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  الكتب الخاصة باألطفال  ومعارض المكتبات المدرسية

  ودورهما في إغناء لغة الطفل   

   7 – 5بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع اللغة العربية المنعقد بين 

  تحت عنوان / لغة الطفل والواقع المعاصر /  2007تشرين الثاني 

  المقدمة : -1

عشــرين الماضــي ومــازال هــذا بــدأ االهتمــام الــدولي بثقافــة الطفــل فــي مســتهل القــرن ال

االهتمــام يتنــامى عامــًا بعــد آخــر وقــد جّســد العــالم هــذا االهتمــام باعترافــه بحقــوق الطفــل وٕاصــدار 

 .1959تشــرين الثــاني عــام  20الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العــالمي لحقــوق الطفــل فــي 

تجهــة إلــى الطفــل مــن خــالل تزايــد وتشهد الساحة العربية خالل العقدين األخيرين تنــامي الجهــود الم

االهتمــام بعقــد النــدوات والمــؤتمرات الخاصــة بثقافــة الطفــل / والتــي يــأتي مــن ضــمنها انعقــاد مــؤتمر 

مجمــع اللغــة العربيــة هــذا / الــذي يحظــى كــّل يــوم باهتمــام هائــل مــن جانــب دول العــالم التــي تــولي 

ميزانيتهـــا والالفـــت هنـــا فـــي الـــدول  أطفالهـــا رعايتهـــا واهتمامهـــا وتـــدرج لهـــم أعلـــى نســـبة إنفـــاق فـــي

 مجــّالتما يقّدم للطفل في البلدان العربية مــن وســائط ثقافيــة متعــددة / كتــب , قصــص ,  أنّ العربية

, برامج مسموعة ومرئية / ال يــزال قاصــرًا وعــاجزًا عــن الوصــول إلــى كــّل طفــل ولكــن يجــدر بنــا أن 

  ؟ بثقافة الطفلنتساءل ماذا نقصد 

هـــي األســـاليب الحياتيـــة صـــود بثقافـــة الطفـــل ال بـــّد أن نشـــير إلـــى أّن الثقافـــة : قبـــل أن نحـــّدد المق

  : لمجتمع معين وما تتضمنه من معان وقيم وهذا يتحقق بعمليتين مترابطتين

  تجريبية استكشافيه إبداعية تسفر عن منجزات مبتكرة وتذوق القيم المجسدة فيها . -1

  والمعامالت اليومية . ترويج لهذه القيم في العادات المعاشية -2

يســـتطيع إبـــداع منجـــزات تجســـد قيمـــًا ثقافيـــة فـــي  إذ وهنـــا يالحـــظ أن للطفـــل طاقـــة ابتكاريـــه خّالقـــة

  مستوى مرحلة نموه إذا هيئت له الفرص المناسبة لذلك وهذا يتضمن عاملين رئيسيين :

  راثها الثقافيأن يتمتع الطفل بأكبر قدر من الحرية في استطالع بيئته وتذوق شتى ألوان ت -1

أن يتــاح لــه علــى أوســع نطــاق اســتخدام كافــة المــواد الموجــودة فــي بيئتــه للتعبيــر التلقــائي الحــّر  -2

 ســمّيةراهــا تكمــا  ثقافــة الطفــلعــن تجاربــه الشخصــية ورغباتــه ومشــكالته وبنــاء علــى ذلــك فــإن 

طفــال مســتخدمين ( علم النفس وثقافة الطفل ) : تشير إلى أنــواع النشــاط التــي يبتكرهــا األ يمفه

مواد بيئتهم وأساليب تراثهم الثقافي للتعبير بحرية عن تجاربهم الشخصية فــي العــالم المحــيط بهــم 

وعـــن خلجـــات وجـــدانهم إزاء األحـــداث التـــي تقـــع لهـــم وعـــن تخـــيالتهم ورغبـــاتهم ومشـــكالتهم ومـــا 

هــا والقصــص يرونه مــن حلــول لهــذه المشــكالت فاأللعــاب التــي يقومــون بهــا واألغــاني التــي يؤلفون

التي يتخيلونها والمسرحيات التــي يبــدعونها وغيــر ذلــك مــن األنشــطة والمنجــزات هــي التــي تشــكل 

  وعيهم ومن ثّم ثقافتهم .
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مفهومــًا مقترحــًا لثقافــة الطفــل يؤكــد أّنهــا تعنــي : رعايــة تلقائيــة الناشــئين  ســمّية فهمــيوأخيــرًا تقــّدم 

الّخالقـــة الكامنـــة بحيـــث تتفاعـــل مـــع الواقـــع فـــي التعبيـــر عـــن شخصـــياتهم الناميـــة وحفـــز طاقـــاتهم 

  هم .اتفيبدعون منجزات تجسد آمالهم وأفكارهم ووجدان

  :ومما ال شك فيه 

أول بيئة اجتماعية ثقافية يقابلهــا الطفــل ويتفاعــل معهــا وهــذا يعنــي أن المنــاخ األســري  األسرةأّن 

  نشئة االجتماعية .يسهم إسهامًا كبيرًا في تشكيل ثقافة الطفل من خالل ما نسميه الت

ويتفــق علمــاء الــنفس واالجتمــاع علــى أن األم هــي أول وســيط للتنشــئة االجتماعيــة والثقافيــة ولــذلك 

فإن تعلمها ومستوى ثقافتها أو أميتها يؤثر تأثيرًا مباشرًا على مستوى ثقافة الطفل من نــواح متعــددة 

  أهمها :

  عمرية األولى .مخارج األلفاظ وكيفية نطقها وخاصة في المرحلة ال -1

  المصطلحات التي يستخدمها الطفل أو مستوى الحصيلة اللغوية لديه . -2

كم المعلومات والمعارف التي تتكون لدى الطفل من التساؤالت التي يحاول اإلجابة عليهــا مــن  -3

  يقوم برعايته .

نظــرة علميــة : أصــبح التعلــيم عــامًال حيويــًا فــي تشــكيل ثقافــة اإلنســان حيــث يــزوده ب المدرســة -2

للطبيعة وللمجتمــع بــدًال مــن النظــرة الميتافيزيقيــة الغيبيــة وينمــي قدراتــه علــى التعامــل 

مع هذه الظاهرات تعامًال إيجابيًا وخالقًا ومن ثّم فقد أصبحت الحاجــة ماســة لوجــود 

القيــام بــه بمفردهــا  عــنمؤسسات ثقافية وتربوية واجتماعية تساند األســرة فيمــا تعجــز 

المدرسة إلى مسرح الحياة االجتماعية والثقافية والتربوية وعلى الــرغم  ومن ثّم برزت

مــــن دور المدرســــة األساســــي والبــــارز فــــي تحقيــــق أهــــداف التنميــــة إّال أنهــــا تواجــــه 

  مجموعة من التحديات منها 

  ( افتتاحية مسودة الميثاق العالمي حول التربية للجميع )

ن عـــن فـــرص المعرفـــة والمهـــارات والتقنيـــات     و بعيـــد أكثـــر مـــن ثلـــث األطفـــال فـــي العـــالم النـــامي -أ 

  التي من شأنها أن تساعدهم على تحسين نوعية حياتهم .

كيـــف يمكـــن أن تكـــون هنـــاك ثقافـــة ســـليمة للطفـــل فـــي ظـــل مجتمـــع يميـــل فيـــه عـــدد األطفـــال  –ب 

ويمثلــون   1 ٫473600فــي مصــر مــثًال حــوالي  / المشتغلين دون الخامسة عشرة نسبة كبيــرة 
  /بالمئة من إجمالي قوة العمل  10٫5

  
ويالحــظ مــن واقــع إحصــائيات التربيــة والتعلــيم أن المكتبــة المدرســية ال تتــوفر فــي كافــة المــدارس 

بل في اإلعدادية والثانوية منهــا ونــرى أن عــادة القــراءة الحــرة ال بــد وأن يكتســبها الطفــل منــذ مرحلــة 

  الطفولة المبكرة.
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لمدرســي فــي تــدهور مســتمر وهنــا يشــير بعــض البــاحثين إلــى أهميــة ويالحظ أخيــرًا أّن النشــاط ا -ج

النشاط المدرسي في تحقيــق األهــداف الثقافيــة التــي تمتــد إلــى أبعــد مــن التحصــيل المعرفــي حيــث 

يؤكد جون ديــوي خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه المدرســة تجــاه ثقافــة الطفــل 

إذن يعــد كــل مــا ســبق تحــديًا  لــيس مــاينبغي أن يفكــر فيــهكيف يفكر و أنه ينبغي أن نعلم الطفل 

حقيقيًا لدور المدرسة تجاه ثقافة الطفــل ولــذلك فهنــاك ضــرورة تربويــة تفــرض علــى المــربين تنميــة 

  وترشيد مناهج الفكر حتى ترتقي بثقافة الطفل .

  

  عالم:    وسائل اإل -3

  0 لمطبوعة ( المقروءة )هو الوسائل ااإلعالم وما يهمنا في هذا السياق من وسائل  

تلعـــب الكلمـــة المقـــروءة فـــي الكتـــب والمجـــالت دورًا رئيســـيًا فـــي تشـــكيل ثقافـــة الطفـــل فهـــي تتمتـــع 

بخصـــائص وٕامكانيـــات لتصـــوير المعـــاني وتجســـيدها مـــن خـــالل الكلمـــة المكتوبـــة والصـــورة والرســـم 

ه الفنــي وتجيــب عــن الكثيــر واللون وهي تلعب دورًا بارزًا في تنمية الطفل عقليًا وعاطفيًا وتنمي ذوق

  .من األسئلة وتنمي ميوله القرائية وتثري لغته 

  : المكتبات المدرّسية -1

تعتبـــر المدرســـة الفضـــاء األول الـــذي يقصـــده الطفـــل ينهـــل منـــه دروس المعرفـــة األولـــى حيـــث 

يــتعلم كيــف يشــغف بالمطالعــة أو كيــف يحبــو متحسســًا خطواتــه األولــى كباحــث صــغير ليكبــر فيمــا 

يشــتد عــوده باالســتناد إلــى ممارســته اليوميــة ونصــائح المحيطــين بــه , وهنــاك تتجــذر فيــه روح بعــد و 

المبــادرة والنقــد البنــاء ويشــّب علــى الخلــق واإلبــداع ويكتســب الخبــرة ويتــدرب علــى الــتعّلم , إن تقاليــد 

  البحث وحّب االطالع األولى تكتشف ثم تكتسب بانتهاء مرحلتي التعليم األساسي والثانوي 

وبناء على هــذا فــإّن عالقــة الطفــل بالمكتبــة المدرســية عالقــة جدليــة يتوقــف علــى نجاحهــا أو 

فشلها خلق مجتمــع قــارئ اســتأنس ارتيــاد المكتبــات علــى اخــتالف أنواعهــا والعــودة إليهــا كلمــا دعــت 

  الحاجة إلى ذلك .

الــــتعلم وهنــــا يظهــــر جليــــًا مســــؤولية المكتبــــة المدرســــية ودورهــــا الحــــديث فــــي خدمــــة التعلــــيم و 

والسعي إلى عدم االكتفاء بالوثائق الورقية بل تــوفير كــل أنــواع الوســائل التثقيفيــة الســمعية البصــرية 

واإللكترونيـــة حتـــى تـــتالءم المكتبـــة مـــع حاجـــة المســـتفيد اليوميـــة وقبـــل أن نقـــف عنـــد هـــذا المفهـــوم 

  الحديث للمكتبة المدرسية علينا أن نبين المقصود بالتعليم والتعلم .

لـــيم : ممـــا ال شـــك فيـــه أّن ثـــورة المعلومـــات أثـــرت فـــي التعلـــيم تـــأثيرًا بالغـــًا بحيـــث أّن الطـــرق التع -

  التقليدية للتعليم لم تعد تفي بالحاجة فالتعليم الذي كان يستند إلى التلقين أصبح اليوم يعني :
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وظيفيــًا إكساب المــتعلّم المهــارات التــي تمكنــه مــن الحصــول علــى المعلومــات واســتخدامها اســتخدامًا 

لمختلــف األغــراض وبنــاء علــى ذلــك فــإن هــدف المدرســة اليــوم هــو تعلــيم المــتعلم كيــف يعلــم نفســه 

  بنفسه ( المكتبة المدرسية في التعليم والتعلم ) 

التعلم : فهو كّل ما يكتســبه المســتفيد مــن خبــرات ومهــارات ومعرفــه بواســطة جهــوده الخاصــة  اأم -

  ومهاراته الفردية .

التعّلم يرتكــز علــى فعاليــة ونشــاط المــتعلم ومــن المعــروف أّن علمــاء التربيــة يؤكــدون وعلى ذلك فإّن 

  على أهمية الدافع في عملية التعليم والتعّلم .

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) ا( كما عرفته المكتبة المدرسية -2

ــ يهــ ومصــنفة علــى  ةة مرتبــذلــك الفضــاء الملحــق بالمدرســة والــذي يحتــوي علــى مجموعــات مكتبي

اإللكترونيــة والــذي يتــيح للمســتخدمين اســتخدام مــا فيــه بواســطة  واختالف أوعيتها السمعية البصــرية

  عمليات اإلعارة الداخلية والخارجية بهدف تدعيم البرامج المدرسية .

  : أهداف المكتبة المدرسية

ميــة والتربويــة للمدرســة إذ أن الغــرض ترتبط أهداف المكتبة المدرســية ارتباطــًا وثيقــًا باألهــداف التعلي

األساســـي مـــن وجودهـــا هـــو مســـاعدة المدرســـة علـــى تحقيـــق رســـالتها وأهـــدافها التربويـــة والتعليميـــة 

  جميعها واستنادًا إلى بعض المصادر المكتبية يمكن ذكر األهداف اآلتية للمكتبة المدرسية :

يديــة بــين المقــررات الدراســية وٕاثرائهــا خدمة التكامل في المناهج عــن طريــق إذابــة الحــواجز التقل -1

بمزيـــد مـــن المعرفـــة وتوجيـــه التالميـــذ إلـــى قـــراءة الكتـــب والمراجـــع والقيـــام بمشـــروعات متصـــلة 

  بالنشاط التعليمي بالمدرسة .

  توفير الكتب والمراجع التي تحتاج إليها المناهج الدراسية . -2

لمــتعلم علــى التفكيــر الســليم وفهــم المــادة غــرس عــادة القــراءة والمطالعــة لــدى التالميــذ وتــدريب ا -3

  المقروءة .

  تنمية المهارات الالزمة الستخدام الكتب والمكتبات استخدامًا صحيحًا وفعاًال . -4

  تنمية االتجاهات والقيم المرغوب فيها من خالل األنشطة المكتبية المتنوعة  -5

  إضافة إلى :

  مين من الكتابات تنمية الحّس النقدي والتمييز بين الغث والث -

  تنمية الثروة اللغوية للمتعلم  -

  صقل المواهب اإلبداعية وتهذيبها  -

  ممارسة قواعد البحث العلمي  -

  

  :  المدرسية الوظائف التعليمية للمكتبة -4
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  تضطلع المكتبة المدرسية بعدد من الوظائف من أهمها : 

  توفير المصادر التعليمية -1

ة مصــــادر المعلومــــات وتنــــوع أوعيتهــــا لــــذلك يجــــد أمــــين المكتبــــة يتميــــز العصــــر الحاضــــر بكثــــر  

صــــعوبة فــــي اختيارهــــا . وتعتبــــر مجموعــــات المصــــادر حجــــر الزاويــــة التــــي تبنــــى عليــــه الخــــدمات 

المكتبيــة وأنشــطتها المتنوعــة والتــي بــدونها ال يمكــن تحقيــق الوظــائف األساســية األخــرى للمكتبــة . 

ثـــراء مصـــادرها التعليميـــة وقـــدرتها علـــى تلبيـــة حاجـــة  وتتـــأثر هـــذه الخـــدمات وهـــذه األنشـــطة بمـــدى

  المستفيدين من تالميذ ومدرسين .

تأخــذ المصــادر التعليميــة أشــكاًال وأنواعــًا مختلفــة وأهمهــا الوثــائق التــي تمــّت بصــلة إلــى البــرامج 

  المدرسية وهي نوعان :

  المصادر التعليمية الورقية  -أ

نشــطة المكتبيــة ألنهــا أكثــر وجــودًا وأســهل اســتعماًال تعتبــر المصــادر الورقيــة المحــك الرئيســي لأل

  وأكثر تنوعًا . ومن أهم المصادر الورقية :

ـــ   الكتــاب     المطبـــوع الــذي يتضـــمن نصــًا أو إيضــاحات بشـــكل مقــروء بـــالعين المجــردة . وهـــو 

  مكتمل في مجلد واحد سيتم اكتماله في عدد محدود من المجلدات .

ــ المسلســالت : منشــور مطبــوع أو فــي شــكل غيــر مطبــوع صــدر فــي أجــزاء متواليــة ويحــوي عــادة  ـ

مؤشــرًا رقميــًا أو زمنيــًا وتتــوفر النيــة فــي مواصــلة إصــدار هــذا المنشــور . وتشــتمل 

المسلسالت كــًال مــن المجــالت والصــحف والحوليــات وسالســل التقــارير ومحاضــر 

  جلسات المؤسسات وسالسل مقررات المؤتمرات وسالسل الكتب .

  

الخرائطيـــة : هـــي المـــواد التـــي تمثـــل األرض أو أي جـــرم ســـماوي كليـــا أو جزئيـــا وفـــي أي ــــالمواد 

مقيـــاس رســـم , مثـــل الخـــرائط الجويـــة والمالحيـــة والســـماوية , الكـــرات األرضـــية , 

والرســــوم التخطيطيــــة ومقــــاطع الخــــرائط والصــــور الفوتوغرافيــــة الجويــــة والفضــــائية 

لصـــور الملتقطـــة باالستشـــعار عـــن والصـــور التـــي تلتقطهـــا األقمـــار الصـــناعية , وا

  بعد , واألطالس والمناظر عن علو ......إلخ

  المصادر التعليمية غير الورقية  –ب 

وهي كثيرة وشديدة التنوع ويمكن تقسيمها حسب طــرق االســتفادة منهــا أو حســب وســائطها كمــا 

  يلي :

حــدها كالنمــاذج واألشــياء ـ مواد بصرية : وهي المواد التي يعتمد في استقبالها على حاسة البصر و 

  والشرائح والرسوم والصور واألفالم الصامتة 
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ــ مــواد ســمعية : وهــي المــواد التــي يعتمــد فــي اســتقبالها علــى حاســة الســمع وحــدها كبــرامج الراديــو  ـ

  والتسجيالت الصوتية .

فــي  ـ المواد السمعية البصرية : وهي المواد التي يعتمــد فــي اســتقبالها علــى حاســتي الســمع والبصــر

وقــــت واحـــــد كـــــاألفالم الناطقـــــة التلفزيونيـــــة , والتســـــجيالت المختلفـــــة التـــــي تســـــتخدم 

  الصوت والصورة معًا .

  

  ـالمواد اإللكترونية : وهي مواد ينتجها الحاسوب وهي في تطور مستمر ومنها 

وهــو وســيط   ( computer floppy disk )  القــرص اللــين الحاســوبي   *

مغـــنط يمكـــن قـــراءة ملفـــات الحاســـوب منـــه أو (حامـــل) مـــادي يتـــألف مـــن قـــرص م

  . ( diskette )كتابتها عليه , يسمى أيضًا قريص 

: وهــو قــرص  ( computer optical disk )القــرص الضــوئي الحاســوبي *

ـــا  ـــين يســـتعمل لخـــزن البيانـــات فـــي شـــكل ضـــوئي يســـتعمل تكنولوجي متحـــرك غيـــر ل

وقــرص الكتابــة   ( CD ROM )الليــزر مثــل القــرص المتــراص بــذاكرة قــراءة فقــط 

  وأقراص الفيديو بالتخاطب المباشر . ( RW ROM )مرة وتعدد القراءات 

وهــو قــرص ممغــنط غيــر لــين فــي حاويــة  ( HARD DISK )القــرص الصــلب *

  صلبة يستعمل لقراءة وكتابة ملفات الحاسوب ويمكن أن يكون ثابتًا أو متحركا .

  دور المصادر في العملية التعليمية  -2

مصادر الورقية والســمعية البصــرية واإللكترونيــة دورًا هامــًا فــي العمليــة التربويــة لمــا تــوفره تلعب ال

  من مفاهيم ونماذج بطرق مختلفة تساعد على اإللمام به .

إذ ثمة مفاهيم يعسر تبليغها عن طريــق الكلمــة لوحــدها كــاألخالق الحميــدة وقــول الحــق واالبتعــاد 

الوالدين إلى غير ذلك وعندما تتجسد هذه المعاني في الصــورة  عن الرذيلة والرفق بالحيوان وطاعة

تكـــون أبلـــغ وأثرهـــا فـــي الـــذهن أبقـــى أو يتفاعـــل الطفـــل مـــع هـــذه المقومـــات ويعمـــل علـــى ممارســـتها 

  الفعلية وتتجذر فيه حكمتها وتراعى في ذلك الشروط التالية :

  أن يتم اختيار المصادر ومواضيعها بدقة  -

  للمساهمة في العملية وتشجيعه على ذلك  أن يتم دفع التلميذ -

  أن يتحاشى المدرس اإلكثار من استخدام نوع واحد تجنبًا للملل  -

  أن يكون وقت العرض مدروسًا ومناسبًا  -

تحديد الغرض والهدف واالستعداد لذلك مسبقا قبل العرض حتى ال تقابل هــذه الوســائل بفتــور  -

  ر عنها .التالميذ وعدم االكتراث بها وبما يصد
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  تدعيم البرامج المدرسية واألنشطة التربوية  -3

البـــرامج المدرســـية هـــي جملـــة التخطيطـــات واإلجـــراءات التـــي بواســـطتها يـــتم تحقيـــق أهـــداف 

  التربية والتعليم .

وتولي االتجاهــات التربويــة الحديثــة اهتمامــا خاصــا بتنويــع مصــادر المعلومــات حيــث لــم يعــد 

الحامــل للمعرفــة والــذي يلتــزم بــه فــي نفــس الوقــت المعلــم والمــتعلم  الكتــاب المدرســي المقــرر وحــده

التزامــا كليــا ألنــه ال يحــيط بمختلــف جوانــب الموضــوع لمــا يتميــز بــه شــكال ومضــمونا وحتــى عــدد 

صفحاته تكون محددة وٕاشاراته غير معمقة فهــو إذن يحتــوي علــى حــد أدنــى مــن المعرفــة بمــا يالئــم 

أي برنــامج تعليمــي نــاجح " يجــب أن يوظــف الكتــاب المدرســي البــرامج المدرســية وعلــى ذلــك فــإن 

كإطار عام يحدد االتجاهــات والمفــاهيم األساســية للمــادة المدروســة , ويتــرك الحريــة للطالــب للبحــث 

والتنقيب عن المعلومات بنفسه من المصــادر التعليميــة الموجــودة بالمكتبــة , إذ أن المعلومــات التــي 

اب المدرســي , أو مــن خــالل عمليــة التــدريس داخــل الفصــل , ال يكتســبها الطــالب مــن خــالل الكتــ

تمثل إّال قدرًا يسيرًا إذا ما قورنت بالحجم الكلي للمعرفة اإلنسانية ونموها المستمر" ومــن هنــا وجــب 

النظر إلــى الكتــاب المدرســي علــى أنــه نقطــة البدايــة ولــيس نقطــة النهايــة علمــا أن الكتــاب المدرســي 

اكتســاب الخبــرات والمهــارات الالزمتــين لإللمــام والتعــود علــى التفكيــر العلمــي ال يمّكــن التلميــذ مــن 

الســليم الــذي يعتمــد علــى التــدرب وعلــى حـــب العمــل الفــردي والجمــاعي وفــض المشــاكل وتعـــاطي 

أنشــــطة مختلفــــة : كالنشــــاط الثقــــافي والعلمــــي واالجتمــــاعي والفنــــي والرياضــــي واألنشــــطة التربويــــة 

اد البحــوث واختيــار الكتــب وٕاعــداد المستخلصــات وهــذا يــتم بكــل حريــة الصرفة كحصة المكتبة وٕاعد

وبــــدون قيــــود البــــرامج المدرســــية وحســــب ميــــول المســــتفيد وقدراتــــه ألن فــــي تعاطيــــه لمختلــــف هــــذه 

األنشـــطة تنميـــة لرصـــيده المعرفـــي واكتســـابا لخبـــرات جديـــدة تضـــاف إلـــى ســـابقاتها فتـــأتي لتـــدعمها 

ال تحصى وال تعــد وأهــدافها متنوعــة يمكــن تلخــيص أهمهــا فيمــا  وتحسنها وتثريها واألنشطة التربوية

  يلي :

  ـ إتاحة الفرص للتلميذ لممارسة األنشطة الفردية والجماعية المحبذة لنفسه .

ــ الخــروج عــن حــدود البــرام المدرســية لتفــتح أمــام التلميــذ أبــواب المعرفــة الحقيقيــة والثقافيــة  جـ

  التي ال تندثر .

  ديمقراطية والعيش في ظلها .ـ ممارسة المسؤولية ال

  ـ التدرب على حل المشاكل وكيفية مجابهتها دون خوف أو ارتباك .

  ـ التحلي بالصبر وحب العمل والبحث والتنقيب .

  ـ صقل المواهب الفنية واألدبية والموسيقية وتنميتها .

وتتماشــى مــع وهــي أنشــطة يقــوم بهــا الطفــل فرديــًا أو جماعيــًا فــي المدرســة أو الحــي أو المدينــة 

المهارات التي يكتسبها في عملية التعلم الذاتي والمســتمر وخيــر مكــان لممارســة هــذه المهــارات هــي 
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بــدون شــك المكتبــة المدرســية لمــا تــوفره مصــادرها مــن معلومــات مخزونــة بــين دفــوف الكتــب وفــي 

مــع المــدرس األوعية المختلفة األخرى ولتحقيق هــذا الغــرض يمكــن أن يقــوم أمــين المكتبــة بالتنســيق 

بحــّث التلميــذ علــى جمــع مختــارات مــن األوعيــة التــي تغطــي مــادة مــن المــواد ثــم يقــوم مــع ثلــة مــن 

زمالئه بعرضها ومناقشتها وتصفحها واالطالع على محتوياتها ثم يقع ترتيب هــذه المــواد مــن العــام 

تعــرض فــي إلى الخاص ومن البسيط إلى المعّمق ثم في مرحلة ثانية تنتقى أفضل هذه المصــادر و 

الصف تتمــة وتكملــة لمــا جــاء فــي البــرامج المدرســية شــريطة أن تكــون متنوعــة وذات أوعيــة مختلفــة 

وتمت بصلة إلى الواقع المعــيش ألن االتجاهــات التربويــة الحديثــة تعمــل علــى تأهيــل التلميــذ تــأهيال 

  مزدوجا للنجاح في التعليم وللنجاح في الحياة اليومية .

  للمكتبة المدرسية  الوظائف االجتماعية – 5

تلعـــب المكتبـــة المدرســـية دورا هامـــا فـــي ترســـيخ مبـــادئ األخـــالق الحميـــدة فـــي نفـــوس األطفـــال 

ومبــادئ التحابــب والتضــامن وااللتفــاف حــول العائلــة وحــول حــب الــوطن واالعتــزاز بالعروبــة والــذود 

حكــم وروائــع عنهــا ولعــل مصــادر المعلومــات التــي تحتضــنها رفــوف المكتبــة تزخــر كتبهــا بنفــائس ال

  مكارم األخالق وال تنتظر إال من يتبعها ويسير على مبادئها السامية .

ولــيس أرســخ فــي ذهــن الطفــل مــن مبــادئ كــان قــد اهتــدى إليهــا واقتنــع بهــا بنفســه مــن خــالل 

مطالعاته حيث ال رقيــب وال معلــم . والقضــية ليســت قضــية حكــم وأخــالق وٕانمــا كيــف نجلــب الطفــل 

نجعلــه يتصــفحه ويقــدم عليــه وعلــى مطالعتــه وكيــف نحثــه ليعثــر بنفســه إلــى ســاحة الكتــاب وكيــف 

  على هذه الكنوز ويتشبع منها ويقتنع بها .

هذا وقد يصل أمين المكتبة إلى بلوغ هذا الهدف وتحقيق هذا الغرض بطرق مختلفــة إمــا عبــر 

المعـــارض أو عـــن طريـــق حصـــة المطالعـــة أو ســـاعة القصـــة أو عـــن طريـــق مـــا يســـمى بموضـــوع 

أو الشـــهر أو عـــن طريـــق أي نشـــاط مـــن أنشـــطة المكتبـــة المتنوعـــة , والمكّملـــة لوظـــائف  عبو األســـ

  المدرسة .

كثيـــرا مـــا تـــدعو الكتـــب القيمـــة إلـــى التحلـــي بـــاألخالق الحميـــدة وروح التـــآخي والتحابـــب , لهـــذا 

يعمــل أمــين المكتبــة ســاعيًا إلــى إبــراز هــذه الخصــال وتقريبهــا مــن ذهــن الطفــل العربــي حتــى يشــب 

ها وذلك عن طريق الكتاب الجّيد وكــل المصــادر المتصــلة بهــذا الموضــوع بمــا يضــمن للمجتمــع علي

العربــي ســالمته وللعائلــة العربيــة النســيج القــوي الــذي يشــدها إلــى هــذه القــيم ( قــيم العمــل والتضــامن 

  وحب اإلنسانية )  .
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غرســت فيــه منــذ أقــدم العصــور وجبــل عليهــا أو  يتميز اإلنسان العربــي بمجموعــة مــن الخصــال

علـــى األقـــل علـــى بعضـــها كحـــب الخيـــر وطاعـــة الوالـــدين وصـــلة الـــرحم والتشـــاور فيمـــا فيـــه الخيـــر 

  للصالح العام .

كمــا يتميــز اإلنســان العربــي بحبــه للعــدل والــذود عنــه كلفــه ذلــك مــا كلفــه إذ العــدل فــي المعاملــة 

ان يقبـــل علـــى العمـــل بكـــد وانشـــراح . وٕاذا انعـــدم العـــدل يـــدخل إلـــى الـــنفس الطمأنينـــة ويجعـــل اإلنســـ

  تسبب في الشعور بالخيبة فيفتر حماس الفرد ويضعف مردوده وقد يؤدي ذلك إلى الفشل . 

  ـ حب العمل :

يعكــس عيــد الشــغل العــالمي المكانــة المرموقــة التــي يحتلهــا العمــل فــي حيــاة اإلنســان والمجتمــع 

نافهم واختصاصاتهم وهذا يلتقي مع مــا دعــا إليــه القــرآن الكــريم وفيه ُيكّرم العمال على اختالف أص

  . ) 105( التوبة : " وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون " 

ويزخر التــراث العربــي بــالكثير مــن الحكــم والنــوادر والطرائــف والمرويــات واألحاديــث التــي تؤكــد 

ث مــادة لقــيم جديــدة أو متجــددة يحســن إشــباع هــذه القــيم وتحــث عليهــا . كمــا نجــد فــي األدب الحــدي

  الطفل بها وتربيته عليها وأهمها :

  االلتفاف حول العائلة :*

األســرة هــي وحــدة شــديدة التماســك , قويــة األواصــر يشــد بعضــها بعضــًا كالبنيــان المرصــوص 

عــاهم ويمثــل األزواج فــي هــذا , التربــة األولــى التــي تترعــرع فيهــا شــجرة األســرة فتنجــب األطفــال وتر 

وتعلمهــم القــيم الســامية وطاعــة الوالــدين وحســن معاملــة األخــوة واألقــارب وكــل الــذين يعيشــون فــي 

محيطهم . فاألسرة هــي الخليــة األولــى التــي تتوقــف عليهــا ســالمة البنيــان االجتمــاعي ألن التماســك 

  األسري يلعب دورًا رئيسيًا في تنمية روح التكافل االجتماعي .

  :التضامن والتحابب  -3

ال يقتصــر التضــامن علــى أفــراد األســرة بــل يشــمل الجــار والقريــة أو المدينــة وأهــل الحــي وأفــراد 

المجتمـــع والـــوطن العربـــي واإلنســـانية قاطبـــة , وبـــذلك يرتفـــع اإلنســـان مـــن الحيوانيـــة إلـــى اإلانســـانية 

    ويدرك أّن مسؤوليته إزاء عائلته ليست إال جزءًا من مسؤولياته تجاه بلده ووطنه العربي

ومكارم األخالق توصي بأن يبدأ الجار برد السالم علــى جــاره وعيادتــه عنــد المــرض ومواســاته 

عنــد إصــابته بمكــروه وتهنئتــه عنــد الفــرح . والفــرد يقــف نفــس الموقــف مــن أبنــاء وطنــه عنــد الشــدائد 

والكــوارث الطبيعيــة , ال يبخــل علــى مواطنيــه بالمســاعدة تحــدوه فــي ذلــك روح التضــامن والتحابــب 

  0لتآخي  وا

  

  :المواطنة والعروبة  -4
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المواطنة هي جملة الواجبات التي يؤديها المواطن للصالح العام كــأداء الضــرائب والتبــرع بالــدم 

والــــذود عــــن الــــوطن وحفــــظ النشــــيد الرســــمي واحتــــرام العلــــم والقيــــام بالخدمــــة العســــكرية والحــــق فــــي 

اء التقليديــة واالعتــزاز بــالوطن والعروبــة االنتخــاب والمحافظــة علــى التــراث واألمــاكن األثريــة واألزيــ

  والعمل على ربط عرى المودة والتآخي والتآزر بين أبناء األمة العربية .

  اإلنسانية والسالم وحقوق اإلنسان : -5

إن الطفل الذي يشب في أسرة متماســكة ويترعــرع فــي مجتمــع متضــامن ال يمكنــه إال أن يكــون 

انية جمعــاء متعاطفــًا معهــا , يصــبو إلــى عــالم يســود فيــه الخيــر محبًا للخير لوطنه ولعروبتــه ولإلنســ

واألمن والسالم . وٕان وعيــه لحقوقــه وواجباتــه وبحقــوق اإلنســان عامــة لخيــر ضــمان لنشــأة مــواطنين 

  صالحين ملتزمين بممارسة الحق والدفاع عنه في جميع ميادين النشاط .

ا ذلــك ســابقًا , كمــا يمكــن تحقيقهــا بانتقــاء كّل هذه القيم يمكن بلوغها بأشكال مختلفــة مثلمــا رأينــ

أمـــين المكتبـــة لـــبعض اآليـــات القرآنيـــة واألحاديـــث النبويـــة الشـــريفة والحكـــم واألشـــعار منهـــا مـــا هـــو 

عربي ومنها مــا هــو أجنبــي وكتابتهــا بخــط جميــل علــى ألــواح يــتم تعليقهــا علــى جــدران المكتبــة لكــي 

قـــد يتبـــين أمـــين المكتبـــة عيبـــًا شـــائعًا ال يتماشـــى تكـــون بمثابـــة المنـــارة التـــي يهتـــدي بهـــا الطفـــل . و 

واألخــالق الحميــدة فيســلط عليــه األضــواء ويجعــل منــه محــور تفكيــر ومحــل اهتمــام األطفــال قصــد 

ردعهم عنه واجتنابه كحفظ اللسان والنهي عن المنكر وذلك بإعداد الملفــات والقصاصــات المتعلقــة 

ه بأفضـــلها وٕادراجهـــا فـــي الصـــحيفة المدرســـية بـــالحوار أثنـــاء حصـــص التنشـــيط علـــى أن يقـــع التنويـــ

  تشجيعًا لصاحبها .

  الوظائف التثقيفية للمكتبة المدرسية -5

تلعــب المكتبــة دورًا تثقيفيــا هامــًا فــي شــد الطفــل إلــى المكتبــة واإلقبــال علــى المطالعــة الهادفــة 

لســـينمائية والتثقيـــف الـــذاتي المســـتمر , ويمكـــن أن يـــتم ذلـــك عبـــر أنشـــطة متنوعـــة كعـــرض األفـــالم ا

على أن يتم اختيارها بما يساعد على فهم الموضوع واستيعابه عالوة على تــوفير الــدوريات والكتــب 

التــــي تأخــــذ هــــذا المنحــــى شــــريطة أن تكــــون المواضــــيع مواكبــــة لســــن الطفــــل وتتماشــــى مــــع المثــــل 

ـــاءة فـــي جـــّو مـــ ـــذكر . هـــذا وتشـــفع هـــذه القـــراءات والعـــروض بمناقشـــات بّن ن واألخـــالق الســـابقة ال

االحتـــرام والديمقراطيـــة والغايـــة مـــن ذلـــك النهـــوض بـــذوق الطفـــل وصـــقل مواهبـــه التحليليـــة والنقديـــة 

  وتحسين قراءة الصورة وتطويرها والتمييز بين رديئها وجيدها .

ومهمــا يكــن مــن أمــر فعلــى أمــين المكتبــة أن يعمــل علــى تمكــين الطفــل مــن التفــتح علــى ألــوان 

  أو االستماع إلى الراديو . أخرى من المطالعات كمطالعة الصحف
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ما من شك أن الحصص الترفيهية والتثقيفية اإلذاعية والصحفية داخل المدرسة لهــا وقعهــا فــي 

ــذا وجــب توظيفهــا توظيفــا كــامال للترغيــب فــي المطالعــة مــن ذلــك يمكــن أن نقــوم  نفــوس األطفــال ل

وصـــلت المكتبـــة كمـــا يمكـــن االســـتفادة مـــن تقـــديم األخبـــار بتقـــديم ســـريع أخـــاذ للكتـــب الجديـــدة التـــي 

الســريعة وربطهــا بمحتويــات الــدوريات والكتــب التــي هــي فــي حــوزة المكتبــة أو اإلعــالن عــن جــوائز 

تشــجيعية ترصــد ألفضــل تحقيــق أو مقــال صــحفي حــول موضــوع مــا وٕاعانــة الــذين يــدخلون بــبعض 

قة أو كــذلك القيــام باإلشــهار الــالزم لحــث الطفــل المراجع أو إتاحة الملفات المتعلقــة بمحتــوى المســاب

  على زيارة المكتبة ألن " المكتبة كنز ال يفنى " 

  ـ المسرح2

المســـرح هـــو فـــن تعـــرض فيـــه جملـــة مـــن األحـــداث أمـــام جمهـــور متنـــوع ويقـــوم بـــالتعبير عنهـــا 

النظــر بالحركــة والصــوت عــدد مــن الفنــانين وتكــون عــادة إمــا للتســلية والتــرويح عــن الــنفس أو للفــت 

إلــى موضــوع مــا أو لتبليــغ رســالة معينــة يتقبلهــا المتفــرج . وعلــى هــذا فــإن للمســرح فوائــد جمــة كثيــرة 

يمكــن عبــر ممارســته اكتشــاف العديــد مــن المواهــب وقــد يكــون تحقيــق التثقيــف المســرحي بقــراءات 

المســرحيات القيمــة والتمتــع عنــد حضــور هــذا اللــون مــن األنشــطة أو المشــاركة فــي عــرض بعــض 

مســــرحيات وتقــــديمها أمــــام المتفــــرجين الصــــغار والتــــدرب علــــى اللبــــاس والــــديكور واألداء والحفــــظ ال

والمطالعــة والعمــل الجمــاعي وأداء الــدور واإللقــاء وهــذا كلــه يخــدم الثقافــة المســرحية ويــدعم البــرامج 

المدرســية ويجعـــل التلميـــذ يعـــيش تجـــارب ال عهـــد لـــه بهـــا مـــن قبـــل ويمكـــن تنميـــة ذلـــك بالمطالعـــات 

لخاصــة ومــا تزخــر بــه المكتبــة مــن كتــب هامــة . والعمــل المســرحي يمكــن أن يكــون امتــدادا للعمــل ا

  اإلذاعي والصحفي .

  ـ التثقيف البيئي والصحي 3

األخطار البيئية تحدق بنا من كــل صــوب وتهــدد كيــان اإلنســان ولعــل خيــر عــالج هــو  لما تزا

التــــدابير الالزمــــة لتقلــــيص هــــذه تحســــيس الطفــــل , وتوعيتــــه إلــــى أهميــــة الموضــــوع وضــــرورة أخــــذ 

األخطـــار وتطويقهـــا والحيلولـــة دون توســـعها ويمكـــن للمكتبـــة أن تقـــوم بـــدور فعـــال لتقريـــب المفـــاهيم 

البيئية بمختلف أنواعهــا مــن أذهــان األطفــال وجمــع المــادة التوثيقيــة المتــوفرة حــول الموضــوع والقيــام 

يط الموضـــوع وتوعيـــة األطفـــال بمعـــارض ونـــدوات ومناقشـــات وعـــرض أفـــالم تهـــدف كلهـــا إلـــى تبســـ

والخروج بتوصيات تكون بمثابة المرشد يلتزم كل طفل بالعمل بها واحتــرام مــا جــاء فيهــا ســواء كــان 

ذلــك داخــل المدرســـة أو خارجهــا وتلعــب هـــذه األنشــطة دورا توعويـــا لــدى الــذين يفتقـــرون إلــى هـــذه 

  الثقافة البيئية . 

ة نتيجــة لنمــو الصــناعات وتزايــد األنشــطة البشــرية والمهم هو تنمية الوعي بضرورة حمايــة البيئــ

ممــا يهــدد اإلنســان فــي صــحته وبيئتــه وســعادته . كمــا أن التوعيــة بكيفيــة انتشــار األمــراض المعديــة 
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وبمضــار بعــض المــواد والممارســات علــى صــحة اإلنســان مثــل األمــور الهامــة فــي مرحلــة التعلــيم 

  المدرسي .

  راسّية ـ المكتبات المدرسّية والمناهج الد3

ظل المنهج الدراسي لفترات طويلة يركز على الجانــب الفكــري واختــزان المعلومــات فقــط , دون 

غيـــره مـــن الجوانـــب األخـــرى التـــي تتعلـــق بتكـــوين شخصـــية المـــتعلم , إال أن االتجاهـــات التعليميـــة 

ات الحديثـــة غيـــرت هـــذا المفهـــوم التقليـــدي للمـــنهج الدراســـي , الـــذي ال يتفـــق مـــع متطلبـــات واحتياجـــ

التركيــــز علــــى المعرفــــة وحــــدها ال يــــوفر الشــــروط المالئمــــة للتعلــــيم الــــذي يحــــدث  ((العصــــر , ألن 

التغيير االجتمــاعي , ألنــه ال يعطــي المدرســة الفرصــة لممارســة دورهــا فــي االهتمــام باإلنســان الفــرد 

ولــــذلك ظهــــرت الحاجــــة إلــــى تطــــوير المنــــاهج الدراســــية  ))مــــن حيــــث حاجاتــــه وميولــــه ومشــــكالته 

تحداث أســـاليب مطـــورة تـــدور حـــول المـــنهج المحـــوري , أو طريقـــة حـــل المشـــكالت أو طريقـــة واســـ

المشــروع . وبــذلك لــم يعــد المــنهج يقتصــر علــى المــواد الدراســية فقــط , وٕانمــا يشــتمل علــى األنشــطة 

التــي تســهم فــي تنميــة شخصــية المــتعلم مــن جوانبهــا المتعــددة نمــوًا  يتفــق مــع األغــراض التعليميــة 

ال يوجــد فــي موضــوعات الكتـــب  ((. وطبقــا لهــذا المفهــوم فــإن المــنهج الدراســي المطــور  والتربويــة

المقــررة المــراد تعلمهــا , أو فــي أســاليب التــدريس اللفظيــة فحســب , وٕانمــا يوجــد المــنهج فــي الخبــرات 

  ))التي توفرها المدرسة لتالميذها بغية تحقيق أهدافها التربوية الشاملة 

وال تــزال _ علــى الكتــاب المدرســي المقــرر وحــده , علــى اعتبــار أنــه ولقــد اعتمــدت مدارســنا _ 

يفسر المنهج ويشرحه ويلتزم به المعلــم والطالــب التزامــا تامــا . بــل إن اســتظهار مادتــه دون فهــم أو 

إدراك لمعانيهــا أصــبح الهــدف األساســي للطالــب بغــرض تأديــة االمتحــان , الــذي اعتمــد بــدوره علــى 

ى الحفــظ , واســترجاع ماحفظــه عــن ظهــر قلــب فــي ورقــة االمتحــان . قيــاس مــدى قــدرة الطالــب علــ

ومــن الطبيعــي أال يســمح مثــل هــذا النــوع مــن التعلــيم بتفاعــل الطالــب وٕايجابيتــه فــي عمليــة الــتعلم , 

ويــؤثر بالتــالي فــي كفــاءة التعلــيم ونوعيتــه . وقــد أدى هــذا االعتمــاد الكامــل علــى الكتــاب المدرســي 

لخدمة المكتبية المدرسية , كما حد مــن قــدراتها علــى اإلســهام المباشــر فــي إلى التأثير على فعالية ا

  عملية التعليم والتعلم .

 كاملــــــــــة ةى ال يســــــــــتطيع أن يحــــــــــيط إحاطــــــــــســــــــــر  دال شــــــــــك فيــــــــــه أن الكتــــــــــاب المــــــــــ وممــــــــــا

 ,ن حجمـــــه وطريقـــــة تأليفـــــه ووضـــــعه أذ إ ,المتصـــــلة بالموضـــــوع الـــــذى يتناولـــــه  بالمعلومـــــات

ـــــــاول الوحـــــــدات الد رال تيســـــــ ـــــــة شـــــــاملة جامعـــــــة ســـــــراتن ـــــــررة بطريق ـــــــاهج المق  وٕانمـــــــا ,ية للمن

 المدرســــــــيلـــــــذلك فــــــــإن الكتـــــــاب  ,مـــــــن الصــــــــفحات ال يجـــــــوز تجــــــــاوزه  أعلــــــــىهنـــــــاك حـــــــد 

ــــــــى  ــــــــدر  أدنــــــــىيشــــــــتمل عل  المعلومــــــــات الضــــــــرورية للمــــــــادة الدراســــــــية . وعلــــــــى مــــــــن ممكــــــــنق

 اءة النوعيـــــــــــة واالمتيـــــــــــاز يجـــــــــــب أن يوظـــــــــــففـــــــــــالك ينشـــــــــــد تعليمـــــــــــيبرنـــــــــــامج  أيذلـــــــــــك فـــــــــــإن 

ـــــــــا  اهيم األساســـــــــية للمـــــــــادةفـــــــــاالتجاهـــــــــات والم يحـــــــــدد ,كإطـــــــــار عـــــــــام  المدرســـــــــيب الكت
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ــــــــب للبحــــــــث ,الدراســــــــية  ــــــــة للطال ــــــــرك الحري ــــــــب عــــــــن المعلومــــــــات بنفســــــــه مــــــــن ويت  والتنقي

خـــالل  يكتســـبها الطـــالب مـــن التـــيالمعلومـــات  نأإذ  ,المصـــادر التعليميـــة الموجـــودة بالمكتبـــات 

إذا مـــا  ,قـــدرا يســـيرا ال تمثـــل إال ,اخـــل الفصـــل أو مـــن خـــالل عمليـــة التـــدريس د المدرســـي,الكتـــاب 

هنــا فإنــه يجــب اســتخدام الكتــاب  قورنــت بــالحجم الكلــى للمعرفــة اإلنســانية ونموهــا المســتمر. ومــن

تطيع الطالــب االنطــالق بحريــة ســأبدا . وبــذلك ي كنقطة نهاية سولي ,فقط  قالمدرسى كنقطة انطال

  اته .هكل يتوافق مع ميوله واتجاشين المكتبة بومساعدة المدرس وأمبإرشاد  ,نحو تحقيق ذاته 

مزدوجـــا وٕاذا كانـــت االتجاهـــات التعليميـــة الحديثـــة تركـــز علـــى ضـــرورة تأهيـــل الطالـــب تـــأهيال 

فــإن أســلوب التلقــين والحفــظ , وإلكمال تعليمه فى المراحل التعليمية التالية فى الوقت نفسه  ,للحياة 

ألنــه  ,األســاس الســليم للــتعلم الــذاتى والتعلــيم المســتمر فرواالعتماد على الكتاب المدرسى فقط ال يو 

وال يدربــه علــى أســلوب التفكيــر العلمــى الــذى  ,الالزمــة الطــراد التعلــيم  ال يكســب الطالــب المهــارات

ـــاوال يـــوفر دورا  ,كالتشـــحـــل الم يقـــوم علـــى ـــة الـــتعلم . وســـيؤثر ذلـــك فـــى إيجابي نوعيـــة  فـــى عملي

الجامعــــة هــــم نتــــاج  ن طــــالبأإذ  ,لتعلــــيم العــــالى والجــــامعىخاصــــة ا ,وى التعلــــيم وكفاءتــــه ســــتوم

  المراحل التعليمية السابقة لها بكل إيجابياتها وسلبياتها.

ـــدور الـــذى تســـ ممـــاويتضـــح  ـــة ال ـــأطيع ســـتبق أهمي ـــه ال ومن تق  مختلـــف ية فـــىســـكتبـــة المدر مب

ية . ولقـــد ســـويـــة والنفوالترب التعليميـــة أبعادهـــالتـــدعيم المنـــاهج الدراســـية وخدمـــة  ,المراحـــل التعليميـــة 

العالقــة الوثيقــة بــين جــودة المكتبــة وخــدماتها فــى –بعــوث بالواليــات المتحــدة األمريكيــة  عــدة أثبتــت

 أن -للطــــالب  والتحصــــيلي  والثقــــافيوى العلمــــي ســــتوبــــين الم علــــى اخــــتالف مراحلهــــا، سالمــــدار 

ل التــى يعتمــد ئســاو أهــم اليلة مــن ســالقــوة الدافعــة للعمليــة التعليميــة ، وهــى و  كتبــة المدرســية هــيمال

  فيها. وانتظامهمسة ر وارتباطهم بالمد ,ناهج الدراسية متدعيم ال عليهاالطالب في

الســليم للمــواد  التخطــيط ,كتبة فى تدعيم المناهج الدراسية مالستخدام ال األساسيةومن المبادئ 

اجز المصــطنعة و الحــ ,وٕازالــةبــبعض  ية بعضــهاســار وربط المــواد الد ,يمها إلى وحدات سالدراسية وتق

ن إالمكتبــة . ولهــذا فــ وأمــينعلــم مذا التخطــيط الهــ رك فــىشــت. ويضــاث يخــدم بعضــها بعيــبح ,بينهــا

نــه يســهم أإذ , مــع عمليــات التعلــيم والــتعلم  ومتكــامالأساســيا  مــين المكتبــة يعــد دوراألالــدور الجديــد 

  0 م المناهج الدراسيةدالمصادر التعليمية التى تخ بإيجابية فى اختيار

  ـ المكتبات المدرسية واألنشطة التربوية :4

ومهــارات وقــيم  األنشطة التربوية من أهم المجاالت الحيوية التى تتيح للطالب اكتساب خبرات

اعد على نمــو قــدراتهم ساألنشطة ي ارستهم لهذهممن أإذ  ,يدة عن طريق مواقف تعليمية حقيقية دج

  جتماعية لهم .اال عالوة على اإلسهام فى التنشئة ,وميولهم 

وشــمولها لمختلــف , ولقد أدت التطورات التــى أدخلــت علــى المنــاهج الدراســية . واتســاع مــدلولها

خصــبا لتنميــة ميــول  مجــاالباعتبارهــا  أنواع الخبرات التعليمية إلى زيادة االهتمام باألنشــطة التربويــة
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التــــى تعتمــــد علــــى  , خــــارج المقــــررات الدراســــية رديــــة والجماعيــــة ومــــواهبهم الشخصــــيةفالطــــالب ال

الدراســية . وعلــى ذلــك فــإن األنشــطة التربويــة ال تقــل أهميــة عــن  داخــل الفصــول الجمــاعيالتوجيــه 

  دعمها .تها و ير ثبل إنها ت, المناهج الدراسية 

  وتحقق األنشطة التربوية األهداف التالية :

لميــولهم وقــدراتهم ـ تمكين الطالب من ممارسة مختلف ألوان النشــاط الفــردي والجمــاعي , تبعــًا 

.  

  المتنوعة .ة يالدراسالجمود والحواجز بين المواد  وٕازالةهج الدراسية المنا وٕاثراءتدعيم  _

  عمال جدية وترفيهية . أفى  هواستثمار غ ار فاالنتفاع بوقت ال _

  الدراسة  خارج حجرات ديمقراطيإكساب خبرات ومهارات فى حل المشكالت فى جو  ـ

ــ ومــن األدبيــة والعلميــة والحرفيــة . و  القرائيــةول ميــاف التشــالطــالب واك تدراقــو  تمهــارا تنميــة ـ

  التالية : عاألنوا التربوي طالنشا أنوعبرز أ

_ النشــاط  الفنــي_ النشــاط  والقــومي االجتمــاعي_ النشــاط  العلمــي_ النشــاط  الثقــافيالنشــاط 

  . الرياضي

العاملــة فــى  ة ضــمن األجهــزةالخاصــ أجهزتهــالهــا  ,التربويــة  لألنشــطةوهنــاك مجــاالت محــددة 

  مثل : ,مختلف المستويات التعليمية 

  ية .ضية الريابماعية _ التر جتية االب. التر  يةرحسية . التربية المسالصحافة المدر 

ين صــالمخت ينســية تحت إشراف المدر سعن طريق الجمعيات المدر  األنشطةارسة هذه مموتتم 

المتصــــلة بالمنــــاهج األخــــرى  واألنشــــطةطة ، شــــنية فــــى تــــدعيم هــــذه األســــة المدر بــــهم المكتســــ، وت

» تخدامهاســـــر اســـــيوتي ناســـــبةمادر التعليميـــــة ومـــــواد القـــــراءة الصـــــالم رية عـــــن طريـــــق تـــــوفيســـــالدرا

الفـــرص الكافيـــة للقـــراءة الهادفـــة التـــى ال وٕاتاحـــة مـــة ، ز واالطـــالع عليهـــا الســـتخراج المعلومـــات الال

  مجال من المجاالت . أيعنها  يستغنى

  ,الخاصة التى تنبع من داخلها ةالتربوي أنشطتهاية سدر ممكتبة اللل نكذلك فإ

 ,والنــدوات  راتضــوتنظــيم المحا , اإلذاعيــةالبــرامج  وٕاعــدادحف والمجــالت صدار الصمثل : إ

 والفنــي األدبــيالحــرة والتعبيــر  ةءراقــومســابقة ال ,تهاشــاتها ومناقصــوالحديث عن الكتــب وعــرض ملخ

 وٕادارة ءوعلـــى الحـــوار واإللقـــا ,القـــراءة الهادفـــة الب علـــى مهـــاراتوتـــدريب الطـــ الجمـــالي ,والتـــذوق 

اط شــتفاالت بالمناســبات الدينيــة والقوميــة  ومــا إلــى ذلــك مــن ألــوان النحاالفي ات واالشتراك شالمناق

  .مقتنياتها وة بادر المكتصعلى م اعتمادًا كبيراً تعتمد التي 

طريــــق  عـــن التطـــوعي الجمـــاعيمـــل بتـــدريب الطــــالب علـــى الع المدرســـيةكمـــا تقـــوم المكتبـــة 

والتنظيميــة داخــل المكتبــة  المكتبــة ، الــذين يشــتركون فــي بعــض األعمــال المكتبيــة أصــدقاءجماعــة 

 األســاسكل يــوفر شــوب ,فــرد مــنهم وقدراتــه  ق اســتعدادات كــلفــطتها و شــيــر مــن أنثويتولــون تنفيــذ ك
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ة والدعايــة للمكتبــة يــدة مــن ناحئــلفابمــا يعــود علــيهم با ,المدرســي تمــعجالم معالسليم اللتحام المكتبة 

  .أخرى ية حمن نا ومجاالت خدماتها

  

  

  

  

  ثانيًا : دور المكتبات المدرسية في تنمية لغة الطفل :

  ـ تنمية عادة القراءة والمطالعة 1

والطــــالب  الفــــرص الكافيــــة للتالميــــذ وٕاتاحــــة , ليهــــاإوالــــدعوة ,  ادهــــاو ير مســــوتي» تعــــد القــــراءة 

جميــــع المراحــــل  فــــي المكتبــــات المدرســــية أهــــداف أهــــماجــــاتهم مــــن تيلهم واحو يــــلم قــــاً لممارســــتها وف

ودورهــا الواضــح  ,ة الفعــال ءالقــراألثــر  اً تــولى هــذا الهــدف اهتمامــا خاصــا نظــر  فإنهــالــذا  ,التعليميــة 

كانـــت تعلـــم األطفـــال  وٕان ة ,المدرســـ أنالتعلـــيم  . ويقـــرر غالبيـــة رجـــالع تمـــجحيـــاة الفـــرد والم فـــي

ن غــرس عــادة القــراءة فــإ ,والصــامتة  ةراءة الجهريــقــال فــي اآللية هاراتمبهم السوتك»  ةءمبادئ القرا

ـــ ال يمكـــن أن يتحقـــق ـــذ و مســـتمـــع يـــة المناســـبة ، والتـــي تتطـــابق ئافر المـــواد القراو دون ت يات التالمي

 غالبيـــة أن أســـبابها اؤل ، والبحـــث عـــن ســـالت إلـــى ر التـــي تـــدعوو والتعليميـــة . ومـــن األمـــالعمريـــة 

يعتقــــدون أن  ,المتقدمــــة منهــــا والناميــــة ,تلفــــة خبلــــدان العــــالم الم فــــي ,يــــة ئالمدرســــة االبتدامعلمــــي 

اآلليــة  وال تتعــدى إلــى غــرس  كســابهم مهاراتهــاإ القــراءة ، و  األطفــالتقــف عنــد حــد تعلــيم  مســؤوليتهم

 اً فيجـــب أن يكـــون هـــد األطفـــالة لـــدى ءالقـــرا غـــرس حـــب أنعلـــى الـــرغم مـــن  ,حـــب القـــراءة لـــديهم 

فـــإن علـــى المكتبـــة المدرســـية أن تعمـــل علـــى تحقيـــق هـــذا الهـــدف ك . وعلـــى ذلـــاســـتراتيجيًا يـــا تربو 

يـــة ئهمهـــا فـــي تكـــوين مجموعـــات مـــن المـــواد القراأتتمثـــل  , تإمكانيـــامـــن  افر لـــديهاو بفضـــل مـــا يتـــ

  تاحتها لالستخدام الميسر للتالميذ والطالب .وإ ير محددة ، يمعا وفق ,نتقاة مال

 متقـــد فـــي أنهـــا عالمجتمـــ فـــي رةكتبـــات المتـــوافمنـــوع الأية عـــن غيرهـــا مـــن ســـر وتتميـــز المكتبـــة المد

وى ســتوفقــا للم ,جــاتهم احتيا الــذين يمكــن تحديــد ,تفيدين ســة مــن المســلــى مجموعــة متجانإخــدماتها 

تطــرأ  التــييــرات والتطــورات غللمت مــن ناحيــة أخــرى و وفقــاً  ى التحصــيلىو والمســت,العمرى من ناحية 

أو االهتمامات الفرديــة التــى تنشــأ بيــنهم . وفضــال ,أو طرق التعليم والتعلم  ,ية لى المناهج الدراسع

علمــين المه ئــأن يتلقــى العــون والمســاعدة مــن زمال نية يمكــســر دالم المكتبــة أخصــائيعــن ذلــك فــإن 

ـــ, ة ســـالعـــاملين بالمدر  ـــا تهـــين تتضـــمن ذال ـــة  مواجب ـــذ ؤو ومســـ ,التعليمي لياتهم المهنيـــة إرشـــاد التالمي

وتزيــد  تعمــق خبــراتهم والتــي ,هج الدراســية مــن ناحيــة منــايــة التــى تثــرى الئالقرا المــوادإلــى  والطــالب

التالميــذ وتنميهــا وتنشــط  رة خبــرةئــدا ســعتو ((حيــث إن القــراءة ,يــة مــن ناحيــة أخــرىئمن مهاراتهم القرا

رفـــة ومع ,لمعرفـــة أنفســـهم ع تطالع النـــافســـاال فـــيهم حـــبع وتشـــب ,وتهـــذب أذواقهـــم  ,قـــواهم الفكريـــة 
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لك فـــإن إتقـــان ذ. كـــ))أزمنـــة وأمكنـــة بعيـــدة  فـــي جـــديحـــدث ومـــا يو  ومـــا ,وعـــالم الطبيعـــة  ,اآلخـــرين 

  المواد الدراسية كافة . فيبدرجة عالية  الدراسيالتحصيل  نالتلميذ م نيمك مهارات القراءة

  

  

  دور القراءة والمطالعة في تنمية لغة الطفل

ع اأنــــو  علومــــات مــــن مختلــــفلمل علــــى اعرفــــة والحصــــو لمل كســــب ائالقــــراءة مــــن أهــــم وســــا

حاضــرها  فــي عــارف اإلنســانيةلماالتصــال المباشــر با مــناإلنسان  نتمك فهي , المطبوعةصادر لما

والتعـــود عليهـــا   والتمـــرس فيهـــا كانـــت القـــراءة وٕاذاوتنتقـــل بـــه عبـــر األزمـــان واألمكنـــة .  ,وماضـــيها

مـــا تكـــون ضـــرورة وأهميـــة  أكثـــر فهـــي ,والثقافـــة  فـــرد مـــن األفـــراد ينشـــد العلـــم أليضـــرورة أساســـية 

يلتهم إلــى ســو  فهــيعرفــة لميخطون خطواتهم نحــو التــزود بــالعلم وا الذين ,بالنسبة للتالميذ والطالب 

  ون .ؤ ما يقر  ععلومات من خالل تفاعلهم مموال ,الخبرات  اكتساب كثير من

تلفـــة خالم ليميـــةاحـــل التعمر ية المقـــررة علـــى الســـيـــة المـــواد الدرابالتر  ءوعـــادة مـــا يصـــنف علمـــا

يتفقــون علــى أن القــراءة  مــا غالبــاأنهــم  إالعلــى المــواد الدراســية األخــرى،  وتأثيرهــا، ألهميتهــا طبقــا

ث كونهــا مــادة يــمــن ح أهميتهــاال تكتســب ألنهــا  ,اد الدراســية جميعهــاو مقدمــة المــ فــي تــأتىيجب أن 

 التـــيات غــوغيرهــا مــن الل , يـــةبة العر غــضــمن منــاهج الل يتعلمهـــا التلميــذ التــيمــن المــواد الدراســية 

اب ســيل واكتحصــألنهــا تعــد الوســيلة الفعالــة الوحيــدة التــي تمكنــه مــن الت بــل, تــدرس بالمدرســة فقــط 

التـــأخر أو  فـــإن و بالتـــالي ية .ســـرادمختلـــف المـــواد ال فـــيوالحصـــول علـــى المعلومـــات  المعرفـــة ،

 الــرأيوال ينبــع هــذا  ,الدراســية بقيــة المــواد  فــيســبيل تقدمــه في قا ئهذا يمثل عا الضعف في القراءة

حيـــث أظهـــرت  ,والطـــالب  ذأجريـــت علـــى التالميـــ التـــيالبحـــوث التربويـــة  وٕانمـــا أثبتتـــه ,غ امـــن فـــر 

 ا إيجابيــا مرتفعــا بــين القــدرة علــى القــراءة كمــا تقيســها االختبــارات المقننــةبطــهنــاك ترا أن(( جهــا ئنتا

  .الدراسي "م دللقراءة والتق

والزمـــة للتكـــوين  فإنهـــا ضـــرورية الدراســـي ,التحصـــيل  فـــيأثرهـــا الواضـــح وٕاذا كانـــت القـــراءة لهـــا 

وتفـــتح أمامـــه أبـــواب  ,خبراتـــه  رةئـــتوســـع دا فهـــي (( , فـــرد مـــن األفـــراد ألي الـــذاتيوالنمـــو  الثقـــافي ,

 ,حــل المشــكالت  فــيوتســاعد  ,مقــاييس التــذوق  وتهــذب ,لية والمتعــة ســوالقــراءة تحقــق الت ,الثقافــة 

ومـــن هنـــا كـــان )) واالجتمـــاعي  الشخصـــيالتوافـــق  فـــيه عدوتســـاالعلمـــي , داد اإلعـــ فـــيهم ســـكمـــا ت

  . شءمه المدرسة للندواكتساب مهاراتها من أهم ما تق , وتعليمها والتدريب عليها االهتمام بالقراءة

وتفهمهــم , مــا باهتمامــات المعلمــين ئوعلــى ذلــك فــإن القــراءة وطــرق تدريســها يجــب أن تحظــى دا

انيــة . ومــن هنــا كانــت دووج به مــن مهــارات معرفيــةســومــا يكت , قبل التلميــذســتملمــدى تأثيرهــا علــى 

قــة ئوالعنايــة الفا,للمعلمــين بضــرورة االهتمــام بهــا منــاهج تعلــيم اللغــات تتضــمن توجيهــات وٕارشــادات
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بالمدرســـة حتـــى  النظـــاميايـــة التحاقـــه بـــالتعليم دمـــن ب ,للطفـــل بإكســـاب مهـــارات القـــراءة الصـــحيحة

  ة الواعية الصحيحة . ءالقرا يتمكن من

 التــياألداة هــي كثيــر مــن دول العــالم أن القــراءة  فــي التعلــيم األساســيوتؤكــد معظــم منــاهج 

بيـــنهم المســـافات التاريخيـــة  تفصـــل الـــذينيســـتطيع اإلنســـان بواســـطتها أن يتصـــل بغيـــره مـــن النـــاس 

ويتفاعــل معهــا  ,ة مــة أم معاصــر دمتق بمعنــى أن يلــم بالثقافــات المختلفــة ســواء أكانــت ,والجغرافيــة 

ال يتــأتى  جهدًا ذاتيــًا ,وهــذال ذيقتضيه ذلك أن يب , وٕانماواإلنسان ال يستطيع أن يتلقى العلوم شفاها

  للقراءة . داً إال إذا كان مجي

األخــرى، بــل  ن المراحــلو ة وضــرورتها علــى مرحلــة دراســية معينــة دءوال تقتصــر أهميــة القــرا

مهمــا اختلفــت  يالعــاد ناســاإلن بل تتعدى ذلك إلى ,ة كافة ية وضرورية للمراحل التعليميسساأإنها 

 د ,للفــر  نيــةوالوجدا يــةقافثة واليــميــة الفكر نل التئمــن وســا إنهــا ,ته فتوى ثقاسأو تباين م ,تعلمه  جةدر 

 فــييــه والحصــول علــى المعلومــات فقــق المتعــة والتر تح التــيل ئاســمــن الو  يلةســال عــن كونهــا و فضــ

  ه .ست نفقالو 

كريـــة فعمليـــة (( بحتصـــوأ,يـــر مفهومهـــاغة تءاولـــت القـــرانت التـــية المتعـــددة يـــو بر تال ث حـــو للب ونتيجـــة

كالت مشـــمـــا يواجهـــه مـــن  حـــل فـــيتخدمه ســـقـــده وينعقليـــة يتفاعـــل القـــارئ معهـــا ويفهـــم مـــا يقـــرأ وي

 البصــري كر علــى اإلدراصــتقم ييمفهومهــا القــدن كــا نبعــد أ , )) ةيــف الحيو قــالموا في بهاع فاواالنت

   .عليها  والتعرفتبية موز المكر لل

المعلومـــات  ثبـــدرتها علـــى قـــوعهـــا و نوت يثـــةال الحدصـــوعلـــى الـــرغم مـــن تطـــور وســـائل االت

 ئلذه الوســاهــ مواســتخدا ,ة بــالمكتو  ال تعتمــد علــى الكلمــة ,تقليديــة  والثقافة والمعرفة في أوعية غير

الـــذى  موالهـــدف العـــا ,ة فـــقاثعمـــاد العلـــم وال ظلســـت القـــراءة إال أن 0يميـــة لالتع فـــي العمليـــة حجـــانب

ا مــن حيــاة الفــرد اليوميــة . همــم اً ءو جعل الكتب والقــراءة جــز ه ,قيقه تح المكتبية إلى مةى الخدعتس

 يمكـــن التـــية فـــادر المعر صـــال بمصـــإلـــى االت فهةاشـــاع والمماالســـت طـــابعة مـــن فـــاثقل القـــن يرســـوتي

 نبإمكــا ة المكتبيــةنــبــات والمهالكلمــة المكتوبــة . كمــا تــؤمن المكتإلــى صــحتها , خاصــة  طمئنان اال

خـــالل الكتـــب والقـــراءة  مـــن الـــذاتيقيـــق الـــتعلم تحو  , يـــةميـــة الذاتنول إلـــى مجـــاالت أوســـع للتصـــالو 

والتقـــدم  ييل الدراســـصـــي للتحئيســـالر  المجـــال هـــية ءالقـــرا نبـــأ ليمكـــن القـــو  فإنـــهة . ولـــذلك يـــالفرد

 ((و ,هاضــق أغرايــقتح فــيتامــا  نكــاد يكــو اعتمــادا ي ةالتعليميــ وتعتمد عليها العملية ثقافي,وال يالعلم

  " زيلهيم علت ىة ال يتحقق سو ءالقرا نه دو نوالتعليم على أ بيةالتر  ياند الرأي فييتفق 
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.  

  ـ حق التلميذ أو المتعلم في القراءة :3

 نيكــاد يكــو  االهتمــام بهــا نإال أ,م المختلفــة يمراحــل التعلــ فــيهميــة القــراءة أمــن  غمالــر  علــى

م يالتعلــ فــياالســتمرار  فــيالطــالب  درةق ىوعل ,التعليم  ىتؤثر عل سلبيةرة هشكل ظايا مم وما,معد

اء دراســتهم نــذ والطــالب أثميــبها التالســيكت التــي المهــارات ند ســبق القــول بــأقــ. و ي والجــامع العــالي

 قـــدما,ر ســـيوقـــدراتهم فـــي ال ماســـتعداداتهعلـــى  راً شـــمبا تـــأثير المراحـــل التعليميـــة المختلفـــة تـــؤثر فـــي

ـــيم فـــي  ,بنجـــاح وفعاليـــة  ـــا  ,والجـــامعي العـــاليالتعل ـــة للتالميـــذئالبـــرامج القرا أهميـــة تـــأتىومـــن هن  ي

تخطيطهــــا فــــي  ,يو المكتبــــات المدرســــية ئن يتكــــاتف المعلمــــون وأخصــــاأيجــــب  التــــي ,والطــــالب 

والطــالب لــدى التالميــذ  واالطــالع ةءلى غرس وتنمية عــادة القــراإدى في النهاية ؤ يث تحب ,وتنفيذها

    غفالها والتقليل من شانها.إال يمكنه  ,اليومية  دفر اة اليمن ح أساسيا اءة جز ءوجعل القرا ,

در صــأ ,الــتعلم  اب مهــاراتســات ، واكتغــالل وٕاتقــان ,ية صــخشة فــي تكــوين الءالقــرا وألهميــة

  National Council Teachers of English ليزيــة نجاللغــة اإل لمعلمــي القــوميالمجلــس 

.  ))  The Stu dents Right to Readة ءالقــرا فــيحــق الطالــب ((يقــة ثاليــات المتحــدة و و بال

المدرسية والمعلمين يعملون علــى تحقيــق مــا  كتباتمال ألخصائيييقة دليل عمل ثهذه الو  وأصبحت

تــارون المــواد خوي ,التربويــة  األنشــطةويخططــون  ,يــة ئالقرا امجر ويضــعون البــ ,جاء بها مــن حقــوق 

ة يــالتالالعشــرة تمل هذه الوثيقة على البنــود شية . وتئل الطالب القراو احتياجات ومي كفل تلبيةالتي ت

:  

  التعليمي , فيكون : لهيحصت في ةاسيسا أقو قوولد، وبالغ ح ,بجب أن يضمن لكل طفل 

 فــيرغبتــه  وترضــى تثيــر ,مــة ئة مالئــبي فــيسن المدرسة  لما قبفترة  فيأن يعيش  فيله الحق ـ 1

  اك .اإلدر 

  ة .صساليبه التعليمية الخابأيقبل كفرد له قيمة  أن فيله الحق ـ 2
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ر ســيتيأن ، و  ةءالقــرا يتعلم على يد معلم مؤهل تأهيال كافيا علــى خطــوات تعلــيم أن يله الحق فـ 3

را فــي ثلهــذا المعلــم االتصــال بــآخر البحــو  ال الق  فــيفعاليــة  قعــن أفضــل الطــر  ,  فضــالً  ةءمج

  تعليمها.

  القرائية . قدراتهو ير مهاراته و لتط عتمتاسله لال الكافيالوقت  إتاحة فيحق له ال ـ 4

  كل فردى.شتقدم ب ه منز م ما يحر ن يقيَّ أق معدالت تقدمه الذاتية ، و فو و مين أن فيله الحق  ـ5

االجتماعيــة  مية أوســة فيمــا يتصــل بالمشــكالت الجصــالحصــول علــى خــدمات خا فــيلــه الحــق  ـــ 6

  تؤثر على فعالية تعليمه . التى ,ية سالنف آو

والقــدرة  الجيدةالخبرة  ي مكتبات تتوافر لهئصاأخدارتها إة شاملة يتولى بد مكتو له الحق فى وج ـ 7

المكتبــة مــزودة بمجموعــات مناســبة مــن  ن تكــونأمتكاملــة . و  يــةم خدمــة مكتبييــة علــى تقــدفالكا

  اسعة .اهتماماته الو  رةئتياجاته وداحية التي تلبي ائالمواد القرا

ــ 8 نهايــة المرحلــة حتــى يــة ، ئدرســة االبتداممــن الءًا برنــامج قــراءة تتــابعي متــدرج بــد فــيلــه الحــق  ـ

  الثانوية .

الــدائم بمصــادر  توى متقدم يكفــل لــه االتصــالسلى مإمتابعة تنمية مهاراته القرائية  فيله الحق  ـ 9

مرحلــــة  أعلــــى أوانويــــة ، ثال المرحلــــة فــــيته ســــبعــــد االنتهــــاء مــــن درا ,المعلومــــات المطبوعــــة 

  . إليهال صتعليمية ي

القرائيــة كراشــد  ميــة مهاراتــهنوت ,لــتعلم القــراءة كمــا يجــب  المالئمــةفــرص للــه الحــق فــى تــوفير ا ـــ10

  قافية.ثال وٕاثراء االهتمامات ,حقيق أغراض وظيفية تمن أجل 

د تكـــوين شـــتن دول العـــالم التـــى عفـــي جميـــ ,الطـــالب  عقـــوق جميـــالحل هـــذه من تشـــأ أجـــدرومـــا 

الكتســاب  راً و باعتبارهــا محــ ةءيــة وعلميــة تعتمــد علــى القــرافبويــة وثقاتر ة علــى أســس ئالناشــ األجيــال

  تمع .جللفرد والم الثقافيوالتكوين  ,المعلومات 

إال  ,ة ءبــالقرا ة فيمــا يتعلــقصــخا ,بهــا ءمين هــذه الحقــوق ، والوفــاأأنــه ال يمكــن تــ الطبيعــيومــن 

ــ الــذى ,ة ءمدرســية ، ودعمهــا لبــرامج القــراعــن طريــق مســاندة المكتبــة ال جــو (( تــوفير  ىيعتمــد عل

يــة . ئاد القراو جيــدة ومتنوعــة مــن المــ عــاتو ومجم ,الح فــى الفصــل والمدرســة صــناســب قرائــي )) م

مدرســـة تتـــوفر بهـــا اإلمكانـــات الماديـــة , مـــن المـــواد  ة مركزيـــة بكـــلبـــبوجـــود مكت إال يتـــأتىوهـــذا ال 

لذين تتاح لهم الفرص المتعددة لاللتقــاء المباشــر مــع الكتــب  يختــارون القرائية , حيث أن الطالب ا

منها ما يوافــق ميــولهم , ويواكــب احتياجــاتهم , ويحقــق أغراضــهم القرائيــة , يكونــون أكثــر قــدرة علــى 

  االستفادة من البرامج القرائية التي تخططها وتنفذها المدرسة .

  األساسي :ـ المكتبة وبرامج القراءة في مرحلة التعليم 4

فــإن المــربين  , ولــذلكتمثل القراءة فى مرحلة التعليم األساسى حجر الزاوية فى العملية التعليميــة 

. ويمكــن عــرض والعلمــي  والثقــافي . وفي تقدمه الدراســى ,فى تكوين الطفل  أهميتهايركزون على 
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وترســـيخ أهميتهـــا فـــى  ,لمهـــارات الالزمـــة الطـــراد نموهـــاا كســـابهمإ و  , لألطفـــالأهـــداف تعلـــيم القـــراءة 

  نفوسهم فيما يلى:

    ر.سفى سرعة وي أ_ إتقان مهارات القراءة حتى يفهم الطفل ما يقر 1

         من كلمات, وتصحيح ما علق بذهنه  ,تنمية الثروة اللغوية باأللفاظ واألساليب الجديدة  ـ 2

  امية .ع     

  بها. اعتمستها واالقذو تو  ،ة لفتالمخ األدبعرف على صور ت: فى الءةراقخدام الت_ اس3

  ادرة عن فهم واقتناع .ص ,ية متزنة عموضو  أحكامين و استخدام القراءة لتك ـ4

  عنه . الصحيحوالتعبير  ما يقرأية قدرة الطفل على فهم متن ـ 5

 عــنالحيــاة  ومواقــف راته االجتماعية والفكريــة بتعــرف أفكــار الكبــاردبرات الطفل وتنمية قخثراء إ ـ6

  ءة .طريق القرا

  الشخصية المشكالت لوح ,ية دتخدام القراءة فى تكوين اهتمامات وميول جساـ 7

  فال .طلدى األ واالطالع القراءةغرس حب  ـ 8

  الشخصية . التشجيع على استخدام الكتب والمطبوعات كمصادر للمعلومات وتكوينـ 9

فــى   الثانيــةأم ,  ألولــىاســواء بالحلقــة  ,تجاهــل أهميــة الــدور الــذى تســهم بــه المكتبــة  نوال يمك

احتياجاتــه . فقــد توصــل المربــون إلــى  وتــوفير كافــة , لمدرســةس لبرنــامج القــراءة الحديثــة باسم أيتقد

ى. إن برنــامج تعلــيم القــراءة يظــل ئــيــة والنشــاط القرائالقرا المهــارات اكتســابوجــود عالقــة وثيقــة بــين 

األطفــال فــى  عويجــب علــى جميــ ,للقــراءة تلقــين األطفــال العمليــات الفنيــة  حــد دإذا وقــف عنــ قاصــراً 

النشــاطات  ائمــة فــىداركة الشــاألمر التوصل بأنفسهم إلى اكتساب مهارة فن القراءة خــالل الم نهاية

ذى قيمــة حتــى  ئاألطفال بشــد يث على ضرورة تزويدة . ويركز برنامج القراءة الحسية بالمدر ئالقرا

مــــن  دفإنـــه البـــ ,الوفـــاء بهـــذا الهـــدف  المكتبــــة أرادتوٕاذا وحتـــى يتعلمـــوا كيـــف يقـــرؤون .  ,يقـــرؤوا

التــــى تشــــتمل علــــى القصــــص والكتــــب  , المشــــوقةاألطفــــال  تزويــــدها بمجموعــــات كبيــــرة مــــن كتــــب

رج مــن الســهل دوتختلف مستوياتها بحيث تتــ ,عة من االهتمامات سواًا الموضوعية التى تغطى آفاق

  إلى الصعب .

   قرو فــلتعــرف ال تعلــيم القــراءة كانــت نتيجــة ناى ميــدفــقيقهــا تحل الخطــوات التــى أمكــن ضــأف نإ

 ة إلــى تفــاوتفاضــباإل ,والميــول  دراتقــاالســتعدادات وال حيــثالفرديــة بــين األطفــال واخــتالفهم مــن 

ير المــواد المكتبيــة ســمهمــا فــى تي اً ية دور ســالمدر  ة . وتــؤدى المكتبــةءعلــى القــرا اإلقبالرغباتهم  فى 

  فل وآخر.طبين  قالفرو  هذهي لمقابلة االحتياجات التى تغط

يــة . ئوالمهــارات القرا اتر ة الخبــيالكتساب وتنم ةعو متن فرصاً  األطفالة أن تمنح بكتمال عطيستوت

كيفيــة  األطفــاليــتعلم  حيــث , طفقــ الواســعة قــراءةعــن طريــق ال إال ترابــالخ هســاب هــذتوال يمكــن اك

 مكمــا تقــد, ذوق الفنــىتــة الميــوتنيــة والعلميــة بديمتها األق ديرقتو على الكتب  الشخصيتكوين الحكم 



 21

يار كــل كتــاب ختال كثيرةفى كتب  والبحثعالم الكتب عن طريق التنقيب  افشسائل اكتو  لألطفال

رغبــون لمــا يوالهــادف  الصــحيحار يــاالخت إلــىلوا فــى النهايــة صــحتــى ي ,ابهة شــالكتــب المت ولتعــرف

  .قراءته 

 لألطفــالالكافيــة ص بواســطة إتاحــة الفــر  م,مــارى الــى األخــفعــة أدى ئــنــامج القرار كتبــة البمال عتــدفو 

ل علــى صــو ن الحو تطيعســالتــى ي ,األخــرى المــواد المكتبيــةو  عراجموالمفيد لكتب ال الواعيتخدام سلال

المجــاالت التــى  أهــمتماعية من جوتعتبر العلوم والدراسات اال ق والمعلومات من بين طياتها.ئالحقا

بــل يتعــداه إلــى  ,اد فقــط و المــ رر دور المكتبة على تــدبيصقتوال ي ,ة ءمن القراع هذا النو  إلىتاج حت

أيضــا  المــواد المكتبيــة ، كمــا يتطلــب أنــواع عيــه والتــدريب علــى كيفيــة اســتخدام جميــجوالتو اإلرشــاد 

اطات شــمــن هــذه الن تفادة الكاملــةســحتى يمكــنهم اال ,ة بكتمال فيالفنية المتبعة  باإلجراءاتتعريفهم 

  اح .نجهارة و مب

 أنراءة . وكمــا قــلل يــة الدافعــةو ر الكتــب الجذابــة يعتبــر فــي حــد ذاتــه نوعــا مــن اإلثــارة القتــوفي إن

لــى الكتــب الممتعــة الجذابــة إالنظــر  فــإن مجــرد ء,تهاشــيل اســاجهــة محــل للحلــوى تجعــل اللعــاب يو 

ق نيــر الجميــل األهــحيــث إن المظ ,الجمــالى للمكتبــة  ظهــرمهنا أهميــة ال رزة وتبءيفتح الشهية للقرا

لــى إومــن ثــم االتجــاه والميــل  ,ادرهاصــويثير لديه الرغبــة فــى اســتخدام م, ادهايذب الطفل إلى ارتيج

  القراءة .

 ,التعليميــــة  ة الطفــــلر م خدمــــة مكتبيــــة مكملــــة لخبــــيالمكتبــــة المدرســــية بقــــدرتها علــــى تقــــد زوتمتــــا

جديـــدة .  ويـــدعم ميـــوالً  فشـــويكت ,ينمـــي ميولـــه  أنلة صـــتمتطيع عـــن طريـــق الكتـــب والقـــراءة الســـيو 

ض المواقــــف و واقعيــــا يعــــ اً موقفــــ تمثــــل فإنهــــا ,لنشــــاط هــــادف  ة الطفــــل محــــوراً ءوعنــــدما تكــــون قــــرا

ال أتيحت وإنالفصل .  ة داخــلءعلــى دروس القــرا غــىطنعة التــي تطصــالم ر لألطف عة ءراقالص ف ة الواس

ولكـــن  , طقـــرر فقـــمال يرســـدر علـــى الكتـــاب المصـــالمعرفـــة ال تقت أن يدركســـ ,فـــى موضـــوع معـــين 

تتكون لديــه المهــارة فــى ســو  ,افية إضــول منهــا علــى معلومــات صــيمكــن الح خــرىأ رهنــاك مصــاد

طريــق  فــل عــنطها الســبت القيمــة التــى يكترام المعلومــات مــن عــدة مصــادر. إن الخبــيوتقــو ر اختيــا

تلــف مخيته مــن صــشخ تنميــةو  ,الطفــل الذهنيــة  قثــر كبيــر فــى توســيع آفــاأذات  ,ة الواســعة ءالقــرا

  جوانبها.

  

  تحقق القراءة الحرة األهداف التالية :و 

الحديثــة تؤكــد علــى  حيث إن االتجاهات التعليمية والتربويــة ,األخذ بمبدأ التعليم الفردى للقراءة  ـ 1

يختلــف عــن غيــره مــن  ,كفــرد مســتقل  بمعنــى أن يــتم التعامــل مــع التلميــذ ,أهميــة تفريــد التعلــيم 

  التالميذ طبقا للفروق الفردية .

  له ورغباته .و ته وفقا لميقراءتقى مايريد ني نيث يمكن للتلميذ أحة . المرون ـ2



 22

المدرســية المقــررة  تمكين الطفل الذكى من أن يستزيد من المعارف والخبرات خارج نطاق الكتــبـ 3

  واه .ستلم ية مناسبةئوتمكين الطفل المتوسط الذكاء من إيجاد مادة قرا ,

مــن  وتكســبها مزيــداً , ت التــى تزيــد الكتــب المدرســية وضــوحاتلبيــة احتياجــات الطفــل مــن المعلومــاـ 4

  الحياة وتقربها إلى واقع حياته .

المدرســــى  الكتــــاب عال يســــتطيلــــى معلومــــات وميــــول واتجاهــــات وقــــيم وعــــادات إتلبيــــة الحاجــــة ـــــ 5

  تغطيتها بمفرده .

ا بــين مجــاالت عهنو وت ة ،يمن ناح األطفالوى ستمة لمئة الخارجية مالءاد القراو ن مو تك أنالبد و 

تمتــاز  أن. كمــا يجــب أخــرىة يــناح عيب الميــول مــنشــاعد علــى تســحتــى ت ,تلفــة خوموضــوعات م

معلومــــات  األطفـــالحتـــى ال ترســـخ لـــدى  ,ق ئوالحقــــا علومـــاتمال ةالعلميـــة وصـــح واألمانـــةبالدقـــة 

 يين فــوالمشــارك ,المكتبــة  أمــينلية ســؤو يــة يعــد مئيــد للمــواد القرالجا تيــارخن االإفــ كة . ولــذلئــخاط

 رهـــا قـــدرة علـــى الوفـــاء باحتياجـــاتثوأك ,المـــواد لألطفـــال  أفضـــلول صـــو  نلضـــما, تيـــارخعمليـــة اال

  باع حاجاتهم القرائية .شعن إ فضالً  ,وتعميق أهدافها ,اهج الدراسية نالم

إذ  ,ج ئمضــمونة النتــا أو ,ى ليســت آليــة ئــافعــة للبرنــامج القرادال المكتبــةوعلــى أيــة حــال فــإن قــوة 

تمرار. كمـــا يجـــب أن ســـليـــه باعالالزمـــة  خطـــيط البرنـــامج بعنايـــة مـــع إدخـــال التعـــديالتإنـــه يجـــب ت

إلــى  ,تبــات بــاإلدارة التعليميــة مكراســية واللدالمــواد ا يشــترك فــى التخطــيط مــدير المدرســة وموجهــو

رســى المدرســة  دوكــل مــدرس مــن م ,المكتبــة  وأخصــائي األساســي , عــن التعلــيم المســؤولينجانــب 

  غة العربية. الل خاصة مدرس

  ـ المكتبة وبرامج القراءة في مرحلة التعليم الثانوي :5

 يــأتي ,هــذا الســلم  فهــو مرحلــة وســطى مــن ,يحتل التعليم الثانوى مكانًا متميزا من السلم التعليمــى

التعلــيم الجــامعي. وتتمثــل أهميتــه فــي أنــه  ى واإلعــدادى) وقبــلئ(االبتــدا األساســيبعد مرحلة التعليم 

فتــرات نمــوهم ، وهــى مرحلــة المراهقــة التــى تضــم مــن الوجهــة  ب فــى مرحلــة مــن أحــرجيتعهــد الطــال

 ســم مرحلــةق. وت))ســنة 18إلــى 12متــدة مــن مالزمنيــة فــى الفتــرة ال أعمــارهم عتقــ اد الذينفر أل((الزمنية 

 ,ســـنة  15 إلـــى12راهقـــة المبكـــرة مـــن ســـن ممـــرحلتين متميـــزتين ، أوالهمـــا مرحلـــة ال إلـــىالمراهقـــة 

 15ســن  خرة مــنأوثانيتهما مرحلة المراهقــة المتــ الحلقة األولى من التعليم األساسي ,رحلة وتقابل م

ية والعقليــــة ســــميــــرات الجغالمت ، وتتســــم هــــذه الفتــــرة بكثــــرةالثــــانوي وتقابــــل مرحلــــة التعلــــيم  18إلــــى 

كيل شــتباشــر علــى مير ثلهــا مــن تــأ لمــاالمــربين  لذلك نالت عناية ,ية نية واالجتماعية والوجدافسوالن

وهــي نتيجــة  ,وســطى بــين مرحلــة الطفولــة ومرحلــة الرشــد مرحلــة((فهــي  ,تقبلية ســرد المفــشخصية ال

 ية لمقابلـــةســـتقـــع عليـــه أعبـــاء أسا الثـــانوي. وعلـــى هـــذا فـــإن  التعلـــيم ))بعـــدها ولـــى وتمهيـــد لمـــالأل

  هم .نمو  أطوارياجات الطالب في طور مهم من تاح
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هم بهــا المكتبــة فــى تحقيــق ســت ,واالعتراف بها كمجــاالت  يةيمكن استنباط األهداف التالبالتالي و 

  ية للمدرسة الثانوية :و والترب األغراض التعليمية

  . الذاتى كسابهم مهارات التعليم,وإ لمام الطالب بمواد االتصال ومصادر المعلومات إ ـ

  واضحا . كلة تحديداشكالت وكيفية تحديد المشتدريب الطالب على أسلوب حل الم ـ

  . قكارى الخالتر االبيكتفوال ,ر العلمىيفكتال تالطالب مهارا كسابإ ـ

كتبــة معلــى ال ورة كاملــة دون االعتمــادصــب األهــدافا الشــك فيــه انــه ال يمكــن تحقيــق هــذه ممــو 

مــن  أز جــال يتءًا ت جــز حصــبأو , رية شــودت باإلمكانــات الماديــة والبز ذا إتطيع ســالتــى ت ,المدرســية 

عــن  ضــالً ف، أهدافــهيــق حقل التعلــيم لتئوســا أهــم ن تكــون مــنأ التعليمــي,ج هالبرنامج المدرسى والمــن

ث يــح ,تعداداته وميولــه ســق قدراتــه وافــو  الثــانويالتعلــيم  يالطالــب فــ ونمــيــه جالفعال في تو  اإلسهام

واالســتدالل وحــب  رحلة تشهد تطور النمو العقلى للطالب وظهور قدرات عقلية كالتجريدمال إن هذه

خرة وتحتــاج إلــى رعايــة أالمراهقــة المتــ ذلــك مــن القــدرات التــى تظهــر فــي مرحلــة وغيــر ,االستطالع 

  على النمو واالكتمال والنضج . ساعدتهامل ,ستمرين موتدريب  وٕارشاد صةخا

 إلكمــالتعــد الطالــب  فهــى ,ةجــوظيفــة مزدو  ,بق ذكرهــاســذا كانــت وظيفــة التعلــيم الثــانوى، كمــا إ و 

فــإن أهــداف المكتبــة فــى المدرســة , ه فســالوقت نفي ياة لحفي اولالندماج  ي,تعليمه العالى والجامع

  ن تتضمن المجاالت التالية :أالثانوية يجب 

ـــ  الثقـــافي واالجتمـــاعيلزيـــادة فهـــم وتـــذوق وتقـــدير التـــراث  وٕارشـــادتـــوفير خبـــرات تعليميـــة وتوجيـــه  ـ

  . واالقتصادي والسياسي

  وأهدافه وقدراته. الطالب الفردية وميولهلمقابلة احتياجات  المناسبةتوفير الخدمات التعليمية  ـ

  مشكالتها . ومساعدته على التكيف ومواجهة,_ توفير احتياجات نمو الطالب فى فترة المراهقة

  .يالثقاف جيع استمرار التعليم والنموشلت ,المكتبات األخرى عبأنواتعريف الطالب  ـ

هــا ال نأى مجــال محيث إن  ديث ,الحة بمفهومها ءمن القراضذه المجاالت تتهول بأن قويمكن ال

بح صــوبذلك ت, له  وراحم عةو نوالمتعة سالو اة ءراقكانت ال ، إال إذاضمر  جهه على و ب ءافيمكن الو 

 التعليمـــيلتـــدعيم البرنـــامج  مـــةالالز  التعليميـــةالمـــواد  كال وأنـــوعشـــة أفـــم كايلتقـــد تبـــراً خم((  بـــةالمكت

 ءبـــذكا ءكـــار واألرافطالـــب للتعامـــل مـــع األلكـــل  ةبســـانالم صر فـــال يرفوتـــو  , ممكنـــة جـــةى در قصـــبأ

 درقــ أقصــى تحقيــقتؤدى إلى بيئة ى فو  ,ة والقدرة ءافبالك نيتميزا جيهإرشاد وتو  من خالل ,وتركيز

  .))من التعليم  ممكن

ة ءالقــــرا ادةعــــى تأكيــــد فــــو  حيــــة ,مــــن نا ســــيةالمدر  بــــةللمكت التعليمــــيقيــــق الــــدور تحار طــــى إفــــو 

هم نالتــى تمكــ ,والمهــارات  اب الطــالب القــدراتســعلــى إك بــةالمكت تعمل ,أخرى حيةنا نواالطالع م

ى مـــــن فم بالقـــــدر الكـــــاهوالـــــى تزويـــــد, أنـــــوع المكتبـــــات  لمختلـــــفدام الـــــواعى والمفيـــــد خمـــــن االســـــت

 ,تمرســالــتعلم الــذاتى والتعلــيم الم ضللمكتبــات بغــر  راد اســتخدامهمطــال مــةالالز  يــةالمعلومــات المكتب
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ود صــالمق سبق القــول . ولــيســم التغير كمــا ئرنا الداصى عف لتعليميةا لباتطم المتهالذى يعد من أ

 ود تزويــدهصــولكن المق صص,ستوى التخميحيط الطالب بعلوم المكتبات على  نأية بتالمك بيةبالتر 

المكتبـــات  ليم الســـتخدامســـه األســـاس اللـــر فاســـب مـــن المهـــارات ، التـــى تـــو نبالقـــدر الكـــافى أو الم

روريا ضــبح صــأ يــةالمكتببيــة القــدر االســتخدامى مــن التر (( ذا هــو . ضاألغــرا لمختلــفادرها صــوم

 ةى الدراســـفـــمجـــاالتهم  عو نـــوعلـــى ت ,ة ءراقـــال ىفـــســـتوياتهم م مختلـــفين علـــى ثوالبـــاح ءلكـــل القـــرا

تمكــنهم مــن  يالتــ ,ل األســاليب فضــى تزويــد الطــالب بأماالســتخدا درقــذا الهــمن ضــويت لبحــث ))وا

 ميظــنت قر طــو  , ى المراجــعفــ والبحــث ,والمقــال  البحــثعــداد إ ةريقــطالمعلومــات و  ادرصــم متخداسا

ال صــالالزمــة لالت ول علــى الخبــرةصــية للطالــب الحبالمكت بيةدامها. وتهيئ التر خاستكيفية و  بةالمكت

  اب المزيد من الخبرة .ساكت ح لهيرة التى تتبابه الخسأى إك ,وعة نادر المعلومات المتصبم

خــالل ســنوات ,ومــن ضــمنها مهــارات القــراءة  ,ات المكتبيــة ا الشــك فيــه أن اكتســاب المهــار ممــو 

إذ إنهـــا أول مـــا يقابـــل  ,المدرســـية المكتبـــة اف هـــدراســـة بمراحـــل التعلـــيم المختلفـــة تعـــد مـــن أهـــم أدال

ى مــا تــوفره لــه مــن خبــرات ومهــارات دمــ ىلهــا علــ امهداســتخ وســيعتمد ,القــارئ مــن أنــوع المكتبــات 

  ته .سمكتبية أثناء فترة درا

  رشاد القرائي :ـ اإل 6

االتجاهــات التعليميــة إذا كان المفهوم الحــديث للقــراءة , كمــا أكدتــه البحــوث التربويــة , ونــادت بــه 

وربــط المعلومــات المقــروءة  ,واالســتنتاج  يرها عــن طريــق التفكيــرسالحديثة يتضمن فهم المعانى وتف

ل المشـــكالت التـــى تقابـــل المـــزيج مـــن المعلومـــات لحـــ واســـتخدام هـــذا ,ابقة للقـــارئســـبالمعلومـــات ال

إلــى إخفــاق المدرســة  ((بعيدة عن تحقيق هذا المفهوم . وقد أدى ذلك  فان مدارسنا مازالت , القارئ

أن  عــادة القــراءة والميــل إليهــا فــى نفــوس التالميــذ منــذ بدايــة حيــاتهم التعليميــة . وال شــك فــى غــرس

تجهــر بهــا الجامعــات  التــى ,كوىالشــ هذا المظهر من مظاهر النقص فى تالميذنا من أبرز دواعــى

ضــعف الثقافــة العامــة عنــد كثيــر مــن  كمــا أنهــا مــن أهــم األســباب التــى أدت إلــى ,والمعاهــد العليــا

  . والعملية وٕالى ضيق آفاقهم العلمية ,التالميذ

 نالعربــى ال يقبلــو  ى العــالمفــ الثانويــة سالب المدار ط نأ نيةالميدا ثو حلب1د أظهر عديد من قول

 سى المــدار فــق بــى يطئــلالرشــاد القرا ماســة الــى بــرامج جــةوأنهــم بحا ,ة فــالهاد عيــةالدا علــى القــراءة

 اتجاهــاتمــى نالتــى ت ,راءاتهم إلــى القــراءات الجــادة جــه قــيو  ســية,ة علــى اخــتالف مراحلهــا الدرافــكا

 ىفــدة  كلمــا تقــدموا ئــفع والفانتعود علــيهم بــال نيمكنها أ ,يمتهاقى فالشك  بهم مهاراتسوتك ,التعلم 

 تضـــيفالتـــى ال هلة , الطـــالب عـــادة الـــى القـــراءات الســـ جـــهيت حيـــث ,ىســـيل الدراصـــوالتح ســـةالدرا

ار ســيح هــذا المصــحمــن المهــم تن كــا لــذا , يــةدراتهم العقلقــمــى نأو ت ,ارب جديدة لهم تجخبرات أو 

 مخططــةبإعــداد بــرامج  ,هم فمعــار  تنميــةى االســتقاللية فــبهم همــوا تنميــةجيعهم علــى شــريــق تطعــن 

: جــذب الطــالب  أولهمــا ,قين أساســيين شــى مــن ئــالبرنــامج القران ى وعــادة مــا يتكــو ئــراقلالرشــاد ال
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جيــه : تو وثانيهمــا. اعية ة الو ءراقيا إلى الجتدري, واألخذ بأيديهم  بةالقراءة إلى المكت ين عنضالمعر 

م البرنــامج تلز ســوي وعات .ضــوع مــن المو ضل المواد بكل مو فضالطالب المقبلين على القراءة إلى أ

 نراد يجــب أكــأفطــالب لتعــرف ا نإفــ تقل  لــذاسرد مفالب على أنه طمع كل  ى الجيد التعاملئالقرا

 ,ى القــدرات واالســتعدادات والميــول فــاوين ســوا متســلي الطــالب نإذ إ ,ىئــبق جهــود اإلرشــاد القراســي

ة يثــة الحديــلتعليمعــن اآلخــر. وهــذا مــا نــادت بــه االتجاهــات ا ردكــل فــ ة تميــزيردف قرو فتوجد  وٕانما

 )  individualized instructionيــد التعلــيم (ر ال وهــو تفأتعليمــى عــام ،  أعلى مبدت ركز  حيث

.  

 إلــىالحمــاس  يــر فيــهثوي,  بالطالــب الموهــوب ، او المتقــدم دراســيا أيضــااد القرائــى شــويعنــى اإلر 

إذ  ,دة لديــه يــيــة جدئراول قيــم عــن تنميــة الواعيــة ، فضــالً  تلــى القــراءاإ هجهــو يــد مــن المعرفــة ويز م

 أنالدراســات  ضــحتقرائيــة مناســبة ، فقــد أو  وليــلــب الموهــوب ماليس بالضرورة أن يكون لــدى الط

يجــب بــذل  توفــى هــذه الحــاال ,ددة حــمو يــة قليلــة ئميــول قرا بين لــديهمو وهــمهنــاك بعــض الطــالب ال

  . نشأميول واهتمامات جديدة ذات  رس وتنميةغالجهد ل

فــي بــرامج  والتوجيهاد شاإلر ية كلوجي لعملسيللجانب ال يةساسأمبادئ  ةر ش(فارجو) ع توردأد قو 

  : هي العشرة، وهذه المبادئ وتحقق أهدافها  نشودم على الوجه المتتى تح , القراءة

  خل غير المباشر:ـ المد

بالكتــب والموضــوعات حــداث وربــط هــذه األ ,ويتم عن طريق إثارة التلميذ باألحداث التى يمر بهــا

  يمكن أن تثير اهتمامه بالقراءة .التى 

  إظهار الرضا:ـ 

حتــى ال  ,دون نقــدستحســان بمــا يقــرأ اال بإظهــارويتم ذلك عن طريق تشجيع التلميذ علــى القــراءة 

  يعزف عن القراءة .

  ـ التحدي:

ويعنــي إثــارة اهتمــام التلميــذ الموهــوب الســريع القــراءة إلــى مزيــد مــن القــراءة الهادفــة بتوجيهــه إلــى 

  , التي قد يعلو مستواها عن مستوى قراءات أقرانه .الكتب 

  ار:تياالخ ـ إتاحة

  . ضغط ندو  قراءته ى فرغبون يار ما تيذ الخيالمتلل يةك الحر تر به  ويقصد

  تطالع :سثارة حب االـ إ

لــى إ بأنفســهميصــلوا  حتــي ,لــى القــراءة إ وجيههمتفادة مــن حــب االســتطالع لــدى التالميــذ بتــســاال

  لة التى تدور فى أذهانهم .ئجابات عن االسإ

  ـ إثارة الدوافع
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 صتهيئـــة الفـــر  لـــىإباإلضـــافة  ,االهتمامـــات الفرديـــة لـــدى التالميـــذ كويــتم ذلـــك عـــن طريـــق تحريـــ

  ة .ءراقعلى ال جعات التى تشر والخب

  دراك وجهة نظر القارئ:ـ إ

  ته .اهتماما لى ما يلبيإاده شر إ ويقصد به تعرف وجهة نظر التلميذ فيما يحب أن يقرأ و 

  : ئن كل شع هناك كتاباً  أنن عالفكرة  سغر ـ 

  اهتماماتهم  ىال تلب ة بدعوى أنهاءالقرا لىإ نال يسعو فى حالة التالميذ الذين  المبدأويفيد هذا 

  تنازل والمالطفة :لتجنب اـ 

التلميــذ شــديد  ألن بغــي,ا ينممــكثــر أة بمالطفــتهم ءفــى تملــق التالميــذ للقــرا اإلسرافيجب عدم  إذ

  ة .ءهذا التملق إلى عزوفه عن القرا أدىوربما  ,اسية سالح

  

  

  الجذاب : لـ اختيار الشك

  . يةئم المواد القراجدى وحماد به العناية بالشكل الصويق

ـــ يط قـــراءاتشـــولتن,  القرائـــى لإلرشـــادالطـــرق  أفضـــلوتعـــد الوســـائل التاليـــة مـــن  ارة ٕاثـــ، و ذالتالمي

  لمفيدة .لى مزيد من القراءة الواعية واإاهتمامهم 

  التعريف ـعن الكتب  يثالحد ـة صساعة الق ـة الحرة ) ءة المكتبة (القراصح

  ة .ءأندية القرا ـض الكتب ر معا ـبالكتب ومؤلفيها 

وتمرســوا فــي  ،المدرســية  المكتبيــة تم الخــدمايدقــفــي ت الً يعملــوا طــو  الــذينن يبيتبر رواد المكتعيو 

ــ القرائــياإلرشــاد  أن ,تلفــة لهــم خالم واألنشــطةم الخــدمات يتقــد ــ فــي عيق القلــب مــن الخــدمات  عموق

يكــون  أنيجــب  )) الوقــت المناســب لكتــاب المناســب للطفــل المناســب فــيا (( المكتبيــة كافــة . وأن

أو  , القــراء طي ربــئالمدرسية . ويتضمن اإلرشاد القرا اتبالمكت أخصائييكم عمل حعار الذى يشال

 ســواء أكــانوا قــد ليهــاإتــاجون حي أود التــي يريــدونها بــالموا ,ن الكتــب و ويتصــفح تعرضــونسالــذين ي

ســيتم توفيرهــا م أ ,ة بالمكتبــة ر افو واد متــمــال أكانــت ءوســوا , لم يعربــوا عنهــا أم ,عن حاجاتهم  أعربوا

ومعرفـــة  , القرائيـــةواد مـــال هـــذا يتطلـــب وجـــود مجموعـــات واســـعة مـــن أنيعـــي ب. ومـــن الطمســـتقبًال 

لــــى الكتــــب المناســــبة إار غالقــــراء الصــــ لهــــم توجيــــه ىيتســــن ىتــــح ,يقــــة ثبهــــا معرفــــة و  األخصــــائيين

  .أيضا ميولهم مع ق فاو والتي تت ,اتهم وقدراتهم جايالحت

 ,بهــذا الــدورم ية القيــاســالمكتبــات المدر  أخصــائيوذا تجنــب إنــه أ ,بصــفة عامــة  ,ويمكــن القــول 

،  اإلعــالمل ئســاعنهــا لو  بــذلك يتخلــون فــإنهم , األســبابســبب مــن  أليولية ، ســؤ وتحمــل هــذه الم

ص للتالميـــذ صـــالمخ بـــاألدب هـــؤالء رفـــةمعالهم . وقـــد تكـــون و ومـــن علـــى منـــ ,والمعلمـــين  واآلبـــاء,

  الزمن . عليها ىأو عف ,ومعلوماتهم قاصرة  ,دودة حم
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 أنيمكــن  ,المدرســية  كتبيــة التــى تقــدم فــى المكتبــاتمأو البــرامج ال األنشطةوهناك عدد قليل من 

قامــــة إأو  ,ية ســــبالفصــــول الدرا مثــــل : الحــــديث عــــن الكتــــب , ىئــــالقرا اإلرشــــادمــــن  ءاً يعتبــــر جــــز 

فــى غــرس  إلشــراكهم لآلبــاءبــرامج تعــد  , أوكتبية فى موضوع معين مالمعارض التي تضم المواد ال

التالميــذ علــى  جيعتعمــل علــى تشــ واألنشــطةهــذه البــرامج  . وكــل أبنــائهمة لــدى ءوتنميــة عــادة القــرا

 ((ابة لطلــب جكثــر مــن مجــرد االســتأي يعنــي ئــالقرا اإلرشــادلخدمــة . ولكــن ا بهــذه بأنفســهماالنتفــاع 

العالقــة  بة قــد تكــون بدايــة الطريــق الســتمرارجاتســعلــى الــرغم مــن أن هــذه اال , ))ته ءلقرا ريد كتاباأ

كتبـــة تتـــوافر لديـــه لماأخصـــائي  فـــإنهـــذه العالقـــة ،  تتأكـــدى المكتبـــة والتلميـــذ. وعنـــدما ئخصـــاأبـــين 

مــن تقــديم المــواد  أكثــريتطلــب  ىئــن مجــال اإلرشــاد القراإواد. مــيفضــله التلميــذ مــن الرفــة بمــا عالم

الـــذى يمكـــن أن  , بـــاألدباب الخبـــرة ســـاكت التلميـــذ علـــى مســـاعدةلـــى إد تـــولكـــن يم ,نفســـها للتلميـــذ

وهــي مرحلــة معرفــة الكتــب  ,ىئــخــرى فــى التقــدم القراأمرحلــة تــأتى . ثــم  ليــهإبه عنــد تقديمــه  عتمتسي

لجعـــل  يــرةثك صفــر  ر، كمـــا تتــوافئيــةرة اهتمامــات التالميــذ القرائـــدا عســيو وت ,واســتخدامها رجعيــةمال

  بها. واستمتع قرأهاين الكتب التي و ه عن عنانفسالتلميذ يتحدث ب

  االهتمام : رةئاالعتبارات التالية في دا عيجب وض ,ىئاد القراشوعند تخطيط اإلر 

  اب منها .قتر واال المجموعات ـ

  ملين بالمكتبة .ـ قدرات العا

  ـ التعزيز .

  ـ القياس والتقويم .

    Dictionariesـ المعجم اللغوي  6

 أيــةوجودهــا فــي  عــن ىيــة المهمــة ، التــى الغنــعالمعــاجم اللغويــة أو القــواميس مــن الكتــب المرج

تــدريب التالميــذ والطــالب علــى  التــي ينــاط بهــا ,ية ســدر مة البــة المكتصــات ، وخابــمكتبــة مــن المكت

معــانى الكلمــات التــي تقــابلهم خــالل قــراءاتهم ،  لــىإرشــادهم إ يــة ، و غو البحــث فــى المعــاجم اللكيفيــة 

ــ األجنبيــةللغــات  أو ,ة العربيــة غــأكانــت لل ســواء ـكمــا أن منــاهج تعلــيم اللغــات   ضــمن وحــداتتت ـ

  ص كل نوع ، والتدريب علىئرف أنواعها وخصاعوت ,البحث فى المعاجم  عن طرق ةيسدرا

  رها.هشأاستخدام 

حقيقيـــة تنمـــي  اتر ن اكتســـاب هـــذه المهـــارات والتمـــرس فيهـــا يتـــيح للطـــالب خبـــألم بـــه ســـومـــن الم

  ستمرة .موية بصفة غثرواتهم الل

ويبـــين طريقـــة  الكتـــاب الـــذى يتنـــاول الفـــاظ لغـــة مـــا،((المعجـــم بأنـــه  ))كســـفوردأ (( سرف قـــامو عـــيو 

تمل على بعض هــذه الجوانــب شي ا، وقدتقاقها وتاريخهشنطقها ومعانيها واستخداماتها ومترادفاتها وا

  .))دون غيرها
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أو  , اللغــةمزدوجــة وٕامــا اول لغة واحدة فقــط ، نتت أيما مفردة اللغة ، إوتكون المعاجم اللغوية ، 

  . من ألفاظ في لغة أخرى ين ما يقابلهابوت األجنبيةلفاظ اللغات أتناول تمتعددة اللغات ، 

  ية :بر عاجم المع( أ ) ال

ولهــم  ,ويــة غالمعــاجم الل تبويــبو ن العرب كانوا مــن أوائــل رواد تصــنيف أية خئق التاريتؤكد الحقا

 مويــون هــذا االهتمــاغويرجع الل ,كبيراً  اهتماما واهتموا بها الهجري, األولمنذ القرن  أتاريخ طويل بد

لمســلمين ا مإن اهتمــا ((ريف ، ويقولــون : شــالحــديث الن الكــريم و الفائقــة بــالقرآ المســلمينالــى عنايــة 

  .))للمعاجم اللغوية  األولىكان النواة  يثالحدن و رح غريب القرآشب

  .المعاني ية نوعان : معاجم األلفاظ ، ومعاجم لغو المعاجم الو 

  معاجم األلفاظ :ـ 

  ة من األلفاظ .ظف عن معنى لفشالك يئ فر اعد القاسوهى التى ت

  

  :المعاني معاجم  ـ 

الــذى يقصــده  يجــاد لفظــة تعبــر عــن المعنــىإئ فــى شــأو المن األديبوهى التى تساعد الكاتب أو 

  بير.عت قدصأ

 نمــطتقر علــى ســت نأبها ، قبــل ينيفها وترتصت قطورات فى طر تعاجم العربية بعدة مولقد مرت ال

  ) المتبع حاليا .ئي(االلفبا ئييب الهجاتالتر 

  ب التى اتبعت مايلى :يتر ع التاومن أنو 

  ب مخارج الحروف :سح تيبالتر ـ 

ه طبقــا بــالــذى رت, هــذا الترتيــب فــى معجمــه (العــين )  ))الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدى (( بــعقــد اتو 

الشــفهية  الحــروف بمجموعــة  وانتهــى ,بمجموعــة الحــروف الحلقيــة  أفبد ,من الفم وف خارج الحر مل

  يم .متمها بحرف الخالتى 

  ـ الترتيب حسب األبواب والفصول :

يــرة خالحــروف اال بسيا حئهجا األلفاظول صيه أفة ، وترتب ساس القافيأيب على تف بالتر عر وي

يــــة نماثص فــــى كــــل بــــاب صــــويخ رين بابــــا)شــــمانيــــة وعث أيرف بــــاب (حــــص لكــــل صــــمنهــــا، ويخ

 التــاليال مثــب أوائــل األلفــاظ . ويبــين الســح ترتــب األلفــاظ حيــثرين فصــال لحــروف الهجــاء، شــوع

  ول :صوالفاألبواب فى  األلفاظيب تكيفية تر 

  ب الثاء فصل الراء .راث : با

  راح : باب الحاء فصل الراء 

  راق : باب القاف فصل الراء 

  رام : باب الميم فصل الراء 
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فــى لســان  ))ابــن منظــور ((و ,فــى الصــحاح  ))رىهالجــو  ((ولقــد ســار علــى هــذه الطريقــة كــل مــن 

يــة بمعــاجم العر فــى ال هــذه الطريقــة بــعفــي القــاموس المحــيط ، وال تت )) الفيــروز آبــادى(( و ,العــرب 

  الحديثة .

  ي):ئلفباى (األ ئب الهجايالترتـ 

لـــى أصـــلها إ ترتـــب الكلمـــات بعـــد ردهـــا حيـــثة ثـــب فـــى المعـــاجم العربيـــة الحدييـــع هـــذا الترتبـــويت

  فالثالث . الثاني، ثم  األولب الحرف سح زيادتها ,وتجريدها من  ثي ,الثال

  ث المعاجم التالية :ليها الطالب والباحإة التى يحتاج غمعاجم الل أهمومن 

  نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى ألبيربية ) عة وصحاح الغتاج الل ( الصحاحـ 1

  تة مجلدات .س)» ـه393 ـ332(

 األبــوابالفصــول . و  مــن معــاجم ، ورتــب علــى األبــواب العربيةاللغة  ىمن أقدم ما صنف ف ووه

  . األوائلب سح لوالفصو  األواخر,ب سح

  ,)هـ71ا  ـ630ر (و ل الدين محمد بن بكر بن منظلجما , ربعلسان ال ـ 2

  عشرون مجلدا.

بالشــواهد، ويــذكر وأغناهــا  , األلفــاظمعــاجم  عجمأومن  , وأدبيةويعد هذا المعجم موسوعة لغوية 

 ضــةرهــا، ويعــرض للروايــات المتعار يوغواألمــاكن ل ئوالقبا األشخاص أسماءتق من اللفظ من شما ا

ف الثــاني ر ي فــى الحــئوالفصــول ، ويراعــى الترتيــب الهجــااألبواب ب سواها. وهو مرتب حأقويرجح 

 ترتيــبرف الثالــث بعــد مراعــاة الحــب يــكمــا يراعــى ترت ,كــل بــاب وفصــوله  مــن الكلمــات الــواردة فــى

  ة .يى الكلمات الرباعف الثاني الحرف

  )هـ817_729آبادى ( زلمجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو  , المحيط سالقامو  ـ 3

  جلدات .م أربعة 

كلمـــة  , وأصـــبحتيـــة و بعـــد ذلـــك علـــى المعـــاجم اللغ هاســـم أطلـــقعجـــم حتـــى ملقـــد اشـــتهر هـــذا ال

مــن الكلمــات التــى يكثــر  يــراً ثكاختصــر  ,ة هــذا المعجــم غزيــرة مكثفــة دعجــم . ومــامقــاموس تعنــى ال

  منها: مثل (ج تعنى كلمة جمع ) موز بدالً ر ح واكتفى بر الش ءتكرارها في القاموس أثنا

ى مقدمتــه ، وهــو فــارات صــتخآبــادى الــى هــذه اال الفيــروز أشــار) ولقــد ععنى جمع الجمــت و(جج 

  رب .عثل لسان الممرتب 

 عطبــ ,)هـــ538-467رى (شــمحمــود بــن عمــر الزمخ اهللاار جــالقاســم  ألبي»  البالغة أساس ـ 4

  بعد ذلك فى مجلد واحد كبير. درصثم  ,1941دار الكتب بالقاهرة عام  عمجلدين في مطاب ىف

يــدور اســتعمالها  التــى األلفــاظتمل علــى شــبــل ي ,اللغــة  ألفــاظ ععجم علــى جميــمتمل هذا الشولم ي

 . كلهــا بعــد ذلـــ زيـــةجامال المعــاني ثــم ,علـــى حقيقتهــا األلفــاظبــين الحقيقــة والمجــاز فيـــذكر معــانى 
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ب وراعــى فــى الترتيــ ءرتب على حروف الهجا ية . وقدبداأل صعر وبالنصو شهد بالشما يست وكثيراً 

  .أصلها لى إوذلك بعد ردها  ,ثم الحرف الثالث  ,انىثالحرف ال ثم ,من الكلمة  األولالحروف 

معجــم  وهــو  ,)هـــ780( الــرازيبكــر بــن عبــد القــادر  أبــىمحمــد بــن  لإلمــام , مختــار الصــحاح ـــ 5

ذى ب الترتيــب الــســح اً ومدلوالتها. وكان مرتبوأوزانها  األلفاظين فى تعرف صيغ ئيلبى حاجة المبتد

 رأتالمعــارف المصــرية  ارةز و  أنال إ ,والفصــول  األبــواب حاحه علــىصــفــى  )) الجــوهرى((اتبعــه 

ب المصــباح لإلمــام يــمثل ترت الثانيثم  , األولالهجائى على اعتبار الحرف  يرتب على الترتب أن

 مــاال حــذف مــع،  ليهــاإعب علــى الطالــب ردهــا صــلى كل مادة مشتقاتها التــى يإن ترد أو  ، ميو الفي

هيل علــى الطــالب ســللت وذلك ,صل الكتاب أبشرط المحافظة على  النشءسامع من يطرق أ يينبغ

. وصــدر فــى مجلــد ))محمــود خــاطر(( به على هذا المنــواليقد عنى بترتو .  األلفاظفى البحث عن 

  واحد.

  )هـ766بن على الفيومى ( لمحمد المصباح المنير ـ 6

مــاال يالئــم الطــالب  وحــذف ,ه حــســية بعــد تنقير مد طبعــة عوهــو جــزءان فــى مجلــد واحــد. وقــد طبــ

  ائل الكلمات .أو  راعتبا تبت علىر ية القديمة التى عربهر المعاجم الشمن أو هو  ,منه 

  ية ، مجلدان .بة العر غالل ع. مجم طيسالمعجم الو  ـ 7

اتــه يز ممومــن وحــديثها , ،  ة قــديمهاغــيعنــى باللو  ,يــة بالمعــاجم العر  ثيعتبر هذا المعجــم مــن أحــد

بــت ثيو  ,رة صــالعامــة المعا يــاةالحتقر مــن ألفــاظ سبما ا واألخذ ,ائعة شلحات العلمية الطذكر المص

القرآنيــة  باآليــاتهد شــتسماي يــراً ثوك يــة .بة العر غــالل عهــا مجمــقر عربــة التــى امال وة أثــحدمال األلفــاظ

ية حالمــواد اإليضــاكمــا يضــيف  ,الرفيعــة  األدبيــة يــة والنصــوصعربال واألمثــال يــثحادالكريمــة واأل

  . اآلالت أوالنبات أو الحيوانات  رل صو ثالالزمة م

ــ ,وهــو معجــم ســهل االســتعمال  ترتيــب  فــي , وروعــيالكلمــات  أوائــلب ســح اً مرتــب ترتيبــا هجائّي

، العقلــي  ي علــى المعنــىســوالمعنــى الح, المجــرد علــى المزيــدو  األســماء,علــى  األفعــالم ياده تقــدو مــ

  الالزم على المتعدى. والفعل , ىز جامعنى المعلى ال الحقيقيالمعنى و 

  :ثالثًا 

  بين المكتبة التقليدية والمكتبة الحديثة  

ارتبط مفهوم المكتبة المدرسّية التقليديــة بــالمفهوم التقليــدي للــتعلم هــذا المفهــوم القــائم علــى التلقــين 

  كوين العقل النقدي / / يتهم التلقين بأنه يقتل القدرة على اإلبداع واالبتكار وال يساعد على ت

وهـــذه المشـــكلة القديمـــة الجديـــدة يجـــب أن ننظـــر إليهـــا فـــي ســـياقها التـــاريخي وبشـــكل موضـــوعي 

يمكننا من إبراز خطورتها على المفهوم المســتقبلي لتطــوير التعلــيم دون أن ننكــر دورهــا الســابق فــي 

  صياغة ثقافة اإلنسان وتحديد مالمح إنسانيته .
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فــي طفولتــه إلــى فتــرة حضــانة طويلــة يــتعلم فيهــا مــن أســرته وبيئتــه عــن  خلق اهللا اإلنسان محتاجاً 

طريق التلقين والمحاكــاة الكثيــر , ومــع تعقــد المجتمعــات البشــرية نمــت أهميــة هــذا النــوع مــن التعلــيم 

ــًا مــع مجتمعــه وتشــكلت عبــر ذلــك منظومــات  وامتــد إلــى فتــرة أطــول فــي حيــاة الفــرد ليصــير متكيف

تتوارثهــا األجيــال وقــد انعكــس ذلــك علــى التعلــيم بشــّدة باعتبــاره يمكــن األفــراد الســلوكيات والقــيم التــي 

مـــن اســـتيعاب تـــراكم المعـــارف فـــي المجتمعـــات البشـــرية وانتقـــال الخبـــرات مـــن الكبـــار إلـــى الصـــغار 

  وبذلك صار التعليم نشاطًا تقليديًا محكومًا بالنقل والمحاكاة .

ؤسســات التعليميــة وعالقتهــا الداخليــة والمجتمعيــة ولعــّل هــذا يفســر الجمــود النســبي فــي أشــكال الم

وٕان لعبــت هــذه المؤسســات دورهــا بنجــاح فــي ظــل التــراكم التــدريجي للمعــارف ومحدوديــة التواصــل 

واالنفتاح ومع تزايد هذه الفرص من ناحية وتزايد معدالت التراكم المعرفي من ناحية أخرى ظهــرت 

ــيم وظهــرت أهميــة تطــور أوعيــة المعلومــات مشــكلة اعتبــار التلقــين عقبــة علــى طريــق تطــوير  التعل

  للتغلب على هذه العقبة 

  ـ دور المكتبة في ضوء المفهوم التقليدي للتعليم : 

لعبــت المكتبــة فــي التعلــيم التقليــدي دور المدرســة أو األكاديميــة وســاحة النقــاش والســجال المولــدة 

آخــر . لقــد كانــت المكتبــة ومازالــت  للمعارف الجديدة والمحافظة علــى تراكمهــا ونقلهــا مــن جيــل إلــى

أداة رئيســية للتــوارث الثقــافي للبشــر , لعبــت ذلــك الــدور قبــل ظهــور الطباعــة وتضــاعف دورهــا بعــد 

  ظهورها وسيستمر هذا الدور في عصر المعلومات والنشر اإللكتروني .

ــ اريخ واكبــت المكتبــة وخــدمت التعلــيم التقليــدي بشــكل تلقــائي ونــاجح فــي مــرحلتين مهمتــين مــن ت

  المعارف البشرية هما : 

  وحدة المعرفة األولى / عندما كانت الفلسفة أم العلوم  -1

  مرحلة التخصيص وتفريع المعارف البشرية  -2

وهـــي مطالبـــة اليـــوم بمواكبـــة المرحلـــة الجديـــدة لوحـــدة المعرفـــة وهـــي قـــادرة بفضـــل الثـــورة العلميـــة 

  .والتكنولوجية على النجاح في هذه المرحلة الجديدة 

لقد لعبت المكتبة دورها في ضوء المفهوم التقليدي للتعليم القائم علــى التلقــين والنقــل والــذي اتســم 

  بـ :

ـ اقتصار عملية التعليم والتعلم على الكتاب المدرسي أو الكلمة المطبوعة كمصدر وحيــد للمعرفــة 1

.  

ييــز للفــروق والحاجــات ـ حصر عملية التعليم والتعلم فــي الحــدود الضــيقة للفصــل الدراســي دون تم2

  الفردية .

ـــ المغــاالة فــي التوكيــد علــى الحقــائق والحفــظ واالســتظهار فــي ضــوء ســيادة االمتثــال التقليــدي فــي 3

عمليـــة التعلـــيم والـــتعّلم التـــي تركـــز علـــى منطقـــة ( اإلدراك ) لـــدى الطـــالب , التـــي تتضـــمن : 
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وهي تقصر عن التطــرق إلــى منطقــة ( المعرفة ـ الفهم ـ التطبيق ـ التحليل ـ التركيب ـ التقويم . 

التأثر ) الشخصي بما تتضمنه من التلقي واالستجابة والتقدير والتنظيم والتوصيف مؤديــة إلــى 

توفير العمق واتساع أفق التفكير وقوة الصلة بالموضوع بصورة تتجــاوز حــدود وقيــود المحتــوى 

  في الكتاب والفصل .

ــ العزلــة وانفصــال المســؤولية . فالمــدرس 4 جهــاز إرســال غيــر متفاعــل مــع الطــالب وأمــين المكتبــة ـ

يعمل بمعزل عن التفاعل , فهو يمّد االثنــين بمــا يطلبــان ويكــون متــوفرًا فــي المكتبــة , والطالــب 

في نهاية األمر هو المسؤول عــن محّصــلة عمليــة التعلــيم , لقــد جــرت محــاوالت كثيــرة لتحســين 

ـــيم والـــتعلم , واستشـــعر الجميـــع فـــي  الـــدول المتقدمـــة والناميـــة علـــى الســـواء أهميـــة عمليـــة التعل

إحــداث تغييــر جــذري فيهــا وفــي دور المكتبــة كمركــز للمعلومــات والــتعلم ويكــاد اإلجمــاع ينعقــد 

حــول االنفجــار المعلومــاتي بحاجاتــه المســتقبلية فــي ضــرورة إحــداث التغييــر الجــذري المطلــوب 

يم ويحكــم تقيــيم النتــائج المأمولــة التــي فــي عمليــة التعلــيم والــتعلم هــذا التغييــر يمتــد إلــى المفــاه

  تستهدف بناء عقول جديدة تنجح في التكيف اإليجابي والتفاعل المستمر مع العالم الجديد .

  ـ االنفجار المعلوماتي وأثره على التعليم :

تشــير التقــديرات إلــى أّن تضــاعف المعلومــات البشــرية األول قــد اســتغرق أكثــر مــن ســبعة عشــر 

تضاعف الثاني تّم في مــدة قــرن ونصــف القــرن بينمــا التضــاعف الثالــث تــم فــي نصــف قرنًا , وان ال

قــرن فقــط , وأن المعــّدل الحــالي للتضــاعف يكــاد يقــّل عــن عشــر ســنوات فاالنفجــار المعّرفــي يبــدو 

  جليًا ومبّررًا .

 لقد أفرز هــذا االنفجــار ثــورة تكنولوجيــة ، تتبــادل معــه عالقــات األخــذ والعطــاء ، وقــد أثــرت علــى

حيـــاة األفـــراد والشـــعوب ، وغيـــرت خريطـــة االتصـــاالت واالنتقـــاالت ، بحيـــث صـــار العـــالم صـــغيرًا 

ومترابطــــا ، لــــيس مــــن الممكــــن وال مــــن المســــتحب أن ينعــــزل فيــــه أحــــد . لقــــد صــــارت الكثيــــر مــــن 

األنشـــطة والمشـــكالت كوكبيـــة الطـــابع ، وتحتـــاج إلـــى وعـــي مشـــترك مـــن ســـكان هـــذا الكوكـــب    ( 

  ـ األمراض ....الخ )للمساهمة في تنظيمها أو حلها .  التجارة ـ البيئة

هــذه هــي مالمــح العــالم الجديــد ، التــي فرضــت التحــدي الخــاص بصــياغة حقــول جديــدة ألجيــال 

التعلــيم بهــذا الوضــع , وكيــف  ةقادمة ، تستفيد من فرصه وتتقى مخاطره .هل يمكن أال تتأثر عملي

ــيم يمكنهــا االســتجابة لــه , لقــد استشــرف التربويــو  ن مــا يجــب عملــه , موضــحين أهميــة دخــول التعل

والـــتعلم فـــي مرحلـــة انتقاليـــة ذات ســـمات مختلفـــة , نـــود أن نوردهـــا فـــي ضـــوء مقارنتهـــا مـــع ســـمات 

التعليم التقليدي الذي مازال سائدا في المؤسسات التعليمية بشكل عام , وهي السمات المــذكورة فــي 

  يمكن أن تلخص فيما يلي :القسم السابق , إن سمات المرحلة االنتقالية 

ــ اســتخدام عمليــة التعلــيم والــتعلم للكتــاب المدرســي كنقطــة توجيــه وانطــالق , مــع اســتغاللها لكافــة 1 ـ

  أشكال األوعية واألدوات الحافظة والناقلة للمعرفة , دون االكتفاء بالكلمة المطبوعة.
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  دية ألفراد هذا الفصل .ـ تبّني مفهوم الفصل الدراسي المفتوح , واالحتفاظ بالحاجات الفر 2

ــ التوكيــد علــى االكتشــاف واالســتعالم وحــل المشــاكل واالســتيعاب وحســن االســتخدام , فــي مقابــل 3 ـ

الحفــــظ واالســــتظهار , علــــى أن تمتــــد العمليــــة التعليميــــة إلــــى منطقــــة التــــأثر , دون أن تتحــــدد 

  بمنطقة اإلدراك , مع العمل المستمر على تشجيع اإلبداع واالبتكار .

بّني مفهوم البرامج التكاملية المبنية علــى أســاس التواصــل والتماســك والوحــدة واالنســجام , بعيــدا ـ ت4

  عن التطور المنفصل من صف إلى صف .

ــــ المشـــاركة فـــي المســـؤولية بـــين الطـــالب والمعلمـــين والعـــاملين فـــي المكتبـــة , بالنســـبة لـــألداء فـــي 5

  العملية التعليمية وفي نتائجها .

  ي هذه السمات وانعكاساتها على التعليم :ما الذي نلمحه ف

ــ إننــا نلمــح فــي هــذه الســمات مــثال أهميــة التخلــي عــن ثقافــة الــذاكرة , وتقــديس أوعيــة المعلومــات 1 ـ

الجامدة كــذاكرة ممتــدة للطالــب واألســتاذ , إننــا نلمــح بدايــة التعلــيم التفــاعلي المفتــوح بمســؤولياته 

  المشتركة .

لم والتعلــيم , نلمــح االحتفــاء بــالفروق الفرديــة للشخصــية , مــع دفعهــا ـ ومع أهمية الجماعة في التع2

إلـــى اإلبـــداع واالبتكـــار , وٕاظهـــار البراعـــة فـــي توظيـــف المعلومـــات و المعـــارف بحيـــث يكـــون 

  الباب مفتوحًا لتوليد معارف جديدة مرّكبة

  ثة :ية الحدميويه والتعليباهات التر جاالت

الــذاتي وضــرورة تربيــة الجيــل الناشــئ  ملــتعلى اعلــكــز ر ت أصــبحت الحديثــة التربوية تجاهاتإن اال

ورســم السياســات التعليميــة وفــق متطلبــات الواقــع الحــالي والمتغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة 

 (pcs)فــــــي ظــــــل بيئــــــة تكنولوجيــــــا المعلومــــــات والــــــتعلم وانتشــــــار اســــــتخدام الحواســــــيب  الشخصــــــية 

جيات الجاهزة ذات التطبيقات العلمية والتعليميــة والترفيهيــة المصحوبة بالتقدم السريع لصناعة البرم

المتعددة ولكل الفئات العمرية مع التركيز على األطفال والشــباب ( طلبــة المــدارس ) وصــارت هــذه 

لتســهيل مهمــة تــآلف المســتفيدين معهــا  ( User friendly )البــرامج تعــرف بــالبرامج الصــديقة 

فة السياســة التعليميــة الحديثــة ولتؤكــد المبــدأ واالتجــاه فــي التركيــز وٕاتقانهــا بتــدريب بســيط لتتــرجم فلســ

علــى تنميــة المهــارات واإلبــداعات الفرديــة للطلبــة عــن طريــق نشــاط الــتعلم الــذاتي هــذا المبــدأ الــذي 

يعتمد بناء شخصــية الطالــب المســتقلة بعيــدًا عــن التحفــيظ والتلقــين مســتعينا ومســتخدما لكافــة أوعيــة 

لم ) المتاحــة التــي توفرهــا لــه المكتبــة المدرســية وهكــذا نجــد أن تحقيــق األهــداف المعلومــات ( الــتع

التربوية المتطورة ال يمكن له أن يتم أو ينجح ضمن المفهوم التقليــدي لخــدمات المكتبــات المدرســية 

  , وال بد للمكتبي من التغيير والتجديد والتحول في خدماته نحو المفهوم الجديد .

دأ عهــد دخــول المكتبــة المدرســية ضــمن المفهــوم الجديــد لهــا الــذي عليهــا أن ومن هذا المنطلق يبــ

  تتبناه عاجًال أم أجًال .
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  المفهوم الحديث للمكتبة المدرسية : 

تعــد المكتبــة المدرســية بمفهومهــا الجديــد المحــور الــذي ترتكــز عليــه االتجاهــات التربويــة الحديثــة 

ـــة المدرســـية اآلن وســـيلة تربويـــة  ـــاهج كافـــة . فالمكتب ـــتعلم وخدمـــة المن ـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف ال فعال

الدراسية وتعزيزها , وفي الكشف عن ميــول الطلبــة وتنميــة قــدراتهم فــي اســتخدام مهــارات تكنولوجيــة 

متطورة تساعد في تنشئة جيــل واع ومثقــف مبــدع ومبتكــر قــادر علــى مواجهــة التطــورات المســتقبلية 

  يومًا بعد آخر . ومعايشتها في ظل بيئة تكنولوجية تتسع رقعتها

وٕان المدارس التي تنتهج مناهج عصرية يقوم بــالتعليم فيهــا أســاتذة يســايرون هــذه النظــرة التربويــة 

المتقدمــة , تكــون المكتبــة المدرســية فيهــا قلــب البرنــامج التربــوي النــابض وأداتــه القويــة القــادرة علــى 

نهـــا ركيـــزة أساســـية فـــي الـــتعّلم إمـــداد المدرســـين بالمعلومـــات لـــدعم المنهـــاج الدرســـي إضـــافة إلـــى كو 

الــذاتي والمســتمر للطلبــة . إن االتجاهــات الجديــدة تؤكــد علــى أهميــة المكتبــة فــي الســياق التربــوي 

ـــة وأهـــدافها وخـــدماتها بـــأمين المكتبـــة ( اختصاصـــي المعلومـــات )  والتعليمـــي وربـــط الثقافـــة المكتبي

ســية والمهــارات المكتبيــة والمعلوماتيــة والمدرس والطالب الذي يتوقع له أن يكتسب من المناهج الدرا

والتكنولوجيـــة مــــا يلــــزم لتفجيـــر الطاقــــات الكامنــــة لديـــه مــــن أجــــل الوصـــول المســــتقل إلــــى مصــــادر 

  ةالمعلومة التي يحتاج إليها إلشباع متطلباته التعليمية والبحثية والترفيهي

ن القــرن العشــرين إن التطــورات التكنولوجيــة وانفجــار المعلومــات التــي شــهدها النصــف الثــاني مــ

أعطــى للمكتبــات ـ ومنهــا المدرســية ـ موقعــًا جديــدًا وأحــدث فيهــا تغييــرات جذريــة وصــار لزامــا علــى 

أمنــاء المكتبــات ـ الــذين صــاروا يعرفــون اآلن باختصاصــيي المعلومــات ـ أن يســتثمروا ويوظفــوا هــذه 

قــديم وتطــوير الخــدمات التكنولوجيا في اإلجراءات الفنية من فهرسة وتصنيف وٕاعداد فهارس وفــي ت

معتمــدين فــي ذلــك علــى بنــاء وتنميــة مجموعــة تضــم كافــة أوعيــة ومصــادر المعلومــات ( الــتعلم ) 

التــي تيســر نقــل المعلومــات والمعرفــة مــن خــالل االســتعانة بحاســتي الســمع والبصــر , ومــن أبرزهــا 

فــي المكتبــة  المــواد الســمعية والبصــرية التــي عرفــت مــن خــالل العديــد مــن المصــطلحات والتســميات

المدرســــية . وقــــد تغيــــرت هــــذه التســــميات نتيجــــة لتأثرهــــا وتفاعلهــــا مــــع التطــــورات فــــي السياســــات 

واألســاليب التربويــة أو خــدمات المعلومــات . فقــد عرفــت قــديما بوســائل اإليضــاح , ثــم تحولــت إلــى 

علم , ثــم إلــى تكنولوجيــا الــت instruction Aidsأو  Media instructionالوســائل التعليميــة 

Educational Technology    ( الحواســـيب ) الـــذي يعنـــي التفاعـــل البشـــري مـــع األجهـــزة

والبرمجيات واستخدام مزيج من المصادر البشرية وغير البشــرية ( اآلليــة ) وصــوال إلــى تعلــيم أكثــر 

  فاعلية للفرد ( الطالب ) 

زال احــد مرادفــات , الــذي كــان ومــا Multi Mediaأمــا مصــطلح األوعيــة أو الوســائط المتعــددة 

, فهو معــروف فــي حقــل التربيــة والتعلــيم   Audio Visual Materialsالمواد السمعية والبصرية 

لبرنــامج أو أكثــر يضــم مجموعــة مــن المــواد الســمعية والبصــرية فــي موضــوع محــدد , أو اســتخدام 
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لتــأثير فــيهم أكثــر مــن مــادة ســمعية وبصــرية معــا فــي آن واحــد , وذلــك لشــد انتبــاه الطلبــة ولزيــادة ا

أو الحقائــب  Multi Media Kitsأثنــاء الــدرس . كمــا ارتــبط بهــذا المصــطلح مصــطلح آخــر : 

التعليميـــة , وهـــي عبـــارة عـــن حقيبـــة تعليميـــة فـــي أحـــد الموضـــوعات تضـــم أكثـــر مـــن مـــادة ســـمعية 

  وبصرية .

مكتنــزة فقد ارتبط بالحواســيب واألقــراص ال Multi Mediaأما المفهوم الحديث لألوعية المتعددة 

CD-ROM   والمتفاعلــةInteractive   التــي تعــد مــن أهــم نتــائج التطــورات التكنولوجيــة التــي

لمســـت أهميـــة المـــواد الســـمعية والبصـــرية ودورهـــا المـــؤثر فـــي العمليـــة التعليميـــة , إذ تـــم دمـــج كافـــة 

) فـــي أوعيـــة المعلومـــات المســـموعة والمرئيـــة ( الثابتـــة والمتحركـــة ) مـــع الكلمـــة المكتوبـــة ( الـــنص 

  . Multi Media وعرف بال 1987مكتنز ومتفاعل ظهر ألول مرة عام  ( CD )قرص ليزري 

هــذا مــن ناحيــة مصــادر وأوعيــة المعلومــات ( الــتعلم ) التــي دخلــت المكتبــة المدرســية لتغيــر مــن 

اتجاهاتهــا الخدميــة التــي أثــرت فــي تســميات المكتبــة ذاتهــا , وصــار لهــا العديــد مــن التســميات التــي 

ــــة المعاصــــرة منهــــا ومــــن هــــذه تعكــــس  مفهومهــــا وفلســــفتها الجديــــدة تماشــــيا مــــع السياســــات التربوي

  التسميات : 

  .  Learning Centerـ مركز التعلم 

  .  Multi Media Centerـ مركز األوعية المتعددة 

  .   Resource Centerـ مركز المصادر 

  . Instructional Media Centerـ مركز مصادر التعلم 

  .  Comprehensiveبة الشاملة المكت ـ

وتعكس هذه التسميات ( مركز , تعلم , أوعية متعددة , مصــادر , شــاملة ) التحــول الجــذري فــي 

فلســفة ومفهــوم ومجــاميع وخــدمات المكتبــات المدرســية , وشــمولية كافــة أوعيــة المعلومــات المقــروء 

  وتربوي وتعليمي للطلبة . والمسموعة المرئية واإللكترونية لتكون مركز إشعاع فكري وثقافي 

  أهداف المكتبة المدرسية الحديثة 

إن المكتبة المدرسية شأنها شأن بــاقي أنــواع المكتبــات أهــدافا واضــحة ومحــددة . وقــد ارتبطــت هــذه 

األهــــداف بالتربيــــة والتعلــــيم وتنوعــــت وتطــــورت طبقــــا لتطــــورات سياســــة التعلــــيم وأهدافــــه . فــــالتعليم 

ا ذاتيــا ســليما يمــنحهم فرصــا متوازنــة للمشــاركة فــي شــتى جوانــب المعاصــر صــار يهــدف إلــى إعــداد

الحيـــاة العلميـــة والعمليـــة , وكثـــرت المصـــادر التـــي تناولـــت أهـــداف المكتبـــة المدرســـية . ولكننـــا هنـــا 

ـــة المدرســـية  ـــة الجديـــدة للمكتب سنعرضـــها باالســـتناد إلـــى مصـــادر تناولهـــا بشـــكل منســـجم مـــع الرؤي

  كاآلتي : 

  التعلم الذاتي .  ـ ترسيخ االتجاه إلى1

  ـ دعم المناهج والمقررات الدراسية للطلبة .2
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ـ دعــم المنــاهج والمقــررات الدراســية للمدرســين خاصــة فــي مرحلــة التعلــيم الثــانوي 3

  لغرض تنمية قدراتهم وبالتالي إغناء المناهج والمقررات .

ــــ ومــــع أهميــــة الجماعــــة فــــي الــــتعلم والتعلــــيم , نلمــــح االحتفــــاء بــــالفروق الفر 2 ــــذاتي ـ ديــــة والبنــــاء ال

للشخصــــية , مــــع دفعهــــا إلــــى اإلبــــداع واالبتكــــار , وٕاظهــــار البراعــــة فــــي توظيــــف المعلومــــات 

  والمعارف بحيث يكون الباب مفتوحا لتوليد معارف جديدة مركبة . 

ـ إننا نلمح في هذه الســمات أيضــا بدايــة اإلحســاس بوحــدة المعرفــة اإلنســانية ومتطلباتهــا التعليميــة 3

تيــة. فبعــد التشــعب والتخصــص , أدرك الكثيــرون أن ســرعة تطبيــق المعــارف الجديــدة والمعلوما

البــد وأن تــتم فــي ضــوء مســؤولية مجتمعيــة وأخالقيــة . لقــد صــارت منــاطق التمــاس بــين العلــوم 

الطبيعية والتكنولوجية من ناحية , وبين العلوم االجتماعية واإلنســانية مــن ناحيــة أخــرى , أكبــر 

ــيم المســتقبل . وهــذا يجــب أن يتــرجم مفهــوم البــرامج التكامليــة وغيــره مــن مــن أن يتجاهلهــا تع ل

  المفاهيم .

وبنـــاء علـــى هـــذا التطـــور المفـــاهيمى , علينـــا أن نفكـــر فـــي مكتبـــة المســـتقبل , ودورهـــا فـــي تطـــوير 

  التعليم .

  مفهوم المكتبات الشبكية التفاعلية في المؤسسات التعليمية 

ن تــاريخ المعلومــات فــي العــالم , يمكــن أن يقســم إلــى مــا قبــل لــيس مــن قبيــل المبالغــة أن نــذكر أ

عصــر الكمبيــوتر واالنترنــت ومــا بعــده , ولــيس مــن قبيــل المبالغــة أيضــا أن نــذكر أن تــاريخ الفكــر 

التربــوي والتعليمــي , ودور المكتبــة فــي عملياتــه قــد تــأثر بهــذا التقســيم . لقــد صــارت " المشــابكة " 

م العــالم , فــي عصــر مــا بعــد االنترنــت . وبالتــالي , فهــي مــن أهــم و"التفاعليــة" مــن أهــم شــفرات فهــ

  شفرات تطوير التعليم فيه , وسمات المكتبات التي تشارك في هذا التعليم المتطور .

لــم تعــد هنــاك "مكتبــة" يمكــن أن تتصــف بالشــمول , وأن تقــدم محتوياتهــا ذاكــرة ممتــدة للمعلومــات 

عمليــة تعلــم , تخلــو مــن النقــل والتلقــين النمطــي المحــدود الممكنــة , دون "مشــابكة" ولــم تعــد هنالــك 

  للمعلومات دون " تفاعلية" .

ومن هنا تــأتي الــدعوة إلــى "المكتبــة التشــابكية التفاعليــة" باعتبارهــا الشــكل المســتقبلي القــادر علــى 

  المساهمة في تعليم المستقبل .

بنيتهـــا ومحتوياتهـــا , إلـــى إن الحـــديث عـــن مثـــل هـــذه المكتبـــة يجـــب أن يتخطـــى الجوانـــب الفنيـــة ل

الجوانب المفاهيمية الخاصة بدورها والمهارات الالزمــة لالســتفادة منهــا مــن قبــل كــل المشــاركين فــي 

العمليـــة التعليميـــة . كمـــا أن الحـــديث , يجـــب أن يجعـــل إطـــاره المرجعـــي هـــو المســـتقبل المتجـــاوز 

لى مرحلة واحدة وهنــا البــّد مــن لعقبات الواقع . فقد ال يكون الوصول إلى الدرجة القصوى ممكنا ع

  اللجوء إلى التدرج المدروس . المهم هو أن نجعلها هدفا نابعا من أهميتها وضرورتها .
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وهنا يجب أن نؤكد على بعــض المالحظــات األساســية ، التــي تتالفــى ســوء الفهــم ,وتوصــل لهــذه 

  المرحلة الحرجة واالنتقالية في تاريخ التعليم : 

ات الواقــع ال يعنــى القفــز عليهــا , ولكــن المواجهــة المدروســة لهــا . إن عصــر : إن تجــاوز عقبــ أوالً 

المعلومات ال ينسينا أحوال العالم االقتصــادية ، والتــي تتســم بــالتردي فــي كثيــر مــن المنــاطق ونحــن 

نـــتكلم عـــن االتصـــاالت الشـــبكية ، ال ننســـى بعـــض التقـــارير التـــي تؤكـــد أن نصـــف البشـــرية تقريبـــًا 

م يجــر أي مــنهم مكالمــة تلفونيــة واحــدة فــي حياتــه وهنــا يــأتي التأكيــد الموضــوعي يتمثــل فــي أفــراد لــ

علــى التــدريج وصــوال إلــى الهــدف . إن البدايــة تــأتي مــن االقتنــاع بــالمفهوم , الــذي يســبق إمكانيــات 

التطبيق . وٕاذا كان هنالك من يرى أننا على أعتاب نظرية جديدة في التعليم والتعلم , فــإن الحقيقــة 

يجــب أن تــذكر أننــا علــى أعتــاب زيــادة القــدرة علــى تحقيــق الحلــم التعليمــي القــديم / الجديــد , التــي 

ســنة . إن "المشــابكة" "والتفاعليــة" كانتــا  2500المنبــث فــي األدبيــات التربويــة , عبــر مــا يزيــد علــى 

لمســتقبل , منبثتــين دائمــا فــي روح العمليــة التعليميــة . وٕاذا كــان التعلــيم التقليــدي لــم يحقــق فمدرســة ا

بمكتبتهــــا الشــــبكية التفاعليــــة , مرشــــحة ألن تســــتطيع ذلــــك . إن األدبيــــات التربويــــة تمتلــــئ بأهميــــة 

التفاعل بين المدرس والتالميــذ , وبــين التالميــذ فيمــا بيــنهم , وبــين المدرســة والمنــزل , وبــين الجميــع 

وجيـــا آفاقـــا وكفـــاءة بشـــكل والمجتمـــع . هـــذه هـــي المشـــابكة التفاعليـــة التقليديـــة التـــي ســـتزيدها التكنول

نوعي , وليس بمجرد محاوالت تلو المحــاوالت للتحســين الكمــي , الــذي يلقــى معارضــة مــن رافضــي 

  التغيير .

ـــًا :  ـــةثاني ـــة ال تتبنـــى مقـــوالت المجتمـــع الالورقـــي أو  إن الرؤي ـــة الشـــبكية التفاعلي المســـتقبلية للمكتب

يل الفنـــي للشـــبكة . إن المالحـــة فـــي تهمـــيش دور المـــدرس , وقصـــر دور دور المكتبـــة علـــى التشـــغ

فضـــاء المعلومـــات تحتـــاج إلـــى إرشـــاد تعليمـــي متميـــز , وٕالـــى خـــدمات مكتبيـــة متقدمـــة . إن إعـــداد 

المدرســين وأمنــاء المكتبــات والفنيــين العــاملين بهــا ســيحتاج إلــى تطــوير كبيــر , الكتســاب الخلفيــات 

, وإلكســابها , بجانــب القــدرة علــى تحصــيل التربويــة والفنيــة الالزمتــين لبنــاء عقــول األجيــال الجديــدة 

المعلومــات وتوظيفهــا , األخالقيــات الالزمــة لعصــر المعلومــات , وهــو األمــر الــذي دعــا اليونســكو 

  إلى إنشاء لجنة خاصة بهذا الموضوع الهام .

نهــا مع قــدرة المكتبــة الشــبكية التفاعليــة علــى زيــادة "المكــون الفــردي" فــي العمليــة التعليميــة إّال أثالثا:

فرصـــا متميـــزة للـــتعلم الجمـــاعي , والعمـــل بـــروح الفريـــق . إن تشـــجيع  –ويجـــب أن تقـــدم  –ســـتقدم 

اإلبداع الفردي , يجب أن يتم على حســاب اإلبــداع الجمــاعي , فكالهمــا مطلــوب لمســتقبل البشــرية 

  وتطورها .

ومــا يعكــس مــن تزايــد إن تباين القدرات التكنولوجية للمجتمعــات البشــرية , مــابين متقــدم ونــام ,رابعًا :

فــي الفجــوة المعرفيــة , ال ينســينا نوعــا أخــر مــن هــذه الفجــوة داخــل قطاعــات المجتمــع الواحــد فهــي 

فرضــية معلوماتيــة وٕاعالميــة معروفــة . لــذلك يجــب تشــجيع المجتمــع األهلــي وأصــحاب رأس المــال 
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ادها فـــــي كـــــل مجتمـــــع علـــــى القيـــــام بـــــدورهم المجتمعـــــي , بـــــدعم مكتبـــــات مـــــدارس المســـــتقبل وٕامـــــد

  باإلمكانيات الالزمة للقيام بدورها ز

إن وجـــود حاســـوب مناســـب فـــي كـــل منـــزل , لـــن يكـــون ترفـــا , حتـــى فـــي البلـــدان الناميـــة. خامســـا :

وســـــيكون , فـــــي مرحلـــــة الحقـــــة مهمـــــا لالســـــتفادة القصـــــوى مـــــن المكتبـــــة الشـــــبكية التفاعليـــــة أثنـــــاء 

جتمعات العربيــة تشــجيعا علــى اقتنــاء الدراسة,ولفرض العلم المستمر بعدها , إننا نجد في بعض الم

ولكــن بالــدعم مــن –الســلع المعمــرة بالتقســيط المناســب ,واقتنــاء حاســوب صــغير لــيس فقــط بالتقســيط 

  كل الجهات المعنية .

  مكونات ووظائف وٕادارة المكتبة التفاعلية 

فـــــي ضـــــوء ذلـــــك كلـــــه,دعونا نضـــــع خطـــــوط ومالمـــــح المكتبـــــة الشـــــبكية التفاعليـــــة فـــــي مدرســـــة 

  ل.هذه المكتبة يمكن أن تنشأ على ثالث مرحل :المستقب

في المرحلة األولى , تتضمن المكتبــة بجانــب كــل أوعيــة المعلومــات التقليديــة والحديثــة, الشــبكة *

التعليميــة للمدرســة, ويمكــن أن يســتخدم لهــا المصــطلح الشــائع "نــادي االنترنــت"إذ عليهــا أن تتصــل 

شـــبكات المحليـــة األخـــرى . فـــي موقـــع هـــذه الشـــبكة , بشـــبكة الشـــبكات العالميـــة , باإلضـــافة إلـــى ال

يجــري تــدريب الطــالب علــى التعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا , وممارســة أنشــطتهم الفرديــة والجماعيــة 

فــي المجــالين التربــوي والثقــافي . وسيســتلزم ذلــك , كمــا يمكــن أن نســتنتج تطــويرا فــي إعــداد المــنهج 

  تطلبات الجديدة للتعليم في عصر المعلومات .والمعلم وأمين المكتبة بما يتالءم مع الم

المرحلــة الثانيــة يفتــرض أن تشــهد توصــيل هــذه الشــبكة بنهايــات طرفيــة فــي الفصــول , ليشــارك *

الحاســــوب فـــــي العمليـــــة التعليميــــة بشـــــكل أكثـــــر كثافــــة , بعـــــد أن يـــــتم ذلــــك فـــــي المرحلـــــة الســـــابقة 

  بتخصيص وقت أكبر لدراسة كل منهج في موقع الشبكة .

المرحلــة الثالثــة واألخيــرة فنأمــل فيهــا أن تتســع خــدمات الشــبكة, لتصــحب التلميــذ فــي منزلــه  أمــا*

أثنــاء الدراســة وبعــد التخــرج سيســتمر فــي االتصــال بطرقــه الخاصــة, ألنــه قــد تعــود علــى أن يكــون 

  كائنا معلوماتيا .

ن إتمامهــا يتوقــف هذه المراحل الخاصة ببناء المكتبــة الشــبكية التفاعليــة, لــن تــتم مــرة واحــدة .وزمــ

علــى اإلمكانيــات المتاحــة . وعلــى مــن يســتكثر ذلــك , ويــتهم القــائلين بــه بالطوباويــة واإلغــراق فــي 

الخيــال , أن يعــرف أن العــالم المتقــدم لــم يعــد يكتفــي باالنترنــت , وأن الواليــات المتحــدة قــد أنشــأت 

نـــاع القأننـــا نبـــدأ مـــن ارنـــا . لقـــد ذك 2شـــبكة أســـرع للخـــدمات التعليميـــة والبحثيـــة , أســـمتها إنترنـــت 

ــافــإذا كانــت الشــبكية والتفاعليــة مطل ,بالمفــاهيم  فــإن ذلــك  ,كــى يــتعلم الطالــب كيــف يــتعلم  ملحــا ب

 ,إلــى غايتــه فــي مــدارس المســتقبل  يســتدعى دعمــا تكنولوجيــا متزايــدا للعمليــة التعليميــة ، سيصــلس

  ها على المكتبة الشبكية التفاعلية المذكورة .ئباحتوا
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 تشــارك فــي تــدريبسبــل  ,لــن تشــارك فقــط بشــكل كثيــف فــي العمليــة التعليميــة  ,المكتبــة  إن هــذه

 تتطلب إدارة مــن نــوع جديــد، تجمــع بــينســبصــورة متقدمــة تكنولوجيــا. ولــذلك فهــي  ,ب عليهــاالالطــ

 المهــــارات التربويــــة والتقنيــــة واالداريــــة . وقــــد تســــتدعى اقتصــــاديات التعلــــيم أن تســــاهم بامكانياتهــــا

 . إن صـــورة أمـــين المكتبـــة التقليـــدياألداءفـــع كفـــاءة االدارة المدرســـية ، ومتابعـــة ر جيـــة فـــى التكنولو 

 م المكتبــة عــددا مــن الفنيــين األكفــاء، للعمــلقليكون مرشدا معلوماتيا. وسيتضمن طا ,ستتطور كثيرا

  على أجهزتها المتطورة .

 رة جــادةظــات ، يســتدعي نمــن منطلــق تعــدد الفــروع والخلفيــ ,إن إعــداد العــاملين بهــذه المكتبــات 

  الءؤ تمد مكتبات المستقبل بهس التيفي الكليات  ,وٕاعداد الخريجين  سوطرق تدري جمناه إلى

  "كحضانة معلوماتية"صة : المكتبة الشبكية التفاعلية الالخ

 ونظــم التعلــيم ,ط المتعــددة التفاعليــة ئمع دخول مفاهيم وأدوات جديدة لتقــديم التعلــيم المتقــدم كالوســا

 والبرمجيات التي تشــجع الــتعلم ,ضي والمحاكاة اواكتساب الخبرات عن طريق الواقع االفتر  ,ذكية ال

 بكية التفاعليــة فــي مدرســة المســتقبل دورهــاشــيحــدونا األمــل أن تلعــب المكتبــة ال ,وغيــر ذلــك  الــذاتي

  ألبناء األجيال القادمة . "حضانة معلوماتية"بأن تمثل  ,تطوير التعليم  في

 فــراد بحيــث يمكــن اســتثمارلألمجــال بنــاء القــدرات التكنولوجيــة  فــيشــاعت  "الحضــانات" إن تجربــة

 والصـــبغة" حضـــانة"مهـــاراتهم المكتســـبة فـــي مشـــروعاتهم الخاصـــة . ومـــع الصـــبغة التربويـــة لكلمـــة 

, ، التي ال يمكن تجاهلها فئ مكتبة المستقبل ، والهــدف الخــاص بالتربيــة المعلوماتيــة "لتكنولوجية"ا

يتوقـــف نجاحهــــا علـــى مــــدى  "كحضــــانات معلوماتيـــة"اعتبـــار المكتبــــات الشـــبكية التفاعليـــة  يمكننـــا

  "عقل جديد لعالم جديد"كيل شت في مساهمتها

  

  

  واقع المكتبات في المدارس السورية ، و دورها في إغنـاء لغة الطفل   -رابعًا 

  واقع المكتبات في المدارس السورية   -1

س عن القراءة و خاصة بين األجيال الجديدة و هذه الظاهرة تتزايد الشكوى من عزوف النا

ليست خاصة بالمجتمعات النامية بل إن الكثير من اآلباء و المربين في الدول المتقدمة 

يعترفون بأن األطفال و الطالب لم يعودوا يهتمون االهتمام الكافي بالكتاب و قراءته ، و 

تأثير الوسائل السمعية و البصرية و مختلف  يعزون األسباب في انتشار هذه الظاهرة إلى

االختراعات و االكتشافات العلمية و التكنولوجية ، و قلة تشجيع األسرة و المربين الطلبة على 

حـّب الكتاب ، و اكتفاء المدّرس بالكتاب المقرّر و قصور المكتبة المدرسّية في تحقيق األهداف 

لمكتبة المدرسية في المدارس السورية فقد قمت التي وضعت من أجلها و للوقوف على واقع ا
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بزيارة بعض المدارس في دمشق و ريف دمشق و القنيطرة و قد اتفقت المالحظات و النتائج 

مع الدراسة التي قامت بها وزارة التربية و التي توجهت إلى ذوي الصلة بواقع عمل المكتبات 

من المدرسين في مواد :  اللغة  في المدارس السورية من خالل استمارة وّزعت على عدد

العربية ، التاريخ ، الجغرافية ، العلوم ، الرياضيات  و مديري المدارس و أمناء المكتبات في 

 –المدارس و طلبة الصف الثاني اإلعدادي ، و الصف األول الثانوي في محافظات ( القنيطرة 

تي تضمنتها االستمارة بما له دير الزور ) و هذه بعض األسئلة ال –الالذقية  –حلب  –حمص 

 صلة بموضوع البحث 

  هل الشروط الواجب توافرها في مكتبة مدرستك محققة من حيث   -1

مكان المكتبة  -   

سجالت فهرسة  -   

سجالت إعارة  -   

حاسوب خاصة بالمكتبة -   

تهوية ) و سأكتفي هنا بإجابة مدّرسي اللغة  –طاوالت و كراسي خاصة بالمكتبة ( إضاءة  - 

0العربية و الطالب على السؤال   

  مّدرسو اللغة العربية  -

 43% من مدرسي اللغة العربية أّن مكان المكتبة في مدارسهم مالئم في حين رأى  52ارتأى 

% فقط أجابوا بأنها غير  12% منهم وجود سجالت فهرسة و  83% منهم العكس  و أكد 

 94% منهم عدم وجودها و أجمع  9ل % بوجود سجالت إعارة و سج 88موجودة و قد أفاد 

% فقط إلى توافر طاوالت و  12% منهم على عدم وجود حاسوب خاص بالمكتبة و أشار 

 50% على عكس ذلك وأجاب نصف أفراد العينة  83كراسي خاصة بالمكتبة في حين أجمع 

جود % أقروا بو  58% منهم نفوا ذلك و نالحظ أن  45% أّن اإلضاءة في المكتبة جيدة و 

% قالوا عكس ذلك  34تهوية جيدة في المكتبة و   
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0و من المالحظ أن هذه النسب متشابهة عند مدرسي المواد األخرى التي تناولتها العينة    

و قد استنتجـت الدراسة مما سبق : أن قرابة نصف عينة مدرسي اللغــة العربيــة أكــدوا عــدم مالئمــة 

االهتمام باختيار المكــان المناســب للمكتبــة و قلــة مــن المدرســين مكان المكتبة و هذا يدل على قلة 

وافقــت علــى أن ســجالت الفهرســة غيــر موجــودة و هــذا يعنــي أن أمــين المكتبــة غيــر مهــتم بأرشــفة 

المكتبة و تنظيم ما يدخل إليها و قلة أيضًا اتفقــت علــى عــدم وجــود ســجالت إعــارة ضــمن المكتبــة 
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ة اإلعارة و معرفة الكتــب األكثــر تــداوًال بــين الطلبــة غيــر محققــة و هذا يعود إلى أن االهتمام بعملي

بالشكل الكامل كما أن الغالبية العظمى أجمعت على عدم وجود حاسوب ضمن المكتبــة المدرســية 

و هــذا يشــير إلــى أن المكتبــات المدرســية مــا زالــت بعيــدة عــن عــالم المعلومــات المبرمجــة و التــي 

رت الغالبيــة العظمــى مــن إجابــات علــى عــدم وجــود طــاوالت و تعتبــر ســمة العصــر الحــالي كمــا قــر 

كراســي خاصــة بالمكتبــة و هــذا يــدل علــى افتقــار المكتبــة للمســتلزمات الضــرورية لكــي تقــوم بعملهــا 

  0بشكل ناجح و مفيد  

  و في اإلجابة على السؤال الثاني :

  هل تحوي المكتبة كتبًا حديثة " مالئمة " للمنهاج الدراسي " كافية ؟ 

  انت إجابات مدرسي اللغة العربية على الشكل اآلتي : ك

% و  26% أجــابوا بــنعم ، و نفـــى ذلــك  17% منهم بأّن الكتــب حديثــة إلــى حــٍد مــا و  54أجاب 

 22% ممــن أجــابوا إلــى حــدٍّ مــا و هبطــت إلــى  64عــن مالءمتهــا للمنهــاج الدراســي بلغــت النســبة 

% بأنهــا  6أن الكتــب غيــر كافيــة و أجــاب  % مــن اإلجابــات11% عنــد اإلجابــة بــنعم و أشــارت 

  0% إلى حدٍّ ما  27كافية و نسبة 

  و قد استنتجت الدراسة مما سبق :   

أن ثلث العينة من مّدرسي اللغة العربية أكد عدم توافر الكتب الحديثــة كمــا أن أكثــر مــن النصــف  

  0وافق على أن الكتب غير كافية 

  و في اإلجابة على السؤال الثالث :   

  هل تحقق المكتبة األهداف التالية :

غرس عادة القراءة و االطالع لدى الطلبة, تحقيق التكامل في المناهج عن طريق إزالــة الحــواجز  

بين المقررات الدراســية ، تنميــة القــدرة علــى الــتعلم المســتمر, تزويــد الطلبــة بمهــارات البحــث األوليــة 
0  

  الشكل اآلتي :  كانت إجابات مدرسي مادة اللغة العربية على

% منهم على أن المكتبة تسهم فــي غــرس عــادة القــراءة و االطــالع لــدى الطلبــة و نفــى  34أجاب 

% عند مستوى الموافقة إلى حــد مــا و حــول تنميــة القــدرة علــى  39% لتصل النسبة إلى  24ذلك 

%  41% و أفــاد  27% مــنهم أن الهــدف محقــق و خــالفهم فــي ذلــك  30الــتعلم المســتمر اعتقــد 

% منهم أن المكتبة تسهم في تحقيق مهــارات البحــث األوليــة و  29أنه محقق إلى حد ما كما أكد 

  % منهم  37% و لم يوافق على ذلك  31بلغت نسبة الذين أجابوا إلى حد ما 

و قــد اســتنتجت الدراســة مــن ذلــك : أن المكتبــة ال تأخــذ دورهــا الكامــل فــي العمليــة التعليميــة و فــي 

كمــا أّن المكتبــة غيــر داعمــة بشــكل كامــل للمنهــاج و  0الطالــب و عاداتــه الدراســية  التــأثير بســلوك

       0مكملة لخبراته كما أن المكتبة ال تمارس الدور المطلوب منها و الفاعل في العملية التعليمية 
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  0إلى الطلبة  و في الرد على السؤال الموجه   

  ما الصعوبات التي تواجهك في أثناء ارتيادك مكتبة مدرستك مما يأتي ؟ 

نقص الكتب الحديثة ، ضيق الوقت ، ضيق المكــان ، عــدم التــزام أمــين المكتبــة بالــدوام الرســمي ، 

  صعوبة أخرى اذكرها ؟ 

  0ها للمكتبة % من أفراد العينة الكلية إلى نقص الكتب الحديثة و عدم كفايت 80أشار    

% مــن أفــراد العينــة إلــى أن  26% مــنهم أن المكــان ضــيق و غيــر مناســب و أشــار  58كمـــا أكــد 

أمــين المكتبــة غيــر ملتــزم بدوامــه و مــن الصــعوبات األخــرى ذكــروا عــدم وجــود قاعــة مطالعــة فــي 

  0كثير من المدارس 

  و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : 

فــي تقنيــات معظــم الكتـــب المدرســية لمختلــف األوعيــة التعليميــة مــن الكتـــب و الــنقص الكبيــر  -1

بخاصــــة الحديثــــة منهــــا ، إضــــافة إلــــى الموســــوعات و المجــــّالت و الــــدوريات و كــــذلك األجهــــزة و 

  0الوسائل  

  0افتقار المكتبة المدرسية للكتب الحديثة التي تخدم المناهج التعليمية و تساندها   -2

أداء المكتبة المدرسية في واقعها الراهن إلى بلوغ األهــداف التــي وضــعت مــن أجلهــا ال يرقى مستوى  -3

     و التي منها :

  0تحقيق التكامل في المناهج عن طريق إزالة الحواجز بين المقررات الدراسية  -  

  0غرس عادة القراءة و االطالع لدى الطلبة  -  

  0تزويدهم بمهارات البحث األولية  -  

  0تهم على التعلم المستمر تنمية قدر  -  

  0وجود كتب قديمة مهترئة  -4

  0ندرة المعاجم العربية و األجنبية  -5

إخفــــاق الغالبيــــة العظمــــى مــــن أمنــــاء المكتبــــات فــــي القيــــام بالنشــــاطات المكتبيــــة ، كــــالتعريف  -6

فــة بمقتينــات المكتبــة ، تكــوين جمعيــة أصــدقاء المكتبــة و مســاعدتها علــى القيــام بالنشــاطات المختل

  0التي من شأنها جذب الطلبة نحو حب المطالعة 

  و قد عزت الدراسة عزوف الكثير من الطلبة في ارتياد المكتبة إلى األسباب اآلتية : 

  0النقص الكبير في الكتب و المراجع الحديثة و المتنوعة  -1  

ن قلــة التــزام بعــض أمنــاء المكتبــات بــواجبهم الــوظيفي الــذي تفرضــه طبيعــة عملهــم مــ -2  

  0حيث الدوام 
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تــذّمر بعــض أمنــاء المكتبــات مــن الطلبــة و عــدم تقــديم العــون لهــم فــي حســن اختيــار  -3  

  0المراجع 

  0قلة تشجيع بعض المّدرسين طلبتهم على دخول المكتبة ، و بيان فوائدها  -4  

  0عدم تخصيص حصة للمطالعة  -5  

نــاء لغــة الطفــل فــي مدارســنا محــدود مما سبق نرى أن الدور الذي تقوم به المكتبة المدرسية فــي إغ

و أن مجمل العوامل التي تّمت اإلشارة إليها سابقًا و الظروف التــي تعمــل بهــا المكتبــات المدرســّية 

تحـّد من دورها و بالتالي فإّن هذا يؤثر سلبًا على ثقافة المتعلم و علــى لغتــه و ميلــه إلــى القــراءة و 

  0المطالعة 
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  القسم الثاني : معارض الكتب الخاصة باألطفال 

   –أوًال 

  الهدف من إقامتها  -1

تهدف معارض الكتب الخاصة باألطفــال إلــى إقامــة تقليــد احتفــالي دوري يحتفــي بالكتــاب و يعــرف 

ائده و التشجيع علــى اقتنائــه به و يساعد على نشره و االهتمام به و اإلقبال على قراءته و بيان فو 

و ذلك من أجل غرس و تنمية حب المطالعة لدى الطفل بما يسهم في بناء شخصــيته بنــاًء ســليمًا 

  0و زيادة معارفه و تنمية مهاراته و إغنـاء لغته 

  الدور الذي تقوم به : -2

قــام فــي على الّرغم من أن معارض الكتب بشكل عــام و منهــا معــارض الكتــب الخاصــة باألطفــال ت

المدن الرئيسية إال أنها تلعب دورًا هامًا في تنشيط الحركة الثقافيــة نظــرًا لمــا يهّيــأ لهــا مــن دعايــة و 

إعــالن و لكثــرة دور النشــر التــي تشــارك فيهــا األنشــطة و الفعاليــات التــي تقــام علــى هامشــها ممــا 

  يجعلها عيدًا حقيقيًا لالحتفال بالكتاب و في سياق ذلك : 

  ألطفال المعنيين بها إلى فئتين : يمكن تقسيم ا

  الفئة العمرية األولى : -1

يقوم اآلباء و األمهات باصطحاب أطفالهم إلى معرض الكتاب و يساعدونهم في اختيــار    -2

ما يرغبون به من كتب مقدمين فكرة موجزة عن مضمونها مراعين في ذلك ميول أبنــائهم و 

يــالهم و فضــولهم للقــراءة و علــى الــرغم مــن بناتهم و مرحلتهم العمرية و ما يمكن أن يثير خ

أن هـــذا الجـــو االحتفـــالي يبقـــى مقتصـــرًا علـــى أســـر معينـــة ذات مســـتوى ثقـــافي و علمـــي و 

مادي معّين إال أن هذه الظاهرة تترك أثرها في شخصية الطفل وخاصة إذا كــان هنــاك نــوع 
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روتـــه اللغويـــة مـــن المتابعـــة و الحـــث علـــى القـــراءة و مشـــاركة الطفـــل فيهـــا ممـــا يـــدخل إلـــى ث

مفــــردات جديــــدة و يقــــوي قدرتــــه علــــى التعبيــــر عمــــا يريــــد خاصــــة أن هــــذه المعــــارض تقــــّدم 

لألطفـــال خيـــارات كثيـــرة ومتنوعـــة مـــن الكتـــب ســـواء أكانـــت علميـــة أو أدبيـــة أو تاريخيـــة أو 

ممــا يثيــر قابليــة الطفــل  00قصصــًا مصــّورة أو خــرائط و أطــالس أو معــاجم و موســوعات 

  0للقراءة 

  )  : 18 – 15عمرية الثانية ( الفئة ال -3

ال شك أن تنمية عادة القــراءة وحــب االطــالع يبــدأ مــن الســنين األولــى لعمــر الطفــل و يســتمر حتــى 

الكبر إال أن الطفل في هذه المرحلة تكون ميوله و مواهبــه قــد توضــحت و بالتــالي يســتطيع بمفــرده 

لمثـــارة لديـــه و يلبـــي رغبتـــه و أو بمســـاعدة معلمـــه أن يختـــار مـــن الكتـــب مـــا يجيـــب عـــن األســـئلة ا

بالتــالي فــإّن وجــود خيــارات متعــددة فــي معــرض الكتــاب و باســعار مقبولــة نســبيًا تشــجع الطفــل فــي 

  0هذه المرحلة على شراء الكتاب و من ثّم قراءته و اقتنائه 

  مواصفات الكتب الخاصة باألطفال /  الشكل ، المضمون  / -3

ألطفـــال بكونهـــا تحتـــوي معـــارف أو مضـــامين تناســـب تتميـــز الكتـــب الخاصـــة باالمضـــمون :  -1

المرحلة العمرية للطفل وتلّبي رغبتــه فــي التنــوع و الغنــى و لــذلك نجــد الكتــب العلميــة و التاريخيــة ، 

و األدبيــــة مـــن قصـــة مصـــورة و مســـرحية و حكايـــة إضـــافة إال أنهـــا تغـــّذي خيالـــه و تغنـــي لغتـــه و 

  0دة و عوالم تحقق له االستمتاع و الفائدة  تهّذبها و تثريها و تفتح أمامه آفاقًا جدي

  
                                                          44  

  

: يأخـــذ أصـــحاب دور النشـــر بعـــين االعتبـــار أن تكـــون كتـــب األطفـــال جّذابـــة الغـــالف  الشـــكل -2

يهــا و يحــرص علــى واضحة الخّط غنية بالصور المعبرة و األلوان الحّية ممــا يجعــل الطفــل ينشــد إل

امتالكهــا و قراءتهــا و هــذا الجانــب يــزداد تطــورًا يومــًا بعــد يــوم و إن كــان يــنعكس علــى ثمــن شــراء 

  0الكتاب 

  المعارض السنوية و الدورية و معارض المناسبات  -4

تقام معارض كتب األطفال إلى جانب معرض الكتاب الســنوي الــدوري الــذي يقــام فــي مكتبــة األســد 

ض الكتــب التــي تقــام فــي المحافظــات حيــث يكــون فيهــا حّيــز و جانــب كبيــر لكتــب إضافة إلى معار 

مــثًال أو بمناســبة  العطلة االنتصــافيةاألطفال و لكن يمكن أن تقام معارض كتب األطفال بمناسبة 

و يمكــن لعــدة  انتهــاء العــام الدراســي و االســتعداد لعطلــة الصــيفأو بمناســبة  يوم الطفــل العــالمي

ون و تتشارك في إقامة معــارض كتــب خاصــة باألطفــال فــي هــذه المناســبات كمــا دور نشر أن تتعا
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يمكــن لتجمــع مــدارس أن يــدعو دور النشــر إلقامــة معــرض لهــا و بأســعار مناســبة هــذا إذا تــوافرت 

  0اإلرادة و القناعة األكيدة بأهمية الكتاب بالنسبة للطفل و إلغناء لغته 

  )      CDبين الكتاب و القرص المدمج (   -5

نظرًا لتأثير الوسائل السمعية البصرية على األطفال و لسهولة حمل و نقل القــرص المــدمج و دور 

الحاســـوب فـــي جـــذب األطفـــال و شـــدهم للتعامـــل معـــه فقـــد درجـــت بعـــض دور النشـــر علـــى إرفـــاق 

قصـــص األطفـــال بقـــرص مـــدمج يســـتطيع الطفـــل أن يســـمع القصـــة التـــي يقرؤهـــا بوســـاطة القـــرص 

فــي هــذا وســيلة مفيــدة لتشــجيع القــراءة و تنميــة مهــارة االســتماع لــدى األطفــال المــدمج و قــد يكــون 

خاصة في المراحل األولى و ذلك بما يثري عالمهم بما هو مفيد و يغني لغــتهم و يخصــب خيــالهم 
0  

   –ثانيًا 

دور المؤسسات التربوية و الثقافية فــي التأســيس و التأصــيل لمعــارض الكتــب الخاصــة  -1

  باألطفال 

مؤسســات التربويــة و الثقافيــة دورًا أساســيًا و هامــًا فــي التأســيس لمعــارض الكتــب الخاصــة تلعــب ال

باألطفـــال و جعلهـــا مواســـم ســـنوية أو فصـــلية دوريـــة يســـتطيع األطفـــال التواصـــل معهـــا و شـــراء مـــا 

يرغبون فيه و ما يحتاجونه من الكتب لتنمية لغتهم و إثرائهــا و التواصــل مــع مــا يكتــب و يقــدم لهــم 

  0داع و خاصة من بين تلك المؤسسات من إب

  المراكز الثقافية الموجودة في المدن و البلدات : -1

إذ تســـتطيع هـــذه المراكـــز أن تـــنظم معـــارض كتـــب خاصـــة باألطفـــال و أن تعلـــن عنهـــا فـــي وســـائل 

    0اإلعالم أو أن تنشر إعالنات في المدارس و األماكن ذات الصلة باألطفال 

  
  قائمـة بأسمـاء المـراجــع

  

نــــدوة المكتبــــات المدرســــّية و دورهمــــا المســــتقبلي فــــي المجــــال  - 1

التربوي والثقافي ( المنظمــة العربيــة للتربيــة و الثقافــة و العلــوم  
0 

 م 1998/  9/  14 – 11 –تونس          

 المكتبة المدرسّية و رسالتهـا  - 2
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