متى ما دعت الحاجة الدعم لتقديم المتعلمين بين بالتجول

  ".وواحد يطوف /واحد يعلم"
 في المتعلمين من مختلفة مجموعات مع أكثر أو المعلمين من اثنان يعمل - المتوازي التدريس )2

 باسم ذلك إلى اإلشارة تمت وقد. المكتبة أو الدراسي الفصل من مختلفة أجزاء في واحد وقت
  ".المحطة في التدريس"

 على. اآلخر المعلم من المقدمة التعليمات لتعزيز شيء بعمل المعلمين أحد يقوم - التكميلي التعليم )3
 مهاراتيقترح نموذج لتعزيز  أو اآلخر عبارات صياغة المعلمين أحد يعيد قد ، المثال سبيل
  .المالحظات تدوين

بالتخطيط،  المعلمين (مثال، معلم وأمين مكتبة) من أكثر أو اثنان يقوم - الجماعي التدريس )4
 في الطالب جميعوالمساءلة ل والقيادة المسؤولية من القدر نفس والتدريس، والتقييم، وتحمل

  .المكتبة أو الفصل

 فيما المشاركين المعلمين قبل من التعاوني التخطيط خالل من المشترك للتدريس الطرق هذه من كل تعزيز يتم
 الفصل ومدرس المدرسة مكتبة أمين بين التعاوني التخطيط أن كما. وتقييمه وتوصيله التعليم بمحتوى يتعلق
 ية، وذو تأثير ايجابيوالمعلوماتاإلعالمية  األمية محول أساسيًا أمًرا التعاون حيث يعد. التعليم جودة من يعزز
   .واحتياجاتهم الطالب مصالحعلى 
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  العامة والعالقات المدرسة مكتبة تقييم:  6 الفصل
  

 المعلومات وتوفير والتعليم األمية، لمحو المدى طويلة إستراتيجية لكل ضرورية المدرسة مكتبة تعد"
  المدرسية" المكتبة "بيان ".والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية وكذلك

  مقدمة   1.6

 الجيدة المصادر المدرسية ذات للمكتبات اإليجابي التأثير التي توصلت لوجود األبحاث من الكثير هناك
عن  دراسات LRS (2015) انظر المثال، سبيل على. الطالب إنجاز على متخصصين مكتبات بأمناء والمزودة

tools/school-www.lrs.org/data-( األمريكية المتحدة الواليات في المدرسية المكتبات تأثير
studies-libraries/impact( . المتحدة، وكذلك في المملكةson, William, Wavell, C., and Morri

2013) (
www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Lib

raries_2013.pdfعقبات من أهمها أعمال التقليص  تواجه المدرسية تباتالمك زالت ما ذلك، . على الرغم من
 المكتبات أمناء بدونو. المدارس مكتبات في الفنيين الموظفين في خسائر إلى أدى مام للمصادرالمستمر 
 إنجازلتحسين و العلمي للتحسين كقوةمن المحتمل أن تفقد المكتبة المدرسية إمكاناتها  المؤهلين، المدرسية
  .الطالب

 على األقوى التأثير أن على المدرسة مكتبة تأثير دراسات من األخيرة العشر السنوات في الرئيسية النتائجوتأكد 
وتساعد مثل . المؤهلين المدرسية المكتبات أمناءوجود  مع المدرسية المكتبة برامج من يأتي الطالب تحصيل

 ذوي أو /و واألقليات الفقراء الطالب لدى الشائعة التحصيل حلول لمشاكل إيجاد فيااليجابية  النتائج هذه
 تحصيل بتحسين ترتبطأخرى  عوامل فهناك مؤهلين، مدرسين مكتبات أمناء وجود إلى باإلضافة. اإلعاقات
 الميزانية، ،المكتبية المجموعات التكنولوجيا، الوصول، إمكانية الجدولة، ،اتالتعليم التعاون،: تشمل الطالب

 الوصول إمكانية والمعلمين للطالب اآلن تقدم المصادر جيدة المدرسية المكتبات ألن نظًراو .المهني والتطوير
 ريتأث كيفية لتقييم مستقبلية أبحاث إلى حاجة هناك فسيكون وقت، أي في اإلنترنت عبر والخدمات المصادر إلى

  .واالستخدام والوقت المساحةالرقمية على  اإلمكانيات

 حل أو القرار صنع يتناول أن للتقييم يمكن. المدرسية المكتبة وخدمات برامج لتنفيذ أساسي جانب هو التقييم
 ةيالمدرس مكتبةال حول الناس تفكير على ؤثري أن يمكن كما، )تتعلق بحس المسؤولية اهتمامات( المشكالت

 يمكن كما ،األفضل الطريق تحديد في التقييم عملية تساعد أنكذلك  يمكنو). التحول مخاوف( لها الدعم وتطوير
  .للمستقبل مدرسية لمكتبة جديدة رؤى إنشاء تلهم أن

 جزًءا أيًضا التقييم يعتبرحيث  للمدرسة التعليمية الخطة تقييم عن المدرسة مكتبة تقييم فصل يمكن ال الواقع، في
  .المدرسة في الجودة ضمان خطة من يتجزأ ال جزًءا يكون أن يجب. كذلك التخطيط عملية من

  األدلة على المعتمدة والممارسة المدرسة مكتبة تقييم   2.6 

 يساعد التقييم علما بأن ومنتظمة، متسقة بطريقة المدرسية المكتبات وأمناء المدرسية المكتبات تقييم يتم ما نادراً 
 الطالب إدراك مدى إلىالتقييم  يشير وكذلك. المدرسة أهداف المكتبة وخدمات برامج أن تدعم ضمان على

 هذه فهم وتعزيز والخدمات البرامج تلك تصميم في ، والمساعدةوالخدمات البرامج تلك من للفائدة والمعلمين
  .المكتبات ومستخدمي المكتبة موظفي من لكل بها وااللتزام والخدمات البرامج

 تكون ما عادة. الممارسة تحسين بغرض وتحليلها البيانات جمع على األدلة على المعتمدة الممارسة تركز
 علىبالتقييم  مختصون بها ويقوم النطاق، ضيقة األدلة على المعتمدة الممارسة من كجزء تتم التي التقييمات
 وتحليلها جمعها يتم التي البيانات تأتي أن يمكن. لممارسةناتجة عن ا توصيات إلى وتؤدي المدرسة، مستوى
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 الممارسة جوانب من جانب على اعتماًدا متنوعة، مصادر من األدلة على المعتمدة بالممارسات تتعلق ألغراض
 حسب التعليمية، واألنماط) OPAC( والفهرسة اإلنترنت عبر التداول نظام سجالت مثل عنها االستعالم يتم التي

 العديد أو ،)القرار لصنع بيانات - العملية الممارسة في أدلة( موضوعال أو ةالدراسي المرحلة أو الدراسي الصف
 بيانات تدعم تأثير – الممارسة على دليل( اآلباء أو /و المعلمين، لطالببا المتعلقة واستبيانات التعلم منتجات من
  ).مكتبةال

  

  المدرسة مكتبة تقييم مقاربات   3.6

 على يركز الذي المدرسة مكتبة تقييم يكون ما عادة. وسياقها بيئتها في النظر المدرسة مكتبة تقييم يتضمن
 تقييم عنه وينتج بالتقييم، مختصون خارجيين خبراء قبل من إجراؤه ويتم النطاق، واسع للبرنامج الشاملة الجودة
الخاصة  المدرسة مكتبة مراجعة قائمة: هاء والملحق المدرسة مكتبة تقييم مراجعة قائمة: د الملحق انظر( للجودة

 لتقييمو. مدرسية مكتبة أمين أجريت من قبل ذاتية دراسة المدرسية المكتبة تقييمات معظم تتضمن). بالمديرين
 ومحتوىالمصلحة (المسؤولين)،  أصحاب وتصوراتالبرنامج،  جودة: يلي مايجب االهتمام بالمدرسية  المكتبة

 قائمة ممارسةبحد ذاته  هو المدرسة مكتبة لتقييم المستمر النهج التنبيه هنا، أنويجب . البرنامج وأثر البرنامج،
  .األدلة على

  البرنامج جودة 1.3.6

 في إنجازه يتم األجل، طويل مشروع الشاملة البرنامج جودة على يركز مدرسية مكتبة تقييم يكون ما عادةً 
 بإطار البرنامج جودة تقييمات تبدأ ما عادة. األنشطة من متنوعة مجموعة ويشمل أعوام عدة مدار على الغالب
 شامل تقييم إجراء ينبغي الو. وطنية أو إقليمية معايير وثيقة أو المدرسة اعتماد عملية مثل األنشطة لتوجيه عمل

 استشاري خبير مثل خارج أسوار المدرسة خبرات إلى والوصول قوي إداري بدعم إال وذو قيمة للبرنامج
 الموارد من للحد بعناية مخطط للبرنامج، جزئي تقييم إجراء من القيمة تستمد أن يمكن ذلك، ومع. محلي

في  شاركوا الذين والمعلمين للطالب المئوية النسبة تقييم تتناول دراسةالبدء ب المثال، سبيل على. الالزمة
 بالمعايير المقارنة تقتصر قد. واحد دراسي عام من أكثر أو واحد فصل دراسي خالل ةيالمكتب التعليمية األنشطة

  .المكتبية المجموعات أو المرافق مثل المكتبة خدمات/برنامج من واحد جانب على

  المصلحة (المسؤولين) أصحاب تصورات 2.3.6

المصلحة  أصحاب تصورات بتقييم خاصة والشاملة الملهمة األمثلة من العديد البحثية الدراسات تقدم
 ،رئيسية بحثية لدراسة التعليمية المناطق أو المدارس معظموعلى الرغم من صعوبة وصول . (المسؤولين)

) ب( و المقاطعات رضا عن االستقصائية الدراسات) أ: (ذلك على األمثلة ومن. فعالة لكنها بسيطة بدائل فهناك
  .موعاتلمجالتغذية الراجعة الخاصة با أوالمدارس  في االستقصائية الدراسات

 الطالب يكمله الذي السنوي الرضا استطالع من نسخة التعليمية السلطات أو التعليمية المقاطعات معظم لدى
 المتعلق االستطالع إلى اثنين أو سؤال إضافة من األفضل. (الواليات المتحدة األمريكية) واآلباء والمعلمون

 يكون أن يمكن السؤال هذا على الضغط فإن ، البداية في الجهود تنجح لم إذا وحتى. المكتبات وخدمات ببرامج
  .للمقاطعة اإلدارية المجموعة داخل وخدماتها المكتبات لبرامج أفضل فهم لتطوير مهمة وسيلة

 من بدًءا المدرسة، في صف مدراء المدارس للتحقق من كل المكتبة حول الطالب تصورات جمع تدفع عملية قد
وما يجب أن نفعله " و" جيدة؟ المدرسية مكتبتنا يجعل الذي ما" مثل على الطالب أسئلة وطرح األول، الصف

. األمور أولياء مع وكذلك الدعم وموظفي المعلمين مع ومشاركتها البيانات تحليل بعدها يتم لجعلها أفضل؟"،
 إلعطاء فصل، كل من ممثلين الطالب، لممثلي اجتماعات تنظيم قد يتمثل في الثانوية للمدارس المناسب النهج

 الحصول يريدون ما تحديد الطالب من يُطلب أن يمكن. المدرسية المكتبة ومصادر خدمات عن الراجعة التغذية
 مكتبتهم لجعل معالجتها يجب التي األخرى القضايا هي وما المدرسية مكتبتهم في أقل أو أكثر بشكل عليه

  . كمتعلمين لهم أفضل مكانًا المدرسية

  البرنامج محتوى 3.3.6

 يكون أن ويمكن نطاقه في ضيقًا أو واسعًا البرنامج محتوى على يركز الذي المدرسة مكتبة تقييم يكون أن يمكن
 المعتمدة التعليمية األنشطة خالل من تناولها يتم التي التعلم نتائج لتحليل دراسة تصمم قد. مستمًرا أو واحدة لمرة
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 المناهج من أكثر أو واحد في التعلم بنتائج التعلم نتائج ثم تقارن سنوات، عدة أو زمنية فترة خالل المكتبات على
  .الدراسية

 التعلم معالجة بعض أهداف في هنالك أيضا طريقة أخرى تتمثل في اجتماع المعلمين أو رؤساء األقسام للنظر
 الغنية المناقشات مثل( النتائج أفضل على للحصولو. المكتبات على المعتمدة التعليمية األنشطة خالل من

 خارجي مقيم أي ثالث، طرف قبل من وجه أفضل على للمناقشة مجموعات تنظيم يتم ،)الصريحة والمالحظات
  .منطقة تعليم مستشار أو أخرى مدرسة من مكتبة زميل مثل

  البرنامج أثر 4.3.6

 األنشطة مساهمة لتحديد تصميمه ويمكن" المضافة القيمة" مفهوم على مدرسية لمكتبة األثر تقييم يركز
 على. تعلموه ما سؤال الطالب عن المهم من هنا. الطالب تعلم في المدرسية المكتبة االستقصائية المعتمدة على

 كيفية ومعرفة ما، لموضوع عميق فهم بتطوير الطالب قيام إلى االستقصاء مشاريع تؤدي أن يجب المثال، سبيل
 تعلم على يةالبحث مشاريعال تأثير مدى الكتشاف ،مثال آخر. تعلمهم أهمية وتقدير االستفسار، عملية أداء

 مشروع في 6-1 الصفوف من االبتدائية المرحلة طالب مع مقابالت إجراء تم المشروع، نهاية وفي الطالب،
  :وسألوا )Oberg, 1999 ( "قوة المكتبة"

 نجح الذي ما الكمبيوتر؟ وأجهزة الكتب استخدمت كيف - مشروعك عن تخبرني أن يمكن هل •
 مشاكل؟ في تسبب الذي ما جيد، بشكل

  النقاط؟ هذه من كل في شعرت كيف انتهيت؟ كيف الوسط؟ في فعلت ماذا بدأت؟ كيف •
 مشروعك يرتبط كيف المدرسة؟ خارج مشروعك شاركت هل ذاكرتك؟ في يبرز ما تعلمت؛ ماذا •

 المدرسة؟ خارج األشخاص بها يقوم التي األشياءب

 أيًضا عليه يُطلق والذي المدرسة، مكتبة تأثير مقياس هي الثانوية طالب مع الستخدامها مشابهة طريقة وهناك
 عملية في نقاط ثالث في. SLIM (Todd, Kuhlthau & Heinstrom, 2005) أو الطالب تعلم تأثير مقياس

  :التالية األسئلة معالتأملي  التفكير أوراق ملء الطالب من يُطلب االستقصاء،

  .ذلك عن تعرفه ما أكتب. موضوعك في للتفكير الوقت بعض خذ •
  الموضوع؟ هذا في اهتمامك مدى ما •
  الموضوع؟ هذا عن تعرف كم •
  أسهل؟ وجدته الذي ما بك، الخاص البحث مشروع في بعد التفكير •
  أصعب؟ وجدته الذي ما البحثي، مشروعك في التفكير بعد •
 ).المشروع نهاية في فقط السؤال هذا طرح يتم( البحثي؟ المشروع هذا تنفيذ في تعلمت ماذا •

 أو التفكير التأملي أوراق أو المقابالت خالل من فحصها يمكن التي الطالب لتعلم األخرى الجوانب تشمل
  :االستقصاء مجموعات أو التعلم سجالت

  متها؛مالئ ومدى المعلومات وصحة والموثوقية المصدر تحديد على القدرة •
  أو ومستنيرة؛ موثوقة منتجات إنشاء على القدرة •
 .الرقمية الهوية إدارة الشخصية على القدرة •

 وقت من الكثير يتطلب تدريب التأملي سيكون بمثابة التفكير أوراق أو المقابالت أسئلة على الطالب ردود تحليل
 الطالب تطوير كيفية رؤية على قادرين يكونوا سوف المهنيين هؤالء ولكن والمدرسين، المكتبات أمناء

 للمدرسة مهمة عملية مهارات و المعلومات مع التعامل وكذلك الدراسية المناهج لمحتوى وفهمهم لمعرفتهم
الخاصة بهم  االستقصاءعمليات الناتجة عن  تعلمال عملية مناقشات في الطالب إشراك أن كما. بعدها وما والعمل

  .بهم الخاصة الشخصية التعلم عمليات وتكييف مراقبة علىومقدرة  دراية على ليكونوا سيساعدهم

  األدلة على القائمة الممارسة 5.3.6

 القائمة الممارسة تدمج. القرار التخاذ البيانات الستخدام ومتكامل شامل نهج هي األدلة على القائمة الممارسة
 البحوث نتائج باستخدام( من أجل الممارسة األدلة) أ: البيانات من أنواع ثالثة المدرسية المكتبات في األدلة على

 لممارسة محليا المنتجة البيانات باستخدام( الممارسة المتولدة في األدلة) ب ؛) المعلومات لممارسة الرسمية
 المستخدم يولدها التي والبيانات المستخدم عنها يبلغ التي البيانات استخدام( الممارسة دليل) ج ؛) التحويل
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 الوصول المدرسية المكتبات ألمناء يمكن). 2007 ، تود) (المدارس في المكتبات أمناء به يقوم ما نتائج إلظهار
 المكتبة ألبحاث المنشورة الملخصات من العديد ومن المهني تعليمهم خالل من الممارسة أجل من األدلة إلى

 في المكتبات أمناء يستخدم). Kachel et al، 2013 ؛Haycock، 1992 ، المثال سبيل على( المدرسية
 على القرارات. التخاذ التعليمية األنشطة وجداول التداول سجالت مثل ممارساتهم، في المتولدة األدلة المدارس

 لضمان خطط من بها يتصل وما القراءة ترويج ألنشطة المصادر بمشتريات األدلة المتعلقة المثال، سبيل
  .التعلم المعتمد على االستقصاء لتجربة فرص على الطالب جميع حصول

  

  المدرسة مكتبة تقييم تأثير   4.6

 مع المكتبة وخدمات برامج مواءمة على التقييم يساعد. المستمر التحسين من مستمرة دورة من مهم جانب التقييم
ً  األوسع التعليمي والمجتمع المكتبة وموظفي والمعلمين للطالب التقييم يُظهر. المدرسة أهداف  الفوائد نطاقا
والخدمات،  البرامج تلك لتحسين الالزمة األدلة التقييم يعطي. المدرسية المكتبات وخدمات برامج عن الناتجة
 إلى الناجح التقييم يؤدي. والخدمات البرامج هذه وتقييم فهم على المكتبات ومستخدمي المكتبة موظفي ويساعد

 لتوجيه أيضاً  ضروري التقييم. الجديدة والخدمات البرامج تطوير إلى باإلضافة والخدمات البرامج تجديد
  .التأييدوحشد  العامة بالعالقات المتعلقة المبادرات

  المدرسية المكتبة في العامة العالقات   5.6

 بين مفيدة عالقات يبني الذي االستراتيجي والتواصل األجل طويل التفاعل على العامة العالقات مفهوم ويركز
  ).المجتمع مشاركة 3.5.4 القسم انظر( وصانعي القرار مدرسية مكتبة - والجمهور المنظمة

 مستخدمي واحتياجات طلبات لتلبية تطويرها تم التي العاجلة والخدمات المنتجات على والترويج التسويق يركز
 فكرة في التقدم أو التغيير أجل من العمل على األساس في يقوم حشد التأييد فإن ذلك، من النقيض وعلى. المكتبة

 مكتبةل والداعمينمجموعة صانعي القرار  مع الداعمة العالقات بناء يجب الطويل، المدى على. قضية أو
 وكذلك والتسويق الترويج من كل وتنفيذ تخطيط يجب. المدرسية يسمى حشد التأييد للمكتبة العملهذا : المدرسة
 أن كما. المدرسة مكتبة ألمين المدرسي العمل من جزء والتسويق الترويج. منهجية تأييد بطريقةحشد العملية 

 من وتنفيذها لعملية حشد التأييد والدعم التخطيط يتم ما عادة ولكن المناصرة، في يلعبه دور لديه المكتبة أمين
 للمكتبة الترويج على األول المقام في المكتبة اهتمام ينصب. المدرسية المكتبات جمعية مثل مجموعة قبل

 على المدرسية للمكتبة حشد التأييد والدعم يتم التركيز عند. المكتبة استخدام في االهتمام يكمن وهنا: وتسويقها
 وأنواع المكتبات تمويلينصب على  هنا االهتمام مصدر: عليهم التأثير يمكنهم الذين واألشخاص القرار صناع
  .ممكنًا المدرسة مكتبة أمين عمل تجعل التي األخرى الدعم

  والتسويق الترويج 1.5.6

 في - باتجاهين تبادل هو التسويق. المكتبة تقدمه ما حول المستخدمين مع التواصل - واحد اتجاه في الترويج
 وتسويق ترويج يتم أن يجب. المحتملين المستخدمين وتفضيالت احتياجات مع المكتبة خدمات لمطابقة محاولة

 المدرسة سواء( المستهدفة المجموعات تكون بحيث نشط بشكل المدرسة مكتبة تقدمها التي والمرافق الخدمات
  .المرغوبة والموارد للخدمات ومقدم التعلم في كشريك المكتبة بدور دراية على) األكبر المجتمع أو

 أن يجب القرار. أصحاب مع بالتعاون مكتوبة وتسويقية ترويجية خطة المدرسة مكتبة لدى يكون أن يجب
 سيتم التي التقييم وطرق األهداف؛ تحقيق كيفية إلى تشير عمل خطة المرجوة؛ األهداف: يلي ما الخطة تتضمن

 وتنقيحها ومراجعتها والتسويقية الترويجية الخطة تقييم يجب. والتسويق الترويج إجراءات نجاح تقييم خاللها من
 األقل على واحدة مرة المدرسة وإدارة المدرسة مكتبة أمين قبل من شامل بشكل ككل الخطة مناقشة يجب سنويًا؛

  .عام كل

  حشد التأييد 2.5.6

وهو عمل  الوقت مرور مع تدريجي بشكل والدعم الفهم لتطوير ومتواصل مخطط جهد حشد التأييد والدعم هو
 والدعم الفهم تطوير حول المدرسية لمكتباتحشد التأييد ل دوري. هماعن ختلفي والتسويق لكنه مرتبط بالترويج

 أن ينبغي. تخطيطو وقت ويستغرق المعرفة؛ وزيادة الوعي بزيادة األمر يتعلق. الرئيسيين القرار صانعي من



46 
 

 عصنا علی رونثؤي نيذلا كلئوأو رارلقا عصنا راكشإ علی سيةدرلما تلمکتباا فيحشد التأييد  ودجه زکرت
  .سةدرلما تمکتبا ميدمستخ سليو رار،لقا

  .العالقات بناء حشد التأييد هو عملية

 اآلخرين على بالتأثير تتعلق عالمية مبادئ ستة البحوث وضعت. اآلخرين على للتأثير حشد التأييد يهدف
)Cialdini، 2006 .(الدليل السلطة، اإلعجاب، بالمثل، المعاملة: الدعوة لنجاح أساسية هذه اإلقناع مبادئ 

  .واالحتياج االلتزام،/االتساق االجتماعي،

ً . العالقات ببناء تتعلق واإلعجاب بالمثل المعاملة ً  فعلوا اآلخرين ألن لآلخرين بأشياء الناس يقوم ما غالبا  شيئا
. اليقين عدم أوقات في القرارات اتخاذ حول االجتماعي والدليل السلطة تدور. اآلخر الشخص يحبون وألنهم لهم

 يفعلون مثلهم آخرين ألن أو ما بإجراء يوصي السلطة في األشخاص أحد ألن أشياء األشخاص يفعل ما كثيًرا
 إذا ما بشيء للقيام استعداًدا أكثر فالناس. تتعلق بحث الناس على العمل واالحتياج االلتزام/  االتساق. ذلك

  .يقدرونه شيء فقدان من سيمنعهم اإلجراء هذا أن أدركوا ما وإذا قيمهم مع يتماشى اإلجراء هذا أن أدركوا

ً  المثال، سبيل على. التأييد والدعمحشد  لبرنامج التخطيط لقيادة عملية العالمية المبادئ هذه مراعاة ينبغي  ما غالبا
 إلحضارهم الوطنية المكتبات جمعية في اآلخرين المكتبات أمناء الستهداف المدارس في المكتبات أمناء يحتاج

 في مفيدة تكون قد التي اإلرشادية األسئلة بعض يلي فيما. المدرسية المكتبة سياسة قضية دعم جانب إلى
  .حشد التأييد والدعم لبرنامج التخطيط

 مدعومة المدرسية المكتبات تكن لم إذا اآلخرون المكتبات أمناء يخسره قد الذي ما: االحتياج •
  جيد؟ بشكل

  بها؟ يشاركونك التي القيم هي ما: االلتزام/  االتساق •
  يحترمونهم؟ الذين من: السلطة •
  المدرسية؟ المكتبة سياسة دعمت التي األخرى الوطنية الجمعيات هي ما: االجتماعي الدليل •
  لحل مشاكلهم؟ اآلخرين المكتبات أمناء دعم يمكنك كيف: بالمثل المعاملة •
 ذلك؟ إظهار يمكنك وكيف اآلخرين المكتبات أمناء في يعجبك الذي ما: اإلعجاب •

من أجل  اآلخرين مع انضموا إذا فعله وحلفائهم المدارس في المكتبات ألمناء يمكن حشد التأييد والدعم هو أمر
 الذين ألولئك مصادر) (www.ifla.org/bsla اإللكتروني التعلم منصة توفر. مخططة بطريقة األمام إلى التقدم

 مواد الموقع هذا يتضمن. بذلك القيام كيفية عن المزيد معرفة ويريدون حشد التأييد والدعم للمكتبات في يرغبون
 مدرسية، مكتبة شبكة تشكيل حول حالة دراسات ذلك في بما المدرسة مكتبة والدعم عنيحشد التأييد  خاصة
 أمرحشد التأييد والدعم . التربوي لإلصالح كقوة المدرسية المكتبات وتطوير المدرسية، المكتبات قوانين وتغيير

 التعليم تحسينل والدعم الفهم يبنيان والتقييم التأييد من كل. المدرسة مكتبة تطوير على والحفاظ لتعزيز ضروري
  .مدارسنا في األفراد لجميع والتعلم
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  :المعجم
. التوجيهية المبادئ وثيقة في والمساهمين المراجعين من المقدمة االقتراحات على المعجم هذا نطاق ويستند
 قاموس( ODLIS استشارة في القراء يرغب قد بالمكتبة، الصلة ذات بالمصطلحات المتعلقة المعلومات من لمزيد

www.abc- على CLIO-ABC ونشره Joan M. Reitz كتبه الذي ،) والمعلومات المكتبات لعلم اإلنترنت
clio.com/ODLIS/odlis_l .aspx. من القاموس من إصدارات تتوفر Library Unlimited.  

  .الوقت مرور مع تدريجي بشكل والدعم الفهم لتطوير ومتواصل مخطط جهد: حشد التأييد

" BI" باسم إليها يشار ما وغالبًا المكتبة، وأنظمة نصوص استخدام كيفية مينالمستخد تعليم: الببليوغرافية تعليم
  .)المستخدم تعليم والمعلومات؛ اإلعالمية األمية ومحو المكتبة، تعليمات أيًضا انظر(

 وتحليل وغرافيًا،ببلي وصفًا تتضمن ما عادة. لكتالوج مدخالت وإنشاء معلومات مصدر وصف عملية: الفهرسة
  .لوضعه على الرف فعليًا العنصر إعداد على تنطوي التي واألنشطة ،الترميز تصنيف وتعيين الموضوع،

 فترة خالل المسحوبة العناصر عدد إجمالي إلى أيًضا يشير. المكتبة مواد وإرجاع االقتراض عملية: التداول
  .واحدة سنة تكون ما عادةً  زمنية، فترة خالل معين عنصر سحب فيها يتم التي المرات عدد إجمالي وإلى زمنية

 والواجبات الحقوق جانب إلى ،) مواطن أي( مجتمع في عضًوا لكونك والسياسي القانوني الوضع: المواطنة
ً  بكونك الخاصة واالمتيازات  ينطوي فإنه ، األساسية ومسؤولياته حقوقه في الفرد إشراك إلى وباإلضافة. مواطنا

  .المجتمع داخل كشخص يتصرف أن له وكيف أنه وكيف الفرد شخصية جودة على أيًضا

 ؛ العام االهتمام ذات القضايا ومعالجة تحديد إلى تهدف وجماعية فردية إجراءات اتخاذ: المدنية المشاركة
  .المجتمع حياة نوعية في فرق إلحداث للعمل الالزمة والدوافع والقيم والمهارات المعرفة تطوير

 وغيرهم المكتبة وموظفي المكتبات أمناء وأحكام سلوك تحكم التي المعايير من مجموعة: السلوك قواعد مدونة
 والسرية، الفكرية، والحرية العادل، الوصول معايير تتضمن ما عادة. عملهم في المعلومات متخصصي من

 الزمالء واحترام والمجاملة، ،والموضوعية والنزاهة، والدقة، والتميز، الفكرية، الملكية حقوق واحترام
  .المكتبات ومستخدمي

 العناصر إلى تشير ما عادة. وإتاحتها وتنظيمها بجمعها المكتبة تقوم التي المواد جميع: المجموعة المكتبية
 في المستندات تكون قد". مقتنيات" أحيانا وتسمى الرقمية، الموارد إلى تشير أن أيضا يمكن ولكن المادية

 من مملوكة بعد؛ عن أو محليا موجودة ؛ مطبوعة غير أو مطبوعة تنسيقات في ؛ رقمية أو مادية ما مجموعة
  .األخرى المؤسسات من بحرية متاحة أو ، رسوم مقابل المكتبة خالل من إليها الوصول يمكن المكتبة، قبل

 لتطوير إنشائها، وكيفية المعلومات طبيعة فهم من الطالب لتمكين الالزمة المعارف مجموعة: المعلومات ثقافة
التي  التكنولوجية لالبتكارات نقدي نهج وتطوير واالتصاالت، المعلومات صناعات وآليات للمخاطر مستنير فهم

 المواقف تطوير أيًضا يشمل. الشخصية البيانات استخدام يتم عندما المعلومات االنسانية" توثيق" ال تنتهي و
  .)والمعلومات واإلعالم األمية محو أيضا انظر. (المعلومات باستخدام يتعلق فيما والمسؤولة األخالقية

 العناصر وجميع المعرض مساحة أو متحف/معرض على واإلشراف تنظيم، رعاية، تطوير،: التنسيق/المعالجة
 ويتطلب. الويب مواقع مثل الرقمية، العناصر من مجموعات تطوير أيًضا،. في المخزن المعروضة أو المخزنة
 بنود باختيار تتعلق متخصصة وخبرة معرفة) المنسقة أي( الخاصة المجموعات هذه عن المسؤول الشخص
  .المجموعات المكتبية في البنود وتفسير تحديد في المستخدمين ومساعدة الجدارة
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 موحد، ذات نسق سجالت من يتكون بانتظام، تحديثه يتم الصلة ذات المعلومات كبير من ملف: البيانات قاعدة
 قواعد تشمل. البيانات قواعد إدارة نظام برنامج بمساعدة وإدارتها واسترجاعها البحث وسرعة لسهولة منظمة

 والمراجع التلخيص وخدمات الدورية والفهارس الكتالوجات المدرسية المكتبات في بكثرة المستخدمة البيانات
ن موظفيالو المكتبة عضاءأل تسمح فقط التي الترخيص اتفاقيات بموجب سنويًا تأجيرها يتم ما وعادة ،ةالكامل

  .بولوجها

 يختار قد البعض أن من الرغم على األصليين، السكان لتحديد جمهور يستخدم مصطلح: األصليون السكان
 السكان مثل أخرى أسماء أو تسميات البعض يستخدم قد. المحددة القبلية هوياتهم أو بلغاتهم أنفسهم تعريف

  .إلخ األولى، األمة األصليين، السكان األصليين، األمريكيين األصليين،

 وتقييمها المعلومات إلى للوصول الالزمة والمعرفة والمواقف المهارات مجموعة: المعلومات أمية محو
 معلومات إلى حاجة هناك تكون متى معرفة على القدرة تتضمن ما عادة. ومبرر ومسؤولية بفعالية واستخدامها

 مع مشاركتها أو واستخدامها، المعلومات مكان تحديد أو الحاجة، هذه توضيح أو قرار، اتخاذ أو مشكلة لحل
 طالقة" و" المعلومات كفاءة" باسم أيًضا يُعرف. القرار أو المشكلة على وتطبيقها األمر، لزم إذا اآلخرين

  .)والمعلومات اإلعالمية األمية محو أيًضا راجع." (المعلومات

 المعلومات واستخدام المعلومات في التفكير على يركز الذي التدريس: االستقصاء على قائم نهج المكتبة، تعليم
 التفكير تدريس في البحث واستراتيجيات والمصادر باألدوات المعرفة تدمج والتي المشكالت حل منظور ضمن
  .التسعينيات في النهج هذا على التأكيد بدأ. المشكالت وحل

 وخاصة المكتبة، ومصادر أدوات واستخدام طبيعة حول المستخدمين تعليم: المصدر نهج المكتبة، تعليم
  .1970 و 1960 خالل أكد نهج. المعلومات على للعثور والفهارس المرجعية النصوص

 األنماط استخدام أي البحث، استراتيجيات استخدام كيفية المستخدمين تعليم: االستكشاف نهج ، المكتبة تعليم
 استراتيجيات توضيح يتم ما غالبًا. المكتبة ومصادر أدوات إلى للوصول الخبراء، ممارسة إلى المستندة المنطقية

 هذا على التأكيد بدأ وقد". األدبيات إلى أدلة" أو" الطريق مسارات" تسمى منشورة أدلة في بها الموصى البحث
  .الثمانينيات خالل النهج

 الجوانب في التوازن خالل من الشخصية التعلم عملية تطوير كيفية المستخدمين تعليم: العملية نهج المكتبة، تعليم
 حل أو المعرفة لتطوير المعلومات الستخدام) واإلجراءات واألفكار المشاعر( والجسدية والمعرفية العاطفية

 المعلومات عن البحث عملية إلى المستند البحوث على القائم النهج هذا على التركيز بدأ. المشكالت
)Kuhlthau, 1985  (التسعينيات في.  

  .)المدرسة مكتبة برنامج انظر: (المكتبة برنامج

  .)المعلوماتية األمية ومحو اإلعالم انظر: (اإلعالمية األمية محو

 الوسائط أنواع مختلف واستخدام لفهم الالزمة والمعرفة والمواقف المهارات مجموعة: والمعلومات اإلعالم ثقافة
 تلك خالل من بها االتصال يتم التي المعلومات واستخدام وفهم بها المعلومات توصيل يتم التي واألشكال
 واجتماعية شخصية ألغراض ،الناس قبل من إنشاؤها تم" المعلوماتاإلعالم و" مفاهيمال هذه. واألشكال الوسائط
  ".بطبيعتها متحيزون وهم واقتصادية، وسياسية

 دليل" أحيانًا عليها يطلق. المكتبة ومصادر أدوات إلى للوصول بها موصى بحث استراتيجية: البحث عن المسار
  ".الدراسات السابقة دليل" أو" المكتبة

  .)المدرسة مكتبة برنامج انظر: (البرنامج

 ةطألنشا دءب أو دةقيا نع ؤوللمسا وهو ،لمکتبةا مانةأ فيمتخصص  درس/تربويم: سةدربالم لمکتبةا نميأ
 المناهج المدرسة مكتبة أمين يدعم اليومية. العمليات إدارة إلى باإلضافة. سةدرلما مکتبة في تمادلخوا مجرالبوا

 لمستوى المناسبة اإلعالمية والمعلومات األمية محو مهارات ويعلّم المجموعات، تطوير خالل من الدراسية
 الصفوف معلمي ويساعد القراءة، لمستوى المناسبة القراءة مواد اختيار على الطالب ويساعد الدراسي، الصف

 مختلفة مهنية بتخصصات دراية على المكتبة أمين يكون قد. تعليمية برامج في المكتبة ومواد خدمات دمج على
  ).مصادر تعليمية مدرس بالمكتبة، إعالمي أخصائي ، مكتبة أمين-مدرس المثال، سبيل على(
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 احتياجات تخدم خاصة أو عامة ثانوية أو ابتدائية مدرسة في ورقمية مادية تعلم مساحة هي: المدرسية المكتبة
 من مجموعة المدرسة مكتبة توفر. وموظفيها لمعلميها الدراسية المناهج واحتياجات المعلومات من الطالب
 الذي المدرسة مكتبة أمين بواسطة المدرسة مكتبة إدارة يتم. المدرسي الصف لمستويات المناسبة التعليمية المواد
 األنشطة خالل من والمعلمين للطالب والثقافي واالجتماعي والشخصي المعرفي النمو لتعزيز نفسه يكرس

 المثال، سبيل على( مختلفة بمصطلحات المدرسة مكتبة تعرف. والبحث واالستفسار بالقراءة المتعلقة والخدمات
  ).بالمكتبة التعلم مشاعات المكتبة، موارد مركز والمعلومات، التوثيق مركز المدرسية، للمكتبة اإلعالمي المركز

 في الطالب مهارات تطوير إلى يهدف والتعلم التعليم ألنشطة مخطط شامل عرض: المدرسية المكتبة برنامج
 والكفاءات الرقمية، والمهارات القراءة، في والمشاركة واالستقصاء، البحث ومهارات ومحو األمية، اإلعالم
  ..الدراسية المناهج على القائمة بمحو األمية والكفاءات المرتبطة األخرى

 بما وخدماتها، وأنظمتها ونصوصها المكتبة فهم على المستخدمين لمساعدة تُستخدم وسيلة أي: المستخدم تعليم
 التعليمات أيًضا راجع. (المباشر التعليم وكذلك إلى الدراسات السابقة واألدلة والنشرات الالفتات ذلك في

  .)المعلوماتية األمية ومحو واإلعالم المكتبات، وتعليمات البيبليوغرافية،
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  :وغرافياببلي
. تم تناولها التي بالمواضيع تتعلق مفيدة مصادر تقّدم التوجيهية" "المبادئ الوثيقة هذه في فصل كل نهاية في

 التي والمصادر التوجيهية المبادئ تنقيح عملية بها خالل االستعانةتمت  التي المصادر وغرافياالببلي هذه تتضمن
  .الفصول نهاية في تم استثناء المصادر ،. لكنالتوجيهية المبادئ وثيقة في والمساهمون المراجعون اقترحها
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  ملحق أ
  )1999مكتبة اإلفال / اليونسكو (بيان 

  

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

 

  مكتبة المدرسة في التعليم والتعلم للجميع

توفر مكتبة المدرسة المعلومات واألفكار التي تعد أساسية للعمل بنجاح في مجتمع المعلومات القائم على المعرفة 
د مكتبة المدرسة الطالب بمهارات التعلم مدى الحياة وتطور الخيال، وتمكنهم من العيش كمواطنين اليوم. تزو
  مسؤولين.

  مهمة المكتبة المدرسية

تقدم المكتبة المدرسية خدمات التعلم، والكتب، والمصادر التي تمكن جميع أعضاء المجتمع المدرسي من أن 
للمعلومات بجميع األشكال والوسائط. ترتبط المكتبات المدرسية  يصبحوا مفكرين ناقدين ومستخدمين بشكل فعلي

  بشبكة المكتبات والمعلومات األوسع نطاقًا وفقًا للمبادئ الواردة في بيان مكتبة اليونسكو العامة.

يدعم أمناء المكتبة المدرسية استخدام الكتب ومصادر المعلومات األخرى، بدًءا من القصص الخيالية إلى 
، ومن المطبوعات إلى اإللكترونية، سواء في المكتبة أو عن بعد. المواد تكمل وتثري الكتب المدرسية الوثائقية

  والمواد التعليمية والمنهجيات.

لقد ثبت أنه عندما يعمل األمناء والمعلمون معًا، يحقق الطالب مستويات أعلى من مهارات القراءة والكتابة 
  رات تقنية المعلومات واالتصاالت.والقراءة والتعلم وحل المشكالت ومها

يجب تقديم خدمات المكتبة المدرسية بالتساوي لجميع أفراد المجتمع المدرسي، بغض النظر عن العمر أو العرق 
أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو اللغة أو المهنية أو الحالة االجتماعية. يجب تقديم خدمات ومواد محددة ألولئك 

  يستطيعون استخدام خدمات ومواد المكتبة الرئيسية.الذين ال 

ينبغي أن يستند الوصول إلى الخدمات والمجموعات إلى إعالن األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان 
والحريات، ويجب أال يخضع ألي شكل من أشكال الرقابة اإليديولوجية أو السياسية أو الدينية أو الضغوط 

  التجارية.

  ات والشبكاتتمويل التشريع

تعد المكتبة المدرسية ضرورية لكل استراتيجية طويلة األجل لمحو األمية، والتعليم، وتوفير المعلومات، وأيًضا 
التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية. ومن مسؤوليات السلطات المحلية واإلقليمية والوطنية دعم المكتبة 

ى المكتبات المدرسية تمويل كاف ومستدام للموظفين المدرسية بتشريعات وسياسات محددة. فيجب أن يكون لد
  المدربين والمصادر والتقنيات والمرافق. كذلك، يجب أن تكون المكتبات المدرسية مجانية. 

  تعد مكتبة المدرسة شريكا أساسيا في شبكة المكتبات والمعلومات المحلية واإلقليمية والوطنية.

أو المصادر مع نوع آخر من المكتبات، مثل المكتبة العامة، فيجب /عندما تتشارك مكتبة المدرسة التسهيالت و
  االعتراف باألهداف الفريدة لمكتبة المدرسة والحفاظ عليها.

  المدرسة مكتبة أهداف

  مكتبة المدرسة جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية.
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وماتية، والتدريس، والتعلم، والثقافة ، من األمور األساسية لتطوير اإللمام بالقراءة والكتابة، ومحو األمية المعل
  وتعتبر من خدمات المكتبة المدرسية األساسية:

 .دعم وتعزيز األهداف التعليمية على النحو المبين في رسالة المدرسة والمناهج 
 .تطوير والحفاظ على العادة واالستمتاع بالقراءة والتعلم لدى الطفل، واستخدام المكتبات طوال حياتهم 
 رص للتجارب في إنشاء واستخدام المعلومات للمعرفة والفهم والخيال والتمتع بها.تقديم ف 
  دعم تعلم جميع الطالب وممارستهم للمهارات المتعلقة بتقييم واستخدام المعلومات، بغض النظر عن

 الشكل أو التنسيق، أو الوسيلة، بما في ذلك الحساسية ألنماط التواصل داخل المجتمع.
  إلى المصادر والفرص المحلية واإلقليمية والوطنية التي تعرض المتعلمين ألفكار إتاحة الوصول

 وتجارب وآراء متنوعة.
 .تنظيم األنشطة التي تشجع الوعي والحساسية الثقافية واالجتماعية 
 .العمل مع الطالب والمدرسين واإلداريين وأولياء األمور لتحقيق رسالة المدرسة 
 ة الفكرية والوصول إلى المعلومات ضروريان للمواطنة الفعالة اإلعالن عن مفهوم أن الحري

 والمسؤولة، والمشاركة في الديمقراطية.
 .تعزيز القراءة ومصادر وخدمات مكتبة المدرسة لمجتمع المدرسة بأكمله وما بعده  

ا، وتوفير تؤدي مكتبة المدرسة هذه الوظائف من خالل تطوير السياسات والخدمات، واختيار المصادر وامتالكه
الوصول المادي والفكري إلى مصادر المعلومات المناسبة، وتوفير المرافق التعليمية، وتوظيف الموظفين 

  المدربين.

  العاملين

أمين مكتبة المدرسة هو الموظف المؤهل مهنيًا المسؤول عن تخطيط وإدارة مكتبة المدرسة، يدعمه أكبر عدد 
  ء مجتمع المدرسة ، وينسق مع المكتبة العامة وغيرها.ممكن من الموظفين، ويعمل مع جميع أعضا

يختلف دور أمناء المكتبات المدرسية حسب الميزانية والمناهج ومنهجية التدريس في المدارس، ضمن اإلطار 
القانوني والمالي الوطني. ضمن سياقات محددة، هناك مجاالت عامة للمعرفة تعتبر حيوية إذا كان ألمناء 

ية تطوير وتشغيل خدمات مكتبة مدرسية فعالة. وتشمل هذه المجاالت، المصادر، والمكتبة، المكتبات المدرس
  وإدارة المعلومات، والتدريس.

في بيئة تتزايد فيها الشبكات، يجب أن يكون أمناء المكتبات المدرسية مؤهلين في تخطيط وتعليم مهارات 
  ب. لذلك يجب أن يواصلوا التدريب والتطوير المهني.التعامل مع المعلومات المختلفة لكل من المعلمين والطال

  التشغيل واإلدارة

  لضمان عمليات فعالة وخاضعة للمساءلة:

  يجب صياغة السياسة الخاصة بخدمات المكتبة المدرسية لتحديد األهداف واألولويات والخدمات
 المتعلقة بمنهج المدرسة.

  للمعايير المهنية.يجب تنظيم مكتبة المدرسة وصيانتها وفقًا 
 .يجب أن تكون الخدمات متاحة لجميع أفراد المجتمع المدرسي وأن تعمل في سياق المجتمع المحلي 
  يجب تشجيع التعاون مع المعلمين وإدارة المدارس العليا واإلداريين وأولياء األمور وغيرهم من أمناء

 المكتبات وخبراء المعلومات ومجموعات المجتمع.

  تنفيذ البيان

تُحث الحكومات، من خالل وزاراتها المسؤولة عن التعليم، على تطوير االستراتيجيات والسياسات والخطط 
التي تنفذ مبادئ هذا البيان. يجب أن تتضمن الخطط نشر البيان على برامج التدريب األولية والمستمرة 

  ألمناء المكتبات والمعلمين.
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  ملحق ب
  المدرسةخطة الموازنة لمكتبة 

  
  يحتاج أمناء المكتبات المدرسية إلى فهم ما يلي، فيما يتعلق بوضع خطة ميزانية للمكتبة المدرسية :

 .عملية وضع ميزانية المدرسة 
 .جدول زمني لدورة الميزانية 
 .الموظفين الرئيسيين المرتبطين بعملية الميزانية 
 .تحدد احتياجات المكتبة 
  الميزانية.عمليات محاسبة  

  تشمل مكونات خطة الموازنة ما يلي:

 .(مثل الكتب والدوريات والوسائط المتعددة والمواد الرقمية) مقدار المصادر الجديدة 
 .كمية اللوازم والمواد اإلدارية 
 .المبلغ المخصص للفعاليات والمواد الترويجية 
 .(على سبيل المثال، التكرار واإلصالحات) قيمة الخدمات 
  استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبرمجيات والترخيص، إذا لم تكن مدرجة تكاليف

 في ميزانية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العامة للمدرسة.

٪ على األقل من نفقات كل طالب في النظام 5كقاعدة عامة ، يجب أن ال تقل ميزانية مواد المكتبة المدرسية عن 
  ثناء جميع الرواتب ونفقات التعليم الخاص والنقل وصناديق تحسين رأس المال.المدرسي ، باست

قد يتم إدراج تكاليف الموظفين في ميزانية المكتبة؛ ومع ذلك، قد يكون من األنسب في بعض المدارس إدراجها 
ة يجب أن في ميزانية الموظفين العامة. بغض النظر عن ذلك، فإن تقدير تكاليف الموظفين للمكتبة هو مهم

يشارك فيها أمين مكتبة المدرسة. يرتبط حجم األموال المتاحة للموظفين ارتباًطا وثيقًا بقضايا مهمة مثل عدد 
ساعات العمل ونوعية الخدمات التي تقدمها المكتبة المدرسية. قد تتطلب المشروعات الخاصة والتطورات 

  رض منفصل للحصول على أموال.األخرى، مثل األرفف الجديدة أو تجديد المنشآت، تقديم ع
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  ملحق ج
  اإلستقصاءنماذج تعليمية للتعلم القائم على 

  
  بعض النماذج المتطورة 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 
Association. (2001). Learning for the future: Developing information services in 
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 design: 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. 
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  ملحق د
  نموذج قائمة مراجعة تقييم مكتبة المدرسة (كندا)

  
). أوتاوا ، كندا: 77-74من: تحقيق محو األمية المعلوماتية: معايير برامج المكتبة المدرسية في كندا (ص 

  .2003المدارس الكندية ورابطة مكتبة المعلمين في كندا، رابطة مكتبة 

  ال  قليال  نعم  يركز البرنامج على تدريس محو األمية المعلوماتية وتعزيز القراءة-1
التعلم القائم على االستقصاء متصل بسلسلة من مهارات محو األمية   -أ

  المعلوماتية
      

        المناهج الدراسيةتكامل برنامج محو األمية المعلوماتية عبر   - ب
التعاون بين المعلمين وأمناء المكتبات والمدراء وأولياء األمور وأعضاء   - ت

  المجتمع
      

        المدرس و أمين مكتبة يشارك في تقييم وإعداد تقرير تحصيل الطالب  - ث
        الوصول العادل لجميع الطالب إلى برامج المكتبة  - ج
        وتنفيذهاتطوير برامج القراءة والكتابة ودعمها   - ح

  

يتضمن نموذج التوظيف، أمين مكتبة (معلمين) مؤهلين وذوي كفاءة ودوافع  -2
  عالية، يدعمهم طاقم فني وكتابي

  ال  قليال  نعم

التخطيط التعاوني والتدريس مع معلمي الصفوف حيث يتم تحقيق أهداف   -أ
المواد وأهداف محو األمية المعلوماتية من خالل المصادر المتاحة 

  باإلضافة إلى مشاريع التحقيق.

      

تكنولوجيا التدريس للمكتبة ومهارات محو األمية المعلوماتية للموظفين   - ب
  والطالب في مشاريع القائمة على االستقصاء، وحسب الحاجة.

      

جمع تطوير مجموعة متنوعة من الموارد بناًء على متطلبات المناهج   - ت
  المحلية والمصالح المحلية.

      

الفعالة للموارد البشرية (الموجهين والفنيين وصفحات الطالب اإلدارة   - ث
  والمتطوعين)

      

        اإلدارة الفعالة للمعدات (القروض واالستحواذ والصيانة)  - ج
        اإلدارة الفعالة للمنشأة (الحجز، التصميم، األثاث، الصيانة)  - ح
المعتمدة على القيادة (دمج نظريات التعلم الجديدة في المشاريع المشتركة   - خ

  المصادر، تدريس التقنيات الجديدة)
      

        الحماس الشخصي وااللتزام بتعلم الطالب  -د

        التطوير المهني (مثل األنشطة والفرص المعتمدة على االنترنت)  -ذ

  

نموذج تمويل ينطوي على تخطيط شامل وطويل المدى، مرتبط بأهداف   -3
  المدرسة

  ال  قليال  نعم

الميزانية التي يتم إعدادها سنويًا من ِقبل أمين مكتبة المعلم بناًء برنامج   -أ
  على احتياجات المناهج الدراسية واهتمامات جميع الموظفين والبرامج

      

ميزانية األساسية زائد المبلغ السنوي لكل طالب، للتخطيط على المدى   - ب
  الطويل

      

        ميزانية تشمل المبادرات الجارية والمدرسة الجديدة  - ت
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تشمل الميزانية المصادر، واإلمدادات، واإلصالحات، والمعدات، وعقود   - ث
  الخدمات، والتطوير المهني، والنفقات الرأسمالية

      

        ميزانية تحدد احتياجات المدرسة  - ج

        ميزانية تعكس مساهمة أصحاب المصلحة  - ح

        إلخ.زيارات المؤلفين ، مبادرات القراءة ،  -تمويل البرامج الخاصة   - خ
  

تحتوي المكتبة على مجموعة واسعة من موارد التعلم المناسبة، والتي يتم  -4
  اختيارها بعناية وخبرة لتلبية االحتياجات الرسمية وغير الرسمية لجميع المتعلمين.

  ال  قليال  نعم

 هناك سياسة اختيار تعكس احتياجات التعلم للمدرسة        
  التنسيقات (مثل المطبوعات هناك توازن في مجموعة متنوعة من

والسالسل والفيديو والصوت واإللكترونية وقواعد البيانات على اإلنترنت 
  واإلنترنت وغيرها)

      

 هناك توازن في إمكانية الوصول للمصادر        
 كفاية محطات عمل الكمبيوتر والطابعات        
  كفاية معدات المشاهدة واالستماع        
 (الكمية) العدد الكافي من المعدات لكل طالب        
  االرتباط الكبير بين المصادر واحتياجات المجتمع التعليمية، أي المناهج

  واالهتمامات (النوعية)
      

 المجموعة المكتبية الحالية تم تجديدها، وخضعت لصيانة جيدة        
  قاعدة بيانات االتحاد المركزيةالوصول إلى        
 الوصول إلى مصادر المكتبة الرقمية        
 الوصول إلى معلومات الموقع االلكتروني        
 إجراءات الوصول إلى المصادر وتنسيقها وتقاسمها        

  

  ال  قليال  نعم  للمكتبة تقنيات حديثة، يمكن الوصول إليها بسهولة، وداعمة لتوقعات المناهج -5
 .برنامج المكتبة يعلم االستخدام الفعال والمسؤول للتقنيات        
  يحتوي على محطات عمل وبرامج كافية لمساعدة الطالب على البحث

  عن المعلومات وتحليلها وتوليفها وتوصيلها بطرق جديدة وذات مغزى.
      

  وصول جميع الطالب والمعلمين في جميع أنحاء المدرسة إلى مصادر
  .24/7المعلومات الحالية، وبعض قواعد البيانات 

      

 .تنظيم وإدارة إجراءات المكتبة األساسية من خالل األنظمة اآللية        
  

  مرافق المكتبة آمنة، ومرنة، وواسعة، ومصممة بشكل جيد -6
  الستيعاب مجموعة متنوعة من أنشطة التعلم

  ال  قليال  نعم

  ،ولتعلم مجموعة صغيرة، ولتعليم الصفتحوي مساحة عمل لألفراد        
 مصممة للتكيف مع التقنيات والتطبيقات الناشئة الجديدة        
  تتمتع بالمرونة في إعادة هيكلة المكتبة وإعادة تشكيلها إلنشاء وظائف

  جديدة، ومتابعة التقليدية، وبشكل كفؤ، وذو جودة ويسمح بالنمو
      

  الحرارة، األسالك، األثاثالصوت، اإلضاءة، درجة  -مريحة        
 يمكن الوصول إليها قبل، وأثناء، وبعد اليوم التعليمي        
  جذابة بصريا        
 آمنة        
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  الملحق هـ
  قائمة مراجعة تقييم مكتبة المدرسة لمديري المدارس

  
  األمريكية)نقطة لمديري المدارس (الواليات المتحدة  12قائمة مراجعة برنامج من 

http://doug-تم استردادها من:  Blue Skunk Blogمن: مدونة دوغ جونسون 
blog/2012/1/10-skunk-johnson.squarespace.com/blue  

لبرنامج المكتبة أو أمين لمكتبة، ولكن لمساعدة المسؤولين (مدراء هذه األداة ال تهدف إلى تقديم تقييم رسمي 
المدارس) عن المكتبة على إدراك األجزاء التي قد تحتاج إلى مصادر إضافية، ومساعدتهم من أجل إحداث تأثير 

  كبير على مجمل البرنامج المدرسي.

مكتبات خالل العشرين عاًما الماضية تباينًا أحدثت التغييرات السريعة في التكنولوجيا، والبحث العلمي، ومهنة ال
كبيًرا في فعالية برامج المكتبة المدرسية. فهل تحافظ مكتبة مدرستك على آخر المستجدات؟ يمكن استخدام قائمة 

  التحقق السريع أدناه لتقييم برنامج المكتبة التابعة لك (المعني هنا؛ مدراء المدراس).

  الموظفين المهنيين والواجبات:   -1
  هل مكتبتك لديها خدمات أمين مكتبة مدرسة مرخص بالكامل؟ •
هل هذا الشخص منخرط بالكامل في الواجبات المهنية؟ هل هناك وصف وظيفي مكتوب لجميع  •

  موظفي المكتبة: الموجهين، والتقنيين، والمهنيين؟
المنشورات المهنية الحالية هل يفهم أمين المكتبة األدوار المتغيرة ألمين المكتبة كما هو موضح في  •

  من قبل مؤسسات المكتبات الحكومية والوطنية؟
هل يوفر أمين المكتبة فرًصا منتظمة لتطوير الموظفين في مجال محو األمية المعلوماتية وتكنولوجيا  •

  المعلومات وإدماج هذه المهارات في مجال المحتوى؟
 هل أمين المكتبة عضو نشط في منظمة مهنية؟ •
  أمين المكتبة عضوا كامل العضوية في هيئة التدريس؟هل يعتبر  •

  . الدعم المهني2

هل تتوفر مساعدة كتابية كافية ألمين المكتبة حتى يتمكن من أداء واجباته المهنية بدالً من المهام  •
  الكتابية؟

  ام الفنية؟هل تتوفر مساعدة تقنية كافية ألمين المكتبة حتى يتمكن من أداء واجباته المهنية بدالً من المه •
  هل هناك مشرف مكتبة أو فريق قيادة أو رئيس قسم مسؤول عن التخطيط والقيادة؟ •
هل يشجع مدير المبنى (المدرسة) وفريق تطوير الموظفين (مثال، الموجهين) موظفي المكتبة على  •

  حضور ورش العمل واالجتماعات المهنية والمؤتمرات التي ستعمل على تحديث مهاراتهم ومعارفهم؟
ل يشارك أمين المكتبة في مجتمعات التعلم المهني في منطقتك وفي شبكات التعلم الشخصي غير ه •

  الرسمية؟

  حجم المجموعة المكتبية والتنمية  -3

هل تلبي المجموعة المكتبية (الكتب والمجموعة السمعية والبصرية) احتياجات المنهاج الدراسي؟ هل  •
  ة؟ هل المجموعة المكتبية جيدة؟تم تحديد حجم المجموعة المكتبية األساسي

  هل تتوفر مجموعة متنوعة من الوسائط التي تتناول أنماط التعلم المختلفة؟ •
هل تمت إضافة المصادر عبر اإلنترنت إلى المجموعة المكتبية عند االقتناء؟ هل يوجد عدد كاف من  •

لالستفادة من هذه أجهزة الكمبيوتر وعرض النطاق الترددي على اإلنترنت لمجموعات من الطالب 
  المصادر؟
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هل تم إجراء تقييم حديث يوازن بين حجم المجموعة المكتبية (الكتب والمجالت) والموارد الرقمية؟  •
هل تم استبدال بعض المواد المطبوعة باالشتراكات عبر اإلنترنت؟ هل تم تغيير موضع المساحة 

  المستخدمة سابقًا لتخزين مواد الطباعة؟ 
 اد جديدة من مصادر االختيار المهني وترتبط بالمنهاج الدراسي ؟هل يتم اختيار مو •

  

  المرافق:  -4

هل المكتبة موجودة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة من جميع الفصول الدراسية؟ هل يوجد بها  •
مدخل خارجي يمكن استخدامه  في المساء وفي عطالت نهاية األسبوع من قبل أعضاء المجتمع 

  لمختصون) ؟(أمناء المكتبة ا
هل تتمتع المكتبة بجو يفضي إلى التعلم وبوجود أثاث متوازن وعملي ومريح، مع توفر الشاشات  •

التعليمية والملصقات اإلعالمية؟ هل المكتبة مفروشة بالسجاد الخالي من الكهرباء الساكنة لتقليل 
ال تتلف المواد الضوضاء وحماية األجهزة اإللكترونية؟ هل تسيطر المكتبة على المناخ بحيث 

  والمعدات بسبب الحرارة والرطوبة العالية، بحيث يمكن استخدامها في األنشطة خالل فصل الصيف؟
هل تحتوي المكتبة على مجاالت تعليمية عامة ومكان لقراء القصة (في المدارس االبتدائية) ومنطقة  •

  الصغيرة وفصول كاملة للعمل؟عرض (في المدارس الثانوية) ومساحات لألفراد والمجموعات 
هل تحتوي المكتبة على معمل كمبيوتر أو أجهزة كمبيوتر محمولة البتوب/نتبووكس السلكية للطالب  •

والمعلمين الذين يعملون مع فصل دراسي أو بشكل مستقل في المكتبة والستخدام أمين المكتبة 
رافق إلنتاج الفيديو الرقمي للتدريس؟ هل تحتوي المكتبة على محطات عمل متعددة الوسائط وم

  وتدعمها؟
هل المكتبة متصلة بالشبكة بشكل كامل مع خطوط الصوت والفيديو والبيانات بكميات كافية؟ هل  •

المكتبة بمثابة "محور" لشبكات المعلومات هذه مع أجهزة التوجيه وخوادم الملفات ونهايات الفيديو 
  والموظفين التقنيين الموجودين هناك؟

المكتبة بحضور مفيد ومحدث على شبكة اإلنترنت مع موارد مرتبطة للطالب والموظفين هل تحتفظ  •
  واألسر؟

  المناهج والتكامل -5

  هل أمين المكتبة عضو نشط في مجموعات الصف و/أو فريق التخطيط؟ •
  هل أمين المكتبة عضو نشط في لجان كتابة المناهج الدراسية؟ •
  التعلم المهني الخاصة بمستوى الصف أو المحتوى؟هل أمين المكتبة جزء من مجتمعات  •
هل يتم فحص مصادر المكتبة كجزء من دورة مراجعة المناهج الدراسية في نطاق تحليل المحتوى  •

  التعليمي؟
هل يتم تدريس مهارات المكتبات وتكنولوجيا المعلومات كجزء من مجاالت المحتوى التعليمي وليس  •

األمية المعلوماتية التي يتم تدريسها وكذلك الوصول إلى بمعزل عن غيرها؟ هل مهارات محو 
  المهارات يتم تقييمها؟

هل االستخدام اآلمن والمالئم للمصادر عبر اإلنترنت جزء من منهج محو األمية المعلوماتية  •
  والتكنولوجيا؟

  التدريس القائم على المصادر -6

ليمية التي تتجاوز الكتاب المدرسي وتوفر هل أمين المكتبة بمساعدة القيادة يشجع على األنشطة التع •
  مواد للمساعدة في التمييز بين اإلرشادات؟

هل ينظر المعلمون واإلداريون إلى أمين المكتبة على أنه مصمم تعليمي ومورد تقييم أصيل؟ هل يدعم  •
 برنامج المكتبة أنشطة التعلم القائمة على االستقصاء والتركيز على الطالب في جميع المجاالت

الدراسية؟ هل يتعاون أمين المكتبة مع الطالب والمدرسين لخلق مجموعة واسعة من الفرص التي 
  تمكن من تطوير وممارسة مهارات التفكير النقدي والمواطنة الرقمية المسؤولة؟

هل تسمح بعض الجداول الزمنية المرنة في المبنى ألمين المكتبة بأن يكون جزًءا من فرق التدريس  •
  الصف، بدالً من تغطية وقت المعلم عند إعداد الدروس؟مع معلمي 
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هل هناك مجموعة واضحة من المعايير المكتوبة المتعلقة بمعرفة القراءة والكتابة، وتكنولوجيا  •
المعلومات لجميع مستويات الصفوف المتاحة؟ هل يتم تقييم هذه المعايير في جهد مشترك للمعلم 

  مشاركة نتائج هذه التقييمات مع أصحاب المصلحة(المسؤولين)؟المكتبي والفصول الدراسية؟ هل يتم 

  تكنولوجيا المعلومات  -7

  هل تتيح المكتبة لمستخدميها الوصول إلى تقنيات المعلومات الحديثة مثل :  •
  كتالوج مكتبة على اإلنترنت ونظام تداول لمجموعة المبنى (مثال، المبنى المدرسي) •
للمقتنيات المحلية وكذلك الوصول إلى كتالوجات المكتبات العامة  الوصول إلى كتالوج على اإلنترنت •

  واألكاديمية والخاصة التي يمكن من خاللها تقديم قروض بين المكتبات
  الوصول الكامل إلى اإلنترنت •
مجموعة واسعة من األدوات المرجعية عبر اإلنترنت مثل فهارس دورية للنص الكامل والموسوعات  •

  والقواميس والمرادفات ومستشاري القراء والقوائم واألطالس والتوافقات
مجموعة واسعة من برامج اإلنتاجية المحوسبة المناسبة لمستوى قدرة الطالب مثل معالجات النصوص  •

وبرامج الوسائط المتعددة والعرض التقديمي وجداول البيانات وقواعد البيانات وبرنامج النشر المكتبي 
  ج تحرير الصور الثابتة والمتحركةوبرامج إنشاء الرسومات وبرام

الوصول إلى أدوات التعلم / الشبكات التعاونية مثل الويكي والمدونات وغيرها من برامج المشاركة  •
  عبر اإلنترنت وموارد الحوسبة السحابية مثل أدوات اإلنتاجية عبر اإلنترنت وتخزين الملفات؟

  والبرمجياتالوصول إلى معدات المؤتمرات المكتبية  •
  برامج الكمبيوتر التعليمية بما في ذلك الممارسات والمحاكاة والبرامج التعليمية التي تدعم المنهج •
هل المهارات الالزمة الستخدام المصادر المذكورة أعاله، يتم تدريسها للمعلمين ومعهم من قبل أمين  •

  المكتبة؟

  المراجع والشبكات والقروض بين المكتبات  -8

لمكتبة لديك لديه الخبرة الالزمة لتوفير خدمات مرجعية فعالة وفي الوقت المناسب لبناء هل أمين ا •
  معارف الطالب والمعلمين؟

  هل مدرستك عضو في مجموعة إقليمية متعددة األشكال أو مكتبة كونسورتيوم (تحالف)؟ •
والموظفين هل يقترض أمين المكتبة مصادر معلومات من مكتبات أخرى لتوفير احتياجات الطالب  •

  التي ال يمكن تلبيتها من خالل المجموعة المكتبية الحالية؟
هل يشارك أمين المكتبة في التخطيط التعاوني وفرص الشراء مع المدارس األخرى، على الصعيدين  •

  المحلي واإلقليمي؟

  . التخطيط و األهداف السنوية9

  المدى؟ هل يحتوي برنامج المكتبة على مجموعة واسعة من األهداف بعيدة •
هل يضع أمين المكتبة أهدافًا سنوية بناًء على األهداف طويلة األجل المرتبطة مباشرةً بأهداف البناء  •

  (المكتبة) والمناهج الدراسية بالتعاون مع القيادة المسؤولة؟
  هل يعتمد جزء من تقييم أمين المكتبة على تحقيق األهداف السنوية؟ •
  تخطيط المباني؟ وممثل في لجنة تخطيط تكنولوجيا المنطقة؟هل برنامج المكتبة ممثَّل في لجان  •

  الميزانية  -10

  هل ميزانية برنامج المكتبة صفر أو موضوعي؟ هل الميزانية مرتبطة بأهداف البرنامج؟ •
  هل يكتب أمين المكتبة مسوغات واضحة للمواد والمعدات واللوازم المطلوبة؟ •
  الصيانة والنمو للبرنامج؟هل تعكس الميزانية كالً من مكون  •
  هل يحتفظ أمين المكتبة بسجالت واضحة ودقيقة للنفقات؟ •

  السياسات و االتصاالت  -11

هل سياسات مجلس اإلدارة المتعلقة بسياسات االختيار وإعادة النظر سارية وُمطبَّقة؟ هل الموظفين  •
د هذه السياسات إلى على دراية بمبادئ الحرية الفكرية وخصوصية مستخدمي المكتبة؟ هل تمت

  المصادر الرقمية؟
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(أو سياسة استخدام مسؤولة)  CIPAهل لدى المنطقة سياسة استخدام آمنة ومقبولة متوافقة مع  •
  الستخدام اإلنترنت والتكنولوجيا؟

هل يعمل أمين المكتبة كمترجم لقوانين حقوق النشر؟ هل يساعد أمين المكتبة اآلخرين في تحديد  •
  ن في تخصيصها للملكية الفكرية الخاصة بهم؟الحقوق التي يرغبو

هل لدى أمين المكتبة وسيلة رسمية إليصال أهداف وخدمات البرنامج إلى الطالب والموظفين  •
واإلدارة والمجتمع؟ هل تتواجد المكتبة على شبكة اإلنترنت بشكل احترافي وتقدم موقع سهل التصفح 

لشبكات االجتماعية للتواصل مع أصحاب المصلحة وحديث ومفيد؟ هل يستخدم أمين المكتبة أدوات ا
  (المسؤولين)؟

  هل يقوم أمين المكتبة بتقديم طلبات المنح عند توفرها؟ •

  التقييم  -12

هل يحدد أمين المكتبة ويبلغ عن الطرق التي توضح تحقيق أهداف وغايات البرنامج وتساعد على  •
أمين المكتبة بإنشاء تقرير مكتبة سنوي للمسؤولين تحقيق أهداف المبنى (المكتبة) والمنطقة؟ هل يقوم 

  والموظفين وأولياء األمور يتضمن قياسات نوعية وكمية؟
  هل تحتوي جميع المبادرات الجديدة التي تتضمن برنامج المكتبة والتكنولوجيا على عنصر تقييم؟ •
مقّيمين كجزء من أي عملية هل تقوم الدائرة بتقييم برنامج المكتبة بانتظام باستخدام فرق خارجية من ال •

  اعتماد؟
  هل يشارك أمين المكتبة في الدراسات الرسمية التي أجراها الباحثون األكاديميون عند الطلب؟ •
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