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  :ُملخص البحث
  

 البیئة وتطویر البنیة التحتیة مجاالتفي  كان استخدامھا األساسيلتقییم ُمشاركة األطفال والنشء،  أداةإن سُلم الُمشاركة 
  Sherry R. Arnsteinوسبقھ نموذج ھذا النموذج وطوره  Roger Hartوقد أسس  .تمعي وعمل الشبابوالتخطیط الُمج

 .ُمشاركة النشء لتقییمفیُعد أداة  Hartأما نموذج  یُركز على تمكین المواطنین بشكل عام الذي
 

مظھر یُشجع . تطبیق مبدأ القیاس علیھاو األنشطة القائمة أو الُمخطط لتنفیذھاالستعراض ھذه األداة استخدام  للمكتباتیُمكن 
ً؛ للتقییم األداة بصری  داخل تُشجعنا صورة الُسلم على بدء ُمحادثة  .والتخطیط التفاعليا على استخدامھا ویجعلھا جذابة

  . في الُمجتمع والمكتبةلألفكار وتطویر عملیات التعامل مع األطفال والشباب كأساس داعم تعمل ھذه األداة . المكتبة
  

  :خطیط، الخدمات المكتبیةییم، التشء، الُمشاركة، التقالن: الكلمات األساسیة
 
 

 ھي الُمشاركة؟ما  .1
  
 Roger)" عملیة تبادل القرارات التي تؤثر على حیاة اإلنسان والُمجتمع الذي یعیش فیھ) الُمشاركة ھي(إن "

Hart( .  
 
 
 

  والُمشاركة؟ اإلشراكِلم  .2
  

  .ستراتیجیات المكتبات الوطنیة واإلرشادات والتوصیات العالمیةاوشباب إنھ بموجب التشریع القومي لل
  

  ".إلیھ االستماع فرصة خاص، بوجھ للطفل، تتاح": اتفاقیة األمم الُمتحدة لحقوق الطفلمن  12المادة 
  

ذ البرامج والخدمات المكتبیة في التخطیط وتنفی للُمشاركةبإتاحة الفرصة للنشء تدعم المكتبة تنمیة الشباب ": للنشءإرشادات اإلفال 
  ".   الخاصة بھم

  
على المستویین ا؛ للُمشاركة في عمل الشباب ووضع السیاسات من أجلھم فرص یجب منح الشباب " :من قانون الشباب الفنلندي 8المادة 

   ". استشارة الشباب في الشؤون التي تؤثر علیھمكما یجب . المحلي واإلقلیمي
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  : )وزارة الثقافة(في المكتبة العامة الفنلندیة توصیات الجودة 
 ُب تطویر المكتبات  . إن توجیھ الُمستخدم ھو ل
 تطویر الخدمات من وجھة نظر الُمستخدم وبالتعاون معھ. 
  مع خدمات الشباب والنشءتم تطویر خدمات النشء بالتعاون . 

 
  . ھم فیما یتعلق بحیاتھم وثقافتھم وقیمھم وتوقعاتھمیُعد الشباب أفضل خبراء یُمكن االستعانة ب: على المستوى الشعبي

  
مستوى أعلى من إرضاء االحتیاجات كما في الُمجتمع المحلي تبادل المعرفة والمعلومات والوصول إلى تخلق ُمشاركة الشباب 

  .ات المرتبطة بالشبابفي المؤسسالعمل مع الكبار أیضا ویجب أال نغفل أھمیة . تُسھل التفاعل الیومي وتجلھ أكثر إثمارا
  
  

 ؟إلى ُمشاركة الشباب نحتاجمتى   .3
  
 عند التفاعل لمنع وقوع الُمشكالت. 
 أو تجدید المكان أو بناء مكتبات جدیدة عند تأسیس شيء جدید . 

 
ن ویأتیك تنجح في تنفیذ ما تُرید مع فئة عمریة ُمعینة فإنھم یكبرووعندما . مصدر ُمتجدد وإدراك أنھم إشراك الشبابیجب تكرار 

   . غیرھم من الصغار
  
  
  

 تجعلھم یُشاركون؟كیف  .4
  

فِرق االستقصاءات، األسئلة، : ، مثللعدم ضرب أمثلة بطرق إشراك الشباب، فربما تعلمون بالفعل بعضا منھا على األقلنأسف 
  .ورش العملالتغذیة الراجعة على اإلنترنت، التقییم، 

  
من أھم العناصر، ویوجد أداة واحدة للتقییم وھو أحد أھم أجزاء ستراتیجي والتشغیلي الیُعد التفكیر في المقاییس من الجانبین ا

  . العملیة
  
  
 أما بعد؟  .5
  

بنیة التحتیة بتك، وتُستخدم في األساس في إطار البیئة وتطویر المكتفي  النشءإن ساللم الُمشاركة أحد أدوات تقییم مستوى ُمشاركة 
یُركز على  الذي  Sherry R. Arnsteinوسبقھ نموذج ھذا النموذج وطوره  Roger Hartوقد أسس . والتخطیط الُمجتمعي

 .ُمشاركة النشء لتقییمفیُعد أداة  Hartأما نموذج  تمكین المواطنین بشكل عام
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مظھر  یُشجع. وتطبیق مبدأ القیاس علیھا تنفیذھایُمكن للمكتبات استخدام ھذه األداة الستعراض األنشطة القائمة أو الُمخطط 
؛ للتقییم والتخطیط التفاعلي ً تُشجعنا صورة الُسلم على بدء ُمحادثة داخل . األداة بصریا على استخدامھا ویجعلھا جذابة

  . تعمل ھذه األداة كأساس داعم لألفكار وتطویر عملیات التعامل مع األطفال والشباب في الُمجتمع والمكتبة. المكتبة
  

  . ي درجات من عدم الُمشاركةالثالث األولى ھدرجات السُلم 
  

الُخطط فیتم الحصول على التغذیة الراجعة من . التي تخصھملیس للنشء فرص حقیقیة؛ للتأثیر على األمور : التأثیر
المكتبیون البرامج والحمالت واإلعالنات المكتبیة وال یقوم الشباب بأي دور سوى كونھم  ویُعدواألنشطة القائمة بالفعل، 

  . ُمستخدمین
  

، فال مانع من استخدام صور "ال شك أن األطفال ھم أكثر من یجذب الكامیرات وأقل من یُصغى لھم في الُمجتمع": الدیكور
  . لبعض األطفال یضحكون عند تصمیم أحد الكتیبات حتى وإن لم یكن لھم أیة صلة بمحتواه

  
ریق التقییم ولكن دون اإلعداد الكافي، مما ال یُمثل من ف، كجزء شكلیا فقطعادةً ما یُستخدم الشباب : الُمشاركة الصوریة

ً حقیقیا   . صوت الشباب تمثیال
  

لیس مطلوبا الوصول إلى أعلى درجات الُمشاركة على الدوام ولكن . ُمشاركة أعمقفتُمثل أما الدرجات األخرى من السُلم 
  . ان نعرفھامن الجید 

ا ) ُخطط تجدید القسم الُمخصص للشباب: مثل(جراءات التي تخصھم إعطاء النشء معلومات عن اإل: إعالمھم بالتنفیذ ُمسبق
طط التجدید مثعدة بالفعل ولن تغیر آراءھم األمر ھذا بالرغم من أن خ. وجمع التغذیة الراجعةوأفكارھم وأخذ تعلیقاتھم 

  .كثیرا
  

ام وسائل التواصل الُمختلفة واالستبیانات یؤخذ رأي النشء في مرحلة ُمبكرة من التخطیط، باستخد: استشارتھم وإعالمھم
  .وغیرھا من الوسائل التي سبق ذكرھا

  
ما تُعده الفصول : مثل. یبدأ الكبار المشروعات والحمالت وإعالنات الترویج ولكن النشء ھم یُنفذھا: یبدأ الكبار الشراكة

  .في المكتبة وجلسات القراءةوعروض تحریك العرائس مسرحیات الدراسیة 
  

غیر مرحلة شاركة الكبار في اتخاذ القرارات، وھي بمُ الشراكة التي یبدأھا ویُدیرھا الشباب  فھماالدرجتان األخیرتان  أما
عمل المكتبة  أثناءالوصول إلیھا، لیس الفتقار الشباب لروح الُمبادرة وإنما لعدم وجود الوقت الكافي لدى الكبار شائع 

یرى أحد الشباب أو مجموعة منھم قصورا في أحد األنشطة أو لى سبیل المثال، عندما عفاألمر یبدأ  .أفكارھم لسماعالیومي 
. بالتواصل مع المكتبیین الكبار وإخبارھم بفكرتھم، یقبل الكبار الفكرة ویساعدون الشباب على تنفیذھا، فیقومون فعالیاتال

  . یُنفذهلكبار ھنا تنسیقیا فقط فالشباب ھم من یُخطط للمشروع وویأتي دور ا
  

اجتماع مجموعة ُمحبي القراءة أو الخیاطة دون علم أخصائي في صورة ) أو الُسلم(تكون ُمبادرة الشباب أن یُمكن 
  .المكتبات

  
الكبار ھم من یطلبھا ، حیث كان إن االختالف بین الخطوات النھائیة ھو مدى ُعمق الشراكة التي یطلبھا الشباب مع الكبار

فمثالً في الدرجة األخیرة من سُلم الُمشاركة فقد تطلب مجموعة ُمحبي قراءة الكتب  . الُمشاركة في المستویات األقل من
  . القائمة بالفعل أن یكون الراوي

  
للحكم على الُخطط أو األنشطة الحالیة والتقلیل ، لیس حول ُمشاركة الشبابحوار في المكتبة إلى فتح یھدف نموذج السُلم 

ولكن األمر الُمستخدمین مع كل قطاعات ُسلم الُمشاركة أعلى درجات الوصول إلى  ا أو ُممكناضروری فلیس . من شأنھا
  .االشیاءیحتاج إلى إعادة النظر والتفكیر وربما تغییر بعض 
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