
 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  العلمي التعلیم العالي والبحثوزارة 
  

  جامعة منتوري ـ قسنطینة         
  إلجتماعیةاو اإلنسانیةكلیة العلوم       
  قسم علم المكتبات           

         

  : ............................ رقم التسجیل          

  ........................... :رقم التسلسل           
  
  
  

البحث الوثائقي التربوي في مجتمع   
  المعلومات

  لمؤسسات التربویة الجزائریةة في ادراسة میدانی
  والیة قسنطینة نموذجا

  لنیل شھادة دكتوراه الدولةمقدمة أطروحة 
  مكتباتفي علم ال
  

   :إشراف                                        : بد الطالإعدا إع

  عبداللطیف صوفي. د.أ                  عزالدین بودربان             ع 
  202005  جویلیة   06:  تاریخ المناقشة 

   :  لجنة المناقشة         
  رئیسا          جامعة منتوري قسنطینةب      ستاذ محاضرأ   عبدالمالك بن السبتي.. : لدكتورا     
  مشرفا ومقررا )USA(أ. م . و لوس أنجلس    التعلیم العاليأستاذ         عبداللطیف صوفي : لدكتورا.أ   

  عضوا        جامعة منتوري قسنطینةب      ةمحاضر ة أستاذ              ناجیة قموح:  ةالدكتور   

  عضوا        عة منتوري قسنطینةجامب         أستاذ محاضر              كمال بطوش :.  الدكتور   

  عضوا             .  بسكرةجامعة ب         أستاذ محاضر      ن برقوقاعبدالرحم : الدكتور    

  

  

 
  2005 ـ 2004 : السنة الجامعیة

 



  
  

  اإلھـداء
  

  دـني إلى األبـرأة فارقتـز امـإلى روح أع
  ھاـان شبابـفي رعی
  تيـة زوجـالمرحوم

  ةـت المحنـي وقـإلى كل من كان بجانب
  اـم جمیعـإلیھ

  لـذا العمـدي ھـأھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  شكـر و تقدیـر
  

الشكر هللا سبحانھ و تعالى على كل شيء و 
  أشكر أستاذي العزیز

  صوفي عبد اللطیف. د.أ
  على التوجیھات القیمة و النصائح السدیدة 

  و االبتسامـة الدائمة
  كما أشكر كل الزمیالت و الزمالء 

  بقسم علم المكتبات
  على التشجیع والمساعدة

  فلھم مني جزیل الشكر و االمتنان
  و التقدیـر 

  
  
  
  
  
  
  
   



  المقدمــــــــــــــة
  

1

µ  
يشهد العامل حاليا تطورات سريعة وجذرية على كل املستويات، وال 

إن سـرعة جتـدد   . ميكن ألحد جتنب أمواجها املتدفقة مـن التغـيريات  
املعلومات، وإستمرارها يف التغيري، جتعلنا نتخوف من املستقبل، ألن احلرفة 
اليت تعلمناها باألمس بعد عناء وجهد ووقت طويل أصبحت ال تضمن لنا 

ال توجد أي مهنة تأثرت بالتغيري كما هـو احلـال    . "لعمل طيلة احلياةا
ينبغـي  . )1(" بالنسبة ملهنة املعلومات، وذلك يف السنوات اخلمس، الفارطة

إذن على كل فرد أن يستعد لتجديد معارفه بإستمرار، وإكتساب قدرات 
ن امتـع  إن اإلنتقال م. متكنه من اإلندماج يف هذا اتمع اجلديد واملعقد

الصناعي، إىل جمتمع املعلومات، يتسم ببعض اخلصوصيات اليت جتعل مـن  
املعلومات واملعرفة مبدأ عاما، ورئيسيا لتسيري أمور الفرد واتمع، لـذلك  

لقد . )2(" احلقوق اإلنسانية األساسية "أصبح إكتساب املعلومات حقا من 
اعدة حمورية حساسـة  صبح التحكم يف املعلومات وتقنيات البحث عنها قأ

كل هذه األمور جعلت اإلنتقـال إىل جمتمـع   . جدا بالنسبة لكل ختصص
املعلومات يتطلب قدرات إندماجية جد متطورة بالنسبة إىل كـل أفـراد   
اتمع ومؤسساته، ملواجهة التحديات، واإلستمرار يف املنافسة، بدال مـن  

  .الفشل والتهميش

                                                        )1(  - TEDD, L.A . The What ? And How ? Of Education And Training For Information Professionnals, 
In a Changing World. Journal Of Information Science. 2003, Vol. 29, N°. 1, P 79 . 

نحو إستراتیجیة عربیة لمستقبل .  التقنیة الحدیثة في المعلومات والمكتبات .  الھوش، أبو بكر محمودـ  )2(
  . 90 – 89ص . 2002دار الفجر للنشر، : القاھرة. مجتمع المعلومات
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ديـدة للمعلومـات واإلتصـال،    عن تطور التكنولوجيا اجل رلقد أجن
وإدماجها يف شىت جماالت النشاط اإلنساين، تغيريات يف اتمع وتوضـح  

اإلجتماعي، وما يسببه  دراسات عديدة مدى تأثري التطور التقين على النمو
إن اجلديد يف كل هذا، ال يتمثل يف كون أننا أمام تغري سريع . من تغيريات

عرفنا بإستمرار يف السابق فترات لـتغريات  ننا ا، إذ فحسبطرأ يف اتمع 
هامة يف كل جمال من جمال احلياة، بل اجلديد اليـوم يتمثـل يف حركيـة    

ها، ياألمهية اليت تكتسوالتغيريات، يف مشوليتها، يف سعة تأثرياا، ويف عمقها 
يف وقت أصبحت فيه املعارف مل تشكل العنصر احليوي لإلقتصاد احلديث 

ي الركيزة األساسية لكل نشاط، ولكل قـرار، يف  فحسب، بل أصبحت ه
إن التكنولوجيا أصـبحت  . أي جمال، بالنسبة للفرد، للمؤسسة وللمجتمع

حاليا مصدرا من املصادر اهلامة بالنسبة حلياة اإلنسـان يف جمتمـع الثـراء    
إنه من املنطق إذن أن األوعية الفكرية ستكون على شكل مطبوع، . املعريف

خمتلفة ومتنوعة، نتيجة ذلك، فإنه سيصعب تسيري كل  وعلى أشكال أخرى
إنه بدون السيطرة على قواعد . هذه الوسائل بنفس الطريق التقليدية املعتمدة

البحث الوثائقي، وبدون التحكم يف إستعمال كل هذه الوسائل والتقنيات 
اجلديدة، سيصعب اإلملام ذا الكم اهلائل من املعلومات اليت تصب بـدون  

على اتمع وعلى أنظمة املعلومات، الشيء الذي سيؤدي بالفرد إىل  هوادة
  .مواجهة صعوبات كثرية فيما خيص البحث عن املعلومات وتسيري املعرفة

ا تربز أمهية القطاع التربوي الذي يسعى إىل تكـوين أفـراد   نومن ه
وحـىت  . قادرين أن يتقامسوا مستقبال مسؤوليات هامة وحساسة يف الدولة
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ومل يعد  .كفاء قادرين على اإلندماج يف النظام اجلديدأهؤالء األفراد يكون 
ـ توصيل املعلومات النظرية إىل املتعلمني كـاف لوحـده،    ل أصـبحت  ب

املؤسسات التعليمية احلديثة تقوم بدور أهم يتمثل يف حتضري األجيـال إىل  
ل ـبجمتمع يتغري ويتطور بإستمرار، وفق إحتياجات الواقع، وتطلعات املستق

قل الوسيلة الوحيدة ملواجهـة  نفالتعليم هو الوسيلة األوىل واألهم، إن مل  "
  .)1(" يات العوملةدحت

وباملؤسسات التربوية وسائل حمورية ميكن أن تعتمد عليها حىت حتقـق  
افها السامية، من بني هذه الوسائل نذكر املكتبة املدرسية ذات القيمـة  دأه

ر املنظومة التربوية بإعتبارها اخللية األساسية العظيمة والدور الرائد يف تطوي
ء ومواكبه تطورات العصر، جاعلة من الطفل مسؤوال مبتكرا، ىإلعداد النش

وحىت تنجح هـذه املؤسسـات   . قادرا على اإلندماج يف جمتمع املعلومات
الوثائقية يف أداء املهمة التربوية  والعلمية على أحسن وجه عليها أن تتماشي 

التطورات البيداغوجية املستمرة واملفاهيم التربوية احلديثة اليت هي كذلك و
يشهدها العامل واليت جتعل من خمتص املعلومات عنصرا نشـيطا وفعـاال يف   
العملية التعليمية، ومن املكتبة املدرسية خمربا أساسـيا لكـل النشـاطات    

  .التربوية
تطرقنـا يف  . مقدمة وخامتة وقد قسمنا حبثنا إىل ستة فصول إضافة إىل

مث عاجلنا بعد . كل األمور املتعلقة باإلطار املنهجي للبحثإىل الفصل األول 
أما يف الفصل الثالـث  . ذلك مفهوم البحث الوثائقي بكل أبعاده ومظاهره

                                                        
قسنطینة  –مطبوعات جامعة منتوري قسنطینة ، :  العولمة وتحدیات العالم الكوني. صوفي ،عبد اللطیفـ  )1(

  .99.ص .2003، 



  المقدمــــــــــــــة
  

4

فقد أبرزنا دور املكتبة املدرسية وخمتص املعلومات يف العملية التعليمية ويف 
بعد ذلـك  . لتحكم يف القواعد األساسية للبحث الوثائقيلتكوين الطفل 

درسنا يف الفصل الرابع مفهوم املدرسة احلديثة يف ظل جمتمـع املعلومـات   
مربزين التطورات اليت حدثت يف اال التربوي، ويف مهام املدرسـة إزاء  

نا مفهوم التكوين وعالقته بالبحث حأما يف الفصل اخلامس فقد وض. املتعلم
ئقي يف جمتمع جديد ومتغري، تسوده املنافسة، والكفاءة، والقدرة على الوثا

التفكري واإلبتكار وأخريا درسنا يف الفصل السادس نتائج الدراسة امليدانيـة  
  .اليت عاجلت حقيقة البحث الوثائقي بثانويات والية قسنطينة

نا يف هذا البحث، وخباصة يف اجلانب النظري منه، من جمموعة فدلقد أ
مة من املؤلفات اليت درست موضوع املكتبات املدرسـية ودورهـا يف   ها

كما عاجلت موضوع البحث الوثائقي، وأمهيـة تكـوين   . العملية التربوية
ومـن  . التالميذ على حسن إستخدامه وإعتماده يف حيام التربوية العلمية

  : أهم هذه املراجع نذكر
تنظيمها، : درسيةاملكتبات امل .كتاب الدكتور صويف عبد اللطيف -

وقد درس فيه موضوع أمهية التربيـة   مصادرها، دورها يف مستقبل  التربية
للمستقبل وأهداف التربية يف جمتمع املعلومات، كما عاجل أمهية القـراءة يف  

مهية املكتبـات املدرسـية   أالعملية التربوية وعوامل تنميتها، مث حتدث عن 
دعم اإلدارة التربويـة للمدرسـة   واليت تتمثل أساسا يف  ،وعناصر جناحها

خـري املعلـم وهـو    أواألوعية اجليدة املناسبة واإلشراف العلمي املنظم، و



  المقدمــــــــــــــة
  

5

صاحب دور فعال مؤثر يف تطوير املكتبة املدرسية، وربطهـا باحلصـص   
  .الدراسية
. املكتبات يف جمتمع املعلومات .عبد اللطيفصويف كتاب الدكتور  -

ثائقية يف جمتمع املعلومات، وملؤسسات الوقد عاجل فيه موضوع املكتبات وا
ـ  ات ـواملكتبات بني التقليد والتجديد، وضرورة إستخدام تقنيات املعلوم

فيها، والتكوين على حسن إستخدامها يف البحث العلمـي، علمـا بأنـه    
املناهج الدراسـية وسـبل   بخصص فصال للمكتبات املدرسية، وعالقتها 

ـ  عطاء الدروس عن طريقإستخدامها يف إ عـم  دة ويف يالوحدات الدراس
  .املناهج املقررة

  . Fondin Hubert كتاب الدكتور -

 Rechercher et Trouver L'information    ـ وع ـوقد عـاجل فيـه موض
 .التوثيق وتقنيات معاجلتـه املكتبات وأنظمة املعلومات، إضافة إىل مفهوم 

ة التحكم كما عاجل فيه  موضوع البحث الوثائقي وأمهية املعلومات وكيفي
  .فيها

  . Cahuza, H et Fondin, H كتاب -

 Le Professeur Documentaliste     وقد عاجل املؤلفان يف هـذا الكتـاب
تصني يف املكتبـات  موضوع املكتبة املدرسية وأمهية تسيريها من طرف خم

إىل  ل مهام املكتيب وخصائصه، وتطرقا كـذلك  يلحتواملعلومات إضافة إىل 
  .دسالتعليمية، وهو منها مبثابة القلب من اجل  لعمليةدور التوثيق يف ا



  المقدمــــــــــــــة
  

6

  .  Trehan, G.L et Malhan, I.V كتاب -

 School Library Management   عاجلا املؤلفان مفهوم املكتبة املدرسـية
درسا كذلك دور املتعلم يف النشـاطات التربويـة   و ،ودورها يف املدرسة

املكتيب واملعلمني ألهداف تعليمية  باملكتبة كما عاجلا أمهية تنسيق العمل بني
  .وتربوية

اصة يف جمـال  خبلقد واجهتنا بعض الصعوبات يف إعداد هذا البحث و
ن املعلمني ورب الكـثري  والدراسة امليدانية، حيث عانينا من  ضعف تعا

ا، ومن مساعدتنا على إجراء هذه الدراسة، إال أن ذلك مل نمنهم من مقابلت
هد، حىت متكنا من اجللوس إليهم ومناقشـتهم حـول   مينعنا من مواصلة اجل

موضوع التوثيق واملكتبة ومعرفة رأيهم يف املكتبة املدرسـية ومردودهـا   
  .التربوي

يف معاجلة هذا املوضـوع اهلـام    ناقفكون قد ونتمين أن نتام اخلويف 
واحلساس مبا خيدم املنظومة التربوية على العموم، واملكتبة املدرسية علـى  

  .صوصوجه اخل
  
  
  



            اإلطار العام للبحث: الفصل األول 
  

7

  الفصل األول 
  ث ـام للبحـار العـاإلط 

  
  اإلطار المنھجي للدراسة ـ  1ـ  1

  أھمیة الموضوع  ـ 1
 أسباب اختیار الموضوع  ـ 2
 إشكالیة البحث  ـ 3
 تساؤالت البحث  ـ 4
 فرضیات البحث  ـ 5
 أھداف البحث  ـ 6
 منھج البحث  ـ 7
 الدراسات السابقة  ـ 8

  راسة المیدانیة للد ةاءات المنھجیاإلجر ـ 2 ـ 1
  حدود الدراسة  ـ 1
 سلوب جمع البیانات أ ـ 2
 ضبط المصطلحات  ـ 3

  
  
  
  



            اإلطار العام للبحث: الفصل األول 
  

8

  الفصل األول
  اإلطــار العــام للبحــث

  
  اإلطار المنھجي للدراسةـ  1ـ  1

  أھمیة الموضوعـ  1ـ  1ـ  1

يتسم عصرنا بعصر السرعة، والفضاء إنه عصر املعلومات بكل أبعادها 
تيجة اإلجنازات احملققة من طرف اإلنسان يف جمال الفكر وجماالا  وذلك  ن

والعلوم والتكنولوجيا واإلتصال ، بغية مواجهة املشكالت املعقدة يف خمتلف 
و إذا كانت عوملة االقتصاد والثورة اليت أنتجتـها التكنولوجيـا   . امليادين

إنه ميكن اعتبار ف احلديثة مبثابة احملرك تمع املعرفة الذي يعيشه العامل املتقدم،
إن . التربية والتكوين مبثابة املواد األولية الضرورية للتحرك يف هذا االجتـاه  

الوثائق وما حتتويه من معلومات  هي غذاء أساسي بالنسبة لكـل أفـراد   
اتمع بعامة وللمعلم واملتعلم خباصة ، من هنا تربز أمهية حسن اسـتخدام  

على تقنيات البحث عنها مهما كانـت   الوثيقة واملعلومة، وأمهية السيطرة
ومن هنا كذلك يربز الدور احلسـاس واالسـتراتيجي    . الوسائل املستعملة

الذي يلقى على عاتق املؤسسات التربوية لالستجابة إىل هذه احلاجة املاسة، 
  .بالنسبة ألجيال متتابعة من املواطنني 

الـيت تـبني   من خالل أمهية هذا املوضوع، تأيت أمهية هذه الدراسة، 
الصعوبة اليت تواجه املتعلمني، وحىت املعلمني، عند حماولـة الوصـول إىل   

، الشـيء  ظل هذا الكم اهلائل من املعلوماتالوثيقة أو املعلومة، خاصة يف 
الذي جيعل الكثري من هؤالء املستفيدين غري قادرين علـى الوصـول إىل   
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قت طويل، وبـذل  معلومات هم بأمس احلاجة إليها، ويدفعهم حنو قضاء و
وإذا كان . جهد كبري للوصول إليها ، أو إىل بعض ما هم حباجة إليه منها 

، فإن األمر بالنسبة للباحثني نسبة للباحثني يف الدول املتقدمةاألمر كذلك بال
  .يف الدول النامية ، وبينها بالدنا بطبيعة احلال ، يقترب من الطارئة 

سليط األضواء على  حماوالت  وتكمن أمهية هذه الدراسة كذلك يف ت
ـ الكثري من املختصني يف املعلومات  للوصول إىل وضع إستراتيجي ات  ــ

ناجعة للبحث الوثائقي، تسهل عملية الولوج إىل املعلومات، الشيء الذي 
اصبح يعترب األساس يف توفري املعطيـات لكافـة البحـوث والدراسـات     

أن حيقق التنمية والتطـور يف  ذلك  ملا من شأنه  واإلجنازات واالبتكارات،
  . )1(اتمع

إن بالدنا مازالت بعيدة عن جمتمع املعلومات، وليس أمامها من سبيل 
سوى السعي بكل  ما لديها من جهد وقوة، وبكل ما متلكه من إمكانات 
بشرية مادية ، قصد دخول هذا اتمع، وإال حكمت على نفسها علـى  

، والتقوقع على الذات، وهو أمر ال نقبل األجيال القادمة مبزيد من التخلف
به وال نرضاه، جمتمعنا مازال بعيدا كل البعد عن جمتمع املعلومـات، وإن  
مكتباتنا مراكز املعلومات لدينا، خباصة منها املكتبات املدرسية ، هي قلب 
جمتمع املعلومات النابض، والوسيلة األوىل لتحريك الناس حنـو اسـتخدام   

 هيه، مازالت متخلفة عن العصر، بعضها بدأ يتلمس طريقوسائله، والعيش ف
ببطء شديد حنو التطوير والتحديث، بينما بقي اجلزء األكرب منها بعيدا عنه 

                                                        )1(  - FONDATION DU DEVENIR. L’offre scientifique : vertige, vitesse et vigilance (en ligne) page 
visitée (2004-09-15).Disponible sur  Internet : http://www.anais.org/article6.html. 

http://www.anais.org/article6.html
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ال نأبه به ال نعطيه أية تذكر ، كأا قضية ال مه ، وال تفيده " كل البعد، 
جيدر يف شيء ، وأعين هنا بشكل خاص، املدارس، مكتباا املدرسية، اليت 

فيـه   وتنم ا أن تتحمل مسؤولية كربى يف هذا اال، ألا املكان الذي
ووسائله وأدواته، تقنياته احلديثة، أكثر من أي  ،قدرات التعامل مع العصر

  .)1("مكان أخر 

وهكذا تبدو أمهية هذا املوضوع من خالل أمهية البحث الوثـائقي يف  
يف  حسن اسـتخدام وسـائله    جمتمع املعلومات، وضرورة تكوين األجيال

أردنا أن يقدم هـذا   .وأدواته، للتمكن من الدخول فيه، إتقان التعامل معه
وتسـاعد يف   البحث معاجلة مفيدة هلذا املوضوع اهلام، ختدم هذا االجتـاه، 

لتحقيق التقـدم واالزدهـار   التحديات اليت تعترض  حق سبيلنا  ةمواجه
  .لبالدنا

  لموضوع أسباب اختیار ا ـ 2 ـ 1 ـ 1

مل يكن اختيارنا هلذا املوضوع عشوائيا أو حبكم الصدفة ، بل كانت  
وراءه أسباب دفعتنا إىل التفكري اجلدي حىت نتمكن مـن دراسـة هـذا    

  :املوضوع بطريقة علمية وموضوعية ، ومن أهم هذه األسباب نذكر
  .ـ افتقار مكتباتنا لدراسات حول موضوع البحث الوثائقي    
ـ تمع انطلق من تطور املكتبة واملدرسة ككل، ورافقـ تطور ا    ه  ت

مفاهيم جديدة حتتاج إىل دراسة  واهتمام ، خباصة وأن األمر حساس يتعلق 

                                                        
  .15.ص .2003قسنطینة ، جامعة منتوري ، :  ماتوالمكتبات في مجتمع المعل. صوفي ،عبد اللطیفـ  )1(
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ينطلق مـن تطـوير املدرسـة    مث إن أي تطوير . مبستقبل أجيال بأكملها
  . ، والبحث الوثائقي ،يف ذلك دور عظيم والتعليم

ال التربية يف بالدنـا  بأمهيـة   ـ نقص الوعي لدى املشرفني على جم
التحكم يف قواعد البحث الوثائقي، ودور املعلومـات يف تقـدم اتمـع    

  .وازدهاره  
ـ نقص التحسيس لدى هؤالء املشرفني بالدور الذي ميكن للمكتبـة  
املدرسية أن تلعبه كأداة تربوية فعالة، وكوسيلة لتكوين األجيال بطريقـة  

سن التفكري العلمي لديهم ، ودعم اإلبـداع  حديثة ، تعتمد أساسا على ح
  . واالبتكار لديهم 

ـ  نظام التعليم املتبع يف بالدنا، ونظام االمتحانات املدرسية اليت تركز 
، أكثر من الفهم واملناقشـة واحلـوار  على التلقني واحلفظ واالستظهار ، 

صيل من تدريب التالميذ على حت" ومعلوم أنه مبقدار ما يتمكن هذا النظام 
املعلومات بأنفسهم، مبقدار ما يتمكن هؤالء من اسـتخدام خـربام يف   
ميادين اإلنتاج ، الذي حيقق فيما بعد يوم تغيريات سريعة يف القاعدة املادية 
والتقنية ، ألن التقدم املطرد يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية ، أمر 

للبحـث   .)1("اإلنسان وتعليمـه  يرتبط بالطريقة اليت توجه ا دقة تربية 
الوثائقي يف ذلك دور عظيم ، لذلك جيب على األنظمة املدرسـية املتبعـة   

                                                        
.  تنظیمھا ، ومصادرھا ، ودورھا في مستقبل للتربیة: المكتبات المدرسیة . صوفي، عبد اللطیف ـ  )1(

  .12.ـ ص 1990دار األطلس للنشر ، . دمشق



            اإلطار العام للبحث: الفصل األول 
  

12

حاليا يف بالدنا خلق نظم جديدة تقوم على أسـس التربيـة املسـتمرة ،     
  .التكوين الذايت املستمر ، يف عامل متغري 

 إشكالیة البحث   ـ 3ـ 1ـ 1  

ال املنهجية أنه جيب على الباحث تذكر جمموعة من املختصني يف جم  
أن يقدم إشكاليته يف بداية عمله و أن يوضح كذلك املنهج املسـتخدم يف  

ن أنه ميكن التذكري ما يف بدايـة كـل   وكما يربز هؤالء املختص. البحث
فصل مع التأكيد على العنصر الذي سيعىن بالدراسة على مسـتوى كـل   

  .)1(فصل

النظري الشخصي الذي يتم من خاللـه   اإلطار" وتعترب اإلشكالية    
وهرية، فعند حتديدها، نتمكن من حصر املسائل اجل )2(طرح مشكلة البحث
، ونتمكن كذلك من حتديد األسئلة اليت نود أن جند مقارنة باملسائل الثانوية

هلا أجوبة، وذلك ما دفعنا إىل حماولة عرض اإلشكالية بشكل منسجم، حندد 
  .)3( تكون أداة ملعرفة حقيقة ما نبحث عنهمن خالهلا أفكارنا ،حىت

إن التطور العلمي واالقتصادي والتكنولوجي أثر تأثريا كبريا علـى    
غري أن اجلديـد يف  . النمو االجتماعي، وتسبب يف تغيريات متنوعة وعميقة

كل هذا ال يتمثل يف كون أننا أمام تغري عابر طرأ على اتمع،  إمنا اجلديد 
                                                        )1(  - BOUTILLIER, S. et al.  Méthodologie de la thèse et du mémoire. Levallois-Perret : studyrama, 

2003, P.77 
قسنطینة، دیوان . سؤاال و جوابا 130االجتماعیة، أسس البحث وتقنیاتھ في العلوم . دلیو، فضیلـ  )2(

  .18.ص ،)ت.د( بوعات الجامعیة،طالم
ینة، منشورات جامعة منتورى طقسن. أسس المنھجیة في العلوم االجتماعیة. بيدلیو، فضیل ، على غرـ  )3(

  .73.ص. 1999 قسنصینة،
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 حركية التغريات اإلجتماعية، االقتصادية والثقافية، واألمهية اليوم يتعلق يف
اليت تكتسيها كل هذه التغريات ، يف وقت أصبحت فيه املعلومـات تـربز   
كمبدأ عام لتنظيم اتمع، إىل حد أننا أصبحنا نسري كل أمورنـا علـى   

  .أساسها

جتدد املعلومات باستمرار وبسرعة كبرية جعلنا نتخوف من املسـتقبل  
ونفكر يف أمهية االستعداد إىل جتديد املعارف باستمرار، واكتساب قدرات 

اجلديد املتجدد ، لقد أصـبحت سـبل    عمتكننا من االندماج يف هذا اتم
السيطرة على كيفية استعمال املعلومات تشكل إحدى املشاكل العويصـة  
بالنسبة للمجتمعات احلديثة ومن هنا تكمن أمهية الـدور الـذي تلعبـه    
املؤسسات التعليمية يف مساعدة أفرادها على حسن استخدام املعلومـات،  
والتحكم يف تقنيات البحث عنها يف شىت األوعية الفكرية املتوفرة، ومهمـا  

  .كان شكلها
لقد أصبحنا اليوم نعيش يف وقت تتوسع فيـه حـدود املعلومـات     

وتتقوى  خبطوات عمالقة ، وتنجز فيه مشاريع الطرق السريعة للمعلومات ،
فيه أنظمة املعلومات لتفرض نفسها على كل األصـعدة ، وتتوجـه فيـه    
األنظمة التربوية حنو أهداف تعليمية جديدة من خالل دفـع املـتعلم إىل   
االستقاللية يف العمل ،واإلدماج الفعلي لألرصدة الوثائقية داخل الـربامج  

لـى الـتحكم يف   التعليمية،  إضافة إىل تطوير القدرات األساسية املبنية ع
املعلومة وعلى استعمال الوسائل التعليمية مبنهجية يف النشاطات التربويـة  

إال أننا ،يف خضم كل هذه املستجدات ، حنس بنـوع  . املختلفة واملتنوعة 
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من احلرية عندما نرى الطلبة اجلدد باجلامعة والقـادمني مـن املؤسسـات    
اجهون صعوبات كـبرية  التربوية يعانون من نقص يف العمل املنهجي، ويو
البحث عـن الوثـائق    عند القيام مبشاريع عمل  أو نشاطات تتطلب منهم

الطلبة  حريتنا تتضاعف أكثر عندما  نالحظ أن تردد هؤالء. وعن املعلومات
، واستعماهلم لوسائل البحث املوجودة فيها نادر على املكتبات متواضع جدا

ح العديد من التساؤالت اليت كل هذه املالحظات دفعتنا إىل طر. هو كذلك
من شأا أن تسلط الضوء على هذا اإلشكال املطروح بعد حماولتنا اإلجابة 

   .عن البعض منها 

  تساؤالت البحث   ـ 4 ـ 1 ـ 1

من بني التساؤالت اليت طرحناها واليت جاءت نتيجة حريتنـا جتـاه   
التحليـل  مظاهر وسلوكات حتتاج إىل التفكري العميق ،والتبصر اهلادي، و

  :املنهجي، نذكر البعض منها 
ـ هل يشجع النظام التربوي املطبق يف بالدنا على البحث الوثائقي ، 

  . ؟ويدعم أمهية املكتبة املدرسية يف حياة الدارسني
  .ـ هل يتحكم تالميذنا  يف تقنيات البحث الوثائقي ؟ 

  .؟ثائقيـ ما مدى قدرة التالميذ على السيطرة على قواعد البحث الو
  .ـ هل يستفيد التالميذ من تكوين حول البحث الوثائقي ؟ 

  .ـ ما فائدة اإلملام بالقواعد األساسية للبحث الوثائقي ؟ 
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  .ـ ما دور املكتبة املدرسية واملكتيب يف دعم البحث  الوثائقي ؟ 
ـ هل  للمعلمني مسؤولية يف الصعوبة اليت تواجه املتعلمني يف جمـال  

  .البحث الوثائقي ؟
  .ما هو التصور الذي يعطيه املعلمون للبحث الوثائقي ؟  ـ

ـ كيف ميكن حتسيس املتعلمني وهيئة التدريس بأمهيـة الـتحكم يف   
  .تقنيات البحث الوثائقي ؟ 

عة يف مدارسـنا عـن   ـ ما مدى مسؤولية االمتحانات املدرسية املتب
  .، وجعل التالميذ يستخدمونه يف حيام الدراسية ؟البحث الوثائقي

ـ هل ميكن وضع تصور لربامج تكوينية خاصة بالبحـث الوثـائقي   
  لصاحل أفراد املؤسسات التربوية ؟ 

ـ هل إدخال التكنولوجيا اجلديدة على املؤسسات التربوية بإمكانه أن 
  . ؟يشجع أكثر على اإلملام بتقنيات البحث عن املعلومات

  فرضیات البحث   ـ 5 ـ 1 ـ 1

عن ختمني ذكي وتفسـري حمتمـل يـتم     الفرض بشكل عام عبارة"  
بواسطته ربط األسباب باملسببات ، كتفسري مؤقت للمشكلة أو الظـاهرة  

تشتمل الفرضيات عادة على بعض العالقات املعروفة كحقائق  ...املدروسة 
علمية ، واليت يقوم الباحث بربطها ببعض األفكار املتصورة  اليت ينسـجها  
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وحلول أولية مقبولة ألوضاع الظاهرة أو من خياله ليعطي بذلك تفسريات 
  .)1(املشكلة اليت مازلت جمهولة

حملاولة اإلجابة عن هذه التساؤالت احملورية املذكورة قمنـا بصـياغة   
  :الفرضيات اآلتية 

  :الفرضیة األولى 

عن ضعف البحث الوثائقي  لقصور النظام التربوي مسؤو  
  .يف مدارسنا

  :الفرضیة الثانیة 

ملعلمني بأمهية جمال املعلومات ونقص خربم نقص وعي ا  
يف استخدام وسائل استرجاعها جعل التالميذ يواجهـون  

  .صعوبات يف التحكم يف قواعد البحث الوثائقي 
  :الفرضیة الثالثة 

نظرة املعلمني السلبية للمكتبة املدرسية ، ال يشـجع علـى   
  .إدماجها يف النشاطات التربوية العلمية يف املدرسة 

  أھداف البحث  ـ 6 ـ 1 ـ 1

عمليـة  : " البحث كما يلـي  "  رشو ماخ" و " ماكميالن " يعرف 
مما يعين أن أي حبـث   )2("منظمة جلمع البيانات أو املعلومات لغرض معني 

                                                        
عمان، . مناھج وأسالیب البحث العلمي، النضریة والتطبیق. غنیم، عثمان محمد. علیان، ربحى مصطفى ـ  )1(

  . 17.، ص2000دار الصفاء للنشر و التوزیع، 
  . 11. ص. رجع السابقالم. علیان، ربحى مصطفى ـ  )2(
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يبىن على أساس حتقيق هدف أو أهداف حمددة حياول الباحـث الوصـول   
   .إليها

أساسي يتمثل يف لقد أصبحت كل جماالت األنشطة حباجة إىل مورد 
املعلومات ، مما يعين أنه يستوجب علينا أن نصل إىل املعلومات ونتحصـل  
عليها لنستعملها ، غري أن الصعوبة تكمن يف أن الكثري من أفراد اتمـع  
اليتحكمون يف تقنيات  البحث الوثائقي،  وال يتمكنون بذلك من استغالل 

لك ، نالحظ أن كمية هذه إضافة إىل ذ. هذه الثروة الضرورية لكل تطور
املعلومات تنمو وتزيد بطريقة رهيبة ، الشيء الذي يضـاعف يف صـعوبة   

القواعد األساسية ملعاجلتـها  بالتحكم  يف هذا الكم اهلائل منها بدون اإلملام 
  .واسترجاعها 

  :من هنا ميكن القول أن هذه الدراسة دف إىل 

تقنيـات البحـث    ـ التعرف على مدى حتكم تالميذ الثانويات يف
  .الوثائقي 

  .ـ إبراز أمهية املعلومات ، وأمهية التحكم يف قواعد البحث الوثائقي 
ـ وصف عام للمكتبة  املدرسية، وإبراز دورها كـأداة ناجعـة يف   

  .العملية التعليمية 
ـ وصف وضعية املدرسة اجلزائرية، وإبراز التحديات اليت تقف أمامها 

  .لدخول يف جمتمع املعلومات ملسايرة الركب، وإمكانية ا
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ـ توضيح مفهوم التكوين يف جمال البحث عن املعلومات،وإبراز دور 
املؤسسة التربوية، واملعلم، واملكتيب، يف شأن تكـوين األجيـال   

  .وحتضريها تمع جديد متجدد 
   منھج البحث  ـ 7 ـ 1 ـ 1

ض تعين يف األصل األورويب الطريق املـؤدي إىل الغـر  " كلمة منهج 
املطلوب ، وتعين يف الفكر العلمي املعاصر الطريق املؤدي إىل الكشف عن 

يعتـرب منـهج     .)1("احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة 
البحث الطريقة املوضوعية اليت يسلكها الباحث يف دراسـته، أو يف تتبعـه   

مكن مـن  لظاهرة معينة ، من أجل حتديد أبعادها بشكل كامل ، حىت يـت 
، مؤشراا، والعوامل املؤثرة فيهـا التعرف عليها ومتييزها ومعرفة أسباا و

  . )2(للوصول إىل نتاج حمددة

و مبا أن الباحث يرغب يف الوصول إىل نتائج علمية دقيقة فعلية ،وأن 
أن حيرص على احلصول على أوصاف دقيقة هلـذه  " و  ايتبع منهجا سديد

الطريق املؤدي إىل " فاملنهج هو مبثابة .  )3("هاالظواهر واحلوادث اليت يدرس
الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة جمموعة من القواعد اليت يمن على 

وعرف خمتصون  .)4("سري العقل ، وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معينة
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : بیروت .  سین جیم في مناھج البحث العلمي. طلعت ، ھمام ـ  )1(                                                        

  .5.، ص1984والتوزیع، 
دار ھومـة للطباعة : ، الجزائر  المرشد المفید في المنھجیة وتقنیات البحث العلمــي. الھادي ، خالدي ـ  )2(

  .22.،ص 1996والتوزیـع ،
، 1988دار العلم للمالیین ، : ، بیروت  أسس البحث العلمي في العلوم السلوكیة. فاخر ، عاقل ـ  )3(

  .114.ص
 ،دار الكتاب الحدیث: القاھرة .طة رؤیة تطبیقیة مبس:  مناھج البحث التربوي. لرشیـدي ، بشیر صالـح اـ  )4(

  .22.ص ،2000
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طريقة لوصف املوضوع " آخرون يف جمال املنهجية منهج البحث بقوهلم أنه 
استه من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتاج الـيت يـتم   املراد در

  .)1("التوصل إليها على أشكال فنية معربة ميكن تفسريها 

بالنسبة لنا فقد استخدمنا يف هذا البحث املنهج الوصفي لدراسة احلالة 
الراهنة للظاهرة بكل جوانبها، ومتابعتها كميا ونوعيا من أجـل التعـرف   

، لى فهم واقع هذه األوضاع وتطويره نتائج تساعد ععليها، والوصول إىل
وذلك من خالل مجع البيانات، وتنظيمها، وتبويبها، وجدولتها، مث عرضها 
مع التحليل املنهجي العميق والتفسـري املنطقـي، واملوضـوعي، ـدف     
استخالص احلقاق اليت تساهم يف إثراء املوضوع مبعلومات إضافية جديدة، 

الوصفي، ال يقتصر على مجع البيانات وتبويبها فحسب  للتوضيح أن البحث
ميضي إىل أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدرا من التفسري هلذه البيانات " وإمنا 

جيب إذن شـرح أسـباب    .)2("ولذلك كثريا ما يقترن الوصف باملقارنة
الظاهرة وحتليلها وربط النتاج املتنوعة ببعضها بعض، ومواجهتها، ألن وراء 

ختتفي جمموعة كبرية من احلقائق، و علينـا أن  " اجلدول " أو " ين املنح" 
حىت تتضح الصورة جليا ، بدون أي  )3(نكتشف ما وراء املنحين أو اجلدول

  .غمض 

  

                                                        
، القواعد والمراحل والتطبیقات: منھجیة البحث العلمي . أو غضار ، م ومبیضین ، ع . عبیدات، م ـ  )1(

  .47.،ص1997دار وائل للنشر ، : عمان 
  .156.طلعت ، ھمام ، المرجع السابق ، صـ  )2(

)3(  - BOUTILLIER , S. et .al .op.cit .P.62-63. 
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   الدراسات السابقة ـ 8 ـ 1 ـ 1

حيث مت جتسيدها  1982ها منذ اجاء هذا البحث ليكمل أعماال بدأن  
  :من خالل املراحل اآلتية 

جبامعـة   1986ـ تقدمي حبث لنيل شهادة الدبلوم العايل للمكتبني سنة 
      Bibliothéques Scolaires et  Rendement Pédagogique : قسنطينة عنواـا 

تطرقنا يف هذا البحث إىل مفهوم املكتبة املدرسية ،وإىل مواردها البشـرية،  
اهلامة  مـع إبـراز    ةئقيوعاجلنا األمور التسيريية اخلاصة ذه املؤسسة الوثا

  .دورها يف تربية األجيال ، وضرورة ترقيتها 
 1997 ـ تقدمي حبث لنيل شهادة املاجستري يف علم املكتبـات سـنة  

 La Recherche Documentaire dans le Systéme :جبامعة قسـنطينة عنوانـه   

Educatif Algérien    ـ ة عاجل موضوع التربية،  وعالقتها باملؤسسات الؤثائقي
التربوية ، مربزا أمورا نظرية خاصة بالبحث الوثائقي  وقد قدم هذا البحث 
أيضا نظرة شاملة حول املكتبات املدرسية اجلزائرية، وحـول وضـعيتها   

  .واضحة ومتفائلة   املأسوية لينتهي  برؤية مستقبلية
  :ـ نشر مقاالت حول املوضوع من بينها 

  :مقال منشور يف كتاب بربيطانيا .
  Children’s Library services in Algéria .Information and Libraries in 

the Arab world. London Library Association ,1994 ISBN 185604 0852     

 

 



            اإلطار العام للبحث: الفصل األول 
  

21

   :مقال منشور مبجلة يف تونس.
La Recherche Documentaire dans le Systéme Educatif Algérien : 

resultats d une enquéte . Revue Arabe  d’Archives , de  Documentation et d 
Information . Tunis   oct ,1998 ,n.3-4 ISSN 0330.6763 .وم ــــمقال منشور من طرف املنظمة العربية للتربية والثقافة والعل

  :يف جملتها ) تونس (

الوسائل التكنولوجية احلديثة وأثرهـا علـى سـلوك املسـتفيدين     " 
 . 21د ـــ، جمل 2، عدد  2000. الة العربية للمعلومات ."واملكتبيني 

ISSN 0330 .   7972    

مفهـوم  : " مقال منشور بكتاب يف إطارمشروع حبث جبامعة قسنطينة .
  ." املكتبة احلديثة يف الوسط اجلامعي

. تكنولوجيا املعلومات وتطبيقتها يف املكتبات اجلامعية اجلزائريـة  
مقال منشور يف كتاب حول فعاليات ندوة عربية من تنظيم قسم علـم  .  . 2001 نةجامعة قسنطي: قسنطينة 

   :املكتبات والتوثيق باجلزائر العاصمة 

"  التكوين والربامج التكوينية يف جمـال املكتبـات واملعلومـات    " 
الندوة العربية حول التكوين اجلامعي يف جمال علـم املكتبـات   

 .ISBN 9961  9525  02 .2001 زائر،جامعة اجل: اجلزائر .  واملعلومات

  :مقال منشور يف جملة املخرب بقسم علم املكتبات جلامعة قسنطينة .

 La Bibliothèque : Outil de Rénovation Pédagogique MadjaLat 
EL Maktabat Ou Al Maaboumat 2002,Vol .1,N°.2. 
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ات ـمعلوممقال منشور على شبكة االنترنيت من طرف النادي العريب لل.
 ) :دمشق ( 

  " دور أخصائي املعلومات يف إرساء جمتمع املعلومات " 
http // www.arabcin . net /arabic /5 nadweh / Pivot 4 library_ 

specialists .htm .  مقال منشور يف كتاب حول فعاليات ندوة وطنية من تنظيم قسم علـم
  :احلامة  واملكتبة الوطنية) اجلزائر (املكتبات والتوثيق 

La Formation des Utilisateurs à l Ere de l Intégration des 
NTIC dans les Systémes d'information : Unification des Techniques 
Documentaires dans les Bibliothèques Algériennes . Alger : 
Departement de Bibliothécomomie / Bibliothèque National ,2004  

شاركنا كذلك داخل الوطن وخارجه  بالعديد من البحـوث   وقد  
ذات عالقة مباشرة مبوضوع حبثنا، الشيء الذي ساعدنا على إثراء معارفنا 

  .ودفعنا إىل خوض غمار البحث والكتابة يف هذا املوضوع الصعب  
ة ــومن أهم الدراسات األخرى اليت تناولت هذا  املوضوع بالدراس

   :والبحث نذكر 
دراسة ميدانيـة  : املكتبات املدرسية يف اجلزائر   .بوعناقة ، سعاد ـ 

: علم املكتبات: رسالة ماجستري .  على ثانويات وإكماليات مدينة قسنطينة
  .د عبد اللطيف صويف .حتت إشراف أ.1997: قسنطينة 

تناولت الباحثة يف هذه الرسالة موضوع التعليم واملكتبات يف اجلزائـر  
العثماين إىل ما بعد االستقالل، مع إبراز الدور التربوي والثقايف  منذ العهد

للمكتبة املدرسية ،موضحة تقنيات املباين والتجهيـزات هلـذه  املؤسسـة    
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الوثائقية ، إضافة إىل أمهية االعتناء بالكوادر البشرية ، ببنـاء اموعـات   
 .وبتقدمي اخلدمات داخل اهليكلة اإلدارية للمؤسسات التربوية 

يف املنظومـة   أمهيتها وواقعها: املكتبة املدرسية  . غرارمي ، وهيبةـ 
دراسة تربوية مسحية بالواليات اجلزائـر ، سـطيف ،   : التربوية اجلزائرية

: اجلزائـر  : علم املكتبات : مستغامن ، املسيلة وغرداية ، رسالة ماجستري 
  .عبد اللطيف صويف . د .حتت إشراف أ 2001

بارة عن دراسة استقصائية  اشتملت على جوانـب  إن هذا البحث ع
نظرية مهمة متعلقة باملكتبة املدرسية،  وبـاألمور التربويـة ، إضـافة إىل    

مؤسسة تعليمية، موزعـةعرب   300جوانب تطبيقية مشلت عينة  ألكثر من 
وقد عاجلت الباحثة يف هذه الرسالة وضعية املكتبة املدرسية . التراب الوطين
  .كل جوانبها مربزة أمهيتها يف اال التربوي اجلزائرية من 

ية والتقنية مـن  البحث عن املعلومات العلم.  غراف ، نصر الدينـ 
. دراسة ميدانية جبامعة فرحات عباس ـ سـطيف   : خالل الويب اخلفي

. الدكتورحتت إشراف  2004:قسنطينة : علم املكتبات : رسالة ماجستري 
 .بطوش كمال 

مله هذا مفهوم البحث عن املعلومـات العلميـة   عاجل الباحث يف ع
والتقنية مع إبراز أهم مصادر املعلومات بكل أنواعها وأشكاهلا ، إضافة إىل 
أمهية استعمال االنترنيت للبحث عن املعلومات وكيفية استخدام الويـب  
اخلفي حيث تطرق الباحث إىل أمور جد تقنية، لكن ذات فائـدة كـبرية   
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من خالل هذه الوسـيلة   معلومات علمية وتقنية، بالنسبة ألي باحث عن
  .التكنولوجية اجلديدة 

  اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة  ـ 2 ـ 1
  حدود الدراسة  ـ 1 ـ 2 ـ 1

عند إجراء دراسة ميدانية يشترط من الباحث أن يقوم بتحديد جماالت 
واملتمثلـة  البحث اليت تتكون أساسا من عناصر حمورية تعترب ركيزة البحث 

حتديد هذه ااالت الثالثة هـي يف  .يف احلدود  اجلغرافية، الزمنية والبشرية
  . )1(احلقيقة مبثابة توفريأدوات أساسية للتحكم يف موضوع البحث

  حدود الجغرافیةالأ ـ  

وقـد  .وهي اإلطارالذي أجرينا فيه دراستنا والذي تتوزع عليه عينتنا
ويات املوجودة على مسـتوى واليـة   متركزت هذه احلدود على كل الثان

لقد اكتفينا بثانويات هـذه   .ثانوية 48واليت يبلغ عددها اإلمجايل  قسنطينة،
الوالية حىت نتحكم بطريقة أحسن يف الدراسة،السيما وأن والية قسـنطينة  

  .شاسعة جغرافيا وعدد املؤسسات التربوية املوجودة ا كبري
  
  

   الحدود الزمنیةـ  ب

                                                        
 مكتبة الدارالعربیة، :القاھرة .البحث ومناھجھ في علم المكتبات والمعلومات .محمد فتحي عبد الھادي،ـ  )1(

  .89.ص .2003
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وقت الذي استغرقته الدراسة امليدانية بدءا مـن حتديـد   وهي تشمل ال
جماهلا واختيار عينتها، وتصميم أدوات مجع البيانـات املسـتخدمة فيهـا،    

  .وصوال إىل حتليلها بعد مجع عناصرها
لقد استغرقت مدة إجنازهذه الدراسة ستة سنوات ،واستغرق اجلانـب  

أسـئلة اإلسـتبانة إىل    امليداين منها حوايل سنة ابتدا من التفكري يف وضـع 
أما عملية توزيع اإلستمارات على املعلمني فقد اسـتغرقت  .صورا النهائية

شهرين بينما عملية توزيع اإلستمارات على التالميذ فدامت أكثر من ثالثة 
  .أشهر

  الحدود البشریةـ  ج

ملعلمني التابعني للثانويات املوجودة يف امشلت حدود الدراسة البشرية 
إضافة إىل تالميذ السنة  ،2069جلغرايف احملدد،وعدد هؤالء املعلمني هواال ا

  .10995الثالثة ثانوي املسجلني بنفس هذه الثانويات وعددهم 

جزء من اتمع حبيث تتوفر يف هذا اجلزء نفـس  "وهي :عينة البحث 
  .)1("خصائص اتمع

مـوظفني علـى    2069 معلما من جمموع 240 وسلمت اإلستمارة إىل
أما نسبة العينة املتعلقة بالتالميذ    11,59%مستوى والية قسنطينة أي بنسبة

املسجلني بثانويات هـذه   10995 من بني 1200 أي   10,91% ـفحددت ب
  .الوالية

                                                        
  .149.ص . المرجع السابق .بشیرصالح الرشیدي،ـ  )1(
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   أسلوب جمع البیانات ـ 2 ـ 2 ـ 1

عند القيام ببحث يف موضوع حمدد ميكن للباحث أن يستخدم أكثـر  
علومات حول مشكلة الدراسة أو لإلجابة عـن  من طريقة أو أداة جلمع امل

وإذا كانت املالحظة قد ساعدتنا على مجع بعـض  . )1(أسئلتها أو فرضياا
املعطيات املفيدة حول الظاهرة املدروسة فإننا يف حقيقة األمر مل نستعملها 

يف كطريقة، بكل تقتنياا، جلمع البيانات بالنسبة لدراستنا ، وإمنا استخدمنا 
أداة جلمع املعلومات املتعلقـة مبوضـوع   :" بحث االستبانة اليت تعدهذا ال

البحث عن طريق استمارة معينة حتتوي على عدد من األسـئلة مرتبطـة   
. )2("بأسلوب منطقي مناسب جيري توزيعها على أشخاص معينني لتعبئتها

وقد استخدمنا استمارة االستبانة يف هذه الدراسة كوا تناسـب أكثـر،   
تصميم فين موعة من األسئلة أو البنود "وكوا مبثابة  ا البحث ،طبيعة هذ

مت  )3("حول موضوع معني، حبيث تغطي كافة جوانـب هـدا املوضـوع   
إعدادها على شكل جمموعة من األسئلة اليت ختدم خمتلف اجلوانب احملورية 

كما حرصنا على أن تكون األسئلة واضحة وغري معقدة، الشـيء  . لبحثنا 
فعنا إىل حترير استمارة االستبانة التجريبية أوال  للتعرف على مدى الذي د

إمكانية جتاوب الفئة املدروسة مع األسئلة املطروحة،  مث استخراج وإبعـاد  
من إعـادة   ةلقد مسحت لنا هذه االستبانة التجريبي. السلبيات املوجودة ا 

الغمـوض   النظر يف بعض األسئلة من حيث طريقة الطرح أو الصـياغة أو 

                                                        
  .81.ص. المرجع السابق . ربعي مصطفى ، غنیم ، عثمان محمد  علیان ،ـ  )1(
  .82.ص. المرجع نفسھ . المرجع السابق . ربعي مصطفى ، غنیم ، عثمان محمد  علیان ،ـ  )2(
  173.ص . المرجع نفسھ ـ  )3(
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قمنا بعد ذلك بتصحيح االستبانة التجريبية وإعداد االسـتبانة  . املوجود ا 
النهائية مع مراعاة البساطة والوضوح من ناحية األسلوب، ومـن ناحيـة   

  .املضمون ،حىت تكون يف متناول املستجوبني 
وحىت تفي الظاهرة حقها من الدراسة والبحث والتحليل ،وحىت نلـم  

لنا إستبانتني ونصل إىل نتائج ومعطيات ثرية، استعم ضوع،بكل حماور املو
فئـة  ، ة، قصد مجع بيانات من فئتني من جمتمع الدراسلدراسة هذه الظاهرة

   .املعلمني، وفئة املتعلمني

وأثناء تصميمنا هلذه االستبانة، حاولنا ترمجة إشكالية حبثنا املطروحـة  
، من أجل التحكم يف إىل عدد من األسئلة وضعت على شكل أسئلة مغلقة

املوضوع،  وتفادي الوصول إىل حتليل االستطرادات،  اليت قد تنجم مـن  
بعض املستجوبني وقد أدرجنا يف أخر كل حمور سؤاال مفتوحا قصد إعطاء 
املشاركني فرصة تبيان آرائهم خارج األسئلة املغلقة ، زيادة يف الفائدة كما 

بفئة املعلمني إىل اللغة الفرنسية حىت  انة اخلاصةـقمنا بترمجة استمارة االستب
اليت  يتحكمون فيها  ةنعطي الفرصة لكل  عناصر هذه الفئة من اختيار اللغ

  .احسن لإلجابة عن األسئلة بدون أي عائق لغوي 
رة إىل ـــوقد جرى توزيع هذه اإلستمارات بطريقة عشوائية مباش

إلجراء ومساعدم لنا املستجوبني بعد موافقة مديري  الثانويات على هذا ا
  .يف هذه العملية

   ضبط المصطلحات  ـ 3 ـ 2 ـ 1
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اإلجراءات والعمليات الفنية واملتخصصة، اليت تسـهل    :التوثيق  -
توفري املعلومات، واستخدامها ،من خالل هـذه املعلومـات نفسـها ،يف    

 ، ويتم ختـزين املختلفة، ومن مصادرها املتنوعة أوعيتها الفكرية، وأشكاهلا
، وحتليلها، وفهرستها ملعلومات بشكل يسهل احلفاظ عليها، وتنظيمهاهذه ا

خدام يف حال استرجاعها عنـد  وتصنيفها، وترمجتها، لتكون جاهزة لالست
، و ميكن التعامل مع املعلومات بالشكل اليدوي أو بالشـكل اآليل،  الطلب

  .منها يعمل التوثيق على احملافظة على املعرفة البشرية وعلى اإلفادة 
فهـو ضـابط   . املكتيب الذي يعمل يف حقل التوثيـق  :الوثائقي  -

معلومات يهتم بتجميع املعرفة وتوزيعهـا ، إضـافة إىل تنظـيم الوثـائق     
  .واملعلومات ومشاركته يف نشاطات تربوية متنوعة

جمموعة من احلقاق أو األفكار أو املالحظات تكون يف  :البيانات  -
أو رموز، مكونة مـن أرقـام، أو حـروف    داد، أو كلمات، ـصورة أع

أو موضوع، أو حدث، أو حقائق أجبدية، أو رموز خاصة، لتصنف فكرة، 
، وتعترب البيانات املادة اخلام، اليت يتم ترتيبها وتنظيمها لتعطـي لنـا   أخرى

  .املعلومات 
أهم حمرك لتطور جمتمعات اليوم ،  تعد رافدا هاما من :  املعلومات -

لدول املتطورة ،و املعلومات هي نتيجة جتهيـز أو معاجلـة   روافد اقتصاد ا
  .البيانات كما أا نتيجة التحليل والتفسري 
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متثل حصيلة، أو رصيد خربة، ومعلومات ،ودراسة طويلة  :املعرفة  -
وخيتلف بذلك رصيد املعرفة من شخص . لدى شخص ما، ويف وقت معني 

حبصوله على خربات  آلخر وخيتلف لدى الشخص الواحد من وقت آلخر،
جديدة، تزيد معرفتنا مبقدار زيادة جتربتنا،  أي مبقدار زيادة كمية املعلومات 

  .اليت تلقيناها 
أشخاص آخرين بطريقة نشاطات يؤديها أشخاص لفائدة  :التعليم  -

، وهذه النشاطات تعد وتطبق دف إحداث تغيري يف سلوك منظمة وهادفة
  .املتعلم 
ل على املعرفة أو على قدرة معينـة مـن طـرف    التحصي :التعلم  -

     .يف هذه العملية جند املتعلم يف حمور كل النشاطات . شخص ما 
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  الفصل الثاني 
  البحــــث الوثائقـــــــي 

Μ  
يتطور العامل الذي نعيش فيه اليوم بسرعة فائقة ،  الشيء الذي جيـرب  
الفرد على استغالل املعلومات كغذاء أساسي للفكـر اإلنسـاين،  حـىت    

ستطيع أن يواكب تطور اتمع و بدون هذه الثروة املعرفية الثمينة ،  فإن ي
كل فرد حباجة . اندماجه يف هذا احمليط املتجدد يصبح صعبا، بل مستحيال

إىل إثراء معارفه ومراجعتها باستمرار ملواجهة الكم اهلائل من املعلومـات،   
االت اليت ميكن أن جيد والقدرة على اختاذ القرارات املناسبة جتاه خمتلف احل

إننا أصبحنا حاليا نعيش حقا يف جمتمع يتميز بالتغيري الـدائم  . نفسه أمامها
واملستمر،  حيث أن األمر الوحيد الذي ميكن أن نكون متأكدين منه ، هو 

  .درايتنا أن املستقبل سيكون خمتلفا عن احلاضر
لفاعليـة،   هذا اتمع كثري احلركية، حيتاج إىل أشخاص يتميـزون با 

إن حسن اسـتعمال املعلومـات،   . واملرونة،  والقدرة على التفكري املتميز
لقـد  . واستغالهلا اجليد، أصبحت إحدى أهم اهتمامات اتمع احلاضـر 

أصبحت القدرة على الفهم وحسن االتصـال ، هـي كـذلك شـروط     
ينبغي علـى النـاس إدراك أمهيـة    . يستوجب على أفراد اتمع التميز ا

علومات ألن ذلك ال يهم املعلم واملتعلم فقط ،  بل الكل معين ذا األمر امل
إن قدرات املعلومات احملصلة عليها باملدرسة هي ضـرورية  "بدون استثناء  

للتالميذ طيلة مشوار حيام املستقبلية كـأفراد مـن جمتمـع واع بنمـو     
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ائقي اليت ميكن ذلك يربز أمهية التحكم يف عملية البحث الوث )1( "املعلومات
اعتبارها مرحلة أساسية بالنسبة للمتعلمني، واليت متكنهم من التعود علـى  

إن اإلملام . وسائل البحث املتوفرة على مستوى املكتبات ومراكز املعلومات
ذه القاعدة احملورية، ميكنهم على اخلصوص من استغالل كنـوز املعرفـة   

  .بطريقة ناجعة، وباستقاللية تامة
  بحـث الوثائقـيالمفھـوم العام لل ـ 1ـ  2

حيث كان هـذا   1870 كان سنة" التوثيق" إن أول استعمال لكلمة 
لقد بقي هذا . "البحث عن الوثائق إلجناز دراسة أو مذكرة" املفهوم  يعىن 

االستغالل " حيث أصبح التوثيق يعين  1930 املفهوم سائدا حىت حوايل سنة
تعريف التوثيق من طرف الفيدراليـة   كما جرى  )2("املنهجي للمعلومات

،  يتجلى يف مجع، ترتيب، انتقاء، بثعلى أنه  )*( ) FID (  قـالدولية للتوثي
فهو فن وعلم تنظيم املعلومات، والتحكم . واستعمال كل أنواع املعلومات

   .)3(فيها، مهما كان جماهلا العلمي أو التقين

سـتخدامها مـن   واملعلومات بدورها صعب التعريف بسبب كثرة ا
جانب فئات متعددة، مع تعدد جماالت هذا االستخدام، حيث أنه يوجـد  

من بني هذه التعـاريف،  .)4(تعريف ملفهوم املعلومات 400 حاليا أكثر من
                                                        )1(  - HERRING, J.E. School Librarianship. London : Clive and Bingley, 1992. P.8. 

)2(  - CHAUMIER, J. Travail  et méthodes du / de la Documentaliste. Paris : ED. ESF, 1994. P. 5. 
)3(  - HUMBLET, J.E. Comment se documenter. Bruxelles : Ed.Labor, 1985. P.25. 

: السیاسة الوطنیة للمعلومات العلمیة والتقنیة ودورھا في دعم البحث العلمي بالجزائر . قموح، نجیةـ  )4(
 .2004: قسنطینة: علم المكتبات: سالة دكتوراهر. دراسة میدانیة  بالمكتبات الجامعیة بالشرق الجزائري

  .38ص
)*(  - FID :  Fédération Internationale de Documentation . 
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املعلومات هي بيان معقول أو رأي، " تعريف الدكتور أمحد بدر بقوله  أن  
انـات أو اآلراء أو  أو حقيقة أو مفهوم، أو فكرة، أو جتميعا مترابطـا للبي 

األفكار، واملعلومات مرتبطة باملعرفة ، ذلك ألن املعلومات عنـدما يـتم   
هضمها ومقارنتها وفهمها تصبح معرفة، أي أن املعلومات تساعد علـى  

  .)1("تغيري احلالة املعرفية لإلنسان

اهلدف األساسي للتوثيق يتجلى يف بث معلومة " وهناك من يقول أن
و ميكن االعتماد عليها، و تقدم هده املعلومة من خالل ذات جناعة، كاملة 

  .)2("بصرية - مطبوعة، رقمية أو مسعية - أوعية متنوعة

ات، ــمن  خالل هذه التعاريف املبسطة ملفهومي التوثيق واملعلوم 
 ميكننا أن نقول أن البحث الوثائقي هو قبل كل شيء مالحظة هي بدورها

أو عن فرضية نريد أن نتحقق منـها،   عبارة عن إجابة عن سؤال نطرحه،
فالبحث الوثائقي هو إذن استجابة إىل حاجة ماسة كنا حنـس ـا، أي   

ويف هذا الصدد يقول أحد  .)3(معلومات نبحث عنها ونريد الوصول إليها
، خلق عالقة بني طاليب املعلومـات« املختصني يف جمال املعلومات أنه جيب 

أوعية معطيات (  ما تكون مكونة من وثائق، اليت غالبا مصادر املعلوماتو
   .)4(" )متنوعة

                                                        
 .13ص. 1988دار المریخ، : الریاض. التنظیم الوطني للمعلومات . بدر، أحمدـ  )1(

)2(  - Les métiers de la documentation. Paris : Ed .d’organisation ,1998, P 78. 
)3(  - HERRING , J.E. Op .Cit .P.8. 
)4(  - SUTTER , E. Les profiles de compétences des professionnels de l’information et de la 

documentation .Documentaliste Science de l’information .Mai Juin 1994, Vol , 31 N°. 3. P. 170. 
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إن تدريب املتعلم على بعض العمليات اليت يقوم ا املكتبيون متنحـه  
التحكم يف املعلومات هو "  :القدرة على إمكانية الولوج إىل املعلومات ألن

والعادات، والسلوكات اليت حنتاجهـا،   تلك القدرات،  واإلستراتيجيات،
، وانتقائهـا، وتنظيمهـا، وتقييمهـا مث    اد مكان املعلومات وإجيادهلتحدي

  .)1(" االتصال ا

ويعترب البحث الوثائقي مرحلة جد حساسة ينبغي االعتناء ـا مـن   
طرف الساهرين على جمال التربية بدءا من السنوات األوىل مـن تطبيـق   

يذ على معرفة إن التحكم يف البحث الوثائقي يساعد التلم. الربامج التربوية
القواعد اليت تنظم على أساسها املكتبة، واليت من خالهلـا يـتمكن مـن    
احلصول مبفرده، بسرعة وبأقل جهد ممكن، على كل ما حيتاجه من وثائق، 
ويف قدرته على ترمجة موضوعه إىل أسلوب تقين يتميز بالدقة، يف حسـن  

ـ  راءة بطاقـات  استعمال الفهارس بكل أنواعها واملوجودة باملكتبة، ويف ق
هذا اإلملام ذه القواعد ميكنه ... الفهرسة املطبوعة أو على شاشة احلاسوب

من القيام بالبحث الوثائقي بطريقة مستقلة،  ومن الوصول إىل املعلومـات  
  .املطلوبة

نفهم من هذا أن كل حبث عن معلومات هو يف احلقيقة مربر حباجة،  
ىل حتقيـق حاجتـه مـن    وكل باحث عن وثيقة أو معلومة،  يهـدف إ 

  .)2(املعلومة
                                                        )1(  - The Library Association . Library resource provision in schools guidelines and recommendations 

.London : L.A ., 1997. P.23 
)2(  - SEMRA , H . La Littérature grise :usage et besoins des enseignants chercheurs de l’université 

Mentouri Constantine , Th . Doctorart  D’etat : Bibliothéconomie :Constantine :2003, P, 41. 
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ة ـواحلاجات الوثائقية تشبه الطعام الذي ينتظره املستفيد من املصلح"
  .)1(" الوثائقية

وقبل بداية إجراء أي نشاط يف جمال البحث عن املعلومـات، مـن     
الضروري أن يتمرن املتعلم تدرجييا على كيفية قـراءة واسـتغالل قائمـة    

من الضروري كذلك ... جملة، جداول، فهارس حمتويات لكتاب، حمتويات
أن يتعلم كيفية استعمال املصادر املرجعية، ذلك ميكنـه مـن اكتشـاف    

ذه الطريقة . املعلومات اليت حيتاجها بدون أن يواجه الكثري من الصعوبات
فكلما وجد التلميذ نفسه أمام وثيقة، فإنه يتعود على حسـن اسـتجواا   

ومن املعارف اليت حتويها، ومن املهم كـذلك أن   لالستفادة من مضموا، 
يتعلم التلميذ كيفية تلخيص هذه املعارف، وانتقاء املعلومات الـيت مـه،   

  .)2(لينظمها بطريقة منطقية حىت يتمكن من حتليلها
  انفجار المعلوماتـ  2ـ  2

إن اإلنسان تراوده فكرة ثابتة تتمثل يف أن يتمكن من ترك بصـماته  
رض للتأكد من  أنه يتحكم يف احمليط الذي يعيش فيه، هـذا  على وجه األ

األمر يؤدي بالضرورة إىل إنتاج متزايد ووفري للمعلومات اليت تدخل رفوف 
املؤسسات الوثائقية بدون هوادة، لقد أحدثت التكنولوجيا ثـورة داخـل   
اتمعات وآثرت فيها على كل املستويات، إن سرعتها يف التغيري جعلـت  

  .يواجه صعوبة يف مواكبة وترية هذه السرعة اإلنسان
                                                        )1(  - MALLEN , M, C. La recherche des besoins et l’analyse des attitudes des utilisateurs . 

Documentaliste , 1976, N° , 4 . P, 144. 
)2(  - CHEVALIER , B. Méthodologie d’utilisation d’un centre de documentation. Paris : Hachette, 

1980 .P.5 – 6. 
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إن تكنولوجيا اهلاتف، احلاسوب، القمر الصناعي واالنترنيت،  ما هي 
إال أدلة واضحة عما حيدث من أمور سريعة ومتجددة يف جمال التكنولوجيا 
باتمع، كمية املعلومات الالحمدودة اليت يتلقاها اإلنسان، إضافة إىل تنوع 

ل جتعله يتخوف من خطر هذه األمواج املتدفقة من ثروة مثينة تقنيات االتصا
هل حنـن حقـا   "  : حيتاجها الكل، ذلك ما جعل أحد املفكرين يتساءل

إن ؟ over - dose d’information مهددون باجلرعة املفرطة من املعلومـات 
  .)1(" تعدد األوعية والتخصصات جتعلنا نتوقع ذلك

ن هذا التدفق السريع للمعلومـات ؟  الشباب، رجال الغد، م عما موق
ة ــكيف ميكن أن نتصور وضعية هذا الشباب داخل هذه األمواج القوي

ـ من املعلومات، يف وقت أصبح حىت  املكتيب نفسه ، جيد صعوب ة يف ــ
 10 إىل 8 تسيري هذا الرصيد اهلائل من املعرفة اليت أصبحت تتضاعف كـل 

  .)2( سنوات ؟

  أھمیة المعلومات ـ 3ـ  2

أصبحت املعلومات تلعب دورا حساسا جدا يف حياتنا املعاصرة، ألن 
، وال ميكن أن نبتكر، وأن نبدع. فةاتمع أضحى يعتمد أساسا على املعر

بدون االعتماد على املعلومة اجليدة، خاصة يف اال العلمي والتقين، أبعـد  
املصدر ... ةيجياملادة األولية اإلسترات" :  من ذلك، فإن املعلومات هي حاليا

                                                        )1(  - FONDIN , H . Rechercher et trouver l'information .  Paris : Hachette , 1992.P.30. 
)2(  - DAVIES , R.A The School library media center : a force for educational excellence .New  - York : 

Bowker , 1994. P. 20 
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حركية املعلومات أصبحت اليـوم عـامال   . )1("واملورد للقوة االقتصادية
جوهريا يف تطور املعرفة، واملعلومات  هي أهم ركيزة لكل تطور داخـل  

وميكن اعتبار املعلومـات  . اتمع، وهي كذلك عامل أساسي لكل ابتكار
رفة كل املشـاكل  عنصر أساسي يف مع" مبثابة الوقود لتحريك اتمع فهي

اليت حتدد وتؤثر يف حياة الشعوب، ويف تطور اتمعات، مبا فيها العالقات 
  .)2("بني الشعوب

لقد وضح أحد املختصني يف جمال املكتبات واملعلومـات أن هـذه   
وهي عادة ما تأخـذ  ... نتيجة جتهيز أو معاجلة البيانات" ي ـاألخرية ه

ملعرفة هي األفكـار واملفـاهيم   وا. شكل تقرير مركب من هذه البيانات
من هنا ميكن أن نربز أمهية  )3(" واحلقائق املستنتجة من جمموعة هذه التقارير

املعلومات يف صنع املعرفة ،  واختاذ  القرارات، حيث أن عامل املعلومـات  
أصبح له خطط وسياسات، كما أن املعرفة اليت تشكل مضمون هذا العامل 

إدارة "إىل حد أن العامل اليوم يتحدث علـى  هي كذلك هلا مناهج وطرق، 
  .)4(" املعرفة

إن على الشباب،  وحىت الكبار، أن يفهموا أنه ملا منلك املعرفة فإننـا  
نستطيع أن نفعل الكثري من األشياء ألا متنحنا القدرة على العمل واإلجناز، 

                                                        )1(  - FONDIN , H .Op . Cit . P .20. 
)2(  - UNESCO . Intergovernment Council for the general information programme Paris : UNESCO , 

1979. P .220. 
  .14- 13.ص.  1984، مكتبة غریب :القاھرة.  مقدمة في علم المكتبات. عبد الھادي ، محمد فتحي ـ  )3(
متاح على ]  2004 - 09 -12[  رفة ودورھا في إرساء مجتمع المعلوماتإدارة  المع .الصباغ ، عماد ـ  )4(

  .االنترنیت
http/ www. Arabcin .net /arabic /5 nedweh /pivot 3/ Knowlege management htm .  
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ومات هي إن املعل. ذلك ما يربز أمهية التحسيس مبكانة املعلومات يف اتمع
املعلومات يف ذاا تشكل قوة ألا متـنح   "املورد الرئيسي للفكر اإلنساين 

 )1(" األشخاص معرفة العامل اخلارجي، حتدد نشاطهم وجتعله أكثر جناعـة 
وقد تفطنت الكثري من الدول إىل هذا األمر، وأصبحت تصـبوا لكسـب   

كل الوسـائل،  تستعمل  أضحتاملعلومات نظرا لفائدا، فالدول املتقدمة 
هيمنة على اهلياكل القاعديـة  حىت تتمكن من احتكار هذه الثروة الثمينة امل

لصناعة املعلومات، وما هذه املنافسة القوية بني الدول، إال دليال قاطعا على 
ومبـا أن  .حساسـا جـدا   اأن أمهية املعلومات أصبحت حتديا إستراتيجي

األمم، كأي مصـدر   املعلومات هي مصدر حساس بالنسبة ألمن وسالمة
طبيعي آخر،فهي حباجة إذن إىل التنظيم السليم، واملعاجلة اجليـدة، حـىت   

لقـد أصـبح التخطـيط    . التكون عرضة خلطر الضياع وسوء االستفادة
ضرورة معاصرة ملواجهة مشكلة املعلومات بأبعادها املختلفة " للمعلومات 

ال املعلومات يذهب وهناك خمتص آخر يف جم  .)2(" الوطنية منها و الدولية
إن املعلومات تعد غاية التنبؤ الستقراء املسـتقبل،  " : أبعد من هذا ملا يقول

وبصـفة عامـة   . وهي عامل أساسي يف اختاذ القرارات الصائبة و املالئمة
فاملعلومات هي وسيلة إلدراك املعرفة، إضافة إىل كوا دعامة أساسية مـن  

  .)3(" ت احلياةدعائم عملية التنمية يف مجيع جماال

                                                        )1(  - REBOUL, E. Information et Pédagogie .Tournai :Casterman , 1977.P.48. 
: تونس.  ، في خدمة التنمیة بالبالد العربیةمن أجل سیاسة عربیة للمعلومات .الھوش ، أبو بكر محمود ـ  )2(

  .338.، ص1993مركز التوثیق القومي ، 
مجلة  .النشر اإللكتروني وحتمیة الولوج إلى المعلومات بالمكتبة الجامعیة الجزائریة. بطوش، كمالـ  )3(

  .40. ص،  1.، ع1 ، مج2002أفریل  - قسنطینة. المكتبات والمعلومات
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  التحصیل على االستقاللیـةـ  4ـ  2

إذا كانت التربية احلديثة تضع املتعلم يف مركز عملية التعلم فإن جمتمع 
. اليوم هو كذلك جيعل الفرد، بدل اجلماعات، العنصر احملرك لعملية التطور

ا املعاصر  وعـن  نصبح كل شخص مسؤوال عن تثقيف نفسه يف عاملألقد 
إن التحصيل على االستقاللية أضحى هدفا أساسـيا  . وينه الذايتالعناية بتك

إىل حد أن نشاطات املؤسسات أصبحت تأخذ هذا االجتاه اجلديد، تاركة 
اال للفرد حىت حيقق حاجاته من حيث حتسني القدرات، الترقية والتطور 

 إن القدرة على الولوج بطريقة ذاتية إىل املعلومات، ما. على كل املستويات
فتئت متكن الشخص من التحكم يف حميطه باستقاللية تامة، وجتعله يعرب عن 
أصالته ،ألن العمل الذايت املبين على الوعي واإلرادة،  ميكن صـاحبه مـن   

وبذلك يستطيع مواجهة  ترقية الطاقات املوجودة لديه، حىت حيقق تطلعاته،
  .التغريات املتنوعة اليت حتدث يف اتمع

ادرا على هيكلة جتاربه، وعلى تطوير قدراته الفكرية إن جعل الفرد ق
وتدعيمه باستقاللية، عند استعمال املعلومات وأوعيتها املختلفة، أصبحت 
من األساسيات، بل أصبحت حتديا حقيقيا بالنسبة ألنظمة التربية ثقافيـة  

فكل هذه األمور تعترب مبثابة اجلهـاز   ةكانت، أم اقتصادية، أو إيديولوجي
علـى الفـرد إذن أن   . ملواجهة عامل الغد الغامض واملعقد بصعوباته الواقي

يعمل وجيتهد، حىت يصبح شخصا يعرف كيف يستعمل الوثائق وحيصـل  
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عربها على املعلومات اليت حيتاجها ،  من خالل  منهجية عملية  يف البحث 
  .)1(والعمل

  استعمال المعلومـاتـ  5ـ  2

 تالك  بعض القدراتمبأفراده إىل ا إن تعقيدات  اتمع اجلديد، تدفع
(Skills)،     اليت متكنهم من االندماج يف هذا احملـيط اجلديـد،  ومواجهـة
ومن أهم هذه القدرات نذكر، القدرة على استعمال املعلومات، .صعوباته

اليت متكن الفرد واجلماعات من مراقبة احمليط، ومن التحكم يف احمليط الذي 
لقدرة على كيفية استعمال املعلومات، أصـبحت  إن ا. جيد الفرد نفسه فيه

اليوم من أصعب املشاكل اليت تواجه اإلنسان يف اتمع، ابتداء من القدرة 
على حتديد احلاجيات الشخصية من املعلومات، مرورا بالقدرة على تقدير 
قيمة املعلومات، وصوال إىل القدرة على امتالك هذه الثروة واختيار الالزم 

. على الفرد معرفتها والتمكن منها هي املبادئ العامة اليت جيب تلك .منها 
واقب وخيمة على مسـتويات عـدة   التحكم يف املعلومات له ع ضعفإن 
كلما أسرعنا يف احلصول على القدرة اليت متكننا مـن اسـتغالل    ": ألنه

ة ومن االستفادة من املواد الوثائقية اليت ينتجها بكثاف... املعلومات املتزايدة
جمتمع االستهالك، كلما كانت لنا الفرصة للوصول إىل املعلومات املتعلقـة  

  .)2("باحلاجات اليت حنس ا 

                                                        )1(  - GAL , R. Les classes nouvelles , Avenir ou passé .Cahiers pédagogiques. 1968 .N°.78 , P.17. 
)2(  - REBOUL, E. Le document moyen d’enseignement. Textes et documents pour la classe. 1989. n°22, 

P.10. 



     البحــث الوثائقــي: الفصل الثاني 
  

41

وإذا كان الفرد قادرا على استغالل هذه الثروة، فإنه يتمكن من اختاذ 
حىت فيما خيص الوضعيات أو احلاالت الـيت مل يتعـود    القرارات الصائبة،

ول مرة، الشيء الذي يربز أمهيـة تـوفر   عليها، ووجد نفسه فيها صدفة أل
املعلومات من جهة، وأمهية القدرة على معاجلتها لالستفادة منها من جهـة  

إن البحث الوثائقي هو موجود يف قلب العمليات الـيت متكـن    " .أخرى
التلميذ من بناء معارفه، ألن البحث عن الوثائق يعـين احلصـول علـى    

  .)1( "ااملعلومات املوجودة واإلفادة منه

  مراحل البحث الوثائقيـ  6ـ  2

لإلملام بالبحث الوثائقي هناك قدرات تتطلب التمرين للحصول عليها 
   .)2(من خالل مراحل حمددة

  تحدید أھداف البحث ـ 1ـ  6ـ  2

يف هذه املرحلة تطرح التساؤالت األولية حول موضـوع البحـث،    
د كل عناصـر املعرفـة   حتدي حىت يوضع يف إطاره العام، مث يتم  فيما بعد

املوجودة لدى املتعلم حول املوضوع يف هذه املرحلة، واللجوء إىل استعمال 
لالستفادة منها خالل  بعض املصادر املرجعية، كالقواميس، واملوسوعات،

هذه الفترة، حيث توضع األسئلة اليت يعرف املتعلم اإلجابة عنها، وتلك اليت 
ف البحث، مـع حماولـة   احتديد أهدجيب عليه أن يبحث عنها، وهنا يتم 
من حيث الوقت املتوفر إلجناز البحث،  التعرف على حميط وظروف العمل،

                                                        )1(  - CARBONNEL , J. L’acte documentaire .Inter CDI. Mars - Avril 1991, N° 110 , P.8. 
)2(  - BOUDERBANE M A. La recherche documentaire dans le systéme éducatif Algerien .Mem 

Magister : Bibliothéconomie : Constantine :1997. P. 
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ومن حيث املكان أين يقوم املتعلم بعمله هذا،  كذا من حيث القـدرات  
يف هذه املرحلة ميكن . املتوفرة، واليت ميكن االستفادة منها ، واالستعانة ا

  .خيص الطريقة اليت سيقدم ا هذا البحثللمتعلم أن يضع تصورا فيما 
  معرفة مصادر المعلومات ـ 2ـ  6ـ  2

على املتعلم أن يعرف أين ميكنه احلصول على الوثائق املتعلقة مبوضوع 
كلمـا  . )1(" نصف املعرفة هو أن نعرف أين جند املعرفة" حبثه ومعلوم أن 

ـ        ة كان املعـين بالبحـث علـى درايـة بـأنواع املؤسسـات التوثيقي
املوجودة،ومبصادر املعلومات املتوفرة، كلما استطاع أن يتحرك حنو كـل  
هذه املراكز، من املكتبة املدرسية املوجودة مبؤسساته التربوية، إىل مكتبات 

مرورا بأنظمـة   ومراكز املعلومات املتخصصة، واملكتبات العامة، األحياء،
وصوال إىل قواعـد  اإللكترونية، ية واملعلومات، ومصادرها السمعية البصر

فاملتعلم يتجول . ، مبا فيها االنترنيتوشبكات املعلومات ،وبنوك املعلومات
، وتستجيب حاجاتـه  ر الثرية، اليت تناسب موضوع حبثهداخل هذه املصاد

  .احلقيقية من املعلومات
  قإیجـاد الوثیقـة أو الوثائ ـ 3ـ  6ـ  2

تاحيـة، وأن  على التلميذ أن حيسن ترمجة موضوعه إىل كلمـات مف 
وعليه  أن حيسـن اسـتعمال وسـائل     يعرف أنظمة الترتيب والتصنيف،

البحث، كالفهارس، سواء كانت مطبوعة أم آلية، وذلـك للوصـول إىل   
                                                        )1(  - TAURINO, S. Where is the message ? Contributions to understanding information science 

Reference and user service quarterly , 2002.Vol 42, N° 139. P. 141 . 
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عريـف  ، أن توهنا من املفيد القـول . يت يريدهاة، أو الوثائق الــالوثيق
فيها مع  ، ونظامها وشرح فوائد العملا، وأجزائهالتالميذ باملكتبة املدرسية

، ظم التصنيف والفهرسة املتبعة ا، كذا األعمال الفنيـة األخـرى  شرح ن
لية وتدريبهم على سبل البحـث  الورقية واآل وتعريفهم باملراجع واملصادر

  . )1(، كل ذلك يساعدهم على إجياد الوثائق اليت حيتاجوافيها

  اختیار الوثیقـة أو الوثائـق  ـ 4ـ  6ـ  2

تعلم املستفيد كيفية اختيار وثيقة من بني الوثائق اليت يف هذه املرحلة ي
وجدها داخل رصيد املؤسسة الوثائقية اليت توجه إليها، وغالبا ما يبىن هذا 
االختيار على أساس الرغبات الشخصية للمستفيد، إضـافة إىل حاجـات   

، والرجـوع إىل  ن الفائدة تكمن يف حني االختياراملوضوع وخصوصياته أل
.  ، أو إضاعة وقت مبا اليفيدزمة يف الوقت املناسب دون تشويشلالالوثائق ا

عنـها يف   ثإن تعويد املستفيدين على اختيار الوثائق الالزمة هلم عرب البح
 املؤسسات التوثيقية هو يف صلب العملية التربوية احلديثة ، وذلـك قصـد  

، يجهدهم الشخص، والوصول إليها عرب متكينهم من مجع احلقائق بأنفسهم
ال اعتمادا على جهد املعلم وحده ، كذا متكينهم من االعتياد على دراسـة  
املشكالت اليت تعترض سبيلهم ، ورؤية احللول من زوايا خمتلفة ، ال مـن  
زاوية الكتاب املدرس وحده ، أو من خالل وجهة نظر املعلم فحسـب إن  

التثقيـف   نحهم القدرة علىتوجيه املتعلمني للبحث عن الوثائق بأنفسهم مي
، مع اآلخرين يف التغلب علـى الصـعاب  ، والتدريب على التعاون الذايت

                                                        
  .58. ص .،المرجع السابق المكتبات المدرسیة ودورھا في مستقبل التربیة. صوفي ،عبد اللطیف ـ  )1(
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وعلى سبل استخدام  ،على الرجوع إىل مصادر املعلومات والتدريب كذلك
، وحسن الرجوع إىل الفهـارس والببليوغرافيـات ومـا يف    أنواع املراجع

عارف ، واملعلوماتوتعد هذه املهارات أهم بكثري من خالصة امل" حكمها 
، رى أثرا للنجاح يف ميادين احلياة، واألخيت خيرج ا التالميذ من األقسامال

  .  )1("اليت تتسم بالتغري والتطور اهلائلني 

  لیل الوثیقة وانتقاء المعلوماتتح ـ 5ـ  6ـ  2

يف هذه املرحلة تستغل الوثيقة من خالل القـراءة التحليليـة حيـث    
جعية، ورقية كانت أو غري ورقية، فبإمكانه يستعني املتعلم ببعض املصادر املر

إذن الرجوع إىل العديد من األوعية املرجعية كاملوسوعات، املعاجم، األدلة، 
الببليوغرافيات، الكشافات، املستخلصات، األطالس، اخلـرائط، الكتـب   

ه كـذلك  اإلحصائية، احلوليات، كتب احلقائق واملخطوطات ، كما ميكن
الرجوع إىل املصغرات،  وإىل األوعية السمعية البصرية، إضافة إىل مصادر 

إلكترونية أخرى كاألقراص املليزرة ومواقع الويب على شبكات االنترنيت،  
كل هذه األمثلة عن املصادر املرجعية متكنه من الوصول إىل املعلومات اليت 

دول، من خريطة، ميكن أن تستخرج من نص، من خمطط، من رسم، من ج
من صورة، من تسجيل مسعي، من شريط مسعي بصـري أو مـن وعـاء    

مجع املعلومات، علـى   ىوتتطلب هذه العملية الذهنية قدرة عل .إلكتروين
تنظيمها واستعماهلا بذكاء، وحتليليها، واختصارها، إلجناز عمل شخصـي  

جيب إذن تكييف املعلومات حسب .يستجيب إىل مشروع البحث املطلوب
                                                        

  . 32.، صسابق، المرجع ال المكتبات المدرسیة ودورھا في مستقبل التربیة، صوفي ،عبد اللطیف ـ  )1(
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أو عـدم   حاجات املتعلم، الذي ميتلك صالحية القـرار يف اسـتخدام ،  
   .)1(استخدام هذه املعلومات

  تقدیم البحـث ـ 6ـ  6ـ  2

خيتار املتعلم طريقة تقدمي عمله حسب هـدف حبثـه أوال، وذلـك    
بالتنسيق مع املعلم واملكتيب، وحسب اجلمهور الذي سيستقبل هذا العرض 

أو  (Exposé oral) قدمي على شكل عرض شفويفيمكن أن يكون الت. ثانيا
أو علـى   (Exposition) أو يف صورة معـرض  (Dossier) على شكل ملف

 أو يف صورة جمسـم  (Montage Audio visuel)شكل تركيب مسعي بصري
(Maquette).  

ومن املفيد يف هذا اال القول أن تقدمي البحوث من قبل الدارسـني  
من تقدميـه داخـل القاعـة     ة ، يكون أفضلداخل قاعات املكتبة املدرسي

داخلها بصورة أسهل ، وأكثـر  ، ألن التالميذ يستطيعون التحرك املدرسية
، وفيها ميكنهم تشكيل أماكن جلوسهم بشكل متغري عـن القسـم   مرونة

الدراسي ، لذلك جيب االهتمام بربط املكتبة بالبحوث املدرسية ، وجعلها 
، ألن ضال عن وظائفها األخرى املعروفةفمركز معلومات مبفهومه احلديث 

ث املدرسية ، والدروس، واملناهج، هناك الكثري من املعلومات املتصلة بالبحو
صـص املدرسـية، أو الكتـب    ، ال ميكن للحواألعمال العلمية للتالميذ

، أو حىت  مكتبة احلي املدرسية، أن توفرها للدارسني، بدون املكتبة املدرسية
، ، والبحوث العلميةإن ربط املكتبة باحلصص املدرسية . "وما يف حكمها 

                                                        )1(  - LE COADIC , Y.  F.  Pour une science de l’information .Archimag.2002,n.150,P28. 
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، حيتاج إىل حتضريات من قبل املعلمني ، إذ جيب عليهم ...... والوحدات 
أن حيددوا مسبقا املوضوعات اليت يريدون معاجلتها ، باسـتخدام املكتبـة   

ع من احلصص املدرسية جيب على التالميذ العمل ياملدرسية ، ويف أية مواض
سبل اإلفادة من اخلربات تبة وأية مهام جيب عليهم إجنازها فيها ، مع مع املك
، والنتائج احملصلة من تقدمي البحوث السابقة ، إن علـيهم حتديـد   املكتبية

تقدمي البحوث يف   حىت يتم  )1("أفضل أشكال الربط بني املكتبة والدروس 
وما فيها ، خدام املكتبةيدي الدارسني على استو، وتعجو علمي مالئــم

  .من مراجع ومصادر مبختلف أنواعها 
  التقییـم  ـ 7ـ  6ـ  2

أي حيـاول املـتعلم    (Feed back) التقييم هو عملية التغذية الراجعة
بالتنسيق والتعاون مع املعلم، أن يتحقق من حسن سري كل املراحل، وذلك 

املرحلـة  ابتداء من املرحلة األوىل، مرورا باملراحل املتتالية، حىت يصل إىل 
وكذلك النقائص اليت طرأت يف  ةفهو يقوم بتسجيل النقاط اإلجيابي. األخرية
و حياول املتعلم يف هذه املرحلة، أن يقارن العمل املنجز باهلدف أو . البحث

األهداف املسطرة يف بداية إجناز العمل، فهو حياول كذلك أن يقيم مـدى  
عملية التقييم هذه املتعلم على تساعد . تطابق هذا العمل مع املنهجية املتبعة

م ـــإن عملية التقيي. تفادي النقائص يف املستقبل وحتسني مستوى األداء
  ا ــحقا أل تنجز عمليا مع املتعلمني، ذا الشكل فإا تكون تكوينية « 

                                                        
  .215.، مرجع سابق ، ص  المكتبات في مجتمع المعلومات .عبد اللطیفصوفي ، ـ  )1(
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   .)1("متكنهم من التقدير املباشر لوجاهة عملهم وجناعته

  ئقيأھداف البحث الوثا ـ 7ـ  2

هداف متعددة للبحث الوثائقي ، بعضها يهم املتعلم ، وبعضها هناك أ
  :اآلخر يهم املعلم ونتحدث فيما يلي عن أهم هذه األهداف 

  بالنسبة للمتعلم  ـ 1ـ  7ـ  2

مساعدته على كسب منهجية تساعده علـى االنطـالق يف أي    -
  .مشروع حبث أو عمل يطالب بإجنازه

والبحـث عنـها،    الوثائق ،مساعدته على معرفة مفاهيم ترتيب  - 
  .وكيفية استغالهلا

تدريبه على استعمال منهجي للوثائق، مع مراعـاة احلاجيـات    - 
  .الشخصية لكل متعلم ،وخصوصيات موضوع البحث

  .متكينه من مساءلة نفسه، واستجواب الوثائق - 
  .تنمية قدراته التحليلية والنقدية  - 
  .ردهمتكينه من احلصول على املعلومات مبف - 
مل املسؤولية يف اختيار طريقة شخصـية إلجنـاز   تعويده على حت - 
  .العمل

                                                        )1(  - JORDI , C. BCD cycle III de la BCD au CDI : activités pédagogiques en BCD au cycle III(s.1) : 
(s.e) , 1994, P.104. 
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حثه على أخذ املبادرات الشخصية، كإعادة صـياغة موضـوع    - 
  .أو إعادة حتديد هدف البحث البحث أو كيفية تسيري املعلومات امعة ،

تدريبه على البحث الوثائقي اآليل، حـىت يـتمكن مـن اسـتعمال     
از حبوثه، وحىت يتحكم يف استعمال لوحة املفاتيح والفـأرة  احلاسوب إلجن

وقراءة الصفحات على الشاشة ومعرفة نوع اللغة املستخدمة من قبل برنامج 
  .احلاسوب

  بالنسبة للمعلم  ـ 2ـ  7ـ  2

حتسيسه حىت يعمل على إبراز أمهية البحـث الوثـائقي لـدى     - 
  .املتعلمني
ة وإدماج نشاطات جديدة مبنية على دفعه إىل تغيري طريقته التعليمي - 

مفهوم التعلم  الذايت املستمر، حىت جيعل من املكتبة والوثائق واملعلومـات  
  .أدوات تربوية حمورية يف عملية التعلم

، ومعاقبة التالميذ اع الطرائق التقليدية يف التعليمإن مبالغة املعلم يف اتب
مـع  دا حرفيا ، ال تنسجم إذا هم خرجوا عنها ، ومكافأة من يتقيد ا تقي

د ذاا تربيـة لإلبـداع   ، اليت هي يف حأسس التربية الصحيحة للمستقبل
ع األصـالة واالبتكـار عنـد    لذا من واجب املعلم أن يشج" ، واالبتكار

على طرائقه هو يف معاجلة املوضوع املطـروح ، أو   تالميذه، وعدم قسرهم
اال أمام شخصيتهم  كي  ساحطرائق الكتاب املدرس املقرر ، بل عليه إف
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ربطا للتعليم باحلياة  والعطاء  اضجا ، قادرا على األخذتنمو منوا كامال ، ن
  .)1("وبالعمل املنتج 

  البحث الوثائقي و الوسائل التكنولوجیة الجدیدة ـ  8ـ  2

إن االندماج الكامل للمعلومات يف طرق العمل، أصبح ضرورة ماسة 
ال . بغي التدريب على طرق استعمال املعلومـات لذا ين. يف العامل املعاصر

شك أن الوسائل احلديثة للبحث عن املعلومات هي من صـنع اآلخـرين،   
لكنها ملا توضع حتت تصرف اختصاصي املعلومات ،فإنه يستطيع ،بفضـل  

 .تكوينه،أن يسهر على حسن تسيريها لفائـدة مؤسسـته و مسـتعمليها   
ـ   واليوجد فاصل يف جمال السياسة الوثائ  ة،ـقية، بـني األوعيـة التقليدي

   والنشرات اإللكترونية، بل إدماج هذين النوعني من مصـادر املعلومـات   
إن الثـورة الرقميـة ال تـؤدي إىل     ": يف رصيد املكتبات يزيد يف جناعتها

االنفصال مع املاضي، بل تعزز املصاحل التقليدية، متددها وتنوعها كثريا حمليا 
   .)2(" وعن بعد

د إدخاهلا جيب أال نفكر من خالل التقنيات املوجودة، و إمنـا  لكن عن
نفكر ابتداء من االحتياجات اليت مل تتحقق بعد مع االحتمال أننـا جنـد   

لقـد أصـبحت   . مستقبال تكنولوجيا قادرة على حتقيق هذه االحتياجات
أنظمة البحث عن املعلومات  أكثر فأكثر حداثة و متكن من حتقيق حـىت  

وتبعا ألمهية األرصدة املسرية، غالبا ما يكون ضروريا أن  .كيةاألحباث الذ

                                                        
  .22، مرجع سابق ، ص،  المكتبات المدرسیة ودورھا في مستقبل التربیة  .عبد اللطیفصوفي ، ـ  )1(

)2(  - VIGNE ,H. Vers une direction de l'information Document numérique .1998, vol .2, N°.3 - 4 , P 172. 
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يتدخل التصنيف اإلنساين لتوضيح املواضيع املوجودة يف الوثيقة من خـالل  
ويرى الكثري من املختصني، أن الوسائل التكنولوجية اجلديـدة   .لغة مقننة 

وعلى رأسها االنترنيت، أصبحت تقدم للمتعلمني خدمة شخصية للبحث 
" وأصبح املستفيد أو املتعلم يف أي نظام للمعلومات مبثابة   )1(املعلومات عن

اإلمكانيـات الـيت   الذي توظف من أجله كل الوسائل و العنصر األساسي
   .)2("ميتلكها النظام لتقدمي خدمات يف مستوى اهتمامات و حاجيات القراء

ملعرفـة  ال شك أن مسؤولية املكتيب يف تسيري أنظمة املعلومات ونشر ا
ويف تدريب املستعملني على التفاعل مع الوسائل احلديثة كبرية،  وحساسة 

إن تسخري التكنولوجيا يف وضع و تنفيذ مشاريع تعاونية قد متكـن  . جدا
املكتيب كذلك من حتقيق أهداف املؤسسة،  وتقليص املوارد املالية احملدودة 

  .حاليا

مـات، حـول   إن حتسيس املكتبـيني، ومسـتعملي أنظمـة املعلو   
و إذا كان اجلهل هـو  .التكنولوجيات اجلديدة شرط الستعماهلا واستغالهلا

الفيتمينـات  "مصدر االختالالت و اإلزعاجات، فالتحسيس هو شكل من 
مصـادر  " و قد أشار أحد املختصـني يف جمـال املكتبـات أن    " النفسية

ان أن يستغين ال ميكن لإلنس .الليزرية،/ املمغنطة/العلمية/املعلومات الورقية 
واحلاجة متزايدة إليها، ومرتبطة بتطور احلياة، وتطور فكر اإلنسـان  . عنها

                                                        )1(  - BERNIER C . Les humains contre les robots .Argus .2002.Vol 31.N°.1 , P. 7. 
نحو سیاسة موحدة لتسویق المعلومات ، : تحسین خدمات المكتبات الجزائریة . عبد الحمید أعراب ، ـ  )2(

دیسمبر  22،  توحید اإلجراءات الفنیة في المكتبات الجزائریة. فعالیات الندوة الوطنیة حول تسییر المكتبات 
  .102، ص  2004المكتبات الوطنیة الحامة / فسم علم المكتبات جامعة الجزائر . 2003
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إن عملية االتصاالت و تناقل املعلومات باقية ومستمرة يف دوراا، . ورغباته
توصل النتاج الفكري، وتربط حلقاته الواحدة باألخرى، مكونة التـراث  

أن معظم مكتباتنا ال تزال جتهل حقيقة أننا نالحظ  .)1("احلضاري اإلنساين
أو اب استخدام التكنولوجيات احلديثة للمعلومـات يف أداء خـدماا   

غري أنـه ينبغـي أن   ،  )2("السيما فيما يتعلق بعملية الولوج إىل املعلومات
باستعمال الوسائل التكنولوجية اجلديـدة،   يأن عند البحث الوثائق ،نعرف
يف أغلب األوقات يبقى املتخصصون يف ... سهاملبدأ األساسي يبقى نف "فإن 

املعلومات، هم الذين ينشغلون مبحاولة إجياد اإلجابـة عـن التسـاؤالت    
وذلك بسبب نقص التدريب على البحث الوثائقي، والتسيري   )3("املطروحة

الشيء املهم الذي جيب كذلك أن . املعقد املطبق يف أغلبية أنظمة املعلومات
شخاص الذين يتحكمون يف تكنولوجيـا املعلومـات،   األ" نعرفه، هو أن 

يستطيعون التعبري مع اإلبداع، و إعادة صياغة املعرفة، و حتليل معلومـات  
 إن حتكمهم يف هذه التكنولوجيا يؤدي م إىل التمكن من منهج... جديدة

حيث يطبق األشخاص باسـتمرار مـا يعرفونـه     - التعلم مدى احلياة -
واحلصول على معارف أخرى، حىت يتميزوا بالفعالية  للتكيف مع التغيري ،

أن  .)4("ويف حيام الشخصية عند تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف عملهم ،
أنظمة البحث عن املعلومات اجلديدة، تقدم للمستفيد خدمات تشجع على 

                                                        
المجلة العربیة . مصادر المعلومات اإللكترونیة و تأثیرھا على المكتبات .السمرائي، إیمان فاضلـ  )1(

  .81، ص  1.ع.  14. ، مج1993. للمعلومات
  .54المرجع السابق، ص . بطوش كمالـ  )2(

)3(  - BERNIER C . Op. Cit. P. 8 . 
)4(  - ARP , L. et  WOODWARD, B, C.  Information literacy and instruction .Reference and user 

Quarterly .2002, vol .42, N°.2, P.126. 
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العمل الذايت، حبيث متكنه من فتح حسابه الشخصـي انطالقـا مـن أي    
بكة االنترنيت،  وتساعده على خلق ملفاتـه  حاسوب يكون موصوال بش

الشخصية، وإدراج إحاالت إىل املصادر اليت تغطـي جمـاالت اهتمامـه    
املوضوعية، سواء أكانت هذه املصادر داخلية تضمها أرصدة املكتبـة، أو  
خارجية مثل املواقع، قواعد وبنود املعلومات، األقراص املليزرة أو فهـارس  

تكنولوجيات من بني العوامل األساسية الـيت  فكل هذه ال. مكتبات أخرى
قدمت أشكاال جديدة لفهارس أصبحت مبثابة أدوات فعالة للبحث عـن  

مـن خـالل هـذه األمثلـة البسـيطة      . الوثائق و الولوج إىل املعلومات
التطورات اليت أحدثتها التكنولوجيات احلديثة يف ميـدان  " ظ أن ــنالح
معامل وأدوات جديدة أصـبح مـن   االتصال أفضت إىل رسم مات واملعلو

 .)1(" الضروري على كافة شعوب العامل أن تعمل للتكيف والتأقلم معهـا 
وهناك من يرى كذلك ضرورة إعداد برنامج خاص لتطوير التكنولوجيـا  
احلديثة للمعلومات واالتصال وإدراج هذه األخرية يف خمتلف القطاعـات  

وإثـراءه، ووسـيلة    البحث، االقتصادية للبالد ،واعتبارها دعامة لتنشيط
   .)2(للتطور

أكثر فأكثر  ملم به اليوم ضرورة دعم هذا التوجه، واالهتماسوإذا كان من امل
 أفول عينباملعلومات الرقمية ومصادرها املتعددة ، وأوعيتها املتنوعة ، فإن ذلك ال ي

                                                        
الندوة العربیة حول التكوین . لتعاون العربي في مجال المكتبات والمعلومات ا. عبد المحید أعراب ، ـ  )1(
، 2001قسم علم المكتبات والتوثیق بالجزائر ، : الجزائر  ، لجامعي في مجال علم المكتبات والمعلوماتا

  .357ص
)2(  - BENNEKAA, A. les technologies de l’information et de la communication en Algérie : réalités et 

perspectives , Alger : Ministére de  lindustrie , 2003. P.1 - 2. 
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دمـة،  جنم املعلومات املطبوعة ، بل ما زال كثري من الناس ، حىت يف الـدول املتق 
يرجعون أيضا إىل هذه املراجع ، ويستخدموا بكثرة يف حيام اليومية ، فهي مـا  

واحلق يقال ، أن املكتبة مازالت حباجة إىل النوعني الرقمية " زالت مطلوبة وهامة، 
وعلى املكتبيني أن يقرروا بعناية يف كـل مـرة األكثـر فائـدة هلـم       ،واملطبوعة
   .)1("نائه ، ليعملوا على اقتنوللمستفيدي

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

فسنطینة ، جامعة .  المراجع الرقمیة والخدمات المرجعیة في المكتبات الجامعیة .عبد اللطیفصوفي ، ـ  )1(
  156.ص . 2004منتوري ، 
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  خاتمـة الفصل الثاني 

من الواضح أن البحث الوثائقي يزيد أمهية مع انفجار املعلومات من جهـة،     
ومن جهة أخرى مع القيمة اليت اكتسبتها حاليا هذه املعلومات،  الـيت أصـبحت   
توصف باملورد احلساس واالستراتيجي بالنسبة لكل فـرد، يف جمتمـع ال يعـرف    

إن البعـد الوثـائقي   . كود، بل يتطلع دوما إىل األرقى، إىل األحسن وإىل األجنعالر
مبثابة الركيزة األساسية للتحكم يف املعلومات ذات التحديات الكـبرية، املتنوعـة،   

إنه يصعب على أي شخص أن ينفـي حقيقـة كـون أن    . املعقدة واملبهمة املعامل
وأن وجدت نفسها تابعة للمعلومات اإلنسانية منذ وجودها على األرض، مل يسبق 

  .كما هو احلال اليوم

قبل أن نطرح تساؤالت حول مدى قدرة التالميذ على التحكم يف قواعـد     
البحث الوثائقي، يبدو لنا أنه من األجدر أن نتعرف قبل ذلـك إذا مـا كانـت    

عـن  املكتبات املدرسية، املسؤولة املباشرة على تدريب التالميذ على كيفية البحث 
التعليميـة والتربويـة    ةاملعلومات، مدجمة فعال للمسامهة الفعالة يف حتسني املر دودي

   .هلؤالء املتعلمني 
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   الفصل الثالث
  المكتبة المدرسیة والبحث الوثائقي

  
Μ  

مل تتوقف جهود اإلنسان وتفكريه يف حل مشـاكل اتمعـات ومل   
، لقد تطورت  اإلطمئان والسعادة لكل األفرادتنقطع قط، وذلك بغية توفري

ضل اإلجنازات احملققة يف جمال الفكر والعلـوم مـن جهـة،    اتمعات بف
نتقال وتعقدت معها املفاهيم واحلياة من جهة أخرى، الشئ الذي جعل اإل

إىل جمتمع املعلومات يتطلب خصائص وقدرات جد متطورة حيتاجها كـل  
ستمرار يف املنافسة، بدال مـن  اإلفرد، وكل مؤسسة ملواجهة التحديات، و

وإذا كانت التربية سالحا هاما من األسلحة اليت حيتاجها  .الفشل والتهميش
ستعداد إىل مواكبة التطور، قتحام كل ما هو جديد، ولإلالفرد واتمع، إل

فإن املشرفني على هذا القطاع يف كـل مكـان وجـدوا أن اإلهتمـام     
ويف . باملؤسسات التربوية هو أساس حتقيق وظائف التربية احلديثة ومبادئها

املفهوم املعاصـر  " ، وأصبح املؤسسات، وضعت املكتبة املدرسية قلب هذه
واملعلومات يندرج ضمن سياسـة  للدور الذي ميكن أن تقوم به املكتبات 

عاملية ترمي إىل جتسيد فكرة تطوير وتنمية اتمع البشري، وهـي فكـرة   
  .)1("قرها ميثاق األمم املتحدة أ

  

                                                        
  .348ص، . المرجع السابق. لمكتبات والمعلوماتفي مجال ا العربي التعاون .  عبدالحمید، أعرابـ  )1(
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  اـــــتعریفھـ  1ـ  3

عبارة عن جمموعة من املواد التربوية " درسية يف كوا تعرف املكتبة امل
خمتارة ومنظمة جيدا ميكنها من  -قرائية، مسعية، بصرية -والعلمية والثقافية 

تقدمي خدماا إىل التالميذ وأعضاء اهليئة التعليمية يف املدرسة بصورة حسنة 
يـة يف  وتعد هذه املكتبات إحدى أهم املرافـق التربو . يف الوقت املناسب

واملكتبة املدرسية  .)1("املدرسة نظرا ملا تقدمه من مناشط ثقافية وإجتماعية
ة، إذ ـهي املكان الذي توجد فيه املصادر مرتبة ومصنفة يف خدمة املدرس

املكـان  إا  . ")2(هي مصادر أجوبة لألسئلة املطروحة من طرف التالميذ
وجتهيزات، يذهب إليه الذي حيتوي على عوامل املعلومات، وهيئة موظيفني 

املتعلم للحصول على املعلومات اليت حيتاجها لتعليم نفسه، تبعا للربنـامج  
وقد أعطى اإلحتـاد  . )3("التعليمي ملدرسته، واستجابة إلحتياجاته اخلاصة

تعريفا شامال للمكتبة املدرسـية يف   )*( ) IFLA(  الدويل جلمعيات املكتبات
عة والسمعية البصرية املركزية يف املدرسـة،  جمموعة من املواد املطبو"كوا 

د ممكـن  دوتوفر املكتبة أكرب ع. ختصاصيني مهنيني مؤهلنيإحتت إشراف 
من املصادر، مع إتاحتها للمستفيد، مستخدمة يف ذلك أجهزة احلاسـبات  

  ذات، ـاكتشاف ال وتوفر املكتبة بيئة تعني على . اآللية وغريها من الوسائل
                                                        

، مرجع تنظیمھا، مصادرھا ودورھا في مستقبل المدرسة: المكتبات المدرسیة  .  صوفي، عبداللطیفـ  )1(
  . 77. ص. سابق 

)2(  - HERAUD, B. Les Bibliothéques Centres Documentaires . Paris : CNDP, 1997. P. 23. 

: الریاض. دراسة تطبیقیة: مقومات الدور التربوي للمكتبات المدرسیة  .  عبدالرحمان الشیمي، حسینـ  )3(
  .89. ص. 1986دار المریخ، 

)*(  - IFLA : International  Federation  Of Library Associations. 
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  .)1("واإلعتماد على النفسيشجع فيها التساؤل 

الذكر،  ميكن القول أن املكتبة  إنطالقا من املفاهيم والتعاريف السابقة
ة ـــاملدرسية هي كل مكتبة منسوبة إىل هيئة تعليمية قبل املرحلة اجلامعي

، وهي جهاز تقين وتربوي يعمل علـى  )ثانويات - متوسطات -مدارس (
وثقافية، تنطلـق مـن املؤسسـة     تأدية مهام، وعلى حتقيق أهداف تربوية

وحيتوي رصيد املكتبة املدرسية على أوعية فكرية متنوعة . التعليمية التابعة هلا
وتعليمية، وتثقيفية بأشكال خمتلفة، إضافة إىل املصادر املرجعيـة، واملـواد   

واملكتبة املدرسية تبقى مصدر معلومـات ووسـيلة   . الترفيهية والدوريات
فهي تشكل الفضاء احليوي، أين يلتقي املعلم واملتعلم تربوية ومركز إتصال، 

  .للوصول إىل املعلومات وللتحصيل على املعرفة

  أھدافھـــــــاـ  2ـ  3

جاءت لتدعم  ةاهج التربوينحىت وأن هناك تطورات كبرية يف جمال امل
التعليم، فإن اهلدف الرئيسي واألمسي للمكتبة املدرسية مل يتغري كثريا، بـل  

صالته حبيث أا تعمل أساسا على تقدمي خدمات لكل أعضاء أى حافظ عل
وال ميكن أن نفصل متاما أهداف املكتبة املدرسـية عـن   . املنظومة التربوية

يف نظام شـامل وتكـاملي    نأهداف التربية بل كال من املؤسستني تدخال
  : )2(ومن أهم أهداف املكتبة املدرسية نذكر. للتعليم والتربية

                                                        
ورھا في المكتبة المدرسیة ود.  محمد فتحي، عبدالھادي، حسن محمد، عبدالشافي، حسین سید شحاتھ ـ  )1(

 .19. ص. 1999الدار المصرة اللبنانیة، : القاھرة .نظم التعلیم المعاصر
)2(  - SCHALKWYK, P.B. VAN. The School Library And Its Use . Marine Drive : Longman , 1976.             

P. 2 - 3. 
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  إقتناء الوثائق المالئمة  ـ 1ـ  2ـ  3

إن إنتقاء الوثائق املالئمة وإقتنائها تعترب عملية أساسية، ألا تسـاعد  
على تعليم وتربية الطفل، ذلك ما جعل عملية إختيار األوعية الفكرية مسألة 

إن املكتبة املدرسية هي قطعة مدجمة يف املدرسة، وأرصدا هلا . حساسة جدا
. املدرسية، اليت تدخل يف إطار برنامج تعليمي مسطرعالقة مباشرة باملواد 

أبعد من هذا فإنه بإمكان املكتبة أن حيتوي على وثائق تتجـاوز حمتـوى   
الربنامج التعليمي، لتليب حاجات أنية أو خاصة بالنسبة لعدد كـبري مـن   

وز املقـررات  جاالتالميذ، فتطلعات واستفسارات املتعلمني، بإمكاا أن تت
تمتد داخل عامل املعرفة، واألفكار، والتجـارب، الـيت ميكـن    الدراسية، ل

تنيهـا،  ن تقأق العديدة اليت ميكـن  ئللمكتبة املدرسية أو حتويها بفضل الوثا
  .وتقدمها إىل املستفيدين

  توفیر خدمة وثائقیة لصالح المدرسة  ـ 2ـ  2ـ  3

فـإم  . إن أول املستفيدين من هذه اخلدمة هم املتعلمون واملعلمـون 
باملكتبة املدرسية الوثائق اليت يريدون احلصول عليها، والـيت هـي   جيدون 

إضافة إىل تلك اليت تليب حاجات خاصة ومتنوعة، فبإمكام  ضرورية هلم،
وعية فكرية تستجيب إىل حاجات الربنامج التعليمي، وإىل أأن حيصلوا على 

  .وثائق تليب إهتمامام الدراسية والترفيهية
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  تعلیم حب القراءة والتدریب على البحث الوثائقي  ـ 3ـ  2ـ  3

إنه يصعب على أي متعلم أن يستعمل بكفاءة وثيقة أو مكتبـة إن مل  
حسـن  أإن املكتبة املدرسية هي . يكن قد إستفاد من تكوين يف هذا الشأن

وسيلة لتعليم املستفيد كيفية إستعمال الوثيقة أو املكتبة فهي تنمي احلـس  
الذي ميكن إعتباره أمرا أساسيا بالنسبة للطفل، والـذي   عةلعلى حب املطا

ن شخصيته، ذلك ما من خالله يكتشف عامل الكتابة، ويدعم تعليمه، ويكو
  .ميكنه كذلك من معرفة طرح األسئلة، ومن معرفة كيفية اإلجابة عنها

   توجیھ القراء  ـ 4ـ  2ـ  3

ملطالعة، فنفهم من ما دام أن املكتبة املدرسية هي اليت ختلق دافع حب ا
بفضل توجيه املتعلمني حنو أوعية فكرية تستجيب  ىذلك أن هذا الدافع يغذ

وبعد حتكـم املسـتفيد يف هـذه    . إىل أذواق وإهتمامات هؤالء املتعلمني
ىل إاإلسترخاء والترفيـه   املرحلة، فيتمكن فيما بعد من أن يتنقل من مرحلة

ضل نصائح املكتيب املختص، فب مرحلة توسيع حقل املعرفة والتطور الذايت،
  .تهاوإرشاد

  تكوین شخصیة الطفل  ـ 5ـ  2ـ  3

إذا كان تأثري حمتويات الوثائق اليت يطالعها املتعلم كـبريا يف تكـوين   
شخصية الطفل، فإن وجود هذا األخري باملكتبة وإكتشافه لطريقة هيكلـة  

لية هلذه املكتبة، العلميات املكتبية املختلفة، ولكيفية تنظيم الفضاءات الداخ
هذه األمور كلها تؤثر بعمق، وبطريقة عفوية، يف تكوين شخصية التلميذ، 
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ضافة إإن تنظيم الوثائق، وترتيب كل ماهو موجود باملكتبة،  .ويف تطويرها
ـ ختاذ املسؤولية باإلمضاء على سجالت عند إعارة وإإىل  ائق، مـاهي يف  ث

  .تبة يف تكوين شخصية الطفلاحلقيقة إال أمثلة ملموسة عن مسؤولية املك
هداف املكتبة املدرسية ميكن ذكر عملية تـدعيم الـربامج   أهم أومن 

املدرسية واألنشطة التربوية، وهي مجلة التخطيطات واإلجـراءات الـيت   
ومن بني األهداف األخرى . )1(ف التربية والتعليماهدأبواسطتها يتم حتقيق 

لية توفري الوثيقة اليت حيتاجها املتعلم اليت ترجع إىل املكتبة املدرسية نذكر عم
عليها كذلك أن تشجع التلميذ علـى  . بطريقة سهلة، ويف أقل وقت ممكن

 ،ستقاللية، يف التـدريب اإستعمال الوثائق واملكتبة ب "منط تعلمي يتمثل يف 
ويف مراقبة احلقيقة، ومعاينتها، ويف تقدمي أحكـام   ،كذا إكتشاف األشياء

ـ هداف أخرى تسطر من طرف املكتبة املدرسيأ وهناك. )2("لنفسه ة ـــ
  :)3(وتتمثل يف

تنظيم املقتنيات حسب الربنامج التعليمي وحسب احلاجات اخلاصـة   - 
  .لمتعلمني واملعلمنيل

 .التدريب على العمل املنهجي والتحفيز على اإلبداع - 
 .مساعدة املعلمني على تقدمي تعليم أحسن - 
 .، إضافة إىل املكتبات العامةالتعاون مع املكتبات املدرسية األخرى - 

                                                        
ل  ى ثانوی  ات وإكمالی  ات مدین  ة   دراس  ة میدانی  ة ع : المكتب  ات المدرس  یة ف  ي الجزائ  ر   . بوعناق  ة، س  عاد ـ   )1(

  . 43، ص  1997: قسنطینة: علم المكتبات : مذكرة ماجستیر . قسنطینة
)2(  - ENCYCLOPEDEDIA  OF LIBRARIANSHIP. London : Bowes And Bows, 1966. P. 399. 
)3(  - EMILIEN, T. La Bibliothéque Service essentiel de L'école Moderne .Montreal : Raymont General 

Inc, 1970. P. 10. 
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 . خلق إطار حياة بالنسبة للمستفيدين - 
نظريـة  "إننا نفهم من كل هذا أن هدف املكتبة املدرسية مبين علـى  

خدمات تقدم إىل املستفيدين، تقبل فكرة تبادل وسائل التعلم وإستعماهلا، 
  .)1( " التربية يق املنسجم بني املكتبيني وخمتصيإضافة إىل التنس

 )*() APSDS(  د حددت مجعية موظفي املصاحل الوثائقية املدرسيةوق
  : )2(ىلإبكندا أهداف املكتبة املدرسية يف دفع التلميذ 

  .يف تكوينه األساسيوإستغالل املواد الوثائقية يف تطوره الشخصي  - 
 .إكتشاف حقائق العامل احلايل - 
 .عامةالتفتح على احمليط باستعمال املكتبة املدرسية واملكتبة ال - 
 .ترقية حب وعادة القراءة - 
 .ه احلضاريثإكتشاف ومعرفة إر - 
 .تطوير ثقافته العامة - 
 .احلصول على طرق عمل ذهين - 
 .ل مصادر املكتبة لتلبية حاجاته من املعلوماتاإستعم - 
 .تطوير قدراته التحليلية وحسه النقدي - 

                                                        )1(  - BLAND, J. A. Resource Service in a College  of education. Not by Books alone. Oxford : S.L.A., 
1975. P.119. 

)2(  - THEBERGE, J. La Bibliothéque : Un Lieu Culturel ? Argus. Automne 1992, Vol. 21, N° 2, P. 5. 
)*(  – APSDS : Association du Personnel des Services Documentaires Scolaires . 
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املدرسية  وهناك جمموعة أخرى من املهارات اليت ختدم أهداف املكتبة
  :)1(ها تبقى يف خدمة األهداف التربوية، ومن بيناليت

دفع املتعلمني إىل إكتساب القدرة على مجـع احلقـائق بأنفسـهم،     - 
  .وتعويدهم البحث عن هذه احلقائق والوصول إليها جبهدهم الشخصي

 .ىل إكتساب القدرة على التثقيف الذايت املستمرإدفع املتعلم  - 
 .مات بشكل صحيحالتدريب على الرجوع إىل مصادر املعلو - 

  اــــــــأنواعھ  ـ 3  ـ 3

نالحظ عموما أنه على مستوى كل مرحلة تعليمية يوجد نوع مـن  
  : املكتبات املدرسية

  . مكتبات املدارس اإلبتدائية - 
  . مكتبات املتوسطات أو املدارس اإلعدادية - 
  .مكتبات الثانويات - 
  :)2(يتآلوعادة ما تنقسم هذه املكتبات إىل ثالث أنواع وهي كا -

  مكتبة القسم  ـ 1 ـ 3  ـ 3

ىل إعادة ما جندها يف أقسام الدراسة وتضم أوعية فكرية تسـتجيب  
ة مـن  ييتم إقتناء هذه املواد القرائ. مستوى التالميذ، إىل ميوهلم وتطلعام

                                                        
  . 32 – 31. ص. المرجع السابق...  المكتبة المدرسیة. صوفي، عبداللطیفـ  )1(
. ، ع1994. التربیة. واقع مكتبات المدارس الثانویة الحكومیة في دولة البحرین. علیان، ربحي مصطفىـ  )2(

 .160. ، ص109
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طرف التالميذ مبساعدة املدرسني وحتت إشراف املكتيب باإلضافة إىل ما يرد 
يقتصر إستخدامها على تالميـذ  . طريق اإلهداءمن املكتبة املدرسية أو عن 

  .القسم
  مكتبة المادة  ـ 2 ـ 3  ـ 3

إن الوثائق اليت تعاجل املوضوع الواحد توضع يف قاعات حمددة، حبيث 
ستعمال هذه الوثائق من طـرف  إختصص كل قاعة ملوضوع معني، وميكن 

إعـداد   التالميذ واملعلمني على حد سواء عند تدريس مادة معينة، أو عند
وتضـم هـذه   . مشروع حبث، أو أي نشاط آخر له عالقة ذا الرصـيد 
  .اموعات كل أنواع الوسائل التعليمية بشىت أشكاهلا

  المكتبة الرئیسیة أو المركزیة  ـ 3 ـ 3  ـ 3

كتبة الرئيسية القلب النابض بالنسبة للمدرسة، وتضم األوعية ملتعترب ا
كافة األسرة  نيمية، التربوية والتثقيفية، وتعالفكرية اليت ختدم الربامج التعلي

التعليمية من معلمني وتالميذ يف جمال التعليم والتعلم بفضـل اخلـدمات   
شرافها على نشاط املكتبات األخرى إاملكتبية املتنوعة اليت توفرها، وبفضل 

  .التابعة هلدف املدرسة مثل مكتبة القسم ومكتبة املادة
   اــــــأھمیتھ ـ 4  ـ 3

أوحـت بقيامهـا    "تاج اتمعات إىل كل أنواع املكتبات الـيت  حت
ألن تنوع القطاعات الوظيفية، وتداخلـها يف   مقتضيات احلضارة والتقدم،

وعليه فإن لكل نـوع مـن   . اتمع احلاضر، حتم تنويع اخلدمات املكتبية
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خدمة يؤديها ووظائف يقوم ا، تشترك مجيعا يف أـا جعلـت   املكتبات 
واملكتبـة   .)1("جل اإلستخدام واإلسـتفادة أاألساسي اإلقتناء من هدفها 

 كيان عضوي يف تكوين املدرسة وهي املركز الفكري هلـا  "املدرسية هي 
ة وظيفة مدرسية فقط بل تزيـد خـربات   يال تقوم بتأد "وهي بذلك  )2("

الناس، وتنمي ميوهلم، ورغبام وتبصرهم بعوامل حياتية رحبـة، وختلـق   
ـ الباحث و يـرى الـدكتور فتحـى    . )3(" مل والفيلسـوف ااملفكر، والع

أن املكتبة املدرسية تعد من أهم أنواع املكتبـات يف وقتنـا    )4(اهلاديعبد
جزءا متكامال مـع الوجـود احلقيقـي     ويف مقدمتها أيضا كوا احلاضر 

  : للمدرسة احلديثة، وأهم أسباب ذلك يعود إىل
الفرد  ن املكتبات اليت يتعامل معهأن املكتبة املدرسية هي أول نوع م -

ه عيف بداية حياته وأن استخدام األنواع األخرى من املكتبات مرهون بنجا
  .ستخدام املكتبة واإلستفادة منهاإه عأو عدم جنا

أن كثرة عدد املكتبات املدرسية مقارنة بأي نـوع آخـر مـن      -
سـاحة  املكتبات، بسبب كثرة عدد املؤسسات التربوية، جعلها حتتـل م 

  .شاسعة يف نظام املكتبات بالنسبة لكل بلد

                                                        
توحید . المشاكل التي تعوق توحید إجراءات تنظیم وتسییر المكتبات المدرسیة بالجزائر. رارمي، وھیبةغـ  )1(

 – 22الجزائ ر  . فعالیات الندوة الوطنیة حول تسییر المكتبات .  اإلجراءات الفنیة في المكتبات الجزائریة
. 2004مكتب ة الوطنی ة الحام ة،    ال/ قسم علم المكتبات والتوثیق بالجزائر : الجزائر . 2003دیسمبر  23
 .63. ص

  . 44. ص. المرجع السابق. بوعناقة، سعاد ـ  )2(
  .6 .ص. 1995منشورات وزارة الثقافة، : دمشق .  دراسات مكتبیة. نعیمة، حسن سلیمـ  )3(
  . 45. ص. المرجع السابق. بوعناقة، سعاد ـ  )4(
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أن املكتبة املدرسية هلا القدرة أن تؤثر بفعالية كبرية يف حياة الفرد يف  -
ة ربداية حياته من ناحية التنشئة، التعليم والتثقيف، ومن ناحية منحه القـد 

  .على اإلعتماد على النفس، يف كل النشاطات البحثية واملعرفية
سعد حممد اهلجرسي حـاول أن   أن الدكتور )1(ة غرارميتذكر الباحث

إذا كان البد من حتديد األمهية النسبية  : " يربز أمهية املكتبة املدرسية ملا قال
ر من القول بأا فللمكتبة املدرسية بني كل هذه األنواع من املكتبات، فال م

املكتبـة  ولـو أمهلـت   ...أهم املكتبات مجيعا، وأجدرها بالرعاية والعناية
املدرسية، وفشلت يف إعداد تالميذ يعرفون قيمة املكتبة، ودورها يف حيـاة  

، فإن املكتبات األخرى لن جتد من يقبل على اإلنتقاع ا، اإلنسان احلاضر
دية ما جيب أن تؤديه من وظائف حنـو  تأوستصبح مؤسسات عاجزة عن 

ص أخر يف جمال وميكن تأكيد هذا القول من خالل ما جاء به خمت". اتمع
املكتبة املدرسية متميزة عن باقي املكتبات، ألـا أول   "املكتبات بقوله أن 

من يقابل القارئ يف حياته من أنواع املكتبات وعليها تتوقف نظرته وعالقته 
ـ كتور ابن السبيت يدوإذا كان ال. )2("بباقي املكتبات األخرى رى ــــ

فـإن  ، )3(" نظم التعليم املعاصـر مهية متميزة يفأللمكتبات املدرسية  "أن 
إن املكتبة ليست يف املبىن، بل يف املكتبيني  : " كتور صويف يوضح قائالدال

واملستفيدين، إا األفكار املوجودة داخل املبىن، أو حتت إشرافه ومتابعتـه،  
                                                        

 . 63. ص. مرجع السابقال. غرارمي، وھیبةـ  )1(
 . 11. ، ص]ت . د[ دار الفكر العربي، : القاھرة . المكتبة ورسالتھا. رشاد، حسنـ  )2(
توحی د اإلج راءات الفنی ة ف ي     . مشكالتھا وعناصر نجاحھ ا  : كتبات الجزائریة الم. بن السبتي، عبدالمالكـ   )3(

. 2003دیسمبر  23 – 22. فعالیات الندوة الوطنیة حول تسییر المكتبات الجزائریة.  المكتبات الجزائریة
 .155. ص. 2004المكتبة الوطنیة الحامة، / قسم علم المكتبات والتوثیق بالجزائر : الجزائر 
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وعندما ال تقتىن املكتبة املعلومات واملعرفة الالزمة إلستمرار وجودها، فإن 
كن أن تنتقل إىل مكان آخر، أين ميكن أن تكون الفائدة منـها  األفكار مي
  .)1(" موجودة

  وضعیة المكتبة المدرسیة الجزائریة ـ 5  ـ 3

غلت اجلزائر بعد اإلستقالل ببناء املؤسسات التربوية، حىت تلـيب  نشإ
احلاجات املستعجلة املتعلقة بتعليم شباب متعطش للعلم واملعرفة غري أن هذه 

  .رية مل يرافقها اإلهتمام بنفسه فيما خيص بناء املكتبات املدرسيةاجلهود الكب
رصدة مـن  أإن الثانويات اليت بنيت إبان اإلستعمار الفرنسي، ورتث 

 وسـنة  1962 وبني سنة. الوثائق، شكلت نواة قاعدية للمكتبات املدرسية
دراج إكانت خمططات بناء املؤسسات التربوية ال تأخذ بعني اإلعتبار  1980

، بل كانت تترك ذلك إىل مدير املؤسسـة  املكتبة املدرسية ضمن إهتماماا
إذا  ،قاعة خاصة للحفاظ على الرصيد الوثائقي املوجود ا التربوية لتحديد

وهناك دراسات قليلة حـول وضـعية    .ما مسحت الظروف واإلمكانيات
لوضعية، يف املكتبات املدرسية اجلزائرية تشري أنه يصعب اإلملام حبقيقة هذه ا

غياب عوامل أساسية متمثلة يف توظيف مكتبيني خمتصني لتنظيم وتسيري هذه 
ل املستويات، ويف إعداد إطار قانوين حيدد كل كات الوثائقية على ساملؤس

مناسـبة   درسية وموظفيها،حىت تتشكل أرضـية األمور املتعلقة باملكتبة امل

                                                        
. المرج ع السابــــ ـق  . المراجع الرقمیة والخ دمات المرجعی ة ف ي المكتب ات الجامعی ة     . صوفي، عبداللطیفـ   )1(

  . 191. ص 
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هناك من صرح . إلجراء دراسات وحبوث ناجحة، خاصة هلذه املؤسسات
  .)1(" يف حالة يرثى هلا "أن وضعية املكتبات املدرسية اجلزائرية 

  اإلطار القانوني  ـ 1 ـ 5  ـ 3

من خالل رجوعنا إىل النصوص القانونية اليت تسري ا املؤسسـات  
التربوية الحظنا أن النص الوحيد الذي يذكر املكتبات املدرسـية بطريقـة   

املتعلق بتنظيم وتسـيري   16/04/1976 يف املؤرخ 72 -76 ممباشرة هو املرسو
نـه  أحيث يذكر البند الرابع للفصل األول من هذا املرسوم، ، )*(الثانويات

ميكن ملؤسسات التعليم الثانوي أن تكون هلا أنظمـة داخليـة، مطـاعم    
مدرسية، مكتبات، هياكل وجتهيزات ثقافية، فنية ورياضـية، إضـافة إىل   

ويبدو من خالل هذا النص، أنه ليس هناك ما يلزم  .مصاحل النقل املدرسي
فكل مسؤول يتصرف حسب  .مديري املؤسسات التربوية بإنشاء مكتبات

مهيتها، حسب تـوفر اإلمكانيـات   أمهية املكتبة أو عدم أقناعته اخلاصة ب
عدد القاعـات، الوسـائل املاديـة، واملـوارد     (باملؤسسة أو عدم توفرها 

ي نص يلزم املؤسسات التربوية على إنشاء املكتبة يف غياب أ......) البشرية
املدرسية، وعلى ختصيص قاعة مستقلة للمكتبة، أو مكان خاص ا داخل 

مم من حني آلخر على مـديري  عاملبين املدرسي، هناك مراسالت وزارية ت
قاعة إلجتماع األساتذة ومكتبة  "املؤسسات التربوية، تشجع على ختصيص 

 1991 كتـوبر أ، مث يف 1984 مراسلة يف شهر مـاي  هاوبين )2("يف آن واحد
                                                        )1(  - BOUNADJA, K. L'état des Bibliothéques D'écoles Primaires Algeriennes. RIST. 1992,  Vol. 2,      

P. 82. 
  . 127. ص . المرجع السابق .بوعناقة، سعادـ  )2(
 . 16/04/1976، بتاریخ  72 -76مرسوم رقم . نسخة من ھذا المرسوم بالمالحقـ  )*(
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وذلك يف حدود الوسائل املتوفرة، مع العلم أن األعداد اهلائلـة للتالميـذ   
ما عـدى هـذه   . باملدارس اجلزائرية ال تسمح بتخصيص مكان للمكتبة

ىل نصـوص  إاملؤسسات التربوية مازالت حىت اليوم تفتقـر  املراسالت فإن 
  .ووظائفها، وهيكلتها ،توضح مكانتهاوء مكتبة قانونية تلزمها بإنشا

   ةــــــــالھیكل  ـ 2 ـ 5  ـ 3

إذا كانت املكتبة املدرسية غائبة يف املدارس اإلبتدائية واملتوسطة فـإن  
وبعد إعتماد نظام املدرسـة األساسـية،   بالدنا  املشرفني على  التربية، يف

بناء املؤسسات التربوية  إهتموا بضرورة إدراج املكتبة املدرسية يف خمططات
ملدراء هذه املدارس بضـرورة   أصدروا توجيهاموبالنسبة للثانويات فقط 
يف كل ثانوية حىت ولو كانت اإلمكانيات املتـوفرة،  إنشاء مكتبة مدرسية 

على بدء شعور هؤالء املسؤولني بأمهية املكتبة  شرالتكفي لذلك، وهو مؤ
  .املدرسية يف املرحلة الثانوية

  زــــــالتجھی  ـ 3 ـ 5  ـ 3

من خالل زيارتنا لبعض ثانويات مدنية قسنطينة ال حظنا أن التجهيز 
بالنسبة للمكتبة املدرسية أو القاعة اخلاصة بالتوثيق، ختتلف من مؤسسة إىل 

ن معظـم  أأخرى، وذلك حسب اإلمكانيات املادية واملالية املتوفرة علما ب
حديدية أو خشبية، وبعضها تضـع   هذه املكتبات تضع الوثائق يف خزائن

غلبية الثانويات تستعمل كراسـي وطـاوالت   أإن  .وثائقها فوق الرفوف
ومن خالل دراسة علمية متت باجلزائر العاصـمة حـول   . أقسام الدراسة
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ع سذه املؤسسات الوثائقية قاعات للمكتبات تتأن املكتبات املدرسية جند 
ستوى كل ثانوية يترواح عـدد  طالب على م 26حوايل إىل الواحدة منها 
هذه الدراسة أن أغلبية هـذه   وتبني. )1(تلميذ 1000 إىل 800 تالميذها بني

الثانويات ال متتلك بنك إعارة، وأن القليل من هذه املكتبات قام بإعـداد  
  .أن كل هذه املؤسسات تستعمل سجالت جلرد اموعات ،فهارس

  ةــــــالمیزانی  ـ 4 ـ 5  ـ 3

مستوى كل ثانوية متواضعة جـدا   ىنية اخلاصة بالتوثيق علإن امليزا
ة مـن  نستعاإلمكان املؤسسات التربوية اإوب )2(سنويا/جد10000 التتجاوز

ىل ميزانية مجعية أولياء التالميذ، إميزانية البلدية لشراء بعض املراجع، إضافة 
عهـا  هذا يف غياب القوانني واألنظمة اليت حتدد ميزانية املكتبة، وسـبل مج 

  . وصرفها
  ــــــــدالرصی  ـ 5 ـ 5  ـ 3

بالنسبة للثانويات اليت وجدت إبان اإلستعمار، فإا حتتفظ برصيد تابع 
أما بالنسـبة    ،للفترة اإلستعمارية، إضافة إىل رصيد تابع لفترة اإلستقالل

فإا حتوي رصيدا واحدا غري أن كال مـن  ، 1962 اليت بنيت بعد تللثانويا
لقدمي واجلديد يعاين من مشاكل مشاة تتعلق بنقص اإلمكانيات النوعني ا

املالية إلثراء الرصيد، وهناك دراسة باجلزائر العاصمة تربز أن معدل رصيد 
املكتبات املدرسية ال يتجاوز كتابا واحدا بالنسبة لكـل تلميـذ مسـجل    

                                                        )1(  - BOUDERBANE, A. Op Cit. P. 40. 
 . 130. ص  .المرجع السابق .بوعناقة، سعادـ  )2(
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دراسة أخرى أجريت بوهران على مستوى ثانويـات هـذه   . )1(بالثانوية
كتـاب   4000 ية أكدت، أن رصيد املكتبة ذه الثانويات ال يتجاوزالوال

أما من الناحية النوعية، فاموعـات  . تلميذ باملؤسسة 1000 بالنسبة ملعدل
 ران قدن املستوى املقبول، كما وكيفا، ألتعاين، وتبقى بعيدة كل البعد ع

، مل يعـد  ال يستهان به من اموعات القدمية احملفوظة يف هذه املكتبـات 
ـ  هسجامإن، يف املكتبة، بسبب عدم للبقاءصاحلا   ع بـرامج املدرسـة،  م

  .ومناهجها العلمية املتجددة واحلديثة، أو بسبب قدمها، وعدم صالحيتها

  ــــــاءاإلقتن  ـ 6 ـ 5  ـ 3

تنظم  .ال توجد سياسة إلقتناء اموعات على مستوى هذه الثانويات
علمني يشارك يف عملية إختيار الوثائق يقـوم  القليل من املو .قتناءإلعملية ا

جراء مسؤول املكتبة بالتنسيق مع مدير الثانوية، دون أخذ حاجات إلذا ا
املعلمني والتالميذ بعني اإلعتبار عند شراء الوثائق، وهناك إهداءات تأيت من 
وزارة الثقافة، من وزارة التربية، من وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، ومن 

وهـذه  . عن بعض املعلمني وبعض التالميذ عيات أولياء التالميذ، فضالمج
املراجع تثري رصيد املكتبة من حيث الكم، لكنها ال تثريه مـن حيـث   

  .الكيف
  ةـــالموارد البشری  ـ 7 ـ 5  ـ 3

إذا كانت املكتبات املدرسية تعاين من نقص يف جمال اإلطار القانوين، 
د قانون خاص بتسيري موظفي املؤسسـات  فإا تعاين كذلك من عدم وجو

                                                        )1(  - BOUDERBANE, A. op. cit. P. 41. 
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 ر الوثائقية التابعني لقطاع التربية، إن الكثري من هذه املكتبات الزالت تسـي
بدأت وزارة التربية بتوظيف  1994 من طرف أشخاص غري مؤهلني، ومنذ

ي اجلامعة من حاملي شهادة ليسانس ودبلوم الدراسـات اجلامعيـة   جيخر
د أن أحدثت منصب مساعد وثـائقي لسـد   املعمقة يف علم املكتبات، بع

لإلشارة أن هذا املنصـب ال يعـادل   . حاجات الثانويات يف هذا الصدد
اخلرجيني مستوى شهادة الليسانس ولكن برغم ذلك، قبل الكثري من هؤالء 

نتظـار تسـوية   ام باممارسة مهنتهم يف مستوى وظيفي أدىن من شـهاد 
  .لكاملة يف هذا االيتهم اإلدراية واحلصول على حقوقهم اضعو
  تنظیم الرصید  ـ 8 ـ 5  ـ 3

ىل أخـرى حسـب   إخيتلف رصيد املكتبات املدرسية من مكتبـة   
إن أغلبية املكتبات تطبـق   .مؤهالت املشرف على تسيري املؤسسة الوثائقية

ترتيبا رقميا تسلسليا حسب تاريخ إقتناء الوثيقة إن معظم املكتبات تقسـم  
آخر باللغة الفرنسية، وثالث . رصيد باللغة العربية :جمموعاا حسب اللغات

إن الكثري . بعض املكتبات تطبق ترتيبا حسب املواضيع... باللغة اإلجنليزية
بفضل خرجيي اجلامعة الذين مت  ملكتبات بدأت بإعداد فهارس مبسطة،من ا

توظيفهم ذه املكتبات، وبدأت األمور تتحسن إىل حد أن البعض منهم بدأ 
عداد فهارس آلية، إن النقض املالحظ حاليا يتجلى أساسـا يف عـدم   يف إ

توحيد العمل املكتيب، واإلجراءات الفنية لتسيري الرصيد، بتطبيق طرق علمية 
ثبتـت  أ، تلميذ 90لدراسة متت بوالية وهران لعينة من  تبعاوتقنية معروفة و

ئل البحـث  ة وساعغري راضني بنجا ) %72.22 ( أن نسبة عالية من التالميذ
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املوجودة باملكتبة، كما أنه تبعا لدراسة أخرى متت باجلزائر العاصمة لعينة 
غري راضني )  %61 ( تلميذ، أوضحت أن نسبة معتربة من التالميذ 112 من

  .)1(بطريقة ترتيب الوثائق املعتمدة من طرف املكتبات املدرسية

  یرــــالتسی  ـ 9 ـ 5  ـ 3

م بإعداده مدير الثانويـة،  وانون داخلي يقر املكتبات املدرسية بقسيت
وغالبا ما حيدد هذا القانون مواقيت فتح وغلق املكتبة، إضافة إىل حتديـد  
نظام اإلعارة ومدا، وتتم اإلعارة بواسطة سجالت أو بطاقات للـتحكم  
يف هذه العملية، يبقى وأن هذه القوانني الداخلية غري موحدة، وختتلف من 

اإلمكانيـات   ، وحسـب قديرات مدير الثانويـة مكتبة آلخرى حسب ت
  .املتواجدة لدى مؤسستة

  التردد على المكتبة  ـ 10 ـ 5  ـ 3

إن تقييم وترية التردد على املكتبات املدرسية على املستوى الـوطين  
، برغم أمهية هـذه العمليـة،   ليس باألمر اهلني ،بطريقة علمية وموضوعية

جدنا أن التـردد  وخالل مالحظتنا وتواجدنا الشخصي ذه املكتبات ومن 
ىل إوخيضـع   ،ىل أخـرى إ ةعلى هذه املؤسسات الوثائقية خيتلف من مكتب

. ة يف البعض اآلخربائغعوامل كثرية موجودة يف البعض من هذه املكتبات و
ىل ذكر الفضاء الواسـع واملـريح، واجلـو    إأمثلة عن هذه العوامل تدفعنا 

فري املتعلمني واملعلمـني وحتسيسـهم   ل، حسن اإلستقبال، حتماملناسب للع
ىن الرصيد الوثائقي، طرق التعليم املستعملة، غحول أمهية إستعمال املكتبة، 

                                                        )1(  - BOUDERBANE, A. Idem. P. 43 . 
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دراج املكتبة يف العملية التعليمية، كفاءة إإرادة املعلمني ومدير الثانوية على 
  .املكتيب ونشاطه باملؤسسة إىل غري ذلك من أمور
الميذ واملعلمني على املكتبـة  وهناك بعض الدراسات حول تردد الت

وهران على عينات ، )1(جريت بواليات اجلزائر العاصمة، قسنطينةأاملدرسية 
حمدودة، أوضحت أن هذا التردد متواضع جـدا بالنسـبة للفئـتني مـن     

ميكن إذن القول أنه كلما كانت احلاجيات التربوية معتربة، . )2(املستفيدين
سية، وذلك ما ينتظر الكثري من الدول كلما أستوجب تطوير املكتبات املدر

  .)3(النامية لتسعى حنو هذا السبيل

وبرغم  اهودات اليت بذلت لترقية النظام التربوي، فإنه يبقى بدون 
ال أعناية ألحد عناصره احملورية  طإن مل يع ،شك ضعيف املردود والفعالية

العـامل  ففي الوقت الذي أصبحت فيه مكتبـات  . وهي املكتبات املدرسية
املتقدم تسعى إىل تزويد مستفيديها باملعلومات اجلاهزة من خالل توظيـف  
تكنولوجيا املعلومات واإلتصال، الزالت مكتباتنا تشتكي من نقـص بـل   

بسط األدوات والوسائل الضرورية لتقـدمي خـدماا بالصـورة    أإنعدام 
بـة  إن تناسي أو جهل الدور األساسي الـذي ميكـن للمكت   .)4("التقليدية

املدرسية أن تلعبه يف املشروع التربوي ينتج عنه نتـائج وخيمـة بالنسـبة    
 ريضـة تواجـه  مسية ببالدنـا  ردملإن املكتبات ا. جيال املستقبلألتكوين 

                                                        
  . 90. ص . المرجع السابق .بوعناقة، سعادـ  )1(

)2(  - BOUDERBANE, A. op. cit. P. 44 . 
)3(  - SEMRA, H. La Bibliothéque Scolaire : Son Role Dans Le Systéme educatif. Madjalat et Mektabat  

Wa  EL Maaloumat, 2002, Vol. 1,  N°. 1 , P. 5. 
 . 153. ص . المرجع السابق...  المكتبات الجزائریة .بن السبتي، عبدالمالكـ  )4(
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سـتحق  ألمهية اليت تاصعوبات عديدة تتطلب من أصحاب القرار إعطاءها 
يد حاجاا دحتاحلديثة الالزمة إلنشاء املكتبات املدرسية و بإصدار القوانني

فضال عـن املـوارد     ،اديةمان وقاعات وأثاث وجتهيزات وموارد نيمن ب
حىت تساهم هـذه   تكفل مبشاكل هذا القطاع، وإنعاشه،لالبشرية املؤهلة ل

  .املؤسسات الوثائقية فعليا يف التعلم، ويف تربية الناشئة للمستقبل

  المكتبة المدرسیة الحدیثة ـ 6  ـ 3

حلفظ الوثائق كما كانت عليه يف املاضي البعيد،  مل تعد املكتبة مكانا
تقـدم الوثـائق   ودور املعاجل للمعلومات، فهي حتضر ببل هي اليوم تقوم 

و تدخل بعض املعلومات األخرى على هذه الوثائق أللمستفيدين مباشرة، 
خرى، أو عينات أخـرى،  أو وسائط أ ية،يمة أخرى إضافقليها إف يفتض

ويف هذا الصدد يقول األستاذ  ،)1(دة من حمتويااصد تسهيل اإلستفاقوذلك 
مل تعد املكتبة املدرسية اليوم عبارة عن جمموعات من : "صويف عبد اللطيف

يف غرفة املدير، أو يف إحدى قاعات املدرسة حبيث ال ميكن  عالكتب توض
 حية متجددة - اإلفادة منها يف أي شيء إجيايب، وإمنا أصبحت خلية ثقافية

وم به من وظائف، ومبا تقدمه من برامج علمية تربوية، من خـالل  مبا تق -
البصرية ومـن خـالل صـالا وعالقتـها      ،جمموعاا القرائية، السمعية

ذن هي عبارة عن نظـام متكامـل،   إفاملكتبة املدرسية احلديثة، . )2("العامة
. - املدرسـة  –وتصميم معني لبيئة تعليمية متكاملة، تتبع مؤسسة تعليمية 

                                                        )1(  - ROELANTS, J. Bibliothécaire Chef D'entreprise . Cahier de la Documentation. 1993, N°.3,                  
P. 77- 78. 

  . 30. ص. المرجع السابق...  المكتبة المدرسیة. صوفي، عبداللطیفـ  )2(
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هدافها من خالل القيـام مبجموعـة مـن    أيسعى هذا النظام إىل حتقيق و
الوظائف والعمليات واألنشطة، ومن خـالل تـوفري خـدمات مكتبيـة     

  .ومعلوماتية ثرية ومتنوعة لصاحل املعلم واملتعلم
   المكتبة الحدیثة والبحث الوثائقي   ـ 7  ـ 3

ؤسسة مرآة تعكس إن مفهوم املكتبة املدرسية احلديثة جيعل من هذه امل
فهي القلب النـابض للعمليـة التعليميـة،    . بدقة طبيعة الربنامج املدرسي

قها مسـؤولية حتمـل أعبـاء وأداء    تلقى على عاأووجودها يف هذا املوقع 
وتويل اإلجتاهات التربويـة  . وظائف البد منها، لتحقيق الغاية من وجودها

يث مل يعـد الكتـاب   احلديثة إهتماما خاصا بتنويع مصادر املعلومات، ح
املدرسي املقرر وحده احلامل الرئيسي للمعرفة، يلتزم به كال مـن املعلـم   

مـن بـني    " ر، ألناظهرفيا من خالل احلفظ واإلسـت حواملتعلم إلتزاما 
ما  وهاألهداف اهلامة للتربية توجيه األطفال إىل الكتب، والقراءة اهلادفة، و

يثة، بعد أن أثبتت أن ما يكتسـبه  كدت عليه مجيع النظريات التربوية احلدأ
املتعلم من اخلربات واملعلومات، جبهده ونشاطه، يعد أقوى فاعلية، وأكثـر  
تأثريا مما يتلقاه عن طريق التلقني، ألن األخري إمنا يزود العقل باملعلومـات  

 مارسة العملية، واملطالعـة احلـرة،  أما إكتساب املعرفة عن طريق امل. فقط
د بالقدرة على حسن إستخدام هذه املعرفة، وختلق لديه والبحث، فتزد الفر

لذلك ترفض هذه . ملكة اإلبتكار، وتعده للنجاح يف ميادين احلياة املتطورة
ىل عملية نقل املعلومات مـن  إالنظريات أن تتحول عملية التعليم والتثقيف 
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لقـد   .)1("عقول إىل عقول فقط، حىت ال تعم كراهية القراءة عند الدارسني
بحت املكتبة املدرسية إبتداءا من الستينات بالواليات املتحدة األمريكية صأ

املكتبة املدرسية هـي مكـان    "من هنا نفهم أن . )2(عبارة عن خمرب للتعلم
بل . )3("عتباره كتنظيم تعلميإللبحث الذايت عن املعلومة، فهي مكان ميكن 

 .)4("لتعليمل امثابة املخرب العتعترب املكتبة املدرسية مب ،يف املدرسة احليوية "أنه 
ذلك ما دفع الدكتور عليان رحبي مصطفى على إعتبـار هـذه املؤسسـة    

شـعاع والنشـاط   إلمبثابة القلب بالنسبة للمدرسة وهي بؤرة ا"الوثائقية 
 ،للمطالعة ،الفكري والعلمي يف املدرسة، بإعتبارها املركز الرئيسي للقراءة

ن أون يرون أنه بإمكان املكتبة املدرسية خمتصون آخر. )5("للدراسة والبحث
يب أن ــمكان املكتإتساهم مسامهة متميزة يف العملية التعليمية حبيث أنه ب

يكتشف من جديد مع التالميذ ميكانزمات التعلم اليت يستخدموا ويبين " 
هذه القدرات وهذه املهارات ، )6("إستراتيجيات للتحسني املكيف للقدرات

كثري من خالصة املعلومات واملعارف اليت خيرج ا التالميذ اليت تعد أهم ب
قوى أثرا للنجاح يف ميادين احلياة الـيت تتسـم بـالتغري    أمن الصفوف، و

                                                        
  . 30 – 29. ص. المرجع السابق...  المكتبة المدرسیة. صوفي، عبداللطیفـ  )1(

)2(  - ENCYCLOPEDIA. of Library And Information Science .  New York : Marcel Dekker , 1968.      
P. 360. 

)3(  - CHURCHIL, W. L'experience Documentaire : Tant à Apprendre, Si Peu à Enseigner . Argos. 
1996, N°. 16, P. 20. 

)4(  - LEVEILLE, Y. La Bibliothéque et L'école , L'avenir Au Présent . Documentation et Bibliothéques. 
Oct – Dec. 1994, Vol. 40, N°. 4,  P.191. 

اإلتجاھات الحدیثة في المكتبات . مراكز مصادر التعلم وتجربة دولة البحرین. مصطفى ربحي  علیان،ـ  )5(
 .65. ، ص5. ، ع1996. المكتبة األكادمیة: القاھرة . والمعلومات

)6(  - CAHUZAC, H.  et FONDIN, H. Le Professeur  Documentaliste , Paris : Nathan , 1991. P. 93. 
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فاملكتبة املدرسية مبفهومها احلديث جاءت نتيجة ملـا  . )1("والتطور اهلائلني
ـ وإستهدفته التربية احلديثة من حتسني الدراسة  ربامج التعلم وإثراء حمتوى ال

غلب املعايري اليت متت مراجعتها يف الثالثة سنوات األخرية أإن  . "التعليمية
دعمت الدور التعليمي للمكتبات ووضحت الروابط بني إستعمال املكتبات 

  .)2(" ومصادر املعلومات واحمليط اجليد للتعلم

وإذا كان العامل يشهد حاليا تطورات سريعة وجذرية علـى كـل   
صبح من واجب املؤسسة أاصة على الصعيد التعليمي، فقد خباملستويات، و

ن تتماشى وهذه التطورات البيداغوجية املسـتمرة، واملفـاهيم   أالتعليمية، 
هناك عالقـة  . "حسن وجهأالتربوية اجلديدة، لتنجح يف أداء مهمتها على 

 إن الربامج اهلادفـة  ...وثيقة متالزمة بني املكتبة املدرسية واملناهج التربوية
هي اليت ال تعرف الركود وال اجلمود، وبذلك تصبح املكتبـة املدرسـية   
ضرورة تربوية يف كل مرحلة من مراحل التعليم بدءا من مرحلـة تعلـيم   

  .)3("األطفال وإنتهاء بالتعليم العايل على خمتلف مستوياته

  رائدة تحفز على البحث الوثائقي تجربة  ـ 1 ـ 7  ـ 3

)  Purdue(  ة قامت ا جامعـة برديـو  وكمثال ملا سبق هناك جترب
  .حديثة املفهوم ةاألمريكية واملتمثلة يف تدريس مادة البيولوجيا مبكتب

                                                        
 . 32. ص. المرجع السابق...  المكتبة المدرسیة. لطیفصوفي، عبدالـ  )1(

)2(  – GRATCH - LINDAUER, B. Conparing Regional Accreditation Standards : Outcomes Assessment 
And Other Trends . Journal Of Academic Librarianship. Mars 2002, N°. 28, P. 16. 

ودورھا في تشجیع عادة القراءة وتعزیز المنھاج بة المدرسیة المكت. علي محمد، واصف طوفانـ  )3(
 . 5. ص.  3.، ع30.، م1995. رسالة المكتبة. الدراسي
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  من الناحیة الشكلیةأ ـ 

هذه املكتبة عبارة عن فضاء واسع توجد بوسطة طاولة كبرية فوقهـا  
توجد ذه املكتبة كذلك  .خاصة بدرس األسبوع)  Specimens(   اذجـمن

غرفـة   33رية متنوعة بأشكال خمتلفة توفر هذه املؤسسة التوثيقية أوعية فك
  :ـب صغرية الفردية خاصة بالطلبة وهي جمهزة

ü مسجل صوت.  
ü مساعات.  
ü وسائل مسعية بصرية.  
ü وسائل آلية.  

توجد بدائرة هذه املكتبة مكاتب خاصة باألساتذة، إضافة إىل خمـابر  
  .جمهزة

ق باملكتبة فقد صمم بناؤها حيت يسهل لكل األساتذة والطلبة اإللتحا
  .يف قلب احلرم اجلامعي

  من الناحیة التسیریة ب ـ 

احدة بدال مـن أن  وجممل األوعية جممعة باملكتبة حتت إشراف إدراة  
وعية السمعية البصرية، مصلحة تكون موزعة إىل مصاحل خمتلفة كمصلحة األ

ئل السـمعية  إعارة وصيانة األوعية السمعية البصرية، مصلحة إنتاج الوسا
  .البصرية، مصلحة الربماجيات
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ساعة يوميا، وبإمكان الطالب أن يتوجه  15 إىل 13 توحة منفاملكتبة م
. إىل هذا الفضاء يف الوقت الذي يناسبه ليعمل هناك طيلة املدة اليت يريدها

  . وبإمكان الطالب كذلك الدخول واخلروج كما يشاء
بة بتكوين جيد يف جمال التوثيق، يتمتع املكتبيون العاملون يف هذه املكت

ذة تساجمال السمعي البصري وجمال علم النفس التربوي حبكم إتصاهلم باأل
  .والطلبة

  ج ـ من الناحیة التربویة

ته اإستقاللية الطالب يف نشـاط  املفهوم التربوي هلذه املكتبة مبين على
تمثلـة يف  ساتذة واملكتبييـنن وامل ستفادته من توجيهات األإالتربوية، وعلى 

ستعمال أوعية متعددة، كالوثائق امساعدة املتعلم يف كيفية حتصيل املعرفة، ب
نواعها وبالقيام بنشاطات متنوعة، نفهـم  أو األجهزة بكل أبكل أشكاهلا، 

رجتالية، بل هي عملية تربوية إمن خالل ذلك أن اإلستقاللية ليست عملية 
  .)1(حمضة

  إجراءات الدرس بالمكتبة

ملادة عن إعطاء حماضرات تقليدية باملـدرج، متبوعـة   يكف أستاذ ا
ويقوم األستاذ بدل هذا بتسجيل شـريط صـويت   . بأعمال تطبيقية باملخرب

حول الدرس، حىت يوجه الطالب حنو نشاطات خمتلفة يقوم ـا املـتعلم   
  :ومن بني هذه النشاطات نذكر. باملكتبة

                                                        )1(  – LEMEUR, Y. Recherche  Documentaire et Autoformation à L'ecole. Argos, Juin 1996, N. 17,       
P. 10. 
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ü قراءة وثائق مطبوعة وغري مطبوعة. 

ü ئقيفيلم وثا مشاهدة. 

ü    مجع معطيات من خالل املعاجلة اليدوية للنماذج املتـوفرة علـى
 .الطاولة الكبرية

ü هر ملالحظة بعض النمذجاإستعمال ا. 

ü  شكال وجداولأرسم. 

ü س املخربابعض التمارين املوجودة بكر حل. 

وإذا وجد الطالب صعوبة يف فهم أي نشاط فعلية إعادة مساع الشريط 
وإذا . نشاطات املقترحةالة، حىت يستطيع القيام بخرى، أو ملرات عديدأمرة 

ىل شروحات إضافية، فهناك أستاذ املـادة، أو أحـد   إكان املتعلم حباجة 
  .األساتذة املساعدين باملكتبة، إلعطاء توجيهات أخرى

 08املرحلة الثانية تتمثل يف لقاء األستاذ بفوج من الطلبة يتكون مـن  
الب تقدمي عرض قصري حول عنصر عناصر، حيث يطلب تلقائيا من كل ط

من عناصر الدرس، وإبراز عالقة هذا العنصر بأهداف الدرس، إضـافة إىل  
توضيح الدوافع اليت وجهت نشاطات الطالب املختلفة، مع تقييم معرفتـه  

مث يطلب من األعضاء اآلخـرين للفـوج   . اجلديدة مقارنة مبعرفته السابقة
العروض الثامنية يف مـدة زمنيـة    تقدم .مناقشة العرض وتقدمي املالحظات

صر للدرس خمتدقيقة، ليتفضل بعد ذلك أستاذ املادة بتلخيص  30 تتجاوزال
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اهلدف من وراء هذه العملية هو منح نوع من املسؤولية . دقيقة 15يف مدة 
طالب، ودفعه إىل بذل جمهودات لإلملام مبحتوى الدرس، والقدرة علـى  لل

  .ينعرضه، أو شرح بعض عناصره لألخر

يف املرحلة الثالثة واألخرية هناك إجتماع عام باملكتبة لكـل الطلبـة   
املسجلني بالدرس، حتت إشراف أستاذ املادة، حبضور كل أعضـاء هيئـة   

خر األسبوع بعد اية نشاطات الطلبة باملكتبة، آالتدريس، ويكون ذلك يف 
ـ   واج يف هذه احلصة يقوم األستاذ ببعض النشاطات اليت تتناسب مـع األف
وجتدر . الكبرية كمشاهدة فيلم مثال، مث القيام مبعاجلات يدوية دقيقة ومهمة

اإلشارة هنا، أن تدخل األستاذ هذا ما هو يف احلقيقة، بالنسـبة إىل هـذا   
املفهوم التعليمي، سوى شكل آخر ألنواع النشاطات، وأشكال األوعيـة  

  .املقترحة، واملتوفرة باملكتبة، ال أكثر وال أقل

  ھذه الطریقة التعلیمیة فوائد

هدف هذه الطريقة أساسا التركيز على التحصيل احلر للمعرفة من  أ ـ     
و على عمليـة التعلـيم   أطرف الطالب، بدل التركيز على األستاذ، 

  .املوجه
ميكن للمتعلم هنا أن يكيف وترية التعلم حسب قدرته اإلستعابية،  ب ـ  

ري ـململة للمعلومات غفالطالب املوهوب مثال يستغين عن اإلعادات ا
املفيدة أو املعروفة من قبله، فهو إذن خيتار بكل حرية النشاط الـذي  

 .يهمه وخيدمه أكثر
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 .ميكن للطالب أن خيتار الوقت املناسب لنشاطاته ج ـ

هناك مرونة يف برنامج التدريس، كما أن للطالب احلرية يف تسيري  د ـ     
 .يف اليومساعة  15 وقت الدراسة احلرة الذي ميتد على

ميكن لألستاذ متابعة كل طالب ومالحظة صعوباته وقدراتـه،  ـ  ھ ـ 
 .)1(وهكذا يتمكن من تفهم هذه الصعوبات ومساعدة املتعلم يف جتاوزها

 .هذا النوع من النظام التعليمي ال حيتاج إىل عدد كبري من املوظفني و ـ

  بعض الصعوبات

ـ صـعوبات ال عند تطبيق هذه املنهجية يف العمل هناك بعض ال يت ــ
  :تتمثل يف

 أ ـ صعوبات ھیكیلة

تواجه هذه الطريقة التربوية مشكلة عدم وجود هياكل مناسبة هلـا،  
إضافة إىل كلفة بناء مثل هذه املشـاريع الـيت يستحسـن إدراجهـا يف     

  .املخططات قبل الشروع يف إجناز املؤسسة كلها

 ب ـ صعوبات عملیة

هلني، مبـا  ؤندرة املوظفني املتصادف هذه الطريقة صعوبة فيما خيص  
ن البيداغوجي لألساتذة من جهة، ال ميكنهم من القـدرة علـى   يتكوالأن 

                                                        )1(  - COPPET, V.  Acquisition de Méthodes de Travail. Informer – Documenter, Avril 1993, N°. 23,     
P. 74. 
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إستعمال املكتبة، وكل أوعيتها الفكرية، وأن تكوين املكتبيني مـن جهـة   
أخرى، ال مينحهم املعرفة التربوية اليت متكنهم من التعامل مـع األسـاتدة   

قدرات  "ساسي حبيث أنه مينح للمتكون والطلبة، فالتكوين اجليد هو إذن أ
  .)1("تضاعفية

  ج ـ  صعوبات سلوكیة

أساتذة كثريون ال يتحمسون إىل مثل هذه الطريقة، ألم يعتقدون أن 
هذا األسلوب يف العمل قد يؤدي إىل ميشهم، ذلك أن هنـاك تقلـيص   
لنشاطام، وباملقابل تشجع هذه الطريقة التدخالت املسـتمرة للمكـتيب،   

  .لذين يعتربونه منافسا هلم يف العملية التعليميةا
املهم بالنسبة هلذه الطريقة هو منح املتعلمني الفرصة للقيام بنشـاطات  

وال ميكن أبدا إعتبار األسـتاذ  . فردية، بدال من تلقينهم الدروس املتراكمة
لوحده كمصدر للمعرفة، أو كممون للمعارف، فمهنـة األسـتاذ تـتغري    

  .ملهن وااالتوتتطور كباقي ا
دور املكتيب حيوي يف هذه التجربة التكوينية احلديثة، فهو يدعم نشاط 
األساتذة، ويواجه الطلبة مباشرة مبعرفته الواسعة لألوعية املرجعية املختلفة، 

تكوينه ميكنه من اإلشراف على حصص توجيهيـة يف  . وللفهارس املتنوعة
بة على إستعمال كـل األوعيـة   جمال البيلوغرافيا، إضافة إىل تدريب الطل

                                                        )1(  - POCHET, B.  et THIRION, P. Formation Documentaire et Projets Pedagogiques. BBF. 1999, 
Vol.44, N°. 1, P. 19 . 
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حـث عـن   بالفكرية بشىت أشكاهلا وأنواعها، واألجهزة املسـاعدة يف ال 
  .املعلومات، وإكتساب املعرفة

  كتبي والمكتبة المدرسیةالم ـ 8  ـ 3

إذا كانت مهمة أي مكتيب تتجلى عادة يف تسيري املكتبة تقنيا، إداريـا  
ستها ويف ترتيبها ويف صيانتها، وماليا، ويف احلفاظ على اموعات، ويف درا

إضافة إىل تقدمي خدمات ومنتوجات ختـدم املسـتفيدين وتسـتجيب إىل    
حاجام، فإن املكتيب املوجود مبؤسسة تربوية يقوم مبهام إضافية تتطلب منه 
  .العديد من املهارات والسلوكات اليت تتناسب وطبيعة جمال التربية والتعليم

بفضل معرفته لألوعية الفكرية  ،ملدرسية مربياعد املكتيب يف املكتبة ايو
املتعلقة باال التربوي، وبفضل معرفته باملتعلمني، إمكانيات كل تلميـذ،  

إن هذه املعرفة تساعده على حسـن  . صعوبات اليت يواجهها يف التعلمالو
 .توجيه التالميذ، وعلى حتقيق األهداف التربوية املسطرة من طرف املدرسة

وأمـا   هاِءرية األوىل بالنسبة للمكتيب تتجلى يف حتديد حاجات قُإن األولو "
األولوية الثانية فتتجلى يف حتقيقها من خالل التطبيـق املنـهجي ملهاراتـه    

ة التلميذ على حب املكتبة ومـا  بيرتإننا نعلم أن دور املكتيب يف  .)1("ةياملهن
صـورة ملـا   مستقبل أوالدنا هـو  "يوجد فيها من أوعية ومعلومات ألن 

إن دور املكتيب إذن ال يتجلـى يف حشـو فكـر التلميـذ      .)2("يقرؤون
                                                        )1(  - CLARKE, P. Working Together : Cooperation Between Teachers And Librarians In The Field Of 

School Libraries. School Librarian. Dec. 1977, Vol. 25, N°. 4, P. 319. 
)2(  - CARROL, F.L . Pour Une Litterature Enfantine Internationaliseé. Revue de L'Unesco Pour La 

Science de L'Information, La Bibliothéconomie et L'archivistique . Jan – Mars 1979, Vol. 1, N°. 1,  
P. 14. 
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باملعلومات، وإمنا يف خلق ظروف مالئمة جتعله حيصل على املعارف، ويتعلم 
الكثري من املختصني تكلموا عن إزدواجية املهارات عند مسري . بطريقة ذاتية

  .)1(املكتبة يف كونه مكتيب ومعلم يف آن واحد

كذلك مسريا، مادام أنه يـدير املؤسسـة الوثائقيـة،     املكتيبويعترب 
اور مع مدير املؤسسة التربوية، مـع أمـني   حويسريها بفصل مهارته يف الت

املال، مع املفتشني، ومع موظفيه باملكتبة، كذا مع املعلمني إضافة إىل تعامله 
. بـداع الدائم مع التالميذ فهو جيعل من املكتبة مكانا للعمل والنشاط واإل

ىل حاجات الربامج التربوية، وإىل إنالحظ إذن، أن تسيري املكتبة يستجيب 
  .تطلعات التالميذ ورغبام

   مختص المعلومات بالمكتبة الحدیثة ـ 9  ـ 3

أمام حتديات جديدة مبا أم يعملون من أجل " يقف املكتبيون اليوم 
الصعوبات املتعـددة   ونظرا إىل. )2("مكتبة فعالة أكثر يف حميط سريع التغري

واملتنوعة اليت تواجه املكتبة، فإنه يستوجب على خمتص املعلومات أن ينظر 
إىل اتمع الواسع، وإىل النوافد اليت تفتح أمامه، حىت ال تقتصر تظرته هذه 

وكلمـا  . على جمال مهنته فقط، وحىت ال يغلق على نفسه ويبقى معـزوال 
وأن يتجاوزها بل كلما متكـن مـن   أن يفهم الصعوبات،  إستطاع املكتيب

تقييم النجاحات وإثرائها، وعمل بالتشاور والتنسيق مع الشركاء اآلخرين، 

                                                        )1(  - PENDER, K . The Role Of The School Library Resource Center In The School's Reading 
Programme, School Librarian, Sep. 1983, Vol. 31, N°. 3 , P. 214 . 

)2(  - RAJU, K.A . Management , Usage and Readership Enhancement Of Libraries In The Digital era. 
IAALD Quarterly Bulletin. 2002, Vol. 157, N. 2, P. 49. 
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كلما إستفاد أكثر من كـل هـذه املسـاعدة ألداء مهمتـه يف أحسـن      
يضع املكتبيني يف مركز هـذا العـامل السـريع    "الشيء الذي .)1(الظروف
ام املكتيب، حررته نوعا ما مـن  إن التغيريات اليت طرات على مه .)2("التغري

وفتحت أمامه اال للخـروج مـن    ،يريية والتقنية املعروفةياألعمال التس
املكتب واملخزن، ليواجه املستفيدين، ويساعدهم باإلستجابة على حاجام 

إن اهليكلة القدمية بالنسبة للمكتبات سارت يف طريق الـتغري  . )3(وطلبام
أصبحت تقاس  ؤسسات الوثائقية بغىن رصيدها،امل فبعدما كانت تقاس هذه

مبدى توفر أحسن الطرق للوصول إىل املعلومات لدينا، مهما كان مكاا، 
 ذلك جيعلنا نفكر يف حتديد .)4(وبدون مراعاة عنصر الوقت الذي تطلب فيه

من جمرد مكتيب يقـوم  "الشروط الواجب توفرها يف املكتيب، حىت يتحول 
ـ  تإىل خم ...رسةعارة والفهإلخبدمات ا م يف ـص معلومات جييـد التحك

ة عـن طلبـات   ــولوجية احلديثة، ومن مث اإلجابنخمتلف الوسائل التك
، أصبح ري الذي طرأ يف اتمعذن التغيري اجلإ. )5(املستفيدين واحتياجام

ـ ألقد . )6(يشكل منعطفا أساسيا جيب إجتيازه ل ـصبح التعليم اليوم يعم

                                                        )1(  - COPPER, V . Op. Cit. P. 74. 
)2(  - JACOBS, M . Speakeasy studies and Cafe : Information Literacy, Web – Based Library Instruction 

and Technologies. Information Technology and Libraries . June 2001m Vol. 2, N°. 2, P. 70. 
)3(  – DUCHEMIN, P.Y . L'art d'informatiser Une Bibliothéque , Paris : est. duCercle de la Librairie, 

1996. P.56. 
)4(  - LESAUX, A . La Transmission Electronique Du Document . BBF. 1995, Vol. 44, N° 1, P. 74.  
)5(  - BENDRISS, K. Préparer Les Formateurs à L'Interrogation des NTI Dans La Démarche 

Pédagogique. Actes du Seminaire Sur La Jeunesse et Les NTI . Tunis  : Cerdojes, 1998. P. 37. 
)6(  - COGBURN, D.L . Globalisation , Knowledge, Education And  Training In The Information Age. 

International Forum  on Information and Documentation . 1998, Vol. 23, N°. 4 , P. 25. 
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درة على اإلندماج اليت حيتاجها يف عامل يتغري ويتطـور  الق"على منح املتعلم 
  .)1(" بسرعة

لقد أخذت عملية توليد املعلومات وإنتاجها ونقلها بعدا كبريا نتيجة 
لتطور وسائل اإلتصال احلديثة، وتعدد أوعية املعلومات، ولغة الكتابة، مع 

أدى  وتعدد أماكن وأساليب النشر الشيء الـذي  ،تشعب ااالت املعرفية
إىل تضخم حجم املعلومات من جهة، وتعقيد إحتياجات املستفيدين مـن  

خرى، مما إستلزم التفكري يف إجياد أنظمة معلومات تساير التطور يف أجهة 
إنه أصبح من الصعب على الباحثني بسبب اإلنفجـار املعلومـايت،   . اال

صـبحت  أالسيطرة على مصادر املعلومات يف جماالت ختصصهم، كمـا  
ملكتبات ومراكز املعلومات بوسائلها التقليدية، غري قادرة على إقتناء هـذا  ا

الكم اهلائل من املعلومات وتنظيمه، مما دعى إىل البحث عن وسائل حديثة 
ظهرت  دتساعد يف سد الفراغ، وتقريب مصادر املعلومات من املستفيد، وق

سـتغالل  فضل للقراء، إلأمصادر الكترونية للوجود دف توفري خدمات 
قصى ما ميكن إستغالله من املعلومات، ومصادرها، خدمة للبحث ومعاجلة أ

صبحت التكنولوجيا اجلديدة للمعلومـات  ألقد  "مشاكل اتمع املختلفة 
إن تقنية إسـتخدام مصـادر املعلومـات     .)2("ساسية يف تسيري املكتباتأ

 ،يث اإلجراءاتثري على هذه املؤسسات من حأاإللكترونية يف املكتبات هلا ت
مما يدل بوضوح على تأثري ذلك . وخدمة املعلومات، وكذا هذه اخلدمات

                                                        )1(  - TREHAN, G.L. et MALHAN, I.V . School Library  Management . New Delhi : Sterling Press, 
1980. P. 31. 

)2(  - BERNARD, A . Les Nouveaux Modes de Travail et de Cooperation Dans Une Bibliotheque 
Nationale : Intégration et Complémentarité . Les Bibliotheques à L'ére des Réseaux D'information. 
Tunis , ISD, 1999. P. 47. 
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على املكتبيني وعلى طريقة عملهم من جهة، وعلـى املسـتفيدين بشـىت    
إن إستعمال هذه التقنيات احلديثة للمعلومات يف . خرىأأنواعهم من جهة 
ت، وكذا ادامىل التحكم أكثر يف املعلومات، وحتسني اخلإاملكتبات يسعى 

  .)1(التكيف والتعامل مع هذا اتمع اإللكتروين

اجلديدة للمعلومات،  لقد تغريت مهام املكتبني مع جميء التكنولوجيا
حيث التجأ بعض اخلرباء على تسمية أمني املكتبة، باملكتيب املهندس والذي 

ية وحيسن إختيار األجهزة الضـرور  ،يصمم اهليكلة التقنية لنظام املعلومات
لتأدية مهامه، فضال عن سيطرته على تقنيات التوثيق وتكييفها مع الوسائل 

وهناك من اخلرباء كذلك من يعترب املكتيب الشخص الذي يعتمـد  . احلديثة
عليه يف تكوين املستفيدين يف أنظمة املعلومات، حبيث يضع بـني أيـديهم   

وثـائق  الوسائل املضبوطة إلحتياجام، والـيت تسـاعد علـى إنتقـاء ال    
ىل املكتبة من أجل تفحص كتـاب  إيت أيال إن القارئ اليوم. )2(واملعلومات

و إستعارته، بل يأيت باألحرى ملشاهدة شريط فيـديو، إلكتشـاف   أفقط 
فمهمـة املكـتيب إذن   . يف شبكة األنترنت ات جديدة، أو للتوغليبرماج

إختيـار   ار املواد وتنظيمها، إىل التركيز علىيختإتتحول من التركيز على 
إختصاصـي  "إن . جل حتقيق أهداف املكتبة وخدماامرصد املعلومات، أل

املعلومات هو املنشغل أساسا باملستفيدين من املعلومات مت بعمليات التناول 

                                                        
 .34. ، ص439. ع .  1975. مجلة العربي. ھل نعلن نفي الكتاب ؟ أحرقوا الكتب. شاعر، مصطفىـ  )1(

)2(  - ROUHET, M. Les Nouvelles Technologies Dans Les Bibliothéques . Paris / ED . du Cercle de la 

Librairie, 1996. P. 57. 
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نـون  بي"فاملكتبيون والقراء  .)1("للمواد اليت ميكن إستخدامها إلعالم األفراد
حركية من شبكة ورقية، طرقا جديدة متغرية، وهم يف   ،بعضهم مع بعض

لقـد   .)2("ىل شبكة رقمية، مشكلني نسيج معرفة إفتراضيةإمسعية بصرية  
لوسائل احلديثة املختلفة فضوال اأصبحت األن السيطرة على إستعمال هذه 

إن السيطرة على املعلومات واإلسـتعمال اجليـد    .حتميا مثل تعلم القراءة
وهرية اليت جيب إكتساا مـن  لوسائل املعلومات هي من بني القدرات اجل

هناك أمثلـة  . طرف املكتيب من جهة، واملستفيدين كذلك من جهة أخرى
ـ وسي: )3(ملهام جديدة أصبحت تنسب إىل مهنة خمتص املعلومات      طـــ

 )Intermediary ( مسـاعد ،  )Enabler ( ،ـ العب فري  ) Team Player( قــ
 Project(  سري مشـاريع ، م) Innovator( مبتكر، ) Trainer(  ونــمك

Manager ( ، أمني بوابة تكنولوجيا املعلومـات )Information Technology 

Gate Keeper ( ،حبار الشبكة )Net Navigator( ،اتـــمستشار معلوم    
 )Information Consultant ( ،مسري معلومات  )Information Manager ... ( 

ن جيدوا هلم مكانة مرموقة يف اتمع على املكتبيني أ"نفهم من كل هذا أنه 
الرقمي، وحىت يتسىن دلك، عليهم أن يتصرفوا بصورة راديكالية بعيدا عن 

  .)4("التردد والنقاش البيزنطي

                                                        
. ، ص1. ، ع14. ، م1993. المجلة العربیة للمعلومات. إختصاصي المعلومات. محمد فتحي، عبدالھاديـ  )1(

127 .  
)2(  - BIRGLIN, M.J . Le L'ére des Pasteurs à L'eré des Réseaux. ARGOS, Dec. 1997, N°. 20, P. 76. 
)3(  - TEDD, L.A . The What ? And How ? Of Education And Training Of Information Professionals, In 

a Changing World. Journal Of Information Science. 2003, Vol. 29, P 80 – 81 . 
المرجع الس ابق،  ص  . المراجع الرقمیة والخدمات المرجعیة في المكتبات الجامعیة. صوفي، عبداللطیفـ   )4(

 .186. 
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وحىت يتمكن خمتص املعلومات من اإلنـدماج الفعلـي يف جمتمـع    
املعلومات، عليه أن يتميز ببعض اخلصائص الضرورية لإلستمرار يف املنافسة، 

  :جتنب التهميش، وتتمثل هذه اخلصائص فيما يليو
  قلم بسرعة مع المتطلبات الجدیدةالتأ

ذلك يعين عدم التخوف من كل ما هو جديد وعدم التـردد علـى   
وعنـدما  . إلستجابة إىل كل املتطلباتااإلقبال لفهم الوضعيات اجلديدة، و

تتـأقلم مـع   هنيات ملسايرة التطورات، تتغري بالتايل السلوكات، لذتتغري ال
  .املستجدات

  اإلستقاللیة في التكوین والتعلمروح 

كل املفاهيم التربوية احلديثة حتث على إكتسـاب اإلسـتقاللية يف   
التكوين، وعدم اإلعتماد على أشخاص آخرين لتلقني املعرفة، فاإلعتمـاد  
على النفس يف كشف املعارف والقدرات، وحتسني األداء، شيء أصـبح  

ختص املعلومات حىت جيعل من هذا املفهوم أمرا حيب أن جوهريا بالنسبة مل
  .يتوسع لدى كل شرائح اتمع، مبا فيهم املستفيدين من أنظمة املعلومات

   القدرة على العمل التشاوري

لقد أصبح العمل التعاوين مسة من مسات النجاحات يف جمال البحـث  
جز يف جمـال  كن اليوم ألحد أن يلم لوحده بكل ما ينميوال. واإلكتشاف

إن احسن اإلجنازات . املعرفة، وذلك بسبب تشعب التخصصات وتعددها
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هي اليت تأخذ طابع املشاريع املسرية يف إطار تشاروي وتنسيقي، من طرف 
 .فرق من املتخصصني ذوي اخلربات املختلفة واملتنوعة

  ة على تحمل الصعوبات وحل المشاكلالقدر

. شعب والصعوبة لإلنـدماج فيـه  إذا كان اتمع احلايل يتسم بالن 
فذلك يدفع بالفرد إىل التسلح بالقدرة على حتمل املشاكل، وعدم الرضوخ 

عليـه إذن بالتحـدي   . إىل ثقل هذه الصعوبات، حىت ال يفشل أمامهـا 
والتصدي ملواجهة املشاكل، حىت يتمكن من حلها، بفضل الذكاء املرفـق  

ستمرار فهم مشاكله، وخيتـار  بالفضولية القوية، ذلك جيعل الفرد حياول بإ
  .احلل املناسب لكل مشكل يواجهه

  ةـــــــالمرون

كلما كان الفرد مرنا، كلما كانت لديه من جهة القدرة على تقبـل  
قـف اجلديـدة،   االتغيري والتجديد، ومن جهة أخرى القابلية للتأقلم مع املو

التمعن يف  فاملرونة عند الفرد جتعله ال يرفض األشياء من أجل الرفض بدون
األمور، بل متكنه من التحليل، والتبصر، والتعمق يف التفكري، قبل التقيـيم،  

 .وكذا احلكم وأخذ القرار

  القدرة على اإلبتكار

إذا حتصل خمتص املعلومات على قدرة الـتفكري لإلبـداع، فـذلك    
يساعده على توفري وسائل البحث اليت حيتاجها كل أفراد جمتمع املعلومات، 

كنوا من الوصول إىل املعلومات، الثروة اليت ال ميكن  اإلسـتغناء  حىت يتم
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إن اتمع اجلديد يفتح أبوابه، كل أبوابه، أمام . عنها أبدا حاليا ومستقبال
املبدعني القادرين على العطاء واإلجناز وتوفري القيمة املضافة إىل املعـارف،  

إن  .ئل، إىل املنجـزات ىل القدرات، إىل القواعد، إىل املفاهيم، إىل الوساإ
مستقبل أنظمة معلومات الغد ينتمي إىل الذين لديهم القدرة علـى إجنـاز   

 .)1(األدوات اليت نعتمد عليها لإلحبار يف ااالت اإلفتراضية

   الیقظة المعلوماتیة

فرض تغيري امتع على خمتص املعلومات اآلن، ويف كل وقـت أن  ي
علومات اإلستراتيجية اليت هـو دومـا   يكون يقظا، باحثا بإستمرار عن امل

حباجة إليها، وإذا متكن من معرفة ما ينجز، وما سينجز يف جماله الواسـع،  
. فهم أشياء كثرية ومفيدة، وعند فهم األشياء يتمكن من وضع التوقعـات 

  .)2(على قدرة اإلجناز لوملا يتمكن من التنبؤ حيص

  

  

  

  

  

                                                        )1(  - KRUMY, t. et  CLEVELAND, G . The Digital Library : myths and Challenges, IFLA  Journal. 
1998, N°. 24, P 109 . 

)2(  – SAINT  JACQUES, N. Professeur Veilleur, Argus, Dec. 1996, Vol 25, N°.1, P. 26. 



            المكتبة المدرسیة والبحث الوثائقي: الفصل الثالث 
  

94

  خاتمة الفصل الثالث

احلديثة للتربية والتعليم تم بتـوىل عنايـة   لقد أصبحت اإلجتاهات 
متميزة بالتلميذ، وتربيته وتعليمه، وتثقيفه ولعل أحسن مكان تربز فيه كل 
هذه اإلهتمامات هي املكتبة املدرسية، ملا تلعبه من دور فعـال يف خدمـة   
املتعلمني، بإشباع ميوهلم، وحاجام القرائية، بفضل تنوع جمموعاا، اليت 

تدعيم املناهج الدراسـية، وتزويـدهم باملعلومـات     يفدر كبري تساهم بق
واملعارف املتنوعة وترقية قدرام الذهنية، وتكوين شخصيتهم املبنية علـى  

  .ة، واإلجتماعية الراقيةيالقيم التربوية، والثقاف
يف املعلومات وثورة يف اتمع  احقيقة أن التكنولوجيا أحدثت إنفجار

نسان حىت أصبح من الصعب على أي فرد اإلنـدماج  ويف كل ما حييط باإل
يف هذا احمليط الذي يتغري بسرعة فائقة، غري أن ذلك ال جيوز أن ينقص من 
غزمية املكتيب خمتص املعلومات، يف رفع  التحدي، ويف بناء اإلسـتراتيجية  
الناجحة واملالئمة لإلندماج يف جمتمع الغد، وأحسن ما يفيد اإلنسان هـو  

املثمر واملفيد لطاقات األفراد املتكونة بطرق علميـة ومنهجيـة   اإلستخدام 
حديثة، متكنهم من اخللق واإلبداع، واإلنتاج واإلبتكار، ذلك الدور الذي 
ينتظره اتمع ككل على وجه العموم، واملؤسسة التربوية احلديثة على وجه 

  .اخلصوص
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  الفصل الرابع
  المدرسة الحدیثة والبحث الوثائقي في ظل مجتمع المعلومات 

Μ  
مع بداية األلفية الثالثة بدأت كثري من األمم اجلادة مراجعـة حياـا   
حيث قامت بوقفة مع ذاا، تراجع أعماهلا وتقّوم أدائها، وحتلل نقاط القوة 

، وحتدد فرص التطوير وخياراته، لتعمل على تعزيز اإلجيابيات والضعف فيها
وهذا شأن األمم احلية اليت تريد أن يكون هلا مكان على . وتاليف السلبيات

وهذا ما يفسر اهتمام كثري مـن دول العـامل   . خارطة احلضارة اإلنسانية
نان مبراجعة أنظمتها التربوية والتعليمية مراجعة جذرية بشكل مستمر لالطمئ

  .على قدراا على إعداد األجيال تمع القرن احلادي والعشرين
وكان للدول الغربية السبق يف هذا اال، حيث تغري ت السياسـات  
التربوية واألنظمة التعليمة ا ملسايرة معطيات العصر اجلديد، فبعد أن كان 

ـ  دول جوهر العملية التعليمية وهدفها األساسي يف أغلب جمتمعات هذه ال
رد الذي تتحقق فيه مواصفات العامـل يف املصـنع أو   فيستهدف تكوين ال

املكتب، أدركت هذه الدول أن هذا النمط من التعليم ال ميكن أن يصـنع  
  .إنسان عصر املعلومات وجيعله متوافقاً مع متطلبات العصر اجلديد

ـ  ن ـوقد أبرزت اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن احلادي والعشري
من خالل تقرير قدمته إىل اليونسـكو، ضـرورة مراجعـة     )1(1996 عام

                                                        
. 1996 ،المكنونذلك الكنز : التعلم .اللجنة الدولیة المعنیة بالتربیة للقرن الحادي والعشرین .الیونسكوـ  )1(

 .92. ص
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السياسات التعليمية يف الدول األعضاء لكي تكون قادرة علـى مواجهـة   
التحديات واملخاطر الرئيسية اليت حتتل مكان الصدارة يف إشكالية وضـع  

كما أوضحت اللجنة املذكورة . السياسة التربوية للقرن احلادي والعشرين
ربية القرن الواحد والعشرين قائمة على مبدأ التعلم مدى احلياة، وهـو  أن ت

عملية بناء مستمرة لشخصية اإلنسان وملعارفه واستعداداته، وهو شـامل  
كما يشمل كـل  . لإلنسان يف مراحل حياته من الطفولة وحىت اية العمل

خـرين  يكتسب معرفة دينامية بالعامل واآل ناألنشطة اليت تتيح لكل إنسان أ
  .وبنفسه

  Knowledge Era عصر المعرفة ـ  1ـ  4

كما غيرت الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر وجه احلياة علـى  
األرض فإن ثورة املعلومات اليت بدأت بالثورة التكنولوجيـة يف منتصـف   
القرن املاضي حىت وصلت بنا إىل عصر املعرفة الذي نعيشه اآلن قد جعلت 

وإذا كان قد صاحب الثورة الصـناعية  . قة الثابتة الوحيدةمن التغيري احلقي
ظهور أصحاب املاليني من رجال األعمال الذين اعتمدوا يف تكوين ثروام 
على الثروات الطبيعية والعمل اجلسماين فإن عصر املعرفة يتميز بظهور رواد 
جدد مل تقم أعماهلم على مناجم املعادن وال على آبار البترول وال علـى  
تسخري عدد كبري من العمال من أجل تكوين ثروات طائلة وإمنا اعتمـدوا  
اعتماداً كلياً على الفكر البشري وإمكانياته يف التجديد واالبتكار حبيـث  
أصبح الفكر البشري هو أهم األصول لديهم إن مل يكن يف بعض احلاالت 

وأبرز مثال على ذلـك بيـل جيـتس مؤسـس شـركة      . كل األصول
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لذي استطاع أن يصل بقيمة الشركة إىل مليارات الدوالرات ميكروسوفت ا
ال متثل األصول الثابتة فيها إال نسبة ضئيلة جداً أما الباقي فهو نـاتج عـن   

  . )1(إعمال الفكر يف التجديد واالبتكار

كثافة  يلقد حتول االقتصاد العاملي بعد الثورة الصناعية من اقتصاد ذ
مسالية حيث كانت الشـركات واملصـانع   كثافة رأ يعمالية إىل اقتصاد ذ

تستثمر أمواالً طائلة يف امليكنة وتستغين ا عن العمالة مث جـاءت الثـورة   
التكنولوجية لتنقل االقتصاد إىل مرحلة اقتصاد املعرفة حيث الغلبة ملن يعرف 

فلم تعد املعرفة هي أحد عوامل اإلنتاج فحسب بل أصبحت . ال ملن ميلك
نرى ذلك جلياً يف . عامل من عوامل اإلنتاج والناتج نفسههي املادة اخلام و

االقتصاد اخلدمي الذي يعتمد بالدرجة األوىل علـى تـوافر املعلومـات    
  . ومعاجلتها والتعامل معها وتقدمي اخلدمة على أساسها

من هنا يتضح لنا أمهية رأس املال البشري يف عامل األعمـال اليـوم،   
بشري يعتد به وإمنا يراد برأس املـال  وليس كل عنصر بشري هو رأمسال 

البشري عمالة املعرفة من العناصر املفكرة والقادرة على االبتكار املسـتمر  
والذي يكاد يكون امليزة التنافسية الوحيدة للمنظمات يف صراعها من أجل 

   .البقاء

  

  
                                                        )1(  - STEWART, T. A.  Intellectual Capital, the New Wealth of Organizations.  New York: 

Doubleway, 1999.  P. 9. 
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  إدارة العقول ال إدارة العملیات المنمطة ـ  2ـ  4

ميلي نظامه على مرؤسـيه إىل مرشـد    حيث يتحول املدير من رئيس
يدعم روح الفريق ويشجع التجديد ويـؤمن بالتجربـة واخلطـأ ويـدير     

رأس (ول مبتكرة ختتلف يف طموحاا ودوافعها وتستثمر يف رأمساهلا ــعق
حتتاج هذه النوعية . عن طريق التعلم املستمر مدى احلياة )1( )املال الفكري

فعلى املدير أن يعلم مـواطن القـوة فيهـا     من العمالة إىل معاملة خمتلفة،
ويستغلها أفضل استغالل بأن يضعها دائماً يف حالة التحدي الـيت تفجـر   

  .طاقاا وتساعدها على حتقيق ذاا
لقد أصبحت جلية أمهية املعرفة والتعلم والتدريب بالنسبة للمنظمات 

تها فضالً عن إن خلق عمالة املعرفة وتنمي. لكي حتتفظ مبكانتها يف األسواق
االحتفاظ ا ليس باألمر اهلني حيث أن سرعة التغيري اليت يتسم ـا هـذا   

  :)2(العصر إمنا تدخلنا يف حلقة مفرغة ال فكاك منها
  التغيري       تقادم         التعلم       معرفة         التغيري

  املعرفة                    جديدة
  ر والتعلمالعالقة بین التغیی:  )1( شكل

  
من أجل ذلك أصبح لزاماً على املنظمة الناجحة أن تتحول إىل آلـة  
تعلم أو منظمة متعلمة حيث يكون التعلم مستمراً ومدى احليـاة وحبيـث   

                                                        
 -  المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم  - 2002تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة  .المكتب اإلقلیمي للدول العربیةـ  )1(

 . 65.ص،  2002. الوالیات المتحدة األمریكیة -نیویورك 
  59. ص. المرجع نفسھ. المكتب اإلقلیمي للدول العربیةـ  )2(
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ويأيت دور اإلدارة العليا على رأس قائمة . اليستطيع أعضاؤها إال أن يتعلموا
ة تـوفري البيئـة   متطلبات هذا التحول اجلوهري؛ فعلى عاتقها تقع مسئولي

املالئمة وإجياد القدوة ووضع السياسات واالستراتيجيات املطلوبة وكذلك 
توفري تكنولوجيا املعلومات اليت مل يعد هلا بديالً ملالحقة التطور اهلائل الذي 

آفاقٍ بعيدة، كذلك يكون هلـا  ال نكاد نصل إليه حىت يكون قد سبقنا إىل 
بتحويل دورة التعلم السـلبية داخـل    يف تدعيم التعلم الفعال دور رئيسي

  . )1(املنظمة إىل دورة تعلم إجيابية

  المـرنالتعلم  ـ  3ـ  4

وتعلم  Open Learning من تعلم مفتوح(هنا تبزر أمهية التعلم املرن 
من حيث هـو  ) e-Learning وتعلم الكتروين Distance Learning عن بعد

على فرد دون غريه أو جمموعة  الطريق الوحيد لنشر املعرفة فال تكون حكراً
دون األخرى وإمنا حيول املنظمة بأسرها إىل آلة تعلم مستمر يف أي وقـت  

  :ويف أي مكان وعلى مجيع املستويات وملختلف القدرات
الـذي ميـنح    )Open Learning )2 التعلم المفت وح ـ   1ـ   3ـ   4

 Pace عةاملتعلم بعض احلرية من حيث اختيار األسلوب واملكـان والسـر  
   .وأيضاً من حيث املواد العلمية

                                                        )1(  -  SAVOLAINEN, T.  How organizations promote and avoid learning: development of positive and 
negative cycle. Journal of Workplace Learning. 2000, Vol. 12, Number 5, p. 197/198. 

تحدیات : التعلیم والعالم العربي: مقدمة كتاب. التعلیم والتدریب في القرن الحادي والعشرین. دوندیفیز، ـ  )2(
 .54/59. ص. 2000 اإلستراتیجیة،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : أبو ظبي. األلفیة الثالثة
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وهو النظام  )Distance Learning )1 التعلم عن بعدـ   2ـ   3ـ   4
الذي يكون فيه املعلم واملتعلم غري جمتمعني يف مكان واحد سواء يف نفـس  
البلد أو يف بالد خمتلفة غري أم متصلون ببعضهم إما عرب شبكة اإلنترنت أو 

وعلى ذلك ميكننا القول أن التعلم عن بعد سبق . ربيديةعن طريق املراسلة ال
ظهور اإلنترنت حيث كان يتم عن طريق املراسلة وشـرائط الكاسـيت   
والفيديو وإمنا ساعد التطور املذهل يف وسائل االتصاالت إىل تدعيم هـذا  
النمط من التعلم بتحسني البيئة اليت يتم التعامل من خالهلا وزيادة التفاعـل  

  .فه وهنا ظهر اصطالحبني أطرا

هو التعلم باستخدام  e-learning ال تعلم اإللكترون ي  ـ   3ـ   3ـ   4
احلاسبات اآللية وبرجمياا املختلفة سواء على شبكات مغلقة أو شـبكات  

ل ولقد أصبح التعلم اإللكتروين هو أكثر أشكا. مشتركة أو شبكة اإلنترنت
بعد ولذلك سوف يكـون  وعن  التعلم املرن شيوعاً وهو تعلم مرن مفتوح

  .مدار احلديث يف هذا البحث
االختراق الثقايف وقد اقترن هذا املفهوم بالتطور الـتقين يف جمـال   

ـ        هـاالتصاالت واملعلومات، ويف ضوء ذلك يعرف االختراق الثقـايف بأن
جمموعة من األنشطة الثقافية واإلعالمية والفكرية اليت تواجهها جهـة أو  " 

تمعات وشعوب معينة، دف تكـوين أنسـاق مـن    عدة جهات حنو جم
االجتاهات السلوكية والقيمية أو أمناط وأساليب من التفكري والرؤى وامليول 

                                                        
 .37/35. ص. 1995دار المعارف،  :القاھرة .الكمبیوتر في التعلیم .فتح الباب عبد الحلیم سیدـ  )1(
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لدى تلك اتمعات والشعوب، مبا خيدم مصاحل وأهداف اجلهة أو اجلهات 
  .)1("اليت متارس علمية االختراق

قافة الغربية على هيمنة الث"ويقصد باالختراق الثقايف يف هذه الدراسة 
الثقافة العربية اإلسالمية، يف حماولة منها لتغيري مالحمها، وذلك دف تكوين 
جمموعة من االجتاهات السلوكية والقيمية والرؤى وامليول مبا خيدم مصـاحل  

  .)2("أصحاب الثقافة الغربية

   Globalization :ة ـــالعولمـ  4ـ  4

قرن املاضي، حيث بدأ هـذا  ساد هذا املفهوم يف التسعينات من ال
 Transnational املصطلح لإلشارة بدون متييز إىل روابط عـابرة للقوميـة  

وخاصة االختراق االقتصادي لألسواق اخلارجية، بينما ينـزع االستخدام 
األكادميي من جهة أخرى، ليضيف إىل البعد االقتصادي بعـداً سياسـياً   

دولة، كما يضيف مصـطلح  يتمحور بصورة رئيسية، حول مسألة سيادة ال
  .إىل هذين البعدين بعداً ثالثاً وهو البعد االجتماعي والثقايف" العوملة"

العوملة عملية تتطلب زوال املسـافات  "أن  (Scholt) ويرى شولت
ويف هـذا السـياق   ، )3("واحلدود بني الدول يف العالقات االجتماعية بينها

مهية لألرض وال للحـدود،  أن العوملة ال توىل أ" Higgottهيجوت "يؤكد 
والعوملـة   .بينما احمللية تعززها فالعوملة موسعة للحدود، واحمللية صائنة هلـا 

                                                        
مركز اإلمارات  :أبو ظبي .اتجاھان جدیدان في السیاسة العالمیة: العولمة واألقلمة  .ریتشارد ھیجوتـ  )1(

 .8 .ص  .1998 اإلستراتیجیة،للدراسات والبحوث 
  .11 .ص. نفسھالمرجع ـ  )2(

)3(  -  Scholt, J,A : the Globalization of world politics . oxford : Oxford University press, 1997. P, 14. 
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جاءت يف اللسان العريب من العامل ويتصل به فعل عومل على صـيغة فُعـل   
وهي من أبنية املوازين الصرفية العربية، أما يف االصطالح فالعوملة تعين جعل 

أي نقله من احملدود إىل الالحمدود الذي ينـأى   الشيء على مستوى عاملي،
  .)1("ةعن كل مراقب

إجتياح "أما العوملة من املنظور العريب اإلسالمي فالبعض يعرفها بأا 
املتمثلـة يف النمـوذج    –الشمال للجنوب، أي اجتياح احلضارة الغربيـة  

أو أا القسر والقهر واإلجبار على … للحضارات األخرى  –األمريكي 
ويف ضوء ما سبق ميكن  .)2("ون من اخلصوصية، يعوله القهر ليكون عاملياًل

عملية دف إىل هيمنة الفكر والثقافة الغربيـة  "تعريف العوملة إجرائياً بأا 
على الثقافات األخرى بدعوى التعاون والتواصل وإزالة احلدود واملسافات 

  .)3("بني الدول والشعوب

  الجزائریة  المؤسسة التربویة ـ  5ـ  4

كان الشعب اجلزائري يعيش حالة من التجهيل والتخلـف واملـرض   
سنة، وكانت فرنسا تدرك  130 حتت حكم االستعمار الفرنسي ألكثر من

ـ  ، ةأن نشر التعليم يؤدي بالضرورة إىل رفض االستعمار، ورفض العبودي
 .)4(يف املدارس الفرنسية حمدودة جدا وكانت املقاعد املخصصة للجزائريني

                                                        
 .103/101. ص. 2000، دار الفكر :دمشق .ثقافة العولمة وعولمة الثقافة .سمیر أمین ،برھان غلیونـ  )1(
 .104. ص. نفسھالمرجع ـ  )2(
 .دراسات مرجعیة :رؤیة مستقبلیة للتعلیم في الوطن العربي .المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلومـ  )3(

 .84/85. ص. 1988، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم :تونس
 114.ص.1982وزارة التربیة والتعلیم، : ، جیجل أثار االستعمار في الجزائر .عباد، صالحـ  )4(
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بعد االستقالل حاولت فرنسا أن تستثمر يف التعليم، وأن تسـخره بكـل   
كان التخطيط املستقبلي للمستعمر هو . اجتاهاته لتحقيق مصاحلها وأهدافها

أن تبقى اجلزائر تابعة ثقافيا وتعليميا حىت بعد االستقالل من خالل الفلسفة 
لقد ورثت . )1(ملستعمرالتربوية، املناهج، الكتب، إعداد املعلمني وحىت لغة ا

اجلزائر منظومة تربوية أجنبية ال تعكـس شخصـية الفـرد اجلزائـري،     
والتستجيب إىل ما كان يتطلع إليه من حيث التربية والتكوين، ذلك دفـع  
الدولة اجلزائرية آنذاك إىل رفع التحدي، واختاذ جمموعة من اإلجـراءات،  

  .حىت تتخلص من هذه التبعية وحتافظ على أصالتها 
تطورا متميزا،  ةمباشرة بعد االستقالل عرفت املنظومة التربوية اجلزائري

وقد مر هذا التطور عرب عدة مراحل حيث حتققت عدة إجنازات تتجلـى  
   :على اخلصوص يف أربعة أبعاد وهي كاآليت 

  دیمقراطیة التعلیم ـ  1ـ  5ـ  4

يث ارتفعت ، حةبعد االستقالل ارتفع عدد التالميذ باملرحلة االبتدائي
وقد . )2(1977و  1962 وذلك بني سنيت 71% إىل 25% نسبة املتمدرسني من

جاء ذلك استجابة للطلب االجتماعي املرتفع للتربية، وللخيار الدميقراطي، 
  .الذي انتهجته الدولة اجلزائرية مباشرة بعد االستقالل 

                                                        
مجلد  .2001 مجلة العلوم التربویة والنفسیة.التربیة العربیة في غیاب إطارھا المرجعي  .نزار، العانيـ  )1(

 .29.ص  .2
 .85. ص 93، العدد 1991. مجلة الثقافة. التعلیم في الجزائر قبل وبعد االستقالل .زرھوني، طاھرـ  )2(
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ـ   ابتدائي ـ متوسـط  (إن ازدياد عدد التالميذ يف املراحل الثالثة  
مل يكن سهال، نظرا للعوائق، كمشاكل التموين وبناء املؤسسـات  ) ثانوي

ونظرا كذلك للتحديات اليت رفعتـها  ... اجلديدة، ورفع مستوى املؤطرين 
الدولة كتحقيق جمانية التعليم، توفري الكتب املدرسية للتالميذ مقابل السعر 

لتالميذ وتـوفري  امن  إضافة إىل املنح املدرسية للعديد )1(الرمزي أو املعقول
  .غادروا الوطن ناملؤطرين لتعويض العديد من املعلمني الفرنسيني الذي

  ب ـــالتعریـ  2ـ  5ـ  4

مت تعريب السـنة األوىل مـن    1964 -1963 ابتداء من السنة الدراسية
ىل السنوات إمر ينسب األخذ هذا البتدائي وتدعيم اللغة العربية، أالتعليم ا

أما يف السبعينات فقـد سـاد   . ا التعليم املتوسط والثانوياألخرى، مبا فيه
اخلطاب السياسي خباصة حول مسألة التعريب اليت اعتربت عملية ثقافيـة،  

  .اجتماعية سياسية، ووطنية متكاملة 

  زأرة ـــــــالجـ  3ـ  5ـ  4

واإلدارية إىل مؤطرين جزائريني  ةيعين إسناد املهام التربوية والتعليمي 
وقد حاول املشرفون على جمال . )2(على فهم الواقع التربوي وحتليلهقادرين 

التربية والتعليم إعطاء طابع جزائري أصيل هلذا اال، حىت يصبح مرتبطـا  
واجلزأرة تعين كـذلك االسـتغناء عـن    . بقيم وشخصية اتمع اجلزائري

                                                        
 30.ص.المرجع نفسھ ـ  )1(
. ماجستیر علم النفس وعلوم تربویة رسالة. أثر السیاسة التربویة على اإلدارة المدرسیة. غاوي، جمالـ  )2(

 .69.ص 1995: الجزائر
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م التعاون األجنيب واإلطار الفرنسي باخلصوص وكذا االستغناء عن النظـا 
وقد مس هذا املفهوم املوظفني يف سـلك  . التربوي املوروث عن االستعمار

التربية كما مس حمتويات وبرامج التعليم، والتشريع املدرسي بـل وحـىت   
  .مثل الكتاب املدرسي  ةالوسائل التعليمي

  توحید التعلیم  ـ  4ـ  5ـ  4

ن كان النظام التربوي املوروث عن االستعمار يتسم باالزدواجية م
وحدت برامج اللغـة   1964 فمنذ. )1(حيث اهلياكل والربامج والشهادات

العربية والعلوم والرياضيات على مستوى املؤسسات املوجـودة آنـذاك،   
ومؤسسات التعليم العام من جهة واملدارس املصـادق   ةكاملدرسة االبتدائي

 كما جرى توحيد امتحان السنة األوىل متوسط سنة. عليها من جهة أخرى
ومت إلغـاء التعلـيم   ، 1974 واالمتحان النهائي للتعليم املتوسط سنة 1967

مع إعطاء أولوية للعلـوم   1976 األصلي التابع لوزارة الشؤون الدينية سنة
   .والتقنيات

وبعد إدماج املعلمني ضمن التعلـيم العـام،   ، 1977 وبدءا من سنة
يرية ثانية متيـزت  وحتقيق األبعاد األربعة السالفة الذكر، جاءت مرحلة تطو

 16 وذلك وفقا ملا نصت عليه أمريـة  1980 بتطبيق املدرسة األساسية عام
إن املدرسة األساسية مبنية على مبدأ التكامليـة مبفهومهـا   . 1976 أفريل

التربوي الشامل مع توفري الشروط املالمة كاألبنية واهلياكـل، والتنظـيم   
التفكري يف إعادة النظر للعديد من اإلداري واملايل، والتأطري وغريها، مث بدأ 

                                                        
 .7.ص. ].ت.د [دیوان المطبوعات الجامعیة :  الجزائر. الدلیل في التشریع المدرسي. مرجي، بالد ـ  )1(
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املمارسات قصد اخلروج بنظام جديد للمدرسة األساسية، وحددت عـدة  
تدابري عملية متعلقة باخلرائط والوسائل املدرسية والوسائل التعليمية والتسيري 

 ةإضافة إىل التفتيش واملراقبة، كانت اإلستراتيجي" اإلداري واملايل" التربوي 
إدماج املنظومة التربوية يف خدمة السياسة اليت تراعـي  تستهدف توحيد و

وبرغم النتائج اإلجيابية . أمهية الطاقات البشرية والتنمية االجتماعية الشاملة
العديدة اليت حققتها املنظومة التربوية اجلزائرية غري أن العديد من املشـاكل  

عض املفاهيم املتعلقة بكثافة الربامج، وحجم املواقيت مع صعوبة استيعاب ب
من طرف الكثري من التالميذ، إضافة إىل نقص مستوى التكوين بالنسـبة  

أخـذت   1989ويف سنة . للتأطري التربوي، وعدم العناية بالبحث التربوي
احلكومة على عاتقها ملف إصالح النظام التربوي وسجلته كمحور أساسي 

ة إلصالح املنظومة بالغ األمهية يف مشاريعها التنموية، ومت تنصيب جلنة وطني
  . )1("التربوية تستهدف ما يلي

  .ـ تأكيد الثوابت الوطنية  
  .ـ تصحيح النقص امللحوظ يف النظام  
ـ حتديد الوسائل الضرورية من الناحية التنظيمية والتشريعية ومـن   

  .ناحية املوارد املالية واملادية 
إلقامـة  ة الواجـب جتنيـدها   ـ تقومي الدور اهلام للموارد البشري 
  .اإلصالح

                                                        
 .2005أفریل . مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة. رئیس مصلحة التوجیھ مقابلة معـ  )1(
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ـ دراسة شروط تطوير املوارد البشـرية، وتكوينـها، وحتسـني     
  .مستواها، وجتديد معارفها 

ـ السهر على جعل طبيعة التكوين تستجيب للمتطلبات االقتصادية،  
  .واالجتماعية والثقافية 

  .ـ تعيميم التعريب وتطوير اللغة العربية  
  . ة التقدمـ التفتح على العامل املعاصر ملواكب 

بعد تشخيص الوضع القائم، تبني أن النظام التعليمي اجلزائري أصبح 
غري منسجم مع التحوالت العميقة اليت يعيشها الوطن يف كل امليادين خباصة 

  .االقتصادية واالجتماعية 

وقد تقرر إعطاء التربية مفهوما ديناميكيا، واجتاها علميا، مع إصالح 
حرصا على خلق تعليم وطين أصيل، قادر على  هياكلها وتطوير مضامينها،

  .)1(حتضري أجيال، كفيلة بتحمل املسؤوليات، يف عامل دائم التحول

وإذا كانت الرؤية اإلصالحية السابقة الذكر تتركز على اسـتحداث  
بعض فروع التعليم التقين، وتدعيم التكوين املهين، والعمل على التوسـيع  

يق املدرسة األساسية، فإن اإلصالحات اليت الكمي للتالميذ، خباصة بعد تطب
أعادت النظر فيما خيص قطاع التربية، حبثا عن النوعية ، 1988 حدثت بعد

املتعلق بإجراءات القبول  1988 أوت 05 التربوية، وذلك بإصدار منشور يف

                                                        
 . نفسھالمرجع ـ  )1(
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يف السنة األوىل من التعليم الثانوي، إضافة إىل إجراءات دف إىل القضاء 
  .ليت يعاين منها النظام التربوي على النقائص ا

  :أهم هذه اإلجراءات مبا يلي 
  .ـ التقليص التدرجيي للتسرب املدرسي 
  .ـ بعث روح املنافسة بني اإلكماليات 

من إكمالية إىل  طـ التقليص التدرجيي من التضارب املالحظ يف التنقي
  .أخرى

  .يف التعليم الثانوي  لـ التعديل التدرجيي إلجراءات القبو
  .ـ إعادة االعتبار لشهادة التعليم األساسي 

املتعلـق   1991 جويليـة  27 املؤرخ يف 177/23/91 يشري املنشور رقم
بانطالق التعليم املتخصص، إىل التغيريات اليت حدثت يف اتمع اجلزائري، 
واليت تفرض عليه مهارات عالية لكي يستطيع مواجهة التحديات، وهـذا  

من خالل نظام تربوي متني، يتكفل بكـل فئـات    الميكن أن يتحقق، إال
التالميذ، ويعطيهم احلظوظ نفسها ويعمل على حتسني نوعية التعليم ورفع 
مردوده، جيب أن يتوفر هذا النظام التربوي اجلديد على سياسـة تربويـة   

وطنيـة،   ةواضحة ذات أسس منطقية ومنهجية، وتسري وفق خطط تنموي
ليت جاءت ا األلفية األخـرية، وتواكـب   تستوعب األفكار واملعلومات ا
فاإلصالحات اجلزئية يف املنظومـة التربويـة   . التطور التكنولوجي السريع

التكفي لوحدها، نظرا حلجم التغيري الذي طرأ يف العامل، وحىت يف اجلزائر، 
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لذا تبقى احلاجة ماسة إىل تقييم عميق وموضوعي، قبل الشروع يف إعـادة  
املنظومة من جديد على كل املستويات، حىت تـتمكن   النظر يف هيكلة هذه

  .األجيال القادمة من رفع التحديات، كل التحديات 
  صور مدرسة المستقبل ـ  6ـ  4

يف إطار جهود واهتمامات الدول وخباصة املتقدمـة منـها لتطـوير    
أنظمتها التربوية والتعليمية، من أجل مواجهة التحديات واملخـاطر الـيت   

لقت جمموعة من التجارب العلمية يف جمال املدرسة احلديثـة  تواجهها، انط
مبتطلبات املستقبل وأعبائه واليت أطلق الـبعض عليهـا   . القادرة على الوفاء

  :ومن هذه التجاري ما يلي " مدرسة املستقبل"مصطلح 
 Break the Mold" األمریكی ة "م دارس كس ر القال ب     ـ  1ـ   6ـ   4

School   

بغـرض  ، )1(1991 ة أمريكية كربى يف عاموقد قامت بتأسيسها شرك
تطوير املدارس، ويقوم بتمويل هذه املدارس القطاع اخلاص، وقد مسيت ذا 
االسم ألا مدارس غري تقليدية تستطيع مواجهة حتديات القـرن احلـادي   

" األمريكيـة "والعشرين، وتتلخص املالمح العامة ملدارس كسر القالـب  
  :باآليت

  . تكنولوجيا التعليميةزيادة استخدام الـ 

                                                        )1(  -  CRISWELL, L. Why education must change: Making education the centre of our lives. [On-
line]. Available: http://www.wd.psu.edu/dept/ae-insys-wfed/insays/esd/Need/LC_Why.html (page 
consultée en mai 2005). 

http://www.wd.psu.edu/dept/ae-insys-wfed/insays/esd/Need/LC_Why.html
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تغيري طبيعة العالقة بني املدرسة واتمع احمللي لزيـادة التفاعـل   ـ 
  .واالرتباط بينهما

 .بناء التقومي التربوي بشكل يصل إىل احلقيقة املطلوبة ـ 
تغيري دور املعلم من توصيل املعرفة إىل دور املرشـد أو املـدرب   ـ 

 .الشخصي 

التربوي ويف التعليم بني خمتلـف املـواد   حتقيق التكامل يف املنهج ـ 
  .الدراسية

  Chatter School مدارس المیثاق ـ 2ـ  6ـ  4

وهي مدارس شديدة التنوع فيما يتعلق برباجمها التعليمية واستقالليتها 
ـ وخططها التقوميية، وهي مؤسسات تعليمية اختيارية مستقلة تشتغ ل ــ

ازات عن غريها من املدارس، تعطيها امتي –أي اتفاقية  –على أساس ميثاق 
وهذا امليثاق ينعقد بني اجلماعة اليت تؤسس هذه النوعية من املدارس وبـني  
راعيها الذي يكون إما جملس التعليم احمللي، أو جملس املنطقـة أو جملـس   

  .)1(الوالية

ومدارس امليثاق ميكن أن تكون مدارس ابتدائية أو ثانوية، وتتميـز  
ية مبكانتها اخلاصة كجسر بني املؤسسات التعليمية عن املدارس العامة الرمس

العامة واخلاصة ومبوجب أنظمتها تتمتع حبريتها مقابل وعدها بتحسني أداء 
الطلبة، ولذلك فهي تقتحم ميادين التجريب والتجديد وهنـاك جمموعـة   

                                                        
)1(  -  STEWART, T. A., Intellectual Capital, the New Wealth of Organizations.  New York: 

Doubleway, 1999, p. 15 - 17. 
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أخرى من التصورات املقترحة ملدرسة املستقبل واليت من املأمول أن تطبـق  
  :)1(لساحة التربوية والتعليمية من بينهاقريباً على ا

 ةوهي مدرس: The Learning School المھیئ ة للتعل یم  المدرس ة   . أ
وأن التعليم عملية مستمرة مدة احلياة، ) التربية املستدمية(تتمحور حول مبدأ 

وأن اجلميع قابل للتعليم فالطالب واملعلم واملدير واألخصائي وويل األمـر  
التعليم والتدريب والتنمية املهنية، وهي مدرسة تتمركـز   مجيعهم حباجة إىل

  ).جمتمع مدرسي دائم التعلم(حول فكرة 
وهي منـوذج  :  The Electronic School المدرسة اإللكترونی ة . ب

ملدرسة املستقبل تسعى ألن حيل احلاسب اآليل ومجيع تطبيقاته التقنية حمـل  
ستخدام العمليات اإلداريـة  العمل اليدوي الروتيين، حبيث يشتمل هذا اال
 .واملالية واإلجرائية والتعليمية واملعلوماتية والبحثية

وهي منوذج :  School- Driven Quality النوعیةالجودة مدرسة . ت
والـيت  “ Total Quality”آخر ملدرسة املستقبل تتبىن نظرية اجلودة الشاملة 

التحسـني  "مبـدأ  ونوعيته العالية، وتركز علـى  " جودة التعليم"أساسها 
وفق أعلى معايري األداء العايل، سواء يف التحصـيل الدراسـي أو   " املستمر

طرق التدريس، أو أسلوب اإلدارة أو املنـاهج الدراسـية، أو العالقـات    
 ..وغريها .. املدرسية 

                                                        
 .9. ص. المرجع نفسھـ  )1(
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وهي منوذج :  The Collaborative School المدرس ة التعاونی ة  . ث
القائم على مبدأ التعـاون   )1("عليم التعاوينالت"ملدرسة املستقبل تتبىن مفهوم 

بني املعلم واملتعلم، والتعاون بني املعلمني بعضهم البعض، والتعـاون بـني   
املعلمني مع بعضهم يف حتضري الدروس ووضع االختبارات، ومناقشة كيفية 

  .تطوير أساليب التدريس 
اذج ـوهي إحدى من:  The Creative School المدرسة المبدعة. ج

، )2("تشجيع وتنمية ملكة اإلبـداع "مدرسة املستقبل اليت تسعى لتبىن مبدأ 
حيث تعتقد أن كل شخص يف املدرسة لديه قدرة على اإلبداع واالبتكار، 
بشرط أن تتوفر له البيئة املناسبة واملناخ املالئم الذي يشـجع املبـادرات   

 .الفردية 

مدرسـة   وهي:  School as Community المدرس ة المجتمع ة  . ح
بكل شرائحه  )3("حتطيم األسوار بني املدرسة واتمع"للمستقبل تتبىن مبدأ 

وفئاته، وتسعى إىل إقامة عالقات جمتمعية مبنية على أُسس رشـيدة بينـها   
  .وبني اتمع احمللي بكل مؤسساته 

                                                        )1(  -  LEWARN, B., , Further experience gained in using flexible delivery methods for port oriented 
education and training programs, the 16th International Port Training Conference, Rotterdam, The 
Netherlands, 27-30 May. 2002 . 

قیاس أثر كل من األسلوب التعاوني والتقلیدي في تعلم مبادئ الحاسب اآللي والبرمجة على  .فودة، الفتـ  )2(
. بویة والدراسات اإلسالمیةلعلوم الترلمجلة جامعة الملك سعود ، )دراسة میدانیة(طالبات كلیة التربیة 

 .118/117، ص ص 2. ، ع11 .، مج1999
)3(  -  SLAVIN, R. Classroom reward structure: An analytic and practical review. Review of 

Educational Research, 2000, Vol. 47, N° 3,  p. 637. 
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ومن العرض السابق ميكن حتديد صيغة أو أكثر من هذه الصيغ لتكون 
قبل يف النظام التعليمي العريب، تكون قادرة على إعداد مبثابة مدرسة للمست

طالا إعداداً شامالً ومتكامالً حبيث يكونوا قادرين علـى التعامـل مـع    
املتغريات والتحديات املستقبلية، يف نفس الوقت احملافظة علـى هويتـهم   
وذاتيتهم العربية واإلسالمية، وهو ما سوف يتضح من خالل القسم األخري 

  .الدراسة من هذه 
  مدرسة المستقبلفلسفة ـ  7ـ  4

ولكي يوجد التعليم املستقبلي جمتمعاً متعلماً حبق جيـب أن تنتقـل   
العملية التعليمية من التركيز على قياس اجلوانب التحصيلية للمـتعلمني إىل  
تقييم شامل متكامل جلوانب شخصية املتعلم بكافة أبعادها وأن يؤمن هذا 

ت املختلفة من الطلبة حباجة إىل التعلم بوسائل خمتلفـة  التعليم بأن اموعا
واالعتراف بأن لكل فرد طاقات إبداعية،  .وإستراتيجيات وأنشطة متنوعة

وحاجات جسمية وعاطفية وفكرية واجتماعية، . ة للتعلمـوقدرات خاص
  . جيب مراعاا والعمل على تلبيتها

ى املنهاج التجرييب وأرى كذلك أن التعليم املستقبلي جيب أن يركز عل
والذي يعمل على دمج املتعلم باملؤسسات االجتماعية واالقتصادية والتربوية 
يف جمتمعه، مما يؤدي إىل دعم وتعزيز معرفة املتعلم بذاته وبعامله الـداخلي  

  . وإملامه بالعلوم واآلداب املختلفة
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يفترض أن تبىن فلسفة مدرسة املستقبل على أربع دعائم رئيسة تدعم 
جمتمع التعلم وهو اتمع الذي يتيح فرص التعلم وتنمية املواهب (ما يسمى 

ويف الوقـت  " طالب علم " والقدرات للجميع، إذ يكون كل طالب فيه 
وذلك بإتاحة الفرصة لكل فرد ليتعلم ما يريـده يف  " مصدراً للتعلم " ذاته 

هـا لـدى   الوقت الذي يريده واليت يسعى معلم املستقبل لتحقيقها وتعزيز
  : )1(املتعلم

ويتضمن تعلم كيفية البحث عن مصادر املعلومات :  التعلم للمعرفة
  .وتعلم كيفية التعلم لإلفادة من الفرص التعليمية املتاحة مدى احلياة 

ويتضمن اكتساب املتعلم ملهـارات  :  مع اآلخرين يشالتعلم للتعا
السـتعداد حلـل   فهمه لذات اآلخرين وإدراك أوجه التكافل فيما بينه، وا

حتـرام  وإدراك الصراع وتسوية اخلالفات، واحلوار يف إطار من اال. الرتاع
  .والعدالة والتفاهم والسالم

ويتضمن اكتساب املتعلم للكفايات اليت تؤهله بشكل :  التعلم للعمل
عام ملواجهة املواقف احلياتية املختلفة وإتقان مهارات العمل اجلمـاعي يف  

  . ات االجتماعية املختلفةإطار التجارب واخلرب
صية املتعلم على حنو أفضـل  وهو أن تتفتح شخ:  تعلم املرء ليكون

 -الذاكرة [ تغفل التربية املستقبلية أي طاقة من طاقات الفرد مبا فيها وأن ال

                                                        
. العربي على مشارف القرن الحادي والعشرینلتربیة في الوطن ا .السنبل عبد اهللابن  زعبد العزیـ  )1(

 46/47. ص. 2002 المكتب الجامعي الحدیث،: اإلسكندریة
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القدرة على  –القدرات البدنية  –احلس اجلماعي  –التفكري  –االستدالل 
  . )1( ]اخل  …التواصل 

علمني معنيون كذلك بضرورة حتديث معارفهم ومهارام كما أن امل
وأساليب تعليمهم واستراتيجياته استجابة للمستجدات واملتغريات املتنوعـة  
والسريعة عن طريق عمليات التدريب املستمر ليكتسـبوا القـدرة علـى    
استخدام املنحى التكاملي املتعدد الوسائط يف العملية التعليمية والقادر على 

طرائق التعليم والتعلم مجيعها وأساليبها وتقنياا خلدمـة العمليـة    توظيف
  .التربوية

إن املعلم هو العنصر الفاعل حقاُ يف العملية التربوية لذلك البـد أن  
تكون تربية األجيال القادمة تربية خالّقة تفجر طاقات املرء الكامنة وتنمين 

استراتيجية التكيف مـع  قدراته اإلبداعية واالبتكارية وذلك بالتخلي عن 
متطلبات التغيري والتوجيه حنو استراتيجية جديدة وهي حتمل دور قيادي يف 

  .التغيري حىت ينجح يف حتقيق تربية مستقبلية نوعية
إن قيادة التغيري من املعلم هو اتباع منوذج واضح وأسلوب تفكـري  

ج عقالين، منظم يساعده على استشراف آفاق املستقبل واستشـعار نتـائ  
وتتلخص هـذه  . التعلّمية –عملية تطبيق التغيري املقترح يف العملية التعليمية 

معرفة قوى التغيري ومصادره، تقدير احلاجة للتغيري، تشـخيص   :العملية يف

                                                        
 .ص             ، 133 .، ع2000، مجلة التربیة .اإلنترنت وعولمة التعلیم وتطویره .عزیز، نادي كمالـ  )1(

360/359.  
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التعلّمية، والسعي للتغلب علـى   –املشكالت اليت تواجه العملية التعليمية 
  . )1(لتغيري ومراعاة حمدداتهمقاومة التغيري وختطيط اجلهود الالزمة ألحداث ا

ـ  ون باإلصـالح  ربدأ املراقبون التربويون يف الواليات املتحدة يفك
التربوي، فبدالً من تفكريهم يف تعديل النظام التربوي دعـوا إىل تطـوير   

على دور املعلم وتقوية هذا الـدور مـع    وازكروجذري ملشروع التعلم 
شكال جديدة من املدارس حتقق وإجياد أ. الطالب وتقوية دور أولياء األمور

فيها الالمركزية وتوزع األدوار وتشجيع املرونة والعمل املتعاون، وإتاحـة  
  . الفرص للجميع

واالنتقال  ).ماذا نعلِّم(وهذا يعين تغيري األهداف ليتم التركيز على 
من االهتمام بتغطية احملتوى وتعليم املهارات األساسية وتشجيع التنافس إىل 

الفكرية والعمل ضمن الفريق وهذا يعين تغـيري االسـتراتيجيات    املهارات
وإذ مل يعد جناح املدرسة حيدد باخلدمات الـيت  . واألدوار وأهداف املدرسة

وهذا يتطلب تغرياً منظماً يف التركيب . تقدم للطالب وإمنا بنوعية املخرجات
إن و  فيهـا ىل أكثر من واحدة أو اثنتنيإن تغيري املدارس احلالية إ. املؤسسي

ير دوره واالستراتيجيات املطلوبة هي حتقيق الالمركزية، وتقويه املعلم وتط
القيادي، ودعم أولياء األمور حبيث ختاطب املدرسة الطلبة وأولياء األمـور  

   .والتعلم من أجل الفهم ،واتمع

  
                                                        

علیم في الوقت المناسب أم جماعات التعلم؟ الت: التعلیم في القرن الحادي والعشرین. ریل، مارجریتـ  )1(
مركز اإلمارات للدراسات : دبي. تحدیات األلفیة الثالثة: التعلیم والعالم العربي: الفصل الخامس من كتاب
 .121. ص. 2000، والبحوث االستراتیجیة
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   )إلكترونیة(مدرسة المستقبل  ـ  8ـ  4
ثورة املعلومـات الرقميـة   الشك أن هذا العصر هو عصر التقنية و 

تلك التقنية اليت . الذي يتطلب تغيري التعليم أو إصالحه، ليستجيب ملتطلباته
متنحنا القدرة على البحث عن املعلومات ومجعها يف وقت أقصر، وجبهـد  
أقل، كما تساعدنا يف حسن التعامل مع املشكالت املختلفة، ويف التواصل 

من الذي ساعد يف إلغاء الفـوارق املكانيـة   احلر بصنفيه املتزامن وغري املتزا
  . )1(والزمانية أو تقليصها على حد سواء

لكن يف حني يتجه كثري من التربويني إىل ترقب مسـتقبل تعليمـي   
زاهر يف ظل االعتماد على التقنية بشكل عام، واحلاسـب اآليل بشـكل   
خاص، وما يصحب ذلك من انتشار ما يسـمى املدرسـة اإللكترونيـة،    

كتبة اإللكترونية، والتعليم االفتراضي، والفصول الذكية؛ فإن آخـرين  وامل
مييلون إىل عكس ذلك، ويتوقعون انتكاسة وخيبة أمل، بسبب التسرع يف 

يف التعلـيم العـام، يف ظـل    ) حلاسب اآليل بشكل خاصا(تطبيق التقنية 
املعوقات الكثرية اليت حتد من تطبيقه يف مدارسنا، وكذلك يف ظـل عـدم   

لتأكيد فائدة استخدامه  -حىت اآلن–وجود البحث الكايف، واألدلة املقنعة 
التركيز هنا على التعليم العام، حيـث صـاحب تطبيـق    (يف التعليم العام 
كثري " التعلم عن بعد" التعليم اجلامعي، خصوصاً ما يسمى احلاسب اآليل يف

  . )2( )من النجاح
                                                        

 :لعالم العربيالتعلیم وا: الفصل السابع من كتاب. تحقیق التوازن: مدارس المستقبل. سبرینج، جیفـ  )1(
 .92. ص. 2000، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة: دبي. تحدیات األلفیة الثالثة

، مكتب التربیة الدولي، مجلة مستقبلیاتالعولمة والتعلیم والثورة التكنولوجیة،  .خوسیة جواكن برونرـ  )2(
 .162. ص، یونیو  2، . ع ،31 .مج، 2001الیونسكو، 
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ومما جيعل بعض التربويني ال يتحمس أو يتسرع يف قبـول فكـرة    
االعتماد بشكل كبري على التقنيات التعليمية هو ما يصحب تطبيق تلـك  

من النواتج التعليميـة الضـعيفة،   ) احلاسب اآليل بشكل خاص(التقنيات 
غليب اجلانب املعريف على اجلانب التربوي، والنقص يف إشباع احلاجات وت

النفسية والوجدانية والروحية للتالميذ، وصرف كثري من جهود الطـالب  
فضالً . وأوقام يف النواحي الشكلية والتنظيمية، على حساب جودة العمل

اليت تقـل  عن املبالغة يف توفري البيئات االفتراضية من خالل احلاسب اآليل، 
معها معايشة الطالب للواقع الفعلي، واملمارسة الطبيعية واحملسوسة لكثري من 

  . األشياء املمكن تعلمها واقعياً
ومثة أمر آخر يقلق بعض التربويني يتعلق بالنواحي االقتصادية الـيت  

فمع النفقات الكثرية املترتبـة  . هي عماد التقنية، ووقود قوا واستمرارها
احلاسبات اآللية، وخصوصاً يف املدارس، وما يصحب ذلك من  على انتشار

نفقات الصيانة والتحديث وشراء الربامج، فإن بعضهم خيشى من التراجـع  
الحقاً عن التوسع يف تطبيق التقنيات التعليمية، بسبب عدم القدرة على دفع 
التكاليف املستمرة للحاسبات اآللية، ومن مث خسارة كثري من األمـوال،  

الـيت   اتهود، واألوقات اليت كان من املمكن توجيهها لسد االحتياجواجل
تفرض نفسها، مثل توفري املباين احلكومية بدالً مـن املسـتأجرة، والبيئـة    
التعليمية النظيفة اآلمنة، وغري ذلك من الدواعي الضرورية لنشر التعلـيم،  

  . والرقي مبستواه
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نه من املفيد اإلشارة إىل ومبناسبة احلديث عن النواحي االقتصادية، فإ
أن التوسع يف استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ميكن أن يزيد من مستوى 

مبعىن أن يتمتع التلميذ . االرتباط بني الطبقة االجتماعية واملستوى التعليمي
الذي ميتلك األجهزة التقنية املتطورة مبستوى من التعلم يفوق أقرانه الـذين  

شك أن الفصول الذكية، واملدارس اإللكترونية اليت وال . اليستطيعون ذلك
هي من أبرز خصائص مدرسة املستقبل تتطلب قدرة شرائية عالية تسـاعد  
التالميذ يف اقتناء اجلديد واحلديث من األجهزة التعليمية، وهذا ال يتـوافر  
عادة إال مليسوري احلال، مما يتوقع معه أن يفرض املستقبل على اتمعات 

مبا حتويه من جتهيـزات   -مدارس إلكترونية : )1(وعني من املدارستوفري ن
. وأخرى مدارس عادية للتالميذ األقل ثـراءً  - تقنية عالية للتالميذ األغنياء

والشك أن زيادة الفجوة بني األغنياء والفقراء يف الوقت احلايل ينذر بشيء 
ملتخصصون يف من ذلك، وهذا فيه من اخلطورة على املدى البعيد ما يعلمه ا

  . علم االجتماع
إن اجلدل حول فائدة استخدام التقنيات التعليمية أو ضـرورا يف  

لكن الذي الخيتلف عليه اثنان هو ذلك التحدي . التعليم العام مل حيسم بعد
الكبري الذي يواجه مدارسنا اليوم، وهو كيف تـتغري املـدارس لتواجـه    

قنيات املختلفة تسخرياً فـاعالً،  متطلبات املستقبل، مبا يف ذلك تسخري الت
 Information( "طريـق املعلومـات السـريع   "وحتتل موقعاً فيما يسمى 

Superhighway .(   يقول الربوفيسور الري كيوبان من جامعـة سـتانفورد
                                                        )1(  -  STEPHEN C. Ehrmann. Access and/or Quality? Redefining Choices in the Third Revolution. 

Educom Review, 1999, Volume 34, No 5- 1999, P. 14/15. 
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إن التقنيات اجلديدة التغري املدارس، بل جيب أن تـتغري  : "بوالية كليفورنيا
مبعىن، . )1("نيات اجلديدة بصورة فعالةاملدارس لكي تتمكن من استخدام التق

أن مدارسنا جيب أن تشتمل على بنية حتتية جيدة، ونظـام مـرن، وإدارة   
فاعلة، كي تكون مهيأة الستخدام التقنيات التعليمية بفاعلية، وليس جماراة 

  . لآلخرين
وباإلضافة إىل احلاجة إىل تغيري املدارس، فإن احلاجة تبدو ماسة أيضاً 

وإذا كـان  . باملعلمني الذين هم حجر الزاوية يف العملية التعليميةلالهتمام 
هو بناء اإلنسان عقـدياً ومعرفيـاً،    - أي مدرسة -ة ــهدف املدرس

ووجدانياً ومهارياً وسلوكياً، فال مناص من النظر إىل التعليم على أنه يقوم 
ـ  ني على أساس عالقات إنسانية مؤثرة، ومن مث ضرورة التركيز على املعلم

وتطوير أدائهم التدريسي، وتعريفهم باالحتياجات اإلنسـانية املتجـددة   
للتالميذ، وسبل إشباع تلك االحتياجات مبا مينحهم االستقرار العـاطفي  
والنمو العقلي والقوة البدنية، وهذا ما تقصر عن حتقيقه األجهـزة التقنيـة   

  . املتطورة وحدها
مبـا يف ذلـك    -تعليميـة  ودور املعلمني يف ظل استخدام التقنية ال

ويف . سيكون أكرب وأكثر فاعليـة  - الفصول الذكية، واملناهج األلكترونية
أن التقنية سوف تزيد، ولن تقلـل مـن   ) 2000()2(هذا الصدد، تؤكد ريل

إننـا  : وتضيف قائلة. احلاجة إىل معلمني جيدين وأساليب تدريسية بارعة
                                                        

، مجلة عصر الحاسب. مستقبل شبكة إنترنت في المملكة العربیة السعودیة. الموسى، عبد اهللا بن عثمانـ  )1(
 .24/22، ص  5. ، ع1998

 .120. ص . السابق المرجع  .ریل، مارجریتـ  )2(
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بشرية ويف التنمية املهنية للتربويني، حباجة إىل زيادة استثماراتنا يف املوارد ال
بوصفه مفهوماً مفيداً " التعلم يف الوقت املناسب"ال يف املناهج التقنية، مثل 

  .ألهداف حمددة
كما جيب النظر يف مدرسة املستقبل إىل برامج احلاسوب واإلنترنت 
على أا وسائل معينة على التعلم الذايت، وال ميكن االستغناء معهـا عـن   

لمني؛ بل إن النظرة العلمية جتعل املستقبل مشرقاً أمام املعلمني اجليدين، املع
إن مستقبل التدريس ): "رئيس ومؤسس شركة ميكروسوفت(يقول جيتس 

فمـع حتسـني االبتكـارات    . يبدو مشرقاً للغاية -وخالفاً لبعض املهن -
سـبة  زيادة يف ن -دائماً -احلديثة، املطرد ملستويات املعيشة، كانت هناك 

يضـفون   نالقوة العاملة املخصصة للتدريس، وسوف يزدهر املربون الـذي 
احليوية واإلبداع إىل فصول الدراسة، وسيصادف النجاح أيضاً املدرسـني  
الذين يقيمون عالقات قوية مع األطفال، بالنظر إىل أن األطفـال حيبـون   

حقيقيـاً،  الفصول اليت يدرس ا بالغون يعرفون أم يهتمون م اهتماماً 
  . )1("إخل... ولقد عرفنا مجيعاً مدرسني تركوا تأثرياً خمتلفاً

الشك أن التقنيات العلمية والتعليمية غـريت كـثرياً يف حياتنـا،    
وال شك أن احلاسبات اآللية وسيلة جيدة . ووفرت كثرياً من الوقت واجلهد

 -دائماً-للتعليم والتعلم، ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة، كما أا ليست 
لذا، فمن احلكمة وضع استخدام احلاسب اآليل يف التعليم . الوسيلة األفضل

                                                        
المجلس  :ترجمة عبدالسالم رضوان،  الكویت. )طریق المستقبل(المعلوماتیة بعد اإلنترنت . جیتس، بیلـ  )1(

 .198. ص .1998، الوطني للثقافة والفنون واآلداب



     البحث الوثائقي في ظل مجتمع المعلوماتالمدرسة الحدیثة و: الفصل الرابع 
  

123

يف موضعه، وعدم إعطائه أكثر من حجمه، ومراقبة آثاره اإلجيابيـة  ) العام(
  . والسلبية على املتعلمني واملعلمني، والعملية التعليمية على حد سواء

تعليم يف املسـتقبل  وقد أكد ديفيز أن انعكاسات أمهية التقنية يف ال
  : )1(متعددة، وتشمل ما يلي

احلاجة إىل تدريب املعلمني وإعادة تدريبهم على استعمال التقنيـة  
  . بشكل خالق

احلاجة إىل احملافظة على العالقات البشرية ذات األمهية التقليدية يف 
التعليم؛ وذلك ملواجهة اآلثار احملتملة اردة من اإلنسانية لـبعض أنـواع   

 . قنيةالت

 - تضـيق  ال أن –احلاجة إىل أخذ احليطة من أن توسـع التقنيـة   
وة بني الدول الغنية والدول الفقرية،واملناطق الغنية واملناطق الفقـرية يف  ـاهل

  . الدولة الواحدة أيضاً
رمبا كان : "وبعد اإلشارة إىل تلك االنعكاسات، علق ديفيز بقوله 

بقاء على التقنية التربويـة يف سـياقها   أهم هذه املضامني هو احلاجة إىل اإل
ففي كل جتلياا ميكن أن تصبح التقنية أداة مهمة، غري أا ليسـت  . القومي

  .)2(عالجاً ناجعاً للمشكالت االجتماعية والتربوية كافة
: الفصل الثاني من كتاب. حادي والعشریننظرة مستقبلیة نحو القرن ال: التعلیم والمجتمع. دیفیز، دونـ  )1(                                                        

، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة: دبي. تحدیات األلفیة الثالثة: التعلیم والعالم العربي
 .54. ص. 2000

]. على الخط المباشر[، مـدرسة المستقبل، الریاض، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، عبـد العزیز الحرـ  )2(
ماي  14زیارة یوم ( http://www.arab.com/2003/05/may/5/heads/et.g.htm :على العنوان موجودة

2005.(  

http://www.arab.com/2003/05/may/5/heads/et.g.htm
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  بین مدرسة الیوم ومدرسة المستقبلـ  9ـ  4

ملدارس  إن على التربويني أن ينظروا إىل مدارس اليوم على أا نواة
وهذه النظرة تتطلب االلتفات إىل األسس اليت ينبغـي أن تقـوم   . املستقبل

إن أسس تعليم هذا القرن تشتمل على مهارات اتصال . عليها مدارس اليوم
وتواصل عالية، ومهارات قادرة على حل املشكالت املختلفة، ووعي علمي 

ء مبستوى األمـة  وتقين يساعد يف النجاح يف احلياة، كما يساعد يف االرتقا
كي تتقدم على األمم األخرى، وحتتل موقعاً مرموقاً يف عصر السباق املعريف 

  . والتقين، ووسائل االتصال احلديثة
مدارس القرن "وهذه األسس تدعونا إىل التركيز على مدارس اليوم 

وحماولة الرقـي  ، )1( )"احلادي والعشرين امليالدي(اخلامس عشر اهلجري 
وإذا . اجلة عيوا، وتطوير مبانيها وإمكاناا البشرية واملاديةمبستواها، ومع

مت لنا ذلك فستكون مدرسة اليوم هي فعالً مدرسة املستقبل الـيت نطمـح   
  . إليها

وللوصول إىل تعليم املستقبل، فإن أي حديث أو ختطـيط لـذلك    
يم التعليم جيب أن يسبقه تقومي مبين على الشفافية والوضوح واملصارحة لتعل

، اليت سعت )2(اليوم؛ وهذا بالفعل ما مت يف وثيقة إصالح التعليم األمريكية
إىل بناء مستقبل أفضل للتعليم، لكنها مل تغفل الواقع الفعلي الذي جيب أن 

ويف هذا الصدد، تعتـرف  . تعاجل عيوبه للوصول السريع لألهداف املنشودة
                                                        

 .17. ص. 38 .مج ،1.ع . 1997.رسالة العلممبادئھا ومظاھر ھذه المبادئ،  : المدرسة الحدیثةـ  )1(
 . 65 .ص. السابقالمرجع . تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة .ب اإلقلیمي للدول العربیةالمكتـ  )2(
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م ال تنتج النتائج املطلوبة، أن األموال املستثمرة يف التعلي : "الوثيقة صراحة
مليون أمي من البالغني، وأن 25وتقر بأن الواليات املتحدة ا ما يقرب من 

مليوناً آخرين يف حاجة إىل إعادة تدريب الكتساب مهارات مطلوبة،  25
وال تتردد الوثيقة يف اإلشارة إىل أن العائلة األمريكية يف حالة من االيار، 

الطلبة حمرومون من أثر العائلة ودورها، وأن عدداً كبرياً  وأن عدداً كبرياً من
من الطلبة يصل إىل املدرسة غري مستعد للتعلم، وهم جوعى مل يغتسـلوا،  
وميلؤهم اخلوف من خماطر الشارع واملدرسة واجلرية، مبا فيها مـن عنـف   

  .)1("وخمدرات

استها اليت جيب علينا در -اعترافاا الصرحية  نفسها تواصل الوثيقة
ن كل هذه املشكالت ليست إال جانباً من املشكالت الكبرية أل -بالتفصيل

اليت على األمة أن تواجهها إذا كانت تريد االسـتعداد للقـرن القـادم،    
  . والدخول فيه قوية حمتفظة مبكانتها

إن نظرة على الواقع الفعلي للتعليم اليوم ونتائجه على مستوى الفرد 
صعوبات اليت تعوق تقدم األمة أو حىت دخوهلـا يف  واتمع، تظهر مدى ال

حلبة السباق العاملي، والتصدي ملصطلحات األلفية الثالثـة، مثـل ثـورة    
وأول هـذه  . املعلوماتية، والعوملة، والتلوث البيئي، والسالم العاملي وغريها

الصعوبات اليت تعوق تقدم األمة تتمثل يف املخرجات الضـعيفة للتعلـيم   
  : )2(اليوم

                                                        
وقائع المؤتمر التربوي التحدیات االجتماعیة وتربیة المعلم للقرن الحادي والعشرین ،  .جعنیني ، نعیمـ  )1(

 47. ، ص1995 ،، الجامعة األردنیة، عمانالعربي
 49.. ص. فسھالمرجع ن. جعنیني ، نعیمـ  )2(
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  . فمعظم الطالب ال يقرؤون وال يكتبون، وال يتواصلون بشكل جيد
  . ومعظم الطالب ال يفكرون وال يبدعون، وال يتأملون بشكل جيد
  . ومعظم الطالب ال يناقشون وال حياورون، وال جيادلون بشكل جيد

ومعظم الطالب ال ينتجون وال يبتكرون، وال يكتشـفون بشـكل   
  . جيد

حلادي والعشرين أن حيقق غالبية األطفـال  إن من حتديات القرن ا
 وكما يشري جيف سـربينج . جناحاً أكادميياً واجتماعياً مقبوالً يف املدرسة

Spring "  ًفإن فشل نسبة عالية من األطفال أكادميياً جيب أال يكون مقبـوال
وعالوة على ذلك، . يف أي دولة تصبو إىل حتقيق النجاح يف االقتصاد املعومل

اليت تطمح إىل أن تكون جمتمعات دميقراطية ال تستطيع أن حتقق فإن الدول 
تلك الغاية إذا ماكان ثلث سكاا يفتقرون إىل املهارات واحلـوافز الـيت   

  . )1("تدفعهم حنو املواطنة الصاحلة

  المناھج وتنمیة التفكیرـ  10ـ  4

يستخدم التدريس من اجل تنمية التفكري يف املناهج يف أربعة جماالت 
  :يسةرئ

مهارات التفكري عملية إدراكية اجتماعية ينبغي أن تركز على كيفية 
  .)2(تعلم الطالب واكتسابه ملختلف املعارف والعلوم

                                                        
 .42. ص ، 30 .جم 1 .ع .1989.رسالة المعلمالتطویر التربوي، : المدارس الریادیة .الفرح، وجیھـ  )1(
مكتبة الدار العربیة للكتاب،  : القاھرة .مفاھیم جدیدة التطور التعلیم في الوطن العربي .شحاتھ، حسنـ  )2(

 .29. ص .2001
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التفكري املتضمن يف املناهج عملية ديناميكية تدعو الطالب للتفاعـل  
  .واملشاركة مع أقرانه

إن تعلم كيفية التفكري يتجاوب مع الطموحات الشخصية ومع ذلك 
فإن جناح الطالب يف اكتساب مهارات التفكري اجليدة يتوقف على مـدى  

  .)1(الدافعية لدى املتعلم

إن التفكري يف جمال حمتوى املادة الدراسية يأيت بعد الفهم واالستيعاب 
  .ملختلف املفاهيم اليت تشكل املادة الدراسية

املثال لذلك فإن هناك أبعاداً رئيسة يف تعليم التفكري منها على سبيل 
إن تصميم الدرس يراعي تناوله عدداً حمدوداً من املواضيع وذلك : ال احلصر

لضمان حدوث دراسة عميقة له وبعد ذلك يتم عرضه بطريقـة منطقيـة   
مترابطة وبأسلوب متناسق، ومن مث مينح الطالب الفرصة املواتية ملمارسـة  

أسئلة تتحـدى  وحيرص املعلم على توجيه . التفكري قبل اإلجابة عن األسئلة
 .تفكري الطالب حبيث تناسب مستويام وقدرام وتتجاوب مع اهتمامام

وينبغي على املعلم أن يكون قدوة لتالميـذه يف جمـال الـتفكري العميـق     
واملنطقي، ويشجع التالميذ على تقـدمي الشـروحات وبيـان املـربرات     

  .واألسباب اليت تدعم حجتهم وآراءهم
  
  

                                                        
 . 22. ص .2002، الریاض، 81 .، ع ةمجلة المعرف .التعلیم في ھولنداـ  )1(
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م نھج المدرس ة المس تقبل باألح داث والتغی رات       ارتب اط   ـ  1ـ   10ـ   4

  الیومیة

ينبغي احلرص على تقوية أوامر الشراكة بني املدرسة والبيت وتفعيل 
ـ دور جمالس اآلباء واملعلمني لينعكس إجيابياً على العمليـة التعليمي  ة ــ

ـ التعلمية ليشعر اتمع أن املدرسة امتداد لـه وتسـعى لتحقي   ق ـــ
 إجناح رسالة املدرسة فيتابع اتمع احمللـي ميزانيـة   طموحاته فيسعى إىل

املدرسة ومشاريعها ويسعى لتمويل ما حتتاجه من تنفيذ بـرامج طموحـة   
ويتعاون معها يف حل بعض املشكالت مثل ظاهرة التسـرب والـدروس   

املناهج التقليدية تتسم باالنغالق إزاء املشـكالت   .اخلصوصية واالنضباط
ا يقتضيه عصر املعلوماتية الذي يزودنا برؤى متعددة العامة على العكس مم

  .وآراء خمتلفة وتنوع كبري
أما منهج مدرسة املستقبل فينأى عن التلقني واحلفظ واالسـترجاع  
ويركز على نقد املعرفة وانفتاح الفكر وإعمال العقل يف مـا نقـرأ مـن    

ـ   لة معلومات لذلك جيب أن ترتبط املناهج بالبيئة واملشـكالت ذات الص
باألحداث اليومية، وأن تتيح جماالً لألنشطة الفاعلة اليت تنعكس إجيابيا على 

وإذا اندمج الطالب مع األنشطة املدروسة فإنه سيجد معىن للـتعلم  .اتمع
  .)1(وفائدة جينيها هو وجمتمعه

                                                        
كلیة . ندوة مدرسة المستقبل. الثبات والتغیر في منھج مدرسة المستقبل .عبد الرحمن بن صالح المشیقحـ  )1(

 36.. ص. 2002أكتوبر  22/23.جامعة الملك سعود .التربیة
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وحىت حيقق منهج املدرسة اهلدف املرجو منه ينبغي أن يتم صـياغته  
حبيث يكون مرناً ومتضمناً أحداث وقضايا ذات وإعداده من قبل خمتصني 

مساس بالتغريات اليومية ومهوم اتمع حىت ال تكون هناك فجوة معلوماتية 
وكذلك ضرورة أن تكون األنشطة مرتبطة مبشـكالت البيئـة   . أو علمية

أي أن يكـون املنـهاج متجاوبـاً مـع     . اجلغرافية اليت يطبق فيها املنهاج
  . خمتلف ااالت االقتصادية واالجتماعيةاالحتياجات الفعلية يف

  مناھج مدرسة المستقبل وخدمة احتیاجات التنمیة ـ 2ـ  10ـ  4

على مدرسة املستقبل أن تبين مناهجها وفق دراسة واقعية تأخذ بعني 
االعتبار حاجات اتمع التنموية حبيث تصبح املدرسـة جـزءاً متكـامالً    

الطالب يف خمتلف املؤسسـات وتعمـل    وأساسياً من بيئة اتمع فينخرط
املدرسة على تأهيلهم لرفع سوية اتمع ودعم مؤسساته باخلربات الضرورية 
والكفاءات الالزمة الستمرار مسرية التنمية حىت ال تعمل املدرسـة علـى   

  .)1(عشرات العاطلني عن العمل غتفري

ب أن يكون إن االنتقال الفاعل إىل األلفية الثالثة بقوة واقتدار يتطل
الطالب مسلحاً بعقلية مفكرة ناقدة إبداعية وال يتم ذلك إال إذا كان املنهج 
الدراسي معداً جيداً ومشتمالً على مهارات التفكري الناقد وثقافة اإلبـداع  
مبتعداً عن األسلوب التلقيين حبيث نعمل على إعداد اجليل القادم للحيـاة  

ن منهاج مدرسة املستقبل جيب أن إ .وليس الجتياز اختبارات املدرسة فقط

                                                        
 .43. ص. السابقالمرجع . الفرح، وجیھـ  )1(
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يعتين بتعليم عدد من املهارات اليت تعترب من األمور األساسية اليت جيب أن 
  :)1(يتسلح ا طالب املستقبل وهي

  .مهارات حل املشكالتـ 
  .أسس االتصالـ 
  .املعرفة العلمية التكنولوجيةـ 

لي، وعلى وحىت تكون املدرسة فاعلة ينبغي أن تتفاعل مع اتمع احمل
وسائل اإلعالم أن تنشط لدعم العملية التعليمية التعلمية وكـذلك إثـراء   

وإذا مت التواصل بني املراكز البحثية واملؤسسات الصناعية  .املنهاج املدرسي
وكليات التربية لتحقيق الشراكة التربوية والتواصل بني تلك املؤسسـات  

   .ملكنا مقومات النجاح اإلنتاجية واخلدمية والتربوية فإننا نكون قد

عملية هادفة يقدم "هناك تعريف عام خلصائص التنمية يتمثل يف أا 
عليها اإلنسان من اجل زيادة رفاهية أولئك الذين يعيشون معاً يف جمتمـع  

  .)2("ما

وحيث أن التنمية عملية متواصلة فإن منهاج مدرسة املستقبل ينبغي 
سـني إدارة العمليـة التنمويـة    أن يأخذ ذلك يف احلسبان، وتعمل على حت

وحيث أن عملية التنمية عملية معقدة يف طبيعتها فال جيـب أن   .املستدامة
مثة حاجة ملخططني مـن  .تنحصر يف فئة معينة أو تناط بفرد أو مجاعة معينة

                                                        
 .38. ص. السابقالمرجع  .حعبد الرحمن بن صالح المشیقـ  )1(
   ،  األردن :عمان .38.م 1.ع .1997.العلمرسالة  المبادئ،مبادئھا ومظاھر ھذه  : الحدیثةالمدرسة ـ  )2(

 .37 .ص
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خمتلف ااالت االقتصادية والتربوية والزراعية والصناعية سواء يف القطاع 
ص وذلـك لضـمان حتقيـق التنميـة املنشـودة      العام أو يف القطاع اخلا

  .)1(والشاملة

  مناھج مدرسة المستقبل ف أھدا ـ 3ـ  10ـ  4

إن تطوير املناهج الدراسية ملدرسة املستقبل ينبغي أن ينبع من رؤية 
استشرافية لتحقيق أهداف قريبة املدى وأخرى بعيدة املدى، وال ميكـن أن  

ح الواعي على خربات املختصني يتحقق ذلك الطموح إال من خالل االنفتا
يف جماالت أخرى من غري التربويني أي املختصني يف جمـاالت االقتصـاد   

إن وجود احلوافز على املستوى القومي سوف يعمـل علـى    .واالجتماع
  :)2(إحداث التغيريات املطلوبة يتطلب تطوير املناهج توفر عدة عناصر منها

ـ  - اهج وتطويرهـا ملواكبـة   إدراك الرأي العام ألمهية حتسني املن
احلاجات املتغرية وعلى مجيع قطاعات اتمع االقتصادية واملهنية واإلعالمية 

  .توفري الدعم الالزم
تشكيل فريق مستنري من التربويني واإلعالميني لقيـادة مسـرية    -

  . تطوير التعليم وتوفري االعتمادات املالية الالزمة
التعليم وحتديد املعوقات، وبيان  التقومي املستمر لإلجناز يف مسرية -

  .موقف املناهج من الطالب مبختلف األصناف كاملتفوقني وبطيئي التعلم 
                                                        

. لتربیة في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرینا .السنبل ،عبد اهللابن  زعبد العزیـ  )1(
 46/47. ص. 2002 دیث،المكتب الجامعي الح:  اإلسكندریة

  46. ص. المرجع نفسھـ  )2(
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توفري نوعية راقية من التعليم جلميع الطالب والعمل على النهوض  -
  .بقدرام ومهارام

إن االهتمام بعلوم املستقبل مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيـا  
ت األوىل يف املرحلة االبتدائية مـع مراعـاة االسـتمرارية    يبدأ منذ اخلطوا

  .والتنسيق بني املناهج واستخدام الوسائل التعليمية
إذا كان من أهداف مدرسة املستقبل تنمية مهارات التفكري فإنـه  
ينبغي هلا أن تركز على أن حمتوى املادة جمرد أداة لنقل ما حتمله من مهارات 

ة مبكان أن يعرف املعلم كيف يعلم التفكري لطالبه التفكري ولذلك من األمهي
وينمي ذلك، وتدريب الطالب على مهارات التصنيف والتمييز واملوازنـة  
والتحليل إذ جيب أن ال ينحصر على عدد حمدود من الطالب املتفـوقني،  
وميكن للمعلم أن يستخدم أسلوب التعلّم التعاوين اجلمعـي والتنافسـي،   

ل املشكالت واالكتشاف واإلدراك البصري مبساعدة ويدرب طالبه على ح
  .)1(الرسوم لتعزيز عمليات التفكري

  

  

  

  

                                                        
ندوة المعالم األساسیة للمؤسسة المدرسیة في . الدلیل العملي :مدرسة المستقبل .محمد أكرم ،العدلونيـ  )1(

 .79. ص. 2000ماي  .قطر .الدوحة. القرن الحادي والعشرین
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  الفصل الرابع ةـخاتم

وإذا كان . لقد أصبح إيقاع السرعة والتغري السمة البارزة هلذا العصر
هذا اإليقاع يفرض على االقتصاديني والسياسيني يقظة مستمرة، وسعياً إىل 

إن احلاجة إىل . فروض على التربويني من باب أوىلالتفكري الدؤوب فإنه م
التطوير واإلصالح التربوي أصبحت أكثر إحلاحاً من ذي قبل، ولكنـها يف  
الوقت نفسه أصبحت أكثر حاجة للتخطيط السليم املبين علـى التقـومي   
الصحيح للواقع التعليمي، والتقييم الفعلي للمؤثرات املختلفة والشفافية اليت 

  . تربط بينهما
. إن طموح التربويني لالرتقاء مبستوى التعليم يزداد يوماً بعد يـوم 

وإن هذا الطموح هو الوقود الذي يبقي مشعة الـتفكري والعمـل مضـيئة    
وعند ترمجة هذه الطموحات إىل أفكار عملية ينبغي أال تغيـب  . باستمرار

من  األهداف األساسية للتعليم، وما تنبين عليه تلك األهدافوعن األنظار 
األسس الدينية واملبادئ االجتماعية والثقافية اليت متيز هذا اتمع عن غـريه  

  . من اتمعات
كما جيب أن يكون حاضراً دائماً عنـد الـتفكري يف التطـوير أن    

بـأي  -اإلجنازات األكادميية، واألنشطة الفكرية يف التعليم الميكن فصلها 
وقد . والعاطفية واألخالقية عن التطورات االجتماعية - شكل من األشكال

يف الوقت الذي : "هذه القضية عندما قال) من ماليزيا(أكد عبداحلليم أمحد 
نتحدث فيه عن التعليم والتصنيع والتقدم، فإن علينا أن نركز على حاجـة  

إننا حباجـة إىل  . البشرية املتزايدة إىل احملافظة على القيم الروحية واألخالقية
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إن اإلسالم يركز . له، لسنا حباجة إىل إنسان آيل أو آلةالكائن البشري بأكم
على سعادة البشرية بأكملها، وعلى رفاهية اتمع، وهذا ما يتعني علـى  

  .نظامنا التعليمي أن يهدف إىل حتقيقه
وقد هدفت هذه الورقة إىل التأمل يف بعض اجلوانب املرتبطة مبدرسة 

ن خطوات اإلصالح والتطـوير  والتأمل ما هو إال خطوة أوىل م. املستقبل
التربوي، ومن مث فهو عرضة للصواب واخلطأ، ولكنه قد يكون الشـرارة  
األوىل اليت تشحذ التفكري اجلاد يف كيفية الوصول إىل األهداف والنتـائج  
الصحيحة، كما قد يكون النافذة اليت تفتح على مشاهد جديدة تساعد يف 

  . اكتمال الصورة ووضوحها
م مبا بدأت به من التسليم بأمهية التطوير واإلصـالح  ختتاالوميكن ا

التربوي، وتقدير جهود مجيع املصلحني واملفكرين، والباحثني والعـاملني  
الذين يسعون إىل الرقي مبستوى التعليم الذي هو مفتاح الرقـي مبسـتوى   

وإن النافذة اليت فتحتها هذه الورقة تصب يف اهلدف نفسه وال تتعداه . األمم
  : ه، وللتذكري مبشاهد هذه النافذة ميكن اإلشارة إىل النقاط اآلتيةإىل غري

إن حتديد الغاية للوصول إىل مدرسة املستقبل أمر تتطلبـه مبـادئ   
 . التخطيط السليم

الوضوح يف حتديد املفاهيم واألهداف املرتبطة مبدرسة املستقبل يقلل 
 . من أسباب اخلالف واالختالف حول مدرسة املستقبل



     البحث الوثائقي في ظل مجتمع المعلوماتالمدرسة الحدیثة و: الفصل الرابع 
  

135

قعية يف النظر إىل مدرسة املستقبل تساعد يف حتقيـق األهـداف   الوا
 . املنشودة

النظر إىل مدارس اليوم على أا نواة مدارس املسـتقبل يسـاعد يف   
  . تطويرها والنهوض مبستواها

على أا وسـيلة  ) واحلاسبات اآللية بشكل خاص(النظر إىل التقنية 
ت ــالوحيدة، كما أا ليس جيدة للتعليم والتعلم، ولكنها ليست الوسيلة

الوسيلة األفضل، يساعد يف البحث عن بدائل أخرى، ووسـائل   -دائماً -
 . جديدة تكون يف متناول اجلميع

التركيز على املعلمني، وتطوير أدائهم التدريسي، وتدريبهم علـى  
  . استخدام التقنية بفاعلية يساعد يف حتقيق أهداف مدرسة املستقبل

على الشفافية والوضوح واملصارحة لواقع التعليم اليوم التقومي املبين  
يفيد يف العمل على حل مشكالت مـدارس اليـوم وتطويرهـا لتـتالءم     

  .وحاجات املستقبل القريب
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  الفصل الخامس
  التكوین والبحث الوثائقي 

Μ  
  تعریف مفھوم التكوین ـ  1ـ  5
  أسباب التكوین ـ  2ـ  5
  أھداف التكوین ـ  3ـ  5
  فوائد التكوین ـ  4ـ  5
  البرنامج التكویني ـ  5ـ  5

  شروطھ ـ 
 مستویاتھ ـ 
 مراحل وضعھ ـ 
 ھ ائق تطبیقوعـ 

  النشاطات التكوینیة ـ  6ـ  5
  اھج التكوینیة المنـ  7ـ  5
  المؤسسات التكوینیة ـ  8ـ  5
  المكتبي المكون ـ  9ـ  5

  أھمیتھ ـ 
 خصائصھ ـ 

  التدریب على البحث الوثائقي ـ  10ـ  5
  تطور المفھوم ـ 
 لمكتبي في ظل التطور التكنولوجي تدریب اـ 
 تدریب المستفیدین ـ 

  خاتمة الفصل الخامس 
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  الفصل الثاني 
  ائقــيالبحـث الوثالتكوین و 

Μ  
يف وقت تتسارع فيه التطورات التكنولوجية يف جمـال املعلومـات،   
وتتضاعف فيه أمهية املعلومات ، اصبح من الواجب على أفـراد اتمـع   
التدريب على حسن استخدام ثروة املعلومات ووسائلها املتعددة األشكال، 

خلدمات صبح اليوم يرتكز أساسا على نوعية اأإن النجاح . والتعامل معها 
اليت بإمكاننا أن نقدمها ، وحىت الدعم املادي واملوارد املالية فإا ال متـنح  

ه يتحتم علينـا إذن أن نكـون   ، فإنإبراز جناعة اخلدمة اليت نوفرها إالبعد
، قادرين على االستمرار يف التكوين وحتسني األداء، لالندماج الفعلي أكفاء

أن النظام التربوي ألي بلد هو املسؤول يف اتمع احلديث املعقد واملتغري ، 
املباشر عن تكوين األشخاص الذين سيشغلون املناصب واملسـؤوليات يف  
الدولة على مجيع املستويات ، ذلك كله جيعل هذه املؤسسـات التعليميـة   

  .حباجة إىل التغيري ،ومسايرة التجديد 
ت مع جميء التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات، اصبح جمـال املكتبـا  

وارد البشرية واملعلومات من أكرب ااالت احتياجا إىل التكوين اخلاص بامل
، وحىت بالنسبة إىل أفراد اتمع مستعملي املعلومـات،  العاملة ذا احلقل

  .املتعددة األشكال اووسائله
لقد جرت معاجلة موضوع التكوين ، للمكتبيني واملستفيدين على حد 

طورة، اضية بصورة يواكب العصر ، وتقنياته املتسواء يف السنوات القليلة امل
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، وهـم  أن هناك أشياء على اجلميع تعلمها، ودلت الكثري من التجارب" 
ل للعمل يف عامل املراجع قصد حتضريهم بصرة أفض )1("حباجة إىل موافقتها

يف الرقي ثقافية واجتماعية وتربوية، تساهم  ةمؤسس"واملكتبة هي . الرقمية
، ومن هذا املنطق أصبح تأهيل وتكوين املكـتيب  قدم العلمياحلضاري والت

  .)2("أمرا ملحا ... 

، ث التزويد باملعلومات ،كبرية جداوتعد فوائد اتمع احلديث من حي 
كما أن إمكانيات تطوير أفكار جديدة، وإحداث ضة يف عـامل التربيـة   

مسـت حـىت   مايت إن تأثريات االنفجار املعلو. )3(والتكوين، تبقى ضخمة
أما . ، العمليات التكوينية والقدرات اليت حيتاجها املتعلم احملتويات التربويـة
ذي أفرزته التكنولوجيات احلديثة للمعلومات،  فهو أمر ـجتاهل التطور ال

  . خطري ينفي وجودنا يف هذا اتمع 
املعلومات مهنيا ناجحا ،يتحتم عليه أن يستمر  يوحىت يبقى أخصائ 

إن التكوين الذي . جتاربه باستمرار، وذلك لتدعيم تكوينه األصلي يف إثراء 
يسري من طرف أشخاص آخرين،ال يكفي وحده ،بل حيتاج املهين كـذلك  

  .إىل حتسني أدائه ، وهو شيء يقوم به املوظف لوحده، ولصاحله فقط 

                                                        
 ،جع سابق، مر المراجع الرقمیة الخدمات المرجعیة في المكتبات الجامعیة .بد اللطیف صوفي ، عـ  )1(

  .194.ص
أعمال الندوة العربیة الثالثة لالتحاد ، المعلومات في خدمة التنمیة بالبالد العربیة ، بومعرافي ، بھجةـ  )2(

  .25، ص 1993مركز التوثیق القومي ، : ، تونس  العربي للمكتبات والمعلومات
)3(  - DAVIS ,B.H. Teachér of the future .Journal of the american society for information science. 

Nov.1996, N°.47 (11). P. 849-853. 
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إن العنصر البشري هو أهم شيء بالنسبة ألي مؤسسة،  وعدم تكوين  
. نتائجها وخيمة على املؤسسة كلها ؤدي إىل هفوات تكوناملوظفني، قد ي

وباملقابل يؤدي حتسني تكوين املـوارد البشـرية إىل تطـوير اخلـدمات     
  .واملنتوجات وكل نشاطات املؤسسة من الناحية النوعية 

وقبل أن نربز أمهية التكوين يف جمال املكتبات واملعلومات وعالقته     
وأن   أنه من األجدر أن حندد مفهوم التكوين، بالبحث الوثائقي ، يبدو لنا
لنوضح أمهية حتضري األجيال الصاعدة إىل جمتمع  ،نتطرق إىل جوانبه احملورية

  .الغذ
  تعریف مفھوم التكوین  ـ  1ـ  5

إن موضوع التكوين موضوع عام ، ومتشعب، ومـن الصـعب      
أوال ، ويتـأثر  اإلحاطة به كليا ،ألنه يتعلق باإلنسان بكل عمقه وتعقيداته 

الذي جعل مفهوم التكـوين ينـال    ءباحمليط املتغري واملتجدد ثانيا ، الشي
  .، ويتميز بتعاريف كثرية ومتنوعةاهتمام العديد من الناس، ومن املختصني

فالتكوين حسب برباوم، هو عملية حمـددة مسـبقا ،تطمـح إىل       
السلوكية، الـيت  اكتساب املتكون جمموعة من األمناط الفكرية، واملهارات 

  .)1(متكنه من القيام بوظيفة معينة
، وين أنه كمجمل املعـارف، والقـدرات  خمتص أخر يعرف التك   

  وقابلة للتوظيف   ،إىل كفاءات مؤهلة، للعمل الناجع ةوالسلوكات، املؤدي
                                                        

 تقویم برامج التكوین الجامعي لمھندسي اإللكتروتقني على ضوء المقاربة النفسیة، بو عبد اهللا ، محمد ـ  )1(
  .10ص 1996:قسنطینة : علم النفس وعلوم التربیة : ، رسالة ماجستیر 
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  .)1(الفوري يف إطار مهين

 فيعرف من جهته التكوين، بالفعل البيداغوجي، الذي أما  مينا جري  
يكتسب ،وليس جمرد تسجيل للمعلومات أو جمرد تعليم لعـادات معينـة    
وينبغي على التكوين حسب رأيه أن يسعى إىل البناء ،وإىل حتليل املعارف 

 ،يف، وامتالك املهارات، والكفاءاتالبيداغوجية، وإىل توضيح املكتسب املعر
 .)2(مع إمكانية استثمارها من جديد

ننا أن نستخلص، أن التكوين، يؤدي إىل من خالل هذه التعاريف ميك
  :لدى املتكون هي   ةتغيريات على ثالثة أصعدة أساسي

يعين تزويد املتكون باملعارف وتوضيح املكسـب  :  ـ الصعيد املعريف
  .املعريف بالنسبة إليه 

يعين امتالك املهارات وتنميتها من أجل حتسـني  :  ـ صعيد املهارات
  .إنتاجيته  األداء لدى املتكون، وزيادة
أي أن التكوين بإمكانه أن حيدث تغـيريا يف  :  ـ صعيد السلوكات

  .سلوكات املتكون النامجة عن تفاعله مع احمليط 
تقوم به املكتبـة   وبطريقة مبسطة ميكن توضيح مفهوم التكوين الذي

،  أنه يتجلى يف اإلجراءات الـيت تتخـذها   أو املستفيدين ،لصاحل العاملني
قية، لتقليص العوائق، اليت متنع هذا املستعمل من الوصول إىل املؤسسة الوثائ

                                                        
   .10. ، صالمرجع نفسھـ  )1(
  . 11. ص . المرجع نفسھـ  )2(
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الوثائق ،والولوج إىل املعلومات ، وغالبا ما تستجيب هذه اإلجـراءات إىل  
  .أهداف وإمكانيات املؤسسة اليت تقوم ذا التكوين

  أسباب التكوین  ـ  2ـ  5

ملكتبات هناك عدة أسباب جتعل املتكون حباجة إىل التكوين يف جمال ا   
  :واملعلومات نذكر من بينها 

ـ ال توجد مؤسسة توثيقية تشبه األخرى ، الشئء الذي يسـتوجب  
يف كل مرة التكوين للسيطرة على النظام التسيريي املطبـق، والسـتعمال   

  .املوجودة داخل كل نظام معلومات  لواستغالل الوسائ
ن أكفاء، وإىل ـ املكتبات احلالية معقدة وغري ناجعة، حتتاج إىل مسريي

مستعملني  يسيطرون على تقنيات البحث الوثائقي، مهما كـان النظـام   
  املطبق، ومهما كانت الوسائل املستعملة 

ـ سرعة فائقة يف تغيري الوسائل التكنولوجية يوازيها تطور بطيء جدا 
  .يف السلوكات اإلنسانية 

ا، مقارنة اليت متكننا من الوصول إىل املعلومات متخلفة جد لـ الوسائ
  .بوسائل إنتاج املعلومات 

حديثة ال حيسن  لـ رفض اإلنسان ألنظمة تسيريية ال يعرفها، ولوسائ
  . استعماهلا 
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ـ ضرورة التكوين ملسايرة التطور، والبقاء يف املنافسة، والتمكن من 
  .االندماج يف جمتمع معقد ومتغري 

  .ـ الرغبة الشخصية يف التكوين ،ويف جتديد املعرفة 
ـ نسبة الرسوب عالية يف األنظمة التربوية ، الشيء الـذي جيعـل   

  .التكوين يساعد املتكون على استدراك الوقت الضائع 

  أھداف التكوین  ـ  3ـ  5

ما دام أن العامل يتغري باستمرار، وما دام أن العامل حباجة إىل أشخاص 
وعناء، ديناميكيني ، عازمني على االندماج فيه، مهما كلف ذلك من جهد 

فبإمكاننا أن نعترب االستجابة إىل طموحات اتمع املتزايدة، من أهم أهداف 
  .التكوين 

والتكوين يف علم املكتبات واملعلومات، يهدف إىل متكني املتعلم ، من 
األخذ بأساسيات حقل املعلومات الواسـع كحـد أدىن  والـذي يلـيب     

  .)1(حد سواءاحتياجات كل من املتعلم املستخدم، واملهنة على 

فاهلدف من التكوين إذن هو تنمية قدرة الدارسني علـى التكييـف   
السلوكي، وتطوير اخلدمات، وفق املناهج واالجتاهات احلديثة، اليت تواكب 

  .)2(استخدام املعلومات
                                                        

بة ومطبعة اإلشعاع ، مكت: اإلسكندریة . تقنیة المعلومات ومكتبة المستقبل .الھوش ، أبو بكر محمودـ  )1(
  .239ص. 1996

وقائع الندوة . ، االتجاھات الحدیثة في تطویر مناھج علوم المكتبات و المعلومات  بومعرافي  بھجةـ  )2(
. التوجھات المستقبلیة: وضعیة دراسات المكتبات و المعلومات في الوطن العربي  العربیة الخامسة حول

   .36 .ص. 1995مركز التوثیق اإلعالمي ، : تونس 
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نظام التعليم أو التكوين يف جمال املكتبات يهدف إىل إعـداد ذلـك   
مركز املعلومات ،وينبغـي أن   الشخص الذي تناط به مسؤولية املكتبة أو

يكون مؤهال تأهيال أكادمييا خاصا وعلى مستوى عال ألداء عمل ختصصي 
  .)1(مبؤسسات املعلومات على اختالف أنواعها

إن املكتبات ومراكز املعلومات يف ظل عصر تكنولوجيا املعلومـات،  
اليت تعمل على إتاحة األدوات والوسائل الالزمة لتسهيل احلصـول علـى   

تسعى  )2(علومات، وتبادهلا، وجعلها يف متناول مستعمليها بسرعة وجناعةامل
لتجعل من التكوين حيقق مجلة من األهداف من خالل متكني املتدربني من 
تأهيل نوعي، ال يرتكز على أداء العمل اليدوي فحسب ،بل يشـمل أداء  

  .العمل احلديث بكل تقنياته ووسائله وأجهزته 
يتمكن املتكون من فهم سوق املعلومات، وكل وبفضل هذا التأهيل، 

لقد عرب أحد املختصني يف جمال املعلومات عن اهلـدف مـن   ، )3(أبعادها
إيصال املعرفة والتقنيات إىل املتدربني اليت بواسـطتها  : " التكوين مبا يلي 

يتمكنون من حتديد حاجام واقتناء املعلومات وتقييمها وتنظيمها وإنتاجها 
، ووضح أن أهداف التكوين تتمثل يف ثالثـة عناصـر    ) ")4امث االتصال 

  :أساسية 
                                                        

: الریاض .  أسس علمیة حدیثة مدخل منھجي عربي: المكتبات والمعلومات  . الھجرسي ، سعد محمدـ  )1(
  .109، ص1991دار المریخ ، 

دار الثقافة للنشر : ، القاھرة  التطورات الحدیثة في تكنولوجیا المعلومات،  عفیفيمحمود ، محمود ـ  )2(
   .5، ص،1994والتوزیع ، 

. أھدافھ، أنواعھ واتجاھاتھ الحدیثة: التكوین العالي في علوم المكتبات والمعلومات .صوفي، عبد اللطیفـ  )3(
  114. ، ص2002جامعة منتوري قسنطینة، : قسنطینة 

 (4) - LECOADIC, Y.F. Usage et usagers de l‘ information  . Paris : Nathan, 1997  . 
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يتحقق ذلك بعد أن نتعرف على األشخاص :  ترقية ثقافة املعلومات
  :الذين هم حباجة إىل تكوين مث نقوم ببعض اإلجراءات املتمثلة يف 

ـ القيام بعمليات حتسيسية ومببادرات لتشجيع هؤالء األشـخاص    
  .على التكوين 

  .ـ تطبيق االجتاه التسويقي إلبراز أمهية التكوين   
وذلك على مستوى كـل   ،طبيق سياسة تربوية حول املعلوماتـ ت  

  .املراحل التربوية 
: ترقية استعمال املنتوجات املعلوماتية وخدمات املعلومات وأنظمتـها 

  : ويتحقق هذا اهلدف من خالل بعض اإلجراءات امللموسة املتمثلة يف 
  .دريب األشخاص على كيفية احلصول على وثيقة باملكتبة ـ ت  
  .ـ تدريبهم على كيفية استعمال الوثيقة وقراءا بعد الوصول إليها   
ـ ـ تدريبهم على استعمال الوسائل التكنولوجيـة اجلدي    دة ـــ

للمعلومات واالتصال حىت يتمكن هؤالء األشخاص من اكتساب ثقافـة  
  .تكنولوجية 

مبعىن أنه من خالل التكوين، نسـتطيع أن   :  ملعلوماتتقييم أنظمة ا
نقدر جناعة املكتبة وفاعليتها، مما قد يدفعنا إىل  تغيري نظـام   املكتبـة، أو   

  : إعادة النظر يف هيكلتها 
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  فوائد التكوین  ـ  4ـ  5

فوائد التكوين كثرية، لذا جيب أن يصبح هذا املفهوم الشغل الشـاغل  
  :نا، ألنه يساعد الفرد على  بالنسبة ل )1(املعنوي

  .تأدية مهامه بطريقة ناجعة ـ         
  .ـ  حتقيق طموحاته        
ـ  اكتساب املعلومات واستغالهلا وتسيريها جيدا، وبطريقـة         

  .ذاتية 
  .ـ  التأقلم مع العمل        
  .ـ  جتديد القدرات الكتساب مهارات جديدة        
  .ة واألداء ـ  رفع الكفاء       
  .ـ الترقية املهنية واالجتماعية        

تجابة لطموحات اتمـع  كل هذه الفوائد ما هي يف احلقيقة إال اس  
املتمثلة يف حاجته إىل أشخاص أكفاء ديناميكني، راغبني وعازمني  ،املتزايدة

  .على االندماج فيه ،حىت ال يهمشوا ، بل يستمروا يف املنافسة 
  نامج التكویني البر ـ  5ـ  5

إن التوسع املتواصل يف املعرفة، ويف التقنيات، يدفع املختص أوال،      
واملتعلمني ثانيا، إىل احلاجة املاسة لرفع مستوى التأهيل، وملواكبـة املهـام   

                                                        )1(  - SHAUGHNESSY ,T.W.  Approaches to developing competencies in research libraries. Library 
trends.1992.p.23. 
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وحىت يتمكن املكون من حتقيق أهدافه وتلبية . املستجدة على عدة مستويات
كويين يساعد املكون علـى أداء  حاجيات املتكونني، جيب وضع برنامج ت

عند إعـداد هـذا الربنـامج التكـويين     . مهامه بشكل واضح ومضبوط 
يستوجب احترام بعض الضوابط املوضوعية ،حىت ال يكون عشوائيا تنقصه 

ويف رحاب جمتمع املعلومات ال ميكـن االسـتمرار يف   . املنهجية والفعالية
ن أشـخاص يف جمـال   تكوين منعدم النجاعة، حىت ولو أنه يصعب تكوي

املعلومات ينعدم لديهم إدراك احلاجـة إىل املعلومـات، ويفتقـدون إىل    
التحسيس بأمهية ثقافة املعلومات ، فإنه يبقى أساسيا يف عملية التكوين، أن 
حندد احملاور األولية لربامج تكوينية سديدة ،بعد حتديد حاجيات التكـوين  

،  الختيار نـوع التكـوين   بصفة عامة، وحاجيات املتكونني بصفة خاصة
  . املناسب، واملادة التكوينية املالئمة 

، و القدرات ، واالستعدادات اليت م لوائح تعرف باملهاراتووهناك الي
 نمراعيا بذلك مستويات التكوي.جيب على أي برنامج تكويين أن يأخذ ا 

  :وحاجات الفئات اخلاضعة للتكوين ، نذكر منها على وجه اخلصوص 
  .خدام املكتبة وما فيها من فهارس وجتهيزات وتقنيات حديثة ـ است

  .ةعة منها واإللكترونيوـ الرجع إىل مصادر املعلومات املطب
  ـ القدرة على استخدام املالمس بصورة مهنية سريعة 

  .ـ براعة االتصال على اخلط ، واالتصال عن بعد 
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ختيار أفضل ـ مهارات البحث يف  اإلنترنت ، مبا فيها القدرة على ا
  .نقاط النطالق البحث على اخلط 

مساعدة  املستفيدين على و رة على البحث يف قاعد البيانات،ـ القد
  .)1(البحث تاخلط ، ووضع إستراتيجيا

وتعد هذه القدرات ما يف حكمها مهارات جيب التحكم فيها يف جمتمع 
  املعلومات 

ننا كثريا ما مل جيب على هذه الربامج االهتمام بتكوين املستفيدين أل
هؤالء، ونركز اهتمامنا على تكوين املكتبني والعاملني يف املكتبات ومراكز 

، قضية ال يسـتهان ـا  " ستفيدين هي التوثيق واملعلومات ، إن تكوين امل
  ...الجيوز بأي حال من األحوال التقليل من أمهيتها 

ـ باملستفيدين أمر يف غاية األمهية ، وجيب وضعه  نإن تكوي ني ـــ
   .)2(" األولويات

  شروطـــــھ  ـ  1 ـ  1ـ  5

حىت يكون التكوين منهجيا وعلميا فالبد أن يعتمد على برنامج حمدد   
  :له ضوابط وشروط معينة نذكر منها 

                                                        
 ، مرجع سابق، ات الجامعیةالمراجع الرقمیة والخدمات المرجعیة في المكتب .صوفي، عبد اللطیفـ  )1(

  .196.ص
  .212.، ص نفسھالمرجع  .صوفي، عبد اللطیفـ  )2(
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ـ أن يكون هادفا يتحصل منه املتكون على املعرفة ويتمكن مـن     
  .التحكم يف أداء مهارات معينة 

يتمثل يف اإلعداد ألداء مهنة أو حرفة ما أو ـ أن يكون له غرض    
  .لتحسني أو جتديد كيفية القيام ا 

  .ـ أن يكون حمددا من حيث اال الزمين الذي يتم فيه    
  .ـ أن يكون واقعيا    
  .ـ أن يكون قابال للتطبيق    
ـ أن يكون مفهوما من طرف املكون املشـرف علـى العمليـة       

  .التكوينية 
  .يكون مالئما ملستويات املشاركني ، وحاجام ، متطلبام ـ أن    
  .ـ أن يكون مبنيا على أسس نظرية وتطبيقية أساسا    
ـ أن يكون مالئما لنوع العمل أو النشاط الذي سيؤدى من طرف    

  .املتكون
  مستویاتھ   ـ  2ـ  5 ـ  5

ذين ختتلف مستويات الربنامج التكويين حسب مستوى املستفيدين ال  
يتلقون التدريب، ومتاشيا مع أهداف التكوين املسطرة ، لذا فإنـه ميكـن   

  :تقسيم هذه الربامج إىل 
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تتمثل يف توجيه املستفيد وسط مؤسسة توثيقية، :  ـ برامج تعريفية
حلها أو يف تقدمي شامل لطريقة تنظيم هـذه املؤسسـة والتعريـف مبصـا    

  .وخدماا
دريب شامل للمسـتفيد حـول   تتمثل يف ت: ـ برامج تأهيلية عامة

  .مصاحل معينة، تابعة هلذه املؤسسة التوثيقية 
تتجلى يف تكوين املستفيد على :  ـ برامج تنمية مهارات متخصصة

  .استخدام وسيلة حبث معينة، أو أوعية معلومات حمددة 
تعين هذه الربامج الفئات :  ـ برامج تكوينية أكادميية يف االختصاص

فسهم، يف جمال املكتبات واملعلومات  أو املكتبيني أن املقبلة على التخصص
، وتتميز مقررات هـذا الربنـامج بـالتعمق يف    وفق مبدأ التكوين املستمر

االختصاص ويف طول مدة التكوين حسب نـوع الشـهادة احملضـرة، أو    
  .حسب التقنيات اجلديدة بالنسبة للتكوين املستمر 

  ھ ــــــمراحل وضع ـ  3ـ  5 ـ  5

ينبغي احترام ثالث مراحل  ضع برنامج تكويين حول املعلوماتعند و
  :أساسية

  : هذه املرحلة عدة إجراءات عملية تتمثل يف  يتراع:  المرحلة األولى
  .ـ دراسة برامج مشاة 
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مؤسسة عمومية ، مدرسـة خاصـة ،   (ـ دراسة اإلطار املؤسسايت 
  ....)جامعة ، شركة 

  .لتوجهام ـ دراسة لنوعية جمتمع املتكونني و
  .ـ حتديد العينة التجريبية 
  .ـ حتديد اال اجلغرايف 

  .ـ تقييم اإلمكانيات البشرية واملادية 
  :ـ التخطيط املفصل للربنامج و يشتمل على 

  .ـ حتديد الفئة أو الفئات ، ومستويام 
 .ـ حتديد األهداف 

 .ـ حتديد الوسائل البيداغوجية 

 .ين  ـ حتديد الوقت الالزم للتكو

 .ـ حتديد طرق التقييم 

 ـ حتديد امليزانية 

 .ـ حتديد االحتياجات 

  :تتخلل هذه املرحلة عدة إجراءات عملية نذكر منها :  المرحلة الثانیة
  ـ التعريف بالربنامج     
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  .ـ حتضري الوثائق البيداغوجية     
  . ـ جتريب الربنامج على عينة أولية من جمتمع املتمرنني    
  .تقييم هذه العملية ـ     
  .ـ تصحيح األهداف     
  .ـ تطبيق الربنامج ائيا    

  :تتمثل إجراءات هذه املرحلة فيما يلي:  المرحلة الثالثة
  .ـ إعادة النظر يف الربنامج تبقى عملية مستمرة     
  .ـ إدخال اإلضافات والتسهيالت الالزمة     
  .رات التربوية ـ اإلطالع واملطالعة ملسايرة االبتكا    
سنوات مع إمكانية تغيري هذا  5إىل  4ـ العمل ذا الربنامج مدة     

الربنامج قبل مضي هذه الفترة الزمنية،  إذا ما تغريت حاجيات املشاركني 
  .وتطلعام هذا فضال عن التقدم اخلاص يف امليدان  

هناك عند تطبيق الربنامج التكويين ، :  ھعوائق تطبیق  ـ   4ـ   5ـ   5
عدة صعوبات ميكن أن تواجه املكون، وحىت العملية التكوينية ككل ، من 

  :بني هذه العوائق نذكر ما يلي 
  .ـ صعوبة حتديد حاجيات املشاركني     
  .ـ صعوبة االستجابة إىل كل حاجيات املشاركني     
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  .ـ نقص االهتمام من طرف املشاركني     
  . اركنيـ نقص االنسجام بني مستوى املش    
  .ـ نقص الفضولية لدى املشاركني     
فني علـى تطبيـق الربنـامج    ـ نقص التكوين عند بعض املشر    
  .التكويين
  .ـ نقص االهتمام من طرف املشرفني على هذا الربنامج     
  .التكوين لدى الوصاية  ةـ نقص التحسيس بأمهية وفائد   
فيمـا يتعلـق باـال    ـ نقص اإلمكانيات املادية واملالية خاصة    

  .التطبيقي 
  النشاطات التكوینیة  ـ  6ـ  5

عند تكوين املتعلمني ميكن اختيار نشاط أو نشاطات تكوينية حمـددة   
حسب أهداف الربنامج التكويين املسطر وحسب اإلمكانيات املتوفرة ، من 

  :بني هذه النشاطات نذكر 
ت مبنيـة علـى   وهي عبارة عن مداخال:  احملاضرات التقليديةـ     

  .توضيحات نظرية 
من األجدر أن تكون موجهة حتت إشراف مكـتيب   :الزيارات ـ     

إىل املتكون قبل دخوله إىل املؤسسة " دليل الزائر " خمتص إضافة إىل تسليم 
  .الوثائقية 
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وهي وثائق ينجزهـا املكـتيب   :   النشرات اإلعالمية والتعليميةـ     
 دف إعالمهم بكل ما خيص املؤسسة الوثائقية، املختص لصاحل املتكونني

، ببليوغرافيات(تقدمه هذه املؤسسة إضافة إىل توضيح أمور كثرية خاصة مبا 
  ).فهارس ، أدلة أو غريها 

عبارة عن تظاهرات علمية متنوعة من حماضرات :  األيام الدراسيةـ    
  ... علمية متنوعة و ورشات عمل ومعارض

تكون قصرية املدى ومكثفة،  أو تدوم فتـرة   وقد:   التربصاتـ    
  .طويلة من الزمن، أين يكون التكوين ميدانيا 

مباشرة من طرف املختصر  لتستعمل الوسائ:  التطبيقات العملية ـ    
  .حتت أنظار املتكونني 

يقوم املتكون باختيار موضوع حبث أو :  اإلشراف على دراساتـ    
دراسة والبحث،  حتـت إشـراف   ل المشروع ،ويقوم بإجنازه ،من خال

  .املكون
يوجـه املخـتص املتكـون حنـو     :  التكوين عن طريق احلاسوبـ   

  .احلاسوب للتدريب الذايت حول مواضيع مربجمة على اجلهاز 
إعـداد الشـفافات ،   :  اإلجنازات السمعية البصرية واإللكترونيـة ـ   

  ....األشرطة السمعية البصرية ، املليزرات ، مواقع ويب 
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، وهو يشغل اليوم حيزا هاما من اهتمامـات   التكوين عن بعدـ  
  .املهنيني بالتكوين يف الدول املتقدمة 

  المناھج التكوینیة  ـ 7ـ  5

املعلومات ناجعا ، يتطلب من مـدارس   يحىت يكون تكوين أخصائ  
وأقسام املكتبات واملعلومات أن تضع مناهج مرنة،  تستجيب إىل احلاجيات 

، عليها كذلك أن تتعرف اليت تتطور بدورها  مع اتمع  دة للمهنة،املتجد
، وذلك لتحضري املعلومات،  وتطلعاته يعلى احلاجيات املستقبلية ألخصائ

  . ، مستقبل التخصص املالئم لتوقعات هؤالء املختصني الربامج
ذكر الدكتورة بومعرايف يف جمال املعلومات، بعض العوامل األساسية تو
ب األخذ ا عند تطوير مناهج يف هذا االختصاص، واملتمثلة فيمـا  اليت جي
  : )1(يلي

وهي اليت متلي احلاجة إىل تطوير املناهج :  أ ـ العوامل الشرطية املسبقة 
  .مثل فتح أقسام جديدة يف هذا االختصاص 

وهي حاجات املهنة وتطوراا ، الشيء الـذي   :ب ـ العوامل البيئية  
  .سني املناهج يدفع إىل تغيري وحت

وهي املتعلقة بتحسني مستوى التدريس داخل   :ج ـ العوامل الداخلية  
  .املؤسسة التكوينية ، وذلك بتوفري اإلمكانيات املتنوعة الالزمة 

                                                        
الندوة العربیة االتجاھات الحدیثة في تطویر مناھج علوم المكتبات والمعلومات ، . بومعرافي ، بھیجة ـ  )1(

ات التوجھ: الخامسة للمعلومات حول وضعیة دراسات المكتبات والمعلومات في الوطن العربي 
  .132ص . المرجع السابق.   المستقبلیة
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  :وللمناهج التكوينية أهداف تتمثل فيما يلي 
  .ـ  إثراء دائم للمعرفة اليت تتغري باستمرار وبسرعة  
  .لعمل املتغرية ـ االستجابة إىل سوق ا 
ـ إدماج املهارات اجلديدة اليت يتطلبها سوق العمل ، وذلك كلمـا   

  .دعت احلاجة إىل ذلك  
ـ إدخال التقنيات البيداغوجية والتعليمية اجلديدة الـيت تتماشـى    

  .واحلاجيات التكوينية، لإلملام ذه املهارات 
ذي يستوعب املنهج اجليد هو ال" من خالل كل هذه العوامل نفهم أن 
  .)1(" التغريات ويبقى يف حالة مستمرة من التطور

   المؤسسات التكوینیة ـ  8ـ  5

إن املكتيب حباجة إىل تكوين ميكنه من إعداد املصفاة اليت حيتاجها عند 
و املتكـون يف  . انتقاء املعلومات املستخرجة من جمتمع ينفجر باملعلومات 

من أي متعلم آخر إىل االسـتقاللية،   جمال املكتبات واملعلومات حيتاج أكثر 
جيب أن  )2(آليت ال ميكن أبدا أن تكون عملية ارجتالية ، بل هي عملية تربوية

  .تؤخذ بعني االعتبار
إنه بإمكان أقسام املؤسسات التكوينية، أن تلعـب دورا ناجحـا يف   

 :املهمة التكوينية ،إذا استطاعت أن توفر العناصر األتية
                                                        

  .134.المرجع نفسھ ، صـ  )1(
)2(  - LE MEUR ,Y . op. cit . P. 9 – 11 . 
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 تمع ـ التفتح على ا.  
  .ـ االبتعاد عن التدريس املوسوعي املبين على احلفظ والتلقني  
ـ اعتبار األستاذ أو املكون مصدرا من املصادر األخرى، ال اكثر وال  
  .أقل 

  .ـ رفض التقيد املطلق بربامج جامدة  
  .ـ التفكري مبفهوم التكوين بدل مفهوم التعليم  
استثمارها يف أي جمال ـ العمل على وضع سلوكات وعادات ميكن  

  .من جماالت احلياة 
ـ توفري املدرسني واملكونني األكفاء القادرين هم كذلك على إعادة  

  . هالتكوين واالستمرارية في
  .ـ وضع حاجيات املتكونني يف مركز العملية التكوينية  
  .ـ التعرف املستمر على احلاجيات احلالية واملستقبلية للمهنيني  
  .ى تأثري التطور على املهنة ـ الوعي مبد 
  .ـ وضع مناهج تكوينية مرنة  

 ،تجهيزات من طرف أخصائي املعلومـات إن القدرة على استعمال ال
غري أن هذا الشرط غري .شرط ضروري للوصول إىل املعلومات اإللكترونية 
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اليت  ،القدرة ،حتكم يف املعلومات ذااكاف لوحده، بل جيب أن يرافق هذه 
  .)1(تهذه التجهيزا هي حتويها

إذا كان من املهم جدا بالنسبة لنا أن نسيطر على التقنيات ، فإنه مـن  
املهم كذلك أن تكون لدينا منهجية وثقافة حول استعمال هذه التقنيـات،  

وعلـى  . اليت ما هي يف احلقيقة إال وسيلة ، هلا جوانبها اإلجيابية والسلبية 
ألمور، حىت جتعل املتكون يتعـرف  املؤسسات التكوينية أن تعي بكل هذه ا

على نقائص األجهزة املستعملة يف جمال املعلومات إضـافة إىل إمكانيتـها   
وقدراا التطورية ، وبذلك يكتسب املتكون ثقافة تكنولوجية تساعده على 

نفهم من كل هذا أنه يف عملية التكوين،ال يكفي . مواجهة جمتمع املعلومات
بل األهم، هو أن يتعلم ،كيفية ، تعمال وسيلة ماأن يتعلم املتكون كيفية اس

ومن املهم كذلك تقييم العملية . حتصيل حاجته من املعلومات واإلفادة منها 
التكوينية مهما كان نوعها، حىت نتأكد من نتيجـة االسـتثمار بالنسـبة    

. للمتكون أوال ، واملؤسسة املكونة ثانيا ، وأخريا بالنسبة للمجتمع ككـل 
الـربامج التكوينيـة   " املؤسسـات التكوينيـة أن تـرفض     وينبغي على
وين املسخر يسـاهم يف  ، وان تعرف إذا كان التكغري املرنة )2("االستبدادية
العلمي، الثقايف  أم ، تربوي، املؤسسة واتمع على املستوى التطوير الفرد

، وأن تربز جدوى وفائدة هذا التكوين، حىت تساهم كـل األطـراف   ال
  .املؤسسة يف بلورته الفاعلة ب

  :ومن بني أهم هذه املشكالت نذكر 
                                                        )1(  - BLANQUET, M. F.  S 'approprier l'information électronique. BBF . 1999, N° ,5. P. 21. 

)2(  - POCHET, B. , THIRION , P.  op.  cit. P. 22 . 
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، ضعف تركيزهـا علـى الغايـات     نـ غموض أهداف التكوي  
  .ع من أنواعه ، يف خمتلف املستويات واألساسية املنشودة من كل ن

  .ـ ضعف مناهج التكوين ، كما وكيفا   
  .يق ب بني معاهد التكوين ، ومكتبات التطبوـ غياب التنسيق املطل  
  ا يبقـى    اـ غياب املخابر  والورشات بتجهيزااحلديثة ، وبـدو

  .التكوين قاصرا عن التحكم يف سوق العمل 
  .  ـ ضعف خربة الكوادر املؤطرة يف التحكم بتقنيات املعلومات   
ـ غياب املكتبات الكربى ، مراكز املعلومات احلديثة الـيت متاثـل     

  .)1(قدمةمكتبات التكوين يف الدول املت

وباإلضافة إىل تطوير التكوين يف جمال املعلومات ، ينبغي على مشريف 
املؤسسات التكوينية أن يشاركوا مشاركة فعالة يف رسم السياسة الوطنيـة  
للمعلومات، ويف وضع النظام املناسب هلا، من خالل تطوير التفكري الدائم 

  .)2(حول استعماالت املعلومات واالتصال ا

تكوين خمتص املعلومات ناجحا، يتطلب من املؤسسـات   حىت يكون
التكوينية أن تتعرف بفضل املختصني أنفسهم على حاجيات املتكونني حىت 

إن التعرف على . تضع مناهج مرنة تستجيب إىل التطلعات املتجددة للمهنة
احلاجيات املستقبلية ملخص املعلومات وتطلعاته يساعد هـذه املؤسسـات   

                                                        
  .117.ص.المرجع نفسھ  .بد اللطیف صوفي ، عـ  )1(

)2(  - LEMEUR , Y. op.cit. p.11 



     التكوین والبحث الوثائقي: الفصل الخامس 
  

159

وعلى ، ضري الربامج املالئمة لتوقعات هؤالء املتخصصني التكوينية على حت
، ى مواصلة التكوين ملسايرة التطوروضع باستمرار برامج تساعد املختص عل

إذا  صعب على خمتص املعلومات حتديد حاجياته املستقبلية مـن حيـث   
القدرات اليت حيتاجها لتسيري مكتبة الغد ، فإنه يصعب علـى املؤسسـات   

من خالل ذلك نستنتج . ستجابة إىل حاجياته من حيث التكوينالتكوينية اال
أن مسؤولية املكتيب فيما خيص النتائج السلبية املترتبة عن هذا النقص كبرية 

أن وعيه باحلاجة إىل املعلومات شيء . جدا ، وعليه إذن أن يتفطن إىل ذلك
  .مهم يدل على أنه يكسب ثقافة حول املعلومات 

ال املكتبات واملعلومات يف بالدنا من مجلة من التكوين يف جم ويشكو
املخابر ورا باملناهج والطرائق، و، مربدءا من األهداف املرسومة" كالت املش

والتجهيزات وانتهاء بالوسائل التطبيقات امليدانية، مـع ضـعف تكـوين    
  .)1(" األساتذة املؤطرين

  المكتبي المكون ـ  9ـ  5

ة يف عمليات البناء والتشييد يف شىت إن العنصر البشري هو حجر الزاوي
ومن البديهي أن يكون عنصرا مـؤثرا و متـأثرا يف التحـوالت    . امليادين

والتغيريات احلاصلة، بسبب الظروف املختلفة احمليطة به،  وهذا ما ينطبـق  
على املكتبيني خاصة يف ظل التطورات التكنولوجيـة احلديثـة يف جمـال    

غريات منحت إىل هـؤالء املهنـيني أدوارا   املعلومات،  وما أفرزته من مت
                                                        

 ھالتكوین العالي في علم المكتبات و المعلومات ، أھدافھ ، أنواعھ ، واتجاھات. عبد اللطیف صوفي ، ـ  )1(
  .116.ص.المرجع السابق .  الحدیثة
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جديدة ودفعتهم إىل استخدام هذه اآلليات احلديثة يف أعماهلم حيث يزيـد  
وملواجهة هذه التغيريات ينبغي على املهـين أن   .)1(اتصاهلم وارتباطهم ا

  . )2(يغري عقليته ومفاهيمه وأساليبه وأدواته يف فهم الواقع ويف إدارة األشياء

علـى االسـتجابة حلاجيـات    إن كفاءة املتخصص تربز يف قدرتـه  
ومتكنه من إيصال معارفه إىل اآلخرين برغم وجود الصـعوبات   ،املتكونني

ر فيـه  وحىت ينجح املهين يف هذه العملية، البد أن تتـوف . الكثرية واملتنوعة
  .، مسؤولياته ، وأمهيته يف املؤسسة واتمعبعض املواصفات، تربز مهامه

  ھ ـــأھمیت ـ 1ـ  9ـ  5

يتطلـب قـدرات متطـورة    ... تإن االنتقال إىل جمتمع املعلوما"  
ومادام أن سبل السيطرة على كيفيـة اسـتعمال املعلومـات    . )3("للتأقلم

، عويصة بالنسبة للمجتمعـات احلديثـة  أصبحت تشكل إحدى املشاكل ال
أن يوظفها مـن  فذلك يعترب ورقة راحبة يف يد املختص يف املعلومات، ميكن 

خالل مساعدته ألفراد اتمع على حسن استخدام املعلومات، والسـيطرة  
، تأخروا عن مواكبة ثورة املعلومـات على تقنيات البحث عنها، حىت ال ي

فمهمـا أحببنـا أم    )4(وحىت ال يصبحوا مبثابة الطبقة الكادحة هلذا العـامل 
للـدخول يف عـامل   ، ينبغي أن نعمل على حتضري األجيال احلاليـة  كرهنا

                                                        
االتجاھات الحدیثة في . اإلنترنت في المكتبة العربیة محمد عبد الھادي ، زین العابدین ، استخدام شبكةـ  )1(

   .135.ص.3، ع،  1995المكتبات والمعلومات ، 
   .189 .ص.  495، ع  2000، فیفیر  مجلة العربيحرب ، علي ، العمل بسرعة الفكر ، ـ  )2(

)3(  - BLANQUET, M.F. op.cit. P 22 . 
)4(  - BLANQUET, M.F. Idem. P 23. 
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إن "  )1("التطورات التكنولوجية، ويف جمتمع أساسه املعلومـات واملعرفـة  
  .)2(املكتبة هي مبثابة املفتاح الذي يفتح أبواب الطرق السريعة للمعلومات

وبفضل املفاهيم واالبتكارات التربوية احلديثة، تطور جمـال التربيـة   
ا كان يعترب املصدر األساسي والتعليم، وأصبح املعلم عبارة عن موجة، بعدم

لتلقني املعرفة ، لقد أصبح للتوثيق دور حموري يف العملية التعليمية ، إضافة 
إىل أمهية استقاللية املتعلم ، الشيء الذي زاد من أمهية مهام خمتص املكتبات 

فالتلميذ الذي . واملعلومات من خالل مسامهته الفعالة يف العملية التعليمية 
ىت املؤسسات التوثيقية املوجودة بكل املراحل التعليمية، يكون مير حتما بش

ملسـاعدته  يف  مشـروعه     حباجة إىل خمتص يف املكتبـات واملعلومـات،  
جامعيـة ـا خمتصـون يف أمت     ،  وحىت  باجلامعة هناك مكتباتالتعليمي

االستعداد ملساعدة الطلبة، واألساتذة يف مشـاريعهم التربويـة والعلميـة    
  .ة والبحثي

املؤسسات التعليمية فهناك مكتبات دور الثقافة ، املكتبات  جأما خار
العامة ، ومكتبات األحياء تستقبل هؤالء التالميذ واملعلمـني واألسـاتذة   
وشرائح أخرى من اتمع ، فاحلضور الدائم والناجع ملخـتص املكتبـات   

ومـن خـالل    .واملعلومات ذه املؤسسات من خالل خدمته للمجتمع 
النشاط واحليوية والتكوين والفعالية سيزيد املهنة أمهية ويعطيها فضاءا أوسع 

                                                        )1(  - JACOBS , M.  op . cit. P. 67 . 
)2(  - ABID , A. , GIAPPICONI,T.  La Révision du Manifeste de l  Unesco sur les Bibliothèques . BBF. 

1995, n. 4 , n.40, p.8-14. 
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خمتص املعلومات أن  ىيبقى إذن عل. من الناحية الثقافية، وحىت االجتماعية
  .املسافة املوجودة بني املكتبة واتمع  صيعمل على تقلي

مات أما يف املؤسسات االقتصادية، فهناك شرائح أخرى حباجة إىل معلو
علمية وتقنية تستقيها من مراكز التوثيق املوجودة ذه املؤسسات، واملسرية 
من طرف خمتص، بإمكانه أن يلعب دورا أساسيا بالنسبة إىل تسيري نظـام  
املعلومات، وأن يشارك يف ترقية النشاط االقتصادي للمؤسسـة ،بفضـل   

ية توظيف املعلومات كعنصر حيـوي يف العمليـة التسـريية ، التسـويق    
  :ميكن تدعيم هذا اجلانب من خالل القول اآليت. والتجارية

لوقت املناسب ميلك عناصر القوة من ميلك املعلومات الصحيحة يف ا" 
يف كـل شـيء، وال يسـمح    السيطرة يف عامل متغري، يستند على العلم و

  .)1("العشوائية باالرجتال و

واسعة، و  وبفضل وظيفته هذه اليت ميكن أداؤها على مستوى جماالت
خمتلفة باتمع، ميكن ملختص املكتبات واملعلومات أن يـؤثر يف شـرائح   

، كوينه جيدافكلما كان ت. عديدة ومتنوعة من الفئات املهنية واالجتماعية 
كلما اقتنع أفراد اتمع بكفاءته،  بل  وكلما  استطاع   أن يـربز أمهيـة   

، واتمع ، كلما ، املؤسسات ائدة كل من املتكوننياملهام اليت يقوم ا لف
، يف تسيري أمور  الفرد  واتمعتفطن هؤالء األفراد إىل مكانة  هذا اال 

املـثقفني، ومـن    ،  مـن الدعم  من املشاركني يف التكوينذلك سيجد  
                                                        

، القاھرة الدار المصریة تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات ،  مكاوي ، حسان عمادـ  )1(
  .27. ص .1997یة ، اللبنان
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، واخلرباء، والفنيني، وحىت من رجال السياسة الذين تكونوا يف يوم املسريين
وإذا . ت، قبل أن يتقلدوا  كل هذه املسـؤوليات ما على يد خمتص املعلوما

، عتراف بأمهية املهنة من كل هؤالءمتكن خمتص املعلومات من نزع هذا اال
ضمن اندماجه يف اتمع، وضمن الفرصة إلثبات وجوده، ودعم مركـزه  

  .االجتماعي واملهين أكثر فأكثر، بالعمل اجلاد والكفاءة والسلوك املالئم 
  ھ ـــــئصخصاـ  2ـ  9ـ  5

حىت يتمكن املكون من مواجهة الكثري من الصعوبات اليت يصـادفها  
  :عند تكوين املتمرنني ، عليه أن يتميز ببعض اخلصائص 

أي لديه معرفة واسـعة يف االختصـاص   (ـ مؤهل لتكوين اآلخرين 
  ).،ومعرفة يف اال التربوي ، إضافة إىل خربة ميدانية 

أي لديه القدرة على (  أسلوب العرض ـ  لديه القدرة على التدرج يف
  ).التحليل وإدراك قدرة االستيعاب عند املتكون 

ـ لديه القدرة على حتليل اهلدف النهائي من التكوين، ومن مث السعي 
  .للوصول إىل حتقيقه بكل روح مسؤولة 

ـ لديه الرزانة الكافية المتصاص انفعاالت املتكونني، والتعامل مـع  
  .سلوكات خمتلفة 

  .ـ لديه روح االتصال للتعامل مع املتكونني 
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  .)1(ـ لديه شخصية قادرة على جلب املتكونني وخاصة املبتدئني منهم
  .ـ متفتح ألفكار اآلخرين، ومشجع ملبادرات املتكونني 

  .ـ متميز بالنشاط واحليوية والصحة اجليدة 
  .ـ لديه القدرة على التقييم 

ر مستقبل مكتبات الغد ينتمـي إىل  إضافة إىل كل هذا ميكن اعتبا    
الذين يتحكمون يف البحث عن املعلومات، وحسن انتقائها، ويف القـدرة  

  .)2(على إجناز األدوات اليت نعتمد عليها لإلحبار يف ااالت االفتراضية

 التدریب على البحث الوثائقي  ـ  10ـ  5
  تطور المفھوم  ـ  1ـ  10ـ  5

ـ ئقي هـي خدمـة قدمه  إن التدريب على البحث الوثا ا ـــــ
 سـنة  180 املكتبيون بالواليات املتحـدة األمريكيـة منـذ أكثـر مـن     

Bibliographic instruction  )3( ومــلقد عرف بعض املختصني هذا املفه 
باال يف علم املكتبات الذي يتعلق بإيصال إستراتيجيات لآلخرين دف " 

تعليمية عرف التـدريب علـى   مع تغري الربامج ال. )4("تاستعمال املكتبا
                                                        )1(  - WHITLATCH, J. CHAIR, N. Professional competencies for reference and user services 

librarians. Reference and user services quarterly. 2003, vol. 42, N°. 4, p. 290 
)2(  - KUMY ,T. ,  CLEVELAND , G.  the digital  library: myths and challenges. IFLA Journal .1998, 

N°.24, p.107-113. 
)3(  - GRAFF , R,  et al . Library user instruction on the world wide web (en ligne ) 2004 (2004-05-09) 

disponible sur Internet :  http //w w w . personal amich .edu / kshwart / ed 601/ library.htm 

)4(  - LANDRUM , R. E .MUENCH , D,M.  Assessing students library skills and knowledge:  

Psychological Report . 1994, n.75, p.1619. 
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البحث الوثائقي هو كذلك تغيريات متعددة  حيث عرفه أحد املختصني يف 
إنه جمموعة النشاطات التعليمية اليت متكن مـن  : "  جمال التوثيق كما يلي

معرفة املصادر الوثائقية،  ومن استعماهلا بنجاعة، وذلـك لالسـتجابة إىل   
، البحث، والتزويـد املتواصـل    حاجات حول املعلومات ،دف الدراسة

هناك تعريف أخر يرى أن التدريب على البحث الوثائقي  .)1(" باملعلومات
جمموعة النشاطات التكوينية املقدمة من طرف موظفي املكتبة دف " هو 

التحصيل على القدرات األساسية املتعلقة بالبحث عن الوثائق املطبوعة، أو 
على البحث الوثائقي إىل جعل املتكـون  ويسعى التدريب ". )2(على اخلط

  :مها   )3(يكتسبون  قدرتني أساسيتني
  .ـ التعود على مصادر معلومات حمددة 

  .ـ استعمال متزايد هلذه املصادر 
ونالحظ اليوم ،أنه برغم التطور التكنولوجي، ووجود  االنترنيت، فإن 

ت ، فـإن  ومع التدفق السـريع للمعلومـا   .هذين اهلدفني الزاال قائمني 
التدريب على البحث الوثائقي ،عرف تقدما، حبيث أنه بعدما كان يوضح 
للمتعلم كيفية إجناز مشروع حبث بطريقة ناجعة باستعمال املكتبة  أصـبح  

                                                        
)1(  MARQUIS , D, la formation documentaire dans les bibliothèques collégiales: état de la question et  

enquête. documentation et bibliothèque .  2002.vol .48, n, 4, p, 169. 

)2(  - MELLON , C.  A.  library anxiety: a grounded theory and its development .college and Research 

libraries . 1996,N° 47, p. 169. 

)3(  - OLIVETTI , L..J .  utilizing natural  structure of the research literature in psychlology as a model 

of bibliographic instruction . Behavioural and social sciences librarian 1979.N°.1.p.45. 
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اآلن يؤكد كذلك على أمهية التحصيل على قدرة التفكري التحليلي املستقل، 
ا سريعا جدا، وعلى قدرات معلوماتية فرضها حميط يعرف تطورا تكنولوجي

  .)1(وحاجة ماسة إىل املعلومات

  تدریب المكتبي في ظل التطور التكنولوجي ـ  2ـ  10ـ  5

متتلك التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات،  قدرة على تقدمي بعد آخـر  
ل يبقى إن التدريب يف هذا اا .لتسيري املكتبات،  وتلبية حاجات املتعلمني 

فالتـدريب  . ا هوالشأن بالنسبة للمجتمع ، كمعملية مستمرة تتغري وتتطو
، الـتقين والعلمـي   بالطرق احلديثة للتسيري اإلداري يسمح للمكتيب أن يلم

قبل توزيع املعلومـات بطريقـة   ألنظمة املعلومات ، الشيء الذي ميكنه ، 
  .، وحتليلها وتقييمهامن أستعاا، جيدة

م اهلائـل مـن   إن التدريب يساعد املكتيب على التسيري العقالين للك
املعطيات املتوفرة، وعلى حتليل احتياجات مستعملي املكتبة ،حـىت يقـيم   

فالتدريب هو عبارة عن خمزن أسلحة . إمكانياا، وحيدد بالتدقيق أهدافها 
علمية يف أيدي املكتيب توجهه حنو طرق عمل منهجي، متكنه من حتقيق كل 

ح ـا، ألن عواقبـها   إن انعدام التدريب هو ثغرة غري مسمو. النشاطات 
درب املساعد اخلارج ويستطيع املكتيب امل. وخيمة بالنسبة للعملية التعليمية

من دهشته أمام الوسائل احلديثة ، املتنوعة واملعقدة ، وأمـام  على اخلروج 
ومن املمكن أن يصبح املكتيب الـذي ال حيسـن   . ضخامة سعة املعلومات 

                                                        )1(  - MACADAM , B.   information library models for the curriculum. ِِCollege and Research Libraries 
news. 1990 , n.51 p.948. 
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ديثة غري فاعـل جتـاه مهامـه،    استعمال كل هذه التقنيات والوسائل احل
ضيقا ، " ويتضاءل يف نشاطه وعمله ، وقد يصبح عدم اإلملام ذه القدرة 

 : ول ـذلك ما دفع األستاذ الدكتور الصويف إىل الق  )1(" تعبا أو أملا خميفا
إن احلديث عن ثورة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال ، ال بد أن يواكبـه  " 

، للسيطرة على هـذه التكنولوجيـا املتطـورة    حديث عن ثورة التكوين  
  .)2(" بسرعة كبرية ، حىت ال تصبح مهنة  املكتبات فائضة عن احلاجة

ونظرا ألمهية السيطرة على تقنيات البحث عن املعلومات، واستعمال 
وسائل املعلومات بشىت أنواعها وحىت ال حيس املكتيب بنوع من اإلعاقـة يف  

تكوينه مستمرا رفيع املستوى، يسـتجيب إىل  هذا اال ، جيب أن يكون 
تطورات املهنة ،  وحاجات املكتبات،  ومسـتفيديها،  ويسـاعد علـى    

إن التطور املستمر احلادث يف جمال :" التكيف مع تطور التقنيات واملعارف 
من هنـا    )3(" املهنة يعطي للتعليم املستمر يف جمال املكتبات بعدا ضروريا

مقـود  " ة لتدريب املهنيني حىت تبقى هذه العمليـة  تربز أمهية وضع سياس
إن التغـيري السـريع يف      )4("التغري بالنسبة للمكتبات ومراكز املعلومات 

ـ قد أحدث نوعا من القلق لـدى اختصاص " الوسائل اإللكترونية  ي ــ
 املكتبـات سـيكون   لكن إدماج هذه الوسائل احلديثة يف  )5(" املعلومات

                                                        )1(  - MAGER R, F.  pour eveiller le désir d’apprendre .  Paris :bordas, 1978, p,35 
 ھالتكوین العالي في علم المكتبات و المعلومات ، أھدافھ ، أنواعھ ، واتجاھات .صوفي ، عبد اللطیف ـ  )2(

  .70.ص.المرجع السابق . الحدیثة 
المجلة العربیة .مات والتعلیم المستمر العاملون بالمكتبات ومراكز المعلو  .مبروكة. محیریق، عـ  )3(

  .115.ص.1.ع .14م .1993 .للمعلومات
)4(  - PASTOR, J. L. , CALENGE, B.  Statuts, fonctions et organigrammes : reflexion sur les métiers 

des bibliothèques.  BBF. 1994, vol.39, n.4,p.38. )5(  - SCHAMBER , L .  What is a document : rethinking the concept in uneasy times . Journal of the 
American Society for Information Science . sept 1996,vol .47, n..9, p..670. 
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، وإذا جتاوب املكتبيون مع  هذه الوسائل، وسهال إذا ، فعاالحقيقيا، ناجعا
متكنوا من حسن استعماهلا، وفهموا أنه ليس من الضروري أن تتطلب هذه 

وا على اسـتعداد لتحسـني طـرق    التقنيات منهم جهودا كبرية ، إذا كان
  .عملهم
ومن الضروري كذلك، أن نفكر يف تدريب املكـتيب كمسـتعمل    

وليس كمستهلك فقط هلذه املادة، حىت يتوجه حنو  للمعلومات، وكمنتج هلا
بناء قواعد بيانات داخلية يف املكتبة، ويتحلى بروح املسؤولية،  وبدون أن 

يأس أو محاقة ، بل يتسم بسـلوك  " التغري عبارة عن  يكون رد  فعله  جتاه
إذا متكن املكتيب من السيطرة على استغالل هذه الوسائل ذه . )1(" واقعي
ية، فإنه اليتخذ موقف الرافض جتاهها، ويستطيع هكـذا أن ينمـي   الكيف

قدرات القراء يف التردد على املكتبة ،واستعمال املراجع مهما كان نوعها ، 
  .الشيء الذي يؤدي م إىل اكتساب االستقاللية يف البحث والعمل 

  تدریب المستفیدین  ـ  3ـ  10ـ  5

املتعلم على الـتخلص مـن   إن التدريب على البحث الوثائقي يساعد 
الصعوبات اليت قد تواجهه عندما يكون أمام أرصدة هامة من الوثائق، يريد 

وتدريب املستفيدين على . احلصول من خالهلا على وثيقة حمددة الستغالهلا 
. كيفية املرور ما بني الوثائق وكيفية االستفادة منها ليس من األمر اهلـني  

تكمن يف كون التعليم املطبق حاليـا ال   أول الصعوبات ذات طابع تربوي
يشجع على تعلم مبين على التحصيل على طريقة أو منهجية متكن املتعلمني 

                                                        )1(  - SCHAMBER, L . .op.cit ,P.671. 
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من القدرة على اقتحام أرصدة الوثائق ،مهما كان حجمها، ومهما كانت 
أشكال أوعيتها ، أما الصعوبة الثانية فترجع إىل املتعلم ذاته، الذي جيد نفسه 

دراته التحليلية، يف وقت يصعب عليه احلصول علـى  مضطرا الستعمال ق
معلومة موجودة يف جملد ضخم، بدا أنه ليس له إملام بكيفية البحـث مـن   
خالل الفهارس أو كيفية تطبيق التقنيات القرائية، دف الوصول بسـرعة  

صعوبة ثالثة تتعلق بالوثائق نفسها حبيث أنه يف الكثري . إىل املعلومة املطلوبة 
وقات، هناك اقتنائات لوثائق بدون حتليل أو دراسة علمية ، الشـيء  من األ

الذي جيعل هذه األرصدة ال تليب حاجيـات املسـتفيدين ، وال تتماشـى    
الكثري من . وقدرام احلقيقية كما ال تستجيب إىل طموحام واهتمامام 

م التالميذ ال يعرفون  كيفية استعمال واستغالل الوثائق ، بسبب عدم قدر
أسئلة حـول موضـوع حبـثهم أو     على طرح التساؤالت، أو على طرح

من غري املنطق أن نطالب التالميذ باالستعمال الذايت للوثائق، بدون . عملهم
لـيس  .  أن يكونوا قد استفادوا من قبل من تدريب حول البحث الوثائقي

 من دور املعلم أن يوزع املواضيع على املتعلمني، وأن يتـركهم لوحـدهم  
يبدأ التدريب يف جمال البحث الوثائقي بواسـطة نصـائح   . إلجناز أعماهلم

شخصية حىت يتمكن املعلم من متابعة وترية التعلم والتحسن لكل واحد من 
املتعلمني  حىت يستطيع املعلم من تقييم القدرات الشخصية لكل مـتعلم،  

ني الـذين  ومن االستجابة احلقيقية حلاجاته املختلفة، ومن احترام املـتعلم 
ى ملسـاعدم  يف سـريم   يواجهون صعوبات تربوية، أو صعوبات أخر

ومن األجدر أن يكون التدريب حول البحث الوثائقي تـدرجييا  . الدراسية



     التكوین والبحث الوثائقي: الفصل الخامس 
  

170

وحىت يتميز التدريب بالنجاعـة   حىت يتمكن التالميذ من قدرة االستيعاب،
  .والفعالية 

مهنته وتقنياـا إىل  املطلوب من املكتيب أال يعمل على إبراز تعقيدات 
القارئ،  فهدا  األخري يف احلقيقة غري مطالب باإلملام مبعارف أساسـية يف  

و ميكن أن مثل هذا السلوك عند املكتيب هدفه البحث .جمال علم املكتبات 
ليس من مهمة . عن إعادة االعتبار املستحقة ملهنته، طاملا مهشت يف اتمع

يف املعلومات، وإمنا مستعمال مثقفا ملصـادر   املكتيب أن جيعل املتعلم حمترفا
لذا فالدور الفعلي للمعلومـات يف  . )1(املعلومات املوجودة داخل املؤسسة

بدون وعـي املسـؤولني ـذا     شىت جماالت التنمية ،ال ميكن أن يتحقق،
وضرورة توفري الشروط الالزمة القتناء وإدارة املعلومات بطـرق   ،القطاع

طرة على استعمال مصـادر  املعلومـات املطبوعـة    إن السي. علمية حبتة
واإللكترونية ضرورة حتمية لكل أفراد اتمع، ملواكبـة ركـب التقـدم    

ملا يبحث القارئ فإنه يريد كل شيء ، لكنه ملا يعرف كيـف  : " والتطور 
من خالل التجارب . )2("يبحث ،فإنه ال يريد إال الشيء الذي يبحث عنه 

لعديدة تفطن بعض املكتبيني إىل أن االنفجار املعلومايت التكوينية املتنوعة وا
والحظوا كذلك . والتطور التكنولوجي السريع بإمكاما أن يزعجا املتعلم 

أن املتعلمني الذين أستفادوا من جتريب حول البحث الوثائقي هـم أقـل   
. )3(إزعاجا،  مقارنة باألشخاص الدين مل يستفيدوا من هـذا التـدريب  

                                                        )1(  - LINK PEZET .J. , LACOMBE, E.  La Formation de Masse aux Outils Electroniques. BBF. 
1995, vol.40, N°.5, p.39. 

)2(  - FONDIN, H.  op, cit. p.144. 
)3(  - MALLAN, C. A.  op.cit. p.162. 
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ك أال يبقى هذا التدريب يهدف فقط إىل تعليم املتدرب كيفية وينبغي كذل
االستعمال اجليد للفهارس املتنوعة واألوعية الفكرية املختلفة، بـل جيـب   
التأكد من أن هذا املتعلم حيس بالراحة التامة ملا يكون يف املكتبة أو أمـام  

  .)1(املكتيب

دريب علـى  إننا نفهم من كل هذا، انه يستوجب حاليا أن يكون الت
البحث الوثائقي حمفزا ومشجعا للمتعلمني، حىت يتمكنون من كسب ثقافة 
حول املعلومات متكن املتعلم من إجياد املعلومات ، من تقييمها واستعماهلا 

من املكتبيني يف  الشيء الذي دفع الكثري، )2(اجليد يف حياته العادية واملهنية
إن مصـادر  . نب احلساس واملهـم  ،  إىل االهتمام ذا اجلاالدول املتقدمة

ال ميكن لإلنسان أن يستغين عنها، واحلاجة " املعلومات مهما كان شكلها 
  .)3("متزايدة إليها، ومرتبطة بتطور احلياة، وتطور فكر اإلنسان ورغباته 

من هنا يربز الدور التربوي احملوري للمكتىب الذي يعمل على تقـدمي  
ى التعلم من خالل االستعمال املنـهجي  نشاطات تربوية حتفز التالميذ عل

حاليا يف مركز العمليـة  مادام أن املتعلم أصبح . للوثائق ولفضاءات املكتبة 
، فبإمكان املكتيب بالتعاون مع املعلمني تدريب التالميذ من خـالل  التعليمية

الشخصية بني املتعلمني،  تتطبيق منهج تربوي يأخذ بعني االعتبار الفرو قا
. االستجابة إىل احلاجيات اخلاصة واملتنوعة هلؤالء املستفيدين ويعمل على 

ذه الطريقة يتمكن املتعلمون من التعود على مكتبة مؤسسـام أوال، مث  
                                                        )1(  - Idem. P.164. 

)2(  - MACADAM , B, op. cit . p. 94 
عربیة المجلة ال. مصادر المعلومات اإللكترونیة وتأثیرھا على المكتبات   . السامرائي ، إبمان فاضـ  )3(

  .60، ص ، 1، ع ، 14م . 1993 .للمعلومات 
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وعند تدريبهم علـى إدراك  . على املكتبات األخرى  املوجودة من حوهلم
مبفـردهم   لأمهية ودور كل فهرس وعلى كيفية استعمال هـذه الوسـائ  

اىل ما حيتاجون اليه من معلومات من املؤسسات الوثائقية بكـل  ووصوهلم 
  . أنواعها ، فإن ذلك سييسر كثريا حركتهم باملكتبة 

بعد عملية التدريب على البحث الوثائقي ، فمن املفروض أن يتمكن 
  :املتدربون على القدرات اآلتية 

  .ـ التعرف على املكتبة مصدر املعلومات   
  .ئ التصنيف املستخدم باملكتبة ـ التعرف على مباد  
  .ـ البحث عن الوثائق بواسطة الفهارس   
  .ـ الوصول مبفردهم إىل الوثائق املطلوبة واملوجودة على الرفوف   
ـ البحث عن الوثائق واملعلومات بواسطة احلاسوب أو األجهـزة    

  .القارئة لألقراص املليزرة 
  .ـ إعداد وتنظيم قوام ببليوغرافية   
  .التحكم يف مبادئ القراءة االنتقائية ـ   
  .ـ القدرة على وضع البحوث يف شكل قابل للعرض   

إن مسامهة املكتيب املختص يف تدريب املتعلمني تعترب عملية حموريـة  
حساسة، ما دام أن الذين يتحكمون حاليا يف وسائل االتصال وشـبكات  
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دريب هذه ينبغي أن وحىت عملية الت ،علومات ،هم الذين حيكمون العاملامل
ربط التدريب بالنمو املستمر لالرتقاء ملستوى " تتكرر باستمرار حىت ميكن 

العصر الذي نعيش فيه، ملواجهة العامل املتغري، الذي يتطور فيـه العـامل ،   
  .)1(" وتتراكم فيه املعرفة بصورة متزايدة ومذهلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
مھنة المكتبات والمعلومات الواقع والطموح بین النظریة  .وأبو بكر ، یوسف  .جاللة ، یوسف ـ  )1(

  .1997الدار العربیة اللبنانیة ، : القاھرة . والتطبیق
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  خاتمة الفصل الخامس 

ن أن نعترب التكوين مبثابة وسيلة متكننا من من خالل كل ما سبق، ميك
التحصيل على قدرات إضافية حنن حباجة إليها يف هـذا اتمـع املعقـد    

إذا كان التكوين األصلي لكل فرد مبثابة املصفاة اليت حيتاجهـا  . واملتجدد
النتقاء املعلومات املستقاة من جمتمع املعلومات، فإن االستمرار يف التكوين 

ره مبثابة البوصلة اليت توجهه وسط هذه الغابة الكثيفة، واليت تقيه ميكن اعتبا
  .)1(من الضالل

إن عملية مجع ،ومعاجلة، وتوزيع املعلومات، أصبحت متارس خـارج  
مؤسسات املعلومات من قبل متخصصني يف احلاسوب واالتصاالت ،وهذا 

ـ يعين أن هناك منافسة جيب أن تتصدى هلا مدارس علوم املكتب ات ـــ
مبناهج حديثة ومتطورة، متكن اخلرجيني من دخول منافسة تقنية املعلومات 

  .)2( بثقة تامة

ما حيتاجه خمتص املعلومات حاليا ملواكبة جمتمع املعلومات، هو التكوين 
ألن األجهزة اآللية احلاليـة   ،اجليد، الذي ينمي قدراته اإلبداعية، ومهاراته

ال يبقى املختص  مهمشا عليه بذل  وحىت. حتتاج إىل مهنيني عمليني فورا 
 وسائل البحث عن املعلومات، وإجنـاز وسـائل   نيجمهودات أكثر لتحس

ينبغي كـذلك أن  . تعليمية جديدة ،وأوعية مسعية بصرية متعددة األشكال 
                                                        )1(  -  BLANQUET , M.F.   op.cit. p. 10 

الندوة العربیة جاھات الحدیثة في تطویر مناھج علوم المكتبات والمعلومات ، االت .بومعرافي ، بھیجةـ  )2(
التوجھات : الخامسة للمعلومات حول وضعیة دراسات المكتبات والمعلومات في الوطن العربي 

  . 133.ص.، المرجع السابقالمستقبلیة
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يفكر يف أنواع جديدة للشراكة متكنه من تدعيم مركزه يف اتمع، ومـن  
  .ى إبراز فعاليته ما بني التخصصات األخر

إن املعارف النظرية حول موضوع التكوين توضح لنا الكـثري مـن   
املفاهيم واألفكار غري أا تبقى جوفاء، إن مل تطعم بدراسات ميدانية ،تعرب 

  .عن الواقع، وتربز احلقاق كما هي عليه 
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  الفصل السادس
  وضعیة البحث الوثائقي بثانویات والیة قسنطینة 

  
Μ  

  أھم اإلجراءات المنھجیة للدراسة التذكیر بـ  1ـ  6

  .أھم تساؤالت البحث ـ  1 ـ 1ـ  6

 .الفرضیات ـ  2 ـ 1ـ  6
 .المنھج وأداة جمع البیانات ـ  3 ـ 1ـ  6
 .العینة ـ  4 ـ 1ـ  6

  .ا جدولة البیانات وتحلیلھـ  2ـ  6

  .أھم نتائج الدراسة ـ  3ـ  6

  .تحلیالت واقتراحات ـ  4ـ  6

  . خاتمة الفصل السادس  
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  الفصل السادس
  وضعیة البحث الوثائقي بثانویات والیة قسنطینة 

  
Μ  

األخرى مهما كـان  إن املؤسسات التوثيقية مثلها مثل املؤسسات 
ريات الـيت حتـدث يف   تغي، ال ميكن أن تبقى حمايدة جتاه الطابعها أو نوعها
، هنيات أفراد اتمـع ، إنه من الضروري كذلك أن تتغري ذاتمع وتطوره
، حىت يتمكنون من تقبل اجلديـد واالنـدماج يف الفضـاءات    وسلوكام

يف هذا العصر ، ويف ظل هذا الواقع  .اجلديدة اليت يفرزها جمتمع املعلومات
ة ملسـؤولية، ميتلـك اخلـرب   العمل سوى من يتحمل ايف اجلديد ال ينجح 

، أي الذي يدفع بالفرد والكفاءة بفضل التكوين ادي، املنهجي والعلمي
إن النظام التربوي ألي بلد هو املسـؤول  . إىل تأدية وظيفته بصورة خالقة

ال تمع يتغري ويتطور باستمرار، وفق املباشر عن تكوين األشخاص واألجي
بل ، الشيء الذي جيعـل املؤسسـات   ، وتطلعات املستقاحتياجات الواقع

إىل وسائل فعالة وإىل مناهج مرنة، كذا إىل طـرق تربوبـة   ية حباجة والترب
، وموارد بشرية مؤهلة حىت  تستجيب للمتطلبات احلاليـة تمـع   حديثة

املعلومات وتتنبأ حلاجياته املستقبلية  للتعرف بصورة مالئمة على واقع هذه 
كما ال بد لنا من إجراء جانب هام من دراستنا  املؤسسات الوثائقية اهلامة

داخل املؤسسات التربوية حىت نتحقق عما جيري يف هذه املراكز التعليمية، 
  .صانعة األجيال واملوارد املفكرة بالنسبة ملستقبل كل بلد 
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   التذكیر بأھم اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیةـ  1ـ  6

   ؤالت البحثالتذكیر بأھم تساـ  1ـ  1ـ  6

بق يف بالدنـا علـى البحـث    ـ هل يشجع النظام التربوي املط  
  ؟ الوثائقي

  ـ هل يتحكم تالميذنا يف تقنيات البحث الوثائقي ؟   
  ؟  يـ ما فائدة اإلملام بالقواعد األساسية للبحث الوثائق  
  ـ ما دور املكتبة املدرسية و املكتيب يف دعم البحث الوثائقي ؟   
معلمني مسؤولية يف الصعوبة اليت تواجـه التالميـذ يف   ـ هل لل  

  . البحث الوثائقي؟
ـ هل إدخال التكنولوجيا اجلديدة على املؤسسـات التربويـة،     

  بإمكانه أن يشجع أكثر على اإلملام بتقنيات البحث عن املعلومات ؟
  التذكیر بالفرضیات  ـ 2ـ  1ـ  6

ول عن ضعف البحث قصور النظام التربوي مسؤ:  الفرض یة األول ى  
  .الوثائقي يف مدارسنا

نقص وعي املعلمني بأمهية جمال املعلومات ونقـص  :  الفرضیة الثانیة
خربم يف استخدام وسائل استرجاعها ، جعل التالميذ يواجهون صعوبات 

  .يف التحكم يف قواعد البحث الوثائقي 
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، ال يشـجع  نظرة املعلمني السلبية للمكتبة املدرسية :  الفرضیة الثالث ة 
  .على إدراجها يف النشاطات التربوية العلمية يف املدرسة 

  التذكیر بالمنھج وبأداة جمع البیانات  ـ 3ـ  1ـ  6

يف حماولتنا احلصول على أوصاف دقيقة للظاهرة املدروسة ، اخترنا 
الطريق الذي بإمكانه أن يؤدي بنا إىل الكشف عن بعض احلقائق ، لذا فإننا 

ة الراهنة للظاهرة هذا البحث املنهج الوصفي حىت ندرس احلالاستخدامنا يف 
من خالل مجع البيانات ، وتنظيمها، ، وحىت نتعرف عليها من كل جوانبها
، مث عرضها مع التحليل املناسب واملوضـوعي يف إثـراء   تبويبها، جدولتها

  .موضوعنا مبعطيات إضافية جديدة
اسـة وفرضـياا،   وحىت حناول اإلجابة عن أسئلة مشـكلة الدر   

استخدمنا أداة جلمع البيانات حول الظاهرة املدرسية املتمثلة يف االسـتبانة،  
وحىت نتمكن من التحقق من الفرضيات املطرحة والربهان عليها عرب البحث 

  :فإننا وضعنا أسئلة االستبانتني يف حماور كاآليت 
  : ـ استمارة المعلمین . أ

  .على البحث الوثائقي  هبوي وانعكاساتالنظام التر:  احملور األول    
  .التالميذ يف جمال البحث الوثائقياملعلمون وصعوبات :  احملور الثاين    
  نظرة املعلمني للمكتبة املدرسية :  احملور الثالث    
استمارات  5: وقد مت توزيع استمارات االستبانة على النحو التايل     

  .240=  ثانوية   5x    48 على مستوى كل ثانوية، أي
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  : ـ استمارة التالمیذ .ب

  .صعوبات التالميذ يف البحث الوثائقي :  احملور األول    
   .التالميذ والطرق التربوية املسطرة:  احملور الثاين    
استمارة  25: وقد مت توزيع استمارات االستبانة على النحو التايل     

  .1200=  ثانوية x 48 25 على مستوى كل ثانوية، أي

  العینة  ـ 4ـ  1ـ  6

  : كاآليت)1(لقد أخذنا عينة من فئيت جمتمع الدراسة   

  2069 العدد اإلمجايل:  ـ املعلمون  

  240العينة                  

   % 11.59 النسبة                 

  10995 العدد اإلمجايل:   ـ التالميذ  

  1200 العينة                

  %10.91 النسبة                
  
  
  
  
  

                                                        
   . 2005مصلحة اإلحصائیات  مدیریة التربیة لوالیة قسنطینة ، أفریل : المصدر ـ  )1(
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  جدولة البیانات وتحلیلھا ـ  2ـ  6

  ما ھو أھم عنصر في العملیة التعلیمیة:  ) 1(  السؤال
  .بالنسبة للنظام التربوي الجزائري ؟ 

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %20.80  52  المعلم

 -   00  التلمیذ

 %59.20  148  البرنامج

  -   00  المكتبة

 %100  250  المجموع
  
  أھم عنصر في النظام التربوي:  ) 1(  دول برقمج

 أن الربنامج يوجد يف مركز العملية التعليميـة ) 1( تربز نتائج اجلدول
مما يؤكد أن النظام التربوي يعطي عناية كـبرية إىل الـدروس    )59.20%(

املربجمة من طرف وزارة التربية ، الشئ الذي جيعل املعلمني يلتزمون بإعطاء 
تناسب مع حمتوى الربنامج التدريسي إىل حد أـم يـدفعون   الدروس مبا ي

، جـدول  والقراءة احلرةتالميذهم إىل مراجعة الدروس بدل إجناز البحوث 
ونالحظ كذلك من خالل اجلدول أعاله أن املعلـم يـأيت يف    ).41( برقم

الدرجة الثانية من حيث األمهية بعد الربنامج، حيث يعترب هو كذلك عنصرا 
فهو الزال يقوم بالدور التلقيين الـذي  ، )%20.80( لعملية التعلميةمهما يف ا

أما بالنسبة للتالميذ أو املكتبة فهمـا  . ميكن إعتباره إرث املدرسة التقليدية
مهمشان متاما، وليس هلما أي دور يف العملية التعليمية برغم أن املدرسـة  
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حىت ينشط أكثر، احلديثة تؤكد أنه جيب وضع املتعلم يف مركز هذه العملية 
، داخل حمـيط مالئـم  وحيصل على روح اإلستقاللية ورغبة التعلم الذايت، 

كـر والعمـل   فتسود فيه احلركية والنشاط الدائمني، وتكثر فيه وسائل ال
الذهين، هذا احمليط متثله املكتبة املدرسية اليت أصبحت تعرف مبخرب التعلم أو 

  .مركزالتعلم يف الدول املتطورة

  من مھام المدرسة حالیا:  ) 2(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %6.40  26  دفع التلمیذ إلى الحفظ

دف   ع المعل   م إل   ى تحض   یر العدی   د م   ن     

  اإلمتحانات

250  61.57%  

دف  ع المعل  م إل  ى ض  بط التالمی  ذ وال  تحكم  

  في القسم

130  32.01%  

دف   ع الم   تعلم إل   ى ال   تحكم ف   ي إس   تعمال 

  مات وسائل البحث عن المعلو

0  00%  

 %100  406  المجموع
  

  مھام المدرسة:  ) 2(  جدول برقم

رأينا من خالل نتائج اجلدول السابق أن الربنامج هو العنصر األساسي 
بالنسبة للنظام التربوي، الشئ الذي جيعل املعلمني يقضون أوقام يف إعطاء 

رية العمل الدروس، ويف تقييم التالميذ بدون تشجيع هؤالء املتعلمني على ح
  ).%61.57(وحرية التفكري 
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نضـباط  اإلإنه غالبا ما يطلب من املعلمني التحكم يف القسم وفرض 
دون إعطائهم حرية التكلم، أو املناقشة ، أواحلوار إال حبدود ضيقة جـدا  

، املتعلمني إىل اإلنصـات إىل الـدرس  الشئ الذي يدفع هؤالء ، )32.01%(
إن نتائج هذا اجلـدول  . سكوت واجلمودواإلستماع إىل املعلم، ومن مث ال

تربز قضية خطرية جدا، حيث أجاب مجيع املعلمني املبحـوثني أن مهـام   
املدرسة حاليا اليشجع على العمل الذايت، والبحث عن املعلومات، بل هي 
منصرفة متاما حنو دفع التالميذ حنو اإلستظهار واحلفـظ، ورد البضـاعة،   

م بالنجاح يف اإلمتحان، الذي اليركز بـدوره  وبالتايل دفع التالميذ لإلهتما
على خلق املواطن الصاحل للمجتمع يف كل زمان ومكان، القـادر علـى   
التفكري ، املبدع املبتكر ، األمر الذي جيعل بالدنا تتخلـف عـن ركـب    

  .احلضارة، وجمتمع املعلومات 
  ھل إستفدت من تكوین في إستخدام وسائل البحث:  ) 3(  السؤال

  لومات على مستوى مؤسستك التربویة عن المع
  .في السنوات الخمس األخیرة ؟

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %02.4  06  نعم

  %97.6  244  ال
 %100  250  المجموع

  
  التكوین في إستخدام وسائل البحث:  ) 3(  جدول برقم

من تكوين خاص باسـتعمال  ) %97.6( مل يستفد مجيع املعلمني تقريبا
حث عن املعلومات منذ أكثر من مخس سنوات، ذلك يعـين أن  وسائل الب
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النظام التربوي اليعطي عناية كبرية إىل أمهيـة الـتحكم يف املعلومـات،    
وضرورة إستعماهلا واستغالهلا جيدا، وذلك ما أكده التالميذ كـذلك ملـا   
صرحوا أن التحسيس حول دور املعلومات ضعيف جدا علـى مسـتوى   

  ). 24( ول برقماملؤسسات التربوية، جد

إن تركيز مؤسساتنا التربوية على احلفظ، وعلى العنايـة بالربنـامج   
لوحده، دون مراعاة عنصر تدريب املعلمني أوال على إسـتعمال وسـائل   
البحث عن املعلومات اليت تتطور بسرعة كبية، أو دفع هؤالء املؤطرين إىل 

لتعليمي ، سـيؤدي  حتسيس املتعلمني حول هذه األدوات الفعالة يف اال ا
الحمالة إىل تكوين أفراد حيملون شهادات اليعرفون كيف يسـتخدموا يف  
حيام العملية، أو كيف خيدمون مهنتهم من خالهلا، إم يتكلمون علـى  

  .الغري، ويفتقدون روح املسؤولية وقدرة اإلبداع والعمل املستقل 
إسـتخدام   والقضية املطروحة هنا، كيف ميكن للمعلم الذي الحيسن

وسائل البحث وتقنياته احلديثة، أن يوجه التالميذ على إستخدامها، إن فاقد 
  .الشئ اليعطيه
  ھل ترغب في التكوین على إستخدام الوسائل:  ) 4(  السؤال

  .التكنولوجیة الحدیثة ؟
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %16.8  42  كثیرا
  %65.2  163  نوعام ما

  %13.2  33  قلیال
  %04.8  12  رغب في ذلكال أ
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   %100  250  المجموع
الرغب  ة ف   ي التك  وین عل   ى الوس  ائل التكنولوجی   ة    :  ) 4(  ج  دول ب   رقم 

  الحدیثة

الكثري من املعلمني يبدو متخوفا من الوسائل التكنولوجية اجلديدة، إذ 
مـن  ) %13.2( ترغب بتردد التكوين عليها ، بينما جند) %65.2( أن نسبة

، وقد ، فرغبتهم ضعيفة بصورة واضحةددة بصورة أكربرهؤالء املعلمني مت
، إذا عرفنا أن املعلمني ال جيدون التشـجيع  جند ضعف احلماس هنا طبيعيا

الالزم، أو املكافأة املادية لو هم صرفوا الوقت واجلهد ليتمكنوا منـها، أو  
، وأن املدرسة تستمر يف طريقتـها  نعون بأن األمر يف احلالتني سواءأم مقت

، ويعرفهم بأمهية الـتحكم  ليس هناك ما يدفعهم للتدرب عليهاتقليدية، وال
  .دوا عليها وفيها، وإىل حتفيزهم على إستعماهلا ، حىت يتع

سـتعمال  أكرب من املعلمني إل حظنا أن التالميذ لديهم إستعدادلقد ال
فمن املمكـن أن  ) . 30( هذه الوسائل التكنولوجية اجلديدة ، جدول برقم

ينفرون من التدريب على إستخدام هذه الوسائل بسـبب نقـص    املعلمني
األلفة من جهة، ومن جهة أخرى خوفا من أن يفرض عليهم النظام التربوي 
تطبيق ممارسات تربوية جديدة، ومن املمكن كذلك أن املعلمـني الـذين   

من الشباب الذين وظفوا ) %16.8( يرغبون يف هذا النوع من التكوين وهم
  .ون باستعداد أكرب إلقتحام جمال التكنولوجيامؤخرا ويتمتع

  ھل إستفدت من تدریب على إستخدام طرق تربویة:  ) 5(  السؤال
  .حدیثة في السنوات الخمس األخیرة ؟ 

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
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  %62.8  157  نعم
  %37.2  93  ال 

   %100  250  المجموع
  طرق التربویةاإلستفادة من تدریب حول ال:  ) 5(  جدول برقم

البأس به من املعلمني إستفاد من  امن نتائج هذا اجلدول أن عدد يبدو
 خرية، على إستخدام طرق تربوية حديثـة األتدريب يف السنوات اخلمس 

الشئ الذي يوضح أن املشرفني على التربية يف بالدنا تفطنوا نوعا ) 62.58%(
مور على هذا احلـال  وال ميكن أن تستمر األ. ما إىل هذا اجلانب احلساس 

فنحن نالحظ أن املستوى التربوي ألطفالنا يف تراجع مستمر، هل ميكن أن 
ة تساؤالت أخرى كـثري . نكمل تطبيق طرق برهنت على عدم جناعتها ؟

، ألننا نفتقد إىل معطيات دقيقة حـول  ميكن أن تطرح حول هذا املوضوع
رق التربويـة الـيت   نوعية التدريب الذي تلقاه هؤالء املعلمون ونوعية الط

تدريب جيدة، لإستفادوا منها، وحىت وإن كانت نسبة املستفيدين من هذا ا
بدون تكوين، ألن ذلك سيؤثر سـلبا  ) %37.2( فإنه ال جتوز أن تبقى نسبة

على العملية التعليمية، ويؤدي إىل إرتباكات يف تطبيق الطـرق التربويـة   
  .يالالت يف توحيد العمل التربوتاجلديدة ويف إخ

  ھل ترغب في التدریب على إستخدام طرق:  ) 6(  السؤال
  .تربویة حدیثة ؟ 

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %15.2  38  كثیرا

  %78.4  196  نوعا  ما
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  %06.4  16  قلیال

  -   0  ال أرغب في ذلك

   %100  250  المجموع
  الرغبة في التدریب على الطرق التربویة الحدیثة:  ) 6(  جدول برقم

التحفيز على تقبل التغيري والتطوير ما زالـت متدنيـة يف النظـام     إن
التربوي اجلزائري، ما دام أن نسبة عالية من املعلمني الزالت مترددة، وليس 

) %78.4( هلا رغبة كبرية يف التدريب على إستخدام طرق تربويـة حديثـة  
وقلـة  لديها رغبة ضعيفة، وعندما يعتاد الفرد على الركود، ) %6.4(ونسبة 

احلركة، يصعب عليه تقبل التجديد، وبذل اجلهود لتحسـني األوضـاع،   
لذلك جيب على املشرفني على النظام التربوي، التفكري السـديد إلجيـاد   
امليكانيزمات الناجعة لدفع املعلمني واملتعلمني إىل اليقظـة، وإىل النـهوض   

  .بالقطاع
لتكوينية متواضعة إن نسبة املعلمني الذين يرغبون يف حتديث قدرام ا

وال ميكن اإلعتماد عليها فقط لدفع عجلة التطور والتقدم يف ) %15.2( جدا
إنه ميكن برجمة نشاطات حتسيسية واسعة أوال . اال التربوي واإلجتماعي

باستغالل فئة املعلمني املتحمسة للتدريب، مث الشروع يف هذه العملية مـع  
ضوعية وعقالنية، مع وضع حوافز تقييم خمتلف هذه النشاطات بدقة، ومبو

وظيفية ومادية للمربزين يف التكوين على إستخدام الطرق التربوية احلديثـة  
  .من املعلمني

  رأیك في إدخال الوسائل التكنولوجیة ما :  ) 7(  السؤال
  .الجدیدة في التعلیم ؟ 

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
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  %59.6  149  شئ ضروري
  %35.6  89  شئ مفید

  %4.8  12  ئ ال أساس لھش
   %100  250  المجموع

  ي المعلم في إدخال التكنولوجیا في التعلیمأر: )  7(  جدول برقم

ؤكد نتائج هذا اجلدول أن نسبة عالية من املستجوبني ترى أن إدخال ت
الوسائل التكنولوجية اجلديدة يف التعليم شئ ضروري وأا تفيد املنظومـة  

ما مع النتائج اليت جاء ـا  ه النتائج تتناقض نوعا إن هذ). %59.6( التربوية
حيث وضح أن أغلبية املعلمني اليرغبون يف التدريب ، ) 8( دول برقماجلـ

على إستخدام هذه الوسائل ويف الوقت نفسه يطلبون ضرورة إدخاهلـا يف  
وميكن أن املعلمني يعلمون أن هذه الوسائل أدخلت جمال . النظام التربوي 

الدول املتطورة، ويعلمون كذلك أا أصبحت ضرورية، غري أم  التعليم يف
الزالوا يعتربون أنفسهم بعيدين كل البعد عن اتمع املتطور، وهلذا السبب 

  .امنا التربوي، بغية تطويرهيطالبون بإدخاهلا يف نظ
إن املنطق الذي يعملون به هو أن كثريا من األشياء تفيد اتمع إال أن 

ء قد تتواجد مبكان معني لكنها تأخذ وقتا طويال قبل أن تصـل  هذه األشيا
  .إىل أماكن أخرى

  ھل ترغب في إستعمال ھذه الوسائل :  ) 8(  السؤال
  .؟التكنولوجیة عند التدریس

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
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 %26.4  66  نعم

 %73.6  184  ال

 %100  250  المجموع
  

  ل التكنولوجیا في التدریسالرغبة في إستعما:  ) 8(  جدول برقم

إن ختوف املستجوبني من إستعمال الوسائل التنكولوجيـة يف جمـال   
فـربغم  ) %73.6(التدريس مازال يبدو واضحا من خالل نتائج هذا اجلدول

ـ إعتبارهم أن هذه الوسائل أصبحت ضرورية ومفيدة اجلدول  يف ) 7( رقمب
ة يف إستعماهلا يف امليـدان  ليمي، إال أن ذلك مل حيفزهم على الرغبعاال الت
  .العملي

بإمكانـه أن  ) 3( مرقبإن نقص التدريب على هذه  الوسائل اجلدول 
إنه يصعب على أي شخص . يكون السبب الرئيسي يف موقفهم السليب هذا

أن يرغب يف شيء مل يعرفه من قبل، أو أنه مل يتعود بعد التحصيل علـى  
املشاهدة، والفهم، واملمارسة، ثقافة تكنولوجية، وهي بدورها تأيت بفضل 

أن  حيث) 7( إن نتائج هذا اجلدول توضح نتيجة اجلدول رقم. واإلستغالل
تكفي للقيام مبشاريع هامة، بل تبقي دائمـا  املعلومات النظرية بوحدها ال

  .حباجة إىل التطبيق، إىل التدريب امليداين، وإىل املمارسة امليدانية

  ي یقدمھا المعلم إلى التالمیذھل المعارف الت:  ) 9(  السؤال
  .كافیة لتكوین أجیال المستقبل ؟ 

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
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  %74.8  187  كافیة تماما

  %22.8  57  كافیة نوعا ما

 %02.4  6  غیر كافیة

   %100  250  المجموع

  المعارف وتكوین األجیال:  ) 9(  جدول برقم

تلقـني املعـارف إىل    أنه بفضـل  %74.8يعتقد العديد من املعلمني 
املتعلمني وإجبارهم على اإلصغاء وإىل احلفظ وإىل املشاركة يف العديد من 
اإلمتحانات ميكن أن يتكونوا جيدا، وأن يتقلـدوا الكـثري مـن املهـام     

خرى املعلم ما هو إال مصدر من بني املصادر األ إنواملسؤوليات يف اتمع، 
ديد من النتائج اليت جاءت ا بعـض  بإمكاا أن تعلم الطفل، إن الع اليت

توضح أن التلميذ يواجه صعوبات كثرية  )34 - 33 – 32 – 29 - 28( اجلداول
يف جمال تعلمه، إن الشيء األساسي الذي يفتقدة املتعلم يتمثل يف صـعوبته  

الوصول إىل املعلومات، ويف عدم حتكمه يف الوسائل اليت من خالهلا ميكـن   
إن القليل من . املعارف بطرق ذاتية، وبروح املسؤوليةأن يتعلم وحيصل على 

ا إىل هذا األمر وصرحوا أن معارفهم غري كافيـة  فطنوت %2.4املستجوبني 
لتكوين أجيال املستقبل ألن اإلملام باملعارف أصبح صعبا حىت على املعلـم  
بسبب التدفق السريع للمعلومات وجتدد املعرفة بصورة متواصـلة فهنـاك   

كن الفرد من مجع املعلومات ومـن حصـد   متل متطورة جدا حاليا وسائ
املعارف فهذه الوسائل جتاوزت القدرات املهنية للمعلم وأصبحت تنافسه يف 

فإنه يصعب  دنشاطه، ويف طرائقه، ويف عمله ومهما ما قدم املعلم من جه
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لذلك جند أن هذه  ،عليه اليوم تلبية احلاجيات املتزايدة واملتنوعة للمتفهمني
لنسبة املرتفعة اليت تقول بأن املعلومات اليت يقدمها املعلم للتالميذ كافيـة  ا

  .لتكوين أجيال املستقبل تتناقض واحلقائق السابقة الذكر
  
  

  من بین المجاالت المذكورة، ما ھو المجال الذي :  ) 10(  السؤال
  .؟  یحتاج عنایة أكثر لتقدم المجتمع

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %2.31  09  ال السیاسةمج

  %0.51  02  مجال المعلومات

  %55.92  217  مجال اإلقتصاد

  %3.09  12  مجال البحث

  %33.76  131  مجال الثقافة

  %4.38  17  مجال التكنولوجیا

  -   00  )أذكره ( مجال آخر 

  100  388  المجموع
  

  المجال األكثر عنایة لتقدم المجتمع:  ) 10(  جدول برقم

 ،كثر لتقدم اتمـع أعلمني للمجال الذي حيتاج عناية عند حتديد امل  
 تبني من خالل  آراء املستجوبني أن اال اإلقتصادي يأيت يف املرتبة األوىل
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أن الشعور السائد لدى املعلمني هـو أنـه    حالشيء الذي يوض، )55.92%(
اإلقتصاد هو العمود القوي للمجتمع، برغم كل ما يتصف به عصرنا الذي 

يه كونه عصر املعلومات، فهي أساس التدقم والتطـور يف مجيـع   نعيش ف
 ااالت وبينها اال اإلقتصادي، ويف املرتبة الثانية يـأيت اـال الثقـايف   

الشيء الذي يؤكد أن املعلمني يتميزون عن غريهم من الفئات  ،)33.76%(
تنمية اإلجتماعية األخرى حبس ومستوى ثقايف يريدون احلفاظ عليهما، إن ال

الثقافية هي اإلستخدام املثمرة واملفيد لطاقات األفراد، وهي كذلك عملية 
نه ألمر رائع حقا ساسية للنهوض اإلجتماعي عن طريق التعليم والتدريب، إأ

لكننـا   ،حقا يسامهون ذه الكيفية يف حتضري األجيـال  لو كان املعلمون
يعطون تقريبا أيـة  نالحظ من خالل نتائج هذا اجلدول أن املستجوبني ال 

يف وقـت  ) %3.09( والبحـث ) %0.51( تذكر إىل جمايل املعلوماتعناية 
كيف ميكن . أصبحت املعرفة فيه أساس كل نشاط، كل قرار، وكل إنتاج

أن نتغافل على هذا اجلانب الذي بدونه ال ميكن أن نتكلم عن منو إقتصادي 
  .؟ أو ثقايف

  .أكثر من طرف الدولة ؟أیة مادة تتطلب الدعم :  ) 11(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %41.23  221  المواد الغذائیة

  %36.38  195  األدویة

  %02.79  15  الكتب

  %1.30  07  الكھرباء
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 %18.28  98  السكن

 %100  536  المجموع
  

  تدعیم الدولة:  ) 11(  جدول برقم

من طرف  عند استجوابات املعلمني حول املواد اليت حتتاج على دعم
الشيء ، )%41.23(  ئية أتت يف املرتبة األوىلاالدولة، ال حظنا أن املواد الغذ

الذي يرجعنا إىل اجلدول السابق حيث أن املستجوبني يطـالبون برعايـة   
القدرة الشرائية للمـواطن،   منهادوا أم يفهمون ـاجلانب اإلقتصادي ويب

مما يعين أن هذه املـادة  ، )%36.38(لقد جاء دعم األدوية يف املرتبة الثانية 
ىل أن إالفرد، إضـافة   لأصبحت غالية الثمن وتؤثر هي كذلك على مدخو

اتمع اجلزائري ككل يعاين من األمراض ومن تكاليف الفـالح املرهقـة   
ومازال مشكل السكن يشغل بال الكثري من الفئات اإلجتماعية، وخباصـة  

ومبهامه ومبركزه اإلجتماعيـة،   املعلم، الذي حيتاج املسكن الذي يليق به،
 فأمهيـة  حتضري األجيال وهو مرتاح البال، يف  هحيت يتمكن من آداء واجب

اء مبجال ـتنعتظهر عند هذه الفئة املثقفة، واليت تطالب باإل كادتالكتب ال
ـ إن رعاية األمور املادية أصبحت تعترب أهم م). 10( اجلدول الثقافة ن ــ

ثقافية والعلمية اليت ترتبط بالكتـاب وباألوعيـة   رعاية اجلوانب الذهنية وال
  .الفكرية األخرى

  .تعلیمي المفضل لدیك ؟لما  نوع البرنامج ا:  ) 12(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %26.93  87  البرنامج الصارم الذي یجب التقید بھ تماما
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البرن  امج ال  ذي یف  تح الب  اب أم  ام إجتھ  ادات   

  متواضعة

213  65.94%  

  %04.95  16  البرنامج الذي یدفع المعلم إلى البحث

البرنامج الذي یدفع كال من المعل م والم تعلم   

  إلى البحث

07  2.16%  

 %100  323  المجموع
  

  البرنامج التعلیمي المفضل:  ) 12(  جدول برقم

ربنامج يفتح هلم ولتالميذهم الباب للبحـث  بإن املعلمني ال يطالبون 
إمنا األفضل بالنسبة هلـؤالء املسـتجوبني أن   ، )%7.11( والتقكري واإلبتكار

إن ). %65.94( تصل الربامج إليهم جاهزة تطالبهم باجتهادات متواضعة جدا
ذلك يربز نقص رغبة املعلمني يف اختاذ القـرارات يف جمـال العمليـات    
التعليمية، وميكن أن تكون الطرق التربوية اليت تلقوا ا تكوينهم هي الـيت  

، والعمل املستقبل، الشيء الذي سيكون له اليوم يفتقدون احلركية مجعلته
إنعكاسات سلبية على تكوين تالميذهم حاضر ومستقبال وهنـاك نسـبة   

إن  .ة الوصـية رايد أن تتقيد متاما مبا يأيت من اإلدرمن هذه الفئة ت 26.93%
الـتفكري  هؤالء املعلمني يريدون اإلبتعاد عن األمور املرنة اليت تتطلب منهم 

وهي خصائص برامج املدرسة احلديثـة  . والتحليل والتقدير وإعطاء الرأي
، ملعلم أو املتعلم الشخص املبتكراليت جتعل من ا ،والطرق التعليمية اجلديدة

  .     النشيط، الوظيفي واملرن يف مجيع احلاالت ويف كل الظروف

  : ھل لدیك الوقت لقراءة :  ) 13(  السؤال
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  ةالنسب  تكراراتال  اإلحتماالت
  %41.01  137  الجرائد

  %07.78  26  المجالت

  %2.69  09  كتب المطالعة

مراج     ع خاص     ة بم     واد 
  التدریس

162  48.50%  

  -   00  موسوعات متنوعة

   %100  334  المجموع
  الوقت والقراءة:  ) 13(  جدول برقم

حيـث  ) 1( جاءت به نتائج اجلدول رقم ام لجلدواؤكد نتائج هذل ت
نصر يف العملية التعليمية يكمن يف الربنامج الشيء الـذي يـدفع   أن اهم ع

إن مثل  .)%48.50(مبواد التدريس  ااملعلمني على قراءة املراجع املتعلقة أساس
هذا السلوك جيعل املعلم فاقدا خلاصية التفتح، ال يتمكن من توسيع معارفه 

وحتضـري   وإكتساب املهارات اليت حيتاجها فعال، لتكوين رجل املسـتقبل، 
) %2.69( جديد متجدد، إن عدم إهتمامه باملطالعة احلرة عاألجيال إىل جمتم

ال ميكنه من غرس عادة حب القراءة لدى تالميذه، وقد أكدت ذلك النتائج 
إذا كانت نسبة املعلمني الذين يقرؤون اجلرائد كـبرية   .)26و 25 ( ولااجلد

ة ضعيفة، ألن هذه الشرحية إال أنه يف احلقيقة هي نسب) %41.01( يف اجلدول
قفة، ومن املفروض أن تكون النسبة أعلى بكثري ثمن اتمع تشكل الطبقة امل

من تلك اليت جاءت يف اجلدول، ألن من خالل اجلرائد حنصل على أخبـار  
املتعلمني، وأمـام الفئـات    مماأكون على علم، نمتنوعة تفيدنا كثريا حىت 
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لعامل من أحداث ومظـاهر علـى كـل    اإلجتماعية األخرى ميا جيرى يف ا
خـذ  يأحقيقة أن اإلنشغال بالشؤون اإلجتماعية واإلقتصادية، . املستويات

ال أن ذلك ال ميكن أن يقبل كمـربر  إوقتا طويال بسبب نقص اإلمكانيات 
وسلوكات حضارية متمثلـة يف القـراءة مث    ،يةتلعدم اإلهتمام بعناصر حيا

  .القراءة

  

  

  

  ي مصادر المعلومات التي تستعملھا ما ھ:  ) 14(  السؤال
  .؟  في إثراء البرنامج التعلیمي

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %46.51  167  المراجع المطبوعة

  %04.73  17  البرامج اإللكترونیة

  %2729  98  التلفزة

  %10.58  38  الرادیو

 %10.86  39  األنترنت

 %100  359  المجموع
  

  المستعملة اجعرالم:  ) 14(  جدول برقم
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جد املنتوجات التكنولوجية احلديثة للمعلومات واإلتصال يف اال اوت
لت هذه الوسـائل جيـدا   غستأالتربوي والتعيلمي ضروري جدا ألنه إذا 

بإمكاا أن تعطى أبعادا جديدة للتعلم والتطور على كل املسـتويات، وإذا  
، )30( رقمباجلدول  ،ال التكنولوجياجمكان للتالميذ إستعدادا أكرب إلقتحام 

عاله تربز أن املعلمني ال زالوا متمسكني خاصة باملراجع أفإن نتائج اجلدول 
 مثـراء معـارفه  إلاا الفضائية العديدة وقنبمث التلفزة ، )%46.51( املطبوعة

بينما نالحظ أن إستعمال املراجع اإللكترونيـة،  ) %27.51( مدعم دروسهو
ا تقدمه كل هذه الوسائل احلديثـة مـن   جدا نظرا مل ضعاواألنترنت، متو

معلومات ومعارف وخدمات، إنه ينبغي على املؤسسات التربويـة، قبـل   
، وإعتمادها يف العملية التعليميـة  إدخال هذه الوسائل احلديثة على املدرسة

ن تفكر جيدا يف سلوكات املستعملني يف جتاهها وذلك لتفادى أي أثـار  أ
مر الذي ال خيـدم املصـلحة العامـة    سليب يتصل بضعف اإلستخدام األ

  .والفردية
  :عند الحاجة إلى وثائق بالمكتبة ھل تفضل :  ) 15(  السؤال

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
إس  تخدام الفھ  ارس للبح  ث ع  ن     

  الوثائق
16  6.4% 

اإلس      تعانة ب      المكتبي إلیج      اد  

  الوثائق
174  69.6%  

  %24  60  دون إجابة
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 %100  250  المجموع
  

  الوسیلة المستعملة والمفضلة بالمكتبة:  ) 15(  برقمجدول 

ـ مثلهم مثل تالميذهم اجلدول ) %69.6( إن املعلمني بنسبة عالية  مرقب
حيتاجوا، الشيء الذي يدل على اليت يستعينون باملكتيب إلجياد الوثائق ) 31(

 أن هؤالء املعلمني ال يتحكمون يف وسائل البحث عن املعلومات من جهة
ستخدام هذه الوسائل من جهـة  إمل يستفيدوا من تدريب حول و )06.4%(

برغم أن التحكم يف هذه األدوات أصبح شيئا أساسيا ) 3(  أخرى اجلدول
ىل مصادر املعرفة والدخول إىل جمتمع املعلومات، وإذا كان املعلم إللوصول 

ال حيسن إستخدام هذه الوسائل، فإنه يصعب عليه حتسيس املتعلم حـول  
إستعماهلا ومساعدته يف التدريب عليها، يف غياب مكتبيني خمتصيني،  امهية

ويف وجود مكتبة مدرسية مهمشة ومعزولة متاما عن البحث الوثائقي وعن 
  .العملية التعليمية

  .كیف تقیم قدرتك على إستخدام الحاسوب ؟ :  ) 16(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

 %3.2  08  جید

  %6.8  17  دقریب من الجی

  %36.4  91  متوسط

  %41.2  103  متواضع جدا

 %12.4  31  ال أستخدمھ

 %100  250  المجموع
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  القدرة على إستخدام الحاسوب:  ) 16(  جدول برقم

اخلاص بالتالميذ تربز أن هؤالء املتعلمني ) 30( رقمبإن نتائج اجلدول 
، بينما يكسبون القدرة على إستخدام احلاسوب ووسائل تكنولوجية أخرى

نالحظ عكس ذلك بالنسبة لنتائج اجلدول أعاله حيث أن النسبة األكرب من 
هلا قدرة متواضعة أو متوسطة فيما خيص إستعمال هـذه  ) %41.2( املعلمني

صبحت هامة وحساسة يف مجيع ااالت، وبينها بطبيعة احلال أالوسيلة اليت 
كتروين، إن عدم تكوين وحتضري الفرد للمجتمع اإلل ،جمال التعليم والتثقيف

ينتج عنـه عـدم   ) 3( مرقباجلدول  وسائل البحثاملعلمني على إستخدام 
قدرم على التحكم يف وسائل البحث اآللية مجيعها واليت دخلت بقوة جمال 
املكتبات ومراكز املعلومات، وكذلك عدم قدرم على توعيـة التالميـذ   

  .دة منهاحوهلا، أو تدريبهم على إستخدامها وحسن اإلفا
  

  .ھل تفضل التدریس ؟ :  ) 17(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

 %90.11  237  بالقاعة المدرسیة

 -  00  بالمكتبة

  %09.98  26  بالمنزل عن بعد

  -   00  بالمخبر

 %100  263  المجموع
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  التدریس المفضل:  ) 17(  جدول برقم

بالتالميـذ تـربز أن   اخلاصة ) 44و 43و 38( إذا كانت نتائج اجلداول
املتعلمني يرغبون يف اخذ دروسهم خارج قاعـة الدراسـة، وبإسـتعمال    
الوسائل التكنولوجية اجلديدة للتكوين عن بعد، فـإن املعلمـني عكـس    

املكان التقليدي الذي ) %90.11( تالميذهم، يفضلون البقاء يف قاعة الدرس
تعمال طرق تربوية ألفوه وأصبح صعبا عليهم مفارقته، إن التدريب على إس

مل ينفع كثريا، ومل يدفع املعلمني إىل تغيري بعـض  ) 5(م رقباجلدول  ،حديثة
تسـاءل  نوهناك كذلك ميكن أن  ،الذهنيات،و بعض السلوكات التقليدية

حول حمتوى الربامج التكوينية املتعلقة بالطرق التربوية احلديثة اليت أعدت، 
علـم يف وسـائل التكنولوجيـة    م املن أهدافها اجلوهرية، إن عدم حتكوع

هـي  ) 8( يف جمال التدريس اجلـدول  اوعدم رغبته يف إستخدامه ،اجلديدة
والتمسـك مبـا   ) %9.98(  رفض التعليم عن بعدإىلكلها امور تدفع املعلم 

  .يعرفه وتعود عليه
سية أو التقليل من اوإذا كنا ال ننادي مطلقا بضرورة إلغاء القاعة الدر

اصة يف بالدنا فإننا نرفض إعتمادها دون غريهـا مـن   ي، وخبودورها الترب
ضاء وحيد للعملية، بل البد من فالقاعات، ويف مقدمتها املكتبة املدرسية ك
    .هذه الفضاءات املتعددة لواحد ضمنكسر هذا التقليد، من تكوين القسم ا

  :ھل المكتبة المدرسیة :  ) 18(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %76.71  224  دة للتعلیممفی
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  %23.28  68  مكملة للتعلیم

  -  00  ضروریة للتعلیم

  -   00  ال عالقة لھا بالتعلیم

 %100  292  المجموع
  

  فائدة المكتبة المدرسیة:  ) 18(  جدول برقم

إن نظرة املعلمني إىل مفهوم املكتبة املدرسية متثل الرؤية التقليدية هلذه 
) %76.71(ا إما مفيدة للتعلـيم  وربجوبني يعتكل املست ،املؤسسة الوثائقية

فهي إذن ليست أساسية للتعليم وميكن إذن ) %23.28(وإما مكملة للتعليم 
أن يستغين عنها، علما بأن اإلجتاهات التربوية احلديثة جتعل مـن املكتبـة   
املدرسية حمور كل النشاطات التعليمية، وهي احملرك لنمو الفكـر وجمـال   

اع، فال يكفي أن تكون املدرسية مفيدة للتعليم ومكملة له، احليوية واإلبد
عتربها مركز كل نشاط تربوي حىت تـدفع التالميـذ   نبل من األجدر أن 

واملعلم واملكتيب املختص إىل اإللتقاء يف فضاءات التعلم بني كنوز املعرفـة،  
نظرة املعلمني هـذه إىل  . بأهداف تربوية واضحة، وبأنشطة كثرية ومتنوعة

ىل هذه املؤسسة الوثائقية املبعدة إكتبة املدرسية هي نظرة النظام التربوي امل
  .عن العمل التربوي حىت عند وجودها داخل مبىن املدرسة

  ھل رصید مكتبتك المدرسیة یدعم:  ) 19(  السؤال
  .؟  محتوى البرنامج التعلیمي    

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  -   00  كثیرا
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  %3.2  08  نوعا ما

  %14.8  37  قلیال

  %31.6  79  أبدا

 %50.4  126  بدون إجابة

 %100  250  المجموع
  

  رصید المكتبة والبرنامج التعلیمي :  ) 19(  جدول برقم

طرحنا السؤال حول رصيد املكتبة املدرسية ومدى تدعيمه حملتوى  دعن
ل ل عدد كبري من املعلمني عدم اإلجابة عن هذا السؤاضالربنامج التعليمي ف

وقد يرجع ذلك إىل جهل هؤالء املستجوبني ملا حتتويه مكتبتهم، ) 50.4%(
سئلة املطروحة ما عـدى  وإال كيف ميكن تفسري قبوهلم اإلجابة عن كل األ

ترى أن اموعات املوجودة ) %31.6(هناك نسبة ثابتة عالية  هذا السؤال،
امهة املعلمني يف ىل عدم مسإباملكتبة ال عالقة هلا مبا يدرس، وذلك قد يعود 

ضافة إىل عدم وجـود  إعملية إنتقاء الوثائق قبل إقتنائها من طرف املكتبة، 
وبني املكتيب واملتعلمني من جهة  ،تنسيق بني املكتيب وهيئة التدريس من جهة

جع هو اأخرى، إن تلبية حاجيات املعلمني والتالنيذ والربنامج عند إقتناء املر
  .بهذاته عامل تربوي جيب األخذ 

  كیف یمكن تقییم عالقتك بأمین مكتبتك المدرسیة:  ) 20(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %79.2  198  التوجد أي عالقة

  %14.4  36  عالقة عادیة
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  %6.4  16  عالقة تربویة ضرفیة

  -   00  عالقة تنسیقیة مكثفة

 %100  250  المجموع
  

  لمكتبيالعالقة بین المعلم وا:  ) 20(  جدول برقم

ـ إن نتائج هذا اجلدول ترجعنا إىل نتائج اجلدول ال ابق، حيـث أن  س
أغلبية املعلمني جتهل أو غري متأكدة من حمتوى رصيد مكتبتهم املدرسية، إن 
النسبة العالية من هؤالء املستجوبني ترى أنه ال توجد أي عالقة بينهم وبني 

عـال بعيـدة عـن    ذلك ما يؤكد أن املكتبة املدرسـية ف ) %79.2(املكتيب 
النشاطات التعليمية وأن املكتيب يبقى شخصا جمهوال بالنسبة هليئة التدريس 

هناك بعض املعلمني الذين يعرفون املكتيب، غري أن . وبالنسبة للتالميذ كذلك
فهو إذن بالنسبة هليئة التـدريس  ) %14.4( عالقتهم به عادية وسطحية جدا

ة للمعلمني الذين يتعاملون معه ظرفيا عون إداري ال أكثر وال أقل أما بالنسب
فاملفهوم احلديث للمكتبة ) %6.4(أي عند احلاجة فقط، فعددهم قليل جدا 

املدرسية احلديثة  وللمكتيب املختص الذي يلعب دورا تربويـا حموريـا يف   
  .ا يف منظمتنا التربويةبائغاملدرسة ال زال 

  على ماذا تشجع التالمیذ ؟:  ) 21(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  ماالتاإلحت

  %47.16  250  العمل في القسم

  %47.16  250  العمل في البیت

  %5.66  30  العمل في المكتبة
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 %100  530  المجموع
  

  تشجیع التالمیذ:  ) 21(  جدول برقم

إن تشجيع التلميذ وحتفيزه على العمل واملثابرة يف بذل اجلهـد بغيـة   
ردنا أعند طرحنا السؤال  .ال التربويالتحصيل والتعلم أمر مهم جدا يف ا

كلـها  إن إجابة املعلمني . أن نتعرف على الفضاء الذي يوجه إليه التالميذ
علم يشجع تالميذه على العمل يف القسـم ويف  كانت هلا نفس اإلجتاه، فامل

فكرت ) %5.66(وهناك نسبة ضئيلة جدا  ،)%47.16(البيت بنفس النسبة 
 لو كانت فيه توجيهات من اإلدارة ،مل يف املكتبةيف تشجيع املتعلم على الع

العمل ذه املؤسسة الوثائقية لوجـدنا   مهيةالوصية على جمال التربية حول أ
ولو كـان املعلمـون   . يعملون هناكتالميذهم  معأكرب من املعلمني  اعدد

هوا تالميذهم حنو هـذه  جانوا وكمتحسسني بقيمة النشاط ذا الفضاء، ل
 ،وية املتميزة، وشجعوهم على اإلفادة منها، ومن حمتوياا العلميةاخللية الترب
ها وإعتمادها يف كتابة العـروض والبحـوث   دطلبوا فهم إرتياو ،والثقافية

  .املرتبطة مبناهجهم املدرسية
  :درسیة أن مھل بإمكان المكتبة ال:  ) 22(  السؤال

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %32.29  93  تفید المعلمین

  %65.27  188  تفید التالمیذ

  %02.43  07  تفید أعوان اإلدارة

  -   00  التفید أحد
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 %100  250  المجموع
  

  فائدة المكتبة المدرسیة:  ) 22(  جدول برقم

إنه من الصعب تفسري رأي املعلمني يف أن املكتبة املدرسية بإمكاا أن 
ء على العمـل  ويف الوقت نفسه ال يشجعون هؤال) %65.27(تفيد التالميذ 

من املمكن أن هؤالء املعلمـني  ) 17( رقم بذه املؤسسة الوثائقية اجلدول 
) %32.29(يعرفون نظريا أن املكتبة املدرسية تستطيع أن تفيـد املعلمـني   

واملتعلمني معا، إال أن الوضعية احلقيقية ملكتبتهم ال تشجع على العمل ا، 
املدرسية على كل املستويات، فال شك لو قام النظام التربوي بترقية املكتبة 
 كرب مما يتصوره هؤالء املسـتجوبون، أن وضعيتها تتحسن والفائدة تكون أ

ن هناك قناعة جيدة مبدى فائدة املكتبـة املدرسـية بالنسـبة للمعلمـني     أ
م ومعلومام، ولكنهم نـادرا مـا   مهأن تطور فه بإمكاا والتالميذ، وأن
ـ ث فيها، أــون بأنفسهم للبحمىت يتقددة منها، أو حئيوجهون بال فا ا م

ـ أسباب ذلك فتعود إىل أمور كثرية بعض يتصـل بـاإلدارة التربوي   ة ــ
قلة وداءة اإلشراف عليها رناهج املدرسية ونظام اإلمتحانات املدرسي، وامل

أنيـة،  متذلك من األمور اليت حتتاج إىل مناقشـة  إىل غري حداثة أوعيتها، 
  .ومعاجلة خاصة

  .ھل یمكن اإلستغناء عن المكتبة المدرسیة ؟:  ) 23(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

یمكن اإلستغناء عنھ ا بفض ل التك وین الجی د     

  للمعلمین

122  48.8% 
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یمكن اإلستغناء عنھا بفضل ب رامج تعلیمی ة   

  جیدة

35  14%  

  %35.2  88  ال یمكن اإلستغناء عنھا

  %2  05  دون إجابة

 %100  250  المجموع
  

  إمكانیة اإلستغناء عن المكتبة المدرسیة:  ) 23(  جدول برقم

اجلـدول  (حىت وإن كانت املكتبة املدرسية تفيد التالميذ واملعلمني  
، فإن العديد من املستجوبني يفكر أنه ميكن اإلستغناء عنها سـواء  )السابق

) %14(أو بوضع برامج تعليميـة جيـدة   ) %48.8(بتكوين جيد للمعلمني 
، نالحظ أن املعلمني الزالوا متمسكني ببعض الذهنيات التقليديـة  وهناك

وهي نظرة تصرب املعلم أساس العملية التعليمية، فهو الذي يلقن الـدروس  
ىل ذلك هناك إويصغى إليه دوء وسكوت، إضافة ) 39و 36( جدول برقم 

  ).1(من املعلمني من جيعل من الربنامج أساس العمل املدرسي اجلدول

النسبة للفئة األخرى من املستجوبني فترى أنه ال ميكن اإلستغناء أما ب
نظرا ملا لديهم من معلومات نظرية حول هذه ) %35.2(عن املكتبة املدرسية 
  .املؤسسة الوثائقية

ذلك كله جيعلنا نقول، أن وضعية املكتبة املدرسية اجلزائريـة هـي   
تعلمني حول مكانتها د عليها، ما دام أن حتسيس املربني واملسوضعية ال حت

أن إدماجها يف النشاط التربوي ما زال حباجة كودورها وفعاليتها ضعيف، و
  .ريقصبنية ووقت ليس ضىل جهود مإ
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  خاص بالتالمیذ 
   ھل یقوم معلمك بتحسیسك حول دور :  ) 1(  السؤال

  .؟  المعلومات في المجتمع

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  -   00  باستمرار

 %21.33  256  أحیانا

 %65.25  783  نادرا

 %13.41  161  أبدا

 %100  1200  المجموع
  

  التحسیس حول دور المعلومات:  ) 24(  جدول برقم

أعاله هـو  كن أن نستنتجه من النتائج املسجلة باجلدول إن أهم ما مي
ـ التالميـذ   ضعف دور املعلم يف حتسيس دور املعلومـات يف اتمـع   ب

برغم ما هلذه األخرية من أمهية بالغة، فهي ) %13.41(وأبدا ) %65.25(نادرا
ـ  ةدواليوم حمد يف تطـوره بصـورة    دالتطور والتقدم يف جمتمع أصبح يعتم
ىل ضعف مراكـز التعلـيم   إوهذا راجع يف نظرنا . املعلومات علىأساسية 

جامعات مدارس عليا، ثانويات، مدارس إخل اليت  :ببالدنا بأنواعها املختلفة
لومات واملكتبات حقها من العناية، بل أن إستخدامها يف حالة ال تعطي للمع

ـ لذا جند أن دمج الوظيفة املكتب. فعلي سمسي وليإوجودها هو إستخدام  ة ي
مع الوظيفة التعليمية، لتكوين الطالب املتكامل، مازالت تشكل يف بالدنـا  

ـ   ذي اإلستثناء بني األصل نتيجة النظام البيداغوجي املعمول به حاليـا، وال
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شجع الييعتمد على التلقني ونقل املعلومات من عقول إىل عقول، وهو ذا 
الطالب على البحث وحتصيل املعلومات بذاته، إن دور املعلم يف التحـيس  
حول أمهية املعلومات ضعيف، ألن نظام التعليم مبىن على التلقني ولـيس  

  .رثعلى البحث أك
  ؟ ھل تتردد على مكتبة ثانویتك:  ) 2( السؤال

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  -   00  باستمرار

  -   00  في بعض األحیان

  %25.91  311  نادرا

 %74.08  889  أبدا

  %100  1200  المجموع
  

  تردد التالمیذ على المكتبة المدرسیة:  ) 25(  جدول برقم

أمام هذه النتائج من جهة، أمام ضعف املكتبة املدرسية بصفة عامـة،  
فـإن   ،يف حتسيس التالميذ بأمهية املعلومات يف اتمعوضعف دور املعلم 

للغايـة إذ أن   هـو اآلخـر ضـعيف   تردد التالميذ على املكتبة املدرسية 
دون ديترماالبقية نادرا ومن املبحوثني اليترددون أبدا على املكتبة ) 74.08%(

ىل سياسة التعليم يف الدولة، الـيت مل  إعليها  وسبب ذلك يف تقديرنا يعود 
ساسية يف العملية التعليمية حىت يتـدرب  أعل من املكتبة املدرسية حلقة جت

ىل مصادر املعلومات بأنفسهم، إالتالميذ على التردد عليها، وعلى الوصول 
ىل التربية املكتبية اليت من املفروض أن تبدأ إري آخر فإن طالبنا يفتقرون بعبتو
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املرحلة حـىت تكـون   من املستوى األول من التعليم، بل وحىت قبل هذه 
ومستمرة، ألن مـا   كبريةالصالت بينهم وبني املكتبة املدرسية صالت قوة 

يكتسبه املتعلم من اخلربات واملعلومات جبهده ونشاطه، تعد أقوى فاعليـة  
فهذا األخري إمنـا يـزود العقـل     ا يتلقاه عن طريق التلقني،وأكثر تأثري مم

طريق املمارسة والبحث، فتزود باملعلومات فقط، اما إكتساب املعرفة عن 
  .ستخدام هذه املعرفةإالفرد بالقدرة على حسن 

لذلك فإن هذا الوضع يستدعي يف نظرنا تطوير طـرق التـدريس،   
ىل املصـادر  إإلفساح اال أمام الطرائق الفعالة، اليت تتطلـب الرجـوع   

ملكتبة واملراجع، ملعرفة ومقارنة اآلراء املتعددة حول املوضوع الواحد على ا
دوره ببإعتبارها دائرة معارف ومركزا للتعلم، وهو ما يستجوب قيام املعلم 

يتعلق بتحسيس التالميذ بأمهية املعلومات يف تكوينهم عـن  أن الكامل يف 
ىل املعلومات الفعالة اليت من شـأا أن  إطريق الشرح الدائم لسبل الوصول 

ويف الوقت نفسـه   هم يف رفع املستوى الفكري والعلمي للطالب،عدتسا
ضرورة قيام املكتبيني بوضع خمططات مكتبية مدروسة مرتبطـة بـالربامج   

مـن حيـث    الدراسية ملختلف املستويات، على أن يكون ختطيطا متكامال
قا ملزيد مـن املعلومـات   لإستعاا ويشكل منط الربامج الدراسية، وكيفية

وتعويد التالميذ على  واملعرفة ألن دور املكتبة واملكتيب دور هام يف حتسيس
  .مهية من دور املعلمأكثر أن كاإستعمال املكتبة واملعلومات ورمبا 

  ھل تتردد على مكتبات أخرى:  ) 3(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
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  %9.25  111  نعم

  %90.75  1089  ال

 %100  1200  المجموع
  

  د التالمیذ على المكتباتدتر:  ) 26(  جدول برقم

م ما يكن إستنتاجه من هذه النسب هو غياب تردد التالميـذ  إن أه
هم جتيب من) %90.75(على مكتبات أخرى عن مكتبة الثانوية إذ أن نسبة  

ويعود ذلك إىل عوامـل  ) %9.25(ضعيفة منهم جتيب بنعم بينما نسبة  ،بال
فالقراءة  ،كثرية، من بينها عدم تأصل عادة القراءة يف نفوس هؤالء التالميذ

ـ حية ببالدنا تعد نشاطا غري متأصل يف عادات األسرة اجلزائرية، تصوال  ثي
قرآن أمام أطفاهلما، ياليزال جمال اإلتصال خاليا من مشهد األب واألم ومها 

ية داخل تنتيجة جمموعة من األسباب أعاقت تطور القراءة الصو أو مبعيتهم،
إىل ضعف تـدخل  األسرة ويف احمليط اإلجتماعي، أما السبب الثاين فيعود 

ستقطاب إاملكتبات املدرسية والعامة على وجه احلفوص اليت مل تصل على 
جمموعة القراء من تالميذ املدارس والثانويات إليها، بأن تقدم هلم مصـادر  
معلومات عن الكتاب البيداغوجي املقرر، إضافة إىل بعـض النشـاطات   

ىل التردد عليها،  أما إاء تدفع ؤالء القر أنالعلمية األخرى، اليت من شأا 
واملكتبة املدرسية  مةن يف ضعف نظام املكتبات بصفة عامالسبب الثالث فيك

بصفة خاصة، اليت إىل حد اآلن ال تتوفر على صورة واضحة، يف صـلب  
ل مـن  محيكثري من هذه املكتبات ال حيث. )1(السياسة التربوية للمدرسة

                                                        
  .44المرجع السابق ، ص . زائراإلطار القانوني والتنظیمي للمكتبات العامة في الج .  قموح، ناجیةـ  )1(
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صدا، وجمموعاا الوثائقيـة،  رأاملكتبة سوى األسم، نتيجة قدم أو ضعف 
نوعيـة   علـى كس إنعا مموى العاملني ا ستمع صغر حجمها، وضعف م

هذه املكتبـات  مجود وكانت النتيجة  ،ها على قرائهاترحاخلدمات اليت تق
  .وختلفها وإنصراف القراء عنها

  ھل یكفیك الوقت للتردد على المكتبة:  ) 4(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  -    00  وقت كافي

  %5.08  61  وقت كافي نوعا ما

 %78  936  وقت غیر كاف

  %16.91  203  وقت غیر كاف تماما

   %99.99  1200  المجموع
  على المكتبة دعنصر الوقت والترد:  ) 27(  جدول برقم

ية ئهناك أسباب متعددة كما سبق ذكره تؤثر سلبا على القراءة واملقرو
بني هذه األسباب فضال عن سبق ذكـره يف   من، ولدى التالميذ يف بالدنا

فالتالميذ ليس لديهم الوقت الكايف  ، الوقت،ذكر هؤالء نصفحات سابقة 
أو املكتبـات   ،ها مكتبة املدرسةمنكما يذكرون للتردد على املكتبة سواء 

عن إنعدام  %78ىل إ، مثل املكتبة العامة، إذ يعرب هؤالء بنسبة تصل ىاألخر
  .إنعدامه متاما %16.91الوقت، و
ون ــجوع إىل نظام التعليم باجلزائر نالحظ أن التالميذ يدرسرالبف
وسطيا يف اليوم الواحد، فالدراسة متتد كل أيام األسبوع ساعات  7حوايل 
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ثنني واخلميس بعد الظهر، إظافة إىل يوم اجلمعة وهذه األيام عادة ما اإلعدا 
لـة  بصورة مذه اليت إنتشرت خيصصها هؤالء التالميذ للدروس اخلصوصية

ا طالت من تالميذ املستوى اإلبتدائي أبل  خالل السنوات األخرية ببالدنا،
وبديهي، وحجم الدراسة على هذا املنوال، ال يستطيع الطالب  .واملتوسط

يف د وقتا كافيا خيصصه للتردد على املكتبية، وهو ما جعلنـا نقـول   جيأن 
مسؤولية إعادة النظـر يف   أن الدولة عليهاصفحات سابقة من هذا البحث 

املنظومة التعليمية احلالية من مجيع اجلوانب، مبا فيها تنظيم الوقت الدراسي، 
من حيث املضمون، ومن حيث احلجـم   ةوإعادة توزيع الوحدات الدراسي

هو عليه الوضع يف دول كثرية منها على سبيل املثال فرنسـا   ذلككذلك، 
النظامي وتعليمـه   هلميذ على الوقت الكايف مبحاولة تعليماليت يتوفر فيها الت
  .الذايت يف آن واحد

  
عن د تحض یرك لبح ث م ا، ھ ل تواج ھ       :  ) 5(  السؤال      

  صعوبة
ف      ي تحدی      د موض      وع بحث      ك            

  .؟  ومعالجتھ
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %2.91  35  ال وجود ألیة صعوبة

  %68.08  817  بعض الصعوبات

  %16.5  198  ات كثیرةصعوب

  %12.5  150  بدون إجابة
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 %99.99  1200  المجموع
  

  صعوبة التالمیذ في تحدید موضوع البحث:  ) 28(  جدول برقم

بني من اجلدول أعاله، أن نسبة كبرية من التالميذ املستجوبني جيدون ت
بعض الصعوبات يف حتديد موضوع حبوثهم، ومعاجلتها، وذلـك بنسـبة   

ـ ى نسبة سجلت ذا اجلدول ومربر ذلك يف نظرنوهي أعل 68.08% ا ــ
ـ التالميـذ يف إستخ  ةيعود إىل غياب التربية املكتبية وضعف خرب دام ــ

املكتبة بعامة، ومصادر املعلومات  خباصة، حيث تعودوا علـى الـدروس   
ـ  م ـاجلاهزة اليت يقدمها األستاذ أو املعلم، وتلقينها هلم دون أن يغرس فيه

ويدهم الرجـوع  عوحماولة إجناز حبوثهم بأنفسهم وت يصقعادة البحث والت
ىل الكتب وإستخدامها لدعم الدراسة والبحث والتعليم املسـتمر املقـرر   إ

لتنمية حاسة اإلكتشاف، وحب البحث وتوسيع معلومات املوضـوعات  
كن القول أن كثريا من املعلمني يسعون يف كـثري  املطروحة للدراسة، بل مي

شك إىل أسباب  لهم عن هذا اإلجتاه وهذا راجع دونىل حتويإمن األحيان 
عديدة ال جمال لذكرها هنا مع إعترافنا بوجود مساعي من قبل السـلطات  
يف الدولة إلصالح التعليم خالل هذه السـنوات األخـرية، لكـن هـذه     
اإلصالحات مل تعاجل بعد جوهر العملية التربوية، حيث تكـون ألجيـال   

  .جمتمع املعلومات
  .ھي مصادر المعلومات التي تحسن إستعمالھا ؟ما :  ) 6 ( السؤال

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
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  %10.41  125  المعاجم

  %5.25  63  الموسوعات

  -   00  األدلة

  %8.08  97  الدوریات

  %0.91  11  األطالس

 %75.33  904  الفھارس

  -   00  بدون إجابة

   %99.98  1200  المجموع
  ل مصادر المعلوماتإستعما:  ) 29(  جدول برقم

ـ درسة اجلزائرية ال بامل ميذعاله فإن التلهو مبني باجلدول أ ماوك د جي
تعلق حبسن تكذلك  صعوبات يف حتديد حبثه فحسب بل أنه جيد صعوبات

إستخدام بعض مصادر املعلومات املطلوبة لبحثه، برغم وجود تفـاوت يف  
  .درجات التمكن من إستخدام هذه املصادر

عتبارها وسيلة متابعة اريات اليت تعد ذات أمهية كبرية بفبالنسبة للدو
اجلديد يف التخصص املوضوعي، وهي مكملة للكتـب خاصـة يف تلـك    

من العينة  )%8.08(جند نسبة  )1(املوضوعات اليت مل تؤلف فيها الكتب بعد
بالنسبة ملعاجم وقـد يرجـع   ) %10.41(املدروسة حتسن إستعماهلا مقابل 

عمال هذه األخرية بني مجيع الفئات، لكن ما يلفـت  ىل نوع إستإالسبب 
وهي نتيجة من إمتنعوا عن  %75.33اإلنتباه بالنسبة هلذا اجلدول هي نسبة 

                                                        
، المرجع السابق  المكتبة المدرسیة ودورھا في نظم التعلیم المعاصرة. محمد فتحي، عبدالھادي وآخرون ـ )1(
  . 39ص . 
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فسره إما بعدم إستطاعتهم التميز بني اخليـارات  ناإلجابة إمتناعا ميكن أن 
املطروحة عليهم، أو عدم إستعماهلم هلا مجيعا، وبالتايل فهي بالنسـبة هلـم   

وية من حيث عدم اإلستعمال وبصورة عامة ميكن تعليل عدم اإلجابة متسا
بأا عدم متكن من استخدام أي من املصادر إذ لو كان التلميـذ يعـرف   

  .نوع من أنواع املراجع لصرح بذلك بدون عيب إستخدام أي

  ھي الوسائل التكنولوجیة التي تحسن ما :  ) 7(  السؤال
  .؟  ماتإستعمالھا عند البحث عن المعلو

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
 %37.98  678  الحاسوب

  -   00  الفھارس اآللیة
  %38.20  682  الملیزرات

  %23.80  425  األنترنیت
    %99.98  1785  المجموع

  إستعمال الوسائل التكنولوجیة:  ) 30(  جدول برقم

يتضح من خالل النتائج املسجلة باجلدول أعـاله أن أكثـر وسـيلة    
 %37.95 ية حيسن التالميذ إستعماهلا هي جهاز احلاسوب بنسـبة تكنولوج

 ،وهي النتيجة اليت تبـدو لنـا طبيعيـة    %38.20 مسبوقة باملليزرات بنسبة
  .%23.80 والفئات باتمع متبوعة باألنترنت بنسبة

ويرجع متكن التالميذ من هذه الوسائل التكنولوجية احلديثة إىل امهيتها 
ها، ومن جهة أخرى فـإن  لية اليت تقدمها ملستعممن حيث اخلدمات الكثري

إنتشارها السريع ساهم إىل حد كبري يف التأقلم والتعامل معها خباصة بني فئة 
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الشباب، تالميذ الثانويات ، برغم عدم توفرها يف العديد من الثانويات حمل 
ت ال تتجه يف كثري مـن  القول أن هذه اإلستعمانالدراسة وهذا ما جيعلنا 

أو التثقيف  ربيةا تتجه حنو موضوعات التيان حنو العملية التعليمية وإمناألح
الذايت هذا ما الحطنا يف كثري من املناسبات الـيت مجعتنـا مـع هـؤالء     

  .املستجوبني

  لما یطلب منك البحث عن وثائق محددة:  ) 8(  السؤال
  :بالمكتبة فھل 

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %4.91  59  ةتجد الوثائق المطلوب

  %18.58  223  تبحث بدون أن تجد الوثائق
تطل      ب المس      اعدة إلیج      اد  

  الوثائق
915  76.25% 

ال تری   د أن تبح   ث ع   ن ھ   ذه  
  الوثائق

03  0.25%  

   %100  1200  المجموع
  البحث عن الوثائق:  ) 31(  جدول برقم

تظهر النتائج املسجلة ذا اجلدول أن نسبة كبرية مـن املسـتجوبني   
ىل طلب إلب منها البحث عن وثائق حمددة باملكتبة تلجأ يدروها عندما يط

مـن   %18.58 يف حني تبحث نسبة املساعدة من املكتيب أو من يف حكمه
يف خرى أالعينة املستجوبة، دون أن تصل إىل هذه الوثائق وهو ما يؤثر مرة 

هؤالء التالميذ، نتيجة عـدم تعويـدهم علـى     دىضعف التربية املكتبية ل
عن املعلومات بأنفسهم، وهذا كذلك ما جعلهم حسـب نتـائج    البحث
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مـن   )1(اجلدول السابق جيدون صعوبة يف حتديد املواضيع املطروحة للبحث
هنا فإن مسؤولية األساتذة من جهة، وأخصائي املعلومات باملكتبة املدرسية 

 ذا الواقع السـليب مام هأوكبرية جدا،  ،مسؤولية كبرية يمن جهة ثانية، ه
ما يفرض يف الوقت ذاته على الطرفني العمل معا عن طريـق حماولـة    وهو

املناهج الدراسية من جهة ونشاطات وبـرامج املكتبـات    عدادالتنسيق إل
ة، حبثا عن التوفق بينها، وجعل املكتبة املدرسية فعال ياملدرسية من جهة ثان

  .ةيحليفة التربية وأداة بيداغوجية حقيق
  وثیقة ، ھل تجد المعلومات  لما تقرأ:  ) 9(  السؤال

  .؟  التي تبحث عنھا        

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %21.50  258  بسھولة

  %77.16  926  بصعوبة
  %1.33  16  التجدھا

   %99.99  1200  المجموع
  إیجاد المعلومات عند القراءة:  ) 32(  جدول برقم

الدراسية آثارا سـلبية  ن لسياسة التلقني املعتمدة حاليا باملناهج كالقد 
تلك املسجلة باجلدول أعاله، واليت يربز من  ارسني من بينهاكبرية على الد

خالهلا أن نسبة كبرية من املستجوبني جتد صعوبة يف الوصول إىل املعلومات 
دل على يا اليت تبحث عنها ضمن وثيقة معينة، وهذا إن دل على شيء، فإمن

وهضـم إال   عوق ال يستطيع إسـتيعاب صبح  شبه مأن التليمذ اجلزائري أ
                                                        

  .28من التفاصیل أنظر الجدول برقم  لمزید ـ )1(
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املعلومات اليت تسلم له جاهزة، حبيث يقوم حبفظها يف كثري من األحيـان،  
دون فهم ليردا لَهك ي دون زيادة يوم اإلمتحانه.  

لل حيرح ويفسر، وشأن يبحث ويقرأ بنفسه، يستنبط ويستنتج، يأما 
تلفة، فهذه العملية مل يدرب دها يف مصادر املعلومات املخجياملعلومات، اليت 

عليها وبالتايل فهي يف غاية الصعوبة والتعقيد بالنسبة له كيف ال وهو الذي 
ا وجه للحصول عليها جاهزة هده ونشاطه وإمنجبمل يتوجه إلكتساب املعرفة 
  .ال تقبل النقاش وال التحليل

) %77.16( نسبة كبرية مـن املبحـوثني   هاإن هذه الصعوبة اليت يالقي
جع سببها يف تقديرنا، إىل عدم تكوين التالميـذ علـى البحـث عـن     ير

املعلومات بأنفسهم، وتعريفهم بأنواع التنظيم املوجودة يف املكتبة، حـىت  
 أحيـان ىل عدم تنظيم املكتبة نفسـها يف  إبحث، ويكيف التلميذ يعرف 

  .أخرى، لغياب املختصني القادرين على هذا التنظيم

  

  

  جد المعلومات الموجودة في الوثائق ھل تحسنلما ت:  ) 10(  السؤال
  .؟  تنظیم المعلومات قبل عرضھا

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %3.08  37  بسھولة
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  %94  1128  بصعوبة

  %2.91  35  ال أحسن ذلك

 %99.99  1200  المجموع
  

  القدرة على تنظیم المعلومات:  ) 33(  جدول برقم

جه نتتسفإن أهم ما يكن أن ن لسابقسبة للجدول اوكما هو األمر  بالن
هي الصعوبة الكبرية اليت جيدها التالميـذ  ) 33( رقمبمن النسب يف اجلدول 

 ،يف تنظيم املعلومات املوجودة يف مصادر املعلومات اليت يتعـاملون معهـا  
فطبيعي أن يلقوا مثل هذه الصعوبة إذا كانوا أصـال جيـدون صـعوبة يف    

بحثون عنها، حىت يف حالة توفر الوثيقة وذلك ىل املعلومات اليت يإالوصول 
نتيجة ضعف إستيعام ملضموا، وبالتايل فإن عملية تنظيم املعلومات وفق 

تطلبـها  تسياق موضوعي يتطلب مهارات معرفية أكثر بكثري من تلك اليت 
ن قضية املعلومات وتنظيمها وتبويبها، واسترجاعها لإلفادة إالعملية األوىل، 

ملية يكمل بعضها البعض اآلخر، فالبحث حيتاج إىل معلومات، هي ع منها،
والتنظيم حيتاج إىل منظم خمتص يف واألخرية حتتاج إىل تنظيم لإلفادة منها، 

املكتبات واملعلومات، واإلسترجاع حيتاج بدروه إىل أناس واعـني ـذه   
العملية، وعارفني بسبل الرجوع إىل املعلومات، لذلك جيب دراسـة هـذا   

مر اهلام من خمتلف جوانبه إذا أردنا اخلروج حبلـول مرضـية، كفيلـة    األ
  .بتشخيص الداء، وإقتراح الدواء

   .عند تحضیر بحث، من یختار طریقة عرضھ ؟:  ) 11(  السؤال
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  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %96.33  1156  المعلم

  %2.75  33  األولیاء

  0.91%  21  أنت شخصیا

  -   00  المكتبي

 %100  1200  ـــوعالمجمــ
  

  اختیار طریقة عرض البحث:  ) 34(  جدول برقم

إن تكليف التالميذ بإعداد حبوث علمية من العمليات غـري املألوفـة   
بالنسبة إليهم، مما يسبب هلم صعوبة كبرية يف حتضـري هـذه البحـوث،    

، بسبب عدم اعتيادهم أصـال عليهـا، وغالبـا مـا     .وكذلك يف عرضها
. عند الطلب منهم تقدمي هذه البحـوث  )  %2.75( ميستنجدون بأوليائه

 ونظرا لغياب اخلربة والتجربة، فإم يعتمدون اعتمادا شبه كلي على املعلم
، الذي يلعب دور املوجه يف مجيع احلاالت، الختيـار الطريقـة   )96.33%(

املناسبة لعرض حبوثهم، لذلك فإن النتيجة اليت يعكسها اجلدول، تدل داللة 
ى اعتماد التالميذ بشكل كلـي يف مجيـع نشـاطام العلميـة     قاطعة عل

والبيداغوجية، وإعداد البحوث ال  يتطلب املساعدة من املكتيب بسبب عدم 
وجود ترابط بني املكتبة واملنهج الدراسي وعدم إدراك التالميـذ ألمهيـة   
املكتبة، ودورها يف إعداد البحوث العلمية، مما يفقـد تواصـل املعلمـني    

ميذ باملكتيب، وبالتايل عدم االستفادة من اخلدمات الـيت ميكـن أن   والتال
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تساهم ا املكتبة يف العملية التعليمية، وخاصة فيما يتعلق بتحضري وكيفية 
   . تقدمي البحوث العلمية 

ـ    م ـويتضح هنا بشكل جلي عدم استقاللية التالميذ، مبعـىن تبعيته
ريه البالغ يف انعدام روح املبـادرة  الدائمة إىل املعلمني، وهذا اجلانب له تأث

لديهم، وعدم بذل اهودات املطلوبة منهم، حىت ولو كانـت يف البدايـة   
متردية املستوى، لكنها سوف تتطور وترتقي بفضل التشـجيع والتوجيـه   

  .الصحيح

   .كیف یمكنك أن تقیم جو التدریس بالثانویة ؟:  ) 12(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  -   00  مالئم جدا

  %2.16  26  مالئم

  %30.58  367  مقبول إلى حد ما

  %67.25  807  غیر مالئم

 %100  1200  المجمـــــوع
  

  جو التدریس بالثانویة : ) 35(  جدول برقم

عن جو ) %67.25( نالحظ عدم رضى نسبة عالية من تالميذ الثانويات
لعوامل، أمهها االكتظاظ يف التعليم يف الثانوية، ولعل هذا يعود إىل مجلة من ا

تلميـذ،   40 األقسام، حيث أن عدد التالميذ يف القسم الواحد ال يقل عن
وهذا له تأثريه البالغ يف التحصيل املدرسي، إىل جانب صـعوبة االتصـال   
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يضاف إىل هذا التوجيـه  . الفعال بني األستاذ ومجيع تالميذ القسم الواحد
س معدالم، وهذا قد يتناىف مع رغبات اإلداري للتالميذ الذي يتم على أسا

كما أن عدم استقرار املناهج الدراسية قد تؤثر سلبا علـى  . األكثرية منهم
مستوى التحصيل لدى التالميذ، وجتعلهم يف معظم األحيان ال يتجـاوبون  

  .مع املناهج اجلديدة، مما يؤثر على اجلو الدراسي العام 

اك نسبة هامة منهم تـرى  ومن جهة أخرى يظهر من اجلدول أن هن  
، ويتعلـق األمـر   ) %30.58( بأن جو التدريس بالثانوية مقبول إىل حد ما

أساسا بالتالميذ الذين لديهم رغبة يف الدراسة بالتخصصات اليت يدرسـون  
يف حني سـجلنا  . ا، أو الذين مسحت هلم معدالم باختيار ما يناسبهم 

جو الدراسة بالثانويـة مالئـم،    نسبة ضئيلة من التالميذ الذين يرون بأن
  . وانعدام تام ملن يرون أن اجلو مالئم جدا

وعموما ميكن القول أن سبب تدهور جو التدريس بالثانويات، يعود   
إىل تدهور املستوى التكويين فيها نتيجة تدين مسـتوى املـؤطرين، وقلـة    

ول الذي الوسائل البيداغوجية، واكتظاظ األقسام، إضافة إىل املستقبل اه
ينتظر التالميذ، بسبب انتشار البطالة يف أوساط الفئات احلاصـلة علـى   

  .الشهادات اجلامعية املختلفة 

  

  .ما ھي الطرق التعلیمیة المطبقة بثانویتكم ؟:  ) 13(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
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  %60.91  798  طریقة التلقین والحفظ

طریق     ة اإلص     غاء إل     ى  

  المعلم
480  36.64%  

طریق    ة العم    ل المس    تقل  

  والبحث
00   -  

طریق  ة العم  ل ف  ي أف  واج   

  صغیرة
32  2.44%  

 %100  1310  المجمـــــوع
  

  الطریقة التعلیمیة المتبعة:  ) 36(  جدول برقم

 يبدو جليا أن طريقة التلقني واحلفظ، الزالت هي السائدة يف مدارسنا
رق خمتلفة، عن عـدم  برغم النداءات املتكررة اليت برهنت بط)   60.91%(

جدوى هذه الطريقة، ولعل السبب يرجع إىل طبيعة املناهج الدراسية يف حد 
ذاا، كذا إىل متسك األساتذة ذه الطريقة اليت يتوقف دورهم فيها تقدمي 
البضاعة، واسترجاعها وقت االمتحان، إىل جانب بعض العوامل اليت سبق 

يف الفصل الواحد الذي يطـرح  ذكرها، ومثال ذلك ارتفاع عدد التالميذ 
  .صعوبة يف تبين الطرق املالئمة للتدريس

وهناك طريقة أخرى منتشرة بشكل واسع يف ثانوياتنا، وهي التعليم   
من خالل اإلنصات إىل املعلم، اليت أثبتت عدم جدواها، حىت بالنسبة للمواد 

ذا و. عن ذلك، وهي نسبة جد معتربة %36.64 األدبية، وقد عربت نسبة
من جمموع  %97.55 جند أن طريقيت التلقني، واإلنصات جمتمعتني تشكالن
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أفراد العينة، يف حني سجلنا نسبة ضئيلة جدا ممن أوضحوا بوجود طريقـة  
العمل باألفواج اليت نعتربها من أحسن وأفضل الطرق يف التدريس، ملا هلـا  

 مناقشة حماور من دور يف زيادة نسبة االستيعاب نتيجة املشاركة اجلماعية يف
الدروس، وفتح اال لتبادل اآلراء بني عناصر الفوج الواحـد، أو علـى   

يف حني سجلنا انعدام العمـل  . املستوى الكلي، عندما يفتح النقاش العام
املستقل للتلميذ، الشيء الذي نفتقد إليه يف مؤسساتنا التربوية، حيـث أن  

ث واإلبداع يف التلميـذ،  النظام التربوي عموما يعمل على قتل روح البح
وجيعله حبيس ما ميليه األستاذ يف القسم، وغالبا ما يتعلق األمر باخلالصـة  

  .املكتوبة يف اإلطار امللون بالكتاب املدرسي 

  ھل یطلب المعلم منك تحضیر بحوث :  ) 14(  السؤال
  .حول مواضیع مختلفة ؟

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
 %1.08  13  باستمرار

  %34  408  یاناأح

  %58.91  707  ناذرا

  %06  72  أبدا

 %100  1200  المجمـــــوع
  

  تحضیر البحوث:  ) 37(  جدول برقم

إن تكليف التلميذ بإجناز حبوث هلا عالقة باملواد املدروسة، تعترب مـن  
األساليب اليت تعمل على غرس عادات القراءة، وحب اإلطالع، والبحث 
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لى نفسه يف التعامل مع بعض املسـائل الـيت   لدى التلميذ، وجعله يعتمد ع
ومن خالل ذلك يرث طرق البحث، وميتلـك  . يواجهها من حني إىل آخر

غري أن واقـع املؤسسـات   . قدرة استخدام األدوات اليت تساعده يف ذلك
التربوية يف اجلزائر هو معاكس متاما هلذا االجتاه، ولعل النتيجـة املبينـة يف   

مـن أفـراد العينـة     %58.91 ذلك، حيث أناجلدول هي خري دليل على 
منهم مل يكلفوا أبـدا   %6يؤكدون أم نادرا ما يكلفون ببحوث علمية، و

   .بذلك

إن هذه الطريقة يف التكوين هلا انعكاسات سلبية على مستقبل التلميذ، 
حيث ينتقل إىل اجلامعة، وهو جيهل كيفية حتضري حبث علمي، مما يسبب له 

ة من مصادر املعلومات، مبا ميكنه من بناء مواضـيع  صعوبات يف االستفاد
علمية، وهذا له ما يربره، حيث نسجل اختالفا ملحوظا يف إنتاجية األساتذة 
والباحثني على مستوى اجلامعة، وهذا يف رأينا له جذور قـد ترجـع إىل   

  .املدرسة االبتدائية

  .ما رأیك إن أعطیت الدروس خارج القسم ؟:  ) 15(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  حتماالتاإل

  %81.02  982  شيء رائع

  %9.98  121  شيء یشجع على التعلم

  %7.59  92  شيء عادي

  %1.40  17  شيء غیر مقبول

   %100  1212  المجمـــــوع
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  إجراء الدروس خارج القسم:  ) 38(  جدول برقم

من أفراد العينة يرحبون بفكرة إجراء الدروس خـارج   %90 أكثر من
ألن الشيء املوروث لدينا أن خيصص لكل فوج من التالميذ قاعـة  القسم، 

درسية، ال يفارقوا من بداية السنة الدراسية إىل ايتها، حيث يتردد عليهم 
وهذا بطبيعة . املعلمون يف القاعة نفسها، وميكثون ا أيضا يف أوقات الفراغ

خر، ألي سبب، ويف حالة نقلهم إىل مكان آ. احلال ينتج عنه نوع من امللل
من األسباب يشعرون بالراحة واالبتهاج بفعل كسر الروتني الذي يعـانون  

لذلك جند أن األنظمة التربوية يف البلدان املتقدمة، ختصص فصـال أو  . منه
قاعة لكل مادة، جتهز مبختلف الوسائل املساعدة، ويتواجد ا أستاذ املادة، 

إىل  إضـافة . قسـم إىل آخـر  بشكل جيعل التالميذ هم الذين يتنقلون من 
استغالل املكتبة اليت غالبا ما تعطى هلا أمهية كبرية، حيث تـدعم بشـىت   
الوسائل البيداغوجية والعلمية اليت تستقطب املعلمني والتالميذ، لالسـتفادة  

  .من خدماا، وحلضور دروس عملية داخلها

  :ھل تفضل أن تدرس عن طریق :  ) 16(  السؤال
  ةالنسب  اراتالتكر  اإلحتماالت

  %46.91  563  اإلصغاء إلى المعلم فقط

اإلعتم   اد عل   ى البح   ث والعم   ل 

  الفردي
27  2.25%  

تحض    یر بح    وث م    ع تالمی    ذ    

  آخرین
610  50.83%  
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 %99.99  1200  المجموع
  

  نوع الدراسة المفضلة:  ) 39(  جدول برقم

) %50.83( أن اغلبيـة التالميـذ   39 نالحظ من خالل نتائج اجلدول
ال أن هذه الطريقة التعليمية غري مرغـوب  إحتضري حبوث مجاعية،  يفضلون
وغري معتمدة من طرف النظام التربوي اجلزائري، كما هو موضح يف  فيها،

إن العمل يف أفواج صغرية شيء يؤخذ به يف املدرسـة   .)36( اجلدول رقم
تراعي احلديثة، وفق اإلجتاهات التربوية اجلديدة، غري أن مؤسساتنا التربوية ال

إىل ذلك، وبرغم النسبة املعتربة من املـتعلمني   هذا العنصر احلساس، إضافة
الذين فضلوا التعلم ذه الطريقة، ميكن القول أن النظام التربوي ال يريـد  

ىل املرونة الالزمة واملطلوبـة يف  إاإلستجابة إىل حاجات التالميذ، ويفتقد 
مـن  ) %49.91( سبة عاليةاال التربوي، وميكن أن نالحظ كذلك، أن ن

ىل املعلم، وهذه النتيجة تؤكد إالتالميذ املبحوثني تفضل الدراسة باإلصغاء 
اين تربز مسؤولية النظام التربوي واملعلـم، عنـد   ) 36و34( نتائج اجلدول

رض طريقة عرض البحوث إن وجدت، وعند دفع املتعلمني إىل اإلصغاء ـف
لل من حرية التالميذ، وإستقالليتهم ىل املعلم وقت الدرس، الشيء الذي يقإ

  .يف التحصيل والتعلم
  حسب رأیك لماذا یصادف التالمیذ صعوبات :  ) 17(  السؤال

  .؟  في إستعمال وسائل البحث
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %17.35  223  إستعمال وسائل البحث غیر مھم
  %23.96  308  وسائل البحث غیر موجودة

  %53.61  689ذ عل   ى إس   تعمال ھ   ذه ل   م یتع   ود التالمی   
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  الوسائل
  %5.05  65  ال نرید إستعمال ھذه الوسائل

   %99.99  1285  المجموع
  أسباب الصعوبات في إستعمال وسائل البحث:  ) 40(  جدول برقم

إن التدريب على إستعمال وسائل البحث عن املعلومات غري موجود 
يشكون من هـذا  ) %53.61( يف مؤسساتنا التربوية طاملا أن معظم التالميذ

تقبل املتعلم شيئا مل يتعود عليه ومل يعرفه من قبـل،  يالنقص إنه ال ميكن أن 
ذلك ما دفع الكـثري منـهم، إىل    )%23.96( بسبب عدم وجوده باملؤسسة

كيف ميكن أن يتعلم هؤالء التالميذ  .هذه الوسائل غري مهم إعتبار إستعمال
كانوا ال حيسنون إستعمال وسائل البحث ىل املعلومة، إذا إكيفية الوصول 

يف وقت أصبحت فيه املدرسة احلديثة جتعل مـن الـتحكم يف هـذه     هاعن
لـذلك   .التقنيات أساس النجاح، وأساس اإلندماج يف جمتمع املعلومـات؟ 

هم رعن السؤال األول اليعكس عدم شعو %17.35 جابتهم بنسبةإنعتقد أن 
البحث لتحصيل املعلومات، بقـدر   وقلة إقتناعهم جبدوى إستخدام وسائل

و التعرف عليهـا  أاها ألم مل يسبق هلم إستخدامها وجهلهم بفائدا وجد
قط، من هنا كانت إجابتهم تؤيد عدم امهيتها فاجلاهل بالشـيء اليـدرك   

  .فوائده

  :لما تتوجھ إلى المكتبة ، فھل یطلب منك :  ) 18(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %92.10  1108  جعة الدروسمرا

 %7.14  86  إنجاز بحوث
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  %0.74  09  القراءة الحرة

  -   00  مساعدة المكتبي

   %99.98  1203  المجموع
  نشاطات التالمیذ بالمكتبة:  ) 41(  جدول برقم

أمهية الطريقة التلقينية املعتمـدة باملؤسسـات    41 تربز نتائج اجلدول
حـىت  ) %92.10( وع إىل الدروسيطلب من املتعلمني الرج التربوية، حيث

يتمكنوا من حفظها وإستظهار معلوماا، وذلك يرجع أساسا إىل متسـك  
الشيء الذي أثبتتـه نتـائج    ريقة اليت يفرضها املنهج الدراسياملعلمني بالط

 نالحظ كذلك أن تشجيع القراءة احلـرة ضـعيف جـدا    .)36( اجلدول
كيف  سؤال املطروح هنالواإن مل نقل أنه يف حكم الغائب متاما ) 0.74%(

ذه الطريقة، أن تغرس عادة القراءة وحبها يف املتعلم؟ وكيف ميكن  ميكن
أن يتوجه التلميذ حنو املكتبة مبحض إرادته وبفرح وسرور وبـدون إلـزام   

؟ ال زال املعلمون يفكرون أن الدروس اليت حيشون ـا عقـول   مدرسي
تشجيع التالميذ على التردد علـى   مااملتعلمني هي املصدر الوحيد للتعلم، أ

املكتبة املدرسية والتعامل مع املكتيب دعما للقراءة احلرة وتوجيـه الوقـت   
بالنافع املفيد، شيء الخيطر يف بال املعلمني أبدا، برغم أمهية ذلك وضرورة 
تعريف التالميذ بطريقة تنظيم اموعات باملكتبـة، وهيكلـة اخلـدمات    

ا ميكن أن تشكل حافزا أساسيا إلقتحـام الكنـوز   والنشاطات املكتبية أل
ه دورهـا يف العمليـة   عتها وجنايىل إكتشاف أمهإاملعرفية للمكتبة، إضافة 

ذ نادرا إ 37رقم بن نتائج هذا اجلدول تدعم ما جاء به اجلدول إالتعليمية، 
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ما يطلب من التالميذ إجناز حبوث على مسـتوى املكتبـة املدرسـية أو    
 ،ههم حنو مطالعة الكتب املفيدة هلم يف إغناء معـارفهم خارجها، أو توجي
  .وزيادة ثقافتهم

  
  تقییم فائدة المكتبة المدرسیة:  ) 19(  السؤال

  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %72.29  1075  مفیدة

  %18.96  282  مكملة للتعلم

  %8.13  121  ضروریة للتعلیم

  %0.60  09  غیر مفیدة للتعلیم

 %99.18  1487  المجموع
  

  فائدة المكتبة المدرسیة:  ) 42(  جدول برقم

ترى أن املكتبة املدرسـية مفيـدة   ) %72.29( نسبة عالية من التالميذ
صبحت تعترب يف الـدول  أعلما بأن هذه املؤسسة الوثائقية  ،بالنسبة للتعليم

 .املستمر هم للتكوين التربوي والتعليم الذايتاألاملتقدمة خمربا للتعلم والفضاء 
 لتعليم فقط، كما أجاب بعض التالميذل ملةكفاملكتبة املدرسية إذن ليست م

، بعـد أن  سد، وإمنا هي يف املدرسة احلديثة مبثابة القلب من اجل)18.96%(
ـ أصبحت مركز كل النشاطات التعليمية والتثقيفية والتعليم والتعل م ـــ

إذا كـان   .وترقيتهدعمه، وتكملته، لتعليم نفسه، و فهي ضرورية وأساسية
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تغري متاما عما كان عليه من قبـل، فنتـائج    مفهوم املكتبة املدرسية احلديثة
ـ ن املفهوم القدمي هلأاجلدول السابقة الذكر تربهن على  ذه املؤسسـة  ــ

ذهان املتعلمني ذلك يدل علـى أن التحسـيس    زال سائدا يف أالوثائقية ال
إن مل نقل غائبا عن أذهان  ،بقيمة هذه األداة التربوية احملورية ما زال ضعيفا

   .الدراسني

  ما رایك لو طلب منك أن تبقى بالبیت:  ) 20(  السؤال
؟  وأن تتعلم عن بعد بالوسائل الحدیث ة                                    

.  

   ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت
  %80.75  969  شيء  رائع

  %16.83  202  شيء  عادي

  %1.41  17  شيء غیر منطقي

  %01  12  شيء یخیف

 %99.99  1200  المجموع
  

  التعلم عن بعد:  ) 43(  جدول برقم

القسم الدراسي لفرح التالميذ كثريا، ذلك  عطيت الدروس خارجألو 
هذه الفكرة، ) 43( رقمب، وتؤيد نتائج اجلدول )38( رقمبما جاء يف اجلدول 

ضاء آخر خمتلـف  ، تطالب بف)%80.75( حبيث أن أغلبية التالميذ املبحوثني
عن قاعة الدراسة، فهم حيبدون التغيري، وال خيشون اجلديد، حىت ولو تغريت 
الوسائل والطرق التعليمية إن املهم بالنسبة هلؤالء التالميذ، هو أن يتغري جو 
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أيضا، إن البعض من املستجوبني ) 35( التدريس، كما جاء يف اجلدول رقم
، الشيء الذي )%16.83( يثة أمر عاديأن التعلم عن بعد بالوسائل احلد يرى

يؤكد أن هناك إقباال على الوسائل احلديثة من طرف األطفال، وميكن تربير 
ذلك من خالل ما نشاهده يف مقاهي األنترنت، حيث يتزايد التردد علـى  

وحنن ال نقول بضرورة جعل التعليم عـن   .هذه املراكز من طرف األطفال
، ال بل إستحالة تهجلزائرية، وحنن ندرك صعوبأساسيا يف املدارس ا ابعد أمر

، للمعلمني بعد من وسائل، وتكوين مسبقعن ذلك، نظرا ملا حيتاجه التعليم 
مور، ولكن حنن نؤمن بضرورة السعي جلعـل  أىل غري ذلك من إوالتالميذ، 

بعاد التعليم يف املدرسة ما أمكن ذلك، والبـدء يف هـذ   أذلك واحدا من 
هم عقبة تعتـرض  أميا بل هو أمر ممكن وواجب، إن الطريق ليس أمرا حت

السري يف هذا اإلجتاه هو التكوين على إستخدام تكنولوجيا املعلومات وعلى 
سـتخدام هـذه   إيف البيت، واحلي، واملدرسة، حىت ال يبقى  ،وسع نطاقأ

يف تبادل الرسائل اإللكترونية العادية، بل يف اإلنتقال  الوسيلة اهلامة حمصورا
  .امها يف كسب املعرفة، وترقية البحوث العلميةإلستخد

  .ھي أحسن طریقة ترید أن تتعلم من خاللھا ؟ما :  ) 21(  السؤال
  ةالنسب  التكرارات  اإلحتماالت

  %57.71  722  عن بعد بالوسائل الحدیثة

  %24.62  308  خارج القسم

  %12.86  161  بوسائل ترفیھیة

 %4.47  56  بحریة وبدون إنضباط
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 %0.31  04  ابةبدون إج

 %99.97  250  المجموع
  

  طریقة التعلم المفضلة:  ) 44(  جدول برقم

تؤكد نتائج هذا اجلدول ما جاء من نتائج يف اجلدول السابق، حيـث  
 غلبية التالميذ حتبذ أن تتعلم عن بعد بإسـتعمال الوسـائل احلديثـة   أأن 

 الدراسـة فالكثري من هؤالء املتعلمني يفضل اخلروج من قسم ، )57.71%(
) 38( الشيء الذي يؤكد كذلك ما جـاء يف اجلـدول رقـم   ، )24.62%(

ن التالميـذ  أوالواضح من إجابات هذا اجلدول، وماسبقه من جـداول،  
يرغبون تغري طريقة الدراسة داخل األقسام، واليت أصبحت بالنسـبة هلـم   

ـ ت، حملية، وغري مقيدة يف نشر إنتباههم للدراسة، وممقوتةطريقة   ا علقهم
والتالميذ، ومن خالل جتريتهم وشعورهم، يريدون اإلنتقـال بـالتعليم إىل   

 ماستخدام الطرائق احلديثة، علما بأم ال يعرفون عنها الكثري، ولكن  جل إ
ـ ري تربويـة ير ن الطريقة التقليدية اليت تطبق عليهم طريقة غأيعرفونه  دون ي

عض من بالذي يضيفه ال أما العامل األخر ةعفضل وأكثر جناإستبداهلا بطرق أ
، الشيء الذي ميكن أن يـدل  )%12.86( التالميذ، يتمثل يف عنصر الترفيه

 ،هتسـتحق على أن النظام التربوي احلايل اليعطي هذا اجلانب األمهية اليت 
نظرا لكونه من العوامل املفيدة يف دعم العملية التعليميـة، وهنـاك مـن    

حـىت   ،ما يستعمل الوسائل احلديثةاملتعلمني من يشعر أنه يلعب ويترفه عند
ن كل هذه احلاجات أمر، وإن كان ذلك يف إطار الدراسة، والغريب يف األ

ال تؤخذ بعني اإلعتبار من طـرف النظـام    املعرب عليها من طرف املتعلمني
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فمىت يأيت الوقت الـذي  . ىل املرونةإالتربوي الذي يفتقر على هذا األساس 
عض بام التربوي، من إداريني ومربيني ويلبوا الغى فيه املشرفون على النظصي

  ؟ من حاجات هؤالء األطفال التربوية اليت يلحون عليها

  أھم نتائج الدراسة  ـ 3ـ  6

بعد تسليط الضوء على مفهوم البحث الوثائقي، وأمهيتـه يف جمتمـع   
ـ املعلومات وبعد حتليل املعطيات اليت مت مجعها، كشـفت الدراس  ة ـــ

من النتائج، حنال إدراجها ضمن الفرضيات الثالثة املطروحة يف  امليدانية مجلة
  .البحث 

لقد حتققت الفرضية األوىل يف كون النظام التربوي اجلزائري عـاجز  
عن إحداث تغيري جذري حيول به أمورا كثرية باملدرسة كتوعية املعلم حول 

حـىت   مفهوم جمتمع املعلومات، وحول أمهية ثروة املعلومات بكل أبعادها،
يوقف عن التلقني، وحىت ال يبقى سجينا للكتاب املدرسي املقرر جـدول  

وللعديد من االمتحانات ) 1( للربنامج التعليمي املسطر جدول برقم) 2( برقم
، إن التلميذ  هو كذلك ، يف ظل هـذا النظـام   )2(املطلوبة جدول برقم 

ملسـطرة يف  التربوي، يدفع إىل اإلصغاء إىل املعلم وإىل حفـظ الـدروس ا  
وال يستفيد من حصص حتسيسية حول جمـال  ) 36( رقمبجدول (الربنامج 

وحول أمهية التحكم يف تقنيـات البحـث   ). 10( املعلومات جدول برقم
واستعمال املكتبة املدرسية نظرا ألمهية دورها ) 16(الوثائقي جدول برقم 
إىل عـدم  إن كل هذه األمور تدفع املـتعلم  . ) 18( يف التربية جدول برقم

االحتكاك مبراكز املعلومات على العموم واملكتبة املدرسية على اخلصوص، 
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 وإىل الالمباالة يف استغالل األوعية الفكرية باملكتبة أو خارجها جداول برقم
إن ضعف البحث الوثائقي يف مدارسـنا واضـح    .)26رقم ب، 24رقم ب، 13(

للتردد علـى  ) 27( ممادام أن التالميذ يعانون من ضيق الوقت جدول برق
املكتبة أو للقيام بنشاطات تربوية أخرى خارج قاعة الدراسة، ذلك جيعلهم 

وميكـن  ). 34( كذلك فاقدين لروح االستقاللية والعمل الذايت جدول برقم
أن نستنتج من كل هذا أن النظام التربوي اجلزائري اليراعـي حاجيـات   

لعـات هـؤالء املـتعلمني    املتعلمني، ويرفض االستجابة إىل الكثري من تط
  ). 44 رقم،  38 رقم، 20 جدول برقم(

أما بالنسبة للفرضية الثانية، فهي كذلك حتققت من خـالل نتـائج   
ا هلذا املوضوع، حيث أن إدراك املعلمني ألمهية املعلومات متواضع ـدراستن

جدا، إىل حد أم ال يقومون بتحسيس املتعلمني حول هـذا املوضـوع   
واليدفعوم إىل التردد على مصادر املعلومات ومراكزها، ) 2( رقمباجلدول 

بدل اإلصغاء إىل املعلـم بقاعـة   ) 17( وإىل العمل باملكتبات جدول برقم
الدراسة أو مراجعة الدروس باملرتل فقط، إن املعلمني كذلك ال يرغبون يف 
التكوين على استخدام الوسائل التكنولوجية اجلديدة، بـرغم أمهيتـها يف   

وهم إضافة إىل ذلك، ). 8 رقم، 7 رقم، 4 اجلداول برقم(مع املعلومات  جمت
اليواجهون صعوبة يف الولوج إىل املعلومات عند استعماهلم للمكتبة، حيث 

إىل ما يريدونه مـن   نأم حباجة إىل مساعدة من طرف املكتيب حىت يصلو
إىل عدم  ، وذلك يدفعهم) 15 اجلدول برقم(معلومات من املؤسسة الوثائقية 

تشجيع التالميذ على إعداد حبث حول مواضيع خمتلفة للتمرين على البحث 
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إن كل هذه األمور تؤثر سلبيا على املـردود  .) 37 جدول برقم(الوثائقي 
التربوي هلؤالء التالميذ، حبيث أم ال يترددون علـى املكتبـة املدرسـية    

دروس اليت تلقوهـا  وإن ذهبوا هناك، فإم يراجعون ال). 25 اجلدول برقم(
ويفتقد . ) 41 اجلدول برقم(من املعلمني، بدل أن يطالعوا حبرية تامة هناك 

اجلـدول  (التالميذ إىل املعلومات، بذا أم اليستعملون مصادر املعلومات 
وباإلضافة إىل ذلك، فإم يواجهون صعوبة يف حتديد موضـوع   )29 برقم

. من قواعد البحث الوثـائقي ، وهي قاعدة أساسية )28 اجلدول رقم(حبث 
اجلدول (وهؤالء املتعلمون اليعرفون حىت كيفية البحث عن الوثائق باملكتبة 

، وعند القراءة، فإم يواجهون صعوبة يف إجياد املعلومات املطلوبة ) 31 برقم
وحىت إن وجدوا املعلومات، فإم ال يعرفـون  ، )32 اجلدول برقم(واملفيدة 

هذه العوائق املتعلقة بعدم حتكمهـم يف البحـث    إن كل. كيفية تنظيمها
الوثائقي تؤدي م إىل امللل من دروس املعلمني املربجمة يف فضاء واحـد أال  

، ومن جو التدريس غري املالئم الذي ) 38 املرجع برقم(وهو قسم الدراسة 
  ).35 اجلدول برقم(ال يليب ما يطمحون إليه 

رها أيضا مادام أن نظرة املعلمني لقد حتققت الفرضية الثالثة هي بدو  
سلبية حقا بالنسبة إىل املكتبة املدرسية حبيث أا تفتقـد ألي مكانـة يف   

مادام أن هؤالء املعلمني يهمشون جمـال  ) 1(املؤسسة التربوية اجلدول برقم 
) 11( بـرقم ،  10 املعلومات متاما مقارنة مبجاالت أخرى اجلـدول بـرقم  

اجلـدول  (ة االستفادة من مكتبتهم املدرسية بة حىت يف كيفيووجيدون صع
ويعتربوا غـري  ) 17( واليريدون التدريس بفضائها اجلدول برقم) 15 رقم
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وليسوا على دراية حىت علـى   ). 18( ضرورية بالنسبة للتعليم اجلدول برقم
ـ الرصيد الوثائقي املوجود مبكتبتهم هذه اجلدول  إىل حـد أن  ) 19( رقمب

املكتيب املشرف على مؤسسام الوثائقية تكاد تكـون  العالقة بينهم وبني 
تالميـذ  ال، الشيء الذي ال يدفعهم إىل تشجيع ) 20( منعدمة اجلدول برقم

ل واليت ميكن االستغناء عنها اجلـد ) 21( على العمل باملكتبة اجلدول برقم
إن كل ذلك، اليدفع املعلمني إىل التفكري يف تغـيري طريقتـهم   .) 23( برقم
، نتيجة ذلك، فإن التالميذ ال يتـرددون علـى   )6( ية اجلدول رقمالتعليم

واليتكحون يف الكثري من قواعد البحث ) 25( املكتبة املدرسية اجلدول برقم
 برقم، 33 برقم،  32 برقم، 31 برقم، )29 برقم، 28( الوثائقي اجلداول برقم

فيـدة  الشيء الذي اليشجع على تنظيم نشاطات تعلمية م، ) 37برقم ،  34
املكتيب، يف فضاء جديـد  وناجعة داخل املكتبة مبشاركة املعلمني، التالميذ  

تنمية جب القـراءة احلـرة يف    منون يتمكنخمتلف عما هو مألوف، حىت 
النفوس، والقدرة على التعلم الذايت، كذا غرس مهارة التفكري والتسـاؤل،  

ز، إن هذا النوع من القدرة على االبتكار واإلجناوالنشاط، احلرية واحلركية، 
النشاطات والفضاءات هي اليت تدعوا إليها أنظمة التعليم احلديثـة، بينمـا   

  .الجند نظامنا التربوي يعطيها حقها ، واحلاجيات والتطلعات 

  تحلیالت واقتراحاتـ  4ـ  6
يف عصر السباق العلمي املعلومايت، وإن من فقد يف " يعيش العامل اليوم 
إنه لن يفقد تقدمه وتطوره فحسب، بل سـيفقد إىل  هذا السباق مكانه، ف
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. )1( "جانب ذلك أيضا، ذاته وإرادته، وهو إحتمال ال جيوز أن نتعرض له
من خالل هذا القول نفهم أن األمور تغريت، وأا يف تغري دائم، وسـوف  
تستمر يف التغيري، وعلينا باإلستعداد التربوي والعلمي حىت نـتمكن مـن   

ع جديد مبعطياته وقواعده وحىت حبضارته، إننا اليوم حباجة اإلندماج يف جمتم
لذا ، )2("املرونة الكافية للتعامل مع التغريات املستقبلية" إىل مهنيني ميتلكون 

جيب خلق حميط داخل املكتبات ومراكز املعلومات ميكن األفراد من التمتع 
اهلا باحلرية يف حق الولوج إىل املعلومات، وحق التـدريب علـى إسـتعم   

املعلومـات  إن ثقافـة  ، )3(وإستغالهلا يف جمتمع أساسة املعلومات واملعرفة
أصبحت خاصية من خصائص أفراد اتمعات املتقدمة ويصعب علـى أي  
شخص حتصيلها بدون اإلعداد هلا، وبدون حتضري ركائز أساسية تقوم عليها 

بثالثة معايري إن ثقافة املعلومات تتميز . حىت الحيدث اإلنقطاع أو اإلنكسار
  :)4(أساسية تتطلب من كل فرد

  ىل املعلومات بنجاعه وفعاليةإالولوج ـ 
 حتليل املعلومات حبس نقدي وبكفاءةـ 
 إستعمال املعلومات بدقة وإبداعـ 

                                                        
  .102. ص. المرجع السابق.  العولمة وتحدیات المجتمع الكوني. صوفي، عبداللطیفـ  )1(
فعالیات الندوة . ضرورة معرفیة وحتمیة تكنولوجیة: المكتبات الجزائریة بوابة :  .  بطوش، كمالـ  )2(

المكتبة الوطنیة / قسم علم المكتبات: الجزائر . الوطنیة حول توحید اإلجراءات الفنیة في المكتبات الجزائریة
  . 90 – 89ص . 2002. 168. ص. 2004الحامة، 

)3(  – RASEROKA , K . Libraries For Lifelong Literacy. IFLA Journal. 2003, Vol. 29, N°. 2n P. 110.  
)4(  – ARP , L. et Woodard , B.S. op. cit . P . 126. 
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تقتصر على تعريف التالميذ باحلقائق العلمية فحسب،  "فالتربيةمل تعد 
اخلية، وحتلـو مواهبـه،   وإمنا أصبحت تتناول كيان الفرد، فتوقظ قواه الد

فكيـف  . )1("وتفدي ثقافته، وتدفعه للبحث واإلطالع، واخللق واإلبداع
ميكن أن نكون متفائلني مبستقبل األجيال الصاعدة يف بالدنا، وحنن جنـد  
املكتبة املدرسية مبوسساتنا التربوية مغيبة متامـا عـن العمليـة التربويـة،     

لتالميذ، جيل املستقبل، ال حتكمون ونشاطاا باملدرسة حمدودة جدا بينما ا
إن وضعية أنظمة املعلومات الوثائقية اجلزائرية . يف قواعد البحث الوثائقي؟

باإلندماج والتكيف مع التحوالت اجلذرية اليت يعرفها اتمـع  "ال تسمح 
العاملي، حبكم أن هذه األنظمة الوثائقية جتاوزا األحداث ومل جتـد بعـد   

الذي يسمح بتطوريها وإعطائها اإلمكانيات الالزمة ملسايرة املناخ أو احمليط 
  .)2("التطور الذي يعرفه اإلختصاص على املستوى العاملي

يعترب املتعلم بالنسبة ألي مؤسسة تربوية، أهم عنصر من العناصر اليت 
ونظرا للدور . تعتمد عليها املكتبة لتحقيق أهدافها، فهو احملرك الرئيسي هلا

إمكانه أن يلعبه يف سريورة عملية التسيري، من الواجب علـى  اهلام الذي ب
املكتبة أن تم به مثل إهتمامها باألوعية الفكرية والوسائل األخرى، وختلق 

إن وضع املستفيد، بـدل  ". له الظروف املالئمة لتردده عليها وإرتباطه ا 
 النظام، يف مركز اإلهتمامات املهنيـة بإمكانـه أن يغـري الكـثري مـن     

إن عدم رضى املتعلم عن اخلدمات املقدمة مـن طـرف   .  )3("السلوكات

                                                        
  .28. ص. المرجع السابق ...مكتبة المدرسیة ال. صوفي، عبداللطیفـ  )1(
  .373 .ص. المرجع السابق ...تعاون العربي في مجال المكتبات والمعلومات ال. عبدالحمید، أعرابـ  )2(

)3(  – DIAMENT, N. Organiser L'accueil en Bibliothéque. Villeurbanne : IFB , 1997, P. 59. 



  وضعیة البحث الوثائقي بثانویات والیة قسنطینة: الفصل السادس 
  

240

لـذا جـاء   . املكتبة، قد يؤدي به إىل النفور منها، وإىل عدم التردد عليها
توجيه اإلهتمام حنو املستفيد "مفهوم جديد لتطوير املكتبة، وهو يتجلى يف 

  .)1("بدال من توجيهه حنونظام املعلومات

أن كال من املعلمني والتالميذ، حباجة إىل تدريب وتؤكد نتائج الدراسة 
. على إستخدام وسائل البحث عن املعلومات، سواء أكانت ورقية أم آليـة 

لقد برهن التالميذ أم أكثر إستعداد ملواجهة التطور التكنولوجي، وذلـك  
بإستعماهلم لبعض الوسائل احلديثة كاحلاسوب واملليزرات وماإليها، بـدون  

ننا نطالب بتوفري الوسائل احلديثة، والربامج التكوينية اليت متكن إ. أية عقدة
. اتـــاملتعلمني من السيطرة على التقنيات احلديثة للبحث عن املعلوم

يدفع رجال التربية مـن املرحلـة التعليميـة    ) WEB( أصبح الويب" لقد 
لتعليم، مرحلة التدرج، إىل إعادة التفكري يف الطبيعة األصلية ل إىلالتحضريية 

أما بالنسبة إىل ألفة املعلمني بالوسـائل والطـرق    ) 2("والتعلم والتمدرس
التعليمية التقليدية، فهذا أمر طبيعي يتطلب من املشـرفني علـى القطـاع    
التربوي الشروع يف عمل حتسيسي إلزالة العوائق النفسية، وتشجيع املعلمني 

تكوينيـة خاصـة   للتدريب على إستعمال هذه اآلليات من خالل برامج 
لقد أصبح إدماج التكوين على املنهجية الوثائقية شيئا حتميا يف . "ومدروسة

إن إدماج الوسائل احلديثة يف العملية التعليمية جيعـل  ، )3("جمتمع املعلومات
إن الـوعي  . "النشاطات عادية، تدخل يف نطاق النشاط اليومي للمعلـم 

                                                        )1(  – LE COADIC , Y.F. op. cit. P. 97 . 
)2(  - BILAL , D. Perspectives on Children 's Navigation Of The World Wide Web : Does The Type Of 

Search Task Make a difference ? Online Information Review . 2002m Vol. 22, N°.2 , P. 111. 
)3(  – COLAN, A . La Formation à L'usage de L'Information Dans L'enseignement Superieur. BBF, 

1999, Vol. 44 , N°.1. 
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ألكثر أمهية يف عمليـة البحـث   باحلاجة إىل املعلومات يعترب أحد األوجه ا
  .)1("عنها

وهناك الكثري من احلاجيات اليت عرب عنها التالميذ، إال أن اإلسـتجابة  
ونالحظ . إليها تبدو مرفوضة من طرف النظام التربوي أوال، واملعلمني ثانيا

كذلك أن املفاهيم احلديثة للتسيري، تربز مبدأ حتقيق الطلـب، أي احملاولـة   
حاجيات املستفيدين، بدل اإلستمرار يف تطبيق مبدأ العرض،  الدائمة لتلبية

  .الذي ال يراعي التطلعات احلقيقية للمستفيدين

نغري الذهنيات بالنسبة إىل أمهية املعلومات ووسائلها، مـع  "جيب أن 
وإذا كانت  )2("إستغالهلا جيدا يف جماالت تربوية لتحقيق سياسات البحث

عزولة عن البحث الوثـائقي يف بالدنـا،   هناك بعض النشاطات احلديثة امل
فيمكن إعتبارها يف حكم الغائبة عن النظام التربوي، مادام هذا النظـام ال  
يقرها وال يطالب بضرورة إعتمادها وستبقى بذلك نشاطات فردية حمدودة، 
إن مل تربز إىل الوجود، عن طريق اإلصدارات والنشرات العلميـة حـىت   

إن إرادة  .كون يف إسـتخدامها ويف تطويرهـا  يتعرف عليها اجلميع ويشار
األفراد، واملبادرات الشخصية، التكفي لوحدها، بل هي حباجة إىل تطعيم، 
وتدعيم من طرف اهليئات الوصية العليا، وإىل منهجية العمل التنسيقي، وإىل 

ضبط اجلهود الفردية وإستغالهلا يف إطار تعاوين، مرهون مبدى التحكم يف  
التنظيم والتسيري اليت توصلت إليها التجارب العاملية الرائدة يف مسايرة تطور 

                                                        )1(  – POCHET , B. et THIRION, P. op. cit . 
)2(  – FAURE , M. R. HEALY, J.C . et RUSCH, P. Education à L'information Scientifique et 

Technique ou education à la Recherche . Cahiers de la Documentation . 1992, N°. 2 , P. 37. 
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دين، يف وقـت  إنه ال ميكن أن توجد مكتبة بدون مسـتفي  .)1("هذا اال
حيويا، حيتاج إىل أشخاص لديهم القابلية على التغيري  أصبح اتمع املعاصر

تبة بعامة أن والتكوين املستمر، لذلك فبإمكان املكتبة املدرسية خباصة واملك
تكون شريكا أساسيا يف تكوين املتعلمني، ويف حتضريهم لإلندماج السريع 
داخل هذا احمليط املعريف الديناميكي املتغري، وعلى املكتيب املؤهل إسـتغالل  
هذه الفرصة الثمينة لإلجتهاد يف إرساء احلاجة إىل املعلومـات وترقيتـها،   

ام أوعية املعلومـات احلديثـة،   وتشجيع املتعلمني واملعلمني، على إستخد
حىت تنـتعش  . "وبالتايل توسيع إنتشارها وترقية مكانتها يف اتمع احلديث

وتبقى متميزة، حىت تبقى حية وهلا مسامهة معتربة يف اتمع، حيب علـى  
  .)2("املهنة أن تتغري

وعندما تتمكن اإلدارة التربوية يف بالدنا، ويستطيع املكتبة واملعلـم،  
ثورة املعلومات املتدفقة، ذات األبعاد والنتائج العميقة، ثورة املناهج  مواجهة

التربوية اجلديدة واملتجددة ومواكبتها بفعالية، ميكن القول أننا هيأنا السبيل 
أمام األجيال لكسب العلم واملعرفة وجتنب الصعوبات، بعد أن أصـبحت  

  .)3("لفهم، وتطويرهتعين الفهم والقدرة على تكييف هذا ا" ثقافة التعليم 

  

  
                                                        

  . 97. ص. المرجع السابق ...تحسین خدمات المكتبات الجزائریة . عبدالحمید، أعراب ـ  )1(
)2(  – CLYDE , L.A. Continuing Professional Education For The Information Society . IFLA Journal. 

2003, Vol. 29, N°. 1, P. 19. 
)3(  – CHILDERS , S. Computer Literacy : Necessity or Buzzwork ? Information Technology And 

Libraries. Sep. 2003, Vol. 22, N°. 3, P. 102.  
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  خاتمة الفصل السادس 

لقد أردنا تقصي احلقائق والوقوف على اجلوانب اخلفية ملوضـوعنا    
حىت تكون لدينا صورة حقيقة لوضعية البحث الوثائقي هلذه املؤسسـات  

وإذا كنا نعلم أن املتعلم أصبح أهم عنصر يف العملية التعليميـة  . التربوية 
ة احلديثة، فعلينا أن نعلم كذلك أن املكتبة املدرسية هـي  بالنسبة للمدرس

بدورها أصبحت حاليا أهم عنصر يف املدرسة بالنسبة للمفـاهيم التربويـة   
إن هناك حتديات كبرية بأبعاد متنوعة تنتظر املشرفني على هـذا  . احلديثة 

القطاع ، ومن الضروري مواجهة كل هذه التحديات حىت ال يكون اتمع 
ئري متخلقا عن الركب ، الذي تقوده قاطرة املعرفة يف اجتاه جمتمـع  اجلزا

  .املعلومات 
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  ةـــالخاتم

مات مبثابة الركيزة األساسية لتطور اتمع، فهـي  ولقد أصبحت املعل
روح التقدم واالبتكار وطموح كل دولة يف العامل، بينما تبـذل القـوى   

السيطرة على أهم والعظمى يف العامل كل جهودها الحتكار جمال املعلومات 
ي جيري بضراوة إن هذا التنافس الذ .ياكل االتصاالت، صناعة املعلوماته

بني الدول ما هو إال دليل قاطع على أن السيطرة على املعلومات هي رهان 
عامل املعلومات، فإن عـامل الغـد    ووإذا كان عامل اليوم ه" حساس جدا 

إننا نفهم مـن هـذا كلـه أن     .)1("كون أكثر اعتمادا على هذه الثروةسي
ية ، الـيت ال ميكـن   مات أصبح من األمور احلتموالتحكم يف استعمال املعل

نفسه أيضا أنه الميكن ألي الوقت لكن علينا أن نعرف يف . ا والتقدم بد
رة على تقنيات ن لديه قدرات فطرية فيما خيص السيطوفرد يف اتمع أن تك
  .علم ت، ألن هذه العملية حتتاج إىل تكوين وإىل البحث عن املعلمات

ى، حتظى باهتمامـات  واملؤسسات التربوية كانت، والزالت، وستبق
الشعوب  واتمعات ، الرتباطها املباشـر بتكـوين الفـرد واألجيـال،     
وتعليمهم، وتثقيفهم، وبناء شخصيتهم، ضمن فلسـفة عامـة واضـحة،    

، مبا حيتويه مـن حمتويـات   وسياسة تربوية سديدة، ومنهج تعليمي وظيفي
ها يف هذا إن املهارات اليت ينبغي تطوير .، وطرق ووسائل وقدراتوبرامج

تتجلى خاصة يف مهام الكشف، املعاجلـة،  " اتمع اجلديد السريع التغري 

                                                        )1(  - UNESCO . former et apprendre à s’informer : pour une culture de l’information .Paris : ADBS ; 
1993. p. 58 .    
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ذلك ما دفـع التعلـيم يف عصـر    .   )1("التحليل والبحث عن املعلومات
تطـوير للمعلومـات   وعلى تغيري جذري للمفاهيم، " املعلومات أن يعمل 

لقدرات، او، مع تدعيم اخلربات ...واملعارف، باستخدام أحدث الوسائل 
واإلبداع واالبتكار، ولن يكون ذلك سهال، بل ال بد من أخـذ ظـاهرة   

إن التعليم احلـديث  .  )2("د األفعال الرافضة، بعني االعتبار وردواملقاومة، 
ميكن الفرد من حتصيل ثقافة املعلومات املطلوبة يف هذا اتمـع املتطـور،   

لديه القدرة على إجياد وهذه تدفعه أن يعرف مىت حيتاج املعلومات، وتكون 
إن األشـخاص  . " املعلومات املطلوبة، وعلى حتليلها، واستعماهلا بفعاليـة 

ا كيفية التعلم، إـم  والذين حصلوا على ثقافة املعلومات، هم الذين تعلم
ن، ألم يعرفون الكيفية اليت تنظم ا املعرفة، والـيت  ون كيف يتعلمويعرف

، إضافة إىل طريقة استعمال املعلومات بشكل جيعـل  جيدون ا املعلومات
اآلخرين يتمكنون من التعلم منهم، إم األشخاص الذين حضروا أنفسهم 
للتعلم ـ مدى احلياة ـ ألم يستطيعون طـول الوقـت، الولـوج إىل      

  .)3("املعلومات املطلوبة، كلما اقتضت الضرورة 

ومع تطـور جمتمـع   ية، وواملكتبة املدرسية هي قلب كل مؤسسة ترب
رها أمهية، وهي اليوم تأخذ من اهتمامات املشرفني على واملعلومات يزداد د

التربية، والعاملني فيها داخل الدول املتقدمة، الشيء الكثري، يف عامل يتجـه  
ما علينا إعطاء هـذا  زامن هنا كان ل .أكثر فأكثر حنو التعليم الذايت املستمر

                                                        )1(  - HARTANI .W.Adéquation formation emploi .Conference Arabe sur la formation Universitaire en 
bibliothéconomié et en Science de l’information . Alger : Université d’Alger, 2001. p. 379.  

  . 133 -132.ص.، المرجع السابق  تحدیات المجتمع الكونيوالعولمة  صوفي ، عبد اللطیف ،ـ  )2(
)3(  - RADER, H. Information literacy and the undergraduate curriculum. Library trends. 1995, vol. 44, 

n0 2, p.274  
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لقد بذلنا جهدا لبيان املشكالت الـيت   .ايةالرعواملوضوع حقه من العناية 
تعاين منها هذه املكتبات يف بالدنا، ونقترح على الباحثني يف علوم املكتبات 

ذا املوضوع، للتعرف أكثر على األسباب الـيت  والتربية، متابعة االهتمام 
تسبب تراجع القراءة واملقروئية واملطالعة احلرة يف مدارسنا، وأسباب أخرى 

عوبات التالميذ للتحكم يف تقنيات البحث عن املعلومات، إضـافة  حول ص
إىل أسباب أخرى منها استمرار بقاء املكتبات املدرسـية علـى هـامش    

   .مؤسساتنا التعليمية، بدال أن تعيش يف قبلها، وبني جوانبها 
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  الملخصات
 



  

  صــملخ
هذا البحث هو حماولة ملعرفة األمهية اليت يعطيها النظام التربوي اجلزائري للبحث الوثائقي، ومدي 
توظيف املكتبة املدرسية لتحقيق األهداف التربوية للمدرسة من جهة، ومتكني تالميذ الثانويـات مـن   

لدراسة دف كذلك إىل إن هذه ا .التحكم يف القواعد األساسية للبحث عن املعلومات من جهة أخرى
توضيح مفهوم التكوين يف جمال البحث الوثائقي، وإبراز دور كل من املؤسسـة التربويـة، واملعلـم،    
واملكتيب، يف شأن تكوين األجيال، وحتضريها تمع جديد، وذلك بغية تلمس أسباب ضـعف إقبـال   

اه كل عمل يتطلب منهم البحث عن الطلبة اجلدد باجلامعة على املكتبة اجلامعية، ورد فعلهم السليب جت
  .الوثائق واملعلومات

كان لزاما علينا أن نعاجله داخل قاعدته األساسـية ويف   ،وعند تناولنا موضوع البحث الوثائقي
ة، سمركز إشعاعه، أي املكتبة املدرسية، اليت من املفروض أن تكون خمرب كل النشاطات التربوية باملدر

إنه يصعب علينا أن نتكلم عن املكتبـة املدرسـية   . ة البحث عن املعلوماتواملركز احلقيقي لتعلم قدر
وتتغذى يف الوقت نفسه  ،متون هذه املؤسسة الوثائقية خارج عامل التربية، وخارج املدرسة حبد ذاا اليت

  .من كنوزها املعرفية

وقد إعتمدنا اإلستبانة كأداة جلمع البيانات، جرى توزيعها على عينة من التالميذ تتكـون مـن   
ـ  48 ـمعلم يتواجدون ب 250عنصر، على عينة أخرى من املعلمني تتكون من  1200 بواليـة   ةثانوي
ل مة وذات داللة حول املوضوع، وعلى حتليلها من خالذلك ما ساعدنا على مجع معطيات قي. قسنطينة

 عامـة الشيء الذي مكننا من كشف مسؤولية كل من املنظومة التربوية ب ،فرضيات البحث املطروحة
  .اصة ومعرفة الصعوبات اليت تواجه التالميذ للتحكم يف تقنيات البحث عن املعلوماتخبواملعلمني 

ظام ة اإلهتمام بتحديث الندويقدم هذا البحث حتليالت مصحوبة ببعض املقترحات من شأا زيا
التربوي، وخمتلف وسائله، حىت ميكن تكوين فرد يعرف قيمة املعلومات، وحيسن إستعماهلا وإسـتغالل  

ستقاللية تامة، الشيء الذي يساعده على دخول جمتمـع املعلومـات بعـزم    اوسائلها بشىت أشكاهلا ب
  .وإطمئنان وثقة كاملة يف النفس

  : حيةاالكلمات املفت
جمتمـع   ،املدرسة احلديثة ،التكوين ،النظام التربوي ،درسيةاملكتبة امل ، البحث الوثائقي

  .املعلومات، دراسة ميدانية، قسنطينة


