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ّ
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كلمة رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء
«التطويــر المهنــي المســتمر لمديــري المــدارس» كتــاب جديــد مختلــف عــن غيــره مــن األطــر المرجعيــة التــي يصدرهــا المركــز :إنّــه
مختلــف بعنوانــه وهاجســه ،بحجمــه وبنيــة محتــواه ،باســتنتاجاته وتوصياتــه ،وهــو مم ّيــز بدعوتــه أهل التربية اىل التطوير المســتمر
والتجديــد الدائــم ردّا لتحـدّي تغييــر متســارع ضاغــط ،يضعنــا أمامــه واقعنــا المعاصــر ،محلّيــا وعالميــا.
 -مختلف بعنوانه وهاجسه

ال يقـدّم هــذا الكتــاب نفســه إطــارا مرجع ّيــا لكفايــات التطويــر المهنــي لمديــري المــدارس ،آلن هاجســه األ ّول مقار بــة اإلدارة المدرســية
أهميــة إيجــاد إطــار مرجعــيّ نظــري ثابــت لكفايــات
والقيــادة التربويــة مقار بــة ميدانيــة عمالنيــة .ولكـ ّ
ـن هــذا ال يعنــي أنّــه يقلّــل مــن ّ

المؤسســة التربويــة .فلجنــة مشــروع التدر يــب للمدير يــن المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التربويّــة يف قســم اإلدارة التربويّــة
مديــر
ّ
ق ّدمــت لنــا هــذا اإلنجــاز المم ّيــز ،الــذي يسـ ّ
ـتحق الثنــاء ،يف إطــار برنامــج دعــم توفيــر التعليــم لجميــع األطفــال يف لبنــان ( )S2R2

وأرادته اســتكماال لمرحلة أوىل من هذا المشــروع ،أســفرت عن وضع « اإلطار المرجعي لكفايات المدير يف جميع مراحل التعليم
ـن اللجنــة لــم تقــف عنــد حــدود «مــا يجــب أن يكــون» مــن كفايــات مرجعيــة ،بــل تطلّعــت اىل ردم
األكاديمــي مــا قبــل الجامعــي» .ولكـ ّ

الفجوة بين البحث والممارسات ،إيمانا منها أن التغيير التربوي المنشود ال يكتمل إال بترجمته اىل ح ّيز السلوك والفعل العملي.
 -مختلف بحجمه وبنية محتواه وما خلص إليه من نتائج

التطويــر المهنــي المســتمر لمديــري المــدارس ثالثــة كتــب يف كتــاب واحــد مــن  209صفحــات .والكتــاب مؤلّــف مــن ثالثــة أجــزاء،
ـكل جــزء هويتــه وعنوانــه والئحــة مراجعــه ،وفرادتــه .فالجــزء األ ّول « :المديــر واإلدارة المدرســية» (دراســة بحثيــة نوع ّيــة) يرصــد
لـ ّ

ويفصــل األدوار
بدقــة فائقــة دور اإلدارة المدرســية ،ومســؤولياتها ومهامهــا ،وممارســاتها ومســتوى أدائهــا ،وشــراكاتها مــع بيئتهــا.
ّ

التــي يضطلــع بهــا المديــر يف قيــادة المدرســة اىل النجــاح والتميــز :هــو ضابــط االتصــال والمراقبــة وناشــر المعلومــات ،والمتحـدّث
الرســمي ،والمفــاوض ،والوســيط ،ورائــد األعمــال .هــو مديــر إداري وقائــد تر بــوي ،يعطــي العمــل الجماعــي قــدره ومعنــاه ،ويعمــل
مؤسســته ،ودفعهــا نحــو االســتجابة لمتطلّبــات التقويــم الداخلــي والخارجــي .ويقــع علــى عاتــق المديــر
بثبــات علــى تحســين أداء
ّ

مســؤوليات التخطيــط ،والتوجيــه واإلشــراف ،وتدر يــب العامليــن ،ســعيا اىل تطويــر العمــل التر بــوي وتجديــده ،وتكييفــه مــع
التح ّديــات المســتجدة ،وذلــك عبــر عقــد االجتماعــات واللقــاءات ،والز يــارات الصفيــة ،والنــدوات .وقــد حــرص المؤلّفــون علــى دعــم
دراســتهم بالجداول(20جــدوال) والرســوم البيانيــة ( )14والمســتندات (.)8

الكمــي» (ع ّينــة طبق ّيــة مم ّثلــة) فجــاء اســتكماال للدراســة النوعيــة ،وقـدّم رصــدا لمســارات تدر يــب
أمــا الجــزء الثــاين « :التحليــل
ّ

المدير يــن ،يف المــدارس اللبنانيــة ،مــن خــال عينــة مم ّثلــة ،وق ـدّم كشــفا عــن تــوزّع المدير يــن ،مــن حيــث أعمارهــم ومؤهالتهــم
العلميــة وانتماءاتهــم الجندر يــة ،وغيــر ذلــك ،وانعــكاس أدائهــم علــى نتائــج المتعلميــن وتحصيلهــم العلمــي .وجــاءت الدراســة
الكميــة حافلــة باألرقــام والجــداول والمقارنــات .ولفتنــا مــن التوصيــات « وضــع مقـ ّرر تدريبــي متعلّــق بــإدارة عمل ّيــة التعلّــم من بعد

خــال األزمــات ،لمقـ ّرر أ ّول لتدر يــب مديــري المــدارس» .ومــن الواضــح هنــا ارتبــاط البحــث بالواقــع المحلّي والتك ّيف مع التغ ّيرات.
أمــا الجــزء الثالــث واألخيــر « :هيكليــة منهــج تدر يــب مديــري المــدارس» فهــو أقصــر أجــزاء الكتــاب ولك ّنــه أكثفهــا إذ جــاء مكتنــزا،

يعــرض روحيــة منهــج التدر يــب المقتــرح ،الــذي يتميــز بتوجهــه نحــو مز يــد مــن الالمركز يــة ،واســتقاللية المدرســة ،واعتمــاد إدارة
جديــدة ألنظمــة التعليــم .وقــد حظــي باهتمــام المتد ّر بيــن مــن المدير يــن الهمــان اآلتيــان :االهتمــام بالتعلّــم ،باعتبــاره الغايــة األســمى

ـم الثــاين فيتعلّــق بمفهــوم التعــاون والتشــارك ،يف خدمــة المتعلّميــن،
لرســالة المدرســة ،والمو ّ
جــه األفعــل لــدور المديــر .أمــا الهـ ّ
والمؤسســة المدرســية كلّهــا.
وامتــدادا لهــا ،خدمــة المعلميــن واإلدار يّيــن
ّ
واقتصر برنامج التدريب على مسار تدريبي واحد يف سبعة مداخل:
ّ
ّ
ّ
إدارة البيانــات ،وإدارة المناهــج ،والتخطيــط ،والعالقــات المهنيــة مــع المتعلميــن ،والعالقــات المهنيــة مــع المعلميــن والنظــار
والفر يــق اإلداري المدرســي ،والعالقــات المهن ّيــة والشــراكات المجتمع ّيــة ،والتطويــر المدرســي.

ومنســقها ،وســائر لجــان اإلدارة التربويّــة ،ونثنــي علــى إنجازهــم المثمــر ،وعملهــم البحثــي الــذي
نشـ ّد علــى أيــدي أعضــاء اللجنــة
ّ

يصنــع معرفــة جديــدة عمليــة ،تبنــي وتطـ ّور

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 والجــودة،

ـكل مك ّوناتــه
وتح ّديــات عديــدة ومتن ّوعــة ،ولــم يعــد يخفــى علــى أحــد ّ
أن حجــر األســاس يف هــذا ال ّتط ـ ّور هــو القطــاع التّر بــويّ بـ ّ

أمــا عمــاد هــذا القطــاع
وجوانبــه ،بحيــث ُيع ـ ُّد ال ّركيــزة ال ّرئيســة لالســتثمار والتّنميــة ومصــدر الجــودة يف بنــاء قــادة المســتقبلّ .

الفعالــة ،لــذا اعتمــدت معظــم الـدّول يف سياســاتها
والعنصــر األســاس يف تطـ ّوره فهــو اإلدارة التّربو يّــة النّاجحــة واإلدارة المدرسـ ّية
ّ
أهمهــا
التّربو يّــة علــى دعــم األبحــاث والدّراســات وعلــى الحداثــة والتّطو يــر يف المقار بــات واإلســتراتيج ّيات والممارســات ،ومــن ّ

ـكل مك ّوناتهــا ،وذلــك لتحقيــق معاييــر الجــودة ّ
الشــاملة يف
تمهيــن اإلدارة التّربو يّــة والمدرس ـ ّية والتّطو يــر المهنــيّ المســتم ّر لـ ّ
هــذا القطــاع.

السياســات التّربو يّــة العالم ّيــة وتط ّوراتهــا ولنتماشــى
يف لبنــان ،وحيــث إنّنــا لســنا بمعــزل عــن العالــم ،ولكــي نســتطيع موا كبــة ّ

أهم ّيــة التطويــر المهنــيّ المســتمر لمديــري المــدارس ،وإىل
مــع التّو ّ
جهــات التّربو يّــة المعاصــرة كان ال ب ـ ّد مــن االلتفــات إىل ّ
ضــرورة وضــع هيكل ّيــة منهــج تدريبــيّ .لذلــك قــام قســم اإلدارة التربو يّــة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،بعــد وضــع اإلطــار
المرجعــيّ لكفايــات المديــر يف جميــع مراحــل التّعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ ،بوضــع مؤلّــف «التّطو يــر المهنــيّ المســتم ّر
لمديــري المــدارس» والمك ـ ّون مــن ثالثــة أجــزاء رئيس ـ ّية )1( :دراســة بحث ّيــة نوع ّيــة تحــت عنــوان «المديــر واإلدارة المدرس ـ ّية»

الكمــيّ» لتحديــد مســارات تدر يــب
توصلــت إىل تحديــد ســبعة مداخــل تدريب ّيــة لمديــري المــدارس« )2( ،التّحليــل
والتــي ّ
ّ
مديــري المــدارس« )3( ،هيكل ّيــة منهــج تدر يــب مديــري المــدارس يف لبنــان».

مهمــة يف اإلدارة التّربو يّــة والمدرسـ ّية ،ويف تحديــد مداخــل تدر يــب مديــري المــدارس واإلدار يّــن
ُيعـ ّد هــذا المؤلّــف خطــوة تحويل ّيــة
ّ
فيهــا وذلــك لتعز يــز كفاياتهــم المهن ّيــة ،وإ كســابهم المعــارف وتنميــة مهاراتهــم القياديّــة واإلدار يّــة ،إضاف ـ ًة إىل تنميــة القــدرات

ّ
فعالــة مبن ّيــة علــى مفهــوم المجتمــع
وتحســين األداء وتفعيــل العالقــات المهن ّيــة
والشــرا كات المجتمع ّيــة ،للوصــول إىل مدرســة ّ
ّ
والســاعية للتّحســين والهادفــة لتحصيــن المتعلميــن بهــدف بنــاء
ـكل ال ّتط ـ ّورات،
التّعلّمــيّ ،منخرطــة يف المجتمــع وموا كبــة لـ ّ
ّ

قــادة المســتقبل حاملــي ســمات المتعلّــم اللّبنــاينّ.

مؤلّــف «التطو يــر المهنــيّ المســتمر لمديــري المــدارس» بأجزائــه ال ّثالثــة ،هــو نتيجــة تضافــر جهــود وتعــاون فر يــق عمــل لجنــة

مشــروع تدر يــب المدير يــن المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التّربو يّــة 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 ( ،)S2R2كمــا هــو

نتيجــة عمــل تشــاركيّ بيــن فر يــق العمــل وعــدد مــن الخبــراء التّربو يّيــن يف مياديــن العلــوم التّربو يّــة واإلدارة التّربو يّــة والتدر يــب
المســتم ّر وتعليــم الكبــار.

ـب العمــل الفريقــيّ والحــرص علــى جــودة اإلنتــاج وال ّتعــاون وال ّتشــارك بيــن أعضــاء
وبفضــل ّ
كل هــذا ّ
الســعي والمجهــود وحـ ّ

الفر يــق ودعــم رؤســاء المركــز التّر بــويّ المتواليــن علــى سـدّة ال ّرئاســة يف خــال األعــوام  2020و 2021و ،2022وبفضــل برنامــج
مهمــة علــى طر يــق التّنميــة والتّطو يــر المهنــيّ لمديــري المــدارس واإلدار يّيــن
ال ـ  S2R2صــدر هــذا المؤلّــف ،وهــو ُيع ـ ّد خطــوة
ّ

فيهــا ،الّتــي قــام بهــا المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،وال بـ ّد مــن أن يقطــف المعن ّيــون بــاإلدارة التربو يّــة والمدرسـ ّية والمعلّمــون
والمتعلّمــون ثمارهــا.
الصدق ّيــة يف العمــل والحرف ّيــة والجــودة ،وعلــى المح ّبــة
ختامــا ال ب ـ ّد مــن أن أشــكر فر يــق العمــل ،المؤلّفــات والمؤلّفيــن ،علــى ّ
ً
ـي
واإلخــاص وال ّتفــاين يف تغطيــة ّ
كل الجوانــب الّتــي خدمــت وضــع هــذا المؤلّــف ،ح ّتــى آخــر يــوم ،وآخــر مراجعــة وتدقيــق ،وبقـ َ
ممــا قمنــا بــه؟
الســؤال يتــردّد يف ذهــن ّ
كل م ّنــا :هــل كان مــن الممكــن أن نعمــل أفضــل ّ
ّ

ـب وحــرص وصدق ّيــة وتعــاون ،وقــد قطعنــا وعـدًا علــى
لكــن وللحقيقــة أجيــب عــن هــذا ال ّتســاؤل« :ســعينا إىل تقديــم األفضــل بحـ ّ
أنفســنا بمتابعــة تطبيقــه واالســتفادة منــه يف نتاجــات أخــرى لمصلحــة التّربيــة والمتعلّميــن يف لبنــان ،فهــذا ال ّنتــاج هــو مــادّة ح ّيــة

قابلــة للتّطبيــق والتّعديــل والتّطوير».

رئيس قسم اإلدارة التّربو يّة بالتّكليف
أ كرم محمد سابق

الجزء األ ّول:

المدير واإلدارة المدرس ّية
دراسة بحث ّية نوع ّية
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الدكتورة منيفة ّ
األستاذة إيفون الفغايل
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جميع الحقوق محفوظة للمركز التربويّ للبحوث واإلنماء
الطبعة األوىل 2022
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

المدير واإلدارة المدرس ّية
دراسة بحث ّية نوع ّية
تمهيد

يشــهد القــرن الحــادي والعشــرون تغ ّيــرات اقتصاديّــة واجتماع ّيــة ســريعة حــول العالــم .بحســب ّ
منظمــة ال ّتعــاون
االقتصــاديّ والتّنميــة  ،(OECD) Organization for Economic Cooperation and Developmentتخلــق
الســريعة وحــركات ّ
السـك ّان تح ّديــات وبيئــات تعليم ّيــة مختلفــة وجديــدة للمتعلّميــن
تنقــل ّ
ال ّتطـ ّورات التّكنولوج ّيــة ّ
يتم ّ
حث المدارس على تطوير
اليوم ،فضال عن زيادة المساءلة والمتطلّبات على المدارس لناحية تحسين األداءّ .
جــودة أنظمتهــا التّعليم ّيــة وتحســينها لتحقيــق اإلنصــاف والمســاواة يف التّعليــم لجمهــور متن ـ ّوع مــن المتعلّميــن،
الصراعــات والمحــن االقتصاديّــة (.)Olea, 2020
خصوصــا يف ظـ ّ
ً
الســكاينّ نتيجــة ّ
ـل الهجــرة وال ّنــزوح ّ
لهذه العوامل أثر كبير على َد ْور المدرسة والقيادة المدرس ّية والـتّحدّيات التي تواجهها ،إذ تجد المدارس نفسها
أمــام تح ـدّي تَ ْه ِيئــة جميــع المتعلّميــن وإعدادهــم للمشــاركة بنجــاح يف االقتصــاد المعــر يفّ الجديــد ويف المجتمــع
المحلّــيّ والعالمــيّ ) ،(Pont, Nusche، & Hopkins, 2008فيترتّــب عليهــا تلبيــة االحتياجــات األكاديم ّيــة لهيئــة
ّ
طلب ّيــة متن ّوعــة يف بيئــة ســريعة ال ّتط ـ ّور.
بال ّنظــر إىل ال ّرهانــات الكبيــرة التــي تواجــه المــدارس والقيــادة المدرسـ ّية ،واتّســاق البحــث الــذي يدعم الدّور األساســيّ
وخصوصــا مديــري المــدارس يف نجــاح المدرســة والمتعلّــم ،بــدا مــن ّ
الضــروريّ مراجعــة األدب ّيــات
للقيــادة المدرسـ ّية
ً
المتعلّقــة بمالمــح وســمات مديــري المــدارس وأدوارهــم ،والمســؤول ّيات والممارســات المنوطــة بهــم.

خلف ّية البحث وسياقه

ينــدرج هــذا البحــث يف إطــار عمــل لجنــة مشــروع تدر يــب المدير يــن المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التّربويّــة
يف قســم اإلدارة التّربويّــة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،ومــن ضمــن برنامــج دعــم مبــادرة توفيــر التّعليــم
ً
ضمــت بيــن
لجميــع األطفــال يف لبنــان ( .)S2R2ويــأيت هــذا العمــل اسـ
ـتكمال للمرحلــة األوىل لهــذا المشــروع ،التــي ّ
مخرجاتهــا وضــع اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المديــر يف جميــع مراحــل التّعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ .وتشــمل
األعمــال المطلوبــة مــن لجنــة مشــروع تدر يــب المدير يــن مراجعــة األدب ّيــات وتوليفهــا ،وإصــدار مقالــة بحث ّيــة مبن ّيــة
علــى مراجعــة األدب ّيــات المتعلّقــة بــاإلدارة المدرس ـ ّية ومديــري المــدارس ،وتطو يــر هيكل ّيــة منهــج تدر يــب مديــري
المــدارس وتطويــر مق ـ ّرر تدريبــيّ لتدر يــب ع ّينــة مــن مديــري المــدارس.
أمــا المراجعــة األدب ّيــة التــي تش ـك ّل النّاتــج األ ّول لهــذه اللّجنــة ،فتُعنــى بشــكل أساســيّ بالدّراســات واألدب ّيــات
ّ
التّربويّــة ،النّظر يّــة والتّجريب ّيــة ،وباألنظمــة والقوانيــن واالســتراتيج ّيات حــول اإلدارة المدرس ـ ّية ودورهــا وأنشــطتها
ومهــا ّم الق ّيميــن عليهــا ،وحــول التّطويــر المدرســيّ والتّطويــر المهنــيّ للمديــر واإلدار يّيــن يف إطــار المدرســة .كمــا
الســياق اللّبنــاين واســتثمار هــذه
الســابقة يف ّ
تســعى هــذه المراجعــة إىل تحديــد ال ـتّحدّيات التــي واجهــت المبــادرات ّ
المعطيــات بتن ّوعهــا لفهــم هــذا الواقــع المركّــب ولتطويــر هيكل ّيــة منهــج تدر يــب المدير يــن.
يتمحـ َور التّركيــز الموضوعــايت لهــذه الدّراســة حــول ثالثــة أبعــاد )1( :البعــد التّوليفــيّ ،لناحيــة مقارنــة نواتــج األدب ّيــات
الصلــة،
التّربويّــة وتوصياتهــا مــع االســتراتيج ّيات
والسياســات التّربويّــة المحلّ ّيــة ،ومــع المشــاريع المحلّ ّيــة ذات ّ
ّ
إن
بغيــة تحليــل المفاهيــم المتعلّقــة بــاإلدارة المدرس ـ ّية ومديــري المــدارس وتوليفهــا )2( .البعــد المنهجــيّ ،إذ ّ
الدّراســة تســتطلع مــن المســتندات والدّراســات المنهج ّيــة المعتمــدة لتطو يــر المفاهيــم والوســائل واالســتراتيج ّيات
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المعتمــدة للتّطويــر المهنــيّ لمديــري المــدارس وأثــره علــى أداء المدير يــن )3( .البعــد المفاهيمــي ،لناحيــة مراجعــة
األدب ّيــات الســتخراج مفاهيــم اإلدارة المدرس ـ ّية ،مهــا ّم المديــر ،ودور القيــادة المدرس ـ ّية ،ودور المديــر اإلداريّ ،ودوره
والسياســات المعتمــدة للتّطويــر المهنــيّ لمديــري المــدارس مــع التّركيــز علــى دور
التّر بــويّ ،ودوره األكاديمــيّ،
ّ
كمحصلــة لمراجعــة
التّدر يــب .إ ًذا ،التّركيــز توليفــيّ ومفاهيمــي ومنهجــيّ؛ فالدّراســة تســعى إىل بنــاء التّوليفــات
ّ
والسياســات
ومهامــه ،كمــا إىل التّطويــر المهنــيّ للمديــر واإلدارة المدرس ـ ّية
األدب ّيــات التّربويّــة لناحيــة دور المديــر
ّ
ّ
الصلــة يف لبنــان.
واالســتراتيج ّيات والمشــاريع األخــرى ذات ّ

جهة
أهداف البحث واألسئلة المو ّ

ومهامهــا وممارســاتها،
تســعى هــذه الدّراســة إىل تثبيــت المفاهيــم حــول دَور اإلدارة المدرس ـ ّية ومســؤول ّياتها
ّ
الســياق اللّبنــاينّ
وإىل توصيــف ملمــح مديــري المــدارس وســماتهم بمــا ُيســتقى مــن األدب ّيــات واألبحــاث ،ويراعــي ّ
والقوانيــن واالســتراتيج ّيات والحاجــات المحلّ ّيــة.
جــه هــدف هــذه الدّراســة توضيحــيّ تفســيريّ نظـ ًرا لكثــرة المراجــع والدّراســات النّظر يّــة والتّجريب ّيــة حــول موضــوع
ت َّو ُّ
الصلــة وبرامــج التّدر يــب .وتســعى هــذه المراجعــة األدب ّيــة
اإلدارة المدرس ـ ّية ودور المديــر والتّطويــر المهنــيّ ذات ّ
لإلجابــة عــن األســئلة البحث ّيــة اآلتيــة:
 1.ما هو دور اإلدارة المدرس ّية ودور مدير المدرسة؟
 2.ما هي مها ّم مدير المدرسة؟
 3.ما هي كفايات المدير المهن ّية ؟
 4.ما هي أطر التّطوير المهنيّ للمديرين ومفاهيمه ومبادئه مع التّركيز على المسار التّدريبيّ؟
 5.ما هي الممارسات المهن ّية التي ُيد ّرب المديرون عليها ،ويف خدمة بناء أيّ ملمح؟
 6.ما هي التّوص ّيات التي رك ّزت عليها المراجع والدّراسات؟
جــه
الســؤال األ ّول ،تو ّ
انبثقــت األســئلة البحث ّيــة المشــار إليهــا أعــاه مــن أهــداف هــذه الدّراســة ،إذ إنّهــا ،مــن خــال ّ
الســعيّ إىل تحديــد المفاهيــم وتثبيتهــا حــول دَور اإلدارة المدرس ـ ّية والمديــر ،وإىل مقارنــة المفاهيــم
البحــث نحــو ّ
الصلــة ،بهــدف الـ ـتّوصية
السياســات واالســتراتيج ّيات الوطن ّيــة ومــع المشــاريع الوطن ّيــة األخــرى ذات ّ
المث ّبتــة مــع ّ
بمــا يلــزم لضمــان االتّســاق واالعتمــاد علــى المفاهيــم المث ّبتــة لتطو يــر هيكل ّيــة منهــج تدر يــب المدير يــن بهــدف
تمهينهــم.
ومهامــه باإلضافــة إىل مقارنــة
توصــف الوضــع الوظيفــيّ للمديــر
الســؤال ال ّثــاين إىل تحديــد المفاهيــم التــي ّ
ّ
ويهــدف ّ
الصلــة ،بغــرض
السياســات واالســتراتيج ّيات الوطن ّيــة ومــع المشــاريع الوطن ّيــة األخــرى ذات ّ
المفاهيــم المث ّبتــة مــع ّ
ال ـتّوصية بمــا يلــزم لضمــان االتّســاق وال ـتّرابط مــع المفاهيــم المث ّبتــة لتطو يــر هيكل ّيــة منهــج تدر يــب المدير يــن.
الســؤال ال ّثالــث البحــث نحــو مقارنــة الكفايــات المرجـ ّوة للمديــر مــع اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المديــر ،ونحــو
يو ّ
جــه ّ
الصلــة
السياســات واالســتراتيج ّيات الوطن ّيــة ومــع المشــاريع الوطن ّيــة األخــرى ذات ّ
مقارنــة المفاهيــم المث ّبتــة مــع ّ
بهــدف الـ ـتّوصية بمــا يلــزم لضمــان االتّســاق واالعتمــاد علــى المفاهيــم المث ّبتــة لتطويــر هيكل ّيــة منهــج تدر يــب
المدير يــن.
الســؤال ال ّرابــع علــى اســتخراج األطــر النّظر يّــة وال ـتّطبيق ّية والمقار بــات المعتمــدة لتدر يــب المدير يــن وتطويــر
يركّــز ّ
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

ممارســاتهم لالسترشــاد بهــا يف هيكل ّيــة المنهــج التّدريبــيّ ،كمــا لتحديــد البيانــات التــي نســعى إىل تجميعهــا حــول
المدير يــن الموجوديــن حال ًّيــا يف الخدمــة.
الســؤال الخامــس ،وانطالقــا مــن الممارســات المهن ّيــة ،علــى اســتنتاج المواضيــع واإلشــكال ّيات التّربويّــة التــي
يقــوم ّ
مــن المستحســن أخذهــا باالعتبــار يف هيكل ّيــة المنهــج التّدريبــيّ.
الســادس إىل االسترشــاد بالعبــر وبالـ ـتّجارب والنّظر يّــات والـ ـتّوصيات يف وضــع هيكل ّيــة منهــج
الســؤال ّ
ويســعى ّ
السياســات واالســتراتيج ّيات المحلّ ّيــة.
تدر يــب المديــر ،ولرفــع توصيــات الدّراســة حــول ّ
تماشـ ًيا مــع أهــداف هــذه المراجعــة األدب ّيــة واألســئلة الم ّو ِج ّهــة لهــا ،اختيــرت العدســات المفاهيم ّيــة ال ـتّالية لتوجيــه
ـكل تنّوعهــا :الـدّور ،الكفايــات ،الملمــح ،الممارســات المهن ّيــة ،المهــا ّم ،التّطو يــر.
قــراءة المســتندات بـ ّ

تصميم البحث وإجراءاته

جهــت تصميــم هــذه المراجعــة األدب ّيــة وإجراءاتها ،ويشــرح
يصــف هــذا الجــزء مــن الدّراســة الخيــارات المنهج ّيــة التــي و ّ
يتضمن الجزء األ ّول من هذا الفصل نموذج المقاربة والمنظور ،باإلضافة
األساس المنطقيّ وراء هذه االختيارات.
ّ
إىل اســتراتيج ّية البحــث التــي استرشــدت بهــا هــذه المراجعــة .يصــف الجــزء ال ّثــاين وســائل جمــع البيانــات وتنظيمهــا
أمــا الجــزء ال ّثالــث فيناقــش معاييــر الجــودة للبحــث النّوعــيّ ،وينتهــي ببيــان حــول قيــود هــذا البحــث.
وتحليلهــاّ .
نموذج المقاربة والمنظور
اعتمــدت هــذه المراجعــة األدب ّيــة المقار بــة البنائ ّيــة  constructivismمــن منظــار عملــيّ أو برغمايت  ،pragmaticيعزّز
مما هو واقعيّ وقابل للتّطبيق يف الممارسات المهن ّية ،وعلى
اختيار هذه المقاربة حرص الباحثين على االنطالق ّ
أمــا
تالؤمــه مــع النّظر يّــات العلم ّيــة ومــع الواقــع المحلّــيّ وحاجاتــه بمــا يخـ ّـص اإلدارة المدرسـ ّية ومديــري المــدارسّ .
المنظــور العملــيّ فيخــدم هــدف هــذه المراجعــة لناحيــة وضــع هيكل ّيــة منهــج تدر يــب لمديــري المدارس.
استراتيج ّية البحث
اعتمــدت هــذه المراجعــة األدب ّيــة اســتراتيج ّية النّظر يّــة المتجـ ّذرة ( )Grounded Theory Methodالبنائ ّيــة بحســب
كور بــن وشــتراوس ( )2008لتنظيــم البيانــات وتحليلهــا .ويوصــي الباحثــون بالنّظر يّــة المتج ـ ّذرة كمقار بــة منهج ّيــة
وإجــراءات مج ـدّة لتحليــل البيانــات النّوع ّيــة .كمــا تصــف شــارماز ( )Charmaz، 2014إجــراءات النّظر يّــة المتج ـ ّذرة
بأنّهــا إرشــادات منهج ّيــة ومرنــة لجمــع البيانــات النّوع ّيــة وتحليلهــا لتكو يــن نظر يّــات انطالقــا مــن البيانــات نفســها.
تبــدأ النّظر يّــة األساس ـ ّية بالبيانــات االســتقرائ ّية ،وتســتدعي االســتراتيج ّيات الـ ـتّكرار يّة لالنتقــال ذهابًــا وإيابًــا بيــن
البيانــات وال ـتّحليل ،وتســتخدم أســاليب مقارنــةُ .تثنــي شــارماز علــى دور النّظر يّــة المتجـ ّذرة بتعز يــز ال ـتّفاعل الدّائــم
والمعمــق ّ
للظواهــر
بيــن الباحــث والبيانــات
ّ
ّ
الخاصــة بــه والـ ـتّحليل النّاشــئُ .تم ّتــن هــذه العمل ّيــة الفهــم التّجر يــديّ
المدروســة ( .)Charmaz, 2014إضافــة إىل ذلــكُ ،تثنــي األبحــاث علــى مالءمــة النّظر يّــة المتج ـ ّذرة للمراجعــات
األدب ّيــةُ .يؤكّــد ولفســوينكل وفورتمويلــر وويلــدروم ( )2011علــى القِ َيمــة المضافــة للنّظر يّــة المتج ـ ّذرة للتّحليــل
المتعمقــة والموثوقــة لكونهــا تتج ـ ّذر يف
تتضمــن الـ ـتّحليالت
الدّقيــق لمجموعــة مختــارة مــن الدّراســات ،إذ إنّهــا
ّ
ّ
وتفعــل اســتراتيج ّية النّظر يّــة المتجـ ّذرة بحســب الباحثيــن ظهــور مواضيــع
الصلــة.
ّ
الوقائــع التّجريب ّيــة والـ ّرؤى ذات ّ
وقضايــا وفــرص جديــدة ،وعالقــات متبادلــة وتبع ّيــات أو تناقضــات يف مــا بيــن البيانــات والتّرميــزات .قــد يــؤدّي اتّبــاع
وإثمــا ًرا ،وهــو أمــر مــن شــأنه أن يثــري العديــد مــن المجــاالت
هــذا االســتراتيج ّية بد ّقــة إىل ظهــور نظر يــة أ كثــر تكامـ ًـا
ّ
يف العلــوم االجتماع ّيــة (.)Wolfswinkel, Furtmueller, & Wilderom, 2011
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ّ
المتجذرة.
وسائل وتقن ّيات ال ّنظريّة

الطــرق واالســتراتيج ّيات المختلفــة لهــذا ال ّنهــج ؛ Charmaz، 2007و (Bryant
يح ـدّد باحثــو النّظر يّــة المتج ـ ّذرة ّ
) Strauss, 2008و  ،Corbinويصفون استراتيج ّيات اختيار وانتقاء الع ّينات انطالقا من النّظر يّات ،واستراتيج ّيات
تحليــل البيانــات النّوع ّيــة وتوليــد التّرميــزات (التّرميــزات المفتوحــة والتّرميــزات المحور يّــة والتّرميــزات االنتقائيــة)،
والـ ـتّرابط بيــن جمــع البيانــات ،وتحليلهــا ،وتطويــر المفاهيــم والـ ـتّعميمات ،واســتخدام المذكّــرات والرســوم البيان ّيــة
والمالحظــات الميدان ّيــة والمقارنــات ال ّثابتــة والنّظر يّــة والـ ـتّش ّبع المفاهيمــي.
تصف الفقرات اآلتية ًّ
كل من وسائل النّظر يّة المتج ّذرة المذكورة أعاله وتقن ّياتها.
ّ
المتجذرة.
اختيار الع ّينات أو المراجع بحسب النّظريّة
ت ّتبــع إجــراءات أخــذ الع ّينــات أو المراجــع المعتمــدة للبحــث مبــادئ طريقــة النّظر يّــة المتج ـ ّذرة .اختيــار المراجــع
األ ّول ّيــة هــو نقطــة انطــاق ضرور يّــة للمراجعــة األدب ّيــة .واختيــار المراجــع األ ّول ّيــة بنــا ًء علــى معاييــر محـدّدة للمراجــع
الصلــة بالدّراســة يو ّفــر نقطــة االنطــاق للمراجعــة ) Strauss، 2008و  Corbin؛.(Charmaz, 2014
ذات ّ
إن التّحاليــل ونشــوء
تتصــف بالمرونــة ،إذ َّ
ولكـ ْ
ـن ،وبحســب النّظر يّــة المتجـ ّذرة ،الع ّينــات األ ّول ّيــة هــي نقطــة انطــاق ّ
ترميــزات ونظر يّــات جديــدة قــد تســتدعي تغيي ـ ًرا يف الع ّينــة األساس ـ ّية .هــذا مــا ُيدعــى الع ّينــات النّظر يّــة ،وهــو أحــد
المبادئ األساس ّية للنظر يّة المتج ّذرة .كما ّ
يتضمن أخذ الع ّينات النّظر يّة البدء بالبيانات،
توضح شارماز (،)2014
ّ
ـم فحــص هــذه األفــكار مــن خــال مز يــد مــن االســتقصاء التّجريبــيّ.
وبنــاء أفــكار مؤ ّقتــة حــول هــذه البيانــات ،ثـ ّ
ّ
المتجذرة.
استراتيج ّيات تحليل البيانات النّوع ّية بحسب النّظريّة
يع ـ ّرف كور بــن وشــتراوس ( )2008تحليــل البيانــات علــى أنّــه التّفاعــل مــع البيانــات باســتخدام اســتراتيج ّيات
تفكيــر مختلفــة مــن أجــل اشــتقاق المفاهيــم التــي ُتســتخرج مــن البيانــات .تدعــم اســتراتيج ّيات ال ـتّفكير أو األدوات
الـ ـتّحليل ّية الباحــث يف فهــم البيانــات الموجــودة .تســاعد هــذه األدوات المحلّليــن علــى الحفــاظ علــى مســافة مــع
األدب ّيــات التّقن ّيــة والخبــرة ّ
الشــخص ّية والبيانــات نفســها ،كمــا تخلــق مناظيــر جديــدة وتح ّفــز العمل ّيــة االســتقرائ ّية
وتســمح بوضــع ترميــزات وتبويبــات للمفاهيــمّ .
تتضمــن هــذه االســتراتيج ّيات ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،طــرح األســئلة،
وال ّنظــر يف اللّغــة والمعــاين المختلفــة للكلمــات المســتخدمة ،وفحــص ال ـتّعابير ،ومســاءلة االفتراضــات المسـلّم بهــا،
رأســا علــى عقــب.
وإجــراء مقارنــات مســتم ّرة ،وفحــص المفاهيــم مــن الدّاخــل إىل الخــارج ،أو ً
تعمــل األدوات الـ ـتّحليل ّية أو اســتراتيج ّيات الـ ـتّفكير علــى توجيــه الـ ـتّفكير وتطو يــر التّرميــزات وهــي المفاهيــم
المشـ ّ
ـم علــى تطويرهــا مــن حيــث األبعــاد والخصائــص .يع ـ ّرف إريكســون والنينــج ()2014
ـتقة مــن البيانــات ثـ ّ
تؤطــر مجموعــة مــن األمثلــة التــي تشــترك يف ســمات مشــتركة .بالعــودة إىل عمل ّيــة
المفاهيــم علــى أنهــا بنــى عقل ّيــة ّ
اشــتقاق المفاهيــم مــن البيانــات ،أو عمل ّيــة التّرميــز ،يصــف البحــث عــدة مســتويات مــن المفاهيــم مــن حيــث
مســتويات الــتّجريد .وبالــتّايل ،يمكــن إنشــاء مفاهيــم المســتوى األعلــى مــن أفــكار العديــد مــن مفاهيــم المســتوى
األدىن ،فهــي تش ـك ّل مثــل هــذه الفئــات أو الموضوعــات النّاشــئة مــن مفاهيــم المســتوى األدىن .علــى هــذا ال ّنحــو،
عمومــا مــن خــال نهــج العصــف ال ّذهنــيّ حيــث يفتــح الـ ـتّحليل البيانــات لجميــع االحتمــاالت
تبــدأ عمل ّيــة التّرميــز
ً
ـمى عمل ّيــة البــدء هــذه بالتّرميــز المفتــوح ،ويمكــن بعــد ذلــك ال ّنظــر يف المجموعــة
واإلمكان ّيــات الموجــودة داخلهــا .تسـ ّ
األ ّول ّيــة مــن المفاهيــم وتحليلهــا للبحــث عــن الفئــات التــي تتحلّــى بعوامــل مشــتركة .وبال ـتّايل ،ونتيجـ ًة لهــذا التّحليل،
يمكــن اشــتقاق مفاهيــم جديــدة أعلــى مســتوى مــن مجموعــة المفاهيــم األ ّول ّيــة .يشــار إىل هــذه العمل ّيــة بالتّرميــز
المحــوريّ .يعـ ّرف كوربيــن وســتراوس التّرميــز المحــوريّ بأنّــه ترميــز لمفاهيــم متقاطعــة أو مرتبطــة بعضهــا ببعــض
( .)2008عــاوة علــى ذلــكُ ،تع ـ َّرف عمل ّيــة جلــب الفئــات المشـ ّ
ـتقة مــن التّرميــز المحــوريّ إىل مســتوى أعلــى
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

مــن الـ ـتّجريد ودمجهــا حــول فئــة شــاملة أو أساس ـ ّية بأنــه ترميــز انتقــايئّ ) Presmeg، 2019و  .(Kaiserإضاف ـ ًة
الســتراتيج ّيات إنشــاء رمــوز مفاهيم ّيــة مــن البيانــات الخــام المذكــورة أعــاه .ويصــف باحثــو النّظر يّــة المتجـ ّذرة الوعــي
ال ّنظــريّ بأنّــه ركيــزة أساس ـ ّية لهــذه النّظر يّــة.
ّظري.
الوعي الن
ّ
يوصــف الوعــي ال ّنظــريّ مــن منظــور بنــايئّ علــى أنّــه القــدرة علــى التقــاط المعــاين مــن القضايــا واألحــداث والبيانــات
َ
ُ
الصلــة ،والخبــرة المهن ّيــة
ذات
ـات
ـ
ي
ّظر
ن
وال
ـات
ـ
ي
األدب
ـل
ـ
ث
م
ـة
ـ
ف
مختل
ـادر
ـ
ص
م
ـن
ـ
م
ـدرة
ـ
ق
ال
ـذه
ـ
ه
ـتقى
ـ
س
ت
ـزات.
ـ
ي
ّرم
والت
ّ
ّ
ّ
ّ
والشــخص ّية للباحــث ،وعمل ّيــة ال ـتّحليل نفســها .بحســب النّظر يّــة المتجـ ّذرة ،تعـزّز عمل ّيــة التّحليــل الوعــي ال ّنظــريّ،
لكــون آل ّيــات جمــع البيانــات ،والتّحليــل ،وتطويــر ال ـتّعميمات قــد تحــدث يف ال ّتــوازي ،كمــا تشــرح الفقــرة اآلتيــة.
ال ّتــوازي والتّرابــط بيــن جمــع البيانــات وتحليلهــا وكتابــة المذكّــرات وتكو يــن الـ ـتّعميمات والنّظريّــات يف النّظريّــة
المتجـ ّـذرة.
أن جمــع البيانــات وتحليلهــا ال يحدثــان يف خطــوات متسلســلة ،بــل
تتم ّيــز النّظر يّــة المتج ـ ّذرة بخاص ّيــة فر يــدة هــي ّ
أن جمــع البيانــات
هــي مترابطــة إىل حـ ّد مــا ،ويمكــن أن تحــدث يف وقــت واحــد وبحســب وتيــرة متكـ ّررة .هــذا يعنــي ّ
مــن جهــة ،والـ ـتّفكير والـ ـتّحليل مــن جهــة ثانيــة ،يتناوبــان باســتمرارُ .تبنــى هــذه العمل ّيــة يف تط ـ ّور تدريجــيّ لتكويــن
النّظر يّــات ،وبالـ ـتّايل يمكــن لل ّرمــوز النّاشــئة أن تقــود جمــع البيانــات وتحليلهــا إىل اتّجاهــات جديــدة عندمــا تتبلــور
النّظر يّــة .فالبحــث ،علــى هــذا ال ّنحــو ،عمل ّيــة مســتم ّرة لجمــع البيانــات وتحليلهــا وكتابــة المذكّــرات وتطويــر أســئلة
توصــف شــارماز ( )2014كتابــة المذكّــرات كخطــوة مح َور يّــة
جديــدة ،مــا يــؤدّي إىل مز يــد مــن عمل ّيــات جمــع البيانــاتّ .
يف النّظر يــة المتج ـ ّذرة ألنّهــا تحـ ّ
ـث الباحــث علــى تحليــل البيانــات وترميزهــا يف وقــت مبكــر مــن عمل ّيــة البحــث.
تسترشــد العمل ّيــة المتواتــرة لجمــع البيانــات وتحليلهــا بمقارنــات متك ـ ّررة ودائمــة.
ّ
المتجذرة.
المقارنة المستم ّرة يف النّظريّة
يع ـ ّرف كوربيــن وســتراوس ( )2008الـ ـتّحليل المتواصــل والمقارنــة المســتم ّرة بأنّهمــا مقارنــة الواقعــة بالواقعــة
لتحديــد أوجــه الـ ـتّشابه واالختــافُ .يعطــى ال ّرمــز نفســه للوقائــع أو البيانــات المشــابهة مــن النّاحيــة المفاهيم ّيــة
لوقائــع ُر ّمــزت مسـ ً
كل
ـبقا .تتك ـ ّرر المقارنــات المســتم ّرة ح ّتــى تتوافــر بيانــات كافيــة لتغطيــة الـ ـتّباين يف خصائــص ّ
فئــة أو ترميــز وأبعادهمــاُ .تعـ ّرف هــذه العمل ّيــة علــى أنّهــا تَ َ
شـ ُّبع مفاهيمــيُ .يحـدّد طــرح األســئلة كإحــدى ال ـتّقن ّيات
ـإن عمل ّيــة جمــع البيانــات وتحليلهــا بأكملهــا
المعتمــدة لتعز يــز تحليــل البيانــات الخــام وترميزهــا .ومــع ذلــك ،فـ ّ
مدفوعــة بأســئلة البحــث (شــارماز.)2014 ،
جهة لهذه المراجعة
الســابقة وإىل األســئلة المو ّ
يصف الجزء اآليت من هذا الفصل  -اســتنادًا إىل االعتبارات النّظر يّة ّ
األدب ّية  -عمل ّية اختيار المســتندات وجمع البيانات وتحليلها.

آل ّية اختيار المراجع ومس ّوغاتها.

عمــد هــذا البحــث إىل مراجعــة مصــادر تنــدرج تحــت أربعــة أبــواب أساسـ ّية وهــي )1( :األنظمــة والقوانيــن التــي ّ
تنظــم
عمــل اإلدارة المدرس ـ ّية ومديــري المــدارس يف لبنــان )2( .سياســات واســتراتيج ّيات وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل
والمركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء )3( .الدّراســات الميدان ّيــة والتّجريب ّيــة المحلّ ّيــة والعالم ّيــة والمشــاريع المحلّ ّيــة
الصلــة بــاإلدارة المدرس ـ ّية ودَور المديــر والتّطويــر المدرســيّ )4( .األدب ّيــات التّربو يّــة حــول اإلدارة المدرس ـ ّية
ذات ّ
المنســق العــام للجنــة مشــروع اإلدارة التّربو يّــة بعــد أن جمعهــا
أمــن عــددًا كبي ـ ًرا منهــا
ومديــري المــدارس .ولقــد ّ
ّ
واطلــع عليهــا لتحديــد تناســبها مــع أهــداف اللّجنــة.
ّ
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الصلــة ،التــي نُشــرت أو أُق ـ ّرت يف لبنــان بيــن
تمــت قــراءة جميــع ال ّنصــوص ذات ّ
بمــا يخـ ّـص األنظمــة والقوانيــنّ ،
ـت ،األنظمة الدّاخل ّية للمدارس االبتدائ ّية وال ـتّكميل ّية والثانويّة
عامي  1968و.2019
وتضمنت القراءات ،وهي سـ ّ
َ
ّ
الصلــة وتعديالتهــا.
ذات
ـرارات
ـ
ق
ال
ـملت
ـ
ش
ـا
ـ
م
ك
ـال.
ـ
ف
األط
ـاض
ـ
ي
ور
ّ
شــملت المراجعــة األنظمــة والقوانيــن المحلّ ّيــة حــول إدارة المــدارس لتأكيــد مالءمــة التوصيــات للســياق القانــوينّ
والتّنظيمــيّ المحلّــيّ مــن ناحيــة ،ولرفــع توصيــات لتعديــل األنظمــة بمــا يتــاءم مــع الـ ـتّطلّعات المســتقبل ّية
واالســتراتيج ّية المسترشــدة بالدّراســات واألدب ّيــات ،مــن ناحيــة أخــرى.
للسياســات واالســتراتيج ّيات اســتعرضت هــذه المراجعــة وثائــق وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل والمركــز
بال ّنســبة ّ
تغطــي الفتــرة الزّمن ّيــة
التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء المنشــورة والمتعلّقــة بالخطــط واالســتراتيج ّيات التّعليم ّيــة التــي ّ
بيــن عامــي  1994و .2018وارتبــط اختيــار الفتــرة الزّمن ّيــة بفتــرة تحديــث المناهــج الوطن ّيــة اللبنان ّيــة اســتنادًا إىل
خطــة النهــوض التّر بــويّ( ،المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ووزارة التربيــة الوطن ّيــة والرياضــة والشــباب)1994 ،
ّ
بالخطــة االســتراتيج ّية لــوزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل ( 2022-2018وزارة التّربيــة والتّعليم العايلّ.)2018 ،
ء
ـا
ـ
ه
وانت
ّ
ً
تمــت مراجعتهــا باإلضافــة إىل الوثيق َت ْيــن المذكورتَ ْيــن أعــاه هــي )1( :الهيكل ّيــة الجديــدة للتّعليــم يف
ـي
ـ
ت
ال
ـق
الوثائـ
ّ
جهــات االســتراتيج ّية للتّربيــة والتّعليــم يف لبنــان لعــام
لبنــان (المركــز التّر بــويّ للبحــوث واالنمــاء )2( ،)1995 ،التّو ّ
( 2015وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل )3( ،)2000 ،تقر يــر التّفتيــش المركــزيّ (تقر يــر رئيــس التفتيــش المركــزي
خطــة العمــل الوطن ّيــة للتّعليــم للجميــع -2005
عــن أعمــال التفتيــش المركــزي للعــام  )4( ،)2003 ،2003مشــروع ّ
( 2015وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل )5( .)2005 ،إطــار االســتراتيج ّية الوطن ّيــة للتّربيــة ضمــن مشــروع اإلنمــاء
التّر بــويّ ( EDPوزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل ومركــز البحــوث التّربويّــة وبيرســون العالم ّيــة.)2015 ،
الطويلــة األمــد التــي
أمــا بال ّنســبة للدّراســات الميدان ّيــة والتّجريب ّيــة ،فقــد اســتند اختيــار المراجــع إىل الدّراســات ّ
ّ
قامــت بهــا ّ
منظمــات دول ّيــة ذات موثوق ّيــة ،وتحديـدًا الدّراســات التــي أُجر يــت علــى قواعــد بيانــات كبيــرة تســتند إىل
بيانــات أساس ـ ّية مصدرهــا مديــرو المــدارس وإدارات المــدارس يف أ كثــر مــن بلــد ومــن ضمنهــا البــاد العرب ّيــة .كمــا
نُظــر يف دراســات شــبيهة أجر يــت علــى صعيــد بلــدان عربيــة مثــل األردن ،وقطــر ،والكويــت ،وســلطنة عمــان ،وبلــدان
أوروب ّيــة مثــل فرنســا والمملكــة الم ّتحــدة وأميــركا ّ
الشــمال ّية يف الواليــات الم ّتحــدة وكنــدا .وقــد اختيــرت الدّراســات
التــي تســتجيب للمعاييــر المذكــورة بنــا ًء علــى ســنة نشــرها علــى أن تعــود إىل العــام  2000ومــا فــوق .فشــملت
ّ
منظمــة ال ّتعــاون االقتصــاديّ والـ ـتّنم ّية حــول موضــوع تطويــر اإلدارة المدرس ـ ّية ،ودورهــا يف
المراجعــة دراســات
ُ
التّطويــر المدرســيّ وأثرهــا علــى المخرجــات التّعلّم ّيــة للمتعلّميــن .كمــا شــملت دراســات أعـدّت مــن قبــل حكومــات
ً
الســياق المحلّــيّ ،نُظــر يف المذكّــرات المفاهيم ّيــة والوثائق اإلرشــاديّة
الـدّول التــي ُذ ِكــرت.
وأيضــا ،وبــروح ال ـتّوافق مــع ّ
للمشــاريع المحلّ ّيــة المتعلّقــة بــاإلدارة المدرس ـ ّية يف لبنــان باتّبــاع المعاييــر نفســها بال ّنســبة لســنة نشــر الوثائــق أو
ـروعي اإلنمــاء التّر بــويّ األ ّول وال ّثــاين،
الصلــة المنبثقــة مــن مشـ َ
تنفيــذ المشــاريع ،ف ّتمــت مراجعــة المشــاريع ذات ّ
ومــن مشــروع تمــام  TAMAMللتّطويــر المســتند إىل المدرســة ،ومشــروع الوكالــة اليابان ّيــة لل ّتعــا ّون ال ـدّويلّ JICA
المتعلّــق بالتّطويــر المدرســيّ ،ومخرجــات قســم اإلدارة التّربويّــة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء .شــكلت فئــة
تتضمــن  48مســتنداً ،القســم األكبــر مــن القــراءات.
الدّراســات والمشــاريع ،وهــي
ّ
يف مــا يخـ ّـص األدب ّيــات التّربويّــة ،بــدأ اختيــار المصــادر التــي يجــب أخذهــا باالعتبــار لمراجعــة األدب ّيــات وذلــك مــن
خــال البحــث يف األدب ّيــات الدّول ّيــة للمنشــورات باللّغــات اإلنجليز يّــة والفرنس ـ ّية والعرب ّيــة ،التــي تناولــت النّظر يّــات
حــول األدوار والمســؤول ّيات والمهــا ّم والكفايــات والملمــح لمديــري المــدارس واإلدارة المدرس ـ ّيةُ .فحصــت قواعــد
البيانــات اإللكترون ّيــة باســتخدام مجموعــة مــن كلمــات البحــث حــول العدســات المفاهيم ّيــة واألســئلة الم ّوجهــة
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فضمــت فئــة
الصلــة،
لهــذه المراجعــة .كمــا نُظــر بعنايــة يف قوائــم مراجــع الدّراســات المختــارة لمز يــد مــن المــوارد ذات ّ
ّ
مراجعــة األدب ّيــات التّربويّــة عشــر دراســات تعكــس النّظر يّــات حــول اإلدارة المدرس ـ ّية ومديــري المــدارس بحســب
باحثيــن فرنس ـ ّيين وكنديّيــن وأمريك ّييــن وعــرب ،منهــم لبنان ّيــون.

آل ّية القراءة واستخراج البيانات من المراجع المختارة.

أن المراجعــات األدب ّيــة ذات الجــودة العاليــة تم ّثــل وســيلة متينــة
يشــير الباحثــون يف شـتّى المجــاالت العلم ّيــة إىل َّ
محتملــة لتقليــص الفجــوة بيــن البحــث والممارســات (Hallinger، A conceptual framework for systematic
) .reviews of research in educational leadership and management، 2013ويلفــت هالنجــر إىل المفارقــات
الواســعة يف جــودة المراجعــات البحث ّيــة التــي أجر يــت يف القيــادة التّربو يّــة ويف د ّقتهــا المنهج ّيــة .ويطــرح إطــا ًرا
مفاهيم ًّيــا ولغــة قــد يســتخدمها العلمــاء لتوجيــه إجــراء وتقويــم مراجعــات األبحــاث واألدب ّيــات يف القيــادة التّربويّــة
واإلدارة.
يف هــذا اإلطــار ،ويف خدمــة ضمــان جــودة البحــث الحــايلّ استرشــد فر يــق الباحثيــن بإطــار مفاهيمــي مســتخرج مــن
مقالــة هالنجــر (أنظــر جــدول  .)1وأجــرى الباحثــون جلســات تفكّــر فرديّــة وجماع ّيــة حــول اإلطــار المفاهيمــي المعتمد
ـم اإلجمــاع علــى أهــداف البحــث واســتراتيج ّياته وطرائقــه وخياراتــه بحســب مداخــل اإلطــار المعتمــد.
ح ّتــى تـ ّ
جدول  1اإلطار المفاهيمي الم ّوجه للمراجعة األدب ّية بحسب هالنجر ()2013

جدول 1
اإلطار المفاهيمي الم ّوجه للمراجعة األدب ّية بحسب هالنجر ()2013
جهة للدّراسة
 .1المواضيع األساس ّية للدّراسة ،أهداف الدّراسة ،األسئلة المو ّ
فهما و  /أو قرا ًرا
 1.1طبيعة المشكلة التي تستدعي
ً
 2.1التّركيز الموضوعايت (توليفيّ ،منهجيّ ،مفاهيمي)

جه الهدف (استكشايفّ أو توضيحيّ)
 3.1تو ّ
حا (مجموعة أسئلة توجه المراجعة األدب ّية) يحدّد بوضوح
 4.1الغرض من المراجعة بعبارات أ كثر وضو ً
نطاق المراجعة
السابقة
 5.1فحص المراجعات ّ
جه المراجعة
 .2المنظور (العدسة) المفاهيمي الذي يو ّ
 .3مصادر المراجع والبيانات المستخدمة للمراجعة وأنواعها
 1.3البحث عن المصادر :تحديد الدّراسات المناسبة تماش ًيا مع أساليب بحث متكاملة وممنهجة وذات
مسوغات واضحة
 2.3تحديد مجال ونوع الدّراسة استرشادا ً بأسئلة البحث
 3.3نوع المصادر
 4.3اإلطار الزّمنيّ
 5.3تحديد آل ّية البحث :يمكن أن تكون انتقائ ًية ،أو محدودة ،أو شاملة
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ضمن يف المراجعة
 6.3تحديد ووصف أنواع المصادر التي سوف ُت ّ
 7.3آل ّية استخراج البيانات
 .4تقويم البيانات وتحليلها وتركيبها يف المراجعة
 1.4تقويم البيانات :يشير أ ّوال ً إىل تقويم جودة المعلومات الواردة يف الدّراسات.
 2.4تحليل البيانات
 3.4توليف البيانات
 .5نتائج المراجعة ال ّرئيس ّية وقيودها وتداعياتها

إن إعالن نتائج المراجعة هو العنصر األخير للمراجعة المنهج ّية .تكمن ثالثة معايير يف تقويم جودة
مراجعة البحث:
ّ
المراجع ببيان واضح بالنّتائج واالستنتاجات القابلة للتّنفيذ والظروف التي تنطبق عليها
هل يختتم ُ
النّتائج؟
ّ
المراجع كيف يؤثر تصميم مراجعة البحث (مثل معايير البحث وتكوين الع ّينة وطريقة
هل يناقش ُ
الـتّحليل) على تفسير النّتائج؟
ّ
الصلة ويوضح االتجاهات المستقبل ّية للنّظريّة أو
المراجع تداعيات النّتائج على الجماهير ذات ّ
هل يحدّد ُ
السياسة و  /أو الممارسة؟
البحث أو ّ
أســفر العصــف ال ّذهنــي الــذي أجــراه أعضــاء لجنــة مشــروع تدر يــب مديــري المــدارس إىل إجمــاع حــول مداخــل إطــار
هالنجــر لتوجيــه البحــث يف المراجعــة األدب ّيــة مــن جهــة ،وإىل اإلجمــاع حــول الحاجــة إىل شــبكة قــراءة مســتخرجة مــن
اإلطــار المعتمــد لترشــيد عمل ّيــة قــراءة المســتندات واســتخراج البيانــات منهــا اســتنادًا إىل أهــداف البحــث وعدســاته
المفاهيم ّيــة مــن جهــة أخــرىّ .
تضمنــت شــبكة القــراءة المعتمــدة معلومــات حــول المســتند المقــروء ومداخــل
وحرصــا علــى توضيــح المفاهيم بال ّنســبة
البيانــات المطلوبــة بحســب إطــار هالنجــر (أنظــر جــدول  .)2إضافــة إىل ذلــك،
ً
إىل مداخــل ّ
الشــبكة ،اعتمــد أعضــاء اللّجنــة تعريفــات أ ّول ّيــة بحســب القامــوس للمداخــل األساس ـ ّية يف شــبكة
ـكل مــن الـدّور والملمــح والمهــا ّم والممارســات المهن ّيــة والمســؤول ّية .حيــث ُتعــرض
حـدّد تعر يــف واحــد لـ ّ
القــراءة .ف ُ
ال ـتّعريفات يف فصــل النّواتــج .خدمــت هــذه ال ـتّعريفات األ ّول ّيــة توحيــد االنطالقــات المفاهيم ّيــة ألعضــاء اللّجنة ومنع
االلتبــاس بيــن مفهــوم وآخــر لــدى اســتخراج البيانــات واختيــار المداخــل المناســبة مــن ّ
توزعــت القــراءات
الشــبكة.
ّ
علــى أعضــاء اللّجنــة و ُوضعــت شــبكة القــراءة علــى برمج ّيــة غوغــل فــورم  Google Formلتســهيل جمــع البيانــات
حلــت البيانــات يف جــدول واحــد جامــع يف
ومتابعــة القــراءات مــن جميــع أعضــاء اللّجنــة .بعــد االنتهــاء مــن القــراءاتُ ،ر ّ
إطــار ال ـتّهيئة للتّرميــز والتّحليــل .جمــع الجــدول نواتــج قــراءات أعضــاء اللّجنــة ألكثــر مــن سـتّين مســتندًا بيــن أدب ّيــات
ودراســات ميدان ّيــة ونصــوص قوانيــن ومشــاريع واســتراتيج ّيات محلّ ّيــة.
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جدول  2شبكة القراءة واستخراج البيانات

جدول 2
شبكة القراءة واستخراج البيانات

نوع المستند (دراسات
ميدان ّية ومشاريع،
أدب ّيات ،أنظمة وقوانين،
استراتيج ّيات وسياسات)
عنوان المستند
البيبليوغرافيا بحسب
APA 6

شكل المستند (كتاب وريقّ ،مستند ور يقّ،
مستند  ، wordمستند إ كسل ،مستند )pdf

إسم القارئ
المك ّونات األساس ّية
اإلطار النّظريّ (للدّراسات أو
المشاريع)
األهداف
مفهوم ودور المدرسة
عالقة المدرسة بالبيئة المحلّ ّية
آل ّيات التّعاون أو الـتّشارك أو
التّواصل يف المدرسة
دور اإلدارة المدرس ّية
دور المدير
دور المدير يف تطوير المدرسة
ملمح المدير
الكفايات المهن ّية للمدير
مها ّم المدير اإلدار يّة
مها ّم المدير التّربويّة
مها ّم المدير (األخرى)
الممارسات المهن ّية للمدير
المسؤول ّيات والوظائف المنوطة
بالمدير

الـتّوصيف
بحسب
المستند

الصفحة
ّ
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منظومة التّطوير المهنيّ للمدير

تدريب المدير (اآلل ّيات،
المواضيع)

متابعة المدير (اآلل ّيات)
تقويم أثر التّدريب للمدير
الفعالة
معايير اإلدارة
ّ
الفعال
معايير المدير
ّ
التّقويم ال ّذايت للمدير
توصيات الدّراسة أو المشروع
قيود الدّراسة أو المشروع

استراتيج ّية ترميز البيانات المستخرجة ووسائله.

وضعــت
ـم ِ
اع ُتمــد الجــدول الجامــع للقــراءات
أساســا لعمل ّيــة التّرميــزُ .د ّققــت البيانــات يف جميــع مداخــل الجــدول ثـ ّ
ً
حوســب لتحليــل البيانــات النّوع ّيــة .اع ُتمــد نظــام ماكــس كيــو دي أي
اســتراتيج ّية لترحيــل الجــدول إىل نظــام ُم َ
يتضمن هذا النّظام يف واجهة المستخدم األساس ّية
( )MAXQDAلتحليل البيانات التي استُخرجت من القراءات.
ّ
أربعــة أقســام )1( :قســم المســتندات )2( ،قســم التّرميــزات )3( ،قســم تص ّفــح المســتندات )4( ،قســم عــرض
ّ
أمــا بال ّنســبة لالســتراتيجيا المتّبعــة ،فقــد
الشــواهد المســتخرجة مــن ّ
كل مســتند بحســب التّرميــزات المختــارةّ .
اع ُتمــدت خانــة نــوع المســتند (أنظــر جــدول  )2كمرجــع لتصنيــف مداخــل الجــدول الجامــع علــى أنــواع المســتندات
كل صنــف (مدخــل) يف الجــدول بحســب نــوع المســتند التّابــع لــه (أنظــر
وص ّنــف برنامــج ماكــس كيــو دي أي تلقائ ًّيــا ّ
َ
جــدول .)3

ّ
الصلة
جدول  3مستندات المراجعة األدب ّية وال ّترميزات
والشواهد ذات ّ

جدول 3
ّ
ّ
الصلة
مستندات المراجعة األدب ّية والترميزات والشواهد ذات ّ

نوع المستند

دراسات ميدان ّية ومشاريع
أدب ّيات
أنظمة وقوانين
استراتيج ّيات وسياسات

عدد المستندات
48
10
6
5

ّ
والشواهد
عدد التّرميزات
2272
812
245
122

يف مــا يخـ ّـص خانــات الجــدول األخــرى المتعلّقــة بالمســتندات نفســها ،مثــل شــكل المســتند أو اســم القــارئ أو
الشــكل يصبــح ممك ًنــا فــرز ّ
ســنة إصــدار المســتند ،فقــد ُصن ّفــت يف البرنامــج المعتمــد كمتغ ّيــرات .وبهــذا ّ
الشــواهد
أو التّرميــزات بحســب ســنة إصــدار المســتند أو القــارئ الــخ.
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كذلــك ،ودائمـا ً ضمــن اســتراتيجيا ترحيــل البيانــات إىل ماكــس كيــو دي أي ،اع ُتبــرت المداخــل األخــرى (أنظــر جــدول
أن اختيــار
 )4ترميــزات أ ّول ّيــة وظهــرت يف البرنامــج ضمــن قســم التّرميــزات (أنظــر ال ّرســم  .)1مسـ ّوغ هــذا القــرار هــو َّ
القــارئ وضــع نـ ّـص مقــروء ضمــن مدخــل مع ّيــن يش ـك ّل ترميــزا ً بح ـ ّد ذاتــه .فضــا عــن ذلــك ،ولتنظيــم عمل ّيــة
الصلــة .علــى ســبيل المثــال،
التّرميــز ،بُ ّوبــت التّرميــزات المســتخرجة مــن الجــدول ضمــن فئــات تجمــع المداخــل ذات ّ
ُ
ح ـ َوت دور اإلدارة المدرس ـ ّية ،ودور المديــر ،ودور المديــر يف تطويــر المدرســة (أنظــر
ـميت «ال ـدّور» و َ
أنشــئت فئــة سـ ّ
جــدول  4وال ّرســم .)1
جدول  4ال ّترميزات األ ّول ّية يف ماكس كيو دي أي والفئات الجامعة لها

جدول 4
ال ّترميزات األ ّول ّية يف ماكس كيو دي أي والفئات الجامعة لها

المدخل يف شبكة القراءة

عالقة المدرسة بالبيئة المحلّ ّية

فئات التّرميز الجامعة يف ماكس كيو دي أي
عالقة المدرسة بالبيئة المحلّ ّية

آل ّيات التّعاون أو الـتّشارك أو التّواصل يف المدرسة

آل ّيات التّعاون أو الـتّشارك أو التّواصل يف المدرسة

دور المدير

الدّور

دور اإلدارة المدرس ّية

الدّور

دور المدير يف تطوير المدرسة

الدّور

الكفايات المهن ّية للمدير

الكفايات

مها ّم المدير (األخرى)

المها ّم
الممارسات المهن ّية للمدير

ملمح المدير

مها ّم المدير اإلدار يّة
مها ّم المدير التّربويّة

الممارسات المهن ّية للمدير

الملمح

المها ّم
المها ّم

المسؤول ّيات والوظائف المنوطة بالمدير

المسؤول ّيات

تدريب المدير (اآلل ّيات ،المواضيع)

التّطوير المهنيّ للمدير

تقويم أثر التّدريب للمدير
التقويم ال ّذايت للمدير

التّطوير المهنيّ للمدير

التّطوير المهنيّ للمدير

الفعال
معايير المدير
ّ

المعايير

اإلطار النّظريّ للمستند

خصائص المستند

منظومة التّطوير المهنيّ للمدير

متابعة المدير (اآلل ّيات)

الفعالة
معايير اإلدارة
ّ
أهداف المستند

توصيات الدّراسة أو المشروع
قيود الدّراسة أو المشروع

التّطوير المهنيّ للمدير

التّطوير المهنيّ للمدير

المعايير

خصائص المستند

خصائص المستند
خصائص المستند
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يعــرض ال ّرســم ( )1واجهــة المســتخدم يف برنامــج ماكــس كيــو دي أي لتحليــل البيانــات النّوع ّيــة .نتيجــة االســتراتيجيا
المتّبعــة لترحيــل البيانــات وتنظيمهــا يف البرنامــج كمــا ُذكــر ،باتــت البيانــات جاهــزة للتّرميــز المفتــوح اســتنادًا لمبــادئ
النّظر يّــة المتج ّذرة.
رسم  1واجهة المستخدم لماكس كيو دي أي وتظهر انواع المستندات وفئات ال ّترميزات للمراجعة األدب ّية

ال ّترميز المفتوح لبيانات جدول القراءات الجامع.

بعــد تهيئــة البيانــات يف برنامــج ماكــس كيــو دي أي بــدأت عمل ّيــة التّرميــز المفتــوح .وقامــت بهــذه العمل ّيــة باحثتــان
كل مدخــل بــدوره
مــن لجنــة تدر يــب مديــري المــدارس .اعتمــدت اللّجنــة قــراءة ثنائ ّيــة للن ّّصــوص الــواردة ضمــن ّ
كل رمــزُ .د ّونــت مسـ ّوغات التّرميــز حيــث دعــت الحاجــة لضمــان
و ُر ّمــزت شــواهد مــن ال ّنصــوص بعــد اإلجمــاع علــى ّ
شــفاف ّية عمل ّيــة ال ـتّفك ّر .وا كبــت عمل ّيــة التّرميــز مقارنــات مســتم ّرة بيــن ال ّرمــوز فيمــا بينهــا مــن ناحيــة وبيــن ال ّرمــوز
ّ
والشــواهد التــي صــدرت منهــا مــن ناحيــة أخــرى .و ُد ِّونــت األفــكار والـ ـتّحليالت يف مفكّــرة اللّجنــة .أعيــدت عمل ّيــة
ـم ترميــز جميــع مداخــل شــبكة القــراءة التــي اعتمــدت كرمــوز أ ّول ّيــة .تلــت عمل ّيــة التّرميــز
التّرميــز المفتــوح ح ّتــى تـ ّ
المفتــوح حلقــات مــن الـ ـتّحليالت والمقارنــات لتنظيــم عمل ّيــة التّرميــز المحــوريّ.

المحوري لبيانات جدول القراءات الجامع.
ال ّترميز
ّ

أســفرت التّرميــزات المفتوحــة عــن فئــات جديــدة ومفاهيــم انبثقــت مــن البيانــات .اسـتُكملت حلقــات المقارنــة فيمــا
ّ
والشــواهد مــن ال ّنصــوص التــي انبثقــت منهــا .نتجــت مــن
بيــن التّرميــزات علــى مســتوياتها وفيمــا بيــن التّرميــزات
المقارنــات المســتم ّرة مفاهيــم جديــدة بدرجــات أعلــى مــن الـ ـتّجريد .كمــا ظهــرت رمــوز جديــدة أضيفــت إىل ال ّرمــوز
األ ّول ّيــة النّاتجــة مــن شــبكة القــراءة .علــى ســبيل المثــال ،اس ُتشــرف مفهــوم األنمــاط القياديّــة مــن تحليــل القــراءات
وال ّنصــوص وظهــر بشــكل متك ـ ّرر تحــت ترميــزات مختلفــة ،كمــا ظهــرت أنمــاط قياديّــة مختلفــة ،فاحتــوى بذلــك
مفهــوم األنمــاط القياديّــة مفاهيــم أدىن بحســب األنمــاط القياديّــة المختلفــة .وكان القــرار بعــد ال ـتّحاليل والمناقشــات
ـتقل مــع دراســة عالقــة هــذا المفهــوم مــع جميــع
المك ّثفــة برفــع مفهــوم األنمــاط القياديّــة إىل فئــة مفهــوم مسـ ّ
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فع ّدلــت الئحــة المفاهيــم األساسـ ّية لتعكــس هــذا القــرار وأضيــف مفهــوم
التّرميــزات والمســتندات التــي انبثــق منهــاُ .
ّ
والشــكل ذات
األنمــاط القياديّــة إىل المحــاور األدىن التــي نتجــت مــن تحليلــه مثــل محــور الغــرض مــن نمــط القيــادة،
الصلــة (أنظــر رســم .)2
ّ
رسم  2ال ّترميزات األساس ّية يف الدّراسة كما انبثقت من شبكة القراءة أو من ال ّتحال ّيل كأنماط القيادة

وبذلــك ،فالمقارنــة بيــن التّرميــزات األ ّول ّيــة النّاتجــة عــن شــبكة القــراءة وبيــن التّرميــزات األساسـ ّية أي الفئــة األعلــى
أن علــى هــذا المســتوى مــن التّرميــزات ،األنمــاط القياديّــة هــي التّرميــز الوحيــد
التــي نتجــت مــن التّحاليــل ُتظهــر ّ
الــذي انبثــق مــن التّحاليــل والتّرميــز المفتــوح بوتيــرة عاليــة ج ـدًّا وضمــن ترميــزات متع ـدّدة َف َر َضــت أن ُيضــاف
مكمـ ًـا لمــا
كترميــز أساســيّ .و ُيظهــر جــدول  5التّرميــزات والمحــاور األساسـ ّية مــع تفســير مصدرهــا ،ويكــون بذلــك
ّ
ورد يف جــدول .4
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جدول  5ال ّترميزات األساس ّية ومصدرها أو مس ّوغاتها

جدول 5
ال ّترميزات األساس ّية ومصدرها أو مس ّوغاتها
التّرميزات أو المحاور األساس ّية

مصدرها أو مس ّوغاتها

أنماط القيادة

انبثق من التّرميز المفتوح والتّرميز المحوريّ

المعايير
التّطوير المهنيّ للمدير
المها ّم
الدّور
خصائص المستند

كَ ّون فئة جامعة لجميع المداخل يف شبكة القراءة التي هي ذات
صلة بالمعايير
كَ ّون فئة جامعة لجميع المداخل يف شبكة القراءة التي هي ذات
صلة بالتّطوير المهنيّ للمدير
كَ ّون فئة جامعة لجميع المداخل يف شبكة القراءة التي هي ذات
صلة بالمها ّم
كَ ّون فئة جامعة لجميع المداخل يف شبكة القراءة التي هي ذات
صلة بالدّور
كَ ّون فئة جامعة لجميع المداخل يف شبكة القراءة التي هي ذات
صلة بخصائص المستند

عالقة المدرسة بالبيئة المحلّ ّية

من شبكة القراءة

آل ّيات التّعاون والتّشارك أو التّواصل يف
المدرسة

من شبكة القراءة

ملمح المدير

من شبكة القراءة

الكفايات المهن ّية للمدير

من شبكة القراءة

الممارسات المهن ّية للمدير

من شبكة القراءة

المسؤول ّيات والوظائف المنوطة بالمدير

من شبكة القراءة

والجديــر بالذكــر هنــا أنّــه باعتمــاد وســائل واســتراتيج ّيات النّظر يّــة المتج ـ ّذرة مــن التّرميــز المفتــوح ،والمقارنــات
المســتم ّرة والتّرميــز المحــوريّ والوعــي ال ّنظــريّ ومفكّــرة البحــث ،كشــفت المســتندات والقــراءات والتّحاليــل أنماطــا
ـن تجــدر
ونواتــج تفيــد مســاعي هــذه المراجعــة األدب ّيــة وتخــدم أهدافهــا ،و ُتعــرض هــذه النّواتــج يف الفصــل ال ـتّايل ،لكـ ْ
ثمــة معاييــر جــودة وج ّهــت العمــل البحثــيّ والتزمــت بهــا اللّجنــة يف جميــع مراحــل العمــل .وبنــا ًء
اإلشــارة هنــا إىل ّ
أن ّ
عليــه ،يســتعرض الجــزء ال ّتــايل معاييــر الجــودة المعتمــدة.
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معايير الجودة والموثوق ّية للبحث

ـن تجــدر اإلشــارة إىل أنّــه،
والصالح ّيــة واألخــاق اهتمامــات رئيس ـ ّية يف األبحــاث
إن مســائل الموثوق ّيــة
عمومــا ،ولكـ ْ
ّ
ّ
ً
الكمــي ،وبال ـتّايل
وبحســب مر يــم ( ،)Merriam, 1989البحــث النّوعــيّ يعتمــد علــى افتراضــات مختلفــة عــن البحــث
ّ
الصالح ّيــة والموثوق ّيــة مــن منظــور مختلــف .يعتمــد هــذا البحــث علــى إطــار لمعاييــر الجــودة
ينبغــي ال ّنظــر يف ّ
والموثوق ّيــة مبنــي علــى معاييــر مر يــم ( )Merriam, 1989وكذلــك معاييــر لنكولــن وغوبــا (Lincoln & Guba,
الكمــي إىل معاييــر تراعــي افتراضــات البحــث
) .2013ويك ّيــف اإلطــار المقتــرح المعاييــر المعتمــدة عــاد ًة يف البحــث
ّ
النّوعــيّ وخصوص ّياتــه  ،فيقابــل معاييــر الموثوق ّيــة الدّاخل ّيــة ( )internal validityبمعيــار المصداق ّيــة ،كذلــك
معيــار الد ّقــة ( )reliabilityأو االعتماديّــة ،ومعيــار الموثوق ّيــة الخارج ّيــة ( )external validityأو القابل ّيــة للتّحويــل
الصحــة ( )authenticityوالمناقب ّيــة (.)ethics
( .)transferabilityكمــا اعتمــدت الدّراســة معاييــر األصالــة أو ّ

معايير المصداق ّية أو الموثوق ّية الدّاخل ّية.

تشــير المصداق ّيــة أو الموثوق ّيــة الدّاخل ّيــة إىل بنــاء ال ّثقــة يف نتائــج دراســة بحث ّيــة وتفســيراتها .ويمكــن اســتخدام
حتــه الدّاخل ّيــة Merriam, 1989): .؛ Guba، 2013و (Lincoln
االســتراتيج ّيات اآلتيــة لتعز يــز مصداق ّيــة البحــث أو ص ّ
) (1الـ ـتّثليث ،الباحثــون المتع ـدّدون ،المصــادر المتعــددة ،األســاليب المتع ـدّدة ،النّظر يّــات المتع ـدّدة )2( .العمــل
البحثــيّ ال ّتشــاركيّ ومراجعــة األقــران الســتراتيج ّيات البحــث وللنّتائــج )3( .أنمــاط المراجعــة األدب ّيــة ال ّتشــارك ّية أو
التّعاون ّيــة التــي تشــمل المشــاركين يف عمل ّيــات البحــث )4( .الكفــاءة المرجع ّيــة أو مقارنــة النّتائــج بالبيانــات)5( .
الوعــي بتح ّيــز الباحــث – الشــفاف ّية والوضــوح بمــا يختـ ّـص بافتراضــات الباحــث ونظرتــه للعالــم.
تماش ـ ًيا مــع معاييــر المصداق ّيــة المعتمــدة ،حرصــت اللّجنــة علــى تع ـدّد مصــادر المســتندات التــي اختيــرت
للمراجعــة األدب ّيــة وأنواعهــا .فكمــا ســبق و ُذكــر ،انطلقــت المراجعــة األدب ّيــة بأكثــر مــن س ـتّين مســتندًا أضيــف إليهــا
ً
الحقــا – وتماش ـ ًيا مــع مبــدأ الع ّينــات النّظر يّــة – مراجــع أخــرى لتوضيــح بعــض المفاهيــم المنبثقــة مــن الع ّينــة

األ ّول ّيــة .وتعـدّدت أنــواع المراجــع بيــن قوانيــن ،واســتراتيج ّيات ،وسياســات ،ومشــاريع ودراســات تجريب ّيــة ،ونظر يّــات
فأمنــت هــذه الـ ـتّعدديّة
تربويّــة .كمــا وتن ّوعــت مصــادر المســتندات مــن حيــث بلــد المنشــأ والمــدارس الفكر يّــةّ ،
منظــا ًرا واسـ ًـعا وشـ ً
ـامل للبحــث .ومــن ناحيــة أخــرى ،أثــرى تعـدّد القارئيــن البحــث ،كذلــك أثــراه انطالقهــم مــن ثوابــت
المنســق العــام للجنــة مشــروع اإلدارة التّربو يّــة واللّجــان المنبثقــة منهــا– مثــل
توافقــوا عليهــا باإلجمــاع وبتوجيهــات
ّ
إطــار هالنجــر المفاهيمــي (Hallinger, A conceptual framework for systematic reviews of research in
وثمنــت هــذه التّعدديّــة مراجعــة األقــران،
) educational leadership and management, 2013وشــبكة القــراءةّ .
الطويلــة والـ ـتّحليل ال ّتشــاركيّ .باإلضافــة إىل مــا ذكــر ،ش ـك ّلت مفكّــرة اللّجنــة مرجعــا ش ـ ّفا ًفا وموثوقــاً
والمناقشــات ّ
لرصــد تفكيــر أعضــاء اللّجنــة وتحليلهــم وكيف ّيــة ر بــط النّواتــج بالبيانــات .ش ـك ّلت هــذه الخطــوات آل ّيــة ثابتــة للتّق ّيــد
بمعاييــر المصداق ّيــة أو الموثوق ّيــة الدّاخل ّيــة وكلّلــت هــذه اآلل ّيــة باســتخدام برنامــج الكتــروين وهــو ماكــس كيــو دي أي
لحفــظ البيانــات وتحليلهــا وتوثيــق مفكّــرة اللّجنــة.

ّ
الدقة أو االعتماديّة.
معايير

ّ
والشــفاف ّية بال ّنســبة لألل ّيــة التــي
يحـدّد اإلطــار المعتمــد لمعاييــر الجــودة معاييــر الد ّقــة أو االعتماديّــة بأنّهــا الوضــوح
اع ُتمــدت للوصــول إىل النّواتــج ،وأن تكــون هــذه اآلل ّيــة واضحــة وم ّتســقة ،وأن تكــون النّواتــج منطق ّيــة بال ّنســبة
للبيانــات ) Guba, 2013; Merriam, 1989و  .(Lincolnاالســتراتيج ّيات التــي يمكــن اعتمادهــا لتعز يــز االعتماديّــة
ّ
والشــفاف ّية لناحيــة افتراضــات الباحــث والنّظر يّــة وراء الدّراســة )2( .الـ ـتّثليث أو طــرق متعــددة
هــي )1( :الوضــوح
لجمــع البيانــات وتحليلهــا )3( .مســار تدقيــق لشــرح كيف ّيــة الوصــول إىل النّتائــج حتــى يتمكّــن اآلخــرون مــن اتّباعهــا.
يف هــذه المراجعــة األدب ّيــةّ ،
والطــرق المتعـدّدة ومصــادر جمــع البيانــات
وضــح أعضــاء اللّجنــة موقفهــم وافتراضاتهــم،
ّ
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الســابق حــول المصداق ّيــة .اح ُتفــظ بمســار تدقيــق مــن خــال المالحظــات الميدان ّيــة
وتحليلهــا كمــا ُذكــر يف الجــزء ّ
ُ
جمعــت وأديــرت ضمــن برنامــج  MAXQDAلتحليــل البيانــات النّوع ّيــة .توضح المذك ّرات
للباحثيــن والمذكّــرات التــي ُ
كل خطــوة مــن العمل ّيــة.
جهــت الدّراســة يف ّ
تفكيــر الباحــث ومب ّرراتــه أثنــاء التّرميــز والمواءمــة مــع النّظر يّــات التــي و ّ

الموثوق ّية الخارج ّية أو القابل ّية لل ّتحويل.

تعنــي الموثوق ّيــة الخارج ّيــة مــدى تطبيــق محتــوى الدّراســة وضع ّيــات جديــدة أو يف ســياق واقــع الحيــاة (Merriam،
الكمــيّّ .إل أنّــه يف ال ّنمــط الـ ـتّفسيريّ النّوعــيّ،
 .)1989تتوافــق قابل ّيــة الـ ـتّحويل مــع قابل ّيــة الـ ـتّعميم يف البحــث
ّ
للســياق ليتمكّــن القــارئ مــن تحديــد مــا إذا كانــت
القابل ّيــة للتّعميــم ليســت هد ًفــا إنّمــا المطلــوب وصــف فائــض ّ
نواتــج الدّراســة وتوصياتهــا قــد تنطبــق يف ســياقه أو ســياقها ،ونعتــت لنكولــن هــذا الوصــف الفائــض بالوصــف
المك ّثــف  Guba, 2013).و (Lincoln
الصلــة
لمراعــاة الموثوق ّيــة الخارج ّيــة قصــدت هــذه المراجعــة أن تنطلــق مــن الواقــع المحلّــيّ ومــن المســتندات ذات ّ
والسياســات واالســتراتيج ّيات المحلّ ّيــة بمــا يخـ ّـص اإلدارة المدرسـ ّية .وشـك ّلت
يف الواقــع فتناولــت دراســة القوانيــن
ّ
الســياق المحلّــيّ.
للســياق وخيــر ضمانــة لمواءمــة نواتــج الدّراســة وتوصياتهــا مــع ّ
هــذه المســتندات خيــر وصــف ّ
للســياق قــدرة القــارئ علــى اختيــار مــا قــد ُي َ
يط ّبــق يف ســياقه مــن توصيــات
نقــل أو ّ
كذلــك عـزّز هــذا الوصــف المك ّثــف ّ
أو نواتــج.

الصحة والمناقب ّية.
معايير األصالة أو ّ

الصلــة
تعـزّز معاييــر األصالــة والمناقب ّيــة اإلنصــاف ،مثــل تضميــن الموضــوع قيــد الـدّرس جميــع بيانــات المراجــع ذات ّ
الصحــة األنطولوجيــة للبحــث قدرتــه علــى إنتــاج معرفــة جديــدة ذات إفــادة للجهــات
واآلراء الــواردة فيهــا .كمــا تعنــي ّ
تحســن حالتهــم االجتماع ّيــة.
موضــوع البحــث أو معرفــة جديــدة قــد
ّ

أوضحــت اســتراتيج ّيات البحــث الحــايلّ إصــرار اللّجنــة علــى مراجعــة جميــع الوثائــق القانون ّيــة واالســتراتيج ّية
الســياقات والبلــدان
المحلّ ّيــة ذات ّ
الصلــة بــاإلدارة المدرس ـ ّية ،واختيــار دراســات تجريب ّيــة تشــمل عــددًا واسـ ًـعا مــن ّ
وتم ّثــل مــدارس فكر يّــة ومقار بــات متعـدّدة .كذلــك ،تحمــل هــذه الدّراســة بمسـ ّوغاتها هــدف تحســين وضــع اإلدارة
عمومــا .تكــون هــذه الدّراســة بذلــك قــد وفــت
المدرس ـ ّية وقدرتهــا علــى تحســين جــودة عمل ّيــة التّعليــم والتّعلّــم
ً
معاييــر األصالــة والمناقب ّيــة ّ
حقهــا.
علــى الرغــم مــن ســعي هــذه المراجعــة إىل إيفــاء جميــع معاييــر الجــودة ّ
حـدّدت ببعــض القيــود ،والتــي
حقهــا ّإل أنّهــا ُ
ســوف نعدّدهــا يف مــا يــأيت.

قيود الدّراسة

إن الوقــت المتــاح لمشــروع قســم اإلدارة التّربو يّــة يخضــع
ـل عـدّة أبرزهــا ضغــط الوقــت .إذ ّ
ق ّيــدت هــذه الدّراســة عوامـ ُ
لهيكل ّيــة ومســتلزمات برنامــج دعــم مبــادرة توفيــر التّعليــم لجميــع األطفــال ال ّثــاين ( .)S2R2فتحليــل البيانــات
النّوع ّيــة يتطلّــب فتــرات تفكّــر وعيــش مــع البيانــات ،وأخــذ مســافة واالبتعــاد عــن البحــث لتوضيــح ال ّرؤ يــة وتعز يــز
التّمييــز .الوقــت المتــاح ســمح بهــذه اآلل ّيــة إنّمــا بشــكل محــدود .ولتخفيــف أثــر هــذا القيــد ،اع ُتمــدت اســتراتيجيا
تنا ّوب ّيــة وتعاون ّيــة بتحليــل البيانــات وترميزهــا.
آن علــى غنــى البحــث ،أال وهــو تع ـدّد القارئيــن للمســتندات األ ّول ّيــة.
ّ
ـان كان لــه أثــر إيجــايبّ وســلبيّ يف ٍ
ثمــة قي ـدٌ ثـ ٍ
هــذا العامــل ،مــن ناحيــة ،أثــرى العمــل وأتــاح إدخــال مناظيــر عـدّة يف تبو يــب البيانــات ،ومــن ناحيــة أخــرى ،قــد تكــون
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

غابــت ،أثنــاء حلقــات تحليــل قامــت بهــا باحثتــان مــن اللّجنــة بعــض المفاهيــم أو المالبســات يف المفاهيــم التــي قــد
الســلبيّ لهــذا العامــل،
تكــون وردت يف المســتند األساســيّ الــذي قــرأه شــخص آخــر .يف هــذا اإلطــار ،وللحـ ّد مــن األثــر ّ
المنســق العــام للجنــة مشــروع اإلدارة التّربو يّــة واللّجــان المنبثقــة منهــا ،بــأن يقــوم
كانــت خطــوة اســتباق ّية مــن قبــل
ّ
كل لجنــة بوضــع المســتندات يف شــبكة توليــف القــراءات للعــودة إليهــا مــن قبــل الباحثيــن المحلّليــن
القارئــون يف ّ
ً
تعريفــا أ ّول ًّيــا للمداخــل التــي اعتمــدت فيهــا.
تضمنــت شــبكة توليــف القــراءات
للقــراءات ،وبال ّنســبة إىل هــذه اللّجنــة،
ّ
القيــد ال ّثالــث لهــذه الدّراســة يتعلّــق بالوصــول إىل جميــع ال ّنصــوص القانون ّيــة المتعلّقــة بــاإلدارة المدرسـ ّية ،فاللّجنــة
وصلــت إىل جميــع ال ّنصــوص التــي عرفــت بوجودهــا ،وتلــك الموجــودة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء أو علــى
ثمــة نصــوص لــم تحصــل عليهــا اللّجنــة لعــدم علمهــا بوجودهــا.
موقــع وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل ،إنّمــا قــد تكــون ّ
بعــد اســتعراض أهــداف هــذه المراجعــة األدب ّيــة وتصميــم البحــث وإجراءاتــه المعتمــدة واإلطــار ال ّنظــريّ الم ّو ِجــه
للعمــل ال بــد مــن عــرض نواتــج البحــث التــي يتناولهــا الفصــل اآليت.
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عرض نواتج المراجعة األدب ّية البحث ّية وتحليلها
تمــت
يســتعرض هــذا الفصــل النّواتــج التــي انبثقــت مــن تحليــل البيانــات المســتخرجة مــن المســتندات التــي ّ
يقســم هــذا الفصــل إىل أحــد عشــر جــز ًءا تماشـ ًيا مــع أســئلة البحــث وأهدافــه .يعــرض الجــزء األ ّول صــورة
مراجعتهــا.
ّ
عامــة وتحليـ ًـا شـ ً
أمــا يف مــا يتعلّــق بتسلســل
ـامل لنواتــج البحــث والفئــات األساسـ ّية النّاتجــة مــن التّحليــل والتّرميــزّ .
ّ
ـم االسترشــاد باســتراتيجيا تعتمــد علــى اختيــار البــدء بعــرض نواتــج المداخــل المتعلّقــة
ـ
ت
ـد
ـ
ق
ف
ـل
ـ
ي
ّحل
ت
ال
ـج
ـ
ت
نوا
ّ
بمــا هــو منصــوص عليــه ،واالنتقــال بعــد ذلــك إىل المداخــل المتعلّقــة بالممارســات يف واقــع الحيــاة المهن ّيــة .كمــا
اختي ـ َر عــرض النّواتــج ابتــدا ًء مــن المداخــل المتعلّقــة بال ّنظــام عام ـ ًة واالنتقــال إىل المداخــل المتعلّقــة باألفــراد .إ ًذا،
ويتضمــن دور
العامــة للنّواتــج )2( ،الـدّور،
الصــورة
اســتنادًا لهذيــن االعتبار يــنُ ،تعــرض النّواتــج بالــتّرتيب اآليتّ )1( :
ّ
ّ
المدرســة ،ودور اإلدارة المدرس ـ ّية ،ودور المديــر )3( ،مهــا ّم المديــر )4( ،الكفايــات المهن ّيــة للمديــر )5( ،المعاييــر،
الفعــال )6( ،آل ّيــات ال ّتعــاون وال ّتشــارك والتّواصــل يف المدرســة
الفعالــة ومعاييــر المديــر
وتتضمــن معاييــر اإلدارة
ّ
ّ
ّ
وبيــن المدرســة والبيئــة المحلّ ّيــة )7( ،المســؤول ّيات والوظائــف المنوطــة بالمديــر )8( ،الممارســات المهن ّيــة للمديــر،
( )9ملمــح المديــر )10( ،أنمــاط القيــادة ،و( )11التّطويــر المهنــيّ للمديــر.

عامة لنواتج الدّراسة
الجزء األ ّول :صورة ّ

أســفرت عمل ّيــة تحليــل وترميــز ( )70مســتندًا أول ًّيــا عــن إنشــاء ( )249رمـزًا و( )3451شــاهدًا ضمــن ( )12مدخـ ًـا
أمــا المداخــل
أساس ـ ًّيا .مــن المداخــل اإلثنــي عشــر ،مدخــل واحــد انبثــق مــن التّرميــز داخــل ماكــس كيــو دي أيّ .
اإلحــدى عشــر األخــرى فكانــت نتيجــة التّرميــز األ ّويلّ ضمــن شــبكات القــراءة وأتــت نتيجــة خيــارات اللّجنــة.

أن حــوايل ()66%
يشــير تحليــل التّرميــزات بال ّنســبة ألنــواع المســتندات المختــارة ،كمــا يظهــر يف رســم  ،3إىل ّ
مــن ّ
أن الدّراســات الميدان ّيــة
الشــواهد هــي مســتخرجة مــن الدّراســات الميدان ّيــة والمشــاريع ،وهــذا يعــود إىل ّ
والمشــاريع هــي األكثــر عــددًا .وقــد ش ـك ّلت مســتندات هــذه الفئــة أ كثــر مــن ( )69%مــن مجمــل المســتندات.
أن ال ّنصــوص القانون ّيــة المتعلّقــة بــاإلدارة المدرسـ ّية يف لبنــان محــدودة لناحيــة العــدد وكذلــك
يعــود هــذا الوضــع إىل ّ
أمــا بال ّنســبة للنصــوص النّظر يّــة ضمــن فئــة األدب ّيــات التّربويّــة ،فبعــد
السياســات واالســتراتيج ّياتّ .
مســتندات ّ
اختيــار المســتندات األ ّول ّيــة ،قــادت األنمــاط المنبثقــة مــن التّرميــز المفتــوح البحــث إىل إيجــاد مســتندات أخــرى
المعمــق لتلــك األنمــاط .وأىت اإلطــار المرجعــيّ للقيــادة التّربويّــة واإلدارة ) Hallinger, 2002و (Leithwood
للفهــم
ّ
ليشــبع هــذه الفئــة مــن المســتندات التــي ش ـك ّلت ( )14%مــن مجمــل المســتندات .ونظ ـ ًرا للفروقــات يف عــدد
المســتندات بيــن الفئــات األر بــع ،كان ال ب ـ ّد مــن اعتمــاد توحيــد معيــار القيــاس بغيــة المقارنــة بيــن عــدد ّ
الشــواهد
أن مع ـدّل ّ
الشــواهد بال ّنســبة لعــدد المســتندات
وفئــات المســتندات .وكمــا يظهــر يف العمــود األخيــر مــن جــدول ّ 6
أن فئــة األدب ّيــات التّربويّــة كانــت األكثــر كثافــة يف عــدد ّ
الشــواهد بمع ـدّل ( )81شــاهدًا مــن أيّ مســتند.
يشــير إىل ّ
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ـل عــددًا ،بمع ـدّل ( )24شــاهدًا مــن أيّ مســتند .وتقار بــت األعــداد بيــن
السياســات واالســتراتيج ّيات فهــي األقـ ّ
ّ
أمــا ّ
أن
إىل
ـام
ـ
ق
األر
ـذه
ـ
ه
ـير
ـ
ش
ت
ـد
ـ
ق
و
ـتند.
ـ
س
م
أي
ـن
ـ
م
ًا
د
ـاه
ـ
ش
()40
ّل
د
ـ
ع
بم
ـاريع،
ـ
ش
والم
ـة
ـ
ي
ّجريب
ت
ال
ـات
ـ
س
ّرا
د
وال
ـن
ـ
ي
القوان
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ثمــة نظر يّــات
ـون
ـ
ك
ي
ـد
ـ
ق
ـه
ـ
ن
أ
ـة
ـ
ي
ّجريب
ت
ال
ـات
ـ
س
ّرا
د
ال
ـن
ـ
م
ـات
ـ
ن
البيا
ـر
ـ
ه
ظ
ت
و
ـا
ـ
م
ك
ـات،
ـ
ن
بيا
ـادر
النّظر يّــات هــي األغنــى كمصـ
ّ
ّ
أن معـدّل عــدد ّ
لــم تجــد بعــد تطبيقــات يف واقــع الحيــاة المهن ّيــة أو مــن ضمــن المشــاريع ،والملفــت ّ
الشــواهد يف أيّ
مســتند تابــع لفئــة الدّراســات التّجريب ّيــة يــوازي نصــف عــدد ّ
الشــواهد مــن النّظر يّــات.
رسم  3ال ّترميزات وعدد ّ
الشواهد مقابل أنواع المستندات

جدول ّ 6
الشواهد بحسب أنواع المستندات بالنسب والمعدّالت

جدول 6
ّ
الشواهد بحسب أنواع المستندات بالنسب والمعدّالت
نوع المستند

دراسات ميدان ّية
ومشاريع
أدب ّيات
أنظمة وقوانين
استراتيج ّيات
وسياسات
مجموع

عدد المستندات

عدد التّرميزات
ّ
والشواهد

نسبة ّ
الشواهد
كل نوع
بحسب ّ
مستند
66%

معدّل عدد ّ
الشواهد يف
كل
أي مستند ضمن ّ
فئة
46
81
41
24
 48كمعدّل عام لعدد
ّ
الشواهد يف أي مستند

48

2272

10
6
5

812
245
122

24%
7%
3%

70

3451

100%
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العامــة وال ّنظــرة ّ
الشــاملة للنّواتــج ،ال ب ـ ّد مــن ال ّنظــر إىل تواتــر الفئــات األساس ـ ّية للتّرميــزات يف
الصــورة
الســتكمال ّ
ّ
أن حــوايل ( )20%مــن
جميــع المســتندات مختلطــة .أبــرز مــا يظهــر يف هــذه المقارنــة كمــا هــو معــروض يف رســم ّ 4
ّ
الشــواهد تمحــورت حــول المســؤول ّيات والوظائــف المنوطــة بالمديــر .وقــد تش ـك ّل هــذه ال ّنســبة داللــة علــى أهم ّيــة

هــذا المدخــل يف الدّراســات وال ّنصــوص القانون ّيــة حــول اإلدارة المدرس ـ ّية .وحــاز ال ّتط ـ ّور المهنــيّ للمديــر بنســبة
( )14%مــن مجمــوع ّ
ألهميتــه يف المركــز ال ّثــاين بعــد المســؤول ّيات .وقــد تدفــع هــذه النســب
ـل بال ّنســبة
الشــواهد وحـ ّ
ّ
وكثرةالمســؤوليات والوظائــف المنوطــة بالمديــر اىل اقتــراح إحاطتــه بمنظومــة تطو يــر مهنــيّ تدعــم كفاياتــه وقدرتــه
أن معاييــر فعال ّيــة اإلدارة المدرسـ ّية والمديــر حــازت بنســبة ( )12%مــن
علــى القيــام
بمهامــه .وأشــارت األرقــام إىل ّ
ّ
ّ
الشــواهد ويشــير هــذا العــدد إىل األهم ّيــة التــي أولتهــا ال ّنصــوص للقــدرة علــى رصــد أثــر اإلدارة التّربو يّــة يف العمــل
المدرســيّ .مــن ّ
اللفــت ً
كل مــا هــو منصــوص عليــه مثــل ال ـدّور والكفايــات كانــت لــه ال ّنســب
أيضــا يف ال ّنســب ّ
أن ّ
تفســر ال ّنســبة القليلــة مــن ّ
األدىن مــن ّ
الشــواهد التّابعــة
أمــا بال ّنســبة للممارســات المهن ّيــة للمديــر ،فقــد
الشــواهدّ .
َّ

ـأن معظــم ال ّنصــوص ذكــرت المهــا ّم تحــت مفهــوم المســؤول ّيات فــأىت هــذا المفهــوم ليشــمل فكــرة المســؤول ّية
لهــا بـ َّ
ـكل مفهــوم يف األجــزاء
وتحمــل المســؤول ّية يف الممارســات اليوم ّيــة ،وســيأيت تحليــل
المنصــوص عليهــا
معمــق لـ ّ
ّ
ّ
التّاليــة مــن هــذا الفصــل ،فــدور الجــزء الحــايلّ يكمــن يف تســليط ّ
الضــوء علــى األفــكار الكبــرى وتســهيل انســياب
التّفكيــر والتّحليــل للوصــول إىل التّفاصيــل ضمــن نمــط تفكيــريّ م ّتســق ومتكامــل.
رسم  4نسبة ّ
الشواهد يف جميع المستندات مختلطة
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أن عمل ّيــة عــرض النّواتــج كمــا وردت يف البحــث الحــا ّ
يل
كل مدخــل ،يجــدر بال ّذكــر ّ
قبــل عــرض نواتــج تفصيــل ّ
ممنهجــة وتعتمــد يف تقديــم النّتائــج علــى عــدد ومحتــوى ّ
ـم
الشــواهد التــي ظهــرت يف ّ
كل مدخــل علــى حــدة ،ويتـ ّ
ذلــك بالعــودة إىل المصــادر والمراجــع كا ّفــة بتصنيفاتهــا األربعــة ال ّثابتــة كمــا هــي مذكــورة يف الجــداول التــي اســتندت
عليهــا الدّراســة :اســتراتيج ّيات وسياســات ،أنظمــة وقوانيــن ،وأدب ّيــات ،ودراســات ميدانيــة ومشــاريع.
يف البدا يــة ُيع ـ َرض تعر يــف المصطلــح الــذي يح ـدّد المدخــل المذكــور يف شــبكة القــراءة ألن القارئيــن المولجيــن
ّ
والشــواهد يف خانــات شــبكة القــراءة استأنســوا بمعنــى المصطلــح كمــا هــو وارد للتّمييــز بينــه
تبويــب ال ّنصــوص
وبيــن المصطلحــات العديــدة المذكــورة يف الخانــات وتصنيــف ّ
الشــاهد يف الخانــة المالئمــة للمعنــى المذكــور ،وهــذا
متعمقــة للتّعر يــف
مبــدأ متعــارف عليــه بيــن المشــاركين يف هــذه العمل ّيــة البحث ّيــة .بعــد ذلــك ،تجــري قــراءة
ّ
ـكل أبعادهــا حســب المرجــع العلمــيّ لل ّنـ ّـص.
المذكــور لســبر أغــواره وتظهيــر العناصــر المفاهيم ّيــة التــي تك ّونــه بـ ّ
كل مدخــل رئيســيّ ،وبنــاء معنــى
ـم شــرح النّتائــج وتوصيــف المعطيــات ال ّرقم ّيــة العائــدة إىل ّ
ويف المرحلــة ال ّثانيــة يتـ ّ
ّ
دومــا إىل العالقــة بيــن
لهــذه المعطيــات وذلــك عبــر ربطهــا دائمــا بال ّرمــوز
وبالشــواهد كأعــداد ومضاميــن ،ويف ال ّرجــوع ً
التّرميــز المحــوريّ والتّرميــز العــام األ ّويلّ وإىل أعــداد ّ
كل عنصــر مفاهيمــي يكـ ّون المفهــوم العــا ّم
الشــواهد الــواردة يف ّ
ـم المقارنــات بيــن المفاهيــم وإظهــار درجــة االختالفــات والـ ـتّقاطعات والـ ـتّشابه فيمــا بينهــا ،كمــا بنــاء
للمدخــل .تتـ ّ
معنــى لهــذه النّتائــج يف العــودة إىل الجــداول وأعــداد ّ
الشــواهد يف تصنيفاتهــا المختلفــة.
الســياق البحثــيّ لجهــة
ويف نهايــة المطــاف ،أي يف المرحلــة ال ّثالثــة ،وبعــد تقديــم الخالصــات التــي انبثقــت مــن ّ
المســار الفكــريّ وركائــز النّظر يّــة المتجـ ّذرة ،يتب ّيــن أنّــه مــن ّ
الضــروريّ العــودة إىل ال ـتّعريف األ ّويلّ للمفهــوم /كمدخــل
ً
تعريفــا آخــر مع ـد ًّل أو مغاي ـ ًرا أو إضافــات
كل الجوانــب .بعــد ذلــك تقتــرح اللّجنــة
ـم مراجعتــه مــن ّ
أساســيّ كــي تتـ ّ
لعناصــر مفاهيم ّيــة انبثقــت مــن رحــم المصــادر وال ّنصــوص .بــدت هــذه العناصــر كمرتكــزات أساسـ ّية ألنهــا ذكــرت يف
الكمــيّ أهم ّيــة هــذه العناصــر وضرورتهــا يف بنــاء المفهــوم
ع ـدّة مصــادر ويف شــواهد متن ّوعــة .ويعكــس هــذا الـ ـتّواتر
ّ
وتطويــره تماش ـ ًيا مــع مــرور الزّمــن ومــع ال ّتط ـ ّور يف مجــال التّربيــة.
مــن ّ
ألن
الضــروريّ أخــذ العناصــر التــي تكـ ّون المفهــوم العــام للمصطلــح الــذي اســتخدم يف شــبكة القــراءة باالعتبــار ّ
ذلــك يخــدم منهج ّيــة البحــث .وتم ّتــن هــذه المعطيــات ال ّتشــابك بيــن العناصــر األ ّول ّيــة لتعر يــف المفهــوم والعناصــر
األخــرى المســتجدّة مــا يســهم يف تطويــر المصطلــح وعصرنتــه نتيجــة الـ ـتّفاعل والـ ـتّفك ّر بنــا ًء علــى الـ ـتّجربة يف
الســياق المحلّــيّ والعالمــيّ.
ّ
الصــدد ،ســيؤدّي هــذا المســار المنهجــيّ اقتــراح تعر يــف آخــر مبنــيّ علــى عناصــر مفاهيم ّيــة انبثقــت مــن
ويف هــذا ّ
ُ
المصــادر التــي أعـدّت يف بلــدان مختلفــة عرب ّيــة وأنغلوفون ّيــة وفرنكوفون ّيــة ،أو االحتفــاظ بال ـتّعريف األ ّويلّ وذلــك بعــد
التســويغ والمراجعــة.
انطالق ـا ً مــن األســس المذكــورة ،يســتعرض الجــزء ال ّتــايل نواتــج تحليــل دور المدرســة ودور اإلدارة المدرس ـ ّية ودور
المديــر.
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الضــروريّ إبــراز التّرميــزات العائــدة لمختلــف المداخــل األساس ـ ّية يف الدّراســة الحال ّيــة ،وتســليط ّ
مــن ّ
الضــوء علــى
ّ
الشــواهد العائــدة إىل مفهــوم «ال ـدّور» بشــكل عــا ّم ،حيــث إنّــه وتحــت هــذا العنــوان العر يــض ينضــوي العديــد مــن
العامــة
بالمؤسســة المدرسـ ّية
ـم التــي تتعلّــق
ّ
«األدوار» التــي تتعلّــق بــكل األطــراف التّربويّــة المعن ّيــة بالمدرســة ،ثـ ّ
ّ
الحاضنــة لهــذه األطــراف ،وأخي ـ ًرا تلــك التــي تتعلّــق بالمحيــط العــا ّم الــذي تعمــل المدرســة يف ســياقه.
أن العــدد اإلجمــايلّ ّ
ـكل تشــع ّباته كمــا هــي مذكــورة يف الجــدول
لقــد تب ّيــن ّ
للشــواهد التــي ترتبــط بمفهــوم «الـدّور» بـ ّ
السادســة مــن ال ـتّرتيب يف رســم نســبة ّ
الشــواهد يف جميــع المســتندات
أدنــاه هــو ( ،)331وذلــك يضعــه يف المرتبــة ّ
(أنظــر رســم  .)4وتش ـك ّل شــواهد «ال ـدّور» المنبثقــة مــن الدّراســات الميدان ّيــة والمشــاريع نســبة ( )72%مــن
أن هــذا المص ّنــف مــن المصــادر و ّفــر العــدد األكبــر مــن المعلومــات والمعطيــات التــي
ال ّنســبة اإلجمال ّيــة ،وهــذا يب ّيــن ّ
تبنــى عليهــا نتائــج دراســة هــذا المدخــل ،ويــأيت مصــدر األدب ّيــات مــن بعــده بنســبة ( )16%مــن ال ّنســبة اإلجمال ّيــة.
وبذلــك تشـك ّل شــواهد هذيــن المصدر يــن مجتمعــة ( )88%مــن بنــاء عناصــر هــذا المفهــوم والمبن ّيــة علــى األدب ّيــات
عامــي  2000و ،2020بمــا معنــاه أنّهــا مبن ّيــة علــى المعــارف
النّظر يّــة والدّراســات الميدان ّيــة التــي صــدرت مــا بيــن َ
والممارســات التّربويّــة واالتّجاهــات األكثــر حداثــة لجهــة دور المدرســة ودور اإلدارة المدرس ـ ّية ودور المديــر ودور
كل هــذه األدوار المختلفــة والمتن ّوعــة يف التّطويــر والـ ـتّحسين يف مجــايلّ التّربيــة
المحيــط العــام والبيئــة ،وموقــع ّ
أن نســبة ّ
والتّدر يــب .ومــن المفيــد ً
الشــواهد مــن األنظمــة والقوانيــن المكتوبــة والملزمــة التــي
أيضــا اإلشــارة إىل ّ
السياســات واالســتراتيج ّيات ( )5%مــن اإلجمــايلّ العــام لعــدد المســتندات مــن
ّ
توصــف األدوار هــي ( ،)7%ومــن ّ
ّ
المصــادر كافــة كمــا يظهــر يف جــدول .7
جدول  7الدّور :عدد ّ
الشواهد وال ّنسب بحسب أنواع المستندات

جدول 7
ّ
الدّور :عدد الشواهد وال ّنسب بحسب أنواع المستندات
نوع المستند

دراسات ميدان ّية
ومشاريع

أدب ّيات

أنظمة وقوانين

استراتيج ّيات
وسياسات

المجموع

عدد ّ
الشواهد

237

53

25

16

331

نسبة ّ
الشواهد من
المجموع العام

72%

16%

7%

5%

100%

الدّور :التّعريف األ ّويلّ.
ّ
ّ
«الســلوك المتوقــع مــن الفــرد يف الجماعــة ،وهــو
يع ـ ّرف معجــم مصطلحــات العلــوم االجتماع ّيــة ال ـدّور علــى أنــه:
ّ
ـإن ال ـدّور يشــير إىل نمــوذج
الجانــب الدينامــي لمركــز الفــرد ،فبينمــا يشــير المركــز إىل مكانــة الفــرد يف الجماعــة ،فـ ّ
الســلوك الــذي يتطلّبــه المركــز ويتحـدّد ســلوك الفــرد يف ضــوء تو ّقعاتــه وتو ّقعــات اآلخر يــن منــه» (صالــح.)2004 ،
ّ
ّ
يركّــز الـ ـتّعريف الــذي اســتندت إليــه الدّراســة علــى عنصــر أساســيّ يوصــف ال ـدّور وهــو أنــه «ســلوك» ،أي طريقــة
تصـ ّرف وأداء منتظر يــن مــن الفــرد يف مســاحة اجتماعيــة مــا .وهــذا يجيــز للباحــث طــرح االســتفهام اآليت :لمــاذا هــذا
الســلوك متو ّقــع؟ ومــا الــذي يجيــز إلزام ّيتــه المتو ّقعــة؟
ّ
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الطريقــة).
مــا يتبــادر لألذهــان ّ
أن الـدّور هــو تصـ ّرف يتــاىق مــع نمــوذج ثابــت جــرى تكــراره وفا ًقــا ألداء نمطــيّ (بنفــس ّ
أن مــا هــو متو ّقــع يف إطــار المهنــة التّربويّــة هــو مــا يتطابــق مــع ال ّنصــوص الملزمــة القانون ّيــة والمعلومــة
ذلــك ّ
يف الدّرجــة األوىل ،ومــا يتناســب مــع مركــز الفــرد أو موقعــه يف المجموعــة التــي يتعامــل معهــا يف الدّرجــة ال ّثانيــة.
الســلوك ّيات ُيمليــه
وحســب هــذه ال ّرؤيــة ،يتجلّــى دور الفــرد مــن خــال منتــج مــر يئّ يأخــذ شــكل نمــوذج محـدّد مــن ّ
عليــه مكانــة الفــرد وموقعــه المهنــيّ يف المجموعــة .إ ًذا ينبثــق الـدّور ّ
الســلوك الــذي يتماهــى مــع ال ّنمــوذج
أول ً مــن ّ
المرتقــب والمعلــوم الــذي تفرضــه مكانــة الفــرد يف ضــوء تو ّقعاتــه ّ
الشــخص ّية وتو ّقعــات المجموعــة منــه.
يطــرح مفهــوم «الـدّور» أ ّوال ً موضــوع العالقــات المهن ّيــة بيــن طرفيــن أو عــدة أطــراف تنتمــي إىل محيــط مهنــيّ واحــد
كل طــرف تر بــويّ ومركــزه يف هيكل ّيــة
تتعامــل األطــراف فيمــا بينهــا وتتموضــع وفا ًقــا لل ـدّور المنــوط بــهّ .
إن مكانــة ّ
المدرســة يتعلّقــان بالـدّور الــذي عليــه أن يقــوم بــه اســتنادًا إىل المهــا ّم التــي ُتك ّرســها ال ّنصــوص القانون ّيــة واألنظمــة
ً
وأيضــا
الصالح ّيــات ومواز يــن الق ـ ّوة بيــن األطــراف
ّوسع قليـ ًـا يف ّ
الموجبــة .يتطلّــب موضــوع العالقــات المهن ّيــة الـ ـت ّ
يف اســتراتيج ّيات العمــل المتّبعــة بيــن األطــراف وآل ّيــات اتّخــاذ القــرار يف المدرســةّ .
إن مكانــة الفــرد ومركــزه المهنــيّ
يف مــكان العمــل يح ـدّدان ال ـدّور الــذي عليــه القيــام بــه ارتــكازًا إىل ال ّنظــام الداخلــيّ والقوانيــن التــي تح ـدّد مــا عليــه
القيــام بــه نظر يًّــا (المهــا ّم) ومــا عليــه أن يقــوم بــه فعل ًّيــا علــى األرض عبــر ســلوك ّيات متو ّقعــة وتتطابــق مــع تو ّقعاتــه
المؤسســة المدرس ـ ّية.
وتو ّقعــات األطــراف الفاعلــة يف
ّ
نواتج «األدوار».
أن «دور المديــر يف التّطويــر المدرســيّ» حصــل علــى أعلــى عــدد مــن ّ
الشــواهد ( )109بنســبة
ُيظهــر جــدول ّ 8
( ،)33%كمــا تســاوى عــدد ّ
نصــا بيــن «مفهــوم ودور المدرســة»
الشــواهد يف المرتبــة ال ّثانيــة الــذي وصــل إىل (ًّ )75
أمــا «دور المديــر» فحصــل علــى ( )69شــاهدًا ،أي
و«دور اإلدارة المدرس ـ ّية» وذلــك بنســبة ( )23%لـ ّ
ـكل منهمــاّ .
الســياق األخيــر مجموعــة ّ
الشــواهد يف خانــة «التبــاس األدوار» كانــت
بنســبة ( )21%مــن اإلجمــايلّ العــام .ويف ّ
قياســا بــاالدوار األخــرى التــي ذكرناهــا ،إذ ال يتعـدّى ال ّثالثــة شــواهد تنــدرج يف خانــة المصــادر التــي تتعلّــق
متدنّيــة جـدًّا
ً
باألدب ّيــات والدّراســات الميدان ّيــة والمشــاريع حيــث ُتعــرض نتائــج األبحــاث مــع تحليالتهــا.
يــأيت االلتبــاس عــاد ًة مــن ال ّنصــوص الــواردة يف المصــادر الملزمــة ،مــن قانون ّيــة إىل أنظمــة وغيرهــا ،والتــي ال تش ـ ّرع
قوانيــن جديــدة لموا كبــة مســتلزمات العصــر .ويؤثّــر هــذا الوضــع أحيانًــا علــى إدخــال التّطويــر أو الـ ـتّغيير المطلــوب
الــذي يطــرأ علــى بعــض المفاهيــم والنّظر يّــات العائــدة إىل أدوار ّ
اللعبيــن التّربو يّيــن األساس ـ ّيين الذيــن يعملــون
المؤسســة التّربويّــة .ولعــل مجــالَ التّربيــة والتّدر يــب مــن المجــاالت التــي يف حالــة تج ـدّد مســتم ّر ويتع ّرضــان
يف
ّ
دائمــا إىل تعديــات عميقــة تصــل إىل حـ ّد إعــادة ال ّنظــر يف بعــض المسـلّمات التــي اســتندت عليهــا التّربيــة يف القــرن
ً
الماضــيّ ،والتــي تقــوم علــى دور للمدرســة مضــى عليــه الزّمــن.
ـكل دور مــن األدوار المنوطــة بالعامليــن
ّ
فســر يف ســياق ال ـتّوصيف غيــر الواضــح لـ ّ
إن عبــارة «االلتبــاس يف األدوار» ُت َّ
يف المدرســة ،وهــذا حســب رأي القــارئ الــذي ،وانطالق ـا ً مــن القــراءات التــي قــام بهــا ،ق ـدّر وجــود التبــاس يف األدوار.
ـم اســتخدام
ولكـ ْ
ـن علــى الرغــم مــن ذلــك ،تـ ّ
ـدل هــذه المفــردة علــى ضــرورة توضيــح هــذا المفهــوم وتحديــده كــي يتـ ّ
أن ال ّنصــوص أحيانًــا ال تح ـدّد بوضــوح
هــذا المصطلــح وفا ًقــا لتعر يــف يتوافــق عليــه التّربويّــون فيمــا بينهــم .ذلــك ّ
يعمــق المــزج بيــن هــذه المفــردات المختلفــة
الفروقــات بيــن دور ومهــا ّم أو وظائــف أو مســؤول ّيات أو ممارســات ،مــا ّ
والخلــط بالمعــاينّ بينهــا .لذلــك مــن األهم ّيــة بمــكان مراجعــة تعر يــف ال ـدّور أو اقتــراح تعر يــف يتك ـ ّون ويتش ـك ّل
ّ
والشــواهد التــي ز ّودت الدّراســة بالمعطيــات المطلوبــة لتكو يــن عناصــر هــذا المفهــوم.
جــا مــن خــال ال ّنصــوص
تدري ً
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كمؤسســة،
س ـ ُتتّبع يف هــذا الفصــل منهج ّيــة عمــل تقــوم علــى االنتقــال مــن العــا ّم ( )macroأي دور المدرســة
ّ
ـاص ( )microأي دور المديــر ،مــرو ًرا بالمســتوى الوســطيّ ( )mésoأي دور اإلدارة المدرس ـ ّية ،علــى أن
إىل الخـ ّ
ـيخصص فصــل خـ ّ
ُيــدرس دور المحيــط والبيئــة المدرسـ ّية علــى حــدة ،كمــا سـ َّ
ـاص يتمحــور حــول «التّطو يــر المهنــيّ
للمدير يــن».
جدول  8مداخل الدّور وعدد ّ
الشواهد بال ّنسبة ألنواع المستندات

جدول 8
مداخل الدّور وعدد ّ
الشواهد بال ّنسبة ألنواع المستندات
نوع المستند

دراسات
ميدان ّية
ومشاريع
عدد

دور المدير
يف التّطوير
المدرسيّ
مفهوم ودور
المدرسة
دور اإلدارة
المدرس ّية

نسبة

أدب ّيات
عدد

نسبة

أنظمة وقوانين

استراتيج ّيات
وسياسات

نسبة

نسبة

عدد

عدد

المجموع
عدد

نسبة

82

75%

16

15%

6

6%

5

4%

109

33%

53

70%

12

16%

6

8%

4

5%

75

23%

53

70%

12

16%

6

8%

4

5%

75

23%

دور المدير

48

70%

11

16%

7

10%

3

4%

69

21%

التباس األدوار

1

33%

2

67%

3

0%

المجموع

237

53

25

16

331

عامة.
مفهوم ودور المدرسة :نظرة ّ
تظهــر يف المدخــل «مفهــوم ودور المدرســة» تســعة عناويــن متن ّوعــة تب ّيــن مروحــة أ كبــر مــن العناصــر واألبعــاد
المســتجدّة علــى دور المدرســة ومفهومهــا يف القــرن الواحــد والعشــرين نتيجــة ال ّتط ـ ّورات والـ ـتّغ ّيرات والدّراســات
الســائد يف القــرن الماضــيّ (أنظــر رســم  .)5ركّــزت األدب ّيــات والدّراســات
البحث ّيــة التــي غ ّيــرت مفهــوم المدرســة ّ
الميدان ّية على تحديد أدوار جديدة للمدرسة يف عصرنا الحايلّ ،ما ينعكس بوضوح على ميل الحكومات وأصحاب
القــرار اىل ال ـتّعديل المســتم ّر يف األنظمــة التّربويّــة لعصرنتهــا ويف األطــر المرجع ّيــة للمهــن التّربو يّــة والكفايــات التــي
علــى أصحــاب المهــن ا كتســابها وال ـتّمك ّن منهــا ،وذلــك بمــا يتماشــى مــع حاجــات العصــر .وتنعكــس هــذه المفاهيــم
التّربويّــة علــى ملمــح المتعلّــم المــوكل إىل المدرســة بنــاؤه وتطويــره عبــر منهــج تر بــويّ يرتكــز إىل كفايــات تربويّــة
ّ
تحضــر المتعلّــم لالنخــراط يف محيــط العمــل.
واجتماع ّيــة وتكنولوج ّيــة
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

رسم  5ال ّترميزات المنبثقة من القراءات حول مفهوم ودور المدرسة بحسب أنواع المستندات

يتكـ ّون «مفهــوم ودور المدرســة» مــن عناويــن عديــدة ُتبلـ ِور بعــض العناصــر التــي تســتخدم يف ســياق شــرح مفهــوم
المدرســة ودورهــا يف عصرنــا الحــايلّ )1( :ثقافــة التّعلّــم )2( ،تأميــن الوصــول إىل محتــوى مفاهيمــي )3( ،اإليمــان
بقــدرة جميــع األطفــال علــى التّعلّــم )4( ،تهيئــة المدير يــن )5( ،قيــادة قو يّــة )6( ،تعليــم المــوا ّد األساسـ ّية )7( ،البعــد
الســياق.
السياســي )8( ،العدالــة بالمكتســبات )9( ،مخرجــات تعلّم ّيــة تتــاءم مــع ّ
ّ
انتقلــت المدرســة مــن صيغــة «التّعليــم» المتمحــورة حــول المعلّــم إىل صيغــة «التّعلّــم» المتمحــورة حــول
«المتعلّــم» ،وهكــذا تغ ّيــرت تو ّقعــات البلــدان مــن المدرســة ودورهــا بشــكل جــذريّ .وقــد أصبــح دور المدرســة
يف العصــر الحــايلّ يتع ـدّى بكثيــر ال ـدّور األ ّويلّ الــذي لعبتــه يف القــرن العشــرين ،والــذي انحصــر بنقــل المعــارف إىل
المتعلّميــن .الـدّور األساســيّ للمدرســة يف القــرن الحــايلّ تطويــر الكفايــات عنــد المتعلّميــن كمجموعــات مختلفــة مــا
المؤسســة اللّجــوء إىل اســتخدام ممارســات تربويّــة متن ّوعــة أثبتــت فاعل ّيتهــا علــى األرض.
يو ِجــب علــى هــذه
ّ
العامــة لل ّنظــام التّر بــويّ يف هــذه البلــدان ،حيــث علــت
واس ـتُتبع هــذا الـ ـتّغيير الجــذريّ بمراجعــة عميقــة للهيكل ّيــة
ّ
جــه نحــو ّ
للمؤسســات المدرسـ ّية يف
اللمركز يّــة ومنــح االســتقالل ّية
األصــوات مــن ّ
كل حــدب وصــوب للمطالبــة بالتّو ّ
ّ
أخــذ القــرارات وال ـتّصريح عــن النّتائــج المدرسـ ّية للمتعلّميــن بشــكل مرحلــيّ وشــرح الوضــع التّعليمــيّ يف المدرســة
تحــت شــعار تحميــل اإلدارة المســؤول ّيات النّاتجــة مــن خطــط العمــل وآل ّيــات تنفيذهــا.
الســابقة
ومــن هــذا المنظــور ،ال ب ـ ّد مــن الـ ـتّأكيد ّ
أن هــذه المســتجدّات التّربو يّــة تســتدعي تغيي ـ ًرا يف المفاهيــم ّ
«السياســات التّربو يّــة» التــي تدعــو إىل
المتج ـ ّذرة يف الممارســات واالســتراتيج ّيات .مــن هنــا ضــرورة االســتناد إىل
ّ
اإلصــاح ودمــج هــذه النّظر يّــات التّربويّــة يف المنظومــة التّعليم ّيــة والمنهــج ،وإلــزام التّربو يّيــن بالعمــل ضمــن أطرهــا
النّظر يّــة يف منهج ّيــة التّطبيــق يف المدرســة ،وهــذا يه ّيــئ لتب ّنــي «ثقافــة التّعلّــم» ولتفعيــل دور المدرســة عبــر تنميــة
المهمــة األدائ ّيــة
الســياق» المح ـدّد يف
«قيــادة قويّــة» قــادرة علــى الـ ـت ّ
ّ
ّوصل إىل بنــاء «مخرجــات تعلّم ّيــة تتــاءم مــع ّ
التّربويّــة يف مختلــف المــواد التّعليم ّيــة ويف مختلــف المشــاريع المشــتركة بيــن المــوادّ.
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العامــة يف مختلــف البلــدان وال ـدّول علــى إعــادة
الســياق ذاتــه ،تمحــورت اإلصالحــات التّربويّــة واإلرشــادات
ّ
ويف ّ
التّركيــز علــى التّعليــم والتّعلّــم ،والعمــل بشــكل أساســيّ علــى تقويــة أنظمــة التّعليــم وتحســين أداء المتعلّميــن.
وقــد أدّى ذلــك إىل تحديــد األهــداف اآلتيــة :رفــع مســتويات األداء العــا ّم للمتعلّميــن ،وضمــان الـ ـتّكامل المدرســيّ،
وتقليــص الفجــوات يف النّتائــج بيــن مجموعــات المتعلّميــن لتأميــن «العدالــة يف المكتســبات» يف مــا بينهــم،
ّوصــل إىل تحقيــق كفــاءة أ كبــر عنــد المتعلّميــن .ويســتوجب
وخفــض مع ـدّل الـ ـتّس ّرب مــن المدرســة ،وأخي ـ ًرا الت ّ
علــى المدرســة للتّمكّــن مــن بلــوغ هــذه األهــداف «قيــادة قويّــة» قــادرة علــى تأميــن تكافــؤ الفــرص بيــن المتعلّميــن
(العدالــة بالمكتســبات) إيمانًــا منهــا «بقــدرة جميــع األطفــال علــى التّعلّــم» ،مــا يــؤدّي إىل تطبيــق مبــدأ المســاواة
ألن العمــل يجــري وفا ًقــا لهذيــن المبدئيــن .ويف أبعــاد
والعدالــة يف التّعلّــم وإىل إحــداث الـ ـتّغيير يف فعــل التّعليــم ّ
الطابــع ّ
الشــخصيّ علــى التّعليــم والتّعلّــم تماشـ ًيا
الطابــع الفــرديّ وإضفــاء ّ
هــذه ال ّرؤيــة ُيطلــب إىل المــدارس إضفــاء ّ
المؤسســة التّعليم ّيــة تعز يــزه ،وكذلــك تقو يــة ال ـتّكامل المدرســيّ والتّعليــم
مــع مفهــوم اإلنصــاف الــذي يجــب علــى
ّ
المتع ـدّد الثقافــات.
يمكــن للمدرســة أن ُتحــدث فر ًقــا كبي ـ ًرا يف األداء األكاديمــيّ للمتعلّميــن علــى الرغــم مــن الفروقــات يف األصــل
االجتماعــيّ والمســتوى االقتصــاديّ لعائالتهــم ( ،)Bissonnette, Richard & Gauthie, 2005لذلــك توجــد
تحديّــات كثيــرة يف القــرن الحــادي والعشــرين علــى المدرســة مواجهتهــا ،ومنهــا االنتقــال مــن مبــدأ تكافــؤ الفــرص
نحــو مبــدأ تكافــؤ التّعلّــم .ويف المقابــل يمكــن لهــا ،كمــا ص ـ ّرح كراهــاي ( ،)Crahay, 2000أن تنجــح يف تحســين
تحصيــل المتعلّميــن كمــا يمكنهــا ً
أيضــا أن تس ـ ّبب الفشــل لهــم.
وفعالــة؟ إذا أرادت المدرســة أن تكــون عادلــة ومنصفــة
يف الواقــع ،هــل يمكــن أن تكــون المدرســة عادلــة ومنصفــة
ّ
وفعالــة لجميــع المتعلّميــن الذيــن يلتحقــون بهــا ،عليهــا أن تتب ّنــى مبــدأ المعاملــة المتســاوية أو مبــدأ المســاواة
ّ
يف اإلنجــازات ويف التّعلّــم وهــذا المبــدأ يــؤدّي إىل إحــداث تغييــر يف فعــل الـ ـتّدريس .ووفا ًقــا لهــذا المبــدأ ،يبــدو مــن
ّ
ألن تأثيــره عليهــم يتجــاوز األبعــاد المتعلّقــة
الضــروريّ كذلــك فهــم أهم ّيــة دور المعلّــم يف تحســين تعلّــم المتعلّميــنّ ،
إن لتو ّقعــات المعلّــم تداعيــات مباشــرة علــى نتائــج المتعلّميــن ،إيجابًــا أو ســل ًبا ،وهــم
باألســرة و/أو الدّوافــعّ .

يعتمــدون علــى درجــة اإليمــان بنجاحهــم مــن جانبــه ،مــا يز يــد مــن حجــم تأثيــره علــى أدائهــم األكاديمــيّ (Rosenthal
).& Jacobson, 1992
عملــت دراســات أخــرى علــى إبــراز «القيمــة المضافــة» للمعلّــم الــذي هــو الفاعــل األكثر تأثيـ ًرا على تعلّم المتعلّمين.
ـإن العامليــن اللّذيــن
ـل المرتبــة ال ّرابعــة .عــاوة علــى ذلــك ،فـ ّ
وتأثيــر المعلّــم لــه األســبق ّية علــى تأثيــر األســرة التــي تحتـ ّ
الصــف والعمل ّيــات مــا وراء المعرف ّيــة (Bissonnette, Richard & Gauthie,
يأتيــان يف أعلــى القائمــة همــا إدارة ّ
)2005
وال ب ّد من أن نذكر «مســؤول ّية» المدرســة يف إنتاج إخفاقات المدرســة معترف بها اآلن على نطاق واســع بحســب
الباحــث كراهــاي ( ،)Crahay، 2000لذلــك مــن المستحســن مــن منظــوره تحديــد مــا يســاعد المتعلّميــن علــى
جــح أن تســاعد المتعلّميــن علــى التّعلّــم وإجــراء تحليــات تــؤدّي إىل
التّعلّــم ،واســتبيان العوامــل التــي مــن المر ّ
ال ـتّعرف إىل الوســائل التــي مــن المحتمــل أن تضمــن ال ّنجــاح األكاديمــيّ لجميــع المتعلّميــن .باإلضافــة إىل ذلــك ،مــن
الطبقــات االجتماع ّيــة
أن عــددًا كبيـ ًرا مــن الباحثيــن يتّفقــون علــى حقيقــة ّ
ـم مالحظــة ّ
أن المدرســة تنقــل ثقافــة ّ
المهـ ّ
الميســورة ،بـ ً
الطبقــات االجتماع ّيــة المحرومــة.
ـدل مــن ّ
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دور اإلدارة المدرس ّية.
ُ
يتشـك ّل المدخــل «دور اإلدارة المدرسـ ّية» مــن تســعة عناويــن متن ّوعــة تظهــر ال ـتّمايزات التــي أدخلــت علــى مفهــوم
اإلدارة المدرسـ ّية ودورهــا يف القــرن الواحــد والعشــرين نتيجــة ال ّتطـ ّورات وال ـتّغييرات التــي طــرأت تحديـدًا علــى هــذا
المصطلــح الــذي يم ّيــز دور اإلدارة المدرسـ ّية عــن دور المديــر .تنعكــس هــذه المفاهيــم التّربو يّــة علــى ملمــح المتعلّــم
ّ
تحضــر
المنــوط بالمدرســة بنــاؤه وتطويــره عبــر منهــج تر بــويّ يرتكــز علــى كفايــات تربو يّــة واجتماع ّيــة وتكنولوج ّيــة
المتعلّــم لالنخــراط يف محيــط العمــل.
الكميــة واســعة ال ّنطــاق ودراســات الحالــة ( ،)Leithwood & Riehl, 2003يتس ـلّط ّ
الضــوء ال
يف إطــار الدّراســات
ّ
محالــة علــى ال ـدّور األساســيّ لــإدارة يف فاعل ّيــة المــدارس ونجاحهــا .يتجلّــى هــذا الـ ـتّأثير يف المســاهمات اإليجاب ّيــة
الكبيــرة والديناميــة مــن مختلــف األطــراف داخــل المدرســة مــن تحليــل نتائــج المتعلّميــن وتحســين إنجازاتهــم
األكاديم ّيــة وتحقيــق األهــداف االجتماع ّيــة وتطويــر الممارســات التّعليم ّيــة وبنــاء عالقــات إيجاب ّيــة مــع األهــل
والمجتمــع المحلّــيّ.
يتك ـ ّون «دور اإلدارة المدرس ـ ّية» يف الدّراســة الحال ّيــة مــن عناويــن متع ـدّدة تظهــر يف رســم  6والتــي تســاعد علــى
بلــورة بعــض العناصــر ال ّرئيســة التــي تبنــي هــذا ال ـدّور يف هــذه الحقبــة )1( :دور اإلدارة المدرس ـ ّية )2( ،تــوازن بيــن
المؤسســة )3( ،تعر يــف اإلدارة التّربويّــة )4( ،تعر يــف اإلدارة المدرسـ ّية )5( ،تحقيــق األهــداف،
ال ّنمــو الفــرديّ ونمــو
ّ
( )6إدارة ديناميــة مرنــة )7( ،قيــادة تتأقلــم مــع المــدارس الفكر يّــة )8( ،تقويــم علمــيّ يف مجتمــع اقتصــاد المعرفــة،
المختصــة.
( )9سياســة التّربيــة
ّ
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يمكــن تصنيــف هــذه العناصــر ال ّتســعة علــى ال ّنحــو اآليت :تعر يــف مفاهيــم مج ـدّدة لمفاهيــم متقار بــة ،نــوع اإلدارة
المدرس ـ ّية (التّربويّــة واإلدار يّــة) ،وخصائصهــا (ديناميــة ومرنــة وتســعى إىل تحقيــق ال ّنمــو المتــوازن بيــن الفــرد
كل المتعلّمين دون اســتثناء.
والمجموعة) ،ومرتكزاتها النّظر يّة (التّربويّة والعمل ّية) ،ومنهج ّيتها الفاعلة يف إنجاح ّ
ُ
بعــد مراجعــة رســم يظهــر رســم العالقــة بيــن دور اإلدارة المدرس ـ ّية ودور المديــر يف المدرســة حيــث أحصيــت
ّ
الشــواهد التــي تتقاطــع بينهمــا علــى مســتوى العناويــن التــي وصلــت بشــكل عــام إىل ( )226شــاهدًا وكان «مفهــوم

ودور المدرســة» كعنــوان رئيســيّ يتقاطــع بشــكل كبيــر مــع دور المديــر بشــواهد عددهــا ( )142ومــع دور اإلدارة
ـكل منهمــا
وصــل ال ـتّقاطع إىل حــد ( )80شــاهدًا وتبعــه تقاطــع ثــان وبال ّنســبة ذاتهــا بيــن الدّور يــن أي شــاهد عــدد  2لـ ّ
لجهــة العنــوان الــذي يب ّيــن أهم ّيــة «اإليمــان بقــدرة األطفــال علــى التّعلّــم» .وظهــر ال ـتّقاطع علــى صعيــد ثالثــة عناويــن
الســياق.
السياســيّ ومخرجــات تعلّم ّيــة تتــاءم مــع ّ
أخــرى :تعليــم المــوا ّد األساسـ ّية والبعــد ّ
مفهوميــن قيــد ال ـدّرس ،همــا «دور المديــر» و»دور اإلدارة المدرس ـ ّية»
أن الـ ـتّداخل بيــن
ولعــل الـ ـتّقاطع يب ّيــن ّ
َ
المعطــى ل ـ «دور المديــر» يتداخــل مــع المعنــى المقصــود ب ـ «دور اإلدارة
هــو كبيــر مــن ناحيــة العــدد ،فالمعنــى ُ
وألن للمديــر كلمــة الفصــل يف المدرســة لكونــه القائــد والمســؤول الــذي يتم ّتــع بصالح ّيــات واســعة يف
المدرسـ ّية».
ّ
ـم تظهيــر هــذا االلتبــاس الــذي سـلّط ّ
الضــوء علــى هــذا األمــر.
إدارة المدرســة ،مــا يخ ّولــه اتّخــاذ القــرار وإيجــاد الحـ ّ
ـل ،تـ ّ

رسم  7شواهد متقاطعة بين دور المدير ،ودور اإلدارة المدرس ّية ودور المدرسة

وظيفة اإلدارة المدرس ّية :توزيع المها ّم بين األفراد-الفاعلين.
يشــير تعر يــف مديــر المدرســة المعتمــد يف نشــاط ّ
أن المهــا ّم
منظمــة ال ّتعــاون االقتصــاديّ والتّنميــة  OECDإىل ّ
ـم توزيعهــا بيــن عــدد األشــخاص
الفعل ّيــة لقيــادة المدرســة قــد ال تقتصــر علــى الوظيفــة ال ّرســم ّية ،ولكــن ر بّمــا يتـ ّ
المؤسســة ،ويمكــن أن يســاهموا كأعضــاء يف اإلدارة يف تحقيــق هــدف التّعليــم المتمحــور حــول التّعلّــم (Pont,
يف
ّ
المؤسســة
إن فكــرة رئيــس
) Nusche, & Hopkins, 2008مــن هنــا يتب ّيــن الـ ـتّداخل بيــن هذيــن المفهوميــنّ .
ّ
كل شــيء
الصناعــي حيــث
يتحمــل شــخص واحــد المســؤول ّية عــن ّ
ـاص بالعصــر ّ
راســخة يف نمــوذج المدرســة الخـ ّ
ّ
ّ
المنظمــة بأكملهــا .ولكــن مــع األعبــاء الجديــدة والمهــا ّم المســتجدّة المنوطــة بالمديــر ،كان ال بـ ّد مــن االنتقــال إىل
يف
الموســعة ضمــن المجموعــة أو مجلــس المدرســة.
مفهــوم اإلدارة
ّ
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إن وظيفــة اإلدارة المدرس ـ ّية يف دول ّ
منظمــة ال ّتعــاون االقتصــاديّ والتّنميــة تتــازم مــع مجموعــة مــن المهــا ّم التــي
ّ
تفــرض إدارة المــوارد الماديّــة والمال ّيــة واإلشــراف العــام الــذي يهــدف إىل تحســين ا كتســاب المعــارف والمهــارات
وتطويرهــا يف المدرســة ( .)Pont, Nusche & Moorman, 2008وبذلــك أصبــح مــن ّ
الضــروريّ بــرأي هــذه الــدول
وتحمــل نتائــج هــذه المســؤول ّيات (responsabilité et
إنشــاء «فر يــق اإلدارة» ألن المســؤول ّيات المتزا يــدة
ّ
 )responsabilisationعبــر مســاءلة مديــر المدرســة كفــرد تفــرض تغييــر هــذا ال ّنمــط ال ـتّقليديّ يف اإلدارة الــذي كان
الصناعــيّ» والــذي ُيلقــي بأعبــاء اإلدارة علــى المديــر وحــده.
ســائدًا يف «العصــر ّ
ّ
المنظمــة المذكــورة .فانتقلــت مــن وضع ّيــة المعلّــم
تطـ ّورت خــال العقــود الماضيــة وظيفــة مديــر المدرســة يف دول
يتحمــل مســؤول ّيات إضاف ّيــة إىل وظيفــة األســتاذ ال ّرئيســيّ الــذي ُيكلّــف بمهــا ّم إدار يّــة إىل وظيفــة
الصــف الــذي
يف ّ
ّ
اإلداريّ المهنــيّ ويف بعــض الــدول إىل المديــر التّر بــويّ .مــن المفيــد ً
ـأن وظيفــة المديــر تك ّونــت عندمــا
أيضــا ال ـتّذكير بـ ّ
الصناع ّيــة يف ال ّنصــف ال ّثــاين مــن القــرن ال ـتّاسع عشــر .ومــن
أصبــح التّعليــم ال ّرســميّ يف خدمــة المجتمــع يف الحقبــة ّ
ـم تنظيــم أ كثــر لل ّنظــام البنيــويّ للمدرســة
بعدهــا ،نتيجــة ّ
عمــال متمك ّنيــن مــن المعــارف األساسـ ّية ،تـ ّ
الطلــب علــى ّ
المؤسســة .ويف أنظمــة البيروقراط ّيــة التــي ســادت
عبــر تســمية «اإلداريّ» الــذي يعمــل بــدوام كلّــيّ أو جــز يئّ يف
ّ
يف القــرن العشــرين ،كان المديــر مسـ ً
جــه مــن قبــل اإلدارة
ـؤول عــن إدارة
مؤسســته يف إطــار نظــام عــا ّم وواســع مو ّ
ّ
المركز يّــة ( .)Pont, Nusche, & Moorman, 2008وكان دور المديــر إدار يًّــا ويف الوقــت ذاتــه المعلّــم األساســيّ
الــذي يجمــع بيــن الدّور يــن .ويف هــذا اإلطــار الزّمنــيّ كان المعلّمــون يعملــون بشــكل فــرديّ ويف عزلــة تبعدهــم الواحــد
وبالسياســات
الســهر علــى تنفيــذ القوانيــن وااللتــزام باألنظمــة
ّ
عــن اآلخــر .وكان ال ـدّور اإلداريّ للمديــر يتطلّــب منــه ّ
الســلطات لجهــة اســتخدام المدرســة للمــوارد (Pont,
التّربويّــة ّ
العامــة ّ
الصــادرة عــن الدّولــة وكذلــك التّواصــل مــع ّ
.)Nusche, & Moorman, 2008
لذلــك ،وبعــد هــذا الـ ـتّغيير يف مفهــوم اإلدارة يف العصــر الحــايلّ ،تــم اقتــراح إنشــاء مجالــس إدار يّــة يف المــدارس ،مــا
المؤسســة .وعلــى مجالــس اإلدارة القيــام بالمها ّم
يقتضــي توز يــع المهــا ّم اإلدار يّــة والتّربويّــة وغيرهــا بيــن العامليــن يف
ّ
السياســات
«الجديــدة» المنوطــة بهــا ،مــا يفــرض علــى صانعــيّ القــرار توســيع مفهــوم إدارة المدرســة وتكييــف ّ
وظــروف العمــل وفا ًقــا لذلــك.
تعزيز توزيع الوظائف اإلداريّة.
يمكــن أن يــؤدّي توز يــع الوظائــف اإلدار يّــة إىل تعز يــز ال ـتّخطيط اإلداريّ وال ـتّعاقب .يمكــن أن يســاعد هــذا ال ـتّقسيم
بيــن مختلــف األشــخاص والهيــاكل التّنظيم ّيــة يف مواجهــة ال ـتّحديّات التــي تواجــه المــدارس اليــوم وتحســين كفــاءة
ـم هــذا الــتّوزيع مــن خــال حلــول رســم ّية ،مثــل فــرق العمــل أو الهيئــات األخــرى ،أو بشــكل
المدرســة .يمكــن أن يتـ ّ
مخصصــة وفا ًقــا للمهــارات المطلوبــة واحتياجــات اللّحظــة.
أ كثــر رســم ّية ،عــن طر يــق إنشــاء مجموعــات
ّ
دعم توزيع الوظائف اإلداريّة.
هنــاك حاجــة إىل تعز يــز مفهــوم فر يــق اإلدارة يف األطــر الوطن ّيــة ،لتطو يــر آل ّيــات الحوافــز لمكافــأة المشــاركة واألداء
ّ
موظفــي اإلدارة وقــادة المــدارس
يف هــذه الفــرق ،وتوســيع أنشــطة التّدر يــب والتّطويــر المهنــيّ :تطويــر القيــادة عنــد
السياســات إىل الـ ـتّفكير يف كيفيــة تغييــر آل ّيــات المســاءلة بنــا ًء علــى توز يــع
المحتمليــن .أخي ـ ًرا ،يحتــاج صانعــو ّ
الوظائــف القياديّــة؛ مثـ ًـا ،تفويــض ناظــر المدرســة والعامليــن معــه ببعــض االختصاصــات والواجبــات والمســؤول ّيات
كل مــد ّرس بملكي ّتــه للمدرســة وبأنّــه
الســلطات المرتبطــة ،وتعر يــف ّ
وااللتزامــات مــع منحهــم يف الوقــت نفســه ّ
كل ّ
العامــة واألمــور الجوهر يّــة بالمدرســة وإســناد مــا دون
للسياســة
ّ
جــزء منهــا ،ومــن األفضــل أن يتفـ ّرغ قائــد المدرســة ّ
ذلــك إىل مرؤوســيه ومعاونيــه.

45

بمهامها.
دعم مجالس المدارس يف القيام
ّ
ـأن مجالــس المــدارس الفاعلــة قــادرة علــى أن تســاعد المدرســة علــى
الســائد بـ ّ
هنــاك ّ
كل المشــروع ّية لالعتقــاد ّ
الصحة ّإل إذا قامت اإلدارة بتوصيف أدوار هذه المجالس ومسؤول ّياتها.
الـتّقدّم والنّجاح ،لكن ذلك ال أساس له من ّ
أن أعضــاء مجلســها يتم ّتعــون بالمهــارات والخبــرة المطلوبــة لتحقيــق األهــداف المرجـ ّوة.
وعلــى اإلدارة أن تتأ كّــد مــن ّ
وتحســن
جــه العمــل
السياســات مســاعدة المجالــس مــن خــال تحديــد الخطــوط األساسـ ّية التــي تو ّ
ّ
يمكــن لصانعــي ّ
آل ّيــات الـ ـتّوظيف واالختيــار ،وكذلــك عبــر إنشــاء هيئــات دعــم لضمــان المشــاركة الب ّنــاءة ألعضــاء المجالــس ،بمــا يف
ذلــك فــرص تطويــر مهاراتهــم المهن ّيــة.
وبالـ ـتّايل ،يمكــن لفر يــق اإلدارة اقتــراح وتوصيــف مجموعــة مــن الممارســات التــي ير يــد تطبيقهــا ،والـ ـت ّ
ّحقق مــن
واقع ّيتهــا ،لكــي يتمكّــن مــن تقديــر اآلثــار ّ
الضــارة المحتملــة ومــن ضمــان الحـ ّد األدىن مــن دراســة أثــر هــذه الممارســات
أن ترا كــم
الســياق المدرســيّ مــن أجــل العمــل علــى دمجهــا يف الحيــاة التّعليم ّيــة يف المدرســة ،مــع تأكيــد ّ
يف ّ
الممارســات المرغوبــة هــو الــذي يجــب أن ينتــج عنــه تأثيــر كبيــر.
يتجلّــى هــذا ال ـدّور لــإدارة المدرس ـ ّية يف حرصهــا علــى تعز يــز الممارســات التــي ُتعتبــر فاعلــة وتحديــد تلــك التــي
يجــب تحســينها ،ويتب ّيــن هــذا الـدّور ً
أيضــا يف بــذل الجهــود مــن قبلهــا كــي تصــل إىل تحديــد مشــاكل المدرســة التــي
خطــة العمــل .لذلــك مــن األجــدى تكــرار مثــل هــذه المراجعــة
كشــفها تحليــل نتائــج المتعلّميــن مــن أجــل إدخالهــا يف ّ
لممارســات اإلدارة بشــكل دوريّ مــن أجــل مراقبــة الـ ـتّقدّم وإجــراء الـ ـتّعديالت الالزمــة .مــن ّ
الضــروريّ إ ًذا القيــام
بخطــوة إىل الــوراء لفحــص كيف ّيــة عملهــا .كلّمــا زادت قــدرة إدارة المدرســة علــى تقديــم ممارســات مرغوبــة تتك ّيــف
مــع ســياقها ،مــا كان الــتّأثير أ كبــر.
يف الحقيقــة ،يقضــي دور اإلدارة المدرس ـ ّية بالعمــل علــى خلــق منــاخ متناغــم يف المدرســة مبنــيّ علــى احتــرام
ـم علــى نتائجهــم ،ســواء أ كانــت العالمــات الممنوحــة مــن قبــل المعلّميــن أم تلــك
المتعلّميــن ،مــا يتــرك األثــر المهـ ّ
المد ّونــة يف اختبــارات وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل .مــن هــذا المنظــور ،يكــون دور اإلدارة المدرسـ ّية يف التّركيــز علــى
ـاهما بشــكل كبيــر يف تقليــل الفشــل المدرســيّ .وهــذا
منهج ّيــات أصــول التّعليــم وعلــى مراقبــة نتائــج متعلّميهــا مسـ ً
الســلوك ّيات اإلدار يّــة وال ّنجــاح األكاديمــيّ للمتعلّميــن وعلــى مشــاركة اإلدارة المدرسـ ّية
يـ ّ
ـدل علــى وجــود ترابــط بيــن ّ
ـم مق ّومــات اإلدارة المدرس ـ ّية أن تتم ّثــل يف مديــر المدرســة
يف الحيــاة التّعليم ّيــة .وكذلــك يمكــن القــول ّ
إن مــن أهـ ّ
القــدوة الط ّيبــة.
المحصلــة هنــاك ثالثــة مجــاالت مــن المســؤول ّيات المتعلّقــة بــاإلدارة المدرسـ ّية كقيــادة مشــتركة لتحســين نتائــج
يف
ّ
المتعلّمين:
•تقويــم الجــودة وتطويرهــا عنــد المعلّميــن الذيــن عليهــم تكييــف برامــج التّعلّــم وفا ًقــا للحاجــات المحلّ ّيــة وتفعيــل
عمــل المجموعــات وتنفيــذ المتابعــة والتقويــم للوصــول إىل ال ـتّمهين العــايل.
•تحديــد األهــداف والتّقويمــات وال ّنصــوص اإللزام ّيــة يف الـ ـتّغذية ال ّراجعــة للمســؤولين التّربو يّيــن وكذلــك تحديــد
المؤسســة ومتابعــة
جهــات االســتراتيج ّية لجهــة تعز يــز القــدرات يف تعر يــف المشــاريع بمــوازاة أهــداف
التّو ّ
ّ
ال ّتط ـ ّور الملمــوس يف العمــل انطالق ـا ً مــن المعطيــات بغيــة تحســين طرائــق العمــل.
•اإلدارة االســتراتيج ّية للمــوارد المال ّيــة والبشــر يّة وذلــك عبــر مســاهمة المســؤولين يف تحديــد دور اإلداريّ المــايلّ
بأخصائ ّييــن يف هــذا ّ
الشــأن.
يف فر يــق اإلدارة أو بدعــم المدرســة
ّ
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

«دور المدير» يف المدرسة.
تجلّــى المدخــل المتعلّــق بالفاعــل المركــزيّ يف المدرســة والــذي ير بــط دور المديــر بس ـتّة عناويــن متن ّوعــة ُتظهــر
ال ـتّباينات التــي طــرأت علــى مفهــوم المديــر ودوره يف العقــد ال ّثــاين مــن األلف ّيــة الحال ّيــة نتيجــة ال ّتطـ ّورات يف المفاهيم
التــي تنبثــق مــن نتائــج الدّراســات الميدان ّيــة الحديثــة والتــي تركّــز علــى األدوار المســتحدثة لمديــر المدرســة يف
الســائدة واألولو يّــات التــي علــى أصحــاب
عصرنــا الحــايلّ .ويرخــي هــذا الواقــع المتحــرك بظاللــه علــى النّظر يّــات ّ
القــرار العمــل بهــا .وهــذا يســتوجب ال ـتّعديل يف األنظمــة التّربويّــة بغيــة عصرنتهــا بمــا يتماشــى مــع حاجــات العصــر
كل هــذه المســتلزمات التّربويّة
ومســتلزماته .وعليــه يكــون منوطـا ً بالمدرســة بنــاء ملمــح المتعلّــم الــذي يتوافــق مــع ّ
ِّ
يحضــر
ـكل أبعادهــا االجتماع ّيــة واألخالق ّيــة وال ـتّكنولوج ّية وال ّثقاف ّيــة ،وإعــداد منهــج تر بــويّ متكامــل
والســلوك ّيات بـ ّ
ّ
المتعلّــم لالنخــراط يف محيــط العمــل .وللوصــول إىل هــذه األهــداف المنشــودة ال بـ ّد مــن االســتعانة بمديــر المدرســة
ّ
ويخطــط ويعمــل علــى إدارة األوضــاع التّربويّــة واإلدار يّــة ومتابعتهــا يف مدرســته.
وينظــم
الــذي يشــرف
ّ
مهمــة تب ّيــن بعــض العناصــر األساسـ ّية التــي تســتخدم يف ســياق شــرح مفهــوم
يتكـ ّون «دور المديــر» مــن عناويــن
ّ
دور المديــر يف المدرســة يف العصــر الحــايلّ (أنظــر رســم  )1( :)8الممارســات التّعليم ّيــة )2( ،المنــاخ المدرســيّ)3( ،
تحســين المخرجــات التّعلّم ّيــة )4( ،التّقويــم ال ـ ّذايتّ للمدرســة )5( ،قائــد المدرســة الفاعــل )6( ،أعمــال تحضير يّــة.
أن المراجــع أثنــت علــى دور المديــر يف التّطويــر المدرســيّ كفئــة أساس ـ ّية وردت شــواهدها
كمــا ويعكــس رســم ّ 8
عامــة.
بتواتــر مماثــل لشــواهد دور المديــر ّ
رسم  8ال ّترميزات المنبثقة من القراءات حول دور المدير بحسب أنواع المستندات
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تزامــن االتّجــاه ال ـتّغييريّ يف تو ّقعــات الـدّول مــن المــدارس يســعى إىل وضــع أشــكال جديــدة ألدوار المدير يــن تتــاءم
الصعــد لكــي يتمكّنــوا مــن مجــاراة
أ كثــر مــع احتياجــات المجتمعــات ،ويشــمل ذلــك تعز يــز قدراتهــم علــى ّ
كل ّ
متطلّبــات اإلدارة المبن ّيــة علــى تقييــم نتائــج المتعلّميــن ومعدّالتهــم الدّراس ـ ّية وتنفيــذ برامــج العمــل والخطــط
المطروحــة.
ويف هــذا الخصــوص ال بـ ّد مــن ذكــر أهم ّيــة «المنــاخ المدرســيّ» وأثــره اإليجــايبّ علــى تحفيــز المتعلّميــن علــى التّعلّــم.
فهــو يو ّفــر كذلــك البيئــة المناســبة لجميــع األعضــاء مــن حيــث ال ّدعــم واألمــان االجتماعــيّ والعاطفــيّ والفكــريّ
تؤســس مــن خــال
والمــادّيّ داخــل المدرســة .يشــير المنــاخ المدرســيّ اإليجــايبّ إىل ثقافــة إيجاب ّيــة وبيئــة شــاملة ّ
والسياســات واإلجــراءات المعتمــدة التــي تع ـزّز الكرامــة واالحتــرام لجميــع أعضــاء
سلســلة مــن العمــل ال ّتعــاوينّ
ّ
الصالــح،
المجتمــع المدرســيّ ،وتع ـزّز الشــعور باالنتمــاء وتســهم يف تحســين الـ ـتّحصيل الدّراســيّّ .
إن خلــق المنــاخ ّ
والطمأنينــة وحســن ال ـتّفاهم والبعــد عــن العنــف والخالفــات وال ـتّباغض والحــرص علــى
علــى أســاس مــن االســتقرار ّ
الـ ـتّعاطف وال ّتعــاون والمــودّة واإللفــة مــع اليقظــة الـ ـتّامة ،يدعــم العمــل الـ ـتّشاوريّ وال ّتعــاوين القائــم علــى احتــرام
كفــاءات اآلخــر وعطاءاتــه علــى أســاس العدالــة واإلنصــاف.
إن «القيــادة المدرسـ ّية» أولويّــة يف برامــج العمــل الحكوم ّيــة المقترحــة يف مجــال التّعليــم يف دول منظمــة ال ّتعــاون
ّ
االقتصــاديّ وال ـتّنمية والـدّول ّ
الشــريكة كا ّفــة .تلعــب هــذه القيــادة دو ًرا رئيسـ ًّيا يف تحســين النّتائــج مــن خــال ال ـتّأثير
علــى دوافــع المعلّميــن وقدراتهــم وكذلــك علــى البيئــة والمنــاخ الذيــن يعملــون ضمنهمــا .ويف هــذا اإلطــار ،يجهــد
والســلوك ّيات
المديــر يف تطويــر الممارســات التّعليم ّيــة عنــد المعلّــم بمــا يتماشــى مــع بنــاء الكفايــات والقــدرات
ّ
ومهــارات الـ ـتّفكير العليــا أ كثــر مــن الـ ـتّشديد علــى المعــارف وعلــى حفظهــا فقــط .ويقتضــي ذلــك «تحســين
المخرجــات التّعلّم ّيــة» وقيــاس الـ ـتّقدّم المحــرز.
كل متعلّــم عبــر نتائــج «التّقويــم ال ـ ّذايتّ
ّ
إن إظهــار التّطويــر النّوعــيّ للتّعليــم الــذي يســتند إىل بنــاء التّعلّــم عنــد ّ
ّ
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وســنويّ .لذلك تدخل ضرورة القيام «باألعمال ال ـتّحضير يّة» منذ بداية العام الدّراســيّ لتحضير ال ـتّخطيط وإعداد
ـكل فاعــل يف المدرســة لــه دور يف المنظومــة التّربو يّــة واإلدار يّــة وغيرهــا يف المدرســة.
برامــج العمــل والـ ـتّنفيذ لـ ّ
تركّــز العناصــر المفاهيم ّيــة لــدور المديــر علــى ّ
الشــق التّر بــويّ بشــكل أساســيّ .ويتمحــور هــذا الـدّور حــول تحســين
جــودة التّعليــم عبــر «الممارســات التّعليم ّيــة» التــي يســتفيد منهــا المتعلّــم والتــي تنعكــس علــى مســتوى
مكتســباته ومهاراتــه وقدارتــه وليــس علــى كم ّيــة معارفــه التــي يحفظهــا غي ًبــا وال يعــرف كيــف يســتثمرها يف معالجــة
مســألة مــا أو يف إيجــاد حــل لوضع ّيــة تطــرح إشــكال ّية مــا .وهــذا التّعليــم النّوعــيّ المفيــد يف الحيــاة اليوم ّيــة يــؤدّي إىل
« تحســين المخرجــات التّعلّم ّيــة» لجهــة بنــاء معنــى للتعلّــم يف المدرســة عبــر ربطهــا بمقتضيــات الحيــاة اليوم ّيــة
خــارج جــدران المدرســة.
ـل
بعــد اســتعراض الجــدول أعــاه يف ال ّرســم  ،8يتب ّيــن ّ
أن الـدّور التّر بــويّ للمديــر طغــى علــى األدوار األخــرى التــي ال تقـ ّ
ـل الـدّور التّر بــويّ الــذي تجلّــى يف العناو يــن والتّرميــزات أعــاه
أهم ّيــة عنــه والتــي يقــوم بهــا يوم ًّيــا يف المدرســة .ولعـ ّ
عبــر المفــردات اآلتيــة« :التّعليــم والتّعلّــم» و«المخرجــات» و«المنــاخ المدرســيّ» و«الممارســات» و«القيــادة»،
ـتقل
أن هــذه الكلّمــات رســمت أبعــادًا مختلفــة لجهــة تطويــر عــا ّم وشــامل
يب ّيــن ّ
للمؤسســة كمجتمــع مدرســيّ مسـ ّ
ّ
وطمــوح يســتند علــى النّتائــج أي إىل الفعــل ال إىل القــول .فهــذا يشــمل ضم ًنــا تحســين الكفايــات المهن ّيــة عنــد
إن جميــع األطــراف يف المدرســة ،والتــي تش ـك ّل
المعلّــم وعنــد المديــر ،كمــا عنــد
المنســق واإلداريّ والنّاظــر .لذلــكّ ،
ّ
«مجموعــة تعلّم ّيــة» ،معن ّيــة بتعز يــز معارفهــا وكفاياتهــا وقدراتهــا وبالعمــل مــن أجــل الوصــول إىل هــدف مشــترك،
مــا يو ّفــر ســبل ال ّنجــاح للمتعلّميــن يف المدرســة مــن دون اســتثناء.
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

المدرسي.
دور المدير يف التّطوير
ّ
أهمهــا يف
يقــع علــى عاتــق مديــر المدرســة وظائــف تربويّــة كثيــرة ،منهــا اإلدار يّــة والفن ّيــة وجميعهــا متشــابكة ،ولعـ ّ
ـل ّ
مجــال تطويــر المدرســة عمل ّيــة الــتّوجيه واإلشــراف الفنــيّ التــي ترتكــز علــى تطو يــر العمــل التّر بــويّ وتجديــده ،مــع
الصف ّيــة ،ويكــون مــن ضمــن
رفــع كفــاءة العامليــن .ويتــم ذلــك بال ّنــدوات وعقــد االجتماعــات واللّقــاءات وال ّز يــارات ّ
ـاص ي ّتفــق ً
الســليم يتجلّــى عــادةّ بــروح إنســان ّية
الخطــة
أيضــا مــع
ّ
برنامــج تدريبــيّ خـ ّ
ّ
العامــة للمدرســة .والتّوجيــه ّ
ـم تعالــج ّ
الضعــف برفــق وأنــاة وحكمــة ورويّــة.
كريمــة تبــرز المحاســن ثـ ّ
ً
وثيقــا بالمفاهيــم الجديــدة التــي طــرأت علــى أدوار المديــر بشــكل عــا ّم.
ارتباطــا
دور المديــر يف تطويــر المدرســة يرتبــط
ً
ونظ ـ ًرا للتّغييــرات التــي تع ّرضــت لهــا األنظمــة التّربويّــة بهــدف تحســين جــودة التّعليــم وبنــاء الكفايــات ّ
الضرور يّــة
الثمانين ّيــات مــن القــرن الماضــيّ ،كان ال ب ـ ّد مــن أن توا كــب هــذه
عنــد المتعلّــم لالنصهــار يف مجــاالت العمــل ،يف ّ
جهــت اإلدارة ال ّرســم ّية ،نحــو تفضيــل
المســتجدّات أشــكال جديــدة ومختلفــة مــن الحوكمــة .ويف هــذا اإلطــار تو ّ
ّ
اللمركز يّــة وإعطــاء االســتقالل ّية إلدارة المدرســة ،ونحــو المســاءلة لإلفــادة بتقار يــر ومعلومــات تتعلّــق بنتائــج
المدرســة وبتقويــم أدائهــا ومخرجــات المتعلّميــن فيهــا وبانفتاحهــا علــى العالــم الخارجــيّ .ثــاث آل ّيــات مختلفــة يف

المؤسســات المدرس ـ ّية ،وهــذا ســيرخي بظاللــه علــى ال ـدّور المحــوريّ للمديــر يف تطويــر
الحوكمــة التــي تســتهدف
ّ
المدرســة :التّطويــر المهنــيّ للمعلّميــن وتدريبهــم علــى مراجعــة ممارســاتهم المهن ّيــة وتعديلهــا ،وتحســين التّعلّــم
ونســب ال ّنجــاح عنــد المتعلّميــن ،وبنــاء مجالــس المدرســة المتعاونــة فيمــا بينهــا .ولمواجهــة هــذا ال ّتح ـدّي الكبيــر،

جمــة ألنّــه ملتــزم بتقديــم اإلفــادات عــن نتائــج المدرســة ولديــه مســؤول ّية
كان ال بـ ّد للمديــر مــن
تحمــل مســؤول ّيات ّ
ّ
محل ّيــة أمــام األهــل والمحيــط وأمــام مدرســته ً
أيضــا ).(Pont, Nusche & Moorman, 2008

تتع ـ ّرض المــدارس لضغــوط هائلــة مــن أجــل الـ ـتّغيير ،وقيادتهــا مســؤولة عــن إدارة تنفيــذ هــذا الـ ـتّغيير لذلــك مــن
المطلــوب العمــل علــى تطويــر المدرســة .مــن هــذا المنظــور ،كان ال ـتّصويب بشــكل أساســيّ علــى العناويــن اآلتيــة:
الصعوبــات التّعلّم ّيــة )2( .تلبيــة
( )1التّركيــز الكبيــر علــى التّعليــم والتّعلّــم :التّربيــة الفارق ّيــة ومتابعــة فرديّــة لــذوي ّ
حاجــات المتعلّميــن بتنّوعاتهــا واختالفاتهــا )3( .إدراك جديــد ورؤيــة مختلفــة لمقار بــات التّعليــم والتّعلّــم.
تختلــف هيكل ّيــة التّعليــم والطرائــق التّربويّــة والتّعليم ّيــة المســتخدمة مــن برنامــج إىل آخــر .وتوجــد حاجــة إىل إعــداد
قــادة علــى درا يــة بالنّظر يّــات الحديثــة النّاجعــة وذات الفاعل ّيــة يف الممارســة والتّعلّــم .يضــاف إىل العمــل ال ّنظــريّ
أو األكاديمــي ،وبدرجــات متفاوتــة ،التّعلّــم التّجريبــيّ القائــم علــى الخبــرة ،علــى الحــاالت الحقيق ّيــة والمالحظــة
ّ
والشــبكات التّعاون ّيــة وال ّدعــم الفــرديّ والـ ـتّوجيه يف برامــج العديــد مــن
ّ
الســرير يّة .كمــا يوجــد العمــل الجماعــيّ
الطرائــق إىل إشــراك المتعلّميــن بشــكل أ كبــر يف إدارة تعلّمهــم ،باإلضافــة إىل ترســيخ تنميــة
ـذه
ـ
ه
ـدف
ـ
ه
وت
ـدان.
ـ
ل
الب
ّ
مهاراتهــم.
دور أو أدوار و «تأثير» مدير المدرسة.
توافقــت األبحــاث علــى ال ـدّور المحــوريّ لمديــر المدرســة ؛(Schereens & Bosker, 1997; Townsend, 2007
المنظمــة الدّول ّيــة لل ّتعــاون
) ،Teddlie & Reynolds, 2000وتتماشــى نواتــج هــذه األبحــاث مــع نواتــج دراســة
ّ
االقتصــاديّ والتّنميــة ) (Pont, Nusche & Moorman, 2008; Pont B., 2008والتــي تب ّيــن جل ًّيــا الـ ـتّأثير
ّ
الكمــيّ
للمدير ،وبشكل غير مباشر ،على نتائج المتعلّمين .بحيث تتم ممارسة هذا ال ـتّأثير من خالل العوامل التّنظيم ّية،
بمــا يف ذلــك منــاخ الحــوار و  /أو ال ّتعــاون ،وكذلــك الممارســات التّعليم ّيــة المط ّبقــة خــال الفصــل الدّراســيّ.
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يشتمل دور المدير على العديد من األدوار ،من أدوار «ضابط االتّصال» ،و«المراقبة» ،إىل أدوار «ناشر المعلومات»،
وخصوصــا يف األنشــطة اإلدار يّــة
و«المتح ـدّث ال ّرســميّ» ،و«رائــد األعمــال» ،و«المفــاوض» يف األنشــطة التّربو يّــة
ً
العامــة التــي هــي جــزء منهــا.
بالمؤسســة التّربو يّــة
واالجتماع ّيــة التــي قــد تنطــوي علــى عالقــة مدرســته
ّ
ّ
أن المديــر الــذي ُينظــر إليــه كاأل ّول بيــن األقــران ،هــو مــن أُعتبــر مــن أصحــاب القِ َيــم وهــو ّ
الضليــع
تشــير األبحــاث إىل ّ
ّ
معقــدة وصعبــة ،تتخلّلهــا توتّــرات متع ـدّدة ،وتتك ـ ّون مــن
بــأدوار جديــدة ،ولديــه القــدرة علــى الـ ـتّك ّيف مــع مهنــة
مجموعــة النهائ ّيــة ومســتحيلة مــن المهــا ّم المعزولــة بعضهــا عــن بعــض .وهــو مــن اســتطاع أن يؤك ـ ّد نفســه ك ـ
«مديــر إداريّ» ،ولكــن ً
مؤسســته ،ويدفعهــا
ويحســن أداء
أيضــا ك ـ «قائــد تر بــويّ» يعطــي معنــى للعمــل الجماعــيّ،
ّ
ّ
إىل االســتجابة للمطالــب المتزا يــدة والمتع ـدّدة ،كمــا لضغــط التّقويمــات الخارج ّيــة والدّاخل ّيــة باإلضافــة إىل أهــداف
المطالــب بتحقيــق العدالــة االجتماع ّيــة.
الكفــاءة واألداء مــن حيــث نتائــج المتعلّميــن ،وأخي ـ ًرا هــو ُ
يــدرك ديمــوك أن مســؤول ّيات قــادة المــدارس غال ًبــا مــا تولّــد أنشــطة مختلفــة عــن بعضهــا البعــض (Dimmock،
ّ
الموظفيــن والمتعلّميــن والمدرســة) ،والتّنظيــم
)ُ ،1999يذكــر منهــا القيــادة (تحســين أداء
ّ
(الســلوك اليومــيّ
لألنشــطة الحال ّية) ،واإلدارة .كما تقع على عاتق مدير المدرســة ،بصفته الوســيط ال ّرئيســيّ وواجهة نظام المدرســة،
ال ّر بــط بيــن اآلل ّيــات الدّاخل ّيــة لتحســين المدرســة واإلصالحــات التــي تقــرر خارجهــا (Pont, Nusche & Moorman,
).2008
ألهميتــه يف إدارة
أن أدوار المديــر متعـدّدة وسنســتعرض الجــزء المتعلّــق بال ـتّخطيط
نســتخلص إ ًذا مــن القــراءاتّ ،
ّ
المدرســة علــى أســاس خطــط عمــل متف ّرقــة تتــوزّع علــى عـدّة محــاور ،كذلــك ســوف نســتعرض دور المديــر التّر بــويّ
ودور المديــر اإلداريّ ودور المديــر الوســيط.

> دور المدير يف ال ّتخطيط.

الطــرق أو المســارات لل ّتصـ ّرف بمــا يكفــل
ُيعـ ّرف ال ـتّخطيط بأنّــه تلــك العمل ّيــة الواعيــة التــي ُتختبــر بموجبهــا أفضــل ّ
تحقيــق هــدف مع ّيــن .ويمكــن أن يضــع مديــر المدرســة برامــج العمــل ّ
الشــاملة بمعاونــة العامليــن معــه عــن طر يــق:
المتخصصة.
•اإلعداد للعام الدّراسيّ الجديد وتشكيل اللّجان
ّ
مدع ًما بوسائل الـتّنفيذ
السنة
ّ
•إعداد برنامج عمل لتنفيذه على مدار ّ
خطــة لدعــم المتأخّر يــن دراس ـ ًّيا ومعالجــة ضعــف التّحصيــل الدّراســيّ لديهــم ولرعايــة المتف ّوقيــن
•إعــداد ّ
والمتم ّيز يــن.
ّ
الطلب ّية صح ًّيا واجتماع ًّيا وثقاف ًّيا وفن ًّيا.
خطة للخدمات
•عمل ّ
خطة لالرتقاء بالمدرسة والنّهوض بها من جميع نواحيها.
•ابتكار ّ
السياســة التّعليم ّية
•إســهام البارزين من األســاتذة يف وضع ّ
خطة للتجريب لتنفيذ بعض االتّجاهات الحديثة يف ّ
الجديدة.
•دعم صالت المدرسة بخ ّر يجيها وبالمدارس الواقعة يف محيطها والعمل على نجاح مشروع اليوم المفتوح.
خطــة متكاملــة لمشــروعات ال ّنشــاط المدرســيّ علــى مســتوي الفصــول ومســتوى المدرســة يف مــا ي ّتصــل
•وضــع ّ
ـم تنميــة المواهــب والخبــرات والقــدرات للمتعلّميــن.
بخدمــة المناهــج ثـ ّ
•إعــداد الوســائل التّعليم ّيــة لدعــم الدّراســة وانتظامهــا حتــى الفتــرة األخيــرة مــن العــام الدّراســيّ مــع اإلعــداد
المتحــان آخــر العــام وفق ـا ً
لخطــة مدروســة.
ّ
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

الملزم والحقيقي.
> دور المدير الت
ّربوي :توتّر ونزاع بين المنصوص عليه ُ
ّ

جهــات لتحســين عمــل قــادة
تق ـدّم الدّراســة التــي قامــت بهــا الباحثــة ماترنــج ( )Matringe، 2012ثــاث ثالثــة تو ّ
للمؤسســة ،والقيــادة
المــدارس :أولويّــة االهتمــام بالتّعليــم واإلدارة مــع األخــذ باالعتبــار البيئــات الدّاخل ّيــة والخارج ّيــة
ّ
الضــوء ً
المشــتركة ،وال ّنظــر إىل القيــادة كنشــاط معــريفّ .وتس ـلّط الباحثــة ّ
أيضــا علــى الفجــوات المســتم ّرة بيــن
ال ّنصــوص المكتوبــة والملزمــة وواقــع ممارســات الفاعليــن علــى مختلــف مســتويات ال ّنظــام.
يبــدو أن إعــادة تركيــز مهنــة مديــر المدرســة مؤخـ ًرا علــى البعــد التّعليمــيّ يأخــذ منحــى قو يًّــا يف الدّراســات الحال ّيــة.
هــذا هــو بــا شــك المجــال الــذي نقيــس فيــه أ كبــر الفجــوات بيــن المهنــة المحـدّدة والمهنــة الفعليــة .لذلــك ُيطلــب من
رؤســاء المــدارس بشــكل متزا يــد االنخــراط يف ادارة األنشــطة التّربويّــة وأخــذ االجــراءات الالزمــة لتحســين العمل ّيــات
الصف ّيــة واإلشــراف علــى مضامينهــا ومنهج ّيــة العمــل المتّبعــة.
التّعليم ّية-التّعلّم ّيــة
واالطــاع علــى الـ ـتّحضيرات ّ
ّ
يؤكّــد ذلــك أنّــه مطلــوب مــن المديــر ال ـتّدخل المباشــر بالممارســات التّعليم ّيــة يف الفصــل الدّراســيّ ومتابعتهــا علــى
األرض .وهــذا يض ّيــق مــن المســاحة التّربويّــة التــي تعـ ّود عليهــا المعلّــم الــذي كان سـ ّيد الموقــف أو ّ
اللعــب األوحــد
فعالــة لتحســين نتائــج
يف ص ّفــه مــع المتعلّميــن .ومــع ذلــك ،فـ ّ
ـإن هــذا ال ّتطـ ّور الكبيــر ،الــذي يعتبــره البحــث ممارســة ّ
ً
دقيقــا ،ال ســيما يف مــا يتعلــق بتط ـ ّور إدارة المعلّميــن ،الذيــن يظلّــون
المتعلّميــن ،سيســتغرق تنفيــذه وق ًتــا ويبــدو
ّ
تفعــل المشــاركة
اللعبيــن األساسـ ّيين يف نجــاح المتعلّميــن .لهــذا علــى القيــادة التّربويّــة الجديــدة قبــل ّ
كل شــيء أن ّ

المؤسســة وفــرق التّعليــم (.)Matringe، 2012
الحقيق ّيــة للمســؤول ّيات بيــن إدارة
ّ

المؤسســة؛ كان المديــر
يشـك ّل هــذا ال ّتطـ ّور للمهنــة قطيعــة مزدوجــة :خارج ّيــة ،مقارنــة بتقليــد عمــره مئــة عــام لمديــر
ّ
المؤسســة ،أمــا اآلن فقــد أصبــح دوره داخل ًّيــا ً
أيضــا  ،إذ
السياســات المق ـ ّررة خــارج
ّ
اإلداريّ المســؤول عــن تنفيــذ ّ
بــات عليــه اإلشــراف المباشــر علــى عمــل المتعلّميــن ومتابعــة نتائجهــم كمــا علــى عمــل المعلّميــن وممارســاتهم
يف الفصــل ،مــا يثيــر الـ ـتّساؤل حــول مبــدأ االســتقالل ّية الكاملــة للمعلّــم ،الــذي كان قبــل ذلــك «المعلّــم الوحيــد
يف منزلــه» .يــأيت االنتقــال مــن الـ ـتّعريف ال ّنظــريّ التّجــاه تعليمــي جديــد إىل تنفيــذه العملــي علــى أرض الواقــع
وهــذا يضــع المديــر يف مواجهــة العديــد مــن الصعوبــات المتعلقــة بتنظيــم ال ّنظــام نفســه .ويف هــذا المنظــور كثــرت
الدّراســات التــي تســاعد المدير يــن علــى مواجهــة هــذه الـ ـتّحديات الجديــدة ،عبــر تحديــد ممارســات اإلدارة الفاعلــة
للمديــر وللمعلّــم بهــدف تحســين جــودة الـ ـتّعليم.
احتفــظ مديــر المدرســة (خــال القســم األكبــر مــن القــرن العشــرين) بجــزء كبيــر إىل ح ـ ّد مــا مــن وظائــف التّعليــم
ومــارس وظائــف غيــر تعليم ّيــة إلدارة المــوارد والتّواصــل مــع أوليــاء األمــور والجهــات الفاعلــة األخــرى يف نظــام
التّعليــم .تشــير الدّراســات التّجريب ّيــة الحديثــة إىل أن معاييــر التّدر يــب العاليــة وآل ّيــات المســاءلة الصارمــة ضرور يــة
لتحســين نتائــج المتعلّميــن .إذ توجــد عالقــة إيجابيــة بيــن هــذه اآلل ّيــات ونجــاح المتعلّميــن& (Pont, Nusche
).Moorman, 2008
ويف هــذا اإلطــار تثنــي األبحــاث علــى قــدرة القيــادة التّربويّــة علــى القيــادة واإلدارة واإلشــراف علــى عمل ّيــة تحســين
الفعالــة والنّقديــة لعمل ّيــة التّعلّــم وآثارهــا ،مــن أجــل تعز يــز جــودة عاليــة
المؤسســة التّعليم ّيــة مــن خــال المعرفــة
ّ
ّ
يف التّعليــم والتّعلّــم ).(Pont, Nusche & Moorman, 2008

واإلداري للمدير.
ّنظيمي
> الدّور الت
ّ
ّ

ً
وفقــا لزامورســكي كونســيدين ومارغيســون ) ،(Zamorski, Marginson, & Considine, 2003تشــمل وظائــف
المديــر الــتّوجيه واإلدارة واالســتراتيجيا .يواصــل المؤلّفــون شــرح إمكان ّيــة تعر يــف الحوكمــة عالم ًّيــا مثــل العالقــات

51

الدّاخل ّيــة والعالقــات مــع العالــم الخارجــيّ وتفاعلهــا (.)Duguay، 2006
تواجه القيادة التّربويّة والمدارس يف القرن الحادي والعشرين مجموعة متن ّوعة من التّحديّات وهي:
المخطــط العــام
العامــة التــي ُتعنــى بوضــع
•أداء المز يــد مــن المهــا ّم التّنظيم ّيــة الروتين ّيــة اليوميــة واإلدار يّــة
ّ
ّ
ـكل أبعادهــا.
للمنظومــة اإلدار يّــة يف المدرســة بـ ّ
•العناية بالموارد المال ّية والبشر يّة
السلطات المحلّ ّية
•إدارة العالقات
ّ
العامة والدخول يف اتفاق ّيات مع ّ
•اإلشراف على إدارة الجودة
•إعداد الـتّقارير وصياغة النتائج للمجتمع
الطريقــة ،يســاعد مديــرو المــدارس علــى خلــق الظــروف ّ
إن
الضرور يّــة التــي تع ـزّز التّعليــم والتّعلّــم
الفعــالّ .
ّ
بهــذه ّ
العوامــل التــي تحـدّد إنشــاء بيئــة العمــل هــذه ،والتــي ترتكــز علــى «التّعلّــم» «والتّطو يــر المهنــيّ» ،هــي يف األســاس
ّ
المتعلقــة بــاإلدارة واإلدارة الفن ّيــة والمال ّيــة.
مســؤول ّية نوع ّيــة مــن القيــادة تختلــف عــن تلــك
أمــا بال ّنســبة للتّنظيــم ،فتقــع علــى مديــر المدرســة مســؤول ّية تنظيــم العمــل ،وذلــك بتوزيعــه علــى العامليــن
ّ
الســلطة ّ
اللزمــة لتنفيــذ العمــل ،مــن أجــل الوصــول إىل تحقيــق األغــراض واألهــداف المرج ـ ّوة مــن
ـم
ـ
ه
وتفويض
ّ
العمــل ،ويمكــن ممارســته علــى النحــو اآليت:
•تقديــر حجــم األعمــال ّ
اللزمــة لتحقيــق رســالة المدرســة مــن ناحيــة الدّراســة وال ّنشــاط واإلشــراف وال ّر يــادة
ّ
والشــؤون اإلدار يّــة والماليــة وتمكيــن مــا يلزمهــا مــن القــوى البشــر يّة.
والمجالــس المدرس ـ ّية
بكل جهاز من أجهزة المدرســة وإســناد األعمال المناســبة إىل العاملين بالمدرســة
•تحديد المســؤول ّيات المنوطة
ّ
يف كافــة المجاالت.
ّ
ـكل مــن المتعلّميــن والمعلّميــن
•إعــداد البرنامــج المدرســيّ العــام مــع مراعــاة األســس
والشــروط المناســبة لـ ّ
وترابــط المــواد ومواعيــد حصــص الدّراســات والتّربيــة الرياضيــة والــدروس العمل ّيــة ،إلــخ.
•تنظيــم ال ّنشــاطات واختيــار المشــرفين عليهــا وأعضائهــا مــن المتعلّميــن طبقـا ً لرغباتهــم وميولهــم واســتعداداتهم
مــع تحديــد المواعيــد واألماكــن وتجهيــز الخامــات والمــواد ّ
اللزمــة لممارســة ال ّنشــاط.
•إعــداد جــداول زمن ّيــة بمواعيــد اجتمــاع المعلّميــن ومجلــس المدرســة ومجلــس األهــل ومجالــس األنشــطة
المختلفــة ،إلــخ.
خطــة لتنظيــم المل ّفــات والسـ ّ
ـجلت والدفاتــر الماليــة والبطاقــات واالمتحانــات لتســهيل متابعتهــا
•وضــع ّ
ومراجعتهــا بصــورة م ّيســرة.
•قيــادة األفــراد :قــدرة مثبتــة علــى تعز يــز بيئــة تعليم ّيــة آمنــة وعمل ّيــة ومنفتحــة ،والقــدرة علــى تعز يــز العالقــات
ّ
الموظفيــن والمتعلّميــن وأوليــاء األمــور وأصحــاب المصلحــة اآلخر يــن.
الب ّنــاءة واالحتــرام مــع

> دور المدير الوسيط.

يعمــل المديــر كحلقــة وصــل بيــن اآلل ّيــات الدّاخل ّيــة لتحســين المدرســة واإلصالحــات التــي تق ـ ّرر خارجهــا .بينمــا
ً
وثيقــا بمتابعــة
ارتباطــا
تتضمــن اإلدارة الـ ـتّأثير علــى مواقــف األفــراد ودوافعهــم وســلوك ّياتهم ،كذلــك ترتبــط اإلدارة
ً
ّ
أن مــن واجــب المديــر ،باعتبــاره الوســيط
ـوك
ـ
م
دي
ّد
د
ـ
ح
ي
.(Pont,
Nusche,
&
Moorman,
)2008
ـطة
األنشـ
ّ
السياســة المق ـ ّررة مركز يّ ـا ً وممارســة التّعليــم والتّعلّــم يف المدرســة وبصفتــه الفاعــل ال ّرئيســيّ يف
ال ّرئيســيّ بيــن ّ
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

مهمتــه ترجمــة العمــل الحكومــيّ إىل تعليــم وتعلّــم ذي
الفعــال يف المدرســة ،فــإن
تحديــد شــروط التّعليــم والتّعلّــم
ّ
ّ
ج ًهــا نحــو «التّعلّــم»
جــودة أفضــل .يســاعد قــادة المــدارس يف خلــق ثقافــة التّعلّــم ،ويشــجع قــادة المــدارس األكثــر تو ّ
جهــة نحــو التّعلّــم .يف هــذه المــدارسُ ،تش ـك ّل فــرق
المعلّميــن علــى تكر يــس بعــض مــن وقتهــم للمناقشــات المو ّ
ّ
الموظفيــن مــن خــال قــادة الفر يــق ( .)Dimmock، 1999يســاهم قــادة
معلّميــن ويتواصــل قــادة المدرســة غال ًبــا مــع
المــدارس بشــكل كبيــر يف دمــج آل ّيــات المســاءلة الخارج ّيــة والدّاخل ّيــة مــن خــال تشــجيع معلّميهــم علــى مواءمــة
التّعليــم مــع أهــداف التّعلّــم الم ّتفــق عليهــا ومعاييــر األداء المح ـدّدة.
ـأن هــذا الجانــب الجديــد
إن ال ّتعــاون مــع المــدارس األخــرى يف المنطقــة أو مــع الجــوار مفيــد جــداً ،ويجــب االعتــراف بـ ّ
ّ
مــن اإلدارة مســؤول ّية مح ـدّدة لمديــر المدرســة .يمكــن أن يفيــد ال ّتعــاون ال ّنظــام المدرســيّ بأكملــه ،ال المتعلّميــن
يف مدرســة واحــدة فحســب .ومــع ذلــك ،يحتــاج مديــرو المــدارس إىل تعز يــز مهاراتهــم للمشــاركة يف القضايــا التــي
تتجــاوز حــدود مدرســتهم.
ـيطا بيــن البيئــة المحيطــة بالمدرســة والتــي يم ّثلهــا أوليــاء أمــور المتعلّميــن ،وبيــن إدارة
و ُيع ـ ُّد مديــر المدرســة وسـ ً
التّعليــم – والمرا كــز ال ّثقاف ّيــة والتّربويّــة واالجتماع ّيــة والمــدارس النّموذجيــة ،وبيــن المدرســة مــن جهــة أخــرى،
ـل المشــكالت التــي تحــدث
باإلضافــة إىل عملــه األساســيّ داخــل المدرســة .هــذا باإلضافــة إىل أهم ّيــة دوره يف حـ ّ
يف المدرســة أحيانًــا بيــن المتعلّميــن أنفســهم وأحيانًــا بيــن المعلّميــن والمتعلّميــن وأحيانًــا أخــرى بيــن المعلّميــن
وخصوصــا عنــد بدا يــة العــام الدّراســيّ عنــد وضــع البرامــج والجــداول ومراقبــة
أنفســهم وبيــن المعلّميــن واإلدار يّيــن،
ً
أن لمديــر المدرســة أهم ّيــة كبــرى يف تحقيــق ال ّنظــام داخــل
الحضــور والغيــاب وال ـتّأخير ،الــخ .مــن هنــا يمكــن القــول ّ
المدرســة وتنفيــذ البرامــج التّربويّــة والتّعليم ّيــة .فنســب ًة لــدوره الوســيط تحـدّد عالقاتــه مــع المجتمــع المدرســيّ كمــا
يلــي:

> العالقات مع أولياء األمور وشركاء المدرسة.

المديــر هــو ّ
الشــخص المســؤول عــن االتّصــال بأوليــاء األمــور وشــركاء المدرســة والــذي يضمــن جــودة عالقــات
المدرســة مــع أوليــاء أمــور المتعلّميــن ومــع جميــع ّ
الشــركاء يف العمــل التّر بــويّ .فهــو يســاهم يف حمايــة األطفــال
المختصــة يف العمــل التّر بــويّ.
باالشــتراك مــع الدّوائــر
ّ

الصلة.
> العالقات مع البلدية ذات ّ

المؤسســة التّعليم ّيــة للبلديّــة ،ال س ـ ّيما يف مــا يتعلّــق بتعر يــف وإدارة سياســات التّعليــم وبرامــج
يم ّثــل المديــر
ّ
ال ّنجــاح التّعليم ّيــة؛ قــد ُيدعــى المديــر للمشــاركة يف اللّجــان أو مجموعــات العمــل يف إطــار سياســات األمــن العــام
والوقايــة .إذا تــم تعييــن منســق أو مستشــار لألنشــطة الالمدرس ـ ّية مــن قبــل البلديــة ،فــإن مديــر المدرســة يعــرض
عليــه مشــروع المدرســة لتعز يــز تكامــل هــذه األنشــطة مــع مشــروع المجلــس البلــدي ومشــروع المدرســة.

> العالقات مع أولياء أمور المتع ّلمين.

يسـ ّهل المديــر مشــاركة أوليــاء األمــور يف العمــل التّر بــويّ للمدرســة مــن خــال تزويدهــم بالمعلومــات ّ
اللزمــة .يعـزّز
مشــاركتهم يف تطويــر مشــروع المدرســة ،ويضمــن الــر ّد علــى طلباتهــم للحصــول علــى المعلومــات والمقابــات
وعلــى تنظيــم انتخابــات مم ّثلــي أوليــاء األمــور يف مجلــس المدرســة.

> العالقات مع المدارس المجاورة.

ويفعلهــا المديــر عبــر لقــاءات واجتماعــات دور يــة أو عبــر شــبكات التّواصــل مــن بعــد أو تأخــذ شــكل الموا كبــة
ّ
التّربويّــة لتبــادل المعلومــات والـ ـتّجارب والمــوارد التّربويّــة.
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المدير :بين ضغط الـتّغيير وتنفيذ هذا الـتّغيير.
جهــات
تقــع المــدارس تحــت ضغــط هائــل للتّغييــر ،وقيادتهــا مســؤولة عــن إدارة تنفيــذ هــذا ال ـتّغيير .لعـ ّ
ـل ترجمــة التّو ّ
ال ّرئيس ـ ّية إىل أفعــال وعمل ّيــات إجرائ ّيــة ونتائــج مــن خــال تكييــف الممارســات المتّبعــة يف المدرســة ويف الفصــل
هــو المســار العمــاينّ المطلــوب لتطويــر المدرســة .ويف بعــض الحــاالت ،يجــب ال ـتّغلّب علــى المقاومــة عنــد البعــض
مــن خــال اإلشــارة بوضــوح إىل الغــرض مــن العمل ّيــة وفائدتهــا علــى التّعلّــم ونتائــج المتعلّميــن عبــر تحســين نســب
ال ّنجــاح .ولمعالجــة هــذه المقاومــة والـ ـتّمنّع عنــد البعــض ،علــى المديــر أن يلجــأ إىل اســتراتيج ّيات الـ ـتّحفيز وإىل
إن
الحــوار الب ّنــاء واإليجــايبّ مــن خــال توفيــر الفــرص للجميــع الكتســاب المهــارات المطلوبــة (ّ .)Hall & Hord, 2011
الـدّور الحاســم لقــادة المــدارس هــو يف غــرس روح ال ّتعــاون ونشــر أفضــل الممارســات يف مختلــف مجــاالت العمــل.
لذلــك مــن ّ
الضــروريّ تعز يــز دور المديــر لجهــة قدرتــه علــى الـ ـتّأثير علــى قــرارات تعييــن أو دخــول المعلّميــن أو
أصحــاب مهــن أخــرى يف المدرســة لتحســين شــروط ال ـتّوازن بيــن الكفايــات المطلوبــة وحاجــة المدرســة عنــد المعلّــم
ّ
المرشــح.
يقــوم أســلوب القيــادة الرشــيدة الــذي يخــدم التّطويــر المدرســيّ علــى األســلوب الديمقراطــيّ والحكــم الـ ّذايتّ والقيادة
الجماع ّية ومركز يّة ال ـتّخطيط والمركز يّة ال ـتّنفيذ والبعد عن النّمط األوتوقراطيّ أو االتّجاه البيروقراطيّ.
تتع ـ ّرض المــدارس لضغــوط هائلــة مــن أجــل تنفيــذ الـ ـتّغيير والعمــل علــى تطبيقــه ،وتقــع مســؤول ّية إدارة هــذا
جهــات ال ّرئيس ـ ّية إىل نتائــج مــن
الـ ـتّغيير وتنفيــذه علــى كاهــل قــادة المــدارس التــي هــي مســؤولة عــن ترجمــة التّو ّ
خــال تكييــف الممارســات المتّبعــة يف المدرســة ويف الفصــل الدّراســيّ .ويف بعــض الحــاالت يجــب الـ ـتّغلّب علــى
المقاومــة مــن خــال توضيــح هــدف العمل ّيــة وفوائدهــا قبــل فرضهــا ،وذلــك مــن خــال توفيــر الفــرص الكتســاب
المهــارات المطلوبــة لتطبيقهــا وفهــم مختلــف أغراضهــا (.)Hall & Hord, 2011
ال ـدّور الحاســم لقــادة المــدارس هــو تعز يــز روح ال ّتعــاون ونشــر أفضــل الممارســات يف هــذا المجــال .العوامــل
ال ّرئيس ـ ّية يف أن تصبــح قائ ـدًا يف قطــاع التّعليــم :الدوافــع الجوهر يــة مثــل اإلثــراء الفكــري والمســاهمة يف تحســين
المدرســة .يف كنــدا مثـ ًـا ،األهم ّيــة المعطــاة للتعلّــم مــدى الحيــاة وال ّرغبــة يف تغييــر األشــياء كانــت عوامــل جــذب قويّــة
نحــو وظائــف القيــادة يف المــدارس .يف أيرلنــدا ،كان العامــان األ ّوالن اللّــذان دفعــا المعلّميــن ليصبحــوا قــادة مدرســة
رئيســا لمجتمــع مدرســيّ» .كانــت عمل ّيــة
همــا «ال ّرغبــة يف الـ ـتّأثير علــى ثقافــة المدرســة» و»ال ّرغبــة يف أن تكــون
ً
الطلبــات المحتمليــن & (Pont, Nusche,
ـم رادع لمق ّدمــي ّ
االختيــار ،وفا ًقــا لنصــف المســتجيبين يف أســتراليا ،أهـ ّ
).Moorman, 2008; Pont, Nusche, & Hopkins, 2008
,
الفعالــة ضرور يّــة لتحســين كفــاءة التّعليــم المدرســيّ وإنصافــه .كمــا شــهد دور
إن القيــادة المدرس ـ ّية
لذلــكّ ،
ّ
القيــادة المدرسـ ّية تطـ ّو ًرا ديناميك ًّيــا «مذهــا ً» يف جميــع هــذه الـدّول التــي تــدرس حال ًّيــا مجموعــة مــن المســؤول ّيات
العامــة وضمــان الجــودة والـ ـتّوجيه يف خدمــة
المتعلّقــة بــاإلدارة والتّنظيــم والمــوارد البشــر يّة والمال ّيــة والعالقــات
ّ
تطويــر التّعليــم وا كتســاب المعرفــة.
أن القيــادة هــي قــدرة مث ّبتــة علــى تعز يــز بيئــة تعليم ّيــة آمنــة وعمل ّيــة ومنفتحــة ،وعلــى
مــن هــذا المنظــور ،يتب ّيــن ّ
ّ
الموظفيــن والمتعلّميــن وأوليــاء األمــور وأصحــاب المصلحــة اآلخر يــن.
تثبيــت العالقــات الب ّنــاءة واالحتــرام مــع
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اقتراح تعريف مختلف لمصطلح الدّور.
ً
تعريفــا لــه يف خـ ّـط منتز بــرغ وكاهــن وكاتــز ()Mintzberg, 1973; Katz & Kahn, 1978
أمــا بال ّنســبة للـدّور ،فنجــد
ّ
َّ
الســلوك ّيات المرتبطــة بمنصــب مــا يف منظمــة /هيئــة مــا» .تتك ـ َّون هــذه المجموعــة عــادة مــن
ـة
ـ
ع
«مجمو
ـه
ـ
ن
بأ
ّ
الســلوك ّيات (أو األنشــطة) مجموعــة
مجموعــات فرع ّيــة عديــدة ،تسـ ّ
ـمى كذلــك أدوا ًرا ،بشــكل اســتطراديّ .وتشـك ّل ّ
فرع ّيــة أو دو ًرا يف الح ـ ّد الــذي تــؤدّي فيــه الوظيفــة عينهــا.
ّ
المنظمـةِ ،مــن خــال أنشــطة الفاعــل ،أو بشــكل أ كثــر عموم ّيــة ،مــن خــال الوظيفــة
يمكــن بال ّتــايل فهــم األدوار ،داخــل
ـاص
للســلوك التّنظيمــيّ الخـ ّ
التــي يؤدّيهــا هــذا األخيــر .علــى صعيــد آخــر ،وإذا مــا س ـلَّمنا بالبعــد االســتراتيجيّ ّ
بالجهــات الفاعلــة ،علينــا ً
ـأن األدوار تنقــل اســتراتيجيا تكمــن ،إن جــاز التعبيــر ،وراء الجانــب
أيضــا اإلقــرار /االعتــراف بـ ّ
ـاص بهــا .وإذا مــا نشــدنا الكمــال ،فقــد يكــون مــن ّ
«الطوق
الضــروريّ ،أن نضيــف بُعـ َد «المعاييــر» وبُعــد
ّ
الوظيفــيّ الخـ ّ
الصلــب» إىل هــذه األبعــاد ال ّثالثــة للـدّور ،ونقصــد بهــا بُعـ َد «الوظيفــة» وبُعـ َد «األنشــطة» وبُعـ َد «االســتراتيجيا».
ّ
ـب تنظيمــيّ .أمــا الـدّو ُر «المتر ّقــب» فهــو الـدّور الــذي تنتظــره
َّ
إن الـدّور «ال ّراهــن» هــو الـدّور الــذي يلع ُبــه شـ ُ
ـاغل منصـ ٍ
الجهــات الفاعلــة األخــرى ،ذات العالقــة بــه ،مــن شــاغل الوظيفــة التّنظيم ّيــة .والـدّور «المحـدّد /المنصــوص عليــه»
أمــا تعبيــر الـدّور «المرغــوب فيــه» ،فيتعلَّــق بالـدّور
الســلطة الشــرع َّية مــن شــاغلِهِّ .
هــو ذلــك الــذي تتو َّقعــه صراحـ ًة ّ
الــذي يتــوق شــاغل منصــب مــا إىل لع ِبــه وفا ًقــا لمعاييــر تنظيم ّيــة أو شــخص ّية.

55

الجزء ّ
مهام المدير
الثالث:
ّ

ـكل تف ّرعاتهــا
يشـك ّل مفهــوم «المهــا ّم» مــن ّ
الشــواهد المنبثقــة مــن جملــة المصــادر التــي اســتندت إليهــا الدّراســة وبـ ّ
أن هــذا العــدد مــن ّ
الشــواهد يضــع مفهــوم
ً
نصــا ،جمعــت مــن ( )23عنوانًــا
مختلفــا .ويتب ّيــن ،يف رســم ّ 9
(ًّ )248
الشــواهد المنبثقة من الدّراســات الميدان ّية والمشــاريع
الســابعة من ال ـتّرتيب العا ّم .وتشـك ّل ّ
«المها ّم» يف المرتبة ّ
أن هــذا المص ّنــف مــن المصــادر يغ ـ ّذي بشــكل كبيــر المعطيــات التــي بُنيــت عليهــا
نســبة ( )62%وهــذا يب ّيــن ّ

أن ّ
الشــواهد مــن هذيــن المصدر يــن يشـك ّالن ()83%
النّتائــج .ويــأيت مــن بعــده مصــدر األدب ّيــات بنســبة ( ،)21%أي ّ
مــن إجمــايلّ المصــادر يف بنــاء هــذا المفهــوم وهمــا مب ّينــان علــى مراجــع نظر يّــة ودراســات ميدان ّيــة صــدرت مــا بيــن
عامــي  2000و 2020أي علــى المعــارف والممارســات التّربويّــة واالتّجاهــات األكثــر حداثــة لجهــة مهــا ّم المديــر يف
َ
أن نســبة األنظمــة والقوانيــن
التّطويــر والـ ـتّحسين يف مجــايل التّربيــة والتّدر يــب .ومــن المفيــد ً
أيضــا اإلشــارة إىل ّ
والسياســات واالســتراتيج ّيات نســبة ( )4%مــن اإلجمــايلّ
المكتوبــة والملزمــة التــي توصــف المهــا ّم هــي (،)13%
ّ
العــام لعــدد المصــادر كا ّفــة.

المهام بال ّنسبة إىل أنواع المستندات
رسم  9ترميزات مدخل
ّ
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أن «مهــا ّم المديــر يف المدرســة» وصــل إىل ( )248شــاهد .وتجــاوز عــدد ّ
الشــواهد
يظهــر يف رســم  10المختصــر ال ـتّايل ّ
يف «المهــا ّم األخــرى» األعــداد التــي تتعلّــق بالمهــا ّم اإلدار يّــة والمهــا ّم التّربو يّــة .وبلــغ عــدد المهــا ّم األخــرى ( )93شــاهدًا
بتمايــز ظاهــر بمعـدّل ( )38%وتبعتهــا المهــا ّم التّربويّــة بعــدد قر يــب نســب ًّيا مــن ّ
الشــواهد ( )90وبمعــدل ()36%
ويتــدنّ هــذا المعـدّل يف المهــا ّم اإلدار يّــة إىل ( )26%مــن اإلجمــايلّ العــام مــا يــوازي عــددًا متدن ّ ًيــا نســب ًّيا ( )65مقارنـ ًة
ّ
بالشــواهد األخرى.
المهام بال ّنسبة إىل أنواع المستندات باختصار
رسم  10ترميزات
ّ

واإلداري واألخرى.
ّربوي
تصنيف المها ّم :مقارنة بين الت
ّ
ّ
ـدل علــى عــدم تــردّد القــارئ المشــارك يف الدّراســة
ّ
إن حصــر  40شــاهدًا يف خانــة واحــدة مــن المهــا ّم اإلدار يّــة إنّمــا يـ ّ
أن المهــا ّم المذكــورة معروفــة وتتطابــق مــع
ـس
ـ
ك
يع
ـذا
ـ
ه
و
ـل
ـ
ي
ّأو
ت
لل
ـة
ـ
ل
قاب
ـر
ـ
ي
غ
ـا
ـ
ه
ألن
ـا
ـ
ه
وتبويب
ـوص
ـ
ص
ن
ال
ـف
ـ
ي
تصن
يف
ّ
ّ
أمــا المهــا ّم التّربويّــة فهــي موزّعــة علــى عـدّة نقــاط :إشــراف المديــر
الســياقّ .
الواقــع الــذي يتعامــل معــه المــرء يف هــذا ّ
علــى الـ ـتّوزيع التّر بــويّ للمتعلّميــن -تنظيــم التّعلّــم ومتابعــة المتعلّميــن -تنظيــم التّعليــم ومتابعــة المعلّميــن-
توجيــه المعلّميــن الجــدد  -اجتماعــات مــع الهيئــة التّعليم ّيــة واللّجــان – الـ ـتّدخّل المبكــر .يب ّيــن هــذا الـ ـتّصنيف
واالطــاع علــى نتاجــات المتعلّميــن
بالـ ـتّفصيل توز يــع مهــا ّم المديــر علــى ع ـدّة مســتويات :التّنظيــم والـ ـتّخطيط
ّ
الصفــوف .بمعنــى آخــر ،تناولــت ال ّنصــوص مهــا ّم تربو يّــة مختلفــة موكلــة إىل المديــر
وتوجيــه المعلّميــن وتوز يــع ّ
تهــدف إىل تطويــر التّعلّــم منهــا التّركيــز عــل توجيــه المعلّميــن الجــدد وتخطيــط التّعليــم ومتابعــة أثــر التّعليــم علــى
األرض.
أمــا المهــا ّم األخــرى فيمكــن تصنيفهــا وفا ًقــا لــآيت )1( :الوســاطة بيــن المدرســة والمجتمــع المحلّــيّ مــن مــدارس
يخص بعض ال ـتّعيينات
الســلطات المحلّ ّية والمركز يّة بما
ّ
وبلديّات وجمع ّيات )2( .المشــاركة يف اتّخاذ القرار مع ّ
والمناقــات )3( .متابعــة تنفيــذ القــرارات وتعز يــز ال ّثقــة )4( .تكويــن فــرق عمــل قياديّــة يف المدرســة.
صنــف الق ـ ّراء ،المكلّفــون بتوليــف المعطيــات المنبثقــة عــن المصــادر والمراجــع كا ّفــة «مهــا ّم الوســاطة» يف خانــة
ـم َيت « المهــا ّم األخــرى» ألنّهــا خــارج إطــار المهــا ّم التّربويّــة واإلدار يّــة وألنهــا ت ّتصــل بشــكل أساســيّ بالمهــا ّم
جديــدة ُسـ ِّ
االجتماع ّيــة وعالقــات المديــر مــع األطــراف التّربويّــة داخــل المدرســة ومــع األطــراف األخــرى مــن ســلطات محلّ ّيــة
وبلديّــات وتربوييــن يف المــدارس المجــاورة.
وهــي مهــا ّم تقــوم علــى تأميــن الــتّعامل والتّواصــل مــع المجتمــع المحلّــيّ والمركــزيّ ومــع أصحــاب القــرار ،وعلــى
تبــادل المعلومــات والعمــل مــع المــدارس األخــرى المجــاورة أو مــع شــبكة المــدارس أو مــع لجــان األهــل والعائــات.
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جــه مهــا ّم الوســاطة المديــر نحــو ال ـتّعامل مــع الخــارج لتحســين صــورة المدرســة وإبــراز نتائجهــا يف المحيــط العــا ّم
تو ّ
توســع إطــار عمــل المديــر
أي أمــام أصحــاب القــرار وأمــام األهــل والبيئــة المحلّ ّيــة .ويمكــن القــول ّ
إن هــذه المهــا ّم ّ
مهامــه مســؤول ّيات جديــدة لهــا انعكاســاتها علــى صــورة المركــز وعلــى رأي
وتتطلّــب منــه جهـدًا ووق ًتــا يضيفــان علــى
ّ
األهــل يف إدارتهــا انطال ًقــا مــن نتائــج المتعلّميــن ومتابعــة تحســين التّعلّــم والتّعليــم.
ـن األهم ّيــة تكمــن يف ّ
ويمكــن إدراج «المشــاركة يف أخــذ القــرار» ضمــن إطــار الوســاطة ،ولكـ ّ
أن هــذا االقتــراح مبنــيّ
علــى ّ
الســلطات المحلّ ّيــة ومديــر المدرســة باتّخــاذ قــرارات مدروســة تتك ّيــف مــع واقــع المدرســة
اللمركز يّــة وإشــراك ّ
ـكل مدرســة ح ّيـزًا مــن االســتقالل ّية يف ال ـتّصرف وفا ًقــا لظــروف عملهــا
ومــع البيئــة المحلّ ّيــة .وهــذا يعنــي ضم ًنــا ّ
أن لـ ّ
وللمــوارد البشــر يّة والماديّــة التــي لديهــا.
ويف مــا يتعلّــق بمهــا ّم «متابعــة تنفيــذ القــرارات» يمكــن دمجهــا يف المهــا ّم الموصوفــة «باإلدار يّــة والتّربويّــة» أو
إن تظهيــر مفهــوم جديــد للمهــا ّم وتفر يــده إنّمــا يـ ّ
ـدلن علــى ضــرورة التّركيــز علــى
يف «المشــاركة يف القــرار» .لذلــك ّ
المتابعــة بعــد الــتّخطيط والــتّنفيذ علــى آل ّيــة العمــل التــي علــى المديــر اتّباعهــا للوصــول إىل النّتائــج المتوخّــاة ،مــا
يســهم يف بنــاء ال ّثقــة .وعبــر اعتمــاد هــذه اآلل ّيــة يكســب المديــر ،والمدرســة مــن خاللــه ،ال ّدعــم والمــؤازرة مــن جميــع
خطــة تطوير يّــة للهيئــة التّعليم ّيــة والهيئــة اإلدار يّــة.
األطــراف اســتنادًا إىل نتائــج المتعلّميــن وإىل ّ
ال بــد مــن القــاء ّ
الضــوء علــى المهــا ّم األخيــرة المذكــورة يف الجــدول أعــاه «تكو يــن فــرق عمــل قياديّــة يف المدرســة»،
ألنّهــا تطــال مجـ ً
مهمــا ج ـدًّا يتعلّــق باإلشــراف العــا ّم للمديــر علــى تطويــر إدارة
ـال
ًّ
ّ
المؤسســة عبــر العمــل ال ّتشــاركيّ
المؤسســايت عبــر تنشــيط
وتنميــة روح القيــادة يف فــرق العمــل داخــل المدرســة .يتجلّــى هــذا ال ّنــوع مــن اإلشــراف
ّ
الطاقــات الفرديّــة وإعطــاء الفرصــة لآلخر يــن لل ـتّف ّوق وال ـتّميز .هــذه المهــا ّم ،التــي ترتكــز علــى اإلشــراف ،شــمول ّية ألنّهــا
ّ
تتعلّــق بكيف ّيــة إدارة شــؤون المدرســة مــن الدّاخــل ومــع الخــارج :اســتراتيج ّيات العمــل فيهــا والعالقــات والخطــط
ويتضمــن اإلشــراف ً
أيضــا تأطيــر الفــرق والمجموعــات التّربو يّــة واإلدار يّــة وغيرهــا
التّربويّــة وتنظيمهــا ومتابعتهــا...
ّ
مــع احتــرام القوانيــن المرع ّيــة اإلجــراء.
عـ ّرف معجــم المعــاين المهــا ّم بأنّهــا« :مــا يترتّــب علــى المــرء القيــام بــه مــن أعمــال مســئول عنهــا» .بمعنــى آخــر ،مــن
بمهامــه ،إ ًذا هنــاك أعمــال محــدودة ومترتّبــة عليــه يف ســياق مــا ،موجبــة
ال يقــوم باألعمــال المترتّبــة عليــه ال يقــوم
ّ
أن المهــا ّم هــي مــا ُيلـزَم المــرء القيــام بــه مــن أعمــال
ـم عليــه تحمــل تبعاتهــا .يــدل هــذا ال ـتّعريف المقتضــب علــى ّ
ثـ ّ
ويكــون مسـ ً
ـؤول عنهــا ( تعر يــف المهــام يف قامــوس المعــاين الفــوري مجــال البحــث مصطلحــات المعجــم الوســيط،
اللغــة العربيــة المعاصــرة ،بــا تار يــخ).
ُيظهــر هــذا الـ ـتّعريف العــا ّم أ ّو ًل عنصــر اإللزام ّيــة يف القيــام بالعمــل ضمــن مجــال مــا ويتغ ّيــر مــا يترتّــب علــى الفــرد
القيــام بــه مــن مهــا ّم حســب المهنــة أو نــوع األعمــال المطلــوب أن ين ّفذهــا يف مــكان وزمــان محدّديــن .ويب ّين ال ـتّعريف
الخاصــة بهــا يف ســياق
أن المهــا ّم المح ـدّدة والمطلــوب القيــام بهــا تتعلّــق بمهنــة مح ـدّدة ويتــم تنفيــذ المهــا ّم
ثان ًيــا ّ
ّ
ارتباطــا عضويًّــا بمــكان العمــل .ويف المجــال التّر بــويّ لمهنــة المديــر تصبــح المهــا ّم
مــكاينّ وزمــاينّ واجتماعــيّ يرتبــط
ً
هــي مــا يترتّــب علــى المديــر القيــام بــه النتظــام العمــل يف المدرســة وهــو يتحمــل مســؤول ّية العمــل الــذي يقــوم بــه.
ّ
والشــامل الــذي اســتندت إليــه الدّراســة وببالغــة مميــزة معنــى مصطلــح « المهــا ّم» الــذي
أوج ـ َز الـ ـتّعريف العــا ّم
إمــا متعار ًفــا عليهــا
ُيع ـ ّد كلمــة مفتاح ّيــة أساس ـ ّية يف توصيــف موجبــات المهــن كا ّفــة .وتكــون الموجبــات اإللزام ّيــة ّ
إمــا معلومــة ضمــن إطــار الجماعــة والمجتمــع والمحيــط ومت ً
ّفقــا عليهــا .وأخيــراً ،تش ـك ّل الجهــة
وجــرى العمــل بهــاّ ،
أو المرجــع ال ّرســميّ والقانــوينّ الــذي تصــدر عنــه نصــوص المهــا ّم التّربو يّــة العنصــر ال ّثالــث الــذي يك ـ ّون مفهــوم
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«المهــا ّم» والــذي يســتم ّد منــه قانون ّيتــه وق ّوتــه يف التــزام أصحــاب المهــن ال ّرســم ّية بالعمــل فيــه وتطبيقــه وتنفيــذه
وتحمــل مســؤول ّياته .تصــدر المهــا ّم عــن وزارة التّربيــة والتّعليــم العــايل التــي تتم ّتــع بصالح ّيــات قانون ّيــة تجيــز لهــا
ّ
ـكل العــب تر بــويّ مــا يلــزم المعن ّييــن بالعمــل بموجبهــا.
ـ
ل
م
ـا
ـ
ه
الم
ـف
ـ
ي
وتوص
ّشريع
الـ ـت
ّ
ّ
ينبــع هــذا االســتنتاج مــن عبــارة «مــا يترتــب علــى الفــرد القيــام بــه» عنــد ّ
الضــرورة وأثنــاء عملــه .إ ًذا ال ّنصــوص
الموجبــة والملزمــة تفــرض علــى صاحــب المهنــة ال ـتّق ّيد بهــا وتنفيذهــا كمــا هــي واردة يف المراجــع ال ّرســم ّية واألنظمة
توصــف المهــا ّم.
الدّاخل ّيــة التــي ّ
األساسي بعد دراسة النتائج.
«المها ّم» :اقتراح تعديالت يف الـتّعريف
ّ
المها ّم يف اللّغة العرب ّية هي الـتّرجمة لمفهوم  Missionولمفهوم  Tâcheيف اللّغة الفرنس ّية أو  Taskيف اإلنكلّيزية.
الصــادرة عــن المراجــع التّربو يّــة يف صــدد توصيــف مهــا ّم مديــر
وهمــا يتداخــان أحيانًــا يف بعــض المصــادر ال ّرســم ّية ّ
المنســق أو المعلّــم ضمــن االســتراتيج ّيات أو األطــر المرجع ّيــة المهن ّيــة .ويف اللّغــة الفرنسـ ّية ُيســتخدم
المدرســة أو
ّ
المهمــة الملزمــة والقانون ّيــة التــي
عــادة مفهــوم  Missionبمثابــة العنــوان الواســع الــذي تنــدرج يف ط ّياتــه المهــا ّم و/أو
ّ
مفصلــة جـدًّا وواضحــة.
علــى التّربويّيــن تنفيذهــا علــى األرض والتــي تكــون
ّ
ويف هــذا اإلطــار ُص ّنفــت المهــا ّم يف الدّراســة الحال ّيــة تحــت عناويــن عريضــة ،إدار يّــة وتربو يّــة .وبعــد تحليــل «المهــا ّم
األخــرى» اس ـتُخرجت «مهــا ّم الوســاطة» التــي يمكــن وضعهــا يف تصنيــف المهــا ّم االجتماع ّيــة والعالقــات ،وذلــك
الرتباطهــا الوثيــق بهــذا الجانــب .مــن هنــا يمكــن القــول إنــه بوجــود بعــض االلتباســات يف اســتخدام مصطلــح المهــا ّم
ّ
محصلــة ســياق تبويــب
ـكل تصنيــف مــن تصنيفــات المهــا ّم .ويف
يغطــي يف الوقــت ذاتــه البعــد العــا ّم
والشــمويلّ لـ ّ
ّ
ألنــه ّ
المهــا ّم ،مــن ّ
المفصلــة والملزمــة لألعمــال التــي
الضــروريّ أن يحـدّد أ ّو ًل تصنيــف المهــا ّم العامــة ،وثان ًيــا تبويــب المهــا ّم
ّ
«مهمــة أدائ ّيــة» مح ـدّدة
علــى مديــر المدرســة القيــام بهــا يف ســياق العمــل أو خارجــه ،والتــي تتمحــور غالب ـا ً حــول
ّ
عليــه تنفيذهــا وفا ًقــا لألصــول المرع ّيــة اإلجــراء والمعاييــر المطلوبــة.
يقــع االلتبــاس يف اســتخدام مصطلــح «المهــا ّم» بالمعنــى األول  Missionالــذي شــرحناه سـ ً
ـابقا والــذي هــو مغايــر
الطابــع الملــزم  Prescritالتــي علــى التّر بــويّ تنفيذهــا إجرائ ًّيــا علــى
تمامــا عــن مفهــوم
ومختلــف
«المهمــة» ذات ّ
ً
ّ
المهمــة المنبثقــة مــن ال ّنصــوص القانون ّيــة التــي علــى المديــر العمــل بموجبهــا
األرض .ومــن األهم ّيــة بمــكان تمييــز
ّ
وإجراؤهــا يف موقــع العمــل مــع األطــراف التّربويّــة المعن ّيــة ويف الزمــان والمــكان اللذيــن يحدّدهمــا .يمكــن االســتنتاج
حين ً
الصــدد مــن المفيــد بعــد هــذا العــرض
أن «مفهــوم المهــا ّم»
أخي ـ ًرا ّ
آنفــا .ويف هــذا ّ
يغطــي المع َن َييــن المشــرو َ
ّ
ألن تنفيــذ
الـ ـتّط ّرق إىل مفهــوم آخــر يتــزاوج مــع مفهــوم المهــا ّم
كمهمــة معروفــة بكونهــا مد ّونــة «علــى الــورق» ّ
ّ
المهمــة وتطبيقهــا يف موقــع العمــل وبال ـتّفاعل مــع األطــراف التّربويّــة المعن ّيــة يــؤدّي إىل ال ـتّعامل مــع الواقــع ومــع
ّ
المعطيــات ومــع المســتجدات .يف هــذه الوضع ّيــة الحقيق ّيــة والملموســة نتكلّــم عــن الممارســات المهن ّيــة وهــو
مفهــوم مختلــف عــن المهــا ّم.
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لتحمــل المســؤول ّيات والقيــام بمهــا ّم تتطلّــب كفايــات لــم يكتســبها الكثيــرون خــال
مديــرو المــدارس مدع ـ ّوون
ّ
تدريبهــم األ ّويلّ .يعكــس رســم  11هــرم العالقــة بيــن الكفايــات المهن ّيــة والمهــا ّم والمســؤول ّيات المطلوبــة للقيــام
بمتطلّبــات الوظيفــة .تشــمل المســؤول ّيات ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :المســؤول ّيات التّربو يّــة مثــل تحســين
التّعلّــم والتّعليــم ،الحــد مــن ال ّرســوب ،التّطويــر المدرســيّ ،بنــاء كفايــات المعلّميــن والمتعلّميــن ،والمســؤول ّيات
العامــة ،البنــى
الســامة
ّ
الســهر علــى ّ
اإلدار يّــة مثــل إدارة المــوارد المال ّيــة والبشــر يّة ،توز يــع المهــا ّم ووضــع الجــداولّ ،
الـتّحت ّية ،العالقات مع ذوي المتعلّمين والمجتمع المدرسيّ ،ومسؤول ّيات أخرى مثل متابعة سلوك المتعلّمين،
ـل المشــكالت ،الــخ .وتتطلّــب مهنــة المدير يــن ز يــادة االســتثمار يف كفايــات التّواصــل وال ّتعــاون وال ـتّفاهم .يف إطــار
حـ ّ
المــدارس التــي تتم ّتــع باســتقالل ّية إدار يّــة حيــث ال ّنظــام العــا ّم يعتمــد علــى ّ
اللمركز يّــةُ ،يطلــب إىل المدير يــن كفايــات
قويّــة يف التّواصــل وال ّتعــاون ،وال ّتعــاون مــع أقرانهــم والهيئــات الوســيطة يف جميــع أنحــاء نظــام التّعليــم المحلّــيّ.
كمــا تثنــي الدّراســات علــى أهم ّيــة أن يتحلّــى المديــر بكفايــات إدارة التّغييــر والـ ـتّح ّول التّر بــويّ (Pont, Nusche,
الســائد ،تدعــو الدّراســات مديــري
) .&Hopkins, 2008مــن أجــل االزدهــار وتحســين األداء يف اقتصــاد المعرفــة ّ
المــدارس لبنــاء كفايــات تحليــل البيانــات وتنظيمهــا واالرتــكاز علــى بيانــات التّقو يــم واســتثمارها لترشــيد تخطيــط
اســتراتيج ّيات التحســين وتطويرهــا (.)Huber, 2008
والمهام
رسم  11هرم عالقة الكفايات والمسؤول ّيات
ّ
الوظيفة
المسؤول ّيات
المهام
الكفايات المهن ّية
تحمل المسؤول ّيات :قرارات ومواقف
ّ
الممارسات المهن ّية :تربويّة ،إدار يّة ،اجتماع ّية

وفا ًقــا لدراســة أجرتهــا ّ
إن تطويــر
منظمــة ال ّتعــاون والـ ـتّنمية االقتصاديّــة )ّ ،(Pont, Nusche, & Moorman, 2008
القيــادة أمــر بالــغ األهم ّيــة يف العديــد مــن البلــدان .مجموعــة مــن األنمــاط المشــتركة يف االســتراتيج ّيات المعتمــدة يف
مؤسســات تطويــر القيــادة الجديــدة؛ ر بــط
هــذه البلــدان تشــمل :تطويــر اســتراتيج ّيات منهج ّيــة لتنميــة القيــادة؛ إنشــاء
ّ
التّدر يــب اإلداريّ بتطويــر القيــادة؛ وضــع مالمــح للكفايــات القياديّــة ،كمــا هــو الحــال يف المؤهــات والمعاييــر واألطــر؛
تحديــد القــادة المحتمليــن واختيارهــم؛ التّدر يــب والـ ـتّوجيه؛ تعز يــز تنميــة القيــادة المســتدامة مــن خــال االعتــراف
بمســؤول ّيات المدير يــن لتنميــة القــادة اآلخر يــن.
أن األطــر المرجع ّيــة أو المعاييــر للمهنــة ُتســتخدم لتحديــد طبيعــة القيــادة المدرس ـ ّية ونطاقهــا
وتذكــر األبحــاث ّ
باإلضافــة إىل أنــواع المســؤول ّيات التــي يجــب علــى قــادة المدرســة الوفــاء بهــا .تعمــل هــذه األطــر كمعاييــر لتقويــم
فعال ّيــة اإلدارة ،يسترشــد بهــا المديــرون لتوجيــه تعلّمهــم وتقويــم تقدّمهــم مــن ناحيــة ،كمــا تســتخدم مــن قبــل
ّ
السلطات يف إدارة األداء وتقويم ما إذا كان المديرون يفون بالتزاماتهم الـتّعاقديّة (Pont, Nusche, & Hopkins,
ّ
).2008
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ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

ّ
المنظمــة العالم ّيــة للتنميــة االقتصاديّــة ،تتب ّنــى الـدّول المعاييــر والكفايــات المهن ّيــة كجــزء مــن
اســتنادًا إىل دراســات
أطرهــا التّنظيم ّيــة ،وتعكــس يف نيوزيلنــدا اهتمــام الحكومــة بضمــان قيــادة المــدارس وإدارتهــا مــن قبــل مدير يــن ذوي
جــودة عاليــة .بينمــا يف شــيلي ،تو ّفــر الكفايــات معيــا ًرا مشــتركًا لتقويــم أداء مديــري المــدارس .وتهــدف إىل ز يــادة
االحتراف ّيــة يف اإلدارة المدرس ـ ّية وبالـ ـتّايل الـ ـتّأثير علــى فعال ّيــة إدارة المدرســة وجــودة التّعلّــم لجميــع المتعلّميــن.
تش ـك ّل الكفايــات المهن ّيــة لمديــري المــدارس دليـ ًـا توجيه ًّيــا لجميــع أصحــاب المصلحــة التّربو يّيــن حــول مــا هــو
ـروطا
أمــا الدّنمــارك فتعتبــر الكفايــات مجموعــة مــن المتطلّبــات
العامــة والجماع ّيــة ،وشـ ً
ّ
متو ّقــع مــن قــادة المــدارسّ .
ومعاييــر لقيــادة المدرســة .يف إيرلنــدا ّ
الشــمال ّية ،تح ـدّد الكفايــات األهــداف المهن ّيــة ،وتو ّفــر الـ ـتّوجيه ألصحــاب
المصلحــة يف المدرســة يف مــا يتعلّــق بالتّو ّقعــات لناحيــة دور مديــر المدرســة .تحـدّد الكفايــات ً
أيضــا مســتويات األداء
للتقويــم .وتســتخدم لتطويــر التّوصيــف الوظيفــيّ لمديــري المــدارس وتعتمــد إطــا ًرا للتقو يــم الـ ّذايتّ .تّ َّ
نظــم الكفايــات
يف مختلــف البلــدان حــول مجــاالت مثــل :القيــادة؛ القيــادة ّ
الشــاملة؛ وقيــادة سياســة التّعليــم ،والقيــادة التّربويّــة
ّ
الموظفيــن والتّطويــر المهنــيّ المســتم ّر؛ إدارة المناهــج؛
واألكاديم ّيــة ،والقيــادة اإلدار يّــة والمال ّيــة ،قيــادة سياســة
إدارة الج ـ ّو المدرســيّ والـ ـتّعايش؛ إدارة المــوارد؛ دعــم المتعلّميــن وتوجيههــم؛ ال ّتعــاون الخارجــي مــع أوليــاء أمــور
المتعلّميــن والمجتمــع المدرســيّ.
يف هــذا اإلطــار وضــع المركــز التر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،مــن خــال قســم اإلدارة التّربو يّــة ،إطــا ًرا مرجع ًّيــا لكفايــات
المديــر يف جميــع مراحــل التّعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ ،حـدّد فيــه  24كفايــة للمديــر ضمــن أربعــة مجــاالت
المتخصصة )2( ،العالقات المهن ّية )3( ،التّطوير المهنيّ المستم ّر )4( ،األخالق ّيات
وهي ( )1الممارسات المهن ّية
ّ
المهن ّيــة.
ُيعـ ّرف قامــوس المركــز التّر بــويّ الكفايــة ( )2009بأنهــا «إمكان ّيــة الفــرد تنشــيط مجموعــة متكاملــة مــن المــوارد مــن
مهمــة معقــدة تنتمــي إىل عائلــة مــن المواقــف» (المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء،
ـل وضعيــة إشــكالية أو
أجــل حـ ّ
ّ
 ،2009صفحــة  .)34ويعتمــد القامــوس س ـتّة تفســيرات مختلفــة للكفايــة ،ويق ـدّم اإلطــار المفاهيمــي لمختلــف
ـم الجمــع
التّعريفــات يف محو َر يــن واسـ َـعين لتحديــد الكفايــة مــن حيــث هــي وتحديدهــا مــن الغــرض الــذي تؤ ّديــه .وتـ ّ
المفهوميــن يف جــدول مــزدوج علــى ال ّنحــو اآليت:
بيــن كال
َ
ربوي للبحوث واالنماء)2009 ،
مفهومي الكفاية بحسب (المركز ال ّت
جدول 9
ّ
ّ

جدول 9
ربوي للبحوث واالنماء)2009 ،
مفهومي الكفاية بحسب (المركز ال ّت
ّ
ّ
لـ ـ ـِ
إنّها

مهمة معقدة تتصل
ا كتساب مخزون تأدية
ّ
ضروريّ للحياة بمالمح شخص ّية مع ّينة أو
(تصميم)

معرفة مهارة “كيف
أعمل”

الكفاية الدّنيا

عامة
قدرة ّ

الكفاية ال ّرئيس ّية

توظيف مجموعة
مترابطة من الموارد

امتالك قدرة
أفضل للتعلّم
المستقبليّ

مهارة  -مهارة وما فوق

خاصة
كفاية ّ
بالموا ّد
الدّراس ّية
الكفايةالشاملة

الكفاية النّهائ ّية
الكفاية المهن ّية
الكفاية الجامعة النهائ ّية

الكفاية
األساس ّية

الـتّص ّرف
كمواطن

الكفاية
الحيات ّية
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الفعال
الفعالة ومعايير المدير
الجزء الخامس :معايير اإلدارة
ّ
ّ

ي ّتجــه العالــم يف العصــر الحــايلّ نحــو أنظمــة تربويّــة تكــون المدرســة فيهــا هــي وحــدة التّحســين والتّطو يــر وال ـتّغيير،
مدرســة تعــرف أهدافهــا وتحـدّد أولويّاتهــا ،وتعــرف كيــف تســير لتحقيقهــا وتحــرص علــى تقديــم أجـ َود تعليــم ممكــن.
الســياق ،علــى المــدارس أن تســتند علــى المعاييــر التــي تح ـدّد مســتويات الجــودة المتو ّقعــة منهــا،
وضمــن هــذا ّ
وتكــون بمثابــة معالــم ترشــدها إىل مســتوى الجــودة يف األداء حتــى ال يتــدنّ ذلــك األداء عــن مســتوى مع ّيــن ،ويف
الوقــت ذاتــه ،تعــرف المدرســة المســتويات المأمــول منهــا تحقيقهــا .مــن هنــا جــاءت ضــرورة إعــداد معاييــر أداء
تربويــة واعتمادهــا ،تبــدأ بالمدرســة والعامليــن فيهــا يف المرحلــة األوىل ،علــى أن تتطـ ّور مجموعــة المعاييــر لتشــمل
الجوانــب يف العمل ّيــة التّربويّــة كا ّفــة..
الـتّعريف األ ّويلّ لمفهوم المعيار.
المح ـدّد والمقيــاس يف مــدى جــودة شــيء مــن عدمــه( ،مبتعــث الدراســات واالستشــارات
المعيــار لغويًّــا هــو ُ
َّ
ً
المرتبطــة بــه.
األكاديم ّيــة )2020 ،يف إطــار البحــث العلمــيّ ،الــذي يتطلّــب
ً
انضباطــا ودق ـة يف ُمختلــف الخطــوات ُ
ّ
الفعال ّيــة ،ال ّدقــة .معيــار
كل عمل ّيــة تقويــم .أمثلــة :المالءمــة،
المعيــار هــو «صفــة مرجع ّية»نعــود اليهــا يف قيــادة ّ
ّ
التّقويــم هــو وجهــة نظــر متأثّــرة باألهــداف التــي نســعى لتحقيقهــا ،والتــي بمقتضاهــا نأخــذ مكاننــا خــال عمل ّيــة
التّقويــم (المركــز التّر بــويّ للبحــوث واالنمــاء.)2009 ،
نواتج المعايير.
ً
عال من ّ
الشــواهد نســب ًيا ( )429مقارنة بالمداخل األخرى ،أي ما
يأيت مدخل «المعايير» يف ال ـتّرتيب ال ّثالث بعدد
ٍ
يــوازي نســبة  % 12مــن اإلجمــايلّ العــا ّم مــن عــدد ّ
الشــواهد ( .)3451فهــذا المدخــل يتجــاوز بأعــداد شــواهده تســعة
مداخــل أخــرى تتمحــور بشــكل أساســيّ حــول وظيفــة المديــر واإلدارة والمدرســة والمهــا ّم واألدوار والممارســات
والكفايــات المهن ّيــة.
الم ِّ
نظمــة
ويعــود تفســير ال ـتّرتيب المتقـدّم لهــذا المدخــل إىل ّ
أن مفهــوم المعاييــر ُيبنــى علــى المقاييــس والقواعــد ُ
العامــة التــي يرجــع إليهــا أصحــاب القــرار والعامليــن يف
للقيــام باألعمــال أو بالخطــط الموضوعــة ،أي الخطــوط
ّ
المؤسســات علــى اختــاف مواضيــع عملهــا .فوضــع المعاييــر والعمــل بهــا يســهم يف تحديــد مســتويات الجــودة
ّ
والمؤسســات علــى تقويــم خطواتهــم المهن ّيــة.
مؤسســة ،ويف مســاعدة األفــراد
المنوطــة بــكل مجــال أو ُمنتــج أو
ّ
ّ
المؤسســة القيــام بمــا يتوافــق مــع معاييــر عملهــم أو
فمــن خــال المعيــار يســهل علــى المدير يــن والعامليــن يف هــذه
ّ
كل األحــوال ،فإنّهــم يقومــون بال ـتّعديل واإلصــاح بنــا ًء علــى هــذه المعاييــر ً
أيضــا .لهــذا مــن المفــروض دراســة
ال ،ويف ّ
ـس ّ
تنظــم إمكان ّيــة
المؤسســة وأهدافهــا ،بنــا ًء علــى أسـ ٍ
ـم وضــع المعاييــر التــي ُتل ّبــي حاجــة
حيث ّيــات الموضــوع ،ومــن ثـ ّ
ّ
تنفيذهــا علــى أرض الواقــع.
الضــروريّ إبــراز ال ّنســبة العاليــة جـدًّا مــن ّ
مــن ّ
الشــواهد المندرجــة يف مصــد َري «الدّراســات الميدان ّيــة والمشــاريع»
و «األدب ّيــات» كمــا يظهــر يف رســم  ،12وذلــك ألنّهــا تنبثــق بأغلب ّيتهــا مــن نتائــج األبحــاث يف المــدارس ،ومــن المعرفــة
ال ـتّطبيق ّية المســتقاة مــن أرض الواقــع ،ومــن مراقبــة الممارســات المهن ّيــة للمديــر وتلــك العائــدة لــإدارة المدرسـ ّية
كمجموعــة عمــل ،وتصنيفهــا حســب المهــا ّم واألدوار.
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

رسم  12ال ّترميزات المنبثقة من القراءات حول المعايير بحسب أنواع المستندات

وتشـك ّل نســبة ّ
الشــواهد المنبثقــة مــن الدّراســات الميدان ّيــة والمشــاريع واألدب ّيــات  % 93.5مــن المجمــوع العــام،
وقــد ز ّودت الدّراســة بالروافــد األساسـ ّية المتعلّقــة بخصائــص وأشــكال وأنــواع المعاييــر ومضامينهــا .ولعــل الجــدول
يوضــح غنــى المعلومــات التــي انبثقــت مــن المصد َر يــن المذكو َر ين .ومن ّ
ال ـتّفصيلي لمدخــل «المعاييــر» ّ
الضروريّ
الســياق ،القــاء ّ
يترأســها مديــر
الفعالــة كمجموعــة
الضــوء علــى توز يــع ال ّنســب بيــن معاييــر اإلدارة المدرسـ ّية
ّ
ّ
يف هــذا ّ
قياســا إىل اإلجمــايلّ العــا ّم ّ
للشــواهد يف المصدر يــن المذكور يــن والتــي عددهــا
الفعــال،
المدرســة ،ومعاييــر المديــر
ّ
ً
ـدل هــذه الفروقــات علــى الـدّور المحــوريّ والقيــاديّ للمديــر يف ادارة الجــودة ،وال ّنجــاح يف
( )401أنظــر جــدول  .10وتـ ّ
الســياق ،أي يف الوقــت المناســب ويف
المدرســة ،ألنّــه هــو الــذي ي ّتخــذ القــرارات،
ّ
ويتحمــل مســؤول ّيات تنفيذهــا يف ّ
الوضع ّيــة المهن ّيــة المؤاتيــة ،مــا يســتوجب مــن قبلــه حشــد مــوارد متن ّوعــة وخبــرة ومعرفــة بالواقــع المدرســيّ .ومــن
ّ
الســمات
الضــروريّ كذلــك لحــظ عوامــل عديــدة تلعــب دو ًرا أساسـ ًّيا يف هــذه المواقــف ،تنبــع مــن شــخص ّية الفــردّ ،

الخاصــة بــه ،وبمعتقداتــه ،وقيمــه ،وقناعاتــه األخالق ّيــة.
ّ
جدول  10توزيع نسب المعايير المدرس ّية

جدول 10
توزيع نسب المعايير المدرس ّية
المعايير المدرس ّية
الفعالة
اإلدارة المدرس ّية
ّ
الفعال
معايير المدير
ّ
اإلجمايلّ:

نسبة المعايير المدرس ّية
% 41,6
% 58,4

عدد ّ
الشواهد من األدب ّيات واألبحاث
167
234
401

الفعالة.
معايير اإلدارة
ّ
بهــدف تحليــل نتائــج الجــدول ال ـتّفصيلي للمعاييــر ،تلجــأ الدّراســة إىل ترتيــب العناو يــن بشــكل تدريجــيّ ،مــن األكبــر
إىل األصغــر ،اســتنادًا إىل عــدد ّ
الشــواهد .تتبيــن بهــذه الطريقــة األولويّــات التــي أبرزتهــا مراجعــة األدب ّيــات ،والمعاييــر
التــي علــى الباحثيــن والتّربويّيــن يف لبنــان ،القــاء ّ
الضــوء عليهــا والعمــل بموجبهــا ،والـ ـتّشدد علــى اســتخدامها يف
الفعالــة.
اقتراحاتهــم اآليلــة إىل التّطويــر المهنــيّ لمديــر المدرســة ،وإىل بنــاء المدرســة
ّ
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الفعالة
جدول  11ترميزات معايير اإلدارة
ّ

جدول 11
الفعالة
ترميزات معايير اإلدارة
ّ
مداخل ترميزات المعايير

عدد ّ
الشواهد

المرتكزات

الفعالة
معايير اإلدارة
ّ

63

معايير إدار يّة (عمل فريقيّ ،إشراك ،شفاف ّية)

ضمان الجودة

30

معيار الجودة (قياس األداء وتطويره ،المساءلة)

الممارسات المبن ّية علم ًّيا

21

معايير مرتكزة على متابعة تكوين ّية لألداء
واالستجابة إىل الحاجات باالستناد على الممارسات
المث ّبتة علم ًّيا

متابعة شخص ّية

17

معايير مرتكزة على اإلشراف والمتابعة والـتّغذية
ال ّراجعة المستم ّرة

السلطة
تفويض ّ

12

السلطة وإشراك
تحديد مها ّم وتوزيع ّ

ّ
اللمركزية

12

المؤسسة
من عناصر الحوكمة التي تدعم فعال ّية
ّ

التّط ّور المهنيّ المستم ّر

11

خلق الفرص والـتّحفيز والتّعلّم الدّائم عند
المعلّمين والمتعلّمين

االستقالل ّية

10

من عناصر الحوكمة

معايير مبن ّية على الخبرة

3

معيار نجاح الجودة /نظر يّات

إن نظــرة فاحصــة يف األدب ّيــات التّربويّــة تب ّيــن وجــود قواســم مشــتركة كبيــرة بيــن المجــاالت المرتبطــة بــأداء اإلدارة
ّ
ّ
يف المدرســة ،والمعاييــر التّربويّــة .وكمــا تجلــى يف جــدول ُ ،11تجمِ ــع الدّراســات حــول مفاهيــم أساس ـ ّية يف مــا
الفعالــة وهــي ّ
اللمركز يّــة واالســتقالل ّية والمشــاركة يف قــرارات مبن ّيــة علــى األبحــاث وقــراءة البيانــات
يتعلّــق بــاإلدارة
ّ
ـأن المعاييــر ترتكــز علــى األداء
الـ ـتّكوين ّية لخلــق ثقافــة تعلّــم مســتم ّر ومتابعــة شــخص ّية .كمــا أوحــت الدّراســات بـ ّ
والممارســات وليــس علــى الكفايــات بصورهــا المتع ـدّدة وتفاصيلهــا الكثيــرة.
ّ
الموظفيــن والمعلّميــن
تلعــب إدارة المدرســة دو ًرا رائـدًا يف اإلصــاح التّر بــويّ ،وهــي غال ًبــا مــا تعتمــد علــى كفــاءات
عامــة ّ
تفضــل
العامليــن يف المدرســة ودوافعهــم وممارســاتهم .وتســتند معاييــر اإلدارة
ّ
الفعالــة إىل مبــادئ وتو ّ
جهــات ّ
يف مجــال الحوكمــةّ :
العامــة ،تقاســم صنــع القــرار ،التّقويــم
اللمركز يّــة ،اســتقالل ّية المدرســة ،المســاءلة ،ال ّرقابــة
ّ
القائــم علــى أســس ســليمة ونتائــج المتعلّميــن ،حر يــة اختيــار المدرســة ،كعناصــر رئيســية يف إدارة المدرســة التــي
المؤسســة المدرسـ ّية
هــي عبــارة عــن وحــدة متكاملــة ومســتقلّة .وغال ًبــا مــا يســتخدم مصطلــح اإلدارة ضمــن إطــار
ّ
التّعليم ّية ،بالـتّبادل مع اإلدارة التّربويّة واإلدارة المدرس ّية ،من جهة ،واإلدارة الروتين ّية اليومية ( ،)Gestionواإلدارة
ـكل أبعادهــا ).(Administration
العامــة التــي تعنــى بوضــع
المخطــط العــا ّم للمنظومــة اإلدار يّــة يف المدرســة بـ ّ
ّ
ّ
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وخصوصــا االســتقالل ّية والمســاءلة ّ
واللمركز يّــة ،مــا انعكــس
وقــد غ ّيــر بشــكل كبيــر مفهــوم الحوكمــة ألنمــاط الحكــم،
ً
علــى أشــكال أنظمــة التّعليــم ،التــي أصبحــت تســتجيب بشــكل أ كثــر فاعل ّيــة لالحتياجــات المحلّ ّيــة .وقــد منــح
العديــد مــن البلــدان ســلطات أوســع لصنــع القــرار علــى المســتويات المحلّ ّيــة مــن نظــام التّعليــم .ويمكــن أن تتضمــن
ّ
المتوســطة ،أو المحلّ ّيــة يف المدرســة نفســها .وهكــذا
اللمركز يّــة تفويــض المســؤول ّيات إىل المســتويات الحكوم ّيــة
ّ
بــدأ ال ـتّمييز بيــن نموذجيــن ّ
مهمــة علــى دور المدير يــن )1( :المســؤول ّية
للمركز يــة ،عــام  ،2003اللذيــن لهمــا نتائــج
ّ
والمؤسســة التّعليم ّيــة .لهــذا
المحلّ ّيــة تعنــي نقــل صالح ّيــات اتخــاذ القــرار إىل ســلطة وســيطة بيــن اإلدارة المركز يّــة
ّ
كان المديــر مدعـ ًّوا للعــب دور توجيهــيّ أ كبــر «خــارج محيــط المدرســة» .و( )2تعنــي مســؤول ّية المدرســة تفويــض
للمؤسســة نفســها (Pont, Nusche, & Hopkins, 2008; Pont, Nusche, & Moorman,
ســلطات اتخــاذ القــرار
ّ
).2008

ُ
الثمانين ّيــات لصالــح ّ
إن االلتــزام
اللمركز يّــة وإعــادة الهيكلــةّ .
هــذا هــو الهــدف األساســيّ لإلصالحــات التــي أجر يــت منــذ ّ
والعامة
والخاص بالمعلّمين واإلدارة المدرسـ ّية ،واإلخطار به إىل اإلدارة المحلّ ّية
باإلبالغ عن مســتويات األداء العا ّم
ّ
ّ
عبــر تقار يــر مكتوبــة وتحليــل لســير العمل ّيــة التّربويّــة ولنتائــج المتعلّميــن ،يفرضــان علــى المؤسســات والمدير يــن
التزامــات جديــدة ،تتجلّــى يف االمتثــال للمعاييــر والتّو ّقعــات المح ـدّدة يف المدرســة ،علــى مســتوى اإلدارة (Pont,
).Nusche, & Moorman, 2008
أن المجــاالت المرتبطــة بــأداء اإلدارة المدرسـ ّية يف الدّراســات تمحــورت حــول :ال ـتّخطيط وإدارة عالقــات
يتب ّيــن كذلــك ّ
داخل ّيــة وعلــى إدارة عمل ّي َتــي التّعليــم والتّعلّــم وتن ـ ّوع األســاليب يف عمل ّيــة التّحســين المدرســيّ وكذلــك ادارة
المــوارد .وكذلــك ورد يف جــدول  11عنصــران أساس ـ ّيان يتعلّقــان بمفهــوم الحوكمــة يف العصــر الحــايلّ والمبنــيّ
علــى االســتقالل ّية علــى المســتوى العــا ّم والمحلّــيّ وعلــى ّ
اللمركز يّــة .هــذان العنصــران يترجمــان حجــم المهــا ّم
والمســؤول ّيات التــي علــى مديــر المدرســة أن يأخذهــا علــى عاتقــه والعمــل بموجبهــا مــا اســتدعى مــن التّربويّيــن
وأصحــاب القــرار وضــع أســس جديــدة لــإدارة المدرس ـ ّية وللمدرســة كوحــدة مســتقلّة وللمديــر كقائــد تر بــويّ.
الفعال.
معايير المدير
ّ
الفعــال .وتمحــورت المداخــل
يظهــر جــدول  12مداخــل التّرميــزات التــي انبثقــت مــن القــراءات حــول معاييــر المديــر
ّ
وخصوصــا إىل البيانــات التّكوين ّيــة التــي هــي
حــول مفهــوم التّعلّــم لناحيــة ال ّرجــوع إىل بيانــات تحصيــل المتعلّميــن
ً
ودائمــا يف خدمــة التّعلّــم ،مفهــوم إدارة المناهــج
الصــف .كمــا ورد يف المداخــل
األقــرب للممارســات اليوم ّيــة داخــل ّ
ً
ـب ً
أيضــا
والتّخطيــط ووضــع األهــداف اســتجاب ًة لتو ّقعــات عاليــة .شــملت التّرميــزات مفهــوم ال ّتطـ ّور الـ ّذايتّ وهــو يصـ ّ
يف مفهــوم التّعلّــم.
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الفعال
جدول  12ترميزات معايير المدير
ّ

جدول 12
الفعال
ترميزات معايير المدير
ّ
العناوين

عدد ّ
الشواهد

مرتكزات

استخدام البيانات

45

معيار تحسين األداء قياس الجودة بشكل موضوعيّ

بيئة مح ّفزة للتّعلّم

41

معايير البيئة

تو ّقعات عالية

24

نتائج األبحاث والنّظر يّات

الـتّخطيط

20

معايير الجودة/معايير المحتوى

ادارة تطبيق المناهج

17

معايير مرتبطة بالمناهج الدّراس ّية/معايير األداء

وضع األهداف

13

معايير المحتوى/معايير األداء

التّط ّور ال ّذايتّ

10

الفاعل ّية المرتبطة بالكفاءة ّ
الشخص ّية

التّنظيم

9

معايير الجودة

معايير أخالق ّية

6

معايير الجودة

الحوار

5

المعايير االجتماع ّية والتّواصل ّية

فعال ّيــة المديــر حــول مفهــوم التّعلّــم ،الحظــت دراســة روبنســون
يف ســياق تمح ـ َور العمل ّيــة التّربويّــة ومعاييــر ّ
أن تأثيــر القيــادة ال ـتّكوين ّية (التّعليم ّيــة) اإليجــايبّ أ كبــر بثــاث إىل أر بــع مـ ّرات
( )Robinson, 2007الميتــا -تحليل َيــة ّ
علــى تحصيــل المتعلّميــن وأدائهــم مــن تأثيــر القيــادة التّحويل ّيــة .ووفا ًقــا للدّراســة ،ينعكــس تأثيــر القيــادة التّحويل ّيــة
أن القيــادة ال ـتّكوين ّية ،مــن دون اإلضــرار بالعالقــات،
علــى جــودة العالقــات بيــن أعضــاء المجتمــع التّعليمــيّ ،يف حيــن ّ
ترشــد المعلّميــن إىل االهتمــام بشــكل أ كبــر بأعمالهــم التّعليم ّيــة يف مــا يتعلّــق بتحصيــل المتعلّميــن .وتوضــح
الدّراســة أنّــه كلّمــا كان قــادة التّعليــم أقــرب إىل ال ّنشــاط ال ّرئيســيّ للتّعليــم والتّعلّــم ،زاد احتمــال أن يكــون لهــم تأثيــر
الفعــال هــو الــذي يعطــي األولو يّــات للممارســات التّربويّــة التــي
إيجــايبّ علــى نتائــج المتعلّميــن .وبال ّتــايل ،المديــر
ّ
جــه اهتمامــات الهيئــة التّعليم ّيــة نحــو تعز يــز
لهــا أ كبــر تأثيــر علــى األداء األكاديمــيّ للمتعلّميــن ألنــه بهــذه ّ
الطريقــة يو ّ
قدرتهــم علــى الفعــل واإلنتــاج وتحســين المخرجــات التّعليم ّيــة التــي لهــا عالقــة مباشــرة بنتائــج المتعلّميــن .لذلــك
إن الممارســات التــي لهــا أ كبــر األثــر يف الح ـ ّد مــن الفشــل المدرســيّ هــي تلــك التــي تركّــز علــى أداء المتعلّميــن
ّ
كل المراحــل الدّراس ـ ّية.
يف
ـم
ـ
ه
نتائج
ـة
ـ
ب
ومراق
ّ
أن مصطلــح فاعل ّيــة التّعليــم ُيقصــد بــه المســتوى الــذي يب ّيــن مــدى تحقيــق أهــداف ال ّنظــام
مــن المعــروف ّ
ـل أ كثــر أنــواع المعاييــر انتشــا ًرا هــو معيــار التّحصيــل ،الــذي يرتكــز علــى مقــدار اســتثمار
التّعليمــيّ بنجــاح ،ولعـ ّ
مهمــة المعلّــم اســتنادًا إىل ذلــك يف بنــاء عمل ّيــة التّعليــم
المتعلّميــن للمهــارات والخبــرات والمعلومــات ،وتتمح ـ َور
ّ
وتوفيــر ّ
الشــروط المالئمــة لذلــك و ُت َق ـ َوم فاعل ّيــة التّعلّــم مــن خــال نتائــج الـ ـتّحصيل.
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وال بـ ّد مــن ال ـتّط ّرق إىل إشــكال ّية إعــداد المعاييــر المطلــوب توافرهــا يف عناصــر المدرســة ،مــن أدوات لتحديــد مــدى
ّ
الخطــة المدرسـ ّية لتحقيــق مســتوى األداء
كل معيــار لمعرفــة الفجــوة بيــن الواقــع والمأمــول ،وطرائــق إعــداد
تحقــق ّ
ّ
المطلــوب ،والمســؤول ّيات واألدوار يف ســبيل تحقيــق تلــك المعاييــر.
يش ـك ّل إعــداد المعاييــر نقطــة البدا يــة نحــو تطويــر األداء ،وحتــى يبــدأ العمــل نحــو تحقيقهــا ال ب ـ ّد مــن اإلجابــة عــن
المهمــة والمرتبطــة بالمدرســة ،وبنــاء إجمــاع وقبــول مــن الغالب ّيــة العظمــى للمعن ّييــن مــن معلّميــن
بعــض األســئلة
ّ
ومدير يــن ومســؤولين وأهــل ومجتمــع المتعلّميــن .إضافـ ًة إىل هــذه العناصــر ،يــأيت االلتــزام بتلبيــة متطلّبــات تحقيقهــا
الســياق ال بـ ّد مــن
لكــي تتمكّــن اإلدارة
ّ
الفعالــة مــن التّم ّيــز مــن غيرهــا بفضــل المعاييــر عاليــة الجــودة .وضمــن هــذا ّ
ال ـتّط ّرق إىل خصائــص المعاييــر التّربويّــة وأنواعهــا.
خصائص وأنواع المعايير التّربويّة يف المدرسة.
المؤسســات التّعليم ّيــة والتّربويّــة يف
المعاييــر التّربويّــة عبــارة عــن مجموعــة مــن ال ّنصــوص واألحــكام المط ّبقــة يف
ّ
حــا ،ومعتم ـدًا علــى دور اإلدارة التّربويّــة يف
كا ّفــة أنحــاء العالــم ،وتهــدف إىل توجيــه العمــل التّر بــويّ توجي ًهــا صحي ً
تعز يــز دور المعاييــر للقيــام بالوظائــف المرتبطــة بهــا ،و ُتعــرف المعاييــر التّربو يّــة ً
أيضــا بأنّهــا :األهــداف التــي يصوغهــا
ويضعهــا خبــراء التّربيــة والتّعليــم بهــدف العمــل علــى تحقيقهــا داخــل المنشــأة التّعليم ّيــة مــن أجــل الوصــول إىل
تحقيــق المســتوى المطلــوب يف البيئــة التّعليم ّيــة باالعتمــاد علــى تطبيقهــا مــن قبــل اإلدارة والمعلّميــن والمتعلّمين
(مبتعــث الدراســات واالستشــارات األكاديم ّيــة.)2020 ،
ُتســتخدم المعاييــر التّربويّــة للحكــم علــى جــودة المناهــج أو طريقــة التّعليــم ،أو أســلوب التّقويــم أو برامــج ال ـتّنمية
وإن األخــذ بالمعيــار التّر بــويّ يمكــن أن يســاعد علــى تحســين ال ـتّحصيل الدّراســيّ للمتعلّميــن
المهن ّيــة للمعلّميــنّ .
حــا كمــا تح ـدّد مــا يجــب علــى المتعلّميــن أداؤه
حيــث ّ
إن المعاييــر التّربويّــة تح ـدّد مــا يجــب تعليمــه تحدي ـدًا واض ً
(فيصــل.)2019 ،
ويف معــرض الحديــث عــن أهم ّيــة وجــود معاييــر ،ال يمكــن تجاهــل أنّهــا مدخــل هــا ّم مــن مداخــل ضمــان الجــودة،
أن وجــود معاييــر للمدرســة
وهــي المرجع ّيــة للحكــم علــى الجــودة وتحديـدًا جــودة المنتــج أو مخرجــات التّعليــم ،كمــا ّ
الفاعلــة يز يــد مــن ثقافــة طاقــم المدرســة ووعيــه بتو ّقعــات الــوزارة أو المجتمــع ألدائهــم ،وتســاعد العامليــن يف
ّأمل يف ممارســاتهم ،وتم ّثــل أبــرز آل ّيــات تحديــد االحتياجــات واألولويّــات
المدرســة علــى تقويــم مــا يقومــون بــه والـ ـت ّ
ّ
الضرور يّــة لتحســين األداء.
ويتداخــل مــا ســبق مــع مــا يو ّفــره وجــود المعاييــر مــن ز يــادة قــدرة األفــراد علــى ال ـتّخطيط وتصميــم المشــاريع ،ومــن
رفــع مســتوى المســاءلة والمســؤول ّية ،عــاوة علــى مــا تــز ّود بــه العامليــن مــن أدوات حياديّــة وموضوعيــة لتقويــم
األداء ،ترشــدهم يف عمل ّيــة متابعــة األداء والســبل المتبعــة لتميــل أ كثــر نحــو الدعــم والمســاندة .تتميــز المعاييــر
التّربويّــة بمجموع ـ ٍة مــن الخصائــص ،هــي:
• ّ
تهتم بدراسة كا ّفة المك ّونات المرتبطة بالعمل ّية التّعليم ّية والتّربويّة.
إن المعايير التّربويّة
الشمول ّية :أي ّ
ّ
تهتم بالبيئة التّعليم ّية كامل ًة ،وال تتح ّيز لقسمٍ  ،أو جز ٍء من أجزائها.
إن المعايير التّربويّة
•الموضوع ّية :أي ّ
ّ
والمؤسســات
إن المعاييــر التّربويّــة تتم ّيــز بتأثيرهــا المســتم ّر يف كا ّفــة المراحــل الدّراس ـ ّية
•االســتمرار يّة :أي ّ
ّ
األكاديم ّيــة.
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إن المعاييــر التّربويّــة قابل ـةٌ للتحديــث والـ ـتّغيير والـ ـتّعديل بمــا يتناســب مــع ال ّتط ـ ّورات
•القابل ّيــة لل ّتط ـ ّور :أي ّ
المحيطــة بهــا ،كال ّتط ـ ّورات الـ ـتّكنولوج ّية.
ـم الوصــول لهــا
•القابل ّيــة للقيــاس :أي إنّــه مــن الممكــن وضــع مقارنــات مــا بيــن المعاييــر التّربو يّــة والنّتائــج التــي تـ ّ
المؤسســات التّعليم ّيــة.
بعــد تطبيــق هــذه المعاييــر يف
ّ
أما بالنّسبة ألنواع المعايير التّربويّة ،فتُقسم إىل معايير األداء ومعايير التّعلّم وفرص التّعلّم ومعايير المحتوى.
ّ
معايي ُر األداء.
المؤسســة التّربو يّــة ،وكذلــك
تتماشــى معاييــر األداء مــع المعاييــر التّربويّــة كا ّفــة ،وهــي ترتبــط بطبيعــة األداء يف
ّ
المؤسســة ومتابعــة أســلوبهم يف تقديــم المــوا ّد الدّراس ـ ّية للمتعلّميــن .وهــي تع ـزّز
بتقويــم أداء المعلّميــن داخــل
ّ
ً
ـاص بهــم.
أيضــا دراســة أداء المتعلّميــن وقيــاس مــدى فهمهــم للمــوا ّد الدّراس ـ ّية عــن طر يــق متابعــة األداء الخـ ّ
معايير التّع ّلم وفرص التّع ّلم.
تتــازم معاييــر التّعلّــم مــع المعاييــر التّربويّــة كا ّفــة التــي تح ـدّد مــدى توفيــر البرامــج التّعليم ّيــة ،التــي ُتســاعد
المتعلّميــن علــى الوصــول إىل مــوا ّد دراسـ ّية مناســبة لمرحلتهــم الدّراسـ ّية والعمر يّــة ،وتشــمل ً
أيضــا االهتمــام بتوفيــر
أعضــاء هيئــة تعليم ّيــة وكتــب مدرس ـ ّية تســاعد يف تحقيــق أهــداف التّعلّــم باالعتمــاد علــى دور المعاييــر التّربويّــة
يف الـ ـتّأثير بهــا .وتســاعد هــذه المعاييــر علــى إتاحــة فــرص عادلــة يف التّعلّــم ،وتصــف إىل أيّ مــدى تتوافــر البرامــج
والمؤسســات التّعليم ّيــة لتحقيــق معاييــر المحتــوى واألداء.
والمصــادر يف المــدارس
ّ
معايير المحتوى.
جــم معاييــر المحتــوى بوصفهــا المعــارف والمفاهيــم والمهــارات والمواقــف والكفايــات التــي ينبغــي أن يعرفهــا
ُتتر َ
المتعلّمــون ويســتثمرونها يف وضع ّيــات جديــدة.
الفعالة.
المدرسة
ّ
ّ
تحقــق األهــداف التــي يكلّفهــا بهــا المجتمــع .وبالـ ـتّايل ،مــن خــال االعتمــاد
الفعالــة بأنهــا مدرســة
ُتع ـ ّرف المدرســة
ّ
الفعالــة المدرســة التــي ينجــح فيهــا المتعلّمــون أ كاديم ًّيــا
علــى المبــادئ الـ ـتّوجيه ّية الحكوم ّيــة ،تكــون المدرســة
ّ
(يتعلّمــون) ،ويثابــرون يف تعليمهــم للحصــول علــى دبلــوم يتوافــق مــع قدراتهــم واهتماماتهــم (يتأ ّهلــون) ويكتســبون
الكفايات االجتماع ّية التي تمك ّنهم من االندماج يف مجتمعهم (يختلطون اجتماع ًّيا) .أظهرت دراسات الممارسات
أن بإمــكان الهيئــة التّعليم ّيــة يف المدرســة أن ت ّتخــذ إجــراءات تربو يّــة مــن شــأنها أن تقلّــل بشــكل
المدرسـ ّية
الفعالــة ّ
ّ
الســلب ّية لل ّتس ـ ّرب المدرســيّ ومــن الحرمــان االجتماعــيّ .باختصــار ،يمكــن للمدرســة أن تصنــع
كبيــر مــن اآلثــار ّ
الفــارق ) Turcotte, 2013و .(Collerette, Pelletier,
ـت
أن للمــدارس
الفعالــة سـ ّ
تظهــر نتائــج البحــث )ّ (Marzano, 2003; Gauthier C., 2005; Sackney, 2007
ّ
خصائــص رئيس ـ ّية ،وعلــى اإلدارة أن تعمــل بموجبهــا )1( :قيــادة إدار يّــة تركّــز بق ـ ّوة علــى جــودة التّعليــم؛ ()2
ّ
منظمــة وآمنــة تســاعد علــى التّعلّــم؛ ( )4إعطــاء األولو يّــة لتعليــم
تو ّقعــات عاليــة لنجــاح المتعلّميــن؛ ( )3بيئــة
المــوا ّد األساسـ ّية؛ ( )5تقويمــات متكـ ّررة ورصــد تقـدّم المتعلّميــن؛ ( )6نهــج تعــاوينّ لــإدارة يشــمل أفــراد المجتمــع.
إن المدرســة التــي تبنــي تو ّقعــات عاليــة مــن متعلّميهــا تنجــح عــادة يف تحســين التّعليــم ،وحتــى تكــون المدرســة
ّ
ـكل ّ
الشــؤون اإلدار يّــة ،ويمتلــك المهــارات القياديّــة يف إدارة
ـ
ب
ـم
ـ
ل
ي
أن
ـى
ـ
ل
ع
ـا،
ـ
ه
يدير
ـح
ـ
ج
نا
ـر
ـ
ي
مد
ـن
ـ
م
د
ـ
ب
ال
ـة
ـ
ح
ناج
ّ
ّ
ّ
الفعالــة هــي التــي تــوزّع المبــادرات والعالقــات بيــن
اإلدارة
أن
التّعليــم وإدارة األفــراد وإدارة المــوارد .ويبــدو كذلــك ّ
ّ
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

ّ
والموظفيــن اإلدار يّيــن ،ولهــذا الـ ـتّشارك تأثيــر كبيــر علــى أداء المتعلّميــن ويتق ـدّم جل ًّيــا
المعلّميــن وأوليــاء األمــور
ارتباطــا بجــودة البيئــة التــي يدركهــا
الســلوك اإلداريّ هــو األكثــر
علــى أثــر اإلدارة التــي تعمــل منفــرد ًة .إ ًذا ،يتب ّيــن ّ
ً
أن ّ
الفعال ّيــة،
المتعلّمــون ،تليهــا خصائــص البيئــة نفســها .بالعــودة إىل التّرميــزات والمفاهيــم التــي بــرزت ضمــن مدخــل
ّ
الصف ّيــة ،تعز يــز عمــل
نــدرك ارتبــاط هــذه العناصــر بمفهــوم البيئــة المح ّفــزة .ونذكــر مــن العناصــر :المشــاهدات ّ
المجموعــات ،مواجهــة ال ـتّح ّيزات ووضــع أســس ســلوك حميــدة ،التّطويــر المســتم ّر للممارســات التّعليم ّيــة ،ال ـتّن ّبه
الهتمامــات المتعلّميــن والتّواصــل الدائــم معهــم ،ال ّتعــاون المســتم ّر مــع المجتمــع المدرســيّ.
النّتائج المرج ّوة من االحتكام إىل المعايير.
ممــا ســبق ذكــره ،يمكــن اســتنتاج ّ
ّ
أن معاييــر الجــودة تو ّفــر رؤيــة شــاملة للتّعليــم والتّعلّــم مــن خــال برنامــج تر بــويّ
ّ
فرصــا للتّم ُّيــز لجميــع المتعلّميــن .كذلــك ،تســهم المعاييــر التّربو يّــة يف تطو يــر المقـ ّررات الدّراسـ ّية ،فضـ ًـا عــن
ـر
ـ
ف
يو
ً
توفيــر بيئــة فاعلــة للتعلّــم وال ّتق ـدّم .ويمكــن االســتنتاج ً
أن المعاييــر تو ّفــر مقاييــس لتقويــم أبعــاد التّعليــم
أيضــا َّ
والتّعلّــم والتــي تتم ّثــل بالكتــاب المدرســيّ وال ـتّنمية المهن ّيــة المســتم ّرة ،وجــودة المصــادر التّعليم ّيــة .وأخيـ ًرا ّ
تحقــق
جميعــا لتحقيــق
المعاييــر التّربويّــة مبــدأ الـ ـتّم ُّيز والمســاواة ،فالمعيــار يم ّثــل تح ّديًــا للمتعلّميــن يجعلهــم يســعون
ً
التّم ُّيــز بغـ ّ
إن ضمــان
ـض ال ّنظــر عــن خلف ّياتهــم وخصائصهــم وهــذا يحقــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص .علــى ذلــك ّ
يتضمــن تكامـ ًـا وتفاعـ ًـا بيــن جميــع عناصــر ال ّنظــام التّعليمــيّ يف اإلدارة المدرسـ ّية.
الجــودة للمدرســة مفهــوم شــامل
ّ
تعريف معايير الفعال ّية.
تــم اســتلهام ت ّيــار واســع مــن األبحــاث مــن منظــور نظــريّ يعتمــد علــى عمــل بنــدورة كمــا ورد يف بلو يــن (Blouin
) S., 2000حــول الفاعل ّيــة ال ّذات ّيــةً .
ّ
كمؤشــر علــى االقتنــاع
وفقــا لهــذه النّظر يّــة ،يعمــل الشــعور بالفاعل ّيــة ال ّذات ّيــة
ـإن ّ
ـأن ّ
الشــعور بالفاعل ّيــة ال ّذات ّيــة هــو بنــاء متعــدد
الشــخص لديــه قــدرة علــى إنتــاج أو عــدم إنتــاج ســلوك مع ّيــن ،فـ ّ
بـ ّ
األبعــاد .يميــز بانــدورا بيــن النّتائــج الملموســة وتو ّقعــات الفعال ّيــة.
أن الشــعور بالفاعل ّيــة ال ّذات ّيــة يؤثــر
ومــن هــذا المنظــور ،يؤكــد بانــدورا كمــا ورد يف بلويــن (ّ )Blouin S., 2000
علــى اإلجــراءات اإلدرا ك ّيــة والمعرف ّيــة ،والدّوافــع ،والعمل ّيــات العاطف ّيــة ،وعمل ّيــات االختيــار .هنــاك فــرق واضــح بيــن
امتــاك المهــارات أو المعرفــة والقــدرة علــى اســتخدامها بشــكل جيــد يف ّ
أن تحقيــق
الصعبــة .ويضيــف ّ
الظــروف ّ
ال ـ ّذات ال يتطلّــب مهــارات فحســب ،بــل يتطلــب ً
أيضــا إيمانًــا شــخص ًّيا بفاعل ّيــة الفــرد وبالقــدرة علــى اســتخدامها
بشــكل ج ّيــد.
المؤسس ـ ّية بأنّهــا حكــم يصــدر عــن المك ّونــات المتع ـدّدة علــى
ويع ـ ّرف بلويــن ( )Blouin S., 2000الفاعل ّيــة
ّ
َ
والموضحــة فيــه،
المؤسســة أو عمل ّياتهــا .وتشــير العناصــر المتع ـدّدة المك ِّونــة للتّعر يــف
منتجــات أو نتائــج أو آثــار
ّ
بالمؤسســة :المســتثمرون (الدّائنــون،
فعــال ،إىل مك ّونــات أربعــة لهــا اهتماماتهــا ومصالحهــا يف مــا يتعلّــق
بشــكل ّ
ّ
ّ
الموظفــون) ،العمــاء (الموزّعــون والمســتهلكون)
المســاهمون ،المــو ّردون ،إلــخ ،).المنتجــون (اإلدار يّــون ،المديــرون،
والهيئــات التّنظيم ّيــة (الحكومــة والجمع ّيــات).
مرتبطــا بقيــم األشــخاص أو المجموعــات المعن ّيــة .ولقــد اقترحــت
المؤسســيّ،
وبال ـتّايلُ ،تعـ ُّد الفعال ّيــة معيــا ًرا لــأداء
ً
ّ
المؤسس ـ ّية وفا ًقــا ألبعــاد أربعــة :قيمــة المــوارد البشــر يّة ،الكفــاءة االقتصاديّــة،
للفعال ّيــة
مفهومــا متداخـ ًـا
األبحــاث
ّ
ً
ّ
المؤسســة .كمــا اقترحــوا بعــض المعاييــر التــي ســتق َّيم
المؤسســة تجــاه المجموعــات الخارج ّيــة ،اســتدامة
شــرع ّية
ّ
ّ
المؤسســة.
فعال ّيــة
علــى أساســها ّ
ّ
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تعريف الفعال ّية.
تشــير لجنــة المســاعدة اإلنمائ ّيــة يف ّ
منظمــة ال ّتعــاون والتّنميــة يف الميــدان االقتصــاديّ (لجنــة المســاعدات اإلنمائ ّيــة
أن معيار الفعال ّية ( )Efficacitéيجب أن يسمح بتحليل األهداف على
لتقويم المشروعات التنمويّة )2019 ،إىل ّ
الســبب ّية .علــى عكــس معيــار ال ـتّأثير ( .)Impactالــذي يتعلّــق باآلثــار وال ـتّغ ُّيرات األوســع،
طــول سلســلة النّتائــج أو ّ
الفعال ّيــة بالنّتائــج التــي ُتعــزى بشــكل وثيــق إىل التّدخّــل .يتماشــى هــذا ال ّنهــج مــع األولو يّــة االســتراتيج ّية
تتعلّــق
ّ
جع القِ َيميــن التّربو يّيــن علــى معالجــة قضايــا اإلنصــاف
المتم ّثلــة يف عــدم تــرك أيّ شــخص وراء ال ّركــب .وهــي تش ـ ّ
دون أن تفتــرض أن اإلنصــاف هــو هــدف التّدخّــل .يتعلــق معيــار الفعال ّيــة بتأميــن الموازنــة بيــن أهم ّيــة األهــداف
ّ
ّ
المحققــة أو المتو ّقعــة خــال اســتخالص النّتائــج حــول الفعال ّيــة
المحققــة أو غيــر
والنّتائــج
ـم بموجبــه تحقيــق أهــداف العمــل ال ـتّنمويّ» ،أو أنّــه يف طــور تحقيقــه،
يعـ ّرف المســرد الفعال ّيــة علــى أنّهــا «قيــاس يتـ ّ
مــع مراعــاة أهم ّيتهــا ال ّنســب ّية .مالحظــة :يســتخدم المصطلــح ً
أيضــا كنظــام قيــاس عالمــيّ (أو كحكــم) لجــدارة وقيمــة
فعالــة ومســتدامة،
الصلــة ،بطريقــة ّ
ال ّنشــاط؛ مــدى تحقيــق التّدخّــل ،أو يف طريقــه لتحقيــق أهدافــه ال ّرئيسـ ّية ذات ّ
المؤسســيّ».
مــع تأثيــر إيجــايبّ مــن حيــث التّطويــر
ّ
يش ـك ّل مــا ذكرنــاه سـ ً
دافعــا للبحــث عــن معاييــر أخــرى قــد تســاعد يف اصــدار أحــكام ،ال مــن خــال النّتائــج
ـابقا
ً
فحســب ،وإنّمــا بمــا يشــمل آل ّيــة الوصــول اليهــا ويرتبــط إعــداد مثــل هــذه المعاييــر بشــكل وثيــق بفهــم طبيعــة عمل ّيــة
أن كال عنص ـ َري هــذه
االســتيعاب مــن النّاحيــة النّفس ـ ّية وال ّنظــر إليهــا كتفاعــل بيــن المعلّــم والمتعلّــم ،بمعنــى ّ
العمل ّيــة يف نشــاط متبــادل.
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الســادس :آل ّيــات ال ّتعــاون وال ّتشــارك وال ّتواصــل يف المدرســة وبيــن المدرســة
الجــزء ّ
والبيئــة المح ّل ّيــة

مــن ّ
الضــروريّ األخــذ باالعتبــار تصنيــف التّرميــزات العائــدة لمختلــف المداخــل األساس ـ ّية يف الدّراســة الحال ّيــة،
خصوصــا علــى ّ
الشــواهد العائــدة إىل « آل ّيــات ال ّتعــاون وال ـتّشارك» ضمــن المدرســة وخارجهــا مــع المحيــط
واالضــاءة
ً
ّ
والشــرا كات والـ ـتّشارك
العــا ّم والمحلّــيّ ،ألنّــه تحــت هــذا العنــوان العر يــض تنضــوي العديــد مــن أشــكال ال ّتعــاون
المؤسســات ال ّرســم ّية المحلّ ّيــة وعبــر
والتّواصــل ضمــن المدرســة ومحيطهــا المحلّــيّ القر يــب والبعيــد ،عبــر
ّ
والخاصــة واألطــراف المعن ّيــة بالمدرســة يف المحيــط العــا ّم.
العامــة
المدير يــن والهيئــات التّربويّــة
ّ
ّ

أن العــدد اإلجمــايلّ ّ
ـكل تشـ ّـعباتها كمــا هــي مذكــورة يف
تب ّيــن ّ
للشــواهد التــي ترتبــط بآل ّيــات ال ّتعــاون والـ ـتّشارك بـ ّ
الجــدول أدنــاه هــو ( )359وذلــك يضــع هــذا المدخــل يف المرتبــة الخامســة مــن ال ـتّرتيب العــا ّم للجــدول العــا ّم أي مــا
يــوازي  11%مــن إجمــايلّ ّ
الشــواهد يف المداخــل كا ّفــة.
ســتكتفي الدّراســة بال ـتّط ّرق إىل عــرض نتائــج المدخــل المذكــور وتحليلهــا وربطهــا بالمفاهيــم التــي تحـدّد العالقــات
االجتماع ّيــة يف المدرســة وخارجهــا بيــن المعن ّييــن المباشــرين بتأميــن ســير العمــل المدرســيّ والوظيفــيّ واإلداريّ
ّ
والشــامل وبيــن األطــراف اآلخر يــن يف المحيــط القر يــب والبعيــد .لذلــك س ـتُقدّم
واالجتماعــيّ بمعناهــا الواســع
الـ ـتّعريفات لهــذه المفاهيــم التــي تعكــس جوانــب أنمــاط العمــل يف المدرســة وضــرورة تن ّوعهــا واالكتفــاء بهــذه
ّ
والشــروحات التــي تســتند علــى األدب ّيــات التّربويّــة.
الـ ـتّفسيرات
نواتج دراسة آل ّيات التّعاون والتّشارك والتّواصل.
تشـك ّل أعــداد ّ
الشــواهد المنبثقــة فقــط مــن الدّراســات الميدان ّيــة والمشــاريع نســبة  % 96مــن إجمــايلّ الدّراســات
التــي تناولتهــا هــذه المراجعــة .وتتنــاول األبحــاث مفهومــيّ ال ّتعــاون والـ ـتّشارك يف المدرســة وخارجهــا كمرتكــزات
المفاهيــم األساس ـ ّية للمدرســة لجهــة تحســين الجــودة يف التّعليــم ودع ــم الـ ّتحـ ـ ّول نح ــو ّ
اللمركز يّــة ،ويف نهايــة
الصعيديــن المحلّــيّ والعــا ّم .يعكــس رســم  13التّرميــزات
ّوصــل إىل بنــاء االســتقالل ّية للمدرســة علــى ّ
المطــاف ،الت ّ
المنبثقــة مــن القــراءات حــول مفهومــيّ ال ّتعــاون وال ّتشــارك.
رسم  13ترميزات مدخل آل ّيات ال ّتعاون وال ّتشارك أو ال ّتواصل يف المدرسة
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بعــد مراجعــة نتائــج هــذا المدخــل مــن حيــث المحتــوى ،كان مــن ّ
الضــروريّ التّو ّقــف علــى المفــردات والعبــارات التــي
يتم تحديد ما تك ّرر منها ،أو ما كان ذكره محدودًا بالنّسبة للمفاهيم األخرى.
استخدمت يف التّرميزات ،وذلك لكي ّ
مــن هنــا كان ال ّر بــط بيــن المفــردة والمفهــوم الــذي يتــاءم معهــا .وهــذا مــا ســيتب ّين يف الجــدول  13التّفصيلــيّ أدناه.
جدول  13الربط بين ال ّترميزات والمفاهيم المطابقة لها ضمن مدخل ال ّتعاون وال ّتشارك

جدول 13
ّ
ّ
ّ
الربط بين الترميزات والمفاهيم المطابقة لها ضمن مدخل التعاون والتشارك
التّرميزات يف آل ّيات التّعاون والتّشارك والتّواصل

عدد ّ
الشواهد

المفاهيم التي تتالءم مع
التّرميزات

التّعاون

84

التّعاون

التّعلّم

71

التّشارك

مسؤول ّية مشتركة

61

التّشارك

رؤية مشتركة

40

التّشارك

القِ َيم المشتركة

22

التّشارك

موارد مشتركة

6

التّشارك

رفاهية المعلّمين والمتعلّمين

5

ممــا يســترعي االنتبــاه يف قــراءة هــذا الجــدول هــو تكــرار كلمــة مشــتركة يف أربعــة ترميــزات والتــي تتــاءم مــع مفهــوم
ّ
ّ
أن معظــم ّ
ً
الشــواهد ضمــن القِ َيــم المشــتركة تمحــورت حــول مفهومــيّ ال ّتعــاون
ـا
ـ
أيض
ـت
ـ
ف
الل
ـن
ـ
م
و
ّشارك.
ت
الـ ـ
ّ
والتّعلّــم .كمــا اســتخدم مفهــوم ال ّتشــارك بمعنــى التّواصــل يف معظــم القــراءات ،مــا دعــا لبلــورة هــذه المفاهيــم
ّعمــق بمعانيهــا.
والت ّ

> تعريف التّعاون.

معــا لتحقيــق
يع ـ ّرف معجــم ســايج للتّطويــر البشــريّ ) Pratt, 2018و  (Fabesال ّتعــاون علــى أنّــه العمــل ً
نفــس الغايــات أو األهــداف التــي لهــا فوائــد مشــتركة .إنّــه ســلوك فــرديّ يســتفيد منــه مجموعــة أو جماعــةُ .تبنــى
المجتمعــات البشــر يّة علــى أســاس األنشــطة التّعاون ّيــة ،وتعتبــر القــدرة علــى ال ّتعــاون إنجــازًا إنمائ ًّيــا بالــغ األهم ّيــة.
مهما بشــكل متزايد حيث عزّزت ال ـتّكنولوجيا الوصول
كما يشــير المعجم إىل أنّه دور التّعاون يف المدرســة أصبح
ًّ
إىل البيانــات والمعلومــات وبال ـتّايل ازدادت الحاجــة لتنميــة قــدرات المتعلّميــن علــى ال ّتعــاون مــع اآلخر يــن الســتخدام
والســلوك ّيات التّعاون ّيــة يف األوســاط األكاديم ّيــة واالجتماع ّيــة
إن دور المهــارات
فعــالّ .
هــذه المعلومــات بشــكل ّ
ّ
لألطفــال األكبــر س ـنًا ينجــم عــن نم ـ ّو مهاراتهــم الفرديّــة واالجتماع ّيــة والتّنظيم ّيــة والمعرف ّيــة ،ويســهم ســلوكهم
ال ّتعــاوينّ يف مز يــد مــن ال ّتق ـدّم يف التّنميــة االجتماع ّيــة والمعرف ّيــة ) Pratt, 2018و .(Fabes
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ويقــوم ال ّتعــاون علــى التــزام مجموعــة مــن األشــخاص لديهــم حقــوق متشــابهة ومتســاوية يف مواجهــة مختلــف أنــواع
إن التّربيــة
المشــاكل .وال ّتعــاون إ ًذا تجميـ ٌع للقــوى الفرديّــة المختلفــة داخــل المجتمــع الواحــد .الجديــر بالذكــر القــول ّ
الصــف وعلــى طرائــق أخــرى يتزا يــد اســتخدامها
الحديثــة تقــوم علــى مفهــوم التّعلّــم ال ّتعــاوينّ بيــن المتعلّميــن يف ّ
علــى صعيــد التّعلّــم مــن خــال ال ّتعــاون بيــن المــدارس .وتدعــو بعــض الـدّول إىل المشــاركة يف هــذه المبــادرات التــي
تتيــح للمــدارس االلتقــاء ،وتبــادل األفــكار ،والعمــل بعضهــا مــع بعــض ،ثـ ّ
ـم االســتفادة مــن تنـ ّوع المشــهد التّعليمــيّ
المحيــط بهــم وثرائــه
ُتبنــى ّ
حــة المجتمــع أو الجماعــة المحلّ ّيــة .وعلــى
الشــرا كات التّعاون ّيــة علــى تحالفــات ُتس ـتَخدم لتحســين ص ّ
المســتوى التّر بــويّ ،يمكــن مثـ ًـا إحــداث فــرق علــى األرض ،عندمــا تتضافــر جهــود المســؤولين التّربو يّيــن علــى
جــح أن تكــون
المســتوى المحلّــيّ ،والمدير يــن ،والمعلّميــن ،وأهــايل المتعلّميــن ،يف تحســين التّعليــم ،فمــن المر ّ
جهــود هــذه ّ
الشــرا كات ناجحــة .ونقصــد بالمجتمــع المحلّــيّ  communityأو الجماعــة ،أو الجاليــة ،مجموعــة مــن
اهتمامــا أو مصلحــة مشــتركة .وهــذا ال ّتعــاون يف تبــادل المعــارف والخبــرات
األشــخاص يتشــاركون مكانًــا أو خبــرة أو
ً
يســهم يف تحقيــق ال ّتطـ ّور وال ّتقـدّم يف المجــاالت المختلفــة ،إضافـ ًة إىل إقامــة عالقــات مختلفــة بيــن المجتمعــات...

> تعريف التّواصل.

ُيع ـ ّرف التّواصــل علــى أنّــه عمل ّيــة تبــادل لألفــكار واآلراء والمعلومــات والقناعــات والمشــاعر عبــر وســائط متن ّوعــة
والصــور واأللــوان والحــركات واإليم ــاءات ،أو بوســاطة أيّ رمــوز
لفظ ّيــة وغيــر لفظ ّيــة ،كالــكالم والكتابــة واألصــوات
ّ
(الحطــاب ،)2011 ،وع ّرفــه زيتــون بأنّــه :عمل ّيــة تكــون فيهــا
مفهومــة (ذات دالالت) لــدى األطــراف المشــاركة فيــه
ّ
الطرفيــن (شــلدان،
عالقــة متبادلــة بيــن طرفيــن ،تــؤدّي إىل الـ ـتّفاعل بينهمــا ،وتشــير إىل عالقــة ح ّيــة متبادلــة بيــن ّ
صايمــة ،و برهــوم.)2011 ،
أمــا الـ ـتّعريف اإلجــرايئّ للتّواصــل فيرتكــز إىل العالقــات المتبادلــة بيــن المدرســة
ّ
ومؤسســات المجتمــع المحلّــيّ
ودرجــة ال ّتعــاون فيمــا بينهــا لخدمــة المجتمــع والمتعلّميــن .ويوصــف المجتمــع المحلّــيّ بأنّــه «البيئــة التــي يعيــش
السياسـ ّية ويكونــون فيمــا بينهــم وحــدة اجتماع ّيــة
فيهــا أفــراد يشــتركون ً
معــا ف ــي األن ــشطة االجتماع ّيــة واالقتصاديّــة ّ
يشــعرون باالنتمــاء إليهــا» (شــلدان ،صايمــة ،و برهــوم ،2011 ،صفحــة .)6
جــاء يف تعر يــف التّواصــل كمصطلــح محـدّد يف األدب التّر بــويّ (شــلدان ،صايمــة ،و برهــوم )2011 ،أنّــه تكويــن عالقــة
متبادلــة بيــن طرفيــن ،أو بتعبيــر آخــر انفتــاح الـ ّذات علــى اآلخر يــن ف ــي عالقــة ح ّيــة ال تنقطــع ح ّتــى تعــود مــن جديــد.
وقــد حـدّد العجمــي أهــداف االتّصــال والتّواصــل يف عـدّة نقــاط:
•نقل األوامر والتّعليمات من القادة إىل المرؤوسين.
•توصيــل البيانــات والمعلومــات والـ ـتّقارير المطلوبــة إىل القــادة كــي يتمكّنــوا مــن اتّخــاذ القــرارات ال ّرشــيدة علــى
ضوئهــا. .
•نقــل آراء المرؤوســين وأفكارهــم ووجهــات نظرهــم وردود أفعالهــم تجــاه التّعليمــات (شــلدان ،صايمــة ،و برهــوم،
.)2011

> تعريف المشاركة والـتّشارك.

تــردّدت أصــداء المفردتَيــن ال ـتّشارك والمشــاركة يف التّرميــزات التــي ُذكــرت يف الجــدول سـ ً
ـابقا :رؤ يــة مشــتركة ،قيــم
مشــتركة ،مســؤول ّية مشــتركة ،مــوارد مشــتركة .ويتب ّيــن مــن هــذه االســتخدامات أن ال ّنمــط ال ّتشــاركيّ يف اإلدارة
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المدرسـ ّية هــو الــذي يتمكّــن مــن تأميــن العناصــر المذكــورة يف جــدول «آل ّيــات التّواصــل وال ـتّشارك وال ّتعــاون» .فهــذه
العناصــر هــي مــن مرتكــزات ال ّنمــط ال ّتشــاركيّ يف المدرســة.
الســلطو يّة يف اإلدارة ،فهــذا ال ّنمــط مــن
يــأيت ال ّنمــط ال ّتشــاركيّ يف اإلدارة المدرسـ ّية علــى طــرف النّقيــض مــن األنمــاط ّ
جــرد من ّفذيــن للتّعليمــات
اإلدارة ال ّتشــارك ّية ينظــر إىل العامليــن يف المدرســة مــن خــال ال ّنظــر إىل أعمالهــم كافــة ،ال كم ّ
المؤسســة التّعليم ّيــة ،بــل كأشــخاص قادر يــن
التــي تصــدر مــن المســتويات العليــا يف الهــرم اإلداريّ يف المدرســة أو
ّ
تحمل المســؤول ّيات والمشــاركة يف ال ـتّصدّي للمشــكالت ووضع الحلول المناســبة لها ،والمســاهمة يف وضع
على
ّ
المؤسســي اإليجــايبّ الــذي يدفــع يف
والسياســات إذا ُمنحــوا الفرصــة .ويو ّفــر هــذا ال ّنمــط ال ّتشــاركيّ المنــاخ
الخطــط
ّ
ّ
المؤسســة (دحــان.)2018 ،
الطاقــات اإلبداع ّيــة لــدى العامليــن يف
اتّجــاه تحفيــز ّ
ّ
إن ال ّنمــط ال ّتشــاركيّ يف اإلدارة كمــا يع ّرفــه (دحــان ،)2018 ،هــو ذلــك «ال ّنمــط اإلداريّ الــذي يقــوم علــى المشــاركة»
ّ
المؤسســة يف عمل ّيــات صنــع القــرارات المتعلّقــة بسياســات المدرســة
يف
ـن
ـ
ي
«للعامل
ـة»
ـ
س
«الملمو
و
ـة
ـ
ي
ّظام
ن
ال
ّ
ّ
وإن
إن المشــاركة صفــة ضرور يّــة لل ّنمــط اإلداريّ يف
المؤسســاتّ ،
ومهامهــا ومشــكالتها» .يف رأي هذيــن الباحثيــنّ ،
ّ
ّ
المشــاركة الملموســة تعنــي صناعــة القــرار المتعلّــق بالمناهــج وصياغــة األهــداف التّعليم ّيــة وال ـتّصدّي للمشــكالت،
السياســات ونقدهــا ،واقتــراح البدائــل المالئمــة .لذلــك يتع ـدّى ال ّنمــط ال ّتشــاركيّ يف المدرســة تفويــض
ومناقشــة ّ
الصــف للمعلّــم (دحــان.)2018 ،
المديــر مســؤول ّية ّ

> التّع ّلم من خالل التّعاون.

وع ـزّز هــذا ال ّتعــاون يف ال ّنظــم المدرس ـ ّية ذات
تتزا يــد المبــادرات التّعاون ّيــة ســواء فيمــا بيــن المــدارس أو داخلهــاُ .
والســويد ،وإنجلتــرا ،والواليــات الم ّتحــدة ،ومؤخ ـ ًرا إســكتلندا .وكان هــذا
والصيــن ،وســنغافورة،
ال ّتن ـ ّوع مثــل كنــدا،
ّ
ّ
ال ّتعــاون بشــكل عــام يجــري بيــن المــدارس التــي ال ّنظــام المدرســيّ نفســه (المنهــج نفســه ،والتّنظيــم المدرســيّ،
ـن علــى ال ّرغــم مــن اختــاف ال ّنظــم فيمــا بيــن المــدارس يف الكثيــر مــن ال ـدّول مــن ع ـدّة أوجــه،
ومــا إىل ذلــك) ،ولكـ ْ
جميعــا هــو التّعلّــم المهنــيّ ال ّتعــاوينّ الــذي أصبــح جــز ًءا مــن الحيــاة اليوم ّيــة للمعلّميــن
ـإن األمــر المشــترك بينهــا
فـ ّ
ً
والقيــادات المدرسـ ّية .ومــن ّ
الضــروريّ متابعــة مســارات المــدارس التــي تتعــاون فيمــا بينهــا ،ودراســة مفاعيلها لجهة
للمؤسســة التّربو يّــة (Pont, Nusche, & Moorman,
فاعل ّيتهــا يف التّطويــر المهنــيّ للمعلّميــن ويف القيــادة التّربويّــة
ّ
) .2008سـلّطت األبحــاث األضــواء علــى أهم ّيــة ال ّتشــارك وال ّتعــاون داخــل المدرســة وفيمــا بيــن المدرســة والمحيــط
والمــدارس األخــرى يف المحيــط .المقطــع اآليت يســتعرض نواتــج المراجعــة األدب ّيــة حــول هــذا المفهــوم.
عالقة المدرسة بالبيئة المح ّل ّية.
المؤسســة األمينــة التــي أوالهــا المجتمــع ثقتــه العاليــة يف رعايــة ال ّنــشء وتربيتــه ،وهــي تلعــب
المدرســة هــي
ّ
دو ًرا رائ ـدًا يف مجــال تحســين البرامــج واألنشــطة التّربويّــة ،لذلــك ومــن أجــل الـ ـتّأكيد علــى دور المدرســة ال ّر يــاديّ
ومســاعدتها يف قيــادة ال ـتّغيير واإلصــاح والتّطويــر التّر بــويّ ،ومــن أجــل تفعيــل دور المدرســة ال ّر يــاديّ ومســاعدتها
تحمــل مســؤول ّيات أ كبــر يف مــا يتعلّــق بتحســين نوع ّيــة تعليــم ّ
طلبهــا وتعلّمهــم ،وذلــك مــن خــال قيامهــا
يف
ّ
الفعال ّيــات واألنشــطة المعتمــدة بمــا يتوافــر لديهــا مــن إمكان ّيــات ما ّديّــة وبشــر يّة ،كان ال ب ـ ّد مــن
بمجموعــة مــن
ّ
توثيــق ال ّتعــاون بينهــا وبيــن المجتمــع المحلّــيّ.
ولبنــاء هــذا ال ـتّوثيق ،مــن ّ
الضــروريّ ال ـتّط ّرق لمســوغات ضــرورة االرتقــاء بعالقــات المدرســة مــع مجتمعهــا المحلّــيّ.
مؤسســة تربويّــة اجتماع ّيــة انبثقــت مــن المجتمــع المحلّــيّ الــذي أوالهــا ال ّثقــة يف حمــل أمانــة تربيــة
فالمدرســة هــي
ّ
األطفــال وتنشــئتهم للمســتقبل .ومــن المطلــوب ً
أيضــا بش ـدّة أن يفهــم المجتمــع المحلّــيّ عمــل المعلّميــن وأن
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

الصعــد .وتشــير نتائــج الدّراســات إىل أنّــه أينمــا وجــدت مســاهمات ألوليــاء األمــور كانــت
يقــوم باحترامهــم علــى ّ
كل ّ
نتائــج تحصيــل المتعلّميــن أفضــل (مطــاوع .)2010 ،اختلــف المر بّــون يف تحديــد صياغــة تعر يــف مناســب لمفهــوم
والمؤسســات التــي توجــد المدرســة يف بيئتهــا
المجتمــع المحلّــيّ للمدرســة ،فمنهــم مــن رأى أنّــه «مجموعــة األفــراد
ّ
وتربطهــم بهــا عالقــات وتفاعــات ومصالــح وأهــداف مشــتركة بنــا ًء علــى الحاجــات المتبادلــة (مطــاوع.)2010 ،

> تأثير المحيط على ممارسات اإلدارة.

كان فصــل هــذا المدخــل عــن مدخــل «آل ّيــات ال ّتعــاون وال ّتشــارك والتّواصــل» ضرور يًّــا لجهــة إلقــاء ّ
الضــوء علــى الدّور
المحلّــيّ المتزا يــد لــإدارة التّربويّــة يف نســج عالقــات اجتماع ّيــة وتربويّــة وثقاف ّيــة مــع األهــل ومــع الهيئــات التّربويّــة
والجمع ّيــات والمــدارس األخــرى والجامعــات والمرا كــز التّربويّــة المحلّ ّيــة واألجنب ّيــة والجمع ّيــات البيئ ّيــة والعلم ّيــة
والصح ّيــة ،مــن أجــل تأميــن ال ّدعــم وال ّتعــاون المشــترك.
ّ
لقــد كُســرت جــدران المدرســة و ُر بــط التّعليــم والتّعلّــم بالمجتمــع ألنــه مــن المطلــوب االحتــكاك مــع العالــم الخارجــيّ
والســلوك ّيات االجتماع ّيــة
الحقيقــيّ والواقعــيّ ،ال االكتفــاء بالمــوارد الورق ّيــة وبالكتــب المدرس ـ ّية لبنــاء المواطنــة
ّ
المرجـ ّوة .ومــن هــذا المنظــور ،بــدأ تعز يــز ال ّتعــاون وال ـتّكامل بيــن المدرســة والمصالــح الحكوم ّيــة واألهليــة المحلّ ّيــة
الصلــة بمــا يعــود علــى المتعلّميــن بالخيــر يف حاضرهــم ومســتقبلهم التّعليمــي والمهنــيّ .فهــذه العالقــات
ذات ّ
جع الفرقــاء علــى اإلســهام يف تأميــن احتياجــات المدرســة مــن المســتلزمات التّعليم ّيــة والمرافــق المدرس ـ ّية
تش ـ ّ
وبرامــج األنشــطة ّ
اللمدرسـ ّية والبرامــج التّدريب ّيــة واالجتماع ّيــة بمــا ّ
يحقــق غايــة المدرســة وأهدافهــا وال يتعارض مع
ـم مفاعيــل هــذه العالقــات الوطيــدة بيــن المدرســة
مــا يــرد مــن دائــرة التّربيــة والتّعليــم مــن تعليمــات .ولعـ ّ
ـل مــن أهـ ّ
والمجتمــع العــا ّم تأســيس «مجالــس المدرســة» بعضويّــة أوليــاء أمــور المتعلّميــن والمعلّميــن يف المجلــس .ويعمــل
المديــر علــى إعــام أوليــاء األمــور بحقوقهــم والتزاماتهــم داخــل المدرســة بال ّرجــوع إىل اللّوائــح الدّاخل ّيــة للمدرســة.
ومــن مهــا ّم المجلــس المدرســيّ األساسـ ّية تشــجيع أوجــه اإلبــداع والتّم ّيــز ورعايتهــا ،وتقديــر الكفــاءات وتشــجيعها.
كل مــا ي ّتصــل بشــؤون المدرســة مــن مع ّوقــات وتقديــم الحلــول المناســبة لهــا ومناقشــتها
وال بـ ّد كذلــك مــن بحــث ّ
مــع إدارة التّعليــم.
إن مديــر المدرســة هــو المســؤول عــن االتّصــال بالبلديّــة وبنــاء العالقــات مــع شــركاء المدرســة ،ال سـ ّيما يف مــا يتعلّــق
ّ
العامة وإدارتها .كما يضمن المدير جودة عالقات المدرســة مع أولياء أمور المتعلّمين
ّعليم
ت
ال
ـات
ـ
س
سيا
بتعريف
ّ
ومــع جميــع ّ
(الســلطات المحلّ ّيــة ،والجهــات الفاعلــة يف الجمع ّيــات ،وخدمــات الدّولــة
ـوي
ـ
ب
ّر
ت
ال
الشــركاء يف العمــل
ّ
ّ

المختصــة.
األخــرى) .ويســهم كذلــك يف حمايــة األطفــال مــع الدّوائــر
ّ

المهمــات تعنــي علــى وجــه الخصــوص تحديــد جميــع ّ
الشــركاء المحلّ ّييــن ،ومعرفــة مجــاالت
إن ممارســة هــذه
ّ
ّ
اختصاصهــم ومعرفــة كيف ّيــة إجــراء حــوار بينهــم حــول المســائل المتعلّقــة بالعمــل التّر بــويّ وعمــل المدرســة (Vade
 Mecum du Directeur d’école،بــا تار يــخ) .
يج ــب تعز ي ــز الفه ــم المش ــترك للش ّــرا كات المجتمعي ّــة وعملي ّــات التّطويــر التّر بــويّ بتش ــجيع تب ــادل الخب ــرات
والـدّروس المسـتفادة َّ وقصــص النّجاح وإقامــة شــرا كة حقيقي ـّة بيــن المــدارس والمجتمــع المحلّيّ ،وقــد شكلت
وزارة التّربيــة والتّعليــم مجالـ ــس التّطويــر التّربويّــة عل ــى مس ــتوى ش ــبكات الم ــدارس وعل ــى مس ــتوى مدير ي ــات
التّربية والتّعليم؛ إذ يت ــرأس ه ــذه المجال ــس أح ــد أعض ــاء المجتم ــع المحلّيّ ،وتق ــوم ه ــذه المجال ــس بإع ــداد الخط ــط
التّطوير ي ّــة وتنفيذه ــا م ــن أج ــل تحس ــين أداء المدرس ــة .وته ــدف ه ــذه المجال ــس إىل دع ــم ال ّتح ـ ّول نح ــو ّ
اللمركز يّة
ف ــي إدارة عمل ّي َت ــي التّعلّــم والتّعليــم ،وإش ــراك المجتم ــع المحلّــيّ ف ــي دع ــم أداء الم ــدارس الحكومي ّــة وتقويمــه،
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أيضــا بدراس ــة االحتياج ــات المش ــتركة للم ــدارس ف ــي ّ
وتق ــوم المجالــس ً
الش ــبكة ،وتحدي ــد المج ــاالت ذات األولوي ّــة،
كنتائ ــج تحصي ــل المتعلّميــن وس ــلوكهم والعن ــف المدرســيّ ،ودم ــج المتعلّميــن ذوي اإلعاق ــة ومشــكالت البنيــة
التّحتيـّة والـتّنميـة المهن ّية ،ومـا إىل ذلـك ،وتقديمهـا لفر يـق التّطوير فــي المدير ي ـّة .وتعمــل المدير يّات علــى تلبيــة
احتياجـ ــات شـ ــبكات المـ ــدارس ،بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك تطويـ ــر ّ
والمؤسس ــات األخ ــرى فـي
ـاص
الشـ ــرا كات مـ ــع القطـ ــاع الخـ ـ ّ
ّ
المجتم ــع للحص ــول عل ــی دعمھ ــا ومس ــاعدتھا ف ــي تنفي ــذ الخط ــط التّطوير ي ّــة للمدرس ــة وفا ًقا للقواني ــن واللّوائ ــح
المعم ــول بھ ــا (المملكــة األردن ّيــة الهاشــم ّية  -وزارة التّربيــة والتّعليــم.)2018 ،
علــى المدير يــن ال ـتّفاوض باســتمرار حــول الحلــول التــي تأخــذ باالعتبــار متطلّبــات الهيئــات التّنظيم ّيــة وال ـتّوحيدية
والسـك ّان
المركز يّــة ،والمطالــب الدّاخل ّيــة مــن المعلّميــن والمتعلّميــن ،والتّو ّقعــات الخارج ّيــة التــي ع ّبــر عنهــا األهــل
ّ
المحلّ ّيــون .وبي ّنــت نتائــج الدّراســات الحال ّيــة التــي أُجر يــت يف ســبع دول ،كمــا س ـلّطت االبحــاث ّ
الضــوء علــى
الســياق االجتماعــيّ الــذي يعمــل فيــه قــادة المــدارس ،والتــي لهــا تأثيــر علــى
الســياق التّنظيمــيّ ،أو ّ
خصائــص ّ
ممارســاتهم .وتشــمل هــذه الخصائــص :العوامــل المتعلّقــة بخلف ّيــة المتعلّميــن ،والموقــع الجغــرايف للمدرســة،
وتصنيــف المدرســة ،ونــوع المدرســة والمســتوى التّعليمــيّ المعنــيّ .يؤثّــر مســتوى التّعليــم علــى أنــواع الممارســات
القياديّــة المطلوبــة ).(Pont, Nusche, & Moorman, 2008
تعريف عالقة المدرسة بالبيئة المح ّل ّية.
يعـ َّرف مصطلــح «العالقــة» بأنّــه «صلــة بيــن شــيئين يســتلزم تغ ُّيــر أحدهمــا تغ ُّيــر اآلخــر»( .المعاجــم واالنطولوجيــا
العرب ّيــة ،بــا تار يــخ) األنشــطة اإلنســان ّية المبن ّيــة علــى العيــش المشــترك ،محكــوم عليهــا باالشــتغال يف إطــار روابــط
يتأســس بــدوره
بمؤسســاته المتن ّوعــة الفــروع( :األســرة – المدرســة – المحيــط)
ّ
ّ
وعالقــات مركّبــة ،وال ّنشــاط التّر بــويّ
الصعــاب وتيســير ســبل تقـدّم
علــى عالقــات تر بــط بيــن مختلــف األطــراف المتداخلــة والفاعلــة فيــه ،مــن أجــل تذليــل ّ
ـمى بالحيــاة المدرسـ ّية (الحســناويّ ،بــا تار يــخ) .وتعتبــر الحيــاة المدرسـ ّية
هــذا ال ّنشــاط الــذي يجــري يف إطــار مــا يسـ ّ
بالســام
ـكل الفاعليــن المفترضيــن يف المدرســة العيــش فيــه وهــم ينعمــون
بمثابــة المنــاخ الــذي يمكــن مــن خاللــه لـ ّ
ّ
واألمــن وال ّتعــاون واالندمــاج ،بــد ًءا بــاإلدارة التّربويّــة ،مــرو ًرا بالمعلّــم ،وصـ ً
ـول إىل المتعلّــم.
ُتســهم عالقــات المدرســة بالمحيــط يف تعز يــز الفاعل ّيــة المدرسـ ّية و ُتعـ ّرف بأنّهــا «قــدرة المدرســة كنظــام اجتماعــيّ
الفعــال مــع ظــروف
مفتــوح علــى تحقيــق أهدافهــا التّربويّــة المرج ـ ّوة منهــا» ،يف ظــل االســتغالل الكــفء والتّأ ّقلــم
ّ
المدرســة الدّاخل ّيــة والخارج ّيــة» (الحســناويّ ،بــا تار يــخ).
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

السابع :المسؤول ّيات والوظائف المنوطة بالمدير
الجزء ّ

الـ ـتّعريف األ ّويلّ للمســؤول ّيات ،كمــا ورد يف شــبكة القــراءة ،ح ـدّد «المســؤول ّيات» بشــكل عــا ّم علــى ّ
الشــكل اآليت
حــيّ يف شــخص ّية الفــرد ويف ســلوكه االجتماعــيّ ،ينطــوي علــى
جــه ص ّ
(حســب الموســوعة العلم ّيــة للتّربيــة)« :تو ُّ
الفعــال ألدواره ،وبتقديــر
الوعــي بالحقــوق والواجبــات وااللتــزام بالمعاييــر االجتماع ّيــة وال ّنظــام واالنضبــاط واألداء
ّ
رئيســا
النّتائــج التــي تصــدر عــن ســلوكه ،واالســتبصار بالتّو ّقعــات واالحتمــاالت ،وألهم ّيــة المســؤول ّية بوصفهــا توج ًهــا
ً
يف شــخص ّية الفــرد وفاعل ّيتــه وســلوكه»( .صالــح الرشــيدي.)2004 ،
يركّــز هــذا التّعر يــف علــى خصائــص محـدّدة يف شــخص ّية الفــرد أي بمعنــى ضمنــيّ بوجــود رابــط بيــن شــخص ّية الفــرد
وســلوكه االجتماعــيّ يف محيطــه المبنــيّ علــى معاييــر اجتماع ّيــة كاحتــرام ال ّنظــام والتّق ّيــد بــه والعمــل بموجباتــه
الســلوك الــذي يتك ـ ّون ويتركّــب إراديًّــا وطوع ًّيــا هــو ذو بُعــد قانــوينّ وأخــايقّ
توصـ ًـا ألداء ي ّتصــف
ّ
ّ
بالفعال ّيــة .وهــذا ّ
ً
أيضــا .ويترابــط هــذا البعــد مــع الفكــر البرغمــايتّ المبنــيّ علــى الفاعل ّيــة أي الــذي يركّــز علــى النّتيجــة المرســومة
مسـ ً
ّوصــل إىل األداء القيــام بعمل ّيــات فكر يّــة وتفك ّر يّــة اســتباق ّية
ـبقا .ذلــك ّ
أن مســؤول ّية الفــرد تتطلّــب منــه قبــل الت ّ

ـم طــرح فرض ّيــات عديــدة واختيــار األكثــر مالءمــة وكذلــك االئتمــان إىل الخبــرة والمنطــق قبــل الفعــل .المســؤول ّية
ثـ ّ
جــه ذو بُعــد اجتماعــيّ وهــو يتطلّــب مســا ًرا تصاعديًّــا يحتــاج إىل إجــراءات معرف ّيــة نظر يّــة وعمل ّيــة
هــي ســلوك وتو ُّ
عديــدة :اســتباق ّية مــع طــرح فرض ّيــات عديــدة قبــل اختيــار األنســب أي اتّخــاذ القــرار بعــد مراجعــة وتدقيــق وتمحيــص.

المسؤول ّيات والوظائف المنوطة بالمدير :شرح نتائج وتوصيف المعطيات وال ّرموز.
يعــرض رســم  14الم ّو ّســع والعائــد إىل مدخــل «المســؤول ّيات والوظائــف المنوطــة بالمديــر» ( )28عنوانًــا ك ّونتــه
مجموعــة كبيــرة مــن ّ
الشــواهد المب ّوبــة حســب المشــاركين يف القــراءة يف ( )28خانــة مختلفــة تنــدرج يف إطــار
ـدل علــى غنــى المعلومــات والمعطيــات التــي انبثقــت مــن ال ّنصــوص المقــروءة،
مفاهيمــي شاســع ومركّــب وهــذا يـ ّ
ً
أيضــا ألنّهــا صــادرة عــن مراجــع مختلفــة .وكان ال ب ـ ّد انطالقــا مــن هــذا اإلطــار ّ
وعلــى تن ّوعهــا ً
الشاســع والمركّــب
والفســيح الــذي يســتند علــى ( )681شــاهدًا ،ال ّرقــم األعلــى يف هــذه الدّراســة ،مــن أن ُتجمــع ّ
الشــواهد المتشــابهة
يف خانــات تتجانــس التّرميــزات فيهــا لجهــة المضمــون والمعنــى .وهكــذا ُفــرز عــدد العناو يــن و ُقلِّــص بهــدف تظهيــر
المرتكــزات األساسـ ّية للمفهــوم واإلضــاءة علــى العناصــر ّ
الضرور يّــة المك ّونــة لــه وأخيـ ًرا ،للتّمكّــن مــن حصــر العناصــر
األساسـ ّية التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا يف بنــاء المفهــوم  /المصطلــح الــذي يعـ ّرف «المســؤول ّيات» ضمــن إطــار
مهنــة مديــر المدرســة ،كان ال بـ ّد مــن الوصــول إىل درجــة عاليــة مــن ال ـتّجريد .وهكــذا جــرى االحتفــاظ بســبعة عناويــن
ّوصــل إىل الخالصــات
جامعــة يف غالب ّيتهــا مــن أصــل ( )28مــا يس ـ ّهل القيــام بالعمل ّيــات التّحليل ّيــة والتّوليف ّيــة والت ّ
النّهائ ّيــة.
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ّ
والشواهد يف مدخل المسؤول ّيات والوظائف المنوطة بالمدير بحسب أنواع المستندات
رسم  14ال ّترميزات

كل شــاهد مــن ّ
الشــواهد المب ّوبــة يف الخانــات العائــدة للمدخــل المفاهيمــي «المســؤول ّيات والوظائــف المنوطــة
نُقــل ّ
بالمديــر» وفا ًقــا لخيــار القــارئ المشــترك يف توليــف الدّراســة .ووصــل عــدد ّ
مقســمة
الشــواهد اإلجمــايلّ إىل ()681
ّ
توصــف هــذا
توصــف مختلــف النّواحــي التــي يتك ـ ّون منهــا هــذا المصطلــح (أنظــر رســم ّ ،)15
علــى ســبعة محــاور ّ
المصطلــح وتعـ ّرف بــه .ويشـك ّل هــذا العــدد مــن ّ
الشــواهد بنســبة ( )93%مــن المجمــوع العــا ّم.
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رسم  15ال ّتبويبات وعدد ّ
الشواهد ضمن مفهوم المسؤول ّيات والوظائف المنوطة بالمدير

الطليعــة بإجمــايلّ ( )336شــاهدًا أي مــا يعــادل
ويف هــذا اإلطــار ،يتموضــع محــور المســؤول ّيات التّربويّــة للمديــر يف ّ
( )50%مــن مجمــوع ّ
الشــواهد ويــأيت مح ـ َور «المســؤول ّيات اإلدار يّــة» للمديــر يف المرتبــة ال ّثانيــة بمجمــوع ()239
شــاهدًا بمع ـدّل ( )35%مــن اإلجمــايلّ العــام ّ
للشــواهد .يبــدو مــن االحصائ ّيــات كمــا هــي واردة يف جــدول  14أدنــاه
أن مجمــوع ّ
الشــواهد التــي تتنــاول مســؤول ّيات المديــر يف شـ َّـقيها اإلداريّ والتّر بــويّ يصــل إىل ( )575شــاهدًا مــن
َّ
أصــل اإلجمــايلّ العــام ( ،)681أي مــا يعــادل ( )75%مــن ّ
الشــواهد كا ّفــة يف مدخــل مســؤول ّيات المديــر .تتــوزّع
ال ّنســبة الكبيــرة المتبق ّيــة مــن ّ
الشــواهد علــى المحــور األســاس «المســؤول ّيات والوظائــف المنوطــة بالمديــر» بعــدد
( )59شــاهدًا ،مــا يعــادل ( )% 9مــن اإلجمــايلّ .ويكــون مجمــوع عــدد ّ
الشــواهد المبن ّيــة علــى المصطلــح العــا ّم
للمســؤول ّيات ( .)681واندرجــت هــذه ال ّنصــوص المتن ّوعــة يف محــاور ثالثــة رئيس ـ ّية مبوبّــة تحتــوي علــى مجمــل
العناصــر والـ ـتّفاصيل والمك ّونــات التــي تش ـك ّل مفهــوم المســؤول ّية.
ويبقــى خــارج هــذا اإلطــار ( )7%مــن ّ
الشــواهد الموزّعــة علــى ثالثــة محــاور تتفـ ّرد بأعــداد شــواهدها المتدنّيــة وهــي
تتــد ّرج كاآليت :متابعــة ســلوك المتعلّميــن ( )17شــاهدًا -حــل المشــكالت ( )15شــاهدًا -مســؤول ّيات كممارســات
ـكل تن ّوعهــا علــى إرادة
ـدل عناويــن هــذه المحــاور التــي أضافتهــا قارئــات المســتندات والمصــادر بـ ّ
( )11شــاهدًا .وتـ ّ
ألن
لفــت ال ّنظــر إىل مســؤول ّية مع ّينــة علــى اعتبــار أنّهــا
للصــورة الــتّقليديّة للمدرســةّ ،
مهمــة جـدًّا وجديــدة ومغايــرة ّ
ّ
ُ
ـي ّ
الضــوء عليهــا لكونهــا تركّــز علــى مســؤول ّيات
مصدرهــا األساســيّ هــو «دراســات ميدان ّيــة ومشــاريع» لذلــك ألقـ َ
األهم ّيــة للمعرفــة
الســلوك ّيات عنــد المتعلّــم ومتابعــة تط ّورهــا ،ألنّــه جــرت العــادة بإيــاء
ّ
ّ
هامــة يف خدمــة بنــاء ّ
ـل
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ي
بكث
ـر
ـ
ث
ك
أ
ـارات
ـ
ه
والم
الســلوك ّيات .أمــا حــل المشــكالت ،فمســؤول ّية تنــدرج يف إطــار أوســع مرتبــط بآل ّيــات الحـ ّ
ّ
ودراســة المشــكلة ومنهج ّيــة أخــذ القــرار وتبعاتــه.
أمــا التّرميــز «مســؤول ّيات كممارســات» فهــو مثيــر لالهتمــام ألنّــه يــوازي بيــن المســؤول ّية والممارســات أي ال ـتّطبيق
ّ
الفعلــيّ علــى األرض فهمــا مفهومــان مترافقــان بال ّرجــوع إىل المشــاركين يف تبو يــب ّ
الشــواهد حســب الخانــات.
للشواهد على ّ
تتوزع المحاور الـتّجزيئ ّية ّ
الشكل اآليت:
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جدول  14ال ّترميزات وعدد ّ
الشواهد لمدخل المسؤول ّيات والوظائف المنوطة بالمدير

جدول 14
ال ّترميزات وعدد ّ
الشواهد لمدخل المسؤول ّيات والوظائف المنوطة بالمدير
المداخل

عدد
ّ
الشواهد

توصيف الـتّف ّرعات األساس ّية

المسؤول ّيات التّربويّة

336

توصيف المسؤول ّيات يف مجال العمل التّربويّ /المهنة

المسؤول ّيات اإلدار يّة

239

توصيف المسؤول ّيات يف مجال العمل اإلداريّ /المهنة

المسؤول ّيات
والوظائف المنوطة
بالمدير

59

المدخل العا ّم

متابعة سلوك
المتعلّمين

17

السلوك ّيات عند المتعلّمين وهي
مسؤول ّية تتعلّق بتحسين ّ
ضمها إىل ّ
منوطة بالمدير ويمكن ّ
الشق التّربويّ

حل المشكالت
ّ

15

وعامة
كفاية متقاطعة
ّ

مسؤول ّيات
كممارسات

11

المسؤول ّية بين النّصوص الملزمة والممارسة الملموسة

لم تحدّد أو تم ّهن

4

غير مع ّبرة

اإلجمايلّ

681

بــرزت ع ـدّة عناصــر تش ـك ّل مفهــوم «المســؤول ّيات» بشــكل عــا ّم تخـ ّـص مديــر المدرســة ،وذك بنــا ًء علــى ّ
الشــواهد
الــواردة يف ال ّنصــوص يف مختلــف أنــواع المراجــع مــن قانون ّيــة وأنظمــة إىل أبحــاث ودراســات ميدان ّيــة وأدب ّيــات
خصوصــا
واســتراتيج ّيات وسياســاتّ .
ً
إن تواتــر بعــض الكلمــات المذكــورة يف «الواصفــات» يف المجــال البحثــيّ
رئيســا يف
كم ًّيــا ونوع ًّيــا علــى تالزمهــا ومفهــوم المســؤول ّيات بشــكل عــام .وهــذا يش ـك ّل معيــا ًرا
وتكرارهــا إنّمــا يـ ّ
ـدل ّ
ً
ُ
انتقــاء المصطلــح ح ّتــى لــو لــم يكــن مذكــو ًرا يف شــبكة القــراءة يف صيغتهــا األ ّول ّيــة .يف هــذا اإلطــار أضيــف تعبيــر
أن
«أنمــاط القيــادة» إىل المصطلحــات األساس ـ ّية التــي اســتخدمت يف مدخــل المســؤول ّيات .والجديــر بال ّذكــر ّ
المجموعــة البحث ّيــة التــي قامــت بقــراءة المراجــع والمصــادر هــي التــي ص ّنفــت هــذا المصطلــح يف هــذه الخانــة .وهــذا
كمؤسســة.
يعكــس وجــود عالقــة وثيقــة بيــن القيــادة كمفهــوم والمديــر الــذي «يقــود» المدرســة
ّ
ُتلقــي هــذه ّ
الشــواهد ّ
الســبب والنّتيجــة» وهــي )1( :عالقــة بيــن نــوع المســؤول ّيات
الضــوء علــى عـدّة أمــور يف عالقــة « ّ
ومجــاالت ممارســة مهنــة المديــر (تر بــويّ وإداريّ واجتماعــيّ) )2( .عالقــة بيــن المســؤول ّيات وطريقــة الحــل :نمــط
وتحمــل المســؤول ّية تحــت
جــه شــكل الممارســات )3( .عالقــة بيــن المســؤول ّيات (يف الجانــب ال ّنظــريّ)
القيــادة يو ّ
ّ
شــكل الممارســات يف الجانــب العملــيّ /التّطبيقــيّ.
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األساسي بعد دراسة النّتائج.
« المسؤول ّيات» :اقتراح تعديالت يف الـتّعريف
ّ
جــه» مبنــيّ علــى أخــذ اتّجــاه مع ّيــن لــه مواصفــات ومعاييــر ويهــدف
ّ
إن «المســؤول ّيات» يف ال ـتّعريف األ ّويلّ هــي «تو ّ
َّ
وموصفــة آنف ـا ً وذلــك عبــر رســم مســار منهجــيّ وعقــاينّ مبنــيّ علــى ممارســة
ـاة
ـ
خ
متو
ـة
ـ
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نتي
إىل
ـول
ـ
ص
الو
إىل
ّ
الســياق ومراحــل العمــل
ـرم
ـ
ت
اح
يل
ّ
و
األ
ّعريف
ت
ـ
ل
ا
أن
ـظ
ـ
ح
ل
ي
ات،
ي
ـؤول
ـ
س
الم
ـن
ـ
م
عمل ّيــات فكر يّــة طويلــة األمــد .ومــن ض
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
أســس بمســار تفكيــريّ طويــل
(اســتباق ّية -أثنــاء العمــل مــع تصويــب -مســتقبل ّية) ومعرف ّيــة وميتا-معرف ّيــة ّ
(مهــارات الـ ـتّفكير العليــا) وتفكّــريّ (مراجعــة الفــرد ألدائــه).
الســلوك علــى المجتمــع (اآلخــر والمحيــط
ُيظهــر الـ ـتّعريف األ ّويلّ العالقــة بيــن األداء
ّ
الفعــال وتقديــر نتائــج هــذا ّ
القر يــب والبعيــد) ويب ّيــن ً
أيضــا ارتبــاط مســؤول ّية الفــرد بــاألداء أي الفعــل المــادّيّ الــذي يقــوم بــه اي الجانــب العملــيّ
الســياق ولكــي تكــون النّتيجــة مدروســة ومالئمــة علــى الفــرد اســتثارة مجموعــة مــن المــوارد ال ّذات ّيــة
والتّطبيقــيّ يف ّ
خاصــة بشــخص ّية الفــرد ،والعلم ّيــة واألخالق ّيــة والفكر يــة ومنهج ّيــة يف العمــل وال ـتّفكير قبــل اتّخــاذ القــرار.
ّ
تحمــل المســؤول ّية .ويف هــذا
ال ـتّعريف األ ّويلّ ال يتكلّــم عــن المســؤول ّيات كمفهــوم لك ّنــه يتطـ ّرق بشــكل أساســيّ إىل
ّ
يتحمــل المســؤول ّيات ال للمســؤول ّيات.
ويوصفــه بشــكل ي ّتصــف بالمثال ّيــة للفــرد الــذي
يوســع هــذا الجانــب
ّ
ّ
الســياق ّ
ّ
ّ
إن مــن المطلــوب تعر يــف مســؤول ّيات الفــرد يف إطــار المهنــة التــي يمارســها ،والدّراســة
ـول
ـ
ق
ال
ـروري
ـ
الض
ـن
ـ
وم
ّ
ّ
ب ّينــت ذلــك عبــر إدراج الممارســات المهن ّيــة للمديــر يف المدرســة ضمــن المســؤول ّيات .مــا يؤكّــد وجــود عالقــة مباشــرة
بيــن المســؤول ّيات والمهنــة ،وكذلــك بيــن المســؤول ّيات والممارســات المهن ّيــة ألنهــا التّرجمــة الفعل ّيــة لتطبيــق
المســؤول ّيات .وهنــاك ً
تحمــل المســؤول ّية والعمــل بإطارهــا .هــذه العالقــات
أيضــا عالقــة بيــن المســؤول ّيات وطريقــة
ّ
تر بــط المســؤول ّيات المتن ّوعــة وتختلــف مــع الوضع ّيــات ومــا تقتضيــه الممارســات.
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والســياقات المدرس ـ ّية بشــكل كبيــر علــى ممارســة
أثّــرت الـ ـتّغييرات التــي أجر يــت علــى حوكمــة قطــاع التّعليــم
ّ
القيادة المدرسـ ّية .فمن ناحيةُ ،تتّخذ مبادرات يف اتّجاه ّ
اللمركز يّة واالســتقالل ّية إىل جانب قدر أ كبر من المســاءلة؛
ومــن ناحيــة أخــرى ،تتط ـ ّور مهــا ّم اإلدارة ومســؤول ّياتها ،مــا يســتوجب اســتخدام طرائــق تربو يّــة تتطلّــب تغيي ـ ًرا يف
وخصوصــا عنــد المديــر ،نظـ ًرا لــدوره القيــاديّ .فمــن
الممارســات المهن ّيــة المعتــادة لــدى جميــع الفاعليــن التّربويّيــن،
ً
المطلــوب رؤيــة جديــدة تســتوجب إعــادة ال ّنظــر يف التّعليــم وطرائــق التّعليــم مــن أجــل ا كتســاب المعرفــة ومراعــاة
ال ّتن ـ ّوع المتزا يــد يف أعــداد المتعلّميــن (Pont, Nusche, & Moorman, 2008; Pont, Nusche, & Hopkins,
).2008
أهمهــا اعــادة تعر يــف مســؤول ّيات اإلدارة
الســبب يجــري تطويــر ممارســة اإلدارة المدرس ـ ّية بع ـدّة طــرق ،لعـ ّ
ـل ّ
لهــذا ّ
بغيــة تطويــر الممارســات التــي تط ـ ّور اســتراتيج ّيات التّعليــم بهــدف تحســين التّعلّــم وز يــادة نســبة ال ّنجــاح عنــد
المتعلّميــن.
تمحــورت الدّراســات واألبحــاث يف العقــود األخيــرة علــى دراســة الممارســات المهن ّيــة عنــد المعلّــم بشــكل عــا ّم يف
المدرســة ،والتــي أصبحــت ُتعــرف بممارســة التّعليــم ( ،)pratique enseignanteوتحليــل الممارســات المهن ّيــة.
تهــدف هــذه الدّراســات إىل حـ ّ
ـث المعلّــم علــى الـ ـتّفك ّر يف أدائــه يف الوضع ّيــات التّعليم ّية-التّعلّم ّيــة ،وتطويــر
ممارســاته وإدخــال التّعديــات عليهــا ،وتغييرهــا بهــدف تعز يــز التّعلّــم عنــد المتعلّــم ،وتقليص الفروقات يف مســتوى
المكتســبات بيــن المتعلّميــن يف الصـ ّـف.
يف هــذا المشــهد التّر بــويّ الــذي ُيعطــي األولويّــة للممارســات لهــذا الموضــوع ،تــأيت اإلضــاءات علــى الممارســات
الشــواهد يف التّرتيب ما قبل األخير ،أي يف المرتبة ( )11مع ( )72من ّ
المهن ّية بال ّنســبة لعدد ّ
الشــواهد .والمصادر
التــي ترتبــط بالممارســات المهن ّيــة ق ّدمــت نتائــج دراســات عديــدة تب ّيــن الممارســات المهن ّيــة للمديــر التــي تخــدم
الصعيــد التّر بــويّ واالجتماعــيّ واإلداريّ والتّعلّمــيّ والمنــاخ العــا ّم للمدرســة.
تطويــر المدرســة علــى ّ
الـتّعريف األ ّويلّ للممارسات المهن ّية.
يثمنهــا
يعتبــر الباحثــون يف العلــوم التّربويّــة (ّ )Altet, 2002
أن ال ُبعــد المــزدوج مــن الممارســات المهن ّيــة هــو الــذي ّ
والســلوك ّيات واللّغــات وغيرهــا مــن جهــة ،واألهــداف واالســتراتيج ّيات واأليديولوج ّيــات
وذلــك عبــر تحديــد االيمــاءات
ّ
أن الممارســات المهن ّيــة ال تقتصــر علــى مجموعــة مــن األنشــطة الملحوظــة
مــن جهــة أخــرى .وتشــير  Altetإىل ّ
واألعمــال وردود األفعــال ،بــل تشــمل ً
أيضــا إجــراءات تنفيــذ األنشــطة يف وضع ّيــة مع ّينــة بواســطة فاعــل مــا إىل جانــب
والســعي لفهــم األســس
الخيــارات وصنــع القــرار .تتمح ـ َور الممارســات المهن ّيــة حــول بُع َد ْيــن تّر بــوي وتّعليمــيّ،
ّ
الوظيف ّيــة واالتّســاق فيمــا بينهمــا (.)Altet, 2002
إن الممارســات المهن ّيــة للمديــر تقــوم علــى التّنســيق بيــن االتّجاهــات والعناصــر المشــتركة بيــن مختلــف قطاعــات
ّ
األنشــطة يف المدرســة .هــذا يتــاءم مــع مفهــوم القيــادة الــذي «يعنــي بشــكل أساســيّ ممارســة الـ ـتّأثير» حســب
منظمة التّعاون االقتصاديّ والـتّنمية ) (Pont, Nusche, & Moorman, 2008الـتّأثير االجتماعيّ هو الـتّأثير الذي
يمارســه شــخص أو مجموعــة عــن عمــد علــى أشــخاص أو مجموعــات أخــرى ،مــن أجــل هيكلــة األنشــطة والعالقــات
ّ
المتبادلــة يف مجموعــة أو ّ
تحققهــا
منظمــة .تســتند القيــادة علــى صياغــة األهــداف أو النّتائــج التــي مــن المفتــرض أن
بفضــل ممارســة هــذا ال ـتّأثير ).(Pont, Nusche, & Moorman, 2008

82

المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

نتائج دراسة الممارسات المهن ّية.
ـت مــرات يف التّرميــزات التــي وردت يف مدخــل الممارســات المهن ّيــة مــن أصــل اثن َتــي
تك ـ ّرر مفهــوم «اإلشــراف» سـ ّ
أن اإلشــراف الــذي يش ـك ّل عنص ـ ًرا أساس ـ ًّيا مــن الممارســات
عشــرة ترميــزة أي مــا يعــادل ال ّنصــف .وهــذا يب ّيــن ّ
المهن ّيــة كان طاغ ًيــا يف هــذا الجــدول (أنظــر رســم  .)16وقــد تن ّوعــت أشــكاله وفا ًقــا لمجــاالت العمــل يف المدرســة،
الموصفــة يف اإلطــار المرجعــيّ لمهنــة المديــر.
والتــي تتماشــى مــع الكفايــات المهن ّيــة
ّ
رسم  16الممارسات المهن ّية للمدير

المؤسســة وأفرادهــا .فــوردت مداخــل
والســهر علــى نجــاح
تمح ـ َور اإلشــراف حــول متابعــة المعلّميــن والمتعلّميــن
ّ
ّ
التّرميــزات علــى ّ
الشــكل اآليت:

> اإلشراف على المع ّلمين.

أن اهتمامــات
ـدل علــى ّ
ويظهــر بع ـدّة أشــكال« :عالقــات إيجاب ّيــة»« ،إشــراف تكوينــيّ» ،و«إشــراف تقويمــي» ،مــا يـ ّ
المديــر ت ّتجــه ،مــن جهــة نحــو تطويــر الهيئــة التّعليم ّيــة وتحســين مخرجــات التّعليــم ،ومــن جهــة أخــرى ،نحــو بنــاء
عالقــات مهن ّيــة إيجاب ّيــة متينــة فيهــا احتــرام اآلخــر واعتــراف بــدوره يف المدرســة.
يلعــب المديــر يف ممارســاته التّربويّــة دو ًرا فاعـ ًـا يف إدارة التّعليــم :مراقبــة أداء المعلّميــن وتفويمــه ،وقيــادة أنشــطة
الـ ـتّوجيه والدعــم وتنظيمهــا ،وإدارة التّطويــر المهنــيّ للمعلّميــن وتنســيق العمــل الجماعــيّ والعمــل الجماعــيّ
التّر بــويّ .ويقــوم المديــر بدعــم فر يــق التّعليــم مــن خــال الســهر علــى جــودة المنــاخ المدرســيّ .وإذا لــزم األمــر ،يمكــن
جع جميــع المبــادرات التــي مــن شــأنها تحســين ال ّرفاه ّيــة يف المدرســة مــن خــال حشــد المجتمــع التّعليمــيّ.
أن يشـ ّ
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> اإلشراف على المتع ّلمين

يتجلّــى هــذا اإلشــراف ويترجــم علــى األرض بالكلمــة المفتاح ّيــة «ال ّدعــم» الــذي يخــدم تطو يــر مكتســبات المعلّميــن
الســنة الدّراس ـ ّية وهــي مرتبطــة
ويحســن تعلّمهــم .هــذا يعنــي ّ
أن عمل ّيــة المتابعــة للمتعلّــم تســتم ّر علــى امتــداد ّ
ّ
بالنّتائــج الملموســة مــن مالحظــات المعلّميــن ومــن المخرجــات التّعلّم ّيــة للمتعلّــم وتقـدّم مســتواه العــام يف التّعلّــم.

> اإلشراف على تجدّد المدرسة ونجاحه

وذلــك بمــا للمديــر مــن نفــوذ وتأثيــر يف محيــط المدرســة وبيــن زمالئــه مــن المدير يــن .ومــن أشــكال هــذا اإلشــراف
لالطــاع علــى نتائــج المتعلّميــن وعلــى البيانــات والجــداول
الفاعــل هــو التّركيــز علــى تأميــن الوصــول إىل البيانــات ّ
ـدل علــى الموضوع ّيــة وعلــى اتّبــاع نهــج صــارم يســتند
التــي تتعلّــق بجميــع آل ّيــات ســير األعمــال يف المدرســة .وهــذا يـ ّ
والكم ّيــة المنبثقــة مــن داتــا المدرســة.
علــى أرقــام وبيانــات ودراســات ترا كم ّيــة ُتظهــر المعطيــات الحقيق ّيــة
ّ

غال ًبــا مــا ُيتو ّقــع مــن مديــري المــدارس يف عملهــم الـ ـتّخطيطيّ مواءمــة المناهــج مــع المعاييــر التــي تحدّدهــا وزارة
يخططــوا بشــكل أ كبر،
التّربيــة .كمــا ُيتو ّقــع أن يتبنــى المديــرون مواقــف أ كثــر اســتراتيج ّية يف اختيارهــم لألهــداف وأن
ّ
بإتقــان مهــارات إدارة البيانــات المعـدّة يف هــذا الخصــوص ،لكــي يتمكّــن المديــرون مــن توجيــه المســار وتصويبــه نحــو
تحقيــق هــذه األهــداف.
ـاكل الجديــدة للمعرفــة والـ ـتّكنولوجيا ،مــن خــال
ويع ـ ّد التّعلّــم المح ـ ّرك الــذي يؤ ّهــل المدير يــن للتعامــل مــع الهيـ ّ
الـ ـتّشارك والتّأثيــر المتبــادل فيمــا بيــن جوانــب المعرفــة جميعهــا عبــر أدوات االتّصــال الـ ـتّكنولوج ّية الحديثــة،
واحتياجاتهــا إىل عقل ّيــة جديــدة تســتطيع ال ـتّعامل معهــا بمعاييــر متطـ ّورة ،كمعيــار التّعلّــم الـ ّذايتّ الــذي يمكّــن المدير
ـم مــن المعــارف والبيانــات
كمتعلّــم مــن ا كتســاب وتعلّــم المهــارات لكيف ّيــة التّعامــل والـ ـتّمييز يف اســتناده إىل الكـ ّ
لترشــيد اســتثمارها.

> ممارسات اإلشراف يف المدرسة.

أشــارت األبحــاث إىل الـ ـتّح ّول يف ممارســات اإلدارة المدرس ـ ّية مــن العمل ّيــات ال ّروتين ّيــة التــي تركّــز علــى تســيير
ـكل مــا ي ّتصــل بالمتعلّميــن،
شــؤون المدرســة ،إىل ممارســات هدفهــا تحقيــق العمل ّيــة التّربويّــة االجتماع ّيــة ،و ُتعنــى بـ ّ
والمعلّميــن ،والعامليــن يف المدرســة ،والمناهــج ،ووســائل التّطويــر المهنــيّ ،وال ّنشــاط ،واإلشــراف الف ّنــيّ ،وتمويــل
البرنامــج التّعليمــيّ ،وتنظيــم العالقــة بيــن المدرســة والمجتمــع ،مــن خــال موا كبــة التّطو يــر التّر بــويّ الــذي يركّــز
علــى ال ّنهــوض بال ّنظــام التّر بــويّ ليســتطيع مجــاراة عصــر المعلومات ّيــة والمعرفــة يف أحــدث المســتويات العالم ّيــة
(الطعــاين.)2012 ،
ُتح ـدَّد الممارســات اإلشــراف ّية انطال ًقــا مــن مجموعــة األعمــال اإلجرائ ّيــة التــي يقــوم بهــا مديــرو المــدارس لتحســين
عمل ّي َتــي التّعليــم والتّعلّــم مــن خــال مســاعدة المعلّميــن علــى ال ّنمــو المهنــيّ وتحســين أدائهــم (الطعــاين.)2012 ،
يع ـ ُّد مديــر المدرســة اإلداريّ األ ّول يف مدرســته وهــو المســؤول عــن اإلشــراف علــى المعلّميــن يف النّواحــي الف ّن ّيــة
َ
ويشــارك يف متابعــة تنفيــذ توجيهــات مشــريف المــوادّ ،وهــو المســؤول أمــام التّربيــة والتّعليــم عــن حســن ســير
العمل ّيــة التّعليم ّيــة بالمدرســة واتّبــاع الخطــط والمناهــج التّعليم ّيــة واللّوائــح والقوانيــن التــي تنشــرها الــوزارة،
الســلطة الـ ـتّنفيذيّة يف المدرســة يف نطــاق اختصاصــه (البــدري.)2005 ،
والمديــر يم ّثــل ّ
كذلــك فمديــر المدرســة هــو القائــد اإلداريّ الــذي يدفــع المدرســة بعوامــل الق ـ ّوة والحيو يّــة والـ ـتّقدّم ويعمــل علــى
تطويــر أهدافــه باســتمرار ويبـ ّ
ـث فيهــا مــن عوامــل الخلــق واالبتــكار وال ـتّجديد بمــا يضمــن حركتهــا وتط ّورهــا ،ومقابلــة
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

ّ
ويحقــق ال ّر بــط بيــن المدرســة والبيئــة المحيطــة التــي يعمــل بهــا (الطعــاين.)2012 ،
ال ـتّجديدات بمختلــف جوانبهــا،
ولمدير المدرســة دور بالغ األهم ّية لكونه عنصر ال ـتّغيير يف المدرســة فيقوم بتنســيق األعمال يف المدرســة وإدارتها
كا ّفــة ،ويوضــح خطــوات العمــل للمعلّميــن ،ويعمــل علــى توفيــر المــوارد ّ
الضرور يّــة للمدرســة وتطبيــق االقتراحــات
المق ّدمــة ،وتقديــم النّصيحــة وال ّدعــم للمعلّميــن ،ويعمــل علــى جعــل الجميــع لديــه علــى اتّصــال ووعــي بمــا يحــدث.
ُ
اإلشراف التّربويّ.
يعـ ّرف اإلشــراف التّر بــويّ بأنّــه عمل ّيــة ال ـتّفاعل بيــن فــرد أو أفــراد وبيــن المعلّميــن بقصــد تحســين أدائهــم .أمــا الهــدف
يتضمــن تحقيــق هــذا الهــدف تغييــر ســلوك المعلّــم ،وتعديــل
ال ّنهــايئّ مــن ذلــك فهــو تحســين تعليــم المتعلّميــن وقــد
ّ
المنهــاج أو إعــادة تشــكيل البنيــة التّعليم ّية.
ويح ـدّد ســيرجوڤاين وســتارت وشــو ) (Sergiovanni, Starrat, & Cho, 2014اإلشــراف بأنّــه عمل ّيــة يســتخدمها
أولئــك المســؤولون يف المــدارس عــن تحقيــق جانــب مــن أهــداف المدرســة والذيــن يعتمــدون مباشــرة علــى اآلخر يــن
لمســاعدتهم يف تحقيــق هــذه األهــداف .كمــا يع ـ ّرف اإلشــراف التّر بــويّ بأنّــه عمل ّيــة تعاون ّيــة قياديّــة ديمقراط ّيــة
ّ
منظمــةُ ،تعنــى بالموقــف التّعليمــيّ -التّعلّمــيّ بجميــع عناصــره مــن مناهــج ووســائل وأســاليب وبيئــة ومعلّــم
وطالــب وإدارة .وتهــدف دراســة العوامــل المؤثّــرة يف ذلــك الموقــف وتقويمهــا للعمــل علــى تحســينها وتنظيمهــا مــن
أجــل تحقيــق أهــداف العمل ّيــة التّعليم ّيــة -التّعلّم ّيــة (الطعــاين.)2012 ،
السياســة التّربو يّــة تحتــاج إىل إشــراف
ُي َع ـ ُّد اإلشــراف التّر بــويّ أحــد العناصــر
الهامــة يف منظومــة التّربيــة ،كمــا ّ
ّ
أن ّ
فعــال يعمــل علــى تحســينها ،وتوجيــه اإلمكانــات البشــر يّة والما ّديّــة فيهــا وحســن اســتخدامها ،واإلســهام
تر بــويّ ّ
بالصــورة المرج ـ ّوة .يقــع علــى اإلشــراف التّر بــويّ عــبء توجيــه المعلّميــن
يف حـ ّ
ـل المشــكالت التــي تواجــه تنفيذهــا ّ
وإرشــادهم أثنــاء الخدمــة لمواجهــة التّغ ّيــرات العالم ّيــة المعاصــرة يف المعرفــة العلم ّيــة وتوظيفهــا لخدمــة العمل ّيــة
ـإن األســاليب اإلشــراف ّية التــي يمارســها مديــر المدرســة مــع المعلّــم متن ّوعــة (الطعــاين،
التّعليم ّيــة التّربويّــة ،ولهــذا فـ ّ
.)2012
إن ســلوك المشــرف التّر بــويّ يســتم ّر يف التّطويــر اســتجابة لقــوى ال ّنظــام التّر بــويّ المتن ّوعــة الدّاخل ّيــة والخارج ّيــة،
الســلوك ّية والعلوم االجتماع ّية
ويشــمل القــوى الخارج ّيــة تطويــر العلــوم وال ـتّكنولوجيا والمعرفــة النّاتجــة مــن العلــوم ّ
ّخصص ومتطلّبــات التّغ ّيــر التّر بــويّ ،وتشــمل القــوى الدّاخل ّيــة :تأهيــل المعلّميــن ورفــع
والنّظر يّــة التّنظيم ّيــة والـ ـت ّ
ّخصص وتطبيــق ال ّتطـ ّورات التّكنولوج ّيــة وتنظيــم ال ـتّركيب التّنظيمــيّ وتطو يــر المنهــاج وال ـتّأكيد علــى
مســتوى ال ـت ّ
الســلوك ّية (الطعــاين.)2012 ،
األهــداف ّ
كفايات مدير المدرسة اإلشرافية.
علــى مديــر المدرســة أن يه ّيــئ جـ ًّوا يســتطيع المعلّمــون فيــه أن يعلّمــوا ،والمتعلّميــن أن يتعلّمــوا ،وبذلــك يجــب أن
يو ّفــق بيــن مســؤول ّيته كمســؤول إداريّ وبيــن مســؤول ّيته كمشــرف تر بــويّ حتــى يســتم ّر نمـ ّو المعلّميــن وينجحــوا
يف اســتثارة نمــو المتعلّميــن وتوجيهــه .ويف ضــوء واجبــات المديــر ،وح ّتــى يســتطيع أن يؤدّيهــا والسـ ّيما يف اإلشــراف
علــى المعلّميــن ،عليــه أن يكــون قــد نــال دراســة أ كاديم ّيــة عاليــة باإلضافــة إىل دراســات مســلك ّية يف علــم ال ّنفــس
الصفــوف وغيرهــا كــي يســتطيع أن يشــرف علــى المعلّميــن
التّعليمــيّ وأســاليب التّعليــم واإلدارة المدرسـ ّية وإدارة ّ
ـل مشــاكلهم وتنميــة قدراتهــم يف جـ ّو ملــيء بح ّر يــة ال ّنقــاش والـ ّرأي (الطعــاين.)2012 ،
ويســاعدهم علــى حـ ّ

85

ـكل أســلوب
تتعـدّد األســاليب التــي يمكــن أن يتّبعهــا المديــرون يف توجيههــم للمعلّميــن وفا ًقــا ألهــداف خططهــم ،ولـ ّ
إن اإلشــراف التّر بــويّ متغ ّيــر بتغ ّيــر األهــداف التّربو يّــة .ويف مــا يلــي
م ّيزاتــه وأهدافــه وعوامــل تســاعد يف نجاحــه ،ذلــك ّ
الصف ّيــة -تبــادل ال ّز يــارات- .االجتماعــات الفرديّــة والجماع ّيــة
أبــرز األســاليب اإلشــراف ّية الجماع ّيــة والفرديّــة :ال ّز يــارة ّ
الـدّرس التّطبيقــيّ -المشــاغل التّربويّــة -المقابلــة الفرديّــة -اللّقــاءات التّربو يّــة -المؤتمــر التّر بــويّ -لجــان المعلّمين(الطعــاين.)2012 ،
درجة ممارسة اإلشراف من قبل المديرين.
يشــير الطعــاين ( )2012إىل أنّــه مــن ّ
مهامهــم اإلشــراف ّية
الضــروريّ ال ّتع ـ ّرف إىل درجــة ممارســة مديــري المــدارس
ّ
وبيــان أثــر هــذه الممارســات يف ضــوء معاييــر محـدّدة لمجــاالت اإلشــراف التّر بــويّ ومجــال التّنســيق والتّعاون ومجال
إن أ كثــر الممارســات اإلشــراف ّية التّربويّــة ممارس ـ ًة مــن قبــل مديــري المــدارس هــي :القيــام بال ّز يــارات
التّقويــمّ .
الصف ّيــة للمعلّميــن ومتابعــة عمل ّيــة تحضيــر المعلّميــن لدروســهم ومتابعــة مــدى التــزام المعلّميــن بأخالق ّيــات
ّ
إن أقــل المهــا ّم اإلشــرافية التّربويّــة الممارســة مــن قبــل مديــري المــدارس هــي توجيــه
ـل
ـ
ب
وبالمقا
ّعليم.
ت
ـ
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ن
مه
ّ
المعلّميــن إىل مراجــع تربويّــة تســاعدهم علــى ال ّنم ـ ّو المهنــيّ ومســاعدة المعلّميــن علــى تحليــل وحــدات دراس ـ ّية
مق ـ ّررة بغــرض تحســين عمل ّيــة تعليمهــا والمســاهمة يف إجــراء البحــوث التّربو يّــة؛ تدر يــب المعلّميــن علــى كيف ّيــة
إعــداد واســتخدام الوســائل التّعليم ّيــة.
ومــن ّ
الضــروريّ أ ّو ًل ذكــر أهم ّيــة إشــراك المعلّميــن يف وضــع الخطــط الفصل ّيــة واليوم ّيــة والخطــط العالج ّيــة لمشــكلة
الصف ّيــة .وثان ًيــا أن
المتعلّميــن واالتّفــاق معهــم علــى اســتراتيج ّيات التّعليــم المطلــوب إليهــم تنفيذهــا داخــل القاعــة ّ
يكــون مــن أولويّــات المديــر يف اإلشــراف العــا ّم للمدرســة ممارســة تطو يــر العالقــات اإلنســان ّية كــي يشــعر المعلّمــون
ـم بنــاء روح ال ّتعــاون والعمــل بــروح الفر يــق الواحــد بيــن
واإلدار يّــون بأهم ّيــة دورهــم يف العمــل المدرســيّ وكــي يتـ ّ
أعضاء المجتمع المدرســيّ .ويســهم هذا المناخ ال ّتشــاركيّ والتّعاوينّ يف تدعيم العالقات اإلنســان ّية بين المعلّمين
والمتعلّميــن وبيــن اإلدارة واألهــل وبيــن اإلدارة والمعلّميــن.
الممارسات المهن ّية الفاعلة للمدير منبثقة من الدّراسات الميدان ّية.
إن اســتعراض بعض الممارســات المهن ّية الفاعلة للمدير يف المدرســة والتي انبثقت من دراســات ميدان ّية تســهم
ّ
ّ
الســياق المطلــوب بشــكل عــا ّم.
ويف
األرض
ـى
ـ
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ع
ـر
ـ
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ّز
ز
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـاء
ـ
ق
إل
يف
ّ
والعامة
استنادًا إىل «كوليرت وآخرون» ) (Collerette, Pelletier, & Turcotte, 2013تبرز االستنتاجات ال ّرئيس ّية
ّ
ال ـتّالية المتعلّقة بالممارسات الفاعلة:
•الممارســات المهن ّيــة ال ّرئيس ـ ّية التــي ُتســهم بشــكل كبيــر يف تخفيــض مع ـدّل ال ّرســوب هــي تلــك التــي تتمركــز
علــى الممارســات التّعليم ّيــة التّربويّــة وعلــى متابعــة نتائــج تحصيــل المتعلّميــن.
•الممارســات المهن ّيــة التــي تســاعد يف رفــع النّتائــج المدرسـ ّية للمتعلّميــن ،هــي تلــك التــي تهــدف إىل بنــاء بيئــة
الســعي الدّائــم للمحافظــة عليهــا.
مدرس ـ ّية متناغمــة وإيجاب ّيــة تقــوم علــى احتــرام المتعلّميــن وإىل ّ
إن ميــل أعضــاء الهيئــة التّعليم ّيــة إىل االهتمــام بجــودة بيئــة عملهــم أ كثــر مــن اهتمامهــم بممارســات التّعليــم
• ّ
ومتابعــة نتائــج المتعلّميــن ،يؤثّــر ســل ًباعلى نتائــج المتعلّميــن أو ز يــادة خطــر ال ّرســوب.
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ارتباطا بنجاح المتعلّمين:
تظهر الممارسات والخصائص والمواقف التي تتعلّق بالمدير والتي هي األكثر
ً
•بذل الكثير من الوقت والجهد يف إرساء بيئة مدرس ّية إيجاب ّية ممتعة للمتعلّمين.
ّ
ومنظمة وآمنة للمتعلّمين.
بكل ما هو ضروري إلرساء بيئة هادئة
•القيام
ّ
السعي جاهدًا لمواجهة الـتّح ّيزات واألحكام المسبقة والمواقف التّمييز يّة تجاه المتعلّمين.
• ّ
فعال مع المتعلّمين.
•التّواصل بشكل ّ
•التّن ّبه الهتمامات المتعلّمين.
•ال ّثبات يف المنطق الذي يتّبعه يف إدارة سلوك المتعلّمين.
•الوضوح يف قواعد سلوك المتعلّمين يف المدرسة.
•تناسب القواعد المتعلّقة بسلوك المتعلّمين مع تو ّقعاتهم.
•الحفاظ على النّظام واالنضباط بطريقة ُمرضية من قبل الجميع يف المدرسة.
السلوك ّية للمتعلّمين.
•التّعامل ّ
بفعال ّية مع االنضباط أو المشكالت ّ
معا لتحسين طرائقهم التّربو يّة يف التّعليم.
السعيّ ألن يعمل معظم المعلّمين ً
• ّ
(الص ّف).
•القيام بزيارات الفصل
ّ
خطة نجاح المدرسة.
•اتّخاذ الـتّدابير الملموسة التي تؤدّي إىل تحقيق ّ
الطاقة والجهد يف تت ّبع أداء المتعلّمين.
•تكريس الكثير من ّ
•إعالن التّو ّقعات العالية لجودة التّعليم يف المدرسة.
ّ
للموظفين يف ما يتعلّق بحاجات المدرسة.
•تشجيع التّطوير المهنيّ المستم ّر
ّ
الموظفين الجدد أو المتعاقدين يط ّبقون المتطلّبات والممارسات المطلوبة يف المدرسة.
أن
•التّأ ك ّد من ّ
أن نجاح المتعلّمين ومثابرتهم يف العمل هما يف صميم أولو يّات المدرسة.
•التّأ ك ّد من ّ
•إظهار سلوك ّيات تتناسب وتتطابق مع ِق َيمه ومعتقداته.
•تأكيد ذاته يف دوره كمدير المدرسة.
ّ
الموظفين.
•بناء عالقات متينة مع
•تقويم قدرة فريق المدرسة على دمج الـتّغييرات بشكل واقعيّ.
•التّص ّرف بسرعة يف حل المشاكل يف المدرسة.
ّ
الموظفين.
فعال يف حالة النّزاع أو الخالف بين
•التّدخّل بشكل ّ
السلطات المختلفة ).(Collerette, Pelletier, & Turcotte, 2013
•التّرويج والدّفاع عن مصالح المدرسة مع ّ
العالقات بين الممارسات المهن ّية للمدير والمخرجات المتمحورة حول المتع ّلم.
وفا ًقــا لمــا ســبق وذكــر مــن األبحــاث بال ّنســبة لممارســات المدير يــن ،مــن الممكــن اســتخالص بعــض ال ّنقــاط حــول
إن تأكيــد اإلشــراف علــى
العالقــة بيــن الممارســات المهن ّيــة للمديــر ومخرجــات التّعلّــم للمتعلّميــن وهــيّ )1( :
الســلوكيات يف المدرســة يف إطــار العمليــة التّعليم ّية-التّعلّم ّيــة وبنــاء العالقــات الج ّيــدة مــع المتعلّميــن مــن ركائــز
الممارســات التــي لهــا تأثيــر ملحــوظ بشــكل خــاص علــى النّتائــج المدرسـ ّية ،وكذلــك علــى الحـ ّد مــن ال ّرســوب ومــن
إن التّركيــز بشــكل كبيــر علــى أداء المتعلّميــن لــه تأثيــر رئيســيّ يف العمــل علــى الح ـ ّد مــن ال ّرســوب
التّغ ّيــبّ )2( .
المدرســيّ وكذلــك التّغ ّيــب ،مــا يســتوجب تفضيــل الممارســات التــي تحـ ّد مــن حــاالت ال ّرســوب يف المــدارس)3( .
الســلوك لجهــة الحـ ّد مــن التّغ ّيــب وعلــى بــذل الجهــود مــن أجــل تعز يــز العالقــات الج ّيــدة
ّ
إن التّركيــز علــى التّحكّــم يف ّ
والتّواصــل الج ّيــد مــن فئــة الممارســات التــي تع ـزّز االنتظــام يف التّعلّــم ويف ز يــادة نســبة الحضــور.
يمكــن اســتخدام قائمــة الممارســات المهن ّيــة المذكــورة سـ ً
ـابقا مــن قبــل المديــر ،كتذكيــر لفحــص الممارســات
المعمــول بهــا يف مدرســته أو كقائمــة مــن العناصــر التــي يمكــن مــن خاللهــا التمــاس المالحظــات مــن المجتمــع
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جهــات يف مراقبــة الممارســات التــي تقــوم
التّعليمــيّ أو مــن بعــض أعضائــه .باختصــار ،يجــب ال ّركــون إىل هــذه التّو ّ
بهــا اإلدارة يف المدرســة ،مــع العلــم أنّــه كلّمــا اقتنعــت اإلدارة يف تطبيــق هــذه األنــواع مــن الممارســات المهن ّيــة ،زاد
احتمــال تعز يــز نجــاح المتعلّميــن ومثابرتهــم يف التّعلّــم .وكمــا يتب ّيــن ً
أيضــا بخصــوص الممارســات ،إذا لــم تتطابــق
الســلوك ّيات الملموســة ،فســيكون تأثيرهــا هامش ـ ًّيا إىل ح ـ ٍّد مــا & (Collerette, Pelletier,
المواقــف اإلدار يّــة مــع ّ
).Turcotte, 2013
أن مشــاركة مديــر المدرســة يف المراقبــة والـ ـتّغذية ال ّراجعــة يف الفصــل ترتبــط
تشــير العديــد مــن الدّراســات إىل ّ
ً
وثيقــا بحصــول المتعلّميــن علــى نتائــج مدرسـ ّية أفضــل .ويستشــهد روبنســون ( )Robinson, 2007بأر بــع
ارتباطــا
ً
دراســات ُتظهــر أهم ّيــة وضــع معاييــر لجــودة التّعليــم والمراقبــة والمتابعــة المنتظمــة للفصــول.
يلخّص جدول  15العالقات بين الممارسات والمخرجات التّعلّم ّية للمتعلّمين.
جدول  15العالقات بين الممارسات والمخرجات

جدول 15
العالقات بين الممارسات والمخرجات
المب ّينات

األثر والتّأثير

فئات الممارسات المهن ّية للمدير

أعلى الدّرجات والعالمات

تعزيز أو تحسين النّتائج
المدرس ّية

التّركيز على أداء المتعلّم
السلوك
واإلشراف على ّ
(بيداغوجيا)
محاولة تعزيز العالقات الج ّيدة
والتّواصل الج ّيد مع المتعلّمين يف
المدرسة (التّواصل)

السقوط والفشل
تدنّ نسب ّ
المدرسيّ

الح ّد من حاالت الفشل يف
المدارس

الممارسات التي ترك ّز على أداء
المتعلّمين

زيادة نسبة الحضور

الح ّد من التّغ ّيب

السلوك،
التّركيز على التّحك ّم يف ّ
الجهود المبذولة لتعزيز عالقات
ج ّيدة واتّصاالت مع المتعلّمين.

نتائج نوعية وكمية أحسن:
نسب نجاح وتقدم يف المرتبة
وتدين نسب التّغ ّيب والرسوب.

تأثير ملحوظ بشكل خاص
على:
النتائج األكاديم ّية ،على الحد
من الرسوب وعلى الحد من
التّغ ّيب.

السلوك يف
تأكيد اإلشراف على ّ
المدرسة العالقة مع المتعلّمين
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اقتراح تعريف الممارسات المهن ّية للمدير.
ـم األنظمــة التّربو يّــة يف المجتمعــات الحال ّيــة
يــزداد عــدد األبحــاث حــول ممارســات التّعليــم يف العصــر الحــايلّ .تهتـ ّ
وفعال ّيتهــا .والـ ـتّحدي
حــورة حــول المتعلّــم
ّ
بتطويــر التّعليــم يف المدرســة وتأميــن جــودة العمل ّيــات التّربويّــة المتم ّ
ال ّرئيســيّ يف هــذا ّ
الشــأن هــو فهــم طرائــق ممارســات التّعليــم يف الفصــل الدّراســيّ ،وتنظيمهــا ،وعملهــا ،والعمل ّيــات
التــي تنطــوي عليهــا ،مــن أجــل فهــم عالقتهــا بتعلّــم المتعلّميــن .ويف هــذا اإلطــار يتب ّيــن ال ـدّور القيــاديّ للمديــر يف
تحســين نتائــج المتعلّميــن عبــر ممارســات مدروســة مبن ّيــة علــى اإلشــراف والمتابعــة والمراقبــة ودراســة البيانــات
وتحليلهــا وإرســاء منــاخ إيجــايبّ وتواصلــيّ مــع جميــع األطــراف يف المدرســة ومحيطهــا.
كل هــذه الـ ـتّعريفات مفهــوم
بعــد مراجعــة تعريفــات عديــدة للممارســات المهن ّيــة يتب ّنــى هــذا البحــث مــن ّ
وأن الممارســات المهن ّيــة هــي عمل ّيــة دمــج
الممارســات المهن ّيــة علــى انّــه يثير»مــا يفعلــه األفــراد وكيــف يفعلونــه»َّ .
المــراد إدارتــه (Gauthier
الخيــارات والقــرارات واإلجــراءات التــي ين ّفذهــا الشــخص لتلبيــة متطلّبــات الوضــع المهنــيّ ُ
مؤسســته التّربو يّــة بأنّهــا تتك ـ ّون
) .& Simone, 2008وتع ـ ّرف اللّجنــة الوضع ّيــة المهن ّيــة المتعلّقــة بالمديــر يف
ّ
مــن مجموعــة مــن الوظائــف والمهــا ّم واألنشــطة الحقيق ّيــة التــي ُتلــزم ّ
الشــخص القيــام بهــا ،ال كمســؤول ّيات ملقــاة
جــب عليــه القيــام بهــا ً
مؤسســته وح ّتــى
أيضــا مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى والوظائــف األخــرى يف
عليــه ،لذلــك يتو ّ
ّ
بفعال ّيــة يف
يف خارجهــاّ .
إن المواقــف المهن ّيــة حقيق ّيــة وأصيلــة ،فهــي تتوافــق مــع األنشــطة التــي يتع ّيــن تنفيذهــا ّ
وقــت مــا ،يف ســياق إدارة الخدمــات التّعليم ّيــة ،وإدارة البيئــة التّعليم ّيــة ،وإدارة المــوارد البشــر يّة ،أو التّنظيــم اإلداريّ
للمؤسســة التّعليم ّيــة.
ّ
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ّ
مؤشــرات ومب ّينــات ومســارات تعلّم ّيــة وتطوير يّــة،
إن ملمــح الفاعــل التّر بــويّ المتوخّــى إعــداده وبنــاؤه يســتند إىل
ّ
ً
حيــث يتـ ّ
ـم البنــاء التّدريجــي للملمــح وفاقــا لتوصيــف قائمــة مخرجــات التّعلّــم ،التــي تــدرج يف البرنامــج التّطويــريّ
خصوصــا.
عمومــا والتّدريب ّيــة
الموضــوع مــن قبــل المؤسســات التّربويّــة
ً
ً
الـتّعريف األ ّويلّ لمصطلح الملمح.
ّ
الملمــح هــو عبــارة عــن مجموعــة متكاملــة مــن المعــارف والمهــارات والمواقــف المتوقعــة يف نهايــة التّدر يــب والتــي
بذلــك ،تســمح بتوجيــه العمــل التّر بــويّ يف برنامــج دراســيّ ).(Otis & Ouellet, 1996
ألن الوقــت يعطــي
ـم ج ـدًا ّ
يشــير هــذا الـ ـتّعريف إىل ّ
الســياق التّطويــريّ العــا ّم عامــل أ ّويلّ مهـ ّ
أن البعــد الزّمنــيّ يف ّ
فرصــا عديــدة للتّجر بــة والتّطبيــق واالســتفادة مــن ال ـتّفك ّر وال ـتّصويب ومراجعــة الممارســات المهن ّيــة التــي
المتعلّــم ً
الســياق وفهــم آل ّيــات
اســتخدمت يف الوضع ّيــات والمواقــف التــي هــي قيــد ال ـتّحليل ال ّنقــديّ .فـ ّ
ـإن مراجعــة األداء يف ّ
ـكل فــرد عمل ّيــات فكر يــة وتفك ّر يــة وميتا-معرف ّيــة أساسـ ّية تســهم يف بنــاء الملمــح.
التّعلّــم وبنــاء المعرفــة
الخاصــة بـ ّ
ّ
ومهامــه ومســؤول ّياته
يبنــى الملمــح المتوخّــى علــى قاعــدة معلومــة
ّ
ّ
وموصفــة تتماشــى مــع أدوار الفاعــل التّر بــويّ
ومــا هــو متو ّقــع منــه يف الحيــاة المهن ّيــة العمل ّيــة .لذلــك ،الوقــت مــورد أساســيّ يف بنــاء هــذا المســار التّعلّمــيّ الــذي
جــه يصـ ّوب علــى مخرجــات محـدّدة وواضحــة.
يصــل إىل خواتيمــه بنــا ًء علــى برنامــج تدريبــيّ مو ّ
العامــل ال ّثــاين المهـ ّ
ـم يف هــذا التّعر يــف هــو البعــد اإلراديّ والواعــي الــذي يقــوم علــى توجيــه العمــل التّر بــويّ المبنــيّ
علــى مرتكــزات نظر يّــة وحاجــات منبثقــة مــن الواقــع تهــدف إىل تحســين األداء التّر بــويّ وتفعيــل التّطويــر ال ـ ّذايتّ.
وهــذا يســتدعي تمتيــن وســائل التّمهيــن الوظيفــيّ لمديــري المــدارس وطرائقــه بغيــة رفــع مســتوى أداءهــم المهنــيّ.
نواتج دراسة ملمح مدير المدرسة.
ّ
بعــد مراجعــة رســم التّرميــزات العــا ّم (أنظــر رســم  )4والــذي تنــدرج فيــه المداخــل كافــة التــي اعتمــدت عليهــا
أن مدخــل ملمــح المديــر يــأيت يف ال ـتّرتيب ال ـتّاسع بال ّنســبة للمجمــوع العــام لعــدد المداخــل المؤلّــف
الدّراســة ،يتب ّيــن ّ
مــن إثنــي عشـ َر مدخـ ًـا ،وذلــك باإلشــارة إىل عــدد ّ
الطاغــي مــن
الشــواهد التــي هــي بنســبة (.)2.5%
يتجمــع العــدد ّ
ّ
ّ
الشــواهد يف هــذا المدخــل تحــت خانــة المصــادر التــي تتعلّــق باألدب ّيــات والدّراســات الميدان ّيــة.
توصــف ملمــح
تتيــح دراســة التّرميــزات والعناويــن الــواردة يف رســم  17تظهيــر بعــض العناصــر ال ّرئيس ـ ّية التــي ّ
المديــر .يتب ّيــن تموضــع أ كثر يّتهــم يف خان َتــي الدّراســات الميدان ّيــة والمشــاريع واألدب ّيــات بنســبة ( )64%مــن
اإلجمــايلّ العــام وهــو ال ّرقــم األعلــى بال ّنســبة لمجمــوع ّ
الشــواهد يف مختلــف المصــادر .وتمحـ َورت التّرميــزات الــواردة
مفهومــي األخالق ّيــات المهن ّيــة والكفايــات.
ضمــن مدخــل المركــز حــول
َ
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لجهــة عــدد ّ
الشــواهد يتقــارب كثي ـ ًرا «ملمــح المديــر» بمجمــوع ( )86مــن مدخــل «الكفايــات المهن ّيــة» بمجمــوع
( .)83يتقــارب هــذان المدخــان ويتقاطعــان أحيانًــا يف إطــار توصيــف مهنــة مديــر المدرســة وتوضيــح ماه ّيتهــا .مــن
ّ
ـكل منهمــا وتحليلهــا بهــدف إبــراز العناصــر
الضــروريّ إ ًذا مقارنــة التّرميــزات المتف ّرعــة مــن المدخــل األساســيّ لـ ّ

المشــتركة مــن جهــة ،وتظهيــر الفروقــات بينهمــا مــن جهــة أخــرى.

جدول  16مقارنة ال ّترميزات وتصنيفها يف مدخلي الكفايات المهن ّية وملمح المدير

جدول 16
مقارنة ال ّترميزات وتصنيفها يف مدخلي الكفايات المهن ّية وملمح المدير
عناوين ترميزات ملمح المدير

عدد ّ
الشواهد

عناصر مك ّونة للكفاية وتصنيفاتها

التّعلّم مدى الحياة

6

الكفايات اإلنتاج ّية

العدالة

5

أخالق ّيات المهنة/القِ َيم

القرارات المبن ّية على البيانات

5

الكفايات األدائ ّية

مكافأة اإلنجاز

3

أخالق ّيات المهنة/القِ َيم

حماية المعلّمين

3

أخالق ّيات المهنة/القِ َيم

الـتّشارك

1

الكفايات اإلنتاج ّية

مواصفات شخصية ال تكتسب

1

سمات شخصية

مراقبة األداء

1

الكفايات األدائ ّية
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ذو رؤية

1

استراتيج ّيات

عمل بالمشروع

1

الكفايات األدائ ّية

الـتّفكير النقديّ

1

الكفايات الفكر يّة والتّفك ّر يّة

أن غالب ّيــة التّرميــزات المنبثقــة مــن الكفايــات المهن ّيــة ترتبــط بشــكل أساســيّ بأنــواع الكفايــات التــي
مــن الواضــح ّ
تشــير إىل مهــا ّم المديــر :الكفايــات اإلدار يّــة والكفايــات اللّغويّــة /التّواصل ّيــة .وتشــير ً
أيضــا إىل الكفايــات التّنظيم ّيــة:
تمامــا مــع
اإلشــراف والـ ـتّخطيط والتّقويــم ،المتعلّقــة بشــكل مباشــر بالمهــا ّم التّربو يّــة .هــذه المعطيــات تتطابــق
ً
والموصفــة بشــكل نظــريّ متعــارف عليــه ومعلــوم ولكنــه افتراضــيّ وبعيــد عــن
الكفايــات المهن ّيــة المتوخــاة
ّ
الممارســات يف موقــع العمــل.
َ
َ
مختلفيــن عــن تصنيفــات الكفايــات المهن ّيــة
تصنيفيــن
عمومــا يف
أمــا التّرميــزات العائــدة إىل ملمــح المديــر فتنــدرج
ً
ّ
كمــا اآليت:
تحمــل مســؤول ّية العمــل الــذي يقــوم بــه المديــر
•الكفايــات األدائ ّيــة واإلنتاج ّيــة التــي تســتوجب معاييــر مبن ّيــة علــى
ّ
الســياق المدرســيّ.
وغيــره والتــي تشــير إىل أثــر أداء المديــر يف ّ
•أخالق ّيــات المهنــة والقِ َيــم التــي تســتند علــى معاييــر جــودة العمــل كالمســاءلة والعقــاب والمكافــأة .هــذه
الصلبــة
المســتلزمات األخالق ّيــة يف ممارســات وســلوك ّيات المديــر هــي أساسـ ّية ألنهــا تشـك ّل القاعــدة البنيويــة ّ
التــي ُتســهم يف خلــق المنــاخ اإليجــايبّ وال ّتشــاركيّ يف المدرســة.
إن الجديــد باألمــر هــو التّرميــز الــذي ُيلقــي ّ
الضــوء علــى أهم ّيــة االســتعدادات ال ّذات ّيــة للفــرد ،التــي تعطيــه هويّتــه
ّ
الســمات ّ
الشــخص ّية التــي تم ّيــزه وهــي وليــدة عوامــل كثيــرة ومتن ّوعــة عائل ّيــة
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ّ
ّ
وبيئ ّيــة واجتماع ّيــة ومســتوى معيشــة و َ ّ
الســياق العملــيّ ّ
ً
خصوصــا يف ّ
ألن نظــرة األخــر إىل المديــر يف المدرســة وصورتــه وصيتــه المهنــيّ
العامــل أساســيّ
ال تركّــز علــى الكفايــات المهن ّيــة المعلومــة والمكتوبــة يف ال ّنصــوص بــل بحكــم هــذا اآلخــر علــى أدائــه وممارســاته
الفعل ّيــة والملموســة يف موقــع العمــل وبال ّنمــوذج المهنــيّ واألخــايق العملــيّ الــذي يق ّدمــه.
المحصلــةُ ،تبنــى الكفايــات المهن ّيــة والملمــح المهنــيّ يف إطــار مســار تطويــريّ طو يــل األمــد يتخلّلــه اللّجــوء إىل
ويف
ّ
ـن التّرجمــة علــى األرض ال تعكــس
أشــكال مختلفــة مــن التّدر يــب والمتابعــة والموا كبــة والتّواصــل والـ ـتّشاور لكـ ّ
ّ
بالضــرورة ممارســات مهن ّيــة ناجعــة ومفيــدة ومناســبة للمشــكلة التــي تواجــه المديــر وال قدرتــه علــى تســويقها

وتنفيذهــا وإقنــاع اآلخر يــن باألخــذ بهــا .لذلــك ،يف بعــض األطــر المرجع ّيــة للكفايــات المهن ّيــة للمديــر ال ُيذكــر فحســب
«القــدرة علــى  ،»...بــل ً
مهتمــا بترجمــة
أيضــا «أن يكــون قــاد ًرا علــى التّرجمــة يف الحيــاة المدرسـ ّية وكذلــك أن يكــون
ًّ
مهتمــا
المهمــات المحـدّدة يف المدرســة» أو «أن يكــون
ذلــك يف متابعــة المتعلّميــن» أو «قــاد ًرا علــى ترجمــة ذلــك يف
ًّ
ّ
المهمــات الموكلــة يف متابعــة المتعلّميــن».
بترجمــة ذلــك يف
ّ
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ُتســهم هــذه المســتلزمات المذكــورة يف اإلطــار المرجعــيّ (الكفايــات المهن ّيــة) للمديــر يف التّركيــز علــى األداء ويف تأثيــر
ـأن الدّافع ّيــة وااللتــزام والتّحفيــز علــى العمــل
هــذا األداء علــى التّعلّــم وتحســين التّعليــم والتّعلّــم .وال بـ ّد مــن اإلقــرار بـ ّ
وصــورة الـ ّذات واحتــرام الـ ّذات عوامــل لهــا تأثيــر كبيــر ودامــغ يف بعــض األحيــان علــى عمل ّيــات ال ّتحـ ّول وال ـتّغيير يف
تع ـ ّود عليهــا التّر بــويّّ ،
الممارســات المعهــودة واليوم ّيــة التــي َ
ألن الـ ـتّغيير هــو عمل ّيــة طويلــة األمــد منبعهــا داخلــيّ
واســتمرارها إراديّ.
ملمح مدير المدرسة.
بعــد اســتعراض العناويــن والتّرميــزات المرتبطــة بملمــح المديــر الــذي تشـك ََّل وانبثــق من خالل األدب ّيات والمشــاريع
والمصــادر األخــرى ،ســتعمل الدّراســة علــى تحديــد هــذا الملمــح للمديــر اســتنادًا إىل ّ
الشــواهد والتّرميــزات التــي
اسـتُعرضت يف نتائــج دراســة هــذا المدخــل.

ّقدي.
> الفاعل الممارس والمتفكّر /الن
ّ

إن الـ ـتّفكير ال ّنقــديّ يف شــيء مــا يعنــي صياغــة آرائــك
وهــو المتمكّــن مــن الكفايــات الفكر يّــة والتّفكر يّــة ،حيــث ّ
الخاصــة ،وهــذا يحــدث بغـ ّ
ـض ال ّنظــر عــن المؤثّــرات الخارج ّيــة التــي قــد تؤثّــر يف
الخاصــة واســتخالص اســتنتاجاتك
ّ
ّ
أفــكارك ووجهــات نظــرك ،حيــث إنّهــا تتعلّــق بنظــام الـ ـتّحليل ورؤيــة ال ّروابــط بيــن األفــكار .وأهم ّيــة ال ّنقــد أنّــه يدعــو
إىل الـ ـتّشكيك يف المعتــاد وكذلــك ال ّروتينــيّ مــن أجــل تنظيــم الموقــف التّدريبــيّ وتغييــر طريقــة تص ّرفــه وطريقــة
تصـ ّرف اآلخر يــن .والتّفكّــر هــو يف الواقــع نمــط وهــو موقــف يهــدف إىل ال ّتحـ ّول ،يشـك ّل بشــكل جماعــيّ وبأســاليب
عـدّة ،يحشــد معــارف نظر يّــة وعمل ّيــة ويســمح بتملّكهــا ،وينفتــح ً
أيضــا علــى وجهــات ال ّنظــر واآلراء األخــرى مــن أجــل
اســتخالص أفــكار تكــون ذات قيمــة تفيــد المتعلّــم (المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء.)2018 ،

> المبتكر.

القادر على حشــد عمل ّيات إعادة تشــكيل جديدة للموارد يف الوضع ّيات الجديدة والمشــارك يف اختبار الممارســات
ـل المشــكالت بحيــث تصبــح هــذه العمل ّيــة أ كثــر فعال ّية.
الجديــدة
والفعالــة التــي تسـ ّهل حـ ّ
ّ

> المتع ّلم الدائم.

ألنّــه نظ ـ ًرا لمســتلزمات المهــا ّم القياديّــة التــي يقــوم بهــا مديــر المدرســة مــن تخطيــط المناهــج التّربو يّــة وتصويبهــا
وتقويمهــا ومتابعــة تنفيذهــا ،وال ـتّنمية المهن ّيــة ألفــراد الهيئــة التّعليم ّيــة مــن وجهــة نظــر المعلّميــن ،وتحســين التّعلّم
عنــد المتعلّميــن ،وبنــاء عالقــات اجتماع ّيــة وتربويّــة مــع المــدارس والمحيــط ،المطلــوب منــه تنميــة كفايــات جديــدة

الصعــد .مــن هنــا برامــج التّطو يــر المهنــيّ بأشــكالها
تؤ ّهلــه لتحســين إدارة ســير األعمــال يف المدرســة علــى ّ
كل ّ
حــا جـدًّا ،وأن
جــه إىل المديــر .والـدّورات ال تكفــي وحدهــا بــل يجــب أن يكــون المديــر منفت ً
المختلفــة وأنواعهــا التــي تتو ّ
والســفر ضمــن المشــاريع التّربو يّــة ،فكلّمــا كان المديــر
تكــون لديــه متابعــات ومشــاركة يف المؤتمــرات وال ّنــدوات
ّ
حــا اســتطاع أن يط ـ ّور نفســه وعملــه والفر يــق الــذي يعمــل فيــه.
منفت ً

> الباحث.

هــو الــذي يســتقصي المعلومــات ويختبرهــا ويجمعهــا ويصنّفهــا ويســتنتج الحلــول ويســتنبطها ويعمــل ضمــن
الكمــيّ والبحــث النّوعــيّ ،والتــي تهــدف إىل فهــم الواقــع
فر يــق عمــل يتشــارك معــه يف بنــاء المعطيــات عبــر البحــث
ّ
المعيــش عبــر دراســة حالــة ومجموعــة التّركيــز ووســائل أخــرى .علــى المديــر أن يط ـ ّور كفاياتــه كباحــث مــن خــال
َ
الـ ـتّجارب ،واالختبــار ،والـ ـتّحليل ،وتفســير ســياق الدّراســة التــي يقــوم بهــا وفهمهــا ،يف ســياق العمــل ال ّتعــاوينّ يف
المدرســة إليجــاد الحلــول المناســبة.
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إن مهنــة مديــر المدرســة ال تــزال قيــد اإلنشــاء إىل ح ـ ّد كبيــر ،مــن خــال مقارنــة المهنــة المح ـدّدة يف ال ّنصــوص
ّ
بالمهنــة الحقيق ّيــة كمــا تظهــر يف شــهادات وممارســات الفاعليــن ال ّرئيسـ ّيين .مــن اإلجحــاف مــن قبــل اإلدارة التّربويّــة
العامــة يف الـدّول أن تضــع نجــاح المدرســة علــى أ كتــاف مديــري المــدارس وحدهــم ،بغــض ال ّنظــر عــن قـ ّوة التزامهــم
ّ
وقناعاتهــم (.)Matringe, 2012
تعريف ملمح مدير المدرسة.
إن الـ ـتّعريف األ ّويلّ لمصطلــح «الملمــح» ،الــذي هــو «عبــارة عــن مجموعــة متكاملــة مــن المعرفــة والمهــارات
ّ
والمواقــف المتو ّقعــة يف نهايــة التّدر يــب والتــي تســمح بذلــك لتوجيــه العمــل التّربويّ يف برنامج دراســيّ» ،يتماشــى
ـي ملمــح المديــر المتوخّــى تحديــده يف إطــار هــذه الدّراســة
مــع التّرميــزات والعناويــن المرتبطــة بهــذا المدخــل .وقــد بُنـ َ
العامــة وال ـتّفصيل ّية العائــدة للمدخــل.
اســتنادًا إىل المصطلحــات التــي ُذكــرت يف الجــداول
ّ
يصــف الملمــح المتوخّــى بنــاؤه للمديــر الخصائــص التــي ير يــد الفاعــل التّر بــويّ أن يط ّورهــا يف نهايــة تدريبــه .وهــي
تنطلــق مــن رؤيتــه وتأخــذ باالعتبــار المهــارات والمعــارف التــي يجــب أن يمتلكهــا والتــي يتع ّيــن علــى المتــد ّرب
تطويرهــا أثنــاء تدريبــه .ويتش ـك ّل الملمــح حســب الوظيفــة المتوخّــاة والمواقــف المهن ّيــة التــي ســيواجهها هنــاك
والتــي يمكــن اســتهدافها مــن خــال تفســير «متطلّبــات ســوق العمــل» والكفايــات المهن ّيــة المرتبطــة بالمهنــة.
ولتدعيــم مقار بــة الملمــح المتوخّــى بنــاؤه ،كان ال بـ ّد مــن االرتــكاز إىل النّظر يّــات والمفاهيــم التــي تشــير إىل مجــاالت
العامــة للفاعــل التّر بــويّ .يعكــس رســم  18األبعــاد
كلّ ّيــة وشــمول ّية ثالث ّيــة األبعــاد تنضــويّ تحتهــا الخصائــص
ّ
لملمــح المديــر بحســب نمــوذج (:)Barrie, 2004
•العالقــة بالمعرفــة (المعرفــة  -االبتعــاث) :التــي هــي علــى تمــاس مــع موقــف المتد ّر بيــن تجــاه المعرفــة
وتمكينهــم يف عمل ّيــة إنتــاج معرفــة جديــدة قائمــة علــى االستفســار وال ّنقــد والـ ـتّركيب؛ ومــع قدرتهــم علــى
ـل المشــاكل وتوصيلهــا بثقــة وفعال ّيــة.
اســتخدام معرفتهــم لحـ ّ
•
•العالقــة بالعالــم (المواطنــة العالم ّيــة) :تطــرح إشــكال ّية المســاهمة التــي يتطلّــع إىل تقديمهــا الفاعــل التّر بــويّ
للمجتمــع كعضــو يف المجتمعــات المحلّ ّيــة أو الوطن ّيــة أو العالم ّيــة.
•
جــه ال ّنظــر نحــو ّ
الشــكل الــذي يمكــن أن ت ّتخــذه عالقــة الفاعليــن /
•العالقــة مــع الـ ّذات (التّعلّــم مــدى الحيــاة) :تو ّ
المتد ّر بيــن بالتّعلّــم عندمــا يتركــون الجامعــة .وهنــاك اســتفهامات حــول اســتعداد هــؤالء للمشــاركة يف عمل ّيــة
التّعلّــم مــدى الحيــاة  /التّعلّــم المســتم ّر؛ حــول قدرتهــم علــى التّعلّــم وال ّرجــوع إىل الــوراء لتعميــق معرفتهــم
الســياق (.)Barrie, 2004
بالعالــم وال ـدّور الــذي ســيلعبونه يف هــذا ّ
ـل االســتقالل ّية ّ
ـتقل ومســتدام كــي يظلّــوا
الشــخص ّية والفكر يّــة تمكّــن المتد ّر بيــن مــن العمــل بشــكل مسـ ّ
ولعـ ّ
إن دور الـ ـتّفاهم األخــايقّ
منفتحيــن وفضول ّييــن
ومتحمســين لمواجهــة تح ّديــات جديــدة .عــاوة علــى ذلــك ّ
ّ
واالجتماعــيّ والمهنــيّ الــذي ينبثــق مــن القِ َيــم والمعتقــدات ّ
الشــخص ّية مؤثّــر علــى قــرارات المتد ّر بيــن لجهــة
تحمــل المســؤول ّية أو رفضهــا كأعضــاء مســؤولين يف المجتمعــات المحلّ ّيــة والوطن ّيــة والدّول ّيــة والمهن ّيــة.
قبولهــم
ّ
إن التّواصــل واالتّصــال همــا أساس ـ ّيان يف تطويــر معرفــة جديــدة يف الـ ـتّفاعل مــع اآلخر يــن وتعميــق التّعلّــم
أخي ـ ًراّ ،
و ُيســتخدمان يف الـ ـتّفاوض والوســاطة مــن أجــل إيجــاد الحلــول وبنــاء الـ ـتّسويات.
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الجزء العاشر :أنماط القيادة

ثمــة
أســفرت القــراءات عــن ظهــور مفاهيــم جديــدة مختلفــة تناولتهــا األقســام المختلفــة يف فصــل النّتائــج هــذاّ .إل ّ
أن ّ
ـم ترميــزه يف كثيــر مــن األحيــان ضمــن مفاهيــم أو مداخــل التّصنيــف األ ّول ّيــة المختلفــة،
مفهــوم ظهــر مــرا ًرا وتكــرا ًرا وتـ ّ
وهــو مفهــوم أنمــاط القيــادة .واســتدعى تكــرار هــذا المفهــوم وتقاطعــه مــع جميــع المداخــل األخــرى فصلــه كمدخــل
مســتج ّد والتّعمــق بتفســيره وتحليــل تداعياتــه علــى المداخــل األخــرى
.
ّعمــق
فرضــت آل ّيــات المقارنــة المســتم ّرة يف النّظر يّــة المتجـ ّذرة وآل ّيــة اختيــار المراجــع والوعــيّ ال ّنظــريّ والبحــث والت ّ
بالمفاهيــم المنبثقــة مــن البيانــات ،العــودة إىل مراجــع جديــدة بدافــع الفهــم ودعــم التّحليــل .ومــن هــذا المنظــار
ســعت مراجعــة األدب ّيــات هــذه بنــاء معنــى حــول مفهــوم أنمــاط القيــادة المنبثــق مــن التّرميــزات.
تعريف أنماط القيادة.
تع ـ ِّرف موســوعة ســايج للقيــادة التّربويّــة واإلدارة ( )English، 2006مفهــوم نمــط القيــادة علــى أنّــه ّ
يتضمــن
المؤسســة
العامــة ،وتص ّرفاتــه وأنمــاط التّواصــل التــي يتّبعهــا يف إرشــاد اآلخر يــن نحــو تحقيــق غايــات
شــخص ّية القائــد
ّ
ّ
وتحقيــق أهدافهــم ّ
الشــخص ّية .وغال ًبــا مــا ترتكــز األبحــاث حــول نمــط القيــادة ،بحســب المرجــع نفســه ،علــى تصـ ّورات
األتبــاع حــول أنمــاط تصـ ّرف القائــد يف اتّخــاذ القــرارات ،وحــول العالقــات بيــن األشــخاص ،وحــول ال ـتّخطيط والقيــادة
والفعال ّيــة يف العمــل.
التّربويّــة
ّ
أن مفهــوم أنمــاط القيــادة مفهــوم شــائك ومتع ـدّد المعــاين واألبعــاد ;(Fields, 2008
وقــد أجمعــت األبحــاث علــى ّ
) Suino, 2017و  .English, 2006; Van Wartلتســهيل دراســة مفهــوم أنمــاط القيــادة ،ح ـدّد فــان وارت وســيونو
الســلوك ّيات أو
ـميّ نموذ ً
جــا ًّ
) Suino, 2017و  (Van Wartمــا سـ ّ
الســبب ّية للقيــادة ويتك ـ ّون مــن ّ
للسلســلة ّ
عامــا ّ
تتضمــن ّ
الســلوك ّية والغايــات أو الغــرض مــن القيــادة واإلمكانيــات أو العوامــل المؤثّــرة وهــي ّ
الظــروف
المتغ ّيــرات ّ
الســلوك ّيات باعتبارهــا االســتراتيج ّيات األكثــر فعال ّيــة لل ّنجــاح والعوامــل التــي
المثال ّيــة أو العوامــل التــي تؤثّــر علــى ّ
أن هــذا ال ّنمــوذج يش ـك ّل إطــا ًرا لتســهيل فهــم النّظر يّــات
الســلوك ّيات .واعتبــر الباحثــون ّ
تؤثّــر علــى جــودة أو نجــاح ّ
المتع ـدّدة حــول أنمــاط القيــادة.
نواتج الدّراسة حول أنماط القيادة.
ـس مدخ َليــن
ورد مفهــوم األنمــاط القياديّــة يف معظــم المداخــل والمفاهيــم .ومــا ظهــر مــن أنمــاط القيــادة عكـ َ
أساسـ ّيين :أنمــاط القيــادة بال ّنســبة للغايــة أو الهــدف مــن القيــادة ،وأنمــاط القيــادة بال ّنســبة ّ
الســلوك ّيات
للشــكل أو ّ
المعتمــدة يف ممارســات القيــادة .انبثقــت مــن ال ّنصــوص ( )208شــواهد ذات صلــة بأنمــاط القيــادة .وبعــد اعتمــاد
أن ( )30%مــن ّ
تصنيفهــا بحســب الغــرض أو ّ
الشــواهد حــول
الشــكل ،كمــا يظهــر يف رســم  ،19أســفرت النّتائــج عــن ّ
وصفــت الغــرض مــن القيــادة وحــازت أشــكال أنمــاط القيــادة علــى ( )60%من ّ
الشــواهد.
أنمــاط القيــادة (ّ )208/62
بال ّنظــر إىل أنمــاط القيــادة مــن حيــث الغــرض ،حــوايل ( )75%مــن ّ
الشــواهد ركـزّت علــى القيــادة التّربو يّــة التّعليم ّيــة
وانحصــرت القيــادة اإلدار يّــة بر بــع ّ
الشــواهد كمــا يظهــر يف رســم .20
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يف مــا يتعلّــق بأنمــاط القيــادة مــن حيــث ّ
الشــكل ،تمحــورت المفاهيــم حــول قيــادة بشــر يّة ثقاف ّيــة ورمز يّــة ،وقيــادة
تشــارك ّية ،وركّــزت ّ
الشــواهد علــى مفهــوم نمــط قيــاديّ تشــاركيّ بشــكله يركّــز علــى تطويــر جميــع المعن ّييــن
المؤسســة ومناخهــا .ويف إطــار التّطويــر وردت شــواهد عديــدة ركّــزت علــى
بالمؤسســة بمــا يف ذلــك تطويــر ثقافــة
ّ
ّ
قيــادة الـ ـتّغيير والتّطويــر وعلــى الحاجــة لقيــادة اســتراتيج ّية ترتكــز علــى خبــرات تقن ّيــة واســعة.
االستنتاجات العمل ّية لمفهوم أنماط القيادة.
«الفعالــة» واســتدامتها .تســتعرض األبحــاث يف الوقــت
مهمــا يف إنشــاء المــدارس
اعتبــار القيــادة المدرس ـ ّية عامـ ًـا
ّ
ًّ
الحاضــر أنمــاط قيــادة متعـدّدة ونمــاذج منهــا ،مــع كــون القيــادة التّعليم ّيــة والقيــادة ال ـتّحويلية أو قيــادة التّغييــر مــن
ّمطيــن يف القيــادة تأثيـ ًرا علــى تعلّــم
أ كثــر األنمــاط تكــرا ًرا يف الخطــاب التّر بــويّ .تشــير األدلّــة التّجريب ّيــة إىل ّ
أن لـكِال الن َ
أن معظــم تأثيــر
أن األبحــاث التّجريب ّيــة تؤكّــد ّ
المتعلّميــن وكذلــك علــى شــروط التّعلّــم المســبقة يف المــدارسّ .إل ّ
يتخطــى بأربعــة أضعــاف حجــم تأثيــر القيــادة الـ ـتّحويل ّية (Pietsch
القيــادة التّعليم ّيــة علــى تحصيــل المتعلّميــن
ّ
) Tulowitzki, 2017و .يمكــن ال ّنظــر إىل القيــادة التّعليم ّيــة علــى أنّهــا تتمحــور حــول جــودة التّعليــم يف المدرســة
وعلــى ســلوك ّيات المعلّميــن أثنــاء ممارســاتهم التّعليم ّيــة التــي تؤثّــر بشــكل مباشــر علــى نم ـ ّو المتعلّميــن .قيــادة
التّعليــم  -كمــا يوحــي االســم  -تركّــز علــى أن يكــون لــدى المديــر فهــم للتعليــم بشــكل عــا ّم ،ولكــن ً
أيضــا للمنهــج
ـم تعليمــه وكيف ّيــة تقديــم التّغذيــة ال ّراجعــة .يقتــرح هالنجــر (Hallinger،
ح ّتــى يكــون قــاد ًرا علــى الحكــم علــى مــا يتـ ّ
 )2003أنّــه يمكــن دمــج جميــع جوانــب القيــادة التّعليم ّيــة يف ثالثــة أبعــاد( :أ) تحديــد رســالة المدرســة )2( ،إدارة
البرنامــج التّعليمــيّ ،و ( )3تعز يــز منــاخ تعليمــيّ إيجــايبّ يف المدرســة.
توصــف القيــادة الـ ـتّحويل ّية كنمــط قيــاديّ مثــايلّ لمديــري المــدارس الذيــن يفكّــرون يف إجــراء إصالحــات جوهر يّــة
أمــا يف مــا يتعلّــق بالـ ـتّأثير المحتمــل علــى
حيــث ُتعتبــر إدارة التّغييــر ق ـ ّوة للقــادة الـ ـتّحول ّيين (ّ .)Fields, 2008
تحصيــل المتعلّميــن ،فلــم تصــل األبحــاث ح ّتــى يومنــا هــذا بعــد إىل نتيجــة قاطعــة .قــد يكــون توجيــه الـ ـتّغيير هــو
ّ
المنظمــات
تؤمــن اســتمرار يّة
االختبــار ال ّنهــايئّ للقائــد ،حيــث تشــير األدلّــة إىل ّ
أن القــدرة علــى قيــادة التّغييــر قــد ّ
والمؤسســات.
أن لقــادة المــدارس ً
أيضــا تأثيـ ًرا علــى احتمال ّيــة تغييــر المعلّميــن لممارســاتهم التّعليم ّيــة ،ال
وبال ـتّايل ،مــن الواضــح ّ
سـ ّيما إذا كانــوا يشــاركون بشــكل مباشــر يف تصميــم المناهــج والتّعليــم وممارســات التقو يــم وتنفيذهــا ،وإذا كانــوا
الص ّف ّيــة لمعلّميهــم .مــن الواضــح ً
أيضــا أنّــه لتغييــر الممارســات األكثــر
يمارســون تأثي ـ ًرا مباش ـ ًرا علــى الممارســات ّ
تعقي ـدًا ،مــن ّ
ومنســق ج ّي ـدًا مــن أنمــاط القيــادة – وصفهــا الباحثــون بأنّهــا القيــادة
الضــروريّ وجــود مز يــج متــوازن
ّ
جــة قويّــة
المتكاملــة ) Tulowitzki, 2017; Hallinger, 2003; Fields, 2008و ُ .(Pietschتقـدّم نتائــج الدّراســات ح ّ
التّبــاع نهــج قيــادة شــامل يف الممارســة ،ولكــن ً
إن البحــث عــن
أيضــا يف تدر يــب قــادة المــدارس .فضـ ًـا عــن ذلــكّ ،
جوهــر القيــادة الــذي يتجــاوز ممارســات القيــادة المختلفــة يبــدو واعـدًا لفهــم أفضــل ،مــا يجعــل مديــر المدرســة قائـدًا
فعـ ً
الفعالــون يف القــرن الحــادي والعشــرين إىل أن يكونــوا علــى درا يــة باألنمــاط البديلــة
ـال .وبالـ ـتّايل ،يحتــاج القــادة
ّ
ّ
الســياقات واالحتياجــات المختلفــة.
ـى
ـ
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ـ
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المهني للمدير
الجزء الحادي عشر :ال ّتطوير
ّ

يشـك ّل مفهــوم «التّطويــر المهنــيّ» مــن ّ
ـكل تف ّرعاتهــا
الشــواهد يف المصــادر كا ّفــة ،والتــي اســتندت عليهــا الدّراســة ،وبـ ّ
أن هــذا العــدد مــن ّ
الشــواهد يضــع مفهــوم
نصــا ترا كمــت انطال ًقــا مــن ( )37عنوانًــا .ويتب ّيــن ،يف رســم ّ ،
(ًّ )483
«التّطويــر المهنــيّ» يف المرتبــة ال ّثانيــة مــن ال ـتّرتيب العــام بعــد «المســؤول ّيات والوظائــف المنوطــة بالمديــر» الــذي
وصــل إىل ( )681شــاهد وهكــذا يش ـك ّل مفهــوم «التّطويــر المهنــيّ للمديــر» ( )14%مــن اإلجمــايلّ العــا ّم.
وتش ـك ّل نســبة شــواهد «التّطويــر المهنــيّ للمديــر» المنبثقــة مــن الدّراســات الميدان ّيــة والمشــاريع ( )54%مــن
أن هــذا المصــدر يغ ـ ّذي بشــكل كبيــر المعطيــات التــي بنيــت عليهــا النّتائــج يف
المع ـدّل العــا ّم وتب ّيــن هــذه ال ّنســبة ّ
أن هذيــن المصدر يــن يش ـك ّالن ( )90%مــن
هــذا المدخــل .ويــأيت مــن بعــده مصــدر األدب ّيــات بنســبة ( )36%أي ّ
عامــي  2000و،2020
بنــاء هــذا المفهــوم وهمــا مبن ّيــان علــى مراجــع نظر يّــة ودراســات ميدان ّيــة صــدرت مــا بيــن َ
أي علــى المعــارف والممارســات التّربويّــة واالتّجاهــات األكثــر حداثــة لجهــة مهــا ّم المديــر يف التّطويــر والتّحســين
يف مجــالَ التّربيــة والتّدر يــب .ومــن المفيــد ً
والسياســات
أن نســبة األنظمــة والقوانيــن الملزمــة
أيضــا اإلشــارة إىل ّ
ّ
ّ
توصــف التّطويــر المهنــيّ تكــون نســبة ( )10%مــن اإلجمــايلّ العــا ّم لعــدد المصــادر كافــة.
واالســتراتيج ّيات التــي ّ
المهني» بشكل عام.
تعريف « التّطوير
ّ
ّ
قــام المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء يف إطــار المشــروع المشــترك بينــه
ومنظمــة اليونيســف (المركــز التّر بــويّ
للبحــوث واإلنمــاء )2018 ،بإعــداد مســتند «اإلطــار المرجعــيّ للتّدر يــب المســتم ّر يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث
واإلنمــاء» المبنــيّ علــى أبحــاث نظر يّــة ج ّديّــة ،والــذي يعتمــد ً
للســياق اللبنــاين .يتكـ ّون
أيضــا علــى دراســات تجريب ّيــة ّ
هــذا المســتند مــن أربعــة أجــزاء حيــث يق ـدّم يف الفصــل ال ّثالــث منــه مختلــف المفــردات والمفاهيــم المتعــددة
المعــاين التــي ترتبــط بمصطلــح التّطويــر المهنــيّ ألعضــاء هيئــة التّعليــم طــوال فتــرة المهنــة .وتســتند الدّراســة
ّوصل اليهــا يف تحديــد ال ـتّعريفات لبعــض المفاهيــم
ـم ال ـت ّ
الحال ّيــة علــى الخالصــات الــواردة يف هــذا المســتند والتــي تـ ّ
التــي ُتســتخدم يف ســياق التّطويــر المهنــيّ والتــي ظهــرت يف بعــض العناويــن المندرجــة يف نتائــج مدخــل «التّطويــر
المهنــيّ للمديــر» .ومــن هــذا المنظــور س ـ ُيقترح يف نهايــة هــذا الفصــل تعر يــف ينحصــر بالتّطو يــر المهنــيّ للمديــر
كفاعــل أساســيّ مؤثّــر يف ال ّنظــام التّر بــويّ.
لــم ُيقتــرح تعر يــف مفهــوم «التّطويــر المهنــيّ» بشــكل عــا ّم ألنّــه غيــر م ّتضــح المعالــم ،حيــث يمكــن أن يأخــذ
العديــد مــن المعــاين مــن كاتــب إىل آخــر ومــن نظر يّــة إىل أخــرى .وغال ًبــا مــا ُتنســب إليــه أســماء متن ّوعــة مثــل التّطويــر
التّر بــويّ ،التّدر يــب المســتم ّر ،الــتّمهين ،والتّعلّــم المســتم ّر .هنــاك مــزج بيــن مفهــوم التّطو يــر المهنــيّ نفســه وبيــن
الوســائل التــي يتش ـك ّل مــن خاللهــا ويوضــع قيــد الـ ـتّنفيذ ،كالتّدر يــب المســتم ّر علــى ســبيل المثــال .كمــا يرتبــط
بمفهــوم التّطويــر المهنــيّ مفاهيــم مختلفــة تتعلّــق بعمل ّيــة التّعلّــم.
يلخّص داي ( )1999مفاهيم التّطوير المهنيّ للمعلّمين كما يأيت:
والمخطــط لهــا والتــي لهــا أهم ّيــة
الطبيع ّيــة واألنشــطة الواعيــة
ّ
«يتضمــن التّطويــر المهنــيّ جميــع خبــرات التّعلّــم ّ
الصــف .إنّهــا
الصــورة يف جــودة التّعليــم يف ّ
مباشــرة أو غيــر مباشــرة للفــرد أو المجموعــة أو المدرســة ،مســاهمة بهــذه ّ
ويوســعون الـ ـتّزامهم كعناصــر فاعليــن
حــص المعلّمــون ،وحدهــم أو مــع آخر يــن ،ويج ـدّدون
العمل ّيــة التــي بهــا يتف ّ
ّ

يف ال ـتّغيير ليشــمل الغايــة األخالق ّيــة مــن التّعليــم؛ والتــي بواســطتها يكتســبون ويطـ ّورون بشــكل نقــديّ المعــارف
ّ
والكفايــات وال ـ ّذكاء الوجــداينّ ّ
والشــباب والزّمــاء
الضرور يّــة للتّفكيــر والـ ـتّخطيط والممارســة المهن ّيــة مــع االوالد
طــوال حياتهــم التّعليم ّيــة» ).(Day & Sachs, 2004
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أن التّطويــر المهنــيّ ال يمكــن فصلــه عــن ال ّتط ـ ّور اإلنســاينّ بشــكل عــا ّم .فهــذا االخيــر مرتبــط
ويجــد بعــض الباحثيــن ّ
الســائدة و (Formosinho, Machado,
بتغ ّيــر المواقــف والعــادات وتعديــل الــتّموضع وإعــادة الــتّموضع والقواعــد ّ
).Oliveira Formosinho, 2010
كمــا توافــق باحثــون علــى تعر يــف التّطويــر المهنــيّ علــى أنّــه مجموعــة الـ ـتّح ّوالت الفرديّــة والجماع ّيــة لكفايــات
ومك ّونــات مــن الهويّــة ،مع ّبــأة أو يمكــن تعبئتهــا يف وضع ّيــات مهن ّيــة ) Demailly, 1994و .(Barbier, Chaix,
إن مصطلــح «التّطويــر المهنــيّ» يصــف العمل ّيــة التــي بواســطتها يح ـدّث المهن ّيــون ممارســتهم .وهنــاك مفاهيــم
ّ
ـمى التّطويــر المهنــيّ :تطويــر المعــارف والمهــارات للفــرد باإلضافــة إىل خبرتــه كمعلّــم
ـ
س
م
ـت
ـ
ح
ت
ـوي
ـ
ض
تن
ـرى
ـ
خ
أ
ـة
ـ
هام
ّ
ّ
()Caena, 2011؛ تطويــر الكفايــات المهن ّيــة ) McLaughlin, 1995و (Darling-Hammond؛ تطو يــر الموقــف
المهنــيّ ()Perrenoud, 1999؛ ومســؤول ّية المهن ّييــن يف عالقتهــا بكفاياتهــم ودورهــم.
أن مــن األجــدى اتّبــاع
نظ ـ ًرا لالختالفــات يف الـ ـتّعريفات المتعلّقــة بمصطلــح ال ّتط ـ ّور المهنــيّ بشــكل عــا ّم ،يتب ّيــن ّ
ً
عامــا
منهج ّيــة موضوع ّيــة يف هــذه الدّراســة تعتمــد إطــا ًرا مفاهيم ًّيــا ًّ
وتوصيفــا واسـ ًـعا لمفهــوم التّطويــر المهنــيّ
المســتوحى مــن أطروحــة كور يــن أمبــرواز ( )Ambroise, 2016التــي ُتبــرز الخصائــص األساسـ ّية لهــذا المصطلــح.
تمت دراســتها:
فهــي ُتبــرز خمســة عناصــر مم ّيــزة بشــكل خـ ّ
ـاص مــن مجموعــة ال ـتّعريفات النّاتجــة مــن األعمال التي ّ
وإمــا كمجموعــة مــن التّعلّمــات ،أو أ كثــر
إمــا كمجموعــة مــن األنشــطة أو المواقــفّ ،
( )1طبيعتــه :يمكــن ال ّنظــر إليــه ّ
جهــا يف
مــن ذلــك ،كعمل ّيــة .وهــو يوصــف بأنّــه دينامــيّ ومســتم ّر لتأكيــد اندراجــه يف ســياق زمنــيّ وتطـ ّوريّ ،ويكــون مو َّ
بعــض األحيــان ومحـدّد المــكان والزّمــان إلتاحــة غرســه يف ســياق الموجــود لترســيخه يف ســياق ومشــروع مع ّينيــن.
( )2عملــه :لــه طابــع تق ّدمــيّ ،تدريجــيّ وإيجــايبّ (فهــو يحــدث تح ـ ّوالت أو تغييــرات ،أو تعلّمــات أو تحســينات يف
الممارســة) )3( .موضوعــه :تكــون ال ـتّحوالت علــى مســتويَين إثنيــن :الكفايــات العائــدة لفعــل العمــل ،أي أن يقــوم
بــأداء مهنتــه ،ومك ّونــات الهويّــة ســواء كانــت نفسـ ّية أو اجتماع ّيــة ،والمرتبطــة بفعــل يكــون ،أي أن يكــون يف مهنتــه.
( )4غايتــه :ثالثــة مســتويات مــن الغايــات تنبثــق مــن الـ ـتّعريفات؛ ير بــط المســتوى األ ّول الغــرض مــن التّطويــر
المهنــيّ بالمعلّــم (تحســين ممارســته) ،ويصــف المســتوى ال ّثــاين التّطو يــر المهنــيّ الــذي يــؤدّي إىل تحســين تعلّمــات
المتعلّميــن ،فيمــا يضــع المســتوى األخيــر التّطويــر المهنــيّ يف إطــار عــا ّم شــامل هدفــه ليــس فقــط تحســين نظــام
التّعليــم ) (Guskey, 1989; Huberman, 1994ولكــن ً
أيضــا لحــظ غايــة أدب ّيــة معنو يّــة وأخالق ّيــة Day( .وSachs،
.)2004
( )5أطرافــه الفاعلــة :للمعلّميــن كأفــراد لديهــم خصائــص تم ّيــز ًّ
كل منهــمّ ،إل أنّهــم شــركاء يف هــذا ال ّتط ـ ّور و ُينظــر
إليهــم علــى أنّهــم فاعلــون أساسـ ّيون يف تطويــر أنفســهم .ومــع ذلــك ،علــى ال ّرغــم مــن كونهــم وحدهــمّ ،إل أنّهــم ليســوا
ّ
المؤسســة) عنصـ ًرا ال غنــى عنــه لل ّتحـ ّوالت
المنظمــة أو
ألن المز يــد مــن األبحــاث تَعتبــر الجماع ّيــة (الزّمــاء،
معزوليــن ّ
ّ
المهن ّيــة.
المهني للمدير.
نواتج دراسة التّطوير
ّ
ً
كل مجموعــة مــن هــذه ّ
الشــواهد
ينــدرج تحــت مدخــل « التّطويــر المهنــيّ للمديــر» ( )34عنوانًــا
مختلفــا وتنضــوي ّ
تحــت  5عناويــن جزئ ّيــة وفا ًقــا للرســم  21والجــدول  .17ومــا يســترعي االنتبــاه يف نطــاق هــذه القــراءة هــو ال ـتّفاوت
المرمــزة لجهــة عــدد ّ
كل واحــدة منهــا.
الكبيــر بيــن العناويــن الجزئ ّيــة
الشــواهد التــي تغـ ّذي ّ
ّ
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

إن إعــادة ترتيــب الجــدول مــع لحــظ عــدد ّ
الشــواهد يمكــن أن تســهم يف إلقــاء ّ
الضــوء علــى بعــض العناصــر
لذلــك ّ
الســياق
الجوهر يّــة التــي تتــازم مــع مفهــوم التّطويــر المهنــيّ لجهــة طبيعتــه وغاياتــه وطبيعــة األطــراف الفاعلــة يف ّ
التّر بــويّ.
العامة
المهني للمدير مع نسبة عدد العناوين الجزئ ّية ضمن العناوين
جدول  17ال ّتطوير
ّ
ّ

جدول 17
العامة
المهني للمدير مع نسبة عدد العناوين الجزئ ّية ضمن العناوين
ال ّتطوير
ّ
ّ
العنوان

دراسات
ومشاريع

أدب ّيات

انظمة
وقوانين

استراتيج ّيات
وسياسات

المجموع

عدد
العناوين
الجزئ ّية

تدريب
المدير

64

60

7

4

135

14

%

28%

منظومة
التّطوير
المهنيّ

70

44

6

4

124

8

26%

تقويم أثر
التّدريب

40

33

6

3

82

5

17%

متابعة
المدير

43

26

6

3

78

2

16%

التّقويم
ال ّذايت
للمدير

43

11

6

4

64

5

13%

المجموع

260

174

31

18

483

34

100%
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تدريب المدير (اآلل ّيات والمواضيع /المضامين)

> مصطلح التّدريب.

يتكـ ّرر مصطلــح « التّدر يــب» الــذي يكـ ّون العنــوان ال ّرئيســيّ يف مدخــل «التّطو يــر المهنــيّ للمديــر» أو مــا يواز يــه مــن
ـم مــن العناويــن الجزئ ّيــة الــواردة يف هــذه المجموعــة المؤلّفــة
مفــردات تنــدرج يف الحقــل المعجمــيّ ذاتــه يف عــدد مهـ ّ

ثمانيــة عناويــن هــي:
مــن ّ

 1.تدريب المدير (شاهد عدد )60
 2.التّدريب الميداينّ (شاهد عدد )2
 3.تدريب المدير المبتدئ بالخدمة (شاهد عدد )3
 4.تحليل الحاجات (شاهد عدد )6
 5.التّدريب (شاهد عدد )3
 6.التّعلّم من األقران (شاهد عدد )4
 7.الوصاية (شاهد عدد )5
 8.المتابعة ّ
الشخصية (شاهد عدد )27
ُرصــدت ( )110شــواهد مــن أصــل ( )135مب ّينــة أعــاه ،وهــي تنــدرج يف مســار التّدر يــب الهجيــن العــا ّم القائــم مــن
جهــة علــى ال ّدمــج بيــن التّدر يــب عــن قــرب والتّدر يــب مــن بعــد يف فتــرة زمن ّيــة مدروســة تؤمــن االنتقــال مــن ا كتســاب
التّعلّمــات الجديــدة أثنــاء ال ـدّورة إىل الـ ـتّطبيق الفعلــي ونقــل هــذه التّعلّمــات إىل مــكان العمــل يف إطــار ممارســات
الســابقة
مهن ّيــة مبن ّيــة علــى تغييــر الفعــل .يــؤدّي ذلــك إىل ادخــال تحويــات وتعديــات يف اســتراتيج ّيات العمــل ّ
التــي دأب التّر بــويّ علــى اســتخدامها يف عملــه اليومــيّ ويف عاداتــه .لذلــك مــن المفيــد اظهــار أهم ّيــة البعــد الزّمنــيّ
يف المشــروع التّدريبــيّ القائــم علــى التّدر يــب العــا ّم والمتابعــة والوصايــة وتعلّــم األقــران .ويرتكــز هــذا المســار الهجيــن
ـكل منهــا أهــداف خاصــة وهــي تتعلّــق بمفهــوم
مــن جهــة أخــرى علــى اســتخدام أشــكال متن ّوعــة مــن التّدر يــب ولـ ّ
الموا كبــة التّربويّــة ّ
الضرور يّــة ألنّهــا تســتند إىل الحــوار وال ّنقــاش وتبــادل اآلراء وال ـتّفك ّر الـ ّذايتّ يف األداء الــذي قــام بــه
ـكل إيجاب ّيــة وانفتــاح
التّر بــويّ .وتعــود هــذه الديناميك ّيــة التّفاعل ّيــة إىل حضــور «الوصــي» الــذي يتابــع المتــد ّرب بـ ّ
لكــي يصــل إىل تجــاوز العقبــات التــي تواجهــه علــى األرض وبنــاء ممارســات مهن ّيــة فاعلــة يف الواقــع لجهــة تحســين
نتائــج التّعلّــم.

المهني.
> التّطوير
ّ

أمــا مصطلــح التّطويــر المهنــيّ والعناويــن األخــرى التــي ترتبــط بــه فيمكــن ذكــر تأميــن مــوارد (شــاهد عــدد )3
ّ
ومشــروع التّطويــر المدرســيّ (شــاهد عــدد .)6
كمؤسســة تربويّــة
يتماشــى العنــوان « مشــروع التّطويــر المدرســيّ» مــع مفهــوم «التّطو يــر التّر بــويّ» يف المدرســة
ّ
تلجــأ إىل اختيــار المشــروع كشــكل مــن أشــكال الـ ـتّدخالت التّربويّــة والتــي تهــدف إىل تحســين مــوارد المدرســة،
البشــر يّة منهــا والتّربويّــة واإلدار يّــة والماديّــة ...ويف هــذا اإلطــار ،يتمحــور التّطو يــر التّر بــويّ حــول الفرد-الفاعــل وحــول
المؤسســة بشــكل عــا ّم ويــؤول ذلــك إىل فهــم التّطو يــر التّر بــويّ كمنهــج تنظيمــي أ كثــر تركي ـزًا
المجموعــة وحــول
ّ
السياس ـ ّية والتّربويّــة.
علــى الـ ـتّوجيهات -التّعليمــات ّ
للمؤسسة يمكن وضع العناوين الجزئ ّية اآلتية يف خانة «مشروع التّطوير المدرسيّ»:
ّ
ويف المنظور التّطويريّ
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 1.تحديد مسؤول ّيات المدير (شاهد عدد )2
 2.تحديد دور المدير (شاهد عدد )4
 3.ممارسات بيداغوج ّية تعليم ّية (شاهد عدد )7
 4.سيكولوجيا األطفال (شاهد عدد )2
 5.البحث (شاهد عدد )1
إن ال ّتطـ ّور المهنــيّ يح ّفــز علــى التّعلّــم الــذي يأخــذ شــكال جديـدًا بعــد أن يعيــد الفــرد تنظيمــه وترتيبــه عبــر دمــج موارد
ّ
يوصــف جنكنــز
.
ـي
ـ
ن
المه
ـري
ـ
ي
ّطو
ت
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ـل
ـ
ع
الف
ـات
ـ
ن
و
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يف
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ـ
ه
ـة.
ـ
ف
مختل
ـات
ـ
ي
وضع
ـياق
ـ
س
يف
ـدة
ـ
ي
جد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وبوشــيه دورة تحـ ّول ذات أر بــع مراحــل ) Jenkins, 2004و  (Boucherأنظــر جــدول .18
جدول  18مراحل ال ّتح ّول بحسب جنكنز وبوشي 2004

جدول 18
مراحل ال ّتح ّول بحسب جنكنز وبوشي 2004
1

يشوبه انعدام األمان أمام الـتّغيرات القادمة -إدراك  /تص ّور

2

استكشاف الممارسات الجديدة واختبارها

3

امتالك الممارسات مع الـتّصويبات ّ
الضرور يّة

4

السياق)
تمتين منفتح على األسئلة والـتّساؤل حول مالءمة النّشاط (للوضعية أو ّ

أساســا بوصفــه
ُينظــر إىل التّعلّــم باعتبــاره مك ّونًــا ال غنــى عنــه مــن مك ّونــات التّطويــر المهنــيّ كمفهــوم مع ّرفـةٌ طبيعتــه
ً
«مجمــوع تعلّمــات» ومعـ ّر ٌف عملــه كمثيــر أو بــادئ للتعلّمات.
يسـلّط اســتعراض األدب ّيــات لعمل ّيــة التّطويــر المهنــيّ ّ
إن الــتّعريفات المعطــاة
الضــوء علــى ثالثــة مناظيــر رئيسـ ّيةّ .
لهــذا المفهــوم ليســت ثابتــة بشــكل عــا ّم ،بــل علــى العكــس ،تتغ ّيــر وفاق ـا ً للمنظــور ال ّنظــريّ الــذي يســتند إليــه
المؤلــف :المنظــور ال ّنمــايئّ والمنظــور التّمهينــيّ ) (Uwamariya & Mukamurera, 2005ومنظــور االندمــاج
االجتماعــيّ ).(Vonk & Schiras, 1987; Sylla & De Vos, 2007

> مصطلح التّع ّلم.

هنــاك بعــدان مح ـدّدان للتعلّــم يف مــكان العمــل :التّعلّــم اإلجــرايئّ والتّعلّــم الموضعــيّ و (Pont, Nusche،
) .Moorman, 2008يشــتمل التّعلّــم اإلجــرايئّ علــى األفــراد (عــادة يف فــرق أو مجموعــات عمــل) يف تعلّمهــم مــن
خــال حـ ّ
ـل المشــكالت المنتظــم حــول االحتياجــات أو المشــكالت التّنظيم ّيــة الحقيق ّيــة ]...[ .االهتمــام ال ّرئيســيّ
معــا لفهــم مــا يكمــن
يكمــن يف التّعلّــم العــام .علــى ســبيل المثــال ،عندمــا يعمــل المعلّمــون ومديــر المدرســة ً
ـل هــذه
ـل هــذه االختالفــات ،يمكنهــم حـ ّ
وراء االختالفــات يف معاييــر تســجيل المتعلّميــن مــن معلّــم إىل آخــر ،لحـ ّ
المشــكالت .المشــاكل وتبســيط المعاييــر علــى مســتوى المدرســة لتصنيــف المتعلّميــن ،لك ّنهــم تعلّمــوا ً
أيضــا
معــا ،وكســر الحواجــز التــي تعــزل المعلّميــن بعضهــم عــن بعــض ،وتحديــد واســتخدام الخبــرة القياديّــة التــي
العمــل ً
يمكــن توزيعهــا بيــن المعلّميــن ).(Pont, Nusche, & Moorman, 2008
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الســياق نفســه الــذي يخلــق الحاجــة إىل المهــارات والــذي يجــب
يشــير التّعلّــم الموضعــيّ إىل إجــراء تجر بــة التّعلّــم يف ّ
تنفيــذ هــذه المهــارات فيــه أو هــذا التّعليــم المكتســب .تســاعد مراجعــة الممارســات والوضع ّيــات المهن ّيــة التــي
أثــارت جـ ً
ـدل واختالفــات يف وجهــات ال ّنظــر بيــن األطــراف يف المجتمــع المدرســيّ يف مرحلــة مع ّينــة علــى تشــكيل
دافع ّية يف هذا المحيط للمناقشــة وال ـتّحليل وال ـتّداول وال ـتّفك ّر والتّقويم التّطويري .يســهم ذلك يف تحفيز التّعلّم
ّ
والشــرح والحــوار بيــن األفــراد يف المجتمــع المدرســيّ أو بيــن مديــري المــدارس الذيــن يــودّون
مــن خــال المالحظــة
ّوصل إىل حلــول مبن ّيــة علــى الخبــرات وال ـتّجربة.
دراســة حالــة مهن ّيــة وال ـت ّ
بعــض ّ
الشــروط التــي تعمــل علــى تحســين التّعلّــم هــي نفســها يف التّعلّــم بالممارســة ويف التّعلّــم الموضعــي)1( :
الخاصــة بهــم والقيــادة )2( .ال ـتّفكير ال ّنقــديّ ،حيــث
االســتباق ّية ،أي أن يتــولّ المتعلّمــون مســؤول ّية تجر بــة التّعلّــم
ّ
يوضــح المتعلّمــون االفتراضــات ،الخف ّيــة يف كثيــر مــن األحيــان ،الكامنــة وراء الموقــف ويتســاءلون عنهــا عالن ّيــة)3( .
ـاص ورؤ يــة األشــياء مــن وجهــة نظــر اآلخر يــن،
اإلبــداع ،حيــث يتمكّــن المتعلّمــون مــن ال ّنظــر إىل مــا وراء منظورهــم الخـ ّ
بحيــث يمكــن إنتــاج الحلــول المبتكــرة ).(Pont, Nusche, & Moorman, 2008
مهمــا باإلضافــة إىل التّدر يــب ال ّرســميّ يف تنميــة مهــارات مديــر المدرســة .تفيــد األبحــاث
يلعــب التّعلّــم العملــيّ دو ًرا
ًّ
ـاص
بأنّــه ،وفا ًقــا لقــادة أو إدار يّيــن يف مجــال التّعليــم الف ّنــيّ ،هنــاك خمســة أنــواع مــن الخبــرات مفيــدة بشــكل خـ ّ
لتط ّورهم كقادة )1( :مها ّم ذات مســؤول ّيات جديدة أو متزايدة )2( .التّخصيصات للمناصب المنشــأة ا حدي ًثا)3( .
قضايــا المــوارد البشــر يّة
ّ
الحساســة مثــل الفصــل )4( .ال ـتّوجيه واإلرشــاد وال ّدعــم )5( .العمــل مــع مشــرف أو وصــيّ
).(Pont, Nusche, & Moorman, 2008

المدرسي.
السياق
> التّطوير
المهني يف ّ
ّ
ّ

التّطويــر المهنــيّ للمديــر عمل ّيــة تعلّــم طويلــة تقــوم علــى المــدى البعيــد ببنــاء وإعــادة بنــاء معرفتــه اســتنادًا إىل إجــراء
متبــادل بيــن األنــواع المختلفــة للمعرفــة .وهــو كذلــك عمل ّيــة تعلّــم فرديّــة وجماع ّيــة ترتكــز علــى ا كتســاب المعــارف
التــي بدورهــا تح ّفــز إثــارة الـ ـتّح ّوالت يف طريقــة عمــل الفرد-الفاعــل ،وتعتمــد ً
أيضــا علــى إشــراك الفاعــل يف مســار ٍ
ونهــج تعــاوينّ وجماعــيّ.
أن مديــر المدرســة يف األســاس معلّــم مســؤول عــن ممارســة مهنــة التّعليــم وفا ًقــا لألنظمــة المرع ّيــة اإلجــراء
بمــا ّ
المؤسســة ،يكــون قــد تــد ّرج أثنــاء مســاره التّر بــويّ مــن مرحلــة إىل
ـكل واجباتــه التّعليم ّيــة والتّربويّــة يف
والقيــام بـ ّ
ّ
أُخــرى لكــي بتمكّــن مــن الكفايــات المهن ّيــة المنوطــة بمهنــة المعلّــم ،لجــأت الدّراســة أ ّوال ً إىل اســتعراض توصيــف
توصــف مراحــل التّطويــر المهنــيّ للمعلّــم ألنهــا تش ـك ّل ال ّركائــز األساس ـ ّية للتّر بــويّ الــذي هــو
بعــض ال ّنمــاذج التــي ّ
معــا مــن المتعلّميــن ومــن المعلّميــن.
قر يــب يف آن ً

المهني لمديري المدارس طوال حياتهم المهن ّية.
> مراحل التّطوير
ّ

لتحمــل المســؤول ّيات المنوطــة بــاإلدارة وتســيير المدرســة ،مــا يتطلّــب مهــارات وكفايات وقدرات
المديــرون مدعـ ّوون
ّ
تســاعدهم علــى ممارســة مهنــة المديــر .لذلــك يجــب تحضيــر المدير يــن عبــر اإلعــداد األساســيّ والتّدر يــب المســتم ّر
ـكل أبعادهــا لكــي
والمتابعــة إىل بنــاء مروحــة الكفايــات المهن ّيــة المتن ّوعــة التــي تمك ّنهــم مــن مزاولــة هــذه المهنــة بـ ّ
يصلــوا إىل النّتائــج المتوخّــاة لجهــة تحســين نوع ّيــة التّعلّــم والح ـ ّد مــن الـ ـتّس ّرب المدرســيّّ .
إن المســار التّدريبــيّ
المســتم ّر والدّائــم يطـ ّور ممارســات المديــر المهن ّيــة ويؤ ّهلــه للعــب دوره المحــوريّ يف المدرســة.
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أن أنشــطة التّطويــر المهنــيّ يجــب أن تكــون مســتم ّرة وســياق ّية وسلســة،
يعتقــد خبــراء التّطويــر المهنــيّ للمدير يــن ّ
وأن تستند إىل التّعلّم المسبق وأن تستم ّر يف جميع مراحل حياة المدير المهن ّية (Pont, Nusche, & Moorman,
ّ
للمرشــحين لمنصــب مديــر المدرســة ،خــال فتــرة
) 2008ومــن النّاحيــة المثال ّيــة ،ينبغــي تطويــر المهــارات اإلشــراف ّية
العامــة للمدرســة ويبنــي المكتســبات
يوســع المنظــور وال ّرؤ يــة
ـم ّ
ّ
الســنة األوىل .ثـ ّ
إن التّدر يــب المســتم ّر ّ
الـ ـتّهيئة أو ّ
الجديــدة علــى قاعــدة خبــرة مديــر المدرســة التــي تــزداد وتنضــج مــع الوقــت ،مــا يســمح بفهــم متطلّبــات الوظيفــة
ومعاييــر األداء لهــذه المهنــة .وعلــى أســاس هــذه القاعــدة ،يمكــن للمدير يــن األكثــر كفــاءة أن ينقلــوا معارفهــم
ـل خبــرة ،مــا يــؤدّي إىل تــولّ هــؤالء مهــا ّم ال ـتّوجيه وال ّدعــم وال ّنصــح .هــذا ال ّنــوع
ومهاراتهــم وحكمتهــم إىل زمالئهــم األقـ ّ
مــن القيــادة المدرسـ ّية يفتــح آفا ًقــا جديــدة ويحيــي ال ـتّفكير وتبــادل اآلراء حــول الممارســات المهن ّيــة للمديــر(.)ibid
وتذكر األبحاث المراحل اآلتية:

األساسي.
> اإلعداد
ّ

ّ
المنظمــة لديهــا برامــج أ ّول ّيــة تركّــز علــى تطو يــر الكفايــات المهن ّيــة يف
حــوايل نصــف الـدّول التــي شــاركت يف دراســة
متخصصــة .تســتغرق
إدارة المدرســة .غال ًبــا مــا تــؤدّي هــذه البرامــج إىل الحصــول علــى درجــة أو شــهادة جامع ّيــة
ّ
ـن بعضهــا يســتغرق مــن
الـدّورات التّدريب ّيــة يف جميــع البلــدان التــي فيهــا تدر يــب أ ّويلّ عــادة عاَميــن بــدوام جــز يئّ لكـ ّ
إن اإلعــداد األساســيّ لمهنــة المديــر هــي مرحلــة إلزام ّيــة يف معظــم هــذه ال ـدّول لكــي يكــون لــه
 12إىل  18شــه ًراّ .
الحـ ّـق الوظيفــيّ يف ممارســة هــذه المهنــة
إن
هنــاك آراء مختلفــة حــول شــكل التّطويــر المهنــيّ أو التّدر يــب وطبيعتــه :االختيــار مــا بيــن اإللزامــيّ والـ ـتّطوعيّّ .
الصفــة اإللزام ّيــة التــي تجعــل ا كتســاب المؤ ّهــات أو ّ
ـرطا للوصــول إىل الوظائــف اإلدار يّــة القياديّــة ،أو
الشــهادات شـ ً
ّ
ـرطا لالحتفــاظ بمديــري المــدارس الحال ّييــن ،تعتبــر مرغوبــة مــن قبــل صانعــي القــرار وذلــك لتحســين جــودة
ـ
ش
ـى
ـ
ت
ح
ً
إدارة المدرســة .ويف هــذا المنظــور يمكــن أن تســاعد البرامــج اإللزام ّيــة يف الـدّول يف مواءمــة هــذه البرامــج مــع أهــداف
أن التّدر يــب اإلجبــاريّ ال يتــرك ح ّر يّــة كافيــة لتطو يــر أنــواع مختلفــة مــن التّدر يــب ،كان ال بــد
الدولــة وأولويّاتهــا .رغــم ّ
من التّركيز بشــكل كبير على البرامج الوطن ّية كإطار عمل لإلعداد والتّدريب للمناصب القياديّة (Pont, Nusche,
) & Hopkins, 2008فضـ ًـا عــن وحــدات الـ ـتّدريس ،يتألــف هــذا اإلطــار مــن  13معيــا ًرا أساس ـ ًّيا لل ّنجــاح مســتمدة
مــن الدّراســات التــي تركّــز علــى قــادة المــدارس الذيــن نجحــوا يف تحســين النّتائــج التّعليم ّيــة ،ال سـ ّيما يف المــدارس
ـسبع
ـم نســبة عاليــة مــن المتعلّميــن،
ً
وخصوصــا الذيــن عندهــم صعوبــات تعلّم ّيــةّ .
التــي تضـ ّ
أمــا بال ّنســبة للوحــدات ال ـ ّ
عشــرة ،فهي تهدف إىل تطوير المهارات المتعلّقة ،على ســبيل المثال ،باســتخدام البيانات المفيدة إلدارة ال ـتّغيير،
وإنشــاء ثقافــة تعليم ّيــة تهــدف إىل الـ ـتّم ّيز ،والتّطويــر المهنــيّ ،وبنــاء الفر يــق ،وال ّدعــم ،ومراقبــة برنامــج الـ ـتّدريس،
وإدارة أنشــطة التّعليــم والتقويــم ،واإلشــراف علــى ا كتســاب المعرفــة األساسـ ّية ،وإقامــة دورات تدريب ّيــة وترتيبــات
فعالــة للمدير يــن.
توجيه ّيــة ّ
يمكــن تجميــع الوحــدات يف مك ّونــات مختلفــة تتوافــق مــع احتياجــات المدير يــن يف مواقــف مع ّينــة :تحســين
المدرســة كنظــام ،وتحســين المناهــج والـ ـتّدريس ،وتحســين االســتعداد للقيــادة .اس ـتُخدم هــذا البرنامــج للتّدر يــب
ـم االعتــراف بأكثــر مــن
األ ّويلّ للمدير يــن والتّطويــر أثنــاء الخدمــة لفــرق القيــادة يف  48واليــة يف الواليــات الم ّتحــدة ،وتـ ّ
 2000مــد ّرب علــى أنّهــم مؤ ّهلــون لتطبيقــه.

> برامج االندماج.

متعم ًقــا يف جوانــب أخــرى ،بمــا يف ذلــك
دائمــا اختيار يّــة ،تدري ًبــا
تتضمــن برامــج الـ ـتّأهيل ،التــي تكــون
يمكــن أن
ً
ّ
ّ
القانون ّيــة والمال ّيــة التــي تتعلّــق بمهنــة المديــر ،باإلضافــة إىل وحــدة تدريب ّيــة مبن ّية على المتابعة والوصاية (module
الســنوات القليلــة األوىل يف الوظيفــة ،لمســاعدة المدير يــن الجــدد ،وباإلضافــة إىل تأســيس
) de mentoratخــال ّ
شــبكات ال ّدعــم التّعاون ّيــة وتطويرهــا ووضعهــا يف خدمــة المدير يــن الجــدد.
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

الســويد يخضــع
لــدى بعــض ال ـدّول خبــرات يف برامــج االندمــاج ،فبرنامــج التّدر يــب الوطنــيّ لمديــري المــدارس يف ّ
المديــرون الـ ـتّنفيذيّون بعــد عاميــن تقري ًبــا علــى شــغلهم هــذا المنصــبُ .يط ّبــق هــذا البرنامــج علــى مــدى عاميــن
ويتضمــن حــوايل ثالثيــن نــدوة تدريب ّيــة تهــدف إىل تمكيــن قــادة المــدارس مــن معرفــة ال ّنظــام المدرســيّ الوطنــي
ّ
ّ
والشــبكات
خصوصــا علــى مســتوى المجتمــع المحلّــيُّ .يعتبــر ال ّدعــم المق ـدّم مــن الزّمــاء
ـل
ـ
ض
أف
ـكل
ـ
ش
ب
ـه
وفهمـ
ً
مهمــا يف هــذا التّدر يــب.
التّعاون ّيــة المهن ّيــة عنص ـ ًرا
ًّ
أن البرنامــج يكســر العزلــة عــن المدير يــن المعن ّييــن ويعـزّز تطويــر ّ
الصــدد
يظهــر ال ـتّقرير ّ
الشــبكات المهن ّيــة ،ويف هــذا ّ
أن أ كثــر مــا يهــم يف وظيفتهــم األوىل هــو أن يكــون لديهــم «شــخص يتحدثــون إليــه» .يالحــظ
أشــار المديــرون إىل ّ
الســنوات ال ّثــاث أو األر بــع األوىل مــن الممارســة فتــرة حرجــة للتّعلّــم وال ّدعــم .يف الواليــات الم ّتحــدة،
الباحثــون ّ
أن ّ
إن ال ّدعــم واإلرشــاد مــن زميــل متمـ ّرس هــو حاجتهــم
نصــف المســتجيبين مــن المدير يــن يف هــذه الدّراســة يقولــون ّ
ّ
لتلقــي ال ّدعــم الدّاخلــيّ.
األ ّول ّيــة
ضمــن إطــار برامــج ال ّدمــج ،يوجــد يف النّمســا برنامــج تعريفــيّ راســخ يســاعد مديــري المــدارس علــى ا كتســاب
المهــارات األساس ـ ّية التــي تفــرض علــى المدير يــن أن يخضعــوا يف البدا يــة للتّدر يــب اإلداريّ والـ ـتّحضير للجوانــب
لعاميــن،
مهامهــم .يشــمل البرنامــج ،الــذي يســتم ّر
القانون ّيــة والمهــا ّم اإلدار يّــة يف غضــون أر بــع ســنوات مــن تــولّ
َ
ّ
ُ
ّ
منظمــة يف وحــدات تدريب ّيــة أساس ـ ّية ومراحــل تعلّــم فرديّــة .أجر يــت دراســة لتقويــم
مراحــل دراس ـ ّية مختلفــة،
ّحسن يف مهــارات مديــري المــدارس المرتبطــة بهــذه البرامــج التّدريب ّيــة .وسـلّط هــذا التّقييــم ّ
الضــوء علــى بعــض
ال ـت ّ
العناصــر األساس ـ ّية المتعلّقــة بهيــكل برامــج الـ ـتّكامل ومحتواهــا .ويف هــذا المنظــور ،اقتــرح المســتجيبون بعــض
الـ ـتّحسينات تقضــي بــأن يســتجيب التّدر يــب بشــكل أفضــل لالحتياجــات الحقيق ّيــة وأن يكــون يف ســياقه؛ اذ مــن
المرغــوب فيــه ً
أيضــا أن يقــدم البرنامــج التّدريبــيّ توازنًــا جيـدًا بيــن الدّراســة الفرديّــة وعمــل المشــروع والعمــل مــع
األقــران والـ ـتّوجيه الفــرديّ والجماعــيّّ ،
ألن هــذا المســار ير بــط التّدر يــب بالتّطويــر المهنــيّ
).(Pont, Nusche، & Moorman, 2008

> التّدريب أثناء الخدمة.

يف العديــد مــن البلــدان برامــج التّدر يــب أثنــاء الخدمــة ،وتتم ّيــز بتنـ ّوع كبيــر يف آل ّيــات العمــل وطرائــق ال ّدعــم والتّدر يــب
والموا كبــة .ويف العديــد مــن البلــدان برنامــج تدريبــيّ منتظــم وقيــد الـ ـتّنفيذ ُيســتخدم يف خدمــة مديــري المــدارس
لمـدّة عــام أو أ كثــر علــى أســاس ال ّتفـ ّرغ الجــز يئّ ،وتســاعد مديــري المــدارس علــى الــتّفكير يف مهنتهــم والعمــل مــع
مدير يــن آخر يــن لتطويــر ممارســاتهم.
يف تشــيلي ،نُ ّفــذ برنامــج تطويــر القيــادة يف عــام  2006لدعــم التّطويــر المهنــيّ لقــادة المــدارس وفــرق القيــادة ،وكذلك
ـم
لتحديــد وتعز يــز الممارســات المتوافقــة مــع إطــار عمــل القيــادة
ّ
الفعالــة يف المــدارس والمؤسســات التّعليم ّيــة .يتـ ّ
وتنظــم الجامعــات ً
ّ
أيضــا
ضمــان تطبيــق هــذا الجهــاز مــن قبــل الجامعــات مــن خــال االجتماعــات اإلقليم ّيــة لألقــران.
دورات تدريب ّيــة فرديّــة واجتماعــات وورش عمــل وأنشــطة عمل ّيــة يف المــدارس .كانــت النّتائــج إيجاب ّيــة للغايــة ألنّــه
يف اســتطالع أُجــريَ بيــن المشــاركين ،قــال ( )71%مــن المدير يــن إنّهــم وجــدوا هــذا الجهــاز مفيـدًا للغايــة و()98%
أن التّدر يــب الــذي ّ
تلقــوه ســاعدهم علــى تحســين قدرتهــم علــى ممارســة الوظائــف اإلدار يّــة والتّربويّــة ،ال
أفــادوا ّ
ّ
الموظفيــن،
ـل النّزاعــات ،وضمــان الجــودة المتعلقــة باالســتراتيج ّيات التّربو يّــة ،وتحفيــز
س ـ ّيما يف مــا يتعلّــق بحـ ّ
وتطويــر ال ّتعــاون.
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علــى قــادة المــدارس أن يمتلكــوا اليــوم المهــارات ّ
اللزمــة إلدارة المــوارد االســتراتيج ّية ،ولتوجيــه التّعليــم والتّعلّــم.
ح ـدّدت أربعــة نمــاذج لتقديــم الخدمــات المتعلّقــة بالتّدر يــب والتّطويــر المهنــيّ ،ال س ـ ّيما يف فتــرة مــا قبــل
وقــد ُ
التّوظيــف .وتتمثــل أفضــل مســاهماتهم يف نقــل ،علــى وجــه الخصــوص )1( ،الخبــرة يف مجموعــة متوازنــة مــن
للمؤسســات ونظــام التّعليــم (بــدال ً مــن وجهــات
الموضوعــات )2( .القــدرة علــى االســتجابة لالحتياجــات الحقيق ّيــة
ّ
المتأصلــة يف التّخصصــات األكاديم ّيــة )3( .تحديــد ســياق المعرفــة والمهــارات يف أنــواع مختلفــة مــن
ال ّنظــر النّظر يّــة
ّ
البيئــات المدرس ـ ّية (المؤسســات يف مرا كــز المــدن ،علــى ســبيل المثــال) )4( .آل ّيــات لتلبيــة االحتياجــات الحرجــة
ّ
المنظمــة التــي
ـم أ كثــر ليــس طبيعــة
ونقــص قــادة المــدارس (يف المناطــق ال ّر يف ّيــة ،علــى ســبيل المثــال) إذ ّ
إن مــا يهـ ّ
والســياق والمرونــة وال ـتّوافق مــع
تقـدّم التّدر يــب ،ولكــن ضمــان تلبيــة الخصائــص المطلوبــة لحالــة مع ّينــة :الخبــرة
ّ
العامــة ).(Pont, Nusche, & Moorman, 2008
السياســات
ّ
ّ
تكمــن الحاجــة الحقيق ّيــة يف إعــداد قــادة علــى درا يــة بالنّظر يّــات وفاعلــة يف الممارســة لكــي يضــاف إىل العمــل
الســرير يّة .لذلــك
ال ّنظــريّ أو األكاديمــيّ التّعلّــم التّجريبــيّ القائــم علــى الخبــرة ،علــى الحــاالت الحقيق ّيــة والمالحظــة ّ
تهــدف البرامــج يف العديــد مــن البلــدان إىل إشــراك المتعلّميــن بشــكل أ كبــر يف إدارة تعلّمهــم ،باإلضافــة إىل ترســيخ
ـكل أبعادهــا يف مــكان العمــل ).(Darling-Hammond & McLaughlin, 1995
تنميــة مهاراتهــم بـ ّ
أن المعرفة بالمنهج وبمحتوى الموا ّد التّعليم ّية أساس ّية ألنها تشك ّل
حا ّ
من المنظور التّطويريّ للمدير يبدو واض ً
المرتكــزات ال ّرئيســة التــي ُتبنــى عليهــا العمل ّيــات التّربويّــة والتّعليم ّية-التّعلّم ّيــة .وعلــى أســاس هــذه المعرفــة ،ينشــأ
التّخطيــط المشــترك ضمــن الحلقــة وبيــن الحلقــات يف مختلــف المراحــل .المدرسـ ّية .ويم ّيــز الباحثــون بيــن المعرفــة
النّاجمــة عــن الخبــرة التــي يمارســها المعلّــم يوم ًيــا والتــي تــأيت مــن المعتــاد وال ّروتيــن ،وبيــن المعرفــة العمل ّيــة التــي
عمــا ســبق
ســبق وصــادق عليهــا المجتمــع التّر بــويّ أو التــي تنتمــي لســياق بحثــيّ .هــذا ال ّنــوع مــن المعرفــة يتم ّيــز ّ
ألنّــه يســتند إىل نظر يّــة الباحثيــن وأعمالهــم.

المهني بواسطة تصميم البرامج البحث ّية.
> التّطوير
ّ

يتضمــن المعرفــة ليــس فقــط
قائمــا علــى البحــث ،وأن
يجــب أن يكــون محتــوى برامــج تنميــة المهــارات القياديّــة
ً
ّ
بالمهارات القياديّة ،ولكن ً
أيضا بالتّعليم والتّطوير التّنظيميّ وال ـتّنفيذ .يتغ ّير المضمون وفا ًقا لألدب ّيات الموجودة
ـإن المهــارات األساسـ ّية التــي يجــب تطويرهــا عنــد قــادة المــدارس مــن أجــل إنجــاح اإلصــاح
حــول هــذا الموضــوع ،فـ ّ
التّعليمــيّ تتمحــور حــول القــدرة :علــى تطويــر المعرفــة لتعز يــز التّعليــم والتّعلّــم بشــكل أفضــل؛ علــى المشــاركة
يف صنــع القــرار ال ّتعــاوينّ وتوز يــع الممارســات القياديّــة ،وكذلــك علــى تفعيــل عمل ّيــات الـ ـتّغيير التّنظيمــيّ؛ علــى
المهــارات اإلدار يّــة لتحليــل البيانــات وال ـتّكنولوجيا واالســتفادة منهــا لدفــع جهــود تحســين التّعليــم (Pont، Nusche,
).& Moorman, 2008
وبعــد مراجعــة األدب ّيــات الحديثــة حــول التّطويــر المهنــيّ بشــكل عــا ّم ،اتّضحــت ضــرورة وضــع برنامــج دراســيّ دو ّ
يل
يســتهدف مديــري المــدارس ،ويســتند إىل العناصــر اآلتيــة )1( :التّعلّــم المتمحــور حــول الجانــب العملــيّ وال ـتّطبيقيّ.
( )2التّعلّــم أثنــاء تنفيــذ العمــل )3( .الوصايــة مــن قبــل مديــر ناجــح لديــه خبــرة يف إدارة المدرســة والتّعلّــم مــن
األقــران )4( .المتابعــة  /الموا كبــة الفرديّــة للمديــر )5( .التّقويــم الـ ـتّشخيصيّ ودراســة الحالــة وتقن ّيــة مجموعــات
التّركيــز.
ـل
الســياق المدرســيّ للمديــر وترتبــط بمفهــوم البحــث بأشــكاله المتعــددة ،ولعـ ّ
تنــدرج عمل ّيــة التّطويــر المهنــيّ يف ّ
أهمهــا يف علــوم التّربيــة «دراســة الحالــة» والبحــث النّوعــيّ المبنــيّ علــى فهــم الواقــع وآل ّيــات العمــل ونــوع
مــن ّ
وأشــكال الممارســات المهن ّيــة التّعليم ّيــة واإلدار يّــة التــي يســتخدمها التّربو يّــون يف المدرســة, .
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

أن بعــض الممارســين يف مجــال التّعليــم يتعاونــون مــع جامع ّييــن ضمــن إطــار بحــوث تتعلّــق بتحليــل
مــن المؤكّــد ّ
ممارســاتهم ،وتحليــل العمــل ،وطــرق بنــاء الكفايــات المهن ّيــة وغيرهــا مــن االفعــال التّربو يّــة .ويتــم ذلــك مــن أجــل
بنــاء عالقــات اســتكمال ّيه بيــن مختلــف أنــواع المعرفــة :المعرفــة النّظر يّــة ،المعرفــة بالخبــرة ،المعرفــة العمل ّيــة ،إلــخ.
وهكــذا ،يمكــن أن تتعايــش البحــوث يف ســياق التّطويــر المهنــيّ للمدير يــن يف جميــع المجــاالت المتعلّقــة بالعمــل
الخاصــة بالمدرســة.
التّر بــويّ وممارســة اإلدارة واإلشــراف وبالمشــاريع
ّ
يهــدف البحــث إىل بنــاء معرفــة عمل ّيــة منبثقــة مــن أرض الواقــع تلقــي ّ
الضــوء علــى الممارســات المهن ّيــة النّاجحــة
والمؤثــرة للمديــر و/أو للمعلّــم لجهــة مســاهمتها يف تحســين مســتوى التّعليــم يف المدرســة وجودتــه أو تعز يــز
نتائــج المتعلّميــن وازديــاد نســبة نجاحهــم أو تطويــر العالقــات الدّاخل ّيــة والخارج ّيــة للمدرســة .لذلــك تســهم الدّراســة
المؤسســات واألنظمــة التّربويّــة وتحســين برامــج اإلعــداد والتّدر يــب للعامليــن فيهــا بهــدف تقويــم
البحث ّيــة يف تطويــر
ّ
الفاعل ّيــة والجــدوى.

> البحث :وسيلة لدراسة أثر التّدريب.

تعمــل الفــرق البحث ّيــة علــى دراســة أثــر البرامــج التّربويّــة وتطويــر كفايــات األطر التّربو يّة ومبــادرات اإلعداد والتّدريب
وتقويــم فاعل ّيتهــا وإنتاج ّيتهــا يف تحقيــق جــودة التّعليــم وتدعيــم أداء ال ّنظــام التّر بــويّ .باتــت دراســة األثــر وقيــاس
المهتمــة بتحســين األداء يف
المؤسســات علــى أنواعهــا والتّربو يّــة منهــا،
حــة ال جــدال فيهــا يف
اإلنتاج ّيــة حاجــة مل ّ
ّ
ّ
برامــج إدارة العمل ّيــة التّربويّــة وتحقيــق جــودة مخرجاتهــا.
تم ّثــل أدوات جمــع المعطيــات يف إطــار البحــث اإلجــرايئّ سـ ً
ـبيل مم ّي ـزًا مــن ســبل تحو يــل المكتســبات التّعلّم ّيــة
المعرف ّية إىل وضع ّيات عمل ّية ميدان ّية ،تشــهد لقدرة فاعل البحث على ال ـتّفك ّر الشــخصيّ واالســتقاللية والمبادرة
اإلبداعيــة والتّقويــم ال ـ ّذايتّ ،يف إطــار اســتكمال التّدر يــب المهنــيّ المحــدود بتدر يــب مهنــيّ مســتدام ،يســهم يف
الســيرة المهن ّيــة
تطويــر ال ـ ّذات ،وتطويــر
المؤسســة والمهنــة ،وتحقيــق الجــودة .مــن هــذه األدوات والتّقن ّيــات :ســرد ّ
ّ
ّ
المصغــر (فر يــق بحثــيّ مــن كل ّيــة التّربيــة يف الجامعــة اللبنان ّيــة.)2019 ،
و«مواجهــة ال ـ ّذات» والتّعليــم
أهم ّيــة البحــث اإلجــرايئّ والميــداينّ يف مرحلــة مــا بعــد تدر يــب المعلّميــن وبدئهــم ممارســة المهنــة لجهــة تم ّثــل
أبــرزت ّ
ـهاما يف مســاعدة المتــد ّرب
مكتســبات التّعلّــم يف التّدر يــب ،وتحويلهــا وانتقالهــا إىل الممارســة المهن ّيــة العمل ّيــة ،إسـ ً
أن
ـتداما .ومــن الواضــح ّ
علــى التّقويــم الـ ّذايتّ واالســتقالل ّية والمبــادرة ال ـتّفكر يّة اإلبداع ّيــة ،وتطو يــر ذاتــه تطو يـ ًرا مسـ ً
الطويــل الــذي يطمــح إىل إنتاج ّيــة عميقــة ومفاعيــل بعيــدة األمــد.
ذلــك يخــدم تقويــم األثــر علــى المــدى ّ
المهني لمديري المدارس.
معايير التّطوير
ّ
يجــب أن يفــي التّطويــر المهنــيّ لمديــري المــدارس ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بالمعاييــر اآلتيــة )1( :االســتناد إىل مبــادئ
ّ
ّ
المرشــح ،علــى أســاس التّقويــم
للموظفيــن )2( .التّك ّيــف مــع احتياجــات
الفعــال
التّطويــر
ّ
ّ
وخطــة التّطو يــر للمعنــيّ
الفعالــة )4( .أن يكــون التّطويــر جــز ًءا
باألمــر )3( .اســتلهام مــن المؤ ّهــات والمهــارات التــي تم ّيــز اإلدارة المدرس ـ ّية
ّ
الصلــة )5( .تحديــد أهــداف قابلــة
عامــة متماســكة مرتبطــة بمشــاريع ال ـتّحسين االســتراتيج ّية ذات ّ
مــن ّ
خطــة تطويــر ّ
للقيــاس الكمــي لتقـدّم المتعلّميــن )6( .تلبيــة جميــع احتياجــات مديــر المدرســة يف جميــع مراحــل حياتــه المهن ّيــة.
الهامــة ).(Pont, Nusche, & Hopkins, 2008
( )7تقديــم إجابــة عــن سلســلة مــن أســئلة «التّصميــم»
ّ
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المهني للمدير.
تعريف مفهوم التّطوير
ّ
العامــة والـ ـتّرابط بيــن مختلــف العناصــر
إن مقار بــات مديــري المــدارس للتّطويــر المهنــيّ يعوزهــا أحيانًــا المالءمــة
ّ
ّ
ـم تدر يــب معظــم قــادة المــدارس كمعلّميــن ،مــا ال يضمــن ا كتســاب المهــارات
ـ
ت
ي
ـه
ـ
ن
أل
ـوم
ـ
ه
المف
ـذا
ـ
ه
ّل
ك
ـ
ش
ت
ـي
ـ
ت
ال
ّ
ّ
اللزمــة للتّعامــل مــع الوظائــف األوســع يف هــذه المهنــة عبــر بنــاء الكفايــات المهن ّيــة وتطويرهــا وفا ًقــا لإلطار المرجعيّ
ال ّرســميّ لهــذه المهنــة.
عموما يأخذ باالعتبار العناصر اآلتية:
إن تعريف التّطوير المهنيّ للمدير يف البلدان
ّ
ً
أ ّو ًل ،يرتكــز التّطويــر المهنــيّ علــى اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات مديــر المدرســة عبــر توصيــف مجموعــة مــن الكفايــات
المهن ّيــة المتن ّوعــة التــي علــى المديــر الـ ـتّمك ّن منهــا وتطويرهــا .تص ّنــف الكفايــات ضمــن أربعــة مجــاالت مح ـدّدة:
المتخصصــة ،العالقــات المهن ّيــة ،التّطويــر المهنــيّ ،األخالق ّيــات المهن ّيــة.
الممارســات المهن ّيــة
ّ
ألن الخبــرة المهن ّيــة العمل ّيــة
ثان ًيــا ،يســتند علــى الخبــرة المهن ّيــة التــي نمــت يف ســياقات ممارســة هــذه المهنــة ّ
مســاحة لل ّتح ـ ّول والـ ـتّغيير يف الممارســات .أصبحــت الخبــرة يف مهــن اإلنســان والعالقــات «مرجع ّيــة أساس ـ ّية»
جــه نحــو كيف ّيــة القيــام باإلجــراءات وتطويــر المهــارات وتنفيــذ
ـم حشــدها يف الموقــع ألنهــا تو ّ
ومعرفــة عمل ّيــة يتـ ّ
ـدل علــى دور خبــرة العمــل يف التّطويــر المهنــيّ ألنّهــا
ـمى يف هــذه الحــال معرفــة الخبــرة .هــذا يـ ّ
الممارســات وتسـ ّ
تسـلّط ّ
أهم ّيــة االحتــراف يف المجــال المدرســيّ الــذي يســتند بشــكل أساســيّ إىل ال ـتّخطيط وال ـتّصميم
الضــوء علــى ّ
والعمل ّيــات المعرف ّيــة والعالئق ّيــة.
الســياق،
ثال ًثــا ،ينــدرج يف مســار تدريبــيّ وتطويــريّ تر بــويّ شــامل ومســتم ّر طــوال م ـدّة ممارســة المهنــة .ويف هــذا ّ
اس ـتُعرضت يف هــذا الفصــل األدب ّيــات التــي تتمحــور حــول برامــج اإلعــداد والتّدر يــب والمتابعــة والوصايــة بأشــكال
الشــكليّ وغيــر ّ
مختلفــةّ ،
الشــكليّ ،وبآل ّيــات عمــل متن ّوعــة (فــرديّ وثنــايئّ ومجموعــات وشــبكات تواصــل بيــن
المدير يــن والمــدارس وأقــران ،الــخ) .وق ّدمــت الدّراســة ً
أيضــا أمثلــة يف هــذا الخصــوص عــن التّطويــر المهنــيّ يف بعــض
ال ـدّول مــع بعــض النّتائــج ،والتــي انبثقــت مــن دراســة حالــة وأبحــاث مختلفــة.
رابعا ،هو مفهوم واســع وشــمويلّ ذو ثالثة أبعاد أو مناظير .ليســت ال ـتّعريفات المعطاة لهذا المفهوم ثابتة بشــكل
ً
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ّ
ّ
عــا ّ
ّ
ّ
ّ
) (Uwamariya & Mukamurera, 2005ومنظــور االندمــاج االجتماعــيّ & (Vonk & Schiras, 1987; Sylla
) .De Vos, 2007وهكــذا ،يمكــن أن تتعايــش البحــوث يف ســياق التّطويــر المهنــيّ للمدير يــن يف جميــع المجــاالت
المتخصصــة.
المتعلّقــة بتأســيس العمــل التّر بــويّ واإلداريّ وال ّتعــاوينّ -التّواصلــيّ وممارســة األنشــطة المهن ّيــة
ّ
عندمــا يتعلــق األمــر بدراســة التّطويــر المهنــيّ يف المجتمــع المدرســيّ ،مــن المهــم ال ّنظــر يف جميــع المجــاالت ذات
الصلــة مــن دون تنــاول مجــال واحــد بشــكل منفصــل.
ّ
المنظــور ال ّنمــايئ :مــن وجهــة هــذا المنظــورُ ،ينظــر إىل التّطويــر المهنــيّ علــى أنــه عمل ّيــة تحــدث وتظهــر علــى مراحــل.
خط ّيــة متتاليــة ويم ـ ّر بهــا ّ
الشــخص وفا ًقــا لترتيــب متو ّقــع ،كنتيجــة لل ّتجــارب
تتــوإىل الواحــدة تلــو األخــرى بطريقــة ّ
الســنين.
المهن ّيــة التــي عاشــها وبحســب ال ّنضــج المهنــيّ المتكامــل والمدمــج علــى مـ ّر ّ
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

منظــور ال ـتّدامج االجتماعــيّ :يرتبــط هــذا المنظــور بال ـتّفاعالت أو المواجهــة مــع اآلخر يــن يف الوضع ّيــات والمواقــف.
يمكــن أن تكــون الـ ـتّفاعالت اجتماع ّيــة ،بالمعنــى الواســع ،مــن خــال الـ ـتّبادل مــع الزّمــاء ،ومــن خــال مواجهــة
حقائــق وتجــارب مختلفــة (مناقشــات ،تبــادل ،تشــارك)..
منظــور التّطويــر التّمهينــيّ :يس ـلّط هــذا المنظــور ّ
الضــوء علــى التــزام الفــرد وتج ُّنــده لتحســين معارفــه وكفاياتــه،
طــوال مســيرته المهن ّيــة .يف هــذا المجــال ،ع ـدّة آل ّيــات وأجهــزة يمكــن أن تدفــع بالمهنــيّ  /المحتــرف إىل الـ ـتّفك ّر
يف ممارســته ،إىل إجــراء تشــخيصات ،وإىل تحديــد مســار الـ ـتّحسين المرتجــى .ضمــن هــذا المنظــور «االحتــرايف /
ـل المعرفــة المهن ّيــة مكانــة بــارزة بســبب تعـدُّد أبعادهــا وأنماطهــا المختلفــة .وهــذا
التّمهينــيّ « للتطويــر المهنــيّ ،تحتـ ّ
يمكــن أن يكــون بواســطة ال ـتّفك ّر علــى العمــل وعلــى األداء واألنشــطة المهن ّيــة واللّجــوء إىل األبحــاث التــي تســتهدف
دراســة األثــر وبنــاء المعطيــات التّربويّــة الكفيلــة بتحســين الممارســات التّربو يّــة وتعز يــز شــروط نجــاح الوضع ّيــات
التّعليم ّية-التّعلّم ّيــة.
هــذه المقار بــات ال ّثالثــة متكاملــة وهــي ذات صلــة مالئمــة بشــرح مفهــوم التّطويــر المهنــيّ .ويجمــع جــدول 19
ـكل منهــا (المركــز التّر بــويّ للبحــوث
المناظيــر ال ّثالثــة لجهــة المفهــوم
والصيغــة (أي الجــذر) وال ّنظــرة إىل التّعلّــم لـ ّ
ّ
واإلنمــاء.)2018 ،
أخيـ ًرا ،قــد ال يكفــي برنامــج واحــد لتطويــر جميــع المهــارات ّ
اللزمــة لتــولّ هــذه األدوار ،والتــي قــد تنتشــر ً
أيضــا علــى
ع ـدّة أشــخاص؛ بـ ً
ـدل مــن ذلــك ،مــن ّ
الضــروريّ ال ّنظــر يف مز يــج يدمــج التّعلّــم والتّدر يــب والممارســة والـ ـتّطبيق
العملــيّ ،والــذي يكــون بــدوره ّ
منظ ًمــا تــار ًة وغيــر منظــم تــار ًة أخــرى .هنــاك حاجــة إىل إيجــاد أفضــل طريقــة لدمــج هــذه
األســاليب وترتيبهــا بغيــة توفيــر تجر بــة شــاملة تل ّبــي احتياجــات مديــري المــدارس يف مراحــل مختلفــة مــن حياتهــم
المهن ّيــة ).(Pont, Nusche, & Hopkins, 2008
المهني
جدول  19أبعاد مفهوم ال ّتط ّور
ّ

جدول 19
المهني
أبعاد مفهوم ال ّتط ّور
ّ
المنظور النّمايئ

منظور الـتّدامج االجتماعيّ

المنظور التّمهينيّ

وصف التّطوير
المهنيّ

عمل ّية تحدث وتظهر
وفاق مراحل تتواىل
يتم
بشكل ّ
خطيّ متتال ّ
عبورها بنتيجة الخبرات
والـتّجارب المهن ّية

عمل ّية تك ّيف المعلّم مع
بيئته المدرس ّية :القواعد،
المهمة
القِ َيم ،الدّور،
ّ

عمل ّية تعلّم يكون فيها
المعلّم متعلّ ًّما يبني
معارفه المهن ّية من
أجل رفع فاعل ّيته

Paradigme
الصيغة/الجذر
االستبدايلّ

بياجيه ،تط ّور فائق
للفرد ،طفولة ،مهنة،
تقاعد

تدامج اجتماعيّ قائم على
قواعد ،تأثير البنى ،تدامج
اجتماعيّ تفاعليّ ،تأثير
متبادل

عمل ّية تعلّم ،بحث
وتفك ّر

تعلّمات

خالل مرحلة التّط ّور
المهنيّ وبحسب الخبرة

اجتماعيّ ،ا كتساب انتقايئّ
للفوائد ،مواقع ومواقف
المجموعة

على المدى البعيد،
متن ّوع ،طبيعيّ
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مناقشة االستنتاجات وال ّتوصيات

تناولــت هــذه المراجعــة األدب ّيــة بشــكل أساســيّ الدّراســات واألدب ّيــات التّربو يّــة ،النّظر يّــة والتّجريب ّيــة ،واألنظمــة
والقوانيــن واالســتراتيج ّيات حــول اإلدارة المدرس ـ ّية ودورهــا وأنشــطتها ومهــا ّم القِ ّيميــن عليهــا وحــول التّطويــر
المدرســيّ والتّطويــر المهنــيّ للمديــر واإلدار يّيــن يف إطــار المدرســة .وســعت يف بُعدهــا التّوليفــيّ إىل مقارنــة نواتــج
والسياســات التّربو يّــة المحلّ ّيــة ،ومــع المشــاريع المحلّ ّيــة ذات
وتوصيــات األدب ّيــات التّربويّــة مــع االســتراتيج ّيات
ّ
ّ
الصلــة ،بغيــة تحليــل وتوليــف المفاهيــم المتعلّقــة بــاإلدارة المدرس ـ ّية ومديــري المــدارسّ .
أمــا يف بُعدهــا المنهجــيّ
فاســتطلعت الدّراســة المســتندات والدّراســات المنهج ّية المعتمدة لتوســعة المفاهيم والوســائل واالســتراتيج ّيات
المعتمــدة للتّطويــر المهنــيّ للمديــر وأثــره علــى تمهيــن المدير يــن .ويف بُعدهــا المفاهيمــي ســعت هــذه المراجعــة
لألدب ّيــات الســتخراج مفاهيــم اإلدارة المدرس ـ ّية ،مهــا ّم المديــر ،دور القيــادة المدرس ـ ّية ،دور المديــر اإلداريّ ،دوره
والسياســات المعتمــدة للتّطويــر المهنــيّ لمديــري المــدارس مــع التّركيــز علــى دور
التّر بــويّ ،دوره األكاديمــيّ،
ّ
ومهامــه والممارســات
التّدر يــب .وأُجر يــت هــذه الدّراســة بهــدف تثبيــت المفاهيــم حــول دور المديــر ومســؤول ّياته
ّ
المرتبطــة بــاإلدارة المدرس ـ ّية .وتط ّرقــت الدّراســة ً
أيضــا إىل توصيــف الملمــح المتوخّــى للمديــر مــع ذكــر بعــض
الســمات ّ
فعــال.
الشــخص ّية التــي تؤ ّهــل مديــري المــدارس للقيــام بأدوارهــم بشــكل ّ
ّ
انبثقــت هــذه المعطيــات مــن األدب ّيــات واألبحــاث وهــي يف بعــض الجوانــب تراعــي ً
الســياق اللّبنــاينّ والقوانيــن
أيضــا ّ
لجهــة ضــرورة موا كبــة العصــر يف ال ّرؤيــة الجديــدة لمديــر المدرســة ودوره يف تطو يــر المدرســة عبــر برنامــج عمــل
للمؤسســة بعــد دراســة الحاجــات المحلّ ّيــة والبيانــات المدرس ـ ّية.
ّ
يســتند علــى التّخطيــط االســتراتيجيّ التّطويــريّ
ومهامــه ومســؤول ّياته ،والممارســات
وهدفــت هــذه المراجعــة األدب ّيــة لإلجابــة عــن األســئلة البحث ّيــة حــول دور المديــر
ّ
المهن ّيــة .وقــد ســعت كذلــك إىل تحديــد المواضيــع أو المداخــل التّدريب ّيــة التــي ســوف تش ـك ّل العمــود الفقــريّ
لمنهــج تدر يــب مديــري المــدارس.
يســتعرض هــذا الفصــل يف جزئــه األ ّول االســتنتاجات التــي وصلــت اليهــا الدّراســة مــن ناحيــة وضــع هيكل ّيــة منهــج
العامــة للدّراســة ويختــم الفصــل
تدر يــب مديــري المــدارس ،ويف الجــزء ال ّثــاين مــن هــذا الفصــل ترفــع التّوصيــات
ّ
باقتراحــات ألبحــاث ذات صلــة.

مداخل منهج تدريب مديري المدارس.

أظهــرت الدّراســة بعــد مراجعــة األدب ّيــات التّربويّــة ومختلــف المراجــع البحث ّيــة والميدان ّيــة والقوانيــن واالســتراتيج ّيات
مفهوميــن أساس ـ ّيين تك ـ ّررا بش ـدّة يف جميــع المداخــل ،كمــا تقاطعــا
الحكوم ّيــة العائــدة إىل مديــر المدرســة وجــود
َ
ّ
مــا بيــن ّ
والشـ ّـق
الملــزم للمهنــة حســب القوانيــن واألنظمــة مثــل ال ـدّور والمهــا ّم والمســؤول ّيات،
الشـ ّـق ال ّنظــريّ ُ
وتحمــل المســؤول ّيات.
التّطبيقــيّ والعملــيّ الــذي يَظهــر يف الممارســات المهن ّيــة والعالقــات
ّ
إن المفهــوم الــذي حظــي بالعــدد األكبــر مــن التّرميــزات هــو مفهــوم «التّعلّــم» ،مــا يعكــس أنّــه الغايــة األســمى
ّ
ّ
ومهامــه وعلــى التّفكيــر قبــل اتّخــاذ الموقــف
ـدوره
ـ
ب
ـام
ـ
ي
الق
ـى
ـ
ل
ع
ـر
ـ
ي
المد
ـز
ـ
ف
يح
ـذي
ـ
ل
ا
ك
ر
ـ
ح
الم
ـو
ـ
ه
ف
ـة.
ـ
س
المدر
ـالة
ـ
س
لر
ّ
ّ
أمــا المفهــوم ال ّثــاين لناحيــة تكــرار ترميــزه ،فهــو «ال ّتعــاون أو ال ّتشــارك» ،مــا ُيظهــر أهم ّيــة هذيــن
يف مــكان العمــلّ .
إن
المفهوميــن يف المحيــط التّر بــويّ .ويمكــن اختصــار الفكــرة األساسـ ّية التــي آلــت إليهــا هــذه المراجعــة كمــا يلــيّ :
الصغــار،
ال ّتعــاون وال ّتشــارك همــا يف خدمــة التّعلّــم والتّحفيــز علــى التّعلّــم .وال ينحصــر مفهــوم التّعلّــم بالمتعلّميــن ّ
يتوســع ليشــمل جمهــو ًرا أوســع مــن المعلّميــن واإلدار يّيــن والمجتمــع المدرســيّ والمدرســة
أي المتعلّميــن ،بــل هــو
ّ
كمؤسســة ،فتغــدو «بيئــة تعلّــم».
ّ
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

ـم التّركيــز علــى المفاهيــم
تهــدف الدّراســة إىل تحديــد المداخــل التّدريب ّيــة لمنهــج تدّر يــب مديــري المــدارس ،ثـ ّ
ال ّرئيســة وعلــى المضاميــن التّربويّــة المرتبطــة بهــا والتــي تتفاعــل فيمــا بينهــا .تترجــم الكلمــات المفتاح ّيــة العمــل
الــذي يقــوم بــه المديــر يف مــكان عملــه واألنشــطة المهن ّيــة التــي ين ّفذهــا والممارســات التــي يلجــأ إليهــا.
ُيظهــر رســم  ، 22المفاهيــم التــي تك ـ ّررت يف المداخــل المنبثقــة مــن األدب ّيــات والتــي وردت يف جميــع العدســات،
وعبــر اختــاف األلــوان ،تتجلّــى المفاهيــم التــي ح ـدّدت المداخــل التّدريب ّيــة ال ّرئيس ـ ّية التــي علــى أساســها ُص ّممــت
والســرد الــذي يوا كــب
ـل مــا آلــت اليــه الدّراســة،
هيكل ّيــة منهــج تدر يــب مديــري المــدارس .يولّــف رســم  ، 22جـ ّ
ّ
ثمــة كفايــات علــى مديــر المدرســة أن يســتم ّر يف تطويرهــا وبنائهــا ليتمكّــن مــن لعــب دوره
هــذا ال ّرســم هــو أنّــه ّ
وتحمــل مســؤول ّياته مــن خــال ممارســات مهن ّيــة مدروســة ومحكّمــة يف ســياق عملــه .وحســب
بمهامــه
والقيــام
ّ
ّ
الدّراســة الحال ّيــة تك ـ ّرس ال ـدّور المحــوريّ للمديــر يف إدارة البيانــات وتحليلهــا واإلشــراف علــى إدارة المناهــج عبــر
تطويــر عمل ّيــات التّعلّــم والتّعليــم والتّخطيــط والمتابعــة وتعز يــز العالقــات المهن ّيــة ّ
الشــخص ّية مــع المتعلّميــن
ومؤسســات ومــدارس أخــرى .إ ًذا ،يخــدم مديــر المدرســة رســالة المدرســة
والمعلّميــن والمحيــط المدرســيّ مــن أهــل
ّ
وهــي التّعلّــم ،مــن خــال بنــاء كفاياتــه المهن ّيــة لتنفيــذ األنشــطة المهن ّيــة مــن خــال ال ّتشــارك مــع مختلــف األطــراف
والمتقصي
وتحمل مســؤول ّية المواقف والقرارات .وهكذا ُيبنى ملمح المدير الباحث والمتفك ّر
المعن ّية واألفرقاء
ّ
ّ
والمتعلّــم مــدى الحيــاة.
الصلة بمدير المدرسة واالنشطة المهن ّية التي تشكّل مداخل منهج تدريبه
رسم  22الرسم ال ّت
وليفي للمفاهيم ذات ّ
ّ
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يلخّــص جــدول  20األفــكار التّوليف ّيــة لهــذه المراجعــة عبــر اإلجابــة عــن األســئلة األساسـ ّية المتعلّقــة بمديــر المدرســة
وهــي )1( :مــن؟ أي المديــر الفاعــل )2( .مــاذا؟ أي األنشــطة المهن ّيــة التــي تترجــم عمــل المديــر )3( .كيــف؟ أي
الوســائل واألســاليب التــي تمكّــن المديــر مــن تنفيــذ األنشــطة المهن ّيــة )4( .لمــاذا؟ أي الغايــة العليــا المت ّوخــاة.
جدول  20االسئلة األساس ّية حول مدير المدرسة

جدول 20
االسئلة األساس ّية حول مدير المدرسة
من؟

ماذا؟

كيف؟

لماذا؟

الفاعل

األنشطة المهن ّية

الوسائل واألساليب

الغاية

مدير المدرسة

إدارة البيانات
إدارة المناهج
الـتّخطيط
العالقات المهن ّية
التّطوير المدرسيّ

الكفايات
الـتّشارك
التّعاون

لكل األطراف
التّعلّم
ّ

ولكــي تكتمــل صــورة الفاعــل التّر بــويّ الــذي يبنــي والــذي ير يــد الوصــول إىل أهدافــه المرج ـ ّوة مــن ّ
الضــروريّ أن
يكــون المديــر متمك ّ ًنــا مــن الكفايــات المهن ّيــة وأن يســتثمرها بفاعل ّيــة يف المواقــف والممارســات واألنشــطة المهن ّيــة
الطرائــق وآل ّيــات العمــل ال ّتشــارك ّية
اليوم ّيــة بغيــة الوصــول إىل الغايــة المنشــودة وهــي التّعلّــم .و ُتظهــر الدّراســات ّ
أن ّ
جــه العمــل وترفــده بالمــوارد المطلوبــة لتنفيــذه وتحقيــق األهــداف المرجـ ّوة.
هــي العناصــر األساسـ ّية التــي تو ّ
ّ
يتوضــح ملمــح المديــر مــن خــال مشــاريعه
بمــا ّ
أن التّعلّــم عمل ّيــة مســتم ّرة ودائمــة يف ســياق العمــل المدرســيّ
كل فــرد مشــارك يف المدرســة
جــه فيــه إىل ّ
التّطوير يّــة للمدرســة مثـ ًـا عبــر بنــاء تخطيــط مبرمــج علــى مراحــل يتو ّ
وصـ ً
ـول إىل بنــاء المجتمــع التّعلّمــيّ يف محيطــه المباشــر .وينبثــق شــكل الملمــح للمديــر مــن الممارســات المهن ّيــة
وموصفــة وهــي ال ـتّشارك
اليوم ّيــة ومــن ال ـتّجربة التــي يخوضهــا علــى األرض ،وذلــك ضمــن إطــار آل ّيــة عمــل محـدّدة
ّ
الفعالــة يف الوضع ّيــات المهن ّيــة المختلفــة .وهــذا العمــل ال ّتشــاركيّ،
مــع اآلخر يــن ،بغيــة رســم الحلــول والمعالجــات
ّ
المبنــي علــى الحــوار واإلصغــاء وال ـتّفاوض الب ّنــاء ،آخذيــن باالعتبــار رأي اآلخــر وخبراتــه ودوره يف
ّ
المؤسســة ،أساســيّ
كل فــرد مســؤول ّية
ألنّــه ليــس ســلطويًّا ومنفــردًا بــل جامــع وشــامل ومــدروس مــن مختلــف الجوانــب ،حيــث
يتحمــل ّ
ّ
ّ
ويتوضــح مــن خــال الخبــرة التــي
تنفيــذه بقناعــة عاليــة ألنّــه شــارك يف اتّخــاذ القــرارُ .يبنــى الملمــح المتوخّــى للمديــر
ا كتســبها ومــن خــال ال ـتّغييرات والتّعديــات التــي أدخلهــا إراديًّــا علــى طريقــة أدائــه ،وكذلــك مــن مراجعــة ســلوك ّياته
والتّفكّــر بمواقفــه .ويســهر المديــر علــى تحقيــق ال ّرفــاه يف المدرســة علــى أســاس العدالــة واإلنصــاف والموضوع ّيــة
ّ
والشــفاف ّية يف العمــل والعطــاء.

موقع المدرسة وموقع مدير المدرسة يف األلفية ّ
الثانية.

وبمهامهــا
مؤسســات المجتمــع الــذي ُيطلــب منهــا أن تقــوم بدورهــا
مؤسســة تربويّــة مــن أهــم
ُتعتبــر المدرســة كونهــا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـم بواســطتها إحــداث التّغ ّيــرات وال ّتط ـ ّورات يف
التّربويّــة بحســب مــا تتطلبــه منهــا البيئــة المحل ّيــة والوطن ّيــة .ويتـ ّ
مختلــف المجــاالت ال ّثقاف ّيــة واالجتماع ّيــة وال ـتّكنولوج ّية وغيرهــا .فالمدرســة الحديثــة هــي مدرســة المجتمــع التــي
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

تقــوم بوظائفهــا التّعليم ّيــة والتّربويّــة واالجتماع ّيــة علــى أحســن وجــه والتــي تعمــل علــى تحقيــق األهداف المنشــودة
فعــال وقيــاديّ لكــي تقــوم بــأداء كل المهــا ّم المنوطــة بهــا.
باإلمكان ّيــات المتو ّفــرة لديهــا .وتحتــاج المدرســة إىل مديــر ّ
مــن هــذا المنظــور تغ ّيــرت أهــداف مديــر المدرســة يف العصــر الحــايلّ؛ فهــي لــم تعــد محصــورة بالمحافظــة علــى
ال ّنظــام وتســيير ّ
الشــؤون ال ّروتين ّيــة للمدرســة علــى أســاس ال ّروزنامــة اليوم ّيــة التــي تنحصــر بال ـدّوام المدرســيّ
وإحصــاء عــدد المتعلّميــن يف المدرســة والقيــام بالموجبــات اإلدار يّــة المعتــادة .بــل أصبحــت ترتكــز علــى تحســين
برمتهــا وصـ ً
ـول إىل ز يــادة نســب ال ّنجــاح عنــد المتعلّميــن وتطويــر النّتائــج التّعليم ّيــة وفا ًقــا لألهــداف
العمل ّيــة التّربويّــة ّ
االجتماع ّيــة المرج ـ ّوة.
هذا تح ّول كبير يق مفهوم المدير الذي انتقل من المفهوم الـتّقليديّ لإلنسان الذي يعمل بشكل منفرد ويمارس
قمــة الهــرم التّنظيمــيّ إىل مفهــوم المديــر القائــد الــذي يشــارك الجســم
الســلطة وفا ًقــا ّ
للصالح ّيــات التــي وضعتــه يف ّ
ّ
التّعليمــيّ واإلداريّ العمــل يف المدرســة .فــدوره األساســيّ هــو ال ّرؤيــة واإلشــراف والمتابعــة والتّوجيــه والتّنســيق
والتّخطيــط وال ّدعــم .ويف هــذا اإلطــار تطـ ّورت مهــا ّم مديــر المدرســة وكثــرت مســؤول ّياته اإلدار يّــة واالجتماع ّيــة والفن ّيــة
جمــة تتطلّــب منــه إدارة البيانــات وكتابــة الـ ـتّقارير الســنو يّة إىل الهيئــات
والتّربويّــة وأصبــح يتحمــل مســؤول ّيات ّ
التّربويّــة المحلّ ّيــة والمركز يّــة يب ّيــن فيهــا نســب نجــاح المتعلّميــن ومقارنتهــا بنتائــج المــدارس األخــرى يف المحيــط
يتوســع يف مجــال التّكلّــم علــى الطرائــق التــي اســتخدمها يف ســبيل ال ّتطـ ّور المهنــيّ المســتم ّر
القر يــب .كمــا عليــه أن
ّ
كمؤسســة.
للمعلّميــن واإلدار يّ ّيــن وللمدرســة
ّ
اتّســعت هــذه المهنــة وأُثقلــت بســبب االســتقالل ّية وااللتــزام بحســاب نتائــج المتعلّميــن وتحســين نســب ال ّنجــاح
للجميــع .ومــن هــذا المنظــور أظهــرت مراجعــة األدب ّيــات التّربويّــة المهــا ّم التــي علــى مديــر المدرســة القيــام بهــا أمــام
المســؤولين التّربويّيــن المحلّ ّييــن والمتعلّقــة بالمســاءلة وبتقديــم تقر يــر عــا ّم ســنويّ مســتند علــى براهيــن موثّقــة
مبن ّيــة علــى نتائــج المتعلّميــن ونســب ال ّنجــاح يف المدرســة ونســب التّأخيــر والـ ـتّسرب والغيــاب واالنقطــاع عــن
المدرســة وعــن تبر يــر هــذه األرقــام واألوضــاع.
ونظ ـ ًرا لل ـدّور األساســيّ الــذي يقــوم بــه مديــر المدرســة ،حيــث المطلــوب إليــه التّجديــد والتّطو يــر والـ ـتّغيير ضمــن
وخصوصــا
تؤمــن ال ّرفــاه للجميــع
ً
المؤسســة ،تظهــر أهم ّيــة أثــر عملــه يف المدرســة عبــر بنــاء بيئــة تعلّم ّيــة حاضنــة ّ
ّ
للعامليــن يف المدرســة.

موجبــات موا كبــة ال ّتغييــر :مراجعــة سياســات توظيــف مديــري المــدارس وشــروط
ال ّتوظيــف.

ومهامــه مراجعــة
تســتوجب هــذه ال ـتّغييرات التــي طــرأت علــى مفهــوم المديــر وحجــم مســؤول ّياته وتعدديّــة أدواره
ّ
ال ّنصــوص واألنظمــة لكــي تتماشــى مــع ال ـدّور القيــاديّ للمديــر .ويطــرح هــذا األمــر ضــرورة رســم سياســة تربويّــة
خاصــة تتعلّــق بقوانيــن توظيــف مديــر المدرســة مــن آل ّيــات اختيــاره وفا ًقــا لشــروط مح ـدّدة يلعــب فيهــا المحيــط
المباشــر دو ًرا أساسـ ًّيا لجهــة ّ
والســمات ال ّذات ّيــة والقِ َيــم والخبــرات والمســار التّر بــويّ التــي ُتعتبــر عناصــر
الشــخص ّية
ّ
ـم هــذه العمل ّيــة اســتنادًا إىل آل ّيــات تقويم ّيــة وانتقائ ّيــة واضحــة ووســائل
مهمــة تؤ ّهلــه لل ّنجــاح يف أداء هــذا الـدّور .تتـ ّ
ّ
قيــاس معلنــة ومعروفــة تأخــذ باالعتبــار مســاره التّر بــويّ مــن جهــة وســماته ّ
الشــخص ّية التــي تؤ ّهلــه لل ّنجــاح يف أداء
هــذا الـدّور مــن جهــة أخــرى.
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الـ ـ ّتوصيات المنبثقــة مــن الدّراســة يف إطــار دور مديــر المدرســة يف ال ّتطو يــر
ـام للمدرســة
العـ ّ
ّربوي يف لبنان.
على صعيد النّظام الت
ّ
انبثقــت عــن الدّراســة الحال ّيــة المبن ّيــة علــى مراجعــة األدب ّيــات وعلــى األبحــاث الميدان ّيــة التــي نُف ـ ّذت
حــورت حــول دور مديــر المدرســة وبرامــج
يف عــدد كبيــر مــن ال ـدّول وعلــى الدّراســات التّربويّــة التــي تم ّ
الصــدد العديــد مــن المعطيــات المبن ّيــة علــى نتائــج األبحــاث وعلــى جــداول
التّدر يــب التــي اتّبعــت يف هــذا ّ
أن العنــوان العــا ّم للتّدخّــل التّر بــويّ أو اإلصــاح المدعـ ّو للقيــام
وبيانــات ملموســة .أبــرز هــذه المعطيــات ّ
ـاص بمديــر المدرســة مــع مــا يعكســه هــذا مــن آثــار إيجاب ّيــة
بــه مــن قبــل أصحــاب القــرار يتعلّــق بشــكل خـ ّ
علــى نتائــج المتعلّميــن وجــودة التّعلّــم .يطــال هــذا اإلصــاح بشــكل مباشــر تطويــر ال ّنظــام التّر بــويّ العــا ّم
يف التّربيــة لجهــة مفهــوم المدرســة ومفهــوم مديــر المدرســة.
وللمخططيــن التّربو يّيــن علــى
الصــدد ترفــع هــذه الدّراســة التّوصيــات التّاليــة لصانعــي القــرار
ّ
يف هــذا ّ
صعيــد الوطــن.
توصف مهنة المدير.
اعتماد الـتّعريفات المك ّونة للمفاهيم التي وردت يف الدّراسة والتي ّ
توصــف مهنــة مديــر المدرســة وعلى
اعتمــدت الدّراســة علــى صياغــة تعريفــات المفاهيــم ال ّرئيسـ ّية التــي ّ
ـكل مفهــوم منهــا .ومــن ّ
الضــروريّ اســتخدام هــذه
ّوصــل إىل تحديــد العناصــر المك ّونــة لـ ّ
المقارنــة بينهــا للت ّ
التّعريفــات واالعتمــاد عليهــا يف ال ّنصــوص القانون ّيــة واألنظمــة المدرسـ ّية ،لكــي تتماشــى مــع التّعريفــات
العامــة التّربويّــة التــي تم ّيــز بيــن الملــزم والمفــروض مــن ال ّنصــوص المكتوبــة التــي تب ّيــن مــا علــى الفاعــل
ّ
ّ
المهمــة
ـذه
ـ
ه
ـل
ـ
ث
وتتم
ـا.
ـ
ه
علي
ـوص
ـ
ص
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ـ
عام
ـة
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ل
المط
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ـ
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ـ
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ـ
ق
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ـوي
ّ
ّ
ّ
التّر بـ ّ
المكتوبــة والموصوفــة علــى أنّهــا «غيــر مشــخصنة» وهــذا مهــم مــن ناحيــة علــم ال ّنفــس.
الـتّع ّرف إىل الممارسات المهن ّية الفاعلة للمدير التي أّدت إىل تطوير المدرسة.
إن المصــادر والمرجع ّيــات المتن ّوعــة التــي أرفــدت الدّراســة باســتراتيج ّيات تربو يّــة جديــدة وبطرائق أ كدّت
ّ
ـم الـ ـتّث ّبت مــن بعضهــا يف جدواهــا
فاعل ّيتهــا يف محيــط المدرســة بعــد أن ُ
ج ّر بــت واقع ًّيــا علــى األرض وتـ ّ
وفاعل ّيتهــا عبــر اســتخدامها علــى فتــرة زمن ّيــة طويلــة يف الـدّول العديــدة التــي اشــتركت يف األبحــاث.
أدّى هــذا الواقــع الــذي نشــأ بعــد الدّراســة الحال ّيــة إىل تغذيــة مشــروع تطويــر المدرســة وتطويــر المديــر
بالـ ـتّوصل إىل معطيــات واقع ّيــة وحديثــة وج ّديّــة يف هــذا المجــال ،علّهــا ُتســهم يف إحــداث الـ ـتّغيير يف
خصوصــا المديــر .وأعطــت هــذه الدّراســة ً
أيضــا
الممارســات المهن ّيــة لجميــع األطــراف المعن ّيــة بالمدرســة
ً
نفســا جدي ـدًا وإيجاب ًّيــا ألنهــا مبن ّيــة علــى اثباتــات ووقائــع دامغــة وردت يف نتائــج بحث ّيــة عالم ّيــة طبعــت
ً
العصــر الحــايلّ بمفاهيــم أساس ـ ّية وولّــدت ت ّيــارات فكر يّــة جديــدة حــول «تحليــل الممارســات المهن ّيــة»
وطرائــق إدخــال الـ ـتّغيير عليهــا وإحــداث الـ ـتّعديل يف طريقــة العمــل المعتــادة والمتج ـ ّذرة يف اليوم ّيــات
إن األنشــطة تولــد يف الــتّشارك
المدرسـ ّية عنــد معظــم األطــراف .ال يوجــد نشــاط مهنــيّ لفــرد واحــد ،بــل ّ
ومجموعــات العمــل ،أي مــع اآلخــر وقــرب اآلخــر.
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اإللزامي للمدير قبل الدّخول إىل المهنة.
األساسي
اإلعداد
ّ
ّ
ً
الطبيعــة اإلجبار يّــة أو الـ ـتّطوع ّية للتّدر يــب أو التّطويــر المهنــيّ مــع المعن ّييــن ،انطالقــا مــن
ُتنا َقــش ّ
االلتزامــات التــي تتك ـ ّون مــن جعــل ا كتســاب المؤ ّهــات أو ّ
ـرطا للوصــول إىل الوظائــف
الشــهادات شـ ً
ـرطا لالحتفــاظ بمديــري المــدارس الحال ّييــن بمرا كزهــم ،وذلــك لتحســين جــودة
اإلدار يّــة ،أو ح ّتــى شـ ً
إدارة المدرســة .ويمكــن أن تســاعد البرامــج اإللزام ّيــة يف مواءمــة البرامــج مــع أهــداف الدولــة وأولو يّاتهــا.
ويخشــى البعــض ّأل يتــرك التّدر يــب اإلجبــاريّ حر يّــة كافيــة لتطويــر أنــواع مختلفــة مــن التّدر يــب وإنتــاج
قــادة مغاير يــن يركّــزون بشــكل كبيــر علــى البرامــج الوطن ّيــة.
متعم ًقــا يف جوانــب أخــرى ،بمــا
دائمــا اختيار يّــة ،تدري ًبــا
تتضمــن برامــج التّأهيــل ،التــي تكــون
يمكــن أن
ً
ّ
ّ
ـل النّزاعــات إىل إدارة المشــاريع ...ومــن ّ
الضــروريّ يف ســياق
يف ذلــك القانون ّيــة والمال ّيــة واإلدار يّــة ،مــن حـ ّ
تطويــر التّواصــل وال ّتشــارك والتّعلّــم بيــن األقــران تأســيس شــبكات دعــم للمدير يــن الجــدد لموا كبتهــم
الســنوات األوىل مــن ال ّدخــول إىل المهنــة.
ومتابعتهــم خــال ّ
التّدريب المستم ّر للمديرين.
تلمــس المعطيــات والمعــارف وأنــواع الممارســات المهن ّيــة للمديــر وأشــكالها يف الوضع ّيــات
بعــد ّ
المختلفــة التــي انبثقــت مــن الدّراســة الحال ّيــة ،مــن ّ
الضــروريّ أن تراجــع الحكومــات األدوار والمهــا ّم
وتوصفهــا ،بنــاء علــى المســتجدّات المذكــورة
الوظيف ّيــة والمســؤول ّيات التــي تحـدّد مهنــة مديــر المدرســة
ّ
االطــاع علــى نتائــج األبحــاث
يف مفهــوم مديــر المدرســة .فبعــد مراجعــة األدب ّيــات التّربويّــة ،يتب ّيــن ّ
أن ّ
الميدان ّيــة التــي نُ ّفــذت ضمــن أطــر تربويّــة عالم ّيــة درســت مهــا ّم المديــر وأدواره التــي تغ ّيــرت والتــي
ازدادت علــى أثرهــا مســؤول ّياته المكتوبــة يف ال ّنصــوص واألنظمــة ،بالـ ـتّالزم مــع مفهــوم جديــد أُدخــل
تحمــل المســؤول ّية .أضيــف هــذا المفهــوم الجديــد للتّمييــز بيــن
علــى المفهــوم األساســيّ الــذي هــو
ّ
تحمــل المســؤول ّية كفعــل إراديّ لــه
المســؤول ّيات الموجبــة والمكتوبــة يف ال ّنصــوص التّنظيم ّيــة وبيــن
ّ
مخرجــات ملموســة علــى األرض.
إن أثــر التّدخّــل الــذي يقــوم بــه المديــر علــى األرض ويترجمــه بمواقــف ونتاجــات محسوســة ،يتعلّــق
ّ
جمــة يف اتّخــاذ القــرارات وإيجــاد الحلــول .وينطبــق هــذا
بمديــر يتم ّتــع باســتقاللية قصــوى وبصالح ّيــات ّ
يتحمــل مســؤول ّيات ال ـتّدخّل يف الوضع ّيــات المهن ّيــة أثنــاء العمــل .لذلــك مــن المفيــد
علــى المديــر الــذي
ّ
التّركيــز يف برامــج التّدر يــب المســتم ّر علــى الجانــب العملــيّ وال ـتّطبيقيّ ،أي علــى الممارســات المهن ّيــة
للمديــر المبن ّيــة علــى التّعلّــم مــن الـ ـتّجارب واالختبــارات وعلــى مقار بــة الوقائــع مــن بيانــات وجــداول
وإحصائ ّيــات ودراســة نســب ال ّنجــاح وال ّتس ـ ّرب ومعالجــة المشــاكل والتّفكّــر يف الوضع ّيــات المهن ّيــة
وتحليــل الممارســات المهن ّيــة للمديــر ومناقشــتها مــع األقــران .ومــن المفيــد األخــذ يف الحســبان تطويــر
الجانــب العالئقــيّ والتّواصلــيّ عنــد المديــر عبــر تمتيــن العالقــات المهن ّيــة مــع جميــع األطــراف يف داخــل
المدرســة وخارجهــا (المعلّــم والمتعلّــم واألهــل ومجلــس المدرســة والمــدارس واألقــران والمجتمــع
ال ّتشــاركيّ المحلّــيّ المــدينّ).
وتدعــو الدّراســات اىل بــذل الجهــود يف بنــاء اســتراتيج ّيات تح ّفــز التّعلّــم بجميــع أشــكاله ضمــن أطــر
مدروســة :وضع ّيــات تدريب ّيــة مبن ّيــة علــى ال ّنقــاش والتّعلّــم مــن اآلخــر واالســتفادة مــن تجر بــة اآلخر يــن
ّ
المفضــل التّعلّــم يف ســياق العمــل باالرتــكاز علــى الخبــرة
يف اقتــراح الحلــول المناســبة .ويتب ّيــن أنّــه مــن
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ّ
والشــبكات لل ّتبــادل والمناقشــة بيــن
وإىل التّفاعــل مــع الخبــرة والتّفكّــر فيهــا ،واســتخدام الهيــاكل
قــادة المــدارس جن ًبــا إىل جنــب مــع برامــج التّدر يــب الرســميّ يف القيــادة المدرس ـ ّية.
كذلــك تدعــو الدّراســات إىل تطويــر برامــج اندمــاج للمدير يــن تكــون متماســكة ومتكاملــة يتف ـ ّرع
نمــي عنــد المديــر معــارف ومهــارات تتعلّــق
منهــا وحــدات تدريب ّيــة أساسـ ّية ومراحــل تعلّــم فرديّــة ُت ّ
بمواضيــع أو محــاور محـدّدة (قانون ّيــة ،تربويّــة ،تنظيم ّيــة ،ومال ّيــة ،)...،كمــا إىل تطويــر برامــج االندمــاج
لألعضــاء اآلخر يــن يف فر يــق إدارة المدرســة ودعمهــم يف وظائفهــم.

ّوصل إىل تــوازن ج ّيــد بيــن مختلــف أنــواع التّدر يــب وأشــكاله :عــن قــرب ومــن بعــد يف
المطلــوب ال ـت ّ
إطــار متابعــة فرديّــة ومتابعــة ضمــن عمــل المجموعــات ،جلســات نقــاش و /أو اســتعراض تجــارب
ناجحــة أو دراســة حالــة ...يمكــن اقتــراح التّدر يــب ضمــن إطــار أ كاديمــيّ مــع باحثيــن جامع ّييــن
ضمــن أبحــاث يف الموقــع ومشــاركة المديــر يف التّحليــل واالســتنتاجات .أخيـ ًرا ،يجــب ر بــط التّدر يــب
األساســيّ بالتّطويــر المهنــيّ المســتم ّر.
عامة.
توصيات ّ
عامــة يف خدمــة جــودة التّعلّــم والتّعليــم مــن منظــار
ترفــع هــذه الدّراســة بعــض األفــكار كتوصيــات ّ
تدر يــب ودعــم مديــري المــدارس ،وهــي )1( :تشــجيع البحــث وتعز يــز نشــر الممارســات الج ّيــدة يف
الســياق اللّبنــاينّ )2( .التّدر يــب علــى مواجهــة الـ ّذات كمقار بــة لتطويــر القــدرة علــى الفعــل.
ّ
( )3تحســين االســتعداد للقيــادة مــن خــال تعز يــز التّطويــر المهنــيّ لمديــري المــدارس وفرق اإلدارة.
( )4الـتّوازن بين دورات تدريب ّية فرديّة واجتماعات وورش عمل وأنشطة عمل ّية يف المدارس.
كل عمــل تدريبــيّ لخدمــة تطويــر المعرفــة ولتعز يــز التّعليــم والتّعلّــم
( )5الحــرص علــى تطويــع ّ
بشــكل أفضــل )6( .بنــاء القــدرات علــى المشــاركة يف صنــع القــرار ال ّتعــاوينّ وتوز يــع الممارســات
القياديّــة ،وكذلــك إدارة عمل ّيــات الـ ـتّغيير التّنظيمــيّ والمهــارات اإلدار يّــة لتحليــل البيانــات
وال ـتّكنولوجيا )7( .تطويــر األطــر التّربويّــة يف اإلشــراف علــى التّعليــم وفا ًقــا ألربعــة مك ّونــات رئيسـ ّية:
جــه االســتراتيجيّ.
إدارة المشــروع ،إدارة الفر يــق ،إدارة المدرســة ،التّو ّ
كذلــك تدعــو هــذه الدّراســة إىل مواجهــة العــادات الـ ـتّقليديّة لل ّرقابــة البيروقراط ّيــة وال ّتف ـ ّرد يف
ـاطا وأ كثــر اســتقالل ّية وأ كثــر
الســلطة لتعز يــز ظهــور جيــل مــن قــادة المــدارس الذيــن هــم أ كثــر نشـ ً
ّ
قــدرة علــى ال ّتعــاون.
توصيات ألبحاث جديدة.
معمــق حــول مديــري
الصلــة إلقامــة بحــث
تدعــو هــذه الدّراســة صانعــي القــرار يف المجــاالت ذات ّ
ّ
المــدارس الحال ّييــن وخلف ّياتهــم التّربويّــة ،وخبرتهــم المهن ّيــة وأثــر ذلــك علــى جــودة التّعلّــم والتّعليــم
وأداء المدرســة .وتدعــو هــذه الدّراســة إىل التّركيــز علــى المتغ ّيــر الــذي يرتبــط بخلف ّيــة المدير يــن
الحال ّييــن الذيــن لديهــم تدر يــب أساســيّ علــى اإلدارة التّربو يّــة .هــذه األبحــاث المتق ّدمــة لدعــم
األبحــاث اإلحصائ ّيــة التّوصيف ّيــة التــي أقيمــت يف ســياق عمــل تطويــر مســارات هيكل ّيــة قــد تخــدم
منهــج تدر يــب مديــري المــدارس.
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الئحة المراجع
المراجع العرب ّية
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المقدّمة

العالــم اليــوم يف حالــة تغ ّيــر دائــم ومســتم ّر ،يرافــق هــذا التّغ ّيــر تط ـ ّو ًرا كبي ـ ًرا يف عالــم التّربيــة وعلــى األخـ ّـص يف
اإلدارة التّربويّــة والمدرس ـ ّية ،حيــث لــم يعــد دور مديــر المدرســة يقتصــر علــى البعــد اإلداريّ ،بــل امت ـ ّد إىل البعديــن
أن هــذه األبعــاد ال ّثالثــة تتداخــل فيمــا بينهــا لتصقــل دور المديــر يف قيــادة المدرســة
االســتراتيجيّ والتّر بــويّ ،كمــا ّ
وتطويرهــا.
لذلــك أصبــح مــن ّ
الضــروريّ أن يكــون مديــر المدرســة متمت ًّعــا بكفايــات معرف ّيــة ومهارات ّيــة متع ـدّدة تســمح لــه
باتّخــاذ المواقــف والقيــام بممارســات مهن ّيــة وعمل ّيــة متن ّوعــة ،وهــذه الكفايــات يكتســبها من خالل اإلعداد األساســيّ
إلدارة المدرســة ومــن خــال التّطويــر المهنــيّ والتّدر يــب المســتمر والتّطويــر الـ ّذايتّ ،انطال ًقــا مــن مبــدأ التّعلُّــم مــدى
الحيــاة ،وهــذا مــا ســينعكس إيجابًــا علــى المجتمــع المدرســيّ بــكل مك ّوناتــه وعلــى األخـ ّـص المتعلّميــن وتحصيلهــم
المدرســيّ.
إن لجنــة مشــروع تدر يــب مديــري المــدارس ،المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التّربو يّــة يف قســم اإلدارة
وحيــث ّ
التّربويّــة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،ومــن خــال برنامــج ( ،)S2R2مــن مهامهــا إعــداد هيكل ّيــة منهــج
تدر يــب لمديــري المــدارس ومقـ ّرر تدريبــيّ يَخ ُلــص إىل التّطويــر المهنــيّ وتعز يــز الكفايــات لمديــري المــدارس لقيــادة
إن اللّجنــة قامــت بوضــع دراســة تحليل ّيــة مبن ّيــة علــى المراجعــات
المدرســة وتطويرهــا وتحســين مخرجاتهــا ،وحيــث ّ
كمــيّ داعــم يســاعدها يف تحديــد مســارات التّدر يــب لمديــري المــدارس ،إن
األدب ّيــة ،كان ً
لزامــا عليهــا القيــام بتحليــل ّ
ُو ِجـدَت.

ي
هدف ال ّتحليل
ّ
الكم ّ

الكمــيّ إىل البحــث عــن مســارات تدر يــب لمديــري المــدارس ال ّرســم ّية يف لبنــان .حيــث تقــوم
يهــدف هــذا التّحليــل
ّ
اللّجنــة بتحليــل بيانــات حــول مديــري المــدارس ،كمــا للمــدارس المكلّفيــن بإدارتهــا وذلــك خــال مـدّة زمن ّيــة تتم ّثــل

بأربعــة أعــوام دراس ـ ّية متتاليــة ( )2020-2019،2019-2018،2018-2017 ،2017-2016إليجــاد عالقــة ترابــط
أو ارتبــاط  Correlationبيــن عــدد مــن المتغ ّيــرات ( العمــر ،ســنوات الخبــرة ،االختصــاص ،عــدد المعلّميــن ،عــدد
المتعلّميــن ،ز يــادة عــدد المتعلّميــن يف المدرســة ،عــدد المتعلّميــن المتأخّر يــن عمر يًّــا عــن صفوفهــم ،نســب ال ّنجــاح
يف االمتحانــات ال ّرســم ّية ،)...وإليجــاد طريقــة لر بــط أداء المدرســة ومعاييــر جودتهــا أو فعال ّيتهــا بمواصفــات األداء
المهنــيّ للمديــر ،وبال ّتــايل اســتخراج مســارات ُتســهم يف تصنيــف مق ـ ّررات التّدر يــب المهنــيّ المســتم ّر ،و ُتق ـدّم
لمديــري المــدارس ال ّرســم ّية يف لبنــان هيكل ّيــة منهــج تدر يــب للتّطويــر المهنــيّ تســتجيب لحاجاتهــم بحســب ســياق
العمــل الفعلــيّ علــى أرض الواقــع.
ّ
المؤشــرات
فــكان االهتمــام بالحصــول علــى بيانــات مــن المــدارس تحــوي علــى مــا يمكــن االســتناد إليــه يف دراســة
وربطهــا بفئــات مــن المدير يــن أو المســاقات التــي تظهــر لدينــا مــن خــال الدّراســة .لكــن وبســبب ّ
الظــروف التــي
خصوصــا،
عمومــا وعلــى مديــري المــدارس
فرضتهــا جائحــة كورونــا  COVID-19علــى القطــاع التّر بــويّ يف لبنــان
ً
ً
ومــا رافــق ذلــك مــن أولويّــات دراس ـ ّية مــن اســتمارات واســتبيانات متع ـدّدة أرســلت مــن وزارة التّربيــة والتّعليــم
الصعــب
كل ذلــك
العــايل والمركــز التّر بــوي للبحــوث واإلنمــاء لمديــري المــدارسّ ،
واحترامــا لألولو يّــات جعــل مــن ّ
ً
أن واقــع التّباعــد االجتماعــيّ لــم يســمح
علــى اللّجنــة إرســال اســتبيانات لمديــري المــدارس تخــدم هــذه الدّراســة ،كمــا ّ
وحرصا
بعقــد ورش عمــل أو لقــاءات مــع مديــري المــدارس ال ّرســم ّية ألخــذ البيانــات بشــكل مباشــر يف حينــه .مــن هنــا
ً
ّ
ً
منطلقــا مــن دراســة إحصائ ّيــة ،كان علينــا اعتمــاد البيانــات المتوفــرة
م ّنــا علــى أن يكــون تحديــد المســارات التّدريب ّيــة
يف مكتــب البحــوث التّربويّــة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء واالســتفادة منهــا يف تحديــد مســارات التّدر يــب.
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مصدر الع ّينة وطبيعتها:

قامــت اللّجنــة بتحديــد المتغ ّيــرات المطلوبــة ووضــع قوالــب الجــداول  Templatesللبيانــات المــراد الحصــول عليهــا
للدّراســة ،وبعــد إرســال كتــاب ،حســب التّسلســل اإلداريّ ،إىل مكتــب البحــوث التّربويــة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث
أن العمــل علــى
واإلنمــاء ،كان اقتــراح المكتــب المختـ ّـص العمــل علــى ع ّينــة طبق ّيــة مم ّثلــة وحصــل ذلــك .كمــا ّ
الع ّينــة وبياناتهــا جــرى خــال ال ّر بــع األخيــر مــن العــام .2020
متوســطة و274
عــدد المــدارس ال ّرســم ّية يف لبنــان يبلــغ ( )1235مدرســة رســم ّية ( 50روضــة 150 ،ابتدائيــة761 ،
ّ
ثانويّــة) موزّعــة علــى ّ
ّ
(الضواحــيّ) ( )97مدرســة ،جبــل لبنــان
الشــكل اآليت :بيــروت ( )55مدرســة ،جبــل لبنــان
الضواحــيّ) ( )165مدرســةّ ،
(مــا عــدا ّ
الشــمال ( )247مدرســة ،البقــاع ( )118مدرســة ،الجنــوب ( )146مدرســة،
النّبط ّيــة ( )130مدرســة ،ع ـك ّار ( )169مدرســة ،بعلبك-الهرمــل ( )108مــدارس.

أمــا الع ّينــة المم ّثلــة والتــي يبلــغ عــدد المــدارس الرســم ّية فيهــا ( )125مدرســة فتش ـك ّل مــا نســبته ( )10%مــن
ّ
ّ
ـم اختيارهــا بنــا ًء علــى تــوزّع المــدارس يف المحافظــات اللّبنان ّيــة
ـ
ت
ـد
ـ
ق
ول
ـان،
ـ
ن
لب
يف
ة
ي
ـم
ـ
س
ر
ال
ـدارس
ـ
م
لل
ـي
ـ
ل
الك
ـدد
ـ
ع
ال
ّ
ّ
ّ
ّ
ومراحــل التّعليــم كمــا وعــدد المتعلّميــن.
مــن حيــث ال ّتــوزّع يف المحافظــات :بيــروت ( )6مــدارس ،جبــل لبنــان ّ
(الضواحــيّ) ( )10مــدارس ،جبــل لبنــان (مــا عــدا
الضواحــيّ) ( )16مدرســةّ ،
ّ
الشــمال ( )25مدرســة ،البقــاع ( )12مدرســة ،الجنــوب ( )15مدرســة ،النّبط ّيــة ()13
مدرســة ،عـك ّار ( )17مدرســة ،بعلبك-الهرمــل ( )11مدرســة.
تضمنت الع ّينة حسب مرحلة التّعليم:
بذلك
ّ
المتوسطة ( ،)78والمرحلة ال ّثانوية (.)27
مرحلة ال ّروضة ( ،)4والمرحلة االبتدائ ّية ( ،)16والمرحلة
ّ
من حيث عدد المتع ّلمين يف المدارس ال ّرسم ّية:
متوسطة ( ،)10وثانو يّة (،))4
أقل من مئة متعلّم (روضة ( ،)1ابتدائ ّية (،)6
• ّ
ّ
متوسطة ( ،)41وثانو يّة (،))14
وأقل من  300متعلّم (روضة ( ،)2ابتدائ ّية (،)8
•أ كثر من مئة متعلّم
ّ
ّ
متوسطة ( ،)27وثانو يّة (.))9
•أ كثر من  300متعلّم (روضة ( ،)1ابتدائ ّية (،)2
ّ
البيانــات المرتبطــة بالع ّينــة تحتــوي علــى معطيــات عــن المدرســة خــال أر بــع ســنوات متتاليــة مــن العــام الدّراســيّ
ـم تقســيمها علــى ّ
الشــكل اآليت:
 2017-2016ح ّتــى العــام الدّراســيّ  2020-2019ضم ًنــا ،ولقــد تـ ّ
 .أع ّينــة مم ّثلــة :ع ّينــة المــدارس ،تــوزّع مــدارس الع ّينــة يف المحافظــات ،انتقــاء مــدارس الع ّينــة حســب عــدد
المتعلّميــن وحســب المرحلــة التّعليم ّيــة.
.بالمدرســة والمديــر :رقــم المدرســة التّسلســليّ ،اســمها ،اســم المديــر ،جنســه ،عمــره ،شــهادته العلم ّيــة،
اختصاصــه ،تار يــخ مباشــرته العمــل.
.تحجم المدرسة :عدد المعلّمين ،عدد اإلدار يّين ،عدد المتعلّ ّمين.
الص ّف ،وعدد المتأخّرين.
.ثالمتع ّلمون يف ّ
الصفوف :عدد المتعلّمين ،عدد المعيدين يف ّ
 .جنتائــج االمتحانــات ال ّرســم ّية لثالثــة أعــوام دراسـ ّية متتاليــة مــن  2017-2016ح ّتــى  2019-2018ضم ًنــا (يف
العــام الدّراســيّ  2020-2019لــم يخضــع المتعلّمــون يف صفــوف ّ
الشــهادات إىل تقو يــم أو امتحــان رســميّ
بســبب جائحــة كورونــا ومــا فرضتــه علــى الواقــع التّر بــويّ والتّعليمــيّ).
مالحظــة :الع ّينــة تحمــل بعــض النّواقــص مــن المصــدر ،يف البيانــات المتع ّلقــة ببعــض المتغ ّيــرات خــال األعــوام
الدّراسـ ّية األربعــة.
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ّ
المؤشرات اإلحصائ ّية  -تحليل بيانات الع ّينة:
دراسة
 .1معدّل أعمار مديري المدارس
 1.1تو ّزع األعمار يف الع ّينة
أن الحـ ّد األدىن ألعمــار مديــري المــدارس وحســب أصغرهــم عمـ ًرا يف الع ّينــة هــو  35ســنة،
اســتنادًا إىل البيانــات ظهــر ّ
ـن القانــوينّ لإلحالــة إىل التّقاعــد هــو  64ســنة بحســب القانــون
أن الحـ ّد األقصــى هــو  63ســنة
(السـ ّ
الطبيعــي ّ
ومــن ّ
ّ
أمــا معـدّل أعمــار مديــري المــدارس ال ّرســم ّية وبحســب الع ّينــة فــكان كمــا يظهــر يف المســتند رقــم (:)1
اللّبنــاينّ)ّ .
مستند رقم ( :)1معدّل أعمار مديري مدارس الع ّينة

أن مع ـدّل أعمــار مديــري المــدارس ينحــو إىل التّناقــص :ينخفــض
ُتظهــر لنــا األعمــدة البيان ّيــة يف المســتند رقــم (ّ )1
المع ـدّل مــن  55ســنة يف العــام الدّراســيّ  2017-2016إىل  53ســنة يف العــام الدّراســيّ .2020-2019
ـم تقســيم األعمــار إىل شــرائح ابتــداء مــن  35ســنة إىل  ،64وقارنّــا بيــن العاميــن  2017-2016و،2020-2019
تـ ّ
حيــث حصلنــا علــى ال ّرســم البيــاينّ اآليت:
المستند رقم ( :)2مقارنة تو ّزع ّ
الشرائح العمريّة لمديري المدارس ال ّرسم ّية ( )%بين العامين 2017-2016
و 2020-2019
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أن نســبة مديــري المــدارس ال ّرســم ّية يف المرحلــة العمر يّــة (45-35
ُيظهــر ال ّرســم البيــاينّ يف المســتند رقــم (ّ )2
ســنة) ارتفعــت إىل مــا يقــارب ّ
الضعــف مــن  13.45%إىل  ،25.6%بينمــا نســبة مديــري المــدارس ال ّرســم ّية يف
المرحلــة العمر يّــة ( 64-58ســنة) انخفضــت مــن  50.42%إىل  41.6%بيــن العاميــن الدّراس ـ ّيين 2017-2016
أن المــدارس ال ّرســم ّية تشــهد تزا ي ـدًا يف نســب أعــداد المدير يــن يف ّ
الشــرائح
و .2020-2019هــذا يدعــو لالســتنتاج ّ
الشــابّة بيــن  35و 45ســنة ،بينمــا تتناقــص ال ّنســب يف ّ
ّ
أن مديــري
ـدل علــى ّ
الشــرائح العمر يّــة األعلــى ،وهــو مــا يـ ّ
الشــابّة ّ
الشــرائح العمر يّــة ّ
المــدارس ال ّرســم ّية الجــدد هــم مــن ّ
ـل مســاواة يف نســب
وإل شــهدنا تزا ي ـدًا أو علــى األقـ ّ
ّ
الشــرائح العمر يّــة األعلــى.
باختصــار ،المنحــى المســتقبليّ للبيــان هــو باتّجــاه األعمــار األصغــر .كمــا مــن ّ
أن ال ّنســب يف
الضــروريّ لفــت ال ّنظــر إىل ّ
الوســط قليلــة مقارنـ ًة مــع ال ّنســب علــى األطــراف ،وهــو مــا يعنــي عــدم ُ
تناظــر يف ال ّتــوزُّع.
ّ
مؤشــرات القيــاس اإلحصــايئّ  Statistical measure indicatorsحــول المعطيــات يف العاميــن الدّراس ـ ّيين
أمــا
ّ
فنوردهــا ضمــن الجــدول يف المســتند رقــم (.)3
ّ
مؤشرات القياس اإلحصايئّ بين العامين الدّراس ّيين  2017-2016و2020-2019
مستند رقم ( :)3جدول

ّ
مؤشرات القياس اإلحصا ّ
يئ
Statistical measure indicators

العام
2017-2016

العام
2020-2019

55.38655

53.288

متوسط العمر (أي  50%هم أصغر ،و % 50هم
ّ
أ كبر) Median

59

57

العمر األكثر ظهو ًرا لمديري المدرسة يف الع ّينة Mode

62

62

7.69

8.49

العمر األصغر لمديري المدارس يف الع ّينة

35

36

العمر األكبر لمديري المدارس يف الع ّينة

63

63

معدّل األعمار لمديري المدارس Average or Mean

االنحراف المعياريّ أو معدّل الفروقات يف األعمار
Standard Deviation

من الممكن استخالص ما يلي من الجدول يف المستند رقم (:)3
ّ
 .أالتــوزّع غيــر متناظــر أو غيــر متماثــل ()asymmetricalحيــث تختلــف
المؤشــرات ال ّثالثــة لالتّجــاه المحــوريّ
(.)Central tendency measures: Mean, Median and Mode
متوســط العمــر ( )Medianقــد تضــاءل ســنتين خــال  4ســنوات (وهــو العمــر الــذي يقــع تحتــه نصــف
.ب
ّ
ّ
وأن اإلدارة
أن مفهــوم القيــادة الشــباب ّية آخــذ يف ال ّتط ـ ّور ّ
المدير يــن وفوقــه ال ّنصــف اآلخــر) ،وهــذا يؤكّــد ّ
ّ
المدرس ـ ّية تســتقطب المرحلــة العمر يّــة ّ
ّ
المؤسســايتّ هــو نحــو
أن االتجــاه
الشــباب ّية مــن المعلميــن ،أو ّ
ّ
قيــادات شــابّة.
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ـال نســب ًّيا ،ولك ّنــه ي ّتجــه إىل ال ّتضــاؤل بــدل االزديــاد ،وهــذا
.ت ّ
أن مع ـدّل األعمــار لمديــري المــدارس ال ّرســم ّية عـ ٍ
متوســط العمــر (يف حــال عــدم تغييــر المدير يــن،
ـتدل عليــه مــن وقــوع هــذا المع ـدّل تحــت قيمــة
ُيسـ ّ
ّ
أن التّغييــر
ـل ،وهــذا لــم يحــدث ،مــا يعنــي ّ
يفتــرض أن يز يــد معـدّل عمــر المدير يــن ثــاث ســنوات علــى األقـ ّ
يف المدير يــن ي ّتجــه إىل األكثــر شــبابًا).
.ثمــا زال العمــر  62أ كثــر األعمــار ظهــو ًرا بيــن العاميــن الدّراس ـ ّيين ( 14م ـ ّرة يف العــام  2017-2016و 16م ـ ّرة
يف العــام .)2020-2019
 .جمعـدّل الفروقــات (االنحــراف المعيــاريّ عــن معـدّل المجموعــة) يــزداد بيــن العاميــن  2017-2016و-2019
 ،2020أي أنّــه ُيظهــر تش ـتّتا أ كبــر بيــن األعمــار يف العــام  ،2020-2019ويمكننــا االســتدالل علــى ذلــك
أن الفئتيــن علــى طــريف البيــان (األكبــر عم ـ ًرا
مــن خــال ال ّرســم البيــاينّ يف المســتند رقــم ( ،)2حيــث ُيظهــر ّ
واألصغــر) يشـ ّ
الطبيعــي أن يكــون معـدّل الفروقــات أ كبــر :هــذا مــا يدعــم
ـكلن ال ّنســبة األعلــى ،وبال ّتــايل مــن ّ
أن أعمــار المدير يــن تتباعــد
أن المدير يــن الجــدد هــم مــن األجيــال الشــابّة بمعظمهــم ،وعمل ًّيــا ُيظهــر ّ
تأكيــد ّ
بيــن بعضهــا.
 2.1اإلدارة والعنصر ّ
الشبا ّ
يب
يف ال ّرســمين البيان ّييــن يف المســتندين رقــم ( )4و( )5أدنــاه نــرى كال ّ مــن بيانــات العاميــن الدّراسـ ّيين بشــكل منفــرد،
لتظهيــر تمحــور األعمــار وكيفيــة توزّعهــا علــى المراحــل العمر يّــة مــن أعلــى نســبة إىل أدناهــا.
ال ّرســم البيــاينّ يف المســتند رقــم (ُ Pareto Chart )4يظهــر نقطــة التّقاطــع بيــن المرحلــة العمر يّــة األعلــى لمديــري
المــدارس للعــام الدّراســيّ  2017-2016وخـ ّـط األعــداد التّرا كم ّيــة  Cumulative Frequencyالتــي تصــل إىل
 ،50.4%كمــا نــرى مــن جديــد الفــرق الكبيــر بيــن أعــداد المدير يــن يف المرحلــة العمر يّــة  64-58ســنة ،وأعــداد مديــري
أن األعــداد التــي وصلــت إىل التّقاعــد ُتســتبدل يف معظمهــا
ـدل علــى ّ
المــدارس يف المراحــل العمر يّــة األخــرى ،وهــذا يـ ّ
بأعــداد شــابّة ،مــا أدّى إىل تقــارب بيــن أعــداد مديــري المــدارس يف المراحــل العمر يّــة المتبق ّيــة .ولكــن تجــدر اإلشــارة
الشــريحتين ّ
الشــريحتَين بيــن  50و 58ســنة يقــارب إىل حـ ّد مــا مجمــوع أعــداد ّ
أن مجمــوع أعــداد ّ
الشــابتين ،مــن
إىل ّ
 35إىل  50ســنة.
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أمــا ال ّرســم البيــاينّ يف المســتند رقــم ( Pareto Chart :)5فيظهــر نقطــة التّقاطــع بيــن المرحلــة العمر يّــة األعلــى
ّ
لمديــري المــدارس للعــام  2020-2019وخـ ّـط االعــداد التّرا كم ّيــة  ،Cumulative Frequencyالتــي تصــل إىل
الســابق رقــم (.)4
 ،41.6%أي أصغــر بحــوايل  10%مقارنــة بالنّقطــة يف المســتند ّ

أن أعــداد مديــري المــدارس يف المرحلــة العمر يّــة ّ
الشــابة مــن  35إىل  45ســنة ،باتــت تــوازي
يظهــر المســتند رقــم (ّ )5
تلــك يف المرحلــة العمر يّــة التــي اقتر بــت مــن التّقاعــد ،بينمــا المرحلتــان العمر يّتــان يف الوســط تتضــاءالن ،وهــذا مــا
كل مــا ســبق مــن دالئــل واســتنتاجات ،واإلدارة المدرسـ ّية هــي باتّجــاه ال ّتطـ ّور يف منحــى العمــر والــذي ي ّتجــه
يدعــم ّ
نـ ً
ـزول ،أي إىل األعمــار ّ
الشــابّة.
الســنوات الخمــس القادمــة وذلــك
الجــدول يف المســتند رقــم (ُ )6يظهــر األعــداد التــي س ـتُحال إىل التّقاعــد خــال ّ
نتيجــة احتــواء البيانــات علــى أعــداد عاليــة مــن الفئــة العمر يّــة األعلــى (ال ّنســق أو العمــر األكثــر ظهــو ًرا لمديــري
متوســط العمــر  Median = 57ســنة)،
المدرســة يف الع ّينــة  Mode = 62ســنة ،كمــا
ّ
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السنوات
مستند رقم ( :)6جدول أعداد مديري المدارس ال ّرسم ّية الذين سيحالون إىل ال ّتقاعد خالل ّ
الخمــس القادمــة
الكمــيّ أجرتــه اللّجنــة يف خــال ال ّر بــع األخيــر مــن العــام ،2020
(البيانــات هــي خــال العــام الدّراســيّ  2020-2019والتّحليــل
ّ
تتضمنــه البيانــات).
أن العمــر الحــايل للمديــر المذكــور يف الجــدول مرتبــط بتار يــخ الميــاد الــذي
كمــا ّ
ّ

المرحلة
العمريّة

فترة ال ّتقاعد

العمر الحايل
للمدير

عدد
المديرين

ال ّنسبة
المئو يّة

تناقص

57-35

 6سنوات وأ كثر

58

65

52.00%

100%

58-57

بعد  5سنوات

59

8

6.40%

48.00%

59-58

بعد  4سنوات

60

2

1.60%

41.60%

60-59

بعد  3سنوات

61

9

7.20%

40.00%

61-60

بعد سنتين

62

15

12.00%

32.80%

62-61

بعد سنة

63

16

12.80%

20.80%

63-62

هذه السنة

64

10

8.00%

8.00%

من خالل الجدول يف المستند رقم ( ،)6يتب ّين لنا:
أن ما نســبته  % 8من مديري المدارس ســتحال إىل التّقاعد خالل العام الحايل ( 2021-2020أو أحيلت)،
 .أ ّ
علمــا أن الع ّينــة قــد شــهدت إحالــة  37%مــن أعــداد المدير يــن إىل التّقاعــد خــال األعــوام الدّراسـ ّية األربعــة
ً
للدّراســة (يف العــام  2020-2019فأصبــح عــدد المدير يــن الجــدد  46أي مــا يقــارب  37%مــن عــدد
المدير يــن).
السنة التي تليها.
.ب ّ
السنة المقبلة ،وّ 12%
أن ما نسبته  % 12.8من مديري المدارس ستتقاعد ّ
ُ
.تكمــا يظهــر لنــا أنّــه خــال  5ســنوات ســيكون حــوايل نصــف عــدد المدير يــن قــد أحيــل إىل التّقاعــد (يف العمــود
األخيــر «تناقــص» حيــث ال ّنســبة تصــل إىل .)48%
ّ
مؤشرات إحصائ ّية -مدخل الحجم (أعداد المتع ّلمين يف المدارس)
 .2دراسة األعداد:
ّ
مؤشــرات القيــاس اإلحصــايئّ  Statistical measurement indicatorsحــول أَعــداد المتعلّميــن (الحجــم) يف األعــوام
الدّراسـ ّية األربعــة المتتاليــة نوردهــا ضمــن الجــدول يف المســتند رقــم (.)7
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ّ
مؤشرات القياس اإلحصايئّ لعدد المتع ّلمين خالل األعوام الدّراس ّية األربعة
مستند رقم ( :)7جدول

ّ
مؤشرات القياس
اإلحصايئّ لعدد
المتع ّلمين

2017-2016

2018-2017

2019-2018

2020-2019

االنحراف
المعياريّ
Standard
Deviation

167

175

173

172

المعدّل الوسطيّ
لألعداد Mean

247

252

254

261

العدد الوسطيّ
(التّوسطيّ)
Median

186

198

206

214

النّسق (العدد
األكثر ظهو ًرا)
Mode

89

52

117

261

الح ّد األدىن لألعداد
Min

34

44

34

20

الح ّد األقصى
لألعداد Max

794

815

830

854

30829

31237

31705

32566

 Totalالمجموع

تم تدوير األعداد العشرية يف الجدول إىل الوحدة)
(مالحظةّ :
أن:
ُيظهر الجدول يف المستند رقم ( )7أعاله ّ
أن ال ّز يــادة تحــدث بدرجــة بطيئــة حيث ال ّنســب المئويّة
 .أمعـدّل أعــداد المتعلّميــن هــو يف مســار تصاعــديّ (ولــو ّ
السنوات الثالث بد ًءا من )2017-2016
للزّيادات هي% 2.84 ،2.14% :وً % 5.63
تباعا خالل ّ
.بالعــدد الوســطيّ (الــذي تقــع تحتــه نصــف أعــداد المــدارس ونصفهــا اآلخــر أعلــى منــه) هــو أصغــر مــن المعـدّل
ّ
مؤشــر يجــب االنتبــاه
الســنة الواحــدة ،وهــذا يعنــي انحرا ًفــا نحــو األعــداد الدّنيــا (وهــو
العــا ّم للمجموعــة يف ّ
إليــه!).
.ت ّ
للصعــود (تغ ّيــر مــن  89إىل  52يف العــام
اللفــت ّ
أن ،العــدد ال ّنســقيّ يتغ ّيــر يف البدا يــة ســلب ًّيا ،ثــم يعــود ّ
تباعــا  117ثــم  261مقتر بًــا مــن المعـدّل ومســاو يًا لــه) وهــذا
الصعــود ً
ـم عــاد إىل ّ
الدّراســيّ  2018-2017ثـ ّ
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ـدل علــى حركــة إيجابيــة وازديــاد أعــداد المتعلّميــن يف العــدد األكبــر مــن المــدارس ال ّرســم ّية.
يـ ّ
انخفاضــا بشــكل عــام ،ولــو ارتفــع يف العــام  ،2018-2017وهــذا ّ
ً
يؤشــر اىل أن هنــاك
.ث ُيظهــر تغ ّيــر الح ـ ّد األدىن
بعــض المــدارس ال ّرســم ّية تخســر مــن أعدادهــا علــى م ـ ّر الســنوات.
 .جالح ـ ّد األدىن ألعــداد المتعلّميــن يف العــام ُ 2020-2019ملفــت إذ وصــل إىل  20متعلّ ًمــا فقــط مــا يعنــي
تناقصــا يصــل إىل حــوايل  60%مــن العــدد األصلــيّ.
ً
أمــا تزا يــد الحـ ّد األقصــى لألعــداد علــى مــدار األعــوام الدّراســية المتتاليــة مــن بعــد العــام  ،2017-2016فيدعــو
.ح ّ
ّ
ومؤشــر علــى أنّهــا تكســب ثقــة المحيــط أ كثــر
أن هنــاك مــدارس تســتقطب أ كثــر مــن غيرهــا،
إىل االعتقــاد ّ
عامــا بعــد عــام.
ً
الســنوات ال ّثــاث
للمز يــد مــن الدّالئــل واالســتنتاجاتُ ،يظهــر الجــدول يف المســتند قــم ( ،)8مــدى التّغ ّيــر علــى مــدى ّ
ّ
لمؤشــرات القيــاس اإلحصــايئّ نفســها.
مؤشــرات القيــاس اإلحصــايئّ نسـ ً
الســنوات ّ
ّ
ـبة لمعطيــات العــام -2016
الثــاث يف
مســتند رقــم ( :)8ال ّتغ ّيــر علــى مــدى ّ
2017

النسبة المئوية
لل ّتغ ّير ()%
ّ
مؤشرات القياس
اإلحصايئّ

تغ ّير يف
%18 -17

تغ ّير يف
%19 -18

تغ ّير يف
%20 -19

االنحراف المعياريّ
Standard Deviation

12.2%

18.9%

27.8%

المعدّل الوسطي للتّغ ّير
Mean

0.6%

3.1%

7.7%

العدد الوسطي (التوسطيّ)
Median

0.3%

2.3%

2.6%

النّسق (العدد األكثر ظهو ًرا)
Mode

0.0%

-16.7%

ال نسق متك ّرر

الح ّد األدىن لتغ ّير األعداد Min

-38.8%

-48.5%

-59.2%

الح ّد األقصى لألعداد Max

36.8%

90.6%

131.6%

1.323429

2.84148

5.634305

تغ ّير يف المجموع العام

من الجدول يف المستند رقم ( )8يتب ّين اآليت:
أن
أن المع ـدّل الوســطي للتغ ّيــرات (ز يــادة أو نقصــان يف أعــداد المتعلّميــن) هــو عــدد إيجــايب ( )+أي ّ
 .أنــرى ّ
الســنة األخيــرة هــو  7.7%عــن العــام .2017-2016
األعــداد تتزا يــد ،ومع ـدّل ال ّز يــادة يف ّ
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.بنلحــظ ازديــادًا لالنحــراف المعيــاريّ (الــذي يقيــس معـدّل ال ُبعــد عــن المعـدّل العــام) وهــو يعنــي اتّجا ًهــا نحــو
أن الكثيــر مــن المــدارس ينقــص حجمهــا بينمــا الكثيــر يشــهد تزا يـدًا بالمقابــل).
ال ّتشـتّت يف التّغييــر (أي ّ
.ت ُيلفــت ال ّنظــر (إحصائ ًّيــا) أن ال ّنســق يف التّغ ّيــر للعــام  2018-2017هــو صفــر بينمــا هــو ) (-16.7 %يف العــام
أن أ كثــر مــن مدرســة قــد خســرت هــذه ال ّنســبة مــن أعدادهــا.
 2019-2018أي ّ
أن التّناقــص يتزا يــد مــن )(-38.8 %
.ثيف مقارنــة العدديــن األدىن واألقصــى ،نــرى تط ّر ًفــا يف هــذه األعــداد :أي ّ
إىل ) (- 59.2%يف بعــض المــدارس ،بينمــا نســبة األعــداد ً
أيضــا تتزا يــد لــدى البعــض اآلخــر مــن المــدارس
(مــن  36.8إىل  .)131.6%وهــذا دليــل آخــر علــى ال ّتش ـتّت يف الع ّينــة.
والسنة األخيرة 20-19
السنة األوىل 17-16
ّ
مستند رقم ( :)9مقارنة أعداد المتع ّلمين يف الع ّينة بين ّ

مــن خــال ال ّرســم البيــاين يف المســتند رقــم ( )9أعــاه ،والــذي ُيظهــر عــدم تناظــر باتّجــاه اليســار (أي نحــو األعــداد
المنخفضــة) ،يمكــن مالحظــة اآليت:
ـل مــن  200متعلّــم ،وحــوايل  80%مــن المــدارس
 .أحــوايل نصــف عــدد المــدارس ( 47%منهــا) تحــوي أقـ ّ
يحــوي مــا دون ال ـ  400متعلّــم.
ّ
(مؤشر لالنتباه!).
.بال تغ ّير يف نسبة عدد المتعلّمين يف المدارس تحت الـ  50متعلّما
.ت تناقــص يف نســبة عــدد المتعلّميــن يف المــدارس بيــن  100و 200متعلّــم ،كمــا يف المــدارس بيــن  350و400
وأيضــا بيــن  500و 550متعلّ ًمــا.
.ث ز يــادة ملحوظــة يف نســب عــدد المتعلّميــن يف المــدارس بيــن  200و ،350وبيــن  450و 500كمــا بيــن 550
و 600متعلّــم.
 .ج تنحــو المع ـدّالت نحــو االقتــراب مــن الوســط ،بينمــا تتناقــص األعــداد علــى األطــراف ،وهــذا مــا يدعــو إىل
االعتقــاد أن هــذه الع ّينــة اإلحصائ ّيــة غيــر المتماثلــة يف ال ّتــوزّع ،تنحــو باتّجــاه التماثــل نحــو الوســط Normal
 distributionولــو لــم تصــل إليهــا.
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أن بعــض المــدارس (وعددهــا  46مدرســة) قــد تغ ّيــر مديروهــا (بســبب اإلحالــة إىل التّقاعــد) ،لــذا قمنــا
الحظنــا ّ
بدراســة تغ ّيــر الحجــم مــع تغ ّيــر المديــر ،ونــورد المعطيــات التــي رصدناهــا ضمــن الجــدول يف المســتند رقــم ()10
اآليت:
مستند رقم ( :)10جدول تغ ّير الحجم (عدد المتع ّلمين) بال ّنسبة المئو يّة مع تغ ّير المدير

زيادة يف الحجم

تراجع يف الحجم
تغ ّير يف
الحجم

أ كثر من
15%

بين 5
و10%

أقل من
ّ
5%

أقل من
ّ
10%

أقل من
ّ
20%

حتى
80%

تغ ّير مدير
المدرسة

10.9%

8.7%

23.9%

26.1%

19.6%

10.9%

ال تغ ّير
يف مدير
المدرسة

10.1%

10.1%

22.8%

26.6%

16.5%

13.9%

أن حــوايل  43.5%مــن المــدارس التــي تَغ ّيــر مديروهــا قــد خســرت مــن أعــداد
ُيظهــر الجــدول يف المســتند رقــم (ّ )10
المتعلّميــن فيهــا ،والنســبة نفســها تقري ًبــا  43%مــن المــدارس التــي لــم يتغ ّيــر مديروهــا خســرت ال ّنســب نفســها
مــن المتعلّميــن.
كل فئــة (مــن
كمــا نالحــظ ّ
أن نســب المــدارس التــي تغ ّيــر مديروهــا وتلــك التــي لــم يتغيــروا ،تتســاوى إىل حـ ّد مــا يف ّ
إن نســبة المــدارس التــي ازدادت أحجامهــا ح ّتــى  80%بــدون أي تغييــر
فئــات التّناقــص كمــا فئــات ال ّز يــادة) ،ح ّتــى ّ
يف اإلدارة هــي أعلــى ب ـ .3%
أن
نســتنتج أن تغ ّيــر المديــر أو عدمــه ،كان لــه التأثيــر نفســه علــى حركــة الحجــم ز يــادة أو نقصانًــا .مــا يدعــو لالعتقــاد ّ
حكمــا بعمل ّيــة تغييــر المديــر.
الحجــم (عــدد المتعلّميــن) ال يتأثّــر
ً
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 .3دراسة متغ ّير معدّل أعمار المديرين مقابل متغ ّير الحجم (عدد المتع ّلمين)
بعــد مالحظــة عــدم التّناظــر يف التّمثيــل البيــاينّ لمعـدّالت الحجــم (أعــداد المتعلّميــن) ،حاولنــا رصــد أيّ ارتبــاط بيــن
هــذا المتغ ّيــر وأيّ مــن المعطيــات يف مداخــل الع ّينــة .لــذا حاولنــا رؤيــة ال ّتــوزّع مــن خــال الفئــات العمر يّــة لمديــري
المــدارس ،وهــذا يظهــر مــن خــال المســتند رقــم ( ،)11رصــد متغ ّيــر مع ـدّل أعمــار مديــري المــدارس مــع متغ ّيــر
الحجــم (عــدد المتعلّميــن يف المــدارس ال ّرســم ّية)
ـي
مســتند رقــم ( :)11تــو ّزع األحجــام (عــدد المتع ّلميــن) بال ّنســبة المئو يّــة ( )%مقابــل مع ـدّل األعمــار للعــام الدّراسـ ّ
2020-2019

ال ّرسم البياينّ يف المستند رقم (ُ ،)11يب ِّين اآليتّ:
ال ســمات مم ّيــزة لمتغ ّيــر معـدّل األعمــار مقابــل متغ ّيــر الحجــم .مثـ ًـا تتســاوى المعـدّالت العمر يّــة للمدير يــن (56
ـل مــن مئــة تلميــذ ومــدارس فيهــا بيــن  800و 850تلمي ـ ًذا ،كمــا
ســنة) لشــريحتين متناقضتيــن :مــدارس فيهــا أقـ ّ
ـل مــن  50متعلّ ًمــا ،وشــرائح تتــراوح
تتقــارب المع ـدّالت العمر يــة ( 60و 60.5و 62ســنة) بيــن شــريحة فيهــا أقـ ّ
أعدادهــا بيــن  600و 800متعلّــم .كمــا نــرى أن مع ـدّالت األعمــار لمديــري مــدارس صغيــرة الحجــم نســب ًّيا (قليلــة
العــدد ضمــن الع ّينــة) ليســت هــي األكبــر س ـنًّا.
نســتنتج أن متغ ّيــر معـدّل أعمــار المدير يــن ال يرتبــط طرديًّــا وال عكسـ ًّيا بالحجــم (عــدد المتعلّميــن) .أي أنّــه ال يمكننــا
ـن المديــر واقترابــه مــن التّقاعــد هــو مــا يجعــل أعــداد المتعلّميــن يف مدرســته تتغ ّيــر ز يــاد ًة أو
أن كبــر سـ ّ
أن نســتنتج ّ
نقصا نًا.
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 .4دراسة متغ ّير ّ
الشهادة العلم ّية للمدير مع الحجم ،بحسب المرحلة التّعليم ّية
أن ال ارتبــاط بيــن متغ ّيــر معـدّالت أعمــار مديــري المــدارس ومتغ ّيــر الحجــم (عــدد المتعلّميــن) ،نحــاول
بعــد أن تب ّيــن ّ
ّ
أن نــدرس تــوزّع الحجــم بحســب ّ
المؤشــرات حــول أعــداد اإلدار يّيــن والمعلّميــن
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر ،مــع بعــض
قســمنا الع ّينــة
كمــا المتأخّر يــن والمعيديــن مــن المتعلّميــن ..قمنــا بدراســة هــذا ال ّتــوزّع علــى كامــل الع ّينــة ،بعدهــا ّ
إىل فئــات بحســب مرحلــة التّعليــم ،أي إذا كانــت المدرســة تحــوي صفــوف شــهادة رســم ّية أم ال:
 1.4بيان تو ّزع الشهادة العلم ّية للمدير
ال ّرســم يف المســتند رقــم ( )12يظهــر تــوزّع ّ
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر يف كامــل الع ّينــة مــع رصــد المعـدّالت لبعــض
ّ
المؤشــرات االحصائ ّيــة مــا بيــن ثــاث فئــات :بكالوريا/إجــازة ،دبلــوم جامعــي تر بــوي وجــدارة ،ودراســات عليــا ودكتــوراه.
المؤشرات االحصائ ّية مقابل ّ
ّ
الشهادة العلم ّية للمدير
مستند رقم ( :)12معدّالت بعض

أن المعـدّالت متقار بــة إحصائ ًّيــا إىل حـ ّد مــا ،مــع فروقــات غيــر مع ّبــرة بيــن الفئــات الثــاث بحســب تصنيــف
الحظنــا ّ
ّ
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر ..مــا دفعنــا إىل تقســيم الع ّينــة بحســب وجــود صفــوف شــهادة لديهــا أم ال.
حــص معامــل االرتبــاط بيــن معـدّل تغ ّيــر الحجــم (ز يــادة أو نقصانًــا يف أعــداد المتعلّميــن) وشــهادة
مالحظــة :وعنــد تف ّ
المديــر العلم ّيــة ،وجدنــا أن هــذا العامــل هــو  ،0.05وهــذا يعنــي أنّــه ال عالقــة تر بــط بيــن تغ ّيــر األعــداد يف ال ّز يــادة
ً
الحقــا عالقــة ّ
أو النّقصــان ومســتوى ّ
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر مــع المداخــل
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر (نــدرس
المختلفــة لبيانــات المــدارس).
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متوســطات دون صـ ّـف تاســع
 2.4المــدارس التــي ال تحــوي صفــوف شــهادة رســم ّية ( 4روضــات 16 ،ابتدائ ّيــة ،و3
ّ
أساسي)
ّ
ّ
المتوســطة،
ـهادة
ـ
الش
ـوف
ـ
ف
ص
ـوي
ـ
ح
ت
ال
ـطات
ـ
متوس
ـة
ـ
ث
وثال
،16
ـا
ـ
ه
وعدد
ـات
ـ
ي
واالبتدائ
،4
ـا
ـ
ه
وعدد
ـات
ـ
ض
و
ر
ال
ُض َّمــت ّ
ّ
ّ
ّ
لدراســة متغ ّيــر معـدّل الحجــم ونســبة المعيديــن والمتأخّر يــن مقابــل متغ ّيــر ّ
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر علــى مــدى
الســنوات ال ّثــاث التــي حصلنــا علــى بياناتهــا.
ّ
خريــن مقارنــة بمتغ ّيــر ّ
مســتند رقــم ( :)13جــدول تغ ّيــر األحجــام ونســبة المعيديــن والمتأ ّ
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر ورســم
بيــاينّ مرفــق

ّ
الشهادة

عدد
المدارس

ال ّنسبة

معدّل حجم
المدرسة

نسبة
المعيدين

نسبة
المتأ ّ
خرين

بكالوريا

12

52.2%

134.4

19.2%

61.0%

إجازة

8

34.8%

177.5

15.1%

49.8%

دبلوم
جامعي

2

8.7%

135

7.5%

21.1%

عليا/دكتوراه

1

4.4%

154

32.8%

65.7%

أن:
ُيظهر ال ّرسم البياين المرفق ّ
األحجــام صغيــرة يف معدّلهــا (أعــداد المتعلّميــن قليلــة) وأعلــى معـدّالت األحجــام يف المــدارس التــي يحمــل مديروهــا
ـم الدّبلــوم الجامعــي والتّر بــويّ ،وأقلّهــا
اإلجــازة ويليهــا تلــك التــي يحمــل مديروهــا شــهادة عليــا /دكتــوراة ومــن ثـ ّ
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لحاملــي شــهادة البكالور يــا (ونســبتهم تفــوق ال ّنصــف بقليــل .)52.2% :وتبلــغ نســبة الفــرق يف معـدّل األحجــام بيــن
حاملــي البكالور يــا أو الدّبلــوم الجامعــيّ وحاملــي اإلجــازة حــوايل .24%
أعلــى نســبة متأخّر يــن ( )65.7%هــي يف المــدارس التــي يحمــل مديروهــا شــهادات عليــا ودكتــوراه ،وتتقــارب هــذه
ال ّنســبة إىل حـ ّد مــا مــع المــدارس التــي يحمــل مديروهــا شــهادة البكالور يــا.
المتوسطة (التي فيها صفوف شهادة رسم ّية) :تو ّزع ّ
الشهادة العلم ّية ونسبها
 4.3المدارس
ّ
خريــن ومعـدّل ال ّنجــاح مقارنــة بمتغ ّيــر ّ
مســتند رقــم ( :)14جــدول تغ ّيــر األحجــام ونســبة المعيديــن والمتأ ّ
الشــهادة العلم ّيــة
للمديــر ورســم بيــاينّ مرفــق

ّ
الشهادة

ال ّنسبة

حجم
المدرسة

معيدين

متأ ّ
خرين

معدّل
ال ّنجاح

بكالوريا

37.3%

240.5

21.6%

45.0%

64.6

إجازة

44.0%

366.9

16.8%

45.0%

85.1

كلية/د تربوي

2.7%

139.0

5.9%

15.5%

38.6

عليا/دكتوراه

6.7%

198.9

19.6%

45.3%

51.6

ال معلومات

9.3%

249.9

23.7%

53.9%

60.5
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حسب ال ّرسم البياين يف المستند رقم (:)14
 .أأعلــى مع ـدّل أحجــام متعلّميــن ( )366.9هــي يف المــدارس التــي يحمــل مديروهــا اإلجــازة ،وهــي تفــوق
أن لديهــم أعلــى
المع ـدّل العــام
للمتوســطات بمئــة متعلّــم ( 263متعلّــم) أي بمــا يعــادل ال ّثلــث ،كمــا ّ
ّ
نســب نجــاح يف ّ
الشــهادة ال ّرســم ّية ()85.1%
ـل حتــى مــن تلــك
.ب معـدّل أحجــام المــدارس التــي يحمــل مديروهــا شــهادات يف الدّكتــوراه والدّراســات العليــا ،أقـ ّ
التــي يحمــل مديروهــا البكالور يــا ،ولديهــم أدىن نســبة نجــاح ( )51.6%بيــن المجموعــة ،ويتســاوون مــع
حملــة اإلجــازة والبكالور يــا يف نســب المتأخّر يــن (.)45.3%
.تتتســاوى تقري ًبــا نســب المتأخّر يــن بيــن مختلــف ّ
الشــهادات مــا عــدا حاملــي الكفــاءة أو الدبلــوم التر بــوي
(.)15.5%
 4.4الثانويات -تو ّزع ّ
الشهادة العلم ّية لمديري المدارس ونسبها
خريــن ومعـدّل ال ّنجــاح مقارنــة بمتغ ّيــر ّ
مســتند رقــم ( :)15جــدول تغ ّيــر األحجــام ونســبة المعيديــن والمتأ ّ
الشــهادة العلم ّيــة
للمديــر ورســم بيــاينّ مرفــق

ّ
الشهادة

ال ّنسبة

حجم
المدرسة

معيدين

متأ ّ
خرين

معدّل
ال ّنجاح

إجازة

63.0%

209.9

15.7%

45.1%

81.6%

كل ّية/د تربويّ

14.8%

224.8

18.5%

51.9%

72.0%

عليا/دكتوراه

14.8%

467.9

11.7%

37.3%

85.4%

ال معلومات

7.4%

347.9

14.2%

42.2%

77.4%

نورد المعلومات يف الرسم البياين التّايل:
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مالحظــة :مــن المتعــارف عليــه وحســب النصــوص القانونيــة والتنظيم ّيــة ،أنّ جميــع مديــري ال ّثانو يــات يجــب أن
ـوي (الكفــاءة) يف ك ّل ّيــة التّربيــة ومــن ثـ ّـم خضعــوا
يكونــوا قــد خضعــوا أ ّو ًل لــدورات إعــداد أســتاذ يف التّعليــم ال ّثانـ ّ
لــدورة إعــداد للمديريــن يف كل ّيــة التّربيــة ً
أيضــا ،ولكــن يف البيانــات التــي لدينــا وحســب المصــدر ،فقــط مــن مديــري
ال ّثانويــات أنّ مــا نســبته  14.8%تحمــل شــهادة مــن كليــة التربيــة يف خانــة ّ
الشــهادة العلم ّيــة (وللمفارقــة ً
أيضــا،
ـوي أو إعــداد مديــر أو إدارة تربو يّــة ،علــوم تربويّــة،)...
مــن دون توضيــح إن كان المقصــود إعــداد أســتاذ تعليــم ثانـ ّ
ـوي للبحــوث واإلنمــاء علــى البيانــات مــن بعــد تعبئتهــا مــن قبــل إدارات المــدارس.
وللتّوضيــح يحصــل المركــز التّر بـ ّ
أن:
كما يتب ّين من التّمثيل البياينّ للنّسبّ ،
 .أمع ـدّالت الحجــم (حــوايل  470متعلّــم) ونســب ال ّنجــاح يف ّ
الشــهادة ال ّرســم ّية ( )85%هــي األعلــى لــدى
أن لديهــا أدىن نســبة معيدين (،)11.7%
المــدارس التــي يحمــل مديروهــا الدّراســات العليــا والدّكتــوراه ،كمــا ّ
وتتســاوى نســب ال ّنجــاح ،وإىل ح ـ ٍد مــا ،مــع المــدارس التــي يحمــل مديروهــا اإلجــازة (.)81.6%
.بالمع ـدّل ال ّثــاين يف الحجــم (حــوايل  348متعلّ ًمــا) ال تتوافــر لدينــا معلومــات حــول شــهادة المدير يــن يف هــذه
المــدارس.
.تنســبة ال ّنجــاح يف ّ
الشــهادة ال ّرســم ّية هــي األدىن يف ال ّثانويــات التــي يحمــل مديروهــا الكفــاءة أو الدّبلــوم التّر بــويّ
ولديهم أعلى نســب متأخّرين (.)51.9%
.ثالنّتائــج التــي حصلنــا عليهــا دفعتنــا لدراســة تــوزّع األحجــام التّفصيلــيّ بحســب ّ
الشــرائح بال ّنســبة لمتغ ّيــر
ّ
االطــاع عليهــا يف الملحــق المرفــق.
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر حيــث يمكــن ّ
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للمتوسطات وال ّثانويات
 .5مدخل نتائج الشهادة ال ّرسم ّية
ّ
 1.5شرائح النّسب وتو ّزع نسب المدارس
ُيظهــر الجــدول يف المســتند رقــم ( )16تــوزّع نســب ال ّنجــاح بيــن المــدارس ضمــن الع ّينــة علــى مــدى ثــاث ســنوات
مــن العــام الدّراســيّ  2017-2016إىل العــام الدّراســيّ  2019-2018ضم ًنــا.
مستند رقم ( :)16جدول ال ّنسب المئو يّة لل ّنجاح يف ّ
الشهادة ال ّرسم ّية يف مدارس الع ّينة ورسم بياينّ مرفق

شرائح
نسب
ال ّنجاح

ال ّنسب
المئويّة
للمدارس
يف 17

ال ّنسب
المئويّة
للمدارس
يف 18

ال ّنسب
المئويّة
للمدارس
يف 19

ال ّنسب ال ّترا كم ّية ألعداد المدارس يف
المعدّالت الدّنيا

30%-0

7%

4%

7%

7%

4%

7%

50%-30

8%

9%

26%

15%

13%

33%

65%-50

10%

13%

18%

25%

26%

52%

75%-65

23%

20%

15%

48%

46%

67%

85%-75

22%

24%

18%

100%-90

31%

31%

15%

للسنوات ال ّثالث:
كما نعرض ال ّرسم البياينّ ّ
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يَظهــر يف هــذا ال ّرســم البيــاينّ ال ّتــوزّع غيــر المتناظــر لنســب ال ّنجــاح يف ّ
الشــهادة ال ّرســم ّية .معظــم المــدارس لديهــا
ً
انخفاضــا لنســب المــدارس يف
المتوســطات وال ّثانويــات .بينمــا نشــهد
تتخطــى ال ـ  ،65%وهــذا يشــمل
نســب نجــاح
ّ
ّ
الشــريحة األعلــى لنســب ال ّنجــاح ( ،)100%-90بمعنــى آخــر انخفضــت نســبة المــدارس التــي ّ
ّ
حققــت نسـ ًبا عاليــة
يف نجــاح متعلّميهــا مــن  31%إىل  15%أي النصــف تقري ًبــا بيــن العاميــن  2018-2017و.2019-2018
الســؤال :هــل تَغ َّيـ َر مديــرو هــذه المــدارس خــال هذيــن العاميــن الدّراسـ ّيين؟ لنــرى إن كان
وهــذا مــا دفعنــا إىل طــرح ّ
حــا يف الجــدول اآليت.
ذلــك صحي ً
 2.5عالقة تغ ّير نسب النجاح مع تغ ّير المدير
عملنــا علــى رصــد التّغ ّيــر يف معـدّالت ال ّنجــاح مــع تغ ّيــر المديــر أو عدمــه مــن خــال الجــدول ّ
الظاهــر يف المســتند رقــم
( )17اآليت:
مستند رقم ( :)17تغ ّير نسب معدّالت ال ّنجاح بالمقارنة مع تغ ّير المدير أو عدمه

عدد
متوسطات
ّ

نسبة
مئو يّة

عدد
ثانويات

نسبة
مئويّة

تناقص أ كثر من  20%يف نسب النّجاح

4

18.2%

0

0.0%

أقل من  20%يف نسب النّجاح
تناقص ّ

14

63.6%

5

50.0%

أقل من  20%يف نسب النّجاح
زيادة ّ

2

9.1%

4

40.0%

زيادة أ كبر من  20%يف نسب النّجاح

3

13.6%

1

10.0%

عدد
متوسطات
ّ

نسبة
مئو يّة

عدد
ثانويات

نسبة
مئويّة

تناقص أ كثر من  20%يف نسب النّجاح

17

36.2%

2

11.8%

أقل من  20%يف نسب النّجاح
تناقص ّ

11

23.4%

9

52.9%

أقل من  20%يف نسب النّجاح
زيادة ّ

12

25.5%

5

29.4%

زيادة أ كبر من  20%يف نسب النّجاح

6

12.8%

1

5.9%

تغ ّير مدير

لم يتغ ّير المدير

69

27

متوســطة وثانو يّــة ،تغ ّيــر فيهــا المديــر وانخفــض فيهــا معـدّل
أن  23مدرســة
تب ّيــن لنــا ،عنــد إحصــاء تغ ّيــر المدير يــنّ ،
ّ
متوســطة وثانويّــة ارتفــع فيهــا معـدّل ال ّنجــاح وقــد تغ ّيــر فيهــا المديــر.
النجــاح ،بالمقابــل هنــاك  10مــدارس
ّ
المتوســطة وال ّثانويّــة التــي لــم يتغ ّيــر مديروهــا ،هنــاك حــوايل  39مدرســة
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى ،يف المــدارس
ّ
متوســطة وثانو يّــة ارتفعــت فيهــا معـدّالت النجــاح.
متوســطة وثانويّــة انخفضــت معـدّالت النجــاح فيهــا ،و 24مدرســة
ّ
ّ
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ً
انخفاضــا يف مع ـدّالت ال ّنجــاح يف
المتوســطات التــي تغ ّيــر مديروهــا شــهدت
أو بطريقــة أخــرى ،حــوايل  82%مــن
ّ
ّ
المتوســطات التــي لــم يتغ ّيــر مديروهــا شــهدت انخفاضــا يف معـدّالت النجــاح .يف
الشــهادة ال ّرســم ّية ،بينمــا  60%مــن
ّ
المقابــل ،وللمقارنــة ً
أيضــا % 50 ،مــن ال ّثانويــات التــي تغ ّيــر مديروهــا شــهدت انخفاضــا يف معـدّالت النجــاح ،بينمــا
أيضــا انخفاضــا يف معـدّالت ال ّنجــاح يف ّ
 64%مــن ال ّثانويــات التــي لــم يتغ ّيــر مديروهــا شــهدت ً
الشــهادة ال ّرســم ّية.
توضيحي لتغ ّير معدّالت ال ّنجاح
مستند رقم ( :)18مرفق رسم بياينّ
ّ

أن:
من خالل الرسم البياينّ يتب ّين ّ
•ال ّثانويــات التــي تغ ّيــر مديروهــا وتلــك التــي لــم يتغ ّيــر تتســاوى يف تناقــص نســب ال ّنجــاح ،بينمــا نســب ال ّز يــادة يف
نســب ال ّنجــاح لل ّثانويــات التــي لــم يتغ ّيــر مديروهــا هــي أ كبــر مــن تلــك التــي تغ ّيــر مديروهــا.
ـل مــن  )20%مــع تغ ّيــر مديــر أو بدونــه ،بينمــا
•
المتوســطات شــهدت نســبة التّناقــص نفســها يف نســب ال ّنجــاح (أقـ ّ
ّ
التّناقــص ألكثــر مــن  20%كان أ كبــر يف المــدارس التــي لــم يتغ ّيــر مديروهــا.
المتوسطات كانت أ كبر لدى المدارس التي لم يتغ ّير مديروها.
•زيادة نسب النّجاح يف
ّ
إ ًذا ،هذه البيانات لم تثبت أيّ ارتباط أو وجهة يف تغ ّير نسب النّجاح مع تغ ّير مدير المدرسة.
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 3.5المب ّينات اإلحصائ ّية لسلسلة نسب النّجاح
أما المب ّينات اإلحصائ ّية لسلسلة نسب النّجاح فنوردها يف الجدول يف المستند رقم (،)19
ّ
مستند رقم ( :)19المب ّينات اإلحصائ ّية لسلسلة نسب ال ّنجاح خالل األعوام الدّراس ّية ّ
الثالثة

اسم المب ّين (جميع األرقام هي نسب
مئويّة لل ّنجاح)

17-16

18-17

19-18

المعياري
 Standard Deviationاإلنحراف
ّ

22.7

19.5

22.7

الوسطي لألعداد
 Meanالمعدّل
ّ

72.0

74.5

62.6

وسطي)
 Medianالعدد الوسطي (ال ّت ّ

78.4

77.8

64.7

 Modeال ّنسق (العدد األكثر ظهو ًرا)

75.0

100.0

50.0

 Minالح ّد األدىن لألعداد

0.0

9.1

0.0

100.0

100.0

100.0

 Maxالح ّد األقصى لألعداد
يب ّين الجدول رقم ( )19التايل:

حــا يف
 .أاالنحــراف المعيــاريّ كبيــر نســبة للمع ـدّل الوســطي يف المجموعــة الواحــدة ،وهــذا يعنــي تباي ًنــا واض ً
نســب ال ّنجــاح بيــن مجموعــات المــدارس التــي ّ
حققــت نســبة أعلــى مــن المع ـدّل ،وتلــك التــي حصلــت
أن المــدارس تنتشــر وتبتعــد عــن المعـدّل ،كمــا بيــن بعضهــا البعــض ،وهــذا يعنــي عدم
علــى نســب أدىن .أي ّ
ّ
وجــود تناســق أو تجانــس بيــن أداء المتعلميــن (أو المدير يــن والهيئــات التعليميــة).
ّوســطي ،وال ّنســق متقار بــة إىل ح ـ ٍّد مــا يف ســنة  ،17-16وهــذا يعنــي تش ـ ّتتًا
.بالمع ـدّل الوســطي ،العــدد الت ّ
متناسـ ًـقا ( )symmetrical distributionأي تســاوي يف االحتماالت والتّوزّع بين النّصف ما فوق الوســط
وال ّنصــف مــا دونــه .بينمــا يف ســنة  ،18-17يرتفــع ال ّنســق إىل  ،100%دون أن يشــهد المع ـدّل وال العــدد
ـدل علــى انحــراف
التوســطي ز يــادة تذكــر ( 78.4ثــم  77.8للوســطي ،و 72ثــم  74.5للمعـدّل العــام) وهــذا يـ ّ
ّ
تقليصــا يف عــدد المتقدميــن للشــهادة.
عشــوايئّ ،قــد تكــون أســبابه ســهولة امتحانــات أو
ً
.تالملفــت لل ّنظــر ال ّنســب علــى طــريف الخـ ّـط :األدىن هــو صفــر بينمــا األعلــى هــو  ،100%وهــذا دليــل آخــر علــى
االنحــراف العشــوايئّ للع ّينــة.
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 4.5دراسة نسب النّجاح بحسب نوع التّعليم وشهادة المدير العلم ّية
ّ
للبحــث أ كثــر عــن عالقــة بيــن نســب نجــاح المتعلّميــن يف ّ
والشــهادة التــي يحملهــا المديــر،
الشــهادات ال ّرســم ّية
متوســطات وثانو يّــات ،أي ّ
المتوســطة
الشــهادة
ســمت مــدارس الع ّينــة التــي تشــمل صفــوف شــهادات رســم ّية إىل
ّ
ّ
ُق ّ
العامــة.
وشــهادات ال ّثانويّــة
ّ
المتوسطة:
 1.4.5المدارس
ّ
مســتند رقــم ( :)20نســب ال ّنجــاح للمتع ّلميــن يف الع ّينــة يف ّ
المتوســطة خــال ثالثــة أعــوام دراس ـ ّية متتاليــة
الشــهادة
ّ
وشــهادة المديــر العلم ّيــة

نسب
ال ّنجاح

نسبة
المدارس

نسب
المديرين

بكالوريا

إجازة/
دبلوم

كفاءة/
تربوي

دكتوراه

ال
معلومات

0-50%

21.2

9.3%

8.0%

4.0%

6.7%

-

2.5%

50-75%

44.5

38.7%

21.3%

14.7%

1.3%

2.5%

4.0%

75-90%

26.5

20.0%

6.7%

14.7%

1.3%

1.3%

2.5%

90100%

6.7

6.7%

0.0%

6.7%

0

0

0.0%
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يتب ّين من ال ّرسم البياينّ واألرقام التي رصدناها يف الجدول (المستند رقم :)20
إن مــا نســبته  33%مــن المــدارس لديهــا نســب نجــاح تفــوق ( 75%نتيجــة جمــع ّ
الشــريحتين األخيرتيــن يف
 .أ ّ
الجــدول.)33.2% =26.5 + 6.7 :
إن مديــري المــدارس مــن حملــة اإلجــازة هــم يف الشــريحة العليــا مــن نســب نجــاح المتعلّميــن يف ّ
الشــهادة
.ب ّ
المتوســطة (بيــن  90و ،)% 100بينمــا حملــة الكفــاءة أو الدّبلــوم التّر بــويّ وحملــة الدّكتــوراه لــم يصلــوا إىل
ّ
هــذه ّ
الشــريحة مــن ال ّنســب.
.تحملــة اإلجــازة يتوزّعــون علــى مختلــف ّ
الشــرائح مــن نســب نجــاح المتعلّميــن ،بينمــا حملــة البكالور يــا يصلــون
ح ّتــى ّ
الشــريحة ال ّثالثــة وســقفها  ،90%مثلهــم مثــل حملــة الكفــاءة أو الدّبلــوم التّر بــويّ.
أن ّ
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر لــم تســهم يف تحســين أداء المتعلّميــن
وهكــذا يظهــر لنــا ،وحســب البيانــات والنّتائــجّ ،
ضمــن الع ّينــة بشــكل ملفــت .مــا يســتدعي االنتبــاه إىل ضــرورة البحــث عــن نــوع ّ
الشــهادة التــي يحملهــا مديــرو
المــدارس ال ّرســم ّية ومــا نســبة مديــري المــدارس الذيــن تابعــوا دورات إعــداد مديــري المــدارس يف كلّ ّيــة التّربيــة ومــن
منهــم يحمــل شــهادة يف اإلدارة التّربويّــة يف دراســات الحقــة.
 2.4.5ال ّثانويّات
الشــهادة ال ّثانويّــة (التــي هــي أعلــى مــن ّ
ســمت نســب ال ّنجــاح يف ّ
المتوســطة) حســب
الشــهادة
ّ
الســياق نفســه ُق ّ
يف ّ
ّ
أن أدىن نســبة نجــاح للمتعلّميــن فيهــا هــي ،56%
ـم أن نذكــر ّ
الشــهادة العلم ّيــة التــي يحملهــا المديــر ،ومــن المهـ ّ
ونــورد شــرائحها يف الجــدول مــن ضمــن المســتند ( )21اآليتّ:

الشــهادة ّ
مســتند رقــم ( :)21نســب ال ّنجــاح للمتع ّلميــن يف الع ّينــة يف ّ
الثانو يّــة خــال ثالثــة أعــوام دراسـ ّية متتاليــة وشــهادة
المديــر العلم ّيــة ومعـدّل المتع ّلميــن /المع ّلمين

نسب ال ّنجاح

إجازة

كلية تربية

عليا/
دكتوراه

56-70%

50.0

50.0

0.0

ال معلومات

متع ّلم/
مع ّلم
5.4

70-80%

80.0

0

10

10

6.0

80-90%

63.6

18.2

18.2

0

6.7

90-99%

71.4

0.0

14.3

14.3

7.1
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نالحظ اآليت:
ّ
الحصــة حملــة اإلجــازة وحملــة الكفــاءة مــن مديــري
 .أيف ال ّنســب األدىن لنجــاح المتعلميــن ( )70%-56يتقاســم
ّ
المدارس (.)50%
ّ
.بحملة الكفاءة ليسوا ضمن ّ
الشريحة األعلى من نسب نجاح المتعلمين ()99%-90
ّ
.تال ّنســبة األعلــى لل ّثانويّــات التــي حققــت أعلــى مع ـدّالت يف ال ّنجــاح ،مدراؤهــا بنســبة  71%هــم مــن حملــة
اإلجــازات.
ّ
.ثحملــة الدّكتــوراه والدّراســات العليــا مــن مديــري ال ّثانويّــات التــي تنحصــر نســب نجــاح متعلميهــا يف الشــرائح
المتوســطة والعليــا (.)99%-70
ّ
مــن جديــد ال يظهــر تأثيــر كبيــر وواضــح لنــوع ّ
الشــهادة العلم ّيــة التــي يحملهــا المديــر علــى نســبة ال ّنجــاح للمتعلّميــن.
ّ
ّ
ولكــن الملفــت انخفــاض مع ـدّل عــدد المتعلميــن للمعلــم الواحــد ضمــن التّعليــم ال ّثانــويّ .لــذا قمنــا بدراســة
ّ
ـل هــو لل ّنســبة األدىن يف النجــاح.
المؤشــر ،الــذي يبــدو هنــا
تفصيل ّيــة لهــذا
مترابطــا مــع نســبة ال ّنجــاح ،أي ّ
أن العــدد األقـ ّ
ً
االطــاع علــى جــداول البيانــات التّمثيل ّيــة حــول نســب ال ّنجــاح بحســب ّ
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر مــع
وللمز يــد مــن ّ
ّ
ّ
ّ
متوســط عــدد المتعلميــن للمعلــم الواحــد ،ومعـدّالت أعــداد المتأخّر يــن والمعيديــن مــن ضمــن «ملحــق
مؤشــرات
ّ
الدّراســة».
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والمخرجات من ناحية معامل االرتباط اإلحصايئّ.
 .6عالقات بين المتغ ّيرات
ُ
ً
المخرجــات ،لــذا حاولنــا
•يف بحثنــا هــذا ،حاولنــا إيجــاد صلــة مــا أو أيّ ارتبــاط ،ولــو
ضعيفــا ،يتــوازى مــع نتائــج ُ
ّ
المؤشــرات علــى األداء يف المــدارس ،مــع محاولــة ربطهــا بخلف ّيــة المديــر
ر بــط أيّ مــن المتغ ّيــرات مــع بعــض
أن
ومؤ ّهالتــه .وبذلــك عملنــا علــى احتســاب معامــل االرتبــاط بيــن مجموعــة مــن المتغ ّيــرات .مــن المعــروف ّ
معامــل االرتبــاط هــو عــدد بيــن  -1و ،+1وهــو قــويّ عنــد اقتــراب المعامــل إىل ال ّرقــم  ،1ســل ًبا أم إيجابًــا ،ولك ّنــه ال
ـل عــن  0.35يف الدّراســات المجتمع ّيــة.
ـم إهمالــه حيــن يقـ ّ
يحتســب أو يتـ ّ
•نــورد يف البدا يــة جـ ً
ـدول بمعامــل االرتبــاط لمــدارس الع ّينــة كا ّفــة ،دون التّمييــز يف المراحــل التّعليم ّيــة أي نــوع
يهمنــا اإلشــارة إىل أنّنــا
عامــة .وهنــا ّ
المدرســة وبغــض ال ّنظــر عــن الفئــة ،بحثنــا يف الع ّينــة عــن معامــل ارتبــاط ّ
السلســلة التــي
احتســبنا معامــل االرتبــاط «ســبيرمان»  Spearman correlation coefficientحيــث ّ
إن ّ
التزامــا بمبــادئ اإلحصــاء العلمــيّ.
ندرســها متش ـتّتة ،وفيهــا أرقــام متط ّرفــة ()extreme values
ً
إن الخبــرة هــي عمل ًّيــا
•يف البدا يــة حســبنا معامــل االرتبــاط بيــن العمــر والخبــرة ،والتــي وجدناهــا عاليــة  ،0.58إذ ّ
ســنوات الخدمــة الفعل ّيــة بعــد مباشــرة العمــل ،والتــي تســاوت إىل ح ـ ّد مــا بيــن األعمــار المتســاوية ،لــذا لــم
ندخلهــا يف البيانــات.

مستند رقم ( :)22معامل االرتباط بين المتغ ّيرات وتحليل
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المتغ ّير 1

المتغ ّير 2

قيمة معامل االرتباط

تحليل قيمة المعامل
وتفسيره

ّ
الشهادة

العمر

-0.25876

ال ارتباط ،ولكن مسار
عكسي ،يكبر العمر تصغر
الشهادة

ّ
الشهادة

الحجم

0.054216

ال ارتباط

ّ
الشهادة

متعلّم /معلّم

-0.08155

ال ارتباط ،مسار عكسيّ ،إىل
ح ٍّد ما

ّ
الشهادة

متعلّم /إداري

0.024463

ال ارتباط

ّ
الشهادة

المتأخّرون

-0.10543

ال ارتباط ،مسار عكسيّ

ّ
الشهادة

المعيدون

-0.19334

ال ارتباط ،مسار عكسيّ

الحجم

العمر

0.285329

إىل ح ٍّد ما المديرون األكبر
سنًّا لديهم عدد أ كبر من
المتعلّمين

الحجم

الخبرة

-0.20809

ال ارتباط ،مسار عكسيّ

الحجم

متعلّم /معلّم

0.386261

معدّل المتعلّمين للمعلّم
الواحد يكبر مع الحجم

الحجم

متعلّم /إداري

0.394464

معدّل المتعلّمين لإلداريّ
الواحد يكبر مع الحجم

الحجم

المتأخّرون

0.505261

عدد المتأخّرين يزداد مع
ازدياد الحجم

الحجم

المعيدون

0.450941

عدد المعيدين يزداد مع
ازدياد الحجم

العمر

متعلّم /معلّم

0.339388

تتزايد معدّالت أعداد
لكل معلّم مع
المتعلّمين
ّ
كبر عمر المدير

العمر

متعلّم /إداري

0.280369

تتزايد معدّالت أعداد
المتعلّمين لكل اداريّ مع
كبر عمر المدير

العمر

المتأخّرون

0.356383

تتزايد أعداد المتأخّرين
لدى المديرين األكبر سنًا

العمر

المعيدون

0.450716

تتزايد أعداد المعيدين لدى
المديرين األكبر سنًا
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كل فئة على حدة.
حص مختلف المب ّينات ضمن ّ
نورد هنا مسار المطالعة التي تتف ّ
 1.6يف المدارس التي ال تحوي صفوف شهادات:
خاص بها)
•يف االبتدايئّ (والروضات األربع ضمنًا ،ألن عددها ضمن المجموعة غير مؤثّر ،وال يمكن وضع باب ٍّ
ّ
•بيــن ّ
المؤشــرات األخــرى حــول المتعلّميــن :درســنا معامــل االرتبــاط بيــن
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر وبعــض
ّ
ـكل معلّــم
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر ونســبة المعيديــن والمتأخّر يــن ،كمــا عالقتــه
بمتوســط عــدد المتعلّميــن لـ ّ
ّ
ـكل إداريّ ،نــورد أدنــاه األرقــام التــي تب ّيــن أنّــه ال ارتبــاط بيــن ّ
الشــهادة وهــذه المتغ ّيــرات.
ولـ ّ
مستند رقم ( :)23معامل االرتباط ّ
الشهادة العلم ّية للمدير والمتغ ّيرات

ّ
الشهادة العلم ّية للمدير مع
متغ ّيرات

حجم
المدرسة

المعيدون

المتأخّرون

متوسط عدد
ّ
متعلّم/إداريّ

متوسط عدد
ّ
متعلّم/معلّم

معامل ارتباط

0.23243

0.297221

0.262097

0.140826

0.077157

أن ال ارتباط فعليّ بين المتغ ّيرات ،سوى أنّها تسير يف االتّجاه نفسه ،أي إيجابية.
وجدنا ّ
مستند رقم ( :)24معامل االرتباط حجم المدرسة (عدد المتع ّلمين) ومتغ ّيرات

حجم المدرسة (أعداد المتع ّلمين) مع
متغ ّيرات

عمر المدير

المعيدون

المتأخّرون

متوسط عدد
ّ
متعلّ
م/اداري
ّ

متوسط عدد
ّ
متعلّم/معلّم

معامل ارتباط

-0.26

-0.26

-0.83

0.43

0.47

أن أعــداد المتأخّر يــن
ارتباطــا عكسـ ًّيا ( )-0.83بيــن حجــم المدرســة
 .أنــرى
ومتوســط عــدد المتأخّر يــن ،بمعنــى ّ
ً
ّ
ـل
تنقــص عندمــا يــزداد حجــم المدرســة ،أو علــى العكــس ،تشــهد المــدارس ازديــادًا يف أعدادهــا عندمــا تقـ ّ
أعــداد المتأخّر يــن! ر بّمــا دراســة الحقــة توضــح هــذا االســتنتاج غيــر المنطقــي.
ومتوســط أعــداد المعيديــن دون وجــود ارتبــاط (عامــا
.بنــرى مســا ًرا عكسـ ًّيا بيــن حجــم المدرســة وعمــر المديــر،
ّ
أن ازديــاد الحجــم يترافــق
إن العــدد أصغــر مــن  )0.4مــا يعنــي ّ
االرتبــاط ســلب ّيان ولكــن دون داللــة ،إذ ّ
متوســط أعــداد المعيديــن كمــا تناقــص عمــر المديــر (أو باألحــرى ،صغــر عمــر المديــر وتــدنّ
مــع تناقــص
ّ
ّ
متوســط أعــداد المعيديــن يترافــق إىل ح ـ ّد مــا مــع تزا يــد أعــداد المتعلميــن).
ّ
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المستند رقم ( :)25معامل االرتباط عمر المدير ومتغ ّيرات

عمر المدير
مع

المعيدون

المتأخّرون

متوسط عدد
ّ
متعلّم/إداريّ

متوسط عدد
ّ
ّ
متعلّم/معلم

معامل ارتباط

0.3

0.26

0.14

0.08

كما يظهر من خالل الجدول ،ال ارتباط بتاتًا بين عمر المدير والمتغ ّيرات المذكورة يف المستند رقم (.)24
المتوسطة:
 2.6يف المدارس
ّ
المؤشــرات األخــرى :نســبة ال ّنجــاح يف ّ
ّ
بيــن ّ
الشــهادة ال ّرســم ّية ،نســبة المعيديــن،
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر وبعــض
ـكل معلّــم.
ـكل إداريّ،
نســبة المتأخّر يــن،
متوســط عــدد المتعلّميــن لـ ّ
متوســط عــدد المتعلّميــن لـ ّ
ّ
ّ
المستند رقم ( :)26معامل االرتباط ّ
الشهادة العلم ّية للمدير مع متغ ّيرات أخرى

المتغ ّيرات

الشهادة
مع حجم

الشهادة
مع نسبة
نجاح

الشهادة
مع
المعيدين

الشهادة
مع
المتأخرين

الشهادة
مع
متعلم/
اداري

الشهادة
مع
متعلم/
معلم

معامل
ارتباط

0.2424

0.24

-0.08

-0.22

0.18

0.24

ُتظهــر لنــا األرقــام أنّــه ال يوجــد ارتبــاط يذكــر بيــن المتغ ّيــرات يف الجــدول يف المســتند ( ،)25ولكــن ُتلفــت ال ّنظــر اىل ّ
أن
أن معدّالتهمــا تتــدنّ إىل حـ ّد مــا كلّمــا ارتفــع
معامــل االرتبــاط هــو ســلبي مــع المعيديــن والمتأخر يــن ،وهــذا مــا يعنــي ّ
مترابطــا معهــا.
مســتوى الشــهادة العلم ّيــة للمديــر ،دون أن يكــون
ً
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مستند رقم ( :)27معامل االرتباط بين نسب ال ّنجاح ومتغ ّيرات أخرى

مدارس متوسطة
لكل معلّم
بين نسبة النّجاح ومعدّل عدد المتعلّمين
ّ

معامل االرتباط
0.312

بين نسبة النّجاح وعمر المدير

-0.1

بين نسبة النّجاح وعدد سنوات خبرة المدير

-0.11

بين نسبة النّجاح ومعدّل تغ ّير عدد المتعلّمين يف المدرسة

-0.11

بين نسبة النّجاح ومعدّل حجم المدرسة

0.374

الصفوف
بين نسبة النّجاح ومعدّل عدد المعيدين يف ّ

0.038

الصفوف
بين نسبة النّجاح ومعدّل عدد المتأخّرين يف ّ

-0.34

ّ
للمؤشــرات :عمــر المديــر وســنوات
الســلبي
مــن جديــد ال يظهــر أي ارتبــاط فعلــيّ ،بــل يمكننــا مالحظــة المنحــى ّ
ـل
خبرتــه ،كمــا
متوســط ال ّنســبة المئويّــة للمتأخّر يــن يف المدرســة مــع نســبة ال ّنجــاح ،أي تز يــد نســبة ال ّنجــاح حيــن تقـ ّ
ّ
ـكل معلّــم ،حجــم
األعــداد يف المتغ ّيــرات المذكــورة .بينمــا المنحــى باالتجــاه نفســه مــع مع ـدّل عــدد المتعلّميــن لـ ّ
المدرســة ومع ـدّل عــدد المعيديــن.
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 3.6يف ال ّثانويات
قمنا بالمحاولة نفسها ً
أيضا ،حيث درسنا عوامل االرتباط بين شهادة المدير ومتغ ّيرات أخرى:
مستند رقم ( :)28معامل االرتباط ّ
الشهادة العلم ّية للمدير ومتغ ّيرات

شهادة المدير يف الثانوية

معامل االرتباط

الشهادة مع نسبة المتأخّرين

0.271643731

الشهادة مع نسبة المعيدين

0.32578412

الشهادة مع معدّل عدد المتعلّمين لكل معلم

0.063477944

الشهادة مع نسبة النجاح يف الشهادة الرسمية

-0.11957648

الشهادة مع حجم المدرسة

-0.10744169

الشهادة مع معدّل تغ ّير الحجم

0.148942778

أن ال ارتباط فعليّ بين المتغ ّيرات.
ووجدنا ّ
مستند رقم ( :)29معامل االرتباط نسب ال ّنجاح ومتغ ّيرات

ّ
الثانويات

معامل االرتباط

بين نسبة النجاح وعدد سنوات خبرة المدير

0.278233

بين نسبة النجاح ومعدّل تغ ّير عدد المتعلّمين يف المدرسة

0.049344

بين نسبة النجاح ومعدّل حجم الثانوية

0.061808

بين نسبة النجاح ومعدّل عدد المعيدين يف الصفوف

0.266413

بين نسبة النجاح ومعدّل عدد المتأخّرين يف الصفوف

0.202775

بين نسبة النجاح وعدد سنوات خبرة المدير (شبه ارتباط عكسي)

-0.5819

بين نسبة النجاح ومعدّل تغ ّير عدد المتعلّمين يف المدرسة :تزيد نسبة
النجاح ،عندما تنخفض معدّالت األعداد يف بعض الثانويات

-0.65878

أن ال ارتباط فعليّ بين المتغ ّيرات.
ووجدنا ّ
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 .7إحصائيات من خالل مدخل جندري (النّوع االجتماعي) :إناث -ذكور
ال يمكــن إنهــاء الدّراســة بــدون مطالعــة التــوزّع يف النــوع :جنــس المديــر/ة ،وبذلــك حصلنــا علــى ثــاث جــداول
متوســطات وثانو يّــات) للمــدارس التــي تديرهــا إنــاث،
إحصائ ّيــة يف فئــات المــدارس ال ّثــاث (بــدون شــهادة رســم ّية،
ّ
وللمــدارس التــي يديرهــا ذكــور.
متوســط أو
نعــرض أدنــاه الجــداول التــي ُتظهــر تــوزّع اإلنــاث وال ّذكــور علــى المــدارس بحســب نــوع التّعليــم :إبتــدايئّ،
ّ
ثانــوي:
ّ
والذكور من مديري المدارس ومب ّينات المدارس اإلحصائ ّية
مستند رقم ( :)30جدولَ تو ّزع اإلناث

تو ّزع اإلناث ونسبتهنّ  ،68%ومب ّينات مدارسهن اإلحصائ ّية
المرحلة

النسبة

العمر

الخبرة

معدّل
حجم
المدرسة

حجم
ّ
موظفين

معيدون

متأخّرون

ابتدايئ

52.6%

51

28

145

19.3

19.1%

48.4%

متوسط
ّ

72%

51

28

277

31.9

0.2

0.5

70%

ثانوي

63.0%

52.5

30.0

253.8

47.4

16.5%

47.3%

81.9%

معدل
النّجاح

تو ّزع ّ
الذكور ونسبتهم  ،% 32ومب ّينات مدارسهم اإلحصائية
المرحلة

النسبة

العمر

الخبرة

معدّل
حجم
المدرسة

حجم
ّ
موظفين

معيدون

ابتدايئ

47.4%

60

32

186

21.8

16.4%

57.6%

متوسط
ّ

28.0%

55

34

251

30.1

19.4%

45.1%

81.9%

ثانوي

37%

51

28

348

56.8

14.2%

42.2%

77.4%

متأخّرون

معدل
النّجاح
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كما نورد ال ّرسوم البيان ّية لهذا التوزّع:
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ُتظهر الجداول يف المستند رقم ( )30ومرفقاته من ال ّرسوم البيان ّية:
أن نسبة مديرات المدارس ( )68%تقارب ضعفيّ نسبة مديري المدارس (.)32%
 .أ ّ
.ب أن معـدّل الحجــم (عــدد المتعلّميــن) يف المــدارس االبتدائيــة والثانو يّــة أعلــى يف المــدارس المكلّــف بإدارتهــا
ال ّذكــور .فهــل هــذا يعنــي أن ال ّذكــور يســتقطبون الثقــة يف ال ّثانــويّ أ كثــر مــن اإلنــاث كونهــا مرحلــة حاســمة
قبــل الجامعــة؟ وهــل للتأســيس يختــار األهــايل مــدارس يديرهــا ال ّذكــور؟ أم فقــط هــو تــوزّع جغــرايف للمدارس
ويفــرض نفســه علــى األهــايل؟
.تنســب ال ّنجــاح يف االمتحانــات الرســمية يف ّ
المتوســطة أعلــى لــدى المــدارس التــي يديرهــا ال ّذكــور
الشــهادة
ّ
( )70% > 81.9ونســب ال ّنجــاح يف ّ
العامــة أعلــى لــدى المــدارس التــي تديرهــا اإلنــاث
الشــهادة ال ّثانويّــة
ّ
(.)77.4% > 81.9
المتوســط واالبتــدايئ ،بينمــا يف الثانــوي ال ّذكــور
.ثالمديــرات اإلنــاث أصغــر سـنًا مــا بيــن  3ســنوات إىل  11ســنة يف
ّ
أصغر بســنتين.
ّ
الموظفيــن (معلّميــن وإدارييــن) أعلــى لــدى المــدارس التــي يديرهــا ال ّذكــور يف ال ّثانــوي
 .جمع ـدّالت أعــداد
واالبتــدايئ.
 .حنســب المعيديــن والمتأخّر يــن تتقــارب إىل حـ ٍد مــا ،مــا عــدا يف االبتــدايئ حيــث نســب المتأخّر يــن لــدى ال ّذكــور
أعلــى.
لالطــاع علــى تفاصيــل المقارنــة بيــن مــدارس تديرهــا إنــاث ومــدارس يديرهــا ذكــور نــورد الجــداول وال ّرســوم يف
ّ
«ملحــق الدراســة».
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 .8الخالصة والنّتائج
حصنــا
يف دراســتنا لبيانــات المــدارس للبحــث عــن مســارات لتدر يــب مديــري المــدارس ،طالعنــا ع ـدّة مداخــل وتف ّ
مــدى التّأثيــر أو االرتبــاط فيمــا بينهــا.
يف مدخل العمر:
أن المنحــى لسلســلة مع ـدّالت أعمــار المدير يــن هــو باتّجــاه التّناقــص ،حيــث باتــت أعــداد الفئــة
 .أ وجدنــا ّ
العمر يّــة ّ
الشــابة تــوازي الفئــة التــي تقتــرب مــن التّقاعــد ( 39%مــن المدير يــن تحــت عمــر ال ـ  50ســنة،
أن نصــف عــدد المدير يــن هــو فــوق عمــر  57ســنة يف مطلــع
و 41%هــم فــوق  59ســنة) ،بينمــا وجدنــا ّ
أن حــوايل نصــف المــدارس ســوف تشــهد إحالــة مديريهــا إىل التّقاعــد
العــام الدراســي  ،2020-2019كمــا ّ
الســنوات الخمــس القادمــة ،مــا يؤكّــد
( 48%مــن المدير يــن أعمارهــم اآلن بيــن  59ســنة و 64ســنة) خــال ّ
أن معظــم المدير يــن الجــدد
ضــرورة وجــود برنامــج تدريبــيّ لمــن ســيتولّون
مهمــة مديــر ،كمــا تب ّيــن الدراســة ّ
ّ
هــم مــن الفئــة العمر يــة األصغــر س ـنّا.
وكل من المتغ ّيرات
.ب لم يظهر أي ارتباط (ال ســل ًبا وال إيجابًا) عند احتســاب معامل االرتباط بين عمر المدير
ّ
تمــت مطالعتهــا :حجــم المدرســة ،معـدّالت ال ّنجــاح يف ّ
الشــهادة ال ّرســم ّية ،معـدّالت أعــداد المتعلّميــن
التــي ّ
للمعلّــم الواحــدّ ،
الشــهادة العلم ّية للمدير...
االطــاع
مالحظــة :يف ظـ ّ
ـل غيــاب عــدد ســنوات الخبــرة يف اإلدارة ،مــن ضمــن المعطيــات التــي اســتلمناها ،لجأنــا إىل ّ
ـوي ،والتــي هــي عبــارة عــن احتســاب عــدد ســنوات الخدمــة ابتــدا ًء مــن
علــى ســنوات الخبــرة يف المجــال التّر بـ ّ
مباشــرة العمــل يف ســجال ّت وزارة التّرب ّيــة والتّعليــم العــايل .وقــد وجدنــا معامــل االرتبــاط عال ًيــا إىل حـ ّد المســاواة
مــع عمــر المديــر (معامــل االرتبــاط يســاوي  ،)0.94لــذا اســتعضنا عــن ســنوات الخدمــة بعمــر المديــر الــذي لــه
دالالت أقــوى مــن ع ـدّة نــواح.
يف مدخل حجم المدرسة من حيث أعداد المتع ّلمين:
 .أالمع ـدّل العــام ألعــداد المتعلّميــن هــو  ،261وهــو ينحــو باتّجــاه االزديــاد (حــوايل  6%ز يــادة يف العــام 20-19
عــن العــام  ،)17-16بينمــا نــرى تشـ ّتتًا يف أحجــام المــدارس مــن حــول المعـدّل ،حيــث هنــاك مــدارس فيهــا
ـل مــن  50متعلّ ًمــا كمــا مــدارس فيهــا أ كثــر مــن  850متعلّ ًمــا .كمــا وجدنــا ُمعامــل ارتبــاط عال ًيــا بيــن
أقـ ّ
الحجــم ومعـدّل أعــداد المتأخّر يــن يف المــدارس االبتدائ ّيــة حيــث بلــغ ( ،)0.8ومع ّدلــه ( )0.43يف المــدارس
كافــة ،وهنــا ُيطــرح ســؤال :هــل العــدد الكبيــر للمتعلّميــن يــؤدّي إىل ازديــاد أعــداد المتأخّر يــن يف المــدارس،
أم علــى العكــس ،قبــول مديــر المدرســة بتســجيل المتأخّر يــن عمر يًّــا يجعلهــا قبلــة لهــذا الجمهــور؟ (تحتــاج
لدراســة)
.بوجدنــا أن أعــداد المتعلّميــن قليلــة نســبة إىل أعــداد المعلّميــن واإلدار يّيــن العامليــن يف المــدارس .وقــد
تراوحــت مع ـدّالت األعــداد بيــن ( )2.6متعلّ ًمــا للمعلّــم الواحــد و( )23.4متعلّ ًمــا للمعلّــم الواحــد ،بينمــا
الســياق ،وجدنــا شــبه ترابــط بيــن الحجــم (عــدد
المعـدّل العــام هــو ( )9.5متعلّ ًمــا للمعلّــم الواحــد .يف هــذا ّ
ـكل معلّــم ( )0.42ومع ـدّل أعــداد المتعلّميــن لــإداريّ الواحــد
المتعلّميــن) ومع ـدّل أعــداد المتعلّميــن لـ ّ
(.)0.46
.تلــم نســتطع ر بــط أيّ مــن المتغ ّيــرات مــع الحجــم عنــد احتســاب معامــل االرتبــاط مــع أيّ مــن المتغ ّيــرات
(عمــر المديــر ،شــهادته ،عــدد اإلدار يّيــن ،تناقــص أعــداد المتعلّميــن ،نســب ال ّنجــاح)
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

يف مدخل ّ
الشهادة العلم ّية للمدير
االطــاع علــى ّ
 .أتن ّوعــت ّ
الشــهادة
الشــهادات العلم ّيــة (األكاديم ّيــة) للمدير يــن يف مختلــف فئــات المــدارس ،عنــد ّ
متوســط أو ثانــوي)،
العلم ّيــة للمديــر كمدخــل يف التّحليــل اإلحصــايئّ ،بحســب المرحلــة التّعليم ّيــة (ابتــدايئّ،
ّ
قمنــا برصــد ال ّنســب المئويّــة لمختلــف المتغ ّيــرات ،ولــم ن ـ َر نسـ ًـقا بــارزًا لمســتوى ّ
الشــهادة يف أيّ مــن
المتغ ّيــرات األخــرى.
.بلــم نجــد أيّ تأثيــر عنــد احتســاب معامــل االرتبــاط بيــن ّ
الشــهادة العلم ّيــة وأيّ مــن المتغ ّيــرات :الحجــم ،نســب
ال ّنجــاح ،أعــداد المعيديــن أو المتأخّر يــن ،وال علــى مع ـدّالت أعــداد المتعلّميــن للمعلّــم الواحــد أو اإلداريّ
الواحــد.

الخاتمة

ـم اختيارهــا عشــوائ ًّيا أيّ نســق أو منــوال أو ارتبــاط بيــن
لــم نجــد يف الدّراســة عنــد تحليــل مب ّينــات المــدارس التــي تـ ّ
ّ
ـم اختيارهــا
مؤشــرات دالّــة علــى أداء المــدارس وعالقتهــا بالمديــر .وهــذا مــا دفعنــا إىل مطالعــة بيانــات لع ّينــة جديــدة تـ ّ
علــى قاعــدة حيــازة المديــر علــى شــهادة يف التّربيــة أو دراســات يف التّربيــة.
ـم االســتحصال عليهــا علــى قاعــدة أن يحمــل
وهكــذا عملنــا علــى دراســة مب ّينــات مــدارس ضمــن ع ّينــة جديــدة تـ ّ
ّ
المؤشــرات
الخاصــة بهــا ضمــن ملحــق الدّراســة ،كمــا عملنــا علــى مقارنة
مديروهــا شــهادات يف التّربيــة ،نــورد الدّراســة
ّ
االطــاع علــى تفاصيــل المقارنــة يف الملحــق
تمــت دراســتها يف الع ّينــة العشــوائ ّية مــع الع ّينــة الجديــدة (يمكــن ّ
التــي ّ
ّ
مؤشــرات دالّــة علــى نســق أو منــوال.
المرفــق) مــن جديــد لــم ننجــح يف إثبــات وجــود
أن مدخــل عــدد ســنوات الخبــرة للمديــر يف اإلدارة المدرس ـ ّية لــم يكــن
ال ب ـ ّد يف هــذه الدّراســة الكم ّيــة مــن التّأكيــد ّ
المســت َلمة مــن مكتــب البحــوث التّربو يّــة يف المركــز التر بــويّ للبحــوث
متو ّف ـ ًر مــن ضمــن المعطيــات األساس ـ ّية ُ
ّ
المؤشــر الهــا ّم أن ترفــد الدراســة بمعلومــات مركّــزة يف دالالتهــا علــى أداء
واإلنمــاء ،والتــي كان بمقدورهــا عبــر هــذا
ـإن عــدد ســنوات الخبــرة يف ممارســة مهنــة المديــر هــو مؤشــر مفتاحــيّ محــوريّ يب ّيــن
المديــر وليــس أداء المــدارس .فـ ّ
تط ـ ّور أدائــه المدرســيّ والوظيفــيّ .تتطلــب مهنــة مديــر المدرســة كفايــات مختلفــة ومتع ـدّدة ،وقــدرات ومهــارات
تواصل ّيــة وتشــارك ّية وتعاون ّيــة ،ومواقــف وأخالق ّيــات مهن ّيــة ،تتشــابك فيمــا بينهــا لصنــع القــرار وتســويقه ومتابعتــه
حتــى التنفيــذ.
المحصلــة ،عــدم تو ّفــر هــذا المؤشــر وعــدم لحظــه كمرتكــز محــوريّ ،يس ـلّط ّ
الضــوء علــى أهم ّيــة االســتفادة مــن
يف
ّ
التّجر بــة التــي يوصفهــا التربويّــون بأنّهــا مســاحة لتغييــر الممارســات المهن ّيــة وتعديلهــا والتّفكــر يف األداء ال ّروتينــي،
وكذلــك بأنّهــا حقــل عمــل تر بــويّ يســهم يف بنــاء المعــارف الجديــدة والمواقــف المدروســة الج ّيــدة وصقــل القــرار.
الصـ ّـف والــذي يشــرف علــى إدارة التّعليــم والتّعلّــم يف
هنــاك فــرق كبيــر بيــن الــذي يعلّــم مــادّة تعليم ّيــة يف ّ
الســياق مــن تســليط ّ
الضــوء علــى أهم ّيــة
المدرســة وتطويــر المدرســة وإدخــال التّغييــر اإليجــايب عليهــا .وال بـ ّد يف هــذا ّ
تحديــد ال ّنمــوذج المدرســيّ الــذي نر يــد بنــاءه والت ّ
ّوصــل إليــه ،ألنّــه يش ـك ّل اإلطــار المرجعــيّ والمفاهيمــي والعملــيّ
ـم التمكّــن مــن قيــاس جــودة األداء المدرســيّ العــام عبــر جــودة أداء المديــر
والتشــاركيّ ،الــذي علــى أساســه يتـ ّ
وممارســاته ومواقفــه وخياراتــه وقراراتــه يف المدرســة وخارجهــا يف المحيــط المحلّــيّ والعــام.
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 .9التّوصيات
توصلنا إىل رفع التّوصيات اآلتية:
بنا ًء على كل ما تقدّم ونتيجة للتّحليل
الكميّ الذي قامت به اللّجنة ّ
ّ
 .أ حيــث إنّنــا لــم نجــد معامــل ارتبــاط بيــن المتغ ّيــرات والمداخــل وذلــك باالســتناد إىل مــدارس الع ّينــة
ـم تحديــد مســار تدريبــيّ واحــد يف هيكل ّيــة منهــج التّدر يــب لمديــري المــدارس يف
المم ّثلــة ،ســوف يتـ ّ
التّعليــم العــا ّم مــا قبــل الجامعــيّ.
إن اإلحصــاءات ،مــن األهم ّيــة بمــكان ،أنّهــا تمنــع
.بحيــث إنّنــا األرقــام هــي أســاس كل الدّراســات وحيــث ّ
إن البيانــات المتعلّقــة بمديــري المــدارس التــي يجمعهــا مكتــب
التّأويــل و ُتثبــت الفرض ّيــات ،وحيــث ّ
البحــوث التّربويّــة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء ،تحتــاج إىل إضافــات أ كثــر تســاعد الدّراســات
ـم التّنســيق بيــن مكتــب البحــوث
حــول مديــري المــدارس واإلدارة المدرس ـ ّية ،لذلــك نوصــي أن يتـ ّ
التّربويّــة وقســم اإلدارة التّربويّــة يف المركــز التّر بــويّ للبحــوث واإلنمــاء حــول تجديــد البيانــات
ككل ،وتحديثهــا لتصبــح أ كثــر حداثــة وتل ّبــي متطلّبــات
المرتبطــة بــاإلدارة المدرس ـ ّية وبالمدرســة
ّ
الدّراســات واألبحــاث يف هــذا المجــال.
.تبنــا ًء علــى كل مــا قمنــا بدراســته خــال العــام  ،2020ويف ظــل ّ
الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا
أن األولويّــات تقتضــي وضــع مق ـ ّرر تدريبــيّ متعلّــق بــإدارة
كوفيــد  ،19 -والتّعلّــم مــن بعــد ،نجــد ّ
عمل ّيــة التّعلّــم مــن بعــد خــال األزمــات ،كمق ـ ّرر أ ّول للتّدر يــب لمديــري المــدارس.
مفصلــة لواقــع
.ثبنــا ًء علــى البيانــات ،ومــا ظهــر مــن تســاؤالت خــال الدّراســة ،يجــب العمــل علــى دراســة
ّ
المدرســة يف لبنــان.
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ملحق الدّراسة
 .1شرائح الحجم (عدد المتع ّلمين) وتو ّزع ّ
الشهادة العلم ّية للمدير
 .1.1المدارس التي ال تحوي صفوف ّ
الشهادة ال ّرسم ّية

أعداد
المتع ّلمين

نسبة
المدارس

بكالوريا

إجازة
-جدارة

ماستر-
دراسات
عليا

ال
معلومات

%
معيدون

%
متأ ّ
خرون

100-28

26.1%

17.4%

4.3%

0.0%

0.0%

57-35

31-30

200-100

34.8%

13.0%

13.0%

4.3%

4.3%

41.5-29

30-29

511-200

39.1%

17.4%

21.7%

0.0%

0.0%

40.4-30

29-27.7

معدل/
مجموع

100.0%

47.8%

39.1%

4.3%

4.3%

36.6%

29.9%

أن مديــري المــدارس حاملــي شــهادة البكالور يــا موجــودون يف مختلــف
ُيظهــر الجــدول وال ّرســم البيــاين المرفــق أعــاهّ ،
ّ
علمــا أنّهــم يش ـك ّلون ال ّنســبة األعلــى يف ّ
ّ
الشــريحة الدّنيــا مــن  28إىل  100متعلــم.
الشــرائح (أدىن وأعلــى أحجــام) ً
أن حاملــي شــهادات الماســتر والدّراســات العليــا يديــرون فقــط المــدارس ذات الحجــم الوســط بيــن 100
كمــا يظهــر ّ
و 200متعلّــم وليــس أعلــى حجــم .ويف ّ
الشــريحة األعلــى يتقاســم إىل ح ـ ٍّد مــا حاملــو البكالور يــا وحاملــو اإلجــازة أو
الجــدارة إدارة المــدارس ذات الحجــم الكبيــر يف المجموعــة بيــن  200و 511متعلّ ًمــا.
إ ًذا يف هذه الفئة من المدارس ،ال ترابط بين الحجم وبين ّ
الشهادة العلم ّية للمدير.
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المتوسطات
.2.1
ّ
ً
تم رصد الحجم وشهادة المدير
أيضا ،يف المدارس
المتوسطة ّ
ّ

ّ
بالشهادة العلم ّية للمدير بحسب فئة الحجم:
بيان
أن حاملــي ّ
العامــة مــن المدير يــن (شــهادة البكالور يــا ،باللــون األزرق الغامــق)
الشــهادة ال ّثانويّــة
و ُيظهــر البيــان ّ
ّ
أن حاملــي اإلجــازة يتوزّعــون علــى كا ّفــة ّ
موجــودون يف جميــع ّ
الشــرائح ،بينمــا حاملــو الدّراســات العليــا
الشــرائح ،كمــا ّ
أن الحجــم ال يرتبــط بمســتوى
والكفــاءة (باللّــون الزّهــري) موجــودون فقــط يف شــرائح وســطى .مــا يدعونــا لالعتقــاد ّ
ّ
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر (كمــا ســيظهر ذلــك مــن خــال ُمعامــل االرتبــاط يف القســم األخيــر).
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مع ـدّالت عــدد المتعلّميــن للمعلّــم الواحــد مرتفعــة نســب ًّيا لــدى حاملــي الدّبلــوم التّر بــوي ،بينمــا تتســاوى هــذه
ال ّنســبة لــدى حملــة الدّراســات العليــا والدّكتــوراه مــع حملــة اإلجــازة مــن مديــري المــدارس .وأدىن نســبة هــي لحاملــي
أن نســب المتأخّر يــن متســاوية إىل ح ـ ٍّد مــا لــدى مختلــف الفئــات .كمــا ال نالحــظ أ يّــة عالقــة بيــن
البكالور يــا .ملفــت ّ
نســب المعيديــن ومســتوى ّ
الطبيعــيّ ،ولكــن
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر ،إذ تتــراوح مع ـدّالت ال ّنســب ضمــن الح ـ ّد ّ
ملفــت أنّهــا األعلــى لــدى حملــة الكفــاءة والدّبلــوم التّر بــويّ.
 .3.1ال ّثانويات
رصدت شرائح الحجم ً
أيضا مع شهادة المدير يف رسم بياينّ:

أن حاملــي شــهادة كل ّيــة التّربيــة موجــودون يف ّ
الصغــرى والوســطى فقــط وليــس
يلفــت ال ّنظــر يف ال ّرســم ّ
الشــريحتين ّ
العليــا ،ونالحــظ أن ّ
الشــرائح ال ّثــاث تحــوي مدير يــن حاملــي دراســات عليــا أو إجــازات.
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ونتابع يف الجدول التّايل:

شرائح

تغ ّير

معدّل

معدل

متع ّلم/

متع ّلم/

مع ّلم

إداري

7.6-2.5

35.6-7.2

25.9%

74-20

14.8%

7.4%

81.3-30

14.8%

0.0%

نسبة %

أنثى

200-81.5

44.4%

29.6%

25.9%

360-200

25.9%

14.8%

7.4%

10.8-6.4

668-360

29.6%

18.5%

7.4%

9.7-6.7

الحجم

مدير

إجازة

ك ّلية

عليا/

ال

%نجاح

تربية

دكتوراه

معلومات

شهادة

11.1%

7.4%

0.0%

3.7%

0.0%

7.4%

7.4%

أن ّ
الشــريحة الدّنيــا يف الحجــم تع ّرضــت
الســابقة حــول شــهادة المدير يــن ،نلفــت ال ّنظــر إىل ّ
إضافــة إىل المالحظــات ّ
ّ
ّ
لتغييــر ر بــع مديريهــا ( ،)25.9%وهــي لديهــا أدىن عــدد متعلميــن للمعلــم الواحــد (تبــدأ مــن  )2.5وأدىن نســبة
أن المعلّــم واإلداريّ غيــر مضغوطيــن يف العمــل ،ونســبتهم ( )44.4%مــن
متعلّميــن لــإداريّ الواحــد .مــا يعنــي ّ
ـإن نســب ال ّنجــاح يف
ال ّثانويــات (أي حــوايل ال ّنصــف) .هــذه ال ّثانويّــات ثلثــا مديريهــا مــن اإلنــاث .لكــن يف المقابــل فـ ّ
ّ
الشــهادة ال ّرســم ّية تتــراوح ح ّتــى الحــدود العليــا.
ً
الحقــا) تنخفــض حدودهــا الدّنيــا مــع انخفــاض حجــم
أن شــرائح نســب ال ّنجــاح (والتــي سندرســها
مــن الملفــت ّ
ّ
ّ
المدرســة .وهــذا يمكــن تفســيره بــأن األعــداد قــد تتضــاءل بعــد تــدنّ نســب ال ّنجــاح ،فيخــف اإلقبــال علــى ال ّثانويــة،
الطــاب لديهــم خيــارات أخــرى.
هــذا لــو افترضنــا ّ
أن ّ

-57
95%
-65
93%
-70
98.5%

175

ِّ
 .2معدّالت النّجاح من مدخل ّ
مؤشرات المتع ّلمين:
الشهادة العلم ّية للمدير مع
المتوسطة)
المتوسط (المدارس
 .1.2يف التّعليم
ّ
ّ
ّ
مؤشرات ارتباط قويّة بين ّ
ّ
المؤشرات:
ضم
نورد الجدول اإلحصايئّ ،حيث من جديد ال
الشهادة ونسب النّجاح ،مع ّ
ومتوســط أعــداد المعيديــن والمتأخّر يــن (والذيــن ال نعلــم مــا إذا كانــوا ضمــن ال ّنســبة
ـكل معلّــم،
عــدد المتعلّميــن لـ ّ
ّ
التي نجحت أو رســبت يف ّ
الشــهادة ال ّرســم ّية).

(حســبنا نســب المديــرات اإلنــاث فقــط ،ولكــن يمكــن احتســاب نســب ال ّذكــور مــن خــال طــرح نســبتهن مــن العمــود
األ ّول).
متوسط
ّ
نسب
ال ّنجاح
ضمن
الفئة

متع ّلم/
مع ّلم

معدّل
معيدين

معدّل
متأ ّ
خرين

ال
معلومات

9.3%

5.3%

63.1

9.0

22.6%

58.1%

بكالوريا

37.3%

20.0%

58.7

8.4

21.5%

54.2%

إجازة

37.3%

24.0%

70.6

10.4

19.7%

45.7%

دبلوم

6.7%

4.0%

72.8

13.0

18.6%

42.6%

تربوي/
كفاءة

2.7%

2.7%

77.2

10.2

24.2%

58.1%

عليا/
دكتوراه

6.7%

5.3%

57.8

10.8

15.0%

40.4%

ّ
الشهادة
العلم ّية

ال ّنسبة %

إناث

وكمــا يتب ّيــن لنــا ،ال فــروق كبــرى يف معـدّالت ال ّنجــاح ضمــن الفئــة الواحــدة (أي بحســب ّ
الشــهادة العلم ّيــة للمديــر)،
ولكــن يفاجئنــا تســاوي ال ّنســب الدّنيــا يف ال ّنجــاح بيــن حاملــي البكالور يــا وحاملــي الدّراســات العليــا والدّكتــوراه،
ـكل معلّــم والــذي ال يتجــاوز  13متعلّ ًمــا يف أحســن األحــوال لحاملــي
كمــا يفاجئنــا تقــارب نســب عــدد المتعلّميــن لـ ّ
متوســط نســب نجــاح هــو لحاملــي الدّبلــوم التّر بــويّ والكفــاءة .جميــع هــذه المعلومــات
الدّبلــوم .وكمــا نــرى أعلــى
ّ
نلخّصهــا بال ّرســم البيــاينّ:
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 .2.2يف ال ّثانويّات
ّ
لنضمهــا إىل الجــدول مــع نــوع
المؤشــرات علــى المتعلّميــن
ومتوســطات
قمنــا باحتســاب المعـدّالت لنســب ال ّنجــاح
ّ
ّ
شــهادات مديــري ال ّثانويــات يف الع ّينــة:
ّ
الشهادة

ال ّنسبة %

الجنس
(إناث)

معدّل
نجاح

متع ّلم/
مع ّلم

معدّل
معيدين

معدّل
متأ ّ
خرين

إجازة

63.0%

44.4%

85.9

6.4

10.1%

33.8%

عليا/دبلوم

22.2%

11.1%

82.6

6.4

15.9%

36.8%

كفاءة/
دكتوراه

14.8%

7.4%

84.6

6.8

14.2%

44.5%
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ّ
مــن جديــد ال يظهــر أي ارتبــاط بيــن نــوع ّ
ومؤشــرات األداء حيــث تســاوت مع ـدّالت ال ّنجــاح ،ومع ـدّالت
الشــهادة
المتعلّميــن للمعلّــم الواحــد والتــي هــي متدن ّيــة ج ـدًّا ( 7متعلّميــن كرقــم وســطي للمعلّــم الواحــد يف ال ّثانو يــات
أن ال ّنســب تختلــف يف معـدّل المعيديــن
ال ّرســم ّية) ،كمــا تقار بــت
متوســطات معـدّالت المتأخّر يــن ،بينمــا نالحــظ ّ
ّ
يف ّ
ـل.
الشــريحة األخيــرة مــن حاملــي الكفــاءة أو الدّكتــوراه والتــي هــي أقـ ّ
ّ
المؤشرات بين مدارس تديرها إناث ومدارس يديرها ذكور
 .3مقارنة
ّ
والذكور:
 .1.3المدارس االبتدائ ّية  -مقارنة بين اإلناث
إناث

ّ
الشهادة

ال ّنسبة

خبرة

عمر

حجم
مدرسة

حجم
ّ
موظفين

معيدون

متأ ّ
خرون

ابتدايئ

بكالوريا

15.8%

41

63

127

11.8

21.3%

60.6%

إجازة

21.1%

23

45

125

15.2

14.5%

46.0%

دبلوم
تربويّ

10.5%

29

53

175

20.9

7.5%

21.1%

دراسات
عليا

5.3%

20

45

154

29.3

32.8%

65.7%

معدّل
اإلناث

52.6%

28

51

145

19.3

19.1%

48.4%
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رجال

ّ
الشهادة

نسبة
المدارس

خبرة

عمر

حجم
مدرسة

حجم
ّ
موظفين

معيدين

متأ ّ
خرين

ابتدايئ

بكالوريا

31.6%

43

62

141

18.8

17.0%

61.4%

إجازة

15.8%

22

57

230

24.9

15.7%

53.7%

معدّل
ال ّذكور

47.4%

32

60

186

21.8

16.4%

57.6%

أدناه ّ
نوضح الخالصة يف ال ّرسم البياينّ

المالحظات:
ّ
وهن أصغر عم ًرا بين المديرين
•نســبة اإلناث يف المدارس االبتدائ ّية تتقارب مع نســبة الذكور ( 52.6إىل ،)47.4
ّ
ـل يف عــدد ســنوات الخبــرة ( 28ســنة إىل
عامــا وال ّذكــور  )59ولك ّنهــن أقـ ّ
يف االبتــدايئ (مع ـدّل عمــر اإلنــاث ً 51
 32.3لل ّذكــور)
متوســط عــدد
أن
•ال ّذكــور يديــرون مــدارس أ كبــر مــن حيــث عــدد المتعلّميــن ( 145لإلنــاث و  185.7لل ّذكــور) ،كمــا ّ
ّ
ّ
الموظفيــن أ كبر.

•نســبة المتأخر يــن يف المــدارس التــي يديرهــا ذكــور أ كبــر مــن نســبتها لــدى اإلنــاث ،ولكــن نســبة المعيديــن لديهــم
ـل.
أقـ ّ
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ّ
والذكور
المتوسطة -مقارنة بين اإلناث
 .3.2المدارس
ّ
إناث
()72%

ّ
الشهادة

ال ّنسبة

عمر

خبرة

حجم
مدرسة

حجم
ّ
موظفين

معيدون

متأ ّ
خرون

معدّل
نجاح

متوسط
ّ

بكالوريا

20.0%

57

36

240

31

21.6%

45.0%

64.6%

إجازة

38.7%

50

30

367

35.9

16.8%

45.0%

85.1%

دبلوم
تربوي/
كفاءة

2.7%

45

15

278

34.4

11.9%

31.0%

77.2%

دراسات
عليا
دكتوراه

5.3%

52

31

223

26.2

27.9%

62.1%

51.4%

ال
معلومات

5.3%

51

28

277

31.9

19.5%

45.8%

69.6%

ذكور
()28%

ّ
الشهادة

النسبة

عمر

خبرة

حجم
مدرسة

حجم
ّ
موظفين

معيدون

متأ ّ
خرون

معدّل
نجاح

متوسط

بكالوريا

17.3%

57

36

240

31

21.6%

45.0%

64.6%

إجازة

5.3%

50

30

367

35.9

16.8%

45.0%

85.1%

دراسات
عليا

1.3%

60

38

175

27.3

11.4%

28.5%

51.9%

ال
معلومات

4.0%

52

31

223

26.2

27.9%

62.1%

51.4%
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المتوسطة:
أدناه ال ّرسم البياينّ للمعدّالت بين اإلناث وال ّذكور يف المدارس
ّ

المالحظات:
ـن أصغــر عم ـ ًرا
•نســبة اإلنــاث يف المــدارس االبتدائ ّيــة حــوايل ثالثــة أضعــاف نســبة ال ّذكــور ( 72%إىل  ،)28%وهـ ّ
ـت ســنوات (28
ـل خبــرة بحــوايل سـ ّ
عامــا وال ّذكــور  )54.8ولك ّنهــن أقـ ّ
بحــوايل  4ســنوات (معـدّل عمــر اإلنــاث ً 51
ســنة إىل  33.7لل ّذكــور).
متوســط عــدد
•ال ّذكــور يديــرون مــدارس أصغــر مــن حيــث عــدد المتعلّميــن ( 277لإلنــاث و  251.3لل ّذكــور) ،ولكــن
ّ
ّ
الموظفيــن متقــارب ( 31و .)30
•تتقــارب نســب المتأخّر يــن ونســب المعيديــن يف المــدارس التــي يديرهــا ذكــور وتلــك التــي تديرهــا اإلنــاث ،ولكــن
معـدّل النجــاح يف مــدارس اإلنــاث أعلــى بقليــل ( 69.6لإلنــاث و 63.2%لل ّذكــور).
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ّ
والذكور
 .3.3ال ّثانويات -مقارنة بين اإلناث
إناث

ّ
الشهادة

ال ّنسبة

عمر

خبرة

حجم
مدرسة

حجم
ّ
موظفين

معيدون

متأ ّ
خرون

معدّل
نجاح

ثانوي

إجازة

48.1%

54.1

30.1

256.3

45.9

16.8%

49.7%

85.2%

كفاءة/
دبلوم
تربوي

7.4%

52.5

33.5

177.3

30.9

22.5%

57.8%

71.1%

دراسات
عليا

7.4%

51.0

26.5

327.9

65.5

10.1%

34.4%

89.5%

إناث

63.0%

52.5

30.0

253.8

47.4

16.5%

47.3%

81.9%

ذكور

ّ
الشهادة

النسبة

عمر

خبرة

حجم
مدرسة

حجم
ّ
موظفين

معيدون

متأ ّ
خرون

معدّل
نجاح

ثانوي

إجازة

14.8%

49.3

20.3

163.5

38.5

14.6%

40.5%

78.0%

كفاءة/
دبلوم
تربوي

7.4%

63.5

42.0

272.3

54.3

14.6%

45.9%

72.9%

عليا
ودكتوراه

7.4%

40.0

20.5

607.9

53.9

13.4%

40.2%

81.3%

ال معلومات

7.4%

50.9

27.6

347.9

80.5

14.2%

42.2%

77.4%

ذكور

37.0%

50.9

27.6

347.9

56.8

14.2%

42.2%

77.4%
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ّ
يوضح ال ّرسم البياينّ الفروقات بصر يًّا:

المالحظات:
ـن أ كبــر عمـ ًرا مــن المدير يــن ال ّذكــور
•نســبة اإلنــاث يف ال ّثانويــات تقــارب ضعفــي نســبة ال ّذكــور ( 63إىل  ،)37%وهـ ّ
متوســط عمــر ال ّذكــور  )51كمــا يفقــن ال ّذكــور يف عــدد ســنوات الخبــرة
عامــا بينمــا
(مع ـدّل عمــر اإلنــاث ً 52.5
ّ
( 30ســنة إىل  27.6لل ّذكــور).
متوســط عــدد
•ال ّذكــور يديــرون ثانويــات أ كبــر مــن حيــث عــدد المتعلّميــن ( 253.8لإلنــاث و 347.9لل ّذكــور) ،كمــا
ّ
ّ
الموظفيــن أ كبــر ( 56.8لل ّذكــور و 47.4لإلنــاث).
•نســبة المتأخّر يــن يف ال ّثانويّــات التــي تديرهــا إنــاث أ كبــر مــن نســبتها لــدى ال ّذكــور كمــا نســب المعيديــن ،ولكــن
العامــة لــدى اإلنــاث أعلــى ( 81.9%لإلنــاث و 77.4لل ّذكــور).
نســب ال ّنجــاح يف ال ّثانويــة
ّ
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 .4دراســة الع ّينــة التــي يحمــل مديروهــا شــهادات يف التّربيــة للبحــث عــن مســارات تدريــب لمديــري المــدارس
ّ
بالشــهادات العلم ّيــة
مرتبطــة
 I.توصيف الع ّينة
قمنــا بتوصيــف الع ّينــة ( 20مدرســة) بحســب المرحلــة التّعليم ّيــة التــي تو ّفرهــا المدرســة/ال ّثانوية (خمــس
الصفــوف
منهــا أي  25%مــن المــدارس ال يحــوي اســمها أيّ داللــة علــى المرحلــة التّعليم ّيــة) لــذا اعتمدنــا ّ
التــي تحويهــا المدرســة لتصنيفهــا.
دل اســم المدرســة علــى الجنــس (للبنــات ،للبنيــن ،أو مختلــط)
يف الجــدول أدنــاه ،نــدرج المعطيــات المتو ّفــرة ،إذا ّ
ورصدنــا جنــس المديــر/ة ضمــن الفئــة ،كمــا يظهــر الجــدول اآليت يف تــوزّع األعــداد:
مرحلة

عددها

مختلطة

بنين

بنات

غير محدّد

مديرة

مدير

ابتدائ ّية

25.00%

15.00%

5.00%

0.00%

5.00%

20.00%

5.00%

متوسطة
ّ

55.0%

35.0%

5.00%

0.00%

20.00%

45.00%

10.00%

ثانوية

20.00%

5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

5.00%

المجموع

100.00%

55.00%

10.00%

5.00%

35.00%

80.00%

20.00%

إ ًذا كما يظهر الجدول أعاله:
	 .أ  50%مــن هــذه المــدارس وال ّثانويــات هــي مختلطــة ،و % 35لــم يحمــل اســمها أيّ داللــة علــى جنــس
المتعلّميــن فيهــا.
	 .ب 80%من هذه المدارس يديرها إناث.
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	 II.قراءة يف النّتائج اإلحصائ ّية
 .iدراسة المداخل ال ّرقم ّية يف الع ّينة
قمنا بدراسة تفصيل ّية لألعداد يف مختلف المداخل المتوافرة.
نلخّــص المعطيــات ،مع ـدّالت أعــداد المتعلّميــن ،المعلّميــن واإلدار يّيــن ،كمــا نســب المتأخّر يــن والمعيديــن يف
هــذه المــدارس خــال أربعــة أعــوام دراس ـ ّية بيــن  2016و 2020ضمــن الجــدول أدنــاه:
معدّل أعداد

معدّل

معدّل

عدد

عدد

المعلمين
ّ

اإلداريّين

16.8

6.7

75.0

13.8

177.3

873.0

19.5

120.0

514.8

مرحلة

مديرة

مدير

 5ابتدائ ّية

20%

5%

153.4

45%

10%

340.3

29.4

 4ثانوية

15%

5%

312.6

52.9

المجموع

80%

20%

268.8

11
متوسطة
ّ

المتع ّلمين

نسبة

نسبة

متع ّلم/

متع ّلم/

مع ّلم

إداري
24.0

46.5%

34.9%

13.7%

25.3%

7.6%

أصغر

أ كبر

حجم

حجم

233.8

9.3

11.1

25.1

5.8

20.4

معدّل

معدّل

متأ ّ
خرين

معيدين

15.1%

يف المرحلة االبتدائ ّية:
متوســط أعــداد المتعلّميــن كمــا عــدد المعلّميــن وعــدد اإلدار يّيــن يدلّنــا علــى أنهــا مــدارس صغيــرة ،وحيــن
 .أ
ّ
احتســبنا مع ـدّل الفروقــات يف األحجــام أو االنحــراف المعيــاريّ يف مختلــف األحجــام (المقصــود بالحجــم
أعــداد المتعلّميــن يف المدرســة) وجدنــا  51تلميـ ًذا ،وهــو كبيــر نســبة للمعـدّل العــام ( )153.4أي مــا يعــادل
أن المــدارس (وعددهــا خمــس) تتشـتّت عــن المعـدّل العــام ،أي أنّهــا ال تشــبه بعضهــا مــن
ثلثــه .هــذا يعنــي ّ
حيــث الحجــم.
ـل مــن  10متعلّميــن للمعلّــم الواحــد) ومعـدّل الفروقــات
ـكل معلّــم منخفــض (أقـ ّ
.بمعـدّل أعــداد المتعلّميــن لـ ّ
ـكل معلّــم (أو االنحــراف المعيــاريّ) ً
أيضــا مرتفــع وهــو  2.7نســبة للمعـدّل  9.3أي
يف أعــداد المتعلّميــن لـ ّ
ـكل إداري منخفــض ً
أيضــا ( 24تلمي ـ ًذا) وهــو مــا
ثلــث المع ـدّل .كمــا نجــد أن مع ـدّل أعــداد المتعلّميــن لـ ّ
للصـ ّـف الواحــد هــو  25تلميـ ًذا).
ـكل صـ ّـف
ّ
يعنــي ناظــر واحــد لـ ّ
الطبيعــيّ ّ
(ألن المعـدّل ّ
.تج -نالحــظ ارتفــاع مع ـدّل عــدد المتأخّر يــن ( )46.5%أي حــوايل نصــف المتعلّميــن لديهــم تأخّــر دراســي،
بينمــا مع ـدّل المعيديــن ضمــن الحــدود العاديّــة.
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المتوسطة:
يف المرحلة
ّ
ـل حجــم هــو
 .أ معـدّل الحجــم هــو تقري ًبــا ضعــف الحجــم يف االبتــدايئّ (ويلفــت أعلــى حجــم فيهــا  ،873بينمــا أقـ ّ
أ كبــر مــن معـدّل االبتدائ ّيــات) ،ولكــن عــدد المعلّميــن ً
أيضــا هــو ّ
أن ال ّز يــادة يف
الضعــف تقري ًبــا ،وهــذا يعنــي ّ
ـكل
الحجــم يصحبهــا ز يــادة يف المعلّميــن مــا يحافــظ تقري ًبــا علــى النســبة نفســها :حــوايل عشــرة متعلّميــن لـ ّ
معلّــم ،والــذي هــو معـدّل منخفــض.
.بعنــد احتســاب مع ـدّل الفروقــات يف األحجــام (االنحــراف المعيــاريّ) وجدنــا  216أي حــوايل ثلثــي المع ـدّل
متعلمــا) ،وهــذا يعنــي تش ـ ّتتًا بيــن المــدارس حــول المع ـدّل .بمعنــى آخــر الفروقــات بيــن
العــام (340
ً
أن الع ّينــة ال تتشــارك بصفــة «اســتقطاب» للمتعلّميــن.
ـدل علــى ّ
األحجــام كبيــرة ،وهــو مــا يـ ّ
ـل مــن نظيــره يف االبتــدايئ) بينمــا معـدّل أعــداد المعيديــن ضمــن
.تمعـدّل أعــداد المتأخّر يــن مرتفــع (وإن كان أقـ ّ
المعـدّالت الطبيع ّية
يف ال ّثانويات:
 .أ مع ـدّل الحجــم يف ال ّثانويــات هــو ً
أيضــا حــوايل ضعــف المع ـدّل يف االبتدائ ّيــات ،ولكــن يلفتنــا مع ـدّل عــدد
ً
فائضــا يف
أن هنــاك
ـدل علــى ّ
ـل مــن  6طـ ّـاب للمعلّــم الواحــد ،مــا يـ ّ
ـكل معلّــم وهــو  5.8أي أقـ ّ
المتعلّميــن لـ ّ
أعــداد المعلّميــن يف ال ّثانويــة.
.ب هنــا ً
متعلمــا ،أي مــا قيمتــه  40%مــن المع ـدّل العــام .وهــذا
أيضــا مع ـدّل الفروقــات يف األحجــام هــو 140
ً
أن هــذه المجموعــة ال تتشــارك يف تجانــس األحجــام.
يعنــي تش ـ ّتتًا بينهــا .أي ّ
أن التش ـتّت يف المجموعــة كبيــر نســب ًيا ،وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود منــوال ،أو نمــط أو
.تكمــا تظهــر البيانــات ّ
التخصــص وهــو التربيــة.
تجانــس بيــن أفــراد المجموعــة التــي هــي مــن المفتــرض تتشــارك يف نــوع
ّ
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ّ
والذكور يف الع ّينة
 .iiدراسة مقارنة بين اإلناث
بعــد أن درســنا المــدارس بحســب مرحلــة التّعليــم ،قمنــا بدراســة تفصيل ّيــة بحســب ال ّنــوع االجتماعــيّ  -الجنــدرة،
درســنا المــدارس التــي تديرهــا إنــاث علــى حــدة والتــي يديرهــا ذكــور يف المقابــل.
نقســم المــدارس بحســب المرحلــة التّعليم ّيــة .ونلفــت
نــورد البيانــات ضمــن جــداول وبعدهــا رســوم بيان ّيــة ،حيــث ّ
أن األرقــام الــواردة هــي معـدّالت لجميــع األرقــام المعن ّيــة.
إىل ّ
أ .مطالعة المدارس التي تديرها اإلناث (ونسبتها )80%

إناث

معدّل
العمر

معدّل
سنوات
الخبرة

معدّل
حجم
المتع ّلمين

معدّل
عدد
ّ
الموظفين

معدّل
أعداد
المعيدين

معدّل
أعداد
المتأ ّ
خرين

ابتدائ ّية

53.3

24.0

172.9

25.9

10.4%

45.3%

متوسطة
ّ

46.9

21.1

394.6

47.6

14.7%

39.2%

ثانوية

49.0

25.0

310.5

74.1

8.0%

29.9%

المجموع

49.7

23.4

292.7

49.2

11.1%

38.1%

ً
الحقــا حيــن
أن معـدّالت اإلنــاث أعلــى بقليــل مــن المعـدّل العــام للع ّينــة ،وهــذا مــا ســنقوم بتفصيلــه
ُيظهــر الجــدول ّ
نقــارن يف المرحلــة نفســها بيــن اإلنــاث وال ّذكــور.
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ب .مطالعة المدارس التي يديرها ّ
الذكور (ونسبتها )20%

ذكور

معدّل
العمر

معدّل
سنوات
الخبرة

معدّل
حجم
المتع ّلمين

معدّل
عدد
ّ
الموظفين

معدّل
أعداد
المعيدين

معدّل
أعداد
المتأ ّ
خرين

ابتدائ ّية

64.0

19

75.0

13.8

33.9%

21.2%

متوسطة
ّ

52.8

29.5

245.4

35.4

11.9%

27.2%

ثانوية

50.0

26

319.0

67.0

6.5%

11.5%

المجموع

55.6

24.8

213.1

38.7

17.4%

20.0%

كما يظهر يف الجدول ،معدّالت ال ّذكور أدىن من المعدّل العام للع ّينة.

مقارنة يف االبتدايئ
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المالحظات:
عامــا وعمــر الذكــور مــا يقــارب 64
•اإلنــاث هـ ّ
ـن أصغــر عم ـ ًرا بيــن المدير يــن يف االبتــدايئّ (مع ـدّل عمــر اإلنــاث ً 53
ـن التّقاعــد)) وأ كثــر خبــرة ( 24ســنة إىل  19لل ّذكــور)
عامــا (سـ ّ
ً
ّ
ّ
ّ
الموظفيــن
متوســط عــدد
ـا
ـ
م
ك
ـور)،
ـ
ك
ذ
لل
و75
ـاث
ـ
ن
لإل
(173
ـن
ـ
ي
م
ل
المتع
ـدد
ـ
ع
ـث
ـ
ي
ح
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ب
ك
أ
ـدارس
ـ
م
ـدرن
ـ
ي
ـاث
•اإلنـ
ّ
أ كبر.
•نســبة المتأخّر يــن يف المــدارس التــي يديرهــا ذكــور أ كبــر مــن نســبتها لــدى اإلنــاث ،ولكــن نســبة المعيديــن لديهــم
ـل.
أقـ ّ

المتوسطة
مقارنة يف المدارس
ّ

المتوسطات:
أدناه ال ّرسم البياينّ للمعدّالت بين اإلناث وال ّذكور يف
ّ

هنا ً
أيضا نلمس غلبة لإلناث:
عامــا وال ّذكــور  )52.8ولك ّنهــن
•المديــرات يف
المتوســطات أصغــر عمـ ًرا بحــوايل  6ســنوات (معـدّل عمــر اإلنــاث ً 47
ّ
ـل خبــرة بحــوايل  8ســنوات ( 28ســنة إىل  33.7لل ّذكــور)
أقـ ّ
متوســط عــدد
أن
•ال ّذكــور يديــرون مــدارس أصغــر مــن حيــث عــدد المتعلّميــن ( 395لإلنــاث و 245لل ّذكــور) ،كمــا ّ
ّ
ّ
الموظفيــن أعلــى لــدى اإلنــاث ( 47.6و.)35.4
أقل من تلك التي تديرها اإلناث.
•نسب المتأخّرين كما نسب المعيدين يف المدارس التي يديرها ذكور ّ
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مقارنة يف ال ّثانويات

ّ
الموظفيــن
يف ال ّثانــوي مع ـدّل الحجــم (عــدد المتعلّميــن) للمدير يــن ال ّذكــور أعلــى منــه لــدى اإلنــاث ،ومع ـدّل عــدد
ـل ً
أن مع ـدّالت ال ّذكــور أفضــل.
أيضــا .هنــا يبــدو ّ
ـل ،ومع ـدّل أعــداد المتأخّر يــن أقـ ّ
أقـ ّ
 .iiiدراسة المعطيات من مدخل ّ
الشهادة العلم ّية للمدير ضمن الع ّينة الجديدة
قمنا برصد المعطيات ضمن الجدول اآليت:
ع ّينة
جديدة

حجم

مع ّلم

إداري

تلميذ/
مع ّلم

تلميذ/
إداري

معيدون

متأ ّ
خرون

بكالوريا/
إجازة

291.8

29.2

11.9

10.2

25.3

15.1%

34.3%

دبلوم/
جدارة

339.3

29.4

13.7

10.8

25.6

13.5%

38.5%

عليا/
دكتوراه

247.1

34.0

14.3

7.9

21.0

9.8%

35.8%

أن حملــة البكالور يــا أو اإلجــازة أو الدّبلــوم الجامعــي والجــدارة لديهــم أحجــام أ كبــر يف الع ّينــة
يف الجــدول ،نــرى ّ
ّ
ّ
الجديــدة ،ولكــن معـدّالت عــدد المتعلميــن للمعلــم الواحــد نفســها تقري ًبــا ،ولكــن أعــداد اإلدار يّيــن أ كبــر ،فنــرى معـدّل
ـكل إداريّ هــو ّ
الضعــف تقري ًبــا.
عــدد المتعلّميــن لـ ّ
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ـل ب ـ  10%لحملــة
نســب المعيديــن متقار بــة ج ـدًّا بيــن الع ّينتيــن ،ولكـ ّ
ـن أعــداد المتأخّر يــن يف الع ّينــة الجديــدة أقـ ّ
البكالور يــا واإلجــازة ،و 7%لحملــة الدّبلــوم ،بينمــا هــي أعلــى بحــوايل  7%لحملــة الدّراســات العليــا والدّكتــوراه.
بجميع األحوال هذه الفروقات ليست ذات داللة إحصائ ّية لسببين:
إن الع ّينة الجديدة ال تم ّثل سوى  16%من عدد الع ّينة األساس ّية.
 ّ 1.
إن الفروقات الملحوظة ضعيفة نسبة لل ّرقم الذي تم ّثله.
 ّ 2.
ّ
المؤشــرات للمدير يــن حاملــي الدّراســات العليــا
أن
مــن جهــة أخــرى ُيظهــر الجــدول أعــاه ضمــن الع ّينــة الجديــدة ّ
ـل مــن زمالئهــم ،وســوف تظهــر مــن خــال ال ّرســوم أدنــاه.
والدّكتــوراه هــي أقـ ّ
حجمــا مــن زمالئهــم ،لديهــم أعــداد أ كبــر مــن المعلّميــن كمــا
ـل
حملــة الدّكتــوراه يف هــذه الع ّينــة ،يديــرون مــدارس أقـ ّ
ً
ـكل معلّــم وهــم متقار بــون يف نســب المتأخّر يــن مــع بقيــة
مــن اإلدار يّيــن ،لديهــم أدىن نســبة لعــدد المتعلّميــن لـ ّ
المدير يــن حملــة ّ
الشــهادات األخــرى.
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ـم رصــد المتغ ّيــرات ضمــن المرحلــة الواحــدة ،أي المقارنــة بحســب المرحلــة التّعليم ّيــة
ولتحليــل المعطيــات ،تـ ّ
متوســط وثانــوي:
للمدرســة :ابتــدايئّ،
ّ
يف االبتــدايئ :أظهــر ال ّرســم أعــاه تقــارب ال ّنســب يف المتأخّر يــن بيــن مختلــف ّ
الشــهادات عــدا حاملــي اإلجــازة حيــث
أن مع ـدّالت الحجــم متقار بــة ً
أيضــا (عــدا حاملــي الدراســات العليــا
ـل عــن نصــف المع ـدّل العــام ،كمــا ّ
هــي تقـ ّ
والدكتــوراه التــي هــي أعلــى بحــوايل  )25%كمــا نــرى تفاوتًــا بيــن نســب المعيديــن حيــث أدىن نســبة هــي لــدى
حاملــي الدّراســات العليــا ،علــى عكــس المدير يــن حاملــي البكالور يــا الذيــن لديهــم أعلــى نســبة معيديــن) .برغــم هــذه
حــا.
الفروقــات ال نــرى ً
نمطــا أو نســقا ً واض ً

المتوســط :مــن خــال الرســم أدنــاه ،نــرى تقار بًــا يف الحجــم بيــن فئتيــن :حاملــي البكالور يــا وحاملــي الدّراســات
يف
ّ
العليــا والدّكتــوراه مــع غلبــة للفئــة األوىل ،بينمــا تتفـ ّوق الفئــة حاملــة الدّبلــوم الجامعــيّ والتّر بــويّ علــى فئــة حاملــي
اإلجــازة بحــوايل  140متعلّ ًمــا ،وتقــارب ضعفــي حجــم الفئــات األخــرى .مــن ناحيــة أخــرى تتقــارب نســب المتأخّر يــن
كمــا نســب المعيديــن بيــن ثــاث فئــات وتفــوق الفئــة ال ّرابعــة حاملــي شــهادة البكالور يــا بأضعــاف.
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يف ال ّثانــوي رصدنــا فئتيــن فقــط :حاملــي إجــازة وحاملــي دراســات عليــا .ال وجــود لفروقــات دالّــة بيــن الفئتيــن ،حيــث
نــرى تقار بًــا يف ال ّنســب:

بعــد دراســة الفروقــات بيــن مختلــف الفئــات مــن مديــري الع ّينــة ،لــم نســتطع تأكيــد أيّ منــوال أو نســق لــدى أيّ
منهــا.
الخالصة
ـم اختيارهــا علــى
ـم اختيارهــا عشــوائ ًّيا ،وتلــك التــي تـ ّ
لــم نجــد يف الدّراســة عنــد مقارنــة مب ّينــات المــدارس التــي تـ ّ
تخصــص يف التّربيــة أو الدّبلــوم التّر بــويّ أي منــوال أو نســق أو اتّجــاه يؤكّــد مــدى الفــرق يف
قاعــدة مدير يــن حاملــي
ّ
األداء بيــن المجموعتيــن.
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ّ
المؤشــرات التــي تـ ّـم اســتخدامها يف الدّراســة بيــن الع ّينــة األساس ـ ّية والع ّينــة التــي يحمــل مديروهــا
 .5مقارنــة
شــهادات تربويّــة
نورد خالصة جدول المقارنة:
Avsize
الع ّينة

أرقام تم ّيز
السلسلة
ّ

متوسط
ّ
الحجم
(عدد

متع ّلمين)

معدّل

AvTe

AvAd

تغ ّير حجم

معدّل

معدّل

AvSt/Te

متوسط
ّ

عدد

متوسط
ّ

AvSizVar

مع ّلمين

إداريين

متع ّلمين/
مع ّلم

عدد

نسبة

نسبة

متع ّلمين/

معيدين

متأ ّ
خرين

إداري

AvRp

AvRt

AvSt/Ad

الجديدة

أدىن عدد

75.0

-8.3%

11.3

2.5

2.4

10.5

2.0%

10.4%

األساسية

أدىن عدد

28.0

-43.9%

6.0

1.0

7.9

2.6

0.0%

0.4%

الجديدة

أ كبر عدد

873.0

165.1%

66.5

43.0

15.1

42.6

33.9%

59.4%

األساسية

أ كبر عدد

823.3

129.4%

76.0

21.5

24.2

24.2

50.9%

87.9%

الجديدة

انحراف

191.2

36.0%

15.7

9.0

3.2

7.7

7.2%

14.3%

األساسية

انحراف

170.1

0.2

13.8

3.6

4.2

23.3

9.3%

18.2%

الجديدة

معدّل

288.1

15.1%

30.9

13.2

9.6

23.9

12.8%

35.9%

األساسية

معدّل

252.6

0.0

26.8

6.2

9.5

43.9

16.6%

43.8%

الجديدة

متوسط
ّ

234.4

8.6%

24.5

9.8

10.3

23.4

12.3%

38.8%

األساسية

متوسط
ّ

200.0

0.0

23.8

5.0

8.8

39.7

15.3%

42.3%
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ـكل مــن الم ِؤ ّشــرات :الحـ ّد األدىن ،الحـ ّد األقصــى ،معـدّل الفروقــات ،معـدّل
وهــذه أدنــاه ،علــى ال ّتــوايل ،رســوم بيان ّيــة لـ ّ
المجموعــة ،ال ّرقــم الوســطي .حيــث نقــوم بالمقارنــة والتّعليــق علــى األرقــام.

أن إحــدى
 .أ ُتظهــر الع ّينــة الجديــدة خســارة أ كبــر يف أعــداد المتعلّميــن (علــى اليســار) تصــل إىل  ،% -54أي ّ
ـل خســرت نصــف تالمذتهــا.
المــدارس علــى األقـ ّ
.بأدىن حجم يف الع ّينة الجديدة أ كبر منه يف الع ّينة القديمة.
ـل 2.4 :مقابــل
.ت
ـكل معلّــم هــي أقـ ّ
متوســط أعــداد المعلّميــن واإلدارييــن أ كبــر ،ولكــن نســبة عــدد المتعلّميــن لـ ّ
ّ
 7.9للقديــمً ،
أيضــا نســب المعيديــن والمتأخّر يــن أ كبــر.
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متعلما إىل )252
 .أ معدّل الحجم للع ّينة الجديدة أعلى بقليل (288
ً
.بمعـدّل عــدد المعلّميــن أعلــى بقليــل ،ولكــن معـدّل عــدد اإلدار يّيــن الذيــن يســاعدون المديــر هــم ضعــف العــدد
يف الع ّينــة القديمة.
ـكل معلّــم هــو نفســه تقري ًبــا ،بينمــا معـدّل عــدد المتعلّميــن لــكل إداريّ هــو نصــف
.تمعـدّل عــدد المتعلّميــن لـ ّ
يفســره كبــر عــدد اإلدار يّيــن يف هــذه الع ّينــة.
المعـدّل يف الع ّينــة القديمــة .وهــذا مــا
ّ
متوسط النّسب المئويّة ألعداد المعيدين والمتأخّرين هو أدىن يف الع ّينة الجديدة ولكن بنسب قليلة.
.ث
ّ

العدد الوسطيّ يف ع ّينة إحصائ ّية ،يدلّنا على وقوع نصف الع ّينة تحت هذا العدد والنّصف اآلخر فوقه.
متعلمــا ،بينمــا نصــف الع ّينــة القديمــة (62
 .أنصــف الع ّينــة الجديــدة ( 10مــدارس) لديهــا أ كثــر مــن 234
ً
مدرســة) لديهــا أ كثــر مــن .200
ـل
ـل مــن  10متعلّميــن ،ونصــف الع ّينــة القديمــة يــد ّرس ألقـ ّ
.بنصــف الع ّينــة الجديــدة يــد ّرس فيهــا المعلّــم ألقـ ّ
مــن .8.8
.تنصف الع ّينة الجديدة لديه أ كثر من  38.8%من المتأخّرين ،ونصف الع ّينة القديمة لديه أ كثر من 42%
منهم.

الجزء ّ
الثالث:
هيكل ّية منهج تدريب
مديري المدارس
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الجزء ّ
الثالث

هيكل ّية منهج تدريب مديري المدارس
المنسق العام:
ّ
األستاذ أ كرم محمد سابق
التأليف:
الدّكتورة كلودين رزق هللا عزيز
الدّكتورة منيفة عساف حكم
المراجعة:
األستاذة تسامى صالح
األستاذة بدريّة ال ّرفاعي
التّدقيق اللّغويّ:
األستاذ هادي حبيب
عامة تربويّة ولغويّة:
مراجعة ّ
البروفسور أنطوان طعمة
جميع الحقوق محفوظة للمركز التربويّ للبحوث واإلنماء
الطبعة األوىل 2022
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هيكل ّية منهج تدريب مديري المدارس
تمهيد

شــهدت اإلدارة التّربويّــة والمدرسـ ّية تطـ ّورات هائلــة يف اآلونــة األخيــرة ،ترافــق مــع هــذه ال ّتطـ ّورات عــدد مــن التع ّثــرات،
وذلــك بطبيعــة مــا أفرزتــه تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــال ،مــا يفــرض علــى أصحــاب القــرار يف لبنــان ،وعلــى واضعــي
السياســات التّربويّــة والقائميــن علــى عمل ّيــات تدر يــب مديــري المــدارس ،موا كبــة عمل ّيــات التّغييــر المســتمر يف
ّ
مجــايلّ التّربيــة والتّدر يــب وذلــك يف ضــوء االتّجاهــات التّربويّــة المعاصــرة والممارســات العالم ّيــة الحديثــة المتّبعــة يف
مجــال التّطويــر المهنــيّ لمديــري المــدارس.
والســياقات المدرس ـ ّية بشــكل كبيــر علــى ممارســة
ح ْوكمــة قطــاع التّعليــم
أثّــرت التّغييــرات التــي أُجر يــت علــى َ
ِّ
جــه نحــو ّ
اللمركز يّــة واالســتقالل ّية للمدرســة،
القيــادة المدرس ـ ّية علــى ّ
الصعيــد العالمــي ،مــا ع ـزّز المبــادرات يف التّو ّ
الصــارم للمدرســة ،مــن
ونحــو إدارة جديــدة ألنظمــة التّعليــم .وتخضــع هــذه األنظمــة لتغييــرات عميقــة تتعـدّى اإلطــار ّ
خــال تطـ ّور دور الدّولــة ّ
المؤسســات.
واللمركز يّــة وتطويــر ممارســات إدار يّــة جديــدة مســتوحاة مــن إدارة األعمــال يف
ّ
الســياق واســتجابة لحاجات التّطوير التّربويّ بشــكل عام يف عصر اقتصاد المعرفة ،وبهدف تحديد المداخل
يف هذا ّ
والمواضيــع والحاجــات التّدريب ّيــة التــي ُتشـك ّل أحــد أبعــاد المنهــج التّدريبــيّ لمديــري المــدارس يف لبنــان ،وبهــدف بنــاء
المنســق
الخبــرات علــى أســس بحث ّيــة وعلم ّيــة شـ ّفافة ،ارتــأى أعضــاء لجنــة مشــروع تدر يــب المدير يــن ،بالتّوافــق مــع
ّ
العــا ّم للجنــة مشــروع اإلدارة التّربويّــة واللّجــان المنبثقــة عنهــا ،أنّــه مــن ّ
الضــروريّ مراجعــة األدب ّيــات التــي تتنــاول
المفاهيــم والنّظر يّــات المتعلّقــة بمديــر المدرســة ،مــن مهــا ّم ومســؤول ّيات وأدوار وكفايــات ومواقــف تســتوجب
فعالــة بعــد أن ُتجـ َّرب يف ســياق العمــل ويف مــكان العمــل ،وتســتوجب هــذه االتّجاهــات التــي
اســتخدام طرائــق تربويّــة ّ
ـم توصيفهــا يف األبحــاث الميدان ّيــة مراجعــة الممارســات المهن ّيــة التــي تعـ ّود عليهــا مديــر المدرســة وإدخــال بعــض
تـ ّ
الســياق المدرســيّ .ويتطلّــب
التّغييــرات والتّعديــات عليهــا بغيــة تطويــر األداء المهنــيّ والمواقــف
والســلوك ّيات يف ّ
ّ
الصعــد التّربويّــة واإلدار يّــة واالجتماع ّيــة العمــل علــى تحســين نتائــج المتعلّميــن
دور المديــر القيــاديّ علــى مختلــف ّ
يف المدرســة ،وعلــى الح ـ ّد مــن ال ّتس ـ ّرب والتّأخيــر ،وعلــى التّطويــر المهنــيّ للعامليــن التّربو يّيــن يف المدرســة مــن
إدار يّيــن ومعلّميــن علــى حـ ٍّد ســواء ،كمــا علــى رضــا األهــل ودعــم المجتمــع المحيــط.
تناولت المراجعة األدب ّية التي قامت بها اللّجنة بشــكل أساســيّ الدّراســات واألدب ّيات التّربو يّة النّظر يّة وال ـتّجريب ّية،
واألنظمة والقوانين واالستراتيج ّيات حول اإلدارة المدرس ّية ودورها وأنشطتها ومها ّم الق ّيمين عليها وحول التّطوير
المدرســيّ والـ ـتّطوير المهنــيّ للمديــر واإلدار يّيــن .كمــا َسـ َـعت هــذه المراجعــة يف بُع ِدهــا التّوليفــيّ إىل مقارنــة نواتــج
والسياســات التّربو يّــة المحلّ ّيــة ،ومــع المشــاريع المحلّ ّيــة ذات
وتوصيــات األدب ّيــات التّربويّــة مــع االســتراتيج ّيات
ّ
أمــا يف بُعدِها المنهجيّ فقد
ّ
الصلــة ،بُغيــة تحليــل وتوليــف المفاهيــم المتعلّقــة بــاإلدارة المدرسـ ّية ومديــري المــدارسّ .
اســتطلعت المراجعــة األدب ّيــة والدّراســة التّحليل ّيــة مــن بعدهــا ،المســتندات والدّراســات المنهج ّيــة المعتمــدة لتطويــر
أمــا يف
المفاهيــم والوســائل واالســتراتيج ّيات المعتمــدة للتّطويــر المهنــيّ للمديــر وأثــر ذلــك علــى تمهيــن المدير يــنّ .
بُعدهــا المفاهيمــي ،فقــد ســعت هــذه المراجعــة لألدب ّيــات إىل اســتخراج مفاهيــم اإلدارة المدرس ـ ّية ،مهــام المديــر،
والسياســات المعتمــدة للتّطويــر
ودور القيــادة المدرس ـ ّية ،ودور المديــر اإلداريّ ،ودوره التّر بــويّ ،ودوره األكاديمــيّ،
ّ
المهنــيّ لمديــري المــدارس مــع التّركيــز علــى دور التّدر يــب .وأُجر يــت هــذه المراجعــة األدب ّيــة والدّراســة التّحليل ّيــة
ومهامهــا وممارســاتها ،وتوصيــف ملمــح مديــري
بهــدف تثبيــت المفاهيــم حــول دور اإلدارة المدرسـ ّية ومســؤول ّياتها
ّ
الســياق اللّبنــاينّ والقوانيــن واالســتراتيج ّيات
المــدارس وســماتهم ،بمــا يســتقى مــن األدب ّيــات واألبحــاث ويراعــي ّ
والحاجــات المحلّ ّيــة .ســعت هــذه المراجعــة األدب ّيــة لإلجابــة عــن األســئلة البحث ّيــة حــول الـدّور والمهــا ّم والمســؤول ّيات
والممارســات المهن ّيــة المنوطــة بمديــر المدرســة بهــدف اســتنتاج المواضيــع أو المداخــل التّدريب ّيــة التــي ســوف
تش ـك ّل العمــود الفقــريّ لهيكل ّيــة منهــج تدر يــب مديــري المــدارس.
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مداخل هيكل ّية منهج تدريب مديري المدارس

إن الدّراســة الحاليــة التــي تمحــورت حــول مديــر المدرســة ،وبعــد مراجعــة األدب ّيــات التّربو يّــة ومختلــف المراجــع
ّ
مفهوميــن
البحث ّيــة والميدان ّيــة والقوانيــن واالســتراتيج ّيات الحكوم ّيــة العائــدة إىل مديــر المدرســة ،ب ّينــت وجــود
َ
كل مدخــل علــى حــدة .تقاطــع هــذان المفهومــان ً
أيضــا
كانــا األكثــر تكــرا ًرا يف جميــع المداخــل ،واألكثــر توات ـ ًرا يف ّ
فيمــا بينهمــا ومــا بيــن ّ
الشـ ّـق الوظيفــيّ ال ّنظــريّ الملــزم للمهنــة بحســب القوانيــن واألنظمــة مثــل ال ـدّور والمهــا ّم
ّ
وتحمــل المســؤول ّيات.
والشـ ّـق التّطبيقــيّ والعملــيّ الــذي يَظهــر يف الممارســات المهن ّيــة والعالقــات
والمســؤول ّيات،
ُّ
ـس ذلــك أنّــه الغايــة األســمى لرســالة
المفهــوم الــذي حظــي بالعــدد األكبــر مــن التّرميــزات هــو مفهــوم التّعلّــمَ ،
وعكَـ َ
أمــا المفهــوم ال ّثــاين
المدرســة والعامــل المح ّفــز والمو ّ
جــه لــدور مديــر المدرســة ومهامــه ومســؤول ّياته وممارســاتهّ .
األهم ّيــة الكبــرى لهــذه
لناحيــة تكــرار ترميــزه ،فهــو مفهــوم ال ّتعــاون أو ال ّتشــارك ،حيــث تــويل الدراســات واألدب ّيــات
ّ
إن
المنهج ّيــة يف العمــل .ويمكــن اختصــار الفكــرة األساس ـ ّية التــي آلــت إليهــا هــذه المراجعــة لألدب ّيــات بمــا يــأيتّ :
توســع ليشــمل
َ
مفهومــي ال ّتعــاون وال ّتشــارك همــا يف خدمــة التّعلّــم حيــث لــم ينحصــر مفهــوم التّعلّــم بالمديــر ،بــل ّ
كمؤسســة ،فغــدت بيئــة متعلّمــة.
المعلّميــن واإلدار يّيــن والمدرســة
ّ
أمــا بالنســبة لهــدف هــذه الدّراســة ،وهــو تحديــد المداخــل التّدريب ّيــة لمنهــج تدر يــب مديــري المــدارس يف لبنــان ،وبعــد
ّ
اســتعراض مفاهيــم مفاتيــح تلخّــص مضاميــن تربويّــة تتفاعــل فيمــا بينهــا بانســياب ّية تقــود الباحــث إىل رســم صــورة
تعكــس العمــل الــذي يقــوم بــه المديــر يف مــكان عملــه واألنشــطة المهن ّيــة التــي ينصــح بالتّركيــز عليهــا كمواضيــع
مهامــه وتحســين ممارســاته يف خدمــة رســالة المدرســة وهــي
تحمــل مســؤول ّياته وتنفيــذ
تدريب ّيــة تمكّــن المديــر مــن
ّ
ّ
التّعلّم.
الصلة بمدير المدرسة واألنشطة المهن ّية التي تشكّل
رسم رقم  :1ال ّرسم ال ّت
وليفي للمفاهيم ذات ّ
ّ
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ُيظهــر ال ّرســم رقــم ( )1المفاهيــم التــي تك ـ ّررت يف المداخــل البحث ّيــة لهــذه المراجعــة والتــي وردت يف جميــع
العدســات .و ُيظهــر اختــاف األلــوان المفاهيــم المتن ّوعــة التــي أدّت اىل المداخــل المختلفــة للمواضيــع أو المداخــل
ـل مــا آلــت إليــه المراجعــة األدب ّيــة
التّدريب ّيــة يف هيكل ّيــة منهــج تدر يــب مديــري المــدارس .يولّــف ال ّرســم رقــم ( )1جـ ّ
والســرد الــذي يوا كــب هــذا ال ّرســم هــو وجــود كفايــات علــى مديــر المدرســة أن يســتم ّر ببنائهــا
والدّراســة التّحليل ّيــة.
ّ
وأن
ليتمكّــن مــن لعــب دوره والقيــام بمهامــه
وتحمــل مســؤول ّياته مــن خــال ممارســاته المهن ّيــة يف واقــع عملــهّ ،
ّ
المواضيــع التــي تجمــع بيــن المنصــوص عليــه وواقــع الممارســات بحســب المراجــع التــي غ ـ ّذت هــذه الدّراســة
تتمح ـ َور حــول إدارة البيانــات ،وإدارة المناهــج أي عمل ّيــة التّعلّــم والتّعليــم ،والتّخطيــط ،وإدارة التّطويــر المدرســيّ،
ومؤسســات
وتعز يــز العالقــات المهن ّيــة الشــخص ّية مــع المتعلّميــن ،والمعلّميــن ،والمحيــط المدرســيّ مــن أهــل
ّ
ومــدارس أخــرى .كمــا بَ ـ َرز ال ّتشــارك كمح ـ ّرك لجميــع هــذه المداخــل كمــا ظهــر الـ ـتّعلّم كالمفهــوم األســمى الــذي
ـكل عمــل يف المدرســة.
يش ـك ّل الغايــة العليــا لـ ّ
إ ًذا يخــدم مديــر المدرســة رســالة المدرســة وهــي التّعلّــم مــن خــال بنــاء كفاياتــه لتنفيــذ األنشــطة المهن ّيــة التــي ته ّيئــه
مهامــه مــن خــال ممارســات تشــارك ّية وبذلــك ُيبنــى ملمــح المديــر الباحــث
وتحمــل مســؤول ّيته وتنفيــذ
للقيــام بــدوره
ّ
ّ
والمتقصــي والمتعلّــم مــدى الحياة.
والمتفكّــر
ّ
ّوصــل إىل بنــاء هيكل ّيــة منهــج تدر يــب مديــري المــدارس ،تســتند
كانــت األهــداف المرج ـ ّوة مــن هــذه الدّراســة الت ّ
بشــكل قاطــع إىل نتائــج األبحــاث الميدان ّيــة وإىل تحديــد المفاهيــم األساس ـ ّية التــي تش ـك ّل هــذه المهنــة ،وإلقــاء
الضــوء عليهــا وصـ ً
ـول إىل اقتــراح تعريفــات تربويّــة منبثقــة مــن ّ
ّ
الشــواهد أي مــن ال ّتكــرار والتّواتــر لهــذه المفاهيــم
المفتاح ّيــة .ومــن خــال هــذا المنظــور التّر بــويّ الموضوعــيّ والمهنــيّ ،س ـتُبنى أ ّو ًل هيكل ّيــة منهــج تدر يــب مديــري
جمعــت مــن القــراءات المتن ّوعــة والمندرجــة
المــدارس انطال ًقــا مــن المعطيــات المعرف ّيــة
الجمــة والمتداخلــة والتــي ُ
ّ

يف المداخــل الرئيســة للبحــث وعددهــا اثنــا عشــر مدخـ ًـا.
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وحرصــا مــن اللّجنــة علــى مواءمــة نواتــج العمــل وهيكل ّيــة منهــج تدر يــب مديــري المــدارس مــع
مــن ناحيــة أخــرى،
ً
الحاجــات المنبثقــة مــن أرض الواقــع ،أجــرت اللّجنــة تحليـ ًـا كم ًّيــا بهــدف البحــث عــن مســارات تدر يــب لمديــري
المــدارس ال ّرســم ّية يف لبنــان ،وذلــك اســتنادًا إىل بيانــات تعــود إىل العــام الدّراســيّ  2017-2016وتتعلّــق بع ّينــة
طبق ّيــة مم ّثلــة مــن المــدارس والمدير يــن الذيــن توالــوا علــى إدارتهــا مــن حينــه اىل العــام الدّراســيّ 2020-2019
ضم ًنــا.
يهــدف تحليــل هــذه البيانــات المتن ّوعــة إىل إيجــاد أيّ معامــل ارتبــاط بيــن أداء المدرســة ومتغ ّيــرات متعلّقــة بالمديــر،
مثــل ســنوات الخبــرة أو الخلف ّيــة األكاديم ّيــة والتّربويّــة بمــا فيهــا أيّ دورات إعداديّــة لــم يكــن لدينــا أيّ معطيــات
عنهــا ،مــا ُيمكّــن الباحثيــن مــن رســم مســارات تدريب ّيــة مختلفــة لمديــري المــدارس.
تلمــس المســارات التّدريب ّيــة للمديــر.
ّ
إن أخــذ المتغيــرات بعيــن االعتبــار مــا هــو ّإل وســيلة ُتمكّــن الباحثيــن مــن ّ
ّ
الكمــيّ لبيانــات الع ّينــة المم ّثلــة التــي خرجــت بهــا اللّجنــة ،لــم يظهــر
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ّ
كل مــن المتغ ّيــرات مثــل ســنوات الخبــرة والخلف ّيــة األكاديم ّيــة والتربو يّــة والتعليم ّيــة وبيــن
أيّ ُمعامــل ارتبــاط بيــن ّ
ومخرجاتهــا .لــم تب ّيــن هــذه المتغ ّيــرات وجــود ارتبــاط بيــن
أداء المديــر وبال ّتــايل أيّ تأثيــر علــى أداء المدرســة وحجمهــا ُ
ّ
الشــرائح العمر يّــة المختلفــة لمديــري المــدارس التــي تتــراوح بيــن ( )35ســنة و( )63ســنة وبيــن األداء العائــد إىل
المديــر لجهــة نِســب نجــاح المتعلّميــن أو التّأخيــر أو ال ّرســوب أو ازديــاد أعــداد المتعلّميــن أو تناقصهــم يف المدرســة.
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إن تغ ّيــر المديــر مــن الممكــن أن يؤثّــر علــى حجــم أعــداد المتعلّميــن يف المدرســة
ح ّتــى الفرض ّيــة ال ّتــي بُنيــت علــى ّ
ممــا دفــع الباحثيــن إىل طــرح فرض ّيــات أخــرى ،لك ّنهــا أودت
أو تدنّيهــا ،لــم يظهــر أيّ اســتنتاج ذي داللــة علــى ذلــكّ .
ـل وجــود عالقــات حتــى بيــن المتغ ّيــرات والمخرجــات
جميعهــا اىل النّتيجــة ذاتهــا :ال عالقــة وال ارتبــاط .ولــم يتجـ ّ
ّ
ومؤشــرات األداء ،كذلــك األمــر بال ّنســبة
لجهــة إمكان ّيــة ال ّتــوازي .كمــا لــم يظهــر أيّ ُمعامــل ارتبــاط بيــن المتغ ّيــرات
للمســتوى العلمــيّ واألكاديمــيّ لمديــري المــدارس.
أن منهــاج تدر يــب مديــري المــدارس
وبالتــايل ،اســتنادًا إىل التّحليــل
الكمــيّ ونتائجــه وتوصياتــه ،كان اإلجمــاع علــى ّ
ّ
ســيرتكز علــى مســار واحــد ال غيــر.
يمكــن القــول إنّــه ال تطابــق بيــن أنــواع المعــارف وأنماطهــا التــي علــى المديــر حشــدها يف الوضع ّيــات المهن ّيــة
الطارئــة واتّخــاذ القــرارات الفاعلــة وتكييفهــا مــع
الصعوبــات والتّح ّديــات والمســتجدّات ّ
لكــي يتمكّــن مــن مواجهــة ّ
ّ
(الشـ ّـق ال ّنظــريّ) ُتــد ّرس يف
الســياق المدرســيّ والمحلــيّ .النّظر يّــات والمفاهيــم وال ّت ّيــارات الفكر يّــة
مســتلزمات ّ
أنماطــا أخــرى مــن المعــارف العمل ّيــة ،التــي تكتســب بالخبــرة أو
أمــا الممارســات المهن ّيــة ف َتســتدعي
ً
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إن هــذه المعــارف بتصنيفاتهــا المختلفــة
تربويّــة ،وإىل معرفــة المتعلّميــن 2أو معــارف يف المنهــج .3ويمكــن القــول ّ
ضرور يّــة.
الســبعة
إ ًذا ،ســيكون مســار ٌ تدريبــي ٌّ واحــد لمديــري المــدارس ،يــوزّع علــى مق ـ ّررات تدريب ّيــة ُ
ح ـدّدت مداخلهــا ّ
كل مدخــل اســتنادًا إىل مراجعــة األدب ّيــات كمــا ســبق و ُذكــر.
وتوصيــف الحاجــات التدريب ّيــة يف ّ

1

)Cachan-Smith & lytle (1999

2

)Shulman (1986

3

Tardif, Lessard & Lahaye (1991).
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جدول ال ّرموز
ACRONYM

PROFESSIONAL ACTIVITIES

األنشطة المهن ّية

DM

Data Management

إدارة البيانات

CM

Curricula Management

إدارة المناهج

PLAN

Planning

التخطيط

PR.LRN

Professional Relationships with
Learners

العالقات المهن ّية مع
المتعلّمين

PR.T

Professional Relationships with
Teachers, Supervisors, Administrative
and School Staff

العالقات المهن ّية مع
ّ
والنظار والفريق
المعلّمين
اإلداري والمدرسي

PR.COMM

Professional Relationships and
Community Partnerships

العالقات المهن ّية
ّ
والشرا كات المجتمع ّية

SIP

School Improvement

ّالتّطوير المدرسي
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

المداخل ال ّتدريب ّية المتن ّوعة لمديري المدارس

تقــوم القيــادة المدرس ـ ّية النّاجحــة علــى توجيــه طاقــات المعلّميــن والمتعلّميــن واإلدار يّيــن إىل تحقيــق األهــداف
التعليم ّيــة المشــتركة ،ويســتخدم هــذا المصطلــح بشــكل متــرادف مــع القيــادة التّربو يّــة يف بعــض البلــدان كالواليــات
ـل اإلدارة التّربويّــة يف المملكــة المتّحدة .تلعــب القيــادة المدرس ـ ّية يف هــذه ال ـدّول وغيرهــا
ـل محـ ّ
الم ّتحــدة وقــد حـ ّ
مهمــا يف دعــم التّغ ّيــرات يف ال ّنمــوذج التّر بــويّ ،مــا يتطلّــب أن تنظــر كل ّيــات القيــادة المدرسـ ّية باهتمــام لتقديــم
دو ًرا
ًّ
فعالــة ألعــداد القيــادات المدرسـ ّية ،وتنميــة قــدرات ومهــارات المرؤوســين ومســاعدتهم علــى تنميــة الجوانــب
برامــج ّ
ـم ذلــك عبــر تحديــد المســئول ّيات واألدوار التــي تقــع علــى عاتــق كل فــرد يف المدرســة لتحقيــق
القياديّــة لديهم .ويتـ ّ
التّطوير.

ينضــوي تحــت مفهــوم القيــادة المدرس ـ ّية مجموعــة كبيــرة مــن الكفايــات المتن ّوعــة والمواقــف والممارســات
والســمات ّ
الشــخص ّية والفرديّــة للمديــر ،وقــدرات علــى التّواصــل وال ّتشــارك والمشــاركة وال ّتعــاون والتّعلّــم
المهن ّيــة
ّ
المســتدام مــن الخبــرة ومــن اآلخــر (القر يــن) يف المهنــة .وتنــدرج هــذه المداخــل يف ملــف «هيكل ّيــة منهــج تدر يــب
مديــري المــدارس» التــي تح ـدّد ً
أيضــا المســارات التّدريب ّيــة التــي تصبــو إىل بنــاء ملمــح مديــر المدرســة.
ً
الكمــيُّ ،يظهــر الجــدول
عطفــا علــى كل مــا تقـدّم ،وبنــا ًء علــى المراجعــة األدب ّيــة والدّراســة التّحليل ّيــة ونتائــج التّحليــل
ّ
الســبعة المتن ّوعــة والتــي سـتُعتمد يف تدر يــب مديــري المــدارس ال ّرســم ّية يف لبنــان.
أدنــاه المداخــل التّدريب ّيــة ّ

ال ّرمز
DM

4

األنشطة
المهن ّية
إدارة البيانات

ال ّتوصيف
الســعي
•تطويــر هيكل ّيــة تطبيق ّيــة للتقو يــم التّكوينــيّ وبيانــات ّ
اليومــي.
4
•تركيب قاعدة البيانات .
•تحديــد آل ّيــات الوصــول للبيانــات وتحليلهــا (مــن ،كيــف ،النّواتــج
اإلجرائ ّيــة).
•تحديــد آل ّيــات متابعــة بيانــات التّطويــر المهنــيّ للمعلّميــن
والفر يــق.
•تأميــن الوصــول اىل البيانــات لالطــاع علــى نتائــج المتعلّميــن
وعلــى البيانــات والجــداول التــي تتعلّــق بــكل عمل ّيــات ســير
األعمــال يف المدرســة.
•تنفيــذ اإلشــراف علــى تجـدّد المدرســة ونجاحهــا :اتّبــاع نهــج صــارم
يســتند علــى أرقــام وبيانــات ودراســات ترا كم ّيــة ُتظهــر المعطيات
والكم ّيــة المنبثقــة مــن بيانــات المدرســة.
الحقيق ّيــة
ّ
•التّمكّــن مــن مهــارات إدارة البيانــات المعـدّة وإتقانهــا ،عبــر توجيــه
المســار وتصويبــه نحــو تحقيــق األهــداف.

حافظ ًة للبيانات بطريقة ُيمكن من خاللها توظيف المعلومات بأفضل وأسهل شكل؛ فالبيانات ضرور يّة وبشكل كبير

وبالسرعة ُ
القصوى ألصحاب األعمال ،حيث ُيمكنهم من خالل هذه
إن ُمعالجتها تؤدّي إىل إعطاء النّتائج
خصوصا يف يومنا هذا؛ إذ ّ
ً
ّ

المختلفة .تتكون قواعد البيانات من أربعة مكونات أساس ّية:
المناسبة لهم يف أعمالهم ووظائفهم ُ
المعا َلجة اتّخاذ القرارات ُ
البيانات ُ
البيانات-المعدّات -البرامج -المستخدمون
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ال ّرمز
CM

األنشطة
المهن ّية
إدارة المناهج

ال ّتوصيف
•تحديــد جــداول وآل ّيــات وقوالــب وبيانــات واجتماعــات تهــدف إىل
كل المــوا ّد والمراحــل.
التّنســيق بيــن ّ
•تحديــد جــدول آل ّيــات وقوالــب وبيانــات االجتماعــات مــع
لمنســقين .
ا
ّ
الطرائــق التّعليم ّيــة وآل ّيــات أخــذ
•تحديــد مب ّينــات رصــد أثــر ّ
القــرارات التّربويّــة المبن ّيــة علــى البيانــات.
•مواءمــة المناهــج مــع األطــر النّظر يّــة التــي تحد ّدهــا وزارة التّربيــة
والتّعليــم العــايل.
منســقي
•تكر يــس آل ّيــة المشــاركة يف متابعــة تنفيــذ توجيهــات
ّ
المــوادّ.
•تعز يــز مفهــوم إدارة المناهــج والتّخطيــط ووضــع األهــداف
اســتجاب ًة لتو ّقعــات عاليــة.
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ال ّرمز
PLAN

األنشطة
المهن ّية
التخطيط

ال ّتوصيف
•تحضيــر اإلعــداد للعــام الدّراســيّ الجديــد وتشــكيل اللّجــان
لمتخصصــة .
ا
ّ
الســنة
•التّمكّــن مــن إعــداد برنامــج عمــل لتنفيــذه علــى مــدار ّ
مدع ًمــا بوســائل التّنفيــذ.
ّ
ّحســب واالســتعداد
•التّمكّــن مــن إعــداد
ّ
خطــة تلحــظ الت ّ
والطــوارئ واألزمــات وكيف ّيــة مقاربتهــا وإدارتهــا.
للمســتجدّات
ّ
خطــة لعــاج المتخلّفيــن دراس ـ ًّيا ورعايــة
•التّمكّــن مــن إعــداد ّ
المتف ّو قيــن.
الطالب ّيــة صح ًّيــا واجتماع ًّيــا
خطــة للخدمــات ّ
•التّمكّــن مــن إعــداد ّ
وثقاف ًّيــا وفن ًّيــا.
خطــة لالرتقــاء بالمدرســة وال ّنهــوض بهــا مــن
•التّمكّــن مــن ابتــكار ّ
جميــع نواحيهــا.
•التّمكّــن مــن اقتــراح اســتراتيجيا عمــل مبن ّيــة علــى إشــراك
مخطــط تجريبــيّ يهــدف إىل اختبــار
المعلّميــن البارز يــن يف وضــع
ّ
جهــات الحديثــة الفاعلــة علــى األرض ألنّهــا مبن ّيــة
بعــض التّو ّ
السياســات التّعليم ّيــة.
علــى النّتائــج الواعــدة يف ّ
•تدعيــم صــات المدرســة بخ ّر يجيهــا وبالمــدارس الواقعــة يف
محيطهــا والعمــل علــى نجــاح مشــروع اليــوم المفتــوح.
خطــة متكاملــة لمشــروعات ال ّنشــاط المدرســيّ علــى
•تحضيــر ّ
مســتوى الفصــول ومســتوى المدرســة يف مــا ي ّتصــل بخدمــة
ـم تنميــة المواهــب والخبــرات والقــدرات للمتعلّميــن.
المناهــج ثـ ّ
•التّمكّــن مــن إعــداد الوســائل العلم ّيــة لدعــم الدّراســة وانتظامهــا
يف الفتــرة األخيــرة مــن العــام الدّراســيّ مــع اإلعــداد المتحــان آخــر
لخطــة مدروســة.
العــام وفاقـا ً ّ
•تخطيــط التّعليــم ومتابعــة أثــر التّعليــم علــى األرض بمــا يتماشــى
مــع إدارة المناهــج.
المخططــات االســتراتيج ّية المبن ّيــة علــى
•التّمكّــن مــن وضــع
ّ
اختيــار األهــداف بمــا يتجانــس مــع جــودة المخرجــات المح ـدّدة،
ومــن إتقــان مهــارات إدارة البيانــات المع ـدّة يف هــذا الخصــوص،
لتفعيــل توجيــه المســار وتصويبــه نحــو تحقيــق هــذه األهــداف.
•تطويــر األهــداف باســتمرار وتفعيــل عوامــل الخلــق واالبتــكار
والتّجديــد بمــا يضمــن حركتهــا وتط ّورهــا ،ومقابلــة التّجديــدات
بمختلــف جوانبهــا.
•تحديــد طرائــق التّعليــم يف الفصــل الدّراســيّ وتوصيــف
الممارســات المهن ّيــة الفاعلــة وربطهــا بتعلّــم المتعلّميــن.
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ال ّرمز
PR.LRN

األنشطة
المهن ّية
العالقات المهن ّية
مع المتعلّمين

ال ّتوصيف
•تنفيــذ اإلشــراف علــى المتعلّميــن وتاميــن ال ّدعــم لخدمــة تطويــر
وتحســن تعلّمهــم.
مكتســبات المتعلّميــن
ُّ
•تكر يــس ال ّر بــط والتّرابــط بيــن عمل ّيــة المتابعــة للمتعلّــم علــى
الكم ّيــة المحسوســة والنّوع ّيــة
الســنة والنّتائــج المدرسـ ّية
ّ
مــدار ّ
مــن مع ـدّالت المتعلّــم يف التّقو يــم وتق ـدّم مســتواه العــا ّم يف
التّعلّــم ومــن مالحظــات المعلّميــن ً
أيضــا.
•تطويــر القواعــد المتعلّقــة بســلوك المتعلّميــن بمــا يتناســب مــع
ّ
وبالشــرا كة معهــم.
تو ّقعاتهــم
السلوك ّية للمتعلّمين.
السريعة للمشكالت ّ
•تفعيل االستجابة ّ
للصفوف.
•تأمين التّواجد والزّيارات المبرمجة ّ
•تحديد تو ّقعات عالية لجودة التّعليم يف المدرسة.
•ال ّتشــجيع بــكل حيو يّــة علــى التّطو يــر المهنــيّ المســتم ّر
ّ
الســائدة يف المدرســة.
للموظفيــن يق مــا يتعلّــق باإلشــكال ّيات ّ
•التّمكّــن مــن إرســاء بيئــة مدرس ـ ّية ممتعــة للمتعلّميــن والقيــام
ّ
ومنظمــة وآمنــة للمتعلّمين
بمــا هــو ضــروريّ لتأميــن بيئــة هادئــة
تتجلّى بمواجهة اإلدارة للتّح ُّيزات واألحكام المسبقة والمواقف
التّمييز يّــة تجــاه المتعلّميــن.
فعال مع المتعلّمين وبين المعلّمين.
•تأمين التّواصل بشكل ّ
•تركيز المدير على لحظ االهتمامات عند المتعلّمين.
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المهني المستم ّر لمديري المدارس
ال ّتطوير
ّ
برنامج دعم توفير التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ()S2R2

ال ّرمز
PR.T

األنشطة
المهن ّية
العالقات المهن ّية
مع المعلّمين
والن ّّظار والفريق
اإلداريّ والمدرسيّ

ال ّتوصيف
•التّمكّــن مــن بنــاء عالقــات مهن ّيــة إيجاب ّيــة متينــة مبن ّيــة علــى
احتــرام اآلخــر واالعتــراف بــدور المعلّميــن يف المدرســة مــن خــال
توثيــق األدوار واآلل ّيــات وتحديــد المســؤول ّيات.
•تحديــد أســس اإلشــراف التّكوينــيّ وتعز يــزه عبــر أنشــطة التّوجيــه
وال ّدعــم ،واإلشــراف التّقويمــي مــع لحــظ ضــرورة متابعة ومراقبة
المعلّميــن وتقويــم أدائهــم.
•تنظيــم إدارة التّطويــر المهنــيّ للمعلّميــن وتنســيق العمــل
الجماعــيّ بشــكل عــام بال ّتعــاون مــع الن ّّظــار واإلدار يّيــن والعمــل
الفريقــيّ التّر بــويّ مــن خــال بيانــات ش ـ ّفافة وواضحــة.
•تشــجيع جميــع المبــادرات التــي مــن شــأنها تحســين ال ّرفاه ّيــة يف
المدرســة وتعز يــز المجتمــع التّعلّمــيّ.
•توجيــه المعلّميــن وإرشــادهم أثنــاء الخدمــة لمواجهــة التّغ ّيــرات
العالم ّيــة المعاصــرة يف المعرفــة العلم ّيــة المعاصــرة وتوظيفهــا
يف خدمــة العمل ّيــة التّعليم ّية-التّعلّم ّيــة.
الصف ّيــة
•تعز يــز األســاليب اإلشــراف ّية الجماع ّيــة والفرديّــة :ال ّز يــارة ّ
تبــادل ال ّز يــارات واالجتماعــات الفرديّــة والجماع ّيــة  -ال ـدّرسالتّطبيقــيّ  -المشــاغل التّربو يّــة -المقابلــة الفرديّــة -اللّقــاءات
التّربويّــة  -المؤتمــر التّر بــويّ -لجــان المعلّميــن.
•تكر يــس متابعــة عمل ّيــة تحضيــر المعلّميــن لدروســهم ،ومتابعــة
مــدى التزامهــم بأخالق ّيــات مهنــة التّدر يــس.
•توجيــه المعلّميــن إىل مراجــع تربو يّــة تســاعدهم علــى ال ّنم ـ ّو
المهنــيّ .
•تحليل وحدات دراس ّية مق ّررة بغرض تحسين عمل ّية تدريسها.
•تعزيز المساهمة يف إجراء البحوث التّربو يّة.
•تدر يــب المعلّميــن علــى كيف ّيــة إعــداد الوســائل التّعليم ّيــة
وا ســتخدامها.
•التّأكيــد علــى إشــراك المعلّميــن يف وضــع الخطــط الفصل ّيــة
واليوم ّيــة والخطــط العالج ّيــة لمشــكلة المتعلّميــن واالتّفــاق
معهــم علــى اســتراتيج ّيات التّعليــم المطلــوب منهــم تنفيذهــا
الصـ ّـف.
داخــل قاعــة ّ
•تعز يــز بنــاء فر يــق عمــل متضامــن ومتفاهــم ُيســهم يف إدارة
خصوصــا ويشــارك يف بنــاء آل ّيــات
عمومــا واالجتماعــات
التّواصــل
ً
ً
اتّخــاذ القــرارات
كل معلّم على حدة.
•تعزيز بناء عالقات فرديّة مع ّ
فعــال يف إدارة ال ّنــزاع بيــن مختلــف
•التّمكّــن مــن التّدخّــل بشــكل ّ
الفرقــاء.
خطــة تلحــظ
•التّمكــن مــن إدارة األزمــات والمســتجدّات ضمــن ّ
آليــات التّنفيــذ والمتابعــة والتّقو يــم الـدّوريّ ومــا يرتّبــه ذلــك مــن
إنتــاج أدوات ووســائل وترتيبــات أخــرى.
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ال ّرمز

األنشطة
المهن ّية

ال ّتوصيف

PR.COMM

العالقات المهن ّية
ّ
والشرا كات

•تأميــن ال ّتشــابك والتّأثيــر المتبــادل بيــن جوانــب المعرفــة جميعهــا
عبــر اســتخدام أدوات االتّصــال التّكنولوج ّيــة الحديثة.
•تنظيــم العالقــة بيــن المدرســة والمجتمــع مــن خــال موا كبــة
التّطويــر التّر بــويّ الــذي يركّــز علــى ال ّنهــوض بال ّنظــام التّر بــويّ
ليســتطيع مجــاراة عصــر المعلومات ّيــة والمعرفــة يف أحــدث
المســتويات العالم ّيــة.
•تكر يــس ال ّر بــط بيــن المدرســة والبيئــة المحيطــة التــي يعمــل
فيهــا وتفعيــل ّ
ّ
والمنظمــات المدن ّيــة.
الشــرا كات مــع البلديّــات
•تعز يــز المنــاخ ال ّتشــاركيّ وال ّتعــاوينّ يف تدعيــم العالقات اإلنســان ّية
بيــن المعلّميــن والمتعلّميــن وبيــن اإلدارة واألهــل وبيــن اإلدارة
والمعلّميــن.
السلطات المختلفة.
•تعزيز مصالح المدرسة مع ّ

SIP

التّطوير المدرسيّ

•تحديــد الحاجــات التّطوير يّــة التّوافق ّيــة المســتندة اىل بيانــات
موثوقــة وتحاليــل وأبحــاث.
الخطة التّطوير يّة بمنهج ّية تشارك ّية مرنة وش ّفافة.
•تصميم
ّ
الخطة التطوير يّة.
خطة ومعايير لمتابعة ورصد
ّ
•تصميم ّ
خطة لتنفيذ التّغيير ودعم قدرات فريق إدارة التّغيير.
•تنظيم ّ
•متابعة تنفيذ التّغيير.
•تخطيــط مراحــل تقو يــم التّنفيــذ وجمــع البيانــات وتعز يــز التّفكّــر
ال ّتشــاركيّ.
الخطة استجابة لبيانات التّقويم واألثر.
•التّمك ّن من أقلمة
ّ
•توثيق المسار التّغييريّ.
•تخطيــط مســار مأسســة التّغييــر يف المدرســة لجهــة تحســين
التّعلــم والتّعليــم.

المجتمع ّية

هيكل ّية منهج تدريب المعلّمين  7مداخل تدريب ّية يف مسار تدريبيّ واحد

