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كلمة رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء
اإلطار المرجعي لكفايات أمين المكتبة :ماذا يعني وما الهدف منه؟
المؤسســة التربويــة الذيــن يحتلّــون الواجهــة أو الصــدارة .فالمكتبــة تقبــع
ليــس أميــن المكتبــة ،يف العــادة ،مــن عناصــر
ّ
يف الخلفيــة واألوقــات المعطــاة لهــا مــن ســاعات التدر يــس هامشــية .والصــورة النمطيــة للمكلــف بهــا أنــه ّ
منظــم
الكتــب وخازنهــا والمســؤول عــن إعارتهــا واســترجاعها.
كل ذلــك أدّى إىل االنتقــال مــن التعليــم
غيــر أن التغييــرات المتســارعة وتبـدّل النظر يــات التربويــة وطرائــق التدر يــس ّ
اىل التعلّــم ومــن التلقــي الســلبي عبــر التلقيــن اىل الطرائــق النشــطة التفاعليــة يف بنــاء المعرفــة ،عبــر البحــث
واســتخدام وســائط التكنولوجيــا المتطـ ّورة .وباتــت المــدارس ال تكتفــي بالمكتبــة بــل تتطلّــع اىل وجــود مركــز للتوثيــق
واالســتعالم والمكتبــة .واســتتبع هــذا التغ ّيــر تبـدّال يف صــورة المســؤول عــن مركــز التوثيــق والمكتبــة ،وكثــرت األســئلة
عــن مؤهالتــه ومهامــه ودوره وإعــداده وتدريبــه ،وعــن الكفايــات التــي يترتّــب عليــه امتالكهــا وتطويرهــا باســتمرار.
وبــدت مهامــه متقاطعــة مــع مهــا ّم مســؤولين تربوييــن آخر يــن كالمعلّــم والمنســق والمرشــد والمشــرف التر بــوي.
ـل التغيــرات المســتم ّرة ،محلّيــا وعالم ّيــا ،التــي تجعــل مــن المدرســة منطلــق
انطالقــا مــن هــذه األســئلة ويف ظـ ّ
التحســين والتطويــر والتغييــر يف األنظمــة التربويــة ،عملــت لجنــة مشــروع األطــر المرجع ّيــة المنبثقــة مــن لجنــة
مشــروع اإلدارة التربويــة يف إطــار برنامــج دعــم التعليــم لجميــع األطفــال يف لبنــان .S2R2
جــاء العمــل المميــز لهــذه اللجنــة اســتكماال لوضــع سلســلة مــن األطــر المرجعيــة الضامنــة لجــودة األداء التر بــوي
والمنســق والناظــر وأميــن المكتبــة،
واتّســاقه ،فيهــا تحديــد لكفايــات العامليــن علــى قيــادة العمليــة التربويــة كالمديــر
ّ
ـكل عضــو مــن أعضائهــا دوره ومكانتــه
إيمانــا مــن المركــز التر بــوي بـ ّ
ـأن المؤسســة التربويــة منظومــة متكاملــة لـ ّ
وفرادتــه ،والمدرســة فيهــا فضــاء للتفاعــل الثقــايف ونــواة لبنــاء المعرفــة ومصــدر تكو يــن قــادة المســتقبل.
يتضمن؟
كيف بُني هذا اإلطار المرجعي وماذا
ّ
يتألّــف هــذا اإلطــار المرجعــي مــن ثالثــة أجــزاء :األ ّول دراســة تحليليــة تســتند اىل قــراءة األدبيــات لوضــع اإلطــار
جــه لإلطــار (الفصــل الثــاين) .وخلصــت الدراســة التحليليــة اىل
المفاهيمــي (الفصــل األ ّول) ،وإرســاء التحليــل المو ّ
حــدوث تبـدّل يف تعر يــف أميــن المكتبــة ودوره باعتبــاره الطاقــة التفاعليــة بيــن العمليــة التربو يــة والمــواد التعليميــة،
وشــريكا مــع الهيئــة التعليميــة يف تســهيل عمليــة تعليــم المتعلميــن ،وز يــادة قدرتهــم علــى بنــاء معارفهــم ،وشــريكا
يف التخطيــط الســنوي لألنشــطة التربويــة والثقافيــة ،وتنفيــذ المعــارض ،وتدر يــب المتعلميــن علــى اســتخدام
المراجــع ،وتســويق نشــاطات المكتبــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي .كمــا خلصــت الدراســة اىل ضــرورة بنــاء إطــار
مرجعــي لكفايــات مســؤول مركــز التوثيــق والمكتبــة ،وتحديــث األنظمــة والقوانيــن المتعلّقــة بأميــن المكتبــة لجهــة
اختيــاره ومؤهالتــه ،وتطويــر برامــج إعــداده وتدريبــه المســتمر ،ووضــع أدوات تقو يــم مبنيــة علــى اإلطــار المرجعــي.
ومفصــا عناصــره
أمــا الجــزء الثــاين فــأىت مك ّرســا لإلطــار المرجعــي لكفايــات اميــن المكتبــة ،موضحــا أهميتــه،
ّ
المتخصصــة ،والعالقــات المهن ّيــة ،والتطو يــر المهنــيّ ،وأخالقيــات المهنــة.
ومجاالتــه األربعــة :الممارســات المهن ّيــة
ّ
ـكل مكـ ّون منهــا .وكان مــن
وعلــى هــذه المجــاالت األربعــة توزّعــت الكفايــات يف جــدول يبــرز مك ّوناتهــا ،والمب ّينــات لـ ّ
أبــرز النتائــج والتوصيــات:
تحويــل المكتبــات التقليديــة اىل مكتبــات مختلطــة فيهــا المراجــع والمــوارد الرقميــة ،وممارســة دور أساســي يف
تطويــر العمليــة التعليميــة -التعلميــة ،وتكويــن مجتمــع معرفــة يكــون أميــن المكتبــة فيــه المســؤول عــن تأميــن
المعلومــات والمــوارد ،والدليــل للمســاعدة يف البحــث عــن المعلومــات  .واســتنادا اىل كفاءاتــه البحثيــة والتكنولوجية،
يطـ ّور إســهامه يف مهــارات القيــادة ،ومهــارات اإلدارة المدرســية ،وإدارة حيــاة المتعلّميــن يف المدرســة وإنجــاح عمل ّيــة
الفعــال لتفعيــل العالقــات
التعليــم والتعلّــم ،وتفعيــل العالقــة مــع أهــايل المتعلّميــن ،وامتــاك مهــارات التواصــل
ّ
والمؤسســايت ،ونشــر
الداخليــة والخارجيــة ،وتطويــر أدائــه المهنــي ،ودعــم ثقافــة التطويــر المهنــي المســتم ّر الــذايت
ّ
ثقافــة القانــون يف المدرســة واالنفتــاح علــى الخــارج.
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وتضمــن الجــزء الثالــث دليــل المصطلحــات والمفاهيــم وجــدول الرمــوز لإلطــار المرجعــي المقتــرح .وختمــت الئحــة
ّ
المراجــع العربيــة واألجنبيــة اإلطــار المنهجــيّ المنجــز.
ختامــا ،يقـدّم هــذا الدليــل معرفــة جديــدة وواضحــة بمالمــح أميــن المكتبــة ،المســؤول عــن الوصــول اىل المعلومــات
والمعــارف ،وحســن إدارتهــا ،ونقدهــا والتعامــل معهــا ،وتيســير وصــول المتعلّميــن إليهــا ،وتوظيفهــا يف خدمــة البحــث
واالبتــكار ،والتفاعــل الثقــايف ،وممارســة التعلّــم التعــاوين ،والتعلّــم بالمشــروع .وبذلــك تنتقــل المكتبــة مــن الخلفيــة
والظــل يف حيــاة المؤسســة المدرســية اىل القلــب واىل مركــز اإلشــعاع ،فيســاند أميــن المكتبــة شــركاء المشــروع
التر بــوي يف أداء مهامهــم :المتعلّميــن والمعلميــن والمدير يــن والمنســقين والمشــرفين التربوييــن ،ويســهم يف
ّ
والمثقــف والمالئــم لنمــو المتعلميــن ورفاههــم ،ويشــارك يف التطويــر التر بــوي
تأميــن المنــاخ المدرســي المنفتــح
وقيــادة المشــروع التر بــوي للمؤسســة ،تحقيقــا لمســار الجــودة وثقافــة المدرســة الدامجــة والمرحبــة ،يف العمــل
اليومــي العــادي ،كمــا يف حــاالت الطــوارئ وخــال األزمــات.
ومنســقها ،وســائر لجــان األطــر المرجع ّيــة ،ونثنــي علــى إنجازهــم المثمــر الــذي يفتــح
نشـ ّد علــى أ يــدي أعضــاء اللجنــة
ّ
أمامنــا أبــواب التجديــد التر بــوي ،والدخــول اىل الغــد األفضــل.
رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف
الدكتورة هيام إسحق
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كلمة رئيس قسم اإلدارة التربو يّة

عالمنــا اليــوم هــو يف حالــة تغ ّيــر دائــم ومســتم ّر ،ويوا كــب هــذا التّغ ّيــر تط ـ ّور متســارع يف المعرفــة والتّكنولوجيــا،
وتح ّديــات عديــدة ومتن ّوعــة ،ولــم يعــد يخفــى علــى أحــد ّ
أن حجــر األســاس يف هــذا ال ّتط ـ ّور هــو القطــاع التّر بــويّ
ـكل مك ّوناتــه وجوانبــه ،بحيــث ُيعـ ُّد ال ّركيــزة ال ّرئيســة لالســتثمار والتّنميــة ومصــدر الجــودة يف بنــاء قــادة المســتقبل.
بـ ّ
الفعالــة،
أمــا عمــاد هــذا القطــاع والعنصــر األســاس يف تط ـ ّوره فهــو اإلدارة التّربو يّــة النّاجحــة واإلدارة المدرس ـ ّية
ّ
ّ
لــذا اعتمــدت معظــم ال ـدّول يف سياســاتها التّربويّــة علــى دعــم األبحــاث والدّراســات وعلــى الحداثــة والتّطويــر يف
المقار بــات واإلســتراتيج ّيات والممارســات ،ومــن
ّ
أهمهــا تمهيــن اإلدارة التّربو يّــة والمدرس ـ ّية والتطويــر المهنــيّ
المســتم ّر لجميــع العامليــن يف القطــاع التّر بــويّ وتفعيــل دور المكتبــة المدرس ـ ّية وودعمهــا وتطويرهــا وتعز يــز
كفايــات أمنــاء المكتبــات ،وذلــك لتحقيــق معاييــر الجــودة ّ
الشــاملة يف هــذا القطــاع وتحســين التّحصيــل التّعلّمــي
الســليم.
للمتعلّميــن وبنــاء شــخص ّيتهم ونم ّوهــم ّ
السياســات التّربو يّــة العالم ّيــة وتط ّوراتهــا
يف لبنــان ،وحيــث إننــا لســنا بمعــزل عــن العالــم ،ولكــي نســتطيع موا كبــة ّ
أهم ّيــة اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة ،والــذي يش ـك ّل المرجــع األســاس يف
كان ال ب ـ ّد مــن االلتفــات إىل ّ
عمل ّيــة التّطويــر المهنــيّ ألمنــاء المكتبــات المدرسـ ّية ،ويف تحســين الممارســات وتنميــة الممارســين ليصبــح أميــن
وتخص ًصــا واحترا ًفــا وقــدرة علــى التّخطيــط ومواجهــة التّح ّديــات وأ كثــر فاعل ّيــة يف
المكتبــة أ كثــر تم ّر ًســا وكفــاءة
ّ
االرتقــاء بجــودة العمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة.
أن عمــل أميــن المكتبــة لــم يعــد يقتصــر علــى االهتمــام بالكتــب والمراجــع وترتيبهــا وترقيمهــا وإعارتهــا،
مــن المعلــوم ّ
جهــات التّربو يّــة المعاصــرة ،وتأميــن
بــل إىل إدارة الوصــول إىل المعلومــات وحمايتهــا ،ومتابعــة المســتجدّات والتّو ّ
المصــادر ال ّرقم ّيــة وغيــر ال ّرقم ّيــة الدّاعمــة للعمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة ،وتعز يــز التّفكيــر ال ّنقــديّ لــدى المتعلّميــن
ـل المشــكالت ،وتحفيزهــم علــى اإلبــداع واالبتــكار .ومــن المعلــوم ً
أن أميــن المكتبــة يتعامــل
أيضــا ّ
وقدراتهــم علــى حـ ّ
عــادة مــع مواقــف وعوامــل ومتغ ّيــرات ذات طبيعــة تأثير يّــة واضحــة ،وبذلــك ســيعزّز اإلطــار المرجعــيّ كفاياتــه مــن
خــال إ كســابه المعــارف وتنميــة قدراتــه ومهاراتــه ليصبــح أ كثــر كفــاءة للتّعامــل معهــا ،وأ كثــر شــفاف ّية وموضوع ّيــة
يف أخــذ المواقــف ،وأ كثــر تمك ّ ًنــا مــن إحــداث تغييــرات حقيق ّيــة ،وأ كثــر تم ّر ًســا يف أداء دوره.
اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة ،هــو نتيجــة تضافــر جهــود وتعــاون فر يــق عمــل لجنــة مشــروع األطــر
المرجع ّيــة المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التّربويّــة يف قســم اإلدارة التّربو يّــة يف الهيئــة األكاديم ّيــة المشــتركة
يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء مــن خــال برنامــج دعــم توفيــر التّعليــم لجميــع األطفــال يف لبنــان (،)S2R2
كمــا هــو نتيجــة عمــل تشــاركيّ بيــن فر يــق العمــل وعــدد مــن الخبــراء التّربو يّيــن يف جميــع مياديــن القطــاع التّر بــويّ
واإلدارة التّربويّــة.
ـب العمــل الفريقــيّ والحــرص علــى جــودة اإلنتــاج وال ّتعــاون وال ّتشــارك
وبفضــل ّ
كل هــذا ّ
الســعي والمجهــود وحـ ّ
بيــن أعضــاء الفر يــق ودعــم رؤســاء المركــز التّر بــويّ المتواليــن علــى سـدّة ال ّرئاســة يف خــال األعــوام  2020و2021
مهمــة علــى طر يــق التّنميــة
و ،2022وبفضــل برنامــج ال ـ  S2R2صــدر هــذا اإلطــار المرجعــيّ ،وهــو ُيع ـ ّد خطــوة
ّ
والتّطويــر المهنــيّ ألمنــاء المكتبــات ،الّتــي قــام بهــا المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،وال بـ ّد مــن أن يقطف المعن ّيون
والمتعلّمــون ثمارهــا.
الصدق ّيــة يف العمــل والحرف ّيــة والجــودة ،وعلــى
ختامــا ال بـ ّد مــن أن أشــكر فر يــق العمــل ،المؤلّفــات والمؤلّفيــن ،علــى ّ
ً
ّ
كل الجوانــب التــي خدمــت وضــع هــذا اإلطــار المرجعــيّ ،ح ّتــى آخــر يــوم ،وآخــر
المح ّبــة واإلخــاص وال ّتفــاين يف تغطيــة ّ
ممــا قمنــا بــه؟
الســؤال يتــردّد يف ذهــن ّ
كل م ّنــا :هــل كان مــن الممكــن أن نعمــل أفضــل ّ
ـي ّ
مراجعــة وتدقيــق ،وبقـ َ
ـب وحــرص وصدق ّيــة وتعــاون ،وقــد
لكــن وللحقيقــة أجيــب عــن هــذا ال ّتســاؤل« :ســعينا إىل تقديــم األفضــل بحـ ّ
ّ
قطعنــا وع ـدًا علــى أنفســنا بمتابعــة تطبيقــه واالســتفادة منــه يف نتاجــات أخــرى لمصلحــة التّربيــة والمتعلميــن يف
لبنــان ،فهــذا ال ّنتــاج هــو مــادّة ح ّيــة قابلــة للتّطبيــق والتّعديــل والتّطويــر».
رئيس قسم اإلدارة التّربو يّة بالتّكليف
أ كرم محمد سابق
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مقدّمة

ـاص على
يف ظــل ال ّتطـ ّورات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم ،ومــا يترافــق مــع ذلــك مــن تغ ّيــرات نوع ّيــة ،وبشــكل خـ ّ
صعيــدي المعرفــة والتّكنولوجيــا .وحيــث ّ
إن المدرســة تش ـك ّل نــواة بنــاء المعرفــة ومصــدر إنتــاج قــادة المســتقبل،
السياســات العالم ّيــة إىل تســخير الدّراســات واألبحــاث والمؤتمــرات للعمــل علــى التّطويــر
تو ّ
جهــت معظــم ّ
كل العناصــر والمك ّونــات علــى مختلــف
المدرســيّ .هــذا التّطويــر ليــس محصــو ًرا بعنصــر مــا ،بــل يمت ـ ّد لتغطيــة ّ
األوجــه واألصعــدة ،مــن إعــادة الهيكلــة والتّنظيمــات ،إىل الملمــح وتوصيــف المهــام واألدوار ،إىل االعتمــاد األكاديمــيّ
ّ
والشــرا كات المجتمع ّيــة ،إىل التّطويــر المهنــيّ المســتم ّر ،وإىل تحديــث أطــر وآل ّيــات التّقويــم.
هــذا كلّــه يفــرض يف المقابــل ،علــى العامليــن يف قطــاع التّربيــة والتّعليــم ،موا كبــة هــذه ال ّتطـ ّورات ومواجهة التّحدّيات
فالمؤسســة التّربو يّــة هــي منظومــة متكاملــة ،مكونّــة مــن
والتّحديــث يف نظــم العمــل ،والتّطويــر المهنــيّ المســتم ّر.
ّ
مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة والمتناغمــة والمتفاعلــة ،مــا ُيح ّتــم علــى هــذه العناصــر مجتمعــة أن تتطـ ّور وأن
المؤسســة التّربويّــة ومنــع ال ّتسـ ّرب وتحســين المخرجــات ،وتلبيــة متطلّبــات
تتفاعــل فيمــا بينهــا ،وذلــك لتحصيــن
ّ
العصــر الحديــث والتّك ّيــف معهــا بجــود ٍة عاليــة.
السياســة التّربو يّــة تتطلّــب التّطويــر والتّغييــر الموا كــب
وحيــث إنّنــا يف لبنــان ،لســنا بمعــزل عــن العالــم ،وحيــث ّ
إن ّ
جهــات التّربويّــة المعاصــرة ،أنهــى قســم اإلدارة التّربو يّــة يف المركــز
لمــا يحــدث عالم ًّيــا يف قطــاع التّربيــة ،ويف ضــوء التّو ّ
التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء يف خــال العاميــن  2020-2019وضــع سلســلة مــن األطــر المرجع ّيــة للكفايــات اآلتيــة
ال ّذكــر:
•اإلطار المرجعيّ لكفايات المدير يف جميع مراحل التّعليم األكاديميّ ما قبل الجامعيّ.
•اإلطار المرجعيّ لكفايات مدير دار المعلّمين والمعلّمات.
•اإلطار المرجعيّ لكفايات المسؤول الفنّيّ يف مركز الموارد يف دار المعلّمين والمعلّمات.
وتم إنجاز وضع سلســلة من األطر المرجع ّية
الســياق نفســه اســتكمل العمل يف القســم يف خالل العام ّ 2020
ويف ّ
ّ
للكقايــات اآلتية الذكر:
•اإلطار المرجعيّ لكفايات النّاظر.
المنسق.
•اإلطار المرجعيّ لكفايات
ّ
ّ
•اإلطار المرجعيّ لكفايات أمين المكتبة الذي نحن بصدد عرضه.
الســابقة ال ّذكــر والتّدقيــق والتّعديــل واإلضافــة حيــث
تمــت مراجعــة ّ
ويف خــال العــام ّ 2021
كل األطــر المرجع ّيــة ّ
ُ
ّ
يلــزم بنــا ًء علــى المراجعــات ،كمــا خضعــت جميعهــا للتّدقيــق اللغــوي ،كذلــك أنجــز اإلخــراج الف ّنــيّ لألطــر المرجع ّيــة
ال ّثالثــة األوىل خــال العــام المذكــور.

خلف ّية الدّراسة

تــأيت هــذه الدّراســة يف إطــار عمــل لجنــة مشــروع األطــر المرجع ّيــة ،المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التّربويــة مــن
ضمــن برنامــج ( ،)S2R2وذلــك مــن خــال قســم اإلدارة التّربويّــة يف الهيئــة األكاديم ّيــة المشــتركة يف المركــز التّر بــويّ
ـم ذكرهــا يف المق ّدمــة.
للبحــوث واإلنمــاء ،وهــي تهــدف إىل اســتكمال سلســلة األطــر المرجع ّيــة التــي تـ ّ
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برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

تقــوم هــذه الدّراســة علــى مراجعــة األدب ّيــات ،مــن دراســات وأبحــاث ومؤلّفــات ومشــاريع وبرامــج محلّ ّيــة وعرب ّيــة
ـم البنــاء عليهــا
وعالم ّيــة ،وعلــى مراجعــة القوانيــن واألنظمــة والتشــريعات ،للبحــث عــن مداخــل وركائــز أساسـ ّية يتـ ّ
ـم توليــف هــذه القــراءات
يف وضــع اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة ،مــن دور ومهــام وممارســات ،ومــن ثـ ّ
وتحليلهــا للوصــول إىل توصيــات تهــدف إىل وضــع إطــار مرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة
.
ً
ـتكمال لسلســلة مــن األطــر المرجع ّيــة
وهــذا اإلطــار المرجعــيّ ،الــذي تعمــل اللّجنــة علــى وضعــه ،إنّمــا يــأيت اسـ
ـل التّغ ّيــرات المســتم ّرة التــي تطــرأ علــى الواقــع
للكفايــات والتــي أصدرهــا المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء يف ظـ ّ
المحلّــيّ والعالمــيّ ،حيــث ي ّتجــه العالــم نحــو أنظمــة تربويّــة تكــون المدرســة وحــدة التّحســين والتّطويــر والتّغييــر
فيهــا.
ـل ال ّتح ـ ّول الحاصــل علــى المســتويين التّر بــويّ والتّكنولوجــيّ أصبــح تحديــد الكفايــات المتو ّقــع
مــن هنــا ،ويف ظـ ّ
ألميــن المكتبــة أن يتم ّتــع بهــا أم ـ ًرا أساس ـ ًّيا ،بغيــة موا كبــة ال ّتط ـ ّورات واالتّجاهــات التّربو يّــة الحديثــة التــي ســتطبع
مدرســة الغــد.

اإلطار المفاهيمي

ـم َعم َلــت علــى
خطــة العمــل والتــي
كخطــوة أوىل ،قامــت اللّجنــة بوضــع ّ
تضمنــت المخرجــات والمهــام والمراحــل ،ثـ ّ
ّ
تحديــد اإلطــار المفاهيمــي  Conceptual Frameworkللمراجعــة األدب ّيــة ،لــكل مــا يتعلّــق بأميــن المكتبــة ،مــن دور
ومهــام وممارســات وكفايــات ،ومــا يــوكل إليــه ويف ـ ّوض بــه ،وكذلــك تطو يــره المهنــيّ وعالقتــه مــع مديــر المدرســة
والمعلّميــن والمتعلّميــن واإلدار يّيــن واألهــل والمحيــط المحلّــيّ ...
وكان مــن المهــم ج ـدًّ،ا وقبــل ّ
جــه القــراءات ويح ـدّد
الشــروع بالمراجعــة األدب ّيــة ،تحديــد اإلطــار المفاهيمــي الــذي يو ّ
المــراد منهــا ويســهم يف تحقيــق الغايــة مــن هــذه القــراءات ويســاعد يف توليفهــا وتحليلهــا .لذلــك وبنــا ًء عليه ،اسـتُخرج
اإلطــار المفاهيمــي مــن مقالــة هالنجــر (Hallinger، A conceptual framework for systematic reviews of
) ، research in educational leadership and management، 2013حيــث عقــدت اللّجنــة جلســات تفكّــر فرديّــة
ّوصــل إىل تحديــد أهــداف المراجعــة األدب ّيــة واســتراتيج ّياتها
ـم الت ّ
وجماع ّيــة حــول اإلطــار المفاهيمــي المعتمــد ،ح ّتــى تـ ّ
وطرائقهــا وخياراتهــا بحســب مداخــل اإلطــار المفاهيمــي المعتمــد والمب ّيــن يف الجــدول اآليت -المســتند رقــم (.)1

المستند رقم ( :)1تحديد اإلطار المفاهيمي

1.المواضيع
األساس ّية
للدّراسة ،أهداف
الدّراسة ،األسئلة
جهة للدّراسة
المو ّ
 .1.1طبيعة المشكلة
فهما و/
التي تتط ّلب
ً
أو تعري ًفا و /أو قرا ًرا
حا (نظر يّة
أ كثر وضو ً
أو بحث تجريبيّ أو
سياسة أو ممارسة أو
مزيج من ذلك)

المعمــق علــى الدّراســات واألدب ّيــات
باإلطــاع
ّ
ّ
ُتعنــى هــذه الدّراســة بشــكل أساســيّ
والسياســات التــي
التّربويّــة ،النظر يّــة واإلجرائ ّيــة ،والقوانيــن واالســتراتج ّيات
ّ
تتمحــور حــول دور ومهــام وممارســات أميــن المكتبــة لتطويــر قدراتــه وتقويــم أدائــه
وتحديــث دوره وتفعيلــه بمــا ينســجم مــع ال ّرؤيــة التّربو يّــة المســتقبل ّية.
والصالح ّيــات
تنبثــق هــذه الدّراســة مــن الحاجــة ومــن ال ّتضــارب بيــن المســؤول ّيات
ّ
والمنســق والمرشــد التّر بــويّ...
وغيــاب تحديــد مهــام واضحــة بيــن أميــن المكتبــة
ّ
ومفصــل ،ال
أن األنظمــة والقوانيــن ال تتنــاول هــذه المهــام بشــكل واضــح
خصوصــا ّ
ً
ّ
سـ ّيما عنــد الممارســة.
إن أميــن المكتبــة مــن العناصــر ال ّرئيسـ ّية يف المجتمــع المدرســيّ ،ويلعــب
وحيــث ّ
مهمــا يف إنجــاح العمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة ،كان ال بــد مــن وضــع إطــار
دو ًرا
ًّ
مرجعــيّ لكفاياتــه.

 .2.1التركيز
(توليفي،
المواضيعي
ّ
منهجي ،مفاهيمي)
ّ
واحد أو أ كثر

التّركيز المواضيعي لهذه الدّراسة ذو ثالثة أبعاد:

توليفي :يسعى البحث
إىل مقارنة وإدماج
المفاهيم أو المقاربات
يف المراجع قيد الدّرس
منهجيّ :ينظر البحث
إىل المنهج ّيات التي
اعتمدت يف المراجع
قيد الدّرس
مفاهيمي :يسعى
البحث إىل استخراج
الصلة
المفاهيم ذات ّ
بالموضوع
جه الهدف
 .3.1تو ّ

ـي :التركيــز توليفــي مــن ناحيــة مراجعــة األدب ّيــات ،ومقارنــة وإدمــاج
•توليفـ ّ
المفاهيــم والمراجعــات والمقار بــات المحلّ ّيــة مــع نواتــج األدب ّيــات التّربويّــة
الصعيــد العالمــيّ ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المشــاريع المحل ّيــة ذات
علــى ّ
الصلــة واألنظمــة الدّاخل ّيــة يف لبنــان والعالــم.
ّ
إن الدّراســة تســتطلع الوســائل واألنمــاط
ـث
ـ
ي
ح
ـي
ـ
ج
منه
ـز
ـ
ي
ّرك
ت
ال
:
ـي
ـ
ج
منه
•
ّ
ّ
ّ
الصعيــد العالمــيّ والتــي
والمنهج ّيــات واالســتراتيج ّيات المعتمــدة حال ًّيــا علــى ّ
س ـ ُيعتمد عليهــا يف وضــع األســس وال ّركائــز المنهج ّيــة لبنــاء اإلطــار المرجعــيّ
لكفايــات أميــن المكتبــة.
•مفاهيمــي :مراجعــة األدب ّيــات المحلّ ّيــة والعالم ّيــة الســتخراج مفاهيــم اإلدارة
التّربويّــة والمدرس ـ ّية ،مهــام أميــن المكتبــة ودوره علــى ّ
الصعيــد اإلداريّ
والتّر بــويّ واألكاديمــيّ.
إ ًذا التّركيــز هــو توليفــيّ ومفاهيمــيّ ومنهجــيّ‘ ألنّنــا نســعى اىل التّوفيــق بيــن
مراجعــة األدب ّيــات التّربويّــة لناحيــة دور ومهــام اإلدار يّيــن يف المــدارس ،والتّطويــر
والسياســات
المهنــيّ وتقويــم األداء لألشــخاص المعن ّييــن ،واإلدارة المدرس ـ ّية
ّ
ً
كل هــذا يتماشــى مــع المشــاريع
واالســتراتيج ّيات يف لبنــان،
وأيضــا مــا إذا كان ّ
ـم التدر يــب عليهــا.
األخــرى التــي تـ ّ
جه الهدف:
تو ّ
جــه هــو استكشــايفّ يف المبــدأ ،وذلــك نظـ ًرا لقلّــة
يف مــا يتعلّــق باألطــر المرجع ّيــة ،التّو ّ
المراجــع والدّراســات النّظر يّــة والتّجريب ّيــة حــول موضــوع دور ومهــام وممارســات
الصلــة.
الصعيــد المحلّــيّ ،والتّطو يــر المهنــيّ ذي ّ
خاصــة علــى ّ
أميــن المكتبــةّ ،
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 .4.1الغرض من
المراجعة بعبارات
حا
أ كثر وضو ً

جه المراجعة األدب ّية:
مجموعة من األسئلة تو ّ
•ماذا تقول األدب ّيات التّربويّة عن دور أمين المكتبة؟
ُ
•إىل أي مــدى المشــاريع الّتــي نُ ِّفـ َذت يف لبنــان تَشــبه أو تضــيء علــى مــا ســبق
وث ّبتنــاه مــن مفاهيــم؟
•إىل أيّ مــدى هــذه المشــاريع تتناغــم مــع مفهــوم اإلدارة المدرسـ ّية ودور أميــن
المكتبــة؟
•كيــف يتـ ّ
ـم التّطويــر المهنــيّ يف العالــم؟ كيــف نــد ّرب؟ وفــق أيّ مهــام علــى أيّ
ملمــح؟ مــا هــي المهــام بحســب األنظمــة والقوانيــن المرع ّيــة اإلجــراء؟
•مــا هــي المهــام المتو ّقعــة يف المســتقبل اســتنادًا اىل المتطلّبــات الجديــدة
المســتنبطة مــن واقــع الحــال واألبحــاث والدّراســات والمشــاريع محل ًّيــا
(وعالم ًيــا يف حــال وجودهــا)؟
•ما هي مهامهم بحسب الخطط التّربو يّة المستقبل ّية؟
•ما هي الكفايات المطلوبة منهم لمواجهة تحديّات القرن الواحد والعشرين؟
السياســات واالســتراتيج ّيات تتماشــى مــع المفاهيــم التــي ُث ّبتــت مــن
•هــل ّ
خــال مراجعــة األدبيــات؟
•لماذا نطرح هذه االسئلة؟
والسياســات
لتلمــس مــا إذا كان هنــاك عــدم تجانــس بيــن المفاهيــم
• ّ
ّ
واالســتراتيج ّيات ،بذلــك يجــب طــرح توصيــات بتغييــر سياســات مع ّينــة.
•لنتمكّــن مــن تشــبيك كل ال ـدّورات التّدريب ّيــة الّتــي تعنــى باألطــر المرجع ّيــة
لكفايــات عناصــر اإلدارة التّربويّــة.
ّ
•لنســتنتج مــن مهــام كل وظيفــة يف اإلدارة التّربو يّــة المواضيع التّربو يّــة التــي
يجــب أن ندخلهــا يف هيكل ّيــة المنهــج التّدريبــيّ ومق ـ ّررات التّدر يــب ،وكذلــك
عناصــر لبنــاء سياســات وأدوات تقو يــم متكاملــة..
السياســات التّربو يّــة المســتقبل ّية
•لنستشــرف الكفايــات المطلوبــة يف ضــوء ّ
واألدوار الجديــدة المتو ّقعــة ألصحــاب هــذه المواقــع الوظيف ّيــة.
•لنســتوضح مــا مــدى أهم ّيــة األطــر المرجعيــة لكفايــات األشــخاص المعن ّييــن
يف اإلدارة التّربويّــة؟
•لنطــرح كيــف يمكــن لهــذه األطــر أن تســاهم بتفعيــل المدرســة وتطويرهــا
وتحســينها وتنميــة المجتمــع المدرســيّ وانعــكاس ذلــك علــى أداء الجســم
اإلداري والتّعليمــيّ وبال ّتــايل أداء المتعلّميــن؟
لنطلــع علــى مــا تقولــه األدب ّيــات التّربو يّــة عــن دور األشــخاص المعن ّييــن بهــذه
• ّ
ّ
ّ
الدّراســة والذيــن هــم علــى عالقــة مباشــرة مــع المتعلميــن الس ـ ّيما أميــن
المكتبــة؟
ّ
ّ
•لنستكشــف إىل أيّ مــدى الدّراســات والمشــاريع والبرامــج التــي نفــذت يف
لبنــان أو يف ال ـدّول العرب ّيــة تخــدم وتســاهم يف اســتكمال المشــاريع المنــويّ
اعتمادهــا وإىل أيّ مــدى تتناغــم مــع مفهــوم اإلدارة المدرس ـ ّية ودور كا ّفــة
المعن ّييــن يف اإلدارة التّربويّــة؟
ّ
ّ
•لنطرح كيف يصار إىل ا كتساب الكفايات المتعلقة بكافة المعن ّيين يف اإلدارة
التّربويــة؟ وكيــف يتــم التّطويــر المهنــيّ لهــم ومــا هــي األســس والمهــارات التــي
يرتكــز عليهــا هــذا التّطويــر؟
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 .5.1فحص
السابقة
المراجعات ّ

يف حال وجودها وذلك بعد تقويمها:
خالصــات ،خبــرات ،توصيــات ،دروس مســتقاة ،مشــاريع ،برامــج إعــداد وتدر يــب
محلّ ّيــة وعالم ّيــة

 .2ما هو المنظور
المفاهيمي الذي يوجه
المراجعة؟(أو العدسة
جه
المفاهم ّية التي تو ّ
المراجعة؟)

الدّور ،المهام ،الملمح ،الكفايات المهن ّية ،التّطوير المهنيّ ،والتّقييم

 .3ما هي مصادر
وأنواع المراجع
والبيانات المستخدمة
للمراجعة؟
 .1.3البحث عن
المصادر :تحديد
الدّراسات المناسبة
تماش ًيا مع أساليب
بحث متكاملة
وممنهجة وذات
مس ّوغات واضحة

سوف ترتكز هذه الدّراسة على مراجع تندرج تحت المحاور اآلتية:
 1.األدبيات التربويّة (ما هي المراجع؟ هل ستكون من مدارس فرنسية؟
انكليز يّــة؟ نظر يّــة؟ تجريب ّيــة؟)...
 ّ 2.
السياســات واالســتراتيج ّيات والقوانيــن والمراســيم وال ّنظــام الدّاخلــيّ
للمدارس.
ُ
تم تنفيذها يف لبنان والتي تعنى بالتّطوير
  3.البرامج والمشاريع التي ّ
ّ
المهنيّ/التّدريب  لعناصــر اإلدارة التّربو يّــة يف المدرســة /الثانويّــة /دار
المعلّميــن والمعلّمــات
العامة (إدارة مال ّية ،إدارة موارد بشر يّة)... ،
 4.مراجع يف اإلدارة
ّ
مؤسســات محل ّيــة وعالم ّيــة يف تنظيــم مهــام
 5.نتائــج تجــارب وخبــرات
ّ
وتقويــم أداء عناصــر اإلدارة التّربو يّــة والمدرس ـ ّية.
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 .2.3تحديد مجال
ونوع الدّراسة
استرشادًا بأسئلة
البحث

مــن المتو ّقــع أن تســهم هــذه الدّراســة بإعــادة تموضــع كل مــن األشــخاص
المعن ّييــن يف اإلدارة ،الس ـ ّيما أميــن المكتبــة.
إن هــذه الدّراســة تهــدف إىل توحيــد المفاهيــم وتثبيتهــا حــول الـدّور والمهــام
وحيــث ّ
السياســات
وحــول ملمــح أميــن المكتبــة ،وإىل مقارنــة المفاهيــم المث ّبتــة مــع ّ
الصلــة بهــدف
واالســتراتيج ّيات الوطن ّيــة ومــع المشــاريع الوطنيــة األخــرى ذات ّ
التّوصيــة بمــا يلــزم لضمــان االتّســاق واالعتمــاد علــى المفاهيــم المثبتــة لتحديــد
الكفايــات ومك ّونــات الكفايــات والمب ّينــات ،وبذلــك تهــدف إىل وضــع إطــار مرجعــيّ
ألميــن المكتبــة ،ســوف ترتكــز هــذه الدّراســة علــى مراجــع تنــدرج تحــت المحــاور
اآلتيــة:
 .أاألدب ّيــات التّربويّــة (مــن مــدارس فرنس ـ ّية وإنكليز يّــة وعرب ّيــة ومحل ّيــة
ودراســات أثــر التّدر يــب أو التّطويــر المهنــيّ المحل ّيــة).
 .ب ّ
السياســات واالســتراتيج ّيات والقوانيــن والمراســيم وال ّنظــام الدّاخلــيّ
للمــدارس.
ّ
ُ
ُ
 .تالمشــاريع األخــرى التــي نفــذت يف لبنــان والتــي تعنــى بالتّطو يــر المهنــيّ
إلدار يّ المــدارس وتحســين المدرســة وتطويرهــا.

 .3.3نوع المصادر

أطروحــات ودراســات طويلــة األمــد وأبحــاث ومشــاريع وسياســات واســتراتيج ّيات
ودراســات أثــر وكتــب ووثائــق قانون ّيــة مــن قوانيــن وأنظمــة وتعاميــم وقــرارات...

مني
 .4.3اإلطار ال ّز
ّ
 .5.3تحديد آل ّية
البحث

 .6.3تحديد ووصف
أنواع المصادر التي
سيتم تضمينها يف
ّ
المراجعة

•بالنّسبة للمراسيم والقوانين واألنظمة :من تاريخ صدورها.
•بالنّسبة للمراجع األدب ّية :منذ سنة .2000
شاملة:
كل ما أتيح من سياسات وقوانين ومراسيم حول اإلدارة المدرسية.
•جمع ّ
الصلة.
•جمع ّ
كل ما أتيح من مستندات يف إطار المشاريع األخرى ذات ّ
ّ
كل ما أتيح من دراسات وبرامج وأبحاث عالم ّية وعرب ّية ومحل ّية.
•جمع ّ
الصلة..
جميع المصادر والموارد الموثوقة وذلك ألهم ّية وحداثة الموضوع ذي ّ
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 .7.3آل ّية استخراج
البيانات

توصيف اآلل ّية التي سوف تتّبع الستخراج البيانات مع اللّجنة:
يتــم اســتخراج البيانــات وفا ًقــا لشــبكة توليــف القــراءات التــي قامــت اللجنــة
بوضعهــا ،وتحويلهــا إىل  ،Google Formوهــي تتماشــى مــع المنظــور المفاهيمــي
جــه البحــث والمراجعــة األدب ّيــة .حيــث تتمحــور ّ
كل
الشــبكة علــى ّ
واألســئلة الّتــي تو ّ
مــا هــو مرتبــط بملمــح ومهــام ودور أميــن المكتبــة ،والتّطو يــر المهنــيّ لإلدار يّيــن
يف المــدارس.
ـم وضعــه مــن
وحيــث ّ
إن هــذا اإلطــار المرجعــيّ ســيتم تأليفــه باالتســاق مــع مــا تـ ّ
أطــر مرجع ّيــة ســابقة ،ســوف يتــم تعبئــة شــبكة التّوليــف بنــاء علــى المجــاالت
الســابقة.
األربعــة المعتمــدة يف األطــر المرجع ّيــة ّ

يتم تقويم
 .4كيف ّ
البيانات وتحليلها
وتركيبها يف المراجعة؟
 .1.4تقويم البيانات
يشير التقويم أوال ً
إىل تقويم جودة
المعلومات الواردة يف
الدراسات.

ـم اســتخراج البيانــات مــن مصــادر محل ّيــة وعرب ّيــة وعالم ّيــة موثوقــة ،وهــي مــن
تـ ّ
األهم ّيــة بمــكان حيــث ســاعدت اللّجنــة يف وضــع ال ّتص ـ ّور األ ّويل لإلطــار المرجعــيّ
مفصلــة يف الجــزء
(المجــاالت -الكفايــات -مك ّونــات الكفايــة) والتــي ســوف تكــون
ّ
ً
الحقــا.
ال ّثالــث

.2.4تحليل البيانات

نظـ ًرا لقلّــة المراجــع المتعلّقــة بأميــن المكتبــة مبدئ ًّيــا ،وغيــاب البيانــات اإلحصائ ّيــة
المرتبطــة بأميــن المكتبــة محلّ ًّيــا ،لذلــك سـ ّ
ـيتم اســتخدام أدوات البحــث النّوعــيّ
ً
إجمال.

 .3.4توليف البيانات

ـيتم توليــف القــراءات علــى جــداول  Excelتســتخرج
بعــد مراجعــة األدب ّيــات ،سـ ّ
ـيتم االعتمــاد عليهــا يف التّحليــل
مــن ال ـ  Google Formلشــبكة القــراءات ،وسـ ّ
ً
والحقــا يف وضــع اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة.
والتّوصيــات

 .5ما هي ال ّنتائج
والقيود وال ّتداعيات

النّتائج :ستساعد مراجعة األدب ّيات يف:

ال ّرئيس ّية للمراجعة؟

•الكشــف عــن ملمــح أميــن المكتبــة ومهامــه ودوره  ،وأهم ّيــة دوره علــى
الصعيديــن التّر بــويّ واإلداريّ ،ودوره يف حيــاة المتعلّميــن المدرس ـ ّية ويف
ّ
تطويــر المدرســة.
الســياق اللّبنــاينّ ،والمســاعدة يف وضــع
•وضــع كفايــات أميــن المكتبــة بنــا ًء علــى ّ
للســياق.
عــدد مــن مك ّونــات الكفايــات والمب ّينــات المناســبة ّ
القيــود :الحلقــة النّاقصــة بيــن ال ّنصــوص القانون ّيــة (القديمــة العهــد بمعظمهــا)،
والممارســات ،وواقــع الحــال ،والحاجــة إىل تحديــث بعــض القوانيــن إلظهــار أهم ّيــة
دور أميــن المكتبــة يف تطويــر المدرســة وتحصينهــا وتحســين مخرجاتهــا .كمــا
االقتنــاع مــن قبــل اإلدارة التّربويــة واإلدارة المدرس ـ ّية بأهم ّيــة دور أميــن المكتبــة
الصعيديــن التّر بــويّ واإلداريّ.
علــى ّ
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شبكة ال ّتوليف

حــدة للقــراءات
ـم تحديــد اإلطــار المفاهيمــي للمراجعــة األدب ّيــة .قــام الباحثــون بوضــع شــبكة توليــف مو ّ
بعــد أن تـ ّ
المنســق والنّاظــر وأميــن المكتبــة المبن ّيــة علــى اإلطــار المفاهيمــي،
المرتبطــة بالمواقــع الوظيف ّيــة ال ّثالثــة لــكل مــن
ّ
ـم إرســال شــبكات
ـم تـ ّ
ـم تحويــل شــبكة التّوليــف إىل  Google Formsالعتمادهــا خــال المراجعــة األدب ّيــة .ومــن ثـ ّ
وتـ ّ
المنســق العــام للّجنــة الــذي قــام بتجميعهــا وتوليفهــا للحصــول علــى مســتند توليفــيّ للمراجعــات
التّوليــف إىل
ّ
األدب ّيــة علــى جــدول .Excel
ـم ً
ارتباطــا بــكل موقــع وظيفــيّ خدمــة لخصوص ّيــة
ســم
أيضــا إيضــاح ّ
ً
ومــن المهـ ّ
أن التّحليــل المبنــي علــى القــراءات ُق ّ
أن تجميــع المســتندات المقــروءة يف شــبكة توليف ّيــة واحــدة خــدم عمــل اللّجنــة يف االســتفادة مــن
كل منهــا .كمــا ّ
الوقــت وعــدم تكــرار القــراءات ،ويف تحديــد األدوار والمهــام بشــكل متكامــل ومترابــط دون أيّ تضــارب أو ازدواج ّيــة
بيــن المواقــع ال ّثالثــة
.

أ .المصادر والمراجع

بلــغ عــدد المســتندات التــي تــم ّتجميعهــا وتوليفهــا ( )73مســتندًا مــن مراجــع ومصــادر متن ّوعــة معظمهــا رقم ّيــة،
والمنســق وأميــن
مقســمة بحســب ارتباطهــا بالمواقــع الوظيف ّيــة ال ّثالثــة (النّاظــر
أُرســلت عبــر Google form
ّ
ّ
المكتبــة).
أن معظــم المراجــع بطبيعتهــا رقم ّيــة ،وذلــك بســبب جائحــة كورونــا وااللتــزام بالتّباعــد االجتماعــيّ،
وتجــدر اإلشــارة إىل ّ
وتكــرار اإلقفــال ،وتغ ّيــر األحــوال االقتصاديــة وغيرهــا مــن ّ
الظــروف التــي حالــت دون التّعامــل بال ّنســخ الورق ّيــة بيــن
أعضــاء اللّجنــة وهــذا مــا يظهــره المســتند رقــم (.)2
رقمي
رقمي أو غير
المستند رقم ( :)2خصائص المستند
ّ
ّ
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أما من ناحية نوع المصادر وتصنيفها ،فهي موزّعة حسب ّ
الشكل المب ّين يف المستند رقم (.)3
ّ
المستند رقم ( : )3تصنيف المصادر والمراجع

ح ـدّدت ع ـدّة خصائــص للمصــادر والمراجــع ( 73مصــد ًرا) وهــي موجــودة يف شــبكة توليــف القــراءات (المســتند
ُ
ّ
التّوليفــيّ) جــدول  Excelالمتوفــر يف محفوظــات قســم اإلدارة التّربويّــة .مــن هــذه الخصائــص لغــة المرجــع ،حيــث
بلغــت نســبة المراجــع المكتوبــة باللّغــة العرب ّيــة ( ،)46%والبــايق باللّغتيــن اإلنكليز يّــة ( )25%والفرنسـ ّية (.)29%
أمــا لناحيــة بلــد المصــدر للمراجــع ،والتــي حرصنــا علــى أن تكــون متعـدّدة ومتن ّوعــة محل ًّيــا وعرب ًّيــا وعالم ًّيــا ،فال ّرســم
ّ
ّ
البيــاينّ يف المســتند رقــم ( )4يوضــح معظــم هــذه البلــدان.
المستند رقم ( : )4بلد المصدر
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ب .االستفادة من القراءات:

تمــت االســتفادة مــن المراجــع يف اإلجابــة
بنــا ًء علــى شــبكة توليــف القــراءات واإلطــار المفاهيمــي المســتخرجة منــهّ ،
ـم طرحهــا يف اإلطــار المفاهيمــي ،والتــي اعتمــدت كمداخــل يف وضــع األطــر المرجع ّيــة للكفايــات،
عــن األســئلة التــي تـ ّ
ويف مــا يلــي بعــض البيانــات التــي توضــح طبيعــة اإلجابــات.
•ارتبــاط المســتندات المســتخرجة مــن المراجــع أو المصــادر بالمجــاالت األربعــة المعتمــدة سـ ً
ـابقا يف األطــر
المرجع ّيــة للكفايــات:

ـم توليفــه مــن المراجــع بالمجــاالت األربعــة المعتمــدة يف األطــر المرجع ّيــة
يظهــر المســتند رقــم ( )5ارتبــاط مــا تـ ّ
الســابقة.
ّ
المستند رقم ( : )5ارتباط المصادر والمراجع بالمجاالت األربعة
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•كيف ّية توظيف المقاطع المقتطفة من المراجع يف اإلجابة عن أسئلة اإلطار المفاهيمي:
تم أخذها من المراجع.
يظهر ال ّرسم يف المستند رقم ( )6كيف ّية االستفادة من المقتطفات التي ّ
تم اقتطافه من المراجع يف هذه الدّراسة
المستند رقم ( :)6توظيف ما ّ
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•ما تحتويه المقتطفات المأخوذة من المراجع:
تمت قراءتها وتوليفها.
ُيظهر المستند رقم ( )7بعض من مقتطفات المراجع التي ّ
المستند رقم ( :)7مقتطفات متع ّلقة بأمين المكتبة

 .1تعريــف اميــن المكتبــة :ص 3- 2 :أميــن المكتبــة المدرســية (أخصــايئ المعلومــات) هــو القــوة المنشــطة
التــي تولــد الطاقــة التفاعليــة مــا بيــن العمليــة التربويــة والمــواد التعليميــة وإن اشــترا كه مباشــرة يف العمليــة
التعليميــة قــد غيــر مــن وضــع أميــن المكتبــة المدرســية مــن مشــاهد ســلبي إىل مشــارك نشــيط يف أحــداث
التعليــم والتعلــم .فبــدال ً مــن أن يكــون خــازن كتــب أصبــح مد ّر ًســا بأوســع معــاين هــذا المصطلــح مــن حيــث
التدر يــب والتأهيــل واألداء وتعــددت المســؤوليات يف تحقيــق برنامــج تر بــوي عــن طر يــق العمــل مــع الهيئــة
التعليميــة لكــي يســهل عمليــة تعليــم المتعليمــن وز يــادة قوتهــم التعليميــة
 .2أهــم واجبــات أميــن المكتبــة :ص 6-5:حســن اختيــار مصــادر المعلومــات المناســبة للمســتفيدين مــن
المكتبــة وفا ًقــا لحاجاتهــم تنظيــم مصــادر المكتبــة علــى ال ّرغــم مــن تنــوع أشــكالها وأنواعهــا .الحفــاظ علــى
ســامة وأمــن المخطوطــات والوثائــق والمراجــع ،و جميــع مصــادر المكتبــة  .ارشــاد المســتفيد اىل المصــادر
التــى يريدهــا يف أســرع وقــت وبأفضــل وســيلة
 .3كــي تكــون أميــن مكتبــة ناجحـاً ،ال بــد مــن أن تمتــاز بمــا يلــي :ص * 7:يجــب عليــك أن تكــون معلمـا ً أوال ً*
أن تكســب وظيفــة االحتــرام والثقــة * أن تكســب المهــارات العلميــة والتاريخيــة لتقديــم الخدمــة علــى أحســن
وأن المعلــم ال بــد وأن يكــون مبدعـا ً
وجــه * .أن تتمتــع بمنزلــة مه ّنيــة رفيعــة * أن تعــرف أن التعليــم علــم وفــن ّ
خال ّقـا ً وليــس مجــرد ملقــن فقــط * أن يكــون لديــك حــدس خيــايل للتصــورات الذهنيــة لآلخر يــن ولــك القــدرة
علــى التفكيــر بســرعة
 . 4دور اميــن المكتبــة :ص - 6-4-3 :التنســيق مــع الزمــاء التربوييــن  -التخطيــط الســنوي لالنشــطة
التربويــة والثقافيــة  -وضــع برنامــج عمــل نشــاط المكتبــة لخدمــة المناهــج  -تنفيــذ معــارض ســنوية  -تدر يــب
األســاتذة علــى كيفيــة اســتخدام المكتبــة  -تدر يــب المتعلميــن علــى اســتخدام المراجــع  -تســويق نشــاطات
المكتبــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
 .5تعريــف المفاهيــم-رؤوس الموضوعات-كلمــات المفاتيح-الفهــرس الموضوعــي والهجــايئ  -اهــم اشــكال
الفهرســة -انــواع بطاقــات الفهرســة  -انــواع الكتــب وتصنيفهــا
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الجزء األ ّول :دراسة تحليل ّية
الفصل األ ّول:
اإلطار المفاهيمي وشبكة التّوليف
الفصل ال ّثاين:
جه لإلطار المرجعيّ لكفايات أمين المكتبة
المو ّ
التّحليل ُ

الفصل ّ
الثاين:
المرجعي لكفايات أمين المكتبة
جه لإلطار
المو ّ
ال ّتحليل ُ
ّ
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الفصل ّ
المرجعي لكفايات أمين المكتبة
جه لإلطار
المو ّ
الثاين :ال ّتحليل ُ
ّ

الهدف من الدّراسة

ُتعنــى هــذه الدّراســة بشــكل أساســيّ بمراجعــة األدب ّيــات ،النّظر يّــة واإلجرائ ّيــة ،حــول دور أميــن المكتبــة ومهامــه
ـم توليفــه للوصــول إىل وضــع إطــار مرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة ،وذلــك
وكفاياتــه ،والهــدف منهــا تحليــل مــا تـ ّ
لتطويــر قدراتــه القياديّــة وتعز يــز كفاياتــه لتحســين أدائــه ،وتفعيــل دوره بمــا ينســجم مــع ال ّرؤية التّربو يّة المســتقبل ّية
جهــات التّربويّــة المعاصــرة ومتطلّبــات العصــر ال ّرقمــيّ الحديــث.
ويف ظــل التّو ّ
مــن المتو ّقــع أن ُتســهم هــذه الدّراســة بإعــادة تموضــع أميــن المكتبــة يف ظــل ال ّتح ـ ّول الحاصــل علــى المســتويين
التّر بــويّ والتّكنولوجــيّ مــا يســاهم يف تموضــع الكفايــات الحال ّيــة والمســتقبل ّية المتو ّقعــة منــه لمواجهــة تحديّــات
القــرن الواحــد والعشــرين.
جمعــت وفا ًقــا لإلطــار المفاهيمــي للمراجعــة
الســابق ،حاولنــا تبويــب المعطيــات التــي ّ
وكمــا شــرحنا يف الفصــل ّ
األدب ّيــة ،والمبنــيّ علــى مقالــة هالنجــر  ،HALLINGERالــذي اعتُمِ ـ َد مــن قبــل لجنــة مشــروع األطــر المرجعيــة
جــه المراجعــة األدب ّيــة يف تحديــد الكفايــات
المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التّربويّــة ،والــذي س ـ ّهل العمــل ،وو ّ
المتو ّقعــة ألميــن المكتبــة .لذلــك ترتكــز هــذه الدّراســة علــى المراجــع التــي تنــدرج تحــت التّصنيــف اآليت:
.

.
.

.

.

أاألدب ّيات التّربويّة.
السياسات واالستراتيج ّيات والقوانين والمراسيم واألنظمة الدّاخل ّية.
ب ّ
ـم تنفيذهــا يف لبنان والتــي تعنــى بالتّطو يــر المهنيّ/التّدريب لعناصــر
تالمشــاريع والبرامــج األخــرى التــي تـ ّ
اإلدارة التّربويّــة يف المدرســة/ال ّثانويّة /دار المعلّميــن والمعلّمــات.
العامة (إدارة مالية ،إدارة موارد بشر يّة .)...
ثمراجع يف اإلدارة
ّ
مؤسسات محل ّية وعالم ّية يف تنظيم مهام وتقويم أداء عناصر اإلدارة التّربويّة.
جنتائج تجارب وخبرات
ّ

جهات العالم ّية
التّو ّ
يف اإلدارة

النّظر يّات حول
الكفايات

برامج اإلعداد يف
بعض الجامعات
العالم ّية

جهات العالم ّية
التّو ّ
يف التربية

بناء اإلطار
المرجعي
لكفايات أمين
المكتبة

األنظمة
والتّشريعات
والقوانين

وجهة نظر الفئة
المستفيدة

األطر المرجع ّية
الصادرة
ّ

برامج التّدريب
والتطوير المهنيّ
المستم ّر
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جه هدف الدّراسة
تو ّ

جــه هــو استكشــايفّ يف المبــدأ ،وذلــك نظ ـ ًرا لقلّــة المراجــع والدّراســات النّظر يّــة
يف مــا يتعلّــق باألطــر المرجع ّيــة ،التّو ّ
الصعيــد المحلّيّ وال ّتط ـ ّور المهنــيّ ذي
خاصــة علــى ّ
والتّجريب ّيــة حــول دور أميــن المكتبــة ومهامــه وممارســاته ّ ،
الصلــة.
ّ

ال ّتركيز الموضوعايت

إن التّركيــز الموضوعــايت لهــذه الدّراســة هــو توليفــيّ ومنهجــيّ ومفاهيمــي .التّركيــز الموضوعــايت هــو توليفــيّ مــن
ّ
ناحيــة مراجعــة األدب ّيــات ،ومقارنــة وإدمــاج المفاهيــم والمراجعــات والمقار بــات المحلّ ّيــة مــع نواتــج األدب ّيات التّربويّة
الصلــة واألنظمــة الدّاخل ّيــة يف لبنــان
الصعيــد العالمــيّ ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المشــاريع المحل ّيــة ذات ّ
علــى ّ
إن الدّراســة تســتطلع الوســائل واألنمــاط والمنهج ّيــات واالســتراتيج ّيات المعتمــدة
والعالــم .وهــو منهجــيّ حيــث ّ
حال ًّيــا علــى ّ
الصعيــد العالمــيّ والتــي س ـ ُيعتمد عليهــا يف وضــع األســس وال ّركائــز المنهج ّيــة لبنــاء اإلطــار المرجعــيّ
لكفايــات أميــن المكتبــة .وهــو مفاهيمــي مــن حيــث مراجعــة األدب ّيــات المحلّ ّيــة والعالم ّيــة الســتخراج مفاهيــم اإلدارة
الصعيــد اإلداريّ والتّر بــويّ واألكاديمــيّ.
التّربويّــة والمدرس ـ ّية ،مهــام أميــن المكتبــة ودوره علــى ّ

اإلشكال ّية

والصالح ّيــات المتعلّقــة
تنبثــق هــذه الدّراســة مــن ال ّتضــارب يف بعــض األحيــان والتّقاطــع غال ًبــا بيــن المســؤول ّيات
ّ
والمنســق والمرشــد التّر بــويّ أو المشــرف التّر بــويّ .باإلضافــة إىل عــدم وجــود تحديــد واضــح
بمهــام أميــن المكتبــة
ّ
خاصــة علــى مســتوى الممارســات المهن ّيــة.
ومفصــل لــدور كل منهــم ّ
ّ
كل مــن األشــخاص المعن ّييــن يف اإلدارة التّربو يّــة ،بمعنــى آخــر مــا هــي
الســؤال عــن دور ّ
لذلــك ،كان ال بُ ـ ّد مــن ّ
الكفايــات المطلــوب تعزيزهــا عنــد هــؤالء األشــخاص؟ وكيــف يصــار إىل اإلعــداد والتّطو يــر المهنــيّ المســتم ّر ،وإىل
ّ
تحقــق هــذه الكفايــات؟
تقويــم األداء مــن خــال معرفــة درجــة
الصالح ّيــات المعطــاة لهــم ،ال سـ ّيما
مــن هنــا ظهــرت الحاجــة إىل إعــادة توز يــع المهــام المنوطــة بـ ّ
ـكل منهــم بحســب ّ
الســريع .وذلــك مــن خــال وضــع إطــار
أميــن المكتبــة بمــا يتماشــى مــع تطــورات ومتطلّبــات هــذا العصــر ال ّرقمــيّ ّ
يتضمــن الكفايــات األساسـ ّية المرجـ ّوة منــه والّتــي تحاكــي متطلّبــات القــرن الواحــد
مرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة
ّ
والعشــرين.

المنظور المفاهيمي

زاد االهتمــام ببرامــج اإلعــداد والتّطويــر المهنــيّ المســتم ّر للهيئتيــن اإلدار يّــة والتّعليم ّيــة وللتّربو يّيــن يف المــدارس يف
الن
معظــم ال ـدّول المتق ّدمــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة بــدأ اســتخدام األطــر المرجع ّيــة للكفايــات علــى نطــاق واســعّ ،
الكفايــات تســاعد يف رســم الخطــوط العريضــة لبرامــج اإلعــداد لــكل األشــخاص المعن ّييــن قبــل الخدمــة ولبرامــج
التّدر يــب والتّطويــر المهنــيّ المســتمر خــال الخدمــة .وللتّمكّــن مــن وضــع اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة
ركّــزت الدّراســة علــى ال ّتــايل :الـدّور ،المهــام ،الملمــح ،الكفايــات المهن ّيــة ،التّطو يــر المهنــيّ ،والتّقو يــم.
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المبني على المراجعة األدب ّية
ال ّتحليل
ّ
اع ُتمِ دت اآلل ّية اآلتية يف ال ّتحليل:
أ ّو ًل :تقسيم المراجع والمصادر إىل قسمين:
أ .يف القوانين واألنظمة المرع ّية اإلجراء حول أمين المكتبة
تمت مراجعتها حول أمين المكتبة
ب .يف األدبيات التي ّ
ثان ًيــا :عــرض المقتطــف مــن المرجــع والمصــدر ،وخــال العــرض مــن الممكــن أن نضــع اســتنتاجات بســيطة حــول
ً
خاصــة يف القســم المتعلّــق بتحليــل
ال ـدّور والمهــام والكفايــات لالســتفادة منهــا
الحقــا يف وضــع اإلطــار المرجعــيّّ ،
أن ذلــك ،)...ويف نهايــة كل قســم ســيكون هنالــك تحليــل تفصيلــيّ ،ويف الختــام
القوانيــن واألنظمــة (مثـ ًـا :نجــد ّ
اســتنتاجات وتوصيــات.

مالحظــة :هــذه الع ّينــات مــن المقتطفــات مــن المراجــع والمصــادر ُوضعــت علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،للدّاللــة
علــى ّ
أدق التّفاصيــل لمــا اق ُتطــف لالســتفادة منــه .مــع اإلشــارة إىل أنّــه وخــال عمل ّيــة وضــع اإلطــار المرجعــيّ
لكفايــات أميــن المكتبــة وتحديــد الكفايــات ومك ّوناتهــا والمب ّينــات ،لــم ُيعتمــد علــى المراجــع والمصــادر فحســب ،بــل
ً
أيضــا علــى خبــرات أعضــاء اللّجنــة وتجاربهــم وكفاياتهــم ،وعلــى الحاجــات التــي تعكســها المدرســة اللّبنان ّيــة وواقــع
وطبعــا يف ضــوء معاييــر ضمــان الجــودة.
الحــال،
ً
أ .يف القوانين واألنظمة المرع ّية اإلجراء
بعض القوانين واألنظمة المحلّ ّية والعرب ّية يف ما يتعلّق بمهام ودور أمين المكتبة
•الجمهوريــة العربيــة الســورية -وزارة التربيــة -النظــام الداخلــي لمــدارس مرحلــة التعليــم الثانــوي العــام
المعــدل بالقــرار ذي الرقــم  443 /8تاريــخ 1437/9/20ه ـ الموافــق ل ـ 2016/6/25
نص المادّة  38من هذا النّظام ما يلي:
يتضمن ّ
ّ
أ .معايير تكليف أمين المكتبة يف المدرسة ال ّثانوية:
ـل خدماتــه يف التّعليــم عــن عشــر ســنوات مــن حملــة أهل ّيــة
ممــن ال تقـ ّ
 1.أن يحمــل إجــازة يف المكتبــات أو ّ
التّعليــم االبتــدايئّ أو اإلعــداديّ.
ب .مهام أمين المكتبة:
ّ
وسجلتها ،وهو مسؤول عن موجوداتها ،وتنظيم إعارة الكتب منها والتعاون مع
 1.تنظيم مكتبة المدرسة
الصــف.
جــه اإلداريّ يف إنشــاء مكتبــة ّ
المو ّ
الطلبة على المطالعة باإلعالن يف لوحة اإلعالنات عن الكتب الموجودة.
 2.تشجيع ّ
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إن حيــازة إجــازة يف المكتبــات
نجــد مــن خــال هــذه المــادّة :وتحديـدّا يف البنــد أ ،أهم ّيــة
التخصــص يف المكتبــات حيــث ّ
ّ
تعـ ّوض عــن خدمــة عشــر ســنوات مــن حمــل أهل ّيــة التّعليــم االبتــدايئّ أو اإلعــداديّ .كمــا أنّــه ّ
الشــرط األ ّول واألساســيّ
لمــن يكلّــف أميــن مكتبــة مدرسـ ّية.
الطلبــة علــى المطالعــة
كمــا يتب ّيــن يف البنــد بّ ،
أن عمــل أميــن المكتبــة هــو عمــل إداريّ بحــت ،مــا خــا يف تشــجيع ّ
المهمــة ُتظهــر البعــد التّر بــويّ وال ّثقــايفّ ألميــن
إن هــذه
باإلعــان يف لوحــة اإلعالنــات عــن الكتــب الموجــودة ،حيــث ّ
ّ
المكتبــة ،كمــا إظهــاره ألهم ّيــة المطالعــة وتمك ّنــه مــن نقــل هــذه ال ّثقافــة للمتعلّميــن.
•جاء يف بطاقة وصف وظيفي ألمين المكتبة يف مدارس وزارة ال ّتربية وال ّتعليم العايل يف المملكة األردن ّية
الهاشــم ّية (مرحلــة ال ّتعليــم :أساســي– ثانــوي) لعــام  2013بعــد تحديــد هدف الوظيفة:
مهمــة البحــث عــن معلومــة مــن خــال توفيــر مصــادر للمعلومــات وتنظيمهــا بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة
تســهيل
ّ
الطلبــة والمعلّميــن
(كتــب ،دور يّــات ،رســائل ،أبحــاث ،دراســات ،نشــرات وتقار يــر ،الــخ) وإتاحتهــا للمســتفيدين مــن ّ
يف المدرســة والمجتمــع المحلّــيّ بمــا يخــدم العمل ّيــة التّربويّــة التّعليم ّيــة ،مــا يلــي:
خطة عمل سنويّة للمكتبة يف بداية العام الدراسيّ.
 1.يع ّد ّ
 2.يتسلّم عهدة المكتبة من أثاث وأجهزة وكتب ودور يّات ومراجع.
 3.يح ـدّد احتياجــات المكتبــة مــن الكتــب والدّور يّــات والمــواد التّعليم ّيــة التــي تخــدم المنهــاج والمرحلــة
التّعليم ّيــة يف المدرســة.
 4.يز ّود المكتبة بالكتب والدّور يّات والمطبوعات والمواد التّعليم ّية عن طريق ّ
الشراء من موازنة المدرسة
واإلهداء.
والطلبــة بالجديــد الــذي يــرد المكتبــة مــن مطبوعــات ومــواد تعليم ّيــة ويســاعدهم علــى
 5.يعـ ّرف المعلّميــن
ّ
الوصــول إىل مصــادر المعلومــات المناســبة.
 ّ 6.
الطلبة تناولها وإعادتها إىل أماكنها
ينظم محتويات المكتبة ويصنّفها ويفهرسها ويرتّبها بما يسهل على ّ
مــن خــال توفيــر البطاقــات ّ
واللفتــات.
الطلبة وأعضاء الهيئة التّدريس ّية والمجتمع المحلّيّ على ارتياد المكتبة والمطالعة.
جع ّ
 7.يش ّ
للطلبــة والهيئــة التّدريس ـ ّية والمجتمــع المحلّــيّ مــن خــال السـ ّ
 ّ 8.
الخاصــة
ـجلت
ّ
ينظــم عمل ّيــات اإلعــارة ّ
باإلعــارة.
 ّ 9.
ينظم النّدوات والمحاضرات ويع ّد معارض للكتب واألنشطة ال ّثقاف ّية المختلفة.
	 10.يش ـك ّل لجنــة أصدقــاء المكتبــة ويعقــد االجتماعــات الدّور يّــة إلكســابهم مهــارات القــراءة والتّلخيــص
وكتابــة المقــاالت والتقار يــر.
	 11.يعـ ّد التّقار يــر ّ
الشــهر يّة والفصل ّيــة عــن فعال ّيــات المكتبــة ويــز ّود مدير المدرســة ومدير يّة التّربية والتّعليم
بنســخة منها.
السجل الخاص بالمكتبة.
	 12.يس ّ
جل الكتب والدّور يّات والمطبوعات يف ّ
ّ
وينظــم قوائــم التّغر يــم والنّواقــص للكتــب ،ويعمــل قوائــم
	 13.يجــرد محتويــات المكتبــة بشــكل دوريّ،
بالتّالــف حســب األصــول.
خاصــة بالمكتبــة للتّعر يــف بالفعال ّيــات واألنشــطة التــي تقدّمهــا المكتبــة داخــل
	 14.يع ـ ّد مجلّــة شــهر يّة
ّ
المدرســة والمجتمــع المحلّــيّ.
	 15.يحوسب أعمال المكتبة إذا أمكن.
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من خالل ما سبق يتب ّين أنّه على أمين المكتبة أن يتمتّع بعدد من الكفايات لجهة:
خطة سنويّة.
•التّخطيط ،حيث أنّه قادر على إعداد ّ
•المحافظة على عهدة المكتبة.،
•موا كبــة العمل ّيــة التّعليم ّيــة :حيــث يســتطيع أن يحـدّد االحتياجــات المرتبطــة بالمنهــج وبعمل ّيــة التّعلــم مــا يعني
االطــاع علــى المنهــج الدّراســيّ وتوزّعــه علــى المراحــل الدّراسـ ّية ،ويف طرائــق التّعليــم.
أنــه يجــب أن يكــون واســع ّ
•القــدرة علــى تحديــث مصــادر المعلومــات ،مــن خــال تزويــد المكتبــة بالكتــب والدّور يّــات والمطبوعــات والمــواد
التعليميــة والتّربويّــة.
ّ
•القدرة على اإلقناع وعلى التّشجيع والتّحفيز على المطالعة.
•التّنظيم الذي يس ّهل الحصول على المعلومات.
•االنفتاح على المجتمع المحلّيّ وإقامة عالقات تواصل بما يخدم المجتمع والمدرسة على ح ّد سواء.
•التّكنولوجيا للقيام بأعمال الحوسبة التي تمك ّنه من القيام بعمله بشكل أفضل.
ـمي يف لبنــان ،القــرار رقــم
ـي الرسـ ّ
ـي لمــدارس ريــاض األطفــال وال ّتعليــم األساسـ ّ
•يف مــا يخــص ال ّنظــام الدّاخلـ ّ
/1130م 2001/تاريخ 2001/09/10
المادّة  :50أمين المكتبة
ّ
موظفــي التّعليــم القيــام بأعمــال أمانــة المكتبــة ،وذلــك بعــد توافــر
 .أيكلّــف المســؤول عــن المدرســة أحــد
ّ
الشــروط التّاليــة:
 1.إذا تجاوز عدد تالميذ المدرسة المئة وخمسين تلمي ًذا.
ضمت المدرسة إحدى الحلقتين ال ّثانية وال ّثالثة من التّعليم األساسيّ.
 2.إذا ّ
خاصة بالمكتبة.
 3.إذا تو ّفرت غرفة ّ
 4.إذا تجاوز عدد الكتب يف مكتبة المدرسة األلف كتاب.

ّ
موظفــي التّعليــم القيــام بأعمــال أمانــة
 .بيف الحــاالت األخــرى ،يمكــن للمســؤول عــن المدرســة تكليــف أحــد
المكتبــة بنصــاب أســبوعيّ ال يتجــاوز خمــس حصــص للمعلّــم ،تحتســب مــن ضمــن نصابــه التّدريســيّ ،أو
خمــس ســاعات للنّاظــر تحتســب مــن دوامــه...
 .تمهام أمين المكتبة:
يقوم أمين المكتبة ،بإشراف المسؤول عن المدرسة ،بالمهام التّالية:
 1.استالم الكتب والمراجع والوثائق واألشرطة...إلخ ،وتدوين أسمائها وتاريخ استالمها يف سجل المكتبة.
 2.فهرسة وتوزيع الكتب على الخزائن وال ّرفوف وفق األنظمة المعتمدة يف هذا المجال.
خاصة لهذا الغرض.
 3.تنظيم أعمال إعارة الكتب إىل التّالمذة ،واعتماد بطاقات ّ
تتم يف غرفة المكتبة.
 4.المشاركة باإلشراف على أعمال المطالعة والنّشاطات التي ّ
 5.المحافظة على جميع محتويات المكتبة ،ومراجعة المسؤول بشأن صيانتها.
 6.استعادة الكتب المعارة قبل الخامس عشر من شهر حزيران.
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إن مهــام أميــن المكتبــة تنحصــر باســتالم الكتــب والمراجــع والوثائــق وتدويــن أســمائها وفهرســة وتوز يــع
نجــد مــا يلــيّ :
الكتــب علــى الخزائــن .تنظيــم أعمــال اإلعــارة إىل التّالميذ...المشــاركة يف اإلشــراف علــى أعمــال المطالعــة .المحافظــة
علــى جميــع محتويــات المكتبة...اســتعادة الكتــب المعــارة ...مــا يجعــل هــذه المهــام محصــورة فقــط باعمــال إدار يّــة...
جهــات العصــر
مــن خــال مــا ســبق نجــد ّ
أن األنظمــة والقوانيــن يف المــدارس وال ّثانو يّــات ال ّرســم ّية ال تراعــيّ تو ّ
الســريع.
الحديــث ومتطلّباتــه المعرف ّيــة والتّكنولوج ّيــة والمعلومات ّيــة وال ّتطــور ّ
ّ
المنســق ،وأميــن مكتبــة مدرس ـ ّية أن يكــون لديهــم ملمــح
المرشــحين الســتالم مهــام النّاظــر،
لذلــك ،وجــب علــى
ّ
تخصــص ،كمــا أن يخضــع كل منهــم إىل برامــج إعــداد وتدر يــب مســتمر مناســبة ،الكتســاب كفايــات
خــاص وشــهادة
ّ
كل منهــم.
تتناســب ودور ومهــام ّ
تمت مراجعتها حول أمين المكتبة
ب .يف األدب ّيات ا ّلتي ّ
•مقتطفات من المراجع والمصادر متع ّلقة بمهام ودور وكفايات أمين المكتبة مع ال ّتحليل المرتبط بها
والسياســات المختلفــة ،وبنــا ًء علــى المراجعــة األدب ّيــة ،ارتبطــت عـدّة وظائــف ومهــام بمــا
بحســب البلــدان واألنظمــة
ّ
عامـ ًة بأميــن المكتبــة.
يعــرف ّ

(مالحظة  :المراجع التي ُتذكر يف النصوص المقتطفة من أيّ مصدر ،إنّما هي كما ُذكرت فيه).
يف دراســة الدكتــور يوســف ( )2010تحــت عنــوان «كفايــات أميــن المكتبــة المدرس ـ ّية مــن وجهــة نظــر مديــري
المــدارس الحكوم ّيــة يف مدير يّــة التّربيــة والتّعليــم لمنطقــة الزّرقــاء األوىل» وجدنــا ال ّتــايل:
ع ـ ّرف هــارود أميــن المكتبــة  (Harrod, 1990 ) school librarianبأنّــه «مكتبــيّ مؤ ّهــل مهن ًّيــا ّ
يوظــف لتنظيــم
وتشــغيل مكتبــة يف مدرســة» .كمــا أشــارت متــويل ( )1998إىل ال ـدّور التّر بــويّ ألميــن المكتبــة المدرس ـ ّية ،فهــو
معلّــم لل ّثقافــة المكتب ّيــة يف المدرســة .وقــد أشــار يونــس وكليــب واللّحــام (  ) 1994إىل بعــض كفايــات أميــن المكتبــة
المدرس ـ ّية بحيــث يكــون قــاد ًرا علــى القيــام باألعمــال الفن ّيــة يف المكتبــة مــن حيــث الفهرســة والتّصنيــف وإعــداد
الفهــارس اليدويّــة أو اآلل ّيــة ،وأن يشــارك يف نشــاطات المدرســة ّ
اللمنهج ّيــة.
نجد ما يلي:
إما أن يكون صاحب اختصاص
•على ّ
أن من يكلّف بأمانة المكتبة يجب أن يكون مؤ ّه ًل مهن ًّيا ،وهذا يعني أنّه ّ
خاضعــا لبرامــج إعــداد يف أمانــة المكتبــة وإدارتهــا
(أرشــفة ،توثيــق  ،)...أو
ً
ً
ومتابعــا لــدورات التّطويــر المهنــيّ
المســتمر.
جه
•أهم ّيــة دور أميــن المكتبــة يف المدرســة ،وتســميته بمعلّــم ال ّثقافــة المكتب ّيــة ،تز يــد مــن أهم ّيــة دوره ،كونــه المو ّ
االطــاع عليــه مــن قبلهــم والبحــث عنــه وفيــه ســع ًيا للعلــم والمعرفــة
التّر بــوي وال ّثقــايفّ للمتعلّميــن ولمــا يجــب ّ
والتّط ّور.
•أن يمتلك أمين المكتبة كفايات إدارة المكتبة المدرس ّية وتنظيمها.
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برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

كمــا اســتخلص عل ّيــان (  ) 2003يف دراســته الوثائقيــة حــول مرا كــز مصــادر التعلّــم ضــرورة إعــداد العامليــن يف
خاصــا ال يقتصــر علــى اإلعــداد التّقليــديّ ألمنــاء المكتبــات ،بــل يتع ـدّاه إىل التّدر يــب
المكتبــات المدرس ـ ّية «إعــدادًا ًّ
علــى الوســائل والتّقن ّيــات التّعليم ّيــة ،أي الجمــع بيــن علــم المكتبــات وتكنولوجيــا التّعليــم».
نجــد مــا يلــي :أهم ّيــة دور أميــن المكتبــة يف المدرســة علــى ّ
الصعيديــن التّر بــويّ وال ّثقــايفّ والمعلومــايتّ والتّكنولوجــيّ
خاصــا يتناســب مــع متطلّبــات العصــر ال ّرقمــيّ الحديــث باإلضافــة إىل مــا تتطلّبــه
واإلداري ،وأهم ّيــة إعــداده إعــدادًا ًّ
إدارة المكتبــة المدرسـ ّية مــن إعــداد وتطويــر مهنــيّ مســتم ّر ليمتلــك كفايــات تمكّنــه مــن أن يلعــب دوره المهــم يف
تطويــر المدرســة وتحســين مخرجاتهــا.
ـم ال ب ـ ّد أن يكــون مؤ ّهــا تربويًّــا .وقــد
مــا يعنــي أن أميــن المكتبــة المدرس ـ ّية معنــيّ بالوســائل التّعليم ّيــة ومــن ثـ ّ
أدرج عبــد المعطــي ( )65كفــاءة تحــت ســبعة مجــاالت أو فئــات ،وهــي :الكفــاءات المتعلّقــة باألساس ـ ّيات ،وبنــاء
المجموعــات ،وتنظيــم المجموعــات والعنايــة بهــا ،وخدمــات المعلومــات ،واالتصــال ،واألمــور المهن ّيــة ،واإلدارة.
وتتناســب هــذه الكفــاءات يف جلّهــا مــع تلــك المرغــوب يف توافرهــا يف أميــن المكتبــة المدرس ـ ّية.
وقــد ركّــزت ورقــة هانيســدوتر (  )1995المق ّدمــة لمؤتمــر إفــا  IFLAعــام  1995علــى ثالثــة مجــاالت أساس ـ ّية ال
بــد ألميــن المكتبــة المدرس ـ ّية مــن معرفتهــا ،وهــي المجــاالت اإلدار يّــة والمعلومات ّيــة والتّربو يّــة .مــع التّأكيــد علــى
متخصــص .ولكــي يتمكّــن أميــن المكتبــة
المجــال األخيــر حيــث تعـ ّرف الورقــة أميــن المكتبــة المدرسـ ّية بأنّــه مــد ّرس
ّ
أهمهــا تعــاون المد ّرســين وتف ّهــم مديــر
المدرسـ ّية مــن قيامــه بعملــه ،ال بــد مــن توافــر كثيــر مــن أوجــه ال ّدعــم لــه ،ومــن ّ
المدرســة لــدور هــذه المكتبــة وحرصــه علــى تفعيلهــا.
غطــي المجــاالت اآلتيــة (اإلدار يّــة،
نجــد مــا يلــي :عنــد تحديــد كفايــات أميــن المكتبــة يجــب الحــرص علــى أن ُت ّ
المعلومات ّيــة ،التّربويّــة ،ال ّثقاف ّيــة ،التّكنولوج ّيــة ،اإلرشــاديّة والتّوجيه ّيــة).
من مهارات أمين المكتبة النَّاجح كما ذكرها المجارحة () 1995
ملمــا بأصــول علــم ال ّنفــس ،واالجتمــاع
•المهــارة التَّربويّــة :وتتطلَّــب هــذه المهــارة مــن أميــن المكتبــة أن يكــون ًّ
والتَّربيــة.
•المهارة الف ِّن َّية :وتتعلَّق بفهم وكفاءة أمين المكتبة لطرق وعمل َّيات وإجراءات وأساليب العمل يف المكتبة.
•المهارة اإلدرا ك َّيةَ :وتَ
تضمن ُقدرة أمين المكتبة على وضع ُرؤية للمكتبة المدرس َّية ،والمدرسة والمنهاج.
َّ
•المهــارات اإلدار يَّــة :وتتعلَّــق بامتــاك أميــن المكتبــة لمهــارات التَّخطيــط الج ِّيــد لألنشــطة المكتب َّيــة ،تصميــم
الخاصــة بهــا.
األهــداف ،ومهــارات تنظيــم الوقــت ،ومهــارات إعــداد وكتابــة التَّقار يــر
َّ
•المهارات ال َّثقاف ّية :وتتعلَّق بامتالك أمين المكتبة لمهارات إعداد البرامج المكتب َّية.
وبالنسبة لـ
)Rasmussen & Choi 2009؛ Millard & Tzoc, 2011؛ Raju, 2014؛ Nonthacumjane, 2011؛
قموح وبودربان وبوخالفة 2009 2015؛ Millard & Tzoc, 2011؛ Raju, 2014؛ (Nonthacumjane, 2011
مــن ّ
الضــروريّ أن يكتســب أميــن المكتبــة كفايــات ومهــارات تقن ّيــة يف االختصــاص ليكــون مؤ ّهــا ً للتّعامــل مــع أنــواع
المفصلــة التّاليــة :تصميــم
التّقن ّيــات المتع ـدّدة والحديثــة يف المهنــة .وتشــتمل هــذه المجموعــة علــى الكفايــات
ّ
ال ّنظــم وتحليلهــا ،معالجــة البيانــات ( ،)Big Dataتوصيــل المعلومــات وب ّثهــا (،)Information/Content Delivery
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اســتخدام الكومبيوتــر ،اســتخدام اإلنترنــت ،تصميــم الصفحــات اإللكترون ّيــة ،التّعامــل مــع ال ّنظــم المتكاملــة إلدارة
المكتبــات ،معرفــة شــبكات االتّصــال ،اســتخدام لغــات البرمجــة ( ،)Java, JavaScript, PHP, XMLإتقــان تطبيقــات
المايكروســوفت ) ،(Microsoft Officeالحوســبة الســحاب ّية ) (Codificationمــع تأكيــد ضــرورة ا كتســاب كفايــات
المفصلــة التّاليــة :إدارة المــوارد
ومهــارات إدار يّــة وشــخص ّية يف المهنــة .وتشــتمل هــذه المجموعــة علــى الكفايــات
ّ
السياســات المكتب ّيــة ،اســتخدام طــرق التّحليــل (SWOT
البشــر يّة ،إدارة المكتبــات ،إدارة المشــاريع ،وضــع ّ
وتحمــل المســؤول ّية ،اتّخــاذ القــرارات ،التصـ ّرف أثنــاء األزمــات ،إعــداد الميزان ّيــة وإدارتهــا ،مهــارات
 ،)Analysisالقيــادة
ّ
متخصــص بعلــم المكتبــات والمعلومــات.
االتّصــال والتّواصــل ،بنــاء العالقــات وتطويرهــا ،العمــل ضمــن فر يــق
ّ
بحسب المراجع واألدب ّيات ممكن استخالص األدوار المنوطة بأمين المكتبة باآليت:
دور ومهام أمين المكتبة المعلّم)Cohen, Poitras, Mickens, & Shirali, 2019( :
متحمســين
•يعمــل أميــن المكتبــة المدرسـ ّية علــى تمكيــن المتعلّميــن مــن أن يصبحــوا مفك ّر يــن نقديّيــن وقـ ّراء
ّ
وباحثيــن ماهر يــن ومســتخدمين أخالق ّييــن للمعلومــات.
الطــاب مــن خــال توجيههــم للقــراءة مــن أجــل الفهــم واالتّســاع والمتعــة
•يدعــم أميــن مكتبــة المدرســة نجــاح ّ
والبحــث.
أمين المكتبة شريك يف العمل ّية التعليم ّية التّعلم ّية)American Association of School Librarians( :
•يتعاون مع أفراد الهيئة التّعليم ّية ويدعم ويس ّهل عملهم
•يساهم يف وضع األهداف التعليم ّية وطرائق وأدوات التّقويم
•هو شريك يف تصميم ووضع وصياغة المناهج وطرائق التّعليم والتّقويم
أميــن المكتبــة متمـ ّرس يف مجــال المعلومــات(Become an Information Leader in Your Community: The :
)Online Master of Library and InformationScience
يؤمن مصادر المعلومات لتلبية جميع حاجات أفراد المجتمع المدرسيّ.
• ّ
•يعمل على تسهيل العمل وإتاحة الوصول إىل المعلومات للجميع.
يفعل استخدام التّكنولوجيا يف البحث وتحليل المعلومات.
• ّ
ملتزمــا باألخالق ّيــات يف ممارســته لعملــه
•يســاهم يف بنــاء ثقافــة احتــرام الملك ّيــة الفكر يّــة واســتعمال المعلومــات
ً
اليومي)Codes of Ethics of the American Library Association( .
أمين المكتبة متم ّرس يف اإلدارة (:)Cohen, Poitras, Mickens, & Shirali, 2019
وقيما وأهدا ًفا.
•يصوغ للمكتبة رسالة
ً
خططا استراتيجية وخطط عمل وموازنة ويسهر على تطبيقها.
•يضع
ً
•يط ّور ّ
الشرا كات لدعم المكتبة وتفعيل دورها.
بحسب المراجع واألدب ّيات ممكن تحديد مهام أمين المكتبة وتقسيمها إىل المحاور اآلتية:
•(fonctions, missions _ ministère de l’education nationale et de la jeunesse) (Cohen, Poitras,
)Mickens, & Shirali, 2019
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الطالب لثقافة المعلومات وإالعالم
 1.أمين المكتبة هو مد ّرس ومشرف على ا كتساب ّ
•مهمــة مــد ّرس المكتبــة تربويّــة وتعليم ّيــة فمــن خــال خبرتــه يف مجــال علــوم المعلومــات واالتّصــاالت ،فهــو
الطــاب علــى ا كتســاب ثقافــة وإتقــان المعلومــات.
يســاعد ّ
•يساهم يف تنمية التّفكير النّقديّ يف ما يتعلّق بمصادر المعرفة والمعلومات.
جل عملها يف إطار اإلعالم والتّعليم المعلومايتّ.
•يأخذ يف اإلعتبار تط ّور ممارسات التّالمذة ويس ّ
•يدعــم إنتــاج العمــل ّ
الشــخصيّ مــن قبــل التّالميــذ أو مجموعــة مــن التّالميــذ ويســاعدهم يف الوصــول إىل
اال ســتقالل ّية.
الطــاب للمعــارف والمهــارات المحـدّدة يف المحتــوى التّدريبــيّ (قاعــدة مشــتركة للمعرفــة
•يســاهم يف ا كتســاب ّ
والمهــارات والثقافــة والبرامــج والمعاييــر) ،يف مــا يتعلّــق بال ّنظــم التّربو يّــة والتّعليم ّيــة المط ّبقــة داخــل وخــارج
المدرســة ).CDI (Centre de Documentation et d’Information
 2.أمين المكتبة هو األستاذ المسؤول عن تنظيم المصادر الوثائق ّية وتوفيرها
المؤسســة ،يكــون أســتاذ المكتبــة مسـ ً
ـؤول عــن  ،CDIومجموعــة الوثائــق ،وإثرائهــا،
•تحــت ســلطة المســؤول عــن
ّ
وتنظيمهــا وتشــغيلها.
ّ
وينظــم المــوارد التّعليم ّيــة ال ّرقم ّيــة
للطــاب والمعلّميــن وتن ّوعهــا،
•يضمــن تأميــن المــوارد واألدوات المتاحــة ّ
المســاندة بنــا ًء علــى الحاجــات المح ـدّدة لــكل مدرســة.
•يط ـ ّور سياســة وثائق ّيــة مص ّد ًقــا عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بالتّنســيق مــع المجتمــع التّر بــويّ والتّعليمــيّ
للطــاب ،تحديــد وتحليــل
ويف إطــار مشــروع المدرســة.
السياســة الوثائق ّيــة تعر يــف أســاليب التّدر يــب ّ
ّ
تتضمــن ّ
احتياجاتهــم واحتياجــات المعلّميــن مــن حيــث المعلومــات والتّوثيــق ،وتضــع آل ّيــة إلدارة المــوارد الماديّــة
المؤسســة ،ويف المنــزل
وال ّرقم ّيــة وكذلــك اختيــار وســائل الوصــول إىل ( CDIمركــز التوثيــق و االســتعالم) ،يف
ّ
وأثنــاء الت ّ
ّنقــل.
•يتيــح المعلّــم -أميــن المكتبــة للتّالميــذ والمعلّميــن الوثائــق المتعلّقــة باإلرشــادات والمعلومــات التّعليم ّيــة
والمهن ّيــة.
•يعتبــر ( CDIمركــز التوثيــق و االســتعالم) واحــة للتّدر يــب والمعلومــات مفتــوح لجميــع أعضــاء المجتمــع
التّعليمــيّ .يف هــذا الســياق ،يفكّــر أســتاذ المكتبــة بر بــط ( CDIمركــز التوثيــق و االســتعالم) بالحيــاة المدرسـ ّية
ّ
والموظفيــن اآلخر يــن.
للطــاب (الفصــول الدّراس ـ ّية ،غــرف الدّراســة ،المدرســة الدّاخل ّيــة) والمد ّرســين
اليوم ّيــة ّ
•يلعــب مــد ّرس المكتبــة دور الوســيط للوصــول إىل هــذه المــوارد علــى المســتوى التر بــوي للطــاب يف ( CDIمركــز
التوثيــق و االســتعالم) وبشــكل عــام يف إطــار تنفيــذ الــدورات والــدورات المختلفــة.
•يلعــب األســتاذ  -أميــن المكتبــة دو ًرا استشــار يًّا يف اختيــار وتنظيــم جميــع المــوارد المتاحــة عبــر اإلنترنــت للتالميذ
والمعلميــن يف المؤسســة .يمكنــه تنظيــم وإدارة محتــوى مســاحة ( CDIمركــز التوثيــق و االســتعالم) داخــل بيئــة
العمــل ال ّرقم ّية.
•يس ّهل دمج الموارد ال ّرقم ّية يف ممارسات التّدريس يف كا ّفة االختصاصات.
•يضمن مد ّرس المكتبة المراقبة المهن ّية والمعلومات ّية والتّعليم ّية وال ّثقاف ّية للمجتمع التّعليميّ بأكمله.
المؤسسات.
•يسعى اىل تأمين تبادل الممارسات المهن ّية بين أساتذة المكتبات من مختلف
ّ
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المؤسسة على بيئتها التّربو يّة وال ّثقاف ّية والمهن ّية
 3.أستاذ المكتبة ،فاعل يف انفتاح
ّ
•كجــزء مــن مشــروع المدرســة ،وتحــت ســلطة مديــر المدرســة ،ي ّتخــذ المــد ّرس  -أميــن المكتبــة مبــادرات لفتــح
المدرســة علــى البيئــة التّعليم ّيــة وال ّثقاف ّيــة والمهن ّيــة ،المحل ّيــة واإلقليم ّيــة أو ح ّتــى الوطن ّيــة والدّول ّيــة .
•يط ّور مد ّرس المكتبة سياســة القراءة يف ما يتعلّق بالمد ّرســين اآلخرين ،باالعتماد بشــكل خاص على معرفته
بــاألدب العــام وأدب األطفال.
•مــن خــال اإلجــراءات المختلفــة التــي تن ّفذهــا المكتبــة ،باإلضافــة إىل العــرض الغنــي والمتنــوع لــكل مــن المــوارد
الرقميــة والماديــة ،فإنهــا تســاهم يف الحــد مــن عــدم المســاواة بيــن الطــاب يف مــا يتعلــق بالوصــول إىل نشــر هــذه
الثقافة.
•يســاهم مــد ّرس المكتبــة يف التّربيــة ال ّثقاف ّيــة واالجتماع ّيــة والمدن ّيــة للتّلميــذ .ين ّفــذ ويشــارك يف المشــاريع
الطــاب
التــي تح ّفــز االهتمــام بالقــراءة وا كتشــاف ال ّثقافــات الفن ّيــة والعلم ّيــة والتّقن ّيــة ،مــع مراعــاة احتياجــات ّ
والمــوارد المحل ّيــة ومشــروع المدرســة .يمكنــه المشــاركة يف التّنظيــم واإلعــداد للعمل ّيــة التّربو يّــة يف مــا يتعلّــق
بالمعلّميــن والمستشــارين الرئيسـ ّيين للتّعليــم وال ّز يــارات والنّزهــات ال ّثقاف ّيــة وتســهيل وصــول المحاضر يــن أو
المتحدّثيــن الخارج ّييــن .يشــارك بشــكل خــاص يف دورة التّربيــة علــى المواطنــة ودورة التّربيــة الفن ّيــة وال ّثقافيــة
المؤسســة.
داخــل
ّ
ً
تحقيقــا لهــذه الغايــة ،يحافــظ علــى العالقــات مــع المكتبــات المختلفــة والمكتبــات اإلعالم ّيــة القريبــة ،وشــبكة
•
والسلطات المحل ّية ،ووسائل
العامة،
ومؤسسات التّعليم العايلّ ،والجمع ّيات ال ّثقاف ّية ،والخدمات
، Canopé
ّ
ّ
ّ
المؤسســة مــن ال ّدعــم والمعلومــات والمــوارد الوثائق ّيــة.
اإلعــام المحل ّيــة ،وعالــم احتــرايف حتــى تســتفيد
ّ

32

المرجعي لكفايات أمين المكتبة
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االستنتاجات وال ّتوصيات
االستنتاجات
 .أ مــن ناحيــة وضــع المكتبــات المدرسـ ّية ،ومــع تطـ ّور تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة ،لــم تعــد المكتبــات
المدرس ـ ّية التّقليديّــة مالئمــة لمقتضيــات المعلومــات والتّنميــة االقتصاديّــة للمعرفــة ،لذلــك يواجــه
أمنــاء المكتبــات تحديّــات جديــدة بســبب الكــم الهائــل مــن المعلومــات المتاحــة يف المــوارد ال ّرقم ّيــة،
حيــث أصبــح مــن ّ
الضــروريّ تحويــل المكتبــات التّقليديّــة إىل مكتبــات مختلطــة تركّــز علــى توفيــر
ـم جمعهــا يف شــكل كتــب ومصــادر إلكترون ّيــة لتلبيــة احتياجــات المســتخدمين
المعلومــات الّتــي تـ ّ
(مــوارد رقم ّيــة) ،وهنــا يظهــر الـدّور الجديــد ألمنــاء المكتبــات يف المكتبــات الّتــي تحتــوي علــى مجموعــة
مــن الكتــب اإللكترون ّيــة والوثائــق الرقم ّيــة وقواعــد البيانــات المختلفــة والوصول المشــترك إىل اإلنترنت،
ويظهــر أهم ّيــة التّطويــر المهنــيّ المســتمر ألمنــاء المكتبــات المدرس ـ ّية.
أن دور أميــن المكتبــة المدرسـ ّية
 .بمــن ناحيــة دور ومهــام أميــن المكتبــة التــي عرضناهــا يف التّحليــل ،نجــد ّ
هــو دور أساســيّ يف تطويــر العمل ّيــة التّعليم ّيــة والتّعلّم ّيــة ،إذ تقــوم المكتبــات الحديثــة بإنشــاء مجتمــع
المعرفــة ،حيــث يعمــل أميــن المكتبــة فيهــا كمســؤول عــن تأميــن المعلومــات والمــوارد ،ودليــل
ّخصــص أو المــادة التّعليم ّيــة يف العديــد مــن
الصلــة بالت ّ
للمســاعدة يف البحــث عــن المعلومــات ذات ّ
ومفصــل ووضــع أطــر تنظيم ّيــة لهــذا الموقــع
مصــادر المعلومــات .لكــن يف غيــاب توصيــف مهــام واضــح
ّ
الوظيفــيّ يتماشــى مــع مقتضيــات العصــر ،يجعــل هــذا الموقــع حلقــة ناقصــة يف عمل ّيــة التّطويــر
والسياســات والهيكل ّيــات
المدرســيّ .هــذا يح ّتــم الحاجــة إىل تطويــر وتحديــث يف األطــر التّنظيم ّيــة
ّ
حــا وتفصيـ ًـا.
وتوصيــف المهــام بحيــث ُتصبــح أ كثــر تحدي ـدًا وتوضي ً
الم ّ
ـم ذكــر عــدد مــن ُ
 .تيف ال ّنظــام الدّاخلــيّ ،تـ ّ
ؤشــرات الختيــار أميــن المكتبــة ،ولكــن يف ظــل ال ّتطـ ّور العلمــيّ
ـم تحليلــه مــن مقتطفــات مــن المصــادر العالم ّيــة ،نجــد أنّــه أصبــح
والتّكنولوجــي ،وبنــا ًء علــى مــا تـ ّ
مــن ّ
الضــروريّ ،تحديــث شــروط اختيــار أميــن المكتبــة بمــا يتناســب مــع متطلّبــات العصــر الحديــث
جهــات التّربويّــة المعاصــرة.
والتّو ّ
السياســات العالم ّيــة ركّــزت علــى أهم ّيــة دور أميــن
 .ثيف مــا يتعلّــق بالموقــع الوظيفــيّ ،نجــد ّ
أن معظــم ّ
إن عليــه أن ينفتــح باســتمرار علــى أي تغ ّيــرات يف مجــال
المكتبــة ومهامــه وتطويــره المهنــيّ ،بحيــث ّ
ّ
الطاقــة التّفاعل ّيــة
عملــه لتحســين معارفــه وتطويــر مهاراتــه وكفاياتــه .فهــو القـ ّوة
المنشــطة الّتــي تولّــد ّ
ـإن اشــترا كه مباشــرة يف العمل ّيــة
مــا بيــن العمل ّيــة التّربويّــة والمــواد التّعليم ّيــة ،وبنــا ًء علــى القــراءات فـ ّ
التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة قــد غ ّيــر مــن وضــع أميــن المكتبــة المدرس ـ ّية مــن ُمشــاهد ســلبيّ إىل ُمشــارك
ً
فبدل من أن يكون خازن كتب أصبح أســتا ًذا متم ّهنا بأوســع
نشــيط يف إنجاح عمل ّية التّعليم والتّعلّم،
معــاين هــذا المصطلــح العميــق ،مــن حيــث التّأهيــل والتّدر يــب المهنــيّ واألداء وتع ـدّد المســؤول ّيات
والعمــل مــع الهيئــة التّعليم ّيــة ،لكــي يس ـ ّهل عمل ّيــة تعليــم المتعلّميــن ودعــم قدراتهــم وتحســين
تحصيلهــم التعلّمــيّ .كمــا أنّــه المســؤول األ ّول عــن التّخطيــط للمكتبــة المدرس ـ ّية وإدارتهــا ،ووضــع
ّ
الموظفيــن بقــدر اإلمــكان ،ويعمــل مــع جميــع
كاف مــن
برنامــج نشــاط المكتبــة المدرسـ ّية ،يعاونــه عــدد ٍ
العامــة يف المنطقــة وغيرهــا بهــدف تأميــن
وينســق مــع المكتبــة
العامليــن يف المجتمــع المدرســيّ،
ّ
ّ
المــوارد المطلوبــة .لذلــك يجــب االنتبــاه إىل أهم ّيــة الموقــع الوظيفــيّ ألميــن المكتبــة كأحــد العناصــر
األساس ـ ّية يف العمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة.
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إن علــى أميــن المكتبــة أن يكــون يف حالــة تعلّــم
جيف مــا يتعلّــق ببرامــج اإلعــداد والتّطويــر المهنــيّ ،حيــث ّ
دائمــة وتطويــر مهنــيّ مســتمر ،لذلــك يجــب أن يتــم إعــداد أمنــاء المكتبــات كمــا وعليهــم متابعــة برامــج
التّطويــر المهنــيّ المســتمر .هــذا ُيح ّتــم إعــادة ال ّنظــر ببرامــج اإلعــداد والتدر يــب المســتمر المرتبطــة
بأمنــاء المكتبــات.
حيف القوانين واألنظمة بالمقارنة مع الممارســات ،هنالك غياب آلل ّيات التّحفيز للعاملين على مســتوى
الســعيّ إىل التّطويــر المهنــيّ المســتمر لعــدد كبيــر منهــم.
الوظيفــة العامــة وهــذا مــا ُيحــد مــن ّ
أن القراءات ألقت ّ
الضوء على دور ومهام أمين المكتبة بطريقة أو بأخرى ،وستساعد الباحثين
خنعتبر ّ
يف لجنــة مشــروع األطــر المرجع ّيــة علــى وضــع اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة .وســمحت
أساســا
بال ّتــايل وإىل حــد كبيــر باإلجابــة عــن األســئلة ايل طرحــت يف اإلطــار المفاهيمــي ،والتــي تتمحــور
ً
حــول دور ومهــام وكفايــات أميــن المكتبــة وأهميــة وضــع اإلطــار المرجعــيّ لكفاياتــه.
د يف الختــام ،مــا قمنــا بالعمــل عليــه مــن توليــف للقــراءات ومــن تحليــل ،مــن حيــث عــرض األدوار والمهــام
والمســؤول ّيات والكفايــات المرصــودة ألميــن المكتبــة المدرس ـ ّية ،يب ّيــن الحاجــة إىل اعتبــار كل هــذه
ً
والحقــا لتبيــان الحاجــة
المعطيــات مــوارد أساسـ ّية يف صياغــة اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة،
والسياســات والهيكل ّيــات والتّوصيــف الوظيفــيّ المتناســب معهــا.
إىل تحديــث القوانيــن واألنظمــة
ّ

التّوصيات
تضمنتــه مــن دراســات وأبحــاث وتجــارب ودروس مســتقاة ،ونظ ـ ًرا
واالطــاع علــى مــا
بعــد مراجعــة األدب ّيــات،
ّ
ّ
الصعيديــن التّر بــويّ واإلداريّ للمدرســة وتحصينهــا وتحســين مخرجاتهــا،
ألهم ّيــة دور أميــن المكتبــة علــى ّ
وأهم ّيــة تنظيــم اإلدارة التّربويّــة والمدرسـ ّية يف لبنــان ،وحيــث إنّــه ال يوجــد إطــار مرجعــيّ يف لبنــان يحـدّد الكفايــات
التــي يجــب أن يتم ّتــع بهــا أميــن المكتبــة ،تبــرز الحاجــة إىل:
يتضمن المجاالت والكفايات ومك ّونات الكفايات والمب ّينات.
 .أبناء إطار مرجعيّ لكفايات أمين المكتبة
ّ
 .بتحديــث األنظمــة والقوانيــن المتعلّقــة بالمكتبــة المدرس ـ ّية وبأميــن المكتبــة ،والتوصيــف الوظيفــيّ،
ومعاييــر وآل ّيــات االختيــار.
 .تتطوير برامج اإلعداد والتّطوير المهنيّ المستمر ألمناء المكتبات.
 .ثوضع أدوات تقويم مبن ّية على اإلطار المرجعيّ للكفايات ،وتطوير نظام التّقويم.
ّ
 .جتحديــث المكتبــة المدرسـ ّية وتطويرهــا ،حيــث إنّهــا عامــل أســاس يف إنجاح العمل ّيــة التّعليم ّية -التّعلم ّية
واالرتقــاء بجودتهــا.
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ّ
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ّ
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المرجعي لكفايات أمين المكتبة
أهم ّية اإلطار
ّ

ّوصــل إليــه مــن اســتنتاجات وتوصيــات يف الدّراســة التّحليليــة المبن ّيــة علــى التّوليــف القائــم
ـم الت ّ
اســتنادًا إىل مــا تـ ّ
علــى مراجعــة األدب ّيــات ،انطلــق العمــل يف لجنــة مشــروع األطــر المرجع ّيــة المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة
التّربويّــة يف قســم اإلدارة التّربويّــة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،خــال العــام  ،2020علــى وضــع اإلطــار
المرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة.

ً
ـتكمال لسلســلة مــن األطــر المرجع ّيــة كان قــد أصدرهــا المركــز
يــأيت اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات أميــن المكتبــة اسـ
ّ
التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،وذلــك بهــدف بنــاء ثقافــة مشــتركة بيــن األفرقــاء المعن ّييــن كافــة يف القطــاع يف القطــاع
التّر بــويّ واعتمــاد رؤيــة موح ـدّة ومنهج ّيــة متناغمــة يف العمــل.

مرجع إداريّ
وتنظيميّ

مادّة أ ّول ّية لل ّرصد
والمتابعة

لكل ما
مادّة أ ّول ّية
ّ
يتعلّق بالتّقويم
الذايتّ وتقويم األداء

ينسجم مع
السياسات التربويّة

الكفايات
(معارف+مهارات+
اتجاهات وسلوك ّيات)

يربط بين أمين
المكتبة ومختلف
الجهات واألفراد

اإلطار
المرجعيّ
لكفايات أمين
المكتبة

مادّة أول ّية لبناء
القدرات (اإلعداد
والتّدريب المستمر)

يساهم يف تحقيق
أهداف التنمية
المستدامة 2030

يدعم يف مواجهة
تحدّيات القرن
الواحد والعشرين
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ومرجعــا قانون ًّيــا وإدار يًّــا وتنظيم ًّيــا
ُيشـك ّل هــذا اإلطــار كســابقاته مــن األطــر المرجع ّيــة ،وثيقــة ح ّيــة ،ووســيلة حيو يّــة،
ً
السياســات التّربويّــة ،وهــو يعتبــر حجــر األســاس يف وضــع توصيــف المهــام وبرامــج اإلعــداد والتّدر يــب
منسـ ً
ـجما مــع ّ
والتّطويــر المهنــيّ المســتم ّر وتنظيــم آل ّيــة اختيــار أمنــاء المكتبــات ونظــام تقو يــم األداء ،وهــو يســهم ً
أيضــا يف تحقيــق
أهــداف التّنميــة المســتدامة .2030
الخاصــة بأمنــاء المكتبــات ،واســتخدام هــذه
تَكمــن أهم ّيــة هــذا اإلطــار المرجعــيّ يف تكويــن معرفــة ج ّيــدة للكفايــات
ّ
المعرفــة للتّأ كّــد مــن نجاحهــم وتحديــد مجــاالت تط ّورهــم ال ـ ّذايتّ وبنــاء قدراتهــم ،فهــو مــاد ًة أ ّول ّيــة لل ّرصــد والمتابعــة
ـكل مــا يتعلّــق بتقويــم األداء والتّقويــم حيــث يلــزم.
ولـ ّ
دائمــا إىل
ولمــا كان ال بـ ّد لــكل عناصــر المجتمــع المدرســيّ وعلــى وجــه الخصــوص أميــن المكتبــة ،مــن أن يســعى
ً
ّ
ً
الطــوارئ واألزمــات مــن
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ـ
ح
ـه
ـ
ض
تفر
ـا
ـ
م
و
ـه
ـ
ت
ّيا
د
وتح
ـرين
ـ
ش
والع
ـد
ـ
ح
الوا
ـرن
ـ
ق
ال
رات
و
ـ
ط
ت
ـب
ـ
ك
ليوا
،
ل
و
أ
ـه
ـ
ت
ذا
ـر
ـ
ي
تطو
ّ
ّ
ّ
متخصصــة ،لذلــك شــمل هــذا اإلطــار مجموعــة مــن
ـات
ـ
ي
وتقن
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س
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ـان
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ق
إت
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س
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ـ
ه
و
مســتجدّات،
ّ
ّ
الكفايــات الّتــي تش ـك ّل مجموعــة مــن المعــارف والقــدرات والمهــارات والمواقــف والممارســات المتداخلــة فيمــا
ح ـدّدت
بينهــا ،تتبلــور يف وضع ّيــات مح ـدّدة يعمــل أميــن المكتبــة علــى تطويرهــا لتحقيــق أهدافــه المهن ّيــة .ولقــد ُ
الســياق اللّبنــاين.
الكفايــات بنــا ًء علــى متطلّبــات المهنــة ويف ضــوء الحاجــات التّربويّــة واالجتماع ّيــة واالقتصاديّــة يف ّ
ويبقــى أن نشــير إىل ّ
ـم وضعهــا والتــي يتـ ّ
أن األطــر المرجع ّيــة التــي تـ ّ
ـم وضعهــا ،ال تهــدف إىل ترجمــة الوضــع الوظيفــيّ
الحــايلّ ،بــل إىل بلــورة مــا هــو متو ّقــع مــن ّ
الشــخص المعنــيّ أن يكــون قــاد ًرا علــى القيــام بــه يف ضــوء ال ّتط ـ ّورات
التّربويّــة والتّكنولوج ّيــة المتســارعة ،ويف ضــوء األزمــات والتّحديّــات المتن ّوعــة التــي نواجههــا ،وهــذا يعنــي تطويــر هــذا
الـدّور لمواجهــة تح ّديــات القــرن الواحــد والعشــرين.

المرجعي
عناصر اإلطار
ّ

المجال

الكفايات

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
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الفعــال
كان مــن الممكــن تجميــع الكفايــات ضمــن مجموعــات معــارف ومهــارات مركّبــة وقائمــة علــى ال ّر بــط
ّ
لمجموعــة متن ّوعــة مــن المــوارد الدّاخل ّيــة والخارج ّيــة ضمــن عائلــة مــن المواقــف ( ، ) Tardif.J,2006و ُتحـدَّد ضمــن
وفعالــة  -دعــم
المؤسســة بطريقــة تشــارك ّية
المجموعــات ال ّرئيس ـ ّية اآلتيــة :قيــادة التّخطيــط اإلســتراتيجيّ -إدارة
ّ
ّ
التّطويــر التّر بــويّ  -ضمــان التّواصــل ال ّفعــال  -تعز يــز التّفكّــر والتّطويــر المهنــيّ المســتمر -تعز يــز القِ َيــم األخالق ّيــة
والمؤسســات ّية.
ّ
ً
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وان
ولكــن
ّ
ً
ّ
ّ
للبحــوث واإلنمــاء (األطــر المرجع ّيــة :دعــم جــودة التّعليــم يف لبنــان ، )2017،ولالتّســاق ُوزّعــت الكفايــات علــى أربعــة
مجــاالت رئيسـ ّية ،هــي:
المتخصصة.
•الممارسات المهن ّية
ّ
•العالقات المهن ّية.
•التّطوير المهنيّ المستم ّر.
•األخالق ّيات المهن ّية.

المجاالت

الممارسات
المهن ّية
المتخصصة

المهني
التطوير
ّ
المستمر

العالقات المهن ّية

األخالق ّيات
المهن ّية

الكفايات

مفهوم إدماجي

والسلوك ّيات واالتّجاهات التي يجب على
تعكس المعارف والمهارات
ّ
ّ
ّ
المعني أن يكتسبها ويوظفها بأشكال مختلفة يف وضع ّيات
الشخص
ّ
متن ّوعة
بشكل ي ّتصف بالعموم ّية
ُتصاغ
ٍ
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ـم تجســيد الكفايــة
كل مجــال مجموعــة مــن الكفايــات ،تــوزّع ّ
يتضمــن ّ
كل كفايــة إىل عــدد مــن المك ّونــات ،حيــث يتـ ّ
ّ
ّ
الســلوك ّيات المتداخلــة ،ترجمــت
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ع
مجمو
أو
ـة،
ـ
ي
مهن
ات
ي
ـلوك
ـ
س
ـكل
ـ
ش
ب
ـة
ـ
ل
ث
المتم
ـا
ـ
ه
عناصر
ـتقاق
ـ
ش
ا
ـال
ـ
خ
مــن
ّ
ّ
ّ
ً
الحقــا.
إىل ممارســات عمل ّيــة ميدان ّيــة ،مــن المفتــرض أن تتحـ ّول إىل قناعــات مهن ّيــة

ّ
تشتق من عناصر الكفاية

المك ّونات

تتم ّثل بسلوك ّيات مهن ّية

سلوك ّيات متداخلة
ـم اقتــراح مجموعــة مــن المب ّينــات ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،وهــي عبــارة عــن ســلوك ّيات مهن ّيــة
ـم تـ ّ
ومــن ثـ ّ
تقيــس مك ّونــات الكفايــة ،وأدرجــت ضمــن منطــق تسلســليّ تتابعــيّ يف عمل ّيــة تحقيــق للكفايــة .حيــث ُتصــاغ
يتصف بالعموم ّية ،ويأيت المك ّون
ـكل ّ
الكفايات ومك ّوناتها ) (Poumay, M., Tardif, J., & Georges, F., 2017بشـ ٍ
بعدهــا يحـدّد مز يـدًا مــن العوامــل المرتبطــة بالكفايــة ،مــن دون أن تكــون أفعـ ً
ـال إجرائ ّيــة ّ
بالضــرورة ،وهــي تســهم يف
ً
ّ
الحقــا.
والمؤشــرات
وضــع المب ّينــات

سلوك ّيات إجرائ ّية

المب ّينات
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االٕطار
ّ

تقيس مك ّونات الكفاية

قابلة للمالحظة

الصــادرة سـ ً
ـابقا ،ســتتضمن مك ّونــات الكفايــة بعــض األفعــال اإلجرائ ّيــة الّتــي
غيــر أنّــه ،وتماشـ ًيا مــع األطــر المرجع ّيــة ّ
ـدل علــى العمــل المتعلّــق بإظهــار الكفايــة ،علــى أن تضــاف إليهــا معاييــر ضبــط وتحديــد للمســتوى المتو ّقــع.
تـ ّ
المهمــة ،أن ننتهــي بقائمــة طويلــة
لــذا ليــس مــن المســتغرب ،عنــد محاولــة توضيــح الكفايــات المطلوبــة إلكمــال هــذه
ّ
مــن الكفايــات .ومــا قــد يبــدو أحيانًــا تكــرا ًرا أو إعــادة هــو فقــط نتيجــة للتّداخــل بيــن مختلــف مياديــن العمــل ،مــا
مخصــص ومحـدّد ،ومــن
يجعــل مــن المســتحيل تعييــن مب ِّيــن ،علــى ســبيل المثــال ،خــاص بكفايــة واحــدة أو مجــال
ّ
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الطبيعــي أن ُتســتثمر الكفايــات المذكــورة يف هــذا اإلطــار المرجعــيّ يف تحســين جــودة األداء الفــرديّ والجماعــيّ يف
ّ
التّربيــة.

مك ّونات
متقاطعة

منهج ّية
العمل

كفايات
متقاطعة

والسياس ـ ّية
لذلــك يتو ّقــع مــن أميــن المكتبــة المتمكّــن ،يف بيئــة تتــواىل عليهــا األزمــات األمن ّيــة واالجتماع ّيــة
ّ
والصح ّيــة ،أن ُيبــدي ثباتًــا يف األداء ومرونــة ،وأن يلتــزم األنظمــة والقوانيــن مــع اإلبقــاء علــى االبتــكار،
واالقتصاديّــة
ّ
ويبقــى علــى تواصــل دائــم مــع بيئتــه ،وان تكــون إدارة األزمــات يف صلــب اهتماماتــه ،وأن يكــون هــو نفســه عامـ ًـا
أساسـ ًّيا للتّغييــر والتّطويــر والتّحســين مــن خــال وعيــه لــدوره يف بنــاء الفــرد والمجتمــع والوطــن عــن طر يــق غــرس
قيــم األخــاق ،والمســاواة ،والــودّ ،والمواطنــة ،وال ّدمــج ،والتّك ّيــف.
أن هذا اإلطار يفيد كأداة عمل ّية ُتستخدم يف أوج ٍه عدّة:
تجدر اإلشارةّ ،
•صياغة التّوصيف الوظيفيّ.
•وضع معايير اختيار أمناء المكتبات.
•وضع برامج اإلعداد األساسيّ.
•تصميم خطط التّطوير المهنيّ المستم ّر.
•إقرار آل ّيات التّقويم المستم ّر لألداء وأدواتها.
نتم ّنــى لهــذا اإلطــار المرجعــيّ ،أن يكــون أداة غن ّيــة وواضحــة ،يَســهل علــى أساســها صياغــة الموقــع الوظيفــيّ ألميــن
المكتبــة يف جميــع مراحــل التّعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ ،ووضــع برامــج إعــداد لعناصــر المجتمــع المدرســيّ
وعلــى األخـ ّـص ألمنــاء المكتبــات وبرامــج التّدر يــب والتّطويــر المهنــيّ المســتم ّر.
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الجزء ّ
الثاين:
المرجعي لكفايات أمين المكتبة
اإلطار
ّ
المتخصصة ()SPP
المجال األ ّول :الممارسات المهن ّية
ّ

المتخصصة ()SPP
المجال األ ّول :الممارسات المهن ّية
ّ

كل مهنــة بنتيجــة خبرتــه ،وتعكــس الكفايــات المطلوب
هــي عبــارة عــن التّص ّرفــات
والســلوك ّيات الّتــي يبديهــا صاحــب ّ
ّ
اعتمادهــا يف أداء هــذه المهنــة.
الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.SPP.MGMT
ُيظهر مهارات اإلدارة

LBR.SPP.MGMT 1
خططــا تنســجم مــع ال ّرؤيــة
يَ َضــع
ً

LBR.SPP.MGMT 1
خطة
ُ .aيتَر ِجم المشروع
المؤسسايت إىل ّ
ّ
عمل للمكتبة.
ّ
.bيَ ّتخِذ اإلجراءات اللزمة لضمان تنفيذ
الخطة الموضوعة.
ّ
ً
للخطة
.cيَق َترِح لوائح موارد تربو يّة وفاقا
ّ
السنو يّة.
ّ
خطة َعمل المكتبة يف ضوء
ُ .dيعدّل ّ
التّقويم.

LBR.SPP.MGMT 2
المكتبة
ُيدير َعمل َ

LBR.SPP.MGMT 2

وال ّرســالة والقِ َيــم

ظهر مهارة تنظيم الوقت يف إدارة عمل
ُ .aي ِ

المكتبة.

ظهر مهارة إدارة المكان.
ُ .bي ِ

السنو يّة للمكتبة.
ُ .cي َ
ح ّض ُر الموازنة ّ

المكتبة بما تتيحه الموازنة
ُ .dيدير إنفاق َ

الصرف.
المرصودة وما يتماشى مع أولو يّات َّ

ُ .eيالئِم باستِمرار بين موازنة المكتبة وخطط
عملها المختلفة ومشاريعها المتن ّوعة.
حفظ ِس ّ
 .fيَ َ
جلت النّفقات.
 .gيَ َض ُع َقواعد وإرشادات للمعلّمين

حسن استخدام الموارد.
والمتعلمين تضمن ُ

حدّد تَجهيزات وموارد مختلفة مبر ًرا الحاجة.
ُ .hي َ
ُ .iي َو ّظف التّجهيزات والموارد التّكنولوج ّية
لزيادة الفعال ّية وتحسين تعلّم المتعلّمين.

 .jيَرتَكِز يف ُممارساته المِ هن ّية إىل المعطيات
والبراهين واألدلّة العلم ّية.
ُ .kيق ِّوم العمل واإلنجازات على المستوى

الفرديّ والجماعيّ.
ُ .lي ّ
نظم تقارير تع ّبر عن أداء المكتبة بمختلف
عناصرها.

 .mيَ َضع ِسياسة اختيار المراجع باالتّساق مع

العامة والتّربو يّة المعتمدة.
المبادئ
ّ
ُ
ُ .nيتقِ ن لغة أجنب ّية (الفرنس ّية أو اإلنكليز يّة)
لم باألخرى إىل جانب اللّغة العرب ّية األ ّم.
وم ّ
ُ
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LBR.SPP.MGMT 3
ُيدرِج ال ُبعدين التّغييريّ
لمختلف
والتّطويريّ يف إدارته ُ
الموارد المتاحة

LBR.SPP.MGMT 3
ُ .aيتابِع باستمرار عمل ّيات التّغيير والتّطوير.
ُ .bيدخِل برامج نظم مكتب ّية جديدة.
حث بِشكل دائم عن الموارد التّعليم ّية
 .cيَب َ
الحديثة.
ُ .dيعدّل النِّظام والعمل ّيات المعتمدة يف
المكتبة يف ضوء المستجدّات التّربويّة
الحديثة.
ُ .eيق ّيم دَور يًّا عمل المكتبة واألنشطة ذات
الصلة من أجل التّطوير.
ّ

الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.SPP.TL
ُيساهِ م يف إنجاح َعمل ّية
التّعليم والتّعلّم

LBR.SPP.TL 1
المناهــج الدِّراس ـ َّية
يَر بِــط بَيــن َ
وخدمــات المكتبــة

LBR.SPP.TL 1
 .aيَ َّطلع على المناهج الدّراس ّية.
المفاهيم والمحتويات
 .bيَ َّطلِع على َ
المعرف ّية للمواد التّعليم ّية.
 .cيَ ّطلِع على ارتباط تد ُّرج المفاهيم
الصف والمرحلة
والمحتويات بمستوى ّ
التّعليم ّية.
للمتعلّمين الموارد التَّعليم ّية
ُ .dيو ِّفر ُ
المرتبطة بالمنهج.

LBR.SPP.TL 2
ُيوا كِب التّط ّورات التّربويّة

LBR.SPP.TL 2
جهات التّربو يّة الحديثة.
 .aيَتَر ّقب التّو ّ

ُ .bيتابِع التّط ُّورات التّربوية المرتبطة بعمله.

دمج التَغ ّيرات المستجدّة يف السياسات
 .cيَ ُ

التربوية يف عمله اليوميّ.
 .dيَق َترِح تَزويد المكتبة بالموارد والمنشورات
واإلصدارات الحديثة.
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LBR.SPP.TL 3
المتعلّمين للقِ يام
يَ َ
دعم ُ
بالمشاريع واألنشطة المدرس ّية

LBR.SPP.TL 3
المتعلِّمين يف اختيار الموارد
ُ .aيو ِّ
جه ُ
المناسبة لحاجاتهم.
ُ .bي ّ
أنشطة تربو يّة داعمة.
نظم ِ
المتعلّمين يف
ُ .cيعزّز استقالل ّية ُ
مشاريعهم وأعمالهم البحث ّية.
المتعلِّمين.
ُ .dيعزِّز َمهارة االستقصاء لدى ُ
المتعلّمين يف منهج ّية
ُ .eيط ِّور َمهارات ُ
البحث.
بالمهارات الحيات ّية.
ُ .fيدرِج أنشطة مرتبطة َ
ُ .gيح ّفز المتعلّمين على االبتكار واإلبداع يف
المشاريع واألنشطة.
ُ .hي ّ
نظم بَرنامجا ً النخراط المتعلّمين يف
دعم عمل المكتبة.

LBR.SPP.TL 4
ِس
ُيط ِّور لدى ُ
المتعلِّمين ح ّ
النَّقد والموضوع َّية

LBR.SPP.TL 4
ُ .aي ّ
أنشطة ُمختلفة تح ّفز المتعلّمين
نظم ِ
على المطالعة.
المتعلّمين على اعتماد
ُ .bيش ّ
جع ُ
المعطيات والبراهين واألدلّة العلم ّية يف
ُ
أعمالهم ومشاريعهم البحث ّية.
وحل المشكالت.
ُ .cيعزّز التّفكير النّقدي
ّ
الموضوع َّية يف النّقد والتّحليل.
ُ .dيعزِّز َ

LBR.SPP.TL 5
المستفيدين يف اختيار
يَ َ
دعم ُ
الموارد التّربويّة والتّعليم ّية
َ
المناسبة

LBR.SPP.TL 5
ومصادر داعمة
للمعلّمين َمراجع َ
ؤمن ُ
ُ .aي ّ
للعمل ّية التّعليم ّية – التّعلّم ّية.
أنشطة لألهل يَدعمهم يف
ُ .bيؤمن بَرنامج ِ
متابعة مسيرة أبنائهم التّربو يّة.
تخصصة َ
لفريق َعمل
ُ .cيقدّم استشارات ُم ّ
المدرسة يف اختيار وتنظيم الموارد.
ؤمن للمتعلّمين الموارد التّربويّة
ُ .dي ّ
وال ّثقاف ّية ال ّرقم ّية وغير ال ّرقم ّية المناسبة
والدّاعمة.
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الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.SPP.DOCS
المعلومات
ُيجيد تَوثيق َ

LBR.SPP.DOCS 1
حدًا للتَوثيق
ِظاما مو ّ
ُيط ّبق ن ً

LBR.SPP.DOCS 1
المصادر
 .aيَستَخدِم
نظاما لتَوثيق َ
ً
والمراجع الورق ّية.
َ
المصادر
َوثيق
ت
ل
ا
نظام
ِم
د
َخ
ت
س
 .bيَ
َ
ً
والمراجع ال ّرقم ّية.
َ
َ
المراجع الواردة وفا ًقا لبرامج
س
ر
ه
ف
َ
ُ .cي ِ
التّصنيف المعتمدة.
جا رقم ًّيا لتنظيم عمل ّيات
 .dيَعتَمد بَرنام ً
اإلعارة.
ُ .eي ّ
نظم تَقارير رقم ّية َشهر يّة وفصل ّية
وسنو يّة عن نشاطات المكتبة.

LBR.SPP.DOCS 2
حسن توزيع
ُيشرِف على ُ
المراجع والموارد وفا ًقا
لتصنيفها باستمرار

LBR.SPP.DOCS 2

 .aيَستَخدِم َمجموع ًة متكامل ًة من مك ّونات

جمع وتخزين وتوفير المعلومات والمعارف

والمنتجات الرقم ّية.

والموارد التّربو يّة وال ّثقاف ّية
المراجع
َ
ُ .bيصنّف َ

ً
والصفوف
منطلقا من المناهج والمراحل
ّ
والمواد التّعليم ّية.

حدة وواضحة
 .cيَتأ ك ّد من آل ّية تَرقيم وترميز مو ّ
وسهلة التّعامل معها.

المراجع والموارد
ُ .dيرا ِجع تَوزيع تَصنيف َ

بشكل دوريّ.

LBR.SPP.DOCS 3
الموارد وفاقاً
ُيحاف ُِظ على كا ّفة َ
لطبيعتها

LBR.SPP.DOCS 3

 .aيَ َض ُع آل ّية واضحة إلعارة الكُتب والمراجع.
المحافظة على الممتلكات
عمم ثَقافة ُ
ُ .bي ّ
والموارد.

المحافظة على الموارد
ُ .cيشدّد على َضرورة ُ
وجودتها خالل االستعمال يف المكتبة.

المراجع والكتب
ُ .dيشدّد على َضرورة إعادة َ

تم استالمه من قبل
الورق ّية بشكلها الذي ّ
المستفيد.

المراجع والكتب
ُ .eيرا ِجع باستمرار َلوائِح َ
المعارة.

جهوزية ال َوسائل التّكنولوج ّية
 .fيَح َرص على ُ
لالستخدام.
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الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.SPP.INFO
المعلومــات
يَس ـتَخدِم نُ ُظــم َ
يف العمــل

LBR.SPP.INFO 1
فعل استخدام التّكنولوجيا يف
ُي ّ
العمل ّيات اليوم ّية

LBR.SPP.INFO 1
المستفيدين عمل ّية االنتقال من
ُ .aيس ّهل على ُ

االستخدام الوريقّ إىل االستخدام ال ّرقميّ.
ُ .bيتيح لِجميع المستفيدين خدمة الوصول إىل

المعلومات إلكترون ًّيا.

الموارد ال ّرقم ّية لتلبية حاجات التّعليم
دمج َ
 .cيَ ُ
والتّعلّم.
فعل استخدام التِّكنولوجيا يف ال َبحث
ُ .dي ّ

وتَحليل المعلومات.

ُ .eيح ّف ُز المستفيدين على استخدام

التّكنولوجيا يف عمل ّية التّعليم والتّعلّم.

ُ .fين ّوه بالمستفيدين الذين يستخدمون
التّكنولوجيا.

LBR.SPP.INFO 2
المواقع
يَ َضع ِسياسة الستخدام َ
نصات اإللكترون ّية باالتّساق
والمِ ّ
العامة والتّربويّة
مع المبادئ
ّ
المعتمدة

LBR.SPP.INFO 2
ُ .aي َو ّفر بَرامج وتطبيقات تَضمن ُسهولة الولوج
والمنصات اإللكترون ّية الموثوقة .
اىل المواقع
ّ
ّ
ُ .bي َو ّفر برامج تضمن حماية المتعلمين من
الولوج إىل مواقع غير آمنة.

 .cيَق َترِح على ُمدير المدرسة االشتراك يف
نصات الكترون ّية تَخدم العمل ّية
َمواقع ومِ ّ

التّعليم ّية.
ّ
نصات
المواقع والمِ ّ
ُ .dيو ّ
المتعلمين إىل َ
جه ُ
اإللكترونية المناسبة .

والمواقع وال َبرامج
نصات
 .eيَ َضع الئحة بالمِ ّ
َ
جان ّية المناسبة.
الم ّ
اإللكترونية َ

والمواقع
نصات
 .fيَتَأ ك ّد مِ ن استخدام المِ ّ
َ
ّ
اإللكترون ّية المناسبة لعمل ّية التّعليم والتّعلم.
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المرجعي لكفايات أمين المكتبة
االٕطار
ّ
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الجزء ّ
الثاين:
المرجعي لكفايات أمين المكتبة
اإلطار
ّ
المجال ّ
الثاين :العالقات المهن ّية ()PR
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المجال ّ
الثاين :العالقات المهن ّية ()PR

الفعــال مــع مختلــف الفرقــاء المعن ّييــن بالمهنــة ،والمســتفيدين منهــا ضمــن عالقــات مهن ّية محدّدة،
تعنــي التّواصــل
ّ
مؤسســات المجتمــع المــدينّ بهــدف ر بــط المدرســة بالمجتمــع للتّنمية والتّطوير.
ومــع
ّ
الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.PR.COMM.SKILL
الفعال
ُيتقن التّواصل
ّ

LBR.PR.COMM.SKILL 1
ّواصل
وأصول الت ُ
ُيط ّبق َمبادىء ُ
الفعال
ّ

LBR.PR.COMM.SKILL 1
ناشطا.
ُ .aيصغي إصغا ًء
ً
 .bيَستَخدِم ُلغة واضحة يف التّواصل
ّ
الشفهيّ والكتايبّ.
ُ .cيتقِ ن اللّغة المعتمدة بشكل سليم
ومناسب يف مختلف المواقف.
الفعال مع الوسائل
ّواصل
ّ
 .dيَقوم بالت ُ
اإلعالم ّية عندما تدعو الحاجة وبنا ًء على
موافقة رئيسه المباشر.
ّواصل والتّقن ّيات المالئمة
 .eيَختار َقناة الت ُ
للمواقف .
 .fيَح َترِم أصول وأخالق ّيات استخدام قناة
التّواصل المختارة.
 .gيَستَخدِم ُلغة جسد تتناسب مع ال ّرسالة
والموقف.
ُ .hيع ّبر َعن األفكار والمعلومات بدقةّ
ووضوح.
ّ
شكل منظم بحسب
 .iيَعرِض أفكارِه ب ِ
ٍ
الموقف.
جعل عمل ّية التّواصل تتالءم مع رؤية
 .jيَ َ
المدرسة ورسالتها وأهدافها و ِق َيمها
واالستراتيج ّيات المتّبعة.
ّ
العالقات الشخص ّية
 .kيَ ِ
فصل بين َ
والمهن ّية.
ُ .lيجيد تَطبيق أصول التّفاوض والوساطة.
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LBR.PR.COMM.SKILL 2
يَتَمتّع ب َذكا ٍء انفعايلّ/عاطفيّ يف
ُممارساته المهن ّية

LBR.PR.COMM.SKILL 2
ُ .aيحدّد انفعاالتِه مم ّيزًا فيما بينها.

 .bيَتَحك ّم بانفعاالته خالل التّعامل مع مختلف
المستفيدين من خدمات المكتبة.

السلبية.
ُ .cيوا ِجه مشاعِ ره ّ

حصول
 .dيَح ُرص على َضبط النّفس يف أثناء ُ
التّجاوزات.

ُ .eيم ّيز بين ُمختلف انفعاالت المستفيدين من
خدمات المكتبة.

 .fيَح َترِم مشاعر جميع المتعاملين مع المكتبة.

تلمس ُمشكالت المتعاملين مع المكتبة.
 .gيَ َّ
تعاطف مع اآلخرين يف خالل عمل ّية
 .hيَ َ
التّواصل معهم.

 .iيَستَجيب إىل احتياجات المستفيدين من
خدمات المكتبة بإيجاب ّية.
ُ .jيقنع اآلخرين و ُيؤثّر فيهم يف ما يتعلّق
بالموارد التّربو يّة المرتبطة بحاجاتهم.

جه انفعاالتِه نحو تحقيق أهدافه.
ُ .kيو ّ

المدرسيّ على القِ راءة مختا ًرا
المجتمع َ
ُ .lيحفزّ ُ

استراتيج ّيات مالئمة.

حلول يف مساعدة قاصدي المكتبة
 .mيَبتَكر ال ُ
يف تحديد اختياراتهم.

LBR.PR.COMM.SKILL 3
يَ ُ
المكتبة يف
نشر ِ
أنشطة َ
ّواصل
ُمختلف وسائل الت ُ
حة
المتا َ

LBR.PR.COMM.SKILL 3
الخاصة بالمدرسة
نصة التّواصل
ّ
 .aيَعتَمِ د مِ ّ
).(…...-Facebook-website

المكتبة على موقع المدرسة.
ُ .bيحدِّث َصفحة َ
المكتبة على ُمختلف مك ّونات
عمم ِ
أنشطة َ
ُ .cي ِّ
المجتمع المدرسيّ.
ُ .dيعلِن عن أنشطة المكتبة عبر مختلف
وسائل التّواصل المتاحة.
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LBR.PR.COMM.SKILL 4
ّواصل بين
ُيط ِّبق َع َمل ّية الت ُ
الفرقاء

LBR.PR.COMM.SKILL 4
المصاغة من
 .aيَ َّت ِبع استراتيج ّيات الت ُ
ّواصل ُ
قِبل إدارة المدرسة والّتي تحدّد األهداف
والقنوات.

وظف َ
ُ .bي ّ
والموارد المالئمة
المتاحة
َ
القنوات ُ

إلمكان ّيات المدرسة وثقافة المجتمع يف تعزيز

التّواصل مع اآلخرين (موارد تكنولوج ّية-رقم ّية-

وغيرها).

 .cيَس َتخِدم التّعابير المهن ّية يف تواصله مع

اآلخرين.

ُ .dين ّفذ المراسالت ال ّرسم ّية.
بعناصرها
ِ
ّواصل
ُ .eيحلّل آليات َ
وعمل ّيات الت ُ
كا ّفة.

 .fيَ ّتخِذ القرارات بِنا ًء على نتائج التّحليل.
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الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.PR.RELATIONSHIPS
ّ
والشرا كات
ُيعزّز العالقات
الدّاخل ّية والخارج ّية

LBR.PR.RELATIONSHIPS 1
نمي ا َلعالقات اإليجاب ّية بين
ُي ّ
المجتمع
ُمختلف عناصر ُ
المدرسيّ

LBR.PR.RELATIONSHIPS 1
ُ .aيشارِك ُمختلف أفراد المجتمع
المدرسيّ يف المناسبات االجتماع ّية.
ُ .bيو ّفر بيئة ُمح ّفزة للعمل يف المكتبة
(المطالعة ،البحث.)...
الطفل.
ُ .cيط ّبق سياسة حماية ّ
ّ
السلوك اإليجايبّ لدى المتعلمين.
ُ .dيعزّز ُ
ُ .eي ّ
حلقات ثقاف ّية محورها المجتمع
نظم َ
المدرسيّ.
ُ .fي ّ
أنشطة تربويّة وثقاف ّية يف المدرسة.
نظم ِ
ُ .gي ّ
نظم َرحالت ثقاف ّية.

LBR.PR.RELATIONSHIPS 2
ُيط ّور ّ
الشرا كات بين المدرسة
ّ
والمجتمع المحليّ والتّربويّ

LBR.PR.RELATIONSHIPS 2

 .aيَبني َشرا كات َمع أمناء المكتبات يف
المدارس األخرى.

 .bيَبني َشرا كات َمع المكتبات العامة يف
المنطقة.

تهم المجتمع
المتعلمين يف بحوث ّ
ُ .cيشرِك ُ
المحلّيّ.
وطد َعالقات مع الخ ّر يجين بِهدف دَعم
ُ .dي ّ
المكتبة وأنشطتها.

 .eيَقتَرح َعلى إدارة المدرسة مشاركة

الخ ّر يجين يف الحياة المدرس ّية من خالل

دعوتهم إىل حضور المناسبات التي ُتعدّها
مكتبة المدرسة.

ُ .fيساهِ م يف تَفعيل النّاديّ المدرسيّ.
ُ .gيشارِك ب ِ َفعال ّية يف األن ّشطة الّتي يقيمها
المجتمع المحلّيّ.
ُ
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الجزء ّ
الثاين:
المرجعي لكفايات أمين المكتبة
اإلطار
ّ
المجال ّ
المهني المستم ّر ()CPD
الثالث :ال ّتطوير
ّ
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المجال ّ
المهني المستم ّر ()CPD
الثالث :ال ّتطوير
ّ

هــي عمل ّيــة نمـ ّو مســتم ّرة وشــاملة ،تهــدف إىل تحســين الكفــاءة المهن ّيــة واألداء ،مــن خــال أنشــطة متن ّوعــة قائمــة
علــى تقويــم مســتمر لــأداء والتّفكّــر بــه.
الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.CPD.PRF
ُيط ّور أدا َءه المِ َهني

LBR.CPD.PRF 1
يَتَفك ّر يف أدائِه

LBR.CPD.PRF 1
ُ .aي َ
خ ّصص َوقتًا للتّفكير يف أدائه المهنيّ.
المستفادة من
 .bيَستَخلص الدّروس ُ
ممارساته المهن ّية.
ُ .cي َوثّق ال ُ
يتوصل إليها.
خالصات التي
ّ
ُ .dيط ِّور باستمرار كَفاءتِه العلم ّية والعمل ّية.

LBR.CPD.PRF 2
خطة تَطوير ذايتّ
يَبني ّ

LBR.CPD.PRF 2
ً
ُ .aيحدّد حاجاتِه التّدريب ّية انطالقا من ممارساته
المهن ّية.

خطة تطوير ذايتّ بنا ًء لحاجاته تراعي
 .bيَ َضع ّ

المستجدّات والتّطورات التّربو يّة.
خطته َقيد التنفيذ.
 .cيَ َض ُع ّ
خطته باستمرار.
ُ .dيق ّيم تَنفيذ ّ

LBR.CPD.PRF 3
ظهر َمهارات الباحث
ُي ِ

LBR.CPD.PRF 3
تخصصه
ب على المطالعة يف إطار
ّ
ُ .aيواظِ ُ
وعمله.
ُ .bيحد ُ
ّث معلوماتِه باستمرار تَماش ًيا مع
مفهوم التّعلّم مدى الحياة.
المؤتمرات والفعال ّيات
ُ .cيشارِك يف ُ
التّربو يّة.
جا يف التّعلّم المستم ّر.
فسه نموذ ً
ُ .dيقدِّم ن َ َ
َشارك مع اآلخرين نَتائج األبحاث الّتي
 .eيَت
ُ
يطلع عليها.
ّ
 .fيَ َ
نفتِح على ُفرص التّعلّم مِ ن اآلخرين.
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الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.CPD.CULTURE
يَ َ
دعم ثَقافة التّطوير المِ َهنيّ
المستم ّر
ُ

LBR.CPD.CULTURE 1
حـ ّ
المكتبــة علــى
يَ ُ
ـث العامليــن يف َ
التَفكّــر يف أدائِهــم

LBR.CPD.CULTURE 1
ُ .aيطلِع العامِ لين يف المكتبة على الئحة
الكفايات المطلوبة وعلى توصيف عملهم.
ؤمن ُف َرص الحصول على الدّعم ّ
اللزم
ُ .bي ّ
للتّفك ّر الفرديّ والجماعيّ.
ُ .cي ّ
سمح للتّفك ّر يف األداء.
نظم َم ّ
حطات تَ َ

LBR.CPD.CULTURE 2
خطة تَطوير أداء العامِ لين
يَق َترِح ّ
يف المكتبة

LBR.CPD.CULTURE 2
االطالع على برامج تبادل
ؤمن ُفرص ّ
ُ .aي ّ
الخبرات وبناء القدرات المتن ّوعة.

رصد الحاجات التّدريب ّية لجميع العاملين يف
 .bيَ ُ
المكتبة.

ُ .cيحدّد خطط تَطوير مهنيّ فرديّة وجماع ّية.

 .dيَستَخدِم بَرنامج التّدريب المستم ّر القتراح
مشاركة العاملين بحسب حاجاتهم.
ؤمن ُف َر ًصا ُمتن ّوعة للتّنمية المهن ّية
ُ .eي ّ

للعاملين.

ُ .fيقدّم اقتراحات ُمختلفة ُتثري برامج التّطوير
المهنيّ للعاملين يف المكتبة.

LBR.CPD.CULTURE 3
ُيو ّفر منا ً
خا ل َوضع خطط التّطوير
المهنيّ المستم ّر َقيد التّنفيذ

LBR.CPD.CULTURE 3
المعلّمين واإلدار يّين والعامِ لين
ُ .aيطلِع ُ
ّ
على جميع فرص التّطوير التي بين يديه.
ُ .bيسان ِد العاملين يف تطبيق ما تد ّر بوا
عليه.
سهم عند الحاجة يف تأمين ُمستلزمات
ُ .cي ِ
مشاركة العاملين يف أنشطة تطوير األداء.
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LBR.CPD.CULTURE 4
ُيق ِّوم أداء العاملين يف المكتبة
بنا ًء على مرجع كفاياتهم
وتوصيف مهامهم

LBR.CPD.CULTURE 4
ُ .aيق ِّوم األداء من خِالل تطبيق نظام تقويم
متعدّد المصادر ومتن ّوع األدوات.
ُ .bيق ِّوم األداء لِتَحديد األولو يّات والحاجات
بالتّشارك مع الفرقاء.
ُ .cيناق ُ
ِش خالصة تقويم األداء مع العاملين
أنفسهم.
 .dيَ ُ
رصد أثر بَرنامج التّطوير المهنيّ
تبعا لنظام
المستم ّر يف تط ّور األداء الفعليّ ً
التّقويم.
حول
ُ .eيعطي تَغذِية راجعة للعاملين َ
ُمستوى أدائهم واقتراح آل ّيات التّحسين.

LBR.CPD.CULTURE 5
دعم تطوير اداء العامِ لين يف
يَ َ
المكتبة

LBR.CPD.CULTURE 5
 .aيَ َضع آل ّية تَنظيم عِ مل المكتبة.
ُ .bيط ّبق آل ّية ُمسا َءلة تعزّز المسؤول ّية لدى
العاملين.
جه رسائل وكتب شكر وتقدير
ُ .cيو ّ
للعامِ لين لقاء األداء المتم ّيز.
ثمن ُمبادرات العاملين للتّطوير.
ُ .dي ّ
ُ .eيعزّز روح الفريق.
حوافز للعاملين المنخرطين يف
 .fيَقتَرح ال َ
دينام ّية التّطوير ال ّذايتّ.
ؤمن ُفرص المشاركة يف أبحاث إجرائ ّية.
ُ .gي ِّ
ُ .hيقدّم إقتراحات مختلفة ُتثري مواضيع
األبحاث اإلجرائ ّية.
رك مع العاملين نتائج األبحاث
 .iيَتشا َ ُ
اإلجرائ ّية.
حول مشاريع األبحاث
ُ .jيقدِّم تَغذي ًة راجعة َ
اإلجرائ ّية المقترحة.
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المجال ال ّرابع :األخالق ّيات المهن ّية ()PE

الضابطة ألداء ّ
هي مجموعة من الكفايات ّ
الشخص يف أثناء ممارسته المهنة.
الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.PE.PRINCIPLES
والمبادئ
جسد القِ َيم
َ
ُي ّ
األخالق ّية يف األداء

LBR.PE.PRINCIPLES 1
ُيط ّبق أخالق ّيات المِ هنَة

LBR.PE.PRINCIPLES 1
ُ .aيحافِظ على ُ
خصوص ّية اآلخر
والمعلومات المِ هن ّية ّ
المتعلّقة
َ
الشخص ّية ُ
به.
المعلومات التي
ُ .bيحافظ على ِس ّر ية َ
يطلع عليها بحكم وظيفته.
ّ
المعلومات.
ُ .cيحافظ على أمانة نَقل َ
َ
 .dيَلتزم َ
القواعد النّاظِ مة يف أخذ القرار
الصادرة عنه.
والنّتائج ّ

LBR.PE.PRINCIPLES 2
المنظومة القِ َيم ّية يف
يَعكِس َ
والمواقف
الممارسات
َ
جميع ُ

LBR.PE.PRINCIPLES 2
 .aيَعكِس يف ُسلوك ّياته األخالق ّيات المهن ّية.

الئق يف موقعه الوظيفيّ.
 .bيَظ َهر ب ِ َمظ َهر
ٍ
ُ .cيمارِس ال ّرقابَة ال ّذات ّية يف أثناء أدائه ألعماله.
 .dيَح َترِم التّن ّوع الفِ كريّ وال ّثقايفّ.
حة واألفكار بحياديّة
المطرو َ
 .eيَتق ّبل اآلراء َ
وموضوع ّية.
العمل ومتطلّبات
ُ .fيوازِن بَين ُمتطلّبات َ
العاملين.

ُ .gيراعي ُ
الفروقات الفرديّة يف تعامله مع
المستفيدين من خدمات المكتبة.

 .hيَتبنّى المبادئ األساس ّية للمدرسة الدّامجة
حبة.
والمر ّ
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الكفاية

مك ّونات الكفاية

المب ّينات
هذه المب ّينات قد أُدرجت على سبيل
المثال ال الحصر

LBR.PE.LAWS
يَ ُ
نشر ثَقا َفة القانون يف إطار ِ
المؤسسة
ّ

LBR.PE.LAWS 1
يَتَبنّى االلتزام بِتَطبيق َ
القوانين
واألنظِ مة الدّاخل ّية

LBR.PE.LAWS 1
الصادرة عن وزارة
 .aيَلتزِم بالتَّعليمات ّ
التّربية والتّعليم العايل وعن المراجع
للمؤسسة التّربو يّة.
ال ّرسم ّية
ّ
ّ
الموظفين.
 .bيَل َتز ِ ُم بِتَطبيق ن ِظام
 .cيَل َتز ِ ُم بِتَطبيق األنظمة الدّاخلية
للمؤسسة.
ّ
الصادرة
 .dيَح َرص على تنفيذ التّعليمات ّ
عن رؤسائه وفا ًقا للتّسلسل اإلداريّ.
ُ .eين ّفذ تعليمات التّوصيف الوظيفيّ
وفا ًقا للتّسلسل اإلداريّ.
ُ .fين ّفذ األعمال المطلوبة بدّقة ويسلّمها يف
الوقت المحدّد.

LBR.PE.LAWS 2
يَعتَمِ د ثَقاف َة القانون

LBR.PE.LAWS 2
 .aيَ َضع َمص َلحة العمل فوق أيّ مصالح

شخص ّية.
ّ
 .bيَعتَمِ د على األدلة والبراهين يف المساءلة.
 .cيَل َتز ِ ُم القوانين والتّشريعات يف مختلف
المواقف والمناسبات.

من االلتزام بأخالق ّيات استخدام
 .dيَتَأ ك ّد َ
المعلومات.
َ
الملكية الفِ كر يّة.
 .eيَتَبنّى ثَقافة احترام ُ
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الجزء ّ
الثالث:
المصطلحات والمفاهيم وال ّرموز
الفصل األ ّول:
دليل المصطلحات والمفاهيم
الفصل ال ّثاين:
جدول ال ّرموز
الفصل األ ّول:
دليل المصطلحات والمفاهيم
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الفصل األ ّول :دليل المصطلحات والمفاهيم
كل مهنة
المتخصصة :هي عبارة عن التّص ّرفات
 1.الممارسات المهن ّية
والسلوك ّيات الّتي يبديها صاحب ّ
ّ
ّ
بنتيجــة خبرتــه ،وتعكــس الكفايــات المطلــوب اعتمادهــا يف أداء هــذه المهنــة.
الفعــال مــع مختلــف الفرقــاء المعن ّييــن بالمهنــة والمســتفيدين منهــا
 2.العالقــات المهن ّيــة :تعنــي التّواصــل
ّ
مؤسســات المجتمــع المــدينّ بهــدف ر بــط المدرســة بالمجتمــع
ضمــن عالقــات مهن ّيــة مح ـدّدة ،ومــع
ّ
للتّنميــة والتّطويــر.
المهني المستم ّر :هي عمل ّية نم ّو مستم ّرة وشاملة ،تهدف إىل تحسين الكفاءة المهن ّية واألداء،
 3.التّطوير
ّ
مــن خــال أنشــطة متن ّوعــة قائمــة علــى تقويــم مســتمر لــأداء والتّفكّــر بــه.
الضابطة ألداء ّ
 4.األخالق ّيات المهن ّية :هي مجموعة من الكفايات ّ
الشخص يف أثناء ممارسته المهنة.
ـي :يشــتمل علــى مجموعــة مــن األفــراد تربطهــم شــبكة مــن العالقــات االجتماع ّيــة الّتي
 5.المجتمــع المدرسـ ّ
ّ
تنظــم العالقــة الحاكمــة بيــن هــؤالء األفــراد وتحـدّد مســؤولياتّهم وأدوارهــم المختلفــة .ومــن هــؤالء األفــراد:
والمنســقون والمعلّمــون والمتعلّمــون واإلدار يّــون واألهل.ويتعــاون مجتمــع المدرســة
ومســاعد المديــر
ّ
للمؤسســة الّتــي يعملــون فيهــا.
مــن أجــل تحقيــق األهــداف المحـدّدة
ّ
 6.ثقافة الت ّ
ّ
الفعالة وجود توقعات إيجاب ّية لدى المعلّمين
ّوقعات العالية يف المدرسة :من سمات المدرسة
ّ
وأوليــاء األمــور وكذلــك المتعلّميــن تجــاه أدائهــم .فالتّو ّقعــات العاليــة والّتــي تكــون يف الوقــت ذاتــه متح ّديــة
وواقع ّيــة ،تســاعد يف تحفيــز المتعلّميــن وتشــجيعهم علــى بــذل المز يــد مــن الجهــد يف الدّراســة .ويشــمل
هــذا العامــل؛ التّو ّقــع العــايل مــن المتعلّميــن ومــن المعلّميــن ،إيصــال التّو ّقــع للمتعلّميــن وإشــعارهم بــه،

وتوفيــر تحـ ٍد ذهنــيّ.
 7.التّع ّلــم العميــق :يظهــر مــن خــال قيــام المتعلّــم بالبحــث عــن المعنــى ،وتحديــد المبــادئ واألفــكار ،ور بــط
الســابقة ،واســتخدام األدلّــة والبراهيــن يف أثنــاء التّفســير والمناقشــة وتكــون
المعلومــات الجديــدة بالخبــرة ّ
دافع ّيتــه داخل ّيــة ،وهــو مبنــيّ علــى ثالثــة أســس :تقديــم وضع ّيــة تطــرح تح ـ ٍد مــا لتفكيــر المتعلّــم  -مــا
يــؤدّي إىل رفــع دافع ّيــة المتعلّــم للتّعلّــم ويوصلــه إىل االنخــراط -وهــذا مــا ينتــج عنــه ضــرورة اســتخدام
ـل المشــكالت وهكــذا يصــل إىل التّمكّــن.
مهــارات حـ ّ
 8.العالقات الدّاخل ّية :تضم المدير ،واإلدار يّين ،والمعلّمين ،والعاملين ،والمتعلّمين ،واألهل ،والخّريجين.
 9.العالقــات الخارج ّيــة :تضــم المجتمــع المحلّــيّ ،ووزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل ،والمركــز التّر بــويّ للبحــوث
ّ
ومنظمــات دول ّيــة ،وســفارات خارج ّيــة ،ومــدارس أخــرى.
واإلنمــاء ومــا يم ّثلــه ،والتّفتيــش،
	 10.التّعلــم النّاشــط :هــو فلســفة تربويّــة تعتمــد علــى إيجاب ّيــة المتعلّــم يف الموقــف التّعليمــيّ ،وتشــمل
ـم
جميــع الممارســات التّربويّــة واإلجــراءات التّدريس ـ ّية الّتــي تهــدف إىل تفعيــل دور المتعلّــم ،حيــث يتـ ّ
التّعلّــم مــن خــال العمــل والبحــث والتّجر يــب ،واعتمــاد المتعلّــم علــى ذاتــه يف الحصــول على المعلومات
وا كتســاب المهــارات وتكويــن القيــم واالتّجاهــات.
	 11.ثقافــة المدرســة الدّامجــة :تهــدف المدرســة الدّامجــة إىل إتاحــة الفــرص أمــام المتعلّميــن جميعهــم ،علــى
الخاصــة لالنخــراط يف ال ّنظــام التّعليمــيّ انطال ًقــا مــن مبــدأ العدالــة وتكافــؤ
تن ـ ّوع ذكاءاتهــم وحاجاتهــم
ّ
إن
الفــرص ،ووفا ًقــا لمناهــج ومقار بــات تعليم ّيــة وأنشــطة تربو يّــة مك ّيفــة ووســائل إيضــاح مناســبةّ .
المفهــوم ّ
الشــامل لعمل ّيــة ال ّدمــج ،هــو أن تشــمل مــدارس التّعليــم العــا ّم المتعلّميــن جميعهــم بعيـدًا مــن
اعتبــارات ال ـ ّذكاء ،والموهبــة ،واإلعاقــة ،والمســتوى االجتماعــيّ واالقتصــاديّ والخلف ّيــة ال ّثقاف ّيــة للمتعلّــم.
ـكل متعلّــم بيئــة ترعــى ســامته الجســديّة
تؤمــن لـ ّ
	 12.ثقافــة المدرســة المر ّ
حبــة  :المدرســة المر ّ
حبــة ّ
واســتقراره العاطفــيّ وظــروف نم ـ ّوه النّفســيّ.
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ّ
مؤشــرات كثيــرة تتم ّثــل بتحقيــق ال ّنم ـ ّو وال ّتط ـ ّور األكاديمــيّ والمجتمعــيّ،
ـي اإليجــايبّ:
	 13.المنــاخ المدرسـ ّ
وتوافــر ج ـ ّو مــن االحتــرام وال ّثقــة المتبادلــة داخــل المدرســة ،وال ّثقــة العاليــة بال ّنفــس لــدى المتعلّميــن
والعامليــن مــع مراعــاة حقــوق اآلخر يــن ،كذلــك ال ّرضــا لــدى المتعلّميــن والمعلّميــن والعامليــن عــن
المنــاخ المدرســيّ ،والتّماســك لــدى أعضــاء المدرســة ،وتوافــر ّ
الشــعور باالنتمــاء لــدى جميــع مك ّونــات
المدرســة ،إىل جانــب التّجديــد مــن خــال االنفتــاح علــى التّحســين والتّغييــر ،وتوافــر ال ّرعايــة مــن خــال
إحســاس المتعلّميــن وجميــع العامليــن داخــل المدرســة بغيــرة اآلخر يــن علــى مصالحهــم ،إضافــة إىل
فعالــة داخــل المدرســة بمــا يســهم بالنّهايــة يف تحقيــق فعال ّيــة التّعلّــم
وجــود منهــاج وسياســات وإجــراءات ّ
ـل المشــكالت ،وقيــام المدرســة بتوفيــر المــوارد والمصــادر ّ
اللزمــة للتّعلّــم ال ّفعــال.
ومهــارة حـ ّ
ـم مــن خاللهــا تبــادل المعلومــات بيــن األفــراد مــن خــال
	 14.التّواصــل
ّ
الفعــال :التّواصــل هــو عمل ّيــة يتـ ّ
الصــوت) ،مكتوبًــا
الســلوك ّيات .قــد يكــون صوت ًّيــا (باســتخدام ّ
نظــام مشــترك مــن ال ّرمــوز أو العالمــات أو ّ
(باســتخدام الوســائط المطبوعــة أو ال ّرقم ّيــة علــى ســبيل المثــال :الكتــب والمجـ ّـات والمواقــع اإللكترون ّيــة
المخططــات أو ال ّرســوم البيان ّيــة) أو غيــر
أو البر يــد اإللكتــروينّ) أو بشــكل مــر يئّ (باســتخدام الخرائــط أو
ّ
إن مــدى جــودة نقــل هــذه المعلومــات
الصــوت)ّ .
لفظــيّ (باســتخدام لغــة الجســد واإليمــاءات أو نبــرة ّ
ّ
وتلقيهــا هــو مقيــاس لمــدى جــودة مهــارات التّواصــل
	 15.الـ ّـذكاء االنفعــايلّ :هــو القــدرة علــى معرفــة مشــاعرنا ومشــاعر اآلخر يــن ،وتحفيــز أنفســنا ،وإدارة انفعاالتنــا

وعالقاتنــا مــع اآلخر يــن بفاعل ّيــة ،والقــدرة علــى إثــارة الحماســة يف ال ّنفــس ،والمحافظــة علــى روح األمــل
وال ّتفــاؤل عنــد مواجهــة المشــكالت ،والتّعاطــف مــع اآلخر يــن ومعرفــة مــا يــدور بداخلهــم ،والقــدرة علــى
إقناعهــم وقيادتهــم.
ّأمل المتأنّ يف معتقداته
	 16.التّفكّر :هو االســتقصاء الواعيّ يف الممارســات المهن ّية الّتي يزاولها الفرد ،والت ّ
ـل ينقــل
وقيمــه وخبراتــه لل ّتع ـ ّرف إىل المشــكالت الّتــي يواجههــا وتحديدهــا بد ّقــة بهــدف الوصــول إىل حـ ّ
تلــك الممارســة مــن شــكل غيــر مرغــوب فيــه إىل ممارســة مســتقبل ّية أفضــل وأ كثــر تطـ ّو ًرا.
	 17.نظــام الجــودة :هــو مجموعــة مــن المســتندات المعتمــدة إلدارة الجــودة وهــي تعنــي نظــام اإلدارة والمراقبة
المؤسســة يف عمل ّياتهــا أو أنشــطتها المختلفــة للوصــول اىل الجــودة (ضمــان الجــودة ،المعاييــر،
لــدى
ّ
ّ
الشــهادات ،دليــل الجــودة).

	 18.المديــر :حســب ال ّنظــام الدّاخلــي لمــدارس ر يــاض األطفــال والتّعليــم األساســي ال ّرســمي القــرار رقــم
/1130م تار يــخ  2001/09/10المســؤول عــن المدرســة هــو كل مــن يكلّــف إدارة شــؤون المدرســة.
وحســب ال ّنظــام الدّاخلــيّ للمــدارس ال ّثانويّــة ال ّرســم ّية القــرار رقــم  590تار يــخ  1974/06/19المديــر
هــو كل مــن يكلّــف إدارة شــؤون الثانويــة .المديــر هــو المســؤول عــن المدرســة وهــو كل مــن ُيكلّــف إدارة
ّ
الموظفيــن العامليــن فيهــا.
شــؤونها وهــو ال ّرئيــس المباشــر لجميــع
	 19.النّاظــر :حســب ال ّنظــام الدّاخلــيّ للمــدارس ال ّثانويّــة ال ّرســم ّية وبنــا ًء القــرار  590تار يــخ ،1974/06/19
يختصــون بــه بيــن توجيــه ورعايــة
يقــوم النظــار بجميــع األعمــال الموكلــة إليهــم مــن قبــل اإلدارة علــى نحــو
ّ
نشــاطات واهتمــام بشــؤون التالميــذ وكل مــا يتعلــق بانضباطهــم ومراقبتهــم يف الملعــب ومراقبــة دوامهــم
وتنظيــم بطاقــات عالماتهــم وملفاتهــم الشــخصية .وبنــا ًء علــى اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات النّاظــر ســيتم
جهــات التّربو يّــة الحديثــة تتعـدّى
تعر يــف النّاظــر علــى أنّــه أحــد أهــم عناصــر اإلدارة المدرسـ ّية ،بحســب التّو ّ
مهمتــه المراقبــة والتّأ كّــد مــن تطبيــق ال ّنظــام والقوانيــنُ ،يتو ّقــع منــه يف إطــار عملــه بحســب المراجــع
ّ
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المناســب ،وموا كبــة المتعلّميــن يف مســار تط ّورهــم ونشــاطاتهم والمشــاركة مــع الهيئــة التّعليم ّيــة يف
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تحســين األداء الفريقــيّ علــى المســتويين التّعليمــيّ والتّر بــويّ.
المؤسســة،
	 20.إدارة األزمــات :هــي قيــام المســؤول بتو ّقــع المخاطــر المحتملــة والتــي مــن الممكــن أن تواجــه
ّ
والعمــل علــى تج ّنــب هــذه المخاطــر ،أو محاولــة التّخفيــف مــن ح ـدّة أثرهــا يف حــال ال ّتع ـ ّرض لهــا .إدارة
األزمــات تتطلّــب التّخطيــط الج ّيــد والتّحضيــر المســبق لمنــع حــدوث األزمــة أو لمواجهــة األزمــة عنــد
للمؤسســة،
حدوثهــا والتّخفيــف مــن أثرهــا واحتوائهــا والتّعامــل معهــا بنشــاط وإيجاب ّيــة إلعــادة االســتقرار
ّ
واالســتفادة مــن هــذه التّجر بــة لضمــان الجهوز يّــة األفضــل يف المســتقبل
الطــوارئ وتج ّنــب المخاطــر واالســتعداد لهــا.
	 21.إدارة حــاالت ّ
الطــوارئ :قواعــد لكيف ّيــة التّعامــل مــع حــاالت ّ
ّ
الصعيــد
والشــامل لضمــان اســتمرار يّة العمــل.
وهــي التخطيــط الج ّيــد
وتتضمــن التّدر يــب المســتمر علــى ّ
ّ
الطــوارئ والتّعامــل معهــا وإعــادة تــوازن
الفــردي والجماعــيّ لــكل عناصــر
المؤسســة لالســتجابة لحــاالت ّ
ّ
والمؤسســة بعــد حدوثهــا.
العمــل
ّ
المؤسســة ،وتقــوم
	 22.اإلدارة االســتراتيج ّية :هــي العمل ّيــة اإلدار يّــة التــي تضمــن تحقيــق أهــداف وغايــات
ّ
علــى وضــع رؤيــة واضحــة مــن خــال أهــداف مح ـدّدة وقابلــة للتّحقيــق ،وآل ّيــة لتحقيــق هــذه األهــداف
المؤسســة وقدراتهــا وتحليــل
ومدعمــة بدراســة كا ّفــة إمكانيــات
مبن ّيــة علــى صياغــة اســتراتيج ّية مناســبة،
ّ
ّ
المؤسســة ،الدّاخل ّيــة والخارج ّية،
البيئــة التّنافسـ ّية ،وتحديــد الفــرص المتاحــة والتّهديــدات التــي قــد تواجــه
ّ
مــع وضــع نظــام لتقويــم االســتراتيج ّيات.
	 23.أمين المكتبة المدرسـ ّية :يع ّرف هارود ) Harroud (1991أمين المكتبة المدرسـ ّية school librarian
بأنّــه «مكتبــيّ مؤ ّهــل مهن ًّيــا ّ
يوظــف لتنظيــم وتشــغيل مكتبــة يف مدرســة» .وبنــا ًء لإلطــار المرجعــيّ
لكفايــات أميــن المكتبــة ووفاقـا ً للرؤيــة المســتقبلية يذهــب تعر يــف أميــن المكتبــة إىل أبعــد مــن االهتمــام
بترتيــب وإعــارة الكتــب والمراجــع ،بــل إىل دعــم المتعلّميــن يف تطويــر تفكيرهــم ال ّنقــديّ وقدراتهــم
التّحليل ّيــة والتّعلّــم ال ـ ّذايتّ ،والمشــاركة مــع الهيئــة التّعليم ّيــة يف تطو يــر ممارســاتهم ،وإدارة الوصــول
للمعلومــات وحمايتهــا.
المنســق :حســب ال ّنظــام الدّاخلــي لمــدارس ر يــاض األطفــال والتّعليــم األساســي ال ّرســمي القــرار رقــم
	 24.
ّ
/1130م تاريخ  2001/09/10يكلّف المســؤول عن المدرســة أحد مد ّرســي مادّة مع ّينة القيام بمهام
المنســق،
الســنوات المنهج ّيــة .وألغــراض اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات
ّ
التنســيق مــع مد ّرســيها يف جميــع ّ
للمنســق مهــام تربو يّــة علــى صعيــد تحقيــق
والســريعة،
وتباعــا للتّغ ّيــرات وال ّتطـ ّورات الكثيــرة والمتن ّوعــة
ً
ّ
ّ
أهــداف المنهــج والمــادّة والمعلّميــن والمتعلّميــن وإدار يّــة علــى صعيــد اإلشــراف والتّخطيــط والتّطويــر
السياســات التّربو يّــة علــى المســتوى الوطنــي
المهنــيّ للمعلّميــن ،فهــو ذو كفايــات ثابتــة يف تطويــر ّ
السياســات مــن خــال ممارســاتهم وتط ّورهــم وتطويرهــم
والمؤسســايتّ فيدعــم المعلّميــن يف ترجمــة هــذه ّ
المســتم ّر.
وتتضمــن اإلجابــة عــن األســئلة
جــه عمل ّيــات التّقويــم
	 25.سياســة التّقويــم :مجموعــة مــن المبــادئ التــي تو ّ
ّ
التّاليــة:
•لماذا نق ّوم :للتّحسين أو للحكم على األداء.
•مــن يق ـ ّوم :تقويــم ذايت؟ تقويــم األقــران؟ تقويــم ال ّرئيــس؟ تقو يــم المــرؤوس؟ تقويــم مــن قبــل
المعن ّييــن؟ تقويــم  360درجــة؟
يتم التّقويم؟
•متى ّ
يتم التّقويم؟ ما هي األدوات المستعملة؟
•كيف ّ
•مــن يحصــل علــى نتائــج التّقويــم وكيــف تســتعمل هــذه النّتائــج؟ (McConnell, 2004) (Weiss,
)2005) (Dumont, Rochat, Berthiaume, & Lanarès, 2012
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المرجعي لكفايات أمين المكتبة
االٕطار
ّ

برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

	 26.تقويــم كفايــات وتقويــم أداء :يعتبــر تقويــم األداء ممارس ـ ًة ترتكــز إىل التّوصيــف الوظيفــيّ وتهــدف إىل
قيــاس مــدى وفاعل ّيــة تطبيــق مــا هــو متو ّقــع مــن ّ
الشــخص المعنــي ،بينمــا يرتكــز تقويــم الكفايــات علــى
اإلطــار المرجعــيّ للكفايــات وهــو يهــدف لقيــاس مــدى تمكّــن ّ
الشــخص المعنــي مــن الكفايــات المطلوبــة
ّحســن)Nagels, 2009( .
وفا ًقــا لجــدول تــد ّرج نوعــيّ معتمــد وذلــك لتحديــد مجــاالت ال ّتطـ ّور والت ّ
	 27.تقويــم  360درجــة :عمل ّيــة تقويــم تشــمل جميــع الجهــات الفاعلــة التــي لهــا ارتبــاط عنــد مســتوى
أعلــى وأدىن أو مماثــل يف العالقــة (ال ّرؤســاء والمرؤوســون والزّمــاء) ،مباشــر أو غيــر مباشــر (العمــاء
والمــوردون) يف ســياق عملهــم .تتيــح البيانــات الــواردة مــن جميــع الفرقــاء المعن ّييــن إجــراء تحليــل كامــل
ّ
مصممــة
خطــة تق ـدّم
ـم تقويمــه مــن أجــل تحديــد ّ
ّ
للموظــف الــذي يتـ ّ
وشــامل ودقيــق للملــف المهنــيّ
يصــا لــه)Garavan, Morley, & Flynn, 1997( .
خص ً
ّ
معينة.
لمهارة
المتتابعة
المستويات
لتحديد
يستخدم
دليل
تدرج:
جدول
	 28.
ّ
ّأمــل عنــد تعبئتهــا وتعكــس
	 29.بطاقــات تفكّــر :أداة مبن ّيــة علــى جــدول ال ّتــد ّرج المعتمد تســاعد يف عمل ّيــة الت ّ
الملمــح الحــايلّ ،والتفكّــر بــه)Perennoud, 2010( .
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ّ الفصل
المرجعي لكفايات أمين المكتبة
 جدول ال ّرموز لإلطار:الثاين
ّ
ACRONYM

PROFESSION AND
DOMAINS

المهنة والمجال

LBR

LIBRARIAN

أمين المكتبة

LDRSP

Leadership

القيادة

MGMT

Management

إدارة

SPP

Specialized Professional
Practices

الممارسات المهن ّية
المتخصصة
ّ

PR

Professional Relations

العالقات المهن ّية

CPD

Continuous Professional
Development

التّطوير المهنيّ المستمر

PE

Professional Ethics

األخالق ّيات المهن ّية

ACRONYM

COMPETENCIES

الكفايات

ال ّرقم

LBR.SPP.MGMT

Demonstrates
Management Skills

ظهر مهارات اإلدارة
ِ ُي

1

LBR.SPP.TL

Contributes to the Success
of the Teaching and
Learning Process

ُيساهِ م يف إنجاح عمل ّية
التّعليم والتّعلّم

2

LBR.SPP.DOCS

Knows Well How to
Document Information

ُيجيد تَوثيق المعلومات

3

LBR.SPP.INFO

Uses Information Systems
in Work

يَستَخدِم نُ ُظم المعلومات
يف العمل

4

LBR.PR.COMM.SKILL

Possesses Effective
Communication Skills

يَمتلك مهارات التّواصل
الفعال
ّ

5

64
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6

ُيعزّز العالقات
ّ
والشرا كات الدّاخل ّية
والخارج ّية

Strengthens Internal and
External Relationships and
Partnerships

LBR.PR.RELATIONSHIPS

7

ُيط ّور أدا َءه المِ َهنيّ

Improves his Professional
Performance

LBR.CPD.PRF

8

دعم ثَقافة التَطوير
يَ َ
المستم ّر
المِ َهنيّ ُ

Supports Continuous
Professional Development
Culture

LBR.CPD.CULTURE

9

يَتَفك ّر يف إشكال ّيات
المهنة

Reflects on The Problems
of the Profession

LBR.CPD.REFLECT

10

والمبادئ
جسد القِ َيم
َ
ُي ّ
األخالق ّية يف األداء

Embodies the Ethical
Values and Principles in
the Performance

LBR.PE.PRINCIPLES

11

يَ ُ
نشر ثَقا َفة القانون يف
ؤسسة
إطار ِ ُ
الم ّ

Spreads the Culture of Law
Within the Institution

LBR.PE.LAWS

مالحظة:
تباعــا ّ
ّ
الســابق (أميــن المكتبــة .المجــال .الكفايــة) علــى
للشــكل
ـيتم ً
ر بــط ال ّرمــز بالكفايــة سـ ّ
الموضــح يف الجــدول ّ
ســبيل المثــال.LBR.SPP.MGMT :
كل مك ّون كفاية سيرتبط رمز الكفاية به مع اعتماد التّرقيم )…،(1,2,3
كما ّ
وأن ّ
والمب ّينــات لهــا رمــز المكـ ّون ذاتــه والكفايــة ذاتهــا علــى أن يرتبــط بهــا التّرقيــم باعتمــاد األحــرف )… (a,b,cوذلــك بنــا ًء
إىل متطلّبــات التّرميــز.
على سبيل المثال:
مؤسســته يكــون ترميزهــا علــى هــذا ّ
الشــكل،)LBR.PE.LAWS( :
الكفايــة رقــم  :11يَنشــر ثقافــة القانــون يف إطــار
ّ
يرمــز علــى هــذا ّ
يرمــز علــى هــذا ّ
الشــكل
الشــكل ( ،)LBR.PE.LAWS 1والمب ّيــن األ ّول ّ
المك ـ ّون األ ّول ّ
).(LBR.PE.LAWS 1 a
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الئحة المراجع
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الئحة المراجع العرب ّية
األطــر المرجعيــة :دعــم جــودة التّعليــم يف لبنــان .)2017( .وزارة التربيــة والتعليــم العــايل -المركــز التر بــوي للبحــوث
واإلنمــاء -لبنــان.
اإلطــار المرجعــي لكفايــات المديــر يف جميــع مراحــل التّعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ .)2021(.المركــز التّر بــوي
للبحــوث واإلنمــاء -لبنــان.
أدوار اختصاصــي مركــز مصــادر التعلــم يف عصــر التكنولوجيــا الحديثــة  cybrarian journal -مجلــة علميــة محكمــة
 .25/7/2011برنامــج التطويــر المهنــي لإلدار يّيــن يف المــدارس الرســمية  -مشــروع اإلنمــاء التربوي-دليــل المــدرب -وزارة التّربيــة
والتّعليــم العايل-لبنــان.
بطاقــة وصــف وظيفــي ألميــن المكتبــة يف مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم العــايل يف المملكــة األردنيــة الهاشــمية
(مرحلة التعليم :أساسي – ثانوي) العام  2013 -األردن .https://apps.moe.gov.jo/files/actcards/pdf
تقديــر الكفايــة التربويــة للمكتبــات المدرســية يف المــدارس الحكوميــة األساســية يف فلســطين مــن وجهــة نظــر
مديريهــا -جامعــة النجــاح الوطنيــة فلســطين .2010/1/1 -
الجمهور يــة العربيــة الســورية -وزارة التربيــة -النظــام الداخلــي لمــدارس مرحلــة التعليــم الثانــوي العــام المعــدل
بالقــرار ذي الرقــم  443 /8تار يــخ 1437/9/20ه ـ الموافــق 2016/6/25
http://moed.gov.sy/site
دورات تدريب ّية للمنسقين -دار المعلمين والمعلّمات يف طرابلس – لبنان.
دورة تدريبيــة ألمنــاء المكتبات-عنوانهــا :مبــادىء تصنيــف الكتــب وفهرســتها-دار المعلمين والمعلمات –طرابلس-
لبنان.
القرار رقم  174المؤرخ يف  2مارس  1991الذي يحدد مهام األساتذة المسؤولين عن المادة يف التعليم األساسي
 مدارس التعليم االساسي يف الجزائر.https://sites.google.com/site/mihfadha/reglementation/9 -كفايــات أميــن المكتبــة المدرســية مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس الحكوميــة يف مدير يــة التربيــة والتعليــم لمنطقة
الزرقاء األوىل -مجلة جامعة دمشق – المجلد  - 26العدد .1/1/2010 - 2+1
الكفايــات المهنيــة لمــدراء مكتبــات كميــات جامعــة البصــرة  -مجلــة أبحــاث البصــرة ( العلــوم اإلنســانية ) المجلــد:
.1/1/2011 - 37

68

المرجعي لكفايات أمين المكتبة
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ـل البيئــة الرقم ّيــة  -مجلــة اوراق ثقافيــة  -مجلــة االداب
كفــاءات ومهــارات اختصاصــيّ المعلومــات يف لبنــان يف ظـ ّ
والعلــوم االنســانية .2019/7/19-2019
مــدى الحاجــة إىل تطويــر مناهــج تدر يــس علــم المكتبــات والمعلومــات يف ضــوء تط ـ ّورات متطلبــات العمــل مــن
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدر يــس يف الجامعــات األردنيــة وخ ّر يجيهــا  -دراســات ،العلــوم التربو يــة ،عــدد خــاص مــن
مؤتمــر كليــة العلــوم التربويــة بعنــوان  -مؤتمــر التعليــم العــايل يف الوطــن العــريب (.1/1/2017 - )2017
خطــة النهــوض التر بــويّ يف لبنــان .بيــروت :المركــز التر بــوي
المركــز التر بــوي للبحــوث واإلنمــاء (ّ .)CRDP). (1994
للبحــوث واإلنمــاء.
مشروع النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم األساسي -سوريا -وزارة التربية يف سوريا.
مشــروع اإلنمــاء التر بــوي الثــاين ( )EDPIIبرنامــج التطويــر المهنــي للمدير يــن واإلدارييــن يف المــدارس الرســمية
بالشــرا كة مــا بيــن :وزارة التربيــة والتعليــم العــايل و مركــز البحــوث التربو يــة  /مؤسســة بيرســون العالميــة الرؤيــة
اإلســتراتيجية  2016 2015-اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة العلميــة لكليــات التربيــة يف الجامعــات العربيــة
جامعــة اليرمــوك – المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن  4/25ولغايــة  27/4/ 2017إعــداد :د .نبيــل نقــوال قســطنطين
وزارة التربيــة والتعليــم العــايل .25/4/2017 -مهام األستاذ المسؤول عن المادة (المنسق) -
https://sites.google.com/site/mihfadha/reglementation/9
 .3/2/1991النظــام الداخلــي للمــدارس الرســمية االبتدائيــة والتكميليــة -وزارة التربيــة والتعليــم العــايل والمــدارس الرســمية
 -5/9/1968لبنــان.ال ّنظــام الدّاخلــي للمــدارس ال ّثانويّــة ال ّرســم ّية -القــرار رقــم  590تار يــخ  19/06/1974-الجر يــدة الرســمية -العــدد
 - 1لبنــان.
ال ّنظــام الدّاخلــي لمــدارس ر يــاض األطفــال والتّعليــم األساســي الرســم ّية -القــرار رقــم /2001-م 1130/تار يــخ
 - 10/09/2001لبنــان.
ال ّنظــام الدّاخلــي لمــدارس ر يــاض األطفــال والتّعليــم األساســي الرســم ّية  -القــرار رقــم  407تار يــخ 07/08/2000
الجر يــدة الرســم ّية  -العــدد 40 :تار يــخ  31/08/2000الصفحــة-3479- 3464 :لبنــان.
النظام الداخلي لمدرسة سيدة الناصرة -بيروت ،لبنان .
نظام العاملين يف المالك اإلداري والفني والمايل يف الجامعة اإلسالمية يف لبنان-الجامعة اإلسالمية يف لبنان.
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واقــع مكتبــات مــدارس مدير يــة تربيــة لــواء الرصيفــة مــن وجهــة نظــر أمنــاء وأمينــات المكتبــات فيهــا -كليــة العلــوم
التربوية – جامعة الزرقاء .1/1/2011 -
واجبــات ومهــام مســاعد مديــر المدرســة -مجلّــة آفــاق علم ّيــة وتربو يّــة  - 22/11/2016 -أحمــد عبــد الكر يــم
عمايــرة -إســترداد مــن.http://al3loom.com/?p=19888 :
وزارة التربيــة والتعليــم العــايلّ .)2016( .برنامــج التطويــر المدرســي يف المؤسســات التربو يــة لمراحــل التعليــم
العــام :تدر يــب فر يــق وزارة التربيــة والتعليــم العــايل  7و  8آذار  .2016مشــروع اإلنمــاء التّر بــويّ ال ّثــاين -لبنــان.
وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايلّ ( .)MEHE). (2016التقويــم الــذايت للمدير يــن (المعايير).مشــروع اإلنمــاء التر بــوي
الثاين ( -)EDPIIلبنان.
وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايلّ .)2016-2015(.برنامــج التطويــر المهنــي لإلدارييــن يف المــدارس الرســمية :دليــل
المــدرب  -مشــروع اإلنمــاء التر بــوي الثــاين  -EDP IIلبنــان
.
وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايلّ .)2016-2015( .وحــدة التخطيــط واإلدارة .برنامــج تنميــة القيــادة لــدى مديــري
المــدارس يف كل ّيــة التربيــة -العمــادة .الجامعــة اللبنانيــة -.لبنــان.
وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايلّ .)2016-2015( .الوحــدة التدريبيــة -القيــادة :أســاليب القيــادة -التخطيــط
االســتراتيجي -التجديــد واالبتــكار -التواصــل (برنامــج تنميــة القيــادة لــدى مديــري المدارس)-لبنــان.
وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايلّ ( .)2016/MEHE). (2015التقويــم الــذايت للمدير يــن (دليــل المد ّرب).مشــروع
اإلنمــاء التر بــوي الثــاين ( -)EDPIIلبنــان.
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