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مشروع مركزي لربط المكتبات المدرسية الفلسطينية بالمكتبة
المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وإدارة المحتوى رقمياً
()libsys. Web
بحث مقدم لمؤتمر التعليم في الوطن العربي"نحو نظام تعليمي متميز"

الملخص

د .رميا دراغمه *
أ .مروان بكري **

تناول البحث خلفية نظرية عن واقع المكتبات المدرسية في الضفه الغربية ،وسبل تطويرها
وتحديثها من خالل مشروع مركزي للمكتبات المدرسية يتم إدارته من المكتبة المركزية للوزارة
(مكتبة المعهد الوطني للتدريب التربوي) مع إعطاء صالحيات للمدارس عبر الويب إلدارة مكتباتها
التقليدية من إعاره وإرجاع من خالل أمناء المكتبات أو قيم المكتبة ،من خالل فهرس موحد
ومحتوى إلكتروني واحد على الشبكة ،والتزود بكل جديد يتم من خالل المكتبة المركزية وتعمم
على جميع المدارس في الوطن عبر نظام ( )libsys. Webبما يوفر المال في شراء الكتب،
ويزيد من تنوعها ،ويفعل العالقة والمنفعة بين العناقيد المدرسية في مجال تبادل أوعية المعلومات
وقصص النجاح ،وهذا سوف يُ ِّ
مكن مدارس الوطن من اإلفادة من كم أكبر من مصادر المعلومات
دون الحاجة إلى تكرار اقتناء المصدر بأكثر من نسخة ،عالوة على أن الجهد المبذول في اإلعداد
والتهيئة سيكتفى بأدائه لمرة واحدة ،كل ذلك وفق صور تنظيمية ،ومالية ،وقانونية موجهة لذلك
الغرض ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمسحي مع التركيز على منهج التحليل
الوثائقي للبيانات التي تم جمعها.
الكلم ااات المفتاحي ااة :المكتب ااات المدرس ااية الفلس ااطينية ،المكتب ااة المركزي ااة ل ااوزارة التربي ااة والتعل اايم
العالي ،إدارة المحتوى رقميا (.)libsys. Web

* باحث يف وزارة الرتبية والتعليم العايل – فلسطني.
* باحثة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل – فلسطني.
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A central project to link Palestinian school libraries with
the central library of Ministry of Education and higher
studies, and managing the content digitally.
Dr. Reema Daraghma
Marwan Bakir
Abstract
The study dealt with the theoretical background about the
real situation of school libraries in the West Bank, and ways of
developing and updating them through a central project for
school libraries managed by the Central Library of the Ministry
(National Institute for Educational Training Library) giving
authority of schools through the web to manage their traditional
libraries.
This includes: lending and borrowing through
librarians through a unified index and online content. All new
feeds are delivered through the central library and distributed to
all schools at home via the libsys and Web system, which provide
and save money in the purchase of books and increase the
diversity and make the relationship and benefit between the
clusters of school in the exchange of information vessels and
success stories. This, in turn, will enable schools in Palestine to
benefit from a larger source of information with no need to
possess or have more than one copy of the source. In addition,
the effort spent in the preparation and induction will be limited to
one-time performance, all are in parallel with , financial and
restrictive rules at the ministry of education in Palestine that are
related to this purpose. The descriptive analytical approach was
used in this research.
Keywords: School
management.
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 .1مقدمة:
إ ن التطور الذي يشهده العامل املعاصر يف جمال املعلومات والتقنيات واالتصاالت يف شىت اجملاالت
يسر احلصول على مصادر املعرفة عرب قنوات متعددة مسحت مبشاركة املعلومات ،وإعادة إنتاج املعرفة يف
شىت بقاع العامل عرب اإلنرتنت ،الذي ساهم يف ظهور مصطلح الكتب اإللكرتونية ،ومن مث املكتبات
اإللكرتونية ،واملكتبات الرقمية اليت ترتبت عليها ثورة معرفية غريت النظرة التقليدية للحصول على املعرفة من
املكتبات التقليدية اليت عجزت عن تقدمي خدمات جديدة متطورة للمستفيدين والباحثني عن املعلومة من
الطلبة يف أي زمان ومكان.
أمام هذا التحدي أصبح اإلستمرار يف تقدمي اخلدمة املكتبية للطلبة يف املدارس بالطرق التقليدية
يشكل عبئا كبريا عليها يف إدارهتا وتفعيلها؛ ألن املكتبة املدرسية الواحدة مهما كانت ضخامة جمموعاهتا
املصدرية فإهنا ال تستطيع مبفردها تأمني كل املتطلبات املعلوماتية للمستفيدين ،وتقف عاجزة عن توفري
النفقات الالزمة القتناء مصادر املعلومات وخاصة املصادر اإللكرتونية ،بسبب حاجتها ألنظمة تشغيل
تتوافق مع الشبكات العاملية عرب اإلنرتنت ،والتكلفة العالية لشراء األنظمة ،إضافة لصعوبة البقاء على
املصادر التقليدية يف ظل التزايد الواضح يف أنشطة النشر اإللكرتوين ،واندثار بعض املصادر التقليدية
وحتوهلا إىل الشكل اإللكرتوين.
ويف ضوء االهتمام الواضح من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل بالرقمنة ،وتقنية املعلومات لتوفري بيئة
تعليمية تتنبع فيها أساليب تربوية حديثة (وزارة الرتبية والتعليم )9 ،7102 ،سعى املعهد الوطين للتدريب
الرتبوي إىل طرح مشروع ربط املكتبات املدرسية مبكتبة املعهد الوطين للتدريب الرتبوي من خالل وضع
خطة إجرائية واضحة املعامل واإلجراءات حمددة جبدولة زمنية واضحة 7177-7102م ،لتجميع ما حتتويه
املكتبات املدرسية كافة من اآلف التسجيالت والوثائق اإللكرتونية ،ومصادر املعلومات ذات القيمة
القصوى يف املكتبة املركزية للوزارة اليت تعتمد نظام ( ،)libsys. Webلتصبح البيئة املركزية املوحده
ملقتنيات املكتبات املدرسية ،واملكتبة املركزية لوزارة الرتبية والتعليم العايل كافة ،ضمن فهرس موحد وحمتوى
إلكرتوين واحد للتزويد ،يعمم على املدارس عرب الشبكة السحابية ،ويقدم اخلدمة لرواد املكتبة مبختلف
شرائحهم من طلبة مدارس ،ومعلمني ،وأولياء األمور ،وباحثني ،ودارسني ،وإداريني ،ومتدربني ،ومدربني
ملتحقني بالربامج التدريبية لتمكينهم من الوصول ملصادر املعرفة واملعلومات بأنواعها عرب اإلنرتنت على
مدار الساعة بدون احلاجة لتنصيب برامج لإلفادة من اخلدمة مع منح أمني املكتبة ،أو قيم املكتبة ،أو
مدير املدرسة يف مجيع مدارس الوطن اسم مستخدم وكلمة مرور ليتمكن من ادارة حركات اإلعارة
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واإلرجاع ،ملا هو متوفر من كتب يف املكتبات املدرسية التقليدية فيها ،لتمكينهم من نشر وتعميم قصص
النجاح واملبادرات عرب النظام؛ لتقوية جمتمعات التعلم على مستوى الوطن.

 .2مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث يف عدم قدرة املكتبات املدرسية التقليدية على تقدمي خدمات جديدة،
ومتطوره للمستفيدين والباحثني عن املعلومة مبا خيدم احتياجات املنهاج اجلديد ،وما يرتبط به من رقمنة
وتنوع يف مصادر املعلومات ،وأمام هذه املشكلة أصبح من الضروري البحث عن آليات ملواكبة التغريات
السريعة يف عصر املعلومات والرقمنة؛ لتحفيز الطلبة على التعلم الذايت والبحث؛ إلنتاج املعرفة مبا خيدم
عملية التعليم والتعلم كما يف املكتبات اإللكرتونية والرقمية ،ومن هنا ميكن بلورة مشكلة البحث يف
السؤال الرئيس اآليت:
كيف يساهم مشروع ربط املكتبات املدرسية باملكتبة املركزية لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية
(مكتبة املعهد الوطين للتدريب الرتبوي) وإدارة احملتوى رقميا ( )libsys.webيف حل املشكلة؟

 .3مصطلحات البحث:

 .0 .3املكتبة املدرسية :عبارة عن بناية ،أو غرفة ،أو جمموعة من الغرف تضم جمموعة من املواد املكتبية
املطبوعة ،وغري املطبوعة أحسن اختيارها ،وجرى تنظيمها ،وتيسري استخدامها حتت إشراف مهين
متخصص لتقدمي اخلدمات املكتبية املناسبة جملتمع املدرسة من معلمني وطلبة (ابراهيم.)01 ،7119 ،
 .7 .3مديريات الرتبية والتعليم يف احملافظات الشمالية :وهي مديريات الرتبية (أرحيا ،واخلليل ،والقدس،
وبيت حلم ،وجنوب اخلليل ،وجنوب ونابلس ،وجنني ،ورام اهلل ،وسلفيت ،ومشال اخلليل ،وضواحي
القدس ،وطوباس ،وطولكرم ،وقباطية ،وقلقيلية ،ونابلس ،ويطا) (وزارة الرتبية والتعليم العايل7102 ،؛
مديريات الرتبية والتعليم احملافظات الشمالية.)https://www.mohe.pna.ps ،
 .3 .3املدارس احلكومية :كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء ،أو أكثر من مراحل التعليم األساسي،
والثانوي ،يتعلم فيها الطالب تعليما نظاميا ،ويقوم بالتعليم فيها معلم ،أو أكثر ،وتشرف عليها الوزارة
(وزارة الرتبية والتعليم.)6 ،7102 ،
 .4 .3أمناء املكتبات :هم القائمون بأعمال املكتبة املدرسية ،واملنظمون خلدماهتا (مسؤولو املكتبات)
أمناء مكتبات متخصصون يف علم املكتبات ،مفرغون بشكل كامل ،أو موزعون على مدرستني يف كل
منهما نصف مركز ،أو معلمون مفرغون غري متخصصني يف جمال علم املكتبات بنصف مركز ( )07حصة
يتم تأهيلهم ،أو تفريغ ست حصص (وزارة الرتبية والتعليم العايل.)022-022 ،7106 ،
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 .5 .3املكتبة املركزية للوزارة :هي املكتبة الرئيسة لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية ،ومقرها يف قسم
املوارد واملصادر يف اإلدارة العامة للمعهد الوطين للتدريب الرتبوي حتتوي على ( )05111ألف عنوان يف
شىت جماالت املعرفة مت حوسبتها إلكرتونيا من فهرسة وتصنيف ،منذ العام ( )7119على نظام
( ،)Libsysويف العام ( )7102حدث النظام احملوسب إىل ( ،)libsys.webلنتمكن من النشر
اإللكرتوين والرقمي لإلصدارات واملوارد خلدمة املستفيدين ،وإلتاحة اجملال لربط املكتبات املدرسية بالنظام
احملوسب املوحد لتصبح املكتبة املركزية للوزارة مركز التزويد للمكتبات املدرسية إلكرتونيا خلدمة عملية التعليم
والتعلم ومواكبة التطورات العاملية يف عصر املعرفة والنشر اإللكرتوين (وزارة الرتبية والتعليم العايل7102 ،؛
مكتبة املعهد الوطين للتدريب الرتبوي.)https://www.mohe.pna.ps/library ،
 .6 .3التزويد :عملية احلصول على الكتب وغريها من املواد املكتبية عن طريق الشراء ،أو اإلهداء ،أو
التبادل (وزارة الثقافة الفلسطينية.)4 ،0992 ،
 .2 .3املستفيد :املنتفع من اخلدمات واألنشطة اليت تقدمها املكتبة املدرسية ،سواء أكان طالبا ،أم معلما،
أم إداريا (احلاج حسن.)36 ،7114 ،
 .2 .3مقتنيات املكتبة :كافة املواد املطبوعة من كتب ،ومراجع ،وجمالت ،وصحف وكتيبات ونشرات
وقصصات (اجملموعات) ،واملواد غري املطبوعة من وسائل تعليمية ،وبصرية ومسعية (احلاج حسن،7114 ،
.)36
 .9 .3بوابة املعرفة :هي بوابة إلكرتونية تفاعلية متقدمة تقوم على تقدمي خدمات البحث ،واالستعراض،
واحلصول على الفهارس واحملتوى اإللكرتوين ،واملشاركة فيها ،حبيث تكون بوابة الوصول إىل املعرفة
واملعلومات اليت يتم إدخال فهارسها وحمتوياهتا اإللكرتونية مركزيا ،وُتثل نقلة نوعية يف توفري املحتوى
اإللكرتوين للطالب ومساعدهتم يف احلصول على املعرفة والبيانات اليت حيتاجوهنا لدعم التعليم (وزارة الرتبية
الرتبوي،
للتدريب
الوطين
املعهد
مكتبة
7102؛
العايل،
والتعليم
.)https://www.mohe.pna.ps/library
 .01 .3نظام الفهرس املركزي املوحد ( :)libsys.webنظام متكامل مت تركيبة يف املكتبة املركزية لوزارة
الرتبية والتعليم (مكتيبة املعهد الوطين للتدريب الرتبوي) يف العام  ،7102حبيث يتم تنفيذ بعض
التعديالت عليه الستيعاب املكتبات املدرسية وسجالهتا الببليوغرافية والربط املتزامن للوحدات الفرعية
وحدة إدارة الوحدات املادية ،وحدة اإلعارة املركزية ،وحدة اجلرد وطباعة الباركود ،وحدة إدارة املشرتكني
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مكتبة

املعهد

الوطين

للتدريب

الرتبوي،

(وزارة الرتبية والتعليم العايل7102 ،؛
.)https://www.mohe.pna.ps/library
 .00 .3املكتبة اإللكرتونية :هي املكتبة اليت تشكل مصادر املعلومات اإللكرتونية ،تعمل على تقنيات
إلكرتونية حديثة تتسم بالكفاءة والفعالية وتقوم مبجموعة من اإلجراءات اآللية مثل عمليات الفهرسة،
والبحث ،واإلعارة ،كما تتضمن البحث الببلوغرايف ،وتنظم عناوين امللفات ،والدوريات ،والكتب،
واملسلسالت ،واجملالت ،والوظائف اإلداريّة بأسلوب إلكرتوين حبت يعمل على شبكات اإلنرتنت املختلفة
(أبا اخليل.)44-43 ،7113 ،
 .07 .3املكتبة الرقمية" :هي املكتبة اليت تشكل املصادر اإللكرتونية الرقمية كل حمتوياهتا ،وال حتتاج إىل
مبىن ،وإمنا جملموعة من اخلوادم ( )Serversوشبكة تربطها بالنهايات الطرفية لالستخدام" (املالكي،
.)62 ،7115
 .03 .3احملتوى الرقمي :املواد املعرفية املكتوبة اليت تعد للنشر على شبكة اإلنرتنت والشبكات الرديفة هلا
سواء أكان هذا احملتوى يأخذ شكل النص ،أم املواد السمع بصرية ،أم األشكال ،أم الربامج والقطع
الربجمية ،ويشرتط يف املادة أن تكون منشورة للعموم حبيث يستفيد منها متصفح اإلنرتنت دون احلاجة إىل
الدخول بكلمة مرور ،كما يشرتط أن تكون املادة موثقة ومفهرسة بشكل يسهل التعامل معها وليس
االكتفاء بتكديس مواد كما وردت من املصدر على الشبكة (اليسري.)7102 ،
 .4أهمية البحث:

تكمن أمهية البحث على املستوى احمللي يف تزويد أصحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
(جلنة السياسات) مبقرتحات ،وتوصيات تساهم يف حل مشكلة عزوف الطلبة عن زيارة املكتبات املدرسية،
وتشجيعهم على التعلم الذايت ،والبحث العلمي مبا خيدم عملية التعليم والتعلم يف ضوء الفرص املتاحة يف
املكتبة املركزية اإللكرتونية للوزارة ،وحتليل البيانات املتعلقة بواقع املكتبات املدرسية من حيث عدد املدارس
احلكومية اليت يتوافر فيها مكتبات مدرسية يف مديريات الرتبية والتعليم يف احملافظات الشمالية من الوطن
للعام 7102-7106م من حيث إعدادها وتوزيعها يف املديريات حسب مستويات املدارس ،وتوزيع أمناء
املكتبات يف مدارس احملافظات الشمالية من الوطن على املدارس احلكومية ،من حيث العدد واجلنس،
إضافة للموازنة املخصصة سنويا ملشاريع تطوير وتزويد املكتبات آلخر ثالث سنوات ،من حيث عدد
العناوين ،وعدد املدارس املستفيدة ،وامليزانية املخصصة للصرف على املكتبات التطويرية واإلنشائية إضافة
للنفقات اليت تصرف على التزويد ،وجدوى املشروع املقرتح يف معاجلة املشكلة مبا يواكب متطلبات املناهج،
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والتوجهات اجلديدة لوزارة الرتبية والتعليم يف الرقمنة ،وخدمة مدارس التعلم الذكي ،وتفعيل العالقة واملنفعة
بني العناقيد املدرسية يف جمال تبادل أوعية املعلومات ،واملصادر واملراجع عرب نظام املكتبة املركزية الرقمي
( )libsys.webداخل املدرسة وخارجها على مدار الساعة.
وعلى املستوى اإلقليمي يشكل املشروع نواة لعمل حتالفات اسرتاتيجية بني املكتبة املركزية يف وزارة
الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية اإللكرتونية ،واملكتبات املركزية يف وزارات الرتبية والتعليم العربية اإللكرتونية
مستقبال مبا ينعكس على حتسني جودة اخلدمة املقدمة لرواد املكتبات املدرسية إقليميا.
 .5أهداف البحث:

يهدف البحث (املشروع املقرتح) إىل تطوير وحتديث املكتبات املدرسية وتقليل التكلفة السنوية
هلذه املكتبات من خالل إجياد فهرس مركزي موحد للمكتبات املدرسية يف املكتبة املركزية للوزارة ومقرها يف
املعهد الوطين للتدريب الرتبوي ،بدل أن يتم فهرستها بشكل مستقل يف كل مدرسة ،وتوفري اخلدمة الرقمية
لرواد املكتبة على مدار الساعة عرب الويب ،إضافة لتوفري بوابة معرفية هتدف إىل اجياد بيئة إلكرتونية تفاعلية
للطالب عرب شبكة اإلنرتنت ،للتخفيف من األعباء االقتصادية املكلفة واملتزايدة ،واجلهود البشرية الكبرية
النامجة عن مالحقة اجلديد من املصادر العلمية ،وهذا سوف مي ِّكن مدارس الوطن من االستفادة من كم
أكرب من مصادر املعلومات دون احلاجة إىل تكرار اقتناء املصدر بأكثر من نسخة ،عالوة على أن اجلهد
املبذول يف اإلعداد والتهيئة سيكتفى بأدائه ملرة واحدة ،كل ذلك وفق صور تنظيمية ،ومالية ،وقانونية
موجهة لذلك الغرض.

 .6حدود البحث:
 .1 .6احلدود املكانية :املكتبات املدرسية احلكومية يف مديريات الرتبية والتعليم يف احملافظات الشمالية من
الوطن.
 .2 .6احلدود املوضوعية :املكتبة املركزية للوزارة (مكتبة املعهد الوطين للتدريب الرتبوي).
 .3 .6احلدود الزمانية7102/7102 :
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 .7اإلطار النظري:
 .0 .2األمهية الرتبوية للمكتبة املدرسية:
تعد املكتبة املدرسية مصدرا مهما من مصادر التعليم واملعرفة اليت يعتمد عليها النظام التعليمي،
وتتميز املكتبة املدرسية من غريها بأهنا أول مصدر للمعرفة يتعرض له الفرد باجملتمع خارج أسوار بيئته
األسرية ،وبالتايل سيتأثر مبا يقابل من املكتبات وما سيكتسبه من مهارات يف التعامل مع مصادر املعرفة
واملعلومات ،ولقد تطورت مفاهيم املكتبات يف حمتواها العلمي والنظري مع املكتبات املتخصصة وتأكيدها
تقدمي خدمة املعلومات ،وعلى األساليب الفنية املتطورة السرتجاع املعلومات ،وبالتايل ظهور أخصائي
املعلومات ،وخبري التكنولوجيا كمسميات معاصرة للعاملني باملكتبات (الشليب.)97-90 ،7103 ،
ونتيجة للتحوالت والتغريات السريعة يف ميدان املعلومات ،وانتشارها إلكرتونيا أصبح من الضروري
التحول يف التعليم من احلفظ والتلقني إىل البحث واالستقراء ،وبالتايل أصبح لزاما أن تصبح مصادر املعرفة
متوفرة أيضا بنفس التسارع ومن خالل املكتبات الرقمية (علي.)41-32 ،7100 ،
تطور مفهوم املكتبة من جمرد مكان القتناء الكتب واملراجع وتقدميها للمعلم والطالب إيل ضرورة
التوسع يف اخلدمات اليت جيب أن تقدمها ،مع ضرورة مسايرة التطور اهلائل والسريع يف التعامل مع
التكنولوجيا ،لذا أصبح لزاما استخدام أوعية املعلومات اإللكرتونية ،والتحول إىل املكتبة الشاملة (املركزية)
اليت تتيح للفرد املتعلم اكتساب العديد من املعلومات واخلربات من خالل املعرفة املتوفرة لديه باستمرار
وخارج أسوار املكتبة التقليدية يف املدرسة.
لذلك اهتمت منظمة الرتبية والعلوم والثقافة العاملية (اليونسكو) باملكتبات الشاملة ودعت إىل
تعميمها يف املدارس على اختالف مراحلها التعليمية؛ ملا هلا من أثر واضح يف تطوير التعليم وتعميق أهدافه
وحتسني نوعيته ،وحل الكثري من املشكالت التعليمية اليت برزت نتيجة للتغريات املتالحقة اليت حتدث يف
العامل ،وأمهها االنفجار املعريف ،ومنو التكنولوجيا يف مجيع جماالت احلياة (علي.)50-44 ،7100 ،
وبظهور شبكات اإلنرتنت يف بداية التسعينيات من القرن العشرين توجب على أمناء املكتبات،
والعاملني فيها مالحقة التطور ومواكبته يف عمليات التخزين ،واالسرتجاع ،والتزويد وبالتايل ظهرت
املكتبات الرقمية (أبا اخليل.)52-56 ،7113 ،
وقد ظهر يف العامل العريب بعض املشاريع يف الرقمنة؛ ومنها( :مشروع املركز القومي لتوثيق الرتاث
احلضاري والطبيعي يف مصر ،،مشروع مكتبة األزهر اإللكرتونية ،مشروع بوابة املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية على اإلنرتنت ،مشروع مكتبة امللك فهد الوطنية ،املكتبة الرقمية للجامعات املصرية ،مكتبة امللك
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عبداهلل بن عبد العزيز الرقمية ،مكتبة اجلامعة األردنية لرقمنة الرسائل العربية (املعثم-059 ،7101 ،
.)022
 .7 .2مراحل التحول اىل املكتبة الرقمية:
إن التحول من املكتبة العادية إىل املكتبة الرقمية ال يتم بسرعة ،وإمنا ضمن ثالث مراحل منتظمة؛
هي:
 .0 .7 .2اإلعداد والتجهيز؛ ويتم فيها حتديد األهداف للمكتبة الرقمية ،والفئة املستفيدة ،وطرق ختزين
املعلومات ،واسرتجاعها وإعداد الكادر البشري.
 .7 .7 .2التنفيذ وإجناز املشروع الذي يتميز بدمج مجيع اخلدمات اليت تقدمها املكتبة حتت سقف
واحد ،ويتم يف هذه املرحلة تأمني االحتياجات ،واألجهزة ،والكادر البشري.
 .3 .7 .2إطالق اخلدمة؛ إذ يتم التشغيل من خالل إجراء جتربة أولية ،واختبار مكونات املكتبة الرقمية،
والسرعة ،والدقة ،والشمولية قبل إطالقها بالشكل النهائي (املعثم.)26-25 ،7101 ،
ومن التجارب العربية اليت سبقت التجربة الفلسطينية جتارب مكتبات أردنية لالنتقال إىل مكتبات
رقمية ،جتربة مكتبة احلسني بن طالل ،جامعة الريموك (الشليب ،)92 ،7103 ،منها مشروع مكتبة
احلسني بن طالل يف جامعة الريموك حول التحول للمكتبة الرقمية وبالذات للمصادر والدوريات ،وما
رافقها من مراحل وحتديات ،وقد أشار الباحث إىل أن املكتبة اليت أنشئت عام ُ 0926تكنت الحقا من
بناء حمتوى رقمي متوافقة مع مراحل تالية لتطور املكتبات الرقمية ،وذلك يف العام  ،0993ويف عام
 7115قدم مشروع من جامعة الريموك إىل احتاد اجلامعات العربية يف دورته باجلزائر لدعمة بكل السبل،
ومت االستجابة واعتماد تسمية مكتبة احلسني بن طالل مركز ايداع للدوريات الصادرة عن املؤسسات
األعضاء يف االحتاد ومت توفري ما يلزم يف الدورة اليت عقدت يف املغرب عام .7107
 .3 .2واقع املكتبات املدرسية يف فلسطني ما بني أعوام :7102-0962
عاىن نظام التعليم يف فلسطني من سياسات االحتالل اإلسرائيلي املمنهجة يف إمهال املكتبات
(جرب ،)029 ،7119 ،إذ مل حتظ بأي نوع من الصيانة ،أو التزويد؛ لتحسني العملية التعليمية فيما
يتعلق باملصادر واملراجع ،وتعيني متخصصني لإلشراف عليها حنو ما يقارب سبعة وعشرين عاما (الطاهر،
 ،)09-71 ،7101ما أدى إىل هبوط يف مستوى التعليم واملستويات الثقافية برتكيز عملية التعليم على
التلقني ،ومع تسلم السلطة الوطنية قطاع التعليم يف  0994/2/72وجدت معظم املدارس ختلو من
املكتبات اليت من شأهنا أن تدعم مسرية التعليم بالتثقيف الذايت ،وكانت املدارس واملكتبات حبالة سيئة
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بسبب اإلمهال املستمر من قبل االحتالل ،وحباجة للرتميم (املنظمة العربية للتعليم والثقافة والعلوم،
 ،)27 ،7111وللنهوض بالعملية التعليمية ،وحتسني اخلدمة التعليمية للطلبة مبا خيدم املنهاج مت تأسيس
قسم املكتبات املدرسية يف وزارة الرتبية والتعليم يف  ،0995/01/02ومنذ تأسيسه يشرف على تطوير
املكتبات املدرسية ،ويزودها باألثاث الالزم ،واملوارد واملصادر ،ويعني أمناء مكتبات ،ويتوسع يف زيادة
أعدادها يف املدارس ملا هلا من أثر يف حتسني نوعية التعليم والتعلم ،ولكن شح املوارد املادية وحمدوديتها،
واملستجدات التكنولوجية احلديثة واستخدام اإلنرتنت حد من نشاط وفاعلية املكتبات املدرسية كمصدر
أساسي للحصول على املعرفة (الطاهر.)70-71 ،7101 ،
ُتاشيا مع إعداد املناهج الفلسطينية يف العام  ،7115-7111وما رافقها من تطوير املناهج
الفلسطينية يف العام  ،7100-7119أصبح ما هو متوفر يف املكتبات املدرسية عبارة عن كتب
ومصادر ،ومراجع ،وأوراق حمفوظة يف مستودع يديرها أمني املكتبة ،أو قيمها ،واقتصر دورها على التسلية
والرتفيه (شريف ،)04 ،7106 ،وأصبحت عاجزة عن تقدمي اخلدمة للطلبة يف ظل انتشار النشر
اإللكرتوين ملصادر املعرفة وسهولة احلصول عليها على مدار الساعة عرب اإلنرتنت ،ومع تغيري املناهج
7102/7106م ،وتركيزها على التعلم الذايت والتعلم املستمر ،ويف ظل املنهاج اجلديد الذي يركز على
اجلوانب املعرفية والوجدانية والسلوكية (شريف )06 ،7106 ،أصبح من الضروري توفري مكتبة مركزية
إلكرتونية ورقمية خلدمة الطلبة واملعلمني على مدار الساعة إلكساهبم املعرفة واملهارات والكفايات الالزمة
للبحث العلمي ملساندة املناهج ،باعتبار املكتبة قلب املدرسة النابض ،القادر على تزويد الطلبة واملعلمني
باملعلومات لدعم املنهاج ،وركيزه أساسية يف التعلم الذايت واملستمر للطلبة.
إن التجربة الفلسطينية ومن خالل املكتبة املركزية لوزارة الرتبية والتعليم العايل (مكتبة املعهد الوطين
للتدريب) هي ما بني املرحلة الثانية والثالثة حسب املراحل اليت ذكرها (املعثم ،)26-25 ،7101 ،إذ مت
حتديث النظام يف املكتبة إىل ( )libsys.webيف العام  7102ملواكبة التطورات احلديثة ،وليستوعب
ربط املكتبات املدرسية يف مجيع حمافظات الوطن باملكتبة املركزية ،والعمل جار على توفري ،أو ختصيص
األموال الالزمة لتنفيذ املشروع من أجل اإلطالق.
ويعتمد النظام احملوسب للمكتبة ( )libsys.webعلى تقنية املعلومات املتعلقة بإدارة املكتبات
ومصادر املعلومات الرقمية يف تطوير أداء املكتبات املدرسية للوصول هبا إىل مراكز معرفية للطالب من
خالل إنشاء بيئة مركزية موحدة ملقتنيات هذه املكتبات كافة ضمن فهرس موحد وحمتوى إلكرتوين واحد
على الشبكة السحابية ،والتخلص من كافة األنظمة احلالية املتفرقة (يف املدارس) اليت أصبح االستمرار يف
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العمل عليها يشكل عبئا كبريا عليها ،للحد من استخدام العديد من األنظمة والربجميات يف أُتتة عمل
املكتبة املدرسية وجتميع ما حتتويه من آالف التسجيالت والوثائق اإللكرتونية ذات القيمة القصوى للمكتبة
يف مركز املعلومات يف املكتبة املركزية ،لتصبح البيئة املركزية املوحدة اليت تعىن باملكتبة اإللكرتونية واملكتبة
الرقمية يف نفس الوقت.
 .4 .2هدف املشروع املقرتح:
يهدف املشروع املقرتح إىل:
 .0 .4 .2تطوير وحتديث املكتبات املدرسية ،وتقليل التكلفة السنوية هلذه املكتبات من خالل إجياد
فهرس مركزي يف مقر املعهد ال يزيد أعضاؤه عن  01مكتبيني/مفهرسني بدل أن يكون هنالك مكتيب
متخصص يف كل مدرسة ،على أن توفر املدرسة اخلدمات املكتبية ألعضائها من خدمات اإلعارة،
واإلرجاع من خالل بوابة املعرفة.
 .7 .4 .2إجياد فهرس واحد وحمتوى إلكرتوين واحد ألي مقتىن مدرسي يتم فهرسته وتسجيله يف املكتبة
املركزية للوزارة ،بدل أن يتم فهرسته يف كل مدرسة من خالل مكتيب متخصص بطرق خمتلفة ،ويقتصر
عمل املكتبات املدرسية من خالل موظف خدمات يف املكتبة على عملية جرد مقتنيات املكتبة وربط
وحداهتا املادية مع الفهرس املركزي املوحد.
 .3 .4 .2إنشاء بوابة معرفية متكاملة خاصة باملكتبات املدرسية توفر الفهارس املوحدة للمقتنيات
املدرسية باإلضافة إىل توفري املحتوى الرقمي وتبادهلا سواء أكان كتابا إلكرتونيا ،أو نشرات وحماضرات
إلكرتونية بصيغة فيديو ،أم صوتية بدل آالف النسخ الورقية اليت تكلف الوزارة مبالغ طائلة.
 .4 .4 .2إجياد بيئة إلكرتونية تفاعلية للطالب عرب شبكة اإلنرتنت حبيث توفر خدمات البحث
واالستعالم واحلصول على الكتاب اإللكرتوين أو املناهج اإللكرتونية؛ أو احملاضرات الرقمية املصورة ،أو
التسجيالت املرئية.
 .5 .2املكونات الفنية للمشروع:
 .0 .5 .2نظام الفهرس املركزي :نظام متكامل مت تركيبه يف املكتبة املركزية لوزارة الرتبية والتعليم العايل
(مكتبة املعهد الوطين للتدريب الرتبوي) ،حبيث يتم تنفيذ بعض التعديالت عليه ،الستيعاب املكتبات
املدرسية وسجالهتا الببليوغرافية والربط املتزامن للوحدات:
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 .0 .0 .5 .2وحدة إدارة الوحدات املادية :وهو نظام يقوم على إدارة املقتنيات املدرسية كافة ،وربطها
مع السجالت الببليوغرافية اخلاصة هبا ،ويتم القيام هبا يف كل مدرسة من قبل موظف واحد ،ضمن نظام
الفهرس املركزي.
 .7 .0 .5 .2وحدة اإلعارة املركزية :يعمل عليها موظف واحد من كل مدرسة لتقدمي خدمات اإلعارة
واإلرجاع ملقتنيات لكل مدرسة ،وهي جزء من النظام املركزي.
 .3 .0 .5 .2وحدة اجلرد وطباعة الباركود :وحدة متخصصة يف ضبط املقتنيات املدرسية وطباعة لواصق
الباركود يف كل مدرسة متصلة بالنظام املركزي.
 .4 .0 .5 .2وحدة إدارة املشرتكني :حيث يتم سحب بيانات الطالب من النظام املستخدم يف املدارس
إىل نظام إدارة املشرتكني ومن مث التعديل اللحظي بداية كل فصل دراسي دون إعادة إدخال بيانات
الطالب يدويا.
 .7 .5 .2بوابة املعرفة :وهي بوابة إلكرتونية تفاعلية متقدمة تقوم بتقدمي خدمات البحث واالستعراض
واحلصول على الفهارس واحملتوى اإللكرتوين واملشاركة فيها ،حبيث تكون بوابة الوصول إىل املعرفة
واملعلومات اليت يتم إدخال فهارسها وحمتوياهتا اإللكرتونية مركزيا ،تومثل بوابة املعرفة نقلة نوعية يف توفري
املحتوى اإللكرتوين للطالب ومساعدهتم على احلصول على املعرفة والبيانات اليت حيتاجوهنا لدعم التعليم.
 .3 .5 .2خدمات التدريب والتأهيل والدعم الفين؛ وتشمل:
 .0 .3 .5 .2تدريب املفهرسني :من خالل ورشة عمل ملدة ( 71ساعة) يتدرب فيها املفهرسني يف
املعهد على كيفية عمل الفهارس املركزية ،واالستفادة من الفهارس اجلاهزة وخاصة الفهرس العريب املوحد.
 .7 .3 .5 .2تدريب املدربني :من خالل ورشة عمل ملدة ( 05ساعة) يتدرب فيها املدربني يف املكتبة
املركزية على عمليات اجلرد ،وإدارة املقتنيات وإدخاهلا ،وكيفية الربط مع الفهارس املركزية ليقوموا بتدريب
موظفي اخلدمة يف املدارس ،والقيام بالتنفيذ املشرتك مع فريق املدربني يف مكتبتني بداية املشروع.
 .3 .3 .5 .2تقدمي خدمات الدعم الفين :تقدم الشركة خدمات الدعم الفين اليومي للنظام ،والقيام
بعمليات التعديل والتطوير والتحديث لكافة أجزاء النظام مقابل عقد صيانة سنوي جيدد تلقائيا.
 .6 .2تكلفة املشروع التوسعية لربط املكتبات املدرسية:
التكلفة التقديرية املتوقعة لتوسعة النظام ليسمح بربط املكتبات املدرسية باملكتبة املركزية يف مجيع
حمافظات الوطن املخصصة لشراء تراخيص غري حمددة من الشركة املالكة للنظام شركة نور سوفت للربجميات
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( )$51111ملرة واحدة ،وعقد صيانة دوري مببلغ ( )$5111سنويا جيدد تلقائيا بعد مرور عام من شراء
الرتاخيص.
ويف حال إجراء تطويرات إضافية على النظام يتم حساب التكلفة حسب نوعية اخلدمة بني
الطرفني :شركة نور سوفت املالك للنظام ،ووزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية (شركة نور سوفت
للربجميات.)2-0 ،7102،
للمزيد عن مواصفات نظام إدارة املكتبات ومصادر املعلومات ( )Libsys.Webالعامة والفنية
إلدارة احملتوى الرقمي (اطلع على ملحق رقم ".)"0
 .8دراسات سابقة:
ح ظي موضوع تفعيل املكتبات املدرسية يف خدمة عملية التعليم والتعلم باهتمام الباحثني على
املستويني العريب والغريب؛ ومن أبرز الدراسات اليت تناولت املوضوع:
هدفت دراسة (الظاهر )7101 ،إىل تقدير الكفاية الرتبوية للمكتبات املدرسية يف املدارس
احلكومية األساسية يف فلسطني من وجهة نظر مديريها ،ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الباحثة وجود
فروق يف متوسطات وجهات نظر املديرين حبسب املنطقة اجلغرافية واجلنس ،واملؤهل العلمي ،واخلربة
اإلدارية ،والتخصص العلمي ،وموقع املدرسة ،وأوصت بضرورة اإلفادة من التطور التكنولوجي؛ الستخدام
أحدث التقنيات املتوافره للمكتبات املدرسية يف خدمة املستفيدين ،وإنشاء مكتبات مدرسية يف مجيع
املراحل الدراسية.
وهدفت دراسة "شاه وفاروق" ( )Shah & Farooq, 2009إىل معرفة أمهية املكتبات وآثار
استخدامها يف السلوك األكادميي والتعلمي للطالب ،ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن
املعلمني لديهم رأي إجيايب حول فوائد استخدام املكتبة يف تطوير املوقف اإلجيايب بني الطالب حنو التعلم
ومعلميهم ،وأن املعلمني من الذكور واإلناث خيتلفون يف وجهات نظرهم حول تأثري املكتبات يف اجتاهات
الطالب حنو التعلم ،واملعلمون الذكور يفضلون استخدام املكتبة املدرسية بشكل أكثر من املعلمات؛ من
أجل حتسن سلوك الطالب ،ومواقفهم األكادميية ،وأوصت الدراسة بالرتويج لثقافة استخدام املكتبة من
السنوات األوىل للتعليم املدرسي؛ لتعزيز عادة القراءة يف صفوف الطلبة ،وبالتايل ُتكينهم من العيش يف
هذه احلقبة التكنولوجية ،وضرورة تدريب املعلمني على استخدام التقنيات احلديثة؛ إلحداث التعلم الفعال.
تعرف على أنوع اخلدمات املكتبية
وهدفت دراسة "نونغون" ( )Nkhangweni, 2008إىل ّ
املتاحة يف املناطق الريفية؛ من أجل الكشف عن العوامل اليت يعاين منها طالب مدرسة مقاطعة "ليمبوبو"
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يف كوريا اجلنوبية من اخلدمات املكتبية ،ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن سوء تقدمي
اخلدمات يف املكتبة املدرسية يعود إىل الالمباالة من جانب واضعي السياسات ،واملديرين ،وعدم وجود
تقييم لعمل أمني املكتبة ،وأوصت بضرورة تطوير املكتبات املدرسية يف املناطق الريفية؛ ألمهيتها كمصدر
للتعلم يعتمد عليه املتعلمون ،والرتبويون ،إضافة للتدريب املهين اخلاص باملديرين ،وأمناء املكتبات ،لرفع
مستوى اخلدمة املكتبية املقدمة للطلبة يف املناطق الريفية.
ودعا (طالب )7112 ،يف تقريره إىل تفعيل دور املكتبات املدرسية؛ ملا هلا من أمهية خاصة يف
نشر الثقافة والوعي ،وتعزيز جمتمع املعلومات واملعرفة ،وأكد ضرورة إتاحة خدمات املكتبة املدرسية للطلبة
كافة يف املناطق اليت ال تتوفر فيها مكتبات مدرسية ،أو مكتبات عامة ،أو مستقلة من خالل بوابة
اليونسكو للمكتبات اليت تسمح بالوصول إىل املواقع اإللكرتونية لشبكات املعلومات حول العامل؛ إلتاحة
اجملال للخدمات املكتبية ألعضاء اجلماعات املدرسية كافة بغض النظر عن العمر ،أو العرق ،أو اجلنس ،أو
الدين ،اأو اللغة على مدار الساعة؛ للتغلب على كثري من املشكالت التعليمية ،والرتبوية اليت نتجت عن
املتغريات املتالحقة على املستويني العاملي واحمللي نتيجة الثوره املعلوماتية ،والنشر اإللكرتوين للمعرفة ،إذ
ميكن عن طريق تالمحها مع الربنامج املدرسي ،وتكاملها مع املناهج املدرسية أن تعمق أهداف التعليم،
وتزيد من فاعليته ،وتزود املتعلم بقدر كبري من املهارات واخلربات اليت تؤدي إىل تعديل سلوكه ،وتكوين
عادات اجتماعية وتعليمية جديده ،وأكد أمهية أمني املكتبة وتأهيله؛ ليتمكن من أُتتة املكتبة؛ لتيسري
تبادل املعلومات يف العصر الرقمي.
واستشهد يف تقريره بدراسة (هريمان روخ )7111 ،حول منافع مكتبات املدارس للمدارس
( ،(How School Libraries Help Kids Achieveاليت عرضت يف اجللسة الثانية من
املؤُتر ،وكانت بعنوان :أمهية مكتبات املدارس ،إذ أكد يف دراسته أن املكتبة املدرسية تقدم املعلومات
واألفكار اليت تعد أساسية للنجاح يف جمتمع اليوم القائم على املعلومات واملعرفة ،فاملكتبة جتهز الطالب
مبهارات التعلم الدائم ،وتنمي املخيلة ،وُتكنهم من حتمل املسؤولية ،وهو هدف املدرسة وغاية املنهج،
وبينت الدراسة أن املدارس اليت لديها برامج مكتبية متطورة تؤدي إىل معدالت جناح أعلى بنسبة ترتاوح ما
بني  %02-01من املدارس اليت تفتقد هلذه الربامج الرقمية ،واإللكرتونية اليت عاجلت النقص يف املكتبات
يف املناطق الريفية اليت تفتقر للمكتبات.
تعرف املشاكل واملعوقات
وهدفت دراسة "أمحد وسينغ" ( )Abuzaid & Singh, 2006إىل ّ
اليت تواجه عملية التفاعل بني الطالب واملكتبة املدرسية ،ومدى استخدام الطلبة للمكتبة املدرسية ،ورضاهم
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عن املواد اإللكرتونية اليت تقدمها املكتبة هلم ،وأظهرت النتائج عدم رضا الطلبة عن املوجودات اإللكرتونية
يف املكتبة املدرسية ،وضعف العالقة بني الطاقم التعليمي ،والطلبة يف االطار اإلداري املدرسي ،وأوصت
بضرورة حتسني جودة املطبوعات اإللكرتونية اليت تقدمها املكتبة املدرسية ،واقرتاح طرق حديثة تعتمد على
التقنيات احلديثة ،والتكنولوجيا يف املكتبة املدرسية.
وهدفت دراسة (أبو احلاج )7113 ،إىل حتديد مشكالت املكتبات املدرسية احلكومية يف
مديريات الرتبية والتعليم يف مشال فلسطني كما يراها أمناء املكتبات فيما يتعلق بتقدمي اخلدمة الفنية ،والبيئة
الفيزقية ،والنظام اإلداري ،وخدمة املستفيدين ،وخلصت إىل جمموعة من التوصيات للتغلب على
املشكالت اليت تعاين منها املكتبات املدرسية احلكومية يف احملافظات الشمالية من أبرزها :إنشاء مكتبة يف
كل مدرسة يف مجيع املراحل مع االلتزام باملعايري املوحدة يف تصميم املكتبات ،توظيف أمناء مكتبات
متخصصني يف علم املكتبات واملعلومات لديهم الرغبة يف خدمة الطلبة واملعلمني ،وتطوير اخلدمات
املكتبية وتنويعها وجتويدها وحوسبتها؛ للنهوض باملكتبات املدرسية ،وجعلها تؤدي وظيفتها كاملة ،إضافة
إىل فهرسة وتصنيف مقتنيات املكتبات ،بوضع فهرسة مركزية تقوم هبا إدارة املكتبات.
تعرف الصعوبات اليت تواجه رواد املكتبات املدرسية مبدارس
وهدفت دراسة (العاجز )7113 ،إىل ّ
دولة فلسطني وسبل عالجها ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج عن الصعوبات تتعلق بارتياد املكتبات
املدرسية للمطالعة ،ونظام اإلعاره ،واإلرجاع ،وتلبية املوارد واملصادر الحتياجات الطلبة من حمتويات مرتبطة
باملناهج وتنوعها ،وما يرتبط باملكان والتجهيزات ،وأوصت بضرورة إجياد وظائف يعني فيها أمناء املكتبات
حبيث يصبح يف كل مدرسة أمني متفرغ للعمل ومتخصص ،وتكثيف التوعية بأمهية املكتبات املدرسية لدى
الطلبة من خالل وسائل اإلعالم.
تعرف واقع املكتبات املدرسية يف املرحلة الثانوية من خالل
وهدفت دراسة (النجار )7110 ،إىل ّ
التعرف على واقع املؤهالت العلمية للعاملني ومصادر التعلم يف املكتبات املدرسية ،وتوصلت الدراسة إىل
أن املكتبة املدرسية يف املرحلة الثانوية هلا دور تربوي مهم يف العملية التعليمية ،ويف دعم املناهج واملقررات،
وأن هناك نقصا يف عدد أمناء املكتبات باإلضافة إىل نقص شديد يف األجهزة السمعية والبصرية.
تعرف املشكالت اليت تعاين منها املكتبات
وهدفت دراسة (وزارة الثقافة )0992 ،يف فلسطني إىل ّ
العامة واملستقلة اليت ختدم الطلبة حىت سن ( )02عاما ،ومستوى العاملني فيها من أجل وضع احللول
واالقرتاحات اليت من شأهنا وضع اخلطط الكفيلة بالنهوض هبذه املكتبات ،وخلصت إىل جمموعة من
املشاكل اليت تعاين منها مكتبات األطفال من حيث :املوارد واملصادر املتوافرة ،واخلدمات ،واملباين،
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وضعفها يف تلبية احتياجات الرواد من الطلبة ،وأوصت بضرورة تطوير مكتبات األطفال يف فلسطني من
حيث :البناء ،والتجهيزات ،واملوارد ،واملصادر مبا فيها أدب األطفال ،وبناء قدرات أمناء املكتبات،
وإدخال احلاسوب إىل اخلدمات املكتبية ،واالستفادة من الربجميات ،واإلنرتنت؛ خلدمة الثقافة مبا يتناسب
ومتطلبات الثوره التكنولوجيه يف العامل.
 .0 .2التعقيب على الدراسات السابقة:
خلصت معظم الدراسات العربية كدراسة كل من (الظاهر7101 ،؛ أبو احلاج7113 ،؛ العاجز،
7113؛ النجار7110 ،؛ وزارة الثقافة )0992 ،إىل أن املكتبات املدرسية تواجه العديد من
املشكالت :ك عجزها عن تقدمي اخلدمة للطلبة يف ظل الثوره املعرفية ،والنشر اإللكرتوين ،والنقص الواضح يف
عدد أمناء املكتبات املدرسية ،وأن نسبة كبرية منهم غري متخصصني وحيتاجون لتأهيل ،إضافة إىل ضعف
ارتباط الطلبة باملكتبة ،وأوصت الدراسات باإلستفادة من التطور التكنولوجي بالبحث عن آليات؛ ملواكبة
التغريات السريعة ،ولتغطية النقص يف املكتبات :من مصادر ،ومراجع ختدم املنهاج ،وحتسن نوعية التعلم؛
لتحفيز الطلبة على التعلم الذايت والبحث؛ إلنتاج املعرفة مبا خيدم عملية التعلم.
بينما حبثت الدراسات األجنبية يف موضوعات متخصصة يف جمال املكتبات كدراسة ( & Shah
 )Farooq, 2009تناولت أمهية املكتبة وآثار استخدامها يف السلوك األكادميي للطالب ،ودراسة
( )Nkhangweni, 2008تناولت تقييم اخلدمات املكتبية املتاحة يف املناطق الريفية ،ودراسة
( )Abuzaid & Singh, 2006ركزت على املشاكل واملعوقات اليت تواجه عملية التفاعل بني
الطالب واملكتبة املدرسية ،وأوصت الدراسات األجنبية بالرتويج لثقافة استخدام املكتبات الرقمية لتعزيز
عادة القراءه لدى الطلبة ،وضرورة تدريب املعلمني وأمناء املكتبات على تفعيل املكتبات املدرسية واعتماد
التقنيات احلديثة فيها.
 .7 .2وبناء على ما سبق ُتيزت الورقة البحثية احلالية باآليت:
 .0 .7 .2عاجلت الورقة البحثية توصيات الدراسات السابقة فيما يتعلق باإلفادة من التطور التكنولوجي،
والتقنيات احلديثة يف إدارة وتفعيل املكتبات املدرسية؛ لتوفري اخلدمة يف أي مكان وزمان عرب الويب
لروادها ،وهذا ما أكدته توصيات البحث احلايل.
ُ .7 .7 .2تيزت الورقة البحثية بأصالتها ،إذ عاجلت بيانات مهمة حول واقع املكتبات املدرسية يف
احملافظات الشمالية من الوطن ،ووضعت حلوال؛ لتطويرها ،وحتديثها من خالل مشروع مركزي للمكتبات
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املدرسية ،يتم إدارته من املكتبة املركزية للوزارة (مكتبة املعهد الوطين للتدريب الرتبوي) ،اليت مت جتهيزها هلذا
الغرض.
 .3 .7 .2سيكون لنتائج وتوصيات البحث األثر الكبري يف تصويب وضع املكتبات املدرسية يف
فلسطني؛ خلدمة العملية التعليمية التعلمية واملنهاج.
 .4 .7 .2مشولية املشروع على خطة واضحة اإلجراءات واملعامل حمددة جبدولة زمنية (أمنوذج) لربط
املكتبات املدرسية باملكتبة املركزية لوزارة الرتبية والتعليم العايل ،وإدارة احملتوى رقميا وفق آليات تنظيمية،
ومالية ،وقانونية يسهل تنفيذ املشروع ،وهذا ما مييز البحث احلايل عن الدراسات السابقة.
 .9منهجية البحث:
اعتمد الباحثان يف حبثهما املنهج الوصفي التحليلي ،واملسحي ،مع الرتكيز على منهج التحليل
الوثائقي للبيانات اليت مت مجعها وفقا للخطوات اآلتية :مسح لبعض أدبيات املوضوع باللغتني العربية،
واإلجنليزية ،والقراءة الفاحصة لتلك األدبيات ،وحتليلها ،وتقوميها ،واستقراء املعطيات ،وحتليل البيانات اليت
مت مجعها من اإلدارات املعنية :اإلدارة العامة للتخطيط يف الوزاره ممثلة بقسم التخطيط ،واإلداره العامة
للتقنيات الرتبوية ممثلة يف دائرة متابعة املختربات واملكتبات املدرسية ،للتعرف إىل واقع املكتبات املدرسية
احلكومية يف مديريات الرتبية والتعليم يف احملافظات الشمالية من الوطن ووضع احللول والتوصيات املناسبة.
 .10مجتمع البحث:

يتكون جمتمع البحث من جمموع املدارس احلكومية وما يتوفر فيها من مكتبات يف احملافظات
الشمالية لدولة فلسطني البالغ عددها ( )0224مدرسة موزعة على ( )02مديرية حسب إحصائية اإلدارة
العامة للتخطيط يف الوزارة للعام 7102/7106م ،واإلدارة العامة للتقنيات الرتبوية دائرة متابعة املختربات
واملكتبات املدرسية كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)0
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جدول 0
إحصائية بعدد املدارس احلكومية اليت يتوفر فيها مكتبات يف مدارس مديريات الرتبية للمحافظات الشمالية
من الوطن للعام 7102/7106م
املديرية
رام اهلل
نابلس
جنوب اخلليل
جنني
اخلليل
طولكرم
بيت حلم
مشال اخلليل
قباطية
جنوب نابلس
قلقيلية
يطا
ضواحي القدس
سلفيت
القدس
طوباس
ارحيا
اجملموع

عدد املدارس احلكومية
193
176
155
149
145
138
131
104
90
81
81
79
75
72
49
44
22
1784

يتوفر فيها مكتبات
185
142
93
123
82
118
84
76
80
66
75
40
65
60
44
33
19
1385

اليتوفر هبا مكتبات
8
34
62
26
63
20
47
28
10
15
6
39
10
12
5
11
3
399

النسبة املئوية
95.8%
80.6%
60%
82.5%
56.5%
85.5%
64.1%
73%
88.8%
81.5%
92.5%
50.6%
86.7%
83.3%
89.7%
75%
86.3%
77.63

يتضح من اجلدول أن عدد املدارس احلكومية يف مديريات الرتبية يف احملافظات الشمالية من الوطن
حسب إحصائية 7102/7106م بلغ ( )0224مدرسة ،منها ( )0325مدرسة يتوفر فيها مكتبة،
و( )399مدرسة اليتوفر يف تشكيالهتا نصاب تفريغ مكتبة ونسبتها عالية كما يف مديرية جنوب اخلليل،
واخلليل ،وبيت حلم ،ونابلس ،ومشال اخلليل ،ويطا ،وطوباس ،وجنني ،ولوحظ تفاوت يف توزيع املكتبات
املدرسية احلكومية من مديرية ألخرى حسب مستويات املدارس :أساسية ،وأساسية عليا ،وثانوية ،إضافة
حلجم املديرية حسب ما هو مبني يف اجلدول رقم (.)7
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جدول 7
إحصائية بتوزيع املكتبات املدرسية احلكومية حسب مستويات املدارس يف مديريات الرتبية للمحافظات
الشمالية من الوطن للعام 7102/7106م
املديرية
رام اهلل
نابلس
جنوب اخلليل
جنني
اخلليل
طولكرم
بيت حلم
مشال اخلليل
قباطية
جنوب نابلس
قلقيلية
يطا
ضواحي القدس
سلفيت
القدس
طوباس
ارحيا
اجملموع

جمموع املدارس اليت يتوفر فيها مكتبات
185
142
93
123
82
118
84
76
80
66
75
40
65
60
44
33
19
1385

أساسية
85
77
56
62
57
64
44
52
41
27
37
21
31
28
32
19
5
738

ثانوية
100
65
37
61
25
54
40
24
39
39
38
19
34
32
12
14
14
647

يتضح من اجلدول أن عدد املدارس احلكومية اليت يتوفر فيها مكتبات مدرسية بلغ ()0325
مدرسة يف مديريات الرتبية والتعليم يف احملافظات الشمالية من الوطن موزعة على مستويني من املدارس،
أساسية ،وثانوية حيث بلغ عدد املكتبات املدرسية يف املدارس األساسية ( ،)232يف حني بلغ عدد
املكتبات املدرسية يف املدارس الثانوية ( )642مكتبة ،ولوحظ من خالل اجلدول تفاوت يف توزيع املكتبات
املدرسية على املديريات يف احملافظات الشمالية من الوطن حسب املستويات ،وأظهر حتليل البيانات مؤشرا
على نقص املكتبات املدرسية يف املدارس الثانوية يف بعض املديريات (جنوب اخلليل ،واخلليل ،ومشال
اخلليل ،والقدس) إضافة ملا تعانيه املكتبات املدرسية عموما من نقص يف عدد أمناء املكتبات املدرسية ممن
حيملون مؤهال علميا يف املكتبات واملعلومات،كما يف جدول رقم (.)3
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جدول 3
إحصائية بعدد أمناء املكتبات املدرسية يف مديريات الرتبية للمحافظات الشمالية من الوطن ،وتوزيعهم
حسب اجلنس للعام 7102/7106م
املديرية

جمموع املدارس اليت يتوفر فيها مكتبات

عدد امناء املكتبات

ذكور

إناث

رام اهلل

185

22

7

15

نابلس
جنوب اخلليل

142
93

16
5

5
1

11
4

جنني
اخلليل

123
82

9
0

4
0

5
0

طولكرم
بيت حلم

118
84

8
0

1
0

7
0

مشال اخلليل

76

5

2

3

قباطية
جنوب نابلس

80
66

7
6

1
3

6
3

قلقيلية
يطا

75
40

11
2

8
0

3
2

ضواحي القدس
سلفيت

65
60

0
5

0
2

0
3

القدس
طوباس

44
33

0
8

0
2

0
6

ارحيا

19

3

1

2

اجملموع

1385

107

37

70

فيما يتعلق بتوزيع أمناء املكتبات على املكتبات املدرسية احلكومية يف مديريات الرتبية والتعليم يف
احملافظات الشمالية من الوطن تبني أن عددهم ( )012أمني مكتبة موزعني على ( )03مديرية من أصل
( ،)02منهم ( )32من الذكور ،و( )21من اإلناث ممن حيملون ختصص مكتبات ومعلومات ،وختتلف
حصة كل مديرية عن األخرى ،وهناك مديريات ال يتوفر فيها أمناء مكتبات كـ (اخلليل ،وبيت حلم،
وضواحي القدس ،والقدس) ،مع العلم أن النسبة املئوية ألمناء املكتبة يف املدارس احلكومية يف مديريات
الرتبية والتعليم يف احملافظات الشمالية ال تتجاوز ( )%2.2من حاجة املديريات ،وهذا يشكل حتديا كبريا
يف البحث عن حلول ملشكلة النقص يف أمناء املكتبات امللقى على عاتقهم تفعيل املكتبة مبا خيدم جودة
عملية التعليم والتعلم ،وحيرم كثريا من املعلمني والطلبة اإلفادة من اإلمكانيات اهلائلة ألمني املكتبة يف
تطوير نوعية التعليم.
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أما خبصوص املوازنة املخصصة من الوزارة للصرف على املدارس اليت يتوفر فيها مكتبات ومت
احلصول على بيانات آلخر أربع سنوات 7106-7107م من دائرة متابعة املختربات واملكتبات املدرسية
يف اإلدارة العامة للتقنيات الرتبوية لتعرف واقع املكتبات املدرسية يف مديرات الرتبية والتعليم يف احملافظات
الشمالية من الوطن من حيث نوعية املشاريع ،والصرف على املكتبات التطويرية القائمة ،واإلنشائية
املستحدثة ،وعدد العناوين اليت تزود هبا املكتبات ،وعدد املدارس املستفيده ،ونوعيتها ،واملوازنة املخصصة
للتزويد؛ كما هو يف جدول رقم (.)4
جدول 4
املوازنة املخصصة للصرف على املكتبات املدرسية االنشائية والتطويرية واملدارس املستفيدة ونوعها يف
احملافظات الشمالية 7106-7107م
السنة

املشروع

عدد العناوين

عدد املدارس

امليزانية ()$

إنشاء

343

144

208000

تطوير

16

534

113000

2013/2014

إنشاء
تطوير

323
160

20
40

67313
44069

258/2014

2014/2015

إنشاء
تطوير

364
137

52
117

61119
137517

201/2015

2015/2016

إنشاء
تطوير

267
118

25
75

38935
86377

183/2017
201/2017

1728

1007

756330

2012/2013

اجملموع العام

رقم العطاء
203/2013

يتبني من خالل حتليل جدول رقم ( )4أن وزارة الرتبية والتعليم العايل تويل اهتماما بزيادة عدد
املكتبات املدرسية خلدمة نوعية التعليم وتطوير املكتبات املوجودة ولكن نسبة املخصصات من املوازنة يف
تراجع منذ العام 7106-7107م من حيث املكتبات املستفيدة اإلنشائية ،والتطويرية.
بلغ عدد املكتبات املدرسية اليت مت استحداثها منذ العام 7106-7107م يف املدارس ()740
مكتبة على حساب املشاريع وبتمويل من املاحنني ،ومت تزويدها ( )0792عنوانا وبلغت نسبة الصرف
السنوات األربع (.)$325.362
أما خبصوص مدارس التطوير فبلغ عدد املكتبات املدرسية اليت يتم الصرف عليها من املوازنة على
حساب مشاريع املاحنني منذ العام 7106-7107م )266( ،مدرسة مت تزويدها بـ ( )430عنوانا،
وبلغت نسبة الصرف من املوازنة على حساب املشاريع (.)$321.963
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بلغ املبلغ اإلمجايل ،املصروف على تطوير املكتبات اإلنشائية ،والتطويرية ( ،)$256.331صرف
على ( )0112مدرسة ،زودت بـ ( )0272عنوانا من أصل ( )0325مدرسة حكومية يتوفر فيها
مكتبات مدرسية يف مديريات الرتبية والتعليم يف احملافظات الشمالية من الوطن.
وهذا حيرم عددا كبريا من املكتبات املدرسية من التزويد السنوي باملصادر واملراجع مبا يتوائم مع
احتياجات املنهاج أمام شح موازنة املدارس.

 .11نتائج البحث:

من أبرز النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل البحث ،وحتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من
اجلهات املعنية يف الوزارة اليت شخصت واقع املكتبات املدرسية يف احملافظات الشمالية من الوطن والداعمة
ملشروع ربط املكتبات املدرسية باملكتبة املركزية للوزارة وإدارة احملتوى إلكرتونيا؛ اآليت:
 .0 .00تأكيد األمهية الرتبوية للمكتبة املدرسية يف حتسني نوعية التعليم باعتبارها مصدرا مهما من
مصادر التعليم واملعرفة اليت يعتمد عليها النظام التعليمي.
 .7 .00صعوبة االعتماد على املصادر التقليدية يف ظل التزايد الواضح يف أنشطة النشر اإللكرتوين ،وتنوع
مصادر املعرفة وسهولة احلصول عليها.
 .3 .00معظم املدارس احلكومية تعاين من نقص يف أمناء املكتبات ،نسبتهم املئوية ال تغطي ()%2.2
من حاجة املديريات يف احملافظات الشمالية من الوطن ،ما حيرم كثري من املعلمني والطلبة من اإلفادة من
اإلمكانيات اهلائلة ألمني املكتبة ،ودوره يف تطوير نوعية التعليم ،وهذا مؤشر على ضرورة العمل على إجياد
آلية مناسبة لتغطية النقص يف أمناء املكتبات.
 .4 .00مثة مديريات تربية وتعليم يف احملافظات الشمالية من الوطن ال يتوفر فيها أمناء مكتبات
متخصصون (اخلليل ،وبيت حلم ،وضواحي القدس ،والقدس) ،وهذا يشكل حتديا كبريا حيتاج إىل حل.
 .5 .00نسبة املدارس اليت ال يتوفر يف تشكيالهتا تفريغ مكتبة ( )%77.3من جمموع املدارس يف
احملافظات الشمالية من الوطن ،موزعة على مدارس مديريات الرتبية والتعليم تصاعديا :جنوب اخلليل،
اخلليل ،بيت حلم ،نابلس ،مشال اخلليل ،يطا،طوباس ،وجنني ما حيرم كثري من الطلبة من خدمات املكتبة.
 .6 .00وزارة الرتبية والتعليم العايل تويل اهتماما بزيادة عدد املكتبات املدرسية؛ خلدمة نوعية التعليم،
وتطوير املكتبات املوجودة ،ولكن نسبة املخصصات من املوازنة يف تراجع منذ العام 7107م حىت عام
7106م ،من حيث املكتبات املستفيدة اإلنشائية ،والتطويرية.
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 .2 .00املكتبات املدرسية التقليدية عاجزة عن توفري النفقات الالزمة القتناء مصادر املعلومات ،وخاصة
املصادر اإللكرتونية؛ بسبب احلاجة إىل أنظمة تشغيل تتوافق مع الشبكات العاملية عرب اإلنرتنت ،والتكلفة
العالية لشراء األنظمة.
 .2 .00سياسة التزويد املتبعة يف املكتبات املدرسية مكلفة جدا ،ومثة تكرار للعناوين ،ويستفيد منها عدد
قليل من املدارس سنويا ،ما حيرم عددا كبريا من املدارس من التزود السنوي باملصادر واملراجع مبا يتوائم مع
احتياجات املنهاج أمام شح موازنة املدارس.
 .9 .00ليس هناك فهرس مركزي موحد للمكتبات املدرسية يسهل عملية ربطها ببعضها بعضا؛ لإلفادة
من املصادر املتوفرة يف املكتبات على مستوى العناقيد ،وكل مدرسة تعتمد آلية معينة يف إدارة املكتبة
املدرسية.

 .12توصيات البحث:
يف ضوء النتائج اليت توصلنا إليها من خالل البحث نوصي مبا يلي:
 .0 .07إعادة النظر يف سياسة التزويد املتبعة يف املكتبات املدرسية؛ كوهنا مكلفة جدا ،ومثة تكرار
للعناوين ،ويستفيد منها عدد قليل من املدارس سنويا ،ومع تنوع مصادر املعرفة يهجرها الطلبة وتبقى جمرد
كتب حمفوظة على الرف.
 .7 .07تطبيق مشروع ربط املكتبات املدرسية باملكتبة املركزية للوزارة يوفر اخلدمة املكتبية للطلبة،
واملعلمني على مدار الساعة ،ويكسبهم املعرفة ،واملهارات ،والكفايات الالزمة للبحث العلمي ملساندة
املناهج يف مجيع حمافظات الوطن الشمالية ،واجلنوبية عرب الويب.
 .3 .07ربط املكتبات املدرسية الفلسطينية باملكتبة املركزية لوزارة الرتبية والتعليم العايل ،وإدارة احملتوى
رقميا ( )libsys. Webيساهم يف تطوير وحتديث املكتبات املدرسية ،ويقلل من التكلفة السنوية اليت
تصرف على املكتبات مقارنة مببلغ شراء الرتاخيص.
 .4 .07توفري بوابة معرفية تفاعلية للطالب عرب شبكة اإلنرتنت للتخفيف من األعباء االقتصادية املكلفة
واملتزايدة ،واجلهود البشرية الكبرية النامجة عن مالحقة اجلديد من املصادر العلمية ،مبا يدعم توجهات
الوزارة يف التعلم الذكي ،وتعزيز جمتمعات التعلم املهنية.
 .5 .07تطبيق مشروع الربط مي ِّكن مدارس الوطن من اإلفادة من كم أكرب من مصادر املعلومات ،دون
احلاجة إىل تكرار اقتناء املصدر بأكثر من نسخة ،عالوة على أن اجلهد املبذول يف اإلعداد والتهيئة
سيكتفى بأدائه ملرة واحدة ،كل ذلك وفق صور تنظيمية ،ومالية ،وقانونية موجهة لذلك الغرض.
111

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد السادس عشر  -العدد الرابع 8102 -

 .6 .07ربط املكتبات املدرسية باملكتبة املركزية لوزارة الرتبية والتعليم ،وإجياد فهرس مركزي موحد
للمكتبات املدرسية يوفر الوقت واجلهد واملال للمدرسة ،ويتيح ألمني املكتبة أو أي شخص يكلف مبتابعة
تفعيل املكتبة وإدارة حمتوى املكتبة املدرسية رقميا من خالل صالحيات تعطى هلم من املشرف على املكتبة
املركزية يف الوزارة إلدارة حركات اإلعارة واإلرجاع ،واملشاركة يف بوابة املعرفة يف نشر املبادرات وقصص
النجاح.
 .2 .07تكلفة املشروع قليلة جدا مقارنة مبا يصرف سنويا على تطوير املكتبات ( )$51111وتدفع ملرة
واحدة لشراء الرتاخيص غري احملدودة ،اليت تسمح بربط املكتبات املدرسية بنظام املكتبة املركزية لوزارة الرتبية
والتعليم ،والتزويد يتم رقميا من خالل املكتبة املركزية ،ويعمم على املدارس يف مجيع حمافظات الوطن (أون
الين) عرب اإلنرتنت.
 .2 .07ضرورة توفري الدعم املادي الالزم الستمرارية هــذا املشروع ،ودميومته كمصدر لتزويد املكتبات
املدرسية بكل جديد.
 .9 .07تكثيف اإلعالم والتعريف باملكتبة املركزية لوزارة الرتبية والتعليم؛ هبدف تشجيع املستفيدين على
استخدام املكتبة اإللكرتونية والرقمية.
 .01 .07إجراء الدراسات الالزمة لقياس مدى رضى املستفيدين عن جمموعة اخلدمات الرقمية املنوطة
باملكتبة املركزية للوزارة لتطوير اخلدمة حال تطبيق املشروع.
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المراجع العربية

أبا اخليل ،عبد الوهاب .)7113( .املكتبات الرقمية اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق "ندوة املكتبات
الرقمية" الواقع وتطلعات املستقبل ،الرياض :مكتبة امللك عبد العزيز.
إبراهيم ،السعيد مربوك .)7119( .املكتبة املدرسية وحتديات العوملة الثقافية .االسكندرية :دار الوفاء

لدنيا الطباعة والنشر.
احلاج حسن ،مها .)7114( .مشكالت املكتبات املدرسية احلكومية يف مديريات الرتبية والتعليم يف
مشال فلسطني كما يراها أمناء املكتبات .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني.
شركة نور سوفت للربجمة .)7102( .الشروط واملواصفات ملشروع إدارة املكتبات ومصادر املعلومات
واألرشيف املوحد .البريه ،فلسطني.
شريف ،حممد عبد اجلواد .)7106( .املكتبة وخدمة املنهج .دسوق ،مصر :دار العلم واالميان.
الشليب ،عمر حممود .)7103( .جتارب مكتبات أردنية لالنتقال إىل مكتبات رقمية جتربة مكتبة احلسني
بن طالل ،جامعة الريموك ،اجمللة األردنية للمكتبات واملعلومات.92-90 ،)3(42 ،
طالب ،أمحد .)7102( .تقرير حول مكتبات املدارس كمراكز للتعلم واملعلومات .مت اسرتجاعه من
املوقع
http://www.goethe.de/ins/lb/bei/pro/schoollibraries/conferencer
eport/conference_report.pdf.
الطاهر ،روال .)7101( .تقدير الكفاية الرتبوية للمكتبات املدرسية يف املدارس احلكومية األساسية يف
فلسطني من وجهة نظر مديريها .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطني.
العاجز ،فؤاد علي .)7113( .الصعوبات اليت تواجه رواد املكتبات املدرسية مبدارس دولة فلسطني وسبل
عالجها .رسالة ماجستري غري منشورة.كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
علي ،أمحد عبد اهلل .)7100( .املكتبة املدرسية ودورها الرتبوي .عمان :مكتبة اجملتمع العريب للنشر
والتوزيع.
املالكي ،جمبل الزم .)7115( .املكتبات الرقمية .عمان :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
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املعثم ،نبيل بن عبد الرمحن .)7101( .املكتبات الرقمية يف اململكة العربية السعودية .الرياض :مكتبة
امللك فهد.
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .)7111( .ندوة املكتبات املدرسية ودورها املستقبلي يف اجملال
الرتبوي والثقايف .تونس ،تونس.
النجار ،مىن .)7110( .واقع املكتبات املدرسية يف املرحلة الثانوية مبحافظات غزة .رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطني.
جرب ،هاين وجيه .)7119( .واقع املكتبات الفلسطينية حتت اإلحتالل اإلسرائيلي وسياسة التدمري
املمنهج هلا ما بني  .7119-0942جملة رسالة املكتبة.029 ،)4(44 ،
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)7106( .دليل األنظمة والتعليمات الرتبوية .ط ،7فلسطني :اإلدارة العامة
للتخطيط الرتبوي.
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)7102( .قانون الرتبية والتعليم العام .فلسطني.
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)7102( .مديريات الرتبية والتعليم احملافظات الشمالية .مت اسرتجاعه من
املوقع https://www.mohe.pna.ps.
وزارة الثقافة الفلسطينية .)0992( .واقع مكتبات األطفال يف فلسطني.
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)7102( .مكتبة املعهد الوطين للتدريب الرتبوي .مت استجاعه من املوقع
https://www.mohe.pna.ps/library.
اليسري للمكتبات وتقنيات املعلومات .)7102( .املقصود باحملتوى الرقمي .مت استجاعه من املوقع
.http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=14500
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