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 :الملخص
 

لقد تمكن التكامل التكنولوجي من أن یسیطر علي كل من األطفال والشباب على حد سواء وبسرعة كبیرة، وقد بات 
 مباستخداأمناء المكتبات  الفرص للبلدان النامیة مثل الهند، وبالتالي قاممن المؤكد أن التكنولوجیا قد وفرت الكثیر من 

یملكون  المكتبات المدرسیةأمناء  لتوفیر الخدمات الموجهة للمستخدم، ولكن التحدي الذي قابلهم هو ما إذا كانالتكنولوجیا 
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سب یمكنهم أن یصبحوا حلقة الوصل الرئیسیة التي تمكنهم من استخدام التكنولوجیا أم ال، ولكن مع التدریب المناالكفاءات 
بین الموارد الرقمیة والمستخدمین، وقد اقترحت وكاالت وطنیة في الهند تقدیم برامج تدریبیة ألمناء المكتبات في هذا 

القومي المجلس الصدد، وكانت هناك محاولة لفهم األسالیب التي اتبعتها جمعیة المكتبات الهندیة واللجنة الوطنیة للمعرفة و 
األساسیة  ةتسرد هذه الدراسة الكفاءات الرقمی ،وغیرهم في نقل الكفاءات الرقمیة )NCERT( والتدریبللبحوث التربویة 

أوجه القصور في نقل الكفاءات الرقمیة ألمناء وضع ویتم  داخل السیاق الهندي،في  المكتبات المدرسیةالتي یحتاجها أمناء 
نجاح هذه عن  ویتم تقدیم ملخص ،المكتبات المدرسیةختارة من أمناء إلى عینة مُ یتم إرسالها استبیانات داخل المكتبات 

  .نقل الكفاءات الرقمیة للمدارس الهندیةمقترحة لالجهود مع وحدة تدریبیة مستقلة 

  المدارس الهندیة الكفاءات، الكفاءات الرقمیة، برامج التدریب، أمناء مكتبات المدارس، أمناء مكتبات: الكلمات الرئیسیة

 

  المقدمة

 
العتقاد في اتماما یم في البلدان النامیة مثل الهند، وهناك تناقض واضح للتعلالتي تستخدم وتعمل التكنولوجیا الرقمیة مثل لمسة میداس 

بالسیطرة السریعة التكنولوجیا  وقام دمجیقلل من قدرة الطالب على التركیز، متزاید في العالم المتقدم أن االستخدام المستمر للتكنولوجیا الرقمیة ال
أو شبكات االجتماعیة أو  2.0أو مرافق الشبكة ، ةب اإللكترونیعن بیع الكتب عبر االنترنت أو قراء الكتسواء كان ذلك  علي القراء الصغار،

وفرت العدید من الفرص التكنولوجیا قد  من هذه األشكال یزید من التواصل بین األدب واألطفال، وهناك حقیقة مؤكدة وهي أنكل شكل فغیرها، 
  .التكنولوجیا لتوفیر الخدمات الموجهة للمستخدم، وقد استخدموا المكتبات وأمناء المكتباتالجدیدة، وكذلك استفاد من هذا التقدم والتطور 

ن استخدام التكنولوجیا أم ال، ولكن مع یملكون الكفاءات التي تمكنهم م المكتبات المدرسیةولكن التحدي الذي قابلهم هو ما إذا كان أمناء 
لجنة التدریب المناسب یمكنهم أن یصبحوا حلقة الوصل الرئیسیة بین الموارد الرقمیة والمستخدمین، وقد اقترحت وكاالت وطنیة في الهند مثل ال

تطویر كفاءات بعینها  المكتبات المدرسیة، یحتاج أمناء الوطنیة للمعرفة والبعثة القومیة للمكتبات تقدیم برامج تدریبیة ألمناء المكتبات في هذا الصدد
وفي الجزء التالي سنحاول معا فهم ماهیة هذه الكفاءات وأهمیتها . االنتشار أكثر من المحتوي المطبوعللتعامل مع المحتوي الرقمي الذي بدأ في 

  .المكتبات المدرسیةألمناء 

  :فهم الكفاءات .0

 
، وفي سیناریو المكتبة والمتنامي والذي یحتوي علي مصطلحات متداخلة، یمأل مجال المعلومات اآلنأصبحت علم المصطلحات المتزایدة 

والمهارات في مجال تكنولوجیا المعلومات ومحو  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والمهارات التكنولوجیة مهارات: الهندیة نجد أن مصطلحات مثل
  .التكنولوجیا الرقمیةله عالقة بشيء وكل لتغطیة أي  ، تستخدم والمهارات الرقمیة یةالمعلوماتیة ومحو األمیة الرقماألمیة 

  
مجموعة من السلوكیات المحددة التي توفر ما بشكل صحیح، فالكفاءة هي  لقیام بعملعلي الفرد علي أنها قدرة ا "الكفاءة"ف ویكیبیدیا رِ عَ تُ 

وصفا أكثر علي أنها كفاءة كلمة ستخدم أیضا ، وتداخل الموظفین كل علي حداالسلوكیات هذه تحدید وتقییم وتطویر من ن كِ مَ یُ  امنظم دلیال
  )1. (متطلبات البشر في المنظمات والمجتمعاتلعمومیة 

  
الكفاءات . الكفاءات المهنیة والشخصیة في المدرسة؛المكتبات  سیاقهناك نوعان من الكفاءات تتم مناقشتهما علي نطاق واسع في 

 والمناهج وطرق التدریس ةمجاالت التعاون والقیادتتعلق بمعرفة المدرسین الذین یعملون كأمناء مكتبات ومهارتهم في هي تلك التي  المهنیة
ث، والقدرة على تطبیق هذه طریقة الوصول إلى المعلومات والتكنولوجیا واإلدارة والبحو  للبرامج التعاونیة والتدریس ومصادر المعلوماتتخطیط الو 
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والقیم التي تمكن السلوكیات تمثل مجموعة من المهارات و  الكفاءات الشخصیةأن في حین . درات كأساس لتوفیر خدمات المكتبات والمعلوماتالق
مسیرتهم التعلم المستمر طوال أن یركزوا علي و من العمل بكفاءة وفعالیة وأن یكونوا متواصلین جیدین مكتبات المدرسین الذین یعملون كأمناء 

  )2. (لتعلیملفي العالم الجدید أن یزدهروا و  بیعة القیمة المضافة التي نتجت عن مساهماتهمطیظهروا و  المهنیة وأن

 
  الكفاءات الرقمیة .0.1

طبیعة الكفاءة  ، إن21ي في القرن مشهد التعلیمالرئیسیة للكفاءة الرقمیة للعاملین في مجال المعرفة هي العالمة الرئیسیة لل مالمفاهیكانت 
، حیث أن التعامل لتكیف مع أحدث المهارات القائمة على التكنولوجیال المكتبات المدرسیةمن قبل أمناء بعینها  اتطلب جهودتو  ة للغایةالرقمیة مثیر 

  .في معظم المدارس الهندیةبدایته لتكنولوجیا ال یزال في ل

والعناصر والقدرات والتصرفات والسلوكیات التي ُتمكن األفراد من معرفة كیفیة فة عناصر المعر بأنها مجموعة من  الكفاءات الرقمیةُتعرف 
كثر تعتبر األوالتي  كفاءات المعلوماتأما . كیف یمكن استخدامها لتحقیق أهداف محددةأهمیتها و ما و  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت عمل

مكن األفراد من التي تُ والسلوكیات مجموعة من عناصر المعرفة والقدرات والتصرفات فهي ، الذي تسمح به مجموعة العملنطاق الطموحا من حیث 
فیما یتناسب مناسب الشكل الوكیفیة تقییم مدى مالءمتها وكیفیة استخدامها ب العثور علیها مهمة وضروریة وأین یمكنتكون المعلومات معرفة متي 

  )3. (لمشكلة المطروحةمع ا

علوم كجزء من المنهج الدراسي في معظم المكتبات ودورات یتم تغطیتها فاءات الشخصیة والمهنیة معظم الكأن على الرغم من 
التي في مجال التكنولوجیا  المناهجأحدث علم بعلى  وایكونكي جهد إضافي من قبل المهنیین لتحدیث قاعدة مهاراتهم و ابد من بذل المعلومات، 

برامج التدریب المختلفة وورش من لمجموعة واسعة أدبیة مراجعة عمل یتم في هذا االتجاه، ولة المبذلفهم الجهود و  ،الشخصي تطبق علي عملهم
  .الهندب المكتبات المدرسیةألمناء التي عقدت العمل والندوات 

 
 :بالهند المكتبات المدرسیةنظرة شاملة علي برامج التدریب ألمناء  .1

لمواكبة هذه و  ة وغیر مباشرة على خدمات المكتبات،المعلومات لها آثار مباشر التغییرات السریعة التي تحدث في مجال تكنولوجیا إن 
، برامج التعلیم المستمرأن یكون هناك  ، من المهمالمكتبات المدرسیةعالیة خدمات التطورات وتبني تقنیات مناسبة لتحسین كفاءة وف

 ووضعها في قائمة، المكتبات المدرسیةألمناء التي عقدت والندوات األساسیة لتحدید بعض البرامج التدریبیة وكانت هناك محاولة 
جید منها عدد إال أن هناك على أساس منتظم،  تعقدالتي برامج الالمكتوبة أو وعلي الرغم من عدم وجود الكثیر من األبحاث 

  .یستحق التركیز علیه

 أهدافها تنمیتها، ومن أهمو  أجل قضیة حركة المكتباتمهمة للغایة والتي تعمل من جمعیة مهنیة ) ILA( ةجمعیة المكتبات الهندیتعد 
أنشطة مثل عقد حلقات عمل عقد جنبا إلى جنب مع للمكتبات  اسنویا مؤتمر  و الترویج لتدریب أمناء المكتبات، وتنظم الجمعیةه

جمعیة مكتبات الكومنولث، و  IFLAوتعد الجمعیة عضو في . المكتبات في الهندفكرة أمانة المكتبات و من عزز ی ، مماوغیرها وندوات
مع  ةألمناء المكتبات الهندیبرامج تدریبیة و متقدمة  اتتدریبنظمت المكتبة العامة و قانون نموذج  كما أن الجمعیة قامت بصیاغة
  )4. (جمعیة المكتبة البریطانیة في لندن

االعالمیة الفعالة توفیر منتدى وطني للراغبین في تعزیز البرامج من أجل مؤخرا ) ISLA( الهندیة المكتبات المدرسیةتم تأسیس جمعیة 
  )5. (، وال یزال جاري تسجیل الجمعیةIASL، وتتبع الجمعیة المكتبات المدرسیةالخاصة ب

من للوصول واالستفادة من الكم الهائل ، إلعداد خطة 2005یونیو في ) NKC(هیئة المعرفة الوطنیة  نشأ رئیس وزراء الهندوقد أ
والمشاورات في سلسلة من حلقات العمل  ت الهیئةأهمیة التعلیم المدرسي، عقدوبعد أن الحظنا ) 6. (المخزنة لدیناقاعدة المعلومات 
 ،اللجنة عددا من التوصیاتقدمت وقد  في التعلیم المدرسي،ٕامكانیة الوصول إلیهما لمناقشة قضایا الكمیة والجودة و  جمیع أنحاء البالد
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وتجدید لجمیع المكتبات ٕاعداد التعداد الوطني و  الوطنیة للمكتباتلجنة النشاء هي التي أدت إلسیاق المكتبات الخاصة بولكن تلك 
  .البحثیةیة و التدریبوالمرافق ) LIS(المكتبات المعلومات تدریس علم 

في تقریرها إلى  NKCبناء على التوصیات  یةحكومة الهندالمن قبل ) NML(لمكتبات علي اوطنیة المهمة إنشاء البعد ذلك تم تعیین 
هذه  تشملو  ،قطاع المكتباتلتحسین قرارات معینة  2012مایو  18في اجتماعها یوم  NMLواتخذت ). 2009-2006(األمة 
 ذلكالموجودة حالیا وكالمكتبات العامة وعمل المحتوى وٕانشاء مراكز مجتمعیة للمعلومات وتحدیث  تعداد وطني للمكتبات: القرارات

علم التدریب في تحسین ، و مجتمعیةمكتبات الموجودة في المدارس كواستخدام المكتبات المكتبات الموجودة في المدارس والجامعات، 
إلعداد المجال في هذا عمل مع خبراء إنشاء مجموعات أیضا  NML تمرافق البحوث، وقد قرر علم المعلومات و مجال المكتبات و 

  :مهمتین للغایةخطة تنفیذ، وهناك نقطتین 

  مجموعة عمل عن تطویر المكتبات العامة الموجودة ومكتبات المدارس أو الجامعات واستخدام مكتبات المدارس كمكتبات
 .مجتمعیة

 7. (مجموعة عمل عن تدریس علم المكتبات والمعلومات ومرافق التدریب والبحث(  

 
المكتبات والشبكات أتمتة حول  المكتبات المدرسیةبعقد برنامج تدریبي خالل الخدمة ألمناء  (INFLIBNET)قامت شبكة المعلومات والمكتبات 
، وكانت أهداف 2004/ یونیو  17 -مایو  28لخمسة وأربعین مدرسة أساسیة في الفترة من  المكتبات المدرسیةوٕادارة الموارد االلكترونیة لموظفي 

، ویتكون البرنامج من ُمحاضرات شاملة وجلسات عملیة حول األساسیة المكتبات المدرسیةألمناء هذا التدریب خلق وعي بالتكنولوجیا الحدیثة 
  )8. (موضوعات تتنوع بین أساسیات الحاسب اآللي إلى تصمیم المواقع االلكترونیة وابتكار المكتبة الرقمیة

  
بتنظیم ندوة  –تعمل على تحسین التعلیم المدرسي بصفة خاصة وهو هیئة علیا  – (NCERT)للبحوث التربویة والتدریب القومي كما قام المجلس 

، حیث ظهرت الحاجة لتنظیم ندوة قومیة ألمناء مكتبات المدارس، ولهذا قامت 2007في یولیو  NKCلیوم واحد عن مكتبات المدارس بالتعاون مع 
(NCERT)  ذه الندوة هو تسهیل حوار بین أمناء المكتبات المدرسیة فبرایر، حیث كان الهدف األساسي له 11-10 خالل یومي وطنیةبتنظیم ندوة

ومدارس  KVSمن محترفي مكتبات المدارس من  100والخبراء في مجال المكتبات وخدمات المعلومات، وقد شارك في هذه الندوة ما یزید عن 
Navodaya Vidyalaya  أن  –على ردود األفعال التي تم جمعها  ُبناءً  –إلخ، كما اقترحت خارطة الطریق ... والمدارس الحكومیة(NCERT) 

قد ُتضیف نماذج أمانة  LISُیمكن أن ُتدیر برامج تطویر احترافیة أثناء الخدمة ألمناء مكتبات المدارس على نحو منتظم، وأوضحوا أن دورات 
  )9. (لجامعات كما شددت على دمج تكنولوجیا المعلومات في المكتباتفي االمكتبات المدرسیة 

  
ینایر  24في " منهج شامل: المكتبات المدرسیةتطویر الكفاءات االحترافیة ألمناء "ورشة عمل حول بتنظیم ) TERI(وقد قام معهد بحوث الطاقة 

المعلومات، وخالل في علم المكتبات و من أمناء مكتبات المدارس بهدف خلق وعي عن أحدث االتجاهات والتكنولوجیات  45وحضرها  ،2012
ورش التي ُیمكنها هذه الالمزید من  TERIلقاء الضوء على القیود التي یواجهونها في مكتباتهم وتمنوا أن ُتجري إالمفتوح قام الُمشاركون ب المنتدى

  )10. (ُتسهل لهم مواجهة التحدیاتأن 
  
بواسطة " في العصر الرقمي المدرسیةالمكتبات تعزیز الكفاءات االحترافیة ألمناء : "بعنوانعقدت كما كان هناك أیضًا ورشة عمل  1

وتنظیم مكتبة المدرسة والمنهج  هو المهارات اإلداریة لمكتبات المدارسمحتوى الدورة ، وكان 2011جامعة المهاتما غاندي في یونیو 
  ) 11. (أتمتة المكتباتو  النفسي للقراءة

  
الكفاءات االحترافیة بین أمناء المكتبات وُمحترفي المعلومات في عصر "في بحثهما  R.L Rainaو  Anjali Gulatiوقد اقترح كل من 

الُمحترفین الطموحین في "یقول أن االهتمام نحو تطویر وتعزیز الكفاءات األساسیة للمهنیین، حیث تبنوا رأیًا زیادة بأنه یجب  ،"المعرفة
LIS 12( ".مجال الكمبیوتر واالتصاالت وتقنیات الشبكات بحاجة لمعرفة أساسیات تكنولوجیا المعلومات خاصة في(  
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أنه بالرغم من أن ُمعظم  Preeti Mahajan ، ذكرت األستاذة"سیناریو الحاضر: مكتبات المدارس في الهند"وفي مقالها بعنوان 

د للكثیر عن مكتباتهم والخدمات التي المدارس الحكومیة لدیها مواقعها االلكترونیة الخاصة التي تُقدم معلومات أكادیمیة، إال أنها تفتق
، "عالمیة لمكتبة المدرسةإ مراكز "یقدمونها، وفي سیناریو تكنولوجیا المعلومات الحالي ُتستخدم مكتبات المدارس في الدول الُمتقدمة كـ 

الُمبادرات الدولیة لترویج أنشطة  ILAكما یجب أن تدعم . ولكننا نجد أن كل مكتبات المدارس تقریبا في الهند تبتعد عن هذا الواقع
وبالرغم من ذلك، وفي غیاب المعاییر . ن تروج ألهمیة المكتبات المدرسیة من خالل منشوراتهمأالمكتبات المدرسیة، كما یجب 

لسیاسات لتحدید ا IFLA/UNESCOالُمحددة ُمسبقًا، ُیمكن ألمناء المدارس في الهند استخدام ارشادات المكتبة المدرسیة الخاص بـ 
  )13. (المتنوعة

  
ومن هذا المسح السریع لسیناریوهات برامج التدریب للمكتبات المدرسیة في الهند، فإنه من الواضح أنه ال توجد جهة واحدة تبذل 

سین التكنولوجیة لتحجهودًا ُمتضافرة ومستمرة لتزوید أمناء المكتبات بالمهارات األساسیة وٕابقائهم على اطالع بأحدث التطبیقات 
برامج تدریبیة نقل هناك الكثیر مما یجب فعله لتحدید الكفاءات المطلوبة و  ا على أنواضح ا، كما أن هناك مؤشر خدمات المكتبات

  .ُمركزة وُمكثفة في العصر الرقمي على نحو منتظم
  
   

  الحاجة لعمل دراسة حول الكفاءات الرقمیة ألمناء المكتبات المدرسیة في الهند .2
  

في بیئة یتنامى فیها استخدام الشبكات، یجب على "أنه  UNESCO/IFLAوجاء في بیان المكتبات المدرسیة الرسمي الصادر عن 
أمناء المكتبات المدرسیة أن یكونوا أكفاء في التخطیط وتدریس ُطرق ُمختلفة لمهارات تداول المعلومات للُمعلمین والطالب على حد 

  )14. (لیهم أن یستمروا في تدریبهم االحترافي وتطویر أنفسهمالسواء، ولذلك فإنه یتعین ع
  

المعرفة بمهارات المعلومات وكیفیة : وُیمكن تحدید الصفات والمهارات األساسیة الُمتوقعة من موظفي المكتبة المدرسیة كالتالي
وكیفیة الوصول إلیها والمعرفة باألدب ووسائل االعالم االستفادة منها والمعرفة بالمواد التي تتكون منها المجموعة الموجودة في المكتبة 

 .والثقافة الخاصة باألطفال والمعرفة والمهارات في مجاالت اإلدارة والتسویق وكذلك المعرفة والمهارات في مجال تكنولوجیا المعلومات
)15(  
  

حدید الكفاءات االلكترونیة الضروریة ألمناء وقد أجریت هذه الدراسة بنیة الحصول على نظرة شاملة لبرامج التدریب المنقولة وت
  .المكتبات المدرسیة في الهند

 
 األهداف .3

  :عتبارالوقد ُأجریت هذه الدراسة مع وضع األهداف التالیة في ا
 تحدید الكفاءات االلكترونیة الضروریة ألمناء المكتبات المدرسیة في الهند . 
  الكفاءات االلكترونیةالتي عقدت لنقل تقییم برامج التدریب المتنوعة. 
  مناء المكتبات المدرسیةالرقمیة ألالكفاءات لنقل تصمیم نموذج حصري لبرامج التدریب .  
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 المنهجیة .5
 

تجمیع هذه البیانات ولأعاله یتطلب تجمیع البیانات من جمیع الجوانب ذات الصلة، المذكورة إن إجراء دراسة كهذه لتحقیق األهداف 
للمسح بجانب المراجعة األدبیة، ومن أجل هذا الغرض تم تطویر استبیان حیث كانت العینة مجموعة أمناء فقد تم استخدام منهجیة 

ي عشر تحیث تضمن اثن) له نهایةاستبیان منظم و (المكتبات المدرسیة المختارین من ُمختلف المدارس في الهند، وهذا االستبیان 
، وتم ارسالها عبر البرید دریب علي نفس الموضوعورأیهم في التالرقمي وبة للعصر على فهمهم للمهارات المطلوركز االستبیان  ،سؤاالً 

في كبیر لبحث عن إجابات، ومن أجل الحصول على اإلجابات فقد تم بذل مجهود المكتبات المدرسیة الُمختارین ل االلكتروني ألمناء
ناقشة البیانات التي تم تجمیعها عن طریق االستبیانات في التحلیل، ، وتتم مُ یةالهاتفالمكالمات عبر لُمتابعة عبر البرید االلكتروني و ا

  .الرقميألمناء المكتبات المدرسیة لتطویر الكفاءات المطلوبة للعصر تقدیمه وعلى المنوال ذاته تم تطویر نموذج للتدریب و 
  

  :تحلیل الدراسة .6
  

المختارین، واستجاب منهم ستة وعشرون حتى تاریخ التحلیل، وتم استقبال تم ارسال االستبیانات لخمسین من أمناء المكتبات المدرسیة 
  .االجابات علي اثنتي عشر سؤاًال موجهًا وتم تحلیلهم وتقدیمهم في صورة وصف

  
ستخدمیها، وقد ُطرح السؤال األول عما إذا كان ُأمناء المكتبات المدرسیة یمیلون الستخدام التكنولوجیا في تقدیم الخدمات الفعالة إلى مُ 

وأجاب عنه ثالثة عشر ُمجیبًا بأنهم یمیلیون الستخدام التكنولوجیا، فیما رأى تسعة منهم أن هذا یعتمد على التدریب الذي یحصلون 
علیه الستخدام أحدث التكنولوجیا، ورأى اثنین منهم أن هذا یعتمد على التعرض لمهارات تكنولوجیا المعلومات التي یحصلون علیها 

  . ن أمناء المكتبات ال یمیلون الستخدام التكنولوجیاأواحد فقط رأى و  ،MLISة خالل دور 
  

السؤال الثاني حاول التأكد من استعداد أمناء المكتبات للتعاون مع كلیة الحاسب اآللي والعاملین بالتدریس بهدف فهم وتطبیق 
ستة عشر ُمشتركًا بأن أمناء المكتبات یأملون في العمل االتجاهات والتكنولوجیات الُمستحدثة لتقدیم خدمات أفضل، وُهنا أوضح 

  .بالشراكة مع كلیة الحاسب اآللي وموظفي التدریس، فیما رأى عشرة ُمشتركین أن هذا یعتمد على دعم اإلدارة
  

الُمتاحة مجانًا اكًا و كل الرقمي التي تتطلب اشتر كما جرت ُمحاولة لفهم خبرات ُأمناء المكتبات المدرسیة لتقییم مصادر التعُلم في الش
نترنت لدعم المناهج الدراسیة، وٕاجابة علي هذا اتفق عشرة من الُمجیبین بأن لدیهم معرفة ُجزئیة عن تقییم المصادر في الشكل إلعلى ا

برة معرفیة الرقمي، وعبر أحد عشر منهم بثقة أن لدیهم خبرة معرفیة في تقییم المصادر الرقمیة، وصَرح اثنان منهما أنه لیس لدیهم خ
  .بتقییم الموارد

  
وبالنسبة للسؤال الخاص بالُمساهمة في الموقع االلكتروني للمدرسة، وتحدیث صفحة المكتبة على االنترنت لصالح اآلباء والُمعلمین 

قال خمسة منهم لب أیضًا، و كما ُیطلب منهم ومتى طُ والُطالب، فقد عبر أربعة عشرة من الُمجیبین بأنهم یقومون بالُمساهمة والتحدیث 
ثالثة فقط أنهم بینما عبر شهري، فیه بشكل ُیساهمون  أنهم أربعةقال بأنهم نادرًا ما یقومون بالُمساهمة في الموقع االلكتروني، و 

  .نترنت أسبوعیاً إلامكتبتهم علي صفحة یحدثون 
  

یبي ُمنظم لكي ُیصبح الُطالب ُمعتادین على كما تم بذل مجهود في معرفة ما إذا كان ُأمناء المكتبات یقومون بتنظیم برنامج تدر 
OPAC نترنت، وكاستجابة لذلك فقد أتت آراء أربعة عشر من الُمجیبین بأنهم ُینظمون برامج والمصادر األخرى الُمعتمدة على اإل
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ثالثة یقومون بهذا ُكل تدریبیة ُمنظمة متى ظهرت الحاجة لذلك، بینما أجاب ثمانیة منهم بأنهم یقومون بذلك مرة واحدة في العام، و 
  .ن األمر متروك للُمدرسین والُطالب للتعلم بأنفسهماحد منهم بأفصل دراسي، بینما أجاب و 

  
من ن و المهنیمكن یع نواحي التكنولوجیا الرقمیة لیتاالحترافیة للتأثیر على جم (MLIS/BLIS)وعندما ُسئلوا عن مدى فاعلیة دورة الـ 

تبنیها لتقدیم خدمات فعالة، فقد أجاب تسعة عشر بأنها ساعدتهم على الفهم جزئیًا، بینما عبر خمسة أن الدورة االحترافیة لم ُتساعدهم 
  .ن الدورة المهنیة قد ساعدتهم لفهم جمیع نواحي التكنولوجیا الرقمیةشعروا بأعلى اإلطالق، واثنان منهم فقط 

  
خدمات لتقدیم مدادهم بالكفاءات الرقمیة المطلوبة إلتلقون دعم المدرسة لحضور البرامج التدریبیة یكانوا وعندما تم سؤالهم عما إذا 

التدریبي، بینما قال  أفضل، فقد أجاب عشرة منهم بأن مدارسهم تدعمهم للحضور ولكن هذا یعتمد على تكلفة ومكان ومدة البرنامج
ن مدارسهم قد تدعمهم إذا ما أرادوا حضور وأجاب سبعة منهم بأور برامج كهذه، ن مدارسهم ال تدعمهم إطالقًا لحضتسعة منهم أ
  .برامج كهذه

  
وبالنسبة للسؤال عما إذا حضروا أي برامج تدریبیة ُتركز على إضفاء المهارات الرقمیة ُألمناء المكتبات المدرسیة، أجاب ثمانیة عشر 

، وذكر سبعة منهم أنه سبق لهم حضور ندوات وورش عمل حول موضوعات منهم بأنه لم یسبق لهم حضور أي برامج تدریبیة كهذه
  ".الشخصي بموضوعات تكنولوجیا المعلومات لالهتماملقد قمت بتدریب نفسي تقریبًا وهذا یرجع "ُمشابهة، وقال أحدهم 

  
ءات الرقمیة ألمناء المكتبات والسؤال الحاسم كان عما إذا كانت هناك حاجة لتصمیم وعمل برنامج تدریبي خاص بحیث ُیتیح الكفا

  .المدرسیة، واتفق جمیع الُمجیبین أن هناك حاجة ماسة لتصمیم وعمل برنامج تدریبي خاص
وعندما ُسئلوا عن رأیهم في الوكالة الُمناسبة إلجراء برامج التدریب ألمناء المكتبات المدرسیة للحصول على الكفاءات الرقمیة، أجاب 

هي  NCERTأو شبكات المكتبات المحلیة، ورأى خمسة منهم بأن  DELNETأو  INFLIBNETتكون  عشرة منهم بأنها ُیمكن أن
ُیمكن أن تكون الوكالة الُمناسبة، ورأى سبعة منهم أن بعض الوكاالت الُمختصة   ISLAأو  ILAالوكالة الُمناسبة، وثالثة فقط رأوا بأن 

  .األخرى یجب أن تقوم بإجراء هذه البرامج التدریبیة
  

ن منهم أن أتمتة رو وبسؤالهم عن رأیهم في المكونات األساسیة لبرنامج التدریب لیمد المرء نفسه بالكفاءات الرقمیة، فقد اتفق أربعة وعش
ن تكون ُجزءًا من البرنامج أالمكتبات هي مكون أساسي، ورأى واحد وعشرون منهم بأن أدوات البرمجیات مثل أنظمة التشغیل یجب 

عشرة منهم یعتقدون بأن تصمیم المواقع االلكترونیة یجب أن یكون ُمتضمنًا، وذكر ثمانیة عشرة منهم أن البحث على  التدریبي، وسبعة
البرنامج، وذكر یكون في أیضًا رأى تسعة منهم أن إدارة الُمحتویات یجب أن و نترنت هو مجال آخر یجب أن یتضمنه التدریب، إلا

بینما ذكر ستة عشرة أن مهارات المكتبة كالمدونات یجب أن للغایة، لكترونیة هامة إلوارد اأن إدارة الممنهم مرة أخري سبعة عشر 
تكون مجاًال رئیسیًا آخر، وكان رأي ثالثة عشرة منهم بأن شبكات التواصل االجتماعي هي مجال آخر یتطلب التدریب، وذكر ثمانیة 

وقال خمسة عشر من المجیبین أن التدریب یجب أن یكون عن ، ولةیقات تكنولوجیا الهواتف المحمتطبالتدریب یجب أن یتضمن أن 
 ،تداول الحرالالمصادر المتاحة باالستخدام الفعال لبرمجیات المصدر المفتوح، وشعر عشرة من المجیبین أن التدریب یجب أن یشمل 

أن ن تسعة من المستجیبی وذكر تتطلب وجود تدریب،والمستودعات  من المستجیبین أن األرشیف الرقميسبعة عشر بینما ذكر 
  .للمعدات والموارد السمعیة والبصریةالستخدام الفعال كان ضروریا لالتدریب 

  
بسبب عدم وجود التدریب  طبقا لمفهومهم، ذكر ثالثة عشر أن هذا عدم وجود الكفاءات الرقمیة،وعندما سئلوا عن ذلك عن أسباب 

منهم  االهتمام من جانب إدارة المدرسة، بینما عشرةعدم سببه أن قالوا خمسة عشر منهم و  الخاص بالتكنولوجیا األساسیة،العملي 
وقلة التعامل مه وجود الرغبة خمسة أنه قد یكون بسبب عدم  لى عدم وجود برامج تدریبیة محددة، وقالإذكروا أن األمر قد یعود 

  .التكنولوجیا
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 :ات الموجودةالموجودة في البرامج التدریبیة والكفاء لثغراتا .7
إن العامل األساسي ألي مؤسسة تعلیمیة ترید االنتقال إلى بیئة رقمیة هو أن تحصل علي دعم اإلدارة أو أي من المؤسسات علي 

كي تتكیف مع اآلن معظم المدارس جهودا حقیقیة وتبذلك . المستوى الوطني، وینبغي أن یكون لدیهم البنیة التحتیة الرقمیة الالزمة والخبرة المطلوبة
المراجعة أعاله و المذكورة الدراسة  ابیة على المكتبات المدرسیة أیضا، وقد أثارتإیجتبعات كون هناك ، ستهذه التغییراتمع و  ،التغییرات الطارئة

  .معالجتها لتقدیم خدمات تتسم بالكفاءة، وها هي بعض هذه الثغراتالتي تحتاج إلى بعض الثغرات  األدبیة

 المهارات الرقمیة ألمناء المكتبات المدرسیةإعطاء تدریبي منظم في  ال یوجد برنامج. 

  مستوي المهارة في محاوالت ملموسة لتحسین والحكومي ب التي تعمل في مجال التعلیم المدرسي علي المستوي الوطنيالهیئات لم تقم
 .مناء المكتبات المدرسیةألتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت استخدام 

  في  یة بالمدرسة، كما أن من یعملونمكتبة االعالملمتخصص البسبب عدم وجود تدریب خاص أمانة المكتبات لیست خیارا مستحبا
یقومون بتحدیث أنفسهم والتعرف علي كلیة أو الجامعات، وبالتالي ال مكتبات اللمكتبات المدرسیة لدیهم رغبة داخلیة لالنتقال إلى ا

 .وجیااالتجاهات والتكنولأحدث 

  وبما أن هناك غیاب للتدریب المتعمق على مستوى الماجستیر في علوم المكتبات والمعلومات، فإن معظم أمناء المكتبات المدرسیة
یفتقرون إلى الثقة للتواصل مع كلیة علوم الحاسب اآللي، كما أنهم یخشون أنهم قد ال یكونون علي درایة بالمصطلحات الفنیة أو 

 .لصحیحةالعملیات الفنیة ا

  بالتكنولوجیا في هذا السیاقعلي علم ربما یكونون علي علم بالبرامج الالزمة، ولكن عندما یتعلق األمر باألجهزة فإنهم ال یكونون. 

 منهم كان محظوظا المهارات ولكن عدد قلیل جدا منهم یقرأ ویكتسب بعض ال، من خالل وظیفتهمالمهارات الرقمیة  هم تعلممعظم
 .مج التدریبیةهذه البراوحضر 

في المهنیین الخاص بالعمل ة عن قعمینظرة ي أمدنا بمسح األدبالمن خالل  االفهم المكتسبالمعلومات التي تم جمعها من خالل دراسة و 
جمعها والتي تم قائمة من الكفاءات األساسیة الالزمة في العصر الرقمي یة ومهاراتهم، وبناء على هذه األدلة، فهناك مكتبة المدرسمجال ال

  .وتقدیمها فیما هو قادم

 
 

 :الكفاءات الرقمیة ألمناء المكتبات .8
 

  مذكور باألسفل الكفاءات الرقمیة الشاملة واألساسیة ألمناء المكتبات المدرسیة في الهند 
 

  :یجب أن یتمتع أمین المكتبة باآلتي
 

 المهارات األساسیة لتكنولوجیا المعلومات 
  الشبكاتالوعي باالتصاالت وتقنیات 
 المعرفة باألدوات القائمة علي شبكة االنترنت والتقنیات 
 وقواعد البیانات  الببلیوغرافیةقواعد البیانات غیر و  الببلیوغرافیةقواعد البیانات مثل قواعد البیانات لمختلفة النواع باألمعرفة ال

 .الخ ..عد بیانات النص الكامل اإلحصائیة وقوا 
 داخلیا أتمتة المكتبة 
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 على شبكة اإلنترنتالقائمة جمیع أنواع الموارد اإللكترونیة والموارد بفة معر ال. 
 التعامل مع اتحاد شبكات المكتبات 
 مهارات استخدام أدوات استرجاع المعلومات وأدوات البحث القائمة على شبكة االنترنت 
 المعرفة بتصمیم وكیفیة تقدیم الخدمات القائمة على شبكة اإلنترنت 
 محتوى الرقميالمیل لخلق ال 
 وعي بالمصادر التعلیمیة المفتوحة 
 التعامل مع نظم إدارة المحتوى 
  بعض الخبرة في خلقLearning Object Repositories 
 والتكنولوجیاأدوات التعلم اإللكتروني بلمعرفة ا 
 لمكتبةمهارات تصمیم موقع ل 
 القدرة على دمج المحتوى الرقمي مع المناهج الدراسیة 
  المعلومات فیما یتعلق بالموارد الرقمیةمعرفة مهارات 
  أدوات الوسائط المتعددةبالوعي 
  2.0 المكتبةو  2.0بالویب المعرفة  
  التواصل االجتماعياستخدام وسائل بالوعي 
  والموارد الرقمیة یثة في مجال تكنولوجیا المعلوماتاالتجاهات الحدلمتابعة المهارات الالزمة 

 
 

 :فاء الكفاءات الرقمیةنموذج التدریب الُمقترح إلض .9
 

  
في االعتبار هذه المجاالت المذكورة أعاله، خاصًة إلضفاء تدریب آخذین بتجمیع هذه الكفاءات في قائمة، تم تصمیم نموذج تدریب 

توُجه عملي ألمناء المكتبات المدرسیة في الهند، وقد تم تصمیم هذا النموذج مع األخذ في االعتبار السیاق  يمكثف وعالي التركیز وذ
 الهندي وما یتعرض له أمناء المكتبات المدرسیة في الهند، وهي ُمحاولة في هذا االتجاه وُیمكن تعدیلها وتبنیها لتُناسب المتطلبات

  .السابقة
  

 
 األهداف .9.1

 
  :برنامج الُمقترح مع التركیز علي األهداف التالیةیجب أن یعقد ال

 
 إعداد أمناء المكتبات المدرسیة لیكونوا أكفاء في العصر الرقمي.  
 دمج خدمات المكتبة في األنشطة االكادیمیة الُكلیة للمكتبة.  
 ُیمثل منصة للتعاون بین أمناء المكتبات المدرسیة لتباُدل األفكار و الخبرات.  
  موجه له هدف معین ویعقد كممارسة أكادیمیةكبرنامج تدریبي.  
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 المتطلبات  .9.2
 
مثل هذه یجب إنشاء مركز ُمنفصل بكل البنیة األساسیة الضروریة مثل الحاسبات والشبكات وأدوات البرمجیات وما إلى ذلك حصریًا ل

المخصصة للمهنیین العاملین البرامج التدریبیة على غرار الدورات التنشیطیة الُمدعمة من لجنة المنح الجامعیة یمكن إجراء هذه ، و البرامج التدریبیة
أن  بأهداف واضحة الستیعاب الكفاءات الرقمیة، وُیمكنذات تكون دورة ُمكثفة ن ویجب أ عة،المكتبة الذین یعملون في مكتبات الُكلیات والجامب

  . كي ال تؤثر على عمل المكتبة اإلجازاتابیع، وقد یكون من الُمالئم أن یتم إجراؤها في تكون ُمدة الدورة ستة أس
  

 ,NCERTویتعین على الحكومة في الهند أن تُدعم هذه البرامج التدریبیة على المدى الطویل، حیث یجب على الوكاالت القومیة مثل 
CBSE, ICSE  الُمنظمات علي نفس الُمستوى أن تعقد هذه البرامج التدریبیة، كما یجب على والمجالس التعلیمیة على مستوى الدولة أو

العاملین بالمكتبات الحصول على ُعطلة مدفوعة االجر لحضور مثل هذه البرامج، ویجب أن یكون المعیار الختیار أي من العاملین بالمكتبة 
ویجب تحضیر المواد الدراسیة للدورة كي  عامین على األقل من الخدمة فیها، للبرنامج التدریبي أن یكونوا موظفین ُمنتظمین في المدرسة وأمضوا

كمرجع، وبالنسبة للموضوعات فیجب إضافتها من خالل الُمحاضرات وأیضًا الجلسات العملیة لكي یكتسبوا الخبرة، كما یجب إجراء یتم استخدامها 
ولئك الذین یرقى أداؤهم لعالمة ُمعینة، ویجب أن یتم منح هذه الشهادة وفقًا لـ تمنح الشهادة فقط ألنوع من التقییم في نهایة جلسة التدریب و 

weight-age  بینما ُیؤخذ العامل بالمكتبة في االعتبار لمزید من الترقیات في المدرسة الخاصة به، كما ُیمكن منح هؤالء الذین ُیتمون هذه
وُیمكن لهذا النوع من البرامج التدریبیة أن یبدأ كبرنامج تجریبي بدون تكلفة مع المدارس إلخ، ... البرامج التدریبیة بنجاح حوافز في صورة عالوات

، ، وُیمكن ضم المدارس الخاصة الحقًا إلخ...  Navodaya Vidyalayasو  Kendriya Vidyalayasالُمدعمة من الحكومة مثل 
  .عن طریق فرض مبلغ ُمعین من الرسوم

  
كُمستوى أعلى من الدورات الُمتخصصة وُیمكن عرضها على هؤالء المهتمین بالحصول على مهارات كما ُیمكن تمییز بعض الدورات 

ناجحًا  متعمقة، وُیمكن أن تَُقدم بعض الدورات المتخصصة في كل جانب على االنترنت أیضًا في الوقت الُمحدد، ولكن لكي یكون البرنامج التدریبي
ن یتم التعامل مع الموضوعات بواسطة ُخبراء باعتبارهم المصادر، كما یجب أن یكون أرجعیة، كما یجب  تغذیةفالبد من إجراء تقییم شامل وتقدیم 

ت وعقد تركیز الدورة على الجلسات العملیة، وللحصول على ُمساهمة عالمیة فقد تتم دعوة أمناء بالمكتبات من الدول الُمتقدمة إللقاء الُمحاضرا
و  IASLة، فإنه ُیمكن للوكالة التي تقوم بإجراء هذه البرامج التدریبیة أن تحصل على ترتیبات رسمیة مع وفي ُمالحظة ُمستقبلی. ورش العمل

IFLA وآخرین للتعاون وأیضًا خلق برنامج عالمي للتعُلم والُمشاركة.  
  

 
 :ُمحتویات البرنامج التدریبي الٌمقترح 9.3

 
 تكنولوجیا المعلومات ئمباد: 

 .من الكمبیوتر العادي حتي الكمبیوتر اللوحي -اآللي األجزاء الصلبة للحاسب 
 .البرمجیات - 
 .أنظمة التشغیل - 
 .أنظمة إدارة قاعدة البیانات - 
 .تطبیقات البرمجیات - 

  
 تكنولوجیات االتصال والشبكات  
 .تكنولوجیات االتصال الُمختلفة - 
 .األجهزة واألدوات والتكنولوجیات –الشبكات  - 
 .التكنولوجیات الالسلكیة - 
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 .األجهزة الذكیة –الهاتف المحمول أجهزة  - 
 .نترنتإلا - 
 .شبكة االنترنت العالمیة - 
 الحوسبة السحابیة - 
 أمن المعلومات - 

 
 األدوات والتكنولوجیات الُمعتمدة على االنترنت. 

  
  مبادئ –تصمیم قواعد بیانات ُمختلفة األنواع. 

 

  الببلیوغرافیةقاعدة البیانات 
 رافیةغقاعدة البیانات الالببلو 

  .البیانات اإلحصائیةقواعد 
  .قواعد البیانات النص الكامل

  
 أتمتة المكتبة المدرسیة.  

  .التخطیط للتنفیذ
  .البنیة األساسیة المطلوبة

  .المصدر المفتوح، الملكیة –اختیار نظام إدارة المكتبة 
  ) (Web based OPAC .قواعد البیانات وسجالت الكتالوج إنشاءمعاییر البیانات الوصفیة الُمتبعة في 

  
  

 لكترونیةنواع الموارد اإلأجمیع  –لكترونیة إلإدارة الموارد ا 
 الخ.. التحدید واالختیار والمشتریات والتنظیم وتوفیر إمكانیة الوصول والتقییم والتجدید 

  التركیز على الموارد علي مستوى المدرسة
  

 الموارد القائمة علي شبكة اإلنترنت 
 الموارد العلمیة

 الرقمیةالمكتبات 
 المكتبة االفتراضیة

 البوابات
 تقییم الموارد على شبكة اإلنترنت

 التركیز على الموارد الهندیة
  

 شبكات المكتبات واالتحادات والجمعیات التعاونیة 
 

 أدوات استرجاع المعلومات 



12 
 

OPACS 
 المتحدةمحركات البحث 
 أدوات االكتشاف

  
 أدوات البحث القائمة على شبكة اإلنترنت 

  البحثمحركات 
 محركات البحث المتعددة
 محركات البحث العلمیة

  
 تصمیم خدمات على شبكة اإلنترنت وتوصیلها 

   عبر البرید اإللكتروني
  الموبایل

  نترنتإلا
  

 أدوات الوصول للمعلومات 
  
  المحتوى علي مستوى المدرسة(إنشاء المحتوى الرقمي( 

 األجزاء الصلبة والبرمجیات
 التخطیط
 التطبیق
 المعاییر

 الوصول والتقییم
 المحافظة على المعلومات
 الموارد التعلیمیة المفتوحة

  
 نظم إدارة المحتوى 
  خلقLearning Object Repositories 
 أدوات التعلم اإللكتروني والتكنولوجیات 
 تصمیم موقع إلكتروني للمكتبة 

HTML 
 الخ... تنسیق الصفحة دریمویفر، 

 الخ... وجومال  بریس وردباستخدام و االلكترونیة تصمیم المواقع 
  الخ... مدونات وال زإنشاء الویكی

  
 دمج المحتوى مع المناهج الدراسیة 
 
 مهارات الحصول على المعلومات فیما یتعلق بالموارد الرقمیة 
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  الموارد السمعیة والبصریة(أدوات الوسائط المتعددة 
 األقراص المدمج و إي سي دي ودي في دي وحامالت المحتویات األخرى

 التعامل مع أجهزة العرض والكامیرات واألدوات ذات الصلة
 التعلیمیةالطرق 

 
  المرجع االفتراضيخدمات 

 باستخدام أدوات اإلنترنتداخل وخارج الحرم الجامعي السماح للمستخدم 
 

  المختلفة والتكنولوجیات وتطبیقاتها في البیئة المدرسیة 2.0أدوات ویب 
  
  للتعلیم والتعلم 2.0مكتبة 
 
 استخدام وسائل االعالم االجتماعیة لدعم المناهج الدراسیة واستخدام الموارد 

 تحدید األدوات والمدونات والویكیز والیوتیوب وغیر ذلك من مصادر المعلومات والتعلیم والتعلم: على سبیل المثال
 
 ت المكتبیةاالتجاهات الحدیثة في مجال تكنولوجیا المعلومات والموارد الرقمیة وبرامج البرمجیا 
 
 اتجاهات في تطبیق التكنولوجیا في المكتبات المدرسیة 
 
  المكتبات المدرسیة لدراسةمختارة الالدولة  -الدراسة حالة 

 
 الملخص .10

ومن الواضح أن المكتبات المدرسیة المستقبلیة ستكون رقمیة بحتة، فأمناء المكتبات المدرسیة الهندیة لدیهم نفس القدر من الحماس 
ولكن إذا أرادوا أن یكونوا علي نفس القدر من المعرفة فیجب أن تكون لیدهم المهارات الرقمیة . للمهنة مثل نظرائهم من الدول المتقدمة وااللتزام

هم ستعطیاألساسیة، مما یعزز من مهارة  التدریس والتعلم لمستخدمیهم، ومهما كانت قلة برامج التطویر المهني المستمر التي یحضرونها، إال أنها 
هما العالمان الكفاءة والتعاون ف ات بفعالیة وكفاءة في مكان عملهم،فرصة لفهم أحدث االتجاهات والتطورات التكنولوجیة كي یتمكنوا من تقدیم الخدم

  .مساهمتهمنموهم المهني و اللذان قد یحددان  الرئیسیان
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