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Abstract 
     The main objective of this study is to introduce and adapt Holland's 
vocational preference inventory to the United Arab Emirates Society. 
The study was designed to identify the vocation environments of high 
school students in UAE, and its relationships with each of school 
achievement, and the majors of study. 
Subjects consisted of (747) male local students, randomly selected from the 
second secondary grade in the various majors.  For collecting data the 
“Vocational Preference Inventory / Holland” was used. This instrument 
measures six vocational preferences (realistic, investigation, artistic, social, 
enterprising, and conventional).  
       The following statistical procedures were used to analyze the data :
Person  – product moment correlation, multiple regression, one way 
classification analysis of variance (ANOVA). Post hoc multiple comparison 
tests were conducted with Scheffe, and Multiple analysis of variance. 
       The major findings were: 1-Students were distributed over all vocational 
environments with the social environment being preferred the most, while the 
artistic being the least preferred. 2-There was significant correlation between 
investigation, artistic, enterprising and conventional environments and 
academic achievement. 3- Significant mean differences on vocational 
preferences were found across majors. 

1



  2005 -  األولالعدد  -  لثالمجلد الثا ....…………………………مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس 
  

  

  

 

2



  عيسى الشماس. د …………………………………………  واقعها وتوظيفها وتطويرها: المكتبة المدرسية

  

  

  

 

  

  

:א:אא
א א

א א   א

  
  

   ∗عيسى الشماس. د

א
تعد املكتبة املدرسية من املصادر املعرفية والثقافية للطلبة واملدرسني، وإن مل تنل االهتمام املطلوب يف اآلونة     

  . األخرية، بسبب مزامحة املصادر احلديثة بتقنياا وتعدد استخداماا
سية يف عدد مع املدارس الثانوية يف مدينة دمشـق،  ويهدف هذا البحث، إىل الكشف عن واقع املكتبة املدر   

بوصفها منوذجاً للمدارس الثانوية يف سورية، وتبيان مدى استخداماا واالستفادة منها، مـن قبـل الطلبـة    
  .واملدرسني

ولذلك، استخدم الباحث، املنهج الوصفي التحليلي معتمداً االستبانة أداة حبث أساسية، جلمع املعلومـات     
وقد وزعت . وسؤاالً واحداً مفتوحاً ،بنداً) 19(اء اخلاصة بواقع املكتبة املدرسية واستخداماا، ومشلت واآلر

طالباً ) 326(ثانويات يف مدينة دمشق، فكان قوامها ) 6(االستبانة على عينة عشوائية من الطلبة واملدرسني يف 
  .مدرساً ومدرسة) 84(وطالبة، و 

، مثّ جرت مقارنة فيما بينهما، لوحظ من خالهلا توافق إىل حد بعيد بني الطلبة واملدرسنينتائج استبانة  حلّلت   
آراء الطرفني، حول حمتويات املكتبة وأساليب استخداماا من خالل دور أمني املكتبة، واملدرسني يف تشـجيع  

كاي مربع ادولة يف مقارنة الطلبة على االستفادة منها، حيث كانت قيمة كاي مربع احملسوبة أصغر من قيمة 
  . اجلوانب اخلمسة يف االستبانة

وخلص البحث، إىل جمموعة من املقترحات، تركّزت على إثراء املكتبة بالكتب واملراجع الالزمة، وختصيص   
فعيـل  قاعة للمطالعة، وتعيني أمني مكتبة حيمل مؤهالً جامعياً، والتعاون بني أمني املكتبة والطلبة واملدرسـني لت 

  .وظائف املكتبة املدرسية
                                                           

  .سورية ،دمشقجامعة  ،كلية التربية ∗
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  المقدمـة -1
، بتقنياا احلديثة، قد فرضـت  )السمعية والبصرية(نّ وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة إ   

ذاا بقوة على الناس املتلقني، الصغار منهم والكبار، حىت طغت إىل حد ال يستهان بـه،  
حىت أصبحت من األسـباب الرئيسـة    على وسائل اإلعالم املطبوعة، وال سيما الكتاب،

وهذا ما أكّدته دراسات كـثرية عنيـت بدراسـة    . لعزوف الكثريين عن القراءة واملطالعة
  . تأثريات وسائل اإلعالم احلديثة

الطلبـة  / فالوالدون واملربون يف املؤسسات التعليمية، ال ينكرون عدم اهتمام األبنـاء     
قابل تزايد اهتمامهم بعامل تكنولوجيـا املعلومـات   بالكتاب بوصفه مصدراً للمعلومات، م

وإن كان هذا واقعاً ال ميكن التغاضي عنه، فال جيوز أن يلغي أمهيـة القـراءة يف   . احلديثة
املعريف للفرد، إذا ما توافرت لذلك الشـروط الالزمـة   / الكتاب التقليدي يف البناء الثقايف 

  . لالستخدام اجليد
، أمهيـة القـراءة   -على الرغم من تقنياا املتطورة -ات احلديثة، ولذلك، تؤكّد اتمع   
الذي يستطيع مواكبة العصـر واسـتيعاب ثقافتـه    ) اجليل القارئ(يف تربية ما يسمى ) املطالعة(

وهذا ما تسعى إليه املؤسسات التربوية والثقافية، من خـالل  . جبوانبها الفكرية والعلمية واملعرفية
  . تشجيع الناشئة على القراءة واالطالع املستمر على الكتب واملراجع احلديثةو تنمية املكتبات

وهنا يربز الدور املهم الذي جيب أن تقوم به املكتبة املدرسية، واملسؤولية الكبرية الـيت     
. الثقافية للطلبة ثانيـاً / ، والتنمية املعرفية أوالًجيب أن تتحملها، يف خدمة العملية التربوية 

  .ذلك تكمن أمهية هذا البحث ويف
   

  أهمية البحث  -2
ثقافياً، يؤدي دوراً مهماً يف تزويد الطلبة واملدرسني / تعد املكتبة املدرسية مصدراً علمياً    

  .معاً باملعارف املختلفة، وبصورة مستمرة ومتجددة، فيما إذا أحسن إنشاؤها وتوظيفها
  :  األمور التاليةولذلك، تستند أمهية هذا البحث، إىل   

أمهية الكتاب بوصفه وسيطاً تعليمياً، إىل جانب كونه وسيطاً ثقافياً، يسـهم يف   - 1
  .تنمية أساليب البحث واالطالع، وتعزيز عملية التعلّم الذايت، والتعلّم املستمر

يف تنمية قدرات الطالب الدراسية، وملكاته العقلية، مبـا  ) املطالعة(أمهية القراءة  - 2
 .وله واهتماماته، ويزيد بالتايل يف ثقافته العامةيليب مي
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أمهية املرحلة الثانوية، ألا مرحلة انتقالية مهمة يف حياة الطالب، حيث تتحـدد   - 3
 .معها ميوله الدراسية واجتاهاته املهنية، يف املرحلة املستقبلية

 .بة املدرسيةوأخرياً، أمهية النتائج اليت يتوصل إليها البحث، يف حتسني واقع املكت - 4
  

  مشكلة البحث  -3
الحظ الباحث من خالل عمله السابق، يف التعليم ما قبل اجلامعي، ومن خالل عملـه     

األكادميي يف البحث وتأليف الكتب، واطالعه املستمر على واقع املكتبات املدرسـية، يف  
بنيتها، وعاجزة عـن  مراحل التعليم املختلفة، أنّ هذه املكتبة املدرسية، ما تزال ضعيفة يف 

القيام بدورها املطلوب، سواء أكان ذلك جتاه الطلبة أم جتاه املعلمني، على الرغم من زيادة 
  .االهتمام ا، وإناطة مسؤولية إدارا إىل أمني مكتبة متفرغ هلا

يـز  فاستخدام املكتبة املدرسية، ما زال متدنياً يف غالبية املدارس الثانوية، سواء أكان لتعز   
وقد يعود ذلك إىل أسباب متعددة، لعـلّ  . الثقافة العامة أم لدعم مقررات املنهاج املدرسي

بقاء املكتبة يف طابعها التقليدي، مستودعاً لعدد من الكتب موضـوعة علـى   : من أبرزها
كمـا أنّ أمنـاء   .. مكـتيب / الرفوف، أو النظر إىل مهمة أمني املكتبة كأي عمل إداري 

وا متخصصني، وإنما هم من معلّمني أو مدرسني أحيلوا هلذا العمل ألسـباب  املكتبات ليس
يضاف إىل هذه األمور، عدم تشجيع الطلبة على ارتياد املكتبة املدرسـية  .صحية أو إدارية
  .للدراسة والبحث

  .هذه األمور وغريها، جتعل من واقع املكتبة املدرسية مشكلة ينطلق منها هذا البحث   
   

  ف البحث أهدا -4
  :يهدف البحث إىل الكشف عن األمور التالية   

واقع املكتبة املدرسية يف املدارس الثانوية العامة، من خالل آراء املدرسني والطلبة،  - 1
 ).حمتويات هذه املكتبة، وإجراءات استخدام الكتب: (من حيث

  .مدى ارتياد الطلبة للمكتبة املدرسية، وأغراض هذا االرتياد - 2
إغناء : (ني والطلبة فيما يتعلّق باالستفادة من املكتبة املدرسية، من حيثآراء املدرس - 3
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املنهاج املدرسي، وإثراء معلومات املدرسني والطلبة، التـأثري يف ميـول الطلبـة    

 ).واجتاهام املستقبلية
تأهيل  أمني املكتبة، ودوره يف تشجيع الطلبة على ارتياد املكتبة املدرسية، وتسهيل  - 4

 .ستفادة منهاإجراءات اال
مدى استفادة املدرسني من املكتبة املدرسية، ودورهم يف تشجيع الطلبـة علـى    - 5

ارتيادها، والتنسيق بينهم وبني أمني املكتبة مبا يسهم يف حتسني وضـع املكتبـة،   
 .وتفعيل دورها العلمي والثقايف

التوصل إىل مقترحات تسهم يف تطوير املكتبة املدرسـية، وأسـاليب توظيفهـا     - 6
 .االستفادة منهاو

  
  األسئلة التي يجيب عنها البحث  -5

  :استناداً إىل أمهية البحث وأهدافه، يسعى البحث إىل اإلجابة عن األسئلة التالية    
ما آراء املدرسني والطلبة يف واقع املكتبات املدرسية يف املدارس الثانوية العامة، من  - 1

الكتب املناسبة الهتمامات الطلبة،  –املراجع املناسبة للمنهاج املدرسي : (حيث
  . ؟)وتنظيم أوقات ارتياد املكتبة –توافر قاعة للمطالعة  –املعرفية والثقافية 

إغناء : (ما آراء املدرسني والطلبة حول االستفادة من املكتبة املدرسية، يف جمال - 2
 ميول التأثري يف –زيادة معارف املدرسني والطلبة وثقافتهم  – املنهاج املدرسي

 .الطلبة واجتاهام املستقبلية، حنو الدراسة أو املهنة ؟
ما مستوى تأهيل أمني املكتبة املدرسية، وما دوره يف تنشيط املكتبة وتشجيع الطلبة  - 3

 .على ارتيادها ؟
ما مدى التنسيق بني املدرسني وأمني املكتبة، لتحسني وضع املكتبة املدرسية،  - 4

 ادها ؟ وتشجيع الطلبة على ارتي
ما املقترحات اليت يراها املدرسون والطلبة، لتطوير املكتبة املدرسية، وحتسني  - 5

 .إجراءات استخدامها ؟
  

  جرائية للمصطلحاتإلالتعريفات ا -6
تلقائية من دون إلزام، يف إطار / هي ممارسة القراءة مببادرة ذاتية  :المطالعة - 6-1
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الفراغ وتنمي القدرات الفكرية واملواهب الفردية،  عملية التثقيف الذايت، اليت تشغل أوقات
وتعد املطالعة ذا املعىن، وسيلة من الوسائل األساسية . وتزيد يف احلصيلة املعرفية والتعبريية

للحصول على املعرفة املنظّمة واملعمقة، ألنها تصل اإلنسان مبنابع الثقافة األصلية، وتزوده 
  .لفكر والعلوم، حيث يتخطى بوساطتها حواجز الزمان واملكانيكلّ ما هو جديد يف جمال ا

هي مكان خاص يف املدرسة، حيتوي على جمموعات من : المكتبة المدرسية - 6-2
....) العلمية، املعرفية، التارخيية، الفلسفية(الكتب املختلفة، تصنف وترتب حبسب أنواعها 

ة، دف تدعيم املناهج املدرسية، لكي تتاح عمليات اإلعارة للمستفيدين بيسر وسهول
  .وتنمية القدرة على التعلّم الذايت، من خالل االطالع والبحث واالستقصاء

تسعى املكتبة املدرسية إىل  ذيهو الفرد ال :المستفيد من المكتبة المدرسية - 6-3
 واملستفيدون من الكتبة. خدمته من خالل تقدمي الكتب اليت توفّر له املعلومات الالزمة

وميكن أن تستفيد منها فئات . املدرسون والطلبة –بالدرجة األوىل  –املدرسية هم 
  .اجتماعية أخرى من أولياء األمور وغريهم، فيما إذا وضعت برناجماً لذلك

هو الشخص املسؤول بصورة مباشرة عن إدارة املكتبة : أمين المكتبة - 6-4
ها، والعناية ا وتطويرها، وتسهيل ومهمته ترتيب حمتويات املكتبة وتصنيف. املدرسية

استخدامها من قبل املستفيدين، مبا يتيح هلم احلصول على الكتب املناسبة، واالستفادة منها 
  .ةاملطلوب االستفادة

  
  الدراسات السابقة  -7

مثّة دراسات عديدة، عربية وأجنبية، تناولت أمهية املكتبات املدرسية وأساليب توظيفها    
ها، ولكن معظم هذه الدراسات اتسمت بالطابع النظري، والقليل منها اتخذ واإلفادة من

ولذلك، سيعرض الباحث أهم الدراسات اليت هلا عالقة مباشرة . تطبيقياً/ طابعاً ميدانياً 
  .مبوضوع حبثه

  الدراسات العربية  - 7-1
مكتبات املدارس الثانوية يف ": بعنوان) 1975(دراسة عبد الرحمن  -7-1-1
  ."افظة البصرةحم

هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع مكتبات املدارس الثانوية يف حمافظة البصرة    
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بالعراق، من حيث املكان والتجهيزات، واحملتويات، وتقومي ذلك يف ضوء التطورات 

  .املطلوبة للمكتبات املدرسية
ء عينة من أمناء اعتمد الباحث يف مجع املعلومات، سجالّت املكتبات املدرسية، وآرا  

املكتبات واملدرسني، استطاع من خالهلا رصد واقع هذه املكتبات، وتوصل إىل جمموعة من 
  .املقترحات اليت تسهم يف النهوض ذه املكتبات، تنظيماً وكفاية

دراسة تقوميية ملكتبة املدرسة "  :بعنوان) 1991(دراسة خلوصي  -7-1-2
الدراسة إىل اإلجابة عن جمموعة من  األسئلة تتعلّق  هدفت"  االبتدائية يف حمافظة دمشق 

بتوافر الشروط األساسية ملكتبة املدرسة االبتدائية، ومدى االستفادة منها ضمن الساعات 
املخصصة هلا، يف حتقيق األهداف املرجوة منها، فضالً عن نظام االستفادة منها واهتمام 

  .اإلدارة املدرسية ا
تبانة أداة أساسية جلمع املعلومات، من خالل آراء عينة من استخدمت الباحثة االس

املدرسني والطلبة وأمناء املكتبات، أفادا يف اإلجابة عن األسئلة املطروحة، ووضع عدد من 
املقترحات اليت تتعلّق بشروط إنشاء املكتبة يف املدرسة االبتدائية، وكيفية جتهيزها وتوظيفها 

  .ملنوط ابالشكل الذي يؤدي الدور ا
دور املكتبة املدرسية الرمسية يف العملية " : بعنوان) 1997(دراسة الناتوت  -7-1-3

أجريت الدراسة على عينة من املكتبات املدرسية يف بريوت، وتناولت واقع هذه " التربوية 
التسيري اإلداري والفين، ودور العاملني فيها، واخلدمات اليت تقدمها : املكتبات، من حيث

  . ملكتبات املدرسية، وأنشطتها املختلفةا
استطاع الباحث أن حيصل على معلومات كافية حول النقاط املطروحة، من خالل   

. االستبانات واملقابالت اليت أجراها مع عينة من املعنيني باملكتبة املدرسية واملستفيدين منها
  .ملدرسيةوقدم يف النهاية جمموعة من املقترحات لتفعيل دور املكتبة ا

  ات األجنبيةالدراس - 7-2   
أجريت   "اخلدمة املكتبية يف املدارس": بعنوان): Ray 1964(دراسة ريه  -7-2-1

املكتبة الدراسة يف مدارس لندن، وكان اهلدف منها التعرف إىل أهم اخلدمات اليت تقدمها 
  . تبة وكلّ من املدرسني والطلبةوالعالقات القائمة بني أمني املك. املدرسية والعوامل املؤثّرة فيها

مباين املكتبات املدرسية وجتهيزاا وحمتوياا، اعتماداً على استمارة  مشلت الدراسة   
. مقاييس خاصة أعدا اهليئات املعنية باملكتبات املدرسية يف الواليات املتحدة األمريكية

8



  عيسى الشماس. د …………………………………………  واقعها وتوظيفها وتطويرها: المكتبة المدرسية

  

  

  

 

  

من شأا تطوير املكتبة وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من املعطيات واملقترحات اليت 
  .املدرسية وتفعيل دورها يف خدمة العملية التربوية والتثقيفية

دور املكتبة املدرسية يف تواصل " :بعنوان )(Cock 1986دراسة كوك  -7-2-2
أجريت الدراسة يف مدينة سيدين بأوستراليا، وكان اهلدف منها الكشف عن ".  املعلومات

ة وتأثرياا يف تطوير دور املكتبة املدرسية داخل املدرسة العالقات املكتبية يف املدرس
  . وخارجها، وال سيما تعزيز شبكة الترابط والتواصل املعلومايت مع العامل اخلارجي

وتوصلت الدراسة إىل أنّ تطوير املكتبة املدرسية وفق املستجدات العلمية واملعرفية، أمر    
صل اإلجيايب مع هذه املستجدات، مبا يزيد يف ضروري والزم لتمكني الناشئة من التوا

  .ثقافتهم بصورة عامة وتدعيم معارفهم املدرسية بصورة خاصة 
يتضح من الدراسات السابقة، أنّ املكتبة املدرسية ما زالت حتظى باهتمام التربويني يف    

التربوية /ثقيفية العامل، كوا مصدراً مهماً للعلوم واملعارف،على الرغم من تطور الوسائل الت
وهذا يؤكّد أمهية املصادر املقروءة وضرورة تفعيلها من خالل عملية املطالعة .. احلديثة
وإذا كان هذا البحث، يأخذ ذه التوجهات، فربما يكون اجلديد فيه أنه يرصد . املدرسية

ميول الطلبة التعاون بني املدرسني وأمني املكتبة، ويبين مدى تأثري املكتبة املدرسية يف 
  ).الدراسية أو املهنية(واجتاهام املستقبلية 

  
  اإلطار النظري للبحث  -8
  المكتبة في المدارس الثانوية وأهدافها  - 8-1
توجد املكتبة املدرسية يف مؤسسات املراحل التربوية املختلة، بدءاً من رياض األطفال،   

وتتناسب طبيعة كلّ .. ىل املرحلة الثانويةومروراً باملرحلة االبتدائية واملتوسطة، وصوالً إ
  .مكتبة مبحتوياا وخدماا، مع حاجات األفراد املستفيدين منها يف هذه املرحلة

إذن، يف كلّ مدرسة ثانوية، بوصفها مكونا الزماً وضرورياً يف  موجودةفاملكتبة املدرسية 
لمعلومات واخلربات الفاعلة على اهليكلة التربوية واإلدارية للمدرسة، لتكون مصدراً غنياً ل

صعيد العملية التربوية، فضالً عن إمكانية توظيفها يف خدمة البيئة احمللية، خارج أوقات 
  . الدوام الدراسي الرمسي

واستناداً إىل ذلك، حتقّق املكتبة يف املدرسة الثانوية جمموعة من األهداف جنملها باألمور 
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  )39، 1993عبد الشايف، : (التالية
مساندة املناهج الدراسية، مبا توفّره من مصادر للمعلومات، وما تقدمه من خدمات  - 1

  .للطلبة واملدرسني، ولألفراد يف البيئة احمللية
إشباع ميول الطالب إىل القراءة، وإثراء حمصلته الدراسية واملعرفية، وإكسابه  - 2

مهارات التعلّم الذايت املستمر. 
ق إعداد البحث والتحليل، والتفكري العلمي واالبتكاري، تدريب الطالب على طرائ - 3

 .ملواجهة متطلّبات التحصيل العلمي وهو على عتبة اختيار التخصص اجلامعي
 تنمية مقدرة الطالب على املوازنة والتعامل مع املصادر واملراجع، من خالل - 4

 .االعتماد على الذات وحتمل املسؤولية، والتعاون مع اآلخرين
 وفري املراجع واملصادر املعرفية واخلرباتية، اليت تليب حاجات منو الطالب يف مرحلةت - 5

 .املراهقة، مبا يساعده يف التكيف ومواجهة مشكالت هذه املرحلة، وجتاوزها
وهكذا، تقوم املكتبة يف املدرسة الثانوية، بوظيفة مزدوجة؛ فهي تسهم يف تسهيل اندماج 

اجلامعي، من جهة / والثقافية من جهة، وتعده للدخول يف التعليم العايل الطالب يف احلياة الدراسية 
  .وكلّما كان دورها فاعالً يف ذلك، استطاعت أن حتقّق أهدافها بكفاية عالية. أخرى
  وظائف المكتبة المدرسية -2- 8 

إذا كان اهلدف األساسي من وجود املكتبة املدرسية، هو مساعدة الطالب واملدرس يف 
ل على املعارف اليت تسهم يف تنفيذ الربامج املدرسية وتنمية الثقافة العامة، فضالً عن احلصو

تنمية مهارة التعلّم الذايت، فإنّ مثّة وظائف تقوم ا املكتبة املدرسية لتحقيق رسالتها، وميكن 
  : إمجاهلا مبا يلي

ة املدرسية، جانب إنّ توفري املصادر التعليمية يف املكتب: الوظيفة التعليمية -8-2-1
أساسي ومهم يف بنية املكتبة، وإن مل يكن مقصوداً يف حد ذاته، وإنما هو وسيلة املكتبة يف 

وتعد جمموعات املصادر التعليمية اليت تقتنيها املكتبة املدرسية، احملك الرئيس . تقدمي خدماا
بوصفها الركيزة األساسية جلودة خدماا ومناسبتها كماً ونوعاً حلاجات املستفيدين منها، 

كما أنّ وظائفها األخرى تتأثّر إىل حد بعيد، مبدى فاعلية . ألنشطة املكتبة وخدماا
  )226، 2001مصطفى، . (جمموعة املصادر التعليمية ونوعيتها

وانطالقاً من هذه الوظيفة، تويل االجتاهات التربوية احلديثة اهتماماً خاصاً بتنويع مصادر 
 املكتبة املدرسية، ألنّ الكتاب املدرسي بشكله التقليدي الذي يلزم املعلّم املعلومات يف
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واملتعلّم معاً، مل يعد وحده كافياً حلمل املعرفة، وإن كان الربنامج التعليمي الناجح، يوظّف 
  . الكتاب املدرسي إطاراً عاماً لتحديد االجتاهات واملفهومات األساسية للمادة التعليمية

درسي، ال ميكّن التلميذ من اكتساب اخلربات واملهارات الالزمة ملهارة فالكتاب امل
درب على العمل الفردي واجلماعي، ــليم، الذي يتطلّب التــالتفكري العلمي الس

....) ثقافية وعلمية واجتماعية وفنية(ي أنشطة خمتلفة ــكالت، وتعاطـوحلّ املش
)Davies, 1984, 8(  

  :ن تلخيص وظيفة املكتبة املدرسية التعليمية، يف اجلوانب التاليةواستناداً إىل ذلك، ميك
، لكي خيرج عن حدود الربامج املدرسية الصارمة، إتاحة الفرصة للطالب -8-2-1-1

) الفردية واجلماعية(ويطرق أبواب املعرفة من مصادرها املتعددة، ضمن األنشطة الثقافية 
  .وحبرية تامة

، بالعمل الذايت ى تحمل المسؤولية في حّل المشكالتتدريب الطالب عل -8-2-1-2 
  .يف البحث عن احللول من مصادر خمتلفة

  .، األدبية والعلمية والفنية، وتنميتها يف االجتاهات اإلجيابيةصقل مواهب الطالب -8-2-1-3
يف هذه الوظيفة أمهية خاصة، بوصفها العامل األساس يف ) املطالعة(وتكتسب القراءة    

. يل املدرسي، ووسيلة مهمة من وسائل احلصول على اخلربات املعرفية والثقافيةالتحص
حسية معقّدة، يتعرف القارئ بوساطتها املعاين / وذلك ألنّ القراءة، هي عملية عقلية 

، مستعيناً مبا لديه من املعاين )املطبوعة(والدالالت والرموز، اليت تنطوي عليها املادة املكتوبة 
  )41، 1995الشماس، . (ليها من اخلربات السابقة اليت تعرض هلااليت حصل ع

فعلى الرغم من تطور وسائل االتصال احلديثة، وتنوعها وقدرا على بثّ املعلومات    
، ستظلّ القراءة عماد العلم )املقروءة(واملعارف الثقافية، يف أوعية ال تعتمد الكلمة املكتوبة 

يف الوقت احلاضر، معياراً من املعايري اليت يقاس ا ) املطالعة(ة فقد أصبحت القراء. والثقافة
تطور أي جمتمع، وذلك من خالل مدى إقبال أبناء هذا اتمع على القراءة، وعلى أساس 
أنّ إتقان القراءة وسيلة املرء الضرورية ملواكبة روح العصر، بكلّ ما فيه من تراكم علمي 

  .وتفجر معريف
لعلّ من أبرز الوظائف التثقيفية اليت تقوم ا املكتبة : التثقيفية الوظيفة -8-2-2

املدرسية، هي أنها تغرس يف نفس الطالب حب املطالعة، اليت تشكّل العامل األساس يف 
واالستمتاع  ةحصوله على الزاد الثقايف، وتنمية مداركه الفكرية، وتقوية مهارته على القراء
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اخلربة والتعليم والتمحيص،  بجماالً الكتسا -حبد ذاا – ةا، حيث تشكّل هذه املهار

وهذه كلّها تشجع الطالب على البحث .. والتحليل والتركيب، واحلكم والتقومي السليم
  )106، 1984رونتري، (واالستقصاء والتجريب 

كلّها،  وتعد املكتبة املدرسية، يف هذا اإلطار، نافذة واسعة مفتوحة على الثقافات العاملية   
املستفيدين، املدرسني والطلبة وغريهم، / البعيدة منها والقريبة، تضعها يف متناول القراء 

  .لبناء ثقافة شاملة ومتطورة)  أداة(فتكون بذلك وسيلة 
تؤدي املكتبة املدرسية دوراً مهماً يف ترسيخ القيم : الوظيفة االجتماعية -8-2-3

تلك املبادئ اليت حيصلون عليها . نفوس الطلبةاالجتماعية واألخالق احلميدة، يف 
ويكتسبوا بأنفسهم من خالل املطالعة املستمرة، للكتب الثقافية املختلفة، وما يأخذون 

  . منها من معلومات وخربات
: ولعلّ من أهم املبادئ اليت ميكن أن ترسخها املكتبة املدرسية يف نفوس الطلبة، تتمثّل يف   
 –حمبة اآلخرين والتضامن معهم  –االنتماء العائلي  –حب العمل  –ة القيم األخالقي(

  ) 12، 2002الناتوت، ) (اإلنسانية والسالم وحقوق اإلنسان –املواطنة الصاحلة 
وتكتسب املكتبة يف هذا اال، أمهية مضاعفة، فلم تبق الكتب وسيلة للتثقيف فحسب،    

يضج باحليوية، ) خلية(ف مستوياا التربوية، إىل مكان بل تتحول املكتبة املدرسية، على اختال
  .التثقيفية، اليت تسهم يف بناء املواطن الصاحل بناء متكامالً/ وحيفل بألوان األنشطة التربوية 

  

  منهج البحث  -9
اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث بوصف نظري للمكتبة    

مثّ انتقل إىل رصد . تها وأمهيتها، ووظائفها، وأساليب االستفادة منهااملدرسية، مبيناً طبيع
واقع املكتبة املدرسية يف عدد من ثانويات مدينة دمشق، من خالل آراء عينة من املدرسني 
والطلبة يف هذه املدارس، حيث حلّل هذه اآلراء وقارن بينها، للكشف عن دور املكتبة 

دراسية، وإثراء ثقافة املدرسني والطلبة، على حد سواء، املدرسية يف تدعيم املقررات ال
  .وكيفية تطوير خدماا للمستفيدين

  

  المجتمع األصلي وعينة البحث  - 10
يشمل اتمع األصلي للبحث املدارس الثانوية العامة يف مدينة دمشق، بطلبتها    
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التربية للعام الدراسي وبعد العودة إىل الدليل اإلحصائي الصادر عن مديرية . ومدرسيها
  . مدرسة) 53(تبين أنّ عدد املدارس الثانوية يف مدينة دمشق ) 2003 - 2002(

رتبت هذه املدارس وأعطيت أرقاماً متسلسلة، مثّ سحبت منها عينة عشوائية مبعدل    
موزعة يف مناطق ) ست مدارس ثانوية(، فكان عدد مدارس العينة بعد جرب الكسور 10%

وحدد بعد ذلك اتمع األصلي من الطلبة واملدرسني يف كلّ  . ن مدينة دمشقخمتلفة م
، فكان عدد أفرادها % 15ثانوية، سحبت منها بصورة عشوائية عينة من الطلبة مبعدل 

) 84(، فكان عدد أفرادها %50طالباّ وطالبة، وعينة من املدرسني مبعـدل ) 326(
  .جلدول التايلمدرساً ومدرسة، كما هو مبين يف ا

  ) 1(اجلدول رقم 
   اتمع األصلي وعينة البحث من املدارس الثانوية والطلبة واملدرسني

 املــدرسـونالطلــبة املدارس الثانوية
 %  50العينة اتمع األصلي%15العينةاتمع األصلي

 2010 13120سامي الدرويب/ ثا
 2814 21332عبد الرمحن الكواكيب/ ثا 
 2915 30746حممد مسلّم عابدين/ ثا

 6791022513فايز منصور/ ثا 
 7061064020البعـــث/ ثا 

 2412 13520ثأ العرين املختلطة
 217132616684 امـــوع

  

  أدوات البحث  - 11
سية يف استخدم الباحث استبانة جلمع آراء املدرسني والطلبة، حول واقع املكتبة املدر    

وقد كانت االستبانة للطرفني موحدة، تسهيالً . املدارس الثانوية املشمولة يف عينة البحث
ومشلت مقدمة ومخسة أقسام، تضمن كلّ قسم منها عدداً من . للمقارنة بني نتائج إجاباما
  : البنود، على النحو التايل

  . مخسة بنود: جتهيزات املكتبة املدرسية - 1
 . ثالثة بنود: لبة مكتبة املدرسةارتياد الط - 2
 . أربعة بنود: دور أمني املكتبة - 3
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 . ثالثة بنود: تشجيع املدرسني الطلبة على ارتياد املكتبة - 4
 .أربعة بنود: أمهية املكتبة املدرسية وتأثرياا - 5

: وقد كانت اإلجابة عن هذه البنود بوضع إشارة أمام اخليار املناسب من خيارات ثالثة
وأضيف إىل هذه البنود، سؤال مفتوح عن املقترحات اليت تسهم ). افق، غري موافق، ال رأي يلمو(

  :وقد مر تصميم االستبانة باخلطوات التالية. يف تطوير املكتبة املدرسية، وحتسني استخدامها
  ) التجريبية(المرحلة األولى  - 11-1

بنداً، ) 21(يسة، وتضمنت صممت االستبانة بشكل أويل، مشلت األقسام اخلمسة الرئ
طالباً ) 48(وطبقت على عينة عشوائية صغرية من املدارس املشمولة بالبحث، وكان قوامها 

مدرساً ومدرسة، أي مبعدل ) 12(طالّب  من كلّ ثانوية، و ) 8(وطالبة، أي مبعدل 
  .مدرسني من كل ثانوية

اضحة ألنّ بعض الطلبة مل جييبوا عنها، وأنّ تبين نتيجة التطبيق األويل، أنّ مثّة بنوداً غري و
تعامل أمني املكتبة مع : بنوداً رأى املدرسون أن ال حاجة هلا، بسبب حساسيتها، وال سيما

فعدلت االستبانة حبذف البندين املذكورين، وإعادة صوغ . الطلبة، ودوامه اليومي يف املكتبة
أبدوا بعض املالحظات على ترتيب بنود  )1(مثّ عرضت على حمكّمني. البنود غري الواضحة

  .االستبانة، حبسب أقسامها
  )النهائية(المرحلة الثانية  - 11-2   
بعد التعديالت اليت أجريت على االستبانة األولية، حافظت االستبانة النهائية على    

نة أعيد تطبيق االستبانة على العي. بنداً) 19(األقسام الرئيسة اخلمسة، ولكنها تضمنت 
يوماً من التجريب األول، وأجري معامل الترابط بني نتائج ) 15(التجريبية ذاا بعد 

واعترب ترابطاً عالياً وكافياً للداللة على ثبات االستبانة .) و 79و22(التطبيقني، فوصل إىل 
ومن مثّ وزعت االستبانة النهائية على عينة البحث من الطلبة . بعد أن عدلت وحكّمت

  .ني، بصورة مباشرةواملدرس
  

  القوانين اإلحصائية المستخدمة  - 12
  : استخدم يف البحث القانونان التاليان

                                                           
 ). قسم اللغة العربية(خليل املوسى . د. أ) + كلية التربية(عدنان األمحد . د. أ+ جربائيل بشارة . د. أ: احملكّمون ) 1(
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دى املطابقة بني إجابات الطلبة وإجابات ـأكّد من مـللت: قانون كاي مربع - 1
  :املدرسني
   2)ت م –ت و (مج                                              

  ــــــــــ= كاي مربع 
  ت م                                                        

  )1999خمائيل، (التكرار املتوقع أو النظري = التكرار الفعلي   ت م = إذ إنَّ ت و      
  :حلساب معامع االرتباط بني ترتيب إجابات الطلبة وإجابات املدرسني :معامل الترابط الرتيب -2   

  )                       2)مج فر( 6 - 1                                         
  ــــــــــ= ر 

  )    1 – 2ن (ن                                            
  عدد أفراد العينة= مربع فرق الرتب         ن =  2إذ إنَّ  فر    

  

  نتائج البحث  - 13
  نتائج استبانة الطلبة  -13-1
  ت المكتبة المدرسيةمجموعا -13-1-1

كانت نسبة الذين وافقوا على وجود مراجع للمنهاج املدرسي يف املكتبة املدرسية  
مل يوافقوا، بينما كانت نسبة الذين ال رأي هلم %)  18ر4(مقابل نسبة %)  49ر.8(
وهذه النسب يف إطارها العام، تشري إىل آراء إجيابية حول ضرورة توافر %).  32ر52(

  . منهاج املدرسي يف املكتبة املدرسيةاملراجع لل
أما بشأن وجود قاعة للمطالعة يف املكتبة املدرسية، فلم يوافق على ذلك سوى    
منهم مل يوافقوا على ذلك، يف حني %)  49ر.8(من عينة الطلبة، مقابل %)  38ر65(

يف  وهذا يعين عدم وجود قاعة للمطالعة،%).  12ر27(كانت نسبة الذين ال رأي هلم 
  .معظم مكتبات املدارس الثانوية املشمولة بالبحث

من املستفتني، توافر الكتب الثقافية %)  62ر27(ومن جهة حمتويات املكتبة، أكّد    
ال رأي هلم، وهذا %)  30ر67(مل يوافقوا على ذلك، و %)  7ر.6(املتنوعة، مقابل 

الرغم من تأكيد حوايل ثلثي بسبب قلّة اطالعهم على حمتويات املكتبة يف مدرستهم، على 
  . العينة وجود هذه الكتب

من أفراد العينة، أنّ الكتب املوجودة يف املكتبة املدرسية، %)  74ر22(وقد أكّد    
%)  13ر2(منهم، مقابل %)  12ر58(مفهرسة ومغلّفة بشكل جيد، بينما عارض ذلك 
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  .تب املوجودة يف املكتبة املدرسيةوهذا يشري إىل أنّ مثّة اهتماماً بالك. ال رأي هلم يف ذلك

ولكن على الرغم من توافر الكتب الثقافية، املغلّفة واملفهرسة بشكل جيد، مل يوافق على حداثتها    
مل يوافقوا على مسايرة املكتبة املدرسية لإلصدارات %)  50ر6(مقابل %)  18ر4(سوى 

هذا يعين أنّ الكتب املوجودة يف و%).  31(احلديثة، يف حني بلغت نسبة الذين ال رأي هلم 
  .املكتبات املدرسية، قدمية إىل حد ما، ومل ترفد باجلديد إالّ يف حاالت قليلة جداً

  ) 2(اجلدول رقم 
  توزيع تكرارات إجابات الطلبة ونسبها حول جمموعات املكتبة املدرسية 

%سبةالن ال رأي يل%النسبة غري موافق/ك %النسبة موافق/ ك  البنــــود

  52.32  106 18ر4 60  49ر.8 160 حتتوي املكتبة مراجع خاصة باملنهاج 

 12.27 40 49ر.8 160 38ر65 126 تتوافر يف املكتبة قاعة للمطالعة

 30ر67 100 7ر.6 23 62ر27 203 حتتوي املكتبة كتباً ثقافية منوعة

 13ر2 43 12ر58 41 74ر22 242 الكتب مفهرسة ومغلّفة جيداً

 31 101 50ر6 165 18ر4 60 كتبة أحدث اإلصداراتيف امل

  ارتياد الطلبة المكتبة المدرسية -13-1-2
فقط من الطلبة، باملوافقة على أنهم يرتادون املكتبة املدرسية، يف %)  20ر25(أجاب    

وهذا يعين أنّ معظم . منهم مل يوافقوا على ذلك%)  89ر75(أثناء الدوام الرمسي، مقابل 
يتمكّنون من ارتياد مكتبة املدرسة خالل الدوام الدراسي، واالستفادة من املراجع  الطلبة ال

  .والكتب الضرورية، سواء أكان ذلك إلغناء املنهاج الدراسي، أم للثقافة العامة
 15ر3(أما نسبة الطلبة الذين يترددن على املكتبة املدرسية، بصورة مستمرة، ال تتجاوز    

وهذا ما حيرم الطلبة من متابعة . منهم مل يترددوا باستمرار%)  84ر7(مقابل نسبة %) 
وقد يكون ضيق الوقت، بسبب كثافة املنهاج الدراسي، . القراءة، وتعزيز التعلّم الذايت

  .العامل األساسي يف حرمان الطلبة من التواصل مع املكتبة
ىل مكتبة املدرسة، يف من الطلبة يلجؤون إ%) 31ر4(ودعم وضع الطلبة هذا، أنّ نسبة    

وهذا . ال يلجؤون إليها البتة%)  68ر6(حال كتابة موضوع معين  فحسب، مقابل نسبة 
يشري إىل ضعف الدور التربوي الذي جيب أن تقوم به املكتبة املدرسية، والذي قد يكون 

وبة، أو مرده إىل عدم حثّ الطلبة على العودة إىل املكتبة يف أثناء كتابة املوضوعات املطل
  .إلغناء مواد دراسية من املنهاج، وهذا جانب أساسي يف مشكلة البحث
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  ) 3(اجلدول رقم 
  توزيع تكرارات إجابات الطلبة ونسبها حول ارتياد الطلبة مكتبة املدرسة 

%النسبة ال رأي يل/ك %النسبة %النسبة غري موافق/ك موافق/ك البنـــود
79ر75 - - 260 20ر25 66 الرمسيطلبة املكتبة خالل الدواميرتاد ال
84ر7 - - 321 15ر3 5 يرتاد الطلبة املكتبة باستمرار
68ر6 - - 223 31ر4 103 يلجأ الطلبة إىل املكتبة لكتابة موضوع معين

  تأهيل أمين المكتبة ودوره في تشجيع الطلبة  -13-1-3
مني املكتبة املدرسية، من الطلبة املستفتني، موافقتهم على أنّ أ%) 74ر85(أظهر    

مل يوافقوا %)  25ر15(يساعدهم يف احلصول على الكتب اليت يريدوا، مقابل نسبة 
  .وهذا مؤشر جيد على أحد جوانب الدور الذي يقوم به أمني املكتبة. على ذلك

من الطلبة %)  49(وعلى الرغم من وجود هذه امليزة عند أمني املكتبة، فلم يبد سوى    
م على أنّ أمني املكتبة يطلعهم على أحدث اإلصدارات اليت تدخل املكتبة مقابل موافقته

   .منهم، مل يوافقوا على ذلك%)  51(
أما من حيث أخذ أمني املكتبة املدرسية بآراء املدرسني والطلبة لتحسني املكتبة، فلم    

ين أنّ ، وهذا يع%) 80ر7(من املستفتني، مقابل %)  19ر3(يوافق على ذلك سـوى 
آراء املدرسني والطلبة مهملة فيما يتعلّق باختيار الكتب املناسبة، أو بإجراءات استخدام 

  .املكتبة وتفعيلها، وهذا ما يضعف اهتمامهم بالتواصل معها
وقد يكون مرد عدم تعاون أمني املكتبة مع الطلبة، لتحسني أوضاع املكتبة، إىل ضعف 
خربته املكتبية، ألنه غري مؤهل هلذا العمل، وهذا ما أكّده الطلبة املستفتون، حيث كانت 

بينما مل يوافق ) من قسم املكتبات(املوافقة معدومة على أن أمني املكتبة حيمل إجازة جامعية 
ال رأي هلم يف مؤهل أمني %)  81ر3(منهم على ذلك، مقابل %)  18ر7(سوى 
  .املكتبة

املؤهلني وقد يكون السبب يف ذلك، عدم معرفة الطلبة أمني املكتبة من جهة، وعدم توافر 
  .وهذا ما يؤكّد، مرة أخرى، مشكلة البحث وأمهيته. للقيام ذا العمل من جهة أخرى

  ) 4(اجلدول رقم 
  ت إجابات الطلبة ونسبها حول تأهيل أمني املكتبة ودوره يف تشجيع الطلبة توزيع تكرارا

%النسبة %النسبة ال رأي يل/ك %النسبة غري موافق/ك موافق/ك البنـــود
25ر15 - - 82 74ر85 244 أمني املكتبة يساعد الطلبة يف تأمني الكتب
- - 51 165 49 161 ت احلديثةأمني املكتبة يطلع الطلبة على اإلصدارا
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80ر7 - - 223 19ر3 63 أمني الكتبة يشرك املدرسني والطلبة يف تطوير املكتبة

18ر7 265 81ر3 61 - - )قسم املكتبات(أمني املكتبة حيمل إجازة جامعية

  تشجيع المدرسين الطلبة على ارتياد المكتبة -13-1-4
الطلبة على ارتياد  من الطلبة املستفتني، أنّ  املدرسني يشجعون%)  55ر8(أظهر 

ال %)  6ر7(منهم مل يوافقوا على ذلك، و %)  37ر5(واالستفادة من كتبها، مقابل املكتبة 
  .رأي هلم

وهذه النسب تتوافق مع آراء الطلبة فيما يتعلّق بتكليف املدرسني الطلبة، بكتابة 
بل من املستفتني، مقا%)  55ر5(موضوعات تعتمد على املكتبة، حيث وافق على ذلك 

وهذا يعين أنّ نسبة مقبولة من املدرسني، تشجع الطلبة على . مل يوافقوا%)  44ر5(
  .االستفادة من املكتبة

، فلـم  عليهـا أما خبصوص استعانة املدرسني مبراجع من املكتبة، وإطـالع الطلبـة   
منـهم  %)  67ر5(من عينـة الطلبـة، مقابـل    %)  32ر5(يوافق على ذلك سـوى 

قصري من املدرسني يف االسـتفادة مـن املكتبـة، وال سـيما أنهـم      وهذا ت. مل يوافقوا
  .ميثّلون القدوة لطالّم

  
  ) 5(اجلدول رقم 

  توزيع تكرارات إجابات الطلبة ونسبها حول تشجيع املدرسني الطلبة على ارتياد املكتبة
%النسبة  البنــود موافق/ك %النسبة غري موافق/ك %النسبة ال رأي يل/ك

 املدرسون يشجعون الطلبة على االستفادة من املكتبة 182 55ر8 122 37ر5 22 6ر7
 يستعني املدرسون مبراجع يطلعون الطلبة عليها 106 32ر5 220 67ر5 - -
 يكلّف املدرسون الطلبة مبوضوعات من املكتبة 181 55ر5 145 44ر5 - -

  أهمية المكتبة وتأثيرها في الطلبة -13-1-5
من الطلبة املستفتني، على أنّ املكتبة املدرسية تساعد الطلبة %)  18ر7(مل يوافق سوى 

منهم مل يوافقوا على %)  81ر3(يف حتديد نوع الدراسة املستقبلية أو العمل املهين، مقابل 
  .وهذا يعين ضعف تأثري املكتبة يف فكر الطالب وسلوكه. ذلك

الدراسية، فلم يوافق على ذلك  أما من حيث إثراء املكتبة معلومات الطلبة اخلاصة باملواد
ال رأي هلم %)  6ر7(مل يوافقوا، و %)  62(من املستفتني، مقابل %)  31ر3(سـوى 
وهذا يشري إىل ضعف دور املكتبة األساسي يف إغناء معلومات الطلبة الدراسية، . يف ذلك
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  .من خالل تأمني املراجع املناسبة للمنهاج الدراسي
ن خالل تدني نسبة الطلبة املوافقني، على أنّ املكتبة وقد تأكّد ضعف هذا الدور م

%)  32ر5(املدرسية تسهم يف غرس عادة القراءة لديهم، حيث مل تتجاوز هذه النسبة 
وقد يكون السبب يف ذلك، كثافة املنهاج . مل يوافقوا على ذلك%)  67ر5(مقابل نسبة 

لذايت، واالعتماد على الذات يف املدرسي، ولكنه حيرم الطلبة من اكتساب مهارة التعلّم ا
  .احلصول على املعلومة
ع أيضاً، مع آراء الطلبة حول مسامهة املكتبة املدرسية يف زيادة ائوتتناسب هذه الوق

 62ر6(منهم، مقابل نسبة %)  37ر4(ذخريم املعرفية، إذ مل يوافق على ذلك سوى 
 –احتوائها الكتب الثقافية املتنوعة  على الرغم من –وهذا يعين، أنّ املكتبة . مل يوافقوا%) 

فهي مل توظّف هذه الكتب التوظيف املطلوب، الذي يسمح للطلبة بالقراءة واملطالعة احلرة، 
  .الثقافية/ لزيادة ثروم املعرفية 

  ) 6(اجلدول رقم 
  توزيع تكرارات إجابات الطلبة ونسبها حول أمهية املكتبة وتأثريها يف الطلبة 

%النسبة  البنـــود موافق/ك %النسبة غري موافق/ك %النسبة  رأي يلال/ك

 تساعد املكتبة الطلبة يف اجتاهام الدراسية واملهنية 61 18ر7 265 81ر3 - -
 تثري املكتبة املوضوعات الدراسية 102 31ر3 202 62 22 6ر7

 تغرس املكتبة عادة القراءة عند الطلبة 106 32ر5 220 67ر5 - -
 املعرفية/تزيد املكتبة يف خربة الطالب العلمية 122 37ر4 204 62ر6 - -

  المقترحات التي قدمها الطلبة لتطوير المكتبة المدرسية  -13-1-6
  : قدم الطلبة ستة مقترحات أساسية لتطوير املكتبة املدرسية، كان ترتيبها على النحو التايل

عة، تتـيح للطلبـة الفرصـة    من الطلبة، ضرورة توفري حصة للمطال% 92اقترح  -1
  .لالطالع على الكتب املتوافرة يف مكتبة املدرسة، وكيفية االستفادة منها

من الطلبة، ضرورة أن يكون أمني املكتبة املدرسية حاصـالً علـى   %  76اقترح  -2
  .لكي يؤدي عمله بنجاح) اختصاص مكتبات(مؤهل جامعي 

خاصة للمطالعة، توفّر مسـتلزمات  من الطلبة، ضرورة توفري قاعة %  65اقترح  -3
  .القراءة املفيدة

من الطلبة، ضرورة أن يأخذ أمني املكتبة بآرائهم لتحسني املكتبـة  %  65اقترح  -4
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  .املدرسية، سواء أكان ذلك باللقاءات الشخصية، أم بواسطة صندوق للشكاوى

ملكتبـة  من الطلبة، أن يوضع جدول إعالين بالكتب اليت تدخل إىل ا% 51اقترح  -5
  .املدرسية، من اإلصدارات احلديثة

من الطلبة، اقتراحاً حول ضرورة حتديد أوقات ثابتة وكافية، ملراجعة الطلبـة  % 43قدم  -6
  .بصورة منتظمة) االنتصافية والصيفية(مكتبة املدرسة يف أثناء الدوام الرمسي والعطل 

  نتائج استبانة المدرسين -13-2   

  بة المدرسية مجموعات المكت -13-2-1
من املدرسني املستفتني، على أنّ املكتبة املدرسية حتتوي علـى مراجـع   %)  69(وافق 

منـهم ال رأي  %)  21ر4(مل يوافقوا، ونسبة %) 9ر6(خاصة باملنهاج املدرسي، مقابل 
  . هلم يف ذلك

من املدرسني على وجـود الكتـب   %) 78ر6(وقد توافقت هذه النسب مع موافقة 
والنسب املرتفعة باملوافقة . مل يوافقوا على ذلك%) 21ر4(وعة يف املكتبة، مقابلالثقافية املن

يف السؤالني، تؤكد وفرة املراجع الدراسية والكتب الثقافية، اليت ميكن للمدرسني والطلبـة  
  .االستفادة منها

أما من حيث وجود قاعة للمطالعة يف مكتبة املدرسة، فلم يوافق علـى ذلـك سـوى    
وهذا يعـين عـدم   . مل يوافقوا على ذلك%)  78ر6(من املستفتني، مقابل %)  21ر4(

 78ر6(وجود الظروف املناسبة الستخدام املكتبة من قبل املستفيدين، على الرغم مـن أن  
من املستفتني وافقوا على أنّ الكتب مغلّفة تغليفاً جيداً ومفهرسـة، مقابـل نسـبة    %) 

  . ال رأي هلم%) 10ر7(انت نسبة مل يوافقوا على ذلك، بينما ك%) 10ر7(
فقط من املدرسني املسـتفتني  %) 9ر5(وعن مواكبة املكتبة لإلصدارات احلديثة، أبدى 

ال رأي هلـم يف  %)  20ر2(مل يوافقوا، ونسبة %)  70ر3(موافقتهم على ذلك، مقابل 
ـ  . ذلك ب وهذه النسب، تشري إىل أنّ معظم الكتب يف املكتبة املدرسية، قدميـة ومل تواك

   .املعرفية، والثقافية/ املستحدثات العلمية 
  ) 7(اجلدول رقم 

  توزيع تكرارات إجابات املدرسني ونسبها حول جمموعات املكتبة املدرسية 
%النسبة ال رأي يل/ك %النسبة غري موافق/ك %النسبة موفق/ك البنـــود

9ر6 18 21ر4 8 69     58 حتتوي املكتبة على مراجع  خاصة باملنهاج
78ر6 - - 66 18 21ر4 تتوافر يف املكتبة قاعة للمطالعة
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21ر4 - - 18 66 78ر6 تتوافر يف املكتبة كتب ثقافية منوعة
10ر7 9 10ر7 9 66 78ر6 الكتب مغلّفة جيداً ومفهرسة
70ر3 17 20ر2 59 9ر5 8 تواكب املكتبة اإلصدارات احلديثة

  ارتياد الطلبة المكتبة المدرسية  -13-2-2
فقط من املدرسني، على وجود الوقت الكايف لدى الطلبة الرتياد %)  11ر9(وافق    

. منهم مل يوافقوا على ذلك%)  88ر1(املكتبة املدرسية يف أثناء الدوام الرمسي، مقابل 
  . يعين عدم استفادة الطلبة من املكتبة االستفادة املطلوبة وهذا

فقط من املدرسني، وافقوا على أن الطلبة يرتادون %)  31(وقد دعم ذلك، أنّ نسبة    
مل يوافقوا على ذلك، ويرون أنّ الطلبة ال يقصدون %)  69(املكتبة باستمرار، مقابل 

  .هماملكتبة إالّ إذا كلّفوا مبوضوع من قبل مدرسي
من املدرسني املستفتني، على أنّ الطلبة %)  31(ومن جهة أخرى، مل يوافق سوى    

. منهم%)  69(يلجؤون إىل املكتبة للبحث يف أي موضوع ، يف حني مل يوافق على ذلك 
  .وهذا ما يعوق أيضاً توظيف املكتبة التوظيف املطلوب

  

  )8(اجلدول رقم 
  ارتياد الطلبة املكتبة املدرسية توزيع تكرارات إجابات املدرسني حول 

%النسبة   البنــــود موافق/ك %النسبة غري موافق/ك %النسبة ال رأي يل/ك

 يرتاد الطلبة املكتبة يف الدوام الرمسي 10 11ر9 74 88ر1 - -
 يرتاد الطلبة املكتبة باستمرار 26 31 58 69 - -
 أييلجأ الطلبة إىل املكتبة للبحث يف 26 31 58 69 - -

 موضوع 

  

  تأهيل أمين المكتبة ودوره في تشجيع الطلبة -13-2-3
من املدرسني، على أنّ أمني املكتبة يساعد الطلبة يف تأمني الكتب، %)  59ر5(وافق    

ومع أنّ نسبة املوافقة ليست عالية جدا، . مل يوافقوا على ذلك%)  40ر5(مقابـل 
ها تشري إىل أنّ أمني املكتبة يقدم مساعدة بشكل ما، للطلبةولكن.  

من املدرسني على أنّ أمني املكتبة يطلـع  %) 11ر9(ولكن يف املقابل، مل يوافق سوى    
منهم يرون أنه ال يطلعهم على اإلصدارات %) 78ر6(الطلبة على الكتب احلديثة، مقابل 

  .جلديدةويف ذلك تقصري واضح من أمني املكتبة، أو يف رفد املكتبة بالكتب ا.  اجلديدة
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فقط من املدرسـني،  %) 10ر7(ويف إطار التعاون بني أمني املكتبة واملستفيدين، وافق    

على أنّ أمني املكتبة يأخذ بآرائهم وآراء الطلبة، لتحسني وضع املكتبة واستخدامها، بينما مل 
ويف ذلك تقصري من أمني املكتبة، إما لضعف خربتـه  . منهم%)  78ر6(يوافق على ذلك 

  .مله، وإما لعدم رغبته يف هذا التعاون، واالكتفاء مبا هو قائميف ع
من املدرسني املستفتني، يرون أنّ أمني %)  78ر6(ويعزز ضعف خربة أمني املكتبة، أنّ    

، يف حـني أنّ نسـبة   )قسم املكتبات(املكتبة املدرسية ال حيمل مؤهالً جامعياً، وال سيما 
وقد يعود عدم تأهيل أمـني املكتبـة   . طوا رأياً يف ذلكمن املستفتني، مل يع%)  21ر4(

املدرسية، إىل نظام التكليف ذا العمل، الذي ال يشدد على املؤهل، بقدر ما يأخذ بإحالة 
  .إىل عمل إداري) املعلم(
  

  )9(اجلدول رقم 
  توزيع تكرارات إجابات املدرسني حول تأهيل أمني املكتبة ودوره يف تشجيع الطلبة

%ةالنسب %النسبة ال رأي يل/ك موافق/ك %النسبة غريموافق/ك البنـــود
45ر5 - - 34 59ر5 50 أمني املكتبة يساعد الطلبـة يف تـأمني

 الكتب 
78ر6 8 9ر5 66 11ر9 10 أمني املكتبة يطلع الطلبة علـى الكتـب

 احلديثة
78ر6 9 10ر7 66 10ر7 9 أمني املكتبة يستشري املدرسني والطلبـة

 ير املكتبةلتطو
78ر6 18 21ر4 66 - - قسـم(أمني املكتبة حيمل إجازة جامعية

 )املكتبات

  تشجيع المدرسين الطلبة على ارتياد المكتبة -13-2-4  
من املدرسني  على أنهم يشجعون الطلبة على ارتياد مكتبة املدرسة، %) 78ر6(وافق    

عين اهتمام املدرسني باملكتبة وهذا ي. منهم مل يوافقوا على ذلك%)  21ر4(مقابـل 
  .املدرسية، وتشجيع الطلبة على االستفادة منها يف املوضوعات الدراسية

من املدرسني املستفتني، على أنهم يستخدمون %) 48ر8(ومن جهة أخرى، وافق   
منهم مل يوافقوا على %) 40ر5(املراجع من مكتبة املدرسة، ويطلعون الطلبة عليها، مقابل 

  . مل يعطوا رأياً%) 10ر7(حني كان ذلك، يف 
وعلى الرغم من ضعف نسبة املدرسني الذين يستخدمون املراجع  من املكتبة، فإنّ    
منهم، وافقوا على أنهم  يكلفون الطلبة مبوضوعات من خارج املنهاج، %)  79ر8(
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إىل  وهذا يشري. مل يوافقوا على ذلك%) 20ر2(وحتتاج إىل االستعانة باملكتبة، مقابل 
  .اهتمام املدرسني بإغناء املنهاج املدرسي، وتعويد الطلبة على البحث والتعلّم الذايت

  )10(اجلدول رقم 
  توزيع تكرارات إجابات املدرسني خبصوص تشجيعهم الطلبة على ارتياد مكتبة املدرسة

%النسبة  البنـــود موافق/ك %النسبة غري موافق/ك %النسبة ال رأي يل/ك

املدرس يشجع الطلبة على االستفادة من 66 78ر6 18 21ر4 - -
 مكتبة املدرسة

املدرس يستخدم املراجع ويطلع الطلبة 41 48ر8 34 40ر5 9 10ر7
 عليها 

املدرس يكلّف الطلبة مبوضوعات من 67 79ر8 17 20ر2 - -
 املكتبة

  أهمية المكتبة وتأثيراتها في الطلبة -13-2-5
ستفتني، أنّ للمكتبة املدرسية دوراً يف اختيار الطلبة فقط من امل%)  9ر5(يرى    

مل يوافقوا على ذلك، بينما كانت نسبة  )69(مقابل ) الدراسي أو املهين(ملستقبلهم 
وهذا يدلّ مرة أخرى، على ضعف استفادة الطلبة من . منهم ال رأي هلم%) 21ر4(

  .املكتبة املدرسية، وتأثّرهم مبضمونات كتبها
فقط من املدرسني املستفتني، على أنّ %)  31(رى، مل يوافق سوى ومن جهة أخ   

وهذا . منهم مل يوافقوا على ذلك%) 69(املكتبة املدرسية تثري املواد الدراسية، مقابل 
  .عامل سليب يف تفعيل املكتبة املدرسية، وجانب أساسي يف مشكلة البحث

راءة عند الطلبة، حيث وافـق ويتطابق ذلك مع نسب إسهام املكتبة يف غرس عادة الق   
وهذا أيضاً ضعف . منهم مل يوافقوا%) 69(فقط من املدرسني، مقابل%) 31(على ذلك 

  .يف وظيفة املكتبة املدرسية، وجانب أساسي من مشكلة البحث
ويؤيد ضعف فاعليـة املكتبـة يف إثـراء املـواد الدراسـية ،وعـدم إسـهامها يف           

فقـط مـن   %)  31(عنـد الطلبـة، إنّ نسـبة    ) لعـة املطا(القـراءة تعــزيز عـادة 
املدرسني، وافقوا على أنّ مكتبة املدرسة تزيد يف معارف الطلبـة وثقافتـهم العامـة، مقابـل     

  .منهم مل يوافقوا على ذلك%) 69(
وهذه النسب يف اجلوانب األربعة، تشري إىل تقصري املكتبة املدرسية يف القيام بوظائفها    

تفادة الطلبة منها، فقط، يف كتابة بعض املوضوعات اليت يطلبها األساسية، وحصر اس
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  ).بوصفها وظيفة(املدرس 

  

  )11(اجلدول رقم 
  توزيع تكرارات إجابات املدرسني حول أمهية املكتبة وتأثرياا يف الطلبة 

 البنـــود موافق/ك %النسبة غري موافق/ك %النسبة ال رأي يل/ك %النسبة

املكتبة تساعد الطلبة يف االختيار الدراسـي 8 9ر5 58 69 18 21ر4
 واملهين

 املكتبة تثري املواد الدراسية 26 31 58 69 - -
 املكتبة تغرس عادة القراء ة عند الطلبة 26 31 58 69 - -
املكتبة تسهم يف زيـادة معـارف الطلبـة 26 31 58 69 - -

 وثقافتهم

  درسية مقترحات المدرسين لتطوير المكتبة الم -13-2-6
قدم املدرسون املستفتون، مخسة مقترحات أساسية حول تطوير املكتبة املدرسية، كان    

  :ترتيبها على النحو التايل
من املدرسني، اقتراحاً حول ضرورة توفري حصة إضافية، ليتمكّن الطلبة من % 96قدم  -1

  . ة منهااالطالع على الكتب املتوافرة يف مكتبة املدرسة، وكيفية االستفاد
قسم (من املدرسني،  أن يكون أمني املكتبة مؤهالً بإجازة جامعية % 84اقترح  -2

  .ليستطيع القيام بعمله، ومتابعته دورات تدريبية) مكتبات
من املدرسني،  ضرورة توفري قاعة خاصة للمطالعة، تتوافر فيها األجواء % 72اقترح  -3

  .املناسبة للقراءة املفيدة
من املدرسني،  أن يطلع أمني املكتبة املدرسني على حمتويات املكتبة، % 63اقترح  -4

  .ليقوموا بدورهم بإطالع الطلبة عليها، وحثّهم على االستفادة منها
من املدرسني، ضرورة حتديد مواعيد ثابتة ومنتظمة، ملراجعة املستفيدين % 57رح اقت -5

م يف ، أم يف العطل النصفية أة، سواء أكان ذلك يف أثناء الدوام الرمسيـمن املكتب
  .السنوية العطل

  المقارنة بين آراء الطلبة وآراء المدرسين  -13-3   
بعد عرض نتائج استبانيت الطلبة واملدرسني، وتفسرياا األولية، متّ إجراء املقارنة بني     

طبيق آراء الطلبة وآراء املدرسني، يف كل جانب من جوانب االستبانة اخلمسة، من خالل ت
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  ).الطلبة واملدرسني(على متوسطات نسب التكرارات عند اجلانبني ) كاي مربع(قانون 
   :وكانت نتائج املقارنة كما يلي 

  تجهيزات المكتبة المدرسية -13-3-1
كان مثّة اتفاق بني آراء الطلبة وآراء املدرسني، حول أوضاع املكتبة املدرسية وجتهيزاا،    

وع الكتب وفهرستها، وعدم وجود قاعة للمطالعة، حيث كانت وال سيما من حيث تن
) 3ر482(وهي أصغر من قيمة كاي مربع ادولة .) ر87(قيمة كاي مربع  احملسوبة 

  .أي أنّ الفارق ظاهري، بني آراء  الطرفني.) ر.5(ومستوى داللة ) 2(عند درجة حرية 
  ) 12(اجلدول رقم 

  املدرسني حول جتهيزات املكتبة املدرسيةاملقارنة بني آراء الطلبة وآراء 
متوسط آراء املدرسني امـوع  متوسط آراء الطلبة التــكرار

ب  39ر1 87ر62 آ  47ر52 التجرييب/ الفعلي 
ب   43ر81 87ر62 آ  43ر81 املتوقّع/ النظري 

  .ر.5= مستوى الداللة            2= ح .د      3ر482= ادولة  2كا.            ر87= احملسوبة  2كا

  ارتياد الطلبة المكتبة المدرسية -13-3-2
ظهر اتفاق شبه تام بني آراء الطلبة وآراء املدرسني، حول ضعف ارتياد الطلبـة مكتبـة      

املدرسة واالستفادة منها، وال سيما يف الدوام الرمسي وبصورة تلقائية، حيث كانت قيمـة  
عنـد  ) 3ر482(وهي أصغر من قيمة كاي مربع ادولـة  .) ر.8(كاي مربع احملسوبة 

أي أنّ الفارق ظاهري، وليس جوهرياً، بـني  ). 2(ودرجة حرية .) ر.5(مستوى الداللة 
  .  آراء الطرفني

  ) 13(اجلدول رقم 
  املقارنة بني آراء الطلبة وآراء املدرسني حول ارتياد الطلبة املكتبة املدرسية

رسنيمتوسط آراء املد اموع  متوسط آراء الطلبة التـــكرار
ب  24ر33 46ر66 آ  22ر33 التجرييب/ الفعلي 
ب   22ر33 46ر66 آ  22ر33 املتوقّع/ النظري 

  

  تأهيل أمين المكتبة وتشجيعه الطلبة -13-3-3
كان التطابق شبه تام بني آراء الطلبة وآراء املدرسني، باملوافقة على أنّ أمـني املكتبـة      
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ساعد الطلبة يف تأمني الكتب، وبعدم املوافقة على إطالعه الطلبة على الكتب اجلديـدة،  ي

.) ر537(وعدم املوافقة البتة على تأهيل أمني املكتبة، حيث كانت قيمة كاي مربع احملسـوبة  
  .وبذلك يكون الفارق ظاهرياً بني الطرفني) 3ر481(أصغر من قيمة كاي مربع ادولة 

  )14(اجلدول رقم 
  املقارنة بني آراء الطلبة وآراء املدرسني حول تأهيل أمني املكتبة  وتشجيعه الطلبة

متوسط تكرارات املدرسني امـوع متوسط تكرارات الطلبة التــــكرار
ب   25ر25 45ر68 آ  20ر43 التجرييب/ الفعلي 
ب  22ر84 45ر68 آ     22 املتوقّع/ النظري 

  . ر.5= مستوى الداللة         2= ح .د    3ر481= ادولة 2كا.    ر537= احملسوبة 2كا

  تشجيع المدرسين الطلبة على ارتياد المكتبة -13-3-4
يف املوافقة بني آراء الطلبة وآراء املدرسـني،حول تشـجيع    -إىل حد ما  –ظهر تطابق    

عنـد الطلبـة   %) 80(يل الطلبة على ارتياد مكتبة املدرسة حيث وصلت املوافقة إىل حوا
وهي أصـغر  ) 3ر55(وكانت كاي مربع احملسوبة . من املدرسني%)  60(مقابل حوايل 

، أي أنّ الفارق ظاهري، ولصـاحل آراء  )3ر481(بقليل من قيمة كاي مربع اــدولة 
  .عينة املدرسني

  ) 15(اجلدول رقم 
  رسني الطلبة على ارتياد املكتبةاملقارنة بني آراء الطلبة وآراء املدرسني حول تشجيع املد

متوسط تكرارات املدرسني امـوع  متوسط تكرارات الطلبة التــــكرار
69ر86 117ر76 47ر9 التجرييب/ الفعلي 
58ر88 117ر76 58ر88 املتوقّع/ النظري 

  رز.5= مستوى الداللة          2= ح .د     3ر481= ادولة  2كا      3ر55= احملسوبة 2كا

  أهمية المكتبة المدرسية وتأثيراتها في الطلبة -13-3-5
كان االتفاق شبه تام بني موافقة الطلبة واملدرسني، على ضعف دور املكتبة املدرسية يف    

حيث كانت نسبة املوافقة عند الطلبـة  ) الدراسية واملهنية(التأثري يف حياة الطلبة املستقبلية 
وكانت قيمـة كـاي مربـع احملسـوبة     . املدرسنيعند %)  31(مقابل نسبة %)  32(
، مما يشري إىل فـروق ظاهريـة   )3ر481(أصغر من قيمة كاي مربع ادولة .) ر348(

  .وضعيفة بني آراء اجلانبني
  ) 16(اجلدول رقم 

  املقترنة بني آراء الطلبة وآراء املدرسني حول أمهية املكتبة وتأثرياا يف الطلبة
رات  املدرسنيمتوسط تكرا امـوع متوسط تكرارات الطلبة التـــكرار 
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25ر6 55ر6 30 التجرييب/ الفعلي 
27ر8 55ر6 27ر8 املتوقّع/ النظري 

  .ر.5= مستوى الداللة              2= ح .د         3ر481= ادولة  2كا.         ر348= احملسوبة  2كا
باملوافقة فيما يتعلّق ببنود ) الطلبة واملدرسني(نبني وللتأكّد من الترابط العام بني آراء اجلا   

االستبانة كلّها، طبق قانون معامل االرتباط الرتيب فكان معامل التـرابط بـني اجلـانبني،    
وهو ترابط إجيايب ومرتفع إىل حد ما، ويؤكّد االتفاق بني املدرسني والطلبـة، حـول   .) ر641(

  .احلالية، اليت ال تؤدي الوظائف التعليمية والتثقيفيةأوضاع املكتبة املدرسية واستخداماا 
  ) 17(اجلدول رقم 

  حساب معامل الترابط بني ترتب آراء الطلبة وآراء املدرسني 

 فر 2فر 
آراء املدرسني آراء الطلبة

 البنــــود
الرتبة التكرار الرتبة التكرار

25 5 6 50 1 244 الكتبأمني املكتبة يساعد الطلبة يف تأمني
1 1 3 66 2 242 الكتب مغلّفة جيداً ومفهرسة
- - 3 66 3 203 تتوافر يف املكتبة كتب ثقافية متنوعة
1 1 3 66 5 182 املدرسون يشجعون الطلبة على ارتياد املكتبة

16 4 1 67 5 181 يكلف املدرسون الطلبة مبوضوعات من املكتبة
72ر25 14ر5 8ر5 10 6 161 كتبة الطلبة على الكتب احلديثةيطلع أمني مل

4 2 5 58 7 160 حتوى املكتبة مراجع خاصة باملنهاج املدرسي
16 4 12 18 8 126 تتوافر يف املكتبة قاعة للمطالعة
1 1 10 26 9 122 تزود املكتبة الطلبة مبعلومات عامة
.ر5 .ر25  10 10ر5 26 106 تغرس املكتبة عادة املطالعة يف الطلبة
12ر25 7 3ر5 10ر5 41 106 يستخدم املدرسون املراجع ويطلعون الطلبة عليها

4 2 10 26 12 103 يلجأ الطلبة إىل املكتبة عند كتابة أي موضوع
9 3 10 26 13 102 تثري املكتبة املوضوعات الدراسية
14ر5 .ر5 .ر25 10 14 65 يرتاد الطلبة املكتبة يف الدوام الرمسي
1 1 16 9 15 63 يأخذ أمني املكتبة بآراء الطلبة واملدرسني
17ر5 1ر5 2ر25 8 16 61 الدراسية واملهنية/تسهم املكتبة يف اجتاهات الطلبة
 تواكب املكتبة اإلصدارات احلديثة 60 17  8 17ر5  .ر5  .ر25

 يتردد الطلبة إىل مكتبة املدرسة باستمرار 5 18  26 10  8  64
 )مكتبات(ملكتبة إجازة جامعيةحيمل أمني ا - 19  - 19  -  -

  امـــوع 2294 19 607 19  - 229ر5
  .ر641= ر 

  مقترحات الطلبة ومقترحات المدرسين -13-3-6
  : كان االتفاق بني الطلبة واملدرسني، على أربعة مقترحات، هي على التوايل 

   .توفري حصة إضافية ملطالعة الطلبة -
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  .)قسم مكتبات(حصول أمني املكتبة على مؤهل جامعي  -
  .توفري قاعة للمطالعة، ملحقة باملكتبة -
  .أخذ أمني املكتبة بآراء الطلبة واملدرسني، لتطوير املكتبة املدرسية -

الذي جاء يف ) حتديد مواعيد مراجعة املكتبة املدرسية(وكان االختالف يف ترتيب اقتراح 
بينمـا  . ادسة واألخرية عند الطلبةاملرتبة اخلامسة واألخرية عند املدرسني، مقابل املرتبة الس

يف املرتبة اخلامسة من مقترحات الطلبة، ولـيس  ) اإلعالن عن الكتب اجلديدة(كان مقترح 
  . موجوداً يف مقترحات املدرسني

  .مقترحات للمدرسني) مخسة(مقترحات، مقابل ) ستة(وذا، يكون عدد مقترحات الطلبة 
  

  االستنتاجات العامة  -13-4  
واملقارنات العامـة بينـهما، وفـق    ) الطلبة واملدرسني(داً إىل حتليل نتائج استبانيت استنا   

   :اجلوانب اخلمسة يف االستبانة، واملقترحات امللحقة ا، فقد متّ التوصل إىل االستنتاجات التالية
من املدرسني، على توافر مراجع يف % 49من الطلبة، و % 69على الرغم من موافقة  -1

املدرسية، خاصة باملقررات الدراسية، فإنها ال توظّف توظيفاً جيداً، لعدم تشجيع الطلبة  املكتبة
  .من قبل املدرسني وأمني املكتبة، على ارتياد مكتبة املدرسة واالنتفاع مبحتوياا

من املدرسني، على توفري %  62ر27من الطلبة و % 78ر57على الرغم من موافقة  -2
تنوعة، فإنّ هذه الكتب  ال تستخدم كما جيب من قبل املسـتفيدين  الكتب الثقافية امل

  . لعدم توافر قاعة للمطالعة
من املدرسني، أنّ أمني املكتبة ال حيمل مؤهالً % 78ر6من الطلبة، و % 81ر3أكّد  -3

جامعياً يف اختصاصه، وهذا ما حيد من قدرته على تفعيل املكتبة املدرسية، وتشـجيع  
 .ستفادة منهاالطلبة على اال

من املدرسني، على دور املكتبـة يف  %  31من الطلبة، و % 32ر5مل يوافق سوى  -4
من الطلبة، % 37ر4كما مل يوافق سوى . تنمية قدرات الطلبة القرائية، والتعلّم الذايت

من املدرسني، على أنّ املكتبة املدرسية تنمي معارف الطلبة وتـدفعهم إىل  %  31و 
 .البحث واالطالع

فيما يتعلّق جبوانـب  ) الطلبة واملدرسني(مل تظهر فروق دالة إحصائياً بني آراء اجلانبني  -5
االستبانة اخلمسة، حيث كانت قيمة كاي مربع احملسوبة أصغر من قيمة كاي مربـع  
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 ).2(ودرجة حرية .) ر.5(ادولة، يف املقارنات اخلمس، عند مستوى الداللة 
  المقترحات -14

  : حث إىل املقترحات التاليةاعلى هذه االستنتاجات، توصل الب وتأسيساً  
ختصيص قاعات للمكتبة واملطالعة يف كلّ مدرسة، تكون جمهزة باملستلزمات اليت تؤمن  -1

املفيد، وتطوير قاعات املكتبة واملطالعة القائمة، مبا يتناسب واملعايري املطلوبة  ماالستخدا
  . للتوظيف اجليد

ملكتبة املدرسية بالكتب اجلديدة والالزمة، وال سيما املراجع واملوسوعات، اليت تغذية ا -2
) الطلبة واملعلمني وغريهـم (تتناسب مع املنهاج املدرسي، وتلبي حاجات املستفيدين 

 .لالطالع والتثقيف الذايت
تطوير تأليف الكتاب املدرسي، حبيث يدفع الطالب واملعلّم إىل التعامل مـع مكتبـة    -3

املدرسة، إلثراء حمتوياته، وإعداد املوضوعات املناسبة ملناشطه الذاتية، لتكون املكتبـة  
 .مصدراً للمعلومات واخلربات، اليت تدعم املقررات الدراسية، والتعلّم الذايت

التشدد يف تعيني أمني املكتبة املدرسية، من محلة اإلجازة اجلامعية، ويفضل من حيصـل   -4
وتأهيـل أمنـاء   . ، ليكون قادراً على القيام بعمله بفاعلية)كتباتامل(على اختصاص 

 .املكتبات غري املؤهلني، بدورات تدريبية ختصصية يف اال املكتيب
تطوير العمل يف املكتبة املدرسية، مبا يتالءم والتقدم السريع لتكنولوجيا املعلومات، ومن  -5

ات املكتبية يلتزويدها بأجهزة التقن. رسيةخالل زيادة املخصصات املالية للمكتبات املد
 .احلديثة، وتفعيل اخلطط الثقافية املرافقة للخطط الدراسية

فكريـة  / تفعيل اخلدمات اليت تقدمها املكتبة املدرسية، من خالل إقامة أسابيع ثقافية  -6
كتبة ملدورية، يشارك فيها الطلبة واملدرسون واألهايل، وحتديد أوقات ثابتة تفتح فيها ا
 .أبواا للمرتادين املستفيدين، سواء أكان ذلك يف أوقات الدوام الرمسي أم يف العطل املدرسية

وميكن أن يضاف إىل ما سبق، إقامة املباريات الثقافية واملسابقات العلمية، بالتعاون بني    
أمهيـة  التربويني واألهايل، ومن خالل تشكيل مجعيات أصدقاء املكتبة، اليت تتولّى شـرح  

  .املكتبة املدرسية وفوائدها، وتفعيل دورها يف خدمة املدرسة واتمع احمللّي
  

  المراجع 
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  »19/10/2004وتمت الموافقة على نشره بتاريخ 10/3/2004وصل هذا البحث إلى المجلة بتاريخ«
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  استبانة آراء المدرسين والطلبة 

  حول واقع المكتبة المدرسية في المدارس الثانوية 
  

  أعزائي الطلبة / املدرسني أعزائي    
  ...حتية طيبة         

أضع بني أيديكم هذه االستبانة، دف تعرف آرائكم حول واقع  املكتبـة املدرسـية      
وأسباب تدني االهتمام ا، ومن مثّ التوصل إىل مقترحات ميكن أن ) استخدامتها وتأثرياا(

  . اتفعل دور املكتبة املدرسية، وحتسن مردوده
علمـاً بـأنّ   .. يرجى قراءة بنود االستبانة بعناية، واإلجابة عنها كلّها بدقّة وموضوعية   

يف حقل اخليار الذي يراه كلّ منكم، مناسـباً مـن    (+)اإلجابة ال حتتاج إالّ لوضع إشارة 
مع سؤال مفتوح يترك احلرية لتقدمي ثالثة مقترحات، تسهم يف تفعيـل دور  . وجهة نظره

واألمل كبري بأن تعبر النتائج عن تطلّعاتكم، وتقدم ما يفيد لتطوير املكتبة . املدرسيةاملكتبة 
  .املدرسية

  وشكراً لتعاونكم                                     
  الباحث                                                                                    
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  بانةبنـود االست
  جمموعات املكتبة املدرسية - أوالً

ال رأي يل غري 
 م البنــــود موافق موافق

 1 حتتوي املكتبة مراجع تدعم املنهاج املدرسي  
تتوافر يف املكتبة قاعة للمطالعة   2 
تتوافر يف املكتبة كتب متنوعة للثقافة   3 
الكتب يف املكتبة مصنفة ومفهرسـة بطريقة علمية   4 
تواكب املكتبة اإلصدارات احلديثة من الكتب واملراجع   5 

ارتياد الطلبة املكتبة املدرسية-ثانياً
يرتاد الطلبة املكتبة يف أثناء الدوام الرمسي   6 
يتردد الطلبة على املكتبة املدرسية باستمرار   7 
 8 يلجأ الطلبة إىل املكتبة عند كتابة املوضوعات  

تأهيل أمني املكتبة ودوره يف تشجيع الطلبة-اًثالث
يساعد أمني املكتبة الطلبة يف تأمني الكتب   9 
 10 يطلع أمني املكتبة الطلبة على الكتب احلديثة  
يأخذ أمني املكتبة بآراء املدرسني والطلبة لتحسني جمموعات املكتبة   11 
)كتباتقسم امل(حيمل أمني املكتبة إجازة جامعية   12 

تشجيع املدرسني الطلبة على ارتياد املكتبة-رابعاً
يشجع املدرس الطلبة على االستفادة من املكتبة   13 
يستعني املدرس مبراجع من املكتبة، ويطلع الطلبة عليها   14 
يكلّف املدرس الطلبة مبوضوعات تستدعي ارتياد املكتبة   15 

رياته على الطلبةأمهية املكتبة وتأث-خامساً
تساعد املكتبة الطلبة يف اختيار الدراسة أو املهنة مستقبالً   16 
تثري املكتبة املواد الدراسية يف املنهاج   17 
تغرس املكتبة عادة القراءة عند الطلبة   18 
تسهم املكتبة يف إغناء املعارف العامة عند الطلبة   19 

  .ثة مقترحات تراها ضرورية لتحسني وضع املكتبة املدرسية وتفعيل استخدامهارجى تقدمي ثالي: سؤال مفتوح  
  -   
  -  
  -  

  ة                           وشكراً إلجاباتك املفيد                                         
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