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اإلىداء

إُف ركح كالدم اغببيب يف مثواه
اغبب الصامت أمي العزيزة
إُف ّْ
إُف شقيقايت كأشقائي كأكالدىم  ...رمز الدعم كالوفاء
خصوصا ىوالء الذين
إُف أعضاء رىبنيت ،صبعيَّة الراىبات األنطونيَّات جبماعااها كمسوكالاها كأفرادىا،
ن
ربملوا مشقَّة انشغاِف عن اإللتزامات اعبماعيَّة بسبب متطلّْبااها
شاركوين عناء األطركحة ،ك َّ

كخصوصا يف اؼبدرسة التجريبيَّة
ذبمع مدارس اعبمعيَّة،
إُف زمبلء كزميبلت صبعتنا رسالتنا الًتبويَّة يف ُّ
ن
اليت قبلُّها كنسعى إُف قباح خرباها ،كالذين رافقوا مسَتة تقييم اؼبدرسة بشغف كضباس
كل من دعمٍت يف ىذه اؼبسَتة العلميَّة األصدقاء
كإُف ّْ
كل من ساعدين ،من قريب أك من بعيد ،ك ٌ
كالزمبلء كالزميبلت.
صبيعا أىدم شبرة جهودم.
إليكم ن
دالؿ ظبَت رزؽ اهلل
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شكر وتقدير
علي بإسباـ ىذه األطركحة.
ُّ
أستهل شكرم بالشكر هلل الذم أنعم َّ
خصوصا
يطيب ِف كيسعدين أف أتقدَّـ ببالغ الشكر إُف اعبامعة اللبنانيَّة كدكاتراها األعزاء،
ن
لكل الطبلب اؼبتعطّْشُت للعلم ،كاؼبتلّْهفُت
الذين ىم يف اؼبعهد العاِف للدكتوراه الذين قدَّموا ِف ك ّْ
افرا منهما.
ذخرا ك ن
للمعرفة ن
كال يسعٍت إالَّ أف أتقدَّـ بالشكر اعبزيل ،كاإلمتناف العميق اؼبفعم باالحًتاـ كالتقدير إُف
أستاذم الفاضل سيادة اؼبطراف ماركف ناصر اعبميّْل
أكالن :لتشجيعو اؼبتواصل ػبوض ميداف البحث كالتعلُّم اؼبستداـ ،كغبثّْو ِف على اؼبثابرة،
كثانيا :ؼبا بذلو معي من و
جهد إلثراء ىذه األطركحة علمينا.
ن
كأتقدَّـ بعظيم االمتناف كالعرفاف باعبميل إُف أستاذيت حضرة الدكتورة اؼببدعة ريبا كرامي -
عكارم ،رمز العطاء ،اليت ثابرت على اإلشراؼ بصرب كؿببة ،كدأبت على التوجيو بدقَّة كمهنيَّة
اقعا حقيقيِّا ،كاليت لتوجيهااها السديدة،
ملحوظة ،منذ كانت األطركحة خاطرة إُف أف أصبحت ك ن
النَتة ،األثر الكبَت يف إسباـ ىذه األطركحة.
كإرشادااها التقنيَّة كالعلميَّة القيّْمة ،كآلرائها ّْ
كأتقدَّـ جبزيل الشكر إُف األستاذين الفاضلُت القارئُت الدكتور أنطواف الصيَّاح ،كالدكتور
كقوماه بإرشادااهما القيّْمة ،كإُف األستاذ الفاضل اؼبناق
يوسف طباجة اللذين قيَّما ىذا العمل َّ
الدكتور عماد ظباحو ؼببلحظاتو الدقيقة.
الشكر كالتقدير إُف عبنة احمل ّْكمُت ؼبا بذلوا من جهد يف ربكيم األطركحة ،كاىتموا باالستبانة
كدكنوا مبلحظااهم كتوصيااهم عليها ،كحدَّدكا اعبوانب اؼبشرقة كاؼبفيدة فيها.
َّ
أتقدَّـ بالشكر اعبزيل إُف حضرة الرئيسة العامة كإُف ؾبلس مدبّْرااها الوقورات اللوايت ظبحن ِف
بإجراء ىذه األطركحة يف كنف مدارس اعبمعيَّة .كأشكر األخوات ،مديرات اؼبدارس كمسوكالت
األقساـ ،السيَّما األخوات يف اؼبدرسة التجريبيَّة اللوايت شاركن باألطركحة ،إليعازىن دبا يلزـ لتسهيل
سهلوا عمل البحث ككاف ؽبم دكر فاعل
أيضا ،أفراد ؾبتمع ىذه اؼبدارس ،الذين َّ
َّ
اؼبهمة .كما أشكر ن
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يف ىذه العمليَّة ،كقدَّموا اؼبساعدات الضركريَّة الداعمة كالقيّْمة للحصوؿ على اؼبعلومات اؼبطلوبة اليت
آثرت األطركحة.
أيضا ،فريق العمل يف اؼبدرسة التجريبيَّة الذم ساعدين يف توزيع االستمارات،
ُّ
أخص بالشكر ن
كصبع اؼبعلومات من آّموعات اؼبرَّكزة كالوثائق اؼبتوفّْرة كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كأمدَّين بالدعم البلزـ
إلقباز القسم العملي من البحث اإلجرائي ضمن ىذه األطركحة .أقدّْر تفاين أعضائو يف خدمة إقباح
األطركحة .أعٍت ّٔم أعضاء الفريق اؼبساعد :األستاذ إيلي ظبيا ،كاألستاذ ناصيف قاسم ،كالسيّْدة
لونا سبلمو ،كالسيّْدة ظبر مشس الدين ،كالسيّْدة فاديا بدرالدين ،كالسيّْدة سوسن دندش ،كاآلنسة
أماؿ اػبورم.

كأتقَّدـ بالشكر اعبزيل غبضرة الدكتور ؿبمود مراد اؼبستشار الًتبوم ؼبادة الرياضيَّات يف ىذه
اؼبدرسة ،لنصائحو السديدة كدعمو اؼبعنوم كاألكاديبي.
كل من ساىم يف قباح ىذه األطركحة ،كدعمٍت
يف اػبتاـ ،ال أنسى أف أشكر بصدؽ كؿببة َّ
لكل من
ّْ
شكرا جزيبلن عبميع من أعانٍت جبهده ،أك بوقتو ،أك بدعائو ،ك ّْ
بأم كسيلة كانت إلسبامها .ن
مشكورا ،بتقدمي اؼبعلومات البلزمة كالصحيحة ،كاػبدمات اؼبتفانية
ذباكب مع متطلّْبات حبثي ،كقاـ
ن
كتعاكف معي لتحقيقو.

كجل ،أف تكوف من
علي بإهناء ىذه األطركحة ،راجية منوَّ ،
كأشكر اهلل ثانية ،الذم َّ
عز َّ
من َّ
خصوصا.
عموما ،كيف آّاؿ اإلدارم
ن
العلم النافع الذم ييستفاد منو يف آّاؿ الًتبوم ن

دالؿ ظبَت رزؽ اهلل
يف  02شباط 0225
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ملخَّص األرطروةة
يرتكز ىذا البحث على القناعة أنَّو أماـ التحديّْات اؼبطركحة على اؼبدرسة يف العاَف
خصوصا ،ال َّ
بد من طرح موضوع اعبودة الًتبويَّة كأساليب تقييم اؼبدرسة
عموما ،كيف لبناف
ن
العريب ن
طرحا علميِّا ،وباكي فرادة آّتمع الًتبوم اللبناين .كذلك ترتكز على َّ
أف ربقيق اعبودة
كتطويرىا ،ن
صار طري نقا أساسيِّا يبكن اعتماده يف اؼبدارس اللبنانيَّة ،إلحداث تغيَت نوعي يف أدائها الًتبوم
كالتعليمي كاإلدارم ،مواكبة ؼبتطلّْبات العصر ،كأسوة بالبلداف اؼبتقدّْمة.

كعليو ،ىدؼ ىذا البحث إُف بناء مبوذج للتقييم ،مستوحى من مبادئ نظريَّة
"آّتمع التعلُّمي" ،كمن مفهوـ القيادة التعليميَّةَّ ،
ؾبذر يف السياؽ اللبناين ،كمنبثق من حاجات
مدارسو .لتحقيق ىذا اؽبدؼ ،تَّ:
مكونات مبدئيَّة
أكالن :إستنباط الئحة معايَت مبدئيَّة من مراجعة األدبيَّات ،كربديد ّْ
مستوحاة من النظريَّات كنتائج األحباث العاؼبيَّة للمدرسة الناجحة اؼبرتبطة بالنموذج اؼبذكور.

ثانيناُّ :
ذبذر اؼبعايَت يف كاقع اؼبدرسة اللبنانيَّة ،كتصميم أدكات التقييم الذايت ،كربديد

آلياتو ،كتنظيم إجراءاتو ،إنطل نقا من ىذه االئحة اؼب ّْ
تجذرة يف الواقع احمللٌي .عمد البحث إُف تطبيق
مبوذج التقييم يف مدرسة ذبريبيَّة ،كاستخلص النتائج كالتوصيات اليت تسهم يف تطوير أداء اؼبدرسة
كربويل ؾبتمعها إُف بيئة تعلُّميَّة.

يكتسب البحث أنبيَّتو لكونو يتناكؿ موضوع إدخاؿ ثقافة التقييم الذايت كمهاراتو إُف
اؼبدرسة اللبنانيَّة ،كربديد أىداؼ معيَّنة للتطوير مبنيَّة على ىذا التقييم .كيعتمد مقاربة التقييم الذايت
التشاركي لي ّْ
اؼبوسسات الًتبويَّة األمريكيَّة الناجحة ،ربديدِّا
جذر اؼبعايَت العاؼبيَّة ،اؼبستوحاة من خربات َّ

من مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كمعايَت قيادتو التعليميَّة ،يف الواقع احمللٌي اللبناين .لذلك اتَّبع

البحث مبوذجا تقييمينا عمد إُف إشراؾ أعضاء آّتمع اؼبدرسي يف عمليَّة التقييم ،من جهة ،كربديد
تطلُّعااهم من جهة أخرل ،كاالستفادة من خربااهم كجزء أساسي يف منهجيَّة البحث كالتقييم .كما
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اؼبكونات ،كمصادر اؼبعلومات ،كبناء أدكات التقييم من خبلؽبا،
أفسح يف آّاؿ أمامهم لتحديد ّْ
دكرا فاعبلن يف عمليَّة بناء برنامج تقييم خاص دبجتمعهم اؼبدرسي ،كمن مثَّ
فكانت ؽبم فرصة ليلعبوا ن
تطبيقو.

قد استدعى كضع خطة التقييم ىذه إجراء حلقات حبث إجرائي عبمع اؼبعلومات
لكل موشّْر ،ككذلك لبناء
البلزمة كاستخدامها إلعداد اؼبعايَت ،كربديد مصادر اؼبعلومات اؼبوافقة ّْ
أدكات صبع اؼبعلومات اليت استخدمت خبلؿ التقييم الذايت.
اختتمت األطركحة دبجموعة توصيات مزدكجة:
أ) ارتبطت آّموعة األكُف منها:
ككل من جهة ،كعلى
أكالن :باؼبمارسُت عبهة تطوير األداء الًتبوم على مستول مدارس
ُّ
التجمع ٌ
مستول اؼبدرسة التجريبيَّة من جهة أخرل.
ثانينا :ارتبطت دبوضوع تطبيق التقييم الذايت التشاركي كأثره على العمليَّة التطويريَّة.
ب) ارتبطت ؾبموعة التوصيات الثانية بالباحثُت.
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Abstract
This study is based on the conviction that in front of the
challenges faced by schools in the Arab World in general, and
Lebanon in particular, it is essential that we pose issues like
educational quality and methods of school assessment and
development in a scientific way that address the uniqueness of the
Lebanese educational community. It is also based on the fact that
achieving quality in the Lebanese schools has become an
indispensable pathway that could be adopted to cause a qualitative
change in their educational, teaching and administrative performance
to keep pace with the demands of the century, similar to the
developed countries. Based upon that, this study’s aim was to
construct an assessment model, inspired by the Participatory SelfEvaluation Model and aligned with the principles of “The Learning
Organization” theory and the “Instructional Leadership”/ or
“Leadership for Learning” concept. The evaluation model was rooted
in the Lebanese context and emitted from the needs of its schools. To
build this evaluation model, the study developed:
- first a list of standards based on the literature review and determined
initial constituents inspired by the theories and the researches’ results
of the successful and effective school.
- Second, the study intended to make those standards rooted in the
Lebanese school’s context. It designed self-assessment tools based on
the list of those rooted standards and determined their mechanisms
and planned their execution steps. It was then applied in a pilot school
to draw conclusions and come up with recommendations that
contribute to the development of the school's performance and
transform its community into a learning environment.
The study gains importance because it introduced the concept
and skills of self-evaluation of the Lebanese school, and identified
specific targets for development based on this assessment model.
Moreover, it adopted the Participatory Self-Evaluation approach to
root global standards inspired by the experiences of successful
Western educational institutions, specifically by the principles of the
7

"Professional Learning Community", and those of the Instructional
leadership in the local Lebanese context. Therefore, the study
followed an evaluative model that intended to engage members of the
school community in the evaluation process on the one hand, and to
identify their aspirations on the other hand, taking advantage of their
expertise as an essential part in the research methodology and
evaluation. This gave way to them to determining the constituents and
sources of information, and constructing assessment tools. The
involvement of the school members in the evaluation process gave
them an opportunity to be active agents in designing the assessment
model and tools, and in applying them in their own school. The
development of the evaluation plan has necessitated the conduction of
a series of action researches to collect the necessary data. It was then
used to set up the standards and identify the approved sources of
information related to each indicator, as well as to design the data
collection tools used throughout the self-assessment.
The study was concluded with a series of recommendations on
two levels:
a) - The first level: addressed the practitioners in terms of the
development of educational performance at the level of
aggregated schools as a whole on the one hand, and on the level
of the pilot school on the other.
- The second level: was linked to the subject of the application
of Participatory Self Evaluation and its impact on the
development process.
b) The second level of recommendations addressed researchers.
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 -2.2مهاـ أفراد آّلس اإلدارم ...............

213

 -2.3اؽبيكل التنظيمي كدليل التوصيف الوظيفي .

215

 -2.4النظاـ الداخلي .........................

216

 -2.5دائرة اؼبوارد البشريَّة كمهامها ..............

218

 -2.6مواصفات دكر الدائرة اؼباليَّة ..............
 -2.7اؼبمارسات اإلداريَّة ......................

221
223

 .3اعبدكؿ رقم ( :)9اؼبعيار الثالث ......................

225

 -3.1ؿبوريَّة التبلميذ ..........................

228

 -3.2الفركقات الفرديَّة كتسخَت إمكانات اؼبدرسة
لتلبيتها .................................

231

النمو اؼبتكامل للتبلميذ .............
 -3.3دعم ٌ

234

مبو التبلميذ .....
 -3.4الوسائل اؼبعتمدة لتكامل ٌ

 -3.5كسائل تطبيق أكلويَّة التبلميذ .............

 .4اعبدكؿ رقم ( :)10اؼبعيار الرابع .....................

 -4.1ربديد ماىيَّة اؼبنهاج اؼبعتمد يف اؼبدرسة ....
13

235
237
239
241

 -4.2مضموف اؼبنهاج ........................

243

 -4.3ترصبة اؼبنهاج إُف خطة تربويَّة .............

246

 -4.4أنبيَّة الوسائل التكنولوجيَّة اغبديثة يف اؼبنهاج
 -4.5تقييم اؼبنهاج ...........................
 -4.6الكتب اؼبدرسيَّة ........................

 .5اعبدكؿ رقم ( :)11اؼبعيار اػبامس ...................
-5.1

مواصفات طرائق التدريس اؼبعتمدة يف
اؼبدرسة .................................

247
248
248
250
253

 -5.2أىداؼ طرائق التدريس ..................

257

 -5.3طرائق التدريس كالفركقات الفرديَّة .........

257

 -5.4كسائل اإليضاح........................ :

260

 -5.4.1اؼبختربات .......................

260

 -5.4.2تقنيَّات البحث ..................

260

 -5.4.3العمل الفريقي ..................

261

 -5.5عدد التبلميذ يف الصف .................

262

متخصصة ككفوءة ...........
 -5.6ىيئة تعليميَّة
ّْ

262

 .6اعبدكؿ رقم ( :)12اؼبعيار السادس ..................

264

 -6.1نظاـ تقيمي شامل كمستمر ..............

266

 -6.2تقييم دائم لؤلفراد .......................

268

 -6.3خطة تقيميَّة عبلجيَّة كاضحة .............

271

 -6.4أنواع التقييم ............................

273

 -6.5تقييم ربصيل التبلميذ ....................

275

 .7اعبدكؿ رقم ( :)13اؼبعيار السابع ....................

277

 -7.1اؼبمارسات العامة للقيادة اؼبدرسيَّة ........

280

-7.2

مفهوـ القيادة اؼبوزَّعة كالتعاكف يف ازباذ
14

281

القرارات ................................
 -7.3مبط القيادة التعليميَّة ....................

 -7.4تطوير األفراد مهنينا ......................
 -7.5نظاـ اإلشراؼ الًتبوم كمفهوـ الدعم .....

285
288
289

 -7.6سياسة الدعم ..........................

291

 .8اعبدكؿ رقم ( :)14اؼبعيار الثامن ....................

293

 -8.1مفهوـ سبكُت العاملُت يف اؼبدرسة كدعمهم .

295

تفويض الصبلحيَّات للمرؤكسُت حبسب
-8.2
مواقعهم ................................

298

 .9اعبدكؿ رقم ( :)15اؼبعيار التاسع ....................

300

 -9.1تطوير مهٍت شامل ......................

302

 -9.2أنواع برامج التطوير اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ....
 -9.3مفهوـ التعلُّم اؼبستمر ....................

303
305

 -9.4سياسة الدعم كاإلشراؼ الًتبوم ..........

307

 -9.5دكر اؼبشرؼ بالتطوير اؼبهٍت ..............

308

 -9.6تنظيم دكرات التطوير اؼبهٍت داخل اؼبدرسة
كخارجها ...............................

310

 .10اعبدكؿ رقم ( :)16اؼبعيار العاشر ................

313

-10.1

مفهوـ التعاكف اؼبهٍت Professional

..................... Collaboration
 -10.2التعلُّم التعاكين .........................

315
315

 -10.3ميزات اؼبناخ التعاكين ...................

317

 -10.4اؼبمارسات التعاكنيَّة ....................

319

 -10.5فوائد إنشاء فريق عمل تعاكين كأىدافو ...

 .11اعبدكؿ رقم ( :)17اؼبعيار اغبادم عشر ...........
15

320
325

ؾبهزة كمبلئمة للتطوير ...
 -11.1أنبيَّة توفَت أبنية َّ
 -11.2مواصفات األبنية ......................

 -11.3اسًتاتيجيَّة ترميم األبنية كصيانتها ........
 -11.4أبنية كافية للحاجات ..................

327
330
337
338

 .12اعبدكؿ رقم ( :)18اؼبعيار الثاين عشر ............

339

 -12.1عبنة األىل ............................

340

 -12.2رابطة القدامى .........................

341

 -12.3خطة إشراؾ األىل يف العمليَّة الًتبويَّة ....

342

 -12.4أكجو التعاكف بُت اؼبدرسة كاألىل .........

347

فهرس الفصل الخامس ......................................................

352

الفصل الخامس :مناقشة نتائج البحث .......................................

353

كموشرااها .............................
تأكيل نتائج ربكيم اؼبعايَت ّْ

353

أ) اؼبعيار األكؿ :إنشاء ثقافة مدرسيَّة كاضحة كمًتابطة كداعمة ....

355

-1

ب) اؼبعيار الثاين :تنظيم إدارم كاضح اؼبعاَف كأداة للتغيَت كالتطوير ..
ج) اؼبعيار الثالث :إعطاء األكلويَّة للمتعلّْم/للمتعلّْمة ...............
د) اؼبعيار الرابع :إختيار منهاج تربوم شامل كمبلئم .............

359
364
369

كمتنوعة تليب
ق) اؼبعيار اػبامس :إعتماد طرائق تدريس ناشطة
ّْ
حاجات صبيع التبلميذ .....................................

372

ك) اؼبعيار السادس :تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼ ...

377

ز) اؼبعيار السابع :تطبيق مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة
كاؼبوزَّعة ...................................................

380

ح) اؼبعيار الثامن :سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات ...........

385

ط) اؼبعيار التاسع :تطوير مهٍت مستمر كتعلػُّم مستداـ مبٍت على
مفهوـ التعلُّم البنائي .......................................
16

388

موحد ................
م) اؼبعيار العاشر :إنشاء فريق عمل تعاكين َّ

393

ؾ) اؼبعيار اغبادم عشر :توفَت أبنية الئقة كمبلئمة للتطوير اؼبستمر .

396

ؿ) اؼبعيار الثاين عشر :تعزيز العبلقة التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كشركائها
يف الًتبية .................................................

399

ربدّْيات تطبيق اؼبعايَت كعامل تغيَت يف ثقافة اؼبدرسة اللبنانيَّة كيف
ؿبيطها اإلجتماعي ..........................................

407

مناقشة عامة لنتائج تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي ..........

412

فهرس الفصل السادس ......................................................

415

الفصل السادس :خالصة وتوصيات .........................................

416

-1

خبلصة عامة .................................................

416

-2

توصيات .....................................................

423

أ) توصيات ترتبط باؼبمارسُت ..................................

424

التجمع
 .1توصيات ترتبط بتطوير األداء الًتبوم ؼبدارس
ُّ
اؼبشاركة يف البحث .....................................

424

-2
-3

ككل
 -1.1توصيات للمارسُت على مستول ُّ
ذبمع اؼبدارس ٌ
 -1.2توصيات للممارسُت على مستول اؼبدرسة التجريبيَّة
(.............................. )Pilot School
 .2توصيات ترتبط دبوضوع تطبيق التقييم الذايت التشاركي كأثره
على العمليَّة التطويريَّة ...................................

ب) توصيات ترتبط بالباحثُت ..................................

424
426
428
429

قائمة المالةق .............................................................

431

المالةق ...................................................................

433

المراجع ....................................................................

582

17

قائمة الجداول
الفصل الثالث
عنوان الجدول

رقم الجدول

1

توزيع التبلميذ ككيفيَّة اختيارىم

3

اؼبنسقات ككيفيَّة اختيارىم
اؼبنسقُت ك ّْ
توزيع ّْ

الصفحة

118
119

2
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293

المقدمة
موسسات آّتمع إُف نظاـ تقييمي ،يكوف َّإما خارجيِّا يقوـ بو أخصائيوف يف
زبضع معظم َّ
ىذا آّاؿ ،أك ذاتيِّا داخليِّا يقوـ بو أفراد ؾبتمعااها .كتسعى من خبلؿ ىذا النظاـ ،إُف إحداث تغيَت
نوعي يف أدائها ،كتوفَت حالة من اإلصبلح كالتطوير اؼبستداـ .كيقوؿ فيتزباتريك كزمبلئو
التحوؿ النوعي
) (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2011يف ىذا آّاؿ ،أنَّو منذ ُّ
اؼبرجوة كفعاليَّة اؼبمارسات اؼبقيَّمة من كجهة
لسمات التقييم ،كإدخاؿ عنصر اؼبساءلة حوؿ الفائدة َّ
ؿبصورا
دكرا تفاكضيِّا ،بعد أف كاف
نظر األفراد اؼبزاكلُت ؽباَّ ،
ن
تغَت مفهوـ التقييم ،كبات دكر اؼبقيّْم ن
كتوجهوا كبو
بالقياس كالوصف كاغبكم .كبدأ الباحثوف يعتمدكف التقييم كشرط من شركط اإلصبلحَّ ،
مقاربة من مقارباتو ،كىو "التقييم التشاركي" ( ،)Participatory Evaluationالذم يتجاكب
كحاجة الوضع اؼبطلوب تقييمو من جهة ،كيشرؾ األفراد اؼبقيَّموف يف عمليَّة التقييم كالتطوير من جهة
أخرل ( ;Guba, E., & Lincoln, Y., 1980, 1989, 1991, & 2005; Earl, 2004

.)Fitzpatrick et al., 2011
مهما لدل األكساط الًتبويَّة،
تناؿ عمليَّة التقييم يف لبناف،
ن
كربديدا برامج االعتماد ،حيّْػنزا ن
كلكن نشر ثقافة اعبودة كتطوير األداء اؼبدرسي َف يوبدث بعد نقلة نوعيَّة عبهة جودة التعليم كرفع
كفاءة اؼبنتج التعليمي ،حبسب ما َّ
أكدتو تقارير كزارة الًتبيَّة كالتعليم العاِف يف لبناف (كزارة الًتبيَّة

كالتعليم العاِف .)2004; 2010 ،لذلك ،تربز اإلشكالية يف التقومي الًتبوم يف لبناف ،كتكمن يف
مدل مواءمة اؼبعايَت اؼبعتمدة عاؼبيِّا لتطلعات آّتمعات التطويريَّة كقيمها كظركفها احمللٌية.
طور األطركحة:
إنطبلقنا من ىذه اؼبفاىيم ،ت ّْ
صمم أدكات ىذا التقييم
أكالن :خطة تقييم ذايت تعتمد فيها مقاربة التقييم الذايت التشاركي ،كت ّْ

كآليات إجرائو ،بعد أف ّْ
ذبذر معايَته يف سياؽ اؼبدرسة اللبنانيَّة.

ثانينا :تطبّْق اػبطة التقييميَّة ىذه ،يف مبوذج من اؼبدارس اؼبشاركة يف ىذه األطركحة.
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يتمحور ىذا التقييم حوؿ مدل مطابقة أداء اؼبدرسة ؼبعايَت جودة اعتمدت اؼببادئ النظريَّة
لػػ"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( )Professional Learning Communityحبسب سنغي ( Senge,
 ،)1990; 2000كدم فور ( ،)Dufour, 2004كىورد كسومرز كغَتىم من الًتبويُّْت الذين
يومنوف بفعاليَّة ىذا آّتمع التعلُّمي ،كدببادئو التشاركيَّة ( Hord, 1997, 2004; Tarnoczi,
2006; Reichstetter, 2006; Hord & Sommers, 2008; Chiu, J., Huh, M.
J., Maliszewski, D., & Tong, S., 2008; Learning Point Associates,

 ،)2009كؼبفهوـ القيادة التعليميَّة ( )Instructional Leadershipحبسب ىللنجر
( )Hallinger, 2011كليثوكد ( .)Leithwood, Patten & Jantzi, 2010اهدؼ
األطركحة بذلك ،إُف تطوير مهارات التقييم لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كإُف تقدمي مبوذج عن كيفيَّة
ّْ
متجذرة يف كاقع اؼبدرسة كمرجع لعمليَّة تقييم اهدؼ إُف ربويل بيئة اؼبدرسة إُف
إعداد معايَت

كربديدا ،حبسب مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"،
"موسسة تعلُّميَّة" ()Learning Organization
َّ
ن

كمفهوـ القيادة التعليميَّة ،لًتقى ّٔا إُف مستول جودة التعليم اغبديثة.
يًتَّكز البحث على مرحلتُت أساسيَّتُت:
تشتمل اؼبرحلة األكُف كضع خطة للتقييم الذايت ،مرتكزة على مبادئ مقاربة التقييم الذايت
التشاركي ( )Participatory Self-Evaluationحبسب فيتزباتريك كزمبلئو ( Fitzpatrick

اؼبكونات النظريَّة ،ك ُّ
ذبذرىا يف سياؽ اؼبدرسة اللبنانيَّة ،كمن
 .)et al., 2011كت َّ
تضمن بناء اؼبعايَت ك ّْ
مثَّ تصميم األدكات اليت تعتمدىا إلجراء ىذا التقييم كآلياتو.
تشتمل اؼبرحلة الثانية للبحث تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي يف مدرسة ذبريبيَّة
يتم عرض نتائج ىذا التقييم
( )Pilot Studyكاحدة بالتعاكف مع فريق عمل من اؼبدرسة ،كمن مثَُّّ ،
ربدد ىذه التوصيات من جهة بعض آّاالت
كربليلها ،كاستخبلص توصيات الزمة مرتبطة بوّْ .
ربسنها لتجعل من بيئتها بيئة تعلُّميَّة؛ كمن جهة أخرل
الًتبويَّة كاإلداريَّة اليت هبب على اؼبدرسة أف ّْ
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عُت ؾباالت تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي كآلياتو كفائدتو يف أم مدرسة تسعى إُف تطوير
تي ّْ
أدائها كرفعها إُف مستول اعبودة.
توزع األطركحة على ستة فصوؿ أساسيَّة مع مقدّْمة:
ت َّ
يتم عرض إشكاليَّة البحث
 -1يتناكؿ الفصل األكؿ موضوع البحث كإطاره النظرم ،حيث ُّ
يتم خبلؿ ىذا الفصل،
كمسوغاتو ،كربديد أىدافو كأنبيَّة معاعبة موضوع تطوير اؼبدرسة اللبنانيَّة .ك ُّ
ّْ
اؼبربرات اليت استدعت معاعبة ىذا اؼبوضوع ،لينتهي الفصل األكؿ جبملة تساؤالت
عرض األسباب ك ّْ

خصوصا عبهة ما يتعلَّق
حوؿ ما تسعى األطركحة إُف سرب غوره ،كمعرفتو بشكل أعمق كأمشل،
ن
باعتماد التقييم التشاركي الذايت للمدرسة اللبنانيَّة ،مستوحى من مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كمن

مفهوـ القيادة التعليميَّة ،ككيف يبكن أف يصار من خبلؽبما إُف تطبيق معايَت اعبودة ّْ
متجذرة يف
الواقع احمللي.

 -2يتناكؿ الفصل الثاين مراجعة األدبيَّات ،كعرض لئلطار النظرم الذم يتمحور حولو
البحث من جهة ،كآليات التقييم الذايت التشاركي من جهة أخرل .كتعرض األطركحة مفهوـ التقييم
الذايت التشاركي كطريقة تطبيقو يف اؼبدرسة ،كتشرح مفاىيم النماذج الذم تبنَّت مبادئها لتطبيق
التقييم التشاركي من خبلؽبا كمن خبلؿ ما تقدّْمو من أسس تربويَّة للتطوير .اختارت األطركحة
خصوصا تلك اؼبرتبطة بػ ػػ"ؾبتمع التعلُّم
اؼبوسسة التعلُّميَّة ()Learning Organization
مفاىيم َّ
ن
تتضمنو من مفهوـ االنتماء
اؼبهٍت" ( ،)Professional Learning Communityكما
َّ
كالتشارؾ كالتعاكف كالتعلُّم الذايت اؼبستمر اليت شرحها سيزغُت ( .)Sezgin, 2009لنجاح خربة

موسسة تعلُّميَّة ،كاف ال َّ
بد من اختيار قيادة تدعم ىذا الطرح كتعمل على ربقيق
ربويل اؼبدرسة إُف َّ
ىذا اؽبدؼ ،فوقع االختيار على القيادة التعليميَّة ( )Instructional Leadershipاليت ربمل
أيضا اؼبصطلحات
يف طيّْااها مفاىيم القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة .كعرضت األطركحة يف الفصل الثاين ن
العلميَّة العائدة ؼبيداف البحث.
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 -3يتناكؿ الفصل الثالث منهجيَّة البحث الذم ىو حبث نوعي ( Qualitative

 ،)Researchأك "كيفي" حبسب ريكماف (طباجة ،2011 ،ص.)66-64 .
يبدأ المبحث األول من ىذا الفصل بعرض اإلطار النظرم ؼبنهجيَّة األطركحة الذم يشتمل
هنجُت أساسيَُّت:
اؼبوسسة" ( )Grounded Theoryكما تشرحها شرماز ( Charmaz,
 -أكالن" :النظريَّة ّْ

 ،)2008كتعتمد على اؼبنهج الوصفي التحليلي ؽبذه النظريَّة ،كالذم يسهم يف ربليل اؼبعلومات
بطريقة ّْ
ذبذر اؼبعايَت اؼبطركحة يف سياؽ اؼبدرسة اللبنانيَّة احملليَّة.
 ثانينا :كضع تصميم لعمليَّة تقييم أداء اؼبدرسة باعتماد مقاربة التقييم الذايت التشاركي( ،)Participatory Evaluationكبناء أدكاتو.
مكونات عيّْنة األطركحة اليت تتوزَّع بدكرىا
ي ُّ
أيضا يف المبحث الثاني من الفصل الثالث ،ربديد ّْ
تم ن
على مرحلتُت أساسيَّتُت.
تكوف عيّْنة اؼبرحلة األكُف:
 .1ت َّ
ذبمعات اؼبدارس اػباصة يف لبناف اليت
 أكالن :من اؼبدارس اػبمس الثانويَّة من إحدل ُّكافقت على اؼبشاركة يف األطركحة.
 ثانينا :من آّموعات اؼبساعدة من أعضاء ىذه اؼبدارس اليت أسهمت يف بناء اؼبعايَتك ُّ
تكونت ىذه العيّْنات من أعضاء من أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة من
ذبذرىا يف اؼبدارس اؼبختارةَّ .
لكل مدرسة.
ليكونوا فري نقا
اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة ّْ
مساعدا ك ن
ن
احدا ّْ
تتضمن عيّْنة اؼبرحلة الثانية ربديد األفراد من اؼبدرسة التجريبيَّة كىم:
َّ .2

 -أكالن :الفريق اؼبساعد الذم يتالَّف من أفراد من اؼبدرسة التجريبيَّة ( )Pilot Schoolاليت

تطوعت إلجراء األطركحة ،اليت تَّ خبلؽبا تطبيق خطة التقييم َّ
آّذر اليت أيعدَّت يف اؼبرحلة األكُف.
َّ

اؼبتطوعة،
 ثانينا :عيّْنات تستخدـ كمصادر للمعلوماتَّ ،تتكوف من أفراد ؾبتمع اؼبدرسة ّْ
كتشمل تبلميذ كأفراد من اؽبيئة اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة كاألىل كاػبرهبُت.
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يتم كصف اإلطار النظرم لتقنيَّات صبع اؼبعلومات
يف المبحث الثالث من الفصل الثالثُّ ،

اؼبستخدمة يف البحث ،كيًتَّكز على مصادر اؼبعلومات اليت استخدمت يف اؼبرحلة الثانية للبحث.
تشتمل ىذه التقنيَّات على ثبلثة أنواع:
 أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة ،كىي كناية عن عدد من األسئلة استيخدمت يف آّموعات
توجهت للهيئات اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة،
اؼبرَّكزة حبسب فئتيها؛ األكُف أسئلة َّ
توجهت إُف األىل كاػبرهبُت،
كآّموعة الثانية َّ
 استبياف للتبلميذ
 دليبلف :كاحد للمشاىدات كآخر للوثائق.
يتضمن المبحث الرابع من الفصل الثالث كصف اػبطوات اؼبعتمدة يف إجراء صبع
َّ
اؼبعلومات يف اؼبرحلتُت:
 أكالن :خطوات مسار العمل يف اؼبرحلة األكُف للبحث اليت تشتمل بناء اؼبعايَت اؼببدئيَّةكالتوافق على مضموهنا .تناكلت اػبطوات التالية:
 .2ربديد عيّْنة اؼبرحلة األكُف للبحث
 .0إعداد إستمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة
 .3أقساـ إستمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة
موشرات اؼبعايَت
 .4إستكماؿ بناء ّْ
 .5ىدؼ استمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة
 .6تكوين اؼبعايَت النهائيَّة
 .7آّموعات اؼبساعدة كأىداؼ تكوينها
ملخص إستطبلع الرأم أك إستمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة
 .8نتائج َّ
 ثانينا :خطوات مسار العمل يف اؼبرحلة الثانية للبحث اليت تشتمل بناء أدكات ربكيماؼبدرسة التجريبيَّة .تناكلت اػبطوات التالية:
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 .1إعداد أدكات صبع اؼبعلومات
 .0إجراءات صبع اؼبعلومات من التبلميذ
 .3إجراءات صبع اؼبعلومات من فئات آّتمع اؼبدرسي غَت التبلميذ
 .4أدكات صبع اؼبعلومات غَت البشريَّة
يشتمل المبحث الخامس كاألخَت من الفصل الثالث ربليل اؼبعلومات آّموعة بطرائق
ثبلث ىي:
اؼبوسسة" ( )Grounded Theoryكتقنيَّاتو يف الفرز كالتحليل.
 .1منهج "النظريَّة ّْ
تستخدـ األطركحة خبلؿ عمليَّة التقييم ،تقنيَّة التحليل التفسَتم النوعي
( )Qualitative analysisكمنهجيَّة ربكيميَّة.
 .2تشرح نتائج فرز اإلستبياف اؼبع ٌد للتبلميذ مستخدمة اإلحصاء الوصفي
( ،)Descriptive statisticsكربلّْلو حبسب منهج البحث النوعي.
 .3منهجيَّة التقييم كتعتمد فيها مقاربة "التقييم الذايت التشاركي"
 -4يعاًف الفصل الرابع نتائج البحث اليت توزَّعت بدكرىا إُف قسمُت حبسب مراحل تقسيم
األطركحة.
أكالن :يرتبط القسم األكؿ من النتائج باؼبرحلة األكُف اليت مشلت اؼبوافقة على اختيار اؼبعايَت
كاعتمادىا للتقييم ،كنتج عن ىذه اؼبرحلة نصوص ثبلثة:
نص الرؤية الذم يعكس مفهوـ اؼبشاركُت األمثل للمدرسة الناجحة،
أٌ -

موشرااها اليت يكضعت يف استمارة متكاملة،
نص اؼبعايَت النهائيَّة ك ّْ
ب -ك ٌ
ملخصة ؼبصادر اؼبعلومات البلزمة لعمليَّة التقييم.
ج -الئحة َّ
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تضمنت نتائج تقييم اؼبدرسة
ثانينا :يرتبط القسم الثاين من النتائج باؼبرحلة الثانية للبحث اليت َّ

وشرات النهائيَّة اؼبتوافق عليها.
التجريبيَّة كربكيم أدائها على ضوء اؼبعايَت كاؼب ّْ

 -5يتناكؿ الفصل اػبامس مناقشة نتائج البحث ،حبيث تنقسم اؼبناقشة إُف جزئُت:
كموشرااها،
أكالن :تأكيل نتائج ربكيم أداء اؼبدرسة التجريبيَّة على ضوء اؼبعايَت النهائيَّة ّْ
ثانينا :مناقشة عامة لنتائج تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي.

 -6زبتتم األطركحة فصلها السادس خببلصة كتوصيات تنبثق من ىذه اػبربة الفريدة لتطبيق
منهجيَّة التقييم التشاركي .تتوزَّع التوصيات إُف قسمُت:
أكالن :ترتبط توصيات القسم األكؿ باؼبمارسُت ،كتقسم بدكرىا إُف قسمُت:
التجمع الذم شارؾ يف األطركحة ،كتيقسم
 -1توصيات ترتبط بتطوير األداء الًتبوم ؼبدارس ُّ
ىذه التوصيات إُف فئتُت:
ككل،
أ -توصيات ت َّ
توجو إُف اؼبمارسُت على مستول ذب ُّمع اؼبدارس ٌ

توجو إُف اؼبمارسُت على مستول اؼبدرسة التجريبيَّة بناءن على نتائج التقييم
ب_ توصيات ت َّ
اليت استيكملت يف تلك اؼبدرسة.
 -2توصيات ترتبط دبوضوع تطبيق التقييم الذايت التشاركي كأبعاده التطويريَّة.

ثانينا :ترتبط توصيات القسم الثاين بالباحثُت
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الفصل األول
تحديد موضوع البحث وتعيين إرطاره النظري
-1

كمسوغاتو
إشكاليَّة البحث ّْ

-2

أىداؼ البحث

-3

أنبيَّة معاعبة موضوع تطوير اؼبدرسة كتطبيق ضماف اعبودة فيها

-4

كمربرااها
األسباب اليت تدعو ؼبعاعبة موضوع تطوير اؼبدرسة اللبنانيَّة ّْ

-5

أسئلة البحث
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الفصل األول
تحديد موضوع البحث وتعيين إرطاره النظري
اىتماما جدّْينا يف تطوير سياساتو التعليميَّة ،كربسُت تطبيقها
إذا كاف عاَف الًتبية اليوـ يشهد
ن

خصوصا لدل دخولو سوؽ العمل ،حبسب تقرير ماكنزم
تطور اؼبتعلّْم كقباحو،
لتتماشى كمستلزمات ُّ
ن

( ،)McKinsey & Company, 2007; 2010فبل َّ
بد من تسليط الضوء على نوعيَّة التعليم
نتطرؽ إُف اغبديث عن
كجودتو يف ىذا العاَف .فحُت نتكلَّم عن اعبودة يف التعليم ،ال يسعنا إالَّ أف َّ
كتطورىم
يتم التعلُّم لدل البشر ُّ
يتم تطبيق اعبودة فيها ،أم البيئة اؼبدرسيَّة ،كمن يقودىاُّ .
البيئة اليت ُّ

حبسب ثارب كغاليمور ( )Tharp & Gallimore, 1990من خبلؿ التفاعل اإلجتماعي ،كال
خصوصا اؼبدرسيَّة .ؽبذا تسعى الدكؿ إُف
يبكن تقييم تفاعل الفرد كتعلُّمو بشكل معزكؿ عن بيئتو
ن
تطوير مدارسها كربسُت أداء أفراد ؾبتمعها اؼبدرسي لًتقى ّٔا إُف مستول اعبودة اؼبنشودة ( Tharp
 .)& Gallimore, 1990, pp.21-26لذلك ذبد األطركحة موضوع التطوير الًتبوم من خبلؿ
كهنجا تعاكنيِّا يف بيئة اؼبدرسة
التقييم الذايت يف اؼبدرسة،
ن
ملحا يوفّْر ديناميكيَّة تعلُّم تشاركي ،ن
موضوعا ن

اللبنانيَّة .يعتمد ىذا النهج اغبوار ك ُّ
معا يف اؼبشكبلت غبلّْها ،كيف اػبربات لبلوراها ،كيف الواقع
التفكر ن

أيضا َّ
أف ىذا اؼبوضوع وبتاج إُف تكوين مبادرات ؿبليَّة ،كؿباكالت
الًتبوم لتطويره .كذبد األطركحة ن
تقييما ذاتينا .كاعبدير بالذكر َّ
أف االىتماـ اعبدّْم دبوضوع
علميَّة كعمليَّة تيسهم يف تقييم أداء اؼبدرسة ن

التطوير الًتبوم َّأدل إُف طرحو للبحث كعلى نطاؽ كاسع من جهات معنيَّة عديدة إقليمينا حبسب
تقريرم ماكنزم ( ،)2010; 2007كتقريرم األمم اؼبتَّحدة حوؿ التعليم للجميع (،)2002; 2007
كتقرير التنميَّة البشريَّة اػباص بربنامج األمم اؼبتَّحدة اإلمبائي ( ،)2011كؿبلينا حبسب خطة كزارة
الًتبية كالتعليم العاِف للتطوير الًتبوم يف لبناف ( ،)2010; 2004كموسبرات اؼبدارس الكاثوليكيَّة
ؼبوسسة الفكر
اؼبتتالية اؼبنعقدة يف لبناف (أيلوؿ  ،)0222; 0229كاؼبنتدل العريب للتطوير الًتبوم َّ

العريب الذم استضافتو اعبامعة األمَتيكيَّة يف بَتكت (أيار .)0222
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مستندا علميِّا ،كأف
تَّ كضع موضوع ىذه األطركحة ،يف ىذا اإلطار ،على أمل أف تقدّْـ
ن
تيلقي الضوء على طريقة من الطرائق اليت تيسهم يف كضع خطَّة العمل لتقييم أداء اؼبدرسة اللبنانيَّة
ربوؿ بيئة
تقييما ذاتينا تشاركينا .كضعت بذلك اػبطوات األكُف اليت من شأهنا أف تدفع إُف ُّ
ّْ
كمكونااها ن

موسسة تعلُّميَّة ( )Learning Organizationكفق مبادئ "ؾبتمع التعلُّم
اؼبدرسة اللبنانيَّة إُف َّ

اؼبهٍت" ( ،)Professional Learning Communitiesكييصار بنتيجة ذلك إُف تصنيفها
"بناجحة" كف نقا ؼبعايَت علميَّة كعاؼبيَّة من جهة ( Frydman, B., Wilson, I., & Wyer J.,

 ،)2000كمعايَت ّْ
متجذرة يف كاقعها احمللي ،من جهة أخرل.

لضماف قباح ىذا النهج التشاركي يف التقييم كيف اإلدارة ،تقوؿ الباحثة األمَتكيَّة ،كاؼبستشارة
الًتبويَّة ليندا ؼبربت ( ،)Lambert, 2002; 2005; 2006أنَّو ينبغي اعتماد:
 القرار التشاركي ،إذ َّ
إف القرار اؼبتعلّْق بعمليَّة التطوير ،ال يكوف كق نفا على رأس اؽبرـ يف
كل أفراد اعبماعة الًتبويَّة يف اؼبدرسة.
َّ
اؼبوسسات الًتبويَّة بل يكوف مسوكليَّة مشًتكة بُت ّْ

 كتدعو بذلك أفراد آّتمع اؼبدرسي للدخوؿ يف ذىنيَّة ُّ
التجدد،

معا ّٔدؼ االنتقاؿ من عمل تربوم منفرد ،إُف عمل تربوي وتعلُّمي جماعي مشترك.
 كالعمل ن

ؽبذا ال َّ
كتسهل تطبيق مفهوـ القيادة
بد من اإلشارة إُف بعض أمباط القيادة اليت من شأهنا أف تدعم ّْ

كربديدا "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت".
اؼبوسسة التعلُّميَّة
اؼبشًتكة ك َّ
اؼبوزعة من كجهة نظر مبادئ َّ
ن

تتناكؿ األطركحة موضوع تطوير اؼبدرسة اػباصة يف لبناف كي ييصار إُف تصنيفها "بالناجحة"

تقييما ذاتينا تشاركينا كفق معايَت عاؼبيَّة مًت ّْسخة يف كاقعها احمللي الفريد .كتقًتح
من خبلؿ اعتمادىا ن
اؼبوسسة التعلُّميَّة
ؽبذه الغاية معايَت أساسيَّة كنموذج لتطبيق معايَت اعبودة من خبلؿ تطبيق مبادئ َّ
كاعتماد مرتكزات "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" .اهدؼ ىذه األطركحة إُف تلبية حاجة التطوير اؼبطركحة يف
بيئة اؼبدرسة اػباصة يف لبناف .كتعمد بالتاِف إُف إشراؾ أعضاء ىذه اؼبدارس يف اختيار اؼبعايَت كخطة
التقييم ك ُّ
ذبذرنبا يف ىذه البيئة دبا يتبلءـ مع حاجااهم كتطلُّعااهم ،كمع ما من شأنو أف يدعم ىذه
اؼبدرسة يف كضع سياسااها الًتبويَّة التطويريَّة ،كيف ازباذ القرارات اإلداريَّة اؼبناسبة لتنفيذىا.
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اؼبوسسة الًتبويَّة ،مستوحاة من خربة
تلقي ىذه األطركحة الضوء على اؼب ّْ
وشرات العاؼبيَّة عبودة َّ

وسسة التعلُّميَّة" ( Learning
اؼبوسسات الًتبويَّة الغربيَّة ،ربديدِّا من اإلطار النظرم ؼبفهوـ" :اؼب َّ
َّ
 )Organizationأك "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،الذم أطلقو سنغي ( & ;Senge, 1990; 2000

 ،)2006كبعده دم فور ( ،)Dufour, 2004كبعدنبا ىورد كسومرز ( Hord, 2004; Hord
 ،)& Sommers, 2008كغَتىم الكثَت من الباحثُت الًتبويُّْت يف ىذا آّاؿ ( ;Lynn, 1994
;Imants, 2002; Hayes, D., Christie, P., Mills, M., & Lingard, B., 2004
Berry, B., Norton, J., & Byrd A., 2007; Chiu, et al., 2008; Hiatt-

.)Micheal, 2001
وصف األطركحة اؼبهارات القياديَّة اليت وبتاجها مدراء ىذا النوع من اؼبدارس خبلؿ تبنّْيهم
ت ّْ
الفعالة ( ،)Effective Leadershipاليت ربدّْدىا النظريَّات
مسَتة التطوير ،حبسب معايَت القيادة َّ
شيوعا يف األكساط الًتبويَّة اغبديثة ( Méndez-Morse, 2011; Leithwood,
القياديَّة األكثر ن
 .)& Riehl, 2003لذلك ترّْكز على مفهوـ القيادة التعليميَّة ( Instructional

 )Leadershipاليت اعتمدىا جوزؼ موريف ( )Murphy, 2003يف تعريفو مهارات القيادة
الناجحة ،كمن بعده ىللنجر (،)Hallinger, 2011; Hallinger & Murphy, 2013
كليثوكد ( Leithwood, & Jantz, 1999; 2000a; 2000b; & Leithwood et al.,

 ،)2010كمفهوـ القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة ( )Distributed Leadership Modelلسبيبلف
كدايبن ( & Spillane, Halverson, & Diamond, 2001; 2004; Spillane,

 ،)Diamond, 2007كمفهوـ النظريَّة البنائيَّة ( )Constructivismاؼبستوحاة من نظريَّة جاف
بياجيو ( ،)Jean Piagetكفيغوتسكي ( )Lev Semyonovich Vygotskyكبندكرا
( )Banduraيف (.)Gage & Berliner 1998
نادت دبفاىيم النظريَّة البنائيَّة ليندا ؼبربت كغَتىا من الًتبويُّْت ( & ;Lambert, 1995
1996; Heck, R. h., Larsen, T. J., & Marcoulides, G.A., 1990; Hartley,
& 2009; Hulpia, H., Devos, G., & Rosseel, Y., 2009a; Heck
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 ،)Hallinger, 2010ألهنا تنسجم مع مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" اؼببنيَّة قواعده على التعلُّم
اؼبستمر ( )Continuous Learningمن خبلؿ تشارؾ أعضاء ىذا آّتمع ،كتعاكهنم ،كالتزامهم
باؼبساءلة حوؿ النتائج ككضعها على عاتقهم .أك كما تشرحها ؼبربت كغَتىا من الباحثُت الًتبويًُت،
لكل و
فرد اغبق كاؼبسوكليَّة
على َّأهنا عمليَّة التعلُّم اعبماعي أك القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة ،حبيث يصَت ّْ
كالقدرة على التعلُّم كالتعليم كالقيادة (اؼبنتدل العريب للتطوير الًتبوم )2011 ،ك ( Quicke,

.)2000; Ranson, 2000
َّ
إف "اؼبدرسة الفعَّالة" ( )Effective Schoolدبفهومها اعبديد اؼبطركح ،كػ"ؾبتمع تعلُّم

مهٍت" ،مفهوـ مرتبط ارتباطنا كثي نقا دبفهوـ القيادة اؼبشًتكة كمقتضيااها ،كدبفهوـ التعلُّم اؼبستمر
التطور مسوكليَّة
( .)SEDL, 1997 & 1999إذ تقع على اؼبدير(ة) اؼبشارؾ(ة) ،كاؼبنفتح(ة) على ُّ
تطبيق مواصفات مفهوـ التعاكف يف ىذه اؼبدرسة كرعايتها .كتعمل القيادة يف ىذا آّتمع التعلُّمي

على إشراؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي دبن فيهم التبلميذ يف ُّ
معا يف عمليَّة التطوير ،كإلغاء سيطرة
التفكر ن

التعرؼ إُف كيفيَّة البحث
مفهوـ الًتاتبيَّة كفبارستها كحاجز يف العمل كفريق كاحد متكامل األدكار ،ك ُّ

عن اؼبشكلة كاختيار اغبل األنسب ؽبا باعتماد ُّ
التفكر كالبحث اإلجرائي .فالقيادة اؼببنيَّة على التعاكف
ٌ

تسهم يف توفَت مناخ تربوم تعاكين ( & Imants, 2002; Dufour, 2004; Hord
& Sommers, 2008; Carr, J. F., Fauske, J., & Rushton, S., 2008; Harris

.)Jones, 2010

ومسوغاتو
 -2إشكاليَّة البحث ّْ
جديِّا يف
يشهد عاَف اليوـ ،حبسب تقارير ماكنزم (،)McKinsey, 2007 & 2010
اىتماما ّْ
ن
تطوير السياسات الًتبويَّة ،كربسُت اؼبمارسات التعليميَّة ،كتنظيم تطبيقها ،كمدخل أساسي للتنميَّة

االقتصاديَّة .كيسعى ىذا التطوير إُف أف تتماشى اؼبدارس كخدمااها مع مستلزمات قباح اؼبتعلّْم يف
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اؼبوسسات
اكتساب اػبربات البلزمة اليت تضمن دخولو الح نقا يف سوؽ العمل .كبدكرىا ،تتَّجو َّ
اؼبتطورة يف العاَف كبو إرساء ثقافة التعلُّم اؼبستمر بُت أعضائها ( ;Dufour, 2004
الًتبويَّة
ّْ
;Senge, 2000 & 2006; Leithwood, K., & Jantzi, D., 2000a & 2000b
Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., & Hopkins, D.,

 ،)2006 & Leithwood, K., Patten, S., & Jantzi, D., 2010كتعتمد على التقييم
اؼبستمر ألدائها كوسيلة للتطوير كالنهوض دبواردىا البشريَّة ( ;Lambert, 2002 & 2005

.)Hord, 2004 & Hord, & Sommers, 2008
توّْكد نتائج أحباث اليونيسف كتقاريره ( ،)UNICEF, 2000كاألمم اؼبتَّحدة (2002؛
ك2007؛ ك  )2011حوؿ التعليم للجميع ،كتقريرا ماكينزم ()McKinsey, 2007 & 2010
حوؿ جودة التعليم يف اؼبنطقة العربيَّة ،على َّ
أف نوعيَّة التعليم فيها ال تزاؿ دكف مستول التعليم يف
خصوصا لناحية اكتساب اؼبعرفة ،كاؼبهارات التحليليَّة كاإلبداعيَّة .كتوّْكد
مناطق أخرل من العاَف،
ن
ليلى الديب ( )2008يف كرقتها البحثيَّة َّ
أف أكضاع التعليم ال تزاؿ دكف مستول الطموحات ،كعاجزة
التدين ببعض األسباب
عن مواجهة التحديّْات اليت يفرضها كاقع الًتبية اؼبعاصرة .كربطت ىذا ّْ
األساسيَّة "كالفجوة العلميَّة كالتقنيَّة" بُت الدكؿ العربيَّة كالدكؿ اؼبتقدّْمة ،كعدـ تطوير اؼبناىج،
يسَت برامج التعليم ،كسيطرة
كغياب التخطيط اؼبستمر ؽبا ،كقصور يف العنصر البشرم الكفوء الذم ّْ
اؼبركزيَّة يف اإلدارة ،كضعف إعداد كتوجيو اؼبعلّْمُت (الديب ،2008 ،ص .)9-8 .قدَّمت بدكرىا
الدكتورة فايزة أخضر ( )2007أسبابنا عديدة لضعف اؼبخرجات التعليميَّة ،كاقًتحت ذبديد
اؼبوسسة الًتبويَّة يف تطبيق
األساليب اإلداريَّة التقليديَّة كاعتماد العمل اعبماعي كإشراؾ صبيع أفراد َّ
اعبودة (.)El- Hassan, 2009
َّأما يف لبناف ،فقد كصفت كزارة الًتبية كالتعليم العاِف يف تقريرين يعوداف للعامُت 2004

"تدين
ك ،2010كاقع قطاع التعليم الرظبي على أنَّو يعاين من ثغرات كثَتة ،كعزت السبب إُف ٌ
موىبلت الكادر التعليمي كاإلدارم يف اؼبدارس ،كعدـ تطابق اختصاصات اؼبعلّْمُت مع اغباجات
َّ
اؼبطلوبة ،كعدـ توفُّر البيئة التعليميَّة اؼبناسبة ،كعدـ مطابقة األنظمة اإلداريَّة كالتنظيميَّة للقطاع مع
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متطلبات التطوير" (كزارة الًتبية كالتعليم العاِف ،2010 ،ص .)3 .كسلّْطت الضوء على ضماف
نوعيَّة التعليم كجودة اػبدمات اؼبودية إليو ،كاسًتاتيجيَّة أساسيَّة للمبادرات التطويريَّة الًتبويَّة يف
موسسااها كمدارسها .كتسعى الوزارة على ضوء ىذا االىتماـ دبوضوع اعبودة ،إُف دراسة إمكانيَّة
َّ
تطبيق برامج االعتماد ،بالتعاكف مع عدد من عباف االعتماد الدكِف كاإلقليمي ( CITA, 2008,

أخصائيُّْت تربويُّْت كباحثُت من اعبامعات احملليَّة
 .)AdvanceEd, 2007 & 2013كتقوـ مع َّ
اؼبمولة
بتطوير معايَت كطنيَّة للمدرسة الناجحة من اؼبتوقَّع أف تيصبح حجر األساس لعدد من اؼبشاريع َّ
جهات عاؼبيَّة (ّٔ )USAID; World Bankدؼ تطوير اؼبدرسة الرظبيَّة ( D-RASATI
من َّ

موخنرا تطبيق أحد ىذه الربامج الذم عيرؼ
 .)2; EDP2كقد أهنت كزارة الًتبية كالتعليم العاِف َّ
كيطورىا عبهة ربسُت شوكف
بػػمشركع "دراسيت" ( ،)D-RASATI, 2013الذم يدعم اؼبدارس ّْ

اؼبعلّْمُت ،كتطوير أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة يف اؼبدارس الرظبيَّة.

التوجو العاؼبي لتطوير القطاع الًتبومَّ ،
ذباكبنا مع ُّ
سجلت السنوات العشرين األخَتة إقباالن
خصوصا ،كيف القطاعُت العاـ كاػباص
اؼبوسسات الًتبويَّة يف العاَف العريب ،كيف لبناف
كبَتا ،من قبل َّ
ن
ن
باؼبوسسات العاؼبيَّة اؼبعركفة يف ىذا آّاؿ
اؼبعنيَُّت بالتعليم األساسي أك اعبامعي ،على االتصاؿ
َّ
( The North Central Association for Colleges & Schools, The Southern

 ،)Association of Colleges & schools, AdvanceEDكتقدمي طلبات للحصوؿ
على شهادات "االعتماد" منها ( .)Chaar, 2013كعملت ربت إشراؼ اإلختصاصيُّْت يف ىذه
اؼبرجوة يف ىذا
َّ
اؼبوسسات ،إلعداد مدارسهم كي يربقّْق اؼبواصفات اؼبطلوبة للحصوؿ على الشهادات َّ
اػبصوص ( IBO, 2002; PYP, 2002; MSA, 2007; CITA, 2008; Roberts,

.)2009; AdvanceEd, 2007 & 2013
موسسات تربويَّة عديدة يف قطاع التعليم اػباص ،كمن ضمنها،
يف ىذا السياؽ ،أطلقت َّ
ذبمع اؼبدارس الكاثوليكيَّة اػباصة يف لبناف ،نداءن يقضي بتطوير أداء مدارسها على لساف أمُت عاـ
ُّ
مدارسها األب مركاف تابت (سيادة مطراف كندا حالينا) ،من خبلؿ تقييم فعاليَّة أدائها باستمرار،
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كوسيلة للتطوير كالنهوض ّٔا ( .)Tabet, 2009كحثَّت القيّْمُت على الًتبية فيها ،من خبلؿ
موسبرااها اؼبتتالية على تطبيق برامج كسياسات تربويَّة شاملة ،كاعتماد آليات كاضحة إلرساء ثقافة
التعلُّم اؼبستمر بُت أعضائها (األمانة العامة للمدارس الكاثوليكيَّة يف لبناف2009 ،؛ ك .)2010
كطلبت منهم العمل على إدخاؿ التعديبلت البلزمة على اسًتاتيجيااها الًتبويَّة لزيادة درجة الفعاليَّة،
دبوسسااها ،من جهة أخرل ،إُف مستول اعبودة اؼبتعارؼ عليها عاؼبينا.
من جهة ،كاالرتقاء َّ
التطور تربز إشكاليَّة اؼبستقبل ،بالنسبة للتعليم يف
ففي
خضم ىذا السباؽ للّْحاؽ بعجلة ُّ
ّْ
خصوصا .كتكمن يف مدل مواءمة اؼبعايَت اؼبعتمدة عاؼبينا لتطلُّعات
عموما ،كيف لبناف
ن
البلداف العربيَّة ن
ىذه آّتمعات كقًيىمها ،كمفاىيمها ،كظركفها احملليَّة ،كثقافتها اػباصة ( & Hallinger

Murphy, 1986; Sergiovanni, 1994, & 1996; Peterson, 1994; Hallinger

 .)& Kantamara, 1995; Victoria, 1992; Fullan, 2007كتربز بالتاِف إشكاليَّة
ربديد اؼبعايَت اليت تصنّْف اؼبدرسة بالناجحة ،كاليت تتماشى مع مفاىيم العصر كمتطلباتو ،كترتكز
على األحباث العلميَّة ،كىي بالوقت عينوّْ ،
متجذرة يف الواقع احمللّْي .كقد َّ
أكد الباحث طعاف شعيب
كزمبلؤه (َّ )2004
تتكوف من مشاركة كافة األفرقاء ،كفعاليَّة اإلدارة كاإلشراؼ
أف مواصفات اعبودة َّ
كالتوجيو كاإلرشاد ،ككجود نظاـ داخلي يف اؼبدرسة للمراقبة كالتقومي .كمن ىنا ،يعترب شعيب َّ
أف على
بكل
معايَت اعبودة أف تعكس مواصفات ؿبدَّدة ،تنطبق على اعبميع كبالوقت عينو تكوف خاصة ّْ
أيضا ربدّْيات تتناكؿ ماىيَّة اؼبعايَت اؼبطلوبة
ؾبتمع (شعيب ،اغبسن ،اغبلوة ،كعدره .)2004 ،كتربز ن

للحصوؿ على التطوير اؼبستداـ ،ككيفيَّة اختيارىا ،كآليَّة اعتمادىا يف عمليَّة التقييم غبصوؿ التطوير
أيضا تلك اؼبتعلّْقة بكيفيَّة ازباذ القرار للمباشرة بتقييم اؼبدرسة من
اؼبرجو .كمن التحديّْات اليت تظهر ن

أجل تطويرىا ،كربديد األفراد الذين ييسهموف يف التخطيط ؽبذا التقييم كمن مثَّ تطبيقو.

ترتكز ىذه األطركحة على القناعة أنَّو أماـ ىذه التحديّْات اؼبطركحة على اؼبدرسة يف العاَف

خصوصا ،ال َّ
بد من طرح موضوع اعبودة الًتبويَّة كأساليب تقييم اؼبدرسة
عموما ،كيف لبناف
ن
العريب ن
أيضا على ربقيق اعبودة كهاجس
طرحا علميِّا وباكي فرادة آّتمع الًتبوم احمللّْي .كترتكز ن
كتطويرىا ،ن
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أساسي ،كطريق مضموف إلحداث تغيَت نوعي يف أداء اؼبدرسة الًتبوم كالتعليمي كاإلدارم ،ؼبواكبة
مباذج
متطلّْبات العصر كاللحاؽ بركب البلداف اؼبتقدّْمة يف ىذا آّاؿ .لذلك،
ي
تعتمد األطركحة ى
كنظريَّ و
ثقايف ـبتلفّْ ،
اؼبعايَت اؼبقًتحةى لتوصيف اعبودة
كذبذ ير
ات غربيَّةن
ي
ى
تستخدمها يف ظركؼ كسياؽ ٌ
يف بيئة اؼبدرسة اللبنانيَّة .فًتتكز بذلك على مفهوـ جديد للمدرسة الناجحة يف لبناف ،من خبلؿ
تأصيل مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" فيها ،كاعتماد مواصفات ـبتلفة ؼبدير(ة) اؼبدرسة الناجح(ة)،

حبسب مبادئ القيادة التعليميَّة.
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أىداف البحث

صوصا ،اهدؼ
موما ،كعلى لبناف خ ن
ى
أماـ التحديّْات الًتبويَّة اؼبطركحة على العاَف العريب ع ن
ىذه األطركحة إُف:
كتصمم أدكات ىذا
أكالن :تطوير خطَّة تقييم ذايت تعتمد فيها مقاربة التقييم الذايت التشاركيّْ ،

ّْ
احمللي.
التقييم كآليَّات إجرائو ،بعد أف ذبذرىا يف سياؽ اؼبدرسة ٌ

ثانينا :تطبيق تصميم مقاربة التقييم الذايت التشاركي يف إحدل اؼبدارس كنموذج يعكس ذبربة

اؼبدارس يف سياؽ آّتمع اللبناين ،كربلّْل نتائج تطبيقها لتنفذ منها إُف:

ثالثنا :صبلة توصيات تسهم يف تطوير ىذه اؼبدرسة ،كربويلها إُف ؾبتمع تعلُّمي.
ابعا :ربفيز مدارس أخرل كي تعتمد ىذه اؼبقاربة التقيميَّة حُت تبغي ربسُت أدائها ،كأداء
رن
أفراد ؾبتمعها كترقى ّٔم إُف مستول اعبودة ،كذلك من خبلؿ تأىيل فريق عمل يقود عمليَّة التقييم
كالتطوير فيها.
اهدؼ األطركحة إُف تطوير مهارات التقييم لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كربويل بيئة اؼبدرسة
كربديدا
اؼبوسسة التعلُّميَّة (،)Learning Organization
إُف "بيئة تعلُّميَّة" حبسب مفهوـ َّ
ن
34

مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( .)Professional Learning Communityيتمحور ىذا
اؼبوسسة التعلُّميَّة ،الوارد ذكرىا.
التقييم حوؿ مدل مطابقة األداء ؼبعايَت جودة اعتمدت اؼببادئ َّ
تستنبط ىذه األطركحة:
أكالن :الئحة معايَت مبدئيَّة مستوحاة من النظريَّات ،كمن نتائج األحباث العاؼبيَّة للمدرسة
اؼبوسسة التعلُّميَّة.
الناجحة َّ
الفعالة ،كاؼبرتبطة دبفهوـ َّ
ثانينا :ذب ّْذر ىذه اؼبعايَت يف كاقع اؼبدرسة احمللي.
صمم أدكات التقييم الذايت ،كرب ّْدد آليَّاتو ،كتنظّْم إجراءاتو ،إنطبلقنا من الئحة اؼبعايَت
ثالثنا :ت ّْ

النهائيَّة اؼب ّْ
تجذرة .كمن مثَّ تستخرج من ىذه اؼبعايَت مصادر اؼبعلومات كتستعملها يف مدرسة ذبريبيَّة
موشرااها يف فبارسات ىذه اؼبدرسة ،كتقييم
لتجمع األدلَّة الكافية لتحكيم مدل ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
أداءىا.
اهدؼ األطركحة أكالن :إُف و
حبث يف األدبيَّات كالنظريَّات لتحدّْد اؼبعايَت العامة للمدرسة
ؽبذا ي

اؼبوسسة التعلُّميَّة
الناجحة،
خصوصا تلك اليت تعتمدىا برامج اإلعتماد العاؼبيَّة ،كنظريَّات َّ
ن
( )Learning Organizationكمبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" كمواصفات القيادة التعليميَّة،
ّْ
كذبذرىا يف الواقع اللبناين.

اهدؼ ثانينا :إُف إختيار آليَّة التقييم الذايت ،كبناء أدكاتًو ،كتطبيقو يف مدرسة ذبريبيَّة،
الستخراج قواعد إجراءات سَت العمل بالتفاصيل اؼبطلوبة.
زبلص ثالثنا :إُف صبلة توصيات من شأهنا أف تساعد اؼبدرسة على تطوير أدائها كاالرتقاء
دبمارسااها إُف مستول اعبودة العاؼبيَّة.
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أىمية معالجة موضوع تطوير المدرسة وضمان الجودة فيها

ً
ذبد األطركحة أكالنَّ ،
كتطبيق مبادئ
دبوضوع التطوير الًتبوم يف اؼبدرسة اللبنانيَّة،
االىتماـ
أف
ً
ى
ً
موضوعا زاد اإلقباؿ عليو
مكونااها،
"االعتماد"
لضماف اعبودة فيها ،كتنمية مهارات أفرادىا ،كربسُت ّْ
ن
يف اآلكنة األخَتة ،أسونة باؼبدارس العاؼبيَّة .لكن ،بالرغم من ارتفاع عدد اؼبدارس اللبنانيَّة اليت طبَّقت
ربز مدل فاعليَّة تطبيق ىذه االسًتاتيجيَّة ،أك مدل
ىذه الربامج ،فقد غابت األحباث العلميَّة اليت تي ي
فائداها يف رفع مستول أداء اؼبدارس ،كغاب التنويو عن الصعوبات اليت كاجهت اؼبدارس أثناء
أيضا أحباث تتناكؿ إشكاليَّة اعتماد معايَت غَت نابعة من ثقافة اؼبدرسة اللبنانيَّة
التطبيق .كَف توجد ن
يفرضها ىذا الواقع حُت تطبيقها ،كاليت تعكس آماؿ كتطلُّعات
ككاقعها احمللي ،أك من الظركؼ اليت ي

أفراد آّتمع اؼبدرسي اللبناين ،يف مسار ىذه العمليَّة الًتبويَّة.

ذبمعات اؼبدارس الكاثوليكية يف لبناف
ذبم نعا من ُّ
أيضا يف َّأهنا اختارت ُّ
تربز أنبيَّة األطركحة ن
يسعى إُف تطبيق تطوير األداء الًتبوم ؼبدارسو من خبلؿ تطبيق مبدأ برنامج االعتماد فيها ،كىو
اؼبلحة إُف التطوير ،اليت أطلقتها األمانة العامة للمدارس
بصدد ربضَت آلية تطبيقو ،ذباكبنا مع الدعوة َّ

الكاثوليكيَّة يف لبناف ،خبلؿ موسبريها السنويَُّت اؼبتتالُت عامي  2009ك .2010

تكتسب األطركحة أنبيَّتها ثانينا ،كوهنا تناكلت موضوع إدخاؿ ثقافة التقييم الذايت كمهاراتو
إُف اؼبدرسة العربيَّة ،كفسح آّاؿ أماـ أعضاء آّتمع اؼبدرسي ،من خبلؿ تطبيق مقاربة التقييم الذايت
دكرا فاعبلن يف عمليَّة بناء برنامج تقييم خاص لتطبيقو يف مدرستهم .معتمدة
التشاركي ،ليلعبوا ن
تطلُّعااهم كأساس لتحديد أىداؼ التقييم .كبذلك رَّكزت على اعتماد مفهوـ جديد للمدرسة
الناجحة يف لبناف ،كعلى ُّ
يتم ذلك
ذبذر اؼبعايَت اؼبقًتحة لتوصيف اعبودة ،يف بيئة اؼبدرسة اللبنانيَّة .ك ُّ

من خبلؿ تأصيل مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" فيها ،كاعتماد مواصفات "اؼبدرسة الفعَّالة"
( )Effective Schoolكالقيادة التعليميَّة الفعَّالة اليت تنسجم مع مبادئ كتطلُّعات أعضاء ىذه
اؼبوسسة التعلُّميَّة.
َّ
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آخرا ،تكتسب ىذه األطركحة أنبيَّتها لكوهنا تتناكؿ موضوع إدخاؿ ثقافة التقييم
ن
أخَتا كليس ن

الذايت كمهاراتو إُف اؼبدرسة اللبنانيَّة ،كرب ّْدد أىدافنا للتطوير مبنيَّة على ىذا التقييم .كتعتمد مقاربة
التقييم الذايت التشاركي لي ّْ
اؼبوسسات الًتبويَّة الغربيَّة
جذر اؼبعايَت العاؼبيَّة ،اؼبستوحاة من خربات َّ
الناجحة ،ربدي ندا من مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كمعايَت قيادتو التعلُّميَّة ،يف الواقع احمللٌي .لذلك،

تتَّبع األطركحة مبوذجا تقييمينا يعمد إُف إشراؾ أعضاء آّتمع اؼبدرسي يف عمليَّة التقييم ،كوب ّْدد
تطلُّعااهم العتمادىا كأساس للتقييم ،كاالستفادة من خربااهم كجزء أساسي يف منهجيَّة البحث الذم
اؼبكونات ،كمصادر اؼبعلومات ،كبناء أدكات التقييم من
تعتمده .كتفسح يف آّاؿ أمامهم لتحديد ّْ
دكرا فاعبلن يف عمليَّة بناء برنامج تقييم خاص دبجتمعهم اؼبدرسي،
خبلؽبا ،لتكوف ؽبم فرصة ليلعبوا ن

كتطبيقو.

استدعى كضع خطَّة التقييم ىذه ،إجراء حلقات حبث إجئائي عبمع اؼبعلومات البلزمة
لكل موشّْر ،ككذلك لبناء أدكات صبع
كاستخدامها إلعداد اؼبعايَت ،كربديد مصادر اؼبعلومات اؼبوافقة ّْ

اؼبعلومات اليت استخدمتها األطركحة خبلؿ التقييم الذايت .كبذلك تكتسب األطركحة أنبيَّتىها لكوهنا
ً
لضماف اعبودة الًتبويَّة يف و
ً
بيئة ـبتلفة عن البيئة الغربية األمَتكيَّة:
"االعتماد"
سعت إُف تطبيق مبادئ
ى
ً
يف ً
اؼبدرسة اللبنانيَّة.
بيئة
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ومبرراتها
األسباب التي تدعو إلى معالجة موضوع تقييم المدرسة اللبنانيَّة ّْ

يشهد العصر اغبديث عمليَّة تغيَّْت كاسعة النطاؽ ،حبسب ما تفيد تقارير منظَّمة األمم
اؼبفوضيَّة األكركبيَّة
اؼبتَّحدة ( ،2002ك ،2007ك  )2011ك ( ،)United Nations, 1995ك َّ
( ،)European Commission, 2001ال سيَّما يف ؾباؿ الشوؤف اإلنسانيَّة كالًتبويَّة العامة .كما
نمو السريع يف اؼبعرفة ،كآّهود غَت اؼبسبوؽ يف التأقلم مع ىذه الثورة
يبيّْز ىذا آّتمع ّْ
اؼبتحوؿ ىو ال ٌ
اؼبتطور .كاؼبعركؼ َّ
أف القضايا اؼبتَّصلة بالتنمية
ملحا من مطالب العاَف ّْ
اؼبعرفيَّة اليت أصبحت مطلبنا ن
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اؼبوسسات العامة يف آّتمع الذم يعمل باذباه ىذا
كمتنوعة ،كىي تطاؿ صبيع َّ
اإلجتماعيَّة كثَتة ّْ
نمو.
ال ٌ

مبو ليس فقط اقتصادينا
التنمية إ نذا ىي عمليَّة شاملة تسعى بواسطتها َّ
اؼبوسسات إُف ٌ
أيضا كتطويرىا ،لتكوف تنميَّة متوازنة ( ;McGaw, 2006
مبو آّاالت الًتبويَّة ن
كسياسيِّا ،بل إُف ٌ

 .)Ross, Kenneth, & Genevois 2006كقد توافق الرأم على اؼبستول الدكِف ،حبسب
تقارير األمم اؼبتَّحدة ،على َّ
أف العنصر األىم يف التنمية آّتمعيَّةَّ ،إمبا ىو يف اغبصوؿ على تعليم جيّْد
اؼبفوضيَّة األكركبيَّة ( European Commission,
كرعاية صحيَّة سليمة ،حبسب ما أفاد تقرير َّ

 .)2001كيسعى ىذا التطوير إُف أف تتماشى اؼبدارس كخدمااها مع مستلزمات قباح اؼبتعلّْم يف
اؼبتطورة
اكتساب اػبربات البلزمة اليت تضمن دخولو يف سوؽ العمل بثقة .كتتَّجو َّ
اؼبوسسات الًتبويَّة ّْ
يف العاَف كبو إرساء ثقافة التعلُّم اؼبستمر بُت أعضائها ( ;Dufour, 2004; Senge, 2006
جديدا ؼبفهوـ
عدا
ن
 ،)Leithwood et al., 2010كأضاؼ رانسوف ( )Ranson, 2000بي ن
آّتمع التعلُّمي كربط التعليم باغبياة اليوميَّة ،كبتحضَته مواطنُت صاغبُت ،من خبلؿ تعزيز التعليم

الناشط كتطوير متعلّْمُت م ّْ
فكرين Ranson, 2000, pp.266-( Reflective learners

تطويرا مهنيِّا داخل مدارسها ؽبذه الغاية ،كتعتمد
 .)268كتنظّْم ىذه َّ
اؼبوسسات ّْ
اؼبتطورة يف العاَف ن
على التقييم اؼبستمر ألدائها كوسيلة للتطوير كالنهوض دبواردىا البشريَّة ( ;Lambert, 2002
.)Hord, 2004; Hord, & Sommers, 2008; Çelebi, 2010
كيف ىذا السياؽ ،ييبلحظ انتشار كثيف الستخداـ برامج "االعتماد" يف الدكؿ اؼبتقدّْمة
تربوينا ،كالواليات اؼبتَّحدة األمَتكيَّة ،ككندا ،كالياباف ،كبريطانيا ،كأسًتاليا ،على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر،

موسسااها التعليميَّة .كييطبّْق عدد كبَت من ىذه
كتعتمدىا كسيلة لضماف جودة التعليم ،كتطويره يف َّ
اؼبتطورة مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كمفاىيم "القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة كالبنائيَّة كالتعليميَّة"،
الدكؿ ّْ
كغَتىا الكثَت من اؼبفاىيم اؼبرتبطة دبفهوـ التطوير الًتبوم اؼبستند إُف اؼبدرسة ،كوسائل لتحسُت أداء
مدارسها ،كتطوير طرائق التعلُّم لدل اؼبنتسبُت إليها .فمنذ القرف التاسع عشر ،على سبيل اؼبثاؿ ال
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اؼبوسسات اؼبهنيَّة اؼبعنيَّة باألحباث الًتبويَّة برامج اعتماد إلبراز
طورت اعبامعات األمريكيَّة ك َّ
اغبصرَّ ،
اؼبوسسات التعليميَّة اليت تيظهر أداء متميّْػنزاَّ .
كشكلت األحباث العلميَّة اعبارية يف ىذا آّاؿ ركيزة
َّ

اؼبكونات كاآلليَّات اؼببنيَّة على
ت نتائجها الختيار اؼبعايَت ك ّْ
أساسيَّة لتطوير ىذه الربامج ،حيث اعتي ى
مد ٍ

اػبربات كاؼبمارسات الناجحة لتقييم اؼبدرسة ،كربديد مستول قباح أدائها ("دليل االعتماد عبودة

اؼبدارس"Miller, 2001; Office for Standards in Education, 2002; IBO, :
& 2002; PYP, 2002; MSA, 2007; CITA, 2008; AdvanceEd, 2007

اؼبوسسات الرظبيَّة كاػباصة إُف إحداث تطوير
 .)2013تسعى كزارة الًتبية كالتعليم العاِف يف لبناف ،ك َّ
اؼبتنوعة اؼبصادر.
تربوم من خبلؿ تطبيق برامج "االعتماد" ّْ
سجلت السنوات العشركف األخَتة
التوجو العاؼبي لتطوير القطاع الًتبومَّ ،
ذباكبنا مع ىذا ُّ
عموما
كبَتا من قًبىل َّ
اؼبوسسات الًتبويَّة اؼبعنيَّة بالتعليم األساسي أك اعبامعي ،يف العاَف العريب ن
إقباالن ن
باؼبوسسات العاؼبيَّة اؼبعركفة يف ىذا آّاؿ ( The North
خصوصا ،على االتصاؿ
كيف لبناف
َّ
ن
Central Association for Colleges & Schools, The Southern

 ،)Association of Colleges & schools, AdvanceEDكعلى تقدمي طلبات
للحصوؿ على شهادات "االعتماد" منها ( .)Chaar, 2013عملت ىذه اؼبدارس كاعبامعات ربت
اؼبوسسات ،إلعداد مدارسهم كي يربقّْق اؼبواصفات اؼبطلوبة للحصوؿ
إشراؼ اإلختصاصيُّْت يف ىذه َّ
اؼبرجوة (.)PYP, 2002; IBO, 2002; AdvancED, 2013
على الشهادات َّ
أيضا إُف أنَّو رغم ارتفاع عدد اؼبدارس اللبنانيَّة اليت طبَّقت ىذا اؼبنهاج التقيمي،
نشَت ن
موسسات عاؼبيَّة تعٌت بتطبيق اإلعتماد ،غابت الدراسات اليت تناكلت نتائج ىذا التطبيق
بالتعاكف مع َّ

( ،)Chaar, 2013ال سيَّما تلك اليت تبحث يف كيفيَّة ربط ىذا األسلوب التقييمي بتطلُّعات أفراد

عوضا عن
ىذا آّتمع ،كحاجاتو التطويريَّة .كغاب ن
أيضا االنتباه إُف إشكاليَّة اعتماد اؼبعايَت العاؼبيَّة ن
اؼبعايَت النابعة من الواقع احمللٌي كمن ظركفو ،كمن اآلليَّات اليت تتناسب كىذه الظركؼ ،كتتجاكب مع
التحديّْات اليت يبكن أف يواجهها أفراد آّتمع اؼبدرسي خبلؿ مسار ىذه العمليَّة .بتعبَت آخر غابت
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التطور
الدراسات اليت تقيّْيم مستول قباح تطبيق اإلعتماد يف آّاالت الًتبويَّة اؼبرتبطة باؼبدرسة ،كيف ٌ
أيضا األحباث اليت ترصد تطبيق التقييم الذايت دبقاربتو
الذم يتحقَّق من َّ
جراء تطبيقو .كغابت ن

التشاركيَّة  Participatory Self-Evaluationألداء اؼبدرسة ككل ،كموضوع تطبيق اإلعتماد
كضماف اعبودة الًتبويَّة يف اؼبدرسة اللبنانيَّة ،كما تيظهره قاعدة اؼبعلومات الًتبويَّة لدل شبكة
اؼبعلومات العربيَّة الًتبويَّة "مشعة" ( ،)Shamaaكأرشيف األحباث يف اعبامعات اللبنانيَّة احملليَّة.
ؿبدكدا من األحباث اليت تتناكؿ موضوع التقييم الًتبوم ،السيَّما ذلك الذم
عددا
ن
كجدت ن
ي
يرّْكز على الناحية التنظيميَّة ،كعلى األداء القيادم فيها .تناكلت إحدل ىذه الدراسات أثر تطبيق
معايَت اعبودة على ـبرجات التعليم العاِف يف اعبامعات العربيَّة ،كضبلت عنواف" :قضايا النوعية يف
موسسات التعليم العاِف العربيَّة :اعبامعة اللبنانيَّة ،لبناف ،للباحث علي اؼبوسوم (.)2014
عدد من َّ
تبحث ىذه الورقة يف نوعيَّة التعليم يف اعبامعة اللبنانية ،يف ضوء مبوذج ربليلي يربط بُت عوامل عديدة
كاؼبوارد اؼباليَّة ،كالبيئة التعليميَّة ،كاؽبيئة التعليميَّة ،كالطبلب كغَتىا ،كبُت نوعيَّة التعليم .يعاًف
الباحث كاقع ىذه العوامل ،كيظهر نقاط القوة كالضعف يف كل منها .زبلص الورقة إُف أف فهم
الوضع الراىن لنوعيَّة التعليم يف اعبامعة اللبنانيَّة ،ال يستقيم دبعزؿ عن السياؽ التارىبي لنشأة اعبامعة
كتطورىا ،كال دبعزؿ عن عبلقة اعبامعة بالسلطة السياسيَّة ،سيَّما ك َّ
أف نشأاها َف تكن نتيجة زبطيط
من الدكلة ،بل نتيجة ضغوط من قول ذات مصلحة.
كنشر الدكتور عدناف األمُت ،يف العاـ  ،2014دراسة توليفيَّة اهدؼ إُف كضع إطار ربليلي
لقياس اعبودة يف التعليم العاِف كف نقا للنظريَّات اؼبتداكلة يف فهم اعبودة يف التعليم العاِف ،ربمل عنواف:
موسسات
"إذباىات إقليميَّة حوؿ النوعيَّة يف التعليم العاِف يف البلداف العربيَّة :قضايا النوعيَّة يف َّ
التعليم العاِف يف البلداف العربيَّة" .تطرح ىذه الدراسة التوليفية اؼبسائل كاالذباىات البارزة يف موضوع
موسسات التعليم العاِف على اؼبستول اإلقليمي ،كتستند إُف دراسة اغباالت عن إحدل
اعبودة يف َّ

موسسة تعليم و
عاؿ يف كل من لبناف كمصر كاؼبغرب.
عشرة َّ
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كيف اإلطار عينو ،نيشر يف الكتاب السنوم الثامن من العاـ  ،2014كربت العنواف" :قضايا
موسسات التعليم العاِف العربيَّة :جامعة القديس يوسف ،لبناف" ،عاًف الباحث
النوعيَّة يف عدد من َّ
رمزم سبلمة حالة جامعة القديس يوسف يف بَتكت من منظور ربدّْيات النوعيَّة دبختلف جوانبها،
إستنادا إُف ؾبموعة من الدراسات اليت قامت ّٔا اعبامعة أك قامت ّٔا جهات خارجيَّة بناء على
ن
طلب اعبامعة يف السنوات األربع األخَتة .كىبلص ىذا التقرير إُف عرض نتائج التقييم ،كاستنتاج
القوة اليت تتحلٌى ّٔا اعبامعة ،من كضوح رسالتها كمشوليَّة ىذه الرسالة ،كعلى كبو
ؾبموعة من نقاط ٌ

تقدمها كتوافر اؼبرافق اعبامعيَّة اغبديثة
عاـ ،ربقيق اعبامعة ؽبذه الرسالة ،إُف غٌت الربامج التعليميَّة اليت ّْ
كالكافية.
ىدفت دراسة الباحث إيلي حنُت ( ،)2014اليت ربمل عنواف" :قضايا النوعيَّة يف عدد من

الربامج يف اعبامعات العربيَّة  :دبلوـ اؽبندسة يف جامعة البلمند ،لبناف" ،إُف ربديد عناصر اعبودة
كالتحديات اليت تواجهها كليَّة اؽبندسة يف جامعة البلمند.
أيضا يف إطار قضايا النوعيَّة يف
ىدفت دراسة أخرل للباحث حسن صاٌف ( ،)2014ك ن
التعليم العاِف يف البلداف العربية ،إُف ربليل كاقع برنامج إدارة األعماؿ يف اعبامعة اللبنانيَّة كنوعيَّتها.
تضمنت ىذه الدراسة اليت ربمل عنواف" :قضايا النوعيَّة يف عدد من الربامج يف اعبامعات العربية :
َّ
اإلجازة يف إدارة األعماؿ يف اعبامعة اللبنانية" ،ربليل االستبياف الذم تَّ توزيعو على عينة من أساتذة
الكليَّة كطبلّٔا ؽبذا الغرض ،.كذلك كفق سبعة ؿباكر رئيسة ىي :األىداؼ ،إدارة الربنامج ،اؼبوارد
األكاديبية ،اؼبنهاج ،التعليم كالتقييم ،فرص التعلُّم ،كمستول اػبرهبُت.
قاـ الدكاترة علي عبد جاسم الزاملي كضبَتاء سليماف السليمانيَّة ككجيهة ثابت العاين ،من
جامعة السلطاف قابوس يف عيماف ،بدراسة تقويبيَّة لنظاـ تطوير األداء اؼبدرسي يف مدارس سلطنة
عيماف ،نيشرت يف آّلَّد  31العدد  2من يونيو  ،2012من ؾبلة العلوـ الًتبويَّة .سعت الدراسة إُف
تقومي نظاـ تطوير األداء اؼبدرسي ُّ
للتأكد من َّ
أف أنظمة العمل يف اؼبدارس تتوفَّر فيها الكفاءة كالفعاليَّة

اؼبطلوبة.
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نشرت آّلة العربيَّة لعلم اإلجتماع مقالة تصف اؼبرحلة األكُف ؽبذه األطركحة يف العدد ،25
الصادر يف شتاء  2014من صفحة  158إُف  ،181ربت عنواف" :تطوير تقييم األداء الًتبوم
للمدرسة اللبنانيَّة :مقاربة لبناء معايَت التقييم الذايت كإجراءاتو ك ُّ
ذبذرىا يف كاقع السياؽ احمللي".
من جهة أخرل ،كربت عنواف التقييم الًتبوم يف لبناف كيف اؼبنطقة العربيَّة كجدت الباحثة
دراسات ترّْكز على تقييم أداء التبلميذ.
اعبماؿ يف العاـ  ،2013كاليت ربمل العنواف
ىدفت الدراسة اليت قامت ّٔا الطالبة دينا َّ
التاِف،" An assessment of reading comprehension practice in Jordan" :
إُف تقييم مستول الكفاءة القرائية االستيعابية يف اللغة اإلنكليزيَّة للتبلميذ األردنيُت ،بوصفها لغة
أجنبية .كرَّكزت الدراسة على أنبيَّة الفكرة الرئيسة يف عمليَّة تدريس القراءة االستيعابية.
تضمنت دراسة الطالب أسامو عبد الغفار ؿبمد علي الشريف ،اليت قاـ ّٔا يف العاـ ،2007
َّ
كاليت ربمل عنواف" :تقومي أداء اإلدارة اؼبدرسيَّة يف مرحلة التعليم األساسي يف ضوء اإلذباىات العاؼبيَّة
اؼبعاصرة" ،صبع اؼبعلومات كالبيانات اؼبتعلّْقة بتقومي أداء اإلدارة اؼبدرسيَّة (اؼبدير) يف مرحلة التعليم
األساسي يف مصر .كىدفت ىذه الدراسة إُف معرفة كيف يبكن تقومي أداء اإلدارة اؼبدرسيَّة يف مرحلة
التعليم األساسي يف ضوء االذباىات العاؼبيَّة اؼبعاصرة يف الواليات اؼبتَّحدة األمَتيكيَّة كيف أسًتاليا،
كربديد عناصر القوة كنقاط الضعف يف منظومة تقومي أداء مدير اؼبدرسة يف مرحلة التعليم ىذه.
يف خبلصة األمرَّ ،
إف ما يكجد من دراسات كأحباث يف ؾباؿ التقييم كبرامج االعتماد ،بعض

الدراسات كاألحباث اليت تتناكؿ دبعظمها تقييم نتائج ربصيل التبلميذ ،أك تقييم أداء أفراد اؽبيئة
تقييما
ككل ن
التعليميَّة أك اإلداريَّة ،أك أداء اؼبدرسة من جوانب ؿبدكدة ،كليس تقييم أداء اؼبدرسة ٌ
تشاركيِّا.
أماـ ىذا الوضع ،ماذا يقوؿ عاَف الًتبية اغبديث عن مفهوـ "اؼبدرسة الفعَّالة"
اؼبوسسة الًتبويَّة
()Effective School؟ كما ىي اػبصائص األساسيَّة اليت تقضي بتصنيف َّ
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كمدرسة ناجحة كفعَّالة؟ كما ىي اؼبعايَت اليت ذبعل منها "ؾبتمع تعلُّم مهٍت"؟ كما ىو النمط القيادم
األمثل الذم يقود اؼبدرسة إُف حدكد النجاح بأقل كلفة فبكنة كبفعاليَّة أكرب؟
-5

أسئلة البحث

يف ىذا اإلطار العاـ لؤلطركحة ،تَّ اقًتاح آليات لتفعيل تطبيق التقييم الذايت للمدرسة
مستوحى من مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كمن مفهوـ القيادة التعليميَّة ،كما كرد ساب نقا ،كي يصار

من خبلؽبما إُف تطبيق معايَت جودة ّْ
متجذرة يف الواقع احمللي اللبناين .كبناءن على ذلك ترّْكز األطركحة
على األسئلة اآلتية كمن كجهة نظر أفراد آّتمع اؼبدرسي:

 .2ما ىي الرؤيةي العاؼبيَّة السائدة للمواصفات التنظيميَّة كالقياديَّة للمدرسة النموذجيَّة؟
 .0ما ىي معايَت اعبودة يف منظار األدبيَّات كاألحباث الغربيَّة اليت تتماشى كآّتمع احمللي
اللبناين ،كاليت من شأهنا أف تيسهم يف تقييم اؼبدرسة اللبنانيَّة كتطويرىا ،كربسُت مبط القيادة
فيها؟
 .3ما ىي اآلليات اؼبناسبة لتطبيق ىذه اؼبعايَت يف اؼبدرسة اللبنانيَّة اػباضعة لؤلطركحة؟
وشرات اليت تصنّْف اؼبدرسة اللبنانيَّة بالناجحة حبسب رأيهم؟
 .4ما ىي اؼبعايَت كاؼب ّْ
مصادر اؼبعلومات البلزمة ،كاألدكات اؼبناسبة لعمليَّة تقييم اؼبدرسة اللبنانيَّة؟
 .5ما ىي
ي
كمكونااها؟
 .6ما ىي رؤية أفراد آّتمع اؼبدرسي اللبناين للمدرسة النموذجيَّة ّْ
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الفصل الثاني
مراجعة األدبيَّات
 -1اإلطار النظرم ؼبوضوع البحث كارتباطو بالتطوير
اؼبوسسة التعلُّميَّة Learning Organization
أ)
َّ

 .1مواصفات "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" Professional Learning
Community

ب)

القيادة التعليميَّة Instructional Leadership
 .1النظريَّة البنائيَّة Constructivism
 .2القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة Distributed Leadership
 .3القيادة التحويليَّة Transformational Leadership
 .1القيادة التعليميَّة Instructional Leadership

ج)

السياؽ الثقايف للمدرسة School Culture

د)

نسق اؼبدرسة الًتبوم School System

 -2اؼبصطلحات العلميَّة العائدة ؼبيداف البحث
أ)
ب)

مفهوـ "اؼبدرسة الفعَّالة" Effective School

اؼبوسسة التعلُّميَّة Learning Organization
مفهوـ َّ

ج)

مفهوـ التعلُّم الذايت اؼبستمر Lifelong Learning Concept

د)

النظريَّة البنائيَّة Constructivism

ق)

مفهوـ القيادة التحويليَّة Transformational Leadership

ك)

مفهوـ القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة Distributed Leadership

ز)

مفهوـ القيادة التعليميَّة Instructional Leadership

ح)

مفهوـ التمكُت Empowering
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Professional Collaboration مفهوـ التعاكف اؼبهٍت

)ط

Participatory Evaluation مفهوـ التقييم التشاركي

)م
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الفصل الثاني
مراجعة األدبيَّات
 -1اإلرطار النظري لموضوع البحث وارتبارطو بالتطوير
كربديدا مقاربة "التقييم الذايت التشاركي"
تعتمد األطركحة منهجيَّة للتقييم،
ن
( )Participatory Self-Evaluationلتضع من خبلؽبا خطَّة شاملة لتقييم األداء العاـ
للمدرسة ،تشرؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي فيها ( ،)Sergiovanni, 2007كيتجاكب ىذا التقييم مع
حاجة اؼبدرسة اؼبطلوب تقييم أدائها .كقد نادل ركبَت ستايك ّٔذا النموذج التقيمي ( Stake,

 ،)1975; 1980كمن بعده غوبا كلينكولن ( )Guba & Lincoln, 1989; 1991كغَتىم من
الباحثُت يف ؾباؿ مقاربة التقييم الذايت التشاركي كمنافعو ( & Earl, 2004; Zukoski,

 ،)Luluquisen, 2005كما أفاد فيتزباتريك كزمبلؤه ( .)Fitzpatrick et al., 2011كىو
مبوذج يعتمد على إشراؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي يف ربديد خطوات عمليَّة التقييم كآلية تنفيذىا،
كيسعى إُف ترؾ تأثَت إهبايب على تطوير عناصر آّتمع اؼبدرسي .اؼبميَّز يف ىذا النموذج التقيمي ىو
إدخاؿ كجهات نظر األفراد اؼبزاكلُت للممارسات اؼبدرسيَّة كعنصر مشارؾ يف عمليَّة التقييم .بذلك
دكرا تفاكضينا يتبع حاجات أفراد آّتمع اؼبدرسي كآراءىم ،بدالن من أف
يصَت دكر اؼبقيّْم اػبارجي ن
يتفرد حصرينا بقياس اؼبمارسات ،كيصف الواقع ،كإصدار األحكاـ اؼبربمة حبقّْهما.
َّ
من شأف مقاربة التقييم الذايت التشاركي ىذه أف تدفع األفراد للوقوؼ على نقاط القوة كنقاط
الضعف يف اؼبدرسة ،ككشف مدل ربقُّق األىداؼ الًتبويَّة فيها ،كدرجة صبلحيَّة العمليَّة التعليميَّة.
تودم إُف أف ّْ
اؼبوسسة
أيضا أف ّْ
يشكل أفراد آّتمع اؼبدرسي قناعات راسخة حباجات َّ
كمن شأهنا ن

التعليميَّة للتطوير .توصي ىذه اؼبقاربة دبقًتحات دقيقة تليب حاجات التطوير لدل اؼبدرسة كلدل
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معا،
أفراد ؾبتمعها .بذلك تكوف عمليَّة التقييم الذايت يف اؼبدرسة عمليَّة تشخيصيَّة كعبلجيَّة يف آف ن

ككل كفق األصوؿ الًتبويَّة اغبديثة.
تستلزـ كضع برنامج ؿبكم ّْ
يطور نسق اؼبدرسة الًتبوم ٌ

موسسة تعلُّميَّة"
تتحوؿ بيئة اؼبدرسة احملليَّة إُف " َّ
بنتيجة تطبيق ىذا النهج التشاركي يبكن أف َّ

( ،)Learning Organizationتقودىا قيادة تعلُّميَّة ()Instructional Leadership
جوىا ُّ
فيتزكد أفراد آّتمع اؼبدرسي دبقًتحات
التفكر كالتعاكف (َّ .)Earl, 2004
تشاركيَّة ،كيسود َّ
تسهل عليهم إدخاؿ التحسينات البلزمة على أداء اؼبدرسة كعلى عمليَّيت التعلُّم
كاسًتاتيجيَّات ّْ

كالتعليم .فما ىي ىذه النماذج كالنظريَّات كما ىي مبادؤىا الًتبويَّة ،ككيف ترتبط مفاىيمها دبوضوع
األطركحة؟
يتطلَّب تطبيق معايَت اعبودة يف اؼبدرسة اللبنانيَّة كالسعي لتحويلها إُف ؾبتمع تعلُّمي أربعة
تتضمن:
عناصر رئيسة تعرضها ىذه األطركحة ضمن مراجعة األدبيَّاتَّ .
كربديدا
وسسة التعلُّميَّة (،)Learning Organization
أوالً :أف تيبٌت حبسب مبادئ اؼب َّ
ن
حبسب مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" (.)Professional Learning Community
التطور ،ىي
ثانيًا :ربتاج ىذه َّ
اؼبوسسة التعلُّميَّة ،بطبيعة اغباؿ ،إُف قيادة بارعة تقودىا كبو ُّ
أيضا بالقيادة للتعلُّم
القيادة التعليميَّة ( )Instructional Leadershipأك ما ييعرؼ ن
اؼبوسسة ،كتتكامل معها.
( )Leadership for Learningاليت تنسجم مبادؤىا مع مفهوـ ىذه َّ
ثالثًا :ينجح آداؤىا حُت تنسج مفاىيم اعبودة يف السياؽ الثقايف كاحمللّْي اػباص للمدرسة
( ،)The School Cultureكذبمع أفراد ؾبتمعها حوؿ و
عمل تعاكين مشًتؾ ،كرؤية كاحدة.
إطارا
رابعاَّ :
ً
يتكوف ،بتطبيق ىذه اؼبفاىيم كنسجها يف اإلطار الثقايف الًتبوم الفريد للمدرسة ،ن
يدا ّٔيكليَّتو ،كاضح اؼبعاَف وبدّْد النسق الًتبوم اػباص للمدرسة ( Building School
تربوينا فر ن
.)System
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ؤسسة التعلُّميَّة Learning Organization
أ) الم َّ

كربديدا
اؼبوسسة التعلُّميَّة" (،)Learning Organization
إختارت األطركحة مبادئ " َّ
ن
مبوذج "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( )Professional Learning Communityحبسب سنغي
( ،)Senge, 1990, 2000, 2006كديفور ( ،)Dufour, 2004كىورد (،)Hord, 2004
كىورد كسومرز ( ،)Hord & sommers, 2008لتكوف مبادؤه القاعدة األساسيَّة لتطوير بيئة
موحدة ،كمتعلّْمة باستمرار ،من خبلؿ بناء معايَت التقييم اؼببدئيَّة اليت
اؼبدرسة كربويلها إُف صباعة َّ
ستيعتمد يف تقييم اؼبدرسة اللبنانيَّة .ذبدر اإلشارة إُف َّ
أف "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( Professional
اؼبوسسة التعلُّميَّة" ( Learning
 )Learning Communityىو كجو من كجوه " َّ

 .)Organizationتيطلق األكساط الًتبويَّة احملليَّة كالعربيَّة عبارة "مجتمع التعلُّم المهني" على
ؾبتمعات اؼبدارس اليت يتشارؾ أفرادىا بصورة منظَّمة لتحقيق التحسُت اؼبستمر ،كفق حاجات آّتمع
موحدة.
توحده رؤية مشًتكة ،كأىداؼ َّ
اؼبدرسي الذم ّْ
.1

مواصفات

"مجتمع

التعلُّم

المهني"

Learning

Professional

Community

يطوركف قدرااهم كإمكانات
يتألَّف ىذا آّتمع حبسب ىوالء الًتبويُت من ؾبموعة أشخاص ّْ
تبلميذىم باستمرار .كيبيّْز تفاعل ىوالء األشخاص ،صفات أساسيَّة ىي :اعتماد رؤية كقيم مشًتكة،

كتبٍت قيادة تشاركيَّة ،كتعلُّم تعاكين مستمر ؼبدل اغبياة ،كتفكَت إبداعي ،كتعلُّم تعاكين/صباعي
ٌ
( )Collegial Learningيرتكز على تبادؿ نتائج اؼبمارسات الفرديَّة ،كتوفَت ظركؼ داعمة

سَتجيوفاين
التطور اؼبستمر ( .)Senge, 1990, pp.5-16كقد اعترب
ّْ
للتعلُّم كللنجاح ك ُّ
(َّ )Sergiovanni, 1996
أف آّتمع التعلُّمي ىو دبثابة مركز استقصاء يتساءؿ أفراده حوؿ مسائل
مشًتكة ،كيتحقَّقوف باستمرار من األمور كطريقة للتعلُّم كللوصوؿ إُف اؼبعرفة ( Sergiovanni,
اؼبوسسة التعلُّميَّة اليت نادل ّٔا سنغي ( Senge,
 .)1996, pp. 39-40زبطى
ّْ
سَتجيوفاين تعريف َّ

اؼبوسسة إُف فكرة اعبماعة أك "آّتمع" ( ،)Communityك َّ
حدد
 ،)1990كانتقل ّٔا من فكرة َّ
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ىذا آّتمع على أنَّو ؾبموعة يرتبط أفرادىا بوحدة متناغمة شبيهة بارتباط أعضاء األسرة اؼبتقاربة
موحدة ،كعبلقات ذبمع األفراد
( .)Sergiovanni, 1994تتنظَّم اعبماعة ىذه ،برأيو ،حوؿ فكرة َّ
يتكوف من القيم اؼبشًتكة
بعضهم ببعض .كينتج عن ىذا الرباط إطار إجتماعي (َّ )Social Frame
اؼبوحدة كاغبياة اؼبشًتكة (.)Sergiovanni, 1996, pp. 46-51
كالرؤية َّ
تيعترب الرؤية اؼبشًتكة يف "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،خارطة الطريق اليت يعتمد عليها أفراد آّتمع
اؼبدرسي الواحد لكي وبدّْدكا يكجهة مسَتاهم الًتبويَّة اعبماعيَّة فبل ىبطئوف ،تشرح ماناس
اؼبوسسة الًتبويَّة ،كتسهم يف
( .)Manasse, 1985تضفي ىذه الرؤية اؼبشًتكة حياةن على عاَف َّ
كتطور عمليَّيت التعلُّم كالتعليم لديهم (.)OECD, 2009
رسم اؼبستقبل اؼبشًتؾ فيما بُت أعضائوّْ ،

رَّكزت ىورد كسومرز مواصفات ىذا آّتمع التعلُّمي كمبادؤه،)Hord & Sommers, 2008( ،
كشدَّدتا على تغيَت مبط تفكَت األفراد ،كعلى توفَت عبلقات أفقيَّة ذبمع بينهم ،كتوفَت شبكة تواصل
يسهل اؼبشاركة الفاعلة يف صنع القرارات ال سيَّما تلك اؼبتعلّْقة
تيسهم يف إيصاؿ اآلراء بشكل ّْ

دببادرات التطوير (.)Hord & Sommers, 2008, pp. 8-10
عدَّدت كار كزمبلؤىا ( )Carr et al., 2008مواصفات اعبماعة التعلُّميَّة ( Learning

تتضمن اآليت:
 )Communityيف اؼبدرسة خبمس مواصفات َّ
موحدة ككفاءة صباعيَّة كلغة مشًتكة ترّْكز
قيما ثابتة كرؤية َّ
 .1هبمع أفراد آّتمع اؼبدرسي ن
على قباح التبلميذ.

تتعزز ثقافة اإلبداع كاالستقصاء كاإلنفتاح على األفكار اعبديدة بُت أفراد آّتمع
َّ .2
اؼبدرسي من خبلؿ تفعيل اغبوار يف ما بينهم.
 .3يشارؾ األفراد بصدؽ كأصالة بتحقيق اإلجراءات اؼبتوافق عليها.
كوف ؽبم اإلطار اؼبناسب الذم ّْ
وبفز
فرصا عديدة لؤلفراد كي ّْ
 .4يوفّْر آّتمع التعلُّمي ن
ُّ
التفكر كاغبوار يف ما بينهم.
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يوجو قادة آّتمع التعلُّمي الطاقات كاؼبصادر اؼبتوفرة صوب ربقُّق األىداؼ ( Carr
ّْ .5

.)et al., 2008, pp. 62-63
شدّْدت كار كزمبلؤىا ( )Carr et al., 2008على دكر األفراد يف ربقيق التعاكف مع أفراد
كل
آّتمع اؼبدرسي كتطوير العمل الفريقي يف ما بينهم،
خصوصا الذين ىم يف موقع القيادة كيف ّْ
ن
اؼبستويات .يتطلَّب منهم ىذا التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationتوزيع اؼبهاـ
خصوصا عبهة صنع القرار ( Carr et
كتفويض الصبلحيَّات كبعض من السلطة اؼبنقولة لآلخرين
ن

.)al., 2008, pp. 65-66

يتطلَّب بناء آّتمع التعلُّمي يف اؼبدرسة ،برأم اليربمن كزميلو ميلَت ( & Lieberman
أمورا تتطابق مع ما كصفتو كار كزمبلؤىا ( Carr et
 )Miller, 1999على لساف سَتجيوفاين ،ن

 )al., 2008كىي اآلتية:

اؼبوحدة كاضحة للجميع
أ) تكوف القيم اؼبشًتكة كالنيظم َّ
يتعرؼ األفراد على حيثيَّات التغيَت اغباصل يف اؼبدرسة كيفهموا تطبيقاتو
ب) َّ

مهمة صباعيَّة مشًتكة
ج) تكوف القيادة كالتعلُّم َّ

يعزز األفراد مشاعر األمل كاغبماس كااللتزاـ
د) ّْ
أضاؼ اليربمن كزميلو ميلَت ( )Lieberman & Miller, 1999بعض البنود اؼبختلفة كىي
اآلتية:
أ) تيدعم عمليَّة تعلُّم أفراد ىيئة التدريس خارج اؼبدرسة
التطور اؼبهٍت يف حياة اؼبدرسة
ب) ينخرط ُّ
يتكوف توازف بُت القول اؼبتنافسة
ج) َّ

د) تتوفَّر الظركؼ اليت تدعم اغبقائق اإلجتماعيَّة للتعليم ( & Lieberman

.)Miller, 1999, in Sergiovanni, 2001, p. 147
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يتميَّز آّتمع التعلُّمي ،حبسب بيًت سنغي ( ،)Senge, 2000ب َّ
كل العاملُت فيو
أف َّ
قادرين على تعزيز كعيهم ،كتطوير قدرااهم باستمرار ،مع االىتماـ بتطوير قدرات اآلخرين كإمكانااهم
تشجع ثقافة التعلُّم،
خصوصا التبلميذ منهم .كيصف اإلداريوف كاؼبعلّْموف اؼبنتسبوف إُف اؼبدرسة اليت ّْ
ن

كوبسن من تعلُّم
َّأهنم على قناعة بأنبيَّة أف يكونوا متعلّْمُت مدل اغبياةّْ ،
فيعزز ذلك من أدائهم ّْ
التبلميذ (.)Senge, 2000, p. 6
يعرؼ ريتشارد ديفور ( )Dufour, 2004ىذا آّتمع على أنَّو ؾبموعة من األشخاص
ّْ
يشرع أفراد آّتمع اؼبدرسي،
مرتبطُت بالعاَف احمليط ّٔم ،كيسود عبلقااهم التفاعل اؼبتواصل كالبنَّاءّْ .
حبسب ديفور ،أبوأّم كفبارسااهم لكي يفحصها زمبلؤىم ال ليلقوا اللوـ عليهم كاالنتقادَّ ،إمبا لطرح
التساؤالت كالتعلُّم كالتحسُت .قد حدَّد ديفور خصائص ىذا آّتمع كاآليت:
 يعمل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة يف فريق كاحد تسود فيو ثقافة التساؤؿ كالعملاعبماعي.
كتطونرا.
فرصا للتنمية اؼبهنيَّة اليت تنعكس على اؼبمارسات إهبابنا ُّ
 ييوفّْر ىذا آّتمع ن يظهر ارتفاع ملحوظ يف مستول ربصيل التبلميذ ،كيبكن قياسو كرصد أدلَّة حسيَّةلتطوره.
ُّ

يتحوؿ أفراد اؽبيئة التعليميَّة كالقياديَّة إُف متعلّْمُت يف مناخ من االحًتاـ كااللتزاـ الفردم
َّ
كاعبماعي للتعلُّم (.)Dufour, 2004
يتميَّز آّتمع التعلُّمي أنَّو ؾبتمع تفاعلي ،حبسب قوؿ سنغي ( )Senge, 1990على لساف
ظبيث ( ،)Smith, 2001ك َّ
يودم إُف تغيَت ذىنيَّة األفراد فيو كف نقا ػبربااهم
أف ىذا التفاعل يبكن أف ّْ
التعليميَّة اؼبكتسبة ،كانطبلقنا من نتائج اختبارااهم التطبيقيَّة .كيتَّصف تفاعلهم دبيزات ثبلث ىي:
 التعلُّم مدل اغبياة، التفكَت اإلبداعي،51

 التعلُّم التعاكين.يطرح ىذا التفاعل ديناميكيَّة جديدة ترّْكز على كيفيَّة بناء ؾبتمع مدرسي تعلُّمي من أكلوياتو تطبيق
مفهوـ التعلُّم الذايت اؼبستمر .فآّتمعات اؼبهنيَّة للتعلُّم ىي كسيلة يستخدمها القائد ليبٍت ثقافة التعلُّم
كالبحث كالنمو الفردم كاعبماعي اؼبستمر .يعتمدىا طريقة جديدة للتفكَت تفسح يف آّاؿ أماـ
صبيع األفراد للعمل كفريق تعاكين ،كازباذ القرارات اعبماعيَّة ،كتوزيع القيادة على اعبميع ( Senge,

.)1990
بلور ىورد كسومرز ( )Hord & Sommers, 2008مفهوـ آّتمع التعلُّمي على أنَّو
ؾبتمع يعتمد أفراده التعاكف كاغبوار كسيلة للتطوير ،كيرّْكز على استدامة التعلُّم لديهم ،كؼبدل اغبياة.
ػ"اؼبوسسة التعلُّميَّة" أك بػ"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" يف اإلطار الًتبوم ،ىو بناء ثقافة تعلُّم
فاؼبقصود بػ َّ
مستمر ،يرتكز تطبيق مفهومها ،من جهة ،على تغيَت مبط التفكَت بُت األفراد ،كعلى توفَت عبلقات
صبيعا ،ككلّّ حبسب موقعو ككفاءتو،
أفقيَّة متساكية بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي ،إذ تأخذ القيادة بآرائهم ن

ليحدث التطوير ( .)Hipp, & Huffman, 2010كيتطلَّب بناء ثقافة التعلُّم اؼبستمر من جهة

التطور اؼبهٍت اؼبناسب غباجات األفراد ،كأف يينسج
أخرل ،أف يعمل قادة آّتمع التعلُّمي على توفَت ُّ
يف سياؽ مدرستهم احمللي .كبرأم دراغو-سفرسوف ( )Drago-Severson, 2004يرتكز تطوير
األفراد ىذا على أربعة أعمدة رئيسة ىي:
 تكوين العمل التشاركي كالفريقي بُت األفراد كتشجيعو، -منح أفراد ىيئة التدريس أدك نارا قياديَّة،

 االلتزاـ بنشاطات إستقصائيَّة صباعيَّة، اعتماد اإلرشاد لتوسيع اآلفاؽ (.)Drago-Severson, 2004, pp. 17-18معا يف آّتمع
َّأما حبسب ىيب كىوفمن ( ،)Hipp & Huffman, 2010يتعلَّم األفراد ن

التعلُّمي من خبلؿ ما يتشاركوف بو من آراء كخربات ككفاءة ،حيث أنَّو يتبٌت اعبميع ثقافة التعلُّم
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عمدا .فمن خبلؿ التطبيقات
اؼبستمر ،كيقدّْركهنا ،كيدعموف تطبيقها ،كيلتزموف صباعينا دببادئها ن
العمليَّة يف اؼبدرسة كاإلطار التعلُّمي كمواصفات آّتمع التعلُّمي الواردة ساب نقا ،يتعلَّم األفراد شرط أف

يرتبط عملهم حباجات تبلميذىم التعلُّميَّة .يعترب ىيب كىوفمن أف ىذا آّتمع بًتكيبتو اػباصة
ككل ،باإلضافة إُف أنَّو
كمبادئو العامة يسهم يف تطوير عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ّْ
كوبسن أداء اؼبدرسة ٌ
وبوؿ التبلميذ إُف متعلّْمُت ناجحُت (.)Hipp & Huffman, 2010, pp. 13-21
ّْ
كل
وبفّْز آّتمع التعلُّمي اؼبمارسات القياديَّة بُت أعضاء آّتمع اؼبدرسيّْ ،
كيوزعها على ّْ
كيسهل التعلُّم اؼبستمر بُت األفراد .كيوّْكد كرانستوف (َّ )Cranston, 2009
أف القادة
اؼبستوياتّْ ،

وبدّْدكف بعض آّاالت األساسيَّة لنجاح مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" يف السياؽ الثقايف للمدرسة.
سبتاز مبادئ ىذا آّتمع َّ
بأهنا:
التطور،
 عمليَّة ( )processربمل يف طيااها بذكر ُّ ترّْكز على العبلقات التواصليَّة كالتعاكنيَّة بُت األفراد ،كعلى الثقة ،كالركح اعبماعيَّة، -ربفّْز التعلُّم اؼبستمر لدل األفراد،

 -تنبثق من مواقف مسوكلة لؤلفراد عبهة عمليَّة التعليم،

كوف لدل القادة مفاىيم التعلُّم من خبلؿ نتائج تقييم أداء أفراد ىيئة التدريس،
 ت ّْ -تتأثَّر بتفاعل العبلقات يف ما بُت األفراد كبُت قاداهم بسبب نتائج التقييم،

 -الدعم النُّظمي ( )Structural Supportsيسمح بنجاح ىذه العمليَّة ( Cranston,

.)2009
يلتقي توصيف ىورد كسومرز ( )Hord & Sommers, 2008ؽبذا آّتمع التعلُّمي
بتوصيف ديفور ( ،)Dufour, 2004إالَّ َّأهنما ىبتصرانو خبمسة كظائف أساسيَّة يقوـ ّٔا األفراد
كىي اآلتية:
 .2إعتماد رؤية كقيم مشًتكة ()Shared vision & values
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تبٍت قيادة تشاركيَّة داعمة ()Shared and Supportive leadership
ٌ .0
 .3التعلُّم اعبماعي ()Collective learning

 .4توفَت ظركؼ داعمة لتحقيق ما سبق عرضو ()Supportive conditions
 .5تبادؿ نتائج اؼبمارسات الفرديَّة (Hord & ( )Shared personal practice

.)Sommers, 2008, pp. 8-16
تشدّْد ىورد ( ،)Hord, 1997; 2004من خبلؿ مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،على
التعلُّم اعبماعي ( )Collegial Learningضمن فريق العمل الواحد .يعمل برأيها أعضاء ىذا
آّتمع على ربسُت فعاليَّتهم من خبلؿ تطبيق التعلُّم التعاكين/اعبماعي .فاحملور الرئيسي يف ىذه
اعبماعة ،تضيفَّ ،إمبا ىو يف إستمراريَّة تعلُّم احملًتفُت كاؼبهنيُّْت كلكن بشكل صباعي ( The
معا ال
 ،)professionals in the schoolكضمن الفريق الًتبوم الذم يعملوف معو .فالعمل ن
كل عضو يف اؼبدرسة القياـ ّٔاَّ ،إمبا يلزمهم بدرس اغبيثيَّات
يعٍت فقط ربديد اؼبهارات اليت هبب على ّْ
التمرس
معا كبدقة،
ُّ
للتوصل إُف االختيارات األفضل لنجاح تطبيق اؼبهارات اؼبقصود ُّ
كاؼبتطلبات ن
معا ( Robbins & Alvy, 1995, pp. 133-
عليها ،كاكتساب الكفايات البلزمة للنجاح ن
 .)135فاعبماعة التعلُّميَّة ربدّْد مضموف التعلُّم كفق حاجة اؼبتعلّْم ،كذلك من خبلؿ تطبيق
غبل اؼبشاكل اؼبستجدَّة كللتطوير اؼبتواصل ( continuous inquiry
االستقصاء كالتعلُّم اعبماعي ّْ
 ،)& improvementكمن خبلؿ تفويض الصبلحيَّات القياديَّة ( Riedlinger in Hord,

 .) 2004, pp. 111-113بتعبَت آخر ،يوفّْر االستقصاء ؽبوالء األفراد أداة مناسبة تساعدىم على
الرقي دبهنتهم ،كتدفعهم إُف ُّ
التفكر ( )Reflectingيف فبارسااهم اؼبهنيَّة كربديد الصعوبات
معا على حلّْها .كما أف دراستهم للواقع ّْ
سبكنهم من ربديد أفضل
كالتحديات اليت تواجههم ،كالعمل ن

اؼبمارسات الًتبويَّة ،كبالتاِف يكونوف قادرين على كضع معايَت تسمح بإعداد نظاـ مساءلة ؼبمارسااهم
التطور.
ينقيها من الشوائب كيدفع ّٔا إُف ُّ
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يتحوؿ األفراد ضمن آّتمع التعلُّمي إُف أفراد ناشطُت ( )active agentيف إدارة العمليَّة
َّ
التطويريَّة الًتبويَّة ينظّْموف مضموهنا ،كيقيّْموف مسارىا باستمرار للوصوؿ إُف تطوير مدرستهم .نستنتج

َّ
الًتبويُت ذبمعهم رؤية كاحدة مشًتكة تساعدىم على التفاعل مع
أف آّتمع التعلُّمي ؾبموعة من
ّْ
موسسة كيشعركف باالنتماء إليها ،تيتاح ؽبم من
بعضهم كمع العاَف احمليط ّٔم ،يعملوف كفريق ضمن َّ
خبلؽبا الفرص الكتشاؼ اؼبعرفة كإنتاجها كتطبيقها .كيتَّصفوف بأف لديهم القدرة على البحث
كحل مشكبلاهم بإبداع ،كللتعلُّم اؼبستمر
معا ،كالدافعيَّة لتنمية معارفهم ككعيهمّْ ،
كالتخطيط كالتنفيذ ن
كاالنفتاح على اآلخرين ،كتطوير أدائهم ،كبالوقت عينو تفعيل كعي كمعارؼ اآلخرين من زمبلء

كتبلميذ .ال شك يف َّ
أف ىذا النمط من آّتمع يتطلَّب قيادة جريئة توفّْر بيئة لبلستقصاء كالبحث
كتشجع األفراد على العمل التشاركي من أجل تعلُّم أفضل.
اعبماعيّْ ،

ال بد أف يعي أعضاء آّتمع اؼبدرسي ،من خبلؿ ىذا التعريف للمجتمع التعلُّمي ،السيَّما

كل فرد فيو من جهة ،كتكامل أدكار آّموعات من جهة أخرل .كيبقى
اإلداريُّوف منهم ،أنبيَّة دكر ٌ
ؼبدير اؼبدرسة الدكر األساس يف توجيو مسَتة أفراد ىذا آّتمع كبو ربقيق األىداؼ اؼبشًتكة ( Hord

دكرا
 .)& Sommers, 2008, pp. 27-30كيعترب موريف ( )Murphy, 2006أ َّف للقائد ن
ؿبورينا يكمن يف أف هبمع أفراد ؾبتمع مدرستو حوؿ بناء الرؤية اؼبشًتكة ؽبم ( Murphy, 2006,
 .)p. 51توّْكد ليندا المربت ( )Lambert, 1998, pp.5كغَتىا من الًتبويُّْت أف مفهوـ القيادة

ككل ،ؽبذا تعترب
يف "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" مفهوـ يتخطى الفرد ،فهو مفهوـ ينخرط يف حياة اؼبدرسة َّ

المربت (َّ )Lambert, 1998
كل فرد يف اؼبدرسة ىو قائد يف موقعو .كيًتتَّب على مدير اؼبدرسة
أف َّ

برأم الًتبويُت ،أف يوفّْر الظركؼ ألفراد ؾبتمع مدرستو اليت تسهم يف بناء القدرات القياديَّة لديهم،
فيعزز مهارات االستقصاء كاغبوار كالتعاكف ك ُّ
كل فرد يف اؼبدرسة.
ّْ
معا ،فتصَت القيادة مسوكليَّة ّْ
التفكر ن
معا ،فتصَت
ككلُّ فرد بدكره يساعد اآلخر على أف يكوف ن
معا كيتعلَّموف ن
قائدا فاعبلن يف موقعو يعملوف ن

القدرات القياديَّة اؼبكتسبة لديهم اإلطار الراسخ للتطوير اؼبستداـ ( & Ackerman

 .)Mackenzie, 2006ذبد بعض الدراسات َّ
أف الكثَت من اؼبدارس تستصعب تطبيق ىذا اؼبفهوـ
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متعددة كاػبوؼ من تغيَت
القيادم اعبديد الثورم يف عاَف الًتبية ،كتربط ىذه الصعوبات بعوامل ّْ
الثقافة كالعادات اؼبوركثة ،كغياب الثقة كاألماف كالتعاكف كاؼبشاركة كالدعم كاؼبساندة كالتوجيو ،كعدـ
اعتماد التخطيط العملي القائم على دراسة الوضع اغباِف باإلستناد إُف األحباث اإلجرائيَّة ،كحصر
األفراد ضمن حدكد كظيفتهم كعدـ إشراكهم يف القيادة.
َّ
أكدت كاِف غرنت كزمبلؤىا ( & Grant, Gardner, Kajee, Moodley,
أف فكرة اؼبعلّْم القائد ّْ
 ،)Somaroo, 2010كغَتىم من الباحثُتَّ ،
متجذرة يف مفهوـ القيادة اؼبوزَّعة
اليت تعترب َّ
حكرا على األفراد الذين ىم يف السلطة ،إمبا بإمكاهنا أف تكوف مشًتكة
أف القيادة ليست ن
كموزَّعة على مستويات عديدة يشغلها األفراد يف اؼبدرسة ( & Johnston, 1993 ; Muijs

;Harris 2003, pp. 442-444; Scribner, Sawyer, Watson, & Myers, 2007

َّ .)Frost, 2008; Hulpia et al., 2009b; Grant et al., 2010
أكد الكثَت من الباحثُت
التطور باستمرار ،ؽبي
الًتبويُّْت أ َّف َّ
اؼبوسسات التعلُّميَّة اليت بإمكاهنا ربسُت أدائها كاحملافظة على ىذا ُّ
موسسات تسعى إُف جودة تربويَّة عالية كترعى مبادئ "اؼبدرسة الفعَّالة" ()Effective School
َّ
كربديدا مفهوـ آّتمع التعلُّمي ( & Mayer, Mullens, & Moore, 2000; Muijs
ن
 .)Harris, 2003يف ظل ىذا آّتمع يتمتَّع أفراد ىيئة التدريس بالقدرة على القيادة أم اؼبشاركة
يف صنع القرارات ،كذبمعهم أىداؼ مشًتكة ،كيقوموف بأعماؿ تعاكنيَّة من أجل ربسُت ـبرجات
عملهم الًتبوم (.)Harris & Lambert, 2003
تيثبت ىذه النظريَّات َّ
أف "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" يوفّْر ثقافة تفاعليَّة يدرؾ من خبلؽبا أفراد
يعزز ىذا اؼبوقف
آّتمع اؼبدرسي َّأهنم متعلّْموف ؼبدل اغبياة ،كأنَّو تقع على عاتقهم مسوكليَّة التطويرّْ .
كيطوره باستمرار .كال تنجح ىذه العمليَّة إالَّ بتضافر اعبهود ،كتضامن
من أدائهم الًتبوم كالتعليميّْ ،
األفراد ،كتكامل األدكار ،كتناغم أىدافهم لتحقيق خطوااهم اإلصبلحيَّة يف اؼبدرسة من جهة،
كلتحسُت نتائج ربصيل التبلميذ من جهة أخرل (Hord & Sommers, 2008, pp. 130-

.)131
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يرتكز التعلُّم التشاركي على تبادؿ اػبربات اؼبهنيَّة كالشخصيَّة بُت أعضاء ىذا آّتمع ،من
خبلؿ تطبيق كسائل اإلستقصاء اعبماعي ،ك ُّ
التفكر ،كاغبوار ،كالتقييم اؼبستمر ،كغَتىا من الوسائل
التعاكنيَّة اليت تعزز اؼبشاركة .كّٔذا يصَت القادة يف اؼبدرسة ،برأم ديفور (،)Dufour, 2004
داعمُت للمعلّْمُت ،فاسحُت يف آّاؿ أمامهم لتسلُّم األمور الًتبويَّة يف الصفوؼ ،كماكبُت إياىم

الصبلحيَّات ّْ
كمشجعينهم على أخذ اؼببادرات الكفيلة بتحسُت التعلُّم
الزباذ القرارات اؼبناسبة،
ّْ
لديهم ،كلدل تبلميذىم .تش ّْجع ىذه اؼبواقف ،اؼبعلّْمُت كالتبلميذ على عدـ اػبوؼ من الوقوع
تعزز لديهم الشعور َّ
أف التعلُّم وبتّْم اػبطأ كالتجربة ،كيساعد على استمرار اؼبعرفة ،كما
باألخطاء ،ك ّْ

يفيد الدكتوراف يف كليَّة الًتبية يف جامعة اإلمارات العربيَّة حيدر كؿبمد ،يف حبثهما حوؿ دكر اؼبدرسة

يف بناء ثقافة التعلُّم (حيدر كؿبمد .)2006 ،وبتّْم التعلُّم اؼبستمر على صاحبو التجدُّد اؼبستمر من
غبل اؼبشكبلت اؼبستجدَّة ،كإعادة النظر يف طرائق التقييم لتليب
خبلؿ صنع القرارات اؼبناسبة ّْ
يتم ذلك ،برأيهما ،باالنتقاؿ من الثقافة اؽبرميَّة
متطلّْبات التعلُّم النشط كلتحسُت النتاج
األكاديبيُّ .
ٌ
كتعززىا ،كباعتماد البحث اعبماعي كاإلجرائي،
إُف الثقافة األفقيَّة اليت تبٍت ثقافة التعلُّم يف اؼبدرسة ّْ
اؼبتنوعة ،كالعمل ضمن
كالًتكيز على تطوير طرائق التعلُّم التعاكين لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي بفئاتو ّْ

الفرؽ التعاكنيَّة ّٔدؼ ربسُت تعلُّم اؼبتعلّْمُت (حيدر كؿبمد.)2006 ،

اؼبوسسة التعلُّميَّة حبسب الكثَت من الباحثُت كما تفيد ركىويت ( Leithwood,
تدعم َّ

 )Chapman, Corson, Hallinger, & Hart, 1996تعلُّم األفراد كآّموعات اؼبستمر،
كتسهم يف تطوير أدائهم ،كتعمل جنبنا إُف جنب معهم ،كما كتتفاعل بسرعة مع التغيَتات ،كتتعلَّم
من خربات اآلخرين ،كتطرح على بساط البحث كاؼبساءلة مبط عملها .تومن ركىويت َّ
أف ؾبتمعها يف
حركة ديناميكيَّة متواصلة فهذا يعٍت أنَّو عرضة للخطأ ،لذلك تقبل األخطاء على َّأهنا مصدر للتعلُّم

اؼبوسسة
( .)Ruohotie in Leithwood et al., 1996, pp. 440-442تتطلَّب مواصفات َّ

التعلُّميَّة تضيف ركىويت؛ ثقافة تتبٌت مفهوـ التعلُّم اؼبستمر الذم هب ّْهز بٌت ربتيَّة تدعم التعلُّم للجميع،
كيسهل التجارب اليت يقوـ ّٔا األفراد ،ك ّْ
يبكنهم من استعماؿ اؼبعلومات
كيدعم اإلختبارات
ّْ
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اؼبوسسة التعلُّميَّة ،برام
اؼبوسسة .كتسعى القيادة يف ىذه َّ
كمشاركتها مع اآلخرين حبريَّة ّٔدؼ تطوير َّ

ركىويت ،إُف ربديد الرؤية اؼبشًتكة ،كتعمل على أف تكوف مثاالن يوبتذل بالتعلُّم ( Ruohotie,

.)1998 ; 2000
من ىنا ،يعترب الباحثاف الًتبوياف حيدر كؿبمد ( ،)0226أ َّف من مواصفات "ؾبتمع التعلُّم
اؼبهٍت" أف تكوف قادتو فبن تستثمر يف األفراد ،كتأخذ بالبلمركزيَّة يف القرار ،كتثق بأحكاـ اآلخرين
كتسهل مشاركتهم يف صنع القرار.
كتفوضهم صبلحيَّات عديدة مرتبطة بعملهم الًتبوم يف اؼبدرسةّْ ،
ّْ
كال ىبفى َّ
أف ىناؾ أمباطنا قياديَّة عديدة بإمكاهنا أف توفّْر ىذه األجواء التشاركيَّة ،كلكن األطركحة
ستعتمد مواصفات القائد حبسب القيادة التعليميَّة ( ،)Instructional Leadershipاليت
يعرضها شيبمن كموريف ( ،)Shipman & Murphy, 1996كاليت تتبلءـ كمتطلبات إدارة
دكرا أساسينا يف قيادة
"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،موضوع األطركحة .يلعب مدير اؼبدرسة ،بالنسبة ؽبما ،ن

معا إُف األىداؼ اؼبنشودة ،كيتناقض دكره اعبديد ىذا مع ما كاف
أعضاء اعبماعة التعلُّميَّة كي يصلوا ن

دكرا إدارينا حبتنا كبَتكقراطينا بامتياز .اعترب الكثَت من
عليو يف القرف العشرين السابق ،حُت كاف ن
الباحثُت آنذاؾ ،كمنهم كليغ كزميلو بوملَت ( )Clegg & Baumeler, 2010أنَّو النمط األفضل
يف القيادة ألنَّو يقود إُف ضبط األمور اإلداريَّة كالتنظيميَّة كأحيا نا كثَتة على حساب األفراد كالتضحية
اؼبوسسة الواحدة .تعترب القيادة التعليميَّة صبيع أفراد آّتمع اؼبدرسي ،ال
بالعبلقات مع اآلخرين ضمن َّ
سيَّما القادة منهمَّ ،أهنم متعلّْموف باستمرار ،كتربط مباشرة ،مسوكليااهم بأمور التبلميذ كبنتائج

ربصيلهم.
ب) القيادة التعليميَّة Instructional Leadership
قبل الولوج إُف سرب مفهوـ القيادة التعليميَّة ،أك القيادة للتعلُّم ( Leadership for

 )Learningال َّ
أىم مفاىيم القيادة اليت تأخذ بالتشارؾ كركيزة أساسيَّة
بد من اؼبركر سر نيعا على ّْ
ؽبا ،كاليت أسهمت ببناء ىذه النظريَّة القياديَّة اغبديثة.
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نبدأ ،يف ىذا آّاؿ ،دبفهوـ النظريَّة البنائيَّة ( )Constructivist Leadershipاليت
ارتبطت ارتباطنا كثي نقا بطرائق التعليم ،كمنها استقت القيادة التعليميَّة بعض مبادئها .يعتمد القائد
اؼبدرسُت معو يف ربديد رؤية اؼبدرسة اؼبستقبليَّة ،كمشركعها
الًتبوم ،يف اؼبفهوـ البنائي ،على إشراؾ ّْ
التطور من خبلؿ
التعليمي،
ّْ
مبوىم الذايت ،كوبثُّهم لبلستفادة من التجارب السابقة إلحبلؿ ُّ
كيشجع ٌ

التعاكف اؼبهٍت ( ،)Professional Collaborationفينتقل دبمارستو القياديَّة من مرحلة
التصحيح إُف مرحلة البناء كالدعم كالتمكُت (.)Lambert, 2006
تعترب ليندا ؼبربت ( )Lambert, 1995; 2005أ َّف اؼبفهوـ البنائي ( Constructivist

مستمرا ،يبٍت معرفتو بنفسو ،من خبلؿ مركره باختبارات
 )Leadershipنظريَّة ترل الفرد متعلّْ نما
ن
كثَتة تساعده يف بناء اؼبعرفة الذاتيَّة .تنادم ىذه النظريَّة بفكرة َّ
أف األشخاص يتعلَّموف عن طريق
تأسيس اؼبعرفة بشكل فاعل أكثر من تلقي اؼبعلومات بشكل تلقائي .كتعترب َّأهنم يقوموف بأنفسهم
يتحولوف من مستهلكُت للمعلومة إُف منتجُت ؽبا.
بتكوين معلومات ذات معٌت ،كّٔذا َّ
أسسها جاف
تشتق ىذه النظريَّة من مفهوـ النظريَّة البنائيَّة ( )Constructivismاليت َّ
بياجيو ( )Jean Piagetكليف فيغوتسكي ( )Lev Semyonovich Vygotskyكمن بعدنبا
جَتكـ بركنر ( ،)Jerome Brunerكتشدّْد على َّ
كتتم بشكل تراكمي ،كقد اعتربىا
أف اؼبعرفة تيبٌتُّ ،
بياجيو بنائيَّة معرفيَّة (Gage & Berliner 1998, ( )Development of Cognition

.)p.96-117

َّأما

فيغوتسكي

كبركنر

فقد

اعترباىا

( )Contextualizationكربطاىا بتفاعل الفرد مع البيئة اليت يعي

بنائيَّة

إجتماعيَّة

كسياقيَّة

فيها ،كاعتربا َّ
أف الفرد يبٍت

اؼبعرفة من خبلؿ التفاكض االجتماعي مع اآلخرين (Fetsco & McClure, 2005, p. 132-

.)148

59

أشارت آلن ( )Allen, 2007نقبلن عن ليندا ؼبربت ،إُف طبس مفاتيح تعتربىا أساسيَّة يف

بناء مهارات قياديَّة ( )Leadership capacityيف عاَف اؼبدرسة اليوـ ،كىي َّ
أف القيادة بنظرىا،
دبا معناه:
 .1ليست بصفة نظريَّة
 .2ترتبط بالتعلُّم كاإلستقصاء ،كتيعترب عمليَّة تعلُّم صباعي

 .3تومن َّ
كل شخص يف اؼبدرسة لديو اغبق كاؼبسوكليَّة كالقدرة على القيادة
أف َّ
 .4تستند إُف قاعدة كاسعة من اؼبشاركة كالتعاكف
القوة (.)Allen, 2007
 .5تتطلَّب القيادة الناجحة إعادة توزيع للسلطة ك َّ
شدَّدت ؼبربت ،كغَتىا من الباحثُت الًتبويُّْت ،على َّ
أف إحدل احملاكالت إلحداث تغيَت
تربوم يف اؼبدرسة ىو ذاؾ الذم يستند إُف خربات أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كإُف نتائج أحباثهم
أيضا يف العمل
( .)Lambert, 1998; Levin, 1999 & 2002; Lambert, 2003يكمن ن

مشركع تعاكين بُت ىوالء األعضاءَّ .
إف ىذا النهج التعاكين لو طيبق،
على تطوير اؼبدرسة من خبلؿ
و
اؼبوسساتيَّة
تضيف المربت ،ينسج يف اؼبدرسة ثقافة تعلُّ وم مستمر لديهم ،كيعمل على بناء القدرات َّ
الضركريَّة إلحداث التغيَت كالتطوير ( .)Lambert, 2003عدَّدت ليندا ؼبربت خبلؿ ؿباضراها يف
موسسة الفكر
اؼبنتدل العريب للتطوير الًتبوم اؼبنعقد يف بَتكت يف العاـ  ،0222كالذم دعت إليو َّ

العريب كفريق سباـ ،أربع نقاط رئيسيَّة تيسهم يف جعل اؼبدرسة بيئة تعلُّم فعَّالة ،كىي اآلتية:
أ-

تيصنَّف اؼبدرسة بناجحة ( )Effective Schoolمن خبلؿ مشركع تطويرم تربوم

يمستنًد إليها.

ب -تعتمد اؼبدرسة طريقة االستقصاء أسلوبنا للتعلُّم "النابع من الذات" ( inside-out

 ،)learningمع االعًتاؼ َّ
أف األسئلة تزيل النقاب عن العقل ،كتطلق اػبياؿ ،من خبلؿ

معا.
التساؤؿ كاغبوار كالتأمل كالعمل ن
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ج-

تتبٌت كتطبّْق اؼبدرسة مفهوـ القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة ( Distributed

 ،)Leadershipحبيث َّ
معُت يرتبط بوظيفتو كخبربتو
كل فرد فيها يقوـ بعمل قيادم َّ
أف ٌ
حكرا على القائد الرظبي فقط.
كقدراتو ،كال يكوف العمل القيادم ن

إطارا للتطوير اؼبستداـ ،يكوف التعاكف بُت الًتبويُّْت
د -ذبعل اؼبدرسة القدرات القياديَّة ن
فلكل فرد اغبق ،كاؼبسوكليَّة ،كالقدرة على القيادة ،من موقعو،
على قدـ اؼبساكاة كاإلنصاؼ؛ ّْ
موسسة الفكر العريب.)0222 ،
كحبسب كفاءتو ( َّ
نستخلص القوؿ َّ
أف اؼبفهوـ البنائي الذم يقود العمل الًتبوم يف آّتمع اؼبدرسي وبتاج إُف
كي كتعاكينٌ
مهارات التواصل ،كالتفاعل ،كالتفاكض االجتماعي الفاعل ،كما وبتاج إُف مناخ تشار ٌ
يسعى من خبلؽبا األفراد إُف بناء اػبربات القياديَّة الفاعلة.
توافق الكثَت من نظريَّات القيادة الًتبويَّة مع مبادئ اؼبفهوـ البنائي التشاركي اليت طرحتها
فعالة ( )Effective Schoolحُت تعمل
يتم تصنيف اؼبدرسة ب َّ
ؼبربت .كقد مشل التوافق على أنَّو ُّ
مكونات
ىذه األخَتة كفق خرباها الفريدة ،كحاجتها اػباصة ،على تطوير أداء قياداهأّ ،دؼ ربسُت ّْ

النسق الًتبوم فيها .فتقدّْـ للمتعلّْم فيها ،تلمي نذا كاف أـ معلّْ نما أـ إدارينا ،طرائق تعلُّم مستمر نوعي،

فرصا تطويريَّة يبٍت من خبلؽبا اؼبتعلّْم شخصيَّتو اؼبستقبليَّة .كقد اختارت األطركحة
كتعاكين ،كتوفّْر ن
القيادة التعليميَّة اليت تدفع مسَتة العمل الًتبوم كبو النجاح من خبلؿ العمل الدؤكب على تطوير
األمور اؼبرتبطة بعمليَّيت التعلُّم كالتعليم ( Bush & Coleman, 2002; Davenport,

.)Prusak, & Wilson, 2003; Ivancevich & Lidwell, 2004
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تطور مفهوـ القيادة خبلؿ القرف العشرين بشكل بارز ،فبعد أف كانت ترتكز على العمل
َّ
جديدا كربط
عدا تطبيقينا ن
اإلدارم العاـ للمدرسة دخل إُف العاَف الًتبوم فكر جديد أعطى القيادة بي ن

كربولت مبادئ القيادة كبو مبادئ قائمة على البحث العلمي
مفهوـ اإلدارة مباشرة بالتعليمَّ .
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كالتشاركي ،كما يصفها ركبرت جام مارزانو كزمبلؤه ( Marzano, R. J., Pickering. D. J.,

 ،)& Pollock, J. E., 2000منقوالن عن ما ترصبتو الكاتبة كالصحافيَّة السوريَّة ىبل نافع اػبطيب
(اػبطيب .)0229 ،يف ىذا آّاؿ التشاركي الذم كصفو مارزانو كزمبلؤه ( Marzano et al.,

 ،)2000بٌت جيمس سبيبلف كجوف دايبن ()Spillane & Diamond, 2001 & 2004
مفهوما أكسع للقيادة التشاركيَّة عيرؼ بالقيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة (.)Distributed Leadership
ن

تَّ ربديد اؼببادئ األساسيَّة للقيادة اؼبشًتكة حوؿ بناء رؤية مشًتكة بُت أعضاء آّتمع

خصوصا
اؼبدرسي الواحد ،كربسُت عبلقات التواصل يف ما بينهم ،كتوفَت ؾباالت للعمل التشاركي
ن

عبهة توزيع اؼبهاـ القياديَّة ،كتفويض بعض السلطات ،كاؼبشاركة يف ازباذ القرارت ،كربسُت عمليَّيت
التعلُّم كالتعليم ( Spillane et al., 2001 & 2004; Storey, 2004; Timperely,

 .)2005; Foster, Wright, & McRae, 2008; Humphreys, 2010فالقيادة
أيضا أف يشارؾ القادة مع أفراد آّتمع اؼبدرسي مسوكليَّة اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم
اؼبشًتكة اؼبوزَّعة تعٍت ن
معا ،من جهة أخرل
معا ،من جهة ،كأف يتشاركوا ن
أيضا يف صنع القرارات كازباذىا ن
ّٔدؼ النجاح ن

(.)Spillane & Diamond, 2007, p.11; Mayrowetz, 2008

من الضركرم حسب رأم سبيبلف كغَته الكثَت من الًتبويُّْت ،أف يتقاسم القائد(ة) مع
مرؤكسيو كثرة أعباء العمل اإلدارم كاؼبسوكليَّات العديدة اؼبلقاة على عاتقو كاليت ترىقو كتعيق عملو
القيادم ( ;Spillane, 2005; MacBeath, 2005;; Foster et al., 2008

 .)MacBeath & Dempster, 2009بتعبَت آخر ،يفرض كاقع القيادة اليوـ على القائد أف
يتشارؾ اؼبهاـ القياديَّة مع مرؤكسيو ،ألنَّو مهما عظيمت قدرتو فإنَّو ال يستطيع إقباز األعماؿ كحده،
كربقيق الغايات القياديَّة كاإلداريَّة دكف إشراكهم يف تنفيذىا ،كإليو يعود قباح تطبيق مفهوـ القيادة
اؼبوزَّعة (.)Spillane et al., 2001; 2004; 2008
َّ
أكدت دراسات كثَتة َّ
أف تطبيق مبادئ القيادة اؼبوزَّعة كتفويض الصبلحيَّات للمرؤكسُت
اؼبوسسة كبأىدافها
كسبكينهم من القياـ باؼبهاـ اؼبوكلة إليهم كالنجاح ّٔا ،يشدّْد التزاـ األفراد بأمور َّ
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( .)Hulpia, & Devos, 2010, pp. 572-573كتضيف أؼبا ىاريس ( )Harris, 2005يف
ىذا آّاؿَّ ،
كيشجعهم
وبث التواصل اؼبفتوح يف ما بُت اؼبرؤكسُت كالقيادة،
أف ىذا النمط القيادم ُّ
ّْ
اؼبوسسة ،كعلى التعاكف اؼبهٍت ( ،)Professional Collaborationكعلى
على االلتزاـ بأمور َّ
اؼبشاركة يف صنع القرار ،كتعترب َّ
أف القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة ( )Distributed Leadershipقوة
كتفعل التطوير يف اؼبدرسة كيف أفراد ؾبتمعها ( .)Harris, 2005فالنمط القيادم الذم يشرؾ
ربوؿ ّْ
ّْ
اؼبرؤكسُت كيفسح يف آّاؿ أمامهم ليكونوا قادة يف مواقعهم ،يسهم يف ربسُت أداء األفراد كيف تكوين
مشاعر الرضا حياؿ عملهم كمتطلّْباتو ( ;Nguni, Sleegers, & Denessen, 2006
Hulpia et al., 2009a & 2009b; Hulpia, & Devos, 2010; Hulpia, Devos,
.)& Vankeer, 2010 & 2011

َّ
أكد بولغر كزميلو ىذه اغبقيقة ( )Bogler, & Somech, 2004إذ قاؿ َّ
أف سبكُت
اؼبوسسة ،كقد اعتربا َّ
أف مفهوـ سبكُت
يودم إُف التزامهم بعملهم كبأىداؼ
األفراد ّْ
َّ
حل اؼبشكبلت
( )Empowermentاألفراد يتناكؿ قدراهم على تنمية ذااهم دبفردىم ،كعلى ّْ
اؼبستجدَّة يف عملهم ،كتطوير كضعيات عملهم (Bogler, & Somech, 2004, pp. 283-
 .)287أضاؼ الدكتور ؿبمد العمايرة ( )2002من كليَّة العلوـ الًتبويَّة يف اإلردف ،يف ىذا السياؽ،
يف كتابو حوؿ "مبادئ اإلدارة اؼبدرسيَّة" ،بأف اؼبدير الناجح ىو الذم يومن أنَّو ال يستطيع كشخص
بكل األعماؿ كيف أكقات ؿبدَّدة ،كبدرجة عالية من اإلتقاف" ،ؽبذا يتحتَّم عليو
كاحد أف يقوـ كحده ّْ

تفويض الصبلحيَّات اإلداريَّة للمعلّْمُت ،ككلّّ حبسب قدراتو ،كاستثمار الطاقات البشريَّة كتدريبها من
أجل اؼبستقبل (العمايرة ،2002 ،ص.)67 .
َّ
أكد جوزؼ موريف كزمبلؤه ( Murphy, Smylie, Mayrowetz, & Louis,
 )2009يف ؾباؿ تفويض الصبلحيَّاتَّ ،
أف للقائد ذاتو الدكر األساسي يف إقباح عمليَّة التشارؾ
بعضا من سلطتو للعاملُت معو دبا يتناسب مع
كتطبيق مفهوـ القيادة اؼبوزَّعة ،فهو من ّْ
يفوض ن
اؼبسوكليَّات اؼبمنوحة ؽبم ،حبسب كفاءاهم كموقعهم ( .)Murphy et al., 2009كيعترب بعض
الباحثُت كآركظبيث ( )Arrowsmith, 2004كريتشي كزمبلئو ( Ritchie, & Woods,
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 )2007كغَتىمَّ ،
أف القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة إصطبلح حديث ينبع من مفهوـ اإلدارة الديبقراطيَّة
اليت تقوـ على احًتاـ آراء الفرد كاألخذ ّٔا ،كعلى حريَّة اختياره ،لذلك ترتكز يف تطبيقها على
خصوصا عبهة ازباذ القرارات ،فبل يكوف القرار تشاركينا إالَّ حُت تتوزَّع اؼبهاـ على األفراد
البلمركزيَّة
ن
أيضا لنجاح تطبيق القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة ،يضيف ريتشي كزمبلؤه
كلّّ حبسب قدراتو .كييشًتط ن

معا ،أم ضمن فريق عمل متكامل
( ،)Ritchie, & Woods, 2007أف يقود األفراد عملهم ن
معا .كوبدّْد آركظبيث ( )Arrowsmith, 2004طبسة
األدكار يتشاكركف كيتحاكركف ّْ
كيقرركف ن

عناصر رئيسة تصنّْف آّتمع اؼبدرسي على أنَّو ؾبتمع تديره قيادة مشًتكة كموزَّعة كىي:
أ-

الثقة الذاتيَّة القياديَّة ()Self-Confident headship

ب -كضوح اؽبيكليَّة كاؼبسوكليَّة ( Clarity in structure and
accountability

ج-

إستثمار القدرات القياديَّة اؼبتوفّْرة ( Investment in leadership

)capability
د-

للتطور ()Turning point to evolution
اؼبنعطف الرئيسي ُّ

ق-

إنشاء ثقافة تعاكنيَّة تسودىا الثقة كاإلحًتاـ ( Building a culture of

.)Arrowsmith, 2004, pp.31-32( )trust
أظهرت دراسات عديدة قباح الطرح التشاركي كاؼبوزَّع يف القيادة ضمن آّتمع اؼبدرسي،
تطور اؼبدرسة ( .)Harris, 2004; 2008 & 2010فتوزيع الصبلحيَّات
كتأثَته اإلهبايب على ُّ
ضمن القيادة اؼبوزَّعة ،يعود باؼبنفعة الكبَتة على اؼبدرسة حبيث أنَّو ،حبسب ىاؾ كىللنجر ( Heck,

 )& Hallinger, 2010كغَتىم الكثَت من الباحثُت ،يفسح يف آّاؿ أماـ األفراد لتكوين رؤية
َّ
ليتمكنوا من ربقيقها يف كاقع عملهم من جهة أخرل
مشًتكة يف ما بينهم من جهة ،كوبفّْزىم
(  .)Ross, & Gray, 2006; Rousseau, & Aubé, 2010إ نذا يتحتَّم على مبط القيادة
اؼبوزَّعة يف بيئة اؼبدرسة ،أف ال ينحصر مفهوـ القيادة يف األفراد الذين ىم يف موقع السلطة فقط ،بل
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أف تتوزَّع على صبيع األفراد كلّّ حبسب موقعو ككفاءتو (.)Firestone, & Martinez, 2007
يتوافق رأم ليثوكد ( )Leithwood, et al., 2006مع آراء الكثَت من الًتبويُّْت َّ
أف القادة يف ىذا
النمط التشاركي يعملوف على تكوين الظركؼ اؼبناسبة اليت تدعم عمليَّيت التعلُّم كالتعليم كقباحهما،

شعورا بالرضى لديهم ( Lambert, S.
كتبٍت قدرات التعلُّم اؼبهٍت لدل األفراد ك ُّ
التطور الذايت ،كتوفّْر ن

َّ .)J., 1991; Fullan, 2006; Pless, 2007
أكدت الدراسات اليت قاـ ّٔا ىوالء الباحثوف

كغَتىم َّ
تطور اؼبدرسة ،كينعكس بدكره إهبابينا على
أف لتطبيق القيادة اؼبوزَّعة األثر اإلهبايب على ُّ
ربصيل التبلميذ ( ;Mulford, 2003; Walker, Hallinger, & Qian, 2007
.)Leithwood et al., 2010
تيظهر ماكغوينس ( )McGuinness, 2009يف حبثها َّ
أف العبلقة القائمة بُت تطبيق
القيادة اؼبوزَّعة كالتحصيل األكاديبي ،ىي عبلقة كطيدة كتأثَتىا ظاىر على ربسُت التحصيل
اؼبهمة اليت أثَّرت على ربسُت ربصيل التبلميذ برأيها ،نوعيَّة القيادة اليت
األكاديبي .فمن العناصر َّ
تأخذ بآراء أفراد آّتمع اؼبدرسي كتشاركهم القرارات ،كربدّْد معهم رؤية تعليميَّة مشًتكة ،تلك القيادة
اليت ربضنها ثقافة مدرسيَّة تقوـ على التشارؾ كالثقة (.)McGuinness, 2009, pp. 70-73
َّ
أكدت آقباؿ ( )Angelle, 2010يف دراستها حوؿ تطبيق مبادئ القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة يف
آّتمع اؼبدرسيَّ ،
تأثَتا إهبابيِّا على ثقافة اؼبدرسة ،كتركيبتها التنظيميَّة ،كعلى أداء أفرادىا .فقد
أف ؽبا ن

أظهرت نتائج حبثها َّ
تغيَتا نوعينا يف
أف ىذه اؼببادئ التشاركيَّة لو طُّبّْقت يف اؼبدرسة لكانت أحدثت ن

خصوصا عبهة تعزيز إنتماء األفراد ( ،)Affiliationكتطوير الثقافة
طبيعة العبلقات القائمة فيها،
ن
التشاركيَّة ( ،)Collaborative Cultureكتنظيم الًتكيبة اؼبدرسيَّة (Angelle, ( )Structure
.)2010, pp. 8-12
معا ،كيستمد
يتمثَّل النمط التشاركي بًتكيزه على العبلقات القائمة بُت األفراد كعلى العمل ن

القائد(ة) سلطتو من األىداؼ اؼبتَّفق عليها ضمن فريق العمل ،كمن السياسات اؼبعتمدة .فمع
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التشارؾ القيادم ىذا ،يتوفَّر بُت أعضاء اؼبدرسة الواحدة نظاـ اتصاالت فعَّاؿ يعمل على استثمار ما
لديهم من قدرات إبداعيَّة يهدؼ إلقباح العمليَّة اإلداريَّة كالًتبويَّة (.)Gronn, 2000
لنجاح ىذا اعبو التعاكين ال َّ
معا بانسجاـ تاـ .شرح كالبلس
بد من إنشاء فريق عمل يعمل ن

( )Wallace, 2002يف مقالو حوؿ فعاليَّة مبادئ القيادة اؼبوزَّعة ،ك َّ
تعزز العمل
أكد كيف َّأهنا ّْ
ظل القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة تصبح اؼبدرسة صباعة متعاكنُت أك
التشاركيّْ ،
كربسن أداء اؼبدرسة ،ففي ّْ
متَّحد أعضاؤه متعاكنة " ."Community of practiceأضاؼ كقبر ()Wenger, 1998
على لساف بريستوس (َّ ،)Presthus, 2006
أف أفراد ؾبتمع اؼبدرسة ىذه يعملوف على مشاريع
مشًتكة بفرح كضباس .كيصبح اؼبعلّْموف برأيو أكثر التز ناما بعملهم الًتبوم يديركف شوكهنم الًتبويَّة
كالتعليميَّة بأنفسهم إدارة ذاتيَّة مهنيَّة بكفاءة عالية كجودة أكيدة ،كبدعم أكيد من القيادة
(.)Presthus, 2006, pp. 95-97
 .3القيادة التحويليَّة Transformational Leadership

تطور مبوذج جديد للقيادة عيرؼ بػ"القيادة التحويليَّة"
تطور العبلقة بُت اؼبدير كاؼبرؤكسُتَّ ،
مع ُّ
( ،)Transformational Leadershipاليت تكلَّم عنها بَتنز ( .)Burns, 1978قد جرت
دراسات عديدة توّْكد قباح ىذا النمط القيادم يف ربفيز اؼبرؤكسُت ،كيف توحيد اعبهود لتحقيق الرؤية
كالرسالة كاألىداؼ بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي (.)Muenjohn, 2008
وبدّْد بَتنز القيادة بشكل عاـ ،بثبلث أفكار رئيسة :السلطة ( )Powerكالغاية
( )Purposeكالعبلقة (.)Relationship
أ-

يبيّْيز بَتنز بُت فكرة السلطة كالقيادة ،كيشرح كيف َّ
أف أصحاب السلطة

يعتمدكف على اؼبرؤكسُت كوسائل لتحقيق األىداؼ ،يف حُت يأخذ القائد باالعتبار
أىداؼ مرؤكسيو كحوافزىم كمشاعرىم كحاجااهم من خبلؿ إشراكهم يف القيادة من
اؼبوسسة من جهة أخرل.
جهة ،كربطها بأىداؼ َّ
66

يتطوركف،
ب -يعترب بَتنز أنَّو حُت يشارؾ اؼبرؤكسوف يف ربقيق الغاية اؼبشًتكة َّ
كربثٌهم ىذه اؼبشاركة على السعي لتحقيقها بطريقة أفضل ،كيف ذلك نتائج ربويليَّة
معا.
على القائد كعلى اؼبرؤكسُت ن

ج -يوّْكد بَتنز َّ
أف العبلقة األمثل اليت تربط القائد دبرؤكسيو ىي تلك اليت ترفع
مشاعرىم التحفيزيَّة إُف أعلى درجااها من أجل ربقيق األىداؼ اؼبشًتكة ( Burns,

.)1978, p.19
أسس ىذا الطرح
َف يكن بَتنز أكؿ من فصل بُت القيادة كالسلطة فحسب ،بل كاف أكؿ من َّ
اعبديد للقيادة على فكرة السلطة كاؼبوىبة ( )Power & Charismaيف العمل السياسي
عرؼ بَتنز القيادة
كالعسكرم ،كالتفاعل بُت فبارسات القائد كحالة اؼبرؤكسُت النفسيَّة منهاَّ .
يودم ىذا التفاعل إُف رفع مستويات
التحويليَّة ،على َّأهنا تفاعل بُت القادة كاؼبرؤكسُت ،حبيث ّْ
التحفيز ليتجاكز اؼبصلحة الشخصيَّة إُف اؼبصلحة العامة .ربط ىذا التفاعل ،حبسب غيجسيل
كزمبلؤه ،)Geijsel, Sleegers, Leithwood, & Jantzi, 2003( ،بعاملُت أساسيَُّت نبا:
التحوالت (،)Transactional & Transformational
اإلقبازات ك ُّ
أ -يفرض العامل األكؿ ،أم اإلقبازات ،على األفراد تبادؿ األمور القيّْميَّة دكف سعي
تعاضدم كبو ربقيق ىدؼ أعلى.
التحوالت ،على
ب -يف حُت تتحقَّق القيادة التحويليَّة ،يف العامل الثاين ،أم ُّ
عكس ما وبصل يف العامل األكؿ ،فَتفع التفاعل بُت القادة كمرؤكسيهم ،األفراد إُف
معا ،كلتطوير الذات كاعبماعات،
مستول عاؿ من التحفيز إلقباز مهمة معيَّنة ن
حبسب ما شرحو غيجسيل كزمبلؤه ( )Geijsel, et al., 2003نقبلن عن بَتنز.
تطور عمليَّات
ظهرت أنبيَّة القيادة التحويليَّة يف التسعينات من القرف اؼباضي ،خبلؿ ُّ
موسسات تربويَّة أمَتكيَّة .عمل ىذا النمط القيادم ،حبسب باس
اإلصبلح الًتبوم اليت قامت بو َّ
كغَته من الباحثُت ( ،)Bass, 1998; & Givens, 2008على تغيَت إذباىات أفراد اؽبيئة
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موسسااهم كمدارسهم كؾبتمعهم .تناكؿ ىذا اإلصبلح السياسات
التعليميَّة كدكافعهم ،كقيمهم ذباه َّ
الًتبويَّة يف اؼبدرسة األمَتكيَّة ،كاألىداؼ ،كاؼبناىج ،كثقافة اؼبدرسة .كأشار باس إُف َّ
أف القائد وبفّْز
التابعُت لو كيزيد من كعيهم بأنبيَّة اؼبخرجات اؼبنظَّمة كقيمتها ،لكي يتجاكزا اىتمامااهم الذاتيَّة من
اؼبوسسة ( .)Bass, 1998; & Givens, 2008
أجل قباح َّ
يصنّْف سَتجيوفٍت ( )Sergiovanni, 1990بدكره عمل القيادة التحويليَّة ضمن اإلطار
اؼبدرسي بأربعة أمباط متكاملة ىي:
إقبازا
 .1القيادة باؼبقايضة ( )Leadership by Barteringما يعتربه بَتنز ن
دفعا لتسيَت األمور .يدخل القائد كاؼبرؤكسوف بعمليَّة
يصَت برأم سَتجيوفٍت ن
مقايضة إلسباـ عمل ما يف اؼبدرسة.

 .2القيادة بالبناء ( )Leadership by Buildingكىو النمط الذم يسعى فيو
القائد إُف تأمُت األجواء الداعمة الستيفاء حاجات اؼبرؤكسُت ّٔدؼ إقباز
اؼبطلوب منهم.
 .3القيادة باؼبعاىدة ( )Leadership by Boundingكىو النمط الذم يلهم
اآلخرين لينجزكا فيبدعوا كيتخطوا اؼبتوقَّع .يسعى القائد كاؼبرؤكسوف إُف ربديد
توحدىم يف إقباز عملهم.
ؾبموعة من األىداؼ اؼبشًتكة ّْ
 .4القيادة باإليداع ( )Leadership by Bankingكىو النمط الذم يسعى
إُف ربويل اؼببادرات الفرديَّة لتنخرط يف اغبياة اؼبدرسيَّة اليوميَّة ،كتصَت جزء ال
يتجزأ منها (.)Sergiovanni, 1990
َّ
اعترب بَتنز (َّ )Burns, 1978
أف للنمط القيادم التحويلي أربعة خصائص ربدّْد سلوؾ
القادة التحويليُّْت ،كتيعرؼ باإلنكليزيَّة َّأهنا الػػ" "Four I sنسبة إُف اغبرؼ األكؿ منها ،كىي على
النحو اآليت:
أ-

"االعتباريَّة الفرديَّةIndividual consideration ،
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ب -اإلستثارة الفكريَّةIntellectual stimulation ،

ج-

الدافع اإلؽباميInspirational ،

د-

التأثَت اؼبثاِف( "Idealized influence ،اػبطيب ،2009 ،ص-26 .

.)27
يسعى القائد ،كف نقا ؼبا يراه بَتنز ( ،)Burns, 1978كماكباث (،)McBeth, 2008
كسَتجيوفٍت ( ،)Sergiovanni, 1990كباس ( )Bass, 1997كغَتىم ،إُف بناء رؤية مشًتكة
حل اؼبشكبلت اؼبستجدَّة من خبلؿ تطوير أساليب جديدة ؽبذه الغاية،
بُت مرؤكسيو ،كيلهمهم على ّْ
مستندا إُف نقاط القوة كالضعف
أيضا إُف ربديد اؼبهاـ اؼبناسبة للفرد اؼبناسب
ن
كبدافعيَّة ذاتيَّة .يسعى ن

للتصرؼ اؼبثاِف
لديو ،ساعينا بذلك إُف رفع مستويات النجاح لدل األفراد ،كإُف إنشاء مبوذج
ُّ
(( )Lashway, 2003; McBeth, 2008اػبطيب.)2009 ،
طبَّق غيجسيل كزمبلؤه ىذا اؼبفهوـ على السياؽ اؼبدرسي ( Geijsel, et al., 2003,

ظل القيادة التحويليَّة ،برأيهم كبرأم الكثَت من الباحثُت الًتبويُّْت يف ىذا
 ،)pp. 230-232ففي ّْ
آّاؿ ،ينفصل مفهوـ القيادة عن مفهوـ اإلدارة التقليدم .يسعى كلّّ من الطرفُت؛ القائد
كاؼبرؤكسوف ،مع ىذا اؼبفهوـ اعبديد للقيادة ،إُف مساندة بعضهم البعض للوصوؿ إُف مستويات عالية
من اغبماس كالدافعيَّة يف ربقيق األىداؼ الًتبويَّة ،كيف إقباز مشاريعهم التعليميَّة اؼبشًتكة بنجاح
(.)Buluç, 2009, pp. 6-7; Kempster, Cope, & Parry 2010, pp. 17-18
ظل القيادة التحويليَّة يتخطى األفراد التوقُّعات يف إقبازااهم،
كاعترب باس ( )Bass, 1985أنَّو يف ّْ
تصب القيادة التحويليَّة اىتمامها ،حبسب
جهدا إضافينا لتحسُت عمليَّيت التعلُّم كالتعليمُّ .
كيبذلوف ن

باس كأفوليو ( ،)Bass, & Avolio, 1997; 2000على األفراد كضباسهم يف إقباز العمل

اؼبطلوب منهم ،اكثر فبَّا اهتم بالنتائج .فيستخدـ القائد ،برأيهما ،ضباس اؼبرؤكسُت ليدعم بو رؤية
كيوحد األىداؼ كالرسالة كاعبهود لتحقيقها .توّْكد دراسة اليتوف (َّ )Layton, 2003
أف
َّ
اؼبوسسةّْ ،
مبط القيادة التحويليَّة يقود اؼبرؤكسُت إُف درجات عالية من الرضا الوظيفي ،كمن االستعداد لبذؿ
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اؼبوسسات
جهود حثيثة كإضافيَّة أثناء العمل اؼبدرسي الذم يقوموف بو ،كلو تأثَتات إهبابيَّة على َّ
الًتبويَّة غبهة تغيَت السلوؾ التعليمي.
تأسيسا على عمل بَتنز ،قاـ ليثوكد كزمبلؤه ( )Leithwood et al., 2006كغَتىم من
ن

الًتبويُّْت بتطبيق سلوؾ القائد عامة على القادة الًتبويُّْت ضمن اإلطار اؼبدرسي ،كقد كصفوا ىذا
السلوؾ يف تقريرىمSeven strong claims about successful school " :

 ،"leadershipكاعتربكا َّأهنا خصائص أساسيَّة لنجاح أدائو القيادم يف اؼبدرسة .يوّْكد ليثوكد
كزمبلؤه َّ
أف ؼبدير اؼبدرسة ،دبا معناه ،تأثَت بالغ على ما يلي:
1. “School leadership is second only to classroom teaching as an
influence on pupil learning.

 .13تعلُّم التبلميذ كربصيلهم األكاديبي ،يف حُت يكوف تأثَته ثانوم على طرائق التعليم
يف الصف .
2. Almost all successful leaders draw on the same repertoire of basic
leadership practices.

 .14اؼبمارسات الًتبويَّة اليت يبنيها أكثريَّة القادة الناجحوف على ـبزكف التطبيقات القياديَّة
األساسيَّة ،كاليت تتناكؿ أربع ؾباالت ىي:
 بناء رؤية تربويَّة كاضحة ،كربديد كجهتها
 فهم طبيعة األفراد كالعمل على تطويرىم
 إعادة ىيكلة اؼبدرسة عبهة ظركؼ العمل التشاركي
 إدارة عمليَّيت التعلُّم كالتعليم.
– 3. The ways in which leaders apply these basic leadership practices
not the practices themselves – demonstrate responsiveness to, rather
than dictation by, the contexts in which they work.

 .15اؼبمارسات القياديَّة اليت يطبّْقها القادة كفق السياؽ الذم يعملوف فيو ،كينتج عن
ذلك ذباكب األفراد ؽبم ،البعيد عن اإلمآلت كاإلسقاط.
4. School leaders improve teaching and learning indirectly and most
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powerfully through their influence on staff motivation, commitment
and working conditions.

 .16ربسُت عمليَّيت التعلُّم كالتعليم بشكل غَت مباشر .فهم يوثّْركف ،كبشكل قوم ،على
ربفيز أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كعلى مدل التزامهم ،كعلى ظركؼ العمل.
5. School leadership has a greater influence on schools and students
when it is widely distributed.

بارزا يف
 .17توزيع القادة للسلطة على كبو كاسع ،حبيث يوبدث ىذا
ُّ
تأثَتا ن
التصرؼ ن
اؼبدرسة كعلى التبلميذ.
6. Some patterns of distribution are more effective than others.

فعالة أكثر من بعضها اآلخر.
 .18بعض أساليب السلطة اؼبوزَّعة تكوف َّ
7. A small handful of personal traits explains a high proportion of the
variation in leadership effectiveness”.
بتنوع السمات الشخصيَّة كتفاكاها ( Leithwood et
تتنوع فعاليَّة القيادة َّ
كتتغَت ُّ
َّ .19

.)al., 2006, pp.3-14
َّ
أكد ليثوكد كزمبلؤه َّ
أف لدكر ىذا القائد يف اؼبدرسة تأثَت عميق على قباح اؼبدرسة يف أدائها
لعملها الًتبوم ،كعلى قباح عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كيف إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة للمشاكل اليت تعًتض
يوزع اؼبهاـ على أفراد ؾبتمع
أفراد آّتمع اؼبدرسي خبلؿ أداء عملهم الًتبوم ،كيكمن قباحو بقدر ما ّْ
مدرستو ،حبسب ما كرد يف مضموف "اػبصائص السبع للقائد اؼبدرسي الناجح" ( & Leithwood
;Jantzi, 2000b, pp. 427-430; Leithwood et al., 2006; Hopkins, 2006

.)Moos & Huber, 2007, pp. 581-582
فقد ارتكزت مبادئ مبوذج القيادة التحويليَّة ( ،)Transformational leadershipيف
حل اؼبشكبلت الًتبويَّة بالتعاكف مع
خبَتا ( )Expertيف ّْ
اإلطار الًتبوم ،على أنبيَّة أف يكوف القائد ن

مرؤكسيوHallinger, Leithwood, & Murphy, 1993, pp. 104-111, & 124-( ،

يهتم بالوقت عينو ،حباجااهم لناحية اؼبراعاة الفرديَّة ،كاالستثارة الفكريَّة ،كاغبفز اإلؽبامي،
 ،)127ك َّ
كالتأثَت اؼبثاِف ( .)Geijsel et al., 2003; Harris, 2003شدَّدت مبادئ القيادة التحويليَّة،
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حبسب ليثوكد كزمبلئو ( )leithwood et al., 2006كغَتىم من الباحثُت الًتبويُّْت يف ىذا آّاؿ،
معا .يسعى
على أنبيَّة التزاـ أعضاء َّ
اؼبوسسة الًتبويَّة باألىداؼ اؼبشًتكة ،كبقدراهم على ربقيقها ن
القائد التحويلي ،يضيف ىوالء ّْ
اؼبفكرين ،إُف إدراؾ اغباجات الظاىرة ؼبرؤكسيو ّٔدؼ ذبديد إلتزامهم
اؼبوسسة اليت
بعملهم ،كاستثمار أقصى طاقااهم ّٔدؼ ربويل إىتمامااهم الذاتيَّة لتنسجم مع أىداؼ َّ
نمي القيادة التحويليَّة لدل اؼبرؤكسُت ،برأم ىوالء
يعملوف فيها ( .)leithwood et al., 2006ت ّْ
كتعزز تنميَّتهم
حل الصعوبات بفاعليَّةّْ ،
الًتبويُت ،ثقافة مهنيَّة تسهم يف إعطائهم الدكر اإلهبايب يف ّْ
اؼبهنيَّة (.)Geijsel et al., 2003; Harris, 2003; Leithwood et al., 2006
 -4القيادة التعليميَّة Instructional Leadership

َّ
إف القيادة التعليميَّة ( )Instructional Leadershipاليت نادل ّٔا جوزؼ موريف
( ،)Joseph Murphy, 1996كفيليب ىللنجر ( ،)Philip Hallinger, 2013ككنيث
ليثوكد ( )Kenneth Leithwood, 2010ترتكز على مفاىيم تطبيقيَّة قياديَّة يف السياؽ اؼبدرسي
أكثر منو على مبادئ نظريَّة ،كقد تبلورت مفاىيمها يف الثمانينات مع ىللنجر كموريف ،كتبلزمت
الفعالة" (.)Effective School
مبادؤىا مع مبادئ "اؼبدرسة َّ
زبتلف مبادئ القيادة التحويليَّة عن مفهوـ القيادة التعليميَّة ( Instructional

 )Leadershipمن حيث َّ
أف ىذه األخَتة ترّْكز ،من جهة ،على مسوكليَّة القائد يف إدارة عمليَّيت
تصب
التعلُّم كالتعليم بطريقة مباشرة ،كمن جهة أخرل ،على فبارسات أفراد ىيئة التدريس اليت
ُّ

مبو التبلميذ كقباحهم ،كتطوير مهارااهم ،كربسُت نتائج
مباشرة بالنشاطات التدريسيَّة اليت توثّْر على ٌ

ربصيلهم (Leithwood & Jantzi, 2000b ; Richmon, & Allison, 2003; Alig-

 ،)Mielcarek, 2003; Lineburg, 2010يف حُت َّ
أف القيادة التحويليَّة ترّْكز على العبلقة
القائمة بُت القادة كمرؤكسيهم عبهة منح اؼبرؤكسُت الثقة للتعاكف مع القائد لتحقيق األىداؼ
اؼبشًتكة.
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ارتبط تطبيق مبادئ القيادة التعليميَّة ،منذ بدايااها ،بتطوير اؼبدرسة ،كربسُت أداء أفراد
ؾبتمعها ،كسعى الًتبويُّوف إُف ربديد كيفيَّة حدكث ىذا التأثَت ككيفيَّة إسهاـ ىذه اؼببادئ يف تطوير
كربديدا تأثَتىا على ربصيل التبلميذ ( Heck et al.,
اؼبدرسة ّٔدؼ ربسُت ـبرجات الًتبية فيها،
ن
;1990 ; Leithwood et al., 1996 & 2000b; Heck & Hallinger, 2005
;Leithwood et al., 2006 ; Leithwood, Harris & Hopkins, 2008 & 2010

ظل القيادة التعليميَّة حبسب ىوالء الًتبويُّْت كالباحثُت ،يعمل القائد
 .)Hallimger, 2007bففي ّْ

موسستو التعليميَّة اػباصة ،إلقباح عمليَّيت التعلُّم
على تطوير أدائو كفق خربتو الفريدة ،كحاجة َّ

مكونات نسق
كالتعليم ،كيسعى يف الوقت عينو ،إُف ربسُت أداء أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كتطوير ّْ
اؼبدرسة الًتبوم جبملتها.
مع جوزؼ موريف ( )Joseph Murphyكفيليب ىللنجر ( )Philip Hallingerككنيث
ليثوكد ( )Kenneth Leithwoodكغَتىم العديد من الباحثُت الًتبويُّْت دخل مفهوـ القيادة
التعليميَّة اغبديثة عاَف الًتبية من بابو الواسع ( Usdan, McCloud, & Podmostko,
;2001; MacNeill, Cavanagh, & Silcox, 2003; Leithwood et al., 2010

ؿبصورا باألمور اإلداريَّة
 .)Hallinger, & Murphy, 2012بعد أف كاف دكر اؼبدير(ة)
ن
كالتنظيميَّة فقط ،كإدارة األعماؿ اؼبكتبيَّة ،صار دكره أمشل كأعمق ،حبيث يطاؿ حىت األمور اليت

بوم ،كارتبط بنجاح عمليَّيت التعلُّم كالتعليم
ربدث داخل الصف بتفاصيلهاَّ .
ربوؿ دكره إُف دكور تر ٌ
كتأثَته عليهما بشكل مباشر ( Hallinger & Murphy, 1987, pp. 55-56; Spillane
.)et al., 2001
كقد تَّ ربط مبادئ القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة كمبادئ القيادة التحويليَّة دببادئ القيادة التعليميَّة

( ،)Instructional Leadershipؼبا فيهم من قواسم مشًتكة ،كمبادئ تتكامل .ذبدر اإلشارة
إُف َّ
كتطورت بشكل
أف النظريات القياديَّة ىذه (التعلُّميَّة كالتحويليَّة كالتشاركيَّة كاؼبوزَّعة) قد تزامنتَّ ،
متوازم ،فلم تلغي الواحدة األخرل بل أضافت على اؼبفاىيم السابقة مفاىيم أعمق كأغٌت ،كال تزاؿ
طورت نفسها بنفسها مستقية من باقي
إُف يومنا ،مبادؤىا سارية اؼبفعوؿ .كحدىا القيادة التعليميَّة َّ
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كغَتت تسميتها من قيادة تعلُّميَّة ( Instructional
النظريَّات فنظَّمت إطبللتها يف عاَف الًتبية َّ

ُّ
كل
 )Leadershipإُف قيادة من أجل التعلم ( .)Leadership for Learningرَّكزت بذلك ٌ
اىتمامااها على نتائج ربصيل التبلميذ ،فوظَّفت مفاىيمها يف تطوير عمليَّيت التعلُّم كالتعليم
( .)DuFour, & Marzano, 2011اعتمدت األطركحة مبادئ القيادة التعليميَّة لؤلسباب
الوارد ذكرىا ساب نقا ،ال سيَّما الرتباطها اؼبباشر بعمليَّيت التعلُّم كالتعليم.
ترابطت اؼبفاىيم القياديَّة يف ىذه النظريات اآلنف ذكرىا ،كتكاملت .تَّ تطبيق مفاىيمها يف
السياؽ اؼبدرسي ،لناحية سبكُت أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كبناء فرؽ تعاكنيَّة بُت أفراد ىذا آّتمع،
كتطوير قدرااهم التعليميَّة كالقياديَّة ،كالًتكيز على نتائج ربصيل التبلميذ ،كإدارة اؼبنهاج التدريسي،
كتشجيع قياـ مناخ تعلُّمي إهبايب كتشاركي ،حبسب ما َّ
أكده ىللنجر كليثوكد كزمبلؤه كركبنسوف
كزميبلاها ( Hallinger, 2003 & 2007a; Leithwood et al., 2008; Robinson,
 .)Hohepa, & Lloyd, 2009توافقت نتائج دراسة ماركس كزميلتها برنيت ( & Marks

 )Printy, 2003يف ىذا آّاؿ ،مع ما َّ
أكدتو دراسات موريف (َّ )Murphy, 1988
أف تعاكف
القيادة مع أفراد ىيئة التدريس حوؿ أمور التعلُّم ،كاعتماد مبادئ القيادة التحويليَّة كالتعلُّميَّة تسهم
كربسن نتائج ربصيل التبلميذ .فمبادئ القيادتُت تتكامبلف
يف تطوير عمليَّيت التعلُّم كالتعليمّْ ،
خصوصا عبهة تعزيز فبارسة القيادة لدل أفراد ىيئة التدريس ( Marks & Printy, 2003, pp.
ن

.)376-377

بلور كلّّ من جوزؼ موريف ( )Murphy, 1988كفيليب ىللنجر ( ;Hallinger, 2003

 )& 2007aككنيث ليثوكد كزميلو ( )Leithwood & Riehl, 2003مفهوـ القيادة التعليميَّة،
كل اؼبفاىيم القياديَّة
كربطوا مهامها بعمليَّيت التعلُّم كالتعليمّْ .
تلخص مفاىيم ىذه القيادة برأيهمَّ ،

خصوصا تلك اؼبرتبطة مباشرة دبا وبصل داخل
السابقة كتيظهر مفاعيلها ضمن السياؽ اؼبدرسي
ن
الصف (.)Hallinger, et al., 1993
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دعمت دراسات عديدة أخرل نتائج دراسات موريف كىللنجر كليثوكد َّ
أف لتطبيق مبادئ
تطور اؼبدرسة ،ال سيَّما على ربصيل التبلميذ ،كما كرد يف نتائج
القيادة التعليميَّة األثر اإلهبايب على ُّ
دراسات بريتوال كىوبكنز ( Prytula, Noonan, & Hellsten, 2013, p. 5 ; Hopkins,

 .)2006, pp. 5-6من ىنا ،يقوؿ ىوبكنز ( ،)Hopkins, 2001أ َّف تسميَّة القيادة التعليميَّة
توحي بالعمل التشاركي ،كاهدؼ إُف ربسُت جودة ـبرجات عمليَّيت التعلُّم كالتعليم .كقد َّ
أكدت
دراسات أخرل َّ
أف ؿباكالت تقييم العبلقات التأثَتيَّة القائمة بُت النمط القيادم اؼبعتمد كبُت ربصيل
التبلميذ ،دفعت أصحاب القيادة إُف اعتماد مبادئ القيادة التعليميَّة َّ
ألف أثرىا إهبايب على ربسُت
ربصيل التبلميذ ( .)Elmore, 2008كتيظهر نتائج الدراسات اليت قاـ ّٔا سَتجيوفاين كفولن
( ) Fullan, 2007( )Sergiovanni, 1992 & 1999حوؿ جودة القيادة كأثرىا على تطوير
اؼبدرسة ،كربسُت نتائج التبلميذَّ ،
أيضا على ربفيز أفراد ىيئة التدريس كعلى جودة
أف أثرىا إهبايب ن
التعليم يف صفوفهم.
يتغَت دكر مدير اؼبدرسة مع مفهوـ القيادة التعليميَّة ،فبعد أف كاف ىو مصدر
إذنا ،بدأ َّ
آخرا يتشاركوف معو مهاـ
ربولت األنظار كبو أفراد اؽبيئة التعليميَّة كي يكونوا
السلطة الوحيدَّ ،
ن
مصدرا ن

السلطة كالقيادة يف اؼبدرسة حبسب ما َّ
أكدتاه المربت كىاريس ( Lambert, 2002; Harris,

 ،)2003; 2010فتتوزَّع بذلك السلطة على األفراد بدالن من أف تنحصر يف شخص مدير اؼبدرسة.
كقد َّ
منفردا كينجح بالقدر
أكدت دراسات عديدة أنَّو من الصعب على القائد الرظبي أف يقوـ باؼبهاـ ن
التطور اغباصل يف مدرستو ( Fullan,
نفسو الذم تكوف فيو السلطة موزَّعة ،كأف وبافظ على ُّ

.)2005; 2007; Lambert, 2002
أيضا ،مفهوـ القيادة للتعلُّم ( Leadership For
وبدّْد دمبسًت ( )Dempster, 2009ن

متطور للقيادة التعلُّميَّة بعناصر ثبلث أساسيَّة ،كىبتصر ّٔا
 ،)Learningاليت ىي كجو آخر متجدّْد ك ّْ
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ما قالو الباحثوف يف شأهنا .يعترب َّ
أف قباح ربقيق ىذه العناصر ال يكوف إالَّ بطريقة تشاركيَّة .كما يلي
شرح للعناصر الثبلث:
احملرؾ األساسي الذم يقود إُف ربسُت حياة
أ -اؽبدؼ ( :)Purposeىو ّْ
التبلميذ من خبلؿ قباح عمليَّة التعلُّم ،فهدؼ كجود اؼبدرسة برأم دمبسًت ،أف
تعمل على تعلُّم التبلميذ كبالتاِف ربسُت ربصيلهم كقباحهم يف اغبياة.

كل فرد يف موقع القيادة حاجات البيئة اليت
ة -السياؽ ( :)Contextيقرأ ُّ
كيطور السياؽ الذم يقوده كفق اغباجات اػباصة
يقودىا كيعمل على تلبيتهاّْ ،
كاألىداؼ اؼبشًتكة.
ج-

العنصر البشرم ( :)Human Agencyال تتحقَّق أىداؼ التطوير جبهود

القادة فقط ،بل دبشاركة صبيع أعضاء آّتمع اؼبدرسي ،حبيث يسهم اعبميع يف قيادة
عمليَّة التعلُّم كقباحها.
ارتبطت مفاىيم القيادة التعليميَّة ( )Instructional Leadershipباعبودة ()Quality
عاما من تطبيقها يف اؼبدارس األمَتكيَّة ،يقوؿ ىللنجر كمريف ( & Hallinger
بعد ثبلثُت ن

مهما يرفع مستول التعلُّم كالتعليم ،كوبافظ على
عنصرا ِّ
 ،)Murphy, 2012, pp. 6-8كباتت ن
َّ
يتخط مفهوـ ىذه القيادة ،يضيف ىللنجر (،)Hallinger, 2011
ثبات جودة ـبرجااهماَ .ف

موخرا ،فبعد سنُت
حدكد الواليات اؼبتَّحدة األمَتيكيَّة ،كال ؼبس الًتبويُّوف أنبيَّتها يف عاَف الًتبية إالَّ ن
عديدة من التطبيقات كاألحباث كالتقييم ،بدأ يظهر تأثَتىا اغبقيقي على جودة ربصيل التبلميذ
كتعلُّمهم .كباتت مفاىيم القيادة التعليميَّة ( )Instructional Leadershipكمبادؤىا من
تغيَتا جذرينا يف سلوكيَّات أفراد آّتمع اؼبدرسي الًتبويَّة ،كيف ـبرجات
العناصر األساسيَّة اليت يربدث ن

كخصوصا عبهة تأثَتىا اإلهبايب على ربصيل التبلميذ ( Heck et al.,
عمليَّيت التعلُّم كالتعليم،
ن
1990 ; Hallinger & Heck, 1996; 1998 & 2010; Leithwood, Louis,

.)Anderson, & Wahlstrom, 2004
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تطور مفهوـ القيادة التعليميَّة ( ،)Instructional Leadershipيف التسعينات من القرف
َّ

العشرين ،يقوؿ ىللنجر ،كباتت قيادة مرتبطة مباشرة بأمور التعلُّم .تبلور اؼبفهوـ القيادم ك َّازبذ حلَّة

جديدة عيرفت بػػ"القيادة للتعلُّم" ( .)Leadership for learningارتبطت مبادؤىا مباشرة بعمل

أفراد ىيئة التدريس كقادة تربويُّْت ،كبات ىذا آّهود الًتبوم يهدؼ أكثر كأكثر إُف ربسُت نتائج
تعلُّم التبلميذ ( .)Hallinger, 2009, pp. 11-13كقد َّ
أكدت أحباث عديدة َّ
أف قباح القيادة
اؼبدرسيَّة يرتبط بشكل كثيق بنجاح اؼبدرسة ،حبيث َّ
مهمة اؼبدرسة الًتبويَّة يكوف من قباح
أف قباح َّ
قاداها ،توّْكد ىورنغ كلوكب ( .)Horng, Eileen, & Loeb, Susanna, 2010أثبتت
دراستهما َّ
أف ارتفاع مستول ربصيل التبلميذ مرتبط ارتباطنا كثي نقا بنمط القيادة اؼبدرسيَّة كبطريقتها يف
التطور
اختيار أفراد ىيئة التدريس ،كتوزيع اؼبهاـ التعليميَّة عليهم ،كبطريقة دعمها ؽبم كسبكينهم من ُّ
كالنجاح.

قسم موريف ( )Murphy, 1990aمبادئ القيادة التعليميَّة إُف أربعة ؿباكر لؤلدكار اليت
َّ
تضمنت:
هبب أف يقوـ ّٔا القائد الًتبومَّ .
 أكالن ،ربديد الرسالة كاألىداؼ، ثانينا ،إدارة النتاج الًتبوم، -ثالثنا ،توفَت مناخ تعلُّمي،

ابعا ،تأمُت بيئة عمل داعمة.
-رن

أقاـ موريف نظريَّة القيادة التعليميَّة ( )Instructional Leadershipعلى معايَت ست
عيرفت بػ  )Interstate School Leaders Licensure Consortium( ISLLCكىي:
كل التبلميذ من خبلؿ تسهيل التطوير ،كالربط،
المعيار األول :يعزز القائد الًتبوم قباح ٌ
كالتطبيق ،كامتبلؾ رؤية مشًتكة للتعلُّم يدعمها أفراد آّتمع اؼبدرسي.
“Standard 1: A school administrator is an educational leader
who promotes the success of all students by facilitating the
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development, articulation, implementation, and stewardship of a
vision of learning that is shared and supported by the school
community”.

كل التبلميذ من خبلؿ تنشئة كسبكُت ثقافة مدرسيَّة
ّْ :المعيار الثاني
ّْ يعزز القائد الًتبوم قباح
ّْ  كبرامج تعليميَّة،داعمة
 كربفيز اؼبعلّْمُت على، تقوـ على تسهيل عمليَّة التعلُّم لدل التبلميذ،ؿبفزة
.تطويرىم اؼبهٍت باستمرار
“Standard 2: A school administrator is an educational leader
who promotes the success of all students by advocating, nurturing,
and sustaining a school culture and instructional program conducive
to student learning and staff professional growth”.

كل التبلميذ من خبلؿ تطبيق مبط قيادم يوفّْر
ّْ  يشجع القائد الًتبوم قباح:المعيار الثالث

.اؼبوسسة
ّْ ،ؽبم بيئة سليمة آمنة
َّ تعزز عمليَّة التعلُّم الفعَّاؿ يف

“Standard 3: A school administrator is an educational leader
who promotes the success of all students by ensuring management of
the organization, operations, and resources for a safe, efficient, and
effective learning environment”.

كل التبلميذ من خبلؿ إنشاء بيئة تعاكنيَّة بُت
ّْ :المعيار الرابع
ّْ يشجع القائد الًتبوم قباح
.اؼبتنوعة
ّْ  كمن خبلؿ االستجابة الحتياجات كاىتمامات آّتمع،صبيع أعضاء اؼبدرسة كآّتمع
“Standard 4: A school administrator is an educational leader
who promotes the success of all students by collaborating with
families and community members, responding to diverse community
interests and needs, and mobilizing community resources”.

،كل التبلميذ من خبلؿ التصرؼ باستقامة
ّْ  يعزز القائد الًتبوم قباح:المعيار الخامس
. كبشفافيَّة،كبعدؿ
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“Standard 5: A school administrator is an educational leader
who promotes the success of all students by acting with integrity,
fairness, and in an ethical manner”.

كل التبلميذ من خبلؿ فهم احمليط السياسي
المعيار السادس :يعزز القائد الًتبوم قباح ّْ
كاالجتماعي كاالقتصادم كالثقايف كالقانوين ؽبم ،كالتأثَت فيو كاالستجابة لو.
“Standard 6: A school administrator is an educational leader
who promotes the success of all students by understanding,
responding to, and influencing the larger political, social, economic,
legal, and cultural context” (Shipman & Murphy, 1996)”.

بناءن على ىذه اؼبعايَت اختصر ىللنجر كموريف ( )Hallinger & Murphy, 1985دكر

مدير اؼبدرسة بثبلث مهاـ أساسيَّة ىي اآلتية:
أ-

ربديد رسالة اؼبدرسة Defining School’s mission

ب -إدارة الربنامج التعليمي Managing the instructional program

ج-

توفَت مناخ تعلُّم إهبايب Promote a positive school learning

.climate
توافق ركبرت جام مارزانو كزمبلؤه ( )Marzano et al., 2000مع فيلما ظبيث كزميلها
( )Smith, Wilma, & Andrews, Richard, 1989يف ربديد مفاىيم القيادة اؼبدرسيَّة،
كأدكار القائد فيها ،حبسب ما ترصبتو الصحافيَّة ىبل اػبطيب ( )2009يف كتأّا "القيادة اؼبدرسيَّة
الناجحة" .ذبانس ربديدىم ؼبفاىيم القيادة مع تعريف ظبيث كأندركز ()Smith & Andrews
"مزكد مراجع ،كمرجع دراسي ،كإدارة
ألدكار القائد اؼبدرسي .فقد عرفاه بأربعة أدكار ىي اآلتيةّْ :
تواصل ،كحضور ملحوظ" (اػبطيب .)2009 ،أف يكوف القائد يف اؼبدرسة:
مزكندا للمراجع فهذا يعٍت ،برأيهما كرأم الكثَت من الباحثُت يف ىذا آّاؿ ،أنَّو يضمن
أكالنّْ :

يدرسوف ،كيقدّْـ ؽبم التسهيبلت اؼبناسبة ،كاؼبيزانيات البلزمة
اؼبدرسُت مضموف اؼبواد اليت ّْ
امتبلؾ ّْ
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الكتسأّم اؼبعارؼ البلزمة ألداء كاجبااهم التعليميَّة على كبو ك و
مستخدما مبادئ
اؼ ،كيتعامل معهم
ن

تعليم الكبار كيفسح ؽبم يف آّاؿ ليقودكا عملهم الًتبوم بنجاح (اػبطيب )2009 ،ك
( ;Topping, 2002; Hartle & Thomas, 2003; Lunenburg & Irby, 2006

.)DeVita, Colvin, Darling-Hammond, & Haycock, 2007
مرجعا دراسينا ،فهذا يعٍت أنَّو "يدعم بصورة حيويَّة
ثانينا :أف يكوف حبسب كصفهما
ن
النشاطات كالربامج الدراسيَّة اليت ذبرم يف الصف عن طريق إعطاء مبوذج للسلوكيَّات اؼبرغوبة،
كاؼبشاركة يف التدريبات اليت ذبرم أثناء العمل ،كإعطاء األكلويَّة بشكل ثابت لئلىتمامات التعليميَّة.
ثالثنا :أف يكوف القائد اؼبدرسي ،برأم ظبيث كأندركز ،أداة تواصل فهذا يوّْكد أنبيَّة أف وبدّْد

خصوصا ىيئة
األىداؼ من أجل اؼبدرسة بوضوح ،كيعمل على إببلغها إُف أفراد آّتمع اؼبدرسي،
ن
التدريس كالطاقم اإلدارم.
شك يف أنَّو على اؼبدير
ابعاَّ :أما اؼبيزة األخَتة اليت تلقي الضوء على اغبضور اؼبلحوظ ،فبل َّ
رن

كساىرا على مسار العمليَّة التعليميَّة يف اؼبدرسة .لذلك ال َّ
بد لو من أف يكوف
أف يكوف يقظنا
ن
حاضرا ؼبسانداهم
اجدا خبلؿ العمل مع أفراد آّتمع اؼبدرسي يقدّْـ ؽبم اؼبساعدة اؼبباشرة ،كيكوف
متو ن
ن

كدعمهم كاإلشراؼ معهم على ربقيق األىداؼ ،كينشيء ؾبموعات مشًتكة ضمن الطاقم اإلدارم

لتحقيق العمل اإلدارم بنجاح (اػبطيب ،2009 ،ص .)33-23
وبصر جوزؼ موريف كفيليب ىللنجر ( )Murphy & Hallinger, 1989دكر مدير(ة)
اؼبدرسة بثبلث كظائف أساسيَّة ىي أكالن أف وبدّْد ىدؼ كجود اؼبدرسة ،كيدير ثانينا اؼبنهاج
أخَتا قياـ مناخ إهبايب يف اؼبدرسة .يوّْكد ليثوكد كزميلو ( & leithwood
التدريسي ،كي ّْ
شجع ن
َّ )Riehl, 2003
أف مدير اؼبدرسة ىو شخص يلعب أدك نارا عديدة إداريَّة كتعلُّميَّة كيوثّْر على
اؼبرجوة ،كوبدّْد االذباه الصحيح
اآلخرين عبهة ازباذ القرارات اؼبناسبة لتحقيق األىداؼ اؼبدرسيَّة
َّ

التطور كيوفّْر
للمدرسة كرؤيتها ،كينسج معٌت مشًتؾ بُت أفراد آّتمع اؼبدرسيّْ ،
يشجع األفراد على ُّ
ؽبم اإلمكانات الضركريَّة لذلك كيدعم قباحهم .كيفيد ببلس كببلس ( ;Blase & Blase, 1999
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َّ )2000
كخصوصا للقائد اؼبدرسي يكمن يف كيفية رفع
أف اؽباجس الرئيسي ألفراد آّتمع اؼبدرسي
ن
اؼبدرسة إُف مستول اعبودة كجعلها مدرسة ناجحة مع تربية نوعيَّة .كقد حدَّد ببلس كزمبلؤه

( )Blase, J., Blase, Jo, & Philips, D.Y., 2010شركط األداء اعبيّْد للمدرسة بعشرة
مبادئ كطبسة اسًتاتيجيَّات تعلُّميَّة .هبب برأيهم أف يكوف للمدرسة:
أ-

"بيئة آمنة كمنظَّمة Safe & orderly environment

ب -قيادة إداريَّة قويَّة Strong administrative leadership

ج-

تركيز أكِف على التعلُّم Primary focus on learning

د-

ربديد كقت طويل للتعلُّم Maximizing learning time

ق-

تطور التبلميذ Monitoring Students progress
مراقبة كدعم ُّ

ك-

متنوعة كمتباينة
فركض صفيَّة
ّْ

class

Heterogeneous

assignments

ز-

إنشاء ؾبموعات صفيَّة مرنة Flexible in-class groups

ح-

حصر عدد التبلميذ يف الصفوؼ بأعداد قليلة Small class size

ط-

توفَت مناخ داعم يف الصفوؼ Supportive classroom climate

م-

مشاركة األىل كآّتمع يف حياة اؼبدرسة Parents & community

."involvement
حصر ببلس كزمبلؤه االسًتاتيجيَّات التعلُّميَّة يف طبسة بنود ىي اآلتية:
-2

"توجو خاص للعناية بالدركس Careful orientation to lessons
ُّ

-0

تعليم كاضح كمرَّكز Clear & focused instruction

-3

فعالة يف طرح األسئلة Effective questioning
إعتماد تقنيَّة َّ

techniques

-4

الردكد كالتعزيزات Feedback & reinforcement
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-5

اؼبراجعة كإعادة التعليم كالشرح Blase ( "Review & reteaching

.)et al., 2010
تعدّْد ركبنسوف ( )Robinson, 2007عناصر طبس توّْكد من خبلؽبا َّ
أف القائد يوثّْر على
عمليَّة التعلُّم حُت يقوـ ّٔا ،كىي اآلتية:
 -2ييعلي شأف التطوير اؼبهٍت ألفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كيشارؾ فيو.
كينسق كيقيّْم عمليَّة التدريس كاؼبناىج التعليميَّة.
 -0ينظّْم ّْ
 -3يينشئ األىداؼ كوبدّْد التوقُّعات.
 -4يدير اؼبوارد بشكل اسًتاتيجي.
 -5يوفّْر بيئة منظَّمة كداعمة.
كربديدا مدير اؼبدرسةَّ ،
تضيف َّ
يشجع أفراد ىيئة التدريس على تطوير
أف على القائد،
أف ّْ
ن
ذكااهم علمينا كمهنينا ،كىو العنصر األىم يف ىذه العناصر الوارد ذكرىا ( Robinson, 2007, pp.

أيضا أنَّو على اؼبدير أف يشارؾ بذاتو يف ىذا التطوير اؼبهٍت كيلتزـ بتحقيقو .كعندما
 .)8-9تضيف ن
يتم اغبديث عن التطوير اؼبهٍت ،ينحو دكر مدير اؼبدرسة منحى السهر على تنسيق الربامج األكاديبيَّة
ُّ
خصوصا على مراقبة تعلُّم
كاؼبناىج الًتبويَّة ،فَتاقب عن كثب سَت عمليَّة التعليم ،كتقييمها ،كيسهر
ن

التبلميذ ،كنتائج ربصيلهم ( .)Robinson et al., 2009, pp. 40-44نفهم بذلك َّ
أف القيادة

التعليميَّة ( )Instructional Leadership or Leadership for Learningىي عمليَّة
تأثَت متواصلة يقوـ ّٔا القائد إلحداث تغيَت ما يف اؼبدرسة ،كربقيق التطوير .وبدّْد القائد من خبلؽبا
تطورىم
كجهة سَت اؼبدرسة ،كوبفّْز األفراد على إقباز العمل الًتبوم كالتعليمي بكفاءة عالية ،كينظّْم ُّ
التطور ،كيشركهم يف القيادة كلّّ حسب موقعو
اؼبهٍت ،كيدعم قباح التبلميذ ،كوبافظ على ثبات ُّ
(.)Leithwood et al., 2008 & 2010; Pont, Nusche, & Hopkins, 2008
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يتوافق رأم الكثَت من الًتبويُّْت مع رأم موريف كزمبلئو ( Murphy & Hallinger,

خصوصا الذين تَّ عرض آرائهم يف ؾباؿ ربديد دكر
)1989 ; Murphy et al., 2009
ن
كمكونااها .فالقائد(ة) الًتبوم الذم وبدّْد رسالة
القائد(ة) الًتبوم كتأثَته على قباح أداء اؼبدرسة ّْ
موحدة،
يوحد معهم رؤيتها ،كيضعها ضمن أىداؼ َّ
اؼبدرسة بالتعاكف مع أفراد آّتمع اؼبدرسيّْ ،
كوف
كيدير معهم اؼبنهاج التعليمي ،كيراقب عن كثب ربقيق األىداؼ ،كيقيّْمها معهم باستمرار ،في ّْ

وبث أفراد آّتمع اؼبدرسي على التعلُّم اؼبستمر
جوا من التعاكف كالتخطيط االسًتاتيجي ،ك ُّ
بذلك ن
تطور اؼبدرسة ( & ;Lambert, 2002; 2005, p. 64
فردينا كصباعينا ،كوبافظ على استمراريَّة ُّ
.)Lambert, 2006, pp. 239-243

اعترب موليكن كإينسورث (َّ )Mullican, Frank, & Ainsworth, Len, 1979
أف
دكر القائد كأدكار اؼبرؤكسُت يف مفهوـ القيادة التعليميَّة ،أدك نارا منسوجة بعضها ببعض ،كال يبكن إالَّ

التطور اؼبنشود يف بيئة آّتمع التعلُّمي .كأضاؼ ماؾ نيل كزمبلؤه
أف تتكامل لتيحدث
ُّ
( )MacNeill, Cavanagh, & Silcox, 2003على الئحة خصائص القائد يف مفهوـ
القيادة التعليميَّة َّ
أف عليو أف يقود العمليَّة التعلُّميَّة بشكل يكوف فيها التلميذ كتعلُّم الناضجُت من
كوف ثقافة
أكلويَّات العمليَّة الًتبويَّة ،كأف وبدّْد توقُّعات عالية ُّ
للتطور األكاديبي كألداء األفراد ،كي ّْ
التعلُّم اؼبستمر لدل أفراد ىيئة التدريس بشكل ترتبط ىذه الثقافة ارتباطنا كثي نقا بتعلُّم التبلميذ
كقباحهم (.)MacNeill, Cavanagh, & Silcox, 2003, p. 4
من أىم آّاالت لعمل القائد ىو ؾباؿ التطوير .فمن اػبصائص اليت على القائد الًتبوم أف
وبقّْقها خبلؿ إحداثو التغيَت ،يقوؿ فولُت ( ،)Fullan, 2007ىي توحيد الرؤية كجعلها القاسم
اؼبشًتؾ بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي .فعلى القائد أف يدعم تعلُّم األفراد كيوفّْر ؽبم اؼبناخ اؼبناسب
اؼبوحدة .يقود مدير(ة) اؼبدرسة من خبلؿ الرؤيَّة
معا على ربقيق الغايات َّ
كاغباجات الضركريَّة للعمل ن

اؼبوحدة ،كاألىداؼ اؼبتَّفق عليها ،كالقيم اؼبشًتكة ،نسق اؼبدرسة الًتبوم مع أفراد آّتمع اؼبدرسي يف
َّ
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اذباه كاحد كاضح ،كىبتار أفراد ىيئة التدريس طرائق التعليم اؼبناسبة لنجاح التبلميذ ( Fullan,

.)2007
تيظهر دراسات عديدة َّ
اضحا كىيكليَّة
نظاما ك ن
أف صفات القائد التعليمي توفّْر للمدرسة ن
للتطور اؼبستداـ ( & Silins
مناخا
مبلئما للتشارؾ كللتعلُّم اؼبستمر ك ُّ
ؿبدَّدة ،كتنسج فيها ن
ن
 .)Mulford, 2007كيستخلص سيلُت كمولفورد ( )Silins & Mulford, 2007اؼبهاـ

الرئيسة اليت هبب أف يتحلَّى ّٔا القائد التعليمي كاآليت:
أ-

ربديد األىداؼ العامة لعمليَّة التعليم بالتعاكف مع باقي أفراد آّتمع اؼبدرسي
كاختيار معهم االسًتاتيجيَّة التعليميَّة األنسب.

ب -تقدمي تربية نوعيَّة للتبلميذ تعدُّىم للحياة يف آّتمع.
ج -توفَت اإلمكانات اؼباديَّة كالبشريَّة لتحقيق ىذه األىداؼ الًتبويَّة للوصوؿ إُف
التطور اؼبنشود.
ُّ
د-

اعتماد اؼبهنيَّة يف التعامل مع اآلخرين ،كتوفَت اؼبناخ الداعم الذم وبفّْز
التعاكف كالثقة بُت األفراد.

ق -التعلُّم اؼبستمر خبلؿ مراجعة اؼبمارسات.
ما يبيّْز ىذه الصفاتَّ ،أهنا تتمحور حوؿ العمل التشاركي كالتعاكين حبيث يعمل القائد يف
معا لتطوير أدائهم التعليمي
اؼبدرسة جنبنا إُف جنب مع أفراد آّتمع اؼبدرسي الزباذ القرارات اؼبناسبة ن
كالًتبوم كاإلدارم .كىذا وبتّْم عليو ،يضيف موريف ( ،)Murphy, 1990a & 1990bقضاء

كقت أطوؿ يف قيادة األمور التعليميَّة بدالن من حصر مهامو يف األمور اإلداريَّة فقط.
تأسيسا على ما تقدَّـ نقوؿَّ ،
أف ؼبدير اؼبدرسة يف آّتمع اؼبدرسي دكر ىو رائد ،حبيث أنَّو
ن
يفعل عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كيوفّْر الشركط األساسيَّة لتكوين بيئة تعلُّم إهبابيَّة للتبلميذ ،يشرؼ على
ّْ
اؼبوسسة
الربامج التعليميَّة كعلى اؼبناىج كعلى برامج التقييم ،كيرعى ثقافة اؼبدرسة لتتماشى مع مبادئ َّ

التعلُّميَّة ( & Murphy, Elliott, Goldring, & Porter, (-), pp. 14-1; Leithwood
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 .)Riehl, 2003; MacNeill et al., 2003; Hallinger, 2009لنجاح دكره ،يقوؿ كويف
كيوحد بُت ما يقولو كما يقوـ
( ،)Covey, 1989; 1991ال يبكنو إالَّ أف يوفّْق بُت رؤيتو كأعمالوّْ ،
يبث نواياه؛ كرؤيتو اؼبستقبليَّة ،كاألىداؼ اؼبنوم ربقيقها ،كسلَّم القيم،
بو .فالقائد التعليمي الناجح ُّ
كي يقود من خبلؽبا عمليَّة التعلُّم كالتعليم ،كيشرؾ أفراد ؾبتمعو اؼبدرسي يف ربقيقها .فعندما يرتبط

توجو الًتكيز على عمليَّة التعلُّم ،فتوفّْر الشركط الضركريَّة كاؼبناسبة
عمل القيادة بالتعلُّم ال يسعها إالَّ أف ّْ
التطور (.)Dempster, 2009, pp. 5-6
للتعلُّم ،كتشرؾ األفراد يف ربقيق ىذه األىداؼ كىذا ُّ

معا إُف تطوير اؼبدرسة كقباحها.
يقود مدير اؼبدرسة أعضاء اعبماعة التعلُّميَّة كي يصلوا ن
نستخلص مهاـ مدير(ة) اؼبدرسة فبَّا كرد ساب نقا ،يف أربع ؾباالت أساسيَّة:


يتضمن أكؽبا :ؾباؿ التعليم الذم يشتمل على تنظيم الربامج التعليميَّة
َّ

معا كتقييم
كاإلشراؼ الًتبوم ،كعلى عمل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ ن
أدائهم باستمرار.


يتضمن آّاؿ الثاين :اإلدارة اليت تشتمل على تنظيم الناحية اإلداريَّة ،من
َّ

حيث تقسيم الوظائف كتوزيع اؼبهاـ الًتبويَّة اؼبرتبطة بعمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كإنشاء

نسق تنظيمي ؽبذه الغاية ،كاختيار اؼبوظَّفُت كمراقبة عملهم ،ككضع اؼبوازنة اؼباليَّة
لتسيَت العمل الًتبوم يف اؼبدرسة ،ككضع األنظمة كالقوانُت الداخليَّة كالسهر على
تنفيذىا ،كازباذ القرارت الصائبة غبل اؼبشكبلت الًتبويَّة اؼبستجدَّة.


تتضمن إدارة
َّأما آّاؿ الثالث ؼبهاـ اؼبدير(ة) فيشتمل :العبلقات العامة اليت َّ

ككل.
العبلقات القائمة بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي كأكلياء التبلميذ كآّتمع اؼبدين ٌ

أخَتا آّاؿ الرابع :العمل لتوفَت مناخ داخلي سليم ،كأجواء تربويَّة

َّ
يتضمن ن
مبلئمة لنجاح عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،عن طريق إقامة النشاطات التعلُّميَّة كالثقافيَّة،
كتفعيل اؼبمارسات األكاديبيَّة كاعتماد األساليب الًتبويَّة الصحيحة.
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اعبدير ذكرهَّ ،
أف تأثَت القيادة التعليميَّة ( )Instructional Leadershipعلى تعلُّم
التبلميذ ال يظهر بشكل مباشر بل من خبلؿ التأثَت على األفراد الذين ؽبم الدكر األكرب يف إحداث
بعضا من سلطتو ّٔدؼ قباح عمليَّة التعلُّم كتطوير
التغيَت ،فبَّا وبتّْم على القائد أف ّْ
يفوض اآلخرين ن
أيضا من خبلؿ تأثَته على اإلطار الًتبوم يف اؼبدرسة كعلى ثقافتها ،كما
اؼبدرسة .يتجلَّى دكر القائد ن
يوّْكده الكثَت من الباحثُت الًتبويُّْت ( ;Leithwood & Jantzi, 2000a & 2000b

 .)Hallinger, 2011توافق الباحثوف على أنبيَّة دكر اؼبدير يف إنشاء ثقافة التشارؾ يف اؼبدرسة؛

ففي "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ال تسود فقط ثقافة التعاكف بل كتضحي هنج حياة يعتمدىا األفراد بشكل
ظل اؼبمارسات التشاركيَّة ،معرفتهم اؼبهنيَّة كخربااهم التعليميَّة خبدمة اآلخرين،
طبيعي .يضع األفراد يف ّْ
كيعتربكف اآلخرين مصادر تعلُّم ؽبم (.)Robbins & Alvy, 1995
ج)

السياق الثقافي للمدرسة School Culture

اؼبوسسة التعلُّميَّة عن غَتىا من
يتكوف السياؽ الثقايف للمدرسة من ؾبموعة خصائص سبيَّز َّ
َّ
يتضمن تعريف بارث ()Barth, 2001
َّ
اؼبوسسات (حساف كالعجمي ،2010 ،ص َّ .)353-338
كتتضمن اؼببادئ ،كاؼبواقف ،كالعقائد،
للسياؽ الثقايف يف اؼبدرسة ؾبموعة من اػبصائص اليت سبيّْزىا،
َّ
كتتأصل بعمق يف صميم
كالتقاليد ،كاألعراؼ ،كالقواعد السلوكيَّة ،كسلَّم القيم ،كاؼبراسيم ،كالطقوسَّ ،

اؼبوسسة الًتبويَّة كجوىرىا (.)Barth, 2001, p. 8
َّ
توثّْر ىذه اػبصائص على سلوؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كعلى طبيعة العبلقات اليت تربط
أفراده بعضهم ببعض ،يضيف الكثَت من الًتبويُّْت .كيشَت ذلك برأيهم ،إُف اعبو العاـ الذم يسود
خصوصا
ىذا آّتمع من مستول االلتزاـ بالنظاـ كالسلوكيَّات اؼبطلوبة ،كجودة العبلقات بُت األفراد،
ن
تلك اليت تربط أفراد اؽبيئة التعليميَّة بالتبلميذ كتوثّْر على عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كالنمط القيادم
الذم يقود مسَتاها الًتبويَّة ( Harris & Moran, 1999; Chouinard & Cousins,

.)2007; Hipp & Huffman, 2010; OECD, 2013
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توّْكد كريستُت ىيب كزميلتها (َّ )Hipp & Huffman, 2010
أف بناء السياؽ الثقايف يف
اؼبدرسة يتطلَّب تكوين ؾبموعة من القيم كربديد قاعدة سلوؾ كاضحة كمبادئ مشًتكة ،كمواقف
توثّْر على جوىر الثقافة اؼبدرسيَّة كتطبعها بطابعها اؼبميَّز ( Hipp & Huffman, 2010, pp.

 .)23-28يشدّْد تربويّْوف آخركف على أنبيَّة دكر القائد يف اؼبدرسة ،كعلى تعاملو مع أفراد آّتمع
كدينا ،كيوضح ؽبم معايَت
جوا ّْ
كوف ِّ
اؼبدرسي بركح التعاكف كالدعم ،فيبٍت معهم كحدة متماسكة ،كي ّْ
قدر كفاءاهم ( Tharp & Gallimore,
ينمي مواىبهم ،كي ّْ
العمل كيساعدىم على بلوغها ،ك ّْ
حساف
 .)1988; Lunenburg & Irby, 2006يضيف األستاذاف الدكتور حسن ؿبمد َّ

كالدكتور ؿبمد حسنُت العجمي ( )2010يف كتأّما "اإلدارة الًتبويَّة"َّ ،
أف اؼبناخ اؼبدرسي الذم
كونو مدير اؼبدرسة دبا يشتملو من إدارة كإشراؼ كأنشطة كعبلقات كنيظم كسياسات ،يوثّْر على
ي ّْ
(حساف كالعجمي.)2010 ،
رضا أفراد آّتمع اؼبدرسي عن عملهم َّ
توصل إليها فيليب ىللنجر ( )Hallinger, 2003يف دراساتو حوؿ
تيظهر النتائج اليت َّ
القيادة التحويليَّة ( )Transformational Leadershipكالتعلُّميَّة ( Instructional
 )Leadershipكأيُّهما األفضل لتطوير اؼبدرسةَّ ،
يتطور تطبيقهما حبسب
أف النموذجُت القياديَُّت َّ
اغباجات اػباصة للمدرسةَّ ،
ألهنما بعبلقة كثيقة مع بيئة اؼبدرسة كسياقها الًتبوم الفريد .توافق
ىللنجر ( )Hallinger, 2003مع قوؿ الكثَت من الباحثُت يف ىذا آّاؿ ،كمع نتائج أحباثهم اليت
توّْكد َّ
أف القائد ىو اؼبسوكؿ عن ربديد ماىية ثقافة اؼبدرسة كبناء ىيكليَّتها ( Mortimore,
1993; Purkey & Smith, 1984, in Hallinger, 2003, pp. 331-332; Hord

 .)& Sommers, 2008اعترب ىوالء َّ
أف دكر القائد التعليمي يتمحور حوؿ ثبلثة أبعاد ىي:
كل بيعد
ربديد رسالة اؼبدرسة ،كإدارة الربنامج التعليمي ،كتكوين مناخ إهبايب وبفّْز التعلُّمَّ .
يتضمن ُّ
كظائف متعدّْدة كمسوكليَّات ملقاة على عاتق القائد التعليمي ،كما يشرحها ىللنجر ( Hallinger,
 .)2003تتناكؿ ىذه اؼبسوكليَّات توضيح رسالة اؼبدرسة كربديد معاؼبها ،كتطوير اؼبعايَت كالتوقُّعات
التطور اؼبستداـ ( Hallinger, 2003, pp.
اليت تبلور ثقافة اؼبدرسة ،كثقافة التعلُّم اؼبستمر ،كثقافة ُّ
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 .)332-334فللنمط القيادم اؼبشًتؾ كاؼبوزَّع ( )Distributed Leadershipكالتحويلي
( )Transformational Leadershipكالتعلُّمي ( )Instructional Leadershipبطبيعة
اغباؿ ،تأثَت كبَت على ثقافة اؼبدرسة ،كعلى األفراد كفبارسااهم .فحُت يشرؾ القائد أفراد آّتمع
تتكوف لديهم قناعة َّ
أف عمليَّة التغيَت كالتطوير تفتح أمامهم نافذة ليلعبوا
اؼبدرسي يف إحداث التغيَتَّ ،

دكرا فاعبلن يف رسم ـبطَّط التغيَت يف كاقعهم الًتبوم ،عن طريق اختيار اؼبعايَت اليت تعكس اؼبستول
ن

النموذجي للتحسُت الذم يبغوف االرتقاء إليو .كما يهدفوف إُف تطوير مدرستهم كربسُت أدائها ،فبَّا
يعٍت َّ
أف على القائد أف يفسح يف آّاؿ أمامهم ليكونوا بدكرىم قادة فاعلُت كلّّ حبسب موقعو
(.)Hallinger, 2003; Lambert, 2002, & 2007
َّ
أكدت أحباث كثَتة َّ
أف السياؽ اؼبدرسي يوثّْر من جهة على طبيعة القيادة ( & Hallinger
 ،)Murphy, 1986كعلى سلوؾ األفراد يف نطاؽ عملهم .كيدعم من جهة أخرل اعبو التشاركي
يطور عمليَّيت التعلُّم كالتعليم بشكل
جديدا ،كما ّْ
العاـ كمسَتة األفراد التعليميَّة كالًتبويَّة كيعطيها معٌت ن
كيتطور باستمرار ،كىذه
ـبتلف بُت مدرسة كأخرل .فالسياؽ الثقايف ىبتلف بُت مدرسة كأخرل
َّ
اغبقيقة تتماشى مع ما تشَت إليو األدبيات العاؼبية يف ىذا آّاؿ ( ;Fullan, 2005, & 2007

.)Lambert, 2002, & 2007; Bogler, & Somech, 2004
تيظهر نتائج العديد من األحباث َّ
أف النمط القيادم اؼبشًتؾ كاؼبوزَّع ( Distributed

 )Leadershipأك التحويلي ( )Transformational Leadershipأك التعلُّمي
( )Instructional Leadershipأك غَتىا ،قد ال يتجاكب كحاجات آّتمع اؼبدرسي إف طبّْق
معزكالن أك لوحده ،لذلك من األفضل ،لنجاح تطبيق النمط القيادم اؼبختار ،دمج مبادئو يف ثقافة
اؼبدرسة كسياقها احمللي .ؽبذا يشرح ىللنجر (َّ )Hallinger, 2003
أف على القائد أف يرّْكز على
بعض األمور اؼبشًتكة بُت األمباط القياديَّة ّٔدؼ قباح أداء مدرستو .يف ما يلي الئحة باؼبهاـ اؼبشًتكة
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من األدبيَّات اؼبرتبطة بالقيادة اليت توثّْر إهبابنا على ربديد السياؽ الثقايف للمدرسة ،يعرضها ىللنجر
( )Hallinger, 2003كاآليت:
.2

ربديد أىداؼ مشًتكة يف اؼبدرسة.

 .0الًتكيز على إهبابيَّة جو البيئة اؼبدرسيَّة العاـ كربديد التوقُّعات العالية ،كتوفَت
تطور عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كتسهيل عمليَّة التعلُّم
ثقافة مدرسيَّة تشدّْد على ُّ
اؼبستمر.
.3
.4
.5

تشكيل ىيكليَّة كاضحة ؼبكافأة أفراد ىيئة التدريس كالتبلميذ.

كتطورىم مهنينا.
تنظيم نشاطات ربفّْز تعلُّم األفراد ّْ
حضور القائد اؼبنظور يف اؼبدرسة ،كعي

القيم اؼبتوافق عليها ( Hallinger,

.)2003, pp. 342-345
ستنادا إُف ما سبق لبتم كنقوؿ :أنَّو ال يبكن أف يطبَّق مبط قيادم كاحد على صبيع
إ ن
الظركؼ ،كال يبكن أف يتناسب مع صبيع الثقافات الًتبويَّة يف اؼبدارس .يشدّْد بوسَت كزمبلؤه
( )Bossert, Dwyer, Rowan, & Lee, 1982أنَّو من الضركرم على مدير اؼبدرسة أف هبد
النمط القيادم الذم يتجاكب كحاجات مدرستو اػباصة من جهة ،كأف يتناسب مع اإلطار العاـ
للمدرسة كلظركفها اإلجتماعيَّة كالبيئيَّة كالًتبويَّة من جهة أخرل ( Bossert et al., 1982,

.)p.38
تيظهر األحباث َّ
أف القيادة للتعلُّم ( )Leadership for Learningىي القيادة اليت
اؼبوسسة التعلُّميَّة (،)Learning Organization
تتناسب فلسفتها القياديَّة كتطبيقااها مع مبادئ َّ

كربديدا مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( ،)Professional Learning Communityؼبا فيهما
ن

من مفاىيم مشًتكة من جهةَّ ،
كألف تأثَتنبا اإلهبايب مباشر على ثقافة اؼبدرسة العامة ،كعلى ربصيل
التبلميذ ،كعلى اؼبعلّْمُت ،كعلى أداء القادة من جهة أخرل ( Blase & Blase, 1999, p.
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 .)137فبل تتحقَّق أىداؼ القيادة التعليميَّة يف اؼبدرسة كتنجح إالَّ حُت تتثاقف
( )Inculturationيف خصوصيَّة اؼبدرسة .ؽبذا فالقائد التعليمي يوثّْر على مرؤكسيو كعلى ثقافة
أيضا ّٔما .يعترب ىوالء الًتبويوف َّ
أف
اؼبدرسة من خبلؿ النمط القيادم الذم يعتمده ،كلكنَّو يتأثَّر ىو ن

القائد التعليمي يوثّْر على أداء أفراد ؾبتمع مدرستو ،كمبطو القيادم وبدّْد ثقافة اؼبدرسة ،كلكنَّو يف
الوقت عينو ،يستقي منهما هنج تأثَته عليهما فيكوف التأثَت متبادالن .يوّْكد بيًتسوف ( Peterson,

 )1994كبعض الباحثُتَّ ،
كوف تفاعبلن إهبابينا بينهما،
أف عمليَّة التأثَت يف الواقع ،ىي عمليَّة متبادلة ت ّْ
التطور كعلى التعلُّم اؼبستداـ ( Peterson,
كتشجعهما على تطبيق ثقافة التشارؾ اليت ُّ
ّْ
ربث على ُّ
;1994; Blase & Blase, 2000; Hord & Sommers, 2008; Allodi, 2009

 .)Blase et al., 2010تعترب بيكا ركىويت (َّ )Pekka Ruohotie
أف مزايا الفرد الشخصيَّة،
كظركؼ بيئة عملو توثّْراف على تعلُّمو اؼبستداـ ( )Ongoing Learningكعلى تطوير ذاتو
( ،)Self-Developmentكربدّْداف مدل ربقُّق تطويره اؼبهٍت ( Ruohotie in Leithwood

يتأَّن باختيار النمط القيادم ،ذاؾ
 .)et al., 1996, pp. 420-427عليو يتطلَّب من القائد أف َّ
أيضا
النمط الذم يتناسب كحاجات السياؽ احمللي للمدرسة لكي ينجح يف أداء مهامو فتنجح ىي ن

(.)Hallinger, 2003, p. 347

برىن بعض الباحثُت كرببارة كوىم كزميلتها نانسي بافرِف ( Kohm & Beverly,

 ،)2007; 2009كسَتجيوفاين ( )Sergiovanni, 1999كسبيبلف ()Spillane, 2005
كغَتىم من الباحثُت يف ىذا آّاؿَّ ،
التطور يف اؼبدرسة يكمن يف توفَت ثقافة التعاكف بُت
سر قباح ُّ
أف َّ
أفراد ؾبتمعها ،اليت ينتج عنها سبكُت اؼبرؤكسُت كتفويض بعض الصبلحيَّات ؽبم ،كتدريبهم على
اعتماد التقييم اؼبتواصل ألدائهم ّٔدؼ التطوير ( ;Sergiovanni, 1999; Olson, 2000

َّ .)Spillane et al., 2001; Kohm, 2002
أكد ىوالء َّ
تطور يف التعلُّم يعتمد على
كل ُّ
أف َّ
تعاكف أفراد اؽبيئة التعليميَّة كعلى مشاركتهم يف ربديد األىداؼ اؼبشًتكة :فالقائد التعليمي الذم
يشجع ثقافة التعاكف بُت األفراد ،كيوفّْر ؽبم
يطمح لرفع مستول ربصيل التبلميذ ال يسعو إالَّ أف ّْ
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الظركؼ اؼبناسبة للتشارؾ ،كيدعم تعاكهنم لنجاح عمليَّيت التعلُّم كالتعليم .كتيظهر اؼبمارسات اليت
يقوـ ّٔا أفراد ىيئة التدريس ،مواصفات ثقافة اؼبدرسة ،كتعكس مفاىيمها طريقة تكوين األىداؼ
( .)Kohm & Nance, 2009, pp. 72-73يعترب سَتجيوفاين ( ;Sergiovanni, 1992

جهتوَّ ،
أف آّتمع التشاركي يرتكز على القواسم اؼبشًتكة اؼبوجودة بُت
 ،)1994; 1999من َّ
األعضاء ،كعلى طموحااهم كإيباهنم اؼبشًتؾَّ .
أكد يف دراساتو َّ
كل ؾبهود يقوـ بو أفراد آّتمع
أف َّ
اؼبدرسي لتطوير مدرستهم هبب أف يكوف يم ّْ
تجذ نرا يف األمور التعلُّميَّة داخل الصف

(.)Sergiovanni, 2001, pp. 146-147

اعبدير ذكرهَّ ،
اؼبكونات ،ألنَّو بالدرجة األكُف متعلّْم
أف القائد يف َّ
اؼبوسسة التعلُّميَّة وبقّْق ىذه ّْ
باستمرار ،أضافتا كوىم كنانسي ( .)Kohm & Nance, 2007إف كاف القائد كذلك ،فهذا
أف لديو قناعة َّ
يعٍت َّ
كل فرد يف آّتمع التعلُّمي الذم يقوده ،ىو متعلّْم ،فليس ىناؾ شخص سيئ
أف َّ
كآخر فاضل ،بل يعمل اعبميع كلّّ كفق إمكاناتو لتحقيق األىداؼ اؼبشًتكة ضمن نيظم كاضحة.
يومن ىذا القائد َّ
تكوهنا كتغنيها أمباط التفكَت اؼبتعدّْدة فيها ،كتدفع اإلبتكارات
أف ثقافة َّ
اؼبوسسة ّْ

مسَتاها إُف األماـ ،فتصبح عمليَّيت التعلُّم كالتعليم أىم شيء يقوموف بو ( Kohm & Nance,

.)2007, pp. 268-269
د)

نسق المدرسة التربوي School System

َّ
إف "النسق" الًتبوم ( )School Systemالعائد إُف اؼبدرسة ،حبسب بارسونز ( Talcott
 ،)Parsonsينظّْم حياة اؼبدرسة كيضفي عليها طابعها اػباص (طباجة ،2011 ،ص-440 .

 .)443ينطوم النسق الًتبوم يف اؼبدرسة ،حبسب بارسونز ( )Parsonsعلى نظم التفاعل كالركابط
اليت يقيمها الناس بُت بعضهم البعض ،فتحدّْد موقعهم فيها كدكرىم .يصف النسق الًتبوم بيئة
تكوف من الفلسفات ،كاؼبفاىيم ،كالقيم ،كاالفًتاضات،
اؼبدرسة الداخليَّة كخصوصيَّتها ،كي َّ
كاؼبعتقدات ،كالتوقعات ،كاالذباىات ،كاألنظمة ،كاؼبمارسات ،كاؼبعايَت اليت تربط بُت أجزاء اؼبدرسة
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يف بوتقة كاحدة مشًتكة ذبمع بُت أفراد ؾبتمعها ،كتشكل اإلطار الذم يوضح طريقة العمل فيها.
لذلك ال يستطيع اؼبرء أف يبارس األفعاؿ االجتماعيَّة إالَّ يف اغبدكد اليت تسمح ّٔا اؼبواقع كاؼبهاـ اليت
يشغلها يف بنية التنظيم ىذا.
يف عاَف الًتبية ،تعيد "اؼبدرسة الفعَّالة" ( )Effective Schoolبناء ىيكليَّتها على مبادئ

اؼبوسسة التعلُّميَّة ()Learning Organization
مفهوـ التعلُّم الذايت اؼبستمر ،مع تطبيق مبادئ َّ

ك"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( ،)Professional Learning Communityكتدير أمورىا كفق

مفاىيم القيادة التعليميَّة ( )Instructional Leadershipتلبية غباجااها اػباصة .فبعمليَّة تطوير
تطور النسق الًتبوم ،أم اإلطار التنظيمي الًتبوم فيها ،حبسب ما
مكونااها ،كي َّ
اؼبدرسة َّ
تتطور معها ّْ
يتكوف يف اؼبدرسة إطار عاـ
أفادت آؼبا ىاريس كزميلتها (َّ .)Harris & Chrispeels, 2006
اؼبكونة ّٓتمعها بشكل مًتابط حبيث أنَّو إذا حصل تغيَت ما
ّْ
يسَت العبلقات القائمة يف ما بُت األجزاء ّْ

يف جزء من األجزاء تتأثَّر األجزاء صبيعها ّٔذا التغيَت ،يوّْكد سنغي كغَته من الباحثُت الًتبويُّْت
( .)Senge, 1990; Harris & Jones, 2010; Hargreaves, 2010كتصف ركىويت
"اؼبوسسة التعلُّميَّة" على
(َّ )Ruohotie in Leitwood et al., 1996; Ruohotie, 2002

مكونات طبس تتكامل ،ىي اآلتية:
َّأهنا عمليَّة دمج بُت ّْ


"اؼبكوف األكؿ :ىو اإلجادة /القدرة الشخصيَّة ( )Personal Masteryاليت
ّْ
كربمل مسوكليَّة
تتضمن العادات اليت يكتسبها الفرد لتوضيح الرؤية كالطموحات ُّ
َّ
التصرفات.



اؼبكوف الثاين :ىو النموذج العقلي/الفكرم ( )Mental Modelsالذم يشتمل
ّْ
على أف يعي الفرد حقيقة افًتاضاتو كيكوف بإمكانو كشفها لآلخرين كي تكوف
مصدر تعلُّم كإؽباـ.
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كوف الثالث :ىو بناء رؤية مشًتكة ( )Building Shared Visionكتشتمل
اؼب ّْ
على ترصبة القائد لرؤية اؼبدرسة اػباصة إُف رؤية صباعيَّة مشًتكة فتولّْد لديو التز ناما



اؼبكوف الرابع :ىو الفريق اؼبتعلّْم ( ،)Team Learningالذم يشتمل على توفَت
ّْ

اؼبوسسة.
كوف سباس نكا بُت األفراد فبَّا يزيد من فعاليَّة َّ
شخصيِّا بالرؤية اعبماعيَّة ،كت ّْ

خصوصا
تسهل ربقُّق األىداؼ،
حوار بُت األفراد ينتج عنو تعاكف لفهم األمور اليت ّْ
ن

تلك اليت ال يبكن أف تتحقَّق إالَّ بشكل تعاكين.


اؼبكوف اػبامس :ىو التفكَت النسقي ( )Systems Thinkingفحُت يينظر إُف
ّْ
اؼبوسسة على َّأهنا منظَّمة متكاملة ،يكوف من البديهي َّ
أف تغيَت طفيف يف جزء منها
َّ
يوثّْر على باقي األجزاء لتداخلها ببعضها البعض" ( Ruohotie in Leitwood

.)et al., 1996, pp. 439-441
عماف،
يرتبط "ربليل النيظم" باإلنتاجيَّة التعليميَّة ،كما يوّْكد الدكتور يف كليَّة العلوـ الًتبويَّة يف َّ

ؿبمد حسن العمايرة ،كيعترب َّ
يودم إُف تغيَت يف
كمكونات اؼبدرسة الواحدة ّْ
أف "أم تعديل يف عناصر ّْ
العناصر األخرل" (العمايرة ،2002 ،ص .)37.يضيف تَتادك ( )Tirado, 2006أنَّو جدير النظر
موحد كنظم متكاملة كمًتابطة ،كحده ىذا الًتابط يوبدث التغيَت كوبقّْق التطوير
إُف اؼبدرسة ككياف َّ
اؼبرغوب فيو .كيضع تَتادك ( )Tirado, 2006أربعة قواعد للتطوير يعتربىا أساسيَّة ىي اآلتية:


أكالن :تفعيل مبدأ اؼبشاركة كااللتزاـ بأمور اؼبدرسة



ثانينا :تفعيل عمليَّة التشارؾ فيما بُت األفراد ،كدعم تطبيقها



ابعا ،ترسيخ مبادئ الديبقراطيَّة.
رن



ثالثنا :إنشاء صباعة متعلّْمة باستمرار

يرتكز التطوير -الذايت للنسق الًتبوم يف اؼبدرسة ( )self-improving systemعلى
أربعة ركائز أساسيَّة يعدّْدىا دايفد ىارغريفز ( )Hargreaves, 2010كاآليت:
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يكونوف ىيكليَّتها ( clusters of schools (the
اعبماعات يف اؼبدرسة الذين ّْ

))structure


تتضمن عنصرم
مقاربة اغبلوؿ احملليَّة بالتعاكف مع اآلخرين ،كمع مدارس أخرل ،ك َّ
الثقافة ( The local solutions approach and co-construction

))(the two cultural elements


منظومة القيادة يف اؼبدرسة اؼبرتبطة باألفراد (System leaders (the key

.)people
كيوّْكد ىارغريفز َّ
أف إمكانية تطوير اؼبدرسة كنسقها الًتبوم يرتبط بشكل أساسي كمباشر
بتطوير القيادة فيها .كيرتبط مفهوـ القيادة برأيو بالقيم ،كاإللتزاـ بالعمل اعبماعي كدبقاربة القائد
اػبادـ (.)Hargreaves, 2010, p. 6-11 ( )Servant
يشدّْد تَتادك ( )Tiradoمن جهتو ،على َّ
أف أشبن ىدية يبكن أف يقدّْمها القائد ألفراد
آّتمع اؼبدرسي ىو إنشاء نيظم خاص ّٔم كدبدرستهم .يتحقَّق ذلك من خبلؿ الدعم الذم يعطيو
للتبلميذ كألفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كمساعداهم على إعطاء األمور اؼبدرسيَّة معٌت عميق من جهة،
كربطها باألمور اغبياتيَّة من جهة أخرل (.)Tirado, 2006, pp. 13
تعترب بونت كزمبلؤىا (َّ )Pont et al., 2008
أف للقائد الدكر األبرز يف تكوين نسق
اؼبدرسة الًتبوم ( ،)School Systemكربديد معاؼبو ،ؽبذا ال َّ
بد أف ييباشر ،برأيهم ،بالعمل على:
خصوصا عبهة العمل التشاركي،
* أكالن :ربسُت مفهوـ القيادة يف اؼبدرسة
ن
* كثانينا :توضيح دكر القيادة يف ىذا النسق الًتبوم ،كتفعيل قدرااها.
توافق الباحثوف على َّ
أف للقائد يف اؼبدرسة الدكر األبرز يف ربقيق إعادة اؽبيكلة ،كقد حدَّد
ليثوكد كجنتزم ( )Leithwood & Jantzi, 1999إطار ىذا الدكر يف مبادئ القيادة اؼبشًتكة
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كاؼبوزَّعة (َّ .)Distributed Leadershipأما بوؼبن كديل ()Bolman & Deal, 1997
فحدَّداه يف أربعة أطر:
 .2البينيوم The Structural Frame

 .0اإلنساين The Human Resource Frame
 .3السياسي The Political Frame
 .4الرؤيوم ،The Visionary Frame

كينجح القائد يف مهامو حُت يدمج األطر األربعة يف فبارساتو القياديَّة كيوظّْفها حبسب الظركؼ.
توّْكد دراسات ىوالء الًتبويُت َّ
كيوزع األدكار بوضوح،
أف اؼبدرسة تنجح حُت وبدّْد القائد األىداؼ ّْ
تطورىا اؼبستمر ،كربويلها إُف ؾبتمع تعلُّم دائم
كيستثمر ؾبهود األفراد كآّموعات فيها من أجل ُّ
(.)Bolman & Deal, 1997, pp. 24-25
تعترب كوىم كنانسي (َّ )Kohm & Nance, 2007
اغبل الوحيد كاألفضل لبناء النيظم
أف َّ
يف اؼبدرسة يكمن يف أربعة أمور أساسيَّة ىي:
.2

اإلصغاء عبميع األصوات كلوجهات نظرىم،

.0

كالسعي كراء اإلمكانات يف األفراد صبيعهم،

.3

كطرح األسئلة اؼبناسبة لتمكُت التواصل ،كفهم كجهات نظر األفراد

كاإلمكانات اؼبطركحة،
.4

كتوفَت ثقافة تعاكنيَّة.

تغيَتا يسهم يف ربويل اؼبدرسة
تغيَتا يف الذىنيَّة عبهة القيادة ،ن
بإمكاف ىذه األمور األربع أف يربدث ن
موسسة تعلُّميَّة حيث يعترب اعبميع َّ
أف عمليَّيت التعلُّم كالتعليم نبا أفضل عمل يقوموف بو
إُف َّ
(.)Kohm & Nance, 2007, pp. 247-263
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مبوذجا من
اقًتح دايفد ىوبكن ( )Hopkins, 2001 ; 2006مع بعض الباحثُت الزمبلء ن

يطور النمط القيادم ( ،)Leadership Systemكيرّْكز على ثبلثة ؿباكر يف اؼبدرسة
النيظم القياديَّة ّْ
ىي:
.2

ربسُت إدارة عمليَّيت التعلُّم كالتعليم

.0

معا
ربسُت تطوير األفراد ك َّ
اؼبوسسة ن

.3

اعتماد اإلنصاؼ كاإلدماج خبلؿ العمل على ربسُت سياؽ اؼبدرسة كثقافتها

(.)Pont et al., 2008, pp. 21-34
يتجلَّى النسق الًتبوم ( )The Systemيف فبارسات النمط القيادم ،حبسب ىوبكن
مستشهدا بليثوكد ( ،)Leithwoodبأربعة ؾباالت ىي:
()Hopkins
ن


يوجو األفراد فيها إُف ربقيق ذااهم
أكالن :ربديد االذباه الصحيح
َّ
للموسسة الذم ّْ
ضمن رؤية مشًتكة تقود اعبميع إُف ربقيق التوقُّعات.



يومن ثبات األمور الًتبويَّة العامة من جهة،
ثانينا :إدارة عمليَّيت التعلُّم كالتعليم بشكل ّْ
غبث األفراد على اعتماد التعلُّم الذايت كسيلة
كيسمح باالبتكار من جهة أخرلّْ ،

للتطور الذايت.
ُّ


اؼبوسسة أف يكونوا متعلّْمُت
ثالثنا :تطوير األفراد حبيث يبكن للمتعلّْمُت يف ىذه َّ
موسستهم إُف ؾبتمع تعلُّمي.
فيحولوف ؾبتمع َّ
فاعلُت (ّْ ،)Active Learners



اؼبوسسة من خبلؿ إلتزاـ األفراد بشبكة العمل اعبماعي التعاكين اؼببنيَّة
ابعا :تطوير َّ
رن
على الدعم اؼبتبادؿ كاؼبساءلة اؼبستمرة (.)Pont et al., 2008, pp. 26

َّ
أكد كازينز كإيرؿ (َّ )Cousins & Earl, 1992
أف تطبيق منهجيَّة التقييم الذايت
التطور اؼبستمر،
التشاركي يبٍت النسق التعلُّمي ( )Learning Systemالذم يدفع اؼبدرسة إُف ُّ
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كيفرض عليها استعدادات ضركريَّة ،كتسويات دقيقة لنجاح عمليَّة التقييم .حصر كازينز كإيرؿ
متطلّْبات قباح عمليَّة التقييم خبمسة بنود ىي اآلتية:


اؼبوسسة التعليميَّة بنفسها بعمليَّة التقييم.
أكالن :تقوـ َّ



ثانينا :توفّْر الوقت الكايف كاؼبوارد البلزمة لتحقيق ىذه العمليَّة التقيمييَّة.



ابعا :يشارؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي ّٔذه العمليَّة عن طيبة خاطر ،كبدافع ربفيزم كي
رن



خامسا :يتبع ىوالء تدريبنا مبلئما على تطبيق ىذه العمليَّة كوسيلة أساسيَّة ّْ
سبكنهم
ن
ن
من تطبيقها دبهارة كبنجاح (.)Cousins & Earl, 1992, pp. 411-413



اؼبوسسة التعلُّميَّة ،كتلتزـ دببادئها كوسيلة للتطوير.
ثالثنا :تومن بفاعليَّة مفهوـ َّ
َّ
يتمكنوا من زبطّْي العقبات.

تشتمل عمليَّة إعادة اؽبيكليَّة ( )Restructuringيف اؼبدرسة أكالن على ربديد مكامن القوة
( ،)Strengthكنقاط الضعف ( ،)Weaknessكاإلمكانات اؼبتوفّْرة (،)Opportunities
كاألخطار احملدقة أك التحديّْات اؼبرتقبة ( )SWOT Analysis( )Threatsحبسب ما يشرحو
كوفمن كىرمن ( .)Kaufman & Herman, 1991. Pp. 191-198اهدؼ ىذه العمليَّة إُف
التعرؼ إُف اإلمكانات اؼبتوفّْرة كغَت اؼبتوفّْرة يف ضوء متطلّْبات الوصوؿ إُف ربقيق معايَت اعبودة.
ُّ
تتضمن عمليَّة إعادة اؽبيكلة ثبلثة أبعاد وبدّْدىا إؼبور ( )Elmore, 1990على لساف
َّ
ديبوؾ ( )Dimmockكاآليت:
تتغَت طريقة تطبيق عمليَّيت التعلُّم كالتعليم.
 -2أف َّ
-0

أف تتعدَّؿ الشركط اؼبهنيَّة عبهة توظيف أفراد ىيئة التدريس كاؽبيئة اإلداريَّة كظركؼ
العمل كعمليَّة ازباذ القرارات.
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أف يربدث تغيَتات يف توزيع القول بُت األفراد ،كيف اغبوافز التنظيميَّة اليت َّ
تتحكم
بإدارة أمور اؼبدرسة" ( Dimmock in Leithwood et al., 1996, pp.

يتم تعديل ىذه األبعاد مع بعضها بشكل متوازفَّ ،
ألهنا تتكامل.
 ،)136-137ك ُّ
يرّْكز جوزؼ موريف ( )Murphy, 1990bعلى إعادة اؽبيكلة يف اؼبدرسة على أربعة
اسًتاتيجيَّات تتناكؿ إدارة اؼبدرسة ،كمشاركة األىل يف صنع القرار ،كسبكُت أفراد ىيئة التدريس،
كالتعلُّم للفهم.
َّ
أكدت التيمر ( )Lattimer, 2007يف مقاؽبا َّ
أف أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف اؼبدرسة يبارسوف
القيادة يف مواقعهم بنجاح عندما تدعم اؼبدرسة جهودىم كتفسح ؽبم آّاؿ ؼبمارسة القيادة حبسب
كفاءاهم كمواقعهمَّ .أما نتائج رباليل األحباث اليت قامت ّٔا بونت كزمبلئها ( Pont et al.,

متنوعة،
 )2008حوؿ خربات متعدّْدة يف ؾباؿ األمباط القياديَّة ،كيف دكؿ عديدة كأنساؽ تربويَّة ّْ

فتيظهر َّ
أف ىناؾ فائدة مكتسبة من تطبيق التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationبُت
األفراد يف اؼبدرسة الواحدة .فقد َّ
أيضاَّ ،
أف توزيع السلطة ،كربسُت أمباط القيادة
أكدت نتائج أحباثهم ن

التشاركية ،لو أثر إهبايب على ـبرجات العمل الًتبوم يف اؼبدرسة ،كعلى تطوير أدائها ( Pont et al.,

.)2008, pp. 253-270
يعترب الباحثوف َّ
أف القائد الناجح ىو الذم يستثمر يف صبيع أفراد آّتمع اؼبدرسي .كوبدّْد
ىوالء األفراد ليس فقط الذين يعملوف يف اؼبدرسة من ىيئة التدريس كاؽبيئة اإلداريَّة كاؼبوظَّفُت ،بل
يوسع دائرة االنتساب إُف آّتمع اؼبدرسي لتشمل كلّّ من األىل كاػبرهبُت كىيئات آّتمع
ّْ
( .)Goldring & Sullivan in Leithwood et al., 1996, pp. 195-202اعتربت
ماككاليب ( )McCaleb, 1994يف كتأّا "بناء صباعة تعلُّم"َّ ،
مهما
أف ألفراد ىيئة التدريس ن
دكرا ن

يف تعزيز مشاركة األىل حبياة اؼبدرسة ،كتوطيد العبلقة بُت آّتمع كأىل التبلميذ كاؼبدرسة

(.)McCaleb, 1994, pp. 31-43
98

َّ
أكد سنغي ( ،)Sengeكبوؼبن كديل ( ،)Bolman & Dealكىارس ككريسبيل
( )Harris & Chrispeelsيف ىذا اإلطارَّ ،
أف تكوين النسق الًتبوم ( )Systemيف اؼبدرسة
الذم يربط األفراد بعضهم ببعض ،يتطلَّب كقتنا ،ؽبذا يقًتحوف إنشاء "خريطة تنظيميَّة" تيظهر العناصر
األساسيَّة ؽبذا النسق ،كتوضح ترابطهم بعضهم ببعض ،كتيعلىن للجميع .فالفشل يف فهم الديناميكيَّة
القائمة يف ىذا النسق الًتبوم كبُت عناصره ،برأيهم ،تيدخل األفراد يف دكامة اإلنتقادات اؽبدَّامة،
كالدفاع عن الذات ،كتيبعد اؼبدرسة عن دكرىا الًتبوم ( ;Senge, 1990, p.231-232

.)Bolman & Deal, 1997, pp. 27-28
يشرح بعض الباحثُت َّ
أف مدير اؼبدرسة يصنع ،بشكل أساسي ،اإلطار التنظيمي الداخلي أم
خصوصا ،من خبلؿ
التطور يف اؼبدرسة،
النسق الًتبوم ( )The Systemالذم يدعم جهود ُّ
ن
تطورم ينطلق من القاعدة كبو األعلى .وبتّْم ىذا النهج على القائد أف يتعاكف مع أفراد
تطبيق هنج ُّ
آّتمع اؼبدرسي إلنشاء النىسق الًتبوم ،كاإلجراءات ،كاألنظمة الفرعيَّة اليت ال تتعارض كثقافة اؼبدرسة

(َّ .)Meyers & Meyers, 2001; Blase et al., 2010
تطور نسق اؼبدرسة
سر قباح ُّ
إف َّ
التطور ،توّْكد نتائج دراسات
الًتبوم يكمن يف مشاركة أعضاء آّتمع اؼبدرسي يف تنظيم كتنفيذ ىذا ُّ
ىارس كجونز كفوالف ( .)Harris, & Jones, 2010; Fullan, 2005فمشاركة أفراد اؽبيئة
التعليميَّة بازباذ القرارات اؼبرتبطة بالتعليم ،كتطبيق العمل التعاكين ،كازباذ مبادرات مناسبة للتحسُت
تسهم يف ربقيق التغيَت اإلهبايب يف عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كربفيز األفراد ؼبساءلة أنفسهم حوؿ
كوف
فبارسااهم التعليميَّة ّٔدؼ تطويرىا ( .)Harris, & Jones, 2010, p. 173-174ت ّْ
مصدرا لتعلُّم اآلخرين يلتزموف
مبادرااهم التشاركيَّة يف اؼبدرسة" ،ثقافة التعلُّم اؼبستمر" فيكوف األفراد
ن

معا ّٔدؼ ربقيق التطوير (اؼبرجع نفسو)َّ .
إف ثقافة التعلُّم ىذه اليت تنسجها مبادئ "ؾبتمع التعلُّم
ن
اؼبهٍت" يف حياة األفراد اليوميَّة الركتينيَّة ىي السبب الرئيسي ،برأم فوالف ( Fullan, 2009, p.
 ،)12يف تغيَت نسق اؼبدرسة الًتبوم (.)The School System
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يكوف مدير اؼبدرسة ،أك القائد التعليمي ،اإلطار التنظيمي الذم يعكس العمل التشاركي
ّْ
خصوصا عبهة اؼبشاركة يف صنع القرارات التطويريَّة ،يضيف ببليز كزمبلئو ()Blase et al., 2010
ن

كمكونااها كبو
كمايرز كزميلتها ( ،)Meyers & Meyers, 2001كذلك ّٔدؼ دفع اؼبدرسة ّْ
بنودا أساسيَّة وبقّْقها
اعبودة .ي َّ
تضمن نسق اؼبدرسة الًتبوم ،برأم ببليز ( ،)Blase et al., 2010ن

القائد التعليمي كيوفّْرىا لتخدـ ىدؼ النجاح ،كىي اآلتية:
.2

يكوف رؤية كاضحة ؼبرؤكسيو.
ّْ

.0

وبدّْد ؽبم معايَت دقيقة.

.3

صمم ديناميكيَّة ربفيزيَّة لؤلفراد داخل اؼبدرسة.
ي ّْ

.4

وبدّْد األىداؼ الواجب ربقيقها.

.5

يساعد على استيعاب اؼبعارضة الناشئة َّ
ضد التغيَت داخل اؼبدرسة.

.6

يوجو جهود التعاضد كثقافة التعاكف بُت األفراد ( Blase et al., 2010,
ّْ

.)pp. 42-34

 -2المصطلحات العلميَّة العائدة لميدان البحث
أ)

مفهوم "المدرسة الفعَّالة" :Effective School

ىو مفهوـ وبدّْد اؼبدرسة من خبلؿ معايَت جودة عاؼبيَّة من شأهنا أف ربقّْق لئلنساف تربية
فرصا تعليميَّة متميّْزة كمتكافئة .تبٍت اؼبدرسة
متكاملة فكريِّا ،كنفسينا ،كاجتماعيِّا ،كركحيِّا ،كتوفّْر ن
فتوىل تبلمذاها كأفراد
الفعالة ثقافة التعلُّم بُت صبيع أعضائها ،كربقّْق معايَت اعبودة يف التعليمّْ ،
َّ
ؾبتمعها الكتساب اؼبهارات كاؼبعارؼ كالكفايات الضركريَّة للنجاح يف آّتمع ،ىذا ما يوّْكده الكثَت
من الباحثُت الًتبويُّْت ( California Teachers Associations, (-); Bliss, James,
Firestone, & Richards, 1991; European Commission, 2001; Levin,
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2002; Elmore, 2004; Harris, & Chrispeels, 2006; Schaaf, 2008; Kelly,

.)2010; Evans-Andris, 2010; OECD, 2013
ب)

المؤسسة التعلُّميَّة Learning Organization
مفهوم
َّ

ربديدا دبفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"
ييقصد
ن
"اؼبوسسة التعلُّميَّة" ،كىو ؾبتمع يرتكز على التعلُّم
 )Communitiesالذم ىو كجو من كجوه
َّ
( Professional Learning

التعاكين اعبماعي ،كيبتاز بقدرة العاملُت فيو على تعزيز كتطوير إمكانااهم باستمرار ،مع االىتماـ
بتطوير قدرات كإمكانات اآلخرين تبلمي نذا كانوا أـ أفراد ىيئة تعليميَّة أك إداريَّة ،كاعتماد مبادئ
التعلُّم الذايت اؼبستمر (.)Lifelong Learning Concept
ج) مفهوم التعلّّم الذاتي المستمر Lifelong Learning Concept

تعترب جوديت تشادبن ( )Chapman in Leithwood et al., 1996, pp. 27-30
َّ
أف التعلُّم الذايت اؼبستمر يهدؼ إُف ربسُت حياة الفرد .فربأيها ،يعزز ىذا اؼببدأ:
 أكالن :اؼبهارات اليت وبتاجها الفرد ،كالكفايات الضركريَّة لتطوير قدراتو العمليَّة ّٔدؼ إقبازاؼبهاـ كاؼبسوكليَّات اؼبوكلة إليو من جهة .يفسح لو يف آّاؿ من جهة أخرل ،لتكيُّف
اؼبعلومات اؼبكتسبة كاؼبعارؼ يف كضعيات جديدة ،كاستخداـ الكفايات إلقباز اؼبهاـ
اعبديدة (.)Chapman in Leithwood et al., 1996, pp. 28
تعرضو
 ثانيناّْ :يوسع آفاؽ الفرد عرب مسَتة حياتو ،كيغٍت نظرتو إُف العاَف باستمرار من خبلؿ ُّ
متنوعة كجديدة.
إُف اختبارات تربويَّة متعدّْدة كإدراكيَّة ّْ

قد توافق كرسُت كدين ( )Cresson & Dean, 2000كركىويت ( )Ruohotie, 2002مع
تشادبن (َّ )Chapman
أف التعلُّم الذايت اؼبستمر يكتسبو اؼبرء اؼبتعلّْم باستمرار من اػبربات اعبديدة
برأيهم ،مهارات عديدة ُّ
سبتد على مدار حياتو ،كىي ـبتلفة عن تلك اليت اكتسبها يف اؼباضي من
دراساتو (.)Cresson & Dean, 2000, pp. 89-90
يتوافق سنغي ( )Senge, 2000مع ىاريس كجونز ( )Harris & Jones, 2010على
تعريف مفهوـ التعلُّم الذايت اؼبستمر ،كيعتربكنو أنَّو "مدرسة تتعلَّم" (،)A school that learns
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فربأيهم يبكن إعادة بناء اؼبدرسة كذبديد ىيكليَّتها من خبلؿ تطبيق مفهوـ التعلُّم اؼبستمر فيها .كال

ينحصر مفهوـ التعلُّم ىذا ،برأيهم ،يف اؼبعلومات اؼبكتسبة كاؼبنقولة من ىيئة التدريس إُف التبلميذ بل
اؼبتطور باستمرار كااللبراط فيو ،كالعمل على تطوير األفراد كنسق
تشمل ربضَت األفراد ؼبواجهة العاَف ّْ

موسسة تعلُّم
ككل ( .)Harris & Jones, 2010, pp. 174أف تكوف اؼبدرسة َّ
اؼبدرسة الًتبوم ٌ

فهذا يعٍت بالنسبة لسنغي ( )Senge, 2000كلكثَتين غَتىمَّ ،
يتصرفوف بإستقبلليَّة
أف األفراد فيها َّ
كيطلقوف طموحااهم اعبماعيَّة للعناف ،كبإمكاهنم إستخبلص العرب من ذبارّٔم كالتعلُّم من أخطائهم،

كأف ىبتربكا خطر الفشل كي َّ
يتمكنوا من بناء قدرات النجاح للمستقبل ،كبإمكاهنم أف يقودكا ضمن
كتطور مدرستهم (Senge, 2000, pp. 5-
تطورىم الفردمُّ ،
سباما كما ينقادكف مسَتة ُّ
مواقعهم ن

.)8

د) النظريَّة البنائيَّة Constructivism

تشدّْد النظريَّة البنائيَّة على َّ
سائدا يف
أف اؼبتعلّْم يبٍت معرفتو بنفسو ،على خبلؼ ما كاف ن
يتم مع بيئتو احمليطة بو كآّتمع كاللغة،
جراء تفاعل داخلي ُّ
يكوف اؼبتعلّْم معرفتو يف عقلوَّ ،
اؼباضيّْ .
فينتج عن ذلك طريقة فريدة ،كخصوصيَّة يف فهم اؼبعلومة ليس بالضركرة أف تكوف مطابقة ؼبا يريده
ؼبدرس (َّ .)Gage & Berliner, 1998, pp. 98-105
شكلت ىذه النظريَّة ،مع جاف بياجي
ا ّْ
( ،)Jean Piagetاألسس اغبديثة لعلم نفس النمو ،حيث قاـ بتوحيد الفلسفة كعلم النفس كي
يلقي الضوء على أنبيَّة االىتماـ بذكاء اؼبتعلّْم ،كالتفكَت دبا وبصل خبلؿ اكتسابو اؼبعرفة ( Fetsco

 .)& McClure, 2005, pp.120-123.قواـ النظريَّة البنائيَّة َّ
أف قدرات اؼبتعلّْم الفطريَّة تتفاعل
مع ما ىبتربه.
يتم التعلُّم،
ربط بياجي ( )Piagetالنظريَّة البنائيَّة بالًتبية،
كربديدا بعمليَّيت التعلُّم كالتعليمُّ .
ن

يكوف اؼبتعلّْم ،برأم بياجي
برأيو ،بتكيُّف الفرد مع ؿبيطو كؾبتمعو ،فيبٍت فكره عن العاَف اػبارجيّْ .
كيتدرب على
( ،)Piagetاؼبفاىيم ،كيضبط العبلقات بُت الظواىر بدؿ استقباؽبا عن طريق التلقُتَّ ،
التعامل مع اػبطأ كخطوة يف اذباه اؼبعرفة الصحيحة (.)Gage & Berliner, 1998
102

سبتاز النظريَّة البنائيَّة َّ
بأهنا:

كتفعل دكره يف اكتساب اؼبعرفة.
• ذبعل اؼبتعلّْم ؿبور العمليَّة التعليميَّةّْ ،

اغبس اإلهبايب ذباه العلم،
• تعطي اؼبتعلّْم فرصة سبثيل أدكار آّتمع ،اليت ّْ
تنمي لديو َّ
حل مشكبلتو.
كتقدّْـ لو الفرصة لرؤية أنبيَّة العلم يف آّتمع ،كدكره يف ّْ
• توفّْر للمتعلّْم الفرصة ؼبمارسة عمليَّات العلم األساسيَّة كاؼبتكاملة ،كتسهم يف تنمية
التفكَت العلمي لديو ،كاستخداـ التفكَت اإلبداعي ،كالتعلُّم التعاكين.
• توفّْر لو فرصة اؼبناقشة كاغبوار مع زمبلءه كمع اؼبعلّْم ،فبَّا يسهم يف مبو لغتو ،كإغناء
تقنيَّات اغبوار السليم لديو (.)Gage & Berliner, 1998, pp. 109-110
كل فرد أنَّو
تعترب النظريَّة البنائيَّة ،حبسب ليندا ؼبربت (َّ ،)Lambert, 1995 & 1996

متعلّْم يبٍت معرفتو بنفسو من خبلؿ مركره باختبارات خارجيَّة كثَتة تساعده يف بناء اؼبعرفة الذاتيَّة.

ترّْكز ىذه النظريَّة على فكرة َّ
أف األشخاص يتعلَّموف عن طريق تأسيس اؼبعرفة بشكل فاعل أكثر من
يتحوؿ اؼبتعلّْم من
تلقي اؼبعلومات ،حبيث يقوموف بأنفسهم بتكوين معلومات ذات معٌت ،كّٔذا َّ
قائدا
مستهلك للمعلومة إُف منتج ؽبا ،كيعمل على تطوير ذاتو مهنينا باستمرار ،لذلك يبكنو أف يكوف ن

يف موقعو.

ه) مفهوم القيادة التحويليَّة Transformational Leadership

ظهر مفهوـ القيادة التحويليَّة مع ً
العاَف الًتبوم بَتنز ( )Burns, 1978كمن بعده
سَتجيوفاين ( ،)Sergiovanni, 1990كميَّيزا بُت مفهومي السلطة كاإلدارة ،كبُت القادة الذين
يبنوف عبلقات ربفيزيَّة مع مرؤكسيهم ،من القادة الذين يرّْكزكف على اؼبصاٌف كاؼبنافع إلقباز متطلّْبات
العمل .تسعى القيادة التحويليَّة ،برأيهما ،إُف إحداث تغيَت إدارم كتطوير مستمر.
كجو بَتنز األنظار إُف طبيعة التفاعل بُت القادة كاؼبرؤكسُت ،ذاؾ التفاعل الذم يرفعهما إُف
َّ
اؼبوسسة .يبتاز أداء ىذا النمط القيادم باؼبركنة ،كيتأقلم مع حاجات أفراد آّتمع
تطوير الذات ك َّ
اؼبدرسي ،كيهتم بالعمل اعبماعي اؼببٍت على فرؽ العمل ،كيسعى القائد التحويلي إُف التأثَت إهبابنا يف
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اؼبوسسة
كيوحد معهم رؤية َّ
سلوؾ اؼبرؤكسُت ،كيدفعهم لئلعًتاؼ باغباجة إُف التغيَت كالتطويرّْ ،
موسسيِّا.
كرسالتها ،كوبدّْد أىدافنا مشًتكة ،كهبعل التغيَت عمبلن َّ
كيتضمن
يربط بَتنز ( )Burns, 1978القيادة بعاملُت أساسيَُّت :يتناكؿ األكؿ اإلقبازات
َّ
التحوالت ،اليت منها أخذت القيادة التحويليَّة تسميتهاَّ .أما سَتجيوفٍت ( Sergiovanni,
الثاين ُّ

 )1990فطبَّق مبادئ القيادة التحويليَّة يف اإلطار اؼبدرسي ضمن أربعة أمباط متكاملة ىي:
 .1القيادة باؼبقايضة،
 .2القيادة بالبناء،
 .3القيادة باإلبداع،
 .4القيادة باإليداع ،كما كرد ساب نقا خبلؿ كصف مسَتة تطوير القيادة التعليميَّة.
و) مفهوم القيادة المشتركة والموزَّعة Distributed Leadership
يرتكز مفهوـ القيادة اؼبشًتكة اؼبوزَّعة لسبيبلف كدايبن ( Spillane & Diamond,

 )2007على بناء رؤية مشًتكة بُت أعضاء آّتمع اؼبدرسي الواحد ،كربسُت عبلقات التواصل يف ما
خصوصا عبهة صنع القرار .يسعى قادة ىذا اؼبفهوـ التشاركي إُف
بينهم ،كالتشارؾ يف اؼبهاـ القياديَّة
ن
سبكُت مرؤكسيهم ،كإفساح آّاؿ أمامهم ليكونوا قادة يف مواقعهم .كيعملوف بركح التعاكف مع

مرؤكسيهم كيشركوهنم يف صنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل الًتبوم ،كيوفّْركف ؽبم الفرص اؼبناسبة كالبلزمة
لتحقيق ذلك (.)Gronn, 2003
ز) مفهوم القيادة التعليميَّة Instructional Leadership

نادل جوزؼ موريف (ّٔ )Murphy, 1996ذا النمط القيادم الذم تقوـ مبادئو القياديَّة
على معايَت ست تعرؼ بػ Interstate School Leaders Licensure ( ISLLC

 )Consortiumكتربط من خبلؽبا عمل القيادة اؼبدرسيَّة بعمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،فبل تعود مهاـ
القائد يف اؼبدرسة ؿبصورة باألمور التنظيميَّة كاإلداريَّة فقط ،كما كرد ساب نقا خبلؿ شرح مفهوـ ىذه
القيادة.
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اؼبوسسة التعلُّميَّة على أنَّو
توافق رأم سنغي مع ىذه اؼببادئ القياديَّة ،كحدَّد القائد يف َّ
يصمم السياسات كاالسًتاتيجيَّات كنسق اؼبدرسة
مصمم كككيل كمعلّْم .فالقائد التعليمي برأيو ّْ
ّْ
الًتبوم ،كيتوَّكل ربديد الرؤية اؼبشًتكة ،كينشر مفهومها بُت األفراد .كيعتربه سنغي معلّْ نما دبعٌت أنَّو
يرعى تطبيق عمليَّيت التعلُّم كالتعليم كيسهر على قباحهما بالسبل الضركريَّة ( Senge, 1990, pp.

 .)341-357ذبدَّد مفهوـ القيادة التعليميَّة مع دمبسًت ( ،)Dempster, 2009كاعتربىا قيادة
اؼبتطور للقيادة التعلُّميَّة ،اليت
للتعلُّم ( ،)Leadership For Learningفكانت الوجو اآلخر ّْ
تربط دكر القائد مباشرة بنجاح التبلميذ.
ح) مفهوم التمكين Empowering

ييعترب التمكُت من أحد أىم الركائز يف معظم اعبهود اؼببذكلة لئلصبلح الًتبوم اغبديث ،يف

اؼبتطورةَّ .
إف التمكُت ىو عمليَّة سبنح اؼبرؤكسُت أكالن اؼبهارات البلزمة كمن مثَّ السلطة
كثَت من الدكؿ ّْ
كالصبلحيَّة كاؼبسوكليَّة لصنع القرارت اؼبهنيَّة بشكل متكافئ .ال يسعنا اإلغفاؿ عن مفهوـ التمكُت
حُت نتكلَّم عن القيادة التشاركيَّة كاؼبوزَّعة ،كالتحويليَّة ،كالتعلُّميَّة .يوّْكد الباحثوف الًتبويّْيوف يف ىذه
آّاالت القياديَّة ،كلمربت ( ،)Lambert, 1995 & 1996كسبيبلف كدايبن ( & Spillane

 ،)Diamond, 2007كبَتنز ( ،)Burns, 1978كسَتجيوفاين (،)Sergiovanni, 1990
موريف ( ،)Murphy, 1996كليثوكد كجنتزم ( & Leithwood & Jantzi, 2000a

 ،)2000bكىللنجر ( ،)Hallinger, 2011كدمبسًت ( )Dempster, 2009غَتىم الكثَت َّ
أف
ال تشارؾ حقيقي بدكف سبكُت .كيتطلَّب ربقيق ىذا اؼبفهوـ التشاركي أف يكوف أعضاء آّتمع
اؼبدرسي قادة يف مواقعهم.
أبعادا أخرل
َّ
يتضمن مفهوـ التمكُت ،حبسب رأم الباحثُت يف عاَف القيادة الًتبويَّة اؼبعاصرة ،ن

تتناكؿ االستقبلليَّة يف العمل ،كالتطوير اؼبهٍت الذايت ،كالشعور بالفعاليَّة الذاتيَّة من خبلؿ اؼببادرات
كربديدا ربصيل التبلميذ كقباحهم ،كاؼبسوكليَّة
كاإلبداع ،كالقدرة على التأثَت يف نواتج العمل اؼبدرسي
ن
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يتقرر ،كاؼبشاركة يف اؼبعلومات كاؼبعرفة كيف ربليل األكضاع كاؼبشكبلت إلهباد اغبل
عن جودة ما َّ
األنسب ؽبا.
يتوقف قباح عمليَّة التمكُت ُّ
كربققها على عنصرين أساسيُت :يرتبط العنصر األكؿ بقناعة
إدارة اؼبدرسة بتطبيق فلسفة التمكُت كتفويض الصبلحيَّات للمرؤكسُت ،كيرتبط الثاين بقدرات أفراد
اؼبفوضة ؽبم كحسن استخداـ السلطة اؼبمنوحة ؽبم .ىذا يعٍت
آّتمع اؼبدرسي على ُّ
ربمل اؼبسوكليَّات َّ

التصرؼ ،ككقتنا كافينا للعمل
أنَّو يتطلَّب من إدارة اؼبدرسة أف توفّْر لؤلفراد مساحة كافية من حريَّة ُّ
التعاكين ،كأف تعمل على تطوير قدرااهم كتفعيل كفاءااهم.
ط) مفهوم التعاون المهني Professional Collaboration

معا بدافع
وبدّْد علم اإلجتماع مفهوـ التعاكف ،أنَّو آليَّة يقوـ ّٔا ؾبموعة من األفراد يعملوف ن

مشًتؾ ،كيبتاز "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كما كصفتو ىورد (َّ ،)Hord, 1997, & 2004
بأف إداريٌوه

يومنوف بأنبيَّة العمل اعبماعي التعاكين ،كينشركف بُت أفراده ثقافة الفريق الواحد ،كمفهوـ العمل

التعاكين .توّْكد أحباث ىورد ( ،)Hord, 1997كىورد كسومرز ()Hord & Sommers, 2008
كفولُت (َّ )Fullan, 1998, & 2011
أف تطبيق مفهوـ التعاكف اؼبهٍت يزيد شعور القادة باؼبسوكليَّة
ذباه ربقيق حاجات أفراد آّتمع اؼبدرسي إُف التطوير .كما يتيح الفرص أماـ األفراد يف تعلُّم مهارات
كل فرد خرباتو كقدراتو الشخصيَّة
جديدة َّ
جراء عملهم اؼبباشر مع اآلخرين ،كيسمح بأف يضيف ُّ
غبل مشكلة تعًتضهم.
إلقباز مهمة ما ،أك ّْ

يوّْكد ديفور كزمبلؤه (َّ )Dufour et al., 2006, p. 98
أف مفهوـ التعاكف اؼبهٍت

( )Professional Collaborationىو عمل تعاكين بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي ،حيث يعمل
معا باستقبلليَّة ،كوبلّْلوف أكضاع عملهم ،كيبحثوف يف الصعوبات اليت تعًتضهم ،كيسهموف يف
األفراد ن
صنع القرارات ،كيوثّْركف على فبارسااهم اؼبهنيَّة ّٔدؼ تطويرىا ،كربسُت ربصيل تبلمذاهم ،كصباعتهم،

كمدرستهم .كبرأم ىورد كديفور كزمبلؤه ،يتَّحد أفراد آّتمع اؼبدرسي ّٔدؼ التطوير اؼبستداـ كربسُت
عمليَّيت التعلُّم كالتعليم.)Hord, 1997, & 2004; Dufour et al., 2005, & 2008( ،
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ي) مفهوم التقييم التشاركي Participatory Evaluation
كربديدا مفهوـ التقييم التشاركي ( Participatory
اعتمدت األطركحة خطة للتقييم الذايت
ن

 )Self-Evaluationحبسب فيتزباتريك ( ،)Fitzpatrick et al., 2011كذلك ّٔدؼ
اإلصبلح كتطوير أداء اؼبدرسة من الداخل ،كرفعها إُف مستول اعبودة .كصف غوبا كلنكولن
( )Guba & Lincoln, 1989; 1999; 2005التقييم التشاركي ( Fourth Generation

موسستهم
 )Evaluationأنَّو عمليَّة إجرائيَّة يشًتؾ فيها أعضاء آّتمع اؼبدرسي الواحد لتقييم َّ
معا على ربديد تطلُّعااهم كاعتمادىا كأساس للتقييم ،كاالستفادة من اػبربات
بأنفسهم ،فيعملوف ن

اؼبتوفّْرة كجزء ضركرم إلحداث التغيَت.

هبمع أعضاء آّتمع اؼبدرسي ،خبلؿ عمليَّة التقييم ،البيانات حوؿ أداء مدرستهم يف كضعها
اغباِف ،مستندين إُف معايَت تربويَّة عاؼبيَّة مقبولة لديهم ،تتجاكب كحاجااهم التطويريَّة ،كتضمن ؽبم،
يف هناية اؼبطاؼ ،جودة األداء .يتمثَّل التقييم يف ىذه اؼبقاربة التقيميَّة التشاركيَّة بدكرين رئيسيَُّت:
القوة يف أداء اؼبدرسة بغرض مراجعة
 .1دكر تطويرم بنائي يهدؼ إُف كشف مواطن الضعف كنقاط َّ
مكونااها لتعديلها كربسينها.
ّْ
 .2دكر آخر ختامي يهدؼ إُف الكشف عن مدل ربقُّق أىداؼ التقييم التطويريَّة.
يرتكز مفهوـ التقييم ىذا ،برأم الكثَت من الًتبويُّْت ،على إدخاؿ كجهات نظر األفراد
اؼبرجوة ،كحوؿ فعاليَّة
أساسي يف اؼبساءلة حوؿ الفائدة َّ
اؼبزاكلُت ؽبذه اؼبمارسات ،يف اؼبدرسة ،كعنصر ٌ
دكرا تفاكضيِّا يعتمد مقاربة "التقييم
اؼبمارسات اؼبقيَّمة .فيصبح دكر اؼبقيّْم ،كيف أيَّة عمليَّة تقييم ،ن
التشاركي" ( )Participatory Evaluationاليت تتجاكب كحاجة الوضع اؼبطلوب تقييمو ،بعد

يتفرد حصرينا بالقياس كالوصف كإصدار األحكاـ ( ;Fitzpatrick et al., 2011
أف كاف َّ
;Guba, & Lincoln, 1980, 1989, & 2005; Cousins & Earl, 1992

.)Chouinard & Cousins, 2013; OECD, 2013
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ترتكز طريقة التقييم التشاركي حبسب غوبا كلينكولن ( ;Guba & Lincoln, 1989

 ،)1999; 2005على الفرضيَّة اليت تعترب َّ
أف اغبقيقة تيبٌت من خبلؿ التفاعل القائم بُت اؼبراقب أك
اؼبقيّْم ،الذم ىو عضو من أعضاء الفريق اؼبقيَّم ،كبُت اؼبشارؾ ،أم اؼبقيَّم.
تفسح عمليَّة التقييم التشاركي يف آّاؿ أماـ اؼبشاركُت ،تقوؿ ىيوبنَت كبتس ( Huebner

 ،)& Betts, 1999لقبوؿ كاقعهم كربديد مواصفاتو ،كلتوسيع آفاقهم حوؿ أفكار اآلخرين،
اؼبوسسة .كتعترباف َّ
أف عمليَّة التقييم ىذه
كسبكينهم من التفاكض مع اؼبقيّْم الذم ىو عضو معهم يف َّ
تتضمن:
َّ
أكالن :ربديد من ىم اؼبشاركوف،
ثانينا :تىػ ىف ُّحص إدعاءااهم ،كقضاياىم كنبومهم

التوصل إُف التوافق كاإلصباع من خبلؿ النقاش كالتفاكض كالتبادؿ بُت أفراد الفريق
ثالثناُّ :
اؼبوسسة اؼبنوم تقييم أدائها (.)Huebner & Betts, 1999, pp. 341-342
الواحد يف َّ
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الفصل الثالث
منهجيَّة البحث
-1

اإلرطار النظري للمنهجيَّة

زبتار األطركحة منهج البحث النوعي/الكيفي ( )Qualitative Researchلدراسة
حالة ) ،)Merriam, 2002( ،(Qualitative Case Studyكتبحث يف ذبربة تقيميَّة ،يف
مبوذج تقيي ًم التنظيم اإلدارم ،كاألداء القيادم ،كتطبّْقو .يعتمد
ذبمع مدارس خاصة يف لبناف .تبٍت ى
ىذا النموذج مقاربة التقييم التشاركي ،كيرتكز على مفهوـ آّتمع اؼبهٍت كمرتكز معيارم .كتستقصي

بتعمق رؤية أفراد آّتمع اؼبدرسي كمفاىيمهم للمدرسة الناجحة ،كاؼبعلومات البلزمة لتحديد
ٌ
تطلُّعااهم حوؿ ؿباكر اعبودة اليت تعكس مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كتفهم كضع اؼبدرسة اغباِف
بعمق .تتَّبع األطركحة خطوات البحث اإلجرائي من حيث اتباع حلقات حبثيَّة ،عبمع اؼبعلومات كمن
مث لتحليلها من أجل استخبلص خطوات إجرائيَّة ،كقرارت مبنيَّة على األدلة .يف ىذه اغبالة ،تكوف

اػبطوات ىي بناء معايَت للتقييم ،كتصميم آليَّاتو ّْ
متجذرة بواقع ذبمع اؼبدارس اؼبشاركة يف البحث،
آملة أف ينتج ،عن ىذا التقييم ،آليَّة تطوير منبثقة من كضع اؼبدرسة الفريد.
تقوـ األطركحة باالطّْبلع على كسائل تطبيق برامج "االعتماد" ( & IBO, 2002a
)2002b; MSA, 2007; AdvancED, 2007 & 2013; CITA, 2008
كمباذج اػبربات العاؼبيَّة الناجحة اؼبرتبطة ّٔا ،كتستخرج منها العناصر الرئيسة ؼبواصفات "اؼبدرسة
معيارا .كتقارف اؼبعايَت اؼبستخرجة مع
َّ
الفعالة" ( ،)Effective Schoolكرب ّْددىا باثٍت عشر ن
مضموف مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كمفاىيم "القيادة التعليميَّة" ،كتبقي على اؼبعايَت اليت تعكس
مبادئ ىذين النموذجُت.
اؼبوسسة" ( Grounded
تعتمد األطركحة يف إطار البحث النوعي ،منهج "النظريَّة ّْ

 ،)Charmaz, 2008( ،)Theoryك ( )Corbin & Strauss, 2008كمنهجيَّة عبمع
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اؼبعلومات اؼببنيَّة على آراء اؼبشاركُت يف معايَت "اؼبدرسة الفعَّالة" ()Effective School
كل مرحلة من مراحل صبع اؼبعلومات ،كاف اؼبشاركوف
كمفاىيمهم ؽبا ،كمن مثَّ لتحليل مضموهنا .كيف ّْ

يف األطركحة اؼبرجع األساس ُّ
للتأكد من َّ
توصلت إليها األطركحة من خبلؿ
أف االستنتاجات اليت َّ
توصف
أيضا بناء ّْ
َّ
موشرات اؼبعايَت اليت ّْ
ملخص آرائهم ال يزاؿ يعكس حقيقة رأيهم .ك ُّ
يتم معهم ن
يتم
تطلُّعااهم يف اؼبدرسة النموذجيَّة اليت يطمحوف إُف ربقيقها .كمن خبلؿ أرائهم ،اؼبتوافق عليهاُّ ،
كبالتشارؾ معهم ربديد األدكات البلزمة لتقييم أداء مدرستهم ،كبذلك ،تت َّ
كمكونااها يف
جذر اؼبعايَت ّْ
كاقع اؼبدرسة احمللّْي.

يف ما يتعلق دبنهجيَّة التقييم ،زبتار األطركحة مقاربة "التقييم الذايت التشاركي"
( ،)Participatory Self-Evaluationلتضع من خبلؽبا خطَّة لتقييم األداء العاـ للمدرسة
تيشرؾ أفراد ؾبتمعها يف عمليَّة التقييم الشاملةَّ .
كألف ما تقوـ بو ىو عمليَّة تقييم ذايت ألداء اؼبدرسة،
لموسسات ،كزبتار النموذج اؼبرتكز على هنج
معمقة على أنواع طرائق التقييم الذايت ل َّ
تلقي نظرة َّ
"التقييم الذايت التشاركي" الذم كصفو سَتجيوفاين ( .)Sergiovanni, 2007نادل ّٔذا النموذج
ركبَت ستايك ( ،)Stake, 1975, 1980كمن بعده غوبا كلينكولن ( Guba & Lincoln,

 ،)1989, & 2005كما أفاد فيتزباتريك ( ،)Fitzpatrick et al., 2011كالذم يعتمد على
إشراؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي يف ربديد خطوات عمليَّة التقييم ،كآلية تنفيذىا.

-2

مكونات عيّْنة البحث
ّْ
أ) في المرةلة األولى للبحث:

موسسات القطاع اػباص يف لبناف،
ذبمعات اؼبدارس الكاثوليكيَّة ،اليت ىي جزء من َّ
أطلقت ُّ
نداءن يقضي بتطوير أداء مدارسها ،من خبلؿ تقييم فعاليَّة أدائها باستمرار ،كوسيلة للتطوير .كحثَّت

القيّْمُت على الًتبية فيها على تطبيق سياسات تربويَّة شاملة ،كاسًتاتيجيات فاعلة ،كعلى اعتماد
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آليَّات كاضحة إلرساء ثقافة التعلُّم اؼبستمر بُت أعضائها ،كتطوير كفاءااهم العلميَّة كالًتبويَّة كاإلنسانيَّة
اليت تيسهم يف بناء اإلنساف كتكامل شخصيَّتو .كما طلبت منهم إدخاؿ التعديبلت الًتبويَّة البلزمة
موسسااهم لبلرتقاء ّٔا إُف مستول اعبودة العاؼبيَّة (موسبر اؼبدارس الكاثوليكيَّة2009 ،؛
على َّ
 .)2010كمن ىذا اؼبنطلق ،اشتملت توصيات موسبرااها على تطبيق "االعتماد" لتحقيق ىذا اؽبدؼ،
كربديد مفاىيم اعبودة كصياغة أىدافها اػباصة ،كاعتماد الوسائل الناجعة لتطبيقها ،كالتوافق عليها
مع صباعااها الًتبويَّة (اؼبرجع نفسو).
ذبمع
ؽبذا ،تَّ اختيار عيّْنة قصديَّة ( ،)Patton, 1990( )Purposive Samplesىي ُّ
ذبمعات اؼبدارس الكاثوليكيَّة ،يسعى إُف ربضَت كتطبيق برنامج "االعتماد" يف مدارسو.
كاحد ،من ُّ
لتجمع اؼبدارس اػباصة
ككاف قد َّ
تبٌت اػبطوط الرئيسة ؼبفهوـ اعبودة اليت كضعتها األمانة َّ
العامة ُّ
الكاثوليكيَّة يف لبناف ،ضمن معطيات ستَّة تتكامل كتتداخل ،كىي:
 أكالن :اعبودة اإلنسانيَّة لدل الطلبة اؼبوكوؿ إُف اؼبدرسة أمر تربيتهم، ثانينا :اعبودة اليت تكمن يف النهج القيادم الذم يعتمده اإلداريّْوف كأساليبالتدريس لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كطرائق مقاربااهم الًتبويَّة،
 ثالثنا :جودة الوسائل الًتبويَّة،ابعا :تأثَت األىل ،كدكرىم اؼبباشر كغَت اؼبباشر،
رنخامسا :األمباط القياديَّة يف إطار تطبيق اعبودة،
ن
أخَتا :إنفتاح اؼبدرسة على ؿبيطها.
 نسادسا ك ن
 .1المدارس

ست مدارس ثانويَّة خاصة ،كىي
زبتار األطركحة عيّْنة قصديَّة من ىذا ُّ
التجمع ،تتألَّف من ٌ

اؼبدارس الثانويَّة الوحيدة فيو .كلقد َّقر الرأم عليها ،أكالن َّ
اىتماما يف تطوير أداء مدارسها
ألهنا أظهرت
ن

بناءن على مبوذج "االعتماد" ،كتبحث عن السبيل اؼبناسبة لتحقيق ىذا اؽبدؼ ،كثانينا ،النتشار
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متنوعة ،كثالثنا َّ
ألف زياراها
مدارسها يف اؼبناطق اللبنانيَّة اؼبختلفة ،كبالتاِف ُّ
تضمنها لشرائح ؾبتمعيَّة ّْ
عضوا فاعبلن يف إحدل
كتطبيق األطركحة فيها أمر مقبوؿ من اعبهات اؼبعنيَّة فيها ،ىكوف الباحثة ن
مدارسها.
 .2المجموعات المساعدة

رب ّْدد األطركحة عدد أعضاء آّتمع اؼبدرسي الذم ستيستطلع آراؤىم من اؼبدارس الستَّة،
شخصا .زبتارىم إدارة اؼبدرسة كفق شركط
كل مدرسة ،أم ما ؾبموعو ستوف
بعشرة أشخاص من ّْ
ن

ربدّْدىا األطركحة (مراجعة اؼبلحق رقم ( ،)1من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :رسالة للمدارس
تطوع باإلضافة إُف آّموعة
اؼبشاركة يف البحث الختيار أعضاء آّموعات اؼبساعدة ،صَّ .)433 .
األكُف ،طبسة أشخاص إضافيّْيُت للمشاركة ،كى َّن أربع مسوكالت أقساـ ،كمرشدة اجتماعيَّة تعمل يف
شخصا .نشَت إُف أنَّو
إحدل اؼبدارس اؼبشاركة ،فبَّا زاد ؾبموع عدد األفراد اؼبشاركُت إُف طبسة كستُت
ن

خبلؿ التحضَتات اللوجستيَّة للبحث ،انسحبت مدرسة كاحدة من عيّْنة األطركحة ،فبات ؾبموع

عدد اؼبدارس اؼبشاركة طبس ثانويَّات ،كالبفض عدد اؼبشاركُت إُف طبسة كطبسُت مشارنكا.
ت َّ
اؼبدرسُت من صبيع اؼبراحل التعليميَّة
كل مدرسة ؾبموعة كاحدة من اإلداريُّْت ك ّْ
شكلت يف ّْ
كل مدرسة (مراجعة اؼبلحق رقم ( ،)1من مبلحق اؼبرحلة األكُف
كفق معايَت معيَّنة أيرسلت إُف ّْ

للبحث :رسالة للمدارس اؼبشاركة يف البحث الختيار أعضاء آّموعات اؼبساعدة ،ص .)433 .كقد
يقل عن الثمانية كفق الشركط اآلتية:
َّ
تكونت آّموعات حبيث َف يتجاكز عدد أعضائها العشرة ،كَف ٌ

تقل سنوات خرباهم
أف يكوف األعضاء من اإلداريُّْت ك ّْ
اؼبدرسُت يف صبيع اؼبراحل التعليميَّة ،كأالَّ ُّ
اؼبتحمسُت لتطوير اؼبدرسة ،كييشهد ؽبم على قباح
الًتبويَّة عن اػبمس سنوات ،كأف يكونوا من
ّْ
كمكونااها
كل مدرسة ،أف ييسهم يف ربديد اؼبعايَت ّْ
خرباهم التعليميَّة .ككاف دكر ىذا الفريق اؼبساعد يف ّْ
كالتوافق على بنودىا ،ك ُّ
يتم اختيار الوسيط،
ذبذرىا يف كاقع اؼبدرسة احمللٌي ،كبناء أدكات التقييم منهاُّ .

ليكوف الرابط بُت الباحثة كبُت الفريق من جهة ،كبُت الفريق كإدارة اؼبدرسة من جهة أخرل (مراجعة
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اؼبلحق رقم ( ،)2من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :رسالة ؼبسوكالت اؼبدراس كي تطبعن االستمارة
كت أنا الباحثة ،كعضو يف
األكُف ّْ
كتوزعنها على أعضاء آّموعات اؼبساعدة ،ص .)434 .شار ي
الفريق ،كيف عمليَّة بناء خطَّة التقييم كأدكااها ،ألنٍَّت فرد من أفراد آّتمع اؼبدرسي ،فكنت بذلك
"باحثة مشاركة".
ب) في المرةلة الثانية للبحث

تطوعت يف اؼبرحلة الثانية ،مدرسة كاحدة من اؼبدارس اػبمس اليت شاركت يف األطركحة
َّ
لتكوف العيّْنة التجريبيَّة ( )Pilot Sampleيف تقييم األداء الًتبوم فيها .كسبَّت اؼبوافقة على إجراء
ربكيم األداء اإلدارم كالًتبوم كالتعليمي يف اؼبدرسة ،بعد لقاء جرل مع مديرة الثانويَّة كأعضاء
آّلس اإلدارم فيها .شرحت خبلؿ اللقاء حيثيَّات العمل التقييمي الذم هبب القياـ بو ،كمراحل
التحكيم اؼبنوم تنفيذىا يف الثانوية.
أكوف أنا الباحثة عضوة فاعلة يف الثانويَّة ،ألنٍَّت إحدل مسوكالت األقساـ فيها ،أشارؾ مع
األفراد بتقييم اؼبدرسة ،ىذا يتطابق مع النموذج اؼبعتمد يف األطركحة ،أم مقاربة "التقييم الذايت
التشاركي" (Fitzpatrick et al., ( )Participatory Self-Evaluation Approach

شك َّ
أف ؽبذه العضويَّة األثر الكبَت يف
 .)2011; Guba, & Lincoln, 1980; 1989كال َّ
أيضا اختيار أعضاء "الفريق اؼبساعد" كي
تطوع اؼبدرسة للمشاركة باألطركحة ،كقد َّ
تسهيل ُّ
سهلت ن
يعمل بالتعاكف معي على بناء أدكات التحكيم ،كاستعماؽبا يف تقييم أداء ىذه اؼبدرسة التجريبيَّة
(.)Pilot School
 .1عيّْنة األفراد من المدرسة التجريبيَّة

 -1.1الفريق اؼبساعد
تكوف فريق و
ثاف ،يف اؼبرحلة الثانية من البحث ،من أعضاء اؼبدرسة التجريبيَّة ( Pilot
َّ
اختيارا قصدينا ،من
 ،)Schoolىو "الفريق اؼبساعد" لعمليَّة التقومي التجرييب .تَّ اختيار أعضائو،
ن
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ربديدا من اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة على السواء ،كمن
أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة اؼبذكورة ،ن
كضباسا ملحوظنا .فخبلؿ ؿبادثات
ذكم االختصاص يف ؾباؿ عملهم ،كفبن أبدكا رغبة يف اؼبشاركة،
ن

عرب عدد كبَت من السامعُت
عفويَّة عن موضوع األطركحة ،مع أفراد من اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسةَّ ،

عن رغبة يف تقدمي اؼبساعدة .يشرح ؽبم متطلّْبات العمل البحثي اؼبتعلّْق ّٔم .جاء ؾبموع عدد أفراد
الفريق اؼبساعد شبانية أشخاص ،دبن فيهم الباحثة ،لتشارؾ "كباحثة مشاركة".
نشَت إُف أنَّو بعد اإلعبلف عن موعد بدء العمل ،كتوصيف طبيعتو للفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة
التجريبيَّة ( ،)Pilot Schoolاعتذرت مشًتكة كاحدة من األعضاء ،بسبب ارتباطااها الكثَتة،
كاؼبتطلّْبات اؼبًتتبة على عملها ،فصار العدد النهائي ألعضاء الفريق ،سبعة أشخاص .تعاكف ىوالء
معا بإشراؼ الباحثة يف بناء أدكات تقييم أداء اؼبدرسة ،كاستخدموىا يف عمليَّة ربكيم ىذا
األعضاء ن
األداء .كما ك َّأدكا خدمات عديدة ،يف ؾباؿ توزيع إستبياف التبلميذ كشرحو ؽبم ،كتدكين أجوبة
آّموعات اؼبرَّكزة ،كفرزىا ،كتنقيحها لغوينا ،كإدارة بعض آّموعات اؼبرَّكزة حبضورم كباحثة،
كخدمات أخرل لوجستيَّة.
 -1.2عيّْنات مصادر اؼبعلومات
معا عيّْنات صبع اؼبعلومات
ارتكز ي
ت كالفريق اؼبساعد على مضموف اؼبعايَت النهائيَّة ،كحدَّدنا ن
مسودة اػبطوط العريضة
مكونااها .نتج عن ىذا اللقاءَّ ،
كأدكااها البلزمة لتقييم بيئة اؼبدرسة كأداء ّْ
للعيّْنات اليت منها استيخرجت اؼبعلومات ،كأنواع األدكات اليت استخدمت ؽبذا الغرض .تَّ تنويع
مصادر اؼبعلومات سباشينا مع مبوذج التقييم الذايت التشاركي ،لتشمل فبثلُت عن صبيع فئات آّتمع

اؼبدرسي ،كعيّْنة منتظمة كىي :األىل كاػبرهبوف ،آّلس اإلدارم دبىن فيو ىيئة التنسيق كاإلشراؼ،
أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كالتبلميذ ،فبَّا ً
ضمن إدخاؿ أصوات أعضاء ىذه الفئات كآرائهم حوؿ أداء
اؼبدرسة يف عمليَّة التقييم .بناءن عليو ،تَّ تقسيم اؼبعايَت إُف ؾبموعات ـبتلفةّْ ،كزعت حبسب مصادر

معلومااها اليت مشلت فئات عديدة من اؼبدرسة التجريبيَّة ( .)Pilot Schoolلذلك ،كاف ال َّ
بد من
يتم صبع اؼبعلومات منها ّٔدؼ إستكماؿ عمليَّة التقييم.
ربديد العيّْنة اليت س ُّ
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اختارت األطركحة من التبلميذ ،مئة كستُت تلمي نذا(ة) ،قي ّْسموا إُف سبعة عشر ؾبموعة،
شخصاّْ ،كزعوا على طبسة ؾبموعات ،اختارت من األىل
اختارت من اؽبيئة التعليميَّة طبسُت
ن
شخصا ّٓموعتُت ،أما آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق ،فقد اختارت أعضاءنبا كلَّهم
كاػبرهبُت عشرين
ن

يف ؾبموعتُت منفصلتُت الواحدة عن األخرل .بذلك تَّ اختيار األفراد ،كتوزيعهم إُف ؾبموعات
عديدة بلغ عددىا ستة كعشرين ؾبموعة؛ تسعة ؾبموعات للمقاببلت اعبماعيَّة ،كسبعة عشر ؾبموعة
من التبلميذ ليعملوا على االستبياف .تَّ تنظيم ركزنامة للمجموعات اؼبرَّكزة مع آّموعات البشريَّة
كل ؾبموعة منفردة ،صبلة من
األخرل ،توزَّعت على فًتة زمنيَّة امتدَّت إُف الشهرين .طيرح على ّْ
بكل فئة من
األسئلة التقيميَّة األساسيَّة مستوحاة من اؼبعايَت ،كمرتبطة باؼبمارسات الًتبويَّة اػباصة ّْ
آّموعات اؼبذكورة.
 -1.2.1عيّْنة من التبلميذ

اختارت األطركحة عيّْنة منتظمة ،من تبلميذ الصف األساسي السادس كحىت الصف الثانوم
كل صف .يبلغ عدد ىذه الصفوؼ يف اؼبدرسة التجريبيَّة
الثالث ،دبعدَّؿ عشرين تلمي نذا(ة) من ّْ
( ،)Pilot Schoolسبعة صفوؼ ،موزَّعة على يش و
عب عديدة ،حبيث يكوف ؾبموعها إثنُت كثبلثُت
يشعبة .كيكوف عدد التبلميذ اؼبختارين للعيّْنة ،مئة كستُت تلمي نذا(ة) ( ،)160من أصل شباف مئة
كعشرين تلمي نذا(ة) ( .)820حدَّدت األطركحة حجم العيّْنة من صفوؼ التعليم األساسي اؼبختارة
خبمسة كعشرين تلميذ(ة) ،كمن الصفوؼ الثانويَّة بعشرين تلميذ(ة).
كل
قيسم ؾبموع عدد التبلميذ يف صفوؼ التعليم األساسي اؼبختارة على عدد العيّْنة من ّْ
صف ( ،)082/05فكاف الناتج  .2210بالطريقة ذااها ،قيسم ؾبموع عدد التبلميذ يف صفوؼ
كل صف ( ،)082/02فكاف الناتج  24للصفوؼ
التعليم الثانوم اؼبختارة على عدد العيّْنة من ّْ
الثانويَّة .تَّ اختيار رقم  0من األرقاـ الواردة بُت  2ك 22ك  2ك 24ليبدأ الًتقيم منؤّ ،دؼ اختيار
التبلميذ عشوائينا من الئحة الصفوؼ .فكاف اسم التلميذ الذم وبمل الرقم  0ىو اؼبفردة األكُف من

العيّْنة ،كالذم وبمل الرقم  26ىو اؼبفردة الثانية ،كىكذا دكاليك حىت تَّ اختيار عيّْنة من طبسة
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كعشرين تلميذ(ة) من صفوؼ التعليم األساسي ،كعيّْنة من عشرين تبلميذ(ة) من صفوؼ التعليم
طباسي القياس (مراجعة اؼبلحق
الثانوم .عملت ىذه العيّْنة على تقييم مدرستها ،بواسطة استبياف
ٌ
رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :إستبياف التبلميذ ،ص.)522 .
ييظهر اعبدكؿ األكؿ التاِف عدد الصفوؼ اؼبختارة كأظباءىا ،كعدد يش ىعبها ،كعدد تبلمذاها
الشعب.
أيضا ،عدد التبلميذ يف العيّْنة من ّْ
كل صف من الصفوؼ ك ي
ذكورا كإناثنا ،كما ييظهر ن
العاـ ،ن
توزَّع التبلميذ إُف سبعة أقساـ ،حبسب الصف الذم ينتموف إليو ،كما يرد يف اعبدكؿ رقم .1

جدول رقم  :1توزيع التالميذ وكيفيَّة اختيارىم
القسم إسم الصف

عدد

شعب
ال ُ

عدد التالميذ

اإلناث

123

62

61

52

59

= 5x5

63

= 5x5

25

= 5x5

25
20

شعب
في ال ُ

الذكور

العدد المختار

العيّْنة

= 5x5

25
25

1

األساسي السادس

5

2

األساسي السابع

5

111

3

األساسي الثامن

5

134

71

4

األساسي التاسع

5

120

66

54

5

األكؿ ثانوم عاـ
)(S1G

4

128

60

68

= 5x4

6

ثاين ثانوم علوـ
)(S2S

3

95

46

49

= 5x3

+15

ثاين ثانوم
إنسانيات)(S2H

1

16

9

7

= 5x1

5
= 20

ثانوم علوـ اغبياة
)(SV

2

55

30

25

= 5x2

+ 10

ثانوم العلوـ العامة
)(SG
ثانوم اجتماع

2

24

6

8

= 5x1

+5

2

04

24

22

= 5x1

20 = 5

7

كاقتصاد )(SE
آّموع

 7صفوؼ

30

802
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426

424

 5تبلميذ /يشعبة

 -1.2.2عيّْنة آّلس اإلدارم
يتألَّف آّلس اإلدارم يف اؼبدرسة التجريبيَّة من مديرة ،كمسوكلة ماليَّة ،كسبعة مسوكالت
تربويَّات عن األقساـ ،فيكوف ؾبموع عدد أفراد ىذا آّلس تسعة أشخاص يعاكهنم يف إدارة اؼبدرسة
ىيئة التنسيق كاإلشراؼ .إختارت األطركحة أف تقوـ دبجموعة مرَّكزة كاحدة مع أعضاء ىذا الفريق
عليهن أسئلة تتعلَّق مباشرة باألمور اإلداريَّة
ؾبموعا ،كحبضور األخصائيَّة اؼبشرفة على األطركحة .طيرح
َّ
ن
كبالقضايا الًتبويَّة الشاملة ،اؼبستوحاة من معايَت اإلستمارة ،ال سيَّما تلك اؼبتعلّْقة باألمور التنظيميَّة
كالنهج اإلدارم اؼبعتمد يف اؼبدرسة .طيرحت على ىذه آّموعة صبلة من األسئلة التقيميَّة للحصوؿ
منها على دالئل حسيَّة كعمليَّة تتعلَّق مباشرة بأدائهم كبطبيعة عملهم الًتبوم ،كتيظهر مستول ربقُّق
اؼبعايَت اؼبطركحة يف كاقع مدرستهم .ييظهر اعبدكؿ الذم وبمل الرقم  ،2أفراد آّلس اإلدارم كالعيّْنة

اؼبختارة منهم.

جدول رقم  :2توزيع أفراد المجلس اإلداري وكيفيَّة اختيارىم
األقسام
مديرة اؼبدرسة

عدد المسؤوالت/العيّْنة
2

اؼبديرة اؼباليَّة
اغبضانة

2

الركضات كاألساسي األكؿ

2

األساسي الثاين كالثالث

2

األساسي الرابع كاػبامس

2

األساسي السادس كالسابع

2

األساسي الثامن كالتاسع

2

الثانوم

2

المجموع

9

2
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 -1.2.3عيّْنة ىيئة التنسيق
يتعاكف آّلس اإلدارم ،يف اؼبدرسة التجريبيَّة ( ،)Pilot Schoolمع إثٍت عشر
ليكونوا ؾبموعة كاحدة
صبيعا ّْ
منسق ّْ
ّْ
كمنسقة ،يف اؼبواد التعليميَّة األساسيَّة .اختاراهم األطركحة ن
لفئتهم ،من عيّْنات مصادر اؼبعلومات اؼبطلوبة للمجموعات اؼبرَّكزة .ييظهر اعبدكؿ رقم  3التاِف عدد
ىوالء حبسب مادة التنسيق اليت يشرفوف على سَت العمل فيها ،ككيفيَّة اختيارىم .نشَت إُف َّ
أف طبسة
أشخاص من أعضاء الفريق اؼبساعد ،ىم من ىيئة التنسيق كاإلشراؼ اؼبوجودة يف اؼبدرسة التجريبيَّة
(.)Pilot School

والمنسقات وكيفيَّة اختيارىم
المنسقين
ّْ
جدول رقم  :3توزيع ّْ

عدد األشخاص/العيّْنة
3

مادة التنسيق

اللغة العربيَّة
اللغة الفرنسيَّة

4

اللغة اإلنكليزيَّة
الرياضيات

0

العلوـ

0

2

المجموع

12
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 -1.2.4عيّْنة من أفراد اؽبيئة التعليميَّة
تي ّْوزع اؼبدرسة التجريبيَّة ( )Pilot Schoolأفراد ىيئتها التعليميَّة على سبعة أقساـ ،يًتأس
كل قسم مسوكلة تربويَّة ،يبلغ عدد أفراد ىذه اؽبيئة مئة كأربعة كثبلثُت ( )134معلّْ نما كمعلّْمة .تتوزَّع
ُّ

األقساـ على الشكل التاِف :أكالن :اغبضانة ،كثانينا :الركضات كاألساسي األكؿ ،كثالثنا :القسم األكؿ

ابعا :القسم
يتضمن
من اغبلقة األكُف للتعليم األساسي ،الذم َّ
ٌ
الصفُت األساسيَُّت الثاين كالثالث ،كر ن

الصفُت األساسيَُّت الرابع كاػبامس،
يتضمن
الثاين من اغبلقة األكُف للتعليم األساسي ،الذم
َّ
ٌ
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الصفُت األساسيَُّت
يتضمن
كخامسا :القسم األكؿ من اغبلقة الثانيَّة للتعليم األساسي ،الذم
َّ
ٌ
ن
الصفُت
يتضمن
السادس كالسابع،
كسادسا :القسم الثاين من اغبلقة الثانيَّة للتعليم األساسي ،الذم َّ
ٌ
ن

أخَتا :القسم الثانوم بفركعو كلّْها.
األساسيَُّت الثامن كالتاسع ،ن
سابعا ك ن

كل قسم ،حبسب اعبدكؿ رقم ()4
زبتار األطركحة ،عيّْنة منتظمة َّ
تتكوف من عشرة أفراد من ّْ
كوف آّموعة األكُف من
التاِف .تتوزَّع آّموعات اػبمس من األقساـ السبعة على الشكل التاِف :تت َّ
القسم األكؿ كالثاين ،أم من أفراد اؽبيئة التعليميَّة العاملُت يف قسم اغبضانة كالركضات كاألساسي
األكؿ .كت َّ
تشكل آّموعة الثانية من القسم الثالث ،أم من أفراد اؽبيئة التعليميَّة العاملُت يف قسم
التعليم األساسي الثاين كالثالث .تشمل آّموعة الثالثة من القسم الرابع ،أم من أفراد اؽبيئة التعليميَّة
كوف ؾبموعتاف من األقساـ اؼبتبقيَّة ،أم من
العاملُت يف قسم التعليم األساسي الرابع كاػبامس .كتت َّ
أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف قسم التعليم األساسي السادس كالسابع كالثامن كالتاسع ،كالقسم الثانوم،
َّ
ألف أغلبية اؽبيئة التعليميَّة يف آّموعة األخَتة ،يتشارؾ أفرادىا اؼبهاـ التعليميَّة يف األقساـ اؼبذكورة
صبيعا .تشمل آّموعة الرابعة أفر نادا من اؽبيئة التعليميَّة يف قسم التعليم األساسي السادس كالسابع
ن
َّ
فتتشكل من أفراد من اؽبيئة التعليميَّة التابعُت لقسم التعليم
كالثامنَّ .أما آّموعة اػبامسة كاألخَتة
األساسي التاسع ،كمن أفراد تابعُت للقسم الثانوم.
انطبلقنا من ىذا التقسيم ،يصَت ؾبموع عدد أفراد اؽبيئة التعليميَّة اؼبختارة للعيّْنة ،طبسُت
( )50معلّْ نما كمعلّْمة ،من أصل مئة كأربعة كثبلثُت ( )134معلّْ نما(ة) .قيسم ؾبموع عدد األفراد ىوالء

على عدد العيّْنة ( )234/22فكاف الناتج  .2314تَّ اختيار رقم  0من األرقاـ الواردة بُت  2ك23

ليبدأ الًتقيم منو ّٔدؼ اختيار األفراد عشوائينا من الئحة أفراد اؽبيئة التعليميَّة .فكاف اسم اؼبعلّْم(ة)

الذم وبمل الرقم  0ىو اؼبفردة األكُف من العيّْنة ،كالذم وبمل الرقم  25ىو اؼبفردة الثانية ،كىكذا
دكاليك حىت تَّ اختيار عيّْنة من عشرة معلّْم(ة) من األقساـ السبعة .زبتار األطركحة من الئحة اؽبيئة
التعليميَّة ،األفراد الذين يتعاطوف الشأف التعليمي فقط ،أم الذين ىم على عبلقة مباشرة مع التبلميذ
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داخل الصفوؼ ،كبالتاِف يرتبط عملهم باألمور التعليميَّة كالًتبويَّة ،دكف اإلداريَّة كاؼبناظرة الذين زبتار
منهم ضمن عيّْنة األىل كاػبرهبُت.
ييظهر اعبدكؿ رقم ( )4التاِف عدد األقساـ يف اؼبدرسة ،كأظبائها ،كآّموع العاـ لعدد أفراد
كل ؾبموعة
كل قسم ،كعدد األفراد يف ّْ
اؽبيئة التعليميَّة يف كل منها ،كما ييظهر عدد آّموعات يف ّْ
أم العيّْنة اؼبختارة ،كعدد الذكور كاإلناث منها.
جدول رقم  :4توزيع أفراد الهيئة التعليميَّة وكيفيَّة اختيارىم

عدد

إسم األقسام

األقسام

أفراد الهيئة التعليميَّةالذكور

اإلناث

المجموعات

في األقسام

1

اغبضانة

5

صفر

5

2

الركضات
كاألساسي 1

31

صفر

31

1

العينة من

مجموع عدد األفراد

كل قسم
ّْ

في المجموعات (العيّْنة)

2

10

8

3

األساسي
 2ك3

14

صفر

14

1

10

10

4

األساسي
 4ك5

15

3

12

1

10

10

5

األساسي  6ك7

20

6

14

2

7

20

6

األساسي  8ك9

16

11

5

5

7

الثانوم

27

15

12

8

128

35

93

المجموع

7

5

50

50
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 -1.2.5عيّْنة من األىل كاػبرهبُت
زبتار األطركحة عيّْنة قصديَّة ،كعلى مرحلتُت ،من عشرين شخص من األىل كاػبرهبُت
كل األىل كالقدامى بآّموعتُت اؼبختارتُت.
ؼبناقشة اؼبعايَت اؼبرتبطة ّٔم .كتعمل على أف يتمثَّل ُّ
كل قسم من أقساـ اؼبدرسة اليت
لذلك ،زبتار يف اؼبرحلة األكُف أفر نادا من األىل ،دبعدَّؿ شخصُت من ّْ

يتقارب ؾبموع عدد العائبلت فيها .كزبتار ثبلثة أشخاص من األقساـ اليت يتخطى ؾبموع عدد
العائبلت فيها اؼبئتُت .يبلغ عدد العائبلت يف اؼبدرسة للعاـ الذم جرل فيها البحث (2012-
122

 ،)2013ألف ككاحد كعشركف ( )1021عائلة .ييظهر اعبدكؿ اػبامس ،ؾبموع عدد العائبلت يف
كل قسم من أقساـ اؼبدرسة ،كالعيّْنة اؼبختارة منو ،يف حُت ييظهر اعبدكؿ السادس عيّْنة األىل
ّْ
كاػبرهبُت اؼبنتقاة من اللجاف كالرابطات كاإلداريُت كأفراد آّتمع اؼبدرسي.

جدول رقم  :5اختيار األىل والخريجين من األقسام في المدرسة
اغبضانة

كل قسم
مجموع عدد العائالت في ّْ

العيّْنة (عدد األشخاص)

األقسام

02

0

الركضات كاألساسي األكؿ

022

3

األساسي الثاين كالثالث

96

0

األساسي الرابع كاػبامس

220

0

األساسي السادس كالسابع

232

0

األساسي الثامن كالتاسع

259

0

الثانوم

320

3

المجموع

2202

26
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زبتار األطركحة ،يف اؼبرحلة الثانيَّة ،عيّْنة قصديَّة ثانية من األىل كاػبرهبُت اؼبرتبطُت باؼبدرسة
بوظيفة ما ،كذلك دبعدَّؿ شخص كاحد من الفئات اؼبوجودة يف اؼبدرسة ،كما يظهره اعبدكؿ
السادس .يكوف االختيار دبعدَّؿ شخص كاحد من الئحة أعضاء عبنة األىل ،ككاحد من القدامى من
مهمة إداريَّة أك نظارة أك كظيفة أخرل يف
أيضا ،كالثالث من األىل الذين يشغلوف َّ
أعضاء عبنة األىل ن
يتم االختيار على ىذا الشكل لكي يتمثَّل اعبميع
اؼبدرسة ،كالرابع من اإلداريُّْت كاؼبوظَّفُت اػبرهبُتُّ .

يف عمليَّة تقييم اؼبدرسة التجريبيَّة (.)Pilot School
ييضاؼ عدد أفراد األىل كالقدامى اؼبختارين يف آّموعة الثانية كالبالغ عددىم أربعة
أشخاص حبسب اعبدكؿ السادس ،إُف آّموعة األكُف من األىل ،البالغ عدد أفرادىا ستة عشر
شخصا حبسب اعبدكؿ اػبامس ،ليصَت ؾبموع عدد أفراد األىل كالقدامى يف ىذه العيّْنة عشرين
ن
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شخصا .تتوزَّع أفراد ىذه آّموعة على ؾبموعتُت متساكيتُت ،تتألَّف آّموعة الواحدة من عشرة
ن
أشخاص .ييظهر اعبدكالف اػبامس كالسادس توزيع األىل كاػبرهبُت يف األقساـ كعلى الوظائف يف
أيضا كيفيَّة اختيارىم.
اؼبدرسة ،كييظهراف ن
جدول رقم  :6اختيار األىل والخريجين الذين يشغلون وظيفة ما في المدرسة
عدد األفراد

عدد أفراد عبنة األىل

العيّْنة (عدد األشخاص)

الفئة

23

2

عدد اػبرهبوف يف أفراد عبنة األىل
عدد اإلداريُت/اؼبوظَّفُت األىل يف اؼبدرسة

3

2

9

2

عدد اػبرهبوف من اإلداريُت/اؼبوظَّفُت كاألىل يف اؼبدرسة

3

2

عيّْنة األىل من أقساـ اؼبدرسة السبعة (من اعبدكؿ رقم )5

26

26

2202

02

ؾبموع عدد العائبلت يف اؼبدرسة

المصدر :من إعداد الباةثة
-3

اإلرطار النظري للتقنيَّات المستخدمة في البحث

متعددة ،كييعتمد فيها على نوعُت من األدكات.
يتم صبع اؼبعلومات يف األطركحة على مراحل ّْ
ُّ

يشتمل النوع األكؿ على آّموعات اؼبرَّكزة ( )Focus Groupحبسب ما يصفها الباحثوف شرماز
ككوربن كسًتكس ،ككركغر ككيزم ( ;Charmas, 2008; Corbin & Strauss, 2008

 ،)Krueger & Casey, 2009كيرتكز الثاين على استمارتُت .بينيت قائمة اؼبعايَت اؼببدئيَّة يف
االستمارة األكُف من األدبيَّات (مراجعة اؼبلحق رقم ( )3من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :قائمة
اؼبعايَت اؼببدئيَّة ،ص ،)435 .كتَّ توسيع ىذه اؼبعايَت إُف بنود توضيحيَّة لتكوف استمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )4من مبلحق اؼبرحلة األكُف لؤلطركحة :إستمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة ،ص.
 .)436تَّ إعداد االستمارة الثانية للمعايَت النهائيَّة بناءن على ربليل النتائج اليت تَّ اغبصوؿ عليها
بواسطة االستمارة األكُف (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف لؤلطركحة :إستمارة
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ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص .)452 .تَّ
اؼبعايَت النهائيَّة (أك َّ
إرساؿ إستمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة إُف أعضاء آّوعات يف اؼبدارس اؼبشاركة ،الستطبلع آرائهم فيها،
ك ُّ
للتأكد من مصداقيَّة مضموهنا ،كربديد ما إذا كانوا يوافقوف على أف يكوف ىذا اؼبضموف ضمن
الفعالة" ( .)Effective Schoolاعتيمد الح نقا مضموف اإلستمارة اؼبنقَّحة
مواصفات "اؼبدرسة َّ
بنتيجة صبع آرائهم ،كمادة أساسيَّة يف بناء أدكات التقييم كالتحكيم.

أ) أسئلة المجموعات المرَّكزة
تعتمد األطركحة كسيلة آّموعات اؼبرَّكزة (Charmas, 2008; ( )Focus Group

 ،)Corbin & Strauss, 2008; Krueger & Casey, 2009لتكشف حيثيَّات أمور
التطوير ،كرأم اؼبشاركُت كمشاعرىم حياؿ الوضع يف مدرستهم كممثلُت ّٓتمعهم اؼبدرسي .فتعمد
اؼبرجو اعتمادىا،
من خبلؿ آّموعات ىذه ،إُف صبع كجهات نظرىم اؼبتعدّْدة ؼبعايَت اعبودة
ٌ
كمنظورااهم اؼبختلفة فيها ،كتستطلع آراءىم حوؿ مضموهنا ،كالوسائل اليت يقًتحوهنا لتطبيق التطوير
اؼبسجلة صوتينا ،كاؼببلحظات
يف مدارسهم .تسهم اؼبناقشات خبلؿ آّموعات اؼبرَّكزة ،كاؼبداخبلت َّ
اؼبدكنة خطينا ،يف كشف الرؤية اؼبشًتكة لؤلفراد ،كفهم فبيزات حيااهم اؼبدرسيَّة اليوميَّة اليت يتأثَّركف ّٔا،
َّ
كطبيعة العبلقات القائمة يف ما بينهم كتفاعلها داخل ىذه اعبماعة اؼبقصود دراسة أكضاعها .كما

سبهيدا
ّْ
مرات متع ّْددة ،ن
تسهل ىذه الطريقة مراجعة اؼبعلومات اليت قيلت ،كاإلمعاف يف دراستها بدقة ٌ
لتحليلها.
يتم إعطاء اؼبعايَت اؼببدئيَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )4من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث:
ُّ
إستمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة ،ص )436 .اؼبستخرجة من األدبيَّات ألعضاء آّموعات اؼبساعدة يف
اؼبدارس اؼبشاركة يف األطركحة كي يناقشوىا خبلؿ آّموعات اؼبرَّكزة ،كوبدّْدكا أنبيَّة بنودىا كأكلويَّتها،
مكونات رباكي كاقعهم الًتبوم ،كتسهم يف تطوير
كيتوافقوا على مضموهنا ،ك ّْ
يفصلوا بنودىا إُف ّْ
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مدرستهم .تَّ استخداـ آّموعات اؼبرَّكزة يف حلقة ثانية مع األفراد نفسهم ،عبمع اؼبعلومات حوؿ ما
إذا كانوا يوافقوف على َّ
أف مضموهنا يندرج ربت مواصفات "اؼبدرسة الفعَّالة" ( Effective
ملخص األفكار الواردة حوؿ اؼبعايَت خبلؿ
اؼبكونات اؼبستخرجة من َّ
 .)Schoolكتَّ تقدمي اؼبعايَت ك ّْ

ىذه اغبلقات ،كتوافق األفراد من اؼبدارس اؼبشاركة على مضموهنا النهائيَّ .
أكد ىوالء اؼبشاركوف

مصداقيَّة اؼبضموف ،فصارت "معايَت هنائيَّة" ،جاىزة لتحديد أدكات تقييم اؼبدرسة منها .نتج عن ىذه
اؼبلخص ضمن استمارة ىي "إستمارة اؼبعايَت
ملخص اآلراء حوؿ اؼبعايَت ،يفوضع َّ
آّموعات اؼبرَّكزة َّ
النهائيَّة" (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة( ،أك
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص.)452 .
َّ
ضمت
أيضا يف بداية اؼبرحلة الثانية ،يف حلقة َّ
تستخدـ األطركحة تقنيَّة آّموعات اؼبرَّكزة ن
األفراد اؼبختارين من اؼبدرسة التجريبيَّة ( ،)Pilot Schoolلكي ذبمع معلومات حوؿ ما إذا كاف
ىوالء يوافقوف على َّ
أف مضموف اؼبعايَت يندرج ربت مواصفات "اؼبدرسة الفعَّالة" ( Effective
اؼبكونات النهائيَّة اؼبوضوعة ضمن "إستمارة اؼبعايَت
 .)Schoolتقدّْـ خبلؿ ىذه اغبلقة ،اؼبعايَت ك ّْ
النهائيَّة" (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة( ،أك
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص .)452 .يوّْكد ىوالء اؼبشاركوف
َّ
أيضا ،فتصَت "معايَت هنائيَّة" ،جاىزة لتحديد أدكات التقييم منها .كعليو ،تضع
مصداقيَّة اؼبضموف ن
األطركحة ىذه اؼبعايَت ضمن استمارة هنائيَّة لتستخرج منها أدكات ربكيم اؼبدرسة التجريبيَّة (مراجعة
اؼبلحق رقم ( )1من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة اؼبعدَّلة من الفريق اؼبساعد
يف اؼبدرسة التجريبيَّة ،ص.)475 .
مرة جديدة مع العيّْنات اؼبختارة من اؼبدرسة التجريبيَّة
تعتمد األطركحة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
()Pilot School؛ آّلس اإلدارم ،كىيئة التنسيق ،كأفراد من ىيئة التدريس ،كاألىل كاػبرهبُت
تكوف أسئلة
لئلستحصاؿ منهم على دالئل تشَت إُف مدل ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها يف اؼبدرسة .ك ّْ
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آّموعات اؼبرَّكزة من إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة اليت توافق على مضموهنا أعضاء الفريق اؼبساعد يف
موشرات
اؼبدرسة التجريبيَّة .ترتكز آّموعات اؼبرَّكزة على اؼبصادر البشريَّة اؼبرتبطة باؼبدرسة ،كتفرز ّْ
اؼبكونات يف ملفات منفصلة،
اؼبعايَت حبسب طبيعة الدليل البلزـ لتأكيد ربقُّقها .كعليوُّ ،
يتم صبع ّْ
اؼبكونات اليت يرتكز دليل كجودىا على اؼبقابلة أك آّموعات اؼبرَّكزة يف ملف كاحد .ينقسم
فت يوضع ّْ
اؼبكونات اليت يصب ىعت بواسطة استمارة تقييميَّة
ملف اؼبقاببلت بدكره ،إُف جزئُت ،يت َّ
ضمن اعبزء األكؿ ّْ

اؼبكونات اليت
لفئة التبلميذ ،ك َّ
يتضمن الثاين أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة للفئات البشريَّة األخرلَّ .أما ّْ
يبكن رصد كجودىا من خبلؿ اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،فتوضع يف ملف و
ثاف .يذبمع يف اؼبلف الثالث
كاألخَت ،تلك اليت يبكن ُّ
التأكد من كجودىا بواسطة معاينة الوثائق اؼبوجودة يف اؼبدرسة .كبنتيجة
ذلك ،ييبٍت دليل مصادر اؼبعلومات من ىذه َّ
مرجعا ألدكات تقييم أداء اؼبدرسة.
اؼبلفات فتصبح ن
تضمن آّموعات اؼبرَّكزة عيّْنة من اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،دبن فيهم ىيئة التنسيق
ت َّ
يتم ربديد أسئلة للمجموعات اؼبرَّكزة ،من مضموف إستمارة
كاإلشراؼ ،كعيّْنة من األىل كاػبرهبُتُّ .

موشرااها
اؼبعايَت النهائيَّة اؼبتوافق عليها ،كي تيسهم يف صبع األدلَّة اليت تشَت إُف مستول ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
تبُت خبلؿ تنقيح أسئلة آّموعات اؼبرَّكزةَّ ،
أف طبيعة األسئلة اؼبطركحة
يف كاقع اؼبدرسة التجريبيَّةَّ .

على عيّْنة األىل كاػبرهبُت زبتلف عن طبيعة تلك اؼبطركحة على آّموعات األخرل ،بسبب طبيعة
عملهم كطريقة ارتباطهم يف اؼبدرسة .لذلك ىبتلف نوع األسئلة اؼبطركحة على فئة أعضاء اؽبيئة
يتم صبع األسئلة اؼبرتبط
اإلداريَّة كالتعليميَّة ،عن نوع األسئلة اؼبطركحة على فئة األىل كاػبرهبُت .ف ُّ
دليل كجودىا باألىل كاػبرهبُت يف ملف منفصل عن تلك اؼبرتبط دليل كجودىا باؽبيئات اإلداريَّة
كالتعليميَّة .كال ىبفى َّ
بعضا من ىذه األسئلة كانت مشًتكة بُت صبيع الفئات.
أف ن

تكوف ؾبموعتاف من األسئلة ،كترتبط مواضيع آّموعة األكُف من األسئلة
بنتيجة ذلك ت َّ

باؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 3أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :أسئلة
آّموعات اؼبرَّكزة ألعضاء اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة ،ص ،)493 .كتتعلَّق مواضيع آّموعة الثانية منها
باألىل كاػبرهبُت (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 3ب) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :أسئلة
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آّموعات اؼبرَّكزة لؤلىل كللخرهبُت ،ص .)496 .قبل موعد تطبيق آّموعات اؼبرَّكزة كطرح أسئلتها
يتم مناقشة مضموف آّموعتُت مع اإلختصاصيُّْت اؼبشرفُت على
على عيّْنات مصادر اؼبعلوماتُّ ،
يتم إجراء بعض التعديبلت الطفيفة .تناكلت التعديبلت صياغة األسئلة
األطركحة ،كبعد موافقتهما ُّ
من جهة ،كدمج مضموف بعضها يف سواؿ كاحد من جهة أخرلّٔ .ذا أضحت أداة صبع اؼبعلومات
من اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة ،كاألىل كاػبرهبُت ،جاىزة لبلستخداـ .كعليو تيطرح األسئلة اؼبعدَّة
على العيّْنات اؼبختارة عرب عدد من آّموعات اؼبرَّكزةّٔ ،دؼ صبع معلومات دقيقة تشَت إُف مستول
موشرااها يف اؼبدرسة التجريبيَّة.
ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
 .1أسئلة المجموعات المرَّكزة للهيئات اإلداريَّة والتعليميَّة

وشرات اليت يرتبط دليل
تنبثق أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة للهيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة من اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط
كجودىا ّٔم (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 2أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
دليل كجودىا بأفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة ،ص .)485 .نشَت إُف َّ
أف ىيئة التنسيق
كاإلشراؼ ىي جزء من اؽبيئة اإلداريَّة لذلك َف تيذكر منفصلة .تنبثق أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة ؽبذه
يتم تفصيلها إُف أسئلة حبسب تقسيم ىذه
العيّْنة من اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا ّٔم ،ك ُّ
وشرات
وشرات اليت ترتبط بآّلس اإلدارم يف ملف أكؿ منفصل ،كاؼب ّْ
العيّْنات .بتعبَت آخر يكضعت اؼب ّْ

وشرات اليت تتعلَّق باؽبيئة التعليميَّة يف ملف أخَت ،كبعد
اليت تتعلَّق ّٔيئة التنسيق يف ملف آخر ،كاؼب ّْ

احدا من
جدا .لذلك تعتمد األطركحة مل نفا ك ن
مقارنتهم يكجدت َّأهنا تتطابق ،مع فركقات بسيطة ن
وشرات يرتبط دليل كجودىا ّٔذه الفئات الثبلث ؾبموعة (مراجعة اؼبلحق رقم ( –2أ) من مبلحق
اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا بأفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة،
اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
موشرااها ؽبذا الغرض ،كرب ّْوؽبا إُف أسئلة تقييميَّة.
معيارا ك ّْ
ص ،)485 .كزبتار اإلثٍت عشر ن

تضمن مواضيع اؼبعايَت اؼبختارة ؽبذه الفئة ،مواضيع اؼبعايَت اإلثٍت عشر نفسها ،اؼبعتمدة يف
ت َّ

استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة" ،كتشمل اؼبواضيع التالية :رؤية اؼبدرسة الًتبويَّة ،كالتنظيم اإلدارم ،كأكلويَّة
التبلميذ ،كاؼبناىج ،كطرائق التدريس ،كنظاـ التقييم ،كأمباط القيادة اؼبدرسيَّة ،كسبكُت العاملُت
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كتفويض الصبلحيَّات ،كالتطوير اؼبهٍت كمفهوـ التعلُّم اؼبستمر ،كمواصفات التعاكف اؼبهٍت
( ،)Professional Collaborationكمواصفات األبنيَّة ،كطبيعة العبلقات بُت اؼبدرسة
وشرات اليت يرتبط دليل
كشركائها (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 2أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
وشرات
تحوؿ مضموف اؼب ّْ
كجودىا بأفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة ،ص .)485 .كعليو ي َّ
يتم مناقشة مضموف
اؼبرتبطة بأفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة إُف أربعة كطبسُت سواالنُّ .
األسئلة مع اإلختصاصيُّْت اؼبشرفُت على األطركحة ،فيتعدَّؿ دبوجب مبلحظااهم قبل أف ييعتمد يف
آّموعات اؼبرَّكزة كأداة عبمع اؼبعلومات.
تشمل األسئلة اؼبطركحة ،أسئلة توضيحيَّة كتقييميَّة تيظهر أجوبتها مستول ربقُّق اؼبعايَت
موشرااها يف كاقع اؼبدرسة احمللي (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 3أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث:
ك ّْ
أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة ألعضاء اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة،ص .)493 .تيعتمد آّموعات اؼبرَّكزة مع
يتم توزيع ىذه العيّْنة إُف سبع
اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة منفصلة الواحدة عن األخرل .بتعبَت آخرُّ ،
ؾبموعات ،كاحدة ألعضاء آّلس اإلدارم ،كأخرل ألعضاء ىيئة التنسيق ،كطبس ؾبموعات ـبتلفة
يتم بطرح ىذه األسئلة اغبصوؿ
كمنفصلة ألعضاء من اؽبيئة التعليميَّة ،كما كرد يف تقسيم العيّْناتُّ .
موشرااها يف مدرستهم.
على أدلَّة حسيَّة ككاقعيَّة تشَت إُف مستول ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
 .2أسئلة المجموعات المرَّكزة لألىل وللخريجين

يتم العمل
بالطريقة عينها اليت اعتيمدت لتكوين أسئلة لعيّْنة اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّةُّ ،
للحصوؿ على أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة لؤلىل كللخرهبُت .تنبثق أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة لؤلىل
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا ّٔم (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 3ب) من مبلحق
كللخرهبُت من اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا باألىل كاػبرهبُت ،ص .)496 .لذلك
اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
موشرااها إُف أسئلة
كربوؿ ّْ
معيارا ؽبذا الغرضّْ ،
زبتار األطركحة عشر معايَت من أصل إثٍت عشر ن
تتضمن
اؼبخصصة لؤلىل كاػبرهبُت.
تقييميَّة تثَت اؼبناقشة كاغبوار يف ما بُت أعضاء آّموعات
َّ
َّ
مواضيعها رؤية اؼبدرسة الًتبويَّة ،كالتنظيم اإلدارم ،كأكلويَّة التبلميذ ،كاؼبناىج الًتبويَّة ،كطرائق
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التدريس ،كنظاـ التقييم ،كأمباط القيادة اؼبدرسيَّة ،كمواصفات التعاكف اؼبهٍت ( Professional

يتم
 ،)Collaborationكمواصفات األبنيَّة ،كطبيعة العبلقات بُت اؼبدرسة كشركائها يف الًتبيةُّ .
موشرااها دكف سواىا َّ
اهم األىل كالقدامى ،كيرتبط دليل ربقُّقها
اختيار ىذه اؼبعايَت ك ّْ
ألف مواضيعها ُّ
وشرات اؼبتعلَّقة باألىل كاػبرهبُت إُف طبسة كثبلثُت سواالن.
تحوؿ مضموف اؼب ّْ
ّٔم مباشرة ،كعليو ي َّ

تشمل األسئلة اؼبطركحة أسئلة توضيحيَّة كتقييميَّة تيظهر أجوبتها مستول ربقُّق اؼبعايَت
اؼبخصصة لؤلىل كاػبرهبُت إُف ؾبموعتُت.
موشرااها يف كاقع اؼبدرسة احمللي .تتوزَّع آّموعات اؼبرَّكزة
ك ّْ
َّ

تيطرح عليهم األسئلة للحصوؿ منهم على أدلَّة تطبيقيَّة كحسيَّة تشَت إُف مستول ربقُّق اؼبعايَت
موشرااها يف مدرستهم (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 3ب) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :أسئلة
ك ّْ
آّموعات اؼبرَّكزة لؤلىل كللخرهبُت ،ص .)496 .اهدؼ األسئلة اؼبطركحة إُف إثارة اغبوار كاؼبناقشة
للحصوؿ على حقيقة الوضع يف اؼبدرسة من منظار األىل كاػبرهبُت.

ب) إستبيان التالميذ

يف ختاـ اؼبرحلة األكُف للبحث ،كبعد أف يستكمل العمل على "اؼبعايَت النهائيَّة" كالتوافق
يتم كضع اؼبعايَت ضمن استمارة
على مضموهنا بالتعاكف مع الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّةُّ ،
وشرات حبسب ارتباط أدلَّتها بالفئات اؼبعنيَّة
يتم استخراج أدكات التقييم من خبلؽبا .كتيفرز اؼب ّْ
هنائيَّة ،ك ُّ
وشرات
بإجراء التقييم ،أم العيّْنات اليت سييستحصل منها على معلومات تشَت إُف مستول ربقُّق اؼب ّْ

وشرات
وشرات اؼبرتبط دليل كجودىا بالتبلميذ يف ملف منفصل ،أم اؼب ّْ
يف اؼبدرسة .لذلك توضع اؼب ّْ
اليت بإمكاف التبلميذ أف وبدّْدكا مستول ربقُّقها يف كاقع مدرستهم (مراجعة اؼبلحق رقم ( )4من
يتم ربويل
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا بالتبلميذ ،صُّ .)498 .

تضمن سلَّ نما يطباسي القياس (مراجعة
ىذا اؼبلف اؼبرتبط دليل كجوده بالتبلميذ إُف استبياف للتحكيم ي َّ

اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :إستبياف التبلميذ ،ص.)522 .
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سلما طباسي القياس ،كما يشَت اظبو ،أم طبسة مستويات قياسيَّة تتوزَّع
ي َّ
تضمن االستبياف ن

كالتاِف :تأخذ العبلمة  2كالعبلمة  ،0يف ىذا السلَّم ،اؼبستول األدَّن ،كالعبلمة  5اؼبستول األعلى،
كيكوف نصيب العبلمتُت  3ك  4اؼبستول الوسطي .فالعبلمات  2ك  3ك  5عبلمات جازمة ،ال
جدؿ فيها .دبعٌت آخر ،يعترب السلَّم َّ
أبدا يف اؼبدرسة،
أف العبلمة  2تينسب لل ّْ
موشرات اليت ال تتحقق ن
كما يتحقق منها جزئينا ،يينسب إليو العبلمة  ،3كما يتحقق منها فعبلن يينسب إليو العبلمة َّ .5أما
وشرات جزئينا كبنسب ـبتلفة من اؼبستول
العبلمتاف  0ك 4فيعود استعماؽبما حُت يكوف ربقق اؼب ّْ
أبدا ،كإف كاف ىناؾ من
اؼبطلوب تقييمو .بتعبَت أكضح ،تعكس العبلمة  2األمور اليت ال تتحقق ن

جدا ،حينها توضع العبلمة  ،0ككذا ىو األمر مع
نادرا ن
شواذ ما يف ربقق اؼبوشّْر ،كلو كاف ربقُّقو ن
فإف العبلمة  3تعٍت ربقق اؼبوشّْر جزئينا ،أم َّ
العبلمة َّ .4
أف ضمن اؼبوشّْر الواحد ىناؾ أمور تتحقق

فعبلن ،كأمور تتحقق جزئينا .كالعبلمة  4تينسب إُف اعبزء الذم يتحقق أكثر من جزئينا ،كلكن ليس
ربقُّقو بعد فعلينا كما ىو اغباؿ للعبلمة  .5نستخلص كصف اؼبقاييس كنورد بالتتاِف سلَّم القياس:
نادرا (كليس جزئينا) ،كالرقم  3يتحقَّق
الرقم  2أم ال يتحقق ن
أبدا كاألمر فيو ؿبسوـ ،كالرقم  0يتحقَّق ن

جزئينا (بوتَتة أكرب من النادر ،نسبة ؼبعٌت الرقم  ،)0كالرقم  ،4يتحقَّق بشكل أكثر من اعبزئي كلكنَّو

ليس ُّ
ربق نقا فعلينا كالرقم  5الذم يتحقق فعبلن كال جدؿ يف ذلك.

معيارا ،ىي البنود األساسيَّة
يشتمل االستبياف ّْ
موشرات سبع معايَت من أصل إثٍت عشر ن
اؼبرتبط دليل كجودىا كبشكل مباشر بأمور التبلميذ التعليميَّة كالًتبويَّة كاللوجستيَّة .تتناكؿ اؼبواضيع
الفعالة" ( )Effective Schoolكرؤيتها الًتبويَّة ،كالًتكيز على
اؼبختارة لفئة التبلميذ ثقافة "اؼبدرسة َّ

اؼبتعلّْم(ة) كأكلويَّتو يف العمليَّة الًتبويَّة ،كاؼبنهاج الًتبوم اؼبعتمد فيها ،كطرائق التدريس كأنواعها ،كنظاـ

التقييم اؼبعتمد فيها ،كمواصفات العمل الفريقي كنوع العبلقات اليت تربط األفراد بعضهم ببعض
ضمن آّتمع اؼبدرسي ،كمواصفات األبنيَّة كالتجهيزات اليت تدعم العمليَّة الًتبويَّة كالتطوير (مراجعة
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا بالتبلميذ،
اؼبلحق رقم ( )4من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
ص.)498 .
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موشرات اؼبعايَت السبع اؼبرتبطة بالتبلميذ يف استمارة خاصة تعمل
بعد أف تفصل األطركحة ّْ
على معرفة مصداقيَّة مضموهنا ،كمدل تناسبها مع مستول التبلميذ األكاديبي دبختلف أعمارىم.
لذلك تعتمد أربعة خطوات أساسيَّة للحصوؿ على اؼبصداقيَّة اؼبطلوبة .تقدّْمها كخطوة أكُف ألعضاء
تقدمها ،كخطوة ثانية ذبريبيَّة،
يتم مناقشة مضموهنا .من مثَّ ّْ
الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّة كي ُّ
إُف تلميذ من الصف األساسي السادس يف اؼبدرسة نفسها ،كىي الفئة األصغر سننا من عيّْنة
التصرؼ إُف
التبلميذ ،كتطلب منو إبداء رأيو بصياغة نصوص اؼبعايَت ككضوح معانيها .يهدؼ ىذا ُّ

ُّ
التأكد من َّ
موشرااها كاضح لغوينا بالنسبة للتلميذ ،كؼبن ىم
أف مضموف نصوص اؼبعايَت يف االستمارة ك ّْ

يتم لقاء التلميذ
من فئة العمر نفسو من جهة ،كؼبن ىم أكرب منو سننا من جهة أخرل .كمن مثَّ ُّ
أف اؼبضموف يعكس لو و
ؼبناقشة رأيو ،ك ُّ
للتأكد من َّ
معاف كاضحة .ينبثق عن ىذه اؼبقابلة تعديبلت أكُف

حبسب مبلحظاتو تتناكؿ األمور اللغويَّة من حيث اؼبعٌت كالتحريك (مراجعة اؼبلحق رقم ( )6من
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :تعديبلت "استبياف التبلميذ" حبسب مبلحظات تلميذ كمعلّْمة من
الصف األساسي السادس ،كمن اؼبشرفُت على األطركحة ،كتربيرىا ،جزؤىا األكؿ ،ص.)525 .
يتم كخطوة ثالثة إعطاء "استبياف التبلميذ" ؼبعلّْمة اللغة العربيَّة يف الصف نفسو ،أم
ُّ
يتم مقابلة اؼبعلّْمة كمناقشة التعديبلت اؼبقًتحة معها .ينبثق عن
األساسي السادس ،كللغرض ذاتو .ك ُّ

ىذا اللقاء تعديبلت ثانية ،حبسب مبلحظات اؼبعلّْمة ،تشمل األمور اؼبتعلّْقة بوضوح اؼبفاىيم،
يتم استبداؿ بعض الكلمات ،كشرح بعضها اآلخر ،كتقسيم
كسهولة التعابَت ،كصياغة اعبمل .لذلك ُّ
وشرات الكبَتة إُف أجزاء متعدّْدة ،لتسهيل قراءاها للتبلميذ كفهم مضموهنا (مراجعة اؼبلحق رقم ()6
اؼب ّْ

من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :تعديبلت "استبياف التبلميذ" حبسب مبلحظات تلميذ كمعلّْمة من
الصف األساسي السادس ،كمن اؼبشرفُت على األطركحة ،كتربيرىا ،جزؤىا الثاين ،ص.)525 .
يتم كخطوة رابعة كأخَتة ،مناقشة مضموف االستبياف كتعديبلتو مع اإلختصاصيُّْت اؼبشرفُت
ُّ
يتم إجراء التعديبلت النهائيَّة حبسب مبلحظااهم ،تتناكؿ ىيكليَّة االستمارة بكليَّتها
على األطركحة .ك ُّ
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كتنظيم شكلها (مراجعة اؼبلحق رقم ( )6من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :تعديبلت "استبياف
التبلميذ" حبسب مبلحظات تلميذ كمعلّْمة من الصف األساسي السادس ،كمن اؼبشرفُت على
األطركحة ،كتربيرىا ،جزؤىا الثالث ،ص .)525 .كّٔذا ييستكمل العمل على تنقيح "إستبياف
التبلميذ" ،كيتَّخذ شكلو النهائي (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :إستبياف
يتم توزيعو على عيّْنة التبلميذ اؼبختارة يف اؼبرحلة الثانية للبحث ،بالتعاكف مع
التبلميذ ،ص .)522 .ك ُّ
وبدد التبلميذ
الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّة ،ضمن اؼبواعيد الزمنيَّة احملدَّد ؽبذه الغاية .كعليوّْ ،
موشرااها يف مدرستهم ،أك عدـ ربقُّقها ،أك ربقُّقها جزئينا.
نسبة ربقػيق ىذه اؼبعايَت ك ّْ

ج) دليال المشاىدات والوثائق
 .1دليل المشاىدات

يف اؼبرحلة األكُف للبحث ،كبعد أف ييستكمل العمل على "اؼبعايَت النهائيَّة" كتوضع ضمن
وشرات حبسب ارتباط أدلَّتها بالفئات اؼبعنيَّة
يتم فرز اؼب ّْ
استمارة الستخراج أدكات التقييم من خبلؽباُّ ،
وشرات
بإجراء التقييم ،أم العيّْنات اليت سييستحصل منها على معلومات تشَت إُف مستول ربقُّق اؼب ّْ

وشرات اؼبرتبط دليل كجودىا باؼبشاىدات اؼبيدانيَّة يف ملف منفصل ،كىي
يف اؼبدرسة .لذلك توضع اؼب ّْ
وشرات اليت ال يبكن رصد كجودىا ،كال نستطيع ُّ
التأكد من ربقُّقها إالَّ من خبلؿ ىذه اؼبشاىدات
اؼب ّْ
اؼبيدانيَّة ،اليت ؽبا كحدىا القدرة على أف ذبزـ كربدّْد مستول ربقُّقها يف كاقع اؼبدرسة التجريبيَّة
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
باؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،ص .)502 .من مثَّ توضع يف ملف منفصل ىو "دليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة"
(( )Observations Guide Lineمراجعة اؼبلحق رقم ( )8من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث:
وشرات اليت ربتاج إُف اؼبشاىدات كي
دليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،ص ،)502 .كيبلغ بذلك عدد اؼب ّْ
َّ
يتأكد مستول ربقُّقها ،الثبلثة عشر موشنّْرا .تيستخدـ استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة اؼبعدَّلة" (مراجعة
133

اؼبلحق رقم ( )2من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة اؼبعدَّلة من الفريق اؼبساعد
يف اؼبدرسة التجريبيَّة ،ص )475 .اؼبتوافق عليها مع الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّة الختيار
تضمن مواضيعها اآليت :اؼبعيار األكؿ
اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا باؼبشاىدات اؼبيدانيَّة .ت َّ
اؼبتعلّْق بثقافة اؼبدرسة الداعمة ،كاؼبعيار الثالث اؼبتعلّْق بأكلويَّة التبلميذ ،كاؼبعيار الرابع اؼبتعلّْق باؼبناىج،
كاؼبعيار اػبامس اؼبتعلّْق بطرائق التدريس ،كاؼبعيار اغبادم عشر اؼبتعلّْق باألبنية كمرافق اؼبدرسة .يبلغ

يتم اختصار
عدد اؼب ّْ
وشرات اليت توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة مستول ربقُّقها الثبلثة عشر موشنّْرا ،ك ُّ
بعضها بسبب تقارب مواضيعها أك تكرارىا (مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة الثانية
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا باؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،ص .)520 .ؽبذا يكوف عدد
للبحث :اؼب ّْ
موشرات .نشَت إُف َّ
موشرات اؼبعيار اؼبرتبط دبواصفات
أف ّْ
وشرات يف دليل اؼبشاىدات النهائي عشر ّْ
اؼب ّْ
األبنية اؼبدرسيَّة يكوف ؽبا اغبصة األكرب يف ىذا الدليل (مراجعة اؼبلحق رقم ( )8من مبلحق اؼبرحلة
الثانية للبحث :دليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،ص.)521 .
تكوف دليل اؼبشاىدات من جدكؿ قوامو طبس عواميد .ييظهر العمود األكؿ نصوص اؼبعايَت
ي َّ

وبدد العمود الثاين مصادر اؼبعلومات اؼبرتبطة ّٔا ،كالثالث األدلة اغبسيَّة اليت بوجودىا
موشرااها ،ك ّْ
ك ّْ
تكوف العمود الرابع من جدكؿ ثبلثي القياس ،يشَت إُف
توّْكد ربقُّقها يف كاقع اؼبدرسة التجريبيَّة .ي َّ
وشرات ،ىي نعم ،ال ،كجزئينا .كييظهر العمود اػبامس كاألخَت
مستويات ثبلث ربدّْد ربقُّق اؼبعايَت كاؼب ّْ
اؼببلحظات اليت كاف ال َّ
توضح جوانب ىامة تتعلَّق بتحقُّق اؼبعايَت
بد من اإلشارة إليها ،كاليت ّْ

موشرااها ،أك عدـ ربقُّقها ،أك حىت ربقُّقها جزئينا .تلقي ىذه اؼببلحظات الضوء على تفاصيل اختيار
ك ّْ

اؼبقاييس كت ّْربرىا بدقَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )8من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل اؼبشاىدات
يتم اإلجابة على ىذا اؼبلف خبلؿ زيارة ميدانيَّة تقوـ ّٔا الباحثة بالتعاكف مع
اؼبيدانيَّة ،ص .)521 .ك ُّ
أحد أعضاء الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة.
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 .2دليل الوثائق

وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا
يتم بالطريقة عينها اليت استيخدمت للعمل على اختيار اؼب ّْ
ُّ
موشرات اؼبعايَت اليت يرتبط دليل كجودىا دبعاينة الوثائق اؼبتوفّْرة يف
يتم اختيار ّْ
باؼبشاىدات اؼبيدانيَّةُّ ،
مطبوعات اؼبدرسة اؼبنشورة خطينا كإلكًتكنيِّا ،كيف أدراج اؼبكاتب ،كيف أرشيف اؼبدرسة .كىكذا زبتار

وشرات اليت ال يبكن رصد كجودىا ،كليس باإلمكاف ُّ
التأكد من ربقُّقها ،إالَّ من خبلؿ
األطركحة اؼب ّْ

البحث يف الوثائق كيف مضموهنا (مراجعة اؼبلحق رقم ( )9من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث:
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا بالوثائق ،ص .)527 .كمن مثَّ تيوضع يف ملف منفصل ىو "دليل
اؼب ّْ
الوثائق" (( )Documents Guide Lineمراجعة اؼبلحق رقم ( )22من مبلحق اؼبرحلة الثانية
للبحث :دليل الوثائق ،ص.)529 .
وشرات اؼبرتبط دليل كجودىا بالوثائق ،كتضعها يف دليل خاص ّٔا
ذبمع األطركحة نصوص اؼب ّْ
ىو "دليل الوثائق" ،كما ذيكر ساب نقا ،مع اإلبقاء على التسلسل الرقمي ؽبا ،ذاؾ التسلسل الذم
تضمن مواضيعها اآليت :ثقافة اؼبدرسة ،كالتنظيم اإلدارم،
ييعتمد يف استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة" .كت َّ
كأكلويَّة التبلميذ ،كاؼبناىج ،كطرائق التدريس ،كنظاـ التقييم اؼبعتمد ،كالقيادة اؼبدرسيَّة ،كبرامج التطوير
وشرات
اؼبهٍت ،كمواصفات األبنيَّة ،كتعزيز العبلقات بُت اؼبدرسة كشركائها يف الًتبية .فيبلغ عدد اؼب ّْ
اليت ربتاج إُف الوثائق كي َّ
يتأكد مستول ربقُّقها ،اػبمسة كالثبلثُت موشنّْرا .تعطي ىذه الوثائق
معلومات ربكيميَّة على مستول اؼبضموف كما كعلى مستول الوجود .بتعبَت آخر ،يكشف مضموف
بعض الوثائق عن معلومات تسهم يف ربديد مستول ربقُّق اؼبوشّْر كاؼبعيار اؼبرتبط بو .كما ك َّ
أف توفُّر
حبد ذاتو ،يكشف عن مستول ربقُّق اؼبعيار أك عدمو.
الوثائق أك غيأّا ىو دليل ّْ
تكوف دليل الوثائق من جدكؿ قوامو أربعة عواميد .ييظهر العمود األكؿ نصوص اؼبعايَت
ي َّ
وبدد العمود الثاين الوثائق اليت تستعمل كمصادر للمعلومات اؼبوجودة يف كاقع اؼبدرسة
موشرااها ،ك ّْ
ك ّْ
تكوف العمود الثالث من جدكؿ مزدكج القياس يشَت إُف مستويُت يوّْكداف كجود اؼبعايَت
التجريبيَّة .ي َّ
وشرات ،أك غيأّا ،بتعبَت "نعم" لئلهباب ،ك"ال" للنفي .ييظهر العمود الرابع كاألخَت ،اؼببلحظات
كاؼب ّْ
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اليت ال َّ
موشرااها أك عدـ
توضح جوانب ىامة تتعلَّق بوجود اؼبعايَت ك ّْ
بد من اإلشارة إليها ،كاليت ّْ
كجودىا .تلقي اؼببلحظات الضوء على تفاصيل اختيار اؼبقاييس كت ّْربرىا بدقَّة (مراجعة اؼبلحق رقم
يتم خبلؿ اؼبعاينة اؼبيدانيَّة
( )22من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل الوثائق ،صُّ .)529 .
لؤلرشيف كألماكن تواجد الوثائق اؼبطلوبة يف اؼبدرسة رصد كجودىا أك عدمو.
اؼبهمة اليت َف ييذ ىكر كجودىا أك عدمو خبلؿ استخداـ األدكات
تضمن ىذا اؼبلف الوثائق َّ
ي َّ

نص اؼبشركع
السابق ذكرىا ،أك اليت ذيكرت باقتضاب .كتشمل الئحة الوثائق اؼبواضيع التاليةٌ :
الًتبوم ،كاؽبيكل التنظيمي ،كؿباضر االجتماعات على أنواعها ،كاػبطط اؼباليَّة ،كاؼبوازنة ،كاستمارات
التقييم على أنواعها ،كاستمارة اختيار الكتب ،كبرامج االستلحاؽ ،كبرامج مقاببلت األىل ،برامج

اغبفبلت كالنشاطات ،كاللوائح اليت تيظهر عدد التبلميذ يف الصفوؼ ،كغَتىا من الوثائق كاألنظمة
كالتعاميم كالدعوات اؼبطبوعات الورقيَّة كاإللكًتكنيَّة.
-4

إجراء جمع المعلومات

تعترب األطركحة َّ
أف اػبطوة األساسيَّة للتطوير تكمن يف إنشاء هنج تقيمي للمدرسة ،يعتمد
معايَت التقييم الذايت .من ىنا ،تستخدـ مقاربة التقييم الذايت التشاركي حبسب غوبا كلنكولن
( )Guba & Lincoln, 1989كمن بعدنبا ىوبنر كزميلتها)Huebner & Betts, 1999( ،
كفيتزباتريك ( .)Fitzpatrick, 2011يرتكز ىذا النهج التقييمي على اغبوار ك ُّ
معا يف
التفكر ن
اؼبشكبلت غبلّْها ،كيف اػبربات لبلوراها ،كيف الواقع الًتبوم لتطويره .تعترب األطركحة َّ
أف ؼبدير اؼبدرسة
دكرا أساسينا يف قيادة ىذه العمليَّة ،كي يصل أعضاء اعبماعة التعلُّميَّة إُف األىداؼ اؼبنشودة للتطوير
ن
( ;Hallinger, Leithwood & Murphy, 1993; Leithwood & Jantz, 1999

 .)Murphy, 2003; Hallinger, 2007bفهذا ما يرتكز عليو مبوذج القيادة التعليميَّة
( ،)Instructional Leadershipالذم يرتبط ارتباطنا كثي نقا دبفهوـ التطوير الًتبوم اؼبستند إُف
تتحوؿ بيئة اؼبدرسة إُف "ؾبتمع تعلُّم مهٍت" تسود فيو ثقافة
اؼبدرسة ( .)Larry, 2003بذلك َّ
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التقييم التشاركي ،كالتعاكف كاغبوار ،ك ُّ
التفكر ،كالتعلُّم اؼبستداـ ( Senge, 2000; Dufour,
.)2004; Hord, 2008
ذبمعات اؼبدارس اػباصة يف لبناف تطوير ؾبتمعااها الًتبويَّة ،من خبلؿ تطبيق
َّ
ذبمع من ُّ
تبٌت ُّ
برامج االعتماد ،كما ذكرنا ساب نقا ،كىو اآلف يف مرحلة إعداده ،كربضَت إطار تنفيذه .لذلك تتناكؿ

اؼبوسسة التعلُّميَّة
دبكونااها كفق مبادئ مفهوـ
َّ
األطركحة موضوع تطوير اؼبدرسة اللبنانيَّة ّْ

التجمع ،كعليو ،يبدأ العمل
( ،)Learning Organaizationيف طبس مدارس ثانويَّة تابعة ؽبذا ُّ
كفق إجراءات البحث اؼبطلوبة عبمع اؼبعلومات.
تبدأ اؼبرحلة األكُف ،كما كرد ساب نقا ،باختيار معايَت مبدئيَّة للمدرسة الناجحة مستوحاة من
يتم
صوصا من اؼبواصفات اؼبرتبطة دبفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"ُّ .
األدبيَّات كالدراسات العاؼبيَّة ،خ ن

معيارا ربدّْد مواصفات "اؼبدرسة الفعَّالة"
تتضمن إثٍت عشر
تنظيمها ضمن استمارة أكليَّة،
َّ
ن
(( )Effective Schoolمراجعة اؼبلحق رقم ( )4من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة
تدرج اػبطوات َّ
ألهنا مرحلة أساسيَّة من مراحل إجراء صبع
اؼبعايَت اؼببدئيَّة ،ص .)436 .نعيد كصف ُّ
اؼبعلومات.
يتم توزيع ىذه االستمارة األكليَّة على عيّْنة من أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس
ُّ
تكوف يف
اؼبختارة ،ليبدم اؼبشاركوف رأيهم فيها ،كيتوافقوف على الئحة اؼبعايَت ك ّْ
وبددكف ّْ
موشرااها .ي َّ
ملخصات
ملخص كاحد عن آراء أعضاء آّموعة اؼبساعدة .كبذلك كبصل على طبس َّ
كل مدرسة َّ
ّْ
صبيعا يف استمارة جديدة
تتضمن آراء أفراد آّموعات اؼبساعدة .كمن مثَّ يذبمع َّ
َّ
ملخصات آراء ىوالء ن

وشرات (اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث:
كل مبلحظااهم حوؿ اؼبعايَت كاؼب ّْ
تت َّ
ضمن َّ
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص.
إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة (أك َّ
 .)452تأخذ استمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة" شكلها اعبديد كالنهائي بعد تنقيح اآلراء كتعديلها حيث
تدعو اغباجة إُف ذلك ،كبعد استشارات عديدة مع األفراد من اؼبدارس اؼبختارة ،كمع اإلختصاصيُّْت
تحوؿ "اؼبعايَت اؼببدئيَّة" ،يف اػبطوة التالية ،إُف "معايَت هنائيَّة"
اؼبشرفُت على األطركحة .كبذلك ت َّ
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ملخص آلراء أفراد آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس حوؿ اؼبعايَت اؼببدئيَّة اؼبطركحة
ضمن َّ
تت َّ
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة ،ص،)452 .
كاليت ستكوف أداة أساسيَّة تيستخدـ لتحديد أدكات تقييم اؼبدرسة التجريبيَّة يف اؼبرحلة الثانية للبحث.
ييستكمل العمل ،يف اؼبرحلة الثانية ،يف مدرسة كاحدة ذبريبيَّة ،بعد موافقتها على إجراء
يتم و
مكونااها ،دبساعداهم.
البحثُّ .
حينئذ ،اختيار "فريق مساعد" من أعضائها لتحكيم أدائها كأداء ّْ

كيبدأ العمل على ربديد اؼبصادر اليت توّْكد ربقُّق اؼبعايَت يف كاقع اؼبدرسة التجريبيَّة (مراجعة اؼبلحق
رقم ( )22من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼبعايَت كمصادرىا ،ص ،)534 .انطبلقنا من استمارة
"اؼبعايَت النهائيَّة اؼبعدَّلة" اليت توافق أعضاء الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّة على مضموهنا

(مراجعة اؼبلحق رقم ( )2من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة اؼبعدَّلة من الفريق
يتم
اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّة ،ص .)475 .ذبدر اإلشارة إُف أنَّو ،كيف اؼبرحلة األكُف للبحثُّ ،
استخبلص مصادر اؼبعلومات من اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة ،كتصنيفها حبسب حاجة البحث ؽبا
اؼبوشرات يف اؼبدرسة (مراجعة اؼبلحق
لتأمُت اؼبعلومات البلزمة يف عمليَّة التقييم ،ككأدلَّة توّْكد ربقُّق ّْ
ملخص مصادر اؼبعلومات من اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة
رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحثَّ :
يتم ربديد أربع أدكات عبمع اؼبعلومات ىي:
يف البحث ،ص .)471 .ك ُّ
 .2اؼبقابلة اليت استخدمت ضمن "آّموعات اؼبرَّكزة"،

 .0إستطبلع الرأم الذم استخدـ يف "إستبياف التبلميذ"،
 .3اؼبشاىدة اؼبيدانيَّة،
 .4كمعاينة الوثائق.
تعتمد األطركحة آّموعات اؼبرَّكزة (Krueger & Casey, ( )Focus Groups

 )2009كأداة أكُف عبمع األدلَّة من طبس فئات يف اؼبدرسة التجريبيَّة ىم :أعضاء آّلس اإلدارم،
يتم تكوين
كىيئة التنسيق ،كأعضاء من اؽبيئة التعليميَّة ،كأعضاء من األىل كمن اػبرهبُت ،كالتبلميذُّ .
كل فئة منها (مراجعة اؼبلحق رقم ( 3أ ك ب) من مبلحق
ؾبموعة من األسئلة تتناسب كخصوصيَّة ّْ
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اؼبرحلة الثانية للبحث :أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة ،ص 493 .ك ص .)496 .خبلؿ العمل على ربديد
يتم فصل فئة التبلميذ عن تلك
لكل فئة من الفئات اػبمس اؼبذكورةُّ ،
أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة ّْ
يسهل صبع اؼبعلومات منهم بوقت
يتكوف استبياف خاص ّٔم ّْ
آّموعات بسبب عددىم الكبَت ،ك َّ

يستقر عدد الفئات للمجموعات اؼبرَّكزة على أربعة.
أسرعُّ .

موجو للتبلميذ ،كأداة ثانية عبمع اؼبعلومات كاألدلَّة اإلضافيَّة،
ييستعمل استبياف خاص َّ
كموشرااها يف مدرستهم ،من
تستطلع من خبلؽبا األطركحة آراء التبلميذ يف مستول ربقُّق اؼبعايَت ّْ

كجهة نظرىم (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :إستبياف التبلميذ ،ص.
.)501
أيضا اؼبعايَت اؼبرتبط دليل كجودىا باؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ؼبرافق اؼبدرسة يف دليل منفصل،
يرب َّدد ن

ييستعمل كأداة ثالثة عبمع معلومات أساسيَّة توّْكد ربقُّق اؼبعايَت بواسطة اؼبعاينة اؼبيدانيَّة (مراجعة

اؼبلحق رقم ( )8من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،ص.)521 .

أخَتا ،يرب َّدد اؼبعايَت اؼبرتبط دليل ربقُّقها بالوثائق ،كأداة رابعة عبمع اؼبعلومات ،حيث
ك ن
كموشرااها (مراجعة اؼبلحق
ييبحث عن أدلَّة إضافيَّة ،مطبوعة أك منشورة ،توّْكد مستول ربقُّق اؼبعايَت ّْ
رقم ( )22من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل الوثائق ،ص .)529 .يهدؼ تكوين ىذه
األدكات إُف صبع أدلة من اؼبدرسة ربدّْد عملينا مستول ربقُّق اؼبعايَت فيها ،ربق نقا فعلينا ،أك جزئينا أك

ذبزـ عدـ ربقُّقها.

تسعى األطركحة ،من خبلؿ ىذا التصميم ،إُف إنشاء مبوذج ؼبشركع تقييم ذايت تشاركي
( ،)Fitzpatrick et al., 2011يعتمد معايَت اعبودة ،إنطبلقنا من مبوذج "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"
( ،)Senge, 2000; Dufour, 2004; Hord, 2008كمفهوـ القيادة التعليميَّة ،كمن مبادئهما

يتم العمل على أف يكوف ىذا التصميم َّ
ؾبذ نرا ( )Groundedيف سياؽ اؼبدرسة ككاقعها
اإلصبلحيَّةُّ .
احمللي ( ،)Charmaz, 2008; Corbin & Strauss, 2008من جهة ،كييظهر ،من جهة
َّ
أخرل ،كيفيَّة اختبار تطبيقو عمليِّا يف اؼبدرسة التجريبيَّة .يرتكز العمل على استخداـ منهجيَّة تقييميَّة
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يتم رسم "خارطة طريق" مرحلة دبرحلة،
تشدّْد على التشارؾ ( ،)Participatory Evaluationك ُّ

دبكونااها ،كفق معايَت تنسجم مع كاقع اؼبدرسة احملليَّ .
ألف خارطة الطريق
لتقييم أداء مدرسة معيَّنة ّْ
ىذه ّْ
يشجع اؼبدارس األخرل على
مبوذجا ّْ
متجذرة يف سياؽ اؼبدرسة ككاقعها احمللي ،يبكن أف تكوف ن

وصا تلك اليت تسعى إُف تطوير أدائها .دبعٌت آخر ،تفسح ىذه اؼبنهجيَّة يف آّاؿ
استخدامها ،خص ن

أماـ مدارس أخرل كي تتبناىا لتقييم مستول ربقُّق اؼبعايَت فيها ،كلكي تعتمدىا دليبلن لتحكيم
مكونااها ،كتطوير أفرادىا يف اؼبستقبل.
أدائها ،كتقييم ّْ
أ)
مضمونها

مسار العمل في المرةلة األولى :بناء المعايير المبدئيَّة و ّْ
مؤشراتها والتوافق على

يتلخص مسار العمل ،يف اعبزء األكؿ من اؼبرحلة األكُف للبحث ،خبطوتُت أساسيَّتُت
َّ
مكونااها النهائي .فبعد
تتضمنها إجراءات عديدة لبناء اؼبعايَت كربديد ّْ
َّ
موشرااها كالتوافق على مضموف ّْ
يتم صبع اآلراء كتلخيصها على مراحل
تعيُت آّموعات من اؼبدارس اػبمس ،كاستطبلع رأيهمُّ ،
موشرااها .تنتهي اؼبرحلة األكُف ،بتوافق اؼبشاركُت يف
عديدة ،كخطوة أكُف لبناء اؼبعايَت كربديد ّْ
موشرااها.
ملخص مضموف اؼبعايَت ك ّْ
استطبلع الرأم على َّ
ملخص
يقتضي األمر يف اػبطوة الثانية من اؼبرحلة األكُف استخراج معلومات أساسيَّة من َّ
آراء اؼبشاركُت يف استطبلع الرأم ،ككضعها يف نصوص ثبلثة منفصلة بالشكل ،كمًتابطة كمتكاملة
نص الرؤية (مراجعة اؼبلحق رقم ( )6من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث:
من حيث اؼبعٌت ،ىي التاليةٌ :

موشرااها ،أك "اؼبعايَت النهائيَّة" اؼبوضوعة ضمن استمارة (مراجعة
نص اؼبعايَت ك ّْ
الرؤية ،ص ،)464 .ك ٌ

ملخص آراء أعضاء
اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة (أك َّ
ملخص مصادر اؼبعلومات أك األدلَّة
نص َّ
آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص ،)452 .ك ٌ

وشرات يف اؼبدرسة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث:
اليت توّْكد ربقُّق اؼب ّْ
ملخص مصادر اؼبعلومات من اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة يف البحث ،ص.)471 .
َّ

كربديدا تلك اليت
زبتار األطركحة معايَت مبدئيَّة مستوحاة من األدبيَّات اؼبعًتؼ ّٔا عاؼبيِّا،
ن
ينسجم مضموهنا مع مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( Senge, 2000; Dufour, 2004; Hord,
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يتم ُّ
ذبذر ىذه اؼبعايَت اؼببدئيَّة يف كاقع اؼبدرسة احمللي .بعد مراجعة
 )2008كمبادئو اإلصبلحيَّة ،ك ُّ
بندا ،تسهم يف تصنيف
معياراَّ ،
مفصلة دبئة كسبعة كشبانُت ن
األدبيَّات ،زبتار األطركحة إثٍت عشر ن
فعالة" ( .)Effective Schoolتوضع ىذه اؼبعايَت ضمن استمارة ،كرب َّدد بنودىا كت َّنقح
"اؼبدرسة ال َّ
جبلسات إستشاريَّة عديدة ربت إشراؼ اإلختصاصيُّْت اؼبشرفُت على األطركحة (مراجعة اؼبلحق رقم
( )4من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة ،ص .)436 .من مثَّ ،يرب َّدد اؼبعايَت
لتسهل على القارئ فهمها.
بعضا من اؼب ّْ
وشرات التوضيحيَّةّْ ،
اؼببدئيَّة ،كييضاؼ إليها ن

الفعالة" كرؤيتها الًتبويَّة ،كتنظيمها اإلدارم،
تضمن اؼبعايَت اؼبواضيع التالية :ثقافة "اؼبدرسة َّ
ت َّ
كالًتكيز على اؼبتعلّْم(ة) كأكلويَّتو يف العمليَّة الًتبويَّة ،كاؼبنهاج الًتبوم اؼبعتمد فيها ،كطرائق التدريس
وصا مبط القيادة اؼبشًتكة الداعمة،
كأنواعها ،كنظاـ التقييم اؼبعتمد فيها ،كأسلوب القيادة اؼبعتمد خص ن

ككسائل سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات ،كبرامج التطوير اؼبهٍت كسياسات التعلُّم اؼبستداـ

اؼبتوفّْرة ،كمواصفات العمل الفريقي كنوع العبلقات اليت تربط األفراد بعضهم ببعض ضمن آّتمع
اؼبدرسي ،كمواصفات األبنيَّة كالتجهيزات اليت تدعم العمليَّة الًتبويَّة كالتطوير ،كنوع العبلقة اليت تربط
اؼبدرسة بشركائها يف الًتبية كاألىل كاػبرهبُت كآّتمع (مراجعة اؼبلحق رقم ( )4من مبلحق اؼبرحلة
األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة ،ص .)436 .يف ما يلي قائمة ّٔذه اؼبعايَت كما كردت يف
االستمارة:

• إنشاء ثقافة مدرسيَّة كاضحة كمًتابطة
• تنظيم إدارم كاضح اؼبعاَف
ّْ
• إعطاء األكلويَّة ّْ
م/للمتعلمة
للمتعل
• إختيار منهاج تربوم شامل كمبلئم
كمتنوعة تليب حاجات صبيع التبلميذ
• إعتماد طرائق تدريس ناشطة ّْ
• تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼ

• تطبيق مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة
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• سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات

• تطوير مهٍت مستمر كتعلػُّم مستداـ مبٍت على مفهوـ ُّ
التعلم البنائي
موحد
• إنشاء فريق عمل تعاكين َّ
• توفَت أبنية الئقة كمبلئمة للتطوير اؼبستمر
• تعزيز العبلقة التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كشركاء الًتبية (مراجعة اؼبلحق رقم ( )3من
مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :قائمة اؼبعايَت اؼببدئيَّة ،ص.)435 .
زبتار األطركحة ىذه اؼبعايَت دكف سواىا ،ألسباب عديدة أبرزىاَّ :أهنا ،أكالن ،شاملة تتناكؿ
دبكونااها األساسيَّة ،كبأداء األفراد العاملُت
ؾبمل اؼبواضيع األساسيَّة اؼبرتبطة ارتباطنا كثي نقا باؼبدرسة ك ّْ
َّ
ذكرا يف األدبيَّات ( ;Murphy, 1996
فيها أك اؼبرتبطُت ّٔا .يعود االختيار ثانية ،إُف أهنا األكثر ن
;Senge, 1990; Lambert, Collay, Kent, Richert, & Dietz, 1996
Lambert, 2005; Leithwood, Day, Sammons, Harris, & Hopkins,
2006; AdvancED, 2007, 2013; CITA, 2008; Hallinger & Murphy
الفعالة" ( Hord & Sommers,
 ،)2013كغَتىا الكثَت من اليت ترتبط دبواصفات "اؼبدرسة َّ
 ،)2008كمبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( ;Senge 1990; 2000; 2006; Dufour, 2004
اؼبوسسة التعلُّميَّة ( Sergiovanni, 1996; Chapman in
 ،)Hord, 2008كمفهوـ َّ

أخَتاَّ ،
ألف من شأف ىذه
 .)Leithwood et al., 1996; Leithwood et al., 2010ك ن
اؼبعايَت العامة ،أف تيفسح يف آّاؿ ،أماـ اؼبشاركُت إلبداء آرائهم يف األمور اؼبرتبطة بواقعهم اؼبدرسي

كتشجعهم على بناء َّ
ؿبكات تعكس خربااهم الًتبويَّة خبصوصيَّتها تسهم يف إحداث التطوير.
احمللّْيّْ ،
 .1تحديد عيّْنة المرةلة األولى للبحث

زبتار األطركحة يف اؼبرحلة األكُف ،اؼبدارس الثانويَّة الست اؼبنتشرة على كافة األراضي اللبنانيَّة،
التجمع الذم كافق على إجراء البحث يف مدارسو .كمن مثَّ تعرض موضوع األطركحة
التابعة ؽبذا
ُّ
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عليهم" :تقييم األداء الًتبوم للمدرسة اللبنانيَّة كفق مواصفات "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( Hord,
;1997 & 2004; Dufour, 2004; Lambert, 2005 & 2006; Senge, 2006

التجمع ،فتناؿ
 ،)Hord et al., 2008كتشرح منهجيَّة تطبيقو خبلؿ لقاء مع اؼبسوكلة العامة ؽبذا ُّ
التجمع .تتلقى مديرات اؼبدارس اؼبشاركة ،بنتيجة ذلك،
اؼبوافقة على إجراء البحث يف مدارس ىذا ُّ
رسائل متتالية للمباشرة بالبحث (مراجعة اؼبلحق رقم ( )2من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :رسالة
للمدراس اؼبشاركة يف األطركحة الختيار أعضاء آّموعات اؼبساعدة ،ص ،433 .كاؼبلحق رقم (:)0

رسالة ثانية كي تيطبع كتوزَّع االستمارة األكُف على أعضاء آّموعات اؼبساعدة يف اؼبدارس اؼبختارة،
ص.)434 .
ربيطهن
ترسل الرئيسة العامة رسالة ؼبديرات ىذه اؼبدارس ،بعد اؼبوافقة على إجراء البحث،
َّ
التخصص (مراجعة اؼبلحق
اؼبهمة إلقباز األحباث اؼبطلوبة يف
ُّ
علما بو كدبجرياتو ،كتطلب فيها تسهيل َّ
ن

رقم ( )8من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :رسالة الرئيسة العامة ؼبسوكالت اؼبدارس اؼبشاركة يف
ؽبن رسالتُت ،تي ً
وضح فيهما ؾبريات أمور األطركحة ،كييطلب
رسل َّ
األطركحة ،ص .)474 .من مثَّ تي ى
موشرااها ،كفق اؼبواصفات اؼبرفقة
منهن تكوين الفريق األكؿ الذم سيشارؾ يف بناء اؼبعايَت ،كربديد ّْ
َّ
ربدد فئة اؼبشاركُت كعددىم ،كسنوات خربااهم الًتبويَّة ،كاستعدادىم للمشاركة يف
يف الرسالة كاليت ّْ
تطوير مدرستهم (مراجعة اؼبلحق رقم ( )2من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :رسالة للمدراس
اؼبشاركة يف األطركحة الختيار أعضاء آّموعات اؼبساعدة ،ص ،433 .كاؼبلحق رقم ( :)0رسالة
ثانية كي تيطبع كتوزَّع االستمارة األكُف على أعضاء آّموعات اؼبساعدة يف اؼبدارس اؼبختارة ،ص.

.)434
َّقر الرأم على اختيار ىذه اؼبدارس الست ،أكالنَّ ،
ألهنا اؼبدارس الثانويَّة الوحيدة يف ىذا
التجمع .كثانيناَّ ،
ألهنا موجودة يف مناطق ـبتلفة من لبناف ،كبالتاِف تضم الشرائح آّتمعيَّة اللبنانيَّة
ُّ

كافة .كثالثناَّ ،
اعبهات اؼبعنيَّة فيها،
ألف أمر زياراها ،كتطبيق األطركحة فيها أمر مقبوؿ كمسموح من َّ
كألف الباحثة عضو فاعل يف إحدل مدارسها .كأخَتاَّ ،
َّ
اىتماما يف تطوير أداء مدارسها،
ألهنا تظهر
ن
ن
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كتبحث عن السبيل اؼبناسبة لتحقيق ىذا اؽبدؼ .تبدأ عمليَّة التقييم
بناءن على مبوذج "االعتماد"،
ي
بتشكيل ً
موشرااها .نشَت إُف أنَّو خبلؿ ىذه التحضَتات اللوجستيَّة
الفرؽ فيها لبناء اؼبعايَت كربديد ّْ
يتم الكشف عنها،
للبحث ،انسحبت مدرسة كاحدة من عيّْنة األطركحة ،ألسباب خاصة ّٔاَ ،ف ُّ
فبات ؾبموع عدد اؼبدارس اؼبشًتكة يف األطركحة ،طبس ثانويات.
افقتهن على اؼبشاركة يف األطركحة ،باشرف
باشرت مديرات اؼبدارس اػبمس بعد أف َّاكدف مو َّ
بتشكيل "الفريق األكؿ" كفق شركط مرفقة برسالة الطلب (مراجعة اؼبلحق رقم ( )2من مبلحق اؼبرحلة
األكُف للبحث :رسالة للمدراس اؼبشاركة يف األطركحة الختيار أعضاء آّموعات اؼبساعدة ،ص.

تكوف ّٔذه اؼبواصفات فريق يف كل من اؼبدارس اػبمسة ،يكوف لو دكر أساسي يف ُّ
ذبذر
 .)433ي َّ
يتم اختيار أعضاء
اؼبعايَت يف ثقافة اؼبدرسة احمللّْي ككاقعها ،كيف بناء ّْ
موشرااها كالتوافق على بنودىاُّ .
اؼبدرسُت يف صبيع اؼبراحل التعليميَّة ،فبن ال تقل سنوات خرباهم الًتبويَّة عن
الفريق من اإلداريُّْت ك ّْ
اؼبتحمسُت لتطوير اؼبدرسة ،كييشهد على قباح خرباهم التعليميَّة.
اػبمس سنوات ،كفبن ىم من
ّْ
تتكوف آّموعات من ىوالء األعضاء حبيث ال يتجاكز عددىم العشرة ،كال يقل عن
كييطلب أف َّ
الثمانيَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )2من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :رسالة للمدراس اؼبشاركة يف
يتم اغبصوؿ على الئحة بأظباء أعضاء
األطركحة الختيار أعضاء آّموعات اؼبساعدة ،صُّ .)433 .
الفريق األكؿ ،كاسم الوسيط ليكوف الرابط بُت الباحثة كبُت الفريق من جهة ،كبُت الفريق كإدارة
اؼبدرسة من جهة أخرل .كبذلك يكوف عدد اؼبشاركُت ،حبسب اللوائح اؼبرسلة من اؼبدارس ،عشرة
فردا من األخَتة ،ليكوف
فردا من مدرستُت أخريتُت ،كإحد عشر ن
أشخاص من مدرستُت ،كإثٍت عشر ن
ؾبموع عدد اؼبشاركُت النهائي طبسة كطبسُت مشارنكا.

يتحدَّد عدد اؼبشاركُت يف استطبلع الرأم ،خبمسُت مشارنكا ،على أف يشارؾ عشرة أشخاص
تطوع طبسة أشخاص إضافيّْيوف لً ىملء
كل مدرسة ،أم ما ؾبموعو طبسوف
شخصا فقط .لكن َّ
من ّْ
ن
شخصا.
االستمارة ،من اؼبدارس ؾبموعة ،فبَّا زاد ؾبموع عدد األفراد اؼبشاركُت إُف طبسة كطبسُت
ن
اؼبتطوعوف أربع مسوكالت أقساـ شاركن دبلء االستمارة ،كمرشدة إجتماعيَّة تعمل يف إحدل
كاف ّْ
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مت سبعة كأربعُت استمارة
ىذه اؼبدارس .كيف هناية اؼبهلة الزمنيَّة احملدَّدة إلعادة االستمارات ،تسلَّ ي
فقط ،ىي استمارات األفراد الذين أسبٌوا فعلينا ىملء االستمارة ،كأعادكىا .كىذا يعٍت َّ
أف شبانية
شخصاَ ،ف هبيبوا على االستمارة ،كَف يقدّْموا أم عذر.
أشخاص ،من ؾبموع طبسة كطبسُت
ن
 .2إعداد إستمارة المعايير المبدئيَّة

تضمن معايَت مبدئيَّة استيخرجت من
يتم إعداد االستمارة يف اؼبرحلة األكُف للبحث ،كت َّ
ُّ
األدبيَّات ،كأطلق عليها عبارة" :اؼبعايَت اؼببدئيَّة" ،تيستخدـ الستطبلع رأم اؼبشاركُت من اؼبدارس
اػبمس فيها (مراجعة اؼبلحق رقم ( )4من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة"،
ص .)436 .يهدؼ توزيع ىذه البلئحة عليهم للوقوؼ على أرائهم حوؿ مفهومهم العاـ للمدرسة
موشرااها ك ُّ
ذبذرىا يف كاقع
كمكونااها من جهة ،كلكي يسهموا من جهة أخرل ،يف بناء ّْ
الناجحة ّْ
لخص أفكارىم ذباه اؼبفاىيم الواردة يف اؼبعايَت
مدرستهم اغباِف .يذبمع آراءىم يف استمارة جديدة ت ّْ
اؼبطركحة ،كىي "اؼبعايَت النهائيَّة" (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث:
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص.
إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة (أك َّ
ملخص اآلراء كمن
 .)452كخبلؿ ؾبموعة مرَّكزة تيعقد ؽبذه الغاية ،يتوافق اؼبشاركوف على مضموف َّ
ىذه األخَتة تيستخرج أدكات صبع اؼبعلومات اليت ستيستخدـ لتقييم أداء اؼبدرسة يف اؼبرحلة الثانية
للبحث.
تكوف اؼبعايَت اؼببدئيَّة األساسيَّة للتطوير لتكوف أداة العمل يف البحث ضمن اؼبدرسة،
ت َّ
كييستوحى مضموهنا من النظريات الًتبويَّة اغبديثة ،كمن مباذج اػبربات التطويريَّة العاؼبيَّة الناجحة
اؼبوسسة التعلُّميَّة ( Senge, 1990; 2000
خصوصا تلك اؼبتعلّْقة بػ"ؾبتمع التعلِّم اؼبهٍت" ،كمفهوـ َّ
ن
 ،)& 2006; Dufour, 2004; Hord, 2008كدبفاىيم القيادة التعليميَّة ( Leithwood et

مكونات اؼبدرسة
 ،)al., 2010; Hallinger, 2011كما كرد ساب نقا .تشمل مواضيعها ّْ
األساسيَّة؛ اإلداريَّة كالًتبويَّة كالتعليميَّة كاللوجستيَّة ،كتت ُّم مناقشتها مع اإلختصاصيُّْت اؼبشرفُت على
نصها األخَت .تيعرض ،بعد تكوين الئحة اؼبعايَت األساسيَّة ،على اؼبشاركُت يف
األطركحة ،قبل تثبيت ٌ
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موشرااها من جهة ،كيف ُّ
ذبذرىا يف كاقع مدرستهم من خبلؿ إبداء
اؼبدارس ،كي يسهموا يف بناء ّْ
موشرااها.
أرائهم فيها من جهة أخرل ،كتكوين ّْ
 .3أقسام إستمارة المعايير المبدئيَّة

قسم إُف مقدّْمة كقسمُت رئيسيُّْت .ترد
توضع صبلة اؼبعايَت اؼببدئيَّة ىذه ،ضمن استمارة تي َّ
يتم توضيح أنبية مشاركتهم فيها،
األسباب كاؼبربرات ؼبعاعبة موضوع األطركحة يف اؼبقدّْمة ، ،ك ُّ
تضمن القسم األكؿ منها شبانية أسئلة
كتوضح بعض اؼبصطلحات العلميَّة العائدة ؼبيداف األطركحة .ي َّ
عامة حوؿ مفهوـ اعبودة كالنجاح يف اؼبدرسة كيف عناصرىا ،استيفيت من خبلؽبا ،رأيهم ّٔذه األمور
كمكونااها ،كىو القسم
اؼبطركحة كمفهومهم العاـ حوؿ "اؼبدرسة الفعَّالة" (ّْ )Effective School

الذم تيستخرج منو ،الرؤية العامة الًتبويَّة كصورة األفراد النموذجيَّة كاؼبثلى للمدرسة الناجحة .كىو
جدا ييستخدـ مضمونو كمرجع إضايف للمعلومات كمصدر ؽبا ،كيساعد يف كشف الرؤية
ّّ
نص مهم ن
اؼبشًتكة لؤلفراد ،كفهم فبيزات حيااهم اؼبدرسيَّة اليوميَّة اليت يتأثَّركف ّٔا ،كطبيعة العبلقات القائمة يف
ما بينهم كتفاعلها داخل ىذه اعبماعة اؼبقصود دراسة أكضاعها.
تضمن:
أما القسم الثاين من االستمارة ،في َّ
بندا تفصيلينا يوضح اؼبعٌت.
معيارا مبدئيِّا ،مرفقة بثبلثة كأربعُت ن
أكالن :اؼبعايَت كعددىا إثنا عشر ن

فيكوف على اؼبشاركُت تدكين مبلحظااهم حوؽبا بشكل عفوم ،إنطبلقنا من خربااهم العمليَّة يف

ؾباالت فبارسااهم الًتبويَّة اؼبختلفة .كييطلب منهم أف يدعموا مبلحظااهم حوؽبا بأمثلة من كاقعهم
التطبيقي ،تنطلق من فبارسااهم اليوميَّة الركتينيَّة يف اؼبدرسة .يكوف اؽبدؼ من ىذا اإلجراء ربويل
َّ
كتتجذر
موشرات قابلة للقياس كالتقييم ،تنطلق من كاقع فبارسات أفراد آّتمع اؼبدرسي
اؼبعايَت إُف ّْ
فيو ،من أجل تفعيل فائداها عبهة بناء مفاىيم التطوير اليت تتجاكب كخصوصيَّة اؼبدرسة.

ثانينا :ييطلب منهم ربديد مصادر اؼبعلومات اؼبتوفّْرة ،كاليت يبكن استخدامها َّ
لتدؿ على
مستول ارتباطها يف ؾباؿ عملهم الًتبوم اغباِف ،مرفقة بأدلَّة توّْكد تطبيقها يف اؼبدرسة (مراجعة
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ملخص مصادر اؼبعلومات من اؼبدارس اػبمس
اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحثَّ :
اؼبشاركة يف البحث ،ص.)471 .
 .4إستكمال بناء مؤشّْرات المعايير

تتوزَّع استمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة" على اؼبشًتكُت من اؼبدارس اػبمس اؼبختارةّٔ ،دؼ بناء
ملخص مضموف
تفاصيل ىذه اؼبعايَت ،كربديد ّْ
موشرااها ،كما كرد ساب نقا ،كمن مثَّ لكي يتوافقوا على َّ
صبيعا،
بنودىا ،كربويلها إُف أداة تقويبيَّة يف اؼبرحلة التالية .كتيل َّخص آراء اؼبشًتكُت من اؼبدارس اػبمس ن

كيتنقَّح مضموهنا ،كتوضع يف استمارة كاحدة.

اؼبوسسة" ()Grounded Theory
تعتمد األطركحة خبلؿ ىذا اإلجراء ،منهج "النظريَّة ّْ
يتم ربديد
حبسب شرماز ككوربن كزمبلئها ( )Charmaz, 2008; & Corbin et al., 2008ك ُّ
كل مدرسة
آراءىم يف استمارة كاحدة تسهيبلن للعمل البحثي .كمن مثَّ يتوافق أعضاء الفريق األكؿ من ّْ

اؼبلخص خبلؿ ؾبموعات مرَّكزة اهدؼ إُف ُّ
التأكد من َّ
اؼبلخص،
أف أفكار َّ
مشاركة على مضموف ىذا َّ
متنوعة على مضمونو (مراجعة
ال زالت تعكس آراءىم .ذبرم بنتيجة ىذه االستشارات تعديبلت ّْ
ملخص آراء أعضاء
اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة (أك َّ
آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص.)452 .
كل مدرسة ،يف هناية ىذه اؼبرحلة من األطركحة ،مضموف االستمارة
يناق أعضاء الفريق يف ّْ
لخص مع أعضاء "الفريق اؼبساعد" يف اؼبدرسة التجريبيَّة ،كيينقَّح
اؼبنقَّحة ،كهبرم تعديل آخر على اؼب َّ

َّدا كفق مبلحظااهم( ،مراجعة اؼبلحق رقم ( )2من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث:
مضمونو ؾبد ن
إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة اؼبعدَّلة من الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّة ،ص .)475 .بعد مشاكرات
يتم التوافق على مضموهنا كالقبوؿ
عديدة مع آّموعات اؼبساعدة حوؿ مضموف اؼبعايَت ك ّْ
موشرااهاُّ ،
يتم تكوين أدكات صبع
ّٔا كإستمارة اؼبعايَت النهائيَّة .انطبلقنا من ىذه اؼبعايَت النهائيَّة ك ّْ
موشرااها ُّ
اؼبعلومات لتقييم أداء اؼبدرسة ،يف اؼبرحلة الثانية للبحث.
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 .5ىدف استمارة المعايير المبدئيَّة

يهدؼ استطبلع رأم اؼبشاركُت ،يف مضموف االستمارة األكُف إُف معرفة كاقعهم الًتبوم
أيضا يف
اؼبعيوش كما ىو ،ككصف فبارسااهم الًتبويَّة كالتعليميَّة من ّْ
كل جوانبها بواقعيَّة ،كيساعد ن
ربديد تطلُّعااهم ،كأساس للتطوير .بتعبَت آخر ،تسهم أراؤىم من جهة ،يف تثبيت اؼبعايَت اؼبطركحة
الفعالة"
يف كاقع مدرستهم ،كالقبوؿ ّٔا كمواصفات أساسيَّة ال غٌت عنها يف ربكيم "اؼبدرسة َّ
فصلها
( .)Effective Schoolرب ّْدد آراؤىم ،من جهة أخرل ،اؼب ّْ
وشرات اؼبرتبطة ّٔذه اؼبعايَت ،كت ّْ
مرجعا للتطوير الح نقا كحيث تدعو
بوضوح ليسهل رصد تطبيقها يف اؼبدرسة ،كلكي تكوف ؽبم ن
اغباجة إُف ذلك .من ىنا ،ت َّ
موشرااها يف كاقع اؼبدرسة ،كتنبع من خربات اؼبشاركُت
تجذر اؼبعايَت ك ّْ
الًتبويَّة الواقعيَّة ،كترتبط ّٔذا الواقع ارتباطنا كثي نقا لتكوف كسيلة لتطويره كربسُت أدائو.
كمكونااها .يشارؾ
ُّ
يتم ّٔذا اإلجراء ،اغبصوؿ على رؤيتهم النموذجيَّة "للمدرسة الناجحة" ّْ
موشرات اؼبعايَت اؼب ّْ
تجذرة يف كاقهم اؼبدرسي ،كيقًتحوف مصادر اؼبعلومات اليت توّْكد
ىوالء يف بناء ّْ
ربقُّقها يف كاقع مدرستهم.
موشرااها ،كيتَّخذ مضمونو النهائي بعد أف
ملخص اؼبعايَت ك ّْ
تكوف يف ختاـ ىذه اؼبرحلةَّ ،
ي َّ

موشرااها
تضمن اؼبعايَت النهائيَّة ك ّْ
يوّْكد اؼبشاركوف موافقتهم عليو .يوضع َّ
اؼبلخص يف استمارة جديدة ت َّ
كونتو آراء أفراد آّموعات اؼبساعدة يف اؼبدارس اػبمس (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من
حبسب ما َّ
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة
مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة (أك َّ
من اؼبدارس اػبمس) ،ص.)452 .
 .6تكوين المعايير النهائيَّة

ملخص آراء اؼبشاركُت حوؿ اؼبعايَت اؼبطركحة ،يف
كوف إذنا إستمارة "اؼبعايَت النهائيَّة" من َّ
تت َّ
يتم بناء تفصيلها على مراحل عدّْة
مفصلة إُف ّْ
ضمن معايَت َّ
استمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة" ،كتت َّ
موشراتُّ ،
بالتعاكف مع فريق عمل تربوم ناشط ،من أعضاء اؽبيئات العاملة يف اؼبدارس اػبمس ،كما ذيكر
ساب نقا .ذبدر اإلشارة ،إُف َّ
أف اؼبعايَت اإلثٍت عشر اليت تطرحها األطركحة للمناقشة َف يطرأ عليها أم
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صبيعا على أنبيَّة كجودىا ضمن مواصفات
تعديل على عبارااها أك أم إضافات ،بل أصبع اؼبشاركوف ن

يتم
"اؼبدرسة الفعَّالة" ( ،)Effective Schoolالسيَّما َّأهنا معايَت بتصنيف عاؼبيَّ .أما ّْ
موشرااها ف ُّ
وشرات على مئة كسبعة
بناؤىا من آراء أفراد آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس .تتوزَّع ىذه اؼب ّْ
اؼبفصلة َّأهنا تنبع من كاقع اؼبدرسة
بندا تفصيلينا توضح مضموف اؼبعايَت .سبتاز ىذه اؼبعايَت َّ
كشبانُت ن
احمللي ،كمن خربات أعضائها كتطلُّعااهم التطويريَّة ،فهي إ نذا ّْ
متجذرة يف كاقع اؼبدرسة احمللي.
ذبمع األطركحة إستمارات استطبلع الرأم (اؼبعايَت اؼببدئيَّة) من أفراد آّموعات اؼبساعدة
يتم تلخيص اآلراء الواردة فيها ،كربليل مضموهنا .كمن مثَّ ذبرم بعض
من اؼبدارس اػبمس ،ك ُّ
التعديبلت اللغويَّة الطفيفة كالتصحيحات ،كتي َّنقح أجوبة اؼبشاركُت دكف اؼبساس باؼبضموف .تستخدـ
األطركحة آراءىم كما كردت ،فتجمع تلك اليت تتطابق أفكارىا ،كتعيد صياغة تلك اليت يتقارب
مضموهنا ،كتوضع يف استمارة جديدة ىي استمارة اؼبعايَت النهائيَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة
مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة( ،أك َّ
من اؼبدارس اػبمس) ،ص.)450 .
ذبرم عمليَّة التنقيح ىذه ،على مراحل عدَّة .يعيد أفراد آّموعات اؼبساعدة ،بعد انتهاء
يتم فرز أجوبة اؼبشاركُت يف اؼبدرسة الواحدة ،كتلخيص أفكارىا
اؼبوعد احملدَّد ،االستمارات للباحثةُّ .
لكل مدرسة .كييعاد
يتم ،بنتيجة ذلك ،اغبصوؿ على طبس َّ
يف استمارة كاحدةُّ .
ملخصات ،كاحدة ّْ
تضمن خبلصة آراء أفراد آّموعات
اؼبلخصات اػبمسة كتينقَّح من جديد ضمن َّ
فرز َّ
ملخص كاحد ي َّ
اؼبلخصُّ ،
للتأكد من
يتم التوافق معهم على مضموف َّ
اؼبساعدة اؼبشاركة من اؼبدارس اػبمس .ك ُّ

موشرااها اعبديدة لبناء أدكات التقييم.
مصداقيَّة اؼبضموف قبل أف تصَت اؼبعايَت هنائيَّة ،كتيستخدـ ّْ
موشرااها إجراء لقائُت أساسيُّْت مع اؼبشاركُت .يهدؼ اللقاء
يستلزـ أمر تنقيح اؼبعايَت كربديد ّْ
األكؿ إُف شرح مضموف استمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة" ،ككيفيَّة استخدامها ،يف حُت يهدؼ اللقاء الثاين
ملخص استمارات استطبلع الرأم ،ضمن ؾبموعات مرَّكزة ،لتحديد
إُف التوافق على مضموف َّ
تتضمن اؼبعايَت النهائيَّة.
مضموف االستمارة اعبديدة اليت َّ
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 .7المجموعات المساعدة وأىداف تكوينها

تتكوف ً
ال َّ
الفرؽ
بد من أف نشرح إجراءات تكوين آّموعات اؼبساعدة كربديد أىدافهاَّ .
يتم اختيار الوسيط من أعضائها لتكوف ؾبموعات مساعدة تتعاكف مع
األكُف يف اؼبدارس اػبمس ،ك ُّ

موشرااها ّْ
كذبذرىا يف كاقع
الباحثة كتتوافق فيما بُت أعضائها على اؼبعايَت اؼببدئيَّة اؼبطركحة ،كتبٍت ّْ
تضمن
مدرستهم احمللي .يبدأ اللقاء األكؿ عرب مكاؼبات ىاتفيَّة ،كلقاءات فرديَّة مع ىوالء األفراد ،ي َّ
يتم إجراء ؾبموعة
شرحا ؼبضموف استمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة،
كتوضيحا لكيفيَّة استخدامهاُّ .
ن
اللقاء األكؿ ن
مرَّكزة أكُف إستثنائيَّة ىدفها توضيح اؼبلتبسات ألعضاء ً
الفرؽ اليت صعيب عليها أمر فهم اؼبطلوب ،كَف
و
ألعضاء
أيضا ،إتصاالت ىاتفيَّة فرديَّة توضيحيَّة
يكن ؽبم الشرح الذم قاـ بو الوسيط كافينا .كيذبرل ن
كثَتين ،كزيارات ميدانيَّة إضافيَّة للغرض عينو.

نشَت إُف َّ
أف ال ىفرؽ يف مستول ذباكب اؼبشاركُت ،الذم نتج عن الزيارة اؼبيدانيَّة التوضيحيَّة،
كاف أكثر إهبابية مقارنة دبا نتج عنو خبلؿ التواصل كالشرح عرب اؼبكاؼبة اؽباتفيَّة .بتعبَت آخر ،لقد
كاف للزيارة اؼبيدانيَّة ،كاللقاءات اؼبباشرة مع أعضاء آّموعة اؼبساعدة ،كقع إهبايب كمفيد أكثر منو
إفادة من اؼبكاؼبات اؽباتفيَّة مع الوسيط .نوّْكد َّ
أف بعض اؼبكاؼبات اؽباتفيَّة الفرديَّة ،مع بعض
كسهلت عليهم
األعضاء ،حوؿ مفهوـ بعض البنود اؼبتعلّْقة باؼبعايَت ،أضافت
توضيحا جيّْ ندا ؽبمَّ ،
ن
استخداـ االستمارة حبسب اؼبطلوب ،كاإلجابة عن أسئلتها بالشكل اؼبطلوب.

يتم تلخيص األفكار الواردة يف استمارات استطبلع الرأم من اؼبدارس اػبمس،
بعد أف ُّ
كتوضع يف استمارة كاحدة بعد تنقيح مضموهنا ،تصَت جاىزة ؼبناقشتها كالتوافق عليها مع أفراد
آّموعات اؼبساعدة (اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة،
يتم تنظيم
(أك َّ
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص .)452 .كعليوُّ ،
يتم مناقشة اؼبضموف معهم،
كل ؾبموعة لوحدىا يف حرـ مدرستهم للغاية نفسها .ك ُّ
لقاءات ثانية مع ّْ
اؼبلخص ،كالتوافق معهم على اؼبضموف النهائي كعلى مصداقيَّة
كربديد الصياغة النهائيَّة لنصوص َّ
اؼبلخص (.)validation
أفكار َّ
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نشَت إُف أنَّو قبل موعد اللقاء الثاين ،ك َّ
اؼبلخص ،أم إستمارة "اؼبعايَت
دبدة زمنيَّة كافية ،ييرسل َّ
النهائيَّة" ،إُف أعضاء ً
سبهيدا للقاء الثاين ،لقراءاها ،كاإلطبلع على مضموهنا ،كتدكين
الفرؽ اؼبساعدة ،ن
اؼببلحظات اؼبناسبة ،كالتعديبلت البلزمة .اهدؼ ىذه اؼبرحلة إُف استقصاء موقف اؼبشاركُت من
اؼبلخص يعكس فعلينا تطلُّعااهم كآرائهم
مضموف االستمارة ،كإُف معرفة ما إذا كاف مضموف ىذا َّ
كفبارسااهم بأمانة.
لكل فريق ،ضمن ؾبموعات مرَّكزة ،يناق
ذبرل اؼبناقشات يف اؼبوعد احملدَّد ّْ

اغباضركف

يقدـ آّتمعوف مبلحظات تفصيليَّة ،كتعديبلت دقيقة عليو .ككما
بندا ،ك ّْ
بندا ن
مضموف االستمارة ن
موشرات اؼبعايَت
تقتضيو تقنيَّة آّموعات اؼبرَّكزة ،يتحاكر آّتمعوف كيتشاكركف ،حوؿ مضموف ّْ
سجل شخصاف أقواؿ اؼبناقشوف خطينا ،تسهيبلن للعودة إليها
َّ
اؼبلخصة ،كيناقشوف مفهومها بدقة .يي ّْ
عند الضركرة.
كتعم نقا يف
مرة جديدة ،كتضيف
كضوحا لل ّْ
موشراتُّ ،
تسهم ىذه العمليَّة يف تنقيح اؼبضموفَّ ،
ن

فهمها .يستعمل أفراد آّموعات اؼبساعدة ىذه مستويات ثبلث لتحديد موقفهم بالنسبة للمعايَت
يربر كلّّ منهم رأيو دببلحظات توضيحيَّة
ك ّْ
موشرااها ىي اآلتية :موافق ،كغَت موافق ،كموافق جزئيِّا .ك ّْ
يتم تعديل اؼبضموف حيث تدعو اغباجة إُف ذلك.
تشرح سبب االختيار .كبنتيجة ىذه آّموعات ُّ
 .8نتائج ملخَّص إستطالع الرأي أو إستمارة المعايير المبدئيَّة

اؼبلخص ،أك استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة" ،بالتشاكر مع
يىبتتم العمل على استمارة َّ
اإلختصاصيُّْت اؼبشرفُت على األطركحة ،كييستشرؼ رأيهم دبضموهنا األخَت .ت ّْ
كل ىذه
شكل ُّ
اؼبعلومات كاالستشارات كآّموعات اؼبرَّكزة ،األساس الذم ييرتكز عليو إلعداد "اؼبعايَت النهائيَّة".
تيعتمد ىذه اؼبعايَت حبلَّتها النهائيَّة كبتعديبلاها األخَتة يف إطبلؽ مسار اؼبرحلة الثانيَّة من األطركحة،

مرحلة عمليَّة تقييم اؼبدرسة التجريبيَّة.
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تتكوف يف اعبزء الثاين من اؼبرحلة األكُف للبحث ،كخبلؿ تلخيص آراء أفراد آّموعات
َّ
اؼبساعدة من استطبلع الرأم ،ثبلثة نصوص أساسيَّة منفصلة بالشكل ،كمًتابطة كمتكاملة من حيث
نص الرؤية (مراجعة اؼبلحق رقم ( )6من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :الرؤية ،ص.
اؼبعٌت ،ىيٌ :
موشرااها ،أك "اؼبعايَت النهائيَّة" (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة
نص اؼبعايَت ك ّْ
 ،)464ك ٌ
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس
األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة( ،أك َّ
وشرات يف
ملخص مصادر اؼبعلومات أك األدلَّة اليت توّْكد ربقُّق اؼب ّْ
نص َّ
اػبمس) ،ص ،)450 .ك ٌ
ملخص مصادر اؼبعلومات من
اؼبدرسة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحثَّ :
يتم كصفها بدقة الح نقا يف الفصل اؼبتعلّْق
اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة يف البحث ،ص .)471 .كس ُّ
بالنتائج.
ب)

مسار العمل في المرةلة الثانية :بناء أدوات تحكيم المدرسة التجريبيَّة

تبدأ اؼبرحلة الثانية للبحث دبسَتة تقويبيَّة ذبريبيَّة ،تستند إُف اؼبعايَت النهائيَّة اليت تَّ التوافق
على مضموهنا يف اؼبرحلة األكُف (اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت
تطوع
النهائيَّة (أك َّ
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص .)452 .ت َّ
مدرسة كاحدة ،من ؾبموعة اؼبدارس اػبمس اؼبختارة لؤلطركحة ،لتكوف اؼبدرسة التجريبيَّة يف ىذا
آّاؿ .يهبرل لقاء مع مديرة الثانويَّة تيشرح خبللو حيثيَّات العمل البحثي ،كيكوف لقاء آخر مع
أعضاء آّلس اإلدارم يف اؼبدرسة ،اؼبولَّف من مديرة اؼبدرسة ،كمسوكالت األقساـ ،كمسوكلة الدائرة
يتم على أثر ىذا اللقاء،
مرة أخرل حيثيَّات األطركحة اؼبنوم تنفيذىا يف الثانويةُّ .
اؼباليَّة ،ييشرح ؽبم َّ
كاؼبوافقة على إجراء البحث يف اؼبدرسة ،اختيار فريق مساعد ،يتجلَّى دكر أعضائو يف اؼبشاركة يف
إجراء التحكيم.
اهدؼ اؼبرحلة الثانية من األطركحة إُف بناء أدكات التحكيم ،كإُف تقييم أداء اؼبدرسة
سبهيدا لتعميم ىذه اػبربة على اؼبدارس األخرل اليت تسعى إُف تطوير أدائها .تنطلق مسَتة
التجريبيَّة ،ن
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التقييم من إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة ((مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث:
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ،ص.
إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة( ،أك َّ
 ،)450حيث يهبرل لقاء سبهيدم مع الفريق اؼبساعد ييشرح ؽبم خبللو موضوع األطركحة كمتطلّْبااها

ؽبذه اؼبرحلة ،كطبيعة اؼبساعدة اؼبطلوبة منهم يف ىذا آّاؿ .كمن مثَّ تبدأ اؼبناقشات من جديد مع

الفريقّٔ ،دؼ التوافق على مضموف االستمارة ،ك ُّ
التأكد من فهم أعضائو ؼبضموهنا من جهة ،كؼبعرفة
كمكونااها ،من جهة
ما إذا كانوا سيتبنوف ىذه اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها كما ىي لتقييم أداء مدرستهم ّْ
يتم ربديد أنبيَّة كل و
بند من بنود اإلستمارة كأكلويَّتو بالنسبة لوضع مدرستهم اغباِف،
أخرلُّ .
ّْ
موشرااها اليت رباكي كاقع مدرستهم الًتبوم ،كاليت يعتربكهنا
كاستقصاء اؼبفاىيم األساسيَّة للمعايَت ك ّْ
وشرات بنتيجة اللقاء ،كيتوافق
أساسيَّة يف عمليَّة تطويرىا .يذبرل تعديبلت لغويَّة على مضموف اؼب ّْ
أعضاء الفريق اؼبساعد مع الباحثة على استخداـ مضموف اؼبعايَت النهائيَّة اؼبعدَّلة حبسب مبلحظااهم
كمكونااها (مراجعة اؼبلحق رقم ( )2من مبلحق اؼبرحلة الثانية
لبناء أدكات تقييم أداء مدرستهم ّْ
للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة اؼبعدَّلة من الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّة ،ص.)475 .
 .1إعداد أدوات جمع المعلومات

يتم ربديد آّموعات البشريَّة يف
يبدأ العمل على إعداد أدكات صبع اؼبعلومات بعد أف ُّ
اؼبدرسة ،اليت ستكوف مصدر اؼبعلومات األساسيَّة للتحكيم (مراجعة اؼبلحق رقم

()22

من مبلحق

تم مناقشة مصادر اؼبعلومات مع أعضاء
اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼبعايَت كمصادرىا ،ص .)534 .ت ُّ
الفريق اؼبساعد ،كيتوافق اعبميع على نوع أدكات التقييم كاآليت :إستبياف للتبلميذ ،أسئلة آّموعات
اؼبرَّكزة ألفراد آّلس اإلدارم ،كؽبيئة التنسيق ،كألفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كلؤلىل كاػبرهبُت ،كدليبل
يتم استخدامها للحصوؿ
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كالوثائق .يرب َّدد أنواع أدكات صبع اؼبعلومات كتيبٌت ،ك ُّ
وشرات كتينظَّم ضمن استمارات
موشرااها يف اؼبدرسة .تيفرز اؼب ّْ
على أدلة حسيَّة توّْكد ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
منفصلة الواحدة عن األخرل ،حبسب ارتباطها بالفئات اؼبعنيَّة ،أم العيّْنات اليت ستيجمع منها
وشرات اليت يرتبط دليل
وشرات يف اؼبدرسة .توضع اؼب ّْ
معلومات تشَت إُف مستول ربقُّق ىذه اؼب ّْ
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وشرات اليت يرتبط
كجودىا بالتبلميذ (مراجعة اؼبلحق رقم ( )4من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا
دليل كجودىا بالتبلميذ ،ص )498 .يف ملف منفصل عن تلك اؼب ّْ
بأفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 0أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا بأفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة ،ص،)485 .
للبحث :اؼب ّْ
كعن تلك اليت يرتبط دليل كجودىا باألىل كباػبرهبُت (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 0ب) من مبلحق
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا باألىل كباػبرهبُت ،ص .)491 .كما
اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط دليل ربقُّقها باؼبشاىدات اؼبيدانيَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق
تيصنَّف اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا باؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،ص ،)520 .كتيفصل
اؼبرحلة الثانية للبحث :اؼب ّْ
عن تلك اليت يرتبط دليل كجودىا دبعاينة الوثائق (مراجعة اؼبلحق رقم ( )9من مبلحق اؼبرحلة الثانية
كوف بذلك
للبحث :اؼب ّْ
وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا بالوثائق ،ص )527 .اؼبتوفّْرة يف اؼبدرسة .فتت َّ
أدكات خاصة عبمع اؼبعلومات ،تشمل أكالن ،على استبياف التبلميذ (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :إستبياف التبلميذ ،ص ،)522 .كثانينا ،على ؾبموعتُت من األسئلة
للمجموعات اؼبرَّكزة حبسب الفئة اؼبرتبطة ّٔا؛ أسئلة آّموعة األكُف للهيئات اإلداريَّة دبن فيها ىيئة
التنسيق كاإلشراؼ كاؽبيئة التعليميَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 3أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث:
أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة ألعضاء اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة ،ص ،)493 .كأسئلة آّموعة الثانية لؤلىل
كاػبرهبُت (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 3ب) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة
لؤلىل كللخرهبُت ،ص .)496 .تشتمل ثالثنا ،على دليلُت ـبتلفُت؛ كاحد للمشاىدات اؼبيدانيَّة
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )8من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،ص،)521 .
كآخر للوثائق (مراجعة اؼبلحق رقم ( )22من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل الوثائق ،ص.
 .)529يهدؼ إعداد ىذه األدكات ،كما أشرنا ساب نقا ،إُف صبع معلومات تيشَت إُف اؼبستويات اليت
موشرااها يف يوميَّات اؼبدرسة التجريبيَّة ،كفبارسات أفراد ىيئااها.
تتحقَّق فيها اؼبعايَت ك ّْ
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تبدأ مرحلة صبع اؼبعلومات بعد أف تيستكمل التحضَتات اللوجستيَّة ألدكات التقييم ،كتصَت
جاىزة لبلستعماؿ .ييعتمد ؽبذا الغرض جدكؿ زمٍت يتوزَّع على فًتات زمنيَّة ـبتلفة حبسب الفئة
احدا من الوقت إلسباـ العمل عليو ،كآّموعات
شهرا ك ن
اؼبقصودة .وبتاج توزيع استبياف التبلميذ مثبلن ،ن

اؼبرَّكزة سبتد إُف كبو اػبمسة أشهر منو .اهدؼ عمليَّة صبع اؼبعلومات إُف صبع كم مقبوؿ من األدلة
متنوعة .يأيت
اليت تشَت إُف مستول ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها يف كاقع اؼبدرسة اليومي ،كمن مصادر ّْ
وشرات بأساليب
مضموف ما ذبمعو أدكات التقييم ،دبعلومات دقيقة ككاقعيَّة تصف مستول ربقُّق اؼب ّْ
ـبتلفة.
ييستخدـ الستطبلع رأم فئة التبلميذ االستبياف اػباص ّٔم (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :إستبياف التبلميذ ،ص ،)501 .كأسئلة توضيحيَّة تقييميَّة للفئات
الباقية من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة العاملة يف اؼبدرسة (مراجعة اؼبلحق رقم ( -3أ) من مبلحق
اؼبرحلة الثانية للبحث :أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة ألعضاء اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة ،ص ،)493 .كمن
األىل كاػبرهبُت (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 3ب) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :أسئلة آّموعات
أيضا دليلُت إضافيُّْت أحدنبا للمشاىدات اؼبيدانيَّة
اؼبرَّكزة لؤلىل كللخرهبُت ص .)496 .ييعتمد ن
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )8من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،ص،)521 .
كاآلخر للوثائق (مراجعة اؼبلحق رقم ( )22من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل الوثائق ،ص.
يتم استخدامهما للحصوؿ على مزيد من اؼبعلومات لتجزـ األطركحة من خبلؽبما مدل
 ،)529ك ُّ
وشرات فبل
وشرات ،كذبمع أدلة حسيَّة تيثبت ذلكّٔ .ذا التدبَت يشتمل التحكيم صبيع اؼب ّْ
ربقُّق اؼب ّْ
سهوا دليل ما قد يفيد التقييم .يف ما يلي شرح لكيفية استخداـ األدكات يف صبع األدلَّة
يسقط ن
اؼبطلوبة للتحكيم.
 .2إجراءات جمع المعلومات من التالميذ

يبدأ صبع اؼبعلومات من التبلميذ بتقسيم عيّْنتهم اؼبختارة إُف سبعة عشر ؾبموعة ،تتوزَّع على

فًتة زمنيَّة فرضتها ظركؼ التبلميذ اؼبدرسيَّة ،كبراؾبهم األكاديبيَّة اؼبنظَّمة يمسب نقا .لذلك تفصل اإلدارة
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تجمع عند اؼبوعد احملدَّد،
لكل ؾبموعة ،حبسب اؼبطلوب .ي َّ
حصة كاملة من برنامج عملهم اليومي ّْ
التبلميذ يف غرفة مع الباحثة كمع أحد أعضاء الفريق اؼبساعد لتتميم العمل على االستبياف .ييشرح

ؽبم أسباب اللقاء  ،كىدؼ األطركحة ،كاؼبطلوب منهم إسبامو حبسب أصوؿ البحث .من مثَّ ييوَّزع

االستبياف عليهم كييقرأ قراءة توضيحيَّة ،كييطلب منهم ربديد رأيهم يف مضمونو بوضع إشارة ربت
موشرااها يف
التحكيم الذم يعكس رأيهمّْ .
وبدد التبلميذ اؼبشاركوف رأيهم بنسبة ربقػيق ىذه اؼبعايَت ك ّْ

مدرستهم ،أك عدـ ربقُّقها ،أك ربقُّقها جزئينا ،من خبلؿ اختيار عبلمة كاحدة من سلَّم القياس
اػبماسي اؼبع ٌد للتحكيمهم.
بعيدا عن األجواء اليت
عمدنا إُف توفَت جو مريح للتبلميذ خبلؿ إجابتهم على االستمارات ،ن
كسهلنا أمر طرح األسئلة التوضيحيَّة كاالستشارات يف ما بينهم كيف ما
تيعتمد عادة يف اإلمتحاناتَّ ،
تبُت خبلؿ ىذا اإلجراءَّ ،
أف تبلميذ الصفوؼ الثانوية
بُت من يكوف معهم من الفريق اؼبساعدَّ .
كتبلميذ الصفي األساسي الثامن كالتاسع استغرقوا نصف الوقت من اغبصة الواحدة إلسباـ العمل على
صفي
االستبياف ،أم ما يعادؿ الثبلثُت دقيقة من اغبصة اؼبدرسيَّة .يف حُت استهلك تبلميذ
ٌ
األساسي السابع كالسادس اغبصة كلٌها أم ما يساكم اػبمس كاػبمسُت دقيقة .استغرؽ العمل على
االستمارات مع عيّْنة التبلميذ طبسة أسابيع ،تَّ بنتيجتو اغبصوؿ على مئة كستُت استمارة كاملة من
عددا كمضمونا.
التبلميذ ن

 .3إجراءات جمع المعلومات من فئات المجتمع المدرسي غير التالميذ

قسم العيّْنات فيها إُف تسعة ؾبموعات مرَّكزة،
َّأما العمل على تنفيذ آّموعات اؼبرَّكزة ،فتت َّ
تضمن عيّْنات من األىل كاػبرهبُت ،كأفراد اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة .تتوزَّع العيّْنات إُف ؾبموعتُت
ت َّ
لؤلىل كاػبرهبُت ،كإثنتُت لئلدارة كىيئة التنسيق كاإلشراؼ ،كطبس ؾبموعات ألفراد اؽبيئة التعليميَّة.
ييطرح عليهم صبلة من األسئلة يرتبط دليل كجودىا بالفئة اؼبعنيَّة أم العيّْنة اؼبختارة من أفراد ؾبتمع
اؼبدرسة التجريبيَّة .لذلك زبتلف طبيعة األسئلة اؼبطركحة على عيّْنة األىل كاػبرهبُت ،عن تلك
اؼبطركحة على عيّْنة أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة يف اؼبدرسة .تيقسم األسئلة إُف نوعُت ـبتلفُت:
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تضمن النوع األكؿ أسئلة للمجموعات اؼبرَّكزة اؼبولَّفة من اؽبيئات اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة
َّ
(مراجعة اؼبلحق رقم ( – 3أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة ألعضاء
كتضمن الثاين ،أسئلة لؤلىل كاػبرهبُت (مراجعة اؼبلحق رقم (3
اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة ،صَّ ،)493 .

– ب) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة لؤلىل كللخرهبُت ،ص،)496 .

كما كرد ساب نقا.

يبدأ العمل على تطبيق آّموعات اؼبرَّكزة بشرح عن موضوع األطركحة كأىدافها ،كعن

حيثيااها ،يلي الشرح كصف سريع لكيفيَّة إجراء ىذه آّموعات ،كيكوف الًتكيز خبلؽبا على نوع
كتتضمن أدلَّة حسيَّة من كاقع اؼبدرسة ،كمن
مفصلة تثَت النقاش
اإلجابات ،حبيث ييطلب أف تكوف َّ
َّ
خربااهم اؼبعيوشة .يبدأ اغبوار بطرح األسئلة فيشارؾ صبيع األفراد اغباضرين ،كدكف استثناء ،خربااهم

يدكف األكؿ
لكل ؾبموعةّْ ،
يتم تعيُت مدير االجتماعّْ ،
يف ما يتعلَّق باؼبوضوع اؼبطركحُّ .
كمدكنُت ّْ
سباما كما يقتضيو نظاـ
تفاصيل االجتماع بدقة ،كاآلخر يي ّْ
لخص األفكار اليت ترد خبلؿ اؼبناقشات ،ن
كل اؼبناقشات تسجيبلن صوتيِّا ،ؼبزيد من اإلفادة كالًتكيز ،كلكي يكوف
آّموعات اؼبرَّكزةُّ .
يتم تسجيل ٌ

مرجعا حُت تدعو اغباجة إُف التمعُّن بإجابة ما ،ك ُّ
التأكد من مضموهنا .تثَت مواضيع األسئلة اؼبطركحة
ن
اغبماس كالنقاش لدل الفئات اؼبعنيَّة ،كتتقارب اآلراء يف الكثَت منها ،كلو َّ
أف األمثلة عليها زبتلف.

اؼبدعوين حبسب اإلحصاءات التالية :يشارؾ شبانية
وبضر ىذه اللقاءات عدد ال بأس بو من ّْ

شخصا ،كعشرة أشخاص يف
شخصا يف آّموعتُت اؼبرَّكزتُت لؤلىل كاػبرهبُت من أصل عشرين
عشر
ن
ن

شخصا ،كطبسة أشخاص يف آّموعة اؼبرَّكزة للهيئة
آّموعة اؼبرَّكزة ؽبيئة التنسيق من أصل إثٍت عشر
ن
اإلداريَّة من أصل تسعة أشخاص .يكوف بذلك ،ؾبموع اغباضرين من أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف
شخصا.
شخصا من أصل طبسُت
ؼبخصصة ؽبم إثنُت كأربعُت
آّموعات اؼبرَّكزة ا َّ
ن
ن
 .4أدوات جمع المعلومات غير البشريَّة

وشرات اليت يرتبط دليل
يتكوف دليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كما كرد ساب نقا ،من اؼبعايَت كاؼب ّْ
َّ
كجودىا دبشاىدة ميدانيَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )8من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل
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وشرات يف اؼبدرسة،
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،ص ،)521 .تيظهر اؼبعلومات الواردة فيو مدل ربقُّق اؼب ّْ
تفسر
كعدـ ربقُّقها ،أك ربقُّقها جزئينا .نشَت إُف أنَّو حُت تكوف اإلجابات "جزئينا" تيرفق بتوضيحات ّْ
تربر االختيار.
كضع اؼبوشّْر القائم كتصف حالتو ،كتيظهر تفاصيل دقيقة ّْ

وشرات اليت يرتبط دليل كجودىا بالوثائق اؼبتوفّْرة يف اؼبدرسة
تضمن ملف الوثائق اؼبعايَت كاؼب ّْ
َّ

عاينت
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )22من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :دليل الوثائق ،ص.)529 .
ي
كأحد أفراد الفريق اؼبساعد كثائق األرشيف اؼبتوفّْرة كالوثائق األخرل اؼبطلوبة ،كحدَّدنا كجودىا أك
اؼبخصص
كفصلنا سبب االختيار يف العمود
َّ
عدمها كاستخدمنا تعبَت "نعم" لئلهباب ،ك"ال" للنفيَّ ،

للمبلحظات .تيوضح اؼببلحظات جوانب ىامة تتعلَّق بوجود الوثائق كدبضموهنا ،كبكيفية
موشرااها.
استخدامهما كأدلة ربدّْد مستول ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
نشَت إُف َّ
متنوعة ،كبأدكات ـبتلفة ،تسهم يف بناء
أف اؼبعلومات اليت يذبمع من مصادر ّْ

مفاىيم التطوير اػباصة باؼبدرسة التجريبيَّة ،تلك اؼبفاىيم اليت تتجاكب كحاجااها الفريدة إُف
موشرااها ،كاألدكات اؼبستخرجة منها ،إُف
التحسُت .يوّْدم استخداـ ىذه االستمارة ،دبعايَتىا ك ّْ
و
بشكل أدؽ على تفاصيل اغبياة اليوميَّة اؼبدرسيَّة ،كتسلّْط الضوء على األمور اليت ربتاج إُف
الًتكيز
دبكونااها ،كتيظهر مستول التغيَت الذم يطمحوف
أيضا تقييم األفراد ألداء مدرستهم ّْ
تطوير ،كتعكس ن

إُف ربقيقو.

لبتم القوؿ َّ
احا
أف ىذه األدكات اآلنف ذكرىا ،كاؼبعلومات اليت يصبعت بواسطتها ،تي ّْ
قدـ اقًت ن

و
ؼبستند علمي تطبيقي ،يلقي الضوء على طريقة من الطرائق اليت تيسهم ،أكالن ،يف كضع خطة العمل
يقدـ ثانينا ،طريقة تسهم يف ربويل ؾبتمع اؼبدرسة
لتنفيذ مشركع االعتماد كضماف اعبودة اؼبدرسيَّة ،ك ّْ

إُف "ؾبتمع تعلُّم مهٍت" ،تسود فيو ثقافة التطوير كاؼبشاركة كالتعاكف كاغبوار ك ُّ
التفكنر ،كالتعلُّم اؼبستداـ.

يتم تنظيمها
يدفع استخداـ أدكات صبع اؼبعلومات ىذه ،األطركحة كبو اكتشافات مفيدة كشبينةُّ ،
موشرات عمليَّة ،قابلة للتنفيذ كالقياس ،يف كاقع اؼبدرسة
كربليلها كاالستفادة من فراداها ،إلبراز ّْ
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أيضا إُف بناء اؼبسار األفضل لتطبيق معايَت اعبودة ،تلك اؼبعايَت اليت زبدـ حاجة
احمللّْي ،كيوّْدم ن
اؼبدرسة اػباصة إُف التطوير.
-5

تحليل المعلومات

اهدؼ األطركحة إُف تطوير خطة التقييم التشاركي ،كالقياـ بتقييم ذبرييب ( Pilot

 ،)Evaluationبناءن على اػبطة اؼبوضوعة ،متَّبعةن مقاربة التقييم الذايت التشاركي
( ،)Participatory Self-Evaluationكمنهج البحث النوعي الوصفي ( Qualitative
 )Descriptive Research Designحبسب مرياـ كغام ككورين كجونسوف كغَتىم من
الباحثُت الًتبويُّْت يف ىذا آّاؿ ( Merriam, 2002; Gay & Airasian, 2003; Corbin

.)& Anselm, 2008; Johnson & Christensen, 2008
اؼبوسسة" ( ،)Grounded Theoryحبسب ما نادل بو
تعتمد األطركحة منهج "النظريَّة ّْ
كلّّ من شرماز كغاؿ ككوربن كزمبلئهم ( ;Gal, Gal, & Borg, 2007; Charmaz, 2008

كل مراحل البحث .تتبع،
 ،)& Corbin et al., 2008لتحليل اؼبعلومات اليت تَّ صبعها خبلؿ ٌ

ائي ( Interpretational Inductive
بناءن على ذلك ،تقنيَّة التحليل التفسَتم االستقر َّ

اؼبكونة من آراء اؼبشاركُت ،كمفاىيمهم ؼبعايَت "اؼبدرسة
 )Analysisكاسلوب لتحليل اؼبعلومات َّ
الفعَّالة" ( .)Effective Schoolربلّْل ،من خبلؿ ىذه النظريَّة ،سياؽ ىذه اػبطة التقيميَّة
يتم صبعها أثناء مرحلة التقييم التجرييب ( Pilot
أيضا ،البيانات اليت ُّ
ككضعها ،كربلّْل ن

.)Evaluation

أ)

المؤسسة" Grounded Theory
"النظريَّة
ّْ

اؼبوسسة" ( )Grounded Theoryاليت تتبع النهج النوعي
تعتمد األطركحة منهج "النظريَّة ّْ
حبسب ما كصفو شرماز كغاؿ ككوربن كزمبلؤىم ( & ;Gal, et al. 2007; Charmaz, 2008

 ،)Corbin et al., 2008للحصوؿ على كجهات نظر أفراد آّتمع اؼبدرسي كآراءىم اؼبختلفة
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كمكونااها ،كلكي يكشف بعمق طبيعة فبارسااهم الًتبويَّة ،عن طريق استقصاء بينية
ذباه مدرستهم ّْ
يتم ربليل اؼبعلومات
اؼبعاين اليت تعكس فهم أعضاء آّتمع اؼبدرسي كقناعااهم .بناءن على ذلكُّ ،
بطريقة ّْ
تصميما لعمليَّة تقييمها بالتعاكف مع
ذبذر اؼبعايَت اؼبطركحة يف سياؽ اؼبدرسة احمللي ،كتضع
ن
يتم ال ُّ
تجذر من خبلؿ العودة إليهم للتوافق معهم على
آّموعات اؼبختارة من آّتمع اؼبدرسي .ك ُّ
موشرااها كما نتج عنهما من مصادر للمعلومات ،كأدكات للتقييم.
اؼبعايَت ك ّْ
تفهم عاَف اؼبدرسة بواقعيَّتو من خبلؿ
اؼبوسسة" يف اؼبرحلة األكُف على ُّ
يساعد منهج "النظريَّة ّْ

استشراؼ آراء آّموعات اؼبشاركة يف األطركحة ،ككشف مفاىيمهم اؼبهنيَّة كتطلُّعااهم إُف التطوير.
كربديدا من آّموعات اؼبساعدة،
تنطلق ىذه النظريَّة من البيانات آّموعة من أفراد آّتمع اؼبدرسي،
ن

فتسلك الطريقة االستقرائيَّة التفسَتيَّة ( )Interpretational Inductive Analysisلتبٍت من
موشرااها ،كتتوصل إُف نتائج التقييم فتصدر ربكيمها يف مدل
خبلؽبا معايَت تقييم اعبودة يف اؼبدرسة ك ّْ
كموشرااها يف اؼبدرسة.
ربقُّق اؼبعايَت اؼبطركحة ّْ
تعمد األطركحة يف اؼبرحلة األكُف منها ،كخبلؿ ربليل اؼبعلومات األكليَّة ( ،)Raw dataإُف
اؼبوسسة ،فتستخدـ اؼبعلومات آّموعة من
تنظيمها كفق اػبطوات اليت تقًتحها منهجيَّة النظريَّة ّْ
اؼبوشرات كتتوافق معهم على مضموهنا .كيف اؼبرحلة الثانية تستخدـ
آّموعات اؼبساعدة لتبٍت ّْ
اؼبعلومات آّموعة من مصادر اؼبعلومات أم من آّموعات اؼبرَّكزة ،كمن اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كمن

يتم
الوثائق اؼبتوفّْرة ،كتنظّْمها كتضيف الباحثة اؼبشاركة بعض اؼببلحظات حوؽبا .يذبمع البيانات ،ك ُّ
تصنيفها حبسب مصادر اؼبعلومات ( ،)Regroupingكتي َّرمز حبسب اؼبواضيع اؼبطركحة كتيعطى
يتم
عناكين ّْ
متنوعة ،ك ُّ
تسهل التحليل الح نقا ( ،)Codingك ُّ
يتم مقارنتها فيما بينها عرب مصادر ّْ
قسم إُف كحدات ()Clusters
تصنيفها إُف فئات كمواضيع ( ،)Themes & categoriesكتي َّ
كأمباط ( )Patternsمعيَّنة كأنساؽ مفيدة تيسهم يف استخدامها لفهم كاقع اؼبدرسة بعمق .يكوف
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كل خطوة ،ىم اؼبرجع األساس ،تيعاد إليهم االستنتاجات ُّ
للتأكد منهم من َّأهنا ال تزاؿ
اؼبشاركوف يف ّْ

تعكس حقيقة آرائهم كتطلُّعااهم.

اؼبتنوعة ،تشمل نصوص آّموعات اؼبرَّكزة،
كبَتا من اؼبعلومات ّْ
ربصد األطركحة ن
كما ن
متنوعة كثَتة كغنيَّة تيظهر أداء
كاؼببلحظات اؼبيدانيَّة كالتعليقات اؼببدئيَّة عليها ،باإلضافة إُف كثائق ّْ

كتسهل تقييمها ،كتوّْكد مستول ربقُّق اؼبعايَت فيها (مراجعة اؼبلحق رقم ( )13من مبلحق
اؼبدرسة ّْ
اؼبرحلة الثانية للبحث :مبوذج لفرز أجوبة اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة موضوعة يف نص ،ص.
 .)551ينتج عن ىذه اؼبنهجيَّة يف اؼبرحلة األكُف للبحث ،بعد أف تيستكمل مرحلة صبع البيانات
تضمن اعبزء األكؿ طموح األفراد كرؤيتهم
كفرزىا كتبويبها ،خبلصة ألفكار اؼبشاركُت بثبلثة أجزاء؛ ي َّ
كمكونااها (مراجعة اؼبلحق رقم ( )6من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :الرؤية،
للمدرسة النموذجيَّة ّْ
تضمن اعبزء الثاين تفصيبلن للمعايَت كبنودىا منقَّحة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من
ص .)464 .ي َّ
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة
مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة( ،أك َّ
من اؼبدارس اػبمس) ،ص ،)452 .كيشتمل اعبزء األخَت الئحة مصادر اؼبعلومات من اؼبدارس
ملخص مصادر
اػبمس اؼبشاركة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحثَّ :
اؼبعلومات من اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة يف البحث ،ص .)471 .تيعتمد ىذه اػببلصات لبناء أدكات

تقييم اؼبدرسة؛ إستبياف التبلميذ ،كأسئلة آّموعات اؼبرَّكزة كدليلي اؼبشاىدات كالوثائق .تيعاد النتائج
كل مرحلة ،كجزء من ربليل اؼبعلومات ،للتحقُّق من مضموف
إُف أفراد آّموعات اؼبساعدة يف ّْ
االستنتاجات ،كلكي تيناق كتي َّ
عدؿ بالسبيل اؼبناسبة.
يتم ربديد مصادر صبع اؼبعلومات من
يكوف اؽبدؼ يف اؼبرحلة الثانية من األطركحة ،كبعد أف ُّ
تتضمن مقاببلت مع أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كمشاىدات ميدانيَّة كمعاينة
اؼبدرسة التجريبيَّة اليت
َّ
يتم
الوثائق ،صبع األدلَّة اليت توّْكد مستول ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها يف اؼبدرسة من مصادر اؼبعلوماتُّ .
صبع اؼبعلومات حبسب ىذه اؼبصادر ،أم معلومات من أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة ،كمن استبياف
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وشرات يقابلها
ضمن اؼبعايَت كاؼب ّْ
التبلميذ ،كمن دليلي اؼبشاىدات كالوثائق ،كتوضع يف جدكؿ شامل يت َّ
اؼبعلومات اؼبرتبطة ّٔا كاألدلة اليت توّْكد مستول ربقُّقها يف اؼبدرسة (مراجعة اؼبلحق رقم (-13أ) من
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :مبوذج عبدكؿ فرز أجوبة اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة للمعيار األكؿ،
كل سواؿ طيرح خبلؿ آّموعات اؼبرَّكزة
ص .)559 .بتعبَت آخر ،يذبمع أجوبة اؼبشاركُت عن ّْ
لوحدىا ،كتوضع أجوبة أفراد آّلس اإلدارم لوحدىا ،يف مقطع منفصل عن أجوبة أفراد ىيئة
عرؼ عن
التنسيق ،كعن أجوبة أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كعن أجوبة األىل كالقدامى ،كييرفق اؼبقطع برمز يي ّْ

الفئة اؼبعيَّنة :فيكوف حرؼ ( )Aللمجلس اإلدارم دبن فيهم ىيئة التنسيق ،ك( )Tألفراد اؽبيئة
التعليميَّة ،ك( )Pلؤلىل كاػبرهبُت (مراجعة اؼبلحق رقم ( )13من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث:
نص ،ص ،)551 .كتينظَّمها يف جدكؿ
مبوذج لفرز أجوبة اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة موضوعة يف ٌ
خاص ّٔا.

مرة جديدة ،إُف تنظيم اؼبعلومات آّموعة من أجوبة اؼبشاركُت يف
تعمد األطركحةَّ ،
اؼبوسسة ،فتستخدـ
آّموعات اؼبرَّكزة يف اؼبدرسة التجريبيَّة ( )Pilot Schoolكفق منهجيَّة النظريَّة ّْ
اؼبنوه عنو ساب نقا (مراجعة اؼبلحق رقم (-13
اؼببوبة ( )line by line codingيف اعبدكؿ َّ
األجوبة َّ

أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :مبوذج عبدكؿ فرز أجوبة اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة للمعيار

األكؿ ،ص ،)559 .كيذبمع األجوبة حبسب مواضيعها كتقارب أفكارىا ( ،)Clusteringكتيدمج
نص كصفي
األفكار اليت تتكامل معانيها ،ك ُّ
يتم توليفها .تصيغ األطركحة اؼبعلومات آّموعة ىذه يف ٌ

تقييمي ييربز األدلة اليت ّْ
كل موشّْر تابع لو على حدل ،كيذبرل بعض التعديبلت
كل معيار ك َّ
ربكم َّ
كل األجوبة كاآلراء حوؿ اؼبعايَت
اللغويَّة عليو حيث تدعو اغباجة إُف ذلك .بعد أف تيستنفذ ٌ
يتضمن القياسات التالية :ال وبقّْق
ك ّْ
موشرااها ،يصدر اغبكم عليها حبسب جدكؿ ثبلثي القياسَّ ،

أبدا ،وبقّْقها جزئينا ،أك وبقّْقها فعلينا .ييستخدـ خبلؿ الفرز طريقة ربليل البيانات حبسب
التوقُّعات ن
كربديدا الطريقة االستقرائيَّة منها ( )Inductive Methodللوصوؿ إُف
اؼبوسسة،
النظريَّة ّْ
ن
موشرااها.
االستنتاجات بشأف ربكيم اؼبعايَت ك ّْ
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تضمن القسم
يهبمع عدد اؼب ّْ
كل معيار ،حبسب اؼبستويات اؼبذكورة ،يف جدكؿ ،ي َّ
وشرات من ّْ

وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات كاليت يبلغ عددىا اؼبئة كالثمانية موشّْر ،من أصل مئة كستة
األكؿ اؼب ّْ
وشرات
تضمن القسم الثاين اؼب ّْ
كستُت موشنّْرا ،كتعود إُف اؼبعايَت اإلثٍت عشر اؼبعتمدة يف األطركحة .ي َّ
اليت ربقّْق التوقُّعات بشكل جزئي ،كيبلغ عددىا األربعة كاػبمسُت موشنّْرا من أصل مئة كستة كستُت

وشرات اليت
موشنّْرا ،تعود إُف اؼبعايَت اإلثٍت عشر اؼبعتمدة يف األطركحة .يشتمل القسم الثالث على اؼب ّْ

موشرات من أصل مئة كستة كستُت موشنّْرا ،تعود إُف ثبلثة
ربقّْق التوقُّعات ،كاليت يبلغ عددىا األربعة ّْ
معايَت فقط .يتَّضح َّ
أف ىذه األخَتة ترتبط باؼبعيار الرابع الذم يتناكؿ اؼبناىج الًتبويَّة الشاملة،
كاػبامس الذم يتناكؿ طرائق التدريس الناشطة ،كاغبادم عشر الذم يتناكؿ األبنيَّة كذبهيزااها اؼببلئمة
وشرات ،ص.
للتطوير (مراجعة اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :جداكؿ تأكيل اؼب ّْ
.)562
ب)

تحليل استبيان التالميذ

يتم يف اؼبرحلة الثانية من األطركحة ،ككجزء من عمليَّة التقييم الذايت ،فصل فئة التبلميذ عن
ُّ
باقي آّموعات اليت اختاراها األطركحة كمصدر للمعلومات بسبب عددىم الكبَت الذم يبلغ مئة
خاصا ّٔم
كستُت تلمي نذا كتلميذةن موزَّعوف على سبعة عشر ؾبموعة .تستخدـ األطركحة استبيا نا ن
يسهل صبع األدلَّة منهم حوؿ أداء مدرستهم بوقت أسرع .دبا َّ
وشرات اؼبطركحة على التبلميذ
أف اؼب ّْ
ّْ
ضمن االستبياف كانت أقرب إُف األسئلة اؼبغلقة منو إُف اؼبفتوحة ،كتلك األسئلة اليت اعتيمدت مع
يتم إحصاء أجوبة التبلميذ إحصاءن كصفينا نسبينا ( Descriptive
باقي مصادر اؼبعلومات ،لذلك ُّ

 )Statisticsكليس إحصاءن إستدالليِّا (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 20ب) من مبلحق اؼبرحلة الثانية
للبحث :جدكؿ و
ثاف رقمي لنتائج فرز استبياف التبلميذ ،ص.)549 .
موشرااها يف مدرستهم،
يهدؼ استبياف التبلميذ إُف استقصاء درجات ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
تضمن االستبياف يسلَّ نما طباسي القياس ،تيفرز
كالوصوؿ إُف استنتاجات حوؿ آرائهم بأداء مدرستهم .ي َّ
163

أجوبتو عددينا يف جدكؿ أكؿ (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 20أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث:
اعبدكؿ األكؿ لنتائج فرز استبياف التبلميذ ،ص ،)545 .كمن مثَّ يذبمع ىذه النتائج من اعبدكؿ األكؿ
موشرااها حبسب رأم التبلميذ (مراجعة
كتوضع يف جدكؿ آخر ييظهر باألرقاـ مستول ربقُّق اؼبعايَت ك ّْ
اؼبلحق رقم ( – 20ب) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :جدكؿ و
ثاف رقمي لنتائج فرز استبياف
يتم من خبلؿ النتائج الرقميَّة كالنسب اؼبئويَّة ،الكشف عن موقف التبلميذ
التبلميذ ،صُّ .)549 .
كمكونااها كأداء أفرادىا.
من كضع مدرستهم ّْ
كييظهر جدكؿ النتائج الرقميَّة (اؼبلحق رقم  -12ب) لفرز أجوبة التبلميذ ،اؼبشار إليو ساب نقا،

َّأهنم اختاركا سبعة كعشرين موشنّْرا يتحقَّق مضموهنا جزئينا من أصل ثبلثة كأربعُت موشنّْرا .تتوزَّع
وشرات اليت ربقّْق
اإلجابات األخرل بُت اؼبستويُت الباقيُت؛ يتحقَّق ،كال يتحقَّق ،فيكوف عدد اؼب ّْ
التوقُّعات أربعة عشر موشّْرا ،كاليت ال ربقّْقها إثنُتُّ .
كتدؿ ىذه النتائج على التقارب اغباصل بُت
ن
ربكيم التبلميذ كربكيم أفراد آّتمع اؼبدرسي اآلخرين؛ آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة
التعليميَّة كاألىل كاػبرهبُت (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 20ب) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث:
جدكؿ و
ض ُّم نتائج ىذا الفرز إُف نتائج صبع
ثاف رقمي لنتائج فرز استبياف التبلميذ ،ص .)549 .تي ى

اؼبعلومات من آّموعات اؼبرَّكزة كمن دليلي اؼبشاىدات كالوثائق لبلستحصاؿ على التحكيم النهائي.
أف آراء األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة ربمل و
شك يف َّ
كمفصلة كمربَّرة أكثر من
معاف دقيقة
ال َّ
َّ
أجوبة التبلميذ ،بسبب اؼبناقشات اؼبفتوحة اليت اعتيمدت خبلؿ آّموعات اؼبرَّكزة ،كمهما يكن من
موشرااها ،كإصدار
أمر فكبل األدكات تسهماف يف تقدمي اؼبعلومات الدقيقة كالكافية لتقييم اؼبعايَت ك ّْ

حك وم عادؿ حوؽبا.
ج)

منهجيَّة التقييم :مقاربة "التقييم الذاتي التشاركي" Participatory Self-

Evaluation

التمعن يف حالة الوضع الًتبوم الشامل يف اؼبدرسة التجريبيَّة ،كتدرس
ترّْكز األطركحة على ُّ
متنوعة من آّتمع اؼبدرسي .زبتار
كضعها بعمق معتمدة على معلومات كثَتة ذبمعها من فئات ّْ
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مقاربة التقييم الذايت التشاركي ّٔدؼ كصف سياؽ الوضع الًتبوم فيها ،كربليلو من كجهة نظر أفراد
ربوؿ يف مفهوـ التقييم
آّتمع اؼبدرسي أنفسهم .يف ىذا آّاؿ ،يشَت فيتزباتريك كغوبا كلنكولن إُف ُّ
كبو اعتماد مقاربة "التقييم الذايت التشاركي" ( )Participatory Self-Evaluationاليت
تتجاكب كحاجة الوضع اؼبطلوب تقييمو ،من حيث إدخاؿ كجهات نظر األفراد اؼبزاكلُت ؽبذه
اؼبمارسات كعنصر مشارؾ يف عمليَّة التقييم ( & Huebner & Betts, 1999; Guba,

 .)Lincoln, 1980, 1989, & 2005; Fitzpatrick et al., 2011ؽبذا تشتمل اؼبرحلة
الثانية من األطركحة على مرحلتُت:
 تتناكؿ األكُف تطوير خطَّة تقييم ذايت تعتمد مقاربة التقييم الذايت التشاركي ،كتشمل إعدادخطة التقييم كأدكاتو كآليَّات إجرائو.
 كتسعى الثانية إُف تطبيق ىذا التصميم يف إحدل اؼبدارس التجريبيَّة (.)Pilot Schoolيأيت اختيار مقاربة التقييم الذايت التشاركي لتحقّْق األطركحة ىدفها فًتبط ىذا التقييم دبفهوـ
تطور من جهة أخرل ،مهارات التقييم لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،ساعية من
اإلعتماد من جهة ،ك ّْ
"موسسة تعلُّميَّة" ( Learning
خبلؿ اؼبهارات اؼبكتسبة إُف ربويل بيئة مدرستهم إُف
َّ

.)Organization
َّ
إف القصد من اعتماد منهجيَّة مقاربة التقييم الذايت التشاركي يكمن يف أف يكوف أفراد آّتمع
اؼبدرسي مصادر للمعلومات من جهة ،كمشاركُت يف تكوين أدكات التقييم كتنفيذه ،من جهة أخرل،
كيف ازباذ قرار التقييم .يقوـ أفراد آّتمع اؼبدرسي أنفسهم خبطوات إجرائيَّة تقيميَّة ؼبدرستهم بوضعها
موشرات عاؼبيَّة متوافق عليها .لذلك ،تقتضي اؼبرحلة
اػباص ،كتقييم أدائهم
إستنادا إُف معايَت ك ّْ
ن
توصف "اؼبدرسة
األكُف أف يتوافق أعضاء آّموعات اؼبدرسيَّة اؼبساعدة على قائمة اؼبعايَت اليت ّْ
ستكوف اؼبادة األساسيَّة يف إنشاء أدكات
موشرااها اليت
الفعَّالة" ( ،)Effective Schoolكبناء ك ّْ
ّْ
التقييم .يكوف من الضركرم ،خبلؿ ىذه اؼبرحلة أف يشارؾ ىوالء بازباذ القرارت لتحديد اؼبعايَت
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وشرات لتنفيذ عمليَّة التقييم .يعمل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،يف اؼبرحلة الثانية ،على اعتماد
كتكوين اؼب ّْ
يتم ذلك من خبلؿ صبع اؼبعلومات كالبيانات عن
أدكات التقييم كتطبيقها يف مدرسة كاحدة ذبريبيَّةُّ .

اؼبرجوة ،كبطموحااهم اؼبستقبليَّة لتحقيق اعبودة يف
أدائهم يف كضعو اغباِف ،كمقارنتها بالتوقُّعات
َّ

اؼبدرسة .إ نذا تيستخدـ مقاربة التقييم الذايت التشاركي يف األطركحة الستقصاء كجهات نظر أعضاء
ّْ
متجذرة يف ثقافة اؼبدرسة احملليَّة ،كمنبثقةن من
آّتمع اؼبدرسي كربليلها لبناء خطة للتقييم تكوف
حاجااها ،كترتكز يف الوقت ذاتو على مبادئ نظريَّة "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كمفهوـ القيادة التعليميَّة.

تيستخدـ مقاربة التقييم الذايت التشاركي كذلك ،لتكشف جوانب القوة كتيظهر مكامن الضعف يف
تحدد نقطة االنطبلؽ لبناء آليَّات العمل لتنفيذ التطوير
األداء اؼبدرسي يف ضوء التوقُّعات ،كمن مثَّ ل ّْ
اؼبستمر ،كربقيق متطلّْبات اعبودة.
ربتاج منهجيَّة التقييم دبقاربتها التشاركيَّة إُف جهد كبَت لتدريب أعضاء الفريق اؼبساعد على
صبع البيانات اؼبطلوبة بدقة كدبصداقيَّة من جهة ،كمن جهة أخرل إُف ربليل البيانات كربديد أكلويَّات
فرصا لبناء القدرات القياديَّة لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي،
التطوير .توفّْر مقاربة التقييم الذايت التشاركي ن

لتسيَّْت عمليَّة التطوير على نطاؽ كاسع يف اؼبدرسة .كما يعترب فولُت ( & Fullan, 2007,

 )2001يف ىذا آّاؿَّ ،
أف البسيط كاؼبعقَّد يف عمليَّة التغيَت يبدأ بتغيَت ذىنيَّة األفراد كطرائق تفكَتىم
أيضاَّ ،
فرصا عبميع أعضاء آّتمع
لتطاؿ تعديل فبارسااهم .يوّْكد ن
أف التغيَت الفعَّاؿ ىو الذم يوفّْر ن
موسستهم الًتبويَّة إُف ؾبتمع تعلُّم
اؼبدرسي كي يكونوا عناصر دافعة للتغيَت ،كيسهموا فعلينا يف ربويل َّ

مهٍت .نشَت ،يف ىذا السياؽ ،إُف َّ
أف مراحل األطركحة توفّْر ألعضاء آّموعات اؼبساعدة اؼبشاركة يف
فرصا لتطوير مهارات التقييم لديهم ،كاؼبشاركة الفعليَّة يف كضع خطة التقييم كتنفيذىا.
األطركحة ،ن
ييسهم ذلك دبساعداهم على تشخيص أكضاعهم اغباليَّة كالعمل على ربسينها ،كليس حملاسبتهم
جديدا ؼبسَتة األفراد التعليميَّة
كاغبكم عليهم .من ىنا تيعطي عمليَّة تقييم اؼبدرسة التجريبيَّة معٌت
ن
كالًتبويَّة ،كتفتح أمامهم آفاقنا جديدة للعب دكر فاعل يوثّْر على رسم ـبطَّط التطوير يف مدرستهم،

كربسُت أدائها.
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الفصل الرابع
نتائج البحث
-1

-2

نتائج اؼبرحلة األكُف للبحث :اؼبوافقة على اؼبعايَت
أ) الرؤية
موشرااها
ب) إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة ك ّْ
 .1اؼبعايَت بشكلها النهائي
ملخص مصادر اؼبعلومات البلزمة لعمليَّة التقييم
ج) َّ
نتائج اؼبرحلة الثانية للبحث :نتائج تقييم اؼبدرسة التجريبيَّة ()Pilot School
موشرااها
أ) ربكيم اؼبعايَت ك ّْ
 .1اعبدكؿ رقم ( :)7اؼبعيار األكؿ
 -1.1رؤية اؼبدرسة كرسالتها كأىدافها التعليميَّة
 -1.2مناخ مدرسي آمن كإهبايب
كتطورىا
 -1.3تأثَت ركح التعاكف كسياسة الدعم على قباح اؼبدرسة ُّ
 .2اعبدكؿ رقم ( :)8اؼبعيار الثاين
-2.1
-2.2
-2.3
-2.4
-2.5
-2.6

أعضاء آّلس اإلدارم كمواصفات دكرىم
مهاـ أفراد آّلس اإلدارم
اؽبيكل التنظيمي كدليل التوصيف الوظيفي
النظاـ الداخلي
دائرة اؼبوارد البشريَّة كمهامها
مواصفات دكر الدائرة اؼباليَّة

 -2.7اؼبمارسات اإلداريَّة
 .3اعبدكؿ رقم ( :)9اؼبعيار الثالث
 -3.1ؿبوريَّة التبلميذ
 -3.2الفركقات الفرديَّة كتسخَت إمكانات اؼبدرسة لتلبيتها
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النمو اؼبتكامل للتبلميذ
 -3.3دعم ٌ
مبو التبلميذ
 -3.4الوسائل اؼبعتمدة لتكامل ٌ
 -3.5كسائل تطبيق أكلويَّة التبلميذ
 .4اعبدكؿ رقم ( :)10اؼبعيار الرابع
 -4.1ربديد ماىيَّة اؼبنهاج اؼبعتمد يف اؼبدرسة
 -4.2مضموف اؼبنهاج
 -4.3ترصبة اؼبنهاج إُف خطة تربويَّة
 -4.4أنبيَّة الوسائل التكنولوجيَّة اغبديثة يف اؼبنهاج
 -4.5تقييم اؼبنهاج
 -4.6الكتب اؼبدرسيَّة
 .5اعبدكؿ رقم ( :)11اؼبعيار اػبامس
 -5.1مواصفات طرائق التدريس اؼبعتمدة يف اؼبدرسة
 -5.2أىداؼ طرائق التدريس
 -5.3طرائق التدريس كالفركقات الفرديَّة
 -5.4كسائل اإليضاح:
 -5.4.1اؼبختربات
 -5.4.2تقنيَّات البحث
 -5.4.3العمل الفريقي
 -5.5عدد التبلميذ يف الصف
متخصصة ككفوءة
 -5.6ىيئة تعليميَّة
ّْ
 .6اعبدكؿ رقم ( :)12اؼبعيار السادس
 -6.1نظاـ تقيمي شامل كمستمر
 -6.2تقييم دائم لؤلفراد
 -6.3خطة تقيميَّة عبلجيَّة كاضحة
 -6.4أنواع التقييم
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 -6.5تقييم ربصيل التبلميذ
 .7اعبدكؿ رقم ( :)13اؼبعيار السابع
 -7.1اؼبمارسات العامة للقيادة اؼبدرسيَّة
 -7.2مفهوـ القيادة اؼبوزَّعة كالتعاكف يف ازباذ القرارات
 -7.3مبط القيادة التعليميَّة
 -7.4تطوير األفراد مهنينا
 -7.5نظاـ اإلشراؼ الًتبوم كمفهوـ الدعم
 -7.6سياسة الدعم
 .8اعبدكؿ رقم ( :)14اؼبعيار الثامن
 -8.1مفهوـ سبكُت العاملُت يف اؼبدرسة كدعمهم
 -8.2تفويض الصبلحيَّات للمرؤكسُت حبسب مواقعهم
 .9اعبدكؿ رقم ( :)15اؼبعيار التاسع
 -9.1تطوير مهٍت شامل
 -9.2أنواع برامج التطوير اؼبعتمدة يف اؼبدرسة
 -9.3مفهوـ التعلُّم اؼبستمر
 -9.4سياسة الدعم كاإلشراؼ الًتبوم
 -9.5دكر اؼبشرؼ بالتطوير اؼبهٍت
 -9.6تنظيم دكرات التطوير اؼبهٍت داخل اؼبدرسة كخارجها
 .10اعبدكؿ رقم ( :)16اؼبعيار العاشر
 -10.1مفهوـ التعاكف اؼبهٍت Professional Collaboration
 -10.2التعلُّم التعاكين
 -10.3ميزات اؼبناخ التعاكين
 -10.4اؼبمارسات التعاكنيَّة
 -10.5فوائد إنشاء فريق عمل تعاكين كأىدافو
 .11اعبدكؿ رقم ( :)17اؼبعيار اغبادم عشر
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ؾبهزة كمبلئمة للتطوير
 -11.1أنبيَّة توفَت أبنية َّ
 -11.2مواصفات األبنية
 -11.3اسًتاتيجيَّة ترميم األبنية كصيانتها
 -11.4أبنية كافية للحاجات
 .12اعبدكؿ رقم ( :)18اؼبعيار الثاين عشر
 -12.1عبنة األىل
 -12.2رابطة القدامى
 -12.3خطة إشراؾ األىل يف العمليَّة الًتبويَّة
 -12.4أكجو التعاكف بُت اؼبدرسة كاألىل
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الفصل الرابع
نتائج البحث
-1

نتائج المرةلة األولى للبحث :الموافقة على المعايير

اؼبوسسة" ( ،)Grounded Theoryحبسب شرماز كغاؿ
تعتمد األطركحة منهج "النظريَّة ّْ
لتلخص آراء أفراد آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس
(ّْ ،)Charmaz, 2008; Gal et al., 2007
اػبمس .تيفرز األفكار كتي َّبوب ،كيي َّنقح اؼبضموف ،كتيع َّدؿ صياغتو ،كبعد أف تيستكمل عمليَّة الفرز،
وحد تلك اؼبتشأّة.
يتم تلخيص آرائهم الواردة من جديد حبيث يذبمع تلك األفكار اؼبتكاملة ،كتي َّ
ُّ
اؼبلخص على
لخص أفكارىا .فيشتمل َّ
تيفرز اآلراء حبسب أقساـ إستمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة" الثبلثة ،كتي َّ
ثبلث ملفات ـبتلفة ىي:
الفعالة" ()Effective School
تضمن رؤية اؼبشاركُت لصورة "اؼبدرسة َّ
 ملف أكؿ :ي َّبالنسبة إليهم (مراجعة اؼبلحق رقم ( )6من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث" :الرؤية" ،ص.
،)464
موشرااها أك إستمارة "اؼبعايَت
ملخص آرائهم حوؿ اؼبعايَت كتكوين ّْ
تضمن َّ
 ملف ثاف :ي َّالنهائيَّة" (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت
ملخص آراء أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس) ص.
النهائيَّة( ،أك َّ
،)450
ملخص مصادر اؼبعلومات من اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة يف البحث"
 ملف ثالث :ىو " َّملخص مصادر
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحثَّ " :
اؼبعلومات" ،ص ،)472 .كىي مصادر األدلَّة التطبيقيَّة للمعايَت اليت توّْكد ربقُّقها يف
كاقع اؼبدرسة.
تكشف عمليَّة التنقيح ىذه أكالن ،عن الطموح الًتبوم للمشاركُت كرؤيتهم الًتبويَّة
موشرااها
النموذجيَّة .كما كتيظهر ثانينا ،طبيعة فبارسااهم التعليميَّة كالًتبويَّة كاإلداريَّة للمعايَت اؼبطركحة ك ّْ
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ّْ
أخَتا ،على مصادر اؼبعلومات اغبسيَّة اليت توّْكد مستول ربقُّق ىذه
متجذرة بواقعهم .كتلقي الضوء ن
اؼبعايَت يف كاقع اؼبدرسة احمللي.
يتم فرز أجوبة استطبلع الرأم ،على مراحل عديدة:
ُّ
بكل مدرسة،
• تي َّ
لخص أوالً :آراء اؼبشاركُت ،كيوضع التلخيص ضمن استمارة خاصة ّْ
تضمن آراء
ملخصاتَّ ،
فينتج عن ذلك طبس َّ
لكل مدرسة من اؼبدارس اؼبشاركة ،ت َّ
ملخص كاحد ّْ
يتم اختيار الفكرة األكثر دقة من
اؼبشاركُت .يذبمع يف َّ
اؼبلخص اآلراء اؼبتكاملة يف بنود َّ
موحدة ،ك ُّ
األفكار اؼبتشأّة ،كتينقل كما ىي .تبقى العبارات اليت كردت يف استطبلع الرأم على حاؽبا ،كيذبرل
التصرؼ حيث تدعو اغباجة إُف ذلك .بتعبَت آخر أقوؿ أنَّو ،كيف
بعض التعديبلت اللغويَّة مع بعض ُّ
تصرؼ ،كمرحلة
بداية عمليَّة الفرز ،تيد َّكف األفكار كما أكردىا أصحأّا يف االستمارات ،كبدكف ُّ
كل بند منها ،لتيكشف من خبلؿ األرقاـ
َّأكليَّة .تيرصد عدديِّا تكرار األفكار يف عمود منفصل مقابل ّْ
صحة الوصف كتربز أنبيَّة كجودىا يف مواصفات اؼبدرسة ،حبسب
تواتر تكرارىا يف األجوبة ،كتوّْكد َّ
آراء أفراد آّموعات اؼبساعدة اؼبشاركة يف األطركحة.
يتم
• بعد أف تيستكمل مراحل فرز األجوبة كتلخيص مضموهنا كربليلها كتنقيحهاُّ ،
لخص أفكارىا من جديد ،كتوضع يف ثبلث
لخصات اػبمس فيما بينها ،لتت َّ
ثانيًا :مقارنة مضموف اؼب َّ

تصورىم
ملفات ـبتلفة .يشتمل اؼبلف األكؿ على "الرؤية" الذم صبع طموحات اؼبشاركُت كعكس ُّ

بكل خصائصها (مراجعة اؼبلحق رقم ( )6من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث،
للمدرسة النموذجيَّة ّْ
كموحد،
تضمن اؼبلف الثاين استمارة كاحدة ذبمع اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها يف ملف شامل َّ
ص .)464 .ي َّ
ىو استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة" (مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث ،ص.
ملخص
فصل يف اؼبلف الثالث " َّ
 ،)450الذم صبع اؼبواصفات األساسيَّة للمدرسة الناجحة .تي َّ
موشرااها يف اؼبدرسة
مصادر اؼبعلومات" الذم صبع األدلَّة اغبسيَّة ؼبستول ربقق اؼبعايَت اؼبطركحة ك ّْ
حبسب رأيهم (اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث ،ص .)472 .يف ما يلي كصف
مفصل حوؿ نتائج اؼبرحلة األكُف من األطركحة:
َّ
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أ)

الرؤية

تصورىم
تكوف القسم األكؿ من أجوبة اؼبشاركُت من شبانية أسئلة يف استطبلع الرأم حوؿ ُّ
ي َّ
دبكونااها
كل سواؿ
خاصا يرتبط ارتباطنا كثي نقا باؼبدرسة ك ّْ
اؼبثاِف للمدرسة الناجحة .يطرح ُّ
ن
موضوعا ن
الفعالة" ()Effective School
األساسيَّة .تتناكؿ األسئلة اؼبطركحة اؼبواضيع اؼبتعلّْقة بػ ػ"اؼبدرسة َّ
بشكل عاـ ،كدبواصفات القيادة الناجحة فيها ،كبصفات اؼبعلّْم(ة) الناجح ،كدبيزات التلميذ(ة)
كونات برامج التطوير اؼبهٍت األنسب ،كبنظاـ التقييم ،كبدكر
الناجح ،كبطرائق التدريس الفضلى ،كدب ّْ
اؼبدرسة دبحيطها .اهدؼ ىذه األسئلة إُف صبع أفكار اؼبشًتكُت يف األطركحة كمفاىيمهم حوؿ
كمكونااها ،من جهة ،كإظهار رؤيتهم العامة للمدرسة
"اؼبدرسة َّ
الفعالة" (ّْ )Effective School
ؼبكونااها ،من جهة أخرل .ييطلب إ نذا ،من اؼبشاركُت من اؼبدارس اػبمس،
الناجحة كمثلهم األعلى ّْ

ضمن استمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة" الستطبلع الرأم ،كاليت يكّْزعت عليهم يف بداية اؼبرحلة األكُف
ؼبكونااها .فمن الضركرم
للبحث ،ربديد اؼبثاؿ األعلى لصورة "اؼبدرسة الفعَّالة" بالنسبة ؽبم ،ك ّْ
لؤلطركحة ،أف تكشف مستول النجاح الذم يطمح إليو العاملوف يف اؼبدرسة ،كدرجة اعبودة اليت
مكونات مدرستهم ،كأف تشركهم يف عمليَّة تقييمها كفق ىذه الرؤية
يبتغوف أف ترتقي إليها ّْ
النموذجيَّة.
الفعالة" ( Effective
ييظهر فرز األجوبة رؤية اؼبشاركُت العامة للجودة كؼبواصفات "اؼبدرسة َّ

كونااها ،كالصورة اؼبثاليَّة للمدرسة بالنسبة إليهم ،تلك الصورة اليت
 ،)Schoolك ُّ
تصورىم النموذجي ؼب ّْ
يتم صبع طموحااهم كتلخيصها
يتم ربكيم أداء مدرستهمُّ .
يطمحوف إُف ربقيقها ،كاليت من خبلؽبا س ُّ
بكل خصائصها.
يف نص متكامل ،يشتمل أفكارىم صبيعها ،كيعكس ُّ
تصورىم للمدرسة النموذجيَّة ّْ
اؼبلخص برسم الصورة اؼبثاليَّة للمدرسة اليت يطمحوف إُف ربقيقها.
نص َّ
ييسهم مضموف ىذا ال ٌ

نص "الرؤية" ،كمصدر أضايف للمعلومات ،ككإحدل اؼبرتكزات األساسيَّة ،اليت
ييستخدـ ٌ
مكونات جديدة سبثّْل
تيعتمد لتنقيح مضموف نصوص اؼبعايَت اؼببدئيَّة كتفصيل ّْ
موشرااها ،كإلضافة ّْ
يتم استخداـ إجابااهم كمرجع أساسي ،يف ُّ
موشرااها
ذبذر اؼبعايَت ك ّْ
طموحااهم ،كتعكس كاقعهم .كما ُّ
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عرب عنها اؼبشاركوف .تستخدـ األطركحة اآلراء ،كتضعها
يف كاقع اؼبدرسة ،كلنقل اؼبعاين الدقيقة اليت َّ
ضمن و
نصا متكامبلن يشتمل
بنود َّ
مفصلة كمرتبطة دبوضوع اؼبعيار اؼبناسب ،كتعيد صياغتها لتكوف ن
أفكارىم صبيعها (مراجعة اؼبلحق رقم ( )6من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث" :الرؤية" ،ص.)464 .
قسمو إُف شبانية أقساـ
ما يلي َّ
ملخص ىذه األفكار ،ذبمعها األطركحة كتضعها يف نص متكامل ت ّْ
نص
لتحافظ على اؼبواضيع الثمانية الواردة يف أسئلة االستمارة اؼببدئيَّة .ينتج عن فرز أجوبة اؼبشاركُت ٌ
يظبّْي ب ػػ"الرؤية".


موسسة تربويَّة
يقوؿ اؼبشاركوف أوالً :يف "اؼبدرسة الفعَّالة" (َّ ،)Effective Schoolأهنا َّ
التطور ،كتقوـ على االستمراريَّة كالتنميَّة اؼبستدامة ،كتكافو الفرص .تعمل
تعليميَّة تواكب ُّ
كتنمي النواحي اؼبعرفيَّة
على ربويل بيئتها إُف مكاف مبلئم للتحصيل العلمي كالثقايفٌ ،
كربوؽبا إُف كفايات كمهارات كمواقف يبكن
كالثقافيَّة كالعاطفيَّة كاعبسديَّة لتبلميذىاّْ ،
استثمارىا يف حيااهم اليوميَّة.



يقولوف ثانيًا :يف القيادة الناجحةَّ ،أهنا فريق عمل كفوء متماسك كمتكامل األدكار ،ىبطّْط
كينظّْم كوبدّْد األىداؼ كيضع آليات عمل ككسائل ناجعة لتحقيقها مثَّ تقييمها كتقويبها ؼبا
التطور .ربمل ىذه القيادة رسالة تربويَّة كاضحة اؼبعاَف ،تقوـ على معايَت
يتناسب كأىداؼ ي
ثابتة ،تلتزـ ّٔا كتعمل على ربقيقها بدقَّة كمهنيَّة ،كتدعو اآلخرين لبللتزاـ ّٔا بقناعة .تعمل
على إمباء التبلميذ فكرينا كجسدينا كنفسينا كاجتماعينا كركحينا من خبلؿ تدريب أفراد اؽبيئات
كل فرد منهم يف
التعليميَّة كاإلداريَّة كتطوير إمكانااهم ،كاستثمار اؼبوارد البشريَّة لديها ،بوضع ّْ
اؼبكاف اؼبناسب لو ،كإشراكو ،حبسب موقعو ،يف ازباذ القرارات.



يف اؼبعلّْم الناجح يقولوف ،ثالثًا :أنَّو قدكة لتبلميذه كمثاؿ أعلى ؽبم ،وبظى بثقتهم .يتحلَّى
بالقيم األخبلقيَّة ،كاؼببادئ اإلنسانيَّة ،كالكفاءة العلميَّة .يعمل اؼبعلّْم الناجح على تطوير
توسع آفاؽ فكره
يدرس ،دكف أف يتغاضى عن اؼبعلومات العامة اليت ّْ
معلومات اؼبادة اليت ّْ
كفكر تبلميذه .كىو اؼبعلّْم الذم يسهر على نوعيَّة طرائق تدريسو ،هبعلها حديثة تتبلءـ
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كحاجات تبلميذه الفرديَّة كاعبماعيَّة ،لذلك نراه يشارؾ يف الدكرات التدريبيَّة ،على أنواعها،
كل الوسائل اؼبتاحة لو لتطوير ذاتو ،كربسُت أدائو باستمرار.
كيطالع باستمرار ،كيعتمد َّ


رابعا :يف التلميذ الناجح أنَّو إنساف مسوكؿ ،يتمتع بشخصيَّة متعاكنة كمنفتحة
كيقولوف ً
كمساؼبة ،وبب االطبلع كيبغي العلم كاكتساب اؼبعرفة .يقوـ التلميذ الناحج بواجباتو
التصرؼ االجتماعي
اؼبدرسيَّة جبدّْية ،كنراه ين ُّ
كب على اؼبعرفة .ىو منضبط يلتزـ بآداب ُّ
كاإلنساين ،كيلتزـ بالنظاـ كالقانوف يف اؼبدرسة كالبيت كآّتمع .يتحلَّى بصفات إجتماعيَّة،
كتربويَّة كنفسيَّة تساعده على تطوير ذاتو من جهة ،كمساعدة اآلخرين للنجاح معو.



خامسا :كيف األسلوب التعليمي الناجح ،أنَّو األسلوب الذم وبقّْق األىداؼ الًتبويَّة
يقولوف
ً

اؼبتنوعة،
كوبوؽبا إُف إجرائيَّات مًتابطة تليب حاجات التبلميذ ّْ
العامة ،كأىداؼ اؼبادة اػباصةّْ ،
متنوعة تتجاكب كاغباجات الفرديَّة كاعبماعيَّة ،كتلحظ الفركقات
كيعتمد اسًتاتيجيَّات ّْ
كيشجعهم على تكوين
الفرديَّة .يثَت األسلوب التعليمي اعبيّْد ضباس التعلُّم لدل التبلميذ،
ّْ
العلوـ البلزمة كتطويرىا لنجاحهم يف اؼبدرسة كيف آّتمع.


سادسا :يف التطوير اؼبهٍت األنسب أنَّو عمليَّة تربويَّة كتطويريَّة مستمرة،
كيقوؿ اؼبشاركوف
ً
تدرب أفراد اؽبيئة
داخل اؼبدرسة كخارجها .كىي عمليَّة فرديَّة كصباعيَّة ذات أىداؼ كاضحةّْ ،

التعليميَّة على تطوير مكتسبااهم اؼبهنيَّة ،كربفّْز لديهم مفهوـ التعلُّم اؼبستمر ،كتقيّْم أداءىم
دكرينا لتتحقَّق من بلوغ األىداؼ ،كمن تنظيم عمليَّيت التعلُّم كالتعليم .يهدؼ التطوير اؼبهٍت
موىلة الستبلـ زماـ األمور الًتبويَّة
األنسب إُف ربضَت األفراد ليكونوا كوادر تعليميَّة كإداريَّة َّ
كقياداها بفعاليَّة ،حبسب كفاءاهم كمواقعهم يف اؼبدرسة.



مكونات
سابعا :أنَّو عمليَّة قياسيَّة شاملة
َّ
كمستمرة عبميع ّْ
كيف نظاـ التقييم األفضل ،يقولوف ً

اؼبدرسة البشريَّة كاللوجستيَّة ،لنظاـ التقييم رؤية مستقبليَّة كاضحة اؼبعاَف كاألىداؼ ،تتَّصف
موشرات إحصائيَّة علميَّة
باؼبصداقيَّة كاألمانة ،كتعتمد على ؾبموعة معايَت كحقائق كشواىد ك ّْ
كل العناصر الًتبويَّة كالبشريَّة كاؼباديَّة اؼبوجودة يف اؼبدرسة ،كيشتمل
ؿبدَّدة .يطاؿ نظاـ التقييم َّ
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مكونات النظاـ الًتبوم كعناصره كأساليبو كأدكاتو .يقيس بدقَّة اؼبعلومات كالنتائج
صبيع ّْ
التطور يف
اؼبكتسبة ،كالكفايات كاؼبهاراتّٔ ،دؼ ربديد مستول النجاح ،كرسم خطوط ُّ
اؼبستقبل.


يقولوف ثامنًا :يف السبل لتوفَت عبلقات تعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كاحمليطَّ ،
أف طريق االنفتاح يكمن
يف إنشاء عبلقات تعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كاألىل كاحمليط ،من جهة ،كمن جهة أخرل ،من
متنوعة األىداؼ للتبلميذ ربثُّهم على اكتساب القيم اإلنسانيَّة
خبلؿ تنظيم نشاطات ّْ
كتشجعهم على االلبراط يف أمور آّتمع احمللٌي .تتجلَّى ىذه
كاالجتماعيَّة كالوطنيَّة،
ٌ

العبلقات التعاكنيَّة حُت تساند اؼبدرسة األىل يف تربية أكالدىم فكرينا كاجتماعينا كنفسينا
تسهل مبادرات األىل كاػبرهبُت كالقدامى الكفوءة ،الفرديَّة كاعبماعيَّة ،يف
كأخبلقينا كدينينا .ك ّْ

مستمرا مع أصدقاء اؼبدرسة للتشاكر كلتقدمي
تقدمي الدعم يف اؼبيادين َّ
كوف تواصبلن
شىت ،كت ّْ
ن
الدعم على أنواعو ّٔدؼ التطوير.
ب)

إستمارة المعايير النهائيَّة و ّْ
مؤشراتها

يتم يف اػبطوة الثانية من ربليل اؼبعلومات ،تلخيص أفكار صبيع اؼبشاركُت من اؼبدارس
ُّ
اػبمس ،الواردة يف استطبلع الرأم حوؿ اؼبعايَت ،كتوضع يف ملف و
ثاف ،كيف استمارة كاحدة ىي
يتم تنقيح أفكارىم ،كيذبمع آراؤىم اؼبتقاربة كاؼبتكاملة ،كتيب َّوب حبسب
استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة" .مثَّ ُّ
موشراتو.
ارتباط موضوعها باؼبعيار اؼبناسب لتحديد ّْ
تنقيحا هنائينا ،كتيستعمل األفكار الواردة كما ىي مع بعض
يتم إ نذا تنقيح مضموف َّ
ُّ
اؼبلخص ن
التصرؼ ،كحيث تدعو اغباجة إُف ذلك ،كتيعاد صياغة بعض بنودىا صياغة أدبيَّة دكف اؼبساس
ُّ
اؼبلخص خبلؿ
تم مناقشة ىذا َّ
باؼبضموف ،كتيدمج البنود اؼبتشأّة األفكار كاؼبتكاملة .كمن جديد ،ت ُّ
صحة اؼبضموف ،كيذبرل بعض
كل مدرسة ،للتوافق على َّ
ؾبموعات مرَّكزة ثانية مع الفريق اؼبختار يف ّْ
اؼبلخص النهائي على
التعديبلت حبسب مبلحظااهم .ييعرض يف ختاـ ىذه اؼبرحلة ،مضموف َّ
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األخصائيُت اؼبشرفُت على األطركحة كتيناق

معهم حيثيات التلخيص ،كالربط ،كالتنقيح ،كالتعديل.

تتعدَّؿ بنتيجة االستشارة ،صياغة بعض البنود كفق مبلحظااهم ،كلكن دكف تعديل اؼبضموف ،كي
موشرات
أرقاما متسلسلة لل ّْ
يوبافظ على مضموف آراء اؼبشاركُت كما كردت ،قدر اإلمكاف .مثَّ تضاؼ ن
كل معيار ،لتسهيل عمليَّة مراجعتها الح نقا ،كربليل مضموهنا.
ربت ّْ

يتم زبطي اؼبعايَت العاؼبيَّة يف قياس
ذبدر اإلشارة إُف أنَّو خبلؿ عمليَّة التنقيح األخَتة ىذهَ ،ف ُّ
األمور الًتبويَّة .بتعبَت آخر ،يوبفظ السقف الثابت الذم يصف اؼبمارسات الًتبويَّة اؼبلزـ اعتمادىا يف
كربديدا تلك اليت تنسجم مع مضموف مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" كمبادئ القيادة
اؼبدرسة،
ن
التعليميَّة ،كمع اؼبسلَّمات العاؼبيَّة ؼبواصفات اعبودة اؼبدرسيَّة الناجحة .لذلك ،يذبرل خبلؿ التنقيح،
التوصل إليها من خبلؿ
كيف حاالت الضركرة ،بعض التعديبلت على بعض ّْ
يتم ُّ
موشرات اؼبعايَت اليت ُّ
خصوصا تلك اليت كاف مستول اآلراء فيها ال يتطابق كاؼبستول
صبع اؼبعلومات من أعضاء اؼبدرسة،
ن

يتم بنتيجة ىذا األمر ،تعديل مضموف البنود
اؼبطلوب ،كال ربمل البنود اؼبواصفات اؼبتوافق عليهاُّ .
اؼبتعلّْقة ببعض اؼبمارسات الًتبويَّة .على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،احتكم األمر على ضركرة إجراء
تعديل جزئي ،على البنود اؼبتعلّْق مضموهنا دبعيار مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة،

حبيث ييظهر ربليل إجابات اؼبشًتكُت َّأهنا تتجو باذباه النموذج التقليدم ،كَف تنسجم مع مواصفات

مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" اؼبطلوب .كذا يكوف الوضع خبلؿ توصيف بعض البنود اؼبتعلّْق
كل فرد يف موقعو،
موضوعها دبضموف معيار "سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات" ،كدبفهوـ قيادة ّْ

أيضا تلك اؼبتعلّْقة دبضموف معيار "إنشاء فريق عمل تعاكين
كحقُّو يف اؼبشاركة يف صنع القرارات ،ك ن
وشرات اليت ربدّْد مضموف ىذه اؼبعايَت اؼبذكورة ،كتيستخرج من مواصفات
موحد" .لذلك تيضاؼ اؼب ّْ
َّ
جديدا ،بعد أف تيستكمل عمليَّة
األدبيَّات اؼبرتبط موضوعها ّٔذه اؼبعايَت .تتَّخذ االستمارة شكبلن ن
موشرات اؼبعايَت ،ييطلق عليها عبارة :استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة"
التلخيص كالتنقيح ،كالتعديل ،كتتبلور ّْ
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة ،ص.)450 .
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 .2المعايير بشكلها النهائي

ملخص آراء اؼبشاركُت من اؼبدارس اػبمس
ضمن َّ
يتم إعداد استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة" فتت َّ
ُّ
حوؿ استمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة" (مراجعة اؼبلحق رقم ( )4من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة
تكوف من اؼبعايَت اإلثٍت عشر احملدَّدة ساب نقا ،يف استمارة "اؼبعايَت
اؼبعايَت اؼببدئيَّة ،ص .)436 .ت َّ
كل معيار ،بنتيجة عمليَّة فرز اآلراء
اؼببدئيَّة" كما ىي كبتسلسل مواضيعها اليت كردت ساب نقا .يي َّ
فصل ُّ

عددا ال بأس
كالتنقيح ،إُف ّْ
موشرات متعدّْدة حبسب اؼبواضيع اؼبرتبطة باؼبعيار .لذلك يبلحظ القارئ ن

يسهل عمليَّة تقييمها يف اؼبستقبل
بو من اؼب ّْ
كل معيار تفصيبلن دقي نقاّْ ،
وشرات ،اليت ّْ
تفصل مضموف ّْ

ملخص آراء
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث :إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة ،أك َّ
أعضاء آّموعات اؼبساعدة من اؼبدارس اػبمس ،ص .)452 .يف ما يلي مبوذج للمعيار الرابع يربز
تطور يف استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة" بعد
مضموف ّْ
نصو األساسي يف استمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة" ،ككيف َّ
موشراتو:
صبع اؼبعلومات من اؼبشاركُت ،كتوسيع ّْ
• اؼبعيار الرابع يف استمارة "اؼبعايَت اؼببدئيَّة":

"د" .إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم"
 تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة تربويَّة كمنهجيَّة تعكس التعاكفاؼبرجوة من التبلميذ يف كلّْ اؼبراحل اؼبختلفة اليت يبركف ّٔا
ككضوح األىداؼ كالتوقُّعات َّ

خبلؿ كجودىم يف اؼبدرسة.

كوف
اؼبقرر ،بطريقة وبفّْز من خبلؽبا ُّ
 تستخدـ اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي َّتطور التبلميذ ،كي ّْ
توازننا يف مبوٌىم العقلي كالثقايف كاعبسدم كالركحي كاللغوم كالنفسي كاالجتماعي.

 ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة ،كالتكنولوجيا اؼبعتمدة ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم،مع اػبطط الًتبويَّة ،كتتبلءـ ُّ
كلها مع اؼبنهاج اؼبعتمد ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة".
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ييبلحظ َّ
توضح اؼبقصود من مضموف
أف اؼب ّْ
وشرات التوضيحيَّة ال تتعدل الثبلثة بنود ،كىي ّْ
اضحا كيسهل فهمو للقارئ اؼبشارؾ يف
نص اؼبعيار اؼبشار إليو ،كىي ّْ
ٌ
تفصلو ليكوف مضمونو ك ن
وشرات كاؼبعلومات بعد
نص اؼبعيار نفسو حبلَّتو اعبديدة حُت تَّ إضافة اؼب ّْ
األطركحة .كما يتبع ُّ
وشرات.
استطبلع آراء اؼبشاركُت فيو ،كمن خبلؿ آرائهم تَّ بناء اؼب ّْ
• اؼبعيار الرابع يف استمارة "اؼبعايَت النهائيَّة":

"د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم
متطور كمتحرؾ يتأقلم مع الضركرات العلميَّة
 -1تدعم اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي دبنهاج تربوم ّْ
كاغباجات الًتبويَّة كالتحسينات التكنولوجيَّة اؽبادفة.

متنوعنا تربوينا كتعليمينا كتثقيفينا يهدؼ إُف ربفيز مبوٌ التبلميذ
 -2تعتمد اؼبدرسة منهاجنا ّْ
العقلي كالنفسي كاعبسدم كالركحي كاالجتماعي كيسهم يف ُّ
كتطورىم.
تعلمهم ُّ
 -3ينقسم اؼبنهاج اؼبعتمد إُف قسمُت :أ -ثقافة اؼبادة التعليميَّة :كىي توظيف مادة التدريس
يف إنتاج ثقافة أدبيَّة كإجتماعيَّة عمليَّة كتطبيقيَّة تتعدل حدكد اؼبنهاج النظرم ،كتساعد
على تنمية الذكاء كاؼببلحظة كالتحليل.
ب -ثقافة اؼبواد الرديفة /البلصفيَّة :كالرياضة مثبلن ،اليت تسهم يف إنتاج التوازف النفسي
للتبلميذ كالنموٌ الفكرم كاعبسدم ،كتوفّْر فرصنا الكتشاؼ اؼبواىب.

 -4تلحظ مواد اؼبنهاج مهارات أساسيَّة لنموٌ التبلميذ األكاديبي ،كقدرات ضركريَّة لتكامل
شخصيَّتهم اإلنسانيَّة.

 -5ترسم اؼبدرسة خطة تربويَّة تعليميَّة تعمل على تنظيم صبيع مواد اؼبنهاج ،كعلى تكامل
عناصره كتربط ؿبتول مواده حباجات التبلميذ ككاقعهم األكاديبي كاىتمامااهم اغبياتيَّة
كاالجتماعيَّة.
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 -6اهدؼ اػبطة الًتبويَّة إُف مساعدة التبلميذ لتأمُت قباحهم يف اإلمتحانات اؼبدرسيَّة
كالرظبيَّة.
 -7تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة تربويَّة كمنهجيَّة تعكس
تدرجهم يف الصفوؼ.
اؼبرجوة من التبلميذ يف كلّْ مراحل ُّ
التوقُّعات َّ
اؼبتغَتات السريعة كاالذباىات العاؼبيَّة ،فتحدّْد
 -8تلحظ اػبطة الًتبويَّة التفاعل العلمي مع ّْ

من خبلؽبا أىداؼ اؼبنهاج ،كتستعمل الطرائق كالوسائل كاألنشطة الداعمة لتحقيقها
كتقييمها.
 -9تلحظ اػبطة طرائق تقومي كاضحة كشاملة للمنهاج بكلّْ أبعاده.

 -11ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة كالتكنولوجيا ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع
اػبطط الًتبويَّة اؼبعتمدة ،كتتبلءـ ُّ
اؼبقرر ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة لتليب
كلها مع اؼبنهاج َّ

حاجات التبلميذ ُّ
التعلميَّة ،كتعكس طريقة اختيار الكتب كالتتابع بُت اؼبراحل كاألقساـ،

موحدة.
كيتمُّ ذلك كفق معايَت تربويَّة كاضحة َّ

كتطور أجهزاها (كومبيوتر Retro-
 -11تستعمل اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة
ّْ

 )projecteur, White Board, ActivBoardلتنمية مهارات اإلبداع كاالبتكار

لدل التبلميذ ،كتتبلءـ مع اؼبنهاج الرظبي اؼبعتمد كتسهم يف ربقيق أىدافو كتوقُّعاتو،
كتتكامل معو".
تكوف اؼبعايَت النهائيَّة بالتوافق على اإلثٍت عشر
تيبٌت اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها ،بنتيجة التنقيح ،كت َّ
بندا تفصيلينا ،توضح مضموف اؼبعايَت كترسي
معيار ،احملدَّدة ساب نقا ،كببناء مئة كسبعة كشبانُت ن
مكونااهاُّ .
تدؿ إجابات اؼبشاركُت على َّأهنم َف ييدخلوا أم تعديل على اؼبعايَت الرئيسة اليت حدَّداها
ّْ
أيضا
األطركحة .يعٍت ذلك َّأهنم قبلوا باؼببادئ اليت تصنّْف اؼبدرسة دبجتمع تعلُّمي ،كقبلوا ّٔم ن

كمقياس مبدئي لقياس جودة فبارسااهم ،كأصبعوا على أنبيَّة اعتماد معايَت ىذا آّتمع كمواصفات
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اؼبكونات كإضافات
للنجاح يف مدرستهمُّ .
يتم يف الوقت عينو ،إدخاؿ تعديبلت على مضموف ّْ
فصل ىذه اؼبعايَت كتًتصبها إُف بنود ذبعلها قابلة
عديدة على صياغتها ،بناءن على آرائهم اليت ت ّْ
للقياس.
تيظهر نتائج األطركحة حيثيَّات عمليَّة ال ُّ
تجذر من خبلؿ التحليل النوعي للتعديبلت اليت
َّ
تبُت أنَّو
كونااها .ي َّ
قدموىا خبلؿ تنقيحهم للمعايَت اؼببدئيَّة ،كاآلراء اليت أعطوىا حوؿ مضموهنا دب ّْ
يبكن تصنيف آراء اؼبشاركُت يف ما يتعلق باؼبعايَت اليت هبب اعتمادىا إُف ثبلث فئات :أكالن اؼبعايَت

يفصلها اؼبشاركوف بشكل ينسجم مع مفهوـ اعبودة اليت تتبناه األطركحة ("ؾبتمع التعلُّم
اليت ّْ

مكوناتو ،كثانينا اؼبعايَت اليت
اؼبهٍت") ،كتعطي إجابااهم نواحي إضافية يف تفصيل ىذا اؼبعيار كربديد ّْ
يفصلها اؼبشاركوف بشكل أغفل نواحي أساسيَّة من مفهوـ اعبودة اليت تتبناه األطركحة رغم انسجاـ
ّْ

يفصلها اؼبشاركوف كيعتمدكف
ما ذيكر مع مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" اؼبعتمد ،كثالثنا اؼبعايَت اليت ّْ
أبدا كمفهوـ اعبودة الذم تتبناه األطركحة.
بذلك مواصفات َف تتوافق ن
تضمن معايَت الفئة األكُف سبعة معايَت كىي" :إنشاء ثقافة مدرسيَّة كاضحة كمًتابطة"،
ت َّ
كمتنوعة تليب حاجات صبيع
"اختيار منهاج تربوم شامل كمبلئم"" ،إعتماد طرائق تدريس ناشطة ّْ
التبلميذ"" ،تطوير مهٍت مستمر كتعلػُّم مستداـ مبٍت على مفهوـ التعلُّم البنائي"" ،إنشاء فريق عمل
موحد"" ،توفَت أبنية الئقة كمبلئمة للتطوير اؼبستمر" ،ك"تعزيز العبلقة التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة
تعاكين َّ
لتعرب عن فهمهم اػباص ؼبضموهنا ،كتعطي
كشركاء الًتبية" .تأيت إجابات اؼبشاركُت حوؿ ىذه اؼبعايَت ّْ
مفصبلن النعكاسااها العمليَّةَ .ف يتعارض توصيفهم ؽبا مع ركحيَّة مفهوـ آّتمع التعلُّمي،
توصي نفا َّ
تم صياغة ىذه اؼببلحظات كاآلراء
الذم زبتاره األطركحة كإطار نظرم عاـ لعمليَّة التقييم .بالتاِف ،ت ُّ

مكونات تساعد على قياس مدل ُّ
كتتم ،بقدر اؼبستطاع ،مراعاة اللُّغة
ربقق ىذه اؼبعايَتُّ ،
يف ّْ
كاؼبصطلحات اليت يعتمدىا اؼبشاركوف لتمتُت ربط اؼبعايَت بواقعهم احمللٌي ك ُّ
ذبذرىا يف ذبربتهم .ذبد
األطركحة َّ
تضمن
أف بنود اؼبعيار الذم يتناكؿ موضوعو "إختيار منهاج تربوم شامل كمبلئم" مثبلن ،ي َّ
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موشرات توضيحيَّة يف استمارة اؼبعايَت اؼببدئيَّة ،يف حُت أنَّو يبلغ عددىا التسعة يف االستمارة
ثبلثة ّْ
موشرااها.
النهائيَّة حبسب التوصيفات اليت أضافها اؼبشاركوف ،ككذا وبصل مع باقي اؼبعايَت ك ّْ
مكونات،
يف ما يتعلق بالفئة الثانية من اؼبعايَت ،فتشمل ثبلثة معايَت َّ
فصلها اؼبشاركوف إُف ّْ
لكن إجابااهم َف تتناكؿ نواحي أساسيَّة من مفهوـ اعبودة اليت تتبناه األطركحة رغم انسجاـ ما ذيكر
ك َّ

مع مفهوـ آّتمع التعلُّمي اؼبعتمد .ىذه اؼبعايَت ىي" :تنظيم إدارم كاضح اؼبعاَف"" ،إعطاء األكلويَّة
للمتعلّْم(ة)" ،ك"تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼ".
منسجما إُف حد كبَت مع مواصفات التنظيم اإلدارم حبسب مبادئ
يأيت كصف اؼبشاركُت
ن

ؾبتمع التعلم اؼبهٍت ،كلكن يغيب عن توصيفهم مثبلن ،ذكر توثيق كتعميم األنظمة اؼبتعلّْقة بتحديد
أدكار أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،ككاجبااهم .باؼبقابل،ي َّ
تحدث اؼبشًتكوف عن معانااهم كيذكركف
أيضا
الكثَت من الصعوبات بسبب غياب ىذا التوثيق كيوّْكدكف ضركرة كجوده .تتناكؿ الصعوبات ن
كل و
فرد جديد ينتسب إُف اؼبدرسة ،كيوّْكدكف
األمور البديهيَّة اليت ال تيعلن ؽبم ،كاليت هبب أف يعرفها ُّ

َّأهنم اكتسبوىا كما قالوا ،من خبلؿ الزمبلء .يقوؿ أحد اؼبشاركُت ،أنَّو علم عن طريق اؼبصادفة ،كبعد
مركر شهر على كجوده يف اؼبدرسةَّ ،
منس نقا مسوكالن عنو ،هبب أف يتواصل معو يف أمور اؼبادة
أف ىناؾ ّْ
أيضا ،شيئنا عن كجود دليل أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،أك
التعليميَّة اليت يي ّْ
درسَ .ف يذكر اؼبشاركوف ،ن
أم ذكر للمشركع الًتبوم ،كيف كصفهم للقاءات غاب ذكر ؿباضرىا.
التوصيف الوظيفي ،كَف يرد ٌ
يعدد اؼبشاركوف ،بطريقة مشأّة ،اؼبواصفات اليت تصف اؼبدرسة َّأهنا تعطي األكلويَّة لتبلميذىا،
ّْ
اؼبتفوقُت ،كعن أمر
كيع ّْربكف عن العديد من اؼبمارسات يف ىذا آّاؿ ،إالَّ َّأهنم أغفلوا عن أمر رعاية ّْ
تطوير مهارات القيادة لدل التبلميذ حبسب كفاءااهم ،كيصفوف برامج االستلحاؽ للمتعثّْرين ،كلكن
دبمارسات عفويَّة غَت منظَّمة علميِّا ،كغَت موثَّقة .وبصر اؼبشاركوف كصفهم لنظاـ التقييم باألمور
اؼبتعلّْقة بالتحصيل الدراسي لدل التبلميذ كموضوع كحيد للمتابعة كاؼبراقبة .يًتتب بذلك غياب
مستول تطوير كإعداد آليات كأدكات كركائز لتقييم آّاالت كالعناصر األخرل يف اؼبدرسة ،كاعبوانب
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اؼبختلفة يف نسق اؼبدرسة الًتبوم .يغفلوف عن ذكر تقييم اؼبناىج ،كالنشاطات ،كبرامج التقييم
نفسها ،كبرامج التطوير اؼبهٍت ،كالربامج الدراسيَّة ،كاؼبشاريع الًتبويَّة ،كاألنشطة الرديفة ،كالوسائل

اؼبعتمدة يف التعليم ،كأداء األفراد إداريُت كانوا أـ معلّْمُت ،كالبينية التحتيَّة كاؼبباين اؼبدرسيَّة ،كغَتىا.
يتم
مكونات تتناكؿ ىذه النواحي اؼبغفلة بتطلُّعات ربسينيَّة ُّ
بناءن عليو ،تشتمل عمليَّة التنقيح إضافة ّْ
استخبلصها من إجابات اؼبشًتكُت كمبادئ آّتمع التعلُّمي اليت تلتزـ ّٔا األطركحة.

يفصلهما اؼبشاركوف إُف
تضمن معيارين ،كنبا اللذاف ّْ
َّأما فئة اؼبعايَت الثالثة كاألخَتة ،فت َّ
لكن مواصفااهما تتعارض مع اؼببادئ األساسيَّة ؼبفهوـ "ؾبتمع
مكونات تصف فبارسااهم الًتبويَّةَّ ،
ّْ
التعلُّم اؼبهٍت" .ىذاف اؼبعياراف نبا" :تطبيق مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة"،

ك"سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات" .على سبيل اؼبثاؿ ،ييظهر ربليل إجابات اؼبشًتكُت أ َّهنم
مفهوما قياديِّا ضيّْػ نقا ،وبصر دكر مدير اؼبدرسة باإلدارة البَتكقراطية لشوكهنا .كيصف اؼبشاركوف
يتبنٌوف
ن

كمتفردة ،سبلي على األفراد ما هبب
مبط القيادة اؼبدرسيَّة الناجحة كفبارسااها ،على َّأهنا بَتكقراطية ّْ
ألهنا مطَّلعة على حيثيَّات األمور أكثر منهم ،كؽبا القرار النهائي َّ
تنفيذه َّ
ألهنا كحدىا سبلك اؼبعطيات
البلزمة الزباذ القرار اؼبناسب .يعتربكف َّ
أف ذلك ىو النظاـ األفضل لسَت أمور اؼبدرسة ،كيف الواقع ،ال
أبدا مع اؼبواصفات اليت تطرحها مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"،
تنسجم فبارسات ىذا النمط القيادم ن
كال تلك اليت تنادم ّٔا القيادة التعليميَّة كالتشاركيَّة كاؼبوزَّعة اليت تعتمدىا األطركحة كأساس لعمليَّة
كل توصيف يتعلَّق باألسلوب
سباما ،يف إجابات كتعليقات اؼبشاركُتُّ ،
التقييم يف األطركحة .يغيب ن
التشاركي كدبفهوـ التعاكف ،بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كعلى كلّْ اؼبستويات .هبد أكثريَّة اؼبشاركُت
صعوبة يف كصف اعبزء األكؿ من اؼبعيار الثامن ،اؼبتعلّْق بتمكُت العاملُت ،ألنَّو مفهوـ غَت كاضح

يفسركف اعبزء الثاين ،اؼبتعلّْق بتفويض
ؽبم ،لذلك يربطوف تفسَته دبواصفات التطوير اؼبهٍت فقط ،ك ّْ
الصبلحيَّات ،بطريقة ؾبتزأة .يعتربكف التفويض مبادرة تقوـ ّٔا اإلدارة ،فتطلب خدمة ما من أحد
مهمة معيَّنة كنشاط ما ،كتنتهي صبلحيَّة التفويض بانتهاء اؼبهمة اؼبطلوبة،
األفراد يف اؼبدرسة ،إلسباـ َّ
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عوضا من أف تكوف جزءنا من التنظيم اإلدارم التشاركي كسبيبلن إُف بناء اإلمكانات القياديَّة يف
ن
اؼبدرسة.
مكونات ىذه
بناءن على ما سبق ،ييعترب أنَّو يف حاؿ ييعتمد ما طرحو اؼبشاركوف يف توصيف ّْ

اؼبعايَت اؼبتناقضة مع تلك اليت تعتمدىا األطركحة ،ستخسر اؼبدرسة فرصة رفع مستول األداء القيادم
ألعضائها إُف مستويات اعبودة اليت تتماشى مع مفهوـ الػ ػػ"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" اغباصل على قبوؿ
و
اؼبكونات اليت َف تتناسب كمبادئ
عاؿ يف أكساط اإلدارة الًتبويَّة عاؼبينا .لذلك تيفرز اؼبعايَت كتيستخرج ّْ
اؼبكونات اليت تنسجم مع تلك اؼببادئ
ىذا آّتمع التعلُّمي ،كال مع مفهوـ القيادة التعليميَّة كتيوضع ّْ
مسوغااها مع
اآلنف ذكرىاُّ .
يتم ،يف ختاـ ىذه اؼبرحلة من التنقيح ،عرض التعديبلت كمناقشة ّْ
نصها اؼبعدَّؿ لتقييم اؼبدرسة.
اؼبشاركُت إُف أف ُّ
يتم التوافق معهم على مضموهنا فييعتمد ٌ

ج)

ملخَّص مصادر المعلومات الالزمة لعمليَّة التقييم

ملخص
يتم اغبصوؿ على َّ
إذنا ،كيف هناية مطاؼ ىذه اؼبرحلة األكُف من بناء اؼبعايَت اؼببدئيَّةُّ ،
آراء اؼبشاركُت حملاكر ثبلث:
كمكونااها (مراجعة اؼبلحق رقم ( )6من مبلحق
َّ .2
ملخص رؤيتهم النموذجيَّة للمدرسة ّْ
اؼبرحلة األكُف للبحث :الرؤية ،ص،)464 .
موشرااها اؼبتوافق عليها لتطبيق مواصفات "اؼبدرسة الفعَّالة"
ملخص آرائهم حوؿ اؼبعايَت ك ّْ
َّ .0
(( )Effective Schoolمراجعة اؼبلحق رقم ( )5من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحث:
إستمارة اؼبعايَت النهائيَّة ،ص،)450 .

موشرااها ،يف اؼبمارسات الًتبويَّة
ملخص األدلَّة اليت تشَت إُف مستول ربقُّق ىذه اؼبعايَت ك ّْ
َّ .3
ملخص مصادر
كالتعليميَّة (مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحثَّ :
اؼبعلومات من اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة يف البحث ،ص.)471 .
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ملخص مصادر اؼبعلومات البلزمة لعمليَّة
يتم اغبصوؿ ،بعد فرز مضموف االستمارات ،على َّ
ُّ

وبددىا اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبساعدة .يعترب ىوالء َّ
أف من شأف ىذه اؼبصادر أف
التقييم ،كاليت ّْ
توفّْر أكالن اؼبعلومات البلزمة لتحديد مستول ربقُّق ىذه اؼبعايَت يف كاقع اؼبدرسة ،كاليت ىي ثانينا دبثابة

أدلَّة حسيَّة تشَت إُف مدل ربقُّق اؼبعيار اؼبرتبط ّٔا يف كاقع اؼبدرسة .يهب ىمع ما قيل يف مصادر
اؼبعلومات ،يف ملف ثالث منفصل عن اؼبلفات األخرل اؼبتعلّْقة بالرؤية كباؼبعايَت ،كيكوف ملف
"ملخص
"ملخص مصادر اؼبعلومات" (مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحثَّ :
َّ
تكوف ىذا اؼبلف كي
مصادر اؼبعلومات من اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة يف البحث ،ص .)471 .ي َّ

وشرات ،يف الواقع اؼبدرسي،
عاما ،يساعد يف ربديد الدليل
اغبسي على ربقق اؼب ّْ
ّْ
يكوف ن
مرجعا ن
إستعدادا لتطبيق البحث التجرييب.
ن

يتم معها
لكل معيار كموشّْر ،ك ُّ
ُّ
يتم بعد الفرز األخَت ،إستخراج مصادر صبع اؼبعلومات ّْ
قسم بتعبَت آخر ،مصادر اؼبعلومات
اختيار نوع الدليل الذم يساعد على إهباده يف كاقع اؼبدرسة .تي َّ
إُف ثبلثة أنواع من اؼبصادر ىي :اؼبقابلة ،دليل اؼبشاىدة ،كربليل الوثائق أم اؼبنشورات كاحملفوظات
ملخص مصادر اؼبعلومات من
كاؼبلفات (مراجعة اؼبلحق رقم ( )7من مبلحق اؼبرحلة األكُف للبحثَّ :
وشرات حبسب ىذا التقسيم ،كيرب َّدد
اؼبدارس اػبمس اؼبشاركة يف البحث ،ص .)471 .تيفرز اؼب ّْ
كل فئة يف و
ملف منفصل ،فئة اؼبقاببلت أك
الفئات اليت يبكن أف تكوف دليبلن لوجودىا ،كتوضع ُّ
آّموعات اؼبرَّكزة لوحدىا ،كفئة اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة يف ملف آخر ،كالوثائق يف ملف أخَت.

يتم تنويع مصادر اؼبعلومات ،سباشينا مع مبوذج التقييم الذايت التشاركي ،لتشمل فبثلُت عن
ُّ
صبيع فئات آّتمع اؼبدرسي ،أم األىل ك ّْ
اػبرهبوف ،كأعضاء آّلس اإلدارم ،كىيئة التنسيق
كاإلشراؼ ،كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كالتبلميذ ،كىذا يضمن إدخاؿ أصوات أعضاء ىذه الفئات
كآرائهم حوؿ أداء مدرستهم يف عمليَّة التقييم.
ييعتمد خبلؿ ىذا اؼبسار يف اؼبرحلة الثانية للبحث ،على آّموعات اؼبرَّكزة للتوافق مع
يتم التشاكر مع اإلختصاصيُّْت
اؼبشاركُت على مفهوـ مضموف اآلراء أكالن ،كعلى َّ
ملخصها ثانينا .كما ُّ
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يتم توثيق ما يتعدَّؿ من
اؼبشرفُت على األطركحة ،كالتوافق معهم على التعديبلت البلزمة للمضموفُّ .
مفصل ،كحبسب مراحل اؼبناقشات ،يف ملف خاص ،كتيربَّر أسباب التعديبلتّٔ .ذا،
بنود بشكل َّ
ككل ،كتصبح جاىزة
تتَّػخذ اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها شكلها النهائي ،كتيعتمد كمعايَت تعكس كاقع اؼبدرسة ٌ

أيضا منطل نقا أساسينا يف تقييم
كمكونااها
ربكيما دقي نقا َّ
لتكوف أداة لتحكيم اؼبدرسة ّْ
كمفصبلن .كتيعتمد ن
ن

أداء اؼبدرسة التجريبيَّة يف اؼبرحلة الثانية للبحث ،كييستخدـ مضموف بنودىا لتحديد أدكات التحكيم
الواجب استخدامها.

نشَت ،يف اػبتاـ ،إُف َّ
موشرااها تعطي أفراد آّتمع اؼبدرسي اؼبشاركُت
أف مسَتة بناء اؼبعايَت ك ّْ
فرصا للمشاركة الفعليَّة يف عمليَّة
يف األطركحة معٌت
ن
جديدا ؼبسَتاهم التعليميَّة كالًتبويَّة ،كتوفّْر ؽبم ن
موشرات
يتم التعاكف معهم على بناء ّْ
تغيَت كاقعهم الًتبوم كبالتاِف تطوير مدرستهم كربسُت أدائهاُّ .
اؼبعايَت كالتوافق عليها كعلى مضموهنا كمرجع أساسي يف توصيف "اؼبدرسة الفعَّالة" ( Effective

.)School
-2

نتائج المرةلة الثانية للبحث :نتائج تقييم المدرسة التجريبيَّة ()Pilot School
أ) تحكيم المعايير و ّْ
مؤشراتها
 .1الجدول رقم  :7المعيار األول

أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة

ال يحقق

المؤشّْرات

()1

 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة ،كرسالة منفتحة ،كأىداؼ عمليَّة ؿبدَّدة تسهم يف قباح تبلميذىا
كتفوقهم.
ُّ
 -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة كتربويَّة تقوـ على التعاكف كالتنظيم

التفهم.
كالتنسيق ك ُّ

تسهل التواصل بُت األفراد كاألقساـ ،كتنظّْم عملهم
 -3للمدرسة رؤية قابلة للتطبيق كمعلنة للجميع ّْ
اعبماعي.
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x
x
x

يقترب
()2

يحقق
()3

ربوؿ اؼبدرسة بيئتها إُف بيئة حياة إجتماعيَّة آمنة ،يسودىا جو إهبايب من االستقرار كاألماف
ّْ -4
النفسي كاعبسدم كاالجتماعي ،كتوفّْر للتبلميذ بيئة تعليميَّة ؿبفّْزة تراعي مستويات االختبلؼ لديهم،
كتسهل عمليَّة التعاكف كاؼبساندة كالدعم من زمبلئهم كمن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة فيها.
ّْ
معا ،ك ُّ
التفكر ،كاؼبشاركة ،كاالكتشاؼ،
 -5يف اؼبدرسة مناخ داعم ّْ
يشجع األفراد على التواصل ن
كالتعلُّم.

x
x

بالتفهم كالثقة كاإلنتماء كالرعاية
 -6يعمل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاألىل جبو عائلي يتميَّز ُّ
التطور.
كاؼبهنيَّة كالتفاىم كالتعاكف كالتنظيم ّْ
يودم إُف قباح العمل الًتبوم كاستمرار ُّ

x

ؾبهزة لتحقيقو.
دبكونااها مع النجاح كىي َّ
 -7تتآلف بيئة اؼبدرسة ّْ

x

قيما كاضحة تشمل :احملبة كاغبريَّة كالعدالة كالبلعنف كحب الوطن كقبوؿ اآلخر
َّ -8
تتبٌت اؼبدرسة ن
اؼبختلف ،كالتطلُّب ،كااللتزاـ ّٔا كوسيلة للتواصل كالتعاكف يف اؼبدرسة كيف آّتمع.
تتبٌت اؼبدرسة معايَت "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" كتطبّْق مبادئو اليت تقوـ على مهارات التواصل كالدعم
َّ -9

x

كالتعاكف كالعمل الفريقي كمفهوـ اؼبشاركة يف القيادة.

x

 -10تعتمد اؼبدرسة معايَت تعليميَّة مستوحاة من اؼبعايَت الًتبويَّة العاؼبيَّة ،تنسجم مع كاقعها ،كتكوف
شاملة ككاضحة كقابلة للتعديل.

x

 -11ربدّْد اؼبدرسة أىدافها مسب نقا كتضع آليات عمل ككسائل ناجعة لتحقيقها تتكيَّف مع
اؼبتغيَّْتات.

x

وبوؿ األفراد الرؤية كاألىداؼ إُف عمليَّات كإجرائيَّات تربويَّة كتعليميَّة شاملة.
ّْ -12

x

كبالتصرؼ حبسب
 -13يلتزـ صبيع اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ بتطبيق النظاـ الداخلي
ُّ
معايَت سلوكيَّة كاضحة كؿبدَّدة كمعلومة.
 -14تأخذ اإلدارة بآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل ،غبل اؼبشكبلت كربسُت أكضاع التبلميذ
األكاديبيَّة.
المجموع

x
x
10

4

صفر

المصدر :من إعداد الباةثة

تتضمن ىذه
يتناكؿ اؼبعيار األكؿ موضوع إنشاء ثقافة مدرسيَّة كاضحة كمًتابطة كداعمةَّ .
الثقافة القيم ،كاؼبفاىيم ،كاؼبعتقدات ،كاؼببادئ ،كالفلسفات ،كاالفًتاضات ،كالتوقُّعات ،كاالذباىات،
ّْ
كتشكل اإلطار السلوكي الذم يقوـ بو
كاؼبعايَت اليت تربط أفراد آّتمع اؼبدرسي يف بوتقة مشًتكة،
األفراد ضمن ىذه اؼبفاىيم اؼبشًتكة .يسهم مضموف الثقافة اؼبدرسيَّة يف توجيو سلوؾ أفراد آّتمع
َّ
كيتحكم يف طريقة أدائهم التعليمي كالًتبوم ،كيف ربديد مسار نسق اؼبدرسة
تصرفااهم
اؼبدرسي ك ُّ
الًتبوم .يشتمل مضموف اؼبعيار األكؿ اؼبرتبط بإنشاء الثقافة اؼبدرسيَّة الواضحة على مضامُت اؼبعايَت

كتوجو
األخرل .بتعبَت آخر ،ذبمع ثقافة اؼبدرسة يف ظلّْها مواضيع اؼبعايَت اؼبطركحة من جهةّْ ،
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مسارىم ضمن النسق الًتبوم اػباصة باؼبدرسة ،كربدّْد من جهة أخرل نوعيَّة التعاطي مع ىذه األمور
الًتبويَّة اليت تتبناىا اؼبدرسة ،ؽبذا يظهر ىذا اؼبعيار شامبلن دبواضيعو.
تتكوف الثقافة اؼبدرسيَّة ،مع الوقت ،نتيجة التفاعل اغباصل بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي،
َّ
كبطريقة حلّْهم للمشاكل اليت تواجههم كالتحديَّات اليت تعًتض مسَتاهم الًتبويَّةَّ .
أيضا من
تتشكل ن
طريقة تفكَتىم ،كمشاعرىم حياؿ األمور اليت يواجهوهنا ،كالتحديّْات اليت تعًتضهم ،كتوثّْر على

تصرفااهم كتطبعها يف مبوذج خاص ّٔم .ذبعل ىذه التأثَتات من البيئة اؼبدرسيَّة كحدة مًتابطة
طبيعة ُّ
ّٔيكلها التنظيمي ،كبأىدافها الًتبويَّة ،كمناىجها التعليميَّة ،كأنظمتها الداخليَّة ،كبراؾبها التدريسيَّة،
كأنشطتها الثقافيَّة ،كفبارسااها اليوميَّة ،فتعطيها خصوصيَّتها كفراداها.
اهدؼ الثقافة اؼبدرسيَّة إُف ربديد رؤية اؼبدرسة كتنفيذىا ،كتعترب اغبجر األساس يف إحداث

التغيَت كالتطوير لعمليَّيت التعلُّم كالتعليم .ترتبط عمليَّة التغيَت الًتبوم َّ
بكيفة تفكَت أفراد اؽبيئة
التعليميَّة ،كدبا يفعلوف باعتبارىم اؼبرتكز األساس يف ربديد طبيعة الثقافة اؼبدرسيَّة لتطوير األداء
اؼبدرسي .تكوف الثقافة اؼبدرسيَّة كاضحة كمًتابطة بقدر ما يتوافق مضموف ىذه الثقافة مع أىداؼ
اؼبدرسة الًتبويَّة كمساندة ؽبا.
موسسة
تتَّسم الثقافة اؼبدرسيَّة اليت تقًتحها األطركحة ،بثقافة ترتكز على ربويل اؼبدرسة إُف َّ

تعلُّميَّة ( )Learning Organizationتتمحور حوؿ فكرة قابليَّة صبيع من فيها للتعلُّم ،كفكرة
التعلُّم الذم ىو عمليَّة متواصلة تستمر مدل اغبياة .تسمح ىذه الثقافة بإتاحة كقت و
كاؼ للتعلُّم
كتشجع على التواصل اؼبفتوح لتحديد القواسم اؼبشًتكة يف ما بينهم ،كتعتمد
ألفراد آّتمع اؼبدرسي،
ّْ
كتومن فرص النجاح
اؼبشاركة يف القرارات كالتشارؾ يف القيادة ،كترّْكز على العمل الفريقي التعاكينّْ ،
كتعزز ركح الثقة كاؼبعنويات العالية كاؼبغامرة.
من خبلؿ اعتماد سياسة الدعم كالتمكُت ؽبمّْ ،
موشراتو ،أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما
تعتمد الباحثة ،لتقييم ىذا اؼبعيار ك ّْ
اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كأفراد ىيئة التنسيق
ىي استبياف للتبلميذ ،كأسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
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كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كاألىل كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .ال يتحقَّق ،يف
موشرات اؼبعيار األكؿ اؼبتعلّْق ببناء ثقافة داعمة كمًتابطة ،حبسب متطلّْبات الثقافة
اؼبدرسة ،مضموف ّْ
التشاركيَّة الداعمة اليت ترتكز عليها مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كثقافة التعلُّم اؼبستمر.
-1.1

رؤية المدرسة ورسالتها وأىدافها التعليميَّة:

يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼبوشّْر األكؿ كالثاين كالثالث الذم يتناكؿ رؤية اؼبدرسة اؼبشًتكة
كارتباطها باألىداؼ احملدَّدة القابلة للتطبيق ،اليت تسهم يف قباح التبلميذ ،ؽبو أمر يتحقَّق جزئينا،
كيبيل أكثر إُف عدـ التحقُّق حبسب نتائج التقييم الواردة يف اعبدكؿ أعبله ،كحبسب ما نتج عن آراء
التبلميذ (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 20أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :نتائج اعبدكؿ األكؿ لفرز
استبياف التبلميذ ،ص .)545 .تيظهر آراء األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف رؤية اؼبدرسة متوفّْرة
يتعرفوف على مضموهنا كيتناقلوهنا بعفويَّة كحبسب ما درجت عليو
كلكنَّها غَت كاضحة ؽبم ،حبيث َّأهنم َّ

فبارسااهم اليوميَّة كعادااهم .يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق بدكرىم َّ
أف للمدرسة رسالة تربويَّة شاملة تتجلى
كتفوقهم يف االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة .ال تتحقَّق
باىتماـ أفراد آّتمع اؼبدرسي بنجاح تبلميذىا ُّ
ألف أفراد آّتمع اؼبدرسي قد اعتربكا َّ
وشرات َّ
أف الرؤية كالرسالة يبارسهما األفراد بعفوية،
ىذه اؼب ّْ
مكونات اؼبدرسة ،كيتناقلوهنما بشكل تلقائي ،كحبسب ما درجت عليو عادااهم
كيتغلغبلف يف ّْ
الًتبويَّة .توّْكد معاينة الوثائق الرؤية الًتبويَّة للمدرسة غَت منشورة يف نص متكامل كاضح ،كال تندرج
يف مشركع تربوم منظَّم ،كمتكامل األىداؼ ،لذلك كؽبذه األسباب اؼبذكورة تعترب األطركحة َّ
أف

وشرات الثبلث ال يتحقَّق يف اؼبدرسة.
مضموف ىذه اؼب ّْ
معا ،فهو أمر ال
َّأما عبهة الرؤية االسًتاتيجيَّة الشاملة كاليت تقوـ على التعاكف كالتنسيق ن
أيضا ،حبسب ما توّْكده آراء األفراد .يوّْكد غياب العمل اعبماعي ،كالتنسيق التعاكين بُت أفراد
يتحقَّق ن
موحد .تيظهر
آّتمع اؼبدرسي تقييم اؼبعيار العاشر الذم يتناكؿ موضوع إنشاء فريق عمل تعاكين َّ

مشركع تعاكين
نتائج تقييم ىذا اؼبعيار كجود جهود تعاكنيَّة فرديَّة عديدة ،كلكنَّها ال تنضوم ضمن
و
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موحد أك ضمن فريق عمل تعاكين بل تصنَّف ضمن مبادرات فرديَّة تفرضها ظركؼ معيَّنة .ؽبذا
َّ
ليست اؼببادرات عمبلن تعاكنيِّا دبعناه العلمي َّ
ألهنا ال ذبمع أفراد آّتمع اؼبدرسي ّٔدؼ كاحد كاذباه
مشًتؾ كاضح.
صبيعا على َّ
يوحداف آّموعات ضمن مبادئ
أف الرؤية كالرسالة نبا عنصراف ّْ
يتوافق اؼبشاركوف ن

كيصوباف االسًتاتيجيات يف مشركع كاحد متكامل
وحد،
مشًتكة ،كثقافة كاحدة ،كطموح م َّ
ّْ
األىداؼ .يصف أفراد آّلس اإلدارم كأفراد ىيئة التنسيق َّ
ذبمع اؼبدارس
أف مدرستهم جزء من ُّ
التجمعات ،كاليت تًتَّكز على
اػباصة يف لبناف ،كبالتاِف تتبٌت الرؤية الًتبويَّة العامة اليت تنادم ّٔا ىذه ُّ
كنفسا ،كىي برأيهم رؤية قابلة للتطوير كالتعديل كف نقا
تربية اإلنساف تربية شاملة ن
جسدا كعقبلن ن
كركحا ن

اؼبتغَتاتَّ .أما رؤية اؼبدرسة فهي رؤية كاحدة ككاضحة اؼبعاَف تًتجم يف العي
للظركؼ ك ّْ

حبسب رأم

أفراد آّلس اإلدارم ،يف حُت يعترب اؼبشاركوف اآلخركف َّأهنا مبهمة كغَت كاضحة َّ
ألهنا غَت منشورة
كغَت معلنة رظبينا .كيهبمع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،على َّ
أف الرؤية كنص مطبوع غَت متوفّْرة كغَت مكتوبة،

كبالتاِف أىدافها غَت كاضحة ،بل يستنتجوهنا من اؼبمارسات اليوميَّة ،كاإلجتماعات العامة،
كالنشاطات الًتبويَّة.
غموضا على مفهوـ الرؤية ،تناقض اآلراء حوؽبا ،ففي حُت يوضح أفراد
كما يزيد الغموض
ن
آّلس اإلدارم َّ
يتم خبلؿ اإلجتماعات العامة للهيئة التعليميَّة ،يف
أف اإلعبلف عن رؤية اؼبدرسة ُّ
سبهد اؽبيئة اإلداريَّة ؽبذا اللقاء باجتماع سابق مع شركة تربويَّة خاصة ربدّْد
مستهل العاـ الدراسيّْ .
ّْ
معها اؼبوضوع العاـ لتعلنو يف االجتماع اؼبذكور .يعترب أفراد آّتمع اؼبدرسي َّ
أف موضوع السنة
ليحولوىا
الدراسيَّة ال ييعلن أنَّو الرؤية ،بل وبمل قيمة إنسانيَّة أك تعليميَّة أك تربويَّة تيفرض عليهم ّْ
إجراءات عمليَّة كتعليميَّة خبلؿ العاـ الدراسي ،كال ييعلن عن ىذا اؼبوضوع على أنَّو الرؤية .يكوف
مهمة اإلعبلف عن ماىيَّة اؼبوضوع اؼبختار ،كتشرح حيثيَّاتو من خبلؿ معلومات
للشركة اؼبذكورة َّ
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مستفيضة عنو يف ؿباضرات ـبتلفة كمنفصلة ،لؤلىل كألفراد اؽبيئة التعليميَّة كللتبلميذ ،تتوزَّع ضمن
سلسلة ؿباضرات على مدار العاـ الدراسي.
كل شخص ّٔدؼ ـبتلف
بناءن على ىذا الوضع القائم ،يكوف للرؤية أكجو ّْ
متنوعة يربطها ُّ
عن اآلخر رغم تكامل ىذه األىداؼ ،حبسب ما توّْكده آراء األفراد .كالدليل على عدـ كجودىا
مكتوبة ،جهل األفراد اعبدد ؼبضموف الرؤية ،كلرسالة اؼبدرسة كلسياستها كأىدافها كنظامها الداخلي.
كىذا الوضع ،يسبّْب ؽبم اإلرباؾ كالضياع كالتقصَت غَت اؼبقصودَّ ،
ألهنم ال يعلموف ما ىو اؼبتوقَّع،
كوباكلوف أف يكتشفوا ذلك بأنفسهم من خبلؿ مراقبة اآلخرين ،كاالستيضاح منهم حوؿ اؼبطلوب.
نص رؤية اؼبدرسة كرسالتها كعدمو،
تتضارب أفكار أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كاػبرهبُت حوؿ كجود ٌ

فمنهم من يقوؿ َّأهنا موجودة يف الصفحة األكُف ؼبفكرة التلميذ ،كيعتربىا آخركف َّأهنا النظاـ الداخلي
ليس إالَّ ،يف حُت يربط بعضهم الرؤية الًتبويَّة باؼبشركع الًتبوم كبعمليَّة التوجيو اليت تًتجم يف
نشاطات ضمن اؼبشركع التعليمي .يعمل أفراد اؽبيئة التعليميَّة خبلؿ العاـ الدراسي على ترصبة
اؼبوضوع اؼبطركح أك ما يعتربكنو رؤية اؼبدرسة ،يف أعماؿ تربويَّة كثقافيَّة كتعليميَّة كخبلؿ اؼبناسبات
يلف كجودىا.
اؼبدرسيَّة االحتفاليَّة كالنشاطات اؼبوظبيَّة .توّْكد اآلراء غياب الرؤية بسبب الضبابيَّة اليت ُّ
مطبوعا كما يوّْكده اؼبشاركوف يف
نص رؤية اؼبدرسة كرسالتها
ن
نص اؼبشركع الًتبوم يغيب معو ٌ
فبغياب ٌ
آّموعات اؼبرَّكزة ،كتيظهر معاينة الوثائق َّ
مسودة اؼبشركع الًتبوم متوفّْر يف مكتب مديرة اؼبدرسة
أف َّ
كلكنَّو غَت منشور.
يتوافق أفراد اؽبيئة التعليميَّة كآّلس اإلدارم كاألىل كالقدامى على َّ
تغَتت
أف رؤية اؼبدرسة قد َّ
كربولت من إرساليَّة دينيَّة ،إُف
طبيعتها ،على ّْ
حد قوؽبم ،بسبب موقع اؼبدرسة اعبغرايف كالديبوغرايفَّ ،
موسسة تربويَّة زبدـ اإلنساف كمواطن لبناين ،كتعمل على تنشئتو بشكل متكامل ،فكريِّا كنفسيِّا
َّ
كاجتماعيِّا ككطنيِّا ،كتنمي مواىبو ليكوف مثاالن يف ؾبتمعو ،ك ّْ
ؿبق نقا ذاتو .توّْكد ،من جديد ،معاينة
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كنص رسالة اؼبدرسة كاؼبشركع
نص الرؤية ُّ
الوثائق ،غياب نص يعكس قوؽبم ىذا ،حبيث يغيب ُّ
الًتبوم.
يعترب بعض من أفراد اؽبيئة التعليميَّةَّ ،
ؼ يتناقلونو شفويِّا ،كهنج يبارسونو بعفويَّة.
أف الرؤية عيٍر ه

ييبلى عليهم موضوعو ،خبلؿ االجتماع العاـ ،يف بداية العاـ الدراسي ،كيينظَّم تنفيذه ضمن اؼبشركع

أيضا ،شهادة حيَّة ،يلمسوهنا من خبلؿ رأم األىل باؼبدرسة،
التعليمي .الرؤية بالنسبة إليهم ،ىي ن
اػبرهبُت من التبلميذ عندما يصَتكف يف اؼبرحلة اعبامعيَّة .يربط بعضهم الرؤية بتطوير اؼبدرسة
كرأم ّْ
عامة ،كيربطها بعضهم اآلخر بالًتكيز على التلميذ ألنَّو ىدؼ عملهم األكؿ ،كهيئة تعليميَّة .كدكرىم
كل تلميذ إُف تكامل شخصيَّتو كتنمية قدراتو ،كاكتساب ثقافة
بذلك ،أف يتعاكنوا مع اإلدارة ،ليصل ُّ

عامة ،كبالتاِف إُف النجاح يف حياتو الًتبويَّة كالعلميَّة كاليوميَّة .يعترب بعضهم اآلخر َّ
تتبٌت
أف اؼبدرسة ٌ
رؤية التميُّز ،كيتجلٌى ذلك من خبلؿ نتائج االمتحانات الرظبيَّة ،كاؼبباريات العلميَّة كالثقافيَّة كالرياضيَّة
يتفوقوف .يف حُت يعترب آخركف َّ
أف أىدافها تطاؿ العمل على أف يكتسب
اليت يشارؾ التبلميذ فيها ك َّ
التبلميذ ثقافة كاسعة ،كأف يكونوا مواطنُت صاغبُت ،مث ٌقفُت ،متعايشُت مع اآلخر اؼبختلف،
كل مفيد ،كديبقراطيٌُت .ىبتم أحد أفراد ىيئة التنسيق كيقوؿ دبا معناه أ َّف الرؤية
كمنفتحُت على ّْ
كل أفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة ،يف اؼبدرسة ،كيتعاكنوف يف ما بينهم
مشركع متكامل ينخرط فيو ُّ

تطور .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف ىناؾ
كل ُّ
كل جديد ك ّْ
دكما إُف مواكبة ّْ
كفريق كاحد ،يسعى ن
لكن كيفيَّة ارتباطها
صدل لبعض من ىذه األمور يف اؼبمارسات اليوميَّة بُت بعض من األفراد ،ك َّ
بالرؤية أك باؼبشركع الًتبوم ،أمر غَت كاضح.
وبصر األىل كاػبرهبوف رؤية اؼبدرسة كرسالتها باألمور اؼبرتبطة بالتبلميذ معتربين َّأهنما اػبط
األساسي الذم تستوحي منو اؼبدرسة أىدافها الًتبويَّة ل ّْ
تحققها يف السلوكيَّات كاؼبمارسات،
الًتبوم
ٌ
ٌ
كتًتصبها أىدافنا تعلُّميَّة أكاديبيَّة .تسعى اؼبدرسة ،من خبلؿ ترصبتهما يف كاقعها الًتبوم إُف تطوير

بكل أبعادىا .يعترب بعضهم اآلخر
تنمي شخصيَّهم ّْ
التبلميذ ،كإُف إعداد جيل متوا وز يف بيئة سليمة ٌ
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َّ
أف الرؤية تًتجم من خبلؿ العمل على احًتاـ النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة كتطبيقو ،كيف النتائج الًتبويَّة
التعلُّميَّة ،كالكفايات كاؼبهارات اؼبرتبطة باألبعاد السلوكيَّة كاؼبعرفيَّة ،لدل التبلميذ .يعًتض بعضهم
اآلخر ،كيقوؿ أنَّو يف الواقع ال تنعكس الرؤية عبهة تطوير التبلميذ يف اؼبمارسات َّ
ألف ىناؾ أفراد من
غبل مشاكلهم اليوميَّة
اؽبيئة التعليميَّة كالنظَّار يتعاملوف مع التبلميذ بفوقيَّة كبقساكة غَت معهودة ّْ
كاؼبدرسيَّة .يف حُت يقوؿ البعض اآلخر َّ
نص مكتوب لرؤية اؼبدرسة ،يقلّْل من القدرة
أف عدـ كجود ٌ
على ربليلها كتقييم مستول تطبيقها .لذلك هبد األىل كالقدامى أنَّو من الصعب الكشف عن

النواحي اليت تيًتجم فيها الرؤية ،فمنهم من يوّْكد كجودىا يف مفكرة التلميذ ،كمنهم من يعترب َّأهنا
متداكلة شفوينا بُت األىل كأفراد آّتمع اؼبدرسي ،كيسبارس بشكل عفومَّ ،
كألهنا غَت مكتوبة يشؤّا

الغموض.

وشرات العاشر ،كاغبادم عشر ،كالثاين عشر ،كالثالث عشر ،الذم
يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼب ّْ
يرّْكز على أنبيَّة ربويل الرؤية إُف أىداؼ كاقعيَّة سهلة التطبيق كعمليَّات إجرائيَّة تعلُّميَّة شاملة تتكيَّف
مع اؼبتغيَّْتات ،كتراعي حاجات التبلميذ اػباصة ،ؽبو أمر يتأرجح بُت التحقُّق اعبزئي كعدـ التحقُّق
حبسب نتائج التقييم الواردة يف اعبدكؿ أعبله ،كحبسب ما تكشفو معاينة الوثائق اؼبرتبطة بتنظيم
األمور األكاديبيَّة كالتعليميَّة .كالدليل على َّ
يتم
أف مضموف ىذه اؼب ّْ
وشرات ال يتحقَّق ىو أنَّو ال ُّ
تصميمها ضمن مشركع تربوم شامل كمتكامل ،بل ضمن مشاريع قصَتة األمد .توّْكد اؼبشاىدات
اؼبيدانيَّة كمعاينة دفاتر ربضَت الدركس كجداكؿ توزيعها السنوم ،كالفصلي ،كالشهرم ،كاألسبوعي،
كاليومي َّ
وبولوف األىداؼ إُف عمليَّات تربويَّة كإجرائيَّات تعلُّميَّة ،كلكنها
أف أفراد اؽبيئة التعليميَّة ّْ
أىداؼ ترتبط باؼبنهاج التعليمي كليس ؽبا أم عبلقة مباشرة ،أك أقلَّو عبلقة كاضحة ،بأىداؼ رؤية
اؼبدرسة كرسالتها .ال تندرج ىذه اإلجرائيَّات ضمن مشركع تربوم ()Projet d’établissement

كاضح اؼبعاَف ،بل ضمن تصاميم تربويَّة كما أظباىا أفراد ىيئة التنسيق ،تينظّْمها سنوينا ؾبموعات
تضم أفراد ىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة دبختلف مواد تدريسهم .ييشرؼ أفراد ىيئة
متعدّْدة ُّ

التنسيق ،كلّّ ضمن مهامو ،على توزيع األىداؼ كربويلها إُف إجرائيَّات تعلُّميَّة ؿبدَّدة بالتعاكف مع
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أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كينظّْموهنا ضمن جداكؿ سنويَّة كفصليَّة ،كشهريَّة ،كأسبوعيَّة ،كيوميَّة .كوبتفظ
مرجعا أساسيِّا يعتمدكف على مضموهنا يف ربضَت دركسهم
األفراد بنسخ عن ىذه اعبداكؿ لتكوف ن
اليوميَّة ،حبسب ما تكشفو اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة .نشَت إُف َّ
أف التحضَت اليومي تفاكت شكلو
كمضمونو بتفاكت كفاءة أفراد ىيئة التدريس كاختبلؼ متطلّْبات أفراد ىيئة التنسيق ؽبم .تكشف

اؼبفصلة اليت صدرت عن اؼبركز
معاينة الوثائق كجود دليل "مناىج التعليم العاـ كأىدافها" اعبديدة ك َّ
الًتبوم للبحوث كاإلمباء يف العاـ  ،1997كىو يف متناكؿ أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،يعودكف إُف مضمونو
يدرسوف.
لتنظيم التوزيع السنوم للمادة اليت ّْ
َّأما عبهة موضوع إرتباط تطبيق النظاـ الداخلي بالثقافة اؼبدرسيَّة اؼبتعارؼ عليها كما إذا
كانت مواصفاتو تعكس ىذه الثقافة ،ؽبو أمر يتحقَّق جزئينا حبسب نتائج التقييم الواردة يف اعبدكؿ
أعبله .تيظهر معاينة الوثائق اؼبتوفّْرة يف اؼبدرسة ،كاؼبرتبطة ّٔذا اؼبوضوع َّ
أف النظاـ الداخلي للمدرسة
منشور على الصفحات األكُف ّْ
ؼبفكرة التبلميذ .يعمل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،منذ بداية العاـ
نص
الدراسي ،على قراءة مضموف النظاـ كشرحو كي يسهل على التبلميذ تطبيقو كالعمل بو .وبدّْد ُّ
النظاـ الداخلي حبسب رأم األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة صبلة اؼبمارسات السلوكيَّة اليت تسعى
اؼبدرسة إُف دؾبها يف حياة التبلميذ كربويلها إُف هنج حياة نظاميَّة .لكنَّهم وبصركف مفهوـ النظاـ
الداخلي كيربطونو بواجبات التبلميذ عبهة تقيُّدىم بو ،كيغفلوف عن ربطو بسائر أفراد آّتمع اؼبدرسي
كدبا قد ينتجو من نظاـ كانسجاـ كثقافة بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي .تيظهر معاينة الوثائق غياب دليل
يتضمن الئحة حبقوقهم ككاجبااهم ،كمن شأنو أف يساعدىم على التمُّرس على
خاص بالتبلميذ َّ
كينمي فيهم ركح اؼبسوكليَّة حبيث يصبحوف أعضاء فاعلة يف اؼبدرسة كآّتمع كالوطن
تطبيق النظاـّْ ،
جوا يساعدىم على اعتبار كتقدير القيم اإلنسانيَّة ،كالثقافيَّة
كالعاَفّْ .
يكوف ىذا النٌسق ( )Systemن
تنمي فيهم التفكَت الصحيح كالفهم العميق للعي اؼبشًتؾ ،ك ّْ
سبكنهم من
كالًتبويَّة كالدينيَّة اليت ّْ
اكتشاؼ مواىبهم كإمكانااهم كربقيق كياهنم بشكل متكامل .تكشف معاينة الوثائق كجود كتيّْب
وبمل عنواف "دليل التبلميذ" متوفّْر كوثيقة يف أرشيف اؼبدرسة كلكنَّو ليس دبتناكؿ التبلميذ كىو غَت
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مستعمل يف اؼبدرسة منذ سنوات عديدة لسبب ؾبهوؿ .كذا ىو حاؿ الكتيّْب الذم وبمل عنواف
"دليل اؼبعلّْم" ،كقد َّ
أكد الكثَت من أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق كجوده ،كلكنَّو غَت متوفّْر
يف أدراج أرشيف اؼبدرسة ،بل وبتفظ بو بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة القدامى يف اؼبدرسة.
-1.2

مناخ مدرسي آمن وإيجابي:

وشرات الرابع كاػبامس كالسادس كالسابع كالرابع عشر الذم يشدّْد
يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼب ّْ
يشجع على التواصل بُت األفراد،
جو إهبايب ّْ
على أنبيَّة أف تكوف بيئة اؼبدرسة بيئة حياة آمنة يسودىا ّّ

سهل التعاكف كاؼبساندة كالدعم بُت األفراد ،كيوفّْر للتبلميذ كعبميع
كوبفّْز عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كي ّْ
أفراد آّتمع اؼبدرسي بيئة تعلُّميَّة ربفّْز لديهم التعلُّم اؼبستمر ،كتراعي مستويات االختبلؼ لديهم،
كىذا أمر ال يتحقَّق حبسب ما ُّ
تدؿ عليو نتائج التقييم الواردة يف اعبدكؿ أعبله .نشَت إُف َّ
أف ىناؾ

خصوصا تلك اليت يشَت إليها اؼبعيار الثامن كاليت يرتبط موضوعها
موشرات يتحقَّق مضموهنا جزئينا،
ّْ
ن
بسلَّم القيم اإلنسانيَّة كاالجتماعيَّة اؼبتعارؼ عليها .يصف أفراد آّلس اإلدارم كأفراد ىيئة التنسيق
خصوصا اؼبختلف ،كتسعى
التقرب من اآلخر
جو اؼبدرسة أنَّو جو إهبايب تسوده َّ
اؼبودة ،كاالنفتاح ،ك ُّ
ن

اؼبدرسة برأيهم ،إُف توفَت جو عائلي ،كتوطيد العبلقة بُت شرائح آّتمع اؼبدرسي كآّتمع .يربط
ىوالء أمر ربقُّق مضموف ىذا اؼبوشّْر باالكتفاء اؼبادم لؤلفراد ،كيعتربكف َّ
كل فرد يناؿ حقوقو اؼباديَّة
أف َّ
كاؼبعنويَّة حبسب موقعو كحبسب متطلّْبات الوظيفة اليت يبارسها .زبتلف اآلراء حوؿ ىذا اؼبوضوع حُت
مناخا
يصف بعض أفراد ىيئة التنسيق كاؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى مناخ اؼبدرسة كيعتربكنو ن

يسوده جو من الرظبيَّات كربكمو آّامبلت ،فالعبلقات األدبيَّة اإلجتماعيَّة العاديَّة برأيهم ىي سيّْدة
كيتمم
فكل فرد يف اؼبدرسة ّْ
يودم متطلّْبات كظيفتوّْ ،
اؼبوقف كسبتاز باللياقة كأدب اللقاء ليس إالَُّّ ،
اؼبطلوب منو ال أكثر كال أقل .يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف العبلقة اليت تربط أفراد آّتمع

اؼبدرسي يف ما بينهم مفقودة ،كتقتصر على األفراد الذين تربطهم صداقة أك معرفة سابقة كتكوف
خارج نطاؽ اؼبدرسة.
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أف مضموف اؼبوشّْر السادس يتحقَّق جزئينا َّ
تيظهر نتائج التقييم َّ
ألف أسباب قباح العمل
معا ،كيوطّْد مشاعر الثقة كالتفاىم بُت
الًتبوم ال ترتبط باعبو العائلي اؼبنظَّم الذم وبفّْز التمييز ن

كيعزز شعورىم باالنتماء ،كوبثُّهم على تأدية العمل الًتبوم كاألكاديبي دبهنيَّة ،كيوفّْر ؽبم
األفرادّْ ،
كل من
أجواء التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationلتحقيق أىداؼ النجاح ،بل ُّ
ينجح ،ينجح لوحده كيفشل لوحده.
كفرصا
َّأما عبهة أف يكوف يف اؼبدرسة سياسة دعم لؤلفراد ّْ
غبل مشكبلاهم كربسُت أكضاعهم ،ن

ؼبشاركتهم يف زبطيط كتنفيذ األمور الًتبويَّة كما يشدّْد عليو مضموف اؼبوشّْر الرابع عشر ،فهو أمر غَت
متوفّْر .فبحسب ما يصفو أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق عن فبارسات الدعم خبلؿ فًتات
التنسيق ،فهو أمر ال ينسجم مع مواصفات الدعم الًتبوم لؤلفراد ،كال يتناسب مع سياسة الدعم
نموم ( Supervision of
اليت ربدّْدىا مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كمفهوـ اإلشراؼ الت ٌ

خصوصا لؤلفراد
 .)Instructionلذلك ،يغيب الدعم دبفهومو الًتبوم عن أفراد اؽبيئة التعليميَّة،
ن
اغبديثي العهد ،كللذين يعانوف من صعوبات يف إدارة الصف .يعًتض بعضهم على ىذا التصريح

اؼبنسقوف بدعم أفراد اؽبيئة التعليميَّة بتشجيع من اإلدارة
كيوّْكدكف أنَّو يف بعض األقساـ ،يقوـ ّْ
خصوصا يف اللغة العربيَّة ،كالرياضيات ،كعلوـ اغبياة.
كمسوكلة القسم،
ن
يربط األىل كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد آّلس اإلدارم مفهوـ الدعم باللقاءات التوجيهيَّة

اليت تنظّْمها إدارة اؼبدرسة لؤلىل مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة حُت تدعو اغباجة إُف ذلك،
خصوصا ألكلياء التبلميذ اؼبتعثّْرين أك "اؼبشاغبُت" منهم ،كذلك كفق برنامج منظَّم ؽبذه الغاية.
ن
تضمن ىذه اللقاءات حبسب األىل ،كص نفا لوضع أبنائهم األكاديبي أك السلوكي ،كاقًتاح حل
ت َّ
مناسب لصعوبااهم ،ضمن جدكؿ زمٍت منظَّم .تكشف معاينة الوثائق اؼبرتبطة ّٔذا آّاؿ غياب أنواع
خصوصا
التوثيق اػبطي من إستمارات تقييم ،كتقارير ،كؿباضر اللقاءات ،كبرامج استلحاؽ ،كغَتىا،
ن

غبل مشكلة التبلميذ اؼبتعثّْرين .تيظهر اؼبشاىدات
تلك اليت تيثبت ما تَّ االتفاؽ عليو بُت الفريقُتّْ ،
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أف ىذه اللقاءات ترّْكز على اغبوارات الشفويَّة فقط ،كتيظهر معاينة الوثائق َّ
اؼبيدانيَّة َّ
أف اإلدارة تنظّْم
جداكؿ زيارات األىل ،لكنَّها زبتلف باختبلؼ حاجات األقساـ .تتوزَّع برامج قسم الركضات
بشكل أسبوعيَّ ،أما يف األقساـ األخرل ،فتتوزَّع دبعدَّؿ مرتُت يف الشهر الواحد .يعتمدىا أفراد اؽبيئة
التعليميَّة كسيلة إلطبلع األىل على أكضاع أبنائهم األكاديبي كالتعليمي ،كللتوافق معهم على طرائق
التدريس يف البيت ،كعلى إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة لصعوبااهم .ال يتناسب مضموهنا ،حبسب اؼبشاىدات
اؼبيدانيَّة ،مع حيثيَّات سياسة الدعم دبفهومها اغبديث بل يقتصر األمر ،كيف كثَت من األحياف ،على
حل مناسب للوضع ،كيبقى لؤلىل أف هبدكا
إطبلع األىل على كضع كلدىم اؼبتعثّْر دكف اقًتاح ّْ
اغبلوؿ ؼبشكبلت كلدىم.
يربط أفراد اؽبيئة التعليميَّة مفهوـ الدعم بازباذ قرارات ترفيع التبلميذ اؼبتعثّْرين دكف العودة
إليهم كاألخذ برأيهم .يشَت بعضهم إُف غياب كجو الدعم َّ
ألف القرارات النهائيَّة بالًتفيع ،أك بإعادة
خصوصا
الصف ،أك بتغيَت اؼبدرسة ،تصدر عن مديرة اؼبدرسة كتكوف ،أحيانا كثَتة ،ـبالفة لرأيهم
ن

تدين مستواه األكاديبي .يعترب ىوالء َّ
أف يف ذلك ـبالفة
ذباه تلميذ متعثّْر يكوف نصيبو الًتفيع رغم ّْ

خصوصا ك َّ
أف ىذا القرار
ألبسط قوانُت التعاكف كالعمل الفريقي بُت اإلدارة كأفراد اؽبيئة التعليميَّة،
ن
مرتبط بعملهم كبصبلحيَّااهم التعليميَّة.
يتحقَّق جزئينا مضموف اؼبوشّْر السابع الذم يتناكؿ موضوعو تآلف اؼبدرسة كجهوزيَّتها
للنجاح ،حبسب ما تظهره نتائج اعبدكؿ أعبله .يرتبط النجاح جبو اؼبدرسة العاـ الذم يتأثَّر بعناصر
عديدة مرتبطة بالتجهيزات اللوجستيَّة ،كاؼبنهاج ،كأنواع طرائق التدريس ،كالنمط القيادم اؼبسيطر،
كالتنظيم اإلدارم اؼبعتمد ،كاإلمكانات البشريَّة اؼبوظَّفةَّ .أما عبهة التجهيزات اللوجستيَّة يف اؼبدرسة
وشرات بشكل جزئي حبسب ما تكشفو اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ؼبرافق اؼبدرسة .تيظهر
فهي ربقّْق اؼب ّْ
اؼبشاىدات مبالغة يف كصف بعض القاعات ،كتناقض يف كصف بعضها اآلخرَّ .
أكد أفراد آّلس
اإلدارم َّ
ؾبهزة
أف قاعات الصفوؼ بأغلبيَّتها ،كاسعة كمضاءة ،كتتناسب ىندستها كالنشاطات ،كىي َّ
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بأنواع األثاث اغبديث الذم يتناسب كحاجات التدريس ،كباللوازـ الًتبويَّة كالتعليميَّة .يف حُت يتوافق
صبيع أفراد اؽبيئة التعليميَّة على َّ
أف اؼبدرسة تفتقر إُف قاعات النشاطات الداعمة ،كاؼبسرح ،كاؼبكتبة
باؼبواصفات العلميَّة اغبديثة ،كاؼبشغل ،كاؼببلعب الشتوية كالصيفيَّة ،كاؼبختربات العلميَّة الواسعة،
تبُت َّ
أف قاعات صفوؼ اغبلقة األكُف من
كاألجهزة اإللكًتكنيَّة البلزمة ،كغرفة الدمى
اؼبتحركة .ي َّ
ّْ
التعليم األساسي الثاين كالرابع كاػبامس ( )EB 2, 4, 5شكلها مستطيل ،كال تتعَّرض ألشعة
الشمس ،كالضوء خافت فيها بسبب كجود مبٌت يواجهها ،كيسبب موقعها اؼبواجو للمبٌت اآلخر
إنزعاج التبلميذ من األصوات الصادرة عن الصفوؼ اؼبواجهة لصفّْهم .تقتصر اؼببلعب على
مساحات تقليديَّة التجهيز من حيث عددىا كمساحتها كطريقة استعماؽبا ،كربتاج إُف صيانة كذبهيز
اغبر كاؼبطر ،كإُف ألعاب مناسبة لعمر التبلميذ .ربتاج اؼببلعب الشتويَّة بدكرىا إُف إعادة النظر
لتقي َّ
يف مساحتها فهي مكتظَّة بالتبلميذ ،كأصوات الضجيج يزعجهم ،كييشعرىم بالضيق كالغضب ،على

حد تعبَتىم.
ّْ

يف ما يتعلَّق باألثاث ،تيظهر اعبولة اؼبيدانيَّة على الصفوؼَّ ،
أف مقاعد بعض الصفوؼ ال
يتبلءـ كحجم كقياس التبلميذ كعمرىم ،كما َّ
أف ذبهيزات بعض الصفوؼ جيدة كبعضها ربتوم
احا ذكيَّة" ( Active
احا بيضاء حديثة ،كتغيب عن بعضها اآلخر ،كأضافت إدارة اؼبدرسة "ألو ن
ألو ن

نقصا يف غرؼ النشاطات
 )Inspireكاحد يف ّْ
كل قسم من أقساـ اؼبدرسة .تيظهر اؼبعاينة اؼبيدانيَّة ن
اؼبتنوعة ،يتوفَّر بعضها يف قسم الركضات ،كغرفة لنشاطات "اغبسيَّة اغبركيَّة"
ّْ
أيضا،
( )Psychomotricitéكللًتبية البدنيَّة ،كغرفة لؤلشغاؿ اليدكيَّة تستخدـ ص نفا للغة العربيَّة ن
كـبترب للكومبيوتر ،كغرفة للتلفزيوف ،كمكتبة كاسعة بدائيَّة التجهيز ،كتغيب ىذه الغرؼ عن باقي
األقساـ يف اؼبدرسة .توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كجود قاعة كاحدة كاسعة ،يذبرل فيها االجتماعات
العامة كاللقاءات كاالمتحانات كاالحتفاالت كالندكات كبعض النشاطات اؼبوظبيَّة ،بسبب غياب

صبيعا ،كىو ضيّْق اؼبساحة،
ـبتربا للعلوـ َّ
مسرح .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ن
يتضمن لوازـ العلوـ ن
أيضا ن
كيغيب اؼبخترب العلمي يف مبٌت الركضات .يتوزَّع ـبترب الكومبيوتر على أربعة غرؼ ،دبعدَّؿ كاحد يف
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نادرا ما
ّْ
كل قسم ،بتجهيزات حديثة ،ما عدا تلك اؼبوجودة يف قسم الركضات فبعضها قدمي .ن
اؼبتحركة" ( ،)Marionettesيف قسم الركضاتَّ ،
ألهنا بدائيَّة التجهيزات ،من
تيستعمل غرفة "الدمى ّْ
جهةَّ ،
كألف الغرفة متعدّْدة االستعماؿ للتلفزيوف ،كالشرائح الفوتوغرافيَّة.

من العوامل األساسيَّة اليت تسهم يف قباح اؼبدرسة ،إُف جانب التجهيزات اللوجستيَّة ،النمط
القيادم اؼبعتمد عبهة سبكُت العاملُت كتفويض بعض الصبلحيَّات ؽبم ،كتوظيف إمكانات اؼبوارد
البشريَّة يف اؼبدرسة ،كاستخداـ قدرااهم لتحقيق ىذا النجاح .ال يتحقَّق مفهوـ التمكُت يف اؼبدرسة،
بل تغيب سياسة الدعم ،حبسب ما يوّْكده أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كتتعارض آراؤىم حوؿ ىذا اؼبوضوع
كمفهومو .فمنهم من يقوؿ َّ
أف ىذه اػبدمة غَت متوفّْرة يف اؼبدرسة ال من جهة اإلدارة كبوىم ،كال من
خصوصا للمعلّْم(ة) اعبديد،
كيربركف قوؽبم ىذا بغياب عنصر التشجيع،
جهة أفراد ىيئة التنسيقّْ .
ن
كلذاؾ اؼبثابر .يوّْكدكف َّ
أف نظاـ اؼبكافأة ،أك احملاسبة اؼباديَّة كاؼبعنويَّة كالًتبويَّة كاؼبهنيَّة ،غائب عن
اؼبمارسات اإلداريَّة ،فاألمر سيَّاف برأيهم ،بُت أف يقوـ األفراد دبجهود لتطوير أدائهم أك ال يقوموف
بو .يضيف بعضهم اآلخر َّ
أيضا ،فمعاملة اإلدارة لبعض األفراد برأيهم ،ؾبحفة
أف اإلنصاؼ غائب ن

خصوصا عبهة عدـ اعتبار قدرااهم ،كعدـ فسح آّاؿ أمامهم الستخدامها حيث تدعو
حبقّْهم،
ن
اغباجة ،كعدـ تقدمي فرصة ؽبم للمشاركة الشخصيَّة يف تطوير اؼبدرسة .منهم من يعترب َّ
أف الدعم
منسق اللغة عبهة تنظيم مادة التدريس
موجود ،كيربطوف فبارستو باػبدمات التنسيقيَّة اليت يقوـ ّٔا ّْ
معهم.
تتضارب اآلراء حوؿ موضوع الشعور باالنتماء للمدرسة ،يشيد البعض بوجود جو تسوده
يعرب آخركف عن
صوصا ؼبن كاف تلمي نذا كىو اآلف زميبلن ،كال يزاؿ يف بداية مسَتتو التعليميَّةّْ .
احملبة ،خ ن
استيائهم كشعورىم بالغربةَّ ،
ألهنم أعضاء جدد يف اعبسم التعليمي يف اؼبدرسة ،فليس ىناؾ من

مرافقة مهنيَّة ؽبم ،كال دعم ال معنوم كال مهٍت .يشرح البعض اآلخر كيقوؿ َّ
أف العبلقات اليت تربط
األفراد يف ما بينهم تتفاكت حبسب أطباعهم كظركفهم اؼبستجدَّة ،فمنهم من ىو كدكد ،فتكوف
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بالتاِف عبلقاتو كديَّة مع اآلخرين ،كمنهم من ىو إنطوائي ،نراه منزكينا ،كآخر عدائي فيظهر مشاغبنا،
كمنهم من وبايب الوجوه ،لذا نراه يسَت مع اعبميع حبسب اعبو اؼبفركض ،كحبسب مصلحتو اػباصة.
يصف األىل كاػبرهبوف طبيعة العبلقات اليت تربط أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كاليت ربدّْد
مواصفات البيئة اؼبدرسيَّة على َّأهنا أجواء يسودىا االحًتاـ كالتقدير كاللياقةَّ .أما اعبو القائم بُت
عادم ،تغيب فيو اللقاءات االجتماعيَّة كالًتفيهيَّة
األىل كاػبرهبُت كفريق ينتمي إُف اؼبدرسة ،فهو ّّ
جو ٌ

اليت تساعد على التعارؼ ،كعلى توفَت جو من التعاكف بينهما .تقتصر ىذه العبلقات على بعض
يعرب األىل كاػبرهبوف عن
الصداقات اليت تربط بعض األفراد دكف اآلخرين حبسب ما يوّْكده البعضّْ .

خصوصا َّأهنا كانت مدرستهم يف
شعور االنتماء الذم يربطهم باؼبدرسة ،كيصفوف كم تعٍت ؽبم،
ن
يشدد ىوالء على أنبيَّة أف ىبترب أكالدىم اػبربات اإلهبابيَّة
السابق كىا ىي اليوـ ربتضن أبناءىم ،ك ّْ
اليت اختربكىا قبلهم .كينفي بعضهم اآلخر أف تكوف مشاعر االنتماء ىي السائدة على عبلقتهم
باؼبدرسة ،بل يشعركف بعبلقات ج ٌد رظبيَّة.
يهبمع أفراد اؽبيئة التعليميَّة على َّ
اعبو جيّْد كمريح طاؼبا ىو بُت أفراد اغبلقة الواحدة ،كلكن
أف َّ

كل حلقة يف اؼبدرسة تعمل منفردة ك َّ
كأهنا مدرسة منفصلة عن األخرل ،فبل تواصل بُت األقساـ ال
ُّ
عبهة العمل التنسيقي كلو يف اؼبادة الواحدة ،كال ضمن ؾبموعات أخرل ،كال بُت اؼبسوكالت كما
جو من االحًتاـ لكنَّو يفتقر أحيانا كثَتة ،إُف
يقوؿ بعضهم .يوّْكد آخركف أنَّو يسود اؼبدرسة ّّ
الديبقراطيَّة ،كي ّْربركف قوؽبم َّ
أف مطالب بعض األفراد غَت مسموعة كغَت مستجابة .يضيف بعضهم
اآلخر معتربين َّ
تعسفينا ،إذ
دائما ؼبديرة اؼبدرسة كيكوف مر نارا كثَتة قر نارا ُّ
أف الرأم األكؿ كاألخَت يكوف ن

َّ
أف ىناؾ سبييز بُت اؼبعلّْمُت عبهة تطبيق بعض القوانُت العامة ،كييسمح لبعضهم اآلخر ،دبمارسة معيَّنة

بعضا من األمثلة اليت اعتربكىا ؾبحفة ،كإذف اػبركج من
يربجب عن آخرين .كما ّْ
يعدد آخركف ن
ؾبهزة
اؼبدرسة خبلؿ أكقات الفراغ لبعض األفراد كحجبها عن اآلخرين ،كعدـ إنشاء غرفة اسًتاحة َّ
ألفراد اؽبيئة التعليميَّة يف مبٌت الركضات شبيهة بالغرفة اؼبوجودة يف اؼببٌت اآلخر ،كمعاملة معلّْمات
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صفوؼ األساسي األكؿ حبسب قانوف معلّْمات الركضات كليس حبسب قانوف اؼبعلّْمُت اؼبتعلّْق
باغبلقة األكُف من التعليم األساسي عبهة دكاـ عملهم .يعترب بعضهم َّ
أف اإلدارة تصغي لبعض األفراد
حبماس ،كربجب اإلصغاء عن آخرين من اعبماعة الًتبويَّة ،دكف م ّْربر ،كتعامل بعضهم بعدؿ كسبيّْز
استنادا
صوصا عبهة ما يتقاضاه بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة
ن
بعضهم اآلخر ،كال تينصف يف ما بينهم خ ن

لشهاداهم كلسنُت خرباهم.

يهبمع اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة على َّ
أف مبط القيادة اؼبعتمد يف اؼبدرسة ،ليس مبط
جوا من
القيادة التشاركيَّة ،بل ىو مبط ىرمي بامتياز ،كيتَّجو إُف البَتكقراطيَّة اؼبتشدّْدة ،كال ي ّْ
كوف ن
التعاكف كالتشارؾ بُت اإلدارة كأفراد اؽبيئة التعليميَّة .كيضيف أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف القرار مركزم
بامتياز ،كىو حصرم دبديرة اؼبدرسة .يقوؿ آخركف َّ
فرضا ،كال
أف أكثر األمور تيفرض عليهم ن
ييستشاركف باألمور اؼبتعلّْقة بعملهم ،كال يوخذ برأيهم ،فالقرار النهائي لئلدارة .يوّْكد آخركف َّ
أف

القرارات غَت قابلة للنّْقاش بل ىي حاظبة ،يسبلى من السلطات العليا يف اؼبدرسة دكف أم حوار ،حىت
تلك األمور اؼبرتبطة بإدارة ّْ
صفهم .كيشرح بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة أنَّو من األمور اليت تثَت جدالن يف
بعض األقساـ ،العمل الفريقي ،كعمل آّموعات داخل الصف ،فبعض اؼبسوكالت يعتربف َّ
أف ذلك،
جوا من الفوضى كالبلبلة يف الصف ،لذلك ّْ
ربذر من اعتماده.
كوف ِّ
من شأنو أف ي ّْ
-1.3

وتطورىا:
تأثير روح التعاون وسياسة الدعم على نجاح المدرسة ُّ

اؼبوشرين الثامن كالتاسع الذم يتناكؿ تطبيق مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
موسسة تعلُّميَّة باستمرار ( Learning
اؼبهٍت" كالذم يرّْكز على ربويل اؼبدرسة إُف َّ

فرصا تعليميَّة متكافئة
 ،)Organizationحيث يكوف اؼبدير فيها ن
قائدا لعمليَّة التعليم ،يوفّْر ن
كيعزز الثقة كالنجاح فيهم .يتطلَّب ذلك منو ،ربديد كحدة الرؤية كاألىداؼ ،كالًتكيز على
للجميعّْ ،
بث ركح اعبماعة كالعمل التعاكين ،كاعتماد سياسة دعم
مبادئ التواصل اؼبستمر بُت األفراد ،كعلى ّْ
لؤلفراد ،كربفيز عمليَّة التعلُّم اؼبستمر ،كاؼبشاركة يف القيادة .تيظهر نتائج التقييم الواردة يف اعبدكؿ
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أعبله َّ
أف مضموف اؼبوشّْر التاسع ال يتحقَّق ،ألنَّو كرغم اعبهود اغبثيثة اليت تبذؽبا إدارة اؼبدرسة لتحقيق
النجاح ،فهذا آّهود ال ينطوم ضمن مواصفات اؼبنظَّمات اؼبتعلّْمة.
َّأما عبهة التواصل اؼبهٍت ،فيقوؿ أفراد آّلس اإلدارم كأفراد ىيئة التنسيق أنَّو َّ
يتحقق يف
االجتماعات ،كيكوف عفويِّا يف الكثَت من األحياف ،حبيث َّ
أف اؼبعلومات اؼبرتبطة بالتعليم تصل إُف
كإما كتابينا ،خبلؿ اللقاءات اليت تنظّْمها اإلدارة ،أك بواسطة لوحة اإلعبلنات
صبيع األفراد َّإما شفوينا َّ
اؼبوجودة يف غرفة إسًتاحة اؽبيئة التعليميَّةَّ .أما التواصل فيما بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة فيقوؿ أحدىم،

يتم حبسب ظركؼ الوظيفة اليت يبارسوهنا ،حبيث تكوف فعَّالة بُت الذين ينتموف إُف اغبلقة نفسها
أنَّو ف ُّ
أك إُف اؼبادة نفسها كالصف نفسو ،كعلى عكس ذلك تغيب عمليَّة التواصل عن الذين تتباعد
كظائفهم.
يصف أحد أفراد ىيئة التنسيق عبلقات التواصل ،بينهم كبُت أفراد اؽبيئة التعليميَّةَّ ،أهنا
عبلقات كديَّة كإجتماعيَّة عادية ،ال تتعداىا إُف العبلقات اؼبهنيَّة ،إذ يقتصر تواصلهم على ساعات
التنسيق ،كتنظيم توزيع دركس اؼبادة على الدكاـ اؼبدرسي ،كربضَت مسابقات االمتحانات ،كعلى
الواجبات اإلجتماعية .يضيف آخر ،كيقوؿ َّ
أف التواصل اؼبهٍت مفقود بسبب التنافس السليب بُت
األفراد ،فبدؿ التعاكف نرل األفراد يتسابقوف لنيل التنويو .ينعدـ التواصل بينهم كبُت األقساـ اليت ال
ينتموف إليها ،يضيف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كتنحصر ضمن اللقاء السنوم الذم يقيمو أفراد
ىيئة التنسيق يف بداية العاـ الدراسي لتنسيق مضموف اؼبادة الواحدة كتنظيم أىدافها ،كيف ختامو
لتقييم العمل الًتبوم اؼبرتبط باؼبادة.
يتوافق أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق على غياب التواصل اؼبهٍت بُت اؼبراحل ،إف على
صعيد العمل التنسيقي أك على الصعيد اإلدارم ،كيقتصر على العمل ضمن اغبلقة الواحدة كاؼبادة
أيضا ،التنسيق بُت بعض اؼبراحل على
الواحدة أك الصف الواحد ،حبسب خرباهم كرأيهم .يقتصر ن
تقدمي نتائج االمتحانات النهائيَّة ،مرفقة ببلئحة تعرض أكضاع التبلميذ اؼبًتفّْعُت للحلقة التالية مع
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عرض لؤلكضاع االجتماعيَّة كاألكاديبيَّة كالصحيَّة ؽبم .ينفي أحد اؼبشاركُت من أفراد اؽبيئة التعليميَّة
صوصا عبهة معرفة أكضاع التبلميذ
أف يكوف ىناؾ أم تواصل بُت اؼبرحلة السابقة أك البلحقة خ ن
االجتماعيَّة كالصحيَّة ،كيعًتض آخركف على ىذا الرأم فبَّا يوّْكد تفاكت مفهوـ التواصل كاختبلؼ
فبارستو بُت األفراد .فقد حدث أف طرأ إشكاؿ صحي خطر على أحد التبلميذ اؼبًتفّْعُت حديثنا إُف

مرحلة تعليميَّة جديدة تفاجأ اعبميع بو ألنَّو َف يعلم أحد يف القسم اعبديد عن كضعو الصحي
خصوصا عندما يطاؿ اؼبوضوع اإلعبلف عن
أيضا ،يضيف بعضهم،
الدقيق .يغيب التواصل ن
ن
النشاطات القائمة يف مرحلة ما ،فبل تعرؼ األقساـ األخرل ّٔا كال تشارؾ حبضورىا ،كتقتصر
اإلعبلنات ،يقوؿ أحد أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،على إعبلف يوضع على لوحة جداريَّة يف غرفة االسًتاحة
اؼبخصصة ألفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كتغيب عن الصفحة اإللكًتكنيَّة.
َّ
يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف التواصل يتوفَّر بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف اؼبادة الواحدة ،كتف ّْعلو
عمليَّة التنسيق يف ما بينهم ،كلكنَّو يغيب بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف بعض اؼبواد اليت يغيب عنها
التنسيق كمادة الًتبية ،كاعبغرافيا ،كالرياضة ،كالكومبيوتر ،كاألشغاؿ اليدكيَّة كالفنيَّة .يوّْكد بعضهم َّ
أف
ف الواحد .يقوؿ أحد
أيضا ،من بُت ّْ
الص ٌ
التواصل كالتنسيق يغيباف ن
مدرسي اؼبواد اؼبختلفة يف ٌ
اؼبعلّْمُتَّ ،
جدا يف اؼبرحلة السابقة كسلوؾ فبتاز ،لكن
أف بعض التبلميذ وبصلوف على نتائج جيدة ن

يفسر أحد
َّ
تتغَت نتائجهم جذرينا حُت يًتفَّعوف إُف اؼبرحلة التعليميَّة التالية ،بدكف أم مربر كجيوّْ .
اؼبشاركُت األمر كيعوز السبب إُف غياب التواصل اؼبهٍت بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كتأثَت ىذا
الغياب السليب على ربصيل التبلميذ ،كالتقاعس يف مراقبة حقيقة اكتساب التلميذ(ة) ؼبهارة ما
تودم ّٔم إُف نتائج كخيمة.
وبتاجها يف الصفوؼ البلحقة ،يضيف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّةّْ ،
يسهم التواصل بُت اؼبعلّْمُت يف الصف الواحد كمع معلّْمي الصفوؼ البلحقة يف رفع مستول نتائج
حد تعبَتىم ،كيوفّْر عليهم اختبار الفشل.
التبلميذ كربصيلهم التعليمي ،على ّْ
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اؼبهٍت بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي ،أنَّو غَت كاؼ ،كغَت
يصف األىل كالقدامى التواصل ٌ
متطور ،ألنَّو يعتمد كسائل بدائيَّة كإرساؿ الدعوات اػبطيَّة كأحيانا الشفويَّة مع التبلميذ ،كعدـ
ّْ
إستخداـ الوسائل اغبديثة االلكًتكنيَّة لبلتصاالت كالصفحة اإللكًتكنيَّة كخدمات اؽبواتف الذكيَّة.
يضيف بعضهم اآلخر َّأهنم على علم دبا وبدث يف القسم اؼبتعلّْق بولدىم ،من نشاطات،
كاحتفاالت ،كرحبلت ،كغَتىا ،كهبهلوف ما وبدث لدل األقساـ األخرلَّ .أما التواصل مع اؼبعلّْمُت

خصوصا ،حُت يتعلَّق األمر بوضع كلدىم األكاديبيَّ .أما عبهة
فهو فعَّاؿ يف كثَت من األكقات،
ن
التواصل بُت األىل يف ما بينهم ،أك بينهم كبُت عبنتهم ،فهو شبو معدكـ برأيهم ،كيعتربكف َّ
أف إدارة
فرصا ؽبذا التواصل .كيوّْكد بعضهم َّ
أف التواصل يقتصر على الصداقات اػباصة
اؼبدرسة ال توفّْر ن
كالواجبات االجتماعيَّة خارج اؼبدرسة ،كغالبنا ما تكوف بصفة شخصيَّةَّ ،
ألف النشاطات الثقافيَّة
كاالجتماعيَّة اليت بإمكاهنا أف تسهم يف إحياء ىذا التواصل بينهم تغيب.

يعرب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق عن أسفهم إلكبصار التواصل اؼبهٍت بُت
ّْ
األفراد ،يف الصف الواحد ،أك القسم الواحد ،أك اؼبادة الواحدة ،ضمن ؾبموعات غَت منظَّمة تتواصل
بشكل عفوم كدببادرات شخصيَّة لتحقيق ىدؼ تعليمي أكاديبي .ما ىو صحيح يف التواصل ينطبق
اؼبنسقُت غياب التواصل كالتعاكف اؼبهٍت
أيضا على العمل التعاكين .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة ّْ
ن
( )Professional Collaborationكالتنسيق بُت األقساـ كاغبلقات ،كأحيانا كثَتة بُت األفراد،
كتيظهر معاينة الوثائق اؼبتعلّْقة بتنظيم اللقاءات بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي ،غياب ركزنامة االجتماعات
تقاعصا يف
كاللقاءات كاالستشارات اليت قد تربطهم بعضهم ببعض .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة
ن
كل
تلبية الدعوات غبضور اجتماع ما أك لقاء ما ،كيكوف جلينا تأفُّف أفراد اؽبيئة التعليميَّة كانزعاجهم َّ

مرة ي ُّ
تلقوف دعوة إلجتماع ما ،بعد الدكاـ اؼبدرسي ،حىت كلو يرتبط ىذا اللقاء دبجاؿ عملهم .كيبدك
َّ
َّ
أف تلبية أكثريَّة أفراد آّتمع اؼبدرسي لئلجتماعات تلبية قصريَّة ،حيث يغيب اغبماس عندىم حُت
دعوف للمشاركة يف النشاطات الًتفيهيَّة كالثقافيَّة ،فقليلوف ىم األفراد الذين يلبُّوف الدعوة بطيبة
يي ى
خاطر.
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يقوؿ أفراد آّلس اإلدارم يف العمل الفريقي كالتعاكف ،أنَّو فعَّاؿ رغم أنَّو يقتصر على العلم
العامة فقط ،أم القرارات اؼبرتبطة بالنشاطات
كاػبرب كمشاركة األفراد يف القرارات اؼبتعلّْقة باألمور َّ
اػباصة بالتبلميذ .يتناقض رأم أفراد ىيئة التنسيق مع رأم أفراد آّلس اإلدارم إذ يعتربكف َّ
أف العمل
َّ
أيضا إُف ربديد أىدافو كتركيز آليَّة تطبيقو بُت
التعاكين يف اؼبدرسة ينحصر يف الصفوؼ ،كوبتاج ن
التبلميذ .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق أنَّو ال يوخذ بآرائهم ال يف األمور التنظيميَّة كال
يف األمور الًتبويَّة كاألكاديبيَّة.
تقتصر عبلقات التعاكف برأم اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة ،على بعض األفراد ،كتتحقَّق
حد التكامل بُت األعضاء
تم فبارستها بشكل عفوم .ال تصل ىذه العبلقات إُف ّْ
دببادرات فرديَّة ،كت ُّ
إف عبهة اؼبعلومات الفرديَّة ،أـ عبهة اؼبمارسات الًتبويَّة ،كاػبربات التعليميَّة ،يضيف بعض أفراد ىيئة
تم أم مرافقة فرديَّة أك صباعيَّة ؽبم يف ؾباؿ عملهم الًتبوم .يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة
التنسيق ،كال ت ُّ
التعليميَّة غياب عمليَّة اإلرشاد كالتوجيو عنهم ،إذ تقتصر على عمل ً
اؼبنسق اؼبسوكؿ الذم يشرؼ
على تنظيم مادة التعليم فقط.
تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة غياب التعاكف اؼبهٍت ()Professional Collaboration
دبفهومو الشامل الذم تنادم بو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" .يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة غياب
كخصوصا من بُت األفراد ،كيقتصر العمل الفريقي على
ىذا التعاكف عن العمل الًتبوم يف اؼبدرسة
ن
اؼبنسق ،إف دعت اغباجة إُف ذلك .يصف بعضهم اآلخر طبيعة
لقاءات التنسيق ،ربت إشراؼ ّْ

اللقاءات يف التنسيق َّأهنا إمبلء ّْ
ؼبتوجبات أفراد اؽبيئة التعليميَّة كتنظيم ؼبضموف اؼبادة ،أكثر منو عمبلن

اؼبنسقُت كاالنسجاـ
تعاكنيناَ .ف ينف بعضهم اآلخر حقيقة التفاعل بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة كبعض ّْ
اغباصل بينهما خبلؿ العمل التنسيقي ،كلكن ال يندرج ىذا االنسجاـ ضمن العمل التعاكين برأيهم.

يتوافق رأم أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف كصف التعاكف ،مع ما يصفو أفراد ىيئة التنسيق ،حيث
يعتربكنو مر ً
تكنزا على اؼببادرات الفرديَّة غَت اؼبنظَّمة .يغلب على العمل التعاكين يف اؼبدرسة ،برأيهم،
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خصوصا عند موعد ربضَت اغبفبلت ،أك عند انتساب فرد
التطوع كاالندفاع كاؼببادرة الفرديَّة،
طابع ُّ
ن
جديد إُف اعبماعة الًتبويَّة ،أك إذا طلبت اإلدارة منهم ذلك .يضيف بعضهمَّ ،
أف النشاطات تينفَّذ

فرديِّا كتيلقى على عاتق اؼبعلّْمة اؼبسوكلة عن الصف ،دكف أم مبادرة تعاكنيَّة تصدر من باقي األفراد،
كال تنظّْم اإلدارة أكقاتنا ؽبذه التعاكف ،كإف يكجد عمل تعاكين بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف الصف الواحد

أك القسم الواحد ،يكوف غالبنا مبادرة فرديَّة لتحقيق ىدؼ آين .يعترب بعض أفراد ىيئة التنسيق كبعض

من أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف الوضع يزداد تأزنُّما بسبب اؼبنافسة السلبيَّة بُت أفراد القسم الواحد،
التفرد ،كحب الظهور ،كاألنانيَّة.
كالصف الواحد ،ك َّ
اؼبادة الواحدة ،كاالتكاليَّة ،ك ُّ
أيضا" ،يضيف أحد اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة،
"ال نلمس تعاكنا بُت أفراد ىيئة التنسيق ن

بل يقتصر عملهم على تنسيق مضموف اؼبادة اليت يتكفَّلوف بتنظيمها ،كال يتعدل التعاكف إُف األقساـ
األخرل أك اؼبواد األخرل .يقوؿ بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف األقساـ ال تتعاكف يف ما بينها ،بل
كل قسم قائم بذاتو كمنفصل عن اآلخر .يعترب األىل كالقدامى َّ
يبدك ك َّ
أف العمل الفريقي
كأف َّ
كالتعاكين بينهم كبُت إدارة اؼبدرسة يقتصر على بعض احملاضرات التوجيهيَّة ؽبم اليت ينظّْمها أفراد
بعض منهم غياب مظاىر التعاكف يف ما بينهم كأىل ككخرهبُت كقدامى،
آّلس اإلدارم ،كيوّْكد ه
تسهل عمليَّة التعاكف يف ما بينهم.
كينفوف أف يكوف ىناؾ نشاطات أك فرص ما ّْ
تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كجود تعاكف بُت إدارة اؼبدرسة كعبنة األىل كلكنَّها عبلقة تطغى
عليها آّامبلت .يوّْكد بعض األىل َّ
أف دكر عبنة األىل يقتصر على االطبلع على موازنة اؼبدرسة
السنويَّة ،كدرس النشاطات اليت يبكن أف وبقّْقوىا كاليت تنحصر يف تنظيم عشاء سنوم يعود ريعو إُف
اؼبنح اؼبدرسيَّة لؤلكائل يف اؼبدرسة ،كللمساعدات الصحيَّة لتبلميذ اؼبدرسة الذين يعانوف من أمراض
مزمنة .يوّْكد أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف إدارة اؼبدرسة تتعاكف مع شركة تربويَّة ؿبليَّة ،كمع عبنة األىل
لتنظّْم موسبرات تربويَّة ألكلياء التبلميذ ،كندكات ثقافيَّة ،كلقاءات توجيهيَّة ألفراد آّتمع اؼبدرسي دبن
فيهم األىل .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف اإلقباؿ على ىذه النشاطات خجوؿ من قًبل األىل
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خصوصا عندما يكوف موعدىا بعد الدكاـ ،كي ّْربر األىل غيأّم بسبب التوقيت ،كبسبب التزامهم
ن
خصوصا عبهة االىتماـ باألبناء.
أمور منازؽبم
ن
دكف
يكوف ،على عكس ذلك ،اغبضور الفتنا عبميع أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف ىذه اللقاءات ،كيي َّ

السجل سبب حضورىم الكثيف ،كقد يكونوف ؾبربين على اؼبشاركة يف
حضورىم ،كقد يكوف ىذا ّْ
ىذه اللقاءات .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة أنَّو باؼبقابل ،ال يشارؾ على سبيل اؼبثاؿ ،الكثَت من
أفراد اؽبيئة التعليميَّة من تلقاء ذااهم بنشاطات ترفيهيَّة أك ثقافيَّة تينظّْمها رابطة اؼبعلّْمُت بالتعاكف مع
تذمر أفراد اؽبيئة التعليميَّة من اللقاءات الًتبويَّة اليت
أفراد آّلس اإلدارم .ييبلحظ يف لقاءات عديدةُّ ،

دكما عن اؼبدَّة اليت يتطلَّبها االجتماع ،رغم أنَّو أمر
تنظّْمها اإلدارة بعد الدكاـ اؼبدرسي ،كيسألوف ن
اهربنا من اغبضور.
منظَّم كمعلن عنو مسب نقا ،كيقدّْموف األعذار غَت اؼبرضيَّةُّ ،
يصف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة عبلقات بعض األىل ببعض الزمبلء كالزميبلت على َّأهنا
صداقات جانبيَّة ،مبنيَّة على ؿباباة الوجوه كاؼبصلحة اػباصة ،كيوّْكد ىوالء َّ
أف ؾبموعة من األىل
يتصرفوف ك َّ
خصوصا حُت ينتقل كلدىم إُف صف آخر ،كمعلّْم(ة)
أبدا،
كأهنم ال يعرفوف اؼبعلّْم(ة) ن
ن

آخر .يعتربكف َّ
أف ىذه العبلقات تفقد مصداقيتها كمهنيَّتها ،كتسبّْب مشاكل كثَتة يعانوف من
نتائجها السلبيَّة ،كيشكوف من تفاقمها .يعًتض آخركف على كصف العبلقات الوديَّة ّٔذا الشكل
السليب كيقولوف َّ
أف ىناؾ الكثَت من األىل فبَّن ىم أكفياء كيقدّْركف ؾبهودىم مع كلدىم حىت عندما
ينتقل كلدىم إُف صف آخر .تتفاكت اآلراء يف ىذا آّاؿ َّ
ألف العبلقات اإلنسانيَّة كاالجتماعيَّة
تتفاكت بتفاكت شخصيَّات األفراد كفلسفتهم يف التعاطي مع األمور اغبياتيَّة كمع اآلخرين،
كمفهومهم للصداقات .يوّْكد بعض أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف األمر ؿبسوـ بالنسبة لئلدارة عبهة أف تسود
اؼبهنيَّة على العبلقات بُت األفراد كضمن حرـ اؼبدرسة ،على اؼبصلحة اػباصة كالصداقات اعبانبيَّة اليت
تورط فبارسيها باكبرافات ال يربمد عقباىا .يوّْكد آخركف َّ
أف بعض األفراد يف آّلس اإلدارم
قد ّْ
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ينحازكف لبعض األفراد دكف غَتىم ،كال يقفوف على اؼبسافة نفسها من اعبميع ،لذلك من الصعب
عليهم أف يكونوا عادلُت أك منصفُت أك داعمُت.
خصوصا يف القسم
اؼبنسقُت ألفراد اؽبيئة التعليميَّة ،يقوؿ بعض اؼبشاركُت،
َّأما عبهة دعم ّْ
ن
الثانوم ،أنَّو غَت و
كاؼ ،كيقتصر األمر على لفت النظر إُف بعض األمور السطحيَّة ،كإُف تنظيم
أف اغبوار كاؼبناقشة ك ُّ
مضموف اؼبادة كفصوؿ الكتب اؼبدرسيَّة .يوّْكد آخركف َّ
معا كالدعم تغيب
التفكر ن

كلُّها عن عبلقااهم .يعترب ىوالء َّ
اؼبادة
أف أفراد ىيئة التنسيق ال يلعبوف دكر الرابط بُت معلّْمي َّ
الواحدة يف اؼبدرسة ،بل يرّْكزكف على العمل يف األقساـ ،كيقتصر عملهم على إمبلء اؼبطلوب على
أفراد ىيئة التدريس ،لتسهيل عمليَّة ربضَت الدركس ليس إالَّ .يقوؿ بعضهم اآلخر َّ
أف الدعم متوفّْر
ألفراد اؽبيئة التعليميَّة اعبدد ،كتتجلٌى من خبلؿ تقدمي اؼبساعدة اؼبهنيَّة ؽبم ،كمسانداهم لبللبراط يف

جو اؼبدرسة كمتطلّْبااها ،كيشرح ىوالء أنَّو غالبنا ما تكوف مبادرات فرديَّة كجزئيَّة كعفويَّة يقوـ ّٔا
ٌ
أصحاب اؽبمم .يقوؿ آخركف َّ
أف ىناؾ دعم لؤلفراد يف بعض األقساـ ،لكنَّو ؿبدكد ،يطاؿ ؾباؿ

اؼبنسقُت فهو يتفاكت بتفاكت الوقت اؼبعطى ؽبم .يوّْكد أفراد ىيئة
عملهم داخل صفّْهمَّ ،أما دعم ّْ

التنسيق َّ
اؼبخصصة للتنسيق غَت كافية برأيهم كال تسمح ؽبم بتكثيف زيارااهم اؼبيدانيَّة
أف الساعات
َّ
إُف الصفوؼ ،كيقوؿ بعضهم َّأهنم يدعموف األفراد ضمن صبلحيَّااهم ،كينتظر بعضهم اآلخر مبادرة
اؼبعلّْمُت كطلبهم للمساعدة.
صبيعا يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف سياسة الدعم متوفّْرة للتبلميذ ،إذ تنظّْم إدارة
يتوافق اؼبشًتكوف ن

اؼبدرسة برامج االستلحاؽ للمتعثّْرين منهم ،كتسعى ،بالتعاكف مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،إُف دعم أىل

ىوالء التبلميذ ،من خبلؿ تنظيم اؼبقاببلت اإلرشاديَّة ؽبم مع اؼبرشدة االجتماعيَّة أك اإلختصاصيُّْت،
كتقدمي برامج االستلحاؽ ؽبم ،كلّّ حبسب حاجتو .إالَّ َّ
أف ىذه الربامج ،كيف أكثريَّة األقساـ ،ىي غَت
اؼبتفوقُت ،في ً
جمع
مطبوعة ،بل منظَّمة عفوينا حبسب اغباجة اؼبستجدَّة .يف ما
ُّ
ىبتص باؼبوىوبُت ك ّْ
ي
اؼبشاركوفَّ ،
أف دعمهم غائب ،إالَّ من اؼبنح اؼباديَّة ،يف آخر العاـ الدراسي ،ؼبن حاز على اؼبرتبة
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اؼبتنوعة حبسب عمر
أيضا ،برامج الدعم كالتَّحفيز ّْ
األكُف يف النتائج اؼبدرسيَّة النهائيَّة ،كتغيب ،ن
التبلميذ.
يقدـ األىل كالقدامى الدعم اؼبعنوم للمدرسة كذلك بنقل صورة اؼبدرسة اإلهبابيَّة إُف
" ّْ
يستهل األىل كالقدامى تفسَتىم لكلمة "الدعم" كوبصركف معناىا يف
آّتمع اػبارجي"ّٔ ،ذه اؼبقولة
ُّ
إطار الدعاية اإلعبلنيَّة .يتوافق رأم بعض من األىل كاػبرهبُت مع آراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة عبهة
غياب برامج الدعم الًتبويَّة للمتميّْزين ،كيوّْكدكف أ َّهنا تقتصر على الدعم اؼبادم لؤلكائل يف صفوفهم.
يشَت بعضهم اآلخر إُف َّ
أف معايَت ىذا الدعم غَت كاضحة ،كتقتصر على إعبلف أظباء التبلمذة الذين
حازكا على اؼبرتبات الثبلث األكُف يف ربصيلهم األكاديبي ،ككضعها على لوحة جداريَّة عند مدخل
اؼبدرسة .يثٍت أحدىم على اعبهود اليت يقوـ ّٔا أفراد آّتمع اؼبدرسي عبهة تنظيم برامج االستلحاؽ
اػباصة باؼبتعثّْرين من جهة ،كباؼبغًتبُت الذين يواجهوف صعوبات لغويَّة من جهة أخرل .يربط بعضهم
دكرا أساسيِّا يف اؼبدرسة ،كلكن يبدك حسب
موضوع الدعم بدكر اؼبرشدة االجتماعيَّة ،كيعتربكنو ن
برأيهم أنَّو غَت مفعَّل كما هبب .ينفي بعض األىل كاػبرهبُت كجود برامج دعم نفسيَّة أك تربويَّة أك
إجتماعيَّة ،أك لقاءات إرشاديَّة ،تنظّْمها كتنفّْذىا اؼبرشدة االجتماعيَّة بالتعاكف مع أفراد اؽبيئة
التعليميَّة.
في الختامَّ ،
إف مضموف اؼبعيار األكؿ ،الذم يتناكؿ بناء ثقافة داعمة كمًتابطة ،ال تتحقَّق
موشراتو يف اؼبدرسة ،حبسب متطلّْبات الثقافة التشاركيَّة كالداعمة اليت ترتكز عليها مبادئ "ؾبتمع
ّْ
التعلُّم اؼبهٍت" ،كثقافة التعلُّم اؼبستمر .تكشف نتائج تقييم ىذا اؼبعيار الواردة يف اعبدكؿ أعبلهَّ ،
أف
وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات يفوؽ عدد تلك اليت ربقّْقو جزئيِّا .كنشَت إُف َّ
وشرات اليت
أف اؼب ّْ
عدد اؼب ّْ
اؼبوسسة التعلُّميَّة
ربقّْق التوقُّعات بشكل جزئي ال يتناسب ربقُّقها مع مبادئ آّتمع التعلُّمي ك َّ

( )Learning Organizationاليت تتبناىا األطركحة .ال يرتبط موضوع إنشاء الثقافة اؼبدرسيَّة
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الواضحة كاؼبًتابطة كالداعمة ارتباطنا كثي نقا دبفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،الذم يستدعي تغيَت ثقافة
التوجو كبو إنشاء توازف
اؼبدرسة من الثقافة التقليديَّة اؽبرميَّة إُف ثقافة التشارؾ كالعمل التعاكين ،ك ُّ
معقوؿ بُت القيادة اؼبركزيَّة كالبلمركزيَّة ،كتفويض الصبلحيَّات .تسهم ىذه الثقافة التشاركيَّة يف إشراؾ

أفراد آّتمع اؼبدرسي يف عمليَّة التعلُّم اؼبستمر ،كيف سبكُت قدرااهم ،كتطوير مهارااهم لنجاح عمليَّيت
التعلُّم كالتعليم ،كلكي يصبحوا بدكرىم قادة يف موقعهم ،كمسوكلُت عن نشر ىذه الثقافة ،كربقيق
رؤيتها كتطبيق أىدافها.
.2

الجدول رقم  :8المعيار الثاني

ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
ال يحقق يقترب

المؤشّْرات

1

كتطور السياسات اؼبرتبطة برؤيتها كرسالتها كحاجااها التطويريَّة ،كتضع
 -1للمدرسة ىيئة إداريَّة تدرس ّْ
كتوجو جهود األفراد كبو التحسُت
اػبطط االسًتاتيجيَّة العمليَّة اؼببلئمة ،كترسم األىداؼ اؼبرجوةّْ ،
اؼبوسسة.
مبو َّ
اؼبستمر ،كتتَّخذ القرارات اؼبناسبة لتفعيل أداء التبلميذ ك ٌ

X

 -2يضم آّلس اإلدارم يف اؼبدرسة ،رئيس(ة) اؼبدرسة ،كمسوكِف(ات) األقساـ ،كاؼبرشد(ة) الًتبوم(ة)
اؼبنسقُت كاؼبنسقات ،كعن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،كالدائرة اؼباليَّة ،كعن الصيانة ،كعبنة
كفبثلُت عن ّْ
األىل ،كعن اؼبوظَّفُت ،كعن رابطة القدامى كأصدقاء اؼبدرسة ،كلكل منهم دكره اػباص كالواضح ،يشارؾ
حبسب موقعو ،يف صنع القرار.

X

متخصص ينظّْم اؼبوارد البشريَّة كفق سياسات إداريَّة علميَّة.
 -3يف اؼبدرسة فريق
ّْ

X

 -4تعتمد دائرة اؼبوارد البشريَّة صبلة مفاىيم علميَّة ،كأسس إجتماعيَّة كإنسانيَّة متكاملة ،كمعايَت تربويَّة
كإداريَّة كاضحة مكتوبة كمعلنة تعتمدىا يف قبوؿ اؼبرشحُت اعبدد للعمل الًتبوم أك للصرؼ من الوظيفة
ترتكز على األىليَّة كالكفاءة.

X

لكل العاملُت باؼبدرسة تصف بوضوح كاجبات اؼبكلػَّفُت ّٔا،
 -5توجد توصيفات كظيفيَّة مكتوبة ّْ
كتعكس مفهوـ التشارؾ بُت األفراد.

X

 -6تتوزَّع اؼبهاـ اإلداريَّة كالصبلحيَّات حبسب االختصاصات كاألدكار كتتكامل يف ما بينها.

X

 -7تفويض الصبلحيَّات كاألدكار كسبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم كاضح كمعلوـ من اعبميع.

X

يتجسد التنظيم اإلدارم العاـ الواضح اؼبعاَف يف النظاـ الداخلي الذم وبدّْد مهاـ الفريق اإلدارم
َّ -8
كالًتبوم بدقَّة كيظهر أدكارىم اؼبتكاملة.
 -9يضع أفراد آّلس اإلدارم اػبطط كالسياسات الًتبويَّة ،كينفّْذ اإلجراءات اإلداريَّة اؼبقًتحة لتطبيق
اػبطط ،كيتابع تنفيذ القرارات ،كيقيّْم إمكانيات اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة ،كالتبلميذ ،كاؼبناىج ،كأداء
اؽبيئات ،كالتقارير الفصليَّة كالسنويَّة.
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2

X

X

يحقق
3

 -10تيدرس اػبطة االسًتاتيجيَّة السنويَّة (اؼبشركع اؼبدرسي) يف آّلس اإلدارم ،كتػيتَّخذ القرارات اؼبرتبطة

بتنفيذىا ،كتقيَّم يف هناية العاـ الدراسي لتطويرىا كإلعادة تصويب أىدافها.
كل
 -11تضع اؼبدرسة خطة ماليَّة َّ
مفصلة تنسجم مع رؤيتها الًتبويَّة كخطَّتها االسًتاتيجيَّة ّْ
تومن َّ
كتنسق اؼبصركؼ كفق ميزانيَّة ماليَّة سنويَّة كاضحة تسهم بدعم
اغباجات األكاديبيَّة كاللوجستيَّة اؼبطلوبة ّْ
كتطوير اؼبستول األكاديبي كالًتبوم كاللوجسيت.
كبصحتهم
أمورا تفصيليَّة تتعلَّق بسبلمة التبلميذ (معايَت السبلمة يف الباصات)،
َّ
 -12تلحظ اػبطة اؼباليَّة ن

X

X
X

الصحي يف الكافيًتيا) ،كتطويرىم الرياضي (نوادم رياضيَّة ،كمسبح.)...
اعبسديَّة كالغذائيَّة (الغذاء
ّْ

 -13تلحظ اػبطة اؼباليَّة اغبسومات اؼبفركضة بالًتابط مع كاقع اؼبدرسة التمويلي كاإلنفاقي ككضع األىل
االقتصادم.

X

كوف سياسات ماليَّة كآليات مبلئمة للتطوير على خلفيَّة منافسة "السوؽ الًتبوم" إلنتاج تعليم
 -14ت ّْ
كتربية جبودة عالية.

X

 -15تعتمد اإلدارة اآلليات كالوسائل الضركريَّة لتكتشف نقاط القوة لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة
اؼبوسسة كربسُت أداء التبلميذ.
مبو َّ
كنقاط الضعفّْ ،
كتوجو اعبهود من خبلؿ دكرات تدريبيَّة تيسهم يف ٌ

X

باؼبقررات كيسهر
 -16يوزّْع آّلس اػبطة على أفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة ،كيراقب مدل اإللتزاـ َّ
على تنفيذىا ضمن اؼبهل احملدَّدة.

X

توحد اإلدارة ،بالتعاكف مع أعضاء اؽبيئة التعليميَّة ،األىداؼ اؼبنبثقة من الرؤية كالتخطيط
ّْ -17
االسًتاتيجي لتسهيل عمليَّة تطبيق اعبودة.

X

كيسهل التعاكف بُت األفراد كيفسح ؽبم يف آّاؿ للمشاركة
يشجع ؾبلس اإلدارة اؼببادراتّْ ،
ّْ -18
بالقرارات.

المجموع

X
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صفر

المصدر :من إعداد الباةثة

يتناكؿ اؼبعيار الثاين موضوع التنظيم اإلدارم يف اؼبدرسة الذم ىو كسيلة ينظّْم أداء األفراد يف
اؼبدرسة على اؼبستويُت القيادم كالتعليمي ،كيرّْكز على عمليَّة دمج اؼبوارد البشريَّة كاؼباديَّة ضمن ىيكل
يبُت اؼبهاـ كالسلطات اليت ربقّْق األىداؼ اؼبشًتكة اؼبتوافق عليها من اعبميع .يرسم التنظيم
تنظيمي ّْ
اإلدارم سياسات اؼبدرسة يف آّاالت الًتبويَّة كاألكاديبيَّة اؼبختلفة ضمن مشركع تربوم شامل
أيضا عمل القطاعات كاإلدارات كاألجهزة كاؽبيئات التابعة للمدرسة ،كيقيّْم أداءىا
كمتكامل ،كوبدّْد ن
باستمرار ،كي يسَت نشاطها بسهولة كترتيب كييسر فتحقّْق األىداؼ الًتبويَّة كاإلداريَّة كالتعليميَّة اليت

موشراتو أدكات عديدة
يطمح آّلس اإلدارم يف الوصوؿ إليها .تعتمد الباحثة لتقييم ىذا اؼبعيار ك ّْ

اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة
عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما ،ىي أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
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التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر
نتائج صبع اؼبعلومات خلبلن يف النظاـ اإلدارم يعود دبجملو إُف آنيَّة التخطيط ،كمركزيَّة التنظيم كربطو
بشخص مديرة اؼبدرسة دكف سواىا ،حبسب قراءة نتائج التقييم يف اعبدكؿ اؼبذكور أعبله.
-2.1

أعضاء المجلس اإلداري ومواصفات دورىم:

باؼبوشرين األكؿ كالثاين اللذين يتناكالف موضوع اؽبيئة اإلداريَّة كدكرىا التنظيمي.
يف ما يتعلَّق ّْ
تثبت مصادر اؼبعلومات َّ
أف التنظيم اإلدارم يف اؼبدرسة ال يوبقّْق اؼبعايَت اؼبعتمدة يف ىذه األطركحة،
مهمة ثنائيَّة،
كال يتناسب كتوقُّعااها ،كتكشف اؼبشاىدات عن كجود ؾبلس إدارم يف اؼبدرسة ذم َّ
إداريَّة كتربويَّة.

َّ
يتشكل آّلس من مديرة اؼبدرسة كمسوكالت األقساـ كمديرة الدائرة اؼباليَّة ،كتشاركها ىيئة

التنسيق يف تنظيم األمور التعليميَّة كاألكاديبيَّة ،يف حُت يغيب عن ىذا آّلس الناظر العاـ ،كفبثّْل(ة)
عن اؽبيئة التعليميَّة ،كعن اؼبوظفُت اإلداريُت ،كعن األىل ،كعن رابطة القدامى كاػبرهبُتَّ .أما عبهة
اؼبشاركة يف صنع القرار ،فليس لؤلعضاء يف آّلس اإلدارم إالَّ أف يبدكا رأيهم باألمور التعليميَّة
اؼبرتبطة بعملهم التعليمي فقط .يهبمع اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة على َّ
أف القرار النهائي مرتبط
دبديرة اؼبدرسة فقط ،فلها القرار النهائي .رغم أنَّو من أكلويات عمل أفراد آّلس اإلدارم كضع
السياسات الًتبويَّة كاػبططَّ ،
فإف آليَّة تطبيق ىذه اؼببادئ متعثّْرة ،إذ ييبلحظ َّأهنا ـبطَّطات قصَتة
تبُت حبسب أقواؿ اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزةَّ ،
أف اػبطوط العريضة للسياسات الًتبويَّة
األمد ،كي َّ
للتجمع الذم تنتمي إليو اؼبدرسة ،لكنَّها
يف اؼبدرسة يأخذىا أفراد آّلس اإلدارم من اؼبكتب الًتبوم ُّ
اؼبنسقُت،
غَت مطبوعة كغَت معلنة ألفراد آّتمع اؼبدرسي .يًتجم أعضاء آّلس السياسات باستشارة ّْ
خططنا تربويَّة خاصة تتناسب كحاجات اؼبدرسة اآلنيَّة .ربدّْد مديرة اؼبدرسة كمسوكالت األقساـ،
تنفي نذا ؽبذه السياسات ،اؼبوضوع السنوم العاـ ،الذم تعتربنو رؤية اؼبدرسة ،كتعلنو اؼبديرة للهيئات
ربولو بدكرىا إُف إجراءات عمليَّة ضمن اؼبنهاج
التعليميَّة كاإلداريَّة يف بداية العاـ الدراسي كي ّْ
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أيضا اإلجراءات اإلداريَّة اؼبقًتحة ،كيأخذكف باالعتبار العوامل
التعليمي .كينفّْذ أعضاء آّلس ن
االجتماعيَّة كاالذباىات الثقافيَّة كالشركط الظرفيَّة من إمكانيات بشريَّة كماديَّة.
-2.2

مهام أفراد المجلس اإلداري:

موشرات التاسع كالعاشر كاغبادم عشر كالسادس عشر كالسابع عشر اليت ربدّْد
َّأما بالنسبة لل ّْ
مهاـ أفراد آّلس اإلدارم ،فهي ال تتحقَّق حبسب ما تتبناه األطركحة .ييبلحظ على ضوء نتائج
التقييمَّ ،
أف تطبيق اؼبهاـ اإلداريَّة الثبلث :التخطيطيَّة كالتوجيهيَّة كالتقريريَّة ،اؼبتَّفق عليها ،يشؤّا
ثغرات كثَتة ،كىي بالتاِف ال ربقّْق ما تصبو إليو اؼبعايَت اؼبعتمدة يف األطركحة .تشَت أقواؿ اؼبشاركُت
يف توصيف اؼبمارسات اإلداريَّة ،عبهة كضع السياسات الًتبويَّةَّ ،أهنا ال تتحقَّق حبسب اؼبفهوـ العلمي

َّ
ألهنا ال تعتمد اػبطط الطويلة األمد ،بل ترتكز دبجملها على اػبطط اآلنيَّة اليت تولد نتيجة ظركؼ
رد فعل سريع.
معيَّنة ،فتكوف بالتاِف أىدافها أىدافنا قصَتة اؼبدل تقتضي َّ

يوّْكد أفراد آّلس اإلدارم َّأهنم يضعوف بأنفسهم السياسات الًتبويَّة كيرظبوف اػبطط التنفيذيَّة

ؽبا كوبدّْدكف األىداؼ اؼبرجوة كالقرارات الصائبة كاإلجراءات اإلداريَّة اؼبناسبة لتنفيذ رسالة اؼبدرسة
أيضا ،يضيفوف ،تنفيذ القرارات كتقييم إمكانيَّات اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة كقباح
كرؤيتها .يتَّتبعوف ن
التبلميذ كتناسب اؼبناىج ،كأداء اؽبيئات ،كصحة التقارير الفصليَّة كالسنويَّة .وبدّْد أفراد آّلس
لتحولو بدكرىا إُف إجراءات
اإلدارم اؼبوضوع السنوم العاـ الذم ييعلىن للهيئات التعليميَّة كاإلداريَّة ّْ
عمليَّة ضمن اؼبنهاج التعليميَ .ف ييعثر على أيَّة كثيقة تيظهر آليَّة التخطيط اليت تستعملها اؼبدرسة
أف األمور يف اؼبدرسة تبدك ك َّ
لًتشيد اإلصبلحات كذبديد منظومااها الًتبويَّة ،مع العلم َّ
كأهنا ذبرم
بانتظاـ دقيق ككتَتة مدركسة ،فكل فرد يقوـ بعملو كما درجت العادة أف يفعل ،كبشكل ركتيٍت و
بعيد
ٌ

موسسايت كاضح.
يف الواقع عن اؼبمارسات الناذبة عن تنظيم َّ

تعتمد اإلدارة يف آّاؿ التخطيطي اؼبرتبط بتنظيم الربامج الًتبويَّة كاؼبشاريع الثقافيَّة ،التنظيم
اآلين أم ذاؾ الذم يندرج ضمن تصميم الربامج كاؼبشاريع اليت تينظَّم يف كقتها .تنظّْم إدارات األقساـ
كاغبلقات النشاطات البلصفيَّة ،كاؼبشاريع الًتبويَّة بشكل عفوم كليس حبسب خطة عمل مدركسة
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كمنسقة بُت األقساـ كمتكاملة .تربط مسوكالت األقساـ بالتعاكف مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة
مسب نقاَّ ،
اؼبواضيع اؼبطركحة ؽبذه النشاطات باؼبوضوع العاـ الذم ىبتاره أفراد آّلس اإلدارم للعاـ الدراسي.
تضع اؼبسوكالت ىذه اؼبواضيع ضمن خانة االحتفاالت اؼبدرسيَّة أك األسبوع الثقايف ،بدالن من أف
تنسقن اؼبواضيع انطبلقنا من رؤية اؼبدرسة كرسالتها الًتبويَّة ،كتربطن إجراءااها باألىداؼ العامة اؼبرجو
ّْ

ربقيقها .يقع أمر تنظيم ىذه االحتفاالت كاؼبشاريع كتنفيذىا على اؼبعلّْم(ة) كِف(ة) الصف ،كيكوف
حد تعبَتىمَّ .أما األمور اؼبرتبطة
التعاكف بُت األفراد يف ىذا آّاؿ خجوالن كضمن مبادرات فرديَّة على ّْ
مباشرة دبواد التدريس فيشرؼ على تنظيمها ىيئة التنسيق بالتعاكف مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة.
يضيف أفراد آّلس اإلدارم كاصفُت دكرىم َّأهنم يتابعوف تنفيذ القرارات ،كيقيّْموف إمكانيات
اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة ،كالتبلميذ ،كاؼبناىج ،كأداء اؽبيئات بتقارير فصليَّة كسنويَّة .تكشف معاينة
أيضا عن غياب
الوثائق عن غياب احملفوظات اؼبتعلّْقة بتقارير تقييميَّة فصليَّة أك سنويَّة ،كتكشف ن
ؿبفوظات ترتبط دبحاضر االجتماعات أك التوصيات الصادرة عن االجتماعات الدكريَّة كاللقاءات

تتم األمور دبعظمها بطريقة عفويَّة كارذباليَّة ،كال يندرج
التقيميَّة ،أك برامج التنفيذ أك كسائل التقوميُّ .
يوحد
العمل الًتبوم يف اؼبدرسة ربت منهجيَّة كاحدة َّ
موحدة ،أك هبمعهم مشركع تربوم كاحد ّْ
فكل فرد يضع معلوماتو كإمكاناتو لنجاح العمليَّة الًتبويَّة اؼبطلوبة منو دببادرة فرديَّة ،حفاظنا
األىداؼُّ ،

على الوظيفة ليس إالَّ.

توّْكد معاينة الوثائق غياب ؿباضر االجتماعات كغياب أرشيف أىم األحداث اليت ذبرم،
يتم التوافق عليها كالتوصيات اليت هبب تطبيقها ،كَف
ك َّ
يتم حوؽبا ،كالقرارات اليت ُّ
ملخص النقاش الذم ُّ
يربفظ كذاكرة يبكن متابعتها حُت تدعو اغباجة إُف أف تكوف منطل نقا لقرار مستقبلي أك لتدبَت ما يف
توحد األفراد كذبمع
ىذا اػبصوص .تغيب بغياب ىذه األمور ،الذاكرة اعبماعيَّة ،من جهة ،كىي اليت ّْ
موحد ،كمن جهة أخرل ،ييثبت غيأّا ضعف اسًتاتيجيَّة التخطيط
اعبهود ربت مشركع تربوم َّ
كالتقومي كلغط يف مفهوـ مبادئ اؼبأسسة اؼبدرسيَّة .كما يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة عدـ
مشاركتهم يف أم عمل تقييمي خارج نطاؽ تقييم نتائج التبلميذ.
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الهيكل التنظيمي ودليل التوصيف الوظيفي:

وشرات اػبامس كالسادس كالسابع كالثامن اليت يتناكؿ موضوعها اؽبيكل
يف ما يتعلَّق باؼب ّْ
التنظيمي كتأثَته اإلهبايب على فبارسات التنظيم اإلدارم ،فهو غَت متوفّْر يف اؼبدرسة .تيظهر نتائج صبع

اؼبعلومات كآراء اؼبشاركُت َّ
أف التنظيم اإلدارم ال وبقق يف اؼبدرسة التوقُّعات عبهة ربديد اؽبيكل
ضح
التنظيمي الذم وبدّْد تقسيم الوظائف بُت األفراد ،كيرسم قنوات التنسيق يف ما بينهم ،كيو ّْ
كل كظيفة
تسلسل القيادة كالسلطة .كال يعتمد ىذا التنظيم دليل التوصيف الوظيفي الذم وبدّْد مهاـ ّْ
اؼبعنيُت ّٔا .ال تينجز بالتاِف ،األىداؼ التعليميَّة كاإلداريَّة العامة بركح
كييظهر حقوؽ ككاجبات األفراد ّْ
الفريق كالعمل اعبماعي حبسب ما تطرحو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" اليت زبتارىا األطركحة كنموذج
ؽبا يف التنظيم اإلدارم ،كمرجعها يف تقييم األداء .تكشف آراء اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة كمعاينة
الوثائق عن عدـ كضوح ترابط العبلقات داخل اؼبدرسة ،حبيث يقتصر اؽبيكل التنظيمي على لوحة
ربدد نوع الوظائف اإلداريَّة ،كتلحظ أظباء العاملُت فيها ليس إالَّ.
إعبلنيَّة معلَّقة عند مدخل اؼبدرسة ّْ
وبدد تقسيم الوظائف ،كيينظم العبلقات
تكشف معاينة الوثائق عن عدـ توفُّر ىيكل تنظيمي مطبوع ّْ
كوبدد اؼبسوكليَّات بُت األفراد كتسلسل القيادة مع العلم َّأهنا سبارس جزئينا كبالفطرة.
داخل اؼبوسسةّْ ،

َف يأت أفراد آّلس اإلدارم بالذكر على اؽبيكل التنظيمي كأنبيَّة كجوده يف ربديد اؼبهاـ ،كدكره يف
كتدرج السلطة ،كتوضيح أمباط العبلقات اليت تربط األفراد فيما بينها ،كربديد
توزيع األدكارُّ ،
كل شيء مركزم ،ك َّ
الواجبات ،كرعاية اغبقوؽ .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق َّ
أف ؼبديرة
أف َّ

اؼبدرسة الدكر األبرز يف ربديد األدكار كتوزيعها.
أيضا إُف معاينة الوثائق ،الكشف عن غياب دليل التوصيف الوظيفي الذم
ُّ
يتم ،باالستناد ن
يكشف طبيعة الوظائف اؼبطلوبة يف اغبقل الًتبوم كماىيَّتها ،كيرعى حقوؽ األفراد ككاجبااهم ضمن
سياسات مدركسة ،كقوانُت ؿبدَّدة ،كأنظمة معلنة .ؽبذاَّ ،
وشرات الوارد ذكرىا كاؼبرتبطة
فإف مضموف اؼب ّْ
باؽبيكل التنظيمي ،كتكامل الوظائف كاألدكار ىو أمر ال يتحقَّق.

215

يقوؿ األفراد اعبدد من اؽبيئة التعليميَّة َّ
يودم إُف البفاض يف
أف غياب التوصيف الوظيفي ّْ
ضياعا آنينا بعد قبوؽبم يف الوظيفة ،كتواجدىم
األداء كإُف أقل كفاءة كفعاليَّة ،كيضيفوف َّأهنم اختربكا ن
متأخنرا نصف ساعة عن معاد
يف األياـ األكُف لعملهم .منهم من جاء إُف اؼبدرسة يف يومها األكؿ ّْ
بدء الدركس ألنَّو اعتقد َّ
أف الدكاـ كباقي الوظائف يف اؼبنطقة يبدأ عند الثامنة ،ليعلم حُت كصولو أنَّو

تأخر فيلقى تأنيبنا صباحينا قاسينا .يقوؿ آخر َّ
منس نقا إلحدل اؼبواد دكف أف
َّ
أف مديرة اؼبدرسة قبلتو ّْ
يعلم ببلئحة األظباء الذين تطاؽبم مسوكليَّتو ،فقد علم بعد شهرين من فبارستو كظيفة التنسيق كعن

كل ىذه اػبربات إف دلَّت فهي ُّ
طريق الصدفةَّ ،
تدؿ على غياب
أف ىناؾ معلّْمة ضمن مسوكليَّاتوُّ .

مفهوـ اؼبأسسة يف اؼبدرسة .بتعبَت آخرَّ ،
إف بعض اؼبمارسات اإلداريَّة عبهة التنظيم كالتخطيط بكثَت
خصوصا يف التعاطي مع األفراد عبهة تطبيق
من األحياف ىي إرذباليَّة تتأثَّر بالظركؼ اؼبستجدَّة،
ن
بعض السياسات كالتوظيف كشركطو ،كالًتقية ،كاالستقالة ،كاإلجراءات التأديبيَّة ،كاغبضور كالغياب.
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النظام الداخلي:

تتحقَّق معايَت النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة بشكل جزئي يبيل إُف التحقُّق الفعلي ،كذلك لتوفُّر
وشرات اؼبرتبطة بتطبيقو ،ففي ىذا آّاؿ يربط أفراد آّلس اإلدارم دكرىم دبراقبة األنظمة
أكثريَّة اؼب ّْ
كالقوانُت كالواجبات كمقتضيات العمليَّة التعليميَّة اليت تيًتجم نشاطات صفيَّة كالصفيَّة أك رديفة.
يتوافق صبيع اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة على َّ
أف كجود النظاـ الداخلي العاـ يف اؼبدرسة كالنظاـ
اػباص يف الصفوؼ يضفي على العمل الًتبوم جديَّة يف التعاطي مع األمور الًتبويَّة القائمة يف
اؼبدرسة ،كوبدّْد يكجهة اؼبمارسات اليوميَّة للتبلميذ من األمور اؼبسموح االلتزاـ ّٔا كتلك اؼبمنوع
تطبيقها.
لكن ،يفتقد النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة الشموليَّة يف ىذا آّاؿ ،كتكشف معاينة بعض
الوثائق التنظيميَّة العامة َّ
أف معظمها يتعلَّق بالتبلميذ ،كترتبط مباشرة بشوكهنم التعليميَّة كاؼبسلكيَّة،

مهم نشا شروبة كبَتة من أفراد آّتمع اؼبدرسي كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كىيئة التنسيق كاؼبوظَّفُت.
ّْ

َف تيظهر معاينة الوثائق مثبلن عن كجود أيَّة كثيقة مكتوبة ربدّْد كاجبات أفراد اؽبيئة التعليميَّة أك اإلداريَّة
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كحقوقهم كالقوانُت اؼبرتبطة بعملهم كاألنظمة اؼبتعلّْقة دبسلكهم .يغيب دليل اؼبعلّْم مثبلن الذم يعلن
حقوؽ أفراد اؽبيئة التعليميَّة ككاجبااهم ،فالبوادر التنظيميَّة اؼبتوفّْرة يف اؼبدرسة ترتبط مباشرة كفقط
بشوكف التبلميذ .باالستناد إُف معاينة ّْ
نص مطبوع للنظاـ الداخلي على
مفكرة التبلميذ يظهر ه
تصرؼ التبلميذ خبلؿ تواجدىم يف اؼبدرسة،
صفحااها األكُفَّ ،
يتضمن البنود الرئيسيَّة اليت ربدّْد ُّ
كالواجبات اؼبطلوب منهم االلتزاـ ّٔا .يشرح مضموف ىذا النظاـ أفراد ىيئة التدريس يف بداية العاـ
الدراسي ،كييرسل إُف األىل بافًتاض أف يقرأكه كدليل ؼبوافقتهم على مضمونو.

يتضمن النظاـ الداخلي حبسب معاينة الوثائق ،تعري نفا عن الفريق اإلدارم كالًتبوم ،كمراحل
َّ

التدريس كلغااها اؼبعتمدة ،كالدكاـ اليومي دبا فيو مواعيد االستقباؿ كاؼبراجعات كسياسااها ،كشركط
كمواصفات قبوؿ التبلميذ اعبدد ،كنظاـ التقييم اؼبدرسي من إمتحانات كإعفاءات كمنح مدرسيَّة،
كالقواعد اؼبسلكيَّة ،كالنظاـ اؼباِف الذم يكشف عن بياف األقساط للعاـ اغباِف ككيفيَّة تسديدىا
كركزنامة مواعيد دفعها ،كااللتزاـ بالتأمُت َّ
ضد اغبوادث ،كالنشاطات الرياضيَّة كبعض اؼببلحظات
يتوجب على التبلميذ التقيُّد ّٔا ،كتلك اليت
العامة .يعدّْد ىذا النظاـ بعض القواعد اؼبسلكيَّة اليت َّ
حد الفصل
"تعرض صاحبها للعقاب الشديد الذم قد يصل إُف ّْ
"وبظَّر" عليهم القياـ ّٔا ،كاليت قد ّْ

نص ّْ
اؼبفكرة.
من الثانويَّة" ،كما كرد حرفينا يف ّْ

تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة للصفوؼ َّ
أف نظاـ الصف الداخلي متوفّْر يف قسم الركضات
كىو مولَّف من عدَّة بنود ربدّْدىا معلّْمة الصف يف بداية العاـ الدراسي كتشرحها للتبلميذ كتكتبها

على لوحة كرتونيَّة كبَتة كتلصقها أماـ التبلميذ قرب اللوح الطبشورم .يبقى ىذا النظاـ معلَّ نقا يف
كل ـبالفة من ـبالفات بنوده ،يف حُت
مكانو خبلؿ العاـ الدراسي كلّْو ،كتعود إليو اؼبعلّْمة عند ّْ
تكتفي ىيئة التدريس يف األقساـ األخرل بالنظاـ الداخلي اؼبطبوع على الصفحات األكُف ّْ
ؼبفكرة

تبُت من أقواؿ بعض اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
متنوع كغَت
التلميذَّ .
أف نظاـ الصف الواحد ّْ
آخرا خبلؿ
َّ
نظاما ن
خاصا يتَّبعو التبلميذ خبلؿ اؼبادة اؼبعيَّنة ،كيعتمدكف ن
موحد ،إذ وبدّْد بعضهم ن
نظاما ن
دكاـ اؼبواد األخرل .اعبدير ذكره َّ
أف مضموف بنود ىذا النظاـ يرتكز على الئحة السلوؾ اليت يرغب
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معلّْم(ة) الصف تثبيتها لدل التبلميذَ .ف تكشف معاينة الوثائق كزيارات الصفوؼ اؼبيدانيَّة مثبلن
الئحة مقابلة لبلئحة السلوؾ ترتكز على حقوؽ التبلميذ كمنها ينطلق اؼبعلّْم(ة) لتحديد الئحة
تتم اؼبخالفات.
السلوؾ اؼبرغوب تنفيذىا كباؼبقابل الئحة العقوبات اليت يتحتَّم تطبيقها حُت ُّ

يتوافق األىل كأفراد اؽبيئات على أ َّف النظاـ الداخلي اؼبعتمد يف اؼبدرسة كاؼبتعلّْق بأمور

خصوصا يف الصفوؼ الثانويَّة ،كتراه األكثريَّة أنَّو نظاـ صارـ
التبلميذ ،ىو نظاـ مفركض عليهم،
ن
يودم إُف
كغَت مرف
خصوصا يف ما يتعلَّق باألمور اغبياتيَّة اؼبرتبطة حبياة التبلميذ داخل اؼبدرسة ،ك ّْ
ن

يربر ىوالء قوؽبم َّ
أف ىذا النظاـ مفركض عليهم كييلزمهم التقيُّد
إرىاقهم ،لذلك تكثر ـبالفاتو برأيهمّْ .

يتحوؿ ىذا إُف و
يسهل
عامل للضغط ىبنق التبلميذ بدالن من أف ّْ
بو دكف جدؿ أك حوار ،من ىنا َّ
حيااهم اؼبدرسيَّة اليوميَّة .صحيح ىذا األمر إذ توّْكده اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كرأم التبلميذ يف االستبياف
خصوصا يف صفوؼ اغبلقة الثالثة من التعليم األساسي كالصفوؼ الثانويَّة .عدَّد ىوالء بعض
ن
اؼبربرة كمنعهم من استعماؿ اؼبراحيض خارج دكاـ االسًتاحة ،كمنعهم من
األنظمة الضاغطة غَت َّ

اغبصة إالَّ ألسباب ج ٌد طارئة وبتكم بتحديد أنبيَّتها معلّْم(ة) الصف،
اػبركج من الصف قبل انتهاء َّ
كبنتيجة ذلك يلجأ الكثَت من التبلميذ إُف التصرفات العدائيَّة كاؼبمارسات العنيفة.

دؿ فهو ُّ
ما يقولو اؼبشاركوف يف كصفهم للنظاـ الداخلي إف َّ
يدؿ على َّ
أف ىذا النظاـ

"اؼبفركض" ،كما كصفوهَ ،ف يصبح بعد مسل نكا طبيعينا ،كيبدك أنَّو غَت مقبوؿ َّ
ألهنم َف يشاركوا يف
مرجوة
كضع بنوده ،ال أفراد اؽبيئة
َّ
التعليمة كال التبلميذ ،لذلك فبل ىدؼ لو بالنسبة إليهم ،كال فائدة َّ
منو .تيظهر ىذه اآلراء غياب أكجو التعاكف بُت األفراد يف اؼبدرسة ،إف عبهة ازباذ القرارات ،أك
السماح لؤلفراد بأف يكونوا قادة يف مواقعهم.
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دائرة الموارد البشريَّة ومهامها:

يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼبوشّْرين الثالث كالرابع اللذين وبدّْداف دكر دائرة اؼبوارد البشريَّة ،فهو غَت
متوفّْر حبسب ما تظهره نتائج التقييم .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة غياب دائرة ترعى شوكف اؼبوارد
البشريَّة يف اؼبدرسة ،كَف ذبد مصادر اؼبعلومات يف اؽبيكليَّة اإلداريَّة ،دائرة للموارد البشريَّة كي تنظّْمها
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التدرج الوظيفي
كفق سياسات إداريَّة علميَّة كتوصيف الوظائف ،كزبطيط اؼبسار الوظيفي كاألجور ك ُّ
كغَتىا من اؼبهاـ .كَف ذبد الوثائق اؼبرتبطة دبهامها األساسيَّة اليت تشمل أنشطة رئيسيَّة من أنبّْها ربليل
كتوصيف الوظائف ،زبطيط اؼبوارد البشريَّة ،جذّٔا كاستقطأّا كربفيزىا ،كتنمية قدرااها كتدريبها،
باإلضافة إُف عملها التقليدم اؼبتعلّْق بشوكف اؼبوارد البشريَّة من سياسة التوظيف ،كعقد العمل،
كاالستقالة ،كإهناء اػبدمة كآليَّااها.
تبُت من خبلؿ أقواؿ اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف مهاـ دائرة اؼبوارد البشريَّة تقوـ
َّ
جبملتها مديرة اؼبدرسة ،اليت تنظّْم مواردىا بشكل ركتيٍت كتقليدم ،كيوّْكد أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف
تتم ىذه
يتم بعد مقابلة ذبريها مديرة اؼبدرسة مع ىوالءُّ .
عمليَّة اختيار اؼبرشَّحُت اعبدد للتدريس ُّ
العمليَّة حبسب اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،دبقابلة اؼبديرة لؤلشخاص اعبدد ،حيث تطرح عليهم بعض
األسئلة العفويَّة اؼبرتبطة بأسباب اختيار ىذه اؼبهنة كدبادة التدريس اليت يرغبوف يف تعليمها ،كزبتم
نادرا ما تستشَت
مقابلتها معهم بسواؿ تطلب منهم معاعبتو كتابينا معتمدين اللغة اليت ّْ
يدرسوف .ن
اؼبنسق(ة) ،أك مسوكلة القسم ،كقد تقوـ ىذه األخَتة باؼبقابلة الشفويَّة إذا طلبت منها اؼبديرة،
اؼبديرة ّْ
على أف تقدّْـ بانتهاء اؼبقابلة تقر نيرا شفوينا عن اؼبرشَّح(ة) لتصدر اؼبديرة بعد ذلك القرار النهائي
بالقبوؿ كتوقيع العقد أك بالرفض .أف يكوف اختيار اؼبرشَّحُت اعبدد ؿبصورا فقط دبديرة اؼبدرسةُّ ،
يدؿ
ن
على َّ
أف القرارات ىرميَّة بامتياز ،تنحصر يف رأس اؽبرـ دكف سواه.

نستشف من خبلؿ كصف سياسة التوظيف اؼبعتمدة يف اؼبدرسةَّ ،أهنا سياسة مفاىيمها غَت
ُّ

كاضحة .بتعبَت آخر ،ال تعتمد سياسة التوظيف اؼبفاىيم العلميَّة ،كال األسس االجتماعيَّة كاإلنسانيَّة
اؼبتكاملة ،كال يوجد لديها معايَت تربويَّة كإداريَّة كاضحة كمكتوبة كمعلنة تعتمدىا يف قبوؿ اؼبرشحُت
دائما على األىليَّة كالكفاءة .تيظهر
اعبدد للعمل الًتبوم أك للصرؼ من الوظيفة ،كال ترتكز ن
كل مرشَّح(ة) سَتتو الذاتيَّة كبعض الوثائق
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة آليَّة تقدمي الطلبات ،حيث يقدّْـ ُّ

القانونيَّة اؼبتعلّْقة بالشهادات اؼبكتسبة ،ربتفظ ّٔا مديرة اؼبدرسة يف ملف خاص يف مكتب قرب

يتم قبوؿ الطلبات حبسب اؼبشاىدات
كل ما تدعو اغباجة إُف التوظيفُّ .
مكتبها ،كتعود إليها َّ
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اؼبيدانيَّة بشكل متواصل ،كليس كفق موعد ؿبدَّد كبفًتة زمنيَّة معيَّنة تيعلن عنها إدارة اؼبدرسة ،كما
تيقدَّـ الطلبات بعد ملئها إُف عاملة اؽباتف يف مكتب االستعبلمات عند مدخل اؼبدرسة ،اليت بدكرىا
تضعها على مكتب اؼبديرة.
تغيب سياسات التوظيف كالقبوؿ كاإلقالة كالصرؼ كمعايَتىا اؼبكتوبة من أرشيف الوثائق يف
اؼبدرسة .كتيظهر معاينة صفحة اؼبدرسة اإللكًتكنيَّة ككثائقها مثبلن غياب آليَّة اإلعبلف عن مراكز
أيضا ،اؼبواصفات اؼبكتوبة
شاغرة فيها ،كغياب الطرائق اليت تستقطب اؼبرشَّحُت اعبدد إليها .تغيب ن
الواجب توافرىا فيهم ،كشركط الوظيفة اؼبطلوبة كاؼبرجعيَّة اإلداريَّة أك األكاديبيَّة اؼبطلوب التواصل
مدرس(ة) جديد(ة) ،كخربة
معها ،كتقتصر اؼبواصفات على شهادة جامعيَّة للمادة اليت ربتاج إُف ّْ
سابقة إذا يكجدت ،ككساطة معيَّنة.
تتغيََّت سياسة التنميَّة البشريَّة اؼبتوفّْرة يف اؼبدرسة ،بغياب دائرة اؼبوارد البشريَّة ،كيغيب تعاكهنا
مع اؽبيئات الًتبويَّة اؼبتوفرة .بذلك ،كعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،يقتصر دكر ىيئة التنسيق على
تنظيم األمور األكاديبيَّة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كيغيب عنهما؛ أم عن دائرة اؼبوارد البشريَّة كىيئة
همة تطوير القدرات اؼبهنيَّة لؤلفراد العاملة يف اؼبدرسة بالطرؽ العلميَّة ،كدعمهم كمساندة
التنسيق ،ىم َّ

مسَتاهم التطويريَّة ،لرفعهم إُف مستول اعبودة اؼبطلوبة دبا فيو مصلحة اؼبدرسة .كما تغيب بيئة
تكوهنا ىذه الدائرة بُت األفراد ،كيصَت صعبنا أمر تعزيز االنتماء للمدرسة،
التعاكف اليت ييفًتض أف ّْ
كالتشجيع على العمل بركح الفريق الواحد كاالحًتاـ اؼبتبادؿ ،ألنَّو مبادرة فردية يقوـ ّٔا بعض األفراد
أيضا
كمحاكالت شخصيَّة لتوفَت بيئة عمل مبلئمة .ينحصر الدكر التطويرم لدائرة اؼبوارد البشريَّة ن
خصوصا عبهة اختيار الدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة من الربامج ال يػمرسلة من
دبديرة اؼبدرسة،
ن
اؼبوسسات الًتبويَّة كمعاىدىا التدريبيَّة.
َّ
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مواصفات دور الدائرة الماليَّة:

موشرات الثاين عشر كالثالث عشر كالرابع عشر اؼبتعلّْقة بشوكف احملاسبة اؼباليَّة،
َّأما بالنسبة لل ّْ
فهو أمر يتحقَّق جزئينا .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
بعضا من اؼبهاـ
أف مكتب احملاسبة متوفّْر ،كيبارس ن
اؼبتعلّْقة مباشرة بدكره ،لكنَّو يتغاضى عن بعضها اآلخر ألسباب عديدة أنبُّهاَّ ،
أف أداء أفراد ىذا
اؼبكتب يعملوف كفق ما سبليو عليهم مهامهم األساسيَّة من جباية األمواؿ كدفع اؼبًتتبات ،كلكنَّهم ال
يعملوف كفريق عمل متكامل األدكار من حيث التخطيط اؼبسبق ،ككفق خطة ماليَّة مدركسة
يتكوف من مسوكلة كثبلثة أعضاء
ككاضحة .تيظهر لوحة اؽبيكل التنظيمي كجود مكتب للمحاسبة َّ
يساعدكهنا على تصريف أعمالو ،كإدارة اإليرادات كالنفقات بإشراؼ مديرة اؼبدرسة .ال ييعترب ىذا
اؼبكتب دائرة ماليَّة دبفهومها العلمي ،مع العلم َّ
تموف مهاـ عدَّة تتطلَّبها اإلدارة اؼباليَّة
أف أعضاؤه يي ُّ
كاحملاسبة كالتدقيق كالصرؼ كاألرشيف كالسكريتارية .لكن ال يعمل األفراد فيو بركح الفريق الواحد

معا بتنمية اإليرادات كترشيد النفقات كتقدمي اػبدمات اؼباليَّة بشفافيَّة تلبية الحتياجات أفراد
ملتزمُت ن
فعالة.
آّتمع اؼبدرسي كفق ضوابط رقابيَّة َّ

ـبتص باألمور
تيظهر معاينة الوثائق يف مكتب احملاسبة عن كجود موازنة سنويَّة ّْ
وبضرىا فريق ٌ

اؼباليَّة حبسب ما تقولو مسوكلة مكتب احملاسبة ،كيشرؼ عليها ؿباسب تعيّْنو الدائرة اؼباليَّة اؼبركزيَّة
للتجمع الذم تنتمي إليو اؼبدرسة ،يدقق دبضموهنا .يفيد العاملوف يف مكتب احملاسبة يف اؼبدرسة َّ
أف
ُّ

كربضر اؼبوازنة بإشراؼ
اػبطة اؼباليَّة العامة تنظّْمها الدائرة اؼبركزيَّة اؼبذكورة كتسهر على تنفيذىا ّْ
متخصص من قًبلها.
ؿباسب
ّْ
َف تكشف معاينة الوثائق عن كجود أم خطة ماليَّة قصَتة اؼبدل أـ طويلة يف مكتب احملاسبة

اؼباليَّة للمدرسة ،بل تينظَّم األمور اؼباليَّة يومينا حبسب اغباجة ،كبشكل آين .كبعد السواؿ عن كيفيَّة
رصد اغباجات كتلبيتها ،قالت مسوكلة احملاسبة َّ
أف مسوكلة األقساـ تقدّْـ الئحة باللوازـ الضركريَّة
يوما بيوـ ،ككذا تفعل ببلئحة
للقسم من قرطاسيَّة كأثاث كألعاب كغَتىا من اللوازـ اليت ربتاجها ن
التصليحات كالصيانة ،فتدبّْر اؼبسوكلة اؼباليَّة شراءىا كتصليح األعطاؿَّ .أما الكتب كالدفاتر كقرطاسيَّة
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األشغاؿ اليدكيَّة كقرطاسيَّة الركضات ،فتقدّْـ مسوكلة القسم الئحة ّٔا يف هناية العاـ الدراسي كي
اؼبختصة يف بداية العاـ الدراسي اعبديد .كما
يصار إُف شرائها على دفعات من دكر النشر كاؼبكتبات
َّ
يصح يف اػبطة اؼباليَّة ،فلم تكشف معاينة الوثائق مثبلن خطة
ييقاؿ يف اػبطط الًتبويَّة كاؼبشركع الًتبوم ُّ

مدكنة تلحظ مصاريف اؼبشاريع الثقافيَّة كتكلفة اغبفبلت الفنيَّة ،كتيثبت معاينة الوثائق غياب خطة
َّ
علميَّة ماليَّة يف ىذا آّاؿ ،كبالتاِف غياب التخطيط اؼباِف الطويل األمد .تكشف معاينة الوثائق،
بتعبَت آخر ،غياب التخطيط الذم وبدّْد التكلفة كالنفقات كمصادر التمويل للمشاريع الًتبويَّة
كالثقافيَّة كاألكاديبيَّة ،ما كجدتو معاينة الوثائق ىو اؼبوازنة السنويَّة ،كىي موازنة تنظّْم األمور اؼباليَّة
العامة يف اؼبدرسة.
يبدك فبَّا ينتج عن آراء اؼبشاركُت يف التقييمَّ ،
نظاما مالينا مرنا
أف إدارة اؼبدرسة التجريبيَّة سبارس ن

اؼبادم من خبلؿ كضع
عبهة تسديد أكلياء التبلميذ مستحقات األقساط ،يراعي ىذا النظاـ كضعهم ّْ
آليَّة تسديد تتبلءـ كظركفهم .يشَت آخركف إُف َّ
أف بعض اؽبفوات اليت تصدر عن موظَّفي مكتب
اؼبتوجبة عليهم،
احملاسبة توثّْر سلبنا على ىذا النظاـ ،كمثل طريقة طلبهم من األىل تسديد األقساط ّْ
كإرساؿ إنذارات مع أكالدىم يف الوقت الذم يكونوف قد َّ
سددكا ما عليهم يف اؼبصرؼ ،ما يسبّْب

توجو إليهم موظفي مكتب احملاسبة دببلحظات ترتبط
اجا ألكالدىم ،يف بعض األقساـ ،حُت ي َّ
إحر ن
الصف .يعترب األىل َّ
أف
بتسديد أىلهم اؼبتوجبات اؼبًتتبة على أقساطهم اؼبدرسيَّة ،أماـ رفاقهم يف
ٌ

نظاـ احملاسبة اؼباليَّة يف اؼبدرسة يشوبو أخطاء توثّْر سلبنا على التبلميذ يعود سببو إُف عدـ الدقَّة كعدـ

خصوصا لؤلىاِف
التنظيم يف إرساؿ اإلنذارات لؤلىاِف عرب كلدىم ،كيصفوف ىذا النظاـ بغَت اؼبدركس
ن

َّ
خاصة .كيضيف أحد األىاِف اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة ،كىو
اؼبتفق معهم على آليَّة تسديد ٌ
يعرب عن اعتقاده أنَّو ردبا ال تقيّْم اإلدارة أنظمتها اؼباليَّة
ؿباسب يف إحدل الشركات اللبنانيَّة ،حيث ّْ

يربر حكمو َّ
أف األمور التنظيميَّة
تأثَتا سلبينا ،ك ّْ
كفعاليتها الًتبويَّة بشكل دكرم كتأثَتىا على التبلميذ ن
يف اؼبدرسة ما زالت كما كانت منذ عقود حُت كاف ال يزاؿ تلمي نذا فيها.
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-2.7

الممارسات اإلداريَّة:

يف ما يتعلَّق باؼبوشّْر اػبامس عشر الذم يتناكؿ موضوعو اؼبمارسات اإلداريَّة اغبديثة اؼبرتبطة

دببادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" كاليت تتبنَّاىا األطركحة ،ؽبو أمر يتحقَّق جزئينا .تيظهر آراء اؼبشاركُت َّ
أف

كمكونااها من
مبو اؼبدرسة ّْ
أفراد آّلس اإلدارم يعملوف على توجيو اعبهود لتحسُت ربصيل التبلميذ ك ٌ

خبلؿ تأمُت دكرات تدريبيَّة ألفراد اؽبيئة التعليميَّة .لكن ال يعتمد ىوالء آليات كاضحة تكشف نقاط
القوة كال مكامن الضعف لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كالعمل على تنظيم خطط تطوير تتناسب مع
َّ
أيضا َّ
أف اؼبمارسات اإلداريَّة
ما تكشفو .تيظهر آراء األفراد اؼبشاركة يف تقييم اؼبدرسة التجريبيَّة ن
أم خطَّة تربويَّة
فبارسات تراتبيَّة ال تعكس ركح التعاكف كهنج التشارؾ .ال يشارؾ األفراد ن
أبدا بوضع ٌ

عدؽبا
وبضركف برامج النشاطات مثبلن كيعرضوهنا على اإلدارة للموافقة عليها ،كقد تي ّْ
أك أكاديبيَّة ،فهم ّْ

ىذه األخَتة إذا كجدت حاجة لذلك ،يف حُت َّ
وبضرف الربنامج األكاديبي
أف معلّْمات الركضات ّْ
اؼبادة ،كتطَّلع عليو مسوكلة القسم كتتشاكر معه َّن بشأف
منسقي َّ
السنوم كالشهرم كاليومي مع ّْ
التعديبلت .يثَت بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة الصمت عند مناقشة ىذا اؼبعيار ،بينما يعترب آخركف َّ
أف

اؼبنسق(ة) من جهة ،كمسوكلة القسم من جهة أخرل ما ىو مطلوب
ال رأم ؽبم ،بل ييبلي عليهم ّْ
أيضا تنظيم
تنفيذه مع التبلميذ،
خصوصا يف ما يتعلَّق باختيار اؼبوضوع السنوم العاـ ،كييطلب منهم ن
ن

اؼبقرر يف فقرات األسبوع الثقايف.
ىذا اؼبوضوع َّ

َّأما يف ما يتعلَّق باؼبوشّْر الثامن عشر الذم يتناكؿ موضوعو التعاكف بُت األفراد كاؼبشاركة يف

تسهل تنفيذه إدارة اؼبدرسة حبسب ما يهبمع عليو أفراد آّتمع اؼبدرسي،
صنع القرارات فهو أمر ال ّْ
كبالتاِف ال يتحقَّق .توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
خصوصا
أف ىيئة التنسيق ىي ىيئة متوفّْرة يف اؼبدرسة
ن

للمواد األساسيَّة كالرياضيات ،كالعلوـ ،كاللغات الثبلث العربيَّة كالفرنسيَّة كاإلنكليزيَّة ،لكن يقتصر

دكرىا على تنظيم اؼبادة التابعة إلشرافهم ،كتوزيع دركسها على مدار العاـ الدراسي ،كليس على
وبدد اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة مهاـ أفراد ىيئة
العمل ضمن فريق تعاكين متكامل األدكارّْ .
التنسيق على أنَّو ينحصر يف تنظيم األمور الًتبويَّة ،كيرشدكف أفراد اؽبيئة التعليميَّة إُف ما هبب القياـ
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بو مع التبلميذ لنجاح عمليَّيت التعلُّم كالتعليم على مستول إحدل اغبلقات أك أكثر ،كيسهركف على
تطبيق أىداؼ اؼبواد األكاديبيَّة .يعترب البعض َّ
أف دكرىم يتفاكت بتفاكت خربااهم ككفاءاهم كدبستول
السلطة اؼبمنوحة ؽبم من قًبل اإلدارة.
موشراتو ُّ
ربق نقا فعلينا،
في الختام ،يعاين التنظيم اإلدارم من ثغرات سبنعو من أف تتحقَّق ّْ
خصوصا تلك اليت تعكس
موشراتو ال ربقّْق التوقُّعات اليت تتبناىا األطركحة يف ىذا آّاؿ،
فأكثريَّة ّْ
ن

مواصفات اؼبأسسة .فالتنظيم اإلدارم اؼبعتمد يف اؼبدرسة تنظيم مركزم كتراتيب يضع سياساتو موضع

العمل كىبطّْط لتنفيذىا ،لكن بشكل آين كخبطط قصَتة األمد ،كال يعتمد اؼبساءلة كالتقييم اؼبستمر
كوسيلة لتطوير أدائو .توّْكد ذلك أدكات صبع اؼبعلومات اليت تيظهر غياب ؿباضر االجتماعات،
كتوصيات التقييم ،كىو دليل اسًتاتيجيَّة إداريَّة ضعيفة تيغيّْب ذاكرة معيَّنة قد تفيد أفراد آّتمع
اؼبدرسي يف تنظيم أمورىم اؼبستقبليَّة على ضوء اغباضر ،كتفيدىم يف ربديد األكلويَّات الزباذ التدابَت
كالقرارت اؼبناسبة.
ظل ىذا التنظيم َّ
أف اإلدارة كصيَّة على تدبَت الشأف اإلدارم كالًتبوم يف اؼبدرسة،
يظهر يف ّْ
كحريصة على ربقُّق األىداؼ اؼبرتبطة بو بشكل جازـ ،كيف الواقع ال ييبارس ىذا التنظيم دبفهومو
اؼبوسسايت التنظيمي بل بشكل عفوم كركتيٍت .ال تنطبق بالتاِف ،اؼبمارسات اإلداريَّة على مواصفات
َّ
بيئة اؼبدرسة اليت تسعى األطركحة إُف ربويل ؾبتمعها إُف ؾبتمع تعلُّم مهٍت يسوده تعاكف األفراد

كموىبلاهم ككفاءااهم ،كال يتطابق ىذا التنظيم مع
كتشاركهم يف صنع القرار حبسب موقعهم َّ

ّْ
االذباىات اؼبعاصرة اليت تسعى إُف مأسسة الصرح الًتبوم ،لذلك َّ
إف اعتماد اؼبركزيَّة يف التنظيم
اإلدارم يف اؼبدرسة ،هبزـ أنَّو نظاـ تراتيب تغيب عنو مواصفات التشارؾ.
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الجدول رقم  :9المعيار الثالث

ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/للمتعلّْمة

المؤشّْرات
 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم الفرديَّة كطاقااهم اػباصة.
أف ٌ
 -2التبلميذ ىم ؿبور كىدؼ كأساس العمليَّة التعليميَّة كالتعلُّميَّة ،ىم مشركع تثقُّف مستمر
دبكونااها حوؿ شخصهم
ؼبدل اغبياة ،تعاملهم اؼبدرسة كإنساف ذم قيمة ّْ
حبد ذاتو ،كتدكر ّْ
كحوؿ تعلُّمهم ،كىي خبدمة قباحهم.

ال يحقق

يقترب

يحقق

1

2

3

X

X

لكل التبلميذ ،من خبلؿ االنتباه للقواسم اؼبشًتكة كالفركقات
 -3تدعم اؼبدرسة حق التعلػُّم ّْ
الشخصيَّة كاإلختبلفات الفرديَّة.
لكل التبلميذ كتومن َّ
كل من
أف بإمكاهنم التعلُّم ،لذلك تستقبل َّ
 -4تدعم اؼبدرسة حق التعلُّم ّْ

X

كتومن ؽبم
يطأ عتبة بأّا باختبلؼ حاجااهم (اإلعاقات اعبسديَّة كاغباجات التعليميَّة اػباصة)ّْ ،
مبوىم اؼبتكامل ،كتعمل
اػبدمات الًتبويَّة كالتعليميَّة كالتأىيليَّة كالثقافيَّة كاللوجستيَّة اليت تسهم يف ٌ
على قباحهم فردينا كصباعينا كتلحظ الفركقات الفرديَّة لديهم.

X

تنمي اؼبنهاجيَّة اؼبعتمدة اؼبسوكليَّة الذاتيَّة لدل التبلميذ كربثَّهم للقياـ بواجبهم كاالستفادة
ٌ -5
كل الفرص اؼبتاحة ؽبم للنجاح.
من ّْ
كوف لديهم الرغبة يف التعلُّم لتصَت العمليَّة الًتبويَّة
كتطور ذكاءات التبلميذ اؼبختلفة ،كت َّ
 -6ربفّْز ّْ
متعة كإفادة ؽبم.

X
X

 -7تعمل اؼبدرسة خبططها الًتبويَّة كاألكاديبيَّة على تطوير مهارات التبلميذ ،أفر نادا كصباعات من
خبلؿ :أ) اػبطط الًتبويَّة اليت تراعي الفركقات الشخصيَّة كاإلمكانات كالقدرات لديهم،
اؼبتنوعة كالشاملة،
مبوىم ّْ
ب) كطرائق التعلُّم كالتعليم اؼببلئمة غباجات ٌ

X

تنمي األبعاد الفكريَّة كاإلنسانيَّة كالركحيَّة كاعبسديَّة لديهم.
ج) أنشطة داعمة كأعماؿ صباعيَّة ّْ

كل اإلمكانيَّات اؼبوجودة يف أعضاء ىيئااها (اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة
ّْ -8
تسخر اؼبدرسة َّ
مبو التبلميذ الشامل بالتعاكف مع األىل.
كاؼبوظفُت) ّْ
كتطور قدرااهم اؼبهنيَّة ػبدمة ٌ

X

اؼبتخصص ،من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كاألكاديبيَّة كالًتبويَّة كالصحيَّة
 -9يتعاكف فريق العمل
ّْ
كالنفسيَّة ،كاإلجتماعيَّة ،كالركحيَّة ،لدرس حاالت التبلميذ اػباصة كإرشادىم أكاديبينا كاجتماعيِّا
كسلوكينا كنفسينا كركحينا كصحينا ،كيعمل معهم كفق برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة غباالاهم ،كيطلع
كيدرّٔم عليها كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة لديهم.
األىل على طبيعة مساعدة أكالدىمّْ ،

X

تعليما نوعيِّا يليب
 -10توفّْر القيادة التجهيزات اللوجستيَّة كاألكاديبيَّة اليت تقدّْـ للتبلميذ ن
حاجااهم التعليميَّة اػباصة ،كتربية جيّْدة ربقّْق ؽبم األىداؼ الًتبويَّة العامة.

X

المجموع

2

8

صفر

المصدر :من إعداد الباةثة

يتناكؿ اؼبعيار الثالث موضوع أكلويَّة التبلميذ يف العمليَّة الًتبويَّة أينا كانوا حبيث يكوف موقعهم

موقعا ؿبورينا ،كيكونوف بالتاِف مركز اىتمامها األكؿ .كقد كصف الفيلسوؼ األؼباين اؼبعاصر ريشارد
ن
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دافيد بريشت ( )Richard David Prechtخبلؿ مقابلة أجراها معو باتريس فاف أكرسل
( )Patrice Van Eerselاؼبدرسة اغباليَّة يف فرنسا كأؼبانيا على َّأهنا جريبة كىدر للطاقات البشريَّة.
يربر بريشت قولو ىذا َّ
أف اؼبدرسة تعمل على إدخاؿ التبلميذ يف منظومة مغلقة كؿبدَّدة ،يف الوقت
ّْ
انفتاحا كحريَّةَّ .
إف اؼبدرسة التقليديَّة ،برأيو ،تيطفىء شرارة اغبماس كاغبشريَّة
الذم يتطلَّبو عاَف اليوـ
ن

كتوجههم كبو مهن منتهية الصبلحيَّة أك قد ينتهي
لدل التبلميذ حُت تضعهم يف منظومة مغلقةّْ ،
دكرىا يف اؼبستقبل القريب .كلكي يكوف التبلميذ من أكلويات اؼبدرسة ،عليها برأم بريشت أف تتبٌت
تربية ـبتلفة منفتحة على اؼبخيَّلة كعلى الذكاء التواصلي كالعاطفي ( Intelligence

 )Relationnelle et Intelligence Emotionnelleكاألخذ باالكتشافات اغبديثة حوؿ
الذكاء اؼبوصوؿ ( )Intelligence Connectéeكاألحباث العلميَّة اؼبرتبطة بالدماغ ككظائفو
( .)Neuroeducationيتمحور دكر اؼبدرسة حوؿ عمليَّة تعليم التبلميذ كيف يتعلَّموف يف عاَف
التكنولوجيا كاالتصاالت كالثورة اؼبعرفيَّة (.)Il s’agit surtout d’apprendre à apprendre
يدعو بريشت ( )Prechtاؼبدرسة إُف إعادة النظر يف منظومتها الًتبويَّة كربويلها إُف ما يتناسب
كحاجات التبلميذ اػباصة إُف التعلُّم كي يبكنها أف تستثمر طاقااهم اإلبداعيَّة من خبلؿ مشاريع
كتوىلهم ليكونوا جزءنا فعَّاالن منو (.)Precht, 2014
خبلَّقة تعكس عاؼبهم اغباِف كاؼبستقبليّْ ،

يومنها اؼبوسبنوف على تربيتهم كتعليمهم.
تفرض ىذه األكلويَّة أف يكوف ؽبم حقوؽ ككاجبات ّْ

مشركعا
انطبلقنا من مبدأ ىذه األكلويَّة ،اليت تفرض تنمية شاملة عبميع التبلميذ ،يكوف التعلُّم ح نقا
ن

لكل تلميذ(ة) حق مشركع يف
عبميعهم أينا كاف كضعهم اعبسدم كالعقلي كاالجتماعي كالعاطفيّْ .
الًتبية كالعناية اػباصة اليت تفرضها حالتو ،كاليت تتمثَّل بتقدمي اؼبعارؼ كاؼبهارات اليت وبتاجها كف نقا

لقدراتو على تقبُّلها .لذلك ،يقع على عاتق اؼبدرسة إعداد جيل اؼبستقبل كرعايتو كتأىيلو ليصبح
التبلميذ فيها أفر نادا نافعُت ألنفسهم كّٓتمعهم من خبلؿ ربقيق احتياجااهم اػباصة ،كتنمية قدرااهم
الشخصيَّة ،كإهباد الوسائل كاألساليب لتوصيلها ؽبم بشكل عادؿ كمنصف.
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أكال إُف
مبو قول التبلميذ الًتبويَّة كالتعليميَّة كالتأىيليَّة ،كترمي ن
تسهم ىذه األكلويَّة إ نذا يف ٌ
كتدرّٔم على السلوؾ القومي يف اؼبدرسة كيف
تربيتهم من جهة ،على األخبلؽ اغبميدة كالقيم الوطنيَّةّْ ،
آّتمع ليكتسبوا ركح اؼبسوكليَّة كاؼببادرة ،كمن جهة أخرل ،على االنفتاح على متطلّْبات آّتمع

العاؼبي ،كعلى استخداـ طاقاتو اإلبداعيَّة للمسانبة يف إنشاء عاَف الغد .ترمي ثانينا إُف تطوير قدرااهم

العقليَّة كالتعليميَّة دبا تتيح ؽبم اكتساب ثقافة عامة كمعارؼ علميَّة عاؼبيَّة ،كسبكينهم من التعلُّم الذايت
أخَتا إُف إكسأّم مهارات ككفايات تسهم يف قباحهم يف
اؼبستمر لبللبراط يف ؾبتمع اؼبعرفة .ترمي ن

اؼبستقبل كتكوين قاعدة صلبة منها لدخوؿ ليس فقط عاَف االختصاص بثقة كمعرفة ،بل كلوج إُف

كيتعُت ،بذلك ،على اؼبدرسة أف
عاَف االبتكار حيث الوظائف اعبديدة كاالختصاصات غَت اؼبألوفةَّ .
مبو صبيع التبلميذ بشكل متكامل كمن
ّْ
تسخر َّ
كل جهودىا ،كطاقات أفرادىا كإمكانااهم من أجل ٌ
أجل قباحهم اؼبستمر .توجد مسوغات عديدة للعمل يف ىذا االذباه ،منها التعليميَّة اليت ربتّْم على
لتليب
كل التبلميذ ُّ
بتنوع حاجااهم ،أف ّْ
أفراد آّتمع اؼبدرسي الذم يستوعب َّ
يطور أساليب التدريس ٌ
ىذه االختبلفات ،كمنها االجتماعيَّة اليت ربتّْم على اؼبدرسة أف تقبل اعبميع كتعاملهم بإنصاؼ
فتجهز أسس بناء ؾبتمع عادؿ غَت عنصرم كال سبييزم ،كتسهم من جهة أخرل يف بناء
كعدؿ ّْ

شخصيَّة اؼبتعلّْم العاؼبي (َّ .)Global Learnerأما اؼبسوغ األخَت فيعود للناحية االقتصاديَّة اليت
ربتّْم على اؼبدرسة توفَت اإلمكانات اؼباديَّة لصرفها يف اؼبدارس العاديَّة بدالن من إنشاء مدارس خاصة
أيضا على آّتمع كعلى الناتج القومي
تعٌت بتبلميذ اغباالت اػباصة كذبهيزىا ،كتعود خبسارة كبَتة ن
اإلصباِف لعدـ استثمار قدرات ذكم اغباجات اػباصة كإعدادىم للحياة العمليَّة.
كموشراتو ،،أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما
تعتمد األطركحة لتقييم ىذا اؼبعيار ّْ
اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد
ىي استبياف للتبلميذ ،كأسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر نتائج التقييم
حبسب اعبدكؿ اؼبذكور أعبله ،كحبسب جدكؿ نتائج اعبدكؿ األكؿ لفرز استبياف التبلميذ (مراجعة
اؼبلحق رقم ( – 12أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :نتائج اعبدكؿ األكؿ لفرز استبياف التبلميذ،
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موشرات ىذا اؼبعيار تتحقَّق بشكل جزئيَّ ،
صَّ ،)545 .
ألف أفراد آّتمع اؼبدرسي يومنوف بأكلويَّة
أف ّْ
دائما كىذا اؼبفهوـ حبيث َّ
أف أكثريَّتهم يولوف
التبلميذ يف العمليَّة الًتبويَّة ،لكن فبارسااهم ال تتطابق ن
أنبيَّة كربل للمنهاج كمضمونو كلدكرىم يف ربقيقو من حيث تقدمي اؼبعارؼ للتبلميذ ليس إالَّ.
-3.1

محوريَّة التالميذ:

اؼبوشرين األكؿ كالثاين ؿبوريَّة التبلميذ يف العمليَّة الًتبويَّة ،حبيث تعاملهم اؼبدرسة
يتضمن موضوع ّْ
َّ
دبكونااها حوؿ شخصهم كحوؿ تعلُّمهم ،كىي خبدمة قباحهم،
كإنساف ذم قيمة ّْ
حبد ذاتو ،كتدكر ّْ

إذ تومن أنَّو بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم الفرديَّة كطاقااهم اػباصة ،كىو أمر ال يتحقَّق .تيظهر آراء

اؼبشاركُت َّ
أف التلميذ فيها عنصر يتلقى اؼبعارؼ كاألكامر من جهة ،كينفّْذىا بشكل سليب كغَت
جهتهمَّ ،
أف الًتبية ىي رسالة ،كىي بالتاِف
تفاعلي من جهة أخرل .يعترب أفراد آّلس اإلدارم من َّ
صبيعا ،على َّ
كل
أف اؼبدرسة تستقبل َّ
حق مشركع ّْ
ه
لكل التبلميذ ،كيهبمع اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة ن
من يطأ عتبة بأّا دكف سبييز بُت األصل االجتماعي أك االنتماء السياسي أك العًرؽ أك الدين أك

اعبنس ،كلكن َف يأت أحد منهم على ذكر ذكم االحتياجات اػباصة اعبسديَّة كالذىنيَّة كالتعلُّميَّة.
يوافق أفراد آّلس اإلدارم على َّ
بكل
أف التبلميذ صبيعهم بإمكاهنم التعلُّم ،لذلك يعملوف ّْ
كل إمكانات أفراد ىيئات آّتمع اؼبدرسي لتأىيلهم كتنمية قدرااهم .لكن،
طاقااههم على توظيف َّ

كحبسب آراء آّموعات اؼبرَّكزة األخرل كالتبلميذ أنفسهمَّ ،
فإف ىذا اإلعبلف يتحقَّق جزئينا ،ألسباب

اؼبتفوقُت كتسلّْط الضوء على قدرااهم ،كتسهم يف ربقيقهم لذكااهم
عديدة أنبُّها غياب برامج ترعى ّْ
ضمن آّموعة اليت يعيشوف فيها ،كغياب برامج اإلدماج ( )Inclusionلذكم اغباجات التعلُّميَّة
اػباصة ،كعدـ قبوؿ ذكم اإلعاقات اعبسديَّة.
ال يعترب التبلميذ َّ
أف ىذه األكلويَّة تتحقَّق فعلينا يف اؼبدرسة ،كيربطوف سبب غيأّا بطريقة
حد تعبَتىم ،كطريقة تعامل بعض أفراد آّتمع اؼبدرسي معهم
تطبيق النظاـ الداخلي كصرامتو على ّْ
غبد اإلىانات ،كباإلصغاء اؼبشركط من قًبل بعض مسوكالت األقساـ ؼبا
بفوقيَّة ،كبعنف كبلمي ّْ
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يطالبوف بو أك ؼبا يعًتضوف عليو ،كأحيانا كثَتة ،غياب اؼبرجعيَّة ،كما يقوؿ أحدىم ،إذ هبهل التبلميذ
اعبهة اؼبسوكلة اليت قد تدبّْر أمورىم كتنصفهم يف ربقيق مطالبهم كتينصت لشكواىم.
خصوصا عندما تيصدر قرارات
أيضا،
ال تعطي اؼبدرسة األكلويَّة للتبلميذ حبسب رأم األىل ن
ن

خصوصا تلك اؼبرتبطة بالنظاـ
حبق بعضهم ،كبدكف ؿباكلة منها غب ّْل مشكلتهم باغبوار
تعسفيَّة كهنائيَّة ّْ
ُّ
ن

أف سبب ىذه اؼبشاكل السلوكيَّة يعود إُف َّ
كبالسلوؾ .يعترب بعضهم َّ
أف بعض مسوكالت األقساـ
جوا من التواصل مع التبلميذ ،كليسوا دبرشدين ؽبم كال مربٌُت ،كال
كبعض اؼبعلّْمُت ال يوفّْركف ن
يعاملوهنم بإنسانيَّة ،يف حُت يربط آخركف سببها بانعداـ الثقة بينهم كبُت التبلميذ ،كغياب جو

تصرفهم
اإللفة كاحملبة بينهما
خصوصا مع ىوالء التبلميذ اؼبشاغبُت الذين وبتاجوف ؼبن يثنيهم عن ُّ
ن
األرعن.
يظهر من خبلؿ أقواؿ بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف اؼبقاـ األكؿ ليس للتبلميذ كما يشَت
بعضهم ،إذ تكشف فبارسااهم َّ
أف مقامهم يأيت يف اؼبرتبة الثالثة ،يتقدَّمهم اؼبنهاج أك برامج التدريس
كبالتاِف اؼبعلّْم كمن مثَّ يأيت التبلميذ .تتضارب اآلراء بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة حوؿ مفهوـ األكلويَّة
للتبلميذ ،يف حُت يوّْكد بعضهم َّ
أف للتبلميذ اغبق يف أف وبظوا بفرص متكافئة يف التعليم ،كاغبق يف
تنص عليو شرعة حقوؽ
تنوع شخصيَّااهم يف حرمتها اعبسديَّة كالنفسية كالعقليَّة حبسب ما ُّ
احًتاـ ُّ
خصوصا الذين يعانوف من
أيضا ،يف اغبصوؿ على الظركؼ اؼببلئمة للنجاح،
الطفل ،كؽبم اغبق ن
ن
صعوبات يف التعلُّم ،كذكم االحتياجات اػباصة ،كؽبم اغبق يف اؼبشاركة يف أنشطة اغبياة اؼبدرسية.
يربركف رأيهم ىذا َّ
يعًتض آخركف كيعتربكف َّ
أف
أف ذلك يعٍت
"تكبَتا لرأس التبلميذ" على ّْ
حد قوؽبم ،ك ّْ
ن

الًتبية اغبديثة اليوـ تعمل على خلط األكراؽ يف ما يتعلَّق بتدريس التبلميذ ،ك َّ
أف ىذا اؼبفهوـ يوحي
بتغليب مصلحة التبلميذ على مصلحة أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كاإلعبلء من شأهنم على حساب

اؼبعلّْمُت .كهبدكف َّ
أف ىناؾ صعوبات تعًتضهم خبلؿ التدريس عبهة تطبيق النظاـ ،لذلك حُت
ربل اؼبشكلة.
يطردكف أحدىم خارج
ٌ
الصف تعيده مسوكلة القسم دكف أف ٌ
229

يضيف بعضهم اآلخر َّ
أف بعض مسوكالت األقساـ تبالغن يف اإلصغاء ؼبطالب التبلميذ،
كتطلنب من اؼبعلّْم(ة) الوقوؼ على خاطرىم ،يف حُت َّ
"يتصرفن حبسب
أف بعض ىوالء اؼبسوكالت
َّ
األصوؿ الًتبويَّة إذ ييطبَّقن النظاـ الصارـ ،لذلك يوبزـ األمر يف الًتبية كي يكوف للمستقبل جيل على
اؼبرجوة" .كيرل البعض اآلخر َّ
متفوؽ يف الصف يسبّْب إشكاليَّة كبَتة إذ
قدر اؼبسوكليَّة َّ
أف أمر كجود ّْ

اؼبتفوؽ إُف اػبوؼ كالقلق من الفشل كأحيانا إُف اؼبشاغبة ،كمن جهة أخرل إُف فشل
يدفع من جهة ّْ

اؼبعلّْم(ة) يف إدارة صفو بشكل فاعل .يضيف أحدىم ّْ
متهك نما قاؿ" :كلُّنا كأفراد اؽبيئة التعليميَّة يف
خدمة التلميذ كنسعى لكسب رضاىم ،كىم غَت مبالُت"!

يعترب بعض األىاِف أنَّو ليس للتبلميذ األكلويَّة حبيث َّ
أف صواهم غَت مسموع عبهة مطالبتهم

بتعديل موعد االمتحاف الذم يأيت مباشرة بعد انتهاء االختبار ،كالسماح للمعلّْمُت بعدـ إعطائهم
فركضا منزليَّة خبلؿ فًتة االمتحانات ،كبتنظيم ّْ
اؼبفكرة حبيث تتوزَّع الفركض اؼبنزليَّة بشكل منطقي
ن
كمتساكم بُت الفركض الكتابيَّة كالشفويَّة كتلك اليت تتطلَّب اؼبذاكرة غيبنا ،كبالقياـ ببعض النشاطات
أف عدـ تنظيم ّْ
البلصفيَّة كالًتفيهيَّة .كيذكر األىل َّ
مفكرة التلميذ اليوميّْة ،كتراكم الدركس كالواجبات

فركضا منزليَّة جديدة خبلؿ فًتة االمتحانات ،ؽبو دليل على َّ
أف أكلويَّة ىذه
يف اليوـ الواحد ،كإعطاء ن

اإلدارة ،كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ىي يف إهناء الربامج كليس يف بناء شخصيَّة التبلميذ.

يتوافق بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل ،من جهة ،على َّ
أف ىناؾ قوانُت معتمدة يف اؼبدرسة
ّْ
مباشرا يف عبوئو إُف العدائيَّة.
تنفر التلميذ
َّ
كتستفزه أحيانا ،كتسبّْب ضغطنا نفسيِّا كمعنويِّا كتكوف سببنا ن
بعضا من العوامل السلبيَّة اليت تش ّْكل عبئنا عليهم ك َّ
مدة االسًتاحة القصَتة مقارنة بساعات
ك ّْ
يعددكف ن
الصف دكف موافقة مسوكلة القسم،
العمل اؼبطلوبة منهم يوميِّا ،كعدـ السماح ؽبم بتغيَت أماكنهم يف
ٌ

كعدـ السماح ؽبم بزيارة اؼبكتبة إالَّ يف أكقات ؿب َّددة كضئيلة تنظّْمها اإلدارة ،كعدـ توفَت أجواء
حرة ،كعدـ استعماؿ اؼبراحيض إالَّ يف أكقات االسًتاحة ،كعددىا
رياضيَّة ،أك دكرات كمباريات َّ
احملدكد ال يسمح للجميع باستعماؽبا فضبلن عن قلَّة نظافتها لكثرة استعماؽبا .كيضاؼ إُف البلئحة
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حد تعبَتىم ،كاعتماد نظاـ امتحانات قاس يف الصفوؼ النهائيَّة،
عدد كبَت من اؼبمنوعات ،على ّْ
بعضا ببعض.
تتداخل أيامها ن

التصرؼ اغبازـ َّ
ألف سلوؾ
ّْ
يربر أفراد اؽبيئة التعليميَّة من جهة أخرل ،رأيهم ؼبوافقتهم على ُّ
التبلميذ السائد ىو سلوؾ غَت مقبوؿ ،كيعتربكف َّ
كثَتا يف أداء كاجباتو
أف تلميذ(ة) اليوـ ّْ
مقصر ن

اؼبختلفة ،ككضعو التعليمي يتفاقم بسبب غياب عناية األكلياء دبا يتعلَّق بدراسة أبنائهم .إ َّف أبرز
مظاىر ىذا اإلكبراؼ عن اؼبسار التعليمي الصحيح يضيفوف ،ىو كثرة اؼبخالفات السلوكيَّة ،كالكتابة
على اعبدراف كالعبث باؼبقاعد كالطاكالت كاؼبركبات الصحيَّة كغَتىا من اؼبمتلكات العامة يف اؼبدرسة،
اؼبربرة ،كعدـ تأدية الواجبات اؼبنزليَّة من مراجعة الدركس كإقباز
اؼبتكررة كالتأخَتات غَت َّ
كالغيابات ّْ
التمارين ،كفورة االجتهاد قبيل االمتحانات بفًتة كجيزة ،أك إقباز بعض التمارين خبلؿ حصص
دؿُّ ،
كل ذلك ،إف َّ
فيدؿ على خلل يف العبلقة
دركس أخرل ،كغَتىا من الشكاكل .تطوؿ البلئحة ك ُّ

اليت تربط بُت أفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة يف اؼبدرسة كبُت التبلميذ .كأف يشعر التبلميذ ك َّ
كأف
ىوالء ىم طرؼ ضدَّىم فهذا يعٍت َّأهنم ال يقدّْركف أبعاد مفهوـ أكلويَّتهم يف العمليَّة الًتبويَّة ،كال أحد
أيضا إُف إعداد كتطوير القدرات يف ؾباؿ التعامل مع
ّْ
يفسر ؽبم ذلك أك يطبّْق اؼبفهوـ .كوبتاجوف ن
صبيع الفركؽ الفردية من التبلميذ.
-3.2

الفروقات الفرديَّة وتسخير إمكانات المدرسة لتلبيتها:

وشرات الثالث كالثامن كالعاشر الدليل الذم ييثبت َّ
اؼبوسسة الًتبويَّة تومن
ربدّْد مواضيع اؼب ّْ
أف َّ

بأكلويَّة التبلميذ ،لذلك تتناكؿ من جهة ،موضوع مراعاة القواسم اؼبشًتكة لدل التبلميذ كفركقااهم
تسخر اؼبدرسة إمكانااها ػبدمة توظيف ىذه
الشخصيَّة كاختبلفااهم الفرديَّة ،كمن جهة أخرلّْ ،
الفركقات ّٔدؼ الوصوؿ إُف النجاح .تيظهر نتائج التقييم يف ىذا آّاؿ َّ
وشرات
أف موضوع ىذه اؼب ّْ
الثبلث يتحقَّق مضموهنا بشكل جزئي ،كتكشف معاينة الوثائق اليت تتعلَّق بالربامج اليت ترعى
اؼبتفوقُت ،كبرامج التوجيو
الفركقات الفرديَّة لدل التبلميذ كربامج االستلحاؽ للمتعثّْرين ،كبرامج رعاية ّْ

اؼبهٍت ،كبرامج اإلدماج لذكم اغباجات التعليميَّة اػباصة ،غَت متوفّْرة بشكل كامل .تتوفَّر يف اؼبدرسة
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اؼبستجدة لدل
متنوعة تنظّْمها مسوكالت األقساـ حبسب اغباجة التعليميَّة
ّْ
برامج لبلستلحاؽ ّْ
التبلميذ .يعًتض بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق على برامج االستلحاؽ للمتعثّْرين خبلؿ
يتم تطبيق ىذه الربامج بشكل عفوم كحيث
معاُّ .
الدكاـ ،كيعتربكف َّأهنا ترىق التبلميذ كاؼبعلّْم يف آف ن
كيتنوع األفراد الذين يقوموف بالدعم من مسوكلة قسم إُف معلّْم(ة) إُف
تدعو اغباجة إُف ذلكَّ ،
تتم برامج االستلحاؽ بشكل متوا وز يف اؼبدرسة كيف
تلميذ .يطالب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة أف ُّ
البيت كبإشراؼ شخص كاحد يتابع سَت ىذه العمليَّة بشكل منظَّم ككاضحَّ .أما برامج دمج ذكم
اغباجات اػباصة اؼبتعلّْقة بالقدرات الذىنيَّة كالتعليميَّة كاعبسديَّة فهي تغيب كليِّا عن اؼبدرسة.
تنظّْم مسوكالت األقساـ يف ىذا آّاؿ ،لقاءات للتبلميذ الذين يعانوف من مشاكل عائليَّة أك

حضورا يف اؼبدرسة ليومُت يف
تومن
اجتماعيَّة أك صحيَّة أك تعليميَّة مع اؼبرشدة االجتماعيَّة اليت ّْ
ن
كل
األسبوع .تيظهر معاينة الوثائق اؼبتعلّْقة ّٔذا اؼبوضوع ملفات موجودة يف مكتب اؼبرشدة كليس يف ّْ
مكاتب مسوكالت األقساـ ،كىي مرتبطة بأكضاع ىوالء التبلميذ ،كتقارير تصف حاالاهم .كيبدك أ َّف

قسمُت فقط من أقساـ اؼبدرسة السبعة تنظّْماف زيارة التبلميذ للمرشدة االجتماعيَّة بشكل دكرم،
كتتفرد كاحدة منهما يف مسك ملفات تتطابق كملفات اؼبرشدة االجتماعيَّة ،مع ركزنامة دكريَّة لزيارة
َّ
التبلميذ كأكليائهم ؽبا ،كتقييم نتائج طرائق العبلج اؼبقًتحة.
أيضا عن كجود برنامج للتوجيو األكاديبي تنظّْمو
تكشف معاينة الوثائق كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ن

مديرة اؼبدرسة كمسوكلة القسم الثانوم بإشراؼ كتنفيذ شركة تربويَّة خاصة .كيتحدَّث اؼبشاركوف عن
ىذا اؼبوضوع خبجل ،كيذكركف الربنامج ليس إالَّ ،دكف أف يصف أحد مضموف الربنامج أك يقيّْم نتائج
عملو مع التبلميذ .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة أنَّو ييعرؼ بربنامج "التوجيو األكاديبي" ،كيعمل
وجهوف كبلن منهم حبسب كفاءاتو كقدراتو كحبضور أكليائو،
اؼبوسبنوف عليو مع التبلميذ بشكل فردم ،كي ّْ
الختيار االختصاص اعبامعي اؼبناسب لو .تستقبل إدارة اؼبدرسة ،يف إطار اغبملة التوجيهيَّة لتبلميذ
الصفوؼ الثانويَّة ،جامعات ؿبليَّة متعدّْدة تعرض للتبلميذ اػبدمات األكاديبيَّة كاعبامعيَّة اليت تقدّْمها،

كاالختصاصات اؼبتوفّْرة لديها .يزكر التبلميذ بدكرىم اؼبعرض السنوم اػباص الذم تنظّْمو اعبامعات
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الكربل يف لبناف للغرض ذاتو ،كتكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
اؼبوسسات الًتبويَّة اؼبهنيَّة تغيب عن
أف َّ
ىذه النشاطات التوجيهيَّة ،كيغلب فيها برنامج التوجيو األكاديبي على برنامج التوجيو اؼبهٍت.
يف إطار مراعاة الفركقات الشخصيَّة كاالختبلفات الفرديَّة لدل التبلميذ ،يربط اعبميع برامج
اؼبتفوقُت دبفهوـ التحصيل العلمي فقط ،كاؼبعدالت العالية نسبة للعبلمات اؼبكتسبة يف
رعاية ّْ
االمتحانات .يعترب صبيع اؼبشاركوف َّ
خصوصا يف
التفوؽ يعٍت اغبصوؿ على عبلمات عالية
أف ُّ
ن

االمتحانات الرظبيَّة ،كيربطوف برامج رعاية اؼبتفويقُت بتخصيص منح مدرسيَّة ماليَّة كشهادات تقدير
من اؼبدرسة كمن عبنة األىل .يرفض الكثَت منهم فكرة رعايتهم ضمن برامج تينظَّم يف الصف إذ

يستصعبوف األمر بسبب كجود اؼبتعثّْرين معهم يف صف كاحد.
تيعترب التجهيزات اللوجستيَّة كاألكاديبيَّة اليت تقدّْمها اؼبدرسة ػبدمة التعليم النوعي الذم يليب
اؼبتنوعة ،كالًتبية اعبيّْدة اليت ربقّْق ؽبم األىداؼ الًتبويَّة العامة
حاجات التبلميذ التعليميَّة اػباصة ك ّْ
كاليت زبدـ فركقااهم الفرديَّة ،جيّْدة بشكل عاـ .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة للتجهيزات األساسيَّة،
كتنوع غرؼ التدريس كالنشاطات ،ككسائل اإليضاح ،كتيظهر َّأهنا تشتمل التجهيزات األساسيَّة
ُّ

كمقاعد التبلمذة كمكتب اؼبعلّْم كاأللواح على أنواعها البيضاء كاإلخباريَّة ،كالطبشوريَّة ،كالتجهيزات
اإللكًتكنيَّة متوفّْرة .تيظهر الزيارة اؼبيدانيَّة َّ
اؼبتنوعة ،كغرفة اؼبكتبة ،ىي صغَتة اغبجم لكنَّها
أف الغرؼ ّْ

متنوعة ،كتتوفَّر غرؼ خاصة للمختربات كالكومبيوتر كالعلوـ ،كغرفة
َّ
تتضمن مراجع حديثة ككتبنا ّْ
ُّ
للدمى كالشرائح الفوتوغرافيَّة يف مبٌت الركضات ،لكنَّها نادرة االستعماؿ .وبتاج بعض ىذه الغرؼ
اؼبتوفّْرة إُف إعادة تأىيل لوجسيت كبعض الصيانة ،كتغيب بعض غرؼ النشاطات الضركريَّة ،كسنأيت
على ذكرىا بالتفاصيل عند ربكيم اؼبعيار اغبادم عشر اؼبتعلّْق باألبنية كذبهيزااها.

َّأما كسائل اإليضاح ،فتكاد تقتصر على ماديت الرياضيات كاعبغرافيا (خرائط) كـبتربات
جدا،
العلوـ ،يف الصفوؼ التكميليَّة كالثانويَّةَّ .أما الصفوؼ االبتدائيَّة فوسائل اإليضاح فيها مقتضبة ن
تومنها دكر النشر مع كتب
كتشتمل على بعض اللوحات اعبدرانيَّة اعباىزة ،كاألقراص اؼبدؾبة اليت ّْ
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تبُت خبلؿ اؼبشاىدة اؼبيدانيَّة َّ
أف التجهيزات ككسائل
التدريس ،كبعض الوسائل اؼبتعلّْقة بالرياضياتَّ .
اإليضاح يف صفوؼ الركضات متوفّْرة بشكل مقبوؿ تفي الغرض حقُّو.
-3.3

نمو المتكامل للتالميذ:
دعم ال ّ

لكل التبلميذ ،مع َّأهنا تعلن إيباهنا َّ
أف بإمكاهنم التعلُّم،
تدعم اؼبدرسة جزئينا حق التعلػُّم ّْ
كل من يطأ عتبة بأّا باختبلؼ حاجااهم ،حبسب مضموف اؼبوشّْر الرابع ،لكنَّها تستثٍت
كتستقبل َّ
كتومن اػبدمات الًتبويَّة كالتعليميَّة كالثقافيَّة
ذكم اإلعاقات اعبسديَّة ،كاغباجات التعليميَّة اػباصةّْ ،
كاللوجستيَّة ؼبختلف التبلميذ حبسب اإلمكانات اؼبتوفّْرة لديها .يعمل أفراد آّلس اإلدارم بالتعاكف
مع أفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة على قباح التبلميذ فردينا كصباعينا ،إالَّ َّأهنم ال يلحظوف الفركقات
صوصا ؽبذه الغاية ،السيَّما للذين يعانوف من صعوبات يف التعلُّم،
الفرديَّة لديهم إذ ال توجد برامج خ ن

تفوؽ ما ،فمناىج التعليم يف اؼبدرسة ىي نفسها للجميع.
أك ُّ

وشرات اػبامس كالسادس
مبو شخصيَّة التبلميذ اؼبتكاملة ،الوارد ذكره يف اؼب ّْ
يف إطار موضوع ٌ

كالسابع ،تيظهر نتائج تقييمها َّ
أيضا ،كما
مبو شخصيَّة التبلميذ يتح ىقق جزئينا ن
أف العمل على تكامل ٌ
يشَت إُف ذلك ىو َّ
أف إدارة اؼبدرسة توفّْر مرشدة إجتماعيَّة تتابع أمور التبلميذ االجتماعيَّة كالصحيَّة

كالنفسيَّة بالتنسيق مع أكليائهم كبإشراؼ آّلس اإلدارم كىيئة التدريس .يشَت أفراد اؽبيئة التعليميَّة
كاألىل كالقدامى إُف أنبيَّة كجودىا َّ
كتوجو التبلميذ اؼبتعثّْرين كأكليائهم ؼبا ىو خَتىم ،إالَّ
ألهنا تساعد ّْ
َّ
حد تعبَت اؼبرشدة نفسها ،يتعثَّر بسبب عدـ تلبية األفراد الدعوة
أف عملها يف كثَت من األحياف ،على ّْ
لزياراها ،كعدـ األخذ بنصائحها ،كعدـ إيباف بعض مسوكالت األقساـ بأنبيَّة عملها ،كبالتاِف عدـ
دعمو .تتعاكف بعض مسوكالت األقساـ مع اؼبرشدة االجتماعيَّة كاألىل كيستعينوف بأخصائيٌُت إذا لزـ

غبل مشاكل التبلميذ السلوكيَّة كالتعليميَّة كاإلجتماعيَّة كالعائليَّة ،عرب لقاءات متواصلة ،يسبسك
األمر ّْ
تقارير موثَّقة خبلؽبا.
شدد بعض اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة من األىل كأفراد اؽبيئة التعليميَّة على َّ
أف تكامل
ي ّْ
يتم بالشكل اؼبطلوب .فحيث هبب أف يكوف من الضركرم تشجيعهم
مبو شخصيَّة التبلميذ ال ُّ
ٌ
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اؼبتنوعة إلبراز مواىبهم ككفاءااهم ،نرل
كمواكبة عملهم اليومي ،كحثَّهم على اؼبشاركة يف النشاطات ّْ
يتصرؼ بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة
بعض التصرفات اؼبعاكسة ؼبا هبب أف يومن بو اؼبعلّْم كيطبّْقوَّ .
تصرفنا غَت تربوم خبلؿ اغبفبلت كالنشاطات الرديفة الثقافيَّة كالًتفيهيَّة ،إذ ىبتاركف التبلميذ
ُّ
الناجحُت أك الذين يتحلَّوف بشخصيَّة قوية كمنفتحة ،أك ؿباباة للوجوه ،ينتقوف الذين ىم أكالد
كيهمشوف أكلئك الذين يعانوف من خجل أك
الزمبلء كالزميبلت لتقدمي نشاط ما ،أك تأدية دكر مهمّْ ،
التصرؼ .نتيجة لذلك ،بدؿ أف تكوف النشاطات كسيلة
مشكلة يف اللفظ أك يف الشخصيَّة أك يف ُّ
عزز
نمي قدرااهم كت ّْ
تسلّْط الضوء على مواىب التبلميذ كتعمل على تنمية شخصيَّتهم اؼبميَّزة ،كت ّْ
شخصيَّتهم ،تصبح مناسبة لتثبيت مشاعر الغَتة كالضعف كالدكنيَّة ،كىذا يناقض معايَت تكافو
كل فرد منهم مسوكليَّة قباحو.
نمو اؼبتكامل ،كال يفسح ؽبم يف آّاؿ لكي وبمل ُّ
الفرص للنجاح كال ٌ

لكن يف نشاطات أخرل كاؼببارايات الثقافيَّة كالعلميَّة كاألدبيَّة يشًتؾ صبيع التبلميذ ّٔا فيناؿ كلّّ

تقديرا على قدر كفاءتو.
منهم ن

على عكس ما يقولو أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل ،يعترب أعضاء آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق

َّ
مبو التبلميذ اؼبتكامل ،تشدّْد
أف من األسس الًتبويَّة اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ،كاليت من شأهنا أف تليب ٌ
اؼبتنوعة الداعمة للتعليم،
اإلدارة على إشراؾ صبيع التبلميذ يف النشاطات دكف سبييز ،كتوفّْر الوسائل ّْ
لكل التبلميذ كي يتعلَّموا ،لكن يبدك أنَّو ليس من يقيّْم أك يتابع ىذه اؼبمارسات كي
كتعطي فرصة ّْ

يتم تقويبها إُف مسارىا الصحيح.
ُّ

-3.4

نمو التالميذ:
الوسائل المعتمدة لتكامل ّ

مبو شخصيَّة التبلميذ ،كىو يقوـ على تقدمي اؼبعارؼ
توفّْر اؼبدرسة ما تعتربه ضركرينا لتكامل ٌ
كالنشاطات كاؼبهارات اليت وبتاجوهنا لتتميم ىذه الغاية ،كإهباد الوسائل كاألساليب لتوصيلها ؽبم
موحد .تيثبت مصادر اؼبعلومات َّ
أف اؼبنهجيَّة الًتبويَّة
صبيعا بشكل عادؿ ضمن منهاج تربوم كثقايف َّ
ن
تنمي جزئينا اؼبسوكليَّة الذاتيَّة لدل التبلميذ ،لكنَّها ال ربثَّهم على تطوير إمكانااهم
اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ّْ
موحد
كل الفرص اؼبتاحة ؽبم للنجاح ،كيعود السبب إُف اعتماد منهاج َّ
اػباصة كاالستفادة من ّْ
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للجميع .كذبد مصادر اؼبعلومات َّ
أف جو اؼبدرسة التعليمي ال وبفّْز ذكاءات التبلميذ اؼبختلفة كال
طورىا من جهة ،كال يوفّْر النظاـ السائد لديهم من جهة أخرل ،الرغبة يف التعلُّم لتصَت العمليَّة
ي ّْ
وبمل األىل أعباء
الًتبويَّة متعة كإفادة ؽبم .يصف بعض األىل طرائق التدريس َّأهنا غَت مبلئمة فبَّا ّْ
إضافيَّة يف اؼبنزؿ بسبب تقاعص بعض من أفراد اؽبيئة التعليميَّة غَت الكفوئُت ،فيضطر األىل إُف
التعاقد مع معلّْمُت خارج الدكاـ ؼبلء الفراغ التعليمي ألكالدىم .كىذا دليل على َّ
أف دكر اؼبعلّْم يف
الصف ،يضيفوف ،ينحصر بإهناء الربنامج كليس بًتبية التبلميذ كتنشئة شخصيَّتهم أقلَّو من الناحية
األكاديبيَّة.
فعاؿ على تطوير مهارات التبلميذ ،أفر نادا
كال تعمل خطط اؼبدرسة الًتبويَّة كاألكاديبيَّة بشكل َّ

كصباعاتَّ ،
أم نوع تكوف .يرل بعض أفراد
ألهنا َّ
موجهة للجميع كال تلحظ الفركقات الفرديَّة من ّْ
أف ما يقدّْمونو للتبلميذ ليس بعد و
اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق َّ
كاؼ كي يشعر التبلميذ َّأهنم ؿبور
العمليَّة الًتبويَّة ،ك َّ
ينمي فيهم الثقة بذااهم كيفسح يف آّاؿ أمامهم للنجاح كلئلبداع .يقوؿ
أف ذلك ّْ

آخركف َّ
خصوصا الذين يبتلكوف قدرات عالية
أف ىذا األمر ال يتحقَّق إالَّ مع عدد قليل من التبلميذ
ن

مبو التبلميذ
جو اؼبدرسة كتطوير ذبهيزااها لتخدـ ٌ
من االستيعاب ،كيعترب ىوالء أنَّو كاجب ربسُت ٌ
بشكل متكامل كشامل.
يشَت أفراد اؽبيئة التعليميَّة إُف َّ
خصوصا بعد
أف الًتفيع اآلِف الذم تعتمده مديرة اؼبدرسة،
ن
وبث التبلميذ اؼبتعثّْرين للقياـ
برنامج االستلحاؽ الذم تنظّْمو خبلؿ الصيف ،ىو قرار غَت تربوم كال ُّ
بواجبهم كاالستفادة من فرص الدعم للنجاح .إ َّف تنظيم دكرة صيفيَّة للتبلميذ اؼبتعثّْرين ،برأم كثَتين،

اؼبتدينَّ ،
يتحسن
كإمبا ينتهي األمر بًتفيعهم بعد انتهاء الدكرة دكف أف
ربل مشكلة مستواىم
َّ
ٌ
ال ٌ
مستواىم التعليمي .كيشَت بعضهم إُف َّ
تتفرد ّٔا مديرة اؼبدرسة دكف العودة إُف
أف بعض القرارات اليت َّ

مسوكلة القسم أك اؽبيئة التعليميَّة ،ت ُّ
خصوصا
دؿ على منهجيَّة تيناقض اؼبنهجيَّة التعليميَّة كالتشاركيَّة،
ن
عبهة ترفيع تلميذ من صف إُف آخر ،يكوف مستواه األكاديبي دكف اؼبستول اؼبطلوب.
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وسائل تطبيق أولويَّة التالميذ:

بالنسبة ؼبوضوع اؼبوشّْر التاسع الذم يتناكؿ أنبيَّة التعاكف بُت صبيع أفراد آّتمع اؼبدرسي
لتحسُت أكضاع التبلميذ اػباصة ،فهو يتحقَّق جزئينا .تكشف مصادر اؼبعلومات عن غياب فريق
ـبتص من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة ،كاألكاديبيَّة ،كالًتبويَّة ،كالصحيَّة ،كالنفسيَّة ،كاإلجتماعيَّة،
عمل
ٌ

كالركحيَّة ،يتعاكف أعضاؤه لدرس حاالت التبلميذ اػباصة ،كإرشادىم أكاديبينا كاجتماعيِّا كسلوكيِّا
كنفسيِّا كركحيِّا كصحيِّا ،كيعمل معهم كفق برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة غباالاهم ،كييطلع ىذا الفريق أكلياء

كيدرّٔم عليها كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة لديهم.
التبلميذ على طبيعة اؼبساعدة اليت وبتاجها أكالدىمّْ ،

كتوجو أكلياءىم
تقتصر اؼببادرات يف ىذا آّاؿ على اؼبرشدة االجتماعيَّة اليت تدرس حاالت التبلميذّْ ،
كبو طبيعة اؼبساعدة األنسب ألكالدىم كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة .ؽبذا ،يبكن االعتبار َّ
أف ىذا اؼبوشّْر
يتحقَّق جزئينا ،كيبيل ربقُّقو عبهة النفي أكثر منو لئلهباب.

تتوفَّر يف اؼبدرسة حبسب ما يقولو بعض أفراد ىيئة التنسيق كقلة من أفراد اؽبيئة التعليميَّة،

لكن األفراد الذين يتمتَّعوف ّٔا يعملوف بشكل منعزؿ،
طاقات عظيمة من الكفاءة كاالختصاص ،ك َّ
كأحيانا كثَتة دببادرات فرديَّة كعفويَّة .تثبت اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف اإلجراءات العمليَّة اليت يقوـ ّٔا
تتضمن على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،اإلرشاد الصحي ،كاالجتماعي ،كالتعليمي،
متنوعة ك َّ
ىوالء ّْ
كالًتبوم ،كاألكاديبي ،كالركحي.
يصف أحد أفراد ىيئة التنسيق أداء الناظر كيقوؿ فيو :على "أنَّو ليس دبستول الكفاءة
خصوصا عندما يتطلَّب
اؼبطلوبة" ،كيربر ذلك بغياب التعاكف الًتبوم بينو كبُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة
ن
غبل مشكلة سلوكيَّة بُت التبلميذ كاؼبعلّْم(ة) بشكل تربوم :ففي بعض الصفوؼ،
الوضع ُّ
تدخلو ّْ
اؼبتوسطة كالثانويَّة ،يقوؿ أحد اؼبشاركُت ،قد يىطرد أحد اؼبعلّْمُت تلمي نذا من
وصا يف اؼبرحلتُت ّْ
خص ن
فتتدخل اإلدارة بدؿ الناظر
الصف (رغم تنبيو اإلدارة للمعلّْمُت بعدـ اللجوء إُف ىذا األسلوب)،
َّ
ٌ

ربل تربويِّا،
لتحسم اؼبوضوع لصاٌف اؼبعلّْم ،كيف ّْ
كل اغباالت يكوف التلميذ ىو الضحيَّة ،فمشكلتو ال ٌ
كقد يصل العقاب إُف طرده من اؼبدرسة لفًتة َّ
ؿبددة.
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تومن اؼبدرسة َّ
يردد األفراد فيها ىذه اؼبقولة مر نارا،
كل التبلميذ قادركف على التعلُّم ،ك ّْ
أف َّ
كيشَتكف إُف َّ
خصوصا اؼبتعثّْرين منهم ،فهي رباكؿ تنمية قدرااهم
فرصا للنجاح
ن
أف اؼبدرسة تعطيهم ن
َّ
َّ
دعما تعليمينا خارج الدكاـ يف
كإزالة العوائق ليتمكنوا من استثمار أقصى قدرااهم ،كما كأهنا تعتمد ن
اؼبنزؿ ،أك تنظّْم الدكرات الصيفيَّة ؽبذه الغاية .يضيف بعض أفراد ىيئة التنسيق أ َّف برامج الدعم خبلؿ
الصيف ىي برامج ال تراعي حاجات التبلميذَّ ،
صف اؼبعٍت
ألهنا تينظَّم حبسب اؼبستول األكاديبي لل ٌ
كليس حبسب حاجة التبلميذ اػباصة ،كتنتهي ىذه الدكرات بًتفيع التبلميذ اؼبشاركُت آلينا.

تكشف معاينة دفاتر ربضَت الدركس َّ
أف أكثريَّة أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف صفوؼ الركضات
كيتضمن ؾبملها التوزيع
كاإلبتدائي كالتكميلي ينظّْمن مواد التدريس بالتعاكف مع أفراد ىيئة التنسيق
َّ

السنوم كالفصلي كاألسبوعي .ينظّْم بعض منهم ربضَتات يوميَّة للدركس يف دفًت خاص ؽبذه الغاية،
خصوصا الذين ينتموف إُف قسم الركضات كإُف اغبلقة األكُف من التعليم األساسي .تيظهر معاينة
ن
دفاتر التحضَت َّ
أف أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف الصفوؼ التكميليَّة كالثانويَّة كبعض من الذين ينتموف إُف
أيضا
اغبلقة الثانية من التعليم األساسي ال يعتمدكف التحضَت اليومي للدركس .تكشف ىذه اؼبعاينة ن

َّ
موحد كشامل ،غَت كاضح .فهي
أف ارتباط األىداؼ التعليميَّة برؤية اؼبدرسة ،أك دبشركع تربوم َّ
أىداؼ تعليميَّة مأخوذة من دليل اؼبعلّْم التابع للكتاب اؼبعتمد ،كال ترتبط دبعظمها ببلئحة كفايات
ؿبدَّدة تعمل اؼبدرسة على تنميتها يف التبلميذ ،بل ىو نظاـ تربوم شامل يطبَّق على صبيع التبلميذ.
تكشف بعض اؼبشاىدات الصفيَّة تشديد بعض من أفراد اؽبيئة التعليميَّة على اؼبنهاج كليس
على التبلميذ ،فإذ ّٔم يولوف أنبيَّة كبَتة إلهناء الربنامج األكاديبي كليس ؼبا يكتسبو التبلميذ منو .يربّْر
التصرؼ أنَّو قرار إدارم تعود مسوكليَّتو إُف رغبة مسوكلة القسم ،كيعتربكف َّ
أف
بعضهم سبب ىذا ُّ
وصا مع من ىم
نبٌهم يكمن يف إهناء اؼبنهاج ،على حساب إنشاء عبلقة إنسانيَّة مع التبلميذ ،خص ن

اؼبتوسطة كالثانويَّة .يناقض آخركف ىذا الوصف كيقولوف َّ
أف العبلقة مع التبلميذ
يف صفوؼ اؼبرحلتُت ّْ
خصوصا مع الذين ىم يف صفوؼ
يتم دعم اؼبتعثّْرين منهم رغم كثرة الصعوبات اليت تواجههم
كديَّة ك ُّ
ن

الشهادات الرظبيَّة.
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في الختام ،كبناءن على ما َّ
تقدـ من كصف حوؿ ؿبوريَّة التبلميذ كأكلويتهم يف نسق اؼبدرسة

الًتبوم ،يبكن اعبزـ أف ىذا اؼبفهوـ يتحقَّق جزئينا يف اؼبدرسة بدليل َّ
أف بعض اؼبمارسات الًتبويَّة من
جهة ،ال تزاؿ تقليديَّة كتعطي األنبيَّة للمنهاج التعليمي كللمعلّْم(ة) كليس للتبلميذ ،كمن جهة

لكل التبلميذ.
أخرل ،تعتمد اؼبدرسة
منهاجا ك ن
احدا ّْ
ن

أف يكوف التبلميذ ؿبور العمليَّة الًتبويَّة ،فهذا يفرض أف ييعطىوا اإلمكانات إلبداء رأيهم يف
مرشدا ؼبعمليَّة
األمور اؼبتعلّْقة ّٔم ،كالسماح ؽبم باؼبشاركة يف تنظيم برامج تعلُّمهم ،كيكوف اؼبعلّْم(ة) ن

كموج نها ؽبا ينظّْمها حبسب حاجااهم .تفيد اؼبعلومات آّموعة فبَّا تقدَّـ عن غياب برامج
التعليمّْ ،
ربفّْز مهارات القيادة لدل التبلميذ أك نشاطات توفّْر ؽبم الفرص ؼبمارستها ضمن ؾبموعات منظَّمة
تدرّٔم من جهة ،على
ؽبذه الغايةَ .ف يذكر أحد من اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة عن نشاطات ّْ
كحل مشكبلاهم اغبياتيَّة كنزاعااهم اليوميَّة بشكل سلمي ،كتشركهم يف تصميم
إدارة كقتهم بفعاليَّةّْ ،
وبدد أحد
مشاريع تعليميَّة ،كبناء ؾبموعات تعاكنيَّة يف ما بينهم ،كتطوير ظبات القيادة لديهم ،كَف ّْ
من اؼبشاركُت من جهة أخرل ،عن سع وي ما إلنشاء عبلقات إنسانيَّة كتربويَّة تربطهم بأفراد اؽبيئة
مبو شخصيَّتهم بشكل متكامل .تشَت اػبطط الًتبويَّة اؼبتوفّْرة َّأهنا ال تراعي
التعليميَّة تسهم يف ٌ

الفركقات الشخصيَّة كال اإلمكانات كالقدرات الفرديَّة كبالتاِف ال تعطي األكلويَّة للتبلميذ ،كتنعكس
اؼبتنوعة كالشاملة.
مبوىم ّْ
على طرائق التعلُّم كالتعليم لتكوف غَت مبلئمة غباجات ٌ
.4

الجدول رقم  :10المعيار الرابع

د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم
ال يحقق

ال ّْ
مؤشرات

1

متطور كمتحرؾ يتأقلم مع الضركرات العلميَّة كاغباجات الًتبويَّة
 -1تدعم اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي دبنهج تربوم ّْ
كالتحسينات التكنولوجيَّة اؽبادفة.
مبو التبلميذ العقلي كالنفسي
 -2تعتمد اؼبدرسة منها نجا ّْ
متنو نعا تربوينا كتعليمينا كتثقيفينا كفنينا وبفّْز ٌ
كتطورىم.
كاعبسدم كالركحي كاالجتماعي كيسهم يف تعلُّمهم ُّ

239

يقترب
2

X
X

يحقق
3

X

 -3ينقسم اؼبنهاج اؼبعتمد إُف قسمُت :أ -ثقافة اؼبادة التعليميَّة :كىي توظيف مادة التدريس يف إنتاج ثقافة
أدبيَّة كإجتماعيَّة عمليَّة كتطبيقيَّة تتعدل حدكد اؼبنهاج النظرم ،كتساعد على تنمية الذكاء
كاؼببلحظة كالتحليل .ب -ثقافة اؼبواد الرديفة :كالرياضة مثبلن ،اليت تسهم يف إنتاج التوازف النفسي
فرصا الكتشاؼ اؼبواىب.
نمو الفكرم كاعبسدم ،كتوفّْر ن
للتبلميذ كال ٌ

X

نمو التبلميذ األكاديبي ،كقدرات ضركريَّة لتكامل شخصيَّتهم
 -4تلحظ مواد اؼبنهاج مهارات أساسيَّة ل ٌ
اإلنسانيَّة.
 -5ترسم اؼبدرسة خطة تربويَّة تعليميَّة تعمل على تنظيم صبيع مواد اؼبنهاج ،كعلى تكامل عناصره
كتربط ؿبتول مواده حباجات التبلميذ ككاقعهم األكاديبي كاىتمامااهم اغبياتيَّة كاالجتماعيَّة.

X
X

كتومن ؽبم النجاح يف اإلمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.
 -6اهدؼ اػبطة الًتبويَّة كتساعد التبلميذ ّْ
اؼبرجوة من
 -7تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة تربويَّة كمنهجيَّة تعكس التوقُّعات َّ
تدرجهم يف الصفوؼ.
كل مراحل ُّ
التبلميذ يف ّْ

X

اؼبتغَتات السريعة كاالذباىات العاؼبيَّة ،فتحدّْد من خبلؽبا أىداؼ
 -8تلحظ اػبطة الًتبويَّة التفاعل العلمي مع ّْ
اؼبنهاج ،كتستعمل الطرائق كالوسائل كاألنشطة الداعمة لتحقيقها كتقيمها.
بكل أبعاده.
 -9تلحظ اػبطة طرائق تقومي كاضحة كشاملة للمنهاج ّْ

X
X

 -10ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة كالتكنولوجيا ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع اػبطط الًتبويَّة
اؼبقرر ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة لتليب حاجات التبلميذ التعلُّميَّة .كتعكس
اؼبعتمدة ،كتتبلءـ كلُّها مع اؼبنهاج َّ
موحدة.
يتم ذلك كفق معايَت تربويَّة كاضحة َّ
طريقة اختيار الكتب التعاكف كالتتابع بُت اؼبراحل كاألقساـ ،ك ُّ

X

X

كتطور أجهزاها (كومبيوتر،
 -11تستعمل اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة ّْ
 )White Board /Active Boardلتنمية مهارات اإلبداع كاالبتكار لدل التبلميذ ،كتتبلءـ مع
اؼبنهاج الرظبي اؼبعتمد كتسهم يف ربقيق أىدافو كتوقُّعاتو ،كتتكامل معو.

2

المجموع

8

1

المصدر :من إعداد الباةثة

مبو
يتناكؿ اؼبعيار الرابع يف األطركحة موضوع اختيار منهاج تربوم شامل كمتكامل يتبلءـ ك ٌ
موشراتو النماذج
التبلميذ من جهة ،كوبفّْز لديهم من جهة أخرل عمليَّة التعلُّم اؼبستمر ،كتطاؿ ّْ
البيداغوجيَّة اغبديثة ،كاألحباث العلميَّة اعبديدة يف ؾباؿ اكتساب اؼبعرفة ،اليت زبتارىا اؼبدرسة ّْ
لتحقق
من خبلؽبا أىداؼ اؼبنهاج كمضمونو ،كآليات تنفيذه .يتمحور بناء اؼبنهاج الًتبوم حوؿ ثبلثة أسس
تتضمن التعليم
متكاملة كمتفاعلة ىي :اؼبتعلّْم ،كاؼبعرفة ،كآّتمع .تتمثَّل ىذه األسس دبهاـ ثبلث َّ
دبعناه اؼبرتبط باكتساب اؼبعرفة ،كالتأىيل الشخصي ،كالتنشئة االجتماعيَّةSavoir, Savoir-( ،

كيتكوف التعليم من اؼبعارؼ اليت هبب أف يكتسبها التبلميذَّ ،أما
.)être, et Savoir-Faire
َّ

التأىيل كالتنشئة فتطاؿ الكفايات اليت ّْ
سبكن التبلميذ من االندماج يف اغبياة العامة ،كاليت تعطيهم
القدرة على التكيّْف مع ـبتلف الوضعيات اليت تصادفهم يف ميادين اغبياة العمليَّة كاؼبستقبليَّة يف
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كهبهز التبلميذ لسرب غور عاَف
آّتمع .من الضركرم تكوين منهاج يتبلءـ كمتطلّْبات العصر اغبديث ّْ
موشراتو أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ
الغد بنجاح .تعتمد الباحثة لتقييم ىذا اؼبعيار ك ّْ
اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة
ربقُّقهما ،ىي استبياف للتبلميذ ،كأسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر
نتائج صبع اؼبعلومات ،يف اعبدكؿ أعبله حوؿ اختيار منهاج تربوم شامل كمبلئمَّ ،
موشراتو تتحقَّق
أف ّْ
جزئينا حبيث َّ
أف اختياره من جهة يتحقَّق يف ربديد مواد أساسيَّة وبتاجها التبلميذ ،كمن جهة أخرل

يدرّٔم على النجاح كذباكز صعوبات االمتحانات اؼبدرسيَّة
ال يساعدىم على التكيَّف مع ؿبيطهم بل ّْ
كالرظبيَّة فقط.
-4.1

تحديد ماىية المنهاج المعتمد في المدرسة:

اؼبوشرين األكؿ كالثاين الذم وبدّْد اؼبنهاج اؼبعتمد يف اؼبدرسة كمسانبتو
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
مبوىم ،فهو يتحقَّق جزئينا حبسب النتائج الواردة يف اعبدكؿ أعبله،
يف تطوير التبلميذ كربسُت ٌ
كحبسب نتائج اعبدكؿ األكؿ لفرز إستبياف التبلميذ (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 12أ) من مبلحق
اؼبرحلة الثانية للبحث :نتائج اعبدكؿ األكؿ لفرز استبياف التبلميذ ،ص .)545 .تعتمد اؼبدرسة
أقرتو كزارة الًتبية كالتعليم العاِف ،كتدعمو بشكل جزئي دبنهاج ثقايف يتأقلم مع
اؼبنهاج اللبناين الذم َّ
مبو التبلميذ اؼبتكامل .يتوافق أفراد آّتمع اؼبدرسي
الضركرات العلميَّة كاغباجات الًتبويَّة اليت تسهم يف ٌ

أقرتو كزارة الًتبية
على ماىية اؼبنهاج الذم تعتمده اؼبدرسة كالذم ىو اؼبنهاج الرظبي اللبناين الذم َّ
اللبنانيَّة ،كيتوافقوف على أنَّو وبتاج إُف أدكات حديثة تدعم مضمونو كىي غَت متوفّْرة عبميع
الصفوؼ.
يوّْكد قسم من األىل كاػبرهبُت َّ
لسد
أف اؼبنهاج اؼبعتمد يف اؼبدرسة وبتاج إُف بعض اؼبوارد ّْ
يعربكف
ثغراتو ،يف حُت يرل بعضهم اآلخر عدـ كجود منهاج متكامل األىداؼ يف اؼبطلق ،كلكنهم ّْ
عن ثقتهم بقرارات اإلدارة من حيث اختيارىا اؼبنهاج األفضل اؼبتوفّْر ؿبلينا ،كالذم يساعد كلو جزئينا
على تلبية حاجات التبلميذ .يعتربه آخركف أنَّو منهاج مرف كأىدافو كاضحة كلكن موضوعاتو ال
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اؼبقومات السلوكيَّة
تتناسب مع حياة التبلميذ اليوميَّة يف كثَت من األحياف ،من ىنا فهو ال يعكس ّْ
اليت تتوافق مع متطلّْبات اغبياة يف آّتمع اللبناين.
ييظهر صبع اؼبعلومات مشكبلت كثغرات كنواحي قصور ربوؿ بُت اؼبنهاج كبُت ربقيق أىدافو

اؼبرجوة .تكشف معاينة الوثائق عن كجود الوثائق اؼبرتبطة بتنظيم اؼبنهاج التعليمي كتطبيقو من خبلؿ
متنوعة ،يف حُت تغيب الوثائق اػبطيَّة لتنظيم نشاطات الربنامج الرديف،
نشاطات تعليميَّة كثقافيَّة ّْ
تقسيما
لكل مادة،
كتقتصر الوثائق على برامج ّْ
تقسم مضموف الكتب األكاديبيَّة اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ّْ
ن

خصوصا يف األقساـ األكُف كالركضات
سنويِّا كفصليِّا كشهريِّا كأسبوعيِّا كيوميِّا .تتوفَّر ىذه الوثائق
ن
كاغبلقة األكُف كالثانية من التعليم األساسي ،كىي نادرة يف اغبلقات الثالثة كالرابعة ،كغائبة كلينا يف

خصوصا ربضَتات الدركس اليوميَّة.
القسم الثانوم،
ن

تليب اؼبناىج اؼبعتمدة حاجات التبلميذ كتربطهم بقيم إجتماعيَّة ،كت َّ
تحقق أىدافهم الًتبويَّة
ّْ
بشكل جزئي كيعود السبب إُف تفاكت طرائق تدريسو ،فمن البديهي أف ينطلق بناء اؼبناىج من
آّتمع ،سواء على اؼبستول احمللي أك القومي أك العاؼبي ،كأف تراعى يف بنائو اعبوانب السيكولوجيَّة
كالنفسيَّة اػباصة بطبيعة التبلميذ ،كطبيعة اؼبعرفة ،كطبيعة عمليَّة التعلُّم .يظهر القصور يف طرائق
التدريس اليت يعتمدىا أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كال يراعوف فيها اؼبتغيَّْتات اغباصلة يف ـبتلف آّاالت،
كال يلحظوف يف تدريسهم ىذه اؼبواد ،اؼبهارات كالكفايات اليت وبتاجها التبلميذ يف حيااهم العمليَّة
اؼبستقبليَّة.
تكشف معاينة الوثائق اؼبرتبطة بتنظيم اؼبناىج كتقسيم اؼبواد غياب بعض اؼبواد األساسيَّة اليت
تبُت َّ
أف مناىج الفنوف التشكيليَّة ،كمناىج الفنوف اؼبوسيقيَّة
تسهم يف بناء شخصيَّة التبلميذ ،كقد َّ
مدربة للرقص ،كزبتار
كاإلنشاد كالتمثيل كالرقص تغيب كلينا من صبيع الصفوؼ .تستضيف اؼبدرسة ّْ
يتدرب على الرقص يف فًتات زمنيَّة
فري نقا
ؿبدكدا من التبلميذ ،كيكوف من فئة اإلناث فقط ،كي َّ
ن
خصوصا يف
التخرج .تغيب جزئينا مواد أخرل كمواد التاريخ كاعبغرافيا،
ؿبدَّدة ّٔدؼ ربضَت حفلة ُّ
ن
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اغبلقات األكُف للصفوؼ اإلبتدائيَّة .لذلك ،كبغياب ىذه اؼبواد ،من الصعب تأكيد ربقُّق مضموف
ربق نقا كليِّا إذ َّ
اؼبوشّْر الثاين ُّ
أف ىناؾ نواح من شخصيَّة التبلميذ ال يعمل اؼبنهاج على تنميتها.
يشَت البعض اآلخر إُف الضرر اغباصل نتيجة حذؼ بعض اؼبواد من اؼبنهاجَّ ،
فإف غياب
مادة التاريخ من منهاج بعض الصفوؼ دليل على عدـ تكامل فكرة الًتبية على اؼبواطنيَّة ،كبنتيجة
َّ
ذلك يفقد اعبيل اعبديد ىويَّتو التارىبيَّة كذاكرتو الوطنيَّة كارتباطو بأجداده ،فالشعب الذم ال ىويَّة لو
أيضا إُف َّ
مادة الًتبية الوطنيَّة تتً ُّم بطريقة تلقينيَّة
أف طريقة تعليم َّ
ىو شعب ال مستقبل لو .كيشَتكف ن
درسها ذكك االختصاص.
رغم َّأهنا ربتوم على مستندات كنشاطات تطبيقيَّة شيّْقة ،كيفًتض أف يي ّْ
يبدك َّ
مدرسي ىذه اؼبادة يف اؼبدرسة ليسوا من ذكم االختصاص يف ىذا آّاؿ ،بل من
أف أكثريَّة ّْ
ضبلة شهادات آداب اللغة العربيَّة.
-4.2

مضمون المنهاج:

اؼبوشرين الثالث كالرابع الذم وبدّْد أقساـ اؼبنهاج اؼبعتمد ،كيلحظ
َّأما بالنسبة ؼبوضوع ّْ
نمو التبلميذ ،فهو يتحقَّق جزئينا .ينقسم مضموف اؼبنهاج اؼبعتمد يف اؼبدرسة،
اؼبهارات األساسيَّة ل ٌ
حبسب آراء اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة ،إُف قسمُت .يطاؿ القسم األكؿ اؼبواد التعليميَّة اليت
يفًتض أف توظّْف مادة التدريس يف إنتاج ثقافة أدبيَّة كإجتماعيَّة عمليَّة كتطبيقيَّة تساعد التبلميذ
يتم ذلك ،حبسب آراء آخرين ،بشكل جزئي إذ تيستخدـ
على تنمية الذكاء كاؼببلحظة كالتحليلُّ .
موجهة بأغلبها كبو العبلمات اؼبكتسبة كالنجاح يف االمتحانات
مواد التدريس بشكل متفاكت ،فهي َّ
الرظبيَّة ،كال ترّْكز مثبلن على اؼبهارات الضركريَّة اليت قد يستخدمها التبلميذ يف حيااهم اليوميَّة الح نقا.

ؽبذا ،يتحقَّق ىذا اؼبوشّْر بشكل جزئي حبيث َّ
أف أفراد آّلس اإلدارم كبعض أفراد ىيئة التنسيق

يوّْكدكف ما يقولو اؼبشاركوف يف ؾباؿ ربط تلبيَّة اؼبنهاج اؼبعتمد غباجات التبلميذ بنتائج االمتحانات
موج نها كبو ىدؼ النجاح يف االمتحانات
الرظبيَّة .يصَت اؼبنهاج اؼبعتمد كمضمونو كطرائق تدريسو َّ
شدد آخركف على أنبيَّة االلتزاـ باؼبنهاج العاـ اؼبعًتؼ بو من كزارة الًتبية،
اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة ليس إالَّ .ي ّْ
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صوصا يف صفوؼ الشهادات ،مع االستعانة ببعض اإلضافات إذا كانت
كبضركرة التقيُّد دبضمونو خ ن
تومن ىذه االسًتاتيجيَّة قباح التبلميذ يف االمتحانات اؼبشار إليها .كعليوَّ ،
فإف معارؼ
ضركريَّة ،كي ّْ

حل التمارين،
اضا مدرسيَّة ؿبضة ،كىي َّ
موجهة يف أغلبيَّتها إُف معرفة ّْ
اؼبنهاج اؼبكتسبة زبدـ أغر ن
كربصيل نقاط عالية ،كالنجاح يف االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.
يتضمن الكثَت من
يصف األىل كاػبرهبوف مضموف اؼبنهاج اؼبعتمد على أنَّو كاسع اؼبعلومات ك َّ
اؼبواد ،كىو برأيهم يرىق التبلميذ .كيف كثَت من األحياف ،يضيف آخركفَّ ،
يضطركف إُف
أف األىل
ٌ
لسد
التعاقد مع معلّْمُت لدركس خصوصيَّة يف كثَت من اؼبواد ،ال سيَّما اؼبواد األساسيَّة العلميَّةّْ ،
يشدد بعضهم اآلخر على َّ
أف أكالدىم ،كيف كثَت من اغباالت ،ال وبشدكف
الثغرات لدل أكالدىمّْ .
حل كضعيَّات ليست بالضركرة ذات
مكتسبااهم التعلُّميَّة يف كضعيات حقيقيَّة ككاقعيَّة ،كيعجزكف عن ّْ
بكل تعقيدااها .كبنتيجة ذلك ،يعترب ىوالء َّ
أف
طبيعة مدرسيَّة بل تنتمي إُف ميادين اغبياة العمليَّة ّْ

يتطور برأيهم ليتكيَّف مع األكضاع اليوميَّة اؼبستجدَّة.
مضموف اؼبنهاج الدراسي اؼبعتمد ال َّ
ينقض آخركف ىذا الرأم إذ يقولوف َّ
مبوا
مبو التبلميذ ٌ
أف ؼبضموف اؼبنهاج اؼبعتمد دكر فاعل يف ٌ
شامبلن من جهة ،كيف دعمهم من جهة أخرل لتأمُت النجاح يف اإلمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة،
كيعتربكف َّ
أف دكرىم كأىل ككأفراد ىيئة تعليميَّة يكمن يف ربقيق ىذه الغاية .يتحقَّق ىذا اؽبدؼ
مبو شخصيَّة التبلميذ
بشكل جزئي إذ يبدك أنَّو يرّْكز على النجاح يف االمتحانات أكثر منو على ٌ
كتكاملها.
يطاؿ القسم الثاين من مضموف اؼبنهاج اؼبواد الرديفة /البلصفيَّة كمثل الرياضة البدنيَّة اليت
نمو الفكرم كاعبسدم ،كالنشاطات الثقافيَّة كالفنيَّة على
تسهم يف إنتاج التوازف النفسي للتبلميذ كال ٌ
تتم بشكل
فرصا الكتشاؼ مواىب التبلميذ .لكن يبدك َّأهنا ُّ
أنواعها ،كاغبفبلت اؼبدرسيَّة اليت توفّْر ن

جزئي حبسب إفادة اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة ،إذ َّ
أف الكثَت من أفراد اؽبيئة التعليميَّة ىبتاركف
معُت تظهر فيو
التبلميذ اؼبصنَّفُت بالناجحُت أك الذين يتحلَّوف بشخصيَّة قويَّة كمنفتحة ألداء نشاط َّ
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موىبة ما .يضيف أحد اؼبشاركوف َّ
أف الفرص غَت متكافئة عبميع التبلميذ يف برامج ىذه النشاطات
اليت ّْ
مبو التبلميذ العقلي كالنفسي كاعبسدم كالركحي كاالجتماعي ،كاليت تيسهم يف تعلُّمهم
ربفز ٌ
كتطورىم الشخصي .فهناؾ سبييز يف اختيارىم ألداء اؼبهاـ األساسيَّة أك حىت الثانويَّة ،كيف أغلب
ُّ

األحياف َّ
نادرا ما
فإف التلميذ اػبجوؿ أك الذم يعاين من مشكلة ما ،نفسيَّة أك سلوكيَّة أك تعليميَّة ،ن

خصوصا تلك اليت تيعرض أماـ األىل أك آّتمع.
يظهر يف النشاطات البلصفيَّة
ن

يسود تطبيق اؼبنهاج اؼبعتمد بأغلبيَّة مواده اؼبعارؼ اؼببنيَّة على حفظ/كاسًتجاع للمعلومات،
كليس على التطبيقات اليت تف ّْعل قدرات التبلميذ كتيربز كفاءااهم .يصف بعض اؼبشاركُت يف
آّموعات اؼبرَّكزة اؼبنهاج اؼبعتمد على أنَّو يرتكز على أىداؼ ككفايات كمهارات يكتسبها التلميذ
ليصبح إنسانا مستقبلن ذا كفاءة عالية ّْ
سبكنو من النجاح يف حياتو العمليَّة ،لكن يتوافق اعبميع على
َّ
سد ثغراتو،
هدا إضافيِّا من اؼبعلّْمُت إلضافة بعض اؼبواضيع ّٔدؼ ّْ
أف مضمونو غَت كامل ،كيتطلَّب ج ن

اؼبدرسُت اآلخرين إُف حذؼ بعض اغبشو يف
كبعض اؼبوارد إلغناء مواضيعو .كما يضطَّر بعض ّْ

خصوصا يف مناىج صفوؼ الشهادات الرظبيَّة .يغيب ،مع
اؼبضموف كذلك حبسب حاجة التبلميذ،
ن
غياب مقاربة التدريس بالكفايات ،إندماج أكثريَّة التبلميذ يف اغبياة العامة كالقدرة على التكيُّف مع

ـبتلف الوضعيَّات اليت تصادفهم ،كتقتصر العمليَّة على نقل اؼبعارؼ فقط .يشَت بعض أفراد ىيئة
كاؼ كك و
أف مضموف اؼبنهاج اؼبعتمد و
التنسيق إُف َّ
اؼ ،لكنَّو وبتاج إُف اعتماد مقاربة الكفايات خبلؿ
اؼبرجوة لديهم ،كيستدعي ىذا األمر دكرات تدريبيَّة ألفراد اؽبيئة
شرحو للتبلميذ ،ليلقى النتيجة
َّ
التعليميَّة يف ؾباؿ التعليم حبسب الكفايات.
نستنتج فبَّا كرد َّ
أف مضموف اؼبنهاج اغباِف اؼبعتمد يف اؼبدرسة ال يرّْكز جبملتو على التعليم
دبقاربة الكفايات ،مع العلم َّ
خصوصا
اؼبدرسُت الذين يطبّْقوف مبادئ ىذه اؼبقاربة
أف ىناؾ بعض ّْ
ن
يتم تطبيق التعليم دبقاربة
بعض معلّْمي اللغة العربيَّة يف حلقات ؿبدكدة ،كبعض معلّْمي الرياضياتُّ .
الكفايات دببادرات فرديَّة كما تكشفو اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كشهادات اغبياة اليت يعلنها بعض
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اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة حُت يصفوف طرائق التدريس اليت يعتمدكهنا .من ىنا ال يعمل مضموف
بكل استقبلليَّة يف
اؼبنهاج اغباِف بشكل جازـ على تنميَّة قدرات التبلميذ باستمرار كي يتكيَّفوا ّْ
ـبتلف كضعيات اغبياة اليوميَّة.
-4.3

ترجمة المنهاج إلى خطة تربويَّة:

وشرات السادس كاػبامس كالسابع كالثامن الذم يتناكؿ موضوع اػبطة
يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼب ّْ
الًتبويَّة ،فهو يتحقَّق جزئينا .تكشف معاينة الوثائق عن كجود خطَّة تربويَّة معتمدة يف أكثر اغبلقات

يف اؼبدرسة ،كتتجلَّى من خبلؿ الوثائق اؼبتوفّْرة اؼبرتبطة بربامج التحضَت السنويَّة كالفصليَّة كاألسبوعيَّة
كموحدة تيعلن
لكن ال ييًتجم اؼبنهاج ضمن خطة تربويَّة كاضحة َّ
كاليوميَّة ،كدفاتر ربضَت الدركس ،ك َّ
يتضمن اػبطوط األساسيَّة للخطة الًتبويَّة كاألىداؼ
ألفراد آّتمع اؼبدرسي .فاؼبشركع الًتبوم الذم َّ
التعليميَّة ،متوفّْر لكن غَت معلن عنو ،كغَت مستعمل ،لذلك َّ
وشرات اؼبرتبطة باػبطة الًتبويَّة
فإف اؼب ّْ
تتحقَّق جزئينا.

َّأما عبهة تلبية اؼبنهاج حاجات التبلميذ بشكل شامل ،فهو يلبّْيها بشكل جزئي ،كبالرغم من

اؼبتوجب التقيُّد ّٔا ،إالَّ َّ
َّ
أف طريقة
أف مواد اؼبنهاج منظَّمة ضمن برنامج تربوم وبدّْد عدد ساعااها ّْ
تدريسها ال تليب حاجات التبلميذ اػباصة .يكمن الدليل يف ما تكشفو معاينة الوثائق عن غياب
توزع
خطة تربويَّة كتعليميَّة مكتوبة تنظّْم مواد اؼبنهاج بشكل متكامل ،كيقتصر األمر على برامج ّْ
ساعات اؼبواد على ساعات عمل أفراد اؽبيئة التعليميَّة.
التحسن اؼبلحوظ يف اللٌغة اإلنكليزيَّة يف اؼبدرسة بإضافة
يثٍت بعض األىاِف كالقدامى على
ُّ

خصوصا يف صفوؼ الركضات كالتعليم األساسي .يعًتض بعضهم
عدد حصص تعليم ىذه اللغة
ن
اآلخر على ىذا القوؿ كيشَتكف إُف َّ
اؼبقررة ؽبذه اللغة يف الصفوؼ الثانويَّة غَت
أف عدد اغبصص َّ
و
كاؼ كال يليب حاجات أكالدىم اعبامعيَّة ،بدليل َّ
أف بعضهم يلتحق بدكرات مكثَّفة يف ىذه اللغة ،يف
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السنة األكُف اعبامعيَّة التحضَتيَّة ،ليكوف مستواىم األكاديبي اعبامعي حبسب اؼبطلوب يف اللغة
اإلنكليزيَّة.
-4.4

أىميَّة الوسائل التكنولوجيَّة الحديثة في المنهاج:

وبقّْق موضوع اؼبوشّْر اغبادم عشر الذم يشتمل على استعماؿ الوسائل التكنولوجيَّة اغبديثة،
التوقُّعات بشكل جزئي .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة توفُّرىا ضمن اإلمكانات ،كلكنَّها ال تليب فعلينا
حاجات التبلميذ اؼبستقبليَّة حبسب ما يفيد أكلياءىم .تلحظ اؼبناىج ضمن اػبطة الًتبويَّة استعماؿ
كسائل التكنولوجيا اغبديثة ّٔدؼ تنمية اؼبهارات لدل التبلميذ كتلبية حاجااهم اغباليَّة كاؼبستقبليَّة.
تيظهر اؼبشاىدات كجود أجهزة تكنولوجيَّة يف ـبتلف اؼبراحل؛ كمختربات الكومبيوتر كالتلفزيونات كما
يتبعها من أجهزة لؤلقراص َّ
اؼبدؾبة ،كالفيديو ،كآلة الشرائح الفوتوغرافيَّة ،كآالت التسجيل ،كاأللواح

كل
على أنواعها البيضاء يف القسمُت التكميلي كالثانوم ،كاأللواح التفاعليَّة دبعدَّؿ لوح كاحد يف ّْ
قسم ،كلكن تفتقد ـبتربات الكومبيوتر إُف كجود اإلنًتنت مثبلن ،فهو ؿبصور يف مكتب مديرة
اؼبدرسة كاؼبكتبة فقط .تستعمل اؼبدرسة كسائل التكنولوجيا حبسب ما تكشف عنو اؼبشاىدات
كتطور أجهزاها حبسب اغباجة .يعترب أفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق َّ
أف كجود ىذه
اؼبيدانيَّةّْ ،
الوسائل ضركرم الستكماؿ اؼبعارؼ األساسيَّة اليت وبتاجها التبلميذ يف ىذا آّاؿ ،كيوّْكدكف َّأهنا
تتبلءـ مع ما يطلبو اؼبنهاج الرظبي اؼبعتمد ،كتسهم يف ربقيق أىدافو ،كتتكامل معو.
َّأما لناحية تنمية الوسائل التكنولوجية مهارات اإلبداع كاالبتكار لدل التبلميذ فهي ال ربقّْق
اؼبرجو .يوّْكد أكلياء التبلميذ أ َّف برامج الكومبيوتر اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ال تتناسب كسوؽ العمل ،كال
اؼبتخرجُت إُف اعبامعات،
يربركف قوؽبم بكشف خربة أكالدىم
تأخذ باالعتبار قدرات التبلميذ ،ك ّْ
ّْ
كيضيفوف َّأهنم يضطَّركف إُف تسجيل أكالدىم يف دكرات للكومبيوتر مكثَّفة يف السنة األكُف التحضَتيَّة
زبصصهم.
تليب حاجات ُّ
اعبامعيَّة ،كي ٌ
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-4.5

تقييم المنهاج:

بالنسبة ؼبوضوع اؼبوشّْر التاسع الذم يشتمل على طرائق تقييم كاضحة كشاملة للمنهاج ،فهي
غَت متوفّْرة يف اؼبدرسة حبسب ما تكشفو معاينة الوثائق ،كآراء اؼبشاركُت .تغيب طرائق تقييم اؼبناىج،
فبل يذكر أحد من اؼبشاركُت َّأهنم دعوا إُف جلسة تقييميَّة للمنهاج األكاديبي أك اؼبناىج الرديفة أك
حىت إُف تقييم نشاط ما فٍت أك ثقايف َّأداه التبلميذ ،كال تلحظ اإلدارة خطة تقيميَّة كاضحة كشاملة
بكل أبعاده.
للمنهاج ّْ
-4.6

الكتب المدرسيَّة:

يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼبوشّْر العاشر الذم يتناكؿ أنبية انسجاـ اختيار الكتب اؼبدرسيَّة
تتضمن اؼبنهاج
كتكاملها مع اػبطة الًتبويَّة ،فهو أمر ال يتحقَّق .تعتمد إدارة اؼبدرسة كتبنا مدرسيَّة َّ
اؼبنسقوف كأفراد اؽبيئة التعليميَّة
الرظبي اؼبطلوب الذم تي ُّ
قره كزارة الًتبية كالتعليم العاِف اللبنانيَّة ،كيتعاكف ّْ
سد الثغرات كذلك باالستعانة دبستندات تفي ىذا الغرض .لكن ال تعتمد اؼبدرسة يف
برأيهم ،على ّْ
يتم ذلك كفق معايَت تربويَّة
كثَت من األكقات سبلسل كتب مًتابطة يف اؼبرحلة التعليميَّة الواحدة كال ُّ
تدرج األىداؼ بُت اغبلقة كاألخرل صعب التطبيق .يضيف آخركف َّ
أف
كاضحة ك َّ
موحدة ،فبَّا هبعل ُّ
فكل حلقة زبتار السلسلة اليت تراىا مناسبة دكف
سبلسل الكتب ال تتكامل يف كثَت من اؼبوادُّ ،
العودة إُف سبلسل القسم السابق أك البلحق ،كيعترب ىوالء َّ
أف ىذا التدبَت يوثّْر سلبنا على تكامل

العمليَّة التعليميَّة بُت األقساـ .يعترب اؼبشاركوف من أفراد اؽبيئة التعليميَّة كبعض أفراد ىيئة التنسيقَّ ،
أف

اؼبقرر ،كال تعكس أىدافو اؼبرسومة لذلك ال تليب حاجات التبلميذ
بعض الكتب ال تتبلءـ مع اؼبنهاج َّ
التعلُّميَّة.

ينفي أكثريَّة األفراد يف آّموعات اؼبرَّكزة مشاركتهم يف اختيار الكتب اؼبدرسيَّة ،كيقولوف َّ
أف
دبهمة مسوكالت األقساـ ،كمديرة اؼبدرسة اليت ؽبا الكلمة اعبازمة يف ىذا آّاؿ،
ىذا األمر ينحصر َّ
اؼبختص أحيانا كثَتة .يناقض بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف قسم الركضات ىذا
اؼبنسق
دكف استشارة ّْ
ٌ

القوؿ كيفيدكف َّ
أف إداراهم تأخذ برأيهم يف اختيار الكتب .تكشف معاينة الوثائق عن غياب معايَت
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تربويَّة كاضحة كمكتوبة ربدّْد آليَّة اختيار الكتب اؼبدرسيَّة ،فاؼبعايَت األساسيَّة اليت ييرتكز عليها
للتجمع ،كمدل قباح
الختيار الكتب ،ىي على ما يبدك ،خربات اؼبدارس األخرل اؼبعركفة كالتابعة
ُّ
طرائق التدريس كسهولة التطبيق من قّْبل أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف تلك اؼبدارس.
يعترب أفراد آّلس اإلدارم يف ىذا آّاؿَّ ،
سد الفراغ
أف ؿبتول اؼبكتبة يف اؼبدرسة يسهم يف ّْ
الكبَت يف اؼبناىج الذم يشكو منو الكثَت من أفراد اؽبيئة التعليميَّة .تنظّْم األقساـ كاغبلقات زيارات
متنوعة ،يضيف آّلس ،كتعمل على أف يكتسب التبلميذ ثقافة عامة،
دكريَّة للمكتبة ،كنشاطات ّْ
تليب حاجااهم
ّْ
تشجعهم على اؼبطالعة ،فتضع بُت أيديهم سبعة عشر ألف كتاب ّْ
متنوع اؼبوضوعات ٌ

التعليمي.
كتليب أىداؼ منهاجهم
إُف معرفة ّْ
متنوعةٌ ،
ٌ

خصوصا األجنبيَّة منها ،عدـ ارتباط ؿبتول أكثريَّتها
تكشف معاينة بعض الكتب اؼبدرسيَّة
ن
أيضا اؼبشاركوف
حباجات التبلميذ ككاقعهم األكاديبي كاىتمامااهم اغبياتيَّة كاالجتماعيَّة ،كيوّْكد ذلك ن

يف آّموعات اؼبرَّكزة حُت يفيدكف َّأهنم يتشاكركف مع اإلدارة لتعديل بعض مضموف ىذه اؼبواد
خصوصا يف قسم الركضات .ينفي بعضهم اآلخر كجود منهاج متكامل،
لتتناسب كحاجات التبلميذ
ن

متنوعة .كذبدر اإلشارة ،يف ىذا
لذلك يعملوف على إغناء اؼبنهاج اؼبعتمد بنشاطات الصفيَّة ّْ
أف ىناؾ كتبنا معتمدة يف اؼبدرسة ال تفي بالغرض اؼبطلوب ،لذلكَّ ،
اػبصوص ،إُف َّ
فإف بعض
اؼبعلّْمُت يستعينوف بكتب غَت معتمدة يف اؼبدرسة تفي الغرض حقُّو .ىناؾ كتب ييفرض على التبلميذ
ىبص التبلميذ ،يضيف بعض أفراد األىل
يتم استخدامهاَّ .أما يف ما ُّ
نادرا ما ُّ
شراؤىا كلكن ن
كالقدامىَّ ،
فإهنم ينتسبوف إُف دكرات تأىيليَّة أكاديبيَّة يف اللغة اإلنكليزيَّة كيف ماديت الكومبيوتر
كاالقتصاد لَتفعوا مستواىم األكاديبي الذم يشًتطو االنتساب إُف اعبامعات اللبنانيَّة.

في الختام ،نشَت إُف َّ
موشرات اؼبنهاج التعليمي يف اؼبدرسة تتحقَّق بشكل جزئي.
أف ّْ
تكشف معاينة الوثائق عن تنظيم اؼبنهاج ضمن مواد أساسيَّة كحصص ؿبدَّدة وبتاجها التبلميذ
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مبوىم اؼبعريف كالذايت .لكن اعتماد أكثرية أفراد اؽبيئة التعليميَّة الطريقة التقليديَّة يف تطبيق
لتكامل ٌ
اؼبناىج هبعل أكثريَّة التبلميذ يعجزكف عن حشد مكتسبااهم كاستخدامها يف كاقعهم اغبيايت حبسب
ما يشَت إليو أكلياؤىم .باإلضافة إُف ذلك ،يفتقد اؼبناىج استخداـ اؼبقاربة بالكفايات اليت تتجاكز
األىداؼ اإلجرائيَّة لًتّْكز على ربديد كاضح لؤلىداؼ التعليميَّة الشاملة كتربطها باؼبهارات اليت
وبتاجها التبلميذ يف اغبياة اليوميَّة .تسعى إدارة اؼبدرسة إُف تدريبهم على االلبراط الفعلي كالفاعل يف
مبوىم .ؽبذا ال
بناء آّتمع الذم ينتموف إليو ،كإهباد حلوؿ ناجعة للمشاكل اليت تعًتض مسَتة ٌ
تتطابق مقاربة تطبيق اؼبنهاج يف اؼبدرسة مع ّْ
االذباىات اؼبعاصرة اليت تقوـ على امتبلؾ الكفاءة
كاؼبهارات كالقدرات اليت من شأهنا أف تكيّْف التبلميذ مع ؿبيطهم االجتماعي كالثقايف .بنتيجة لذلك

يكونوا معٌت لطريقة تعلُّمهم ،أك ؼبضمونو ،أك لسببو ،كتفقد اؼبدرسة معناىا
ال يستطيع التبلميذ أف ّْ
اغبقيقي كسبب كجودىا بالنسبة إليهم.
الجدول رقم  :11المعيار الخامس
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ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ

ال يحقق

ال ّْ
مؤشرات

1

متنوعة كناشطة.
 -1تطبّْق اؼبدرسة طرائق تدريس ّْ

يقترب
2

X

كتتطور دبا يتبلءـ مع حاجات التبلميذ كخصوصيَّااهم.
 -2تتعدَّؿ الطرائق َّ
كتفوقهم كقباحهم يف اغبياة كليس فقط يف
 -3ربقق الطرائق األىداؼ األساسيَّة :تعلُّم التبلميذ ُّ
االمتحانات الرظبيَّة.

X
X

تفعل اؼبدرسة العمل اؼبختربم الذم يوفّْر لدل التبلميذ حب التعلُّم كاالكتشاؼ.
ّْ -4

 -5تستفيد اؼبدرسة من نتائج األحباث كالتقارير كاػبربات اؼبنشورة يف ىذا آّاؿ عرب اإلعبلـ
كاإلنًتنت لتطوير كسائل التدريس لديها.
لتسهل
 -6تعتمد طرائق التدريس مبادئ النظريَّة "االجتماعيَّة البنائيَّة" ،فتنظّْم األىداؼ ّْ
كتشجع التعلُّم من
كتوجو التعلُّم من خبلؿ إدخاؿ حاالت كاقعيَّة إُف عاَف الصفّْ ،
ربقيقهاّْ ،
األخطاء ،كاالكتشاؼ ،كتتكامل
اؼبعلومات لبناء اؼبعرفة ،بذلك ىبرج اؼبتعلّْم(ة) من التقوقع الذايت إُف العمل اعبماعي.

 -7تراعي طرائق التدريس فركقات التبلميذ الفرديَّة ،كتكشف قدرااهم كتليب حاجااهم الفرديَّة
كاعبماعيَّة.

بالتفوؽ ،كتعمل
 -8ربث طرائق التدريس التبلميذ على ربقيق اؼبهارات اليت تسمح لكثَت منهم ُّ
مبوىم حبسب إمكانااهم ،كتراعي االختبلفات الفرديَّة ،كتعتمد اؼبساكاة كاإلنصاؼ.
على ٌ
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X
X

X

X
X

يحقق
3

تطور الطرائق إمكانات التبلميذ الفرديَّة كقدرااهم األكاديبيَّة ،كربثُّهم على اؼبشاركة يف عمليَّة
ّْ -9
كتطور لديهم مسوكليَّة تعلُّمهم الذايت ،كتساعدىم على تطبيق مهارات التقييم الذايت
التعلُّم ّْ
اؼبستمر.

X

تدرب الطرائق الناشطة التبلميذ على اعتماد البحث يف التعلُّم الفردم كاعبماعي كمشاركة
ّْ -10
آّموعة باالكتشافات اعبديدة.

X

كتفعل دكرىم الناشط يف عمليَّة التعلػُّم الفردم
 -11ربفّْز طرائق التدريس تفاعل التبلميذ ّْ
كاعبماعي ،كاالشًتاؾ يف شرح الدرس ،كتوفر ؽبم فرص الدعم لبلستكشاؼ كلتطبيق اؼبهارات
العقليػَّة كاالجتماعيَّة كاألكاديبيَّة اؼبطلوبة.

X

كل كسائل اإليضاح التعليميَّة كمستندات عديدة كلوازـ مطلوبة تتناسب
 -12توفّْر اؼبدرسة ٌ
كتسهل عمليَّيت التعليم كالتعلُّم (من ىذه الوسائل :دليل اؼبعلّْم ،كمراجع جديدة
كحاجة التبلميذ ّْ
تتناكؿ ؿباكر حديثة كمواضيع
مهمة ،كاألقراص َّ
اؼبتنوعة ،كاؼبعارض الفنيَّة كالعلميَّة كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة
اؼبدؾبة ّْ
كاؼبختربات )...كتسهر على التطبيق.
متخصصة كمثقَّفة كخبَتة كمطَّلعة على جديد مهنتها ،كقادرة
 -13زبتار اؼبدرسة ىيئة تعليميَّة
ّْ
اؼبتنوعة إلقباح عمليَّة التعليم ،كاعتماد أساليب
على تطبيق طرائق التدريس اغبديثة الناشطة ك ّْ
كربررىم من التلقُت كاغبفظ غيبنا.
مشوقة تراعي ُّ
ّْ
كل التبلميذّْ ،
التطور لدل ٌ

X
X

ُّ -14
ربد اؼبدرسة من عدد التبلميذ يف الصفوؼ دبا يتناسب كتطبيق طرائق التدريس الناشطة.

X

 -15يتَّخذ أفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة اإلجراءات البلزمة كيوفّْركف الظركؼ للعمل الفريقي
كيشجعوف التفاعل البنَّاء يف الصف.
ّْ

X

 -16يتعامل أفراد اؽبيئة التعليميَّة مع التبلميذ حبسب اختبلفات مستواىم األكاديبي ،الذم
متنوعة كمناسبة ؽبذا االختبلؼ.
يفرض اعتماد طرائق تدريس ّْ

X

المجموع

11

4

1

المصدر :من إعداد الباةثة

يتناكؿ اؼبعيار اػبامس موضوع طرائق التدريس كأنواعها اليت هبب أف تعتمدىا اؼبدرسة يف
كمتنوعة ( Active
تطبيقها مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كاليت ال يبكن إالَّ أف تكوف طرائق ناشطة ّْ

 )Learningتليب حاجات التبلميذ ،كتراعي فركقااهم الفرديَّة ،كترّْكز على التدريس التفاعلي

( ،)Cooperative Learningكترتبط حبياة التبلميذ اليوميَّة كاؼبستقبليَّة .كعليو ،وبتاج أفراد اؽبيئة
التعليميَّة أف تعكس طرائق تدريسهم مسار ربوؽبا من مسار يعتمد على اغبفظ كالتسميع كإعادة
اؼبعلومات ،إُف طرائق ترّْكز على األىداؼ كتعتمد مقاربة اؼبشركع (،)Pédagogie par Projet
كمقاربة الكفايات ( ،)par Compétencesاللتُت تعمبلف على أف يكتسب التبلميذ اؼبهارات
معتمدا بذلك على التعاكف اؼبهٍت ( Professional
لتوظيفها يف اغبياة اليوميَّة كاؼبستقبليَّة
ن
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اؼبكونات األساس للمنهاج التعليمي الذم يستخدمو
 .)Collaborationتيعترب طرائق التدريس من ّْ

توجيها ّْ
يبكنهم من التعلُّم بأنفسهم (،)Learning by doing
اؼبعلّْم(ة) لي ّْ
وجو نشاطات التبلميذ ن

كمن التعلُّم اعبماعي ،حبيث يكوف دكره اإلشراؼ على نشاطهم كتوجيو فعاليَّتهم ،كتقومي نتائج
الفعالة على األسلوب الذم يستخدمو اؼبعلّْم(ة) كي يثَت فاعليَّة
أعماؽبم .تقوـ الطرائق اغبديثة ك َّ
كوبث نشاطهم الكتساب اؼبعارؼ ،كيتيح ؽبم توظيف مهارات التعليم بفاعلية فبَّا يسهم يف
التبلميذ ُّ
مبوىم نفسينا كاجتماعينا كتربوينا .يوّْكد الًتبويّْيوف يف كبلمهم عن طرائق التدريس اغبديثة َّ
أف سبب قباح
ٌ

عمليَّة التعلُّم يكمن ليس يف اكتساب الفرد للمعرفة بل يف مدل توظيفو ؽبذه اؼبعرفة يف كضعيات

جديدة مفيدة لو كّٓتمعو كللعاَف ( .)OECD, 2013, pp. 23لذلك ،قبد الكثَت من األحباث
العلميَّة اغبديثة تتناكؿ مفهوـ التعلُّم العاؼبي كالًتبية العاؼبيَّة ( Global Education or Global

كربديدا يف عاَف الصف
 )Learningككيفيَّة توظيف ىذه اؼبفاىيم يف عاَف الًتبية،
ن
(.)Connecting Classroom
اهدؼ طرائق التدريس اغبديثة كالناشطة إُف تفعيل التعلُّم الذايت الذم ىو مبط من أمباط
كل األكقات ،كطواؿ العمر ،داخل
الًتبية اؼبستمرة حيث يتعلَّم التبلميذ من جهة ،بأنفسهم ،يف ّْ
اؼبدرسة كخارجها ،كمن جهة أخرل يتعلَّموف مع اآلخرين اؼبوجودين ضمن ؾبتمعهم الضيّْق أك ضمن
العاَف اؼبفتوحَّ .
إف الطرائق الناشطة ( )Active Learningأك التعلُّم النشط أم التعلُّم من خبلؿ
تدرب التبلميذ على االعتماد على أنفسهم يف
ربط أمور التدريس حبياة التبلميذ اليوميَّة ،ىي طرائق ّْ

التعلُّم ،كعلى التعلُّم التفاعلي الذم يرتكز على العمل التعاكين يف اكتساب اؼبعرفة ( Cooperative

خصوصا
 ،)Learningكىي اليت سبنحهم فرصة اكتساب القيم كاؼبعارؼ كاؼبهارات كالكفايات
ن

كل
أيضا فػرصة إظهار النبوغ َّ
القياديَّة منها اليت توىلهم لبلندماج يف اغبياة اليومية كالعاؼبيَّة .كسبنحهم ن

مرة يكتسبوف الكفايات اؼبطلوبة كيستخدموهنا دبهارة حيث
مرة يستوفوف الشركط ،كفرصة ُّ
كل َّ
َّ
التفوؽ َّ
توىلهم قدرااهم كاجتهادااهم كإبداعااهم إُف استخداـ التقنيَّات اغبديثة
مرة ّْ
كل َّ
يقتضي األمر ،ك َّ
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كاؼبعلومات اؼبكتسبة كاؼبعرفة ،فيوظّْفوهنا بطريقة عمليَّة خبلَّقة يف حيااهم اليوميَّة كاؼبستقبليَّة،
حل مشكبلاهم.
كيستفيدكف منها يف ّْ
كموشراتو ،أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما
تعتمد األطركحة لتقييم ىذا اؼبعيار ّْ
اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد
ىي استبياف للتبلميذ ،كأسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر نتائج صبع
كمتنوعة تليب حاجات صبيع التبلميذَّ ،
أف
اؼبعلومات حوؿ موضوع اعتماد طرائق تدريس ناشطة ّْ
استنادا إُف اعبدكؿ اؼبذكور أعبله ،كحبسب اعبدكؿ األكؿ لنتائج فرز استبياف التبلميذ
ّْ
موشراتو ،ك ن
(مراجعة اؼبلحق رقم ( – 12أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :نتائج اعبدكؿ األكؿ لفرز استبياف
موشرات ىذا اؼبعيار ال
التبلميذ ،ص ،)545 .تتأرجح بُت التحقُّق اعبزئي كعدـ التحقُّق .تيعترب ّْ
تتحقَّق َّ
ألهنا من جهة ،ال تتناسب كمعايَت طرائق التدريس حبسب مبادئ "النظريَّة البنائيَّة" يف
اكتساب اؼبعارؼ اليت تعتمدىا األطركحة ،كمن جهة أخرل يغلب عليها طابع التلقُت ،كالنمط
التقليدم.
-5.1

مواصفات رطرائق التدريس المعتمدة في المدرسة:

وشرات األكؿ كالثاين كاػبامس كالسادس اليت يتناكؿ موضوعها تطبيق طرائق
يف ما يتعلَّق باؼب ّْ
تدريس ناشطة ترتكز على مبادئ نظريَّة التعلُّم البنائي ،كتتبلءـ كحاجات التبلميذ ،فهي تتحقَّق
جزئينا .ال ربقّْق طرائق التدريس يف اؼبدرسة اؼبتوقَّع منها بشكل كامل ،فبحسب ما تيظهره يمداخبلت
األفراد يف آّموعات اؼبرَّكزة كأدكات صبع اؼبعلومات كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كالوثائق ،فإ َّف الطرائق
اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ليست جبملتها طرائق ناشطة بل ىي خليط من التقليدم كاغبديث .تكشف
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كآراء أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف طرائق التدريس اؼبعتمدة يف الصفوؼ دبعظمها
تقليديَّة ،لكن ،يضيف بعضهم َّ
عدد من أفراد اؽبيئة
أف ىناؾ بعض اؼببادرات اػبجولة اليت يقوـ ّٔا ه
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التعليميَّة كالعمل الفريقي ،كاعتماد التدريس بالكفايات ،كربط بعض الدركس دبشاريع ترتبط بعاَف
التلميذ اليومي.
يعترب األىل كالقدامى َّ
أف تطوير طرائق التدريس كي تتبلءـ مع حاجات التبلميذ
كخصوصيَّااهم ،تبقى رىن كفاءة أفراد ىيئة التدريس يف اؼبدرسة كمفهومهم ألنبيَّة الطرائق الناشطة.
تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كآراء بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف الطابع التقليدم يغلب على طرائق
التدريس يف اؼبدرسة ،كيوّْكد ىوالء َّ
جدا من زمبلئهم كزميبلاهم يعتمدكف الطرائق
أف عدد قليل ن
يلموف
الناشطة دببادرة فرديَّة،
خصوصا األفراد الذين حازكا على شهادة تعليميَّة حديثة العهد ،كالذين ُّ
ن
باستخداـ ىذه الطرائق.

َف تكشف معاينة الوثائق عن أم برامج تطويريَّة تستخدمها اؼبدرسة لتطوير كسائل التدريس
لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف اؼبدرسة ،بل تقتصر الربامج اؼبتوفّْرة على دكرات التدريب اؼبهٍت اليت
للتجمع الذم تنتمي إليو اؼبدرسة ،كاؼبراكز الًتبويَّة كمعاىد الًتبية يف اعبامعات
يرسلها اؼبكتب الًتبوم ُّ
احملليَّة .تكشف معاينة نصوص برامج التطوير اؼبهٍت غياب خطط تطويريَّة تشَت إُف تطوير طرائق
أيضا من خبلؿ معاينة دفاتر ربضَت
تنوع مواضيعها .ك َّ
التدريس كاعتماد الناشطة منها ،رغم ُّ
يتبُت ن
الدركس اليوميَّة َّ
أف مضموف أغلبيَّة الدركس ال يتناسب كمواصفات الطرائق الناشطة كال الئحة
نشاطااها .تكشف مشاىدة بعض الصفوؼ َّ
أف الطريقة التقليديَّة ( )Magistralيف شرح الدرس
ىي سيّْدة اؼبوقف.

يصف أفراد اؽبيئة التعليميَّة الطرائق اؼبعتمدة يف الصفوؼ على َّأهنا متفاكتة إذ زبتلف بُت

معلّْم كآخر ،كىي مرتبطة بقدرااهم ،كبسعة معرفتهم ،كبعمق خرباهم ،كحببٌهم للتجدُّد ،كدبفهومهم
تنوعة ليصل إُف اؽبدؼ اؼبطلوب،
لديناميكيَّة التعليم كالتعلُّم .يعتمد بعضهم نشاطات عديدة كم ّْ

اؼبتنوعة ،مثل اعبداريَّات ،كالوسائل السمع بصريَّة ،كالتمثيل ،كاألمثلة
كاستعماؿ كسائل اإليضاح ّْ
الواقعيَّة كغَتىا ،كيعتربكف َّ
يشجع التبلميذ كي يتعلَّموا حبماس كبدكف
التنوع يف النشاطات ّْ
أف ىذا ُّ
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ملل .ال ينفي ىوالء ؾبهود بعض الزمبلء كالزميبلت الذين يعتمدكف الطرائق الناشطة يف طرح األسئلة
اؼبتنوعة لدل التبلميذ كاؼبعركفة بتصنيفة
اليت تستوجب ِّ
ردا ربليلينا ،كاليت رباكي اؼبستويات الفكريَّة ّْ
تسهل عمليَّة التعلُّم
بلوـ ( ،)Bloom Taxonomyفيستخرجوف معهم اؼبعرفة اؼبطلوبة اليت ّْ

اؼبرجوة يف ىذا آّاؿ ،كىم قلَّة حبسب تعبَتىم .يستخدـ آخركف طريقة
لديهم ،كتكسبهم األىداؼ َّ

العصف الذىٍت إلهباد حل ؼبشكلة معيَّنة بتجميع قائمة من األفكار العفويَّة اليت يسهم يف صبعها
التبلميذ .يضيف بعضهم اآلخر َّأهنم يعتمدكف التدريس التفاعلي حيث يشركوف التبلميذ يف عمليَّيت

التعلُّم كالتعليم من خبلؿ جو اؼبناقشة كاغبوار كاالستقصاء ،كيطرحوف عليهم إشكاليات ،كيصفوف
كضعيَّات كاقعيَّة كي يتعلَّم التبلميذ من خبلؽبا.
يوّْكد أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف الطريقة اؼبتَّبعة يف التدريس تعتمد نظاـ الكفايات ،كيستخدـ
متنوعة كالعمل الفريقي ،كالعمل اؼبختربم ،كاألحباث ،كالزيارات اؼبيدانيَّة،
أفراد اؽبيئة التعليميَّة كسائل ّْ

ككسائل التكنولوجيا ،عند شرحهم للدركس .يبدك َّ
أف ىذا يتحقَّق بشكل جزئي حبسب اؼبشاىدات

اؼبيدانيَّة ،ألنَّو كيف كثَت من األحياف يغلب على طرائق التدريس اؼبعتمدة طابع التلقُت من جهة،
كالنمط التقليدم من جهة أخرل .فبل يستخدـ صبيع األفراد ىذه الطرائق الناشطة ،كيعود ذلك،
حبسب تعبَت بعضهم إُف جهل ماىيَّتها كماىيَّة التعليم دبقاربة الكفايات أك التدريس التعاكين
( ،)Cooperative Learningكإُف اػبوؼ من تغيَت طريقة التدريس التقليديَّة اليت باتت طبيعة
ثانية لدل أكثريَّة اؼبعلّْمُت .يضاؼ إُف ذلك َّ
أف بعض ىوالء يستخدموف ىذه الطرائق كلكن بطريقة
تقليديَّة كخاطئة َّ
ألهنم ؾبربكف على استخدامها.

يف ما يتعلَّق باؼبوشّْر الثاين الذم يتناكؿ موضوع تطوير طرائق التدريس كتعديلها دبا يتبلءـ

كحاجات التبلميذ ،ذبد األطركحة َّ
استنادا للصعوبات اليت كصفها أفراد اؽبيئة
أف ذلك ال يتحقَّق
ن
التعليميَّة خبلؿ تطبيقهم بعض الطرائق الناشطة .يربط ىوالء الصعوبات بالنظاـ اؼبطلوب من جهة،

خصوصا تلك الطرائق اليت
ك َّأهنم ال يبلكوف قرار استخدامها من تلقاء أنفسهم من جهة أخرل،
ن
نمو تبلميذىم .يضيف بعضهم َّ
أف قرار استخداـ ىذه الطرائق مرتبط دبوافقة مسوكلة
يعتربكىا مناسبة ل ٌ
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خصوصا الطرائق اؼبتعلّْقة بالعمل الفريقي .نشَت ،يف إطار تطبيق طرائق تدريس ناشطة كانت
القسم،
ن

أـ تقليديَّة ،إُف أنَّو َف يذكر أحد من أفراد آّلس اإلدارم أك ىيئة التنسيق اؼببادرات التطويريَّة اليت
ترتبط بعملهم اإلدارم.
أيضا حبسب ما يصفو بعض أفراد اؽبيئة
يف ما يتعلَّق باؼبوشّْر السادس فهو ال يتحقَّق ن
التعليميَّة ،كيوّْكد الكثَت منهم على َّأهنم يرّْكزكف على إهناء اؼبنهاج اؼبطلوب كيف كثَت من األحياف دكف

تلبية حاجات تبلميذىم اػباصة .توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
توجو التعلُّم حبسب
أف طرائق التدريس ال ّْ

تشجع التعلُّم من األخطاء ،كال ربفّْز
اغباجات ،كال تيدخل حاالت كاقعيَّة إُف عاَف الصف ،كال ّْ
االكتشاؼ فبل تتكامل اؼبعلومات لبناء اؼبعرفة لدل التبلميذ ،بل ترّْكز بغالبيَّتها على اغبفظ
كاالستذكار.

تكشف الزيارات اؼبيدانيَّة للمكتبة ،كلبعض الصفوؼ كاألقساـ َّ
أف أنواع كسائل اإليضاح
سهل عمليَّيت التعليم كالتعلُّم ،كالتجهيزات
التعليميَّة ،كاؼبستندات كاللوازـ اؼبطلوبة اليت من شأهنا أف ت ّْ
اؼبتعلّْقة ّٔما ،ربقّْق اؼبتوقَّع بشكل جزئي .تيظهر اؼبراجع اؼبوجودة يف اؼبكتبة َّأهنا متوفّْرة كبوفرة ،كىي
مهمة تتناسب كحاجات التبلميذ ،كلكن يبدك أ َّف القليل من
متنوعة تتناكؿ ؿباكر جديدة كمواضيع َّ
ّْ
أفراد اؽبيئة التعليميَّة يزكركف ىذه اؼبكتبة كيستخدموف ؿبتويااها.

لكل مواد التعليم كىو مستعمل من اعبميع ال
أيضا كجود دليل اؼبعلّْم ّْ
تيظهر اؼبعاينة اؼبيدانيَّة ن

بل ىو اؼبصدر األساسي لتنظيم معلومات التدريس .تكشف زيارة اؼبختربات عن كجود التجهيزات
لكن عددىا ال يكفي للعمل الفردم.
البلزمة لعمليَّيت التعلُّم كالتعليم ك َّ

أيضا توفُّر األلعاب الًتبويَّة كالتعليميَّة اليت تستعملها معلّْمات الركضات ،كلو لفًتات
ي َّ
تبُت ن
أيضا بعض كسائل اإليضاح
قصَتة خبلؿ الدكاـ اليومي بسبب قلَّة الوقت ،حبسب
َّ
تعبَتىن .تتوفَّر ن
ؼبادة الرياضيَّات يف صفوؼ مرحلة التعليم األساسي كىي تسهم يف تنشيط الدركسَّ .أما
العائدة َّ
خبصوص اللوازـ الداعمة كالصور كالدمى كاألدكات كاألغاين كغَتىا من الوسائل السمعيَّة كالبصريَّة
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متنوعة كمتوفّْرة ،كلكن يستخدمها
فهي متوفّْرة .كذا ىو حاؿ ذبهيزات اؼبختربات العلميَّة فهي ّْ
التبلميذ بشكل متفاكت.
-5.2

أىداف رطرائق التدريس:

َّأما بالنسبة للموشّْر الثالث الذم يتناكؿ موضوعو ارتباط طرائق التدريس بتنفيذ أىداؼ

التعلُّم فهو ،كانطبلقنا فبَّا كرد ،ال يبكن أف ربقّْق طرائق التدريس األىداؼ الًتبويَّة األساسيَّة بشكل
خصوصا باذباه قباح التبلميذ يف االمتحانات الرظبيَّة ،كإهناء مضموف اؼبناىج
موجهة
جازـ ،إذ ىي َّ
ن
شدد األىل على ىذه اغبقيقة كيعتربكف
كتفوقهم يف اغبياة .ي ّْ
اؼبعتمدة كليس إُف تىعلُّمهم ،كقباحهمُّ ،

َّ
أف ىدؼ اؼبعلّْم األكؿ ىو إهناء الربنامج اؼبطلوب من إدارة القسم ،فبَّا يوثّْر سلبنا على عبلقتو
بتبلميذه .يضيف آخركف َّ
أف العبلقات الوديَّة تغيب بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة كالتبلميذ بسبب
االىتماـ بإهناء الربنامج على حساب إنشاء عبلقة إنسانيَّة معهم ،بنتيجة ذلك تكثر اؼبشاكل
جراء الًتكيز على إهناء الربنامج احملدَّد ،كفرض
السلوكيَّة يسببها الضغط اؼبفركض على التبلميذ من َّ
النظاـ العاـ بشكل قمعي.
-5.3

رطرائق التدريس والفروقات الفرديَّة:

وشرات السابع كالثامن كالتاسع كالثاين عشر كالسادس عشر اليت يتناكؿ
يف ما يتعلَّق باؼب ّْ
موضوعها ارتباط طرائق التدريس بالفركقات الفرديَّة ،فهو أمر ال يتحقَّق .توّْكد آراء أفراد اؽبيئة
التعليميَّة كاألىل كالقدامى َّ
أف طرائق التدريس ال تراعى فركقات التبلميذ الفرديَّة كال تكشف قدرااهم
بالتفوؽ .تكشف معاينة كثائق برامج
كال ربثُّهم على ربقيق اؼبهارات اليت تسمح لكثَت منهم
ُّ
لكن طرائق إعادة الشرح فيها طرائق
االستلحاؽ كمشاىدات تطبيقها عن كجودىا خارج الصف ،ك َّ
تقليديَّة ال تراعي إيقاع التبلميذ اؼبتعثّْرين .تغيب برامج اإلدماج ( )Inclusionكبرامج االستلحاؽ
اؼبتفوقُت .تيظهر مشاىدات بعض الصفوؼ
عن أكثريَّة الصفوؼ ،كتغيب كذلك الربامج اليت ترعى ّْ
موجهة بأغلبيَّتها للتبلميذ الذين ىم من اؼبستول األكاديبي العادم كما فوؽ.
طرائق َّ
يشدّْد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة على أف طرائق تدريسهم تعمل على أف يكتشف التبلميذ
اؼبعلومة اليت ىم بصدد تقديبها ؽبم ،كيضيفوف َّ
أف الفركقات بُت التبلميذ تفرض عليهم تنويع الطرائق
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يقر آخركف َّ
أف نبَّهم
نادرا ما يطبّْقونوُّ .
كي تتناسب مع اختبلؼ مستول التبلميذ يف ال يش ىعب ،كلكن ن

األساسي ىو تلبية حاجات التبلميذ اؼبتعثّْرين كي يصَت مستول صفّْهم متوازنا ،كَف يذكر أحد
ٌ
التفوؽ أك كسائل اإلدماج ككيفية التعامل مع ىوالء .يضيف آخركف أ َّف ىدؼ ىذه الطرائق
فركقات ُّ
يكمن يف ربقيق الكفايات ،كيف اكتساب التبلميذ اؼبعلومات كاؼبهارات البلزمة لنجاحهمَّ .أما ربديث

خصوصا تلك اليت
ىذه الطرائق ،يضيف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،فيكوف باالطّْبلع على جديدىا
ن

أيثبتت قباح تطبيقها يف الصف ،كيبدك َّ
تتضمنو الطرائق الناشطة،
أف ىوالء على اطبلع كمعرفة دبا َّ
كلكن تطبيقها يبقى خجوالن.
أف تدريس بعض اؼبواد ال يتبلءـ مع حاجات أكالدىم ،فربأيهم َّ
يوّْكد األىل كالقدامى َّ
أف
مادة اؼبعلوماتيَّة ال يليب مضموهنا حاجات أبنائهم اعبامعيَّة ،كيتابع أفراد من األىل كالقدامى كيقولوف
َّ
َّ
اؼبتخرجُت يتابعوف دكرات مكثَّفة يف ىذه اؼبادة ليكتسبوا الكفايات
أف الكثَت من تبلميذ اؼبدرسة ّْ
أيضا يف ماديت اإلنكليزيَّة كاالقتصاد
اؼبطلوبة لدراسااهم اعبامعيَّة .ما قيل يف ىذه اؼبادة يقولونو ن
خصوصا يف الصفوؼ الثانويَّة .يضيف آخركف َّ
أف أكالدىم ال يستفيدكف من مهارات مادة اؼبعلوماتيَّة
ن
اؼبخصصة ؽبا ضمن الدكاـ اؼبدرسي إلقباز بعض األحباث اؼبطلوبة منهم يف اؼبواد
كمن اغبصص
َّ

األخرل ،بل ييفرض عليهم إقبازىا يف البيت .يعتربكف َّ
أف ىذا نقص يف التنسيق بُت اؼبواد من جهة،
اؼبخصص للمذاكرة يف البيت .يضيف
كمضيعة لوقت التبلميذ من جهة أخرل ،إذ يهدركف كقتهم
َّ
دركسا خصوصيَّة يف ىذا آّاؿ،
بعض األىل َّأهنم يتعاقدكف مع معلّْمُت للمواد العلميَّة ؼبنح أكالدىم ن

َّ
ألف طريقة تدريسها يف الصف ،غَت كافية للتبلميذ.

ينتقد البعض اآلخر من األىل كالقدامى كبعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة الطريقة التقليديَّة لتدريس
مادة الًتبية حيث ييفرض على التبلميذ حفظ مضموهنا غيبنا دكف أم تفاعل أك فهم إهبايب حملتواىا أك
يدرس مضموف ىذه "اؼبادة الديناميكيَّة" و
ؿباـ بارع يتخطى
دكف ربطو حبيااهم اليوميَّة .كيقًتحوف أف ّْ
جدراف الصف كىبرج بالتبلميذ إُف عاَف الواقع ،إُف حيث اغبياة االجتماعيَّة كالسياسيَّة كاالقتصاديَّة
خصوصا يف الصفوؼ التكميليَّة كالثانويَّة ،فيعشقوف اؼبادة.
كالوطنيَّة بواقعيَّتها،
ن
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تثبت اؼبشاىدات َّ
أف فبارسات طرائق التدريس ال تصنَّف جبملتها كطرائق ناشطة .فبالرغم
من َّ
الصف إُف بيئة حياة من خبلؿ
عددا ال بأس بو من أفراد اؽبيئة التعليميَّة يهدؼ إُف ربويل
ٌ
أف ن
إنشاء حاالت كاقعيَّة ربتّْم على التبلميذ اكتساب اؼبهارات اغبياتيَّة كاألكاديبيَّة الضركريَّة لنجاح
كيصركف على قباحها،
حيااهم اؼبستقبليَّة ،فبل يزاؿ ىناؾ آخركف فبن يعتمدكف األساليب التقليديَّة ّْ
كىذا دليل على َّ
تنوعها.
أف طرائق التدريس ربتاج إُف إعادة النظر يف ظركؼ تطبيقها يف الصف كيف ُّ
ىبص استعماؿ كسائل اإليضاح كالتكنولوجيا اغبديثة كتطوير األجهزة ػبدمة عمليَّيت
يف ما ُّ

التعلُّم كالتعليم حبسب ما يرد يف اؼبوشّْر الثاين عشر ،فهي تتحقَّق جزئينا يف اؼبدرسة .يشَت أفراد آّلس
اإلدارم إُف ربديث كسائل التعليم كإضافة بعض اؼبواد اعبديدة اؼبرتبطة بتكنولوجيا التعليم اغبديثة.

استحدثت إدارة اؼبدرسة غرفنا جديدة كرَّكزت فيها بعض "األلواح التفاعليَّة" ()ActivBoard
دربت أكثريَّة األفراد على
لتكوف كسيلة ّْ
تسهل اكتساب مضموف اؼبنهاج األكاديبي اؼبعتمد ،ك َّ
كل قسم من أقساـ
استعمالو .توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كجود اللوح التفاعي دبعدَّؿ لوح كاحد يف ّْ
اؼبدرسة ،كتيظهر َّ
أف استعمالو مع التبلميذ يوفّْر عبلقات تفاعليَّة كضباس للتعلُّم لديهم كلدل األفراد
تدربوا على استخدامو.
الذين َّ
تنوع طرائق التدريس
يشَت بعض اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة لفئة أفراد اؽبيئة التعليميَّة إُف ُّ

تنوعها بتنمية شخصيَّة التبلميذ ،كتقوية ذاكراهم ،كتدريبهم
يف اؼبدرسة لدل بعض اؼبعلّْمُت كيربطوف ُّ

اؼبتنوعة .يوّْكد ىوالء َّ
أف
على التحليل ،كتنمية حواسهم ،كزيادة معلومااهم كمعارفهم ،كتلبية حاجااهم ّْ

ىذه الطرائق تسهم يف إقباح تبلميذىم يف االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة ،كيف كثَت من اؼبباريات
اؼبتنوعة اليت
الثقافيَّة كالعلميَّة اليت يشاركوف فيها خارج اؼبدرسةّْ .
يعدد بعضهم اآلخر كسائل اإليضاح ّْ
يستخدموهنا يف شرح الدرس كمنها البصريَّة كالسمعيَّة كالتكنولوجيَّة كاؼبختربيَّة .يقوؿ أحدىم َّ
أف

مستول بعض التبلميذ اؼبنخفض وبتّْم عليهم اعتماد طريقة كاحدة تساعدىم على فهم الدرس.
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-5.4

وسائل اإليضاح:

 -5.4.1المختبراتَّ :أما بالنسبة للموشّْر الرابع الذم يرتبط موضوعو بالعمل اؼبختربم
حب التعلُّم كاالكتشاؼ لدل التبلميذ ،فهو وبقّْق ىذا األمر بشكل جزئي .تكشف
كتأثَته على ّْ
الزيارة اؼبيدانيَّة للمختربات َّأهنا متوفّْرة يف اؼبدرسة كىي عديدة كتشتمل على أربعة ـبتربات
للمعلوماتيَّة ،ككاحد لعلوـ الفزياء كالكمياء كعلوـ األحياءَّ .أما لناحية تفعيل العمل اؼبختربم كربطو
مادة العلوـ اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة إُف الدكر اؽباـ
مدرسو َّ
باؼبعارؼ العلميَّة اؼبكتسبة فيشَت ّْ
الذم يلعبو اؼبخترب يف عمليَّة التعلُّم ،كيعتربكف َّ
أف الوقت اؼبتوفّْر ؽبذا العمل قليل مقارنة دبا هبب أف
يكوف ،كسبنوا إعادة النظر يف تنظيم حصص اؼبخترب من جهة ،كاستحداث غرؼ جديدة لو تستوعب
تزايد عدد الصفوؼ كبالتاِف التبلميذ .يصف بعضهم مكاف اؼبخترب يف اؼبدرسة الذم يستقبل صبيع
الصفوؼ التكميليَّة كالثانويَّة ،كيقولوف فيو َّ
أف مساحتو ضيّْقة كي وبتوم لوازـ اؼبواد العلميَّة صبيعها أم
تبُت
مبو التبلميذ يف ؾباؿ العلوـ .ي َّ
الفزياء كالكمياء كعلم األحياء ،كيعتربكف أنَّو ال يتبلءـ كحاجات ٌ
اؼبخصص للمخترب َّ
يتم بشكل متواصل ككفق ركزنامة
خبلؿ الزيارة اؼبيدانية للمكاف
َّ
أف استخدامو ُّ

منظَّمة ،كىي غرفة صغَتة نسبينا كلكنَّها ؾب َّهزة لعمل التبلميذ اعبماعي كأدكااها كافية لعمل
يومن ىذا اؼبخترب حاجات التبلميذ بشكل غَت متوازف ،إذ بالرغم من احتوائو اللوازـ
آّموعاتّْ .
الضركريَّة للعمل اؼبخربم ،إالَّ َّ
أف َّ
معداتو ال تكفي للعمل الفردم ،بنتيجة ذلك ،ينتظر الفرد دكره
اؼبعُت .يشَت بعض األفراد إُف اإلبداع الذم ييظهره التبلميذ يف األحباث العلميَّة،
لتطبيق اختبار العلوـ َّ
كتفوؽ نتائجهم يف اؼبباريات اليت ذبرم خارج اؼبدرسة ،رغم اإلمكانيات احملدكدة اؼبتوفّْرة ؽبمُّ ،
كتدؿ
ُّ
تفوقهم.
اؼبيداليات كالدركع التقديريَّة احملفوظة يف صالوف اؼبدرسة صدؽ ّْ

 - 5.4.2تقنيات البحث :يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼبوشّْر العاشر الذم يرّْكز على أنبيَّة
تفعل عمليَّة التعلُّم الفردم كاعبماعي ،فهو أمر ال يتحقَّق يف
اكتساب التبلميذ تقنيَّة البحث اليت ّْ
فبارسات طرائق التدريس .يوّْكد أفراد آّلس اإلدارم َّ
تدرب التبلميذ على
أف الطرائق الناشطة ّْ
استخداـ مهارات البحث كتقنيات التعلُّم الفردم كاعبماعي ،كتوفّْر ؽبم فرص الدعم للمشاركة
260

باالكتشافات اعبديدة كتطبيق اؼبهارات العقليَّة كاالجتماعيَّة كاألكاديبيَّة اؼبطلوبة .توّْكد نتائج صبع
اؼبعلومات يف ىذا آّاؿ َّ
أف ىذا اؼبوشّْر ال يتحقَّق .يفيد أفراد اؽبيئة التعليميَّة اؼبشاركُت يف آّموعات

كل األقساـ.
اؼبرَّكزة َّأهنم ّْ
يشجعوف التبلميذ على إجراء أحباث فردية كصباعيَّة ّْ
متنوعة اؼبواضيع ،كيف ّْ
استنادا إُف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كمعاينة الوثائق
لكن تطبيق ىذه األحباث وبتاج إُف تنظيم علمي
ن

اؼبرتبطة ّٔذا النشاط ،كتظهراف َّ
أف تقنيَّة البحث العلمي غَت كاضحة لدل التبلميذ ،كتنحصر يف

التفتي عن اؼبعلومات عرب اإلنًتنت كنقلها كما ىي.
تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة يف بعض الصفوؼ َّ
يتم كاآليت :وبدّْد أفراد
أف العمل البحثي ُّ
يتم عرضو يف احتفاؿ ما أك خبلؿ األسبوع الثقايف،
اؽبيئة التعليميَّة اؼبعنيُت موضوع البحث الذم س ُّ
معا على صبع اؼبعلومات حوؿ اؼبوضوع اؼبطركح ،كيطلب
كيتوزَّع التبلميذ إُف ؾبموعات صغَتة لتعمل ن

أخَتا عرض نتائج حبثهم على
اؼبعنييوف منهم التفتي عرب اإلنًتنت عن اؼبوضوع ،كيطلبوف منهم ن
أيضا َّ
يتم يف اؼبنزؿ كضمن فًتة زمنيَّة ؿبدَّدة ،كال
أف إجراء البحث ُّ
لوحة كرتونيَّة .تكشف اؼبشاىدات ن
يستخدـ التبلميذ ألم فئة عمريَّة انتموا اإلنًتنت يف اؼبدرسة إلكماؿ متطلّْبات البحث.

سهل للتبلميذ إجراء
تيصنَّف بيئة اؼبدرسة ،يف ىذا آّاؿ ،على َّأهنا غَت َّ
ؾبهزة بشكل ي ّْ
البحث ،كالتعلُّم الفردم خبلؿ تطبيق إجرائيَّات األحباث ،مع العلم َّ
أف الكثَت من اؼبعلّْمُت يعتمدكف

األحباث العلميَّة كوسيلة للتعلُّم .نبلحظ َّ
أف األىل يعمدكف إُف القياـ ّٔذه األحباث عرب اإلنًتنت
الصف .يكمن السبب يف َّ
أف مواضيع
يتم عرضها من قبل أكالدىم يف
كينقلوهنا على األكراؽ ل ُّ
ٌ
األحباث من جهة ىي مواضيع شاملة كغَت منظَّمة من قًبل اؼبعلّْمُت ،كتتخطى يف كثَت من اغباالت
إمكانات التبلميذ على استيعاب مضموهنا ،لذلك يستعينوف بأكليائهم إلقباز ىذا الواجب ،كمن
جهة أخرل ال توفّْر اؼبدرسة كسائل إجراء البحث ضمن دكاـ حصصها اؼبدرسيَّة.
 - 5.4.3العمل الفريقيَّ :أما بالنسبة ؼبوضوع اؼبوشّْرين اغبادم عشر كاػبامس عشر الذم

يشدّْد على أنبيَّة توفَت ظركؼ التعلُّم خبلؿ العمل الفريقي فهو أمر ال يتحقَّق .تيظهر اؼبشاىدات
اؼبيدانيَّة كآراء بعض أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف نصيب العمل الفريقي يف الصفوؼ ؿبدكد ،كيعزكف السبب
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خصوصا الثانويَّة منها .تيظهر مشاىدات بعض الصفوؼ
إُف ضيق الوقت كضيق مساحة الصفوؼ
ن

خبلؿ ما أظبوه بالعمل الفريقيَّ ،
يتم كفق األصوؿ الًتبويَّة العلميَّة ؼبفهوـ العمل الفريقي
أف تطبيقها ال ُّ

معا،
ؾبرد ُّ
كوحدة متكاملة األدكار كمتجانسة .فهي َّ
ذبمع لعدد من التبلميذ إلقباز نشاط أكاديبي ن

معا ،كالشعور اؼبشًتؾ
كيكوف الًتكيز غالبنا على النتاج كليس على ما تعلَّمو األفراد خبلؿ كجودىم ن
باؼبسوكليَّة كالتعاكف لتحقيق ىدؼ مشًتؾَّ .
إف ما يقوـ بو أكثريَّة اؼبعلّْموف ىو توزيع التبلميذ على
حل بعض التمارين التطبيقيَّة .كيشتمل العمل الفريقي حبسب
ؾبموعات لتعمل بشكل صباعي على ّْ
أحد أفراد اؽبيئة التعليميَّة على توزيع التبلميذ ،كربديد التمارين اليت هبب أف هبيبوا عليها ،كينتج عن
التجمع بعض الفوضى كالضجيج لذلك يفرض اؼبعلّْم(ة) على آّموعات بُت اغبُت كاآلخر
ىذا
ُّ
العودة إُف اؽبدكء ،كقد تنزعج مسوكلة القسم من ىذه الفوضى فتلغي النشاط.
-5.5

عدد التالميذ في الصف:

يف ما يتعلَّق باؼبوشّْر الرابع عشر الذم يتناكؿ موضوع ربديد عدد التبلميذ يف الصف الواحد
فهو أمر يتحقَّق .تيظهر معاينة لوائح الصفوؼ َّ
أف عدد التبلميذ فيها يتناسب مع ما ربتاجو شركط
يتم االستناد إُف لوائح التبلميذ اؼبوجودة يف َّ
ملفات اإلدارة ،لفًتة زمنيَّة َّ
سبتد
تطبيق الطرائق الناشطةُّ .

على أربع سنوات ،لتكشف معاينة لوائح التبلميذ َّ
أف َّ
الصف ىو أربعة
اؼبعدؿ العاـ للتبلميذ يف
ٌ
اؼبتوسطة ،كثبلثوف تلمي نذا يف اؼبرحلة
كعشركف تلمي نذا يف قسم الركضات كيف اؼبرحلتُت االبتدائيَّة ك ّْ
الثانويَّة ،كىو عدد يتناسب مع اؼبطلوب.
-5.6

متخصصة وكفوءة:
ىيئة تعليميَّة
ّْ

وبقّْق اؼبوشّْر الثالث عشر ،اؼبرتبط باختيار اؼبرشَّحُت للتدريس ،اؼبعايَت اؼبطلوبة بشكل جزئي يبيل إُف
عدـ التحقُّق .تكشف معاينة ملفات السَتة الذاتيَّة كاؼبهنيَّة ألفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف شروبة كبَتة منهم
حائزة على شهادات جامعيَّة تعليميَّة تتناسب كالوظيفة ،كىم بالتاِف قادركف على إدارة الصف إدارة
علميَّة منتجة تربوينا .تيظهر مصادر اؼبعلومات اؼبتوفّْرة السَت الذاتيَّة َّ
أف حواِف ال ػ  %80من أفراد اؽبيئة
يدرسوهناَ .ف تكشف
التعليميَّة ىم من حاملي اإلجازات كمن ذكم االختصاص يف َّ
اؼبادة اليت ّْ
يدرسوهنا
تطور قاـ بو ىوالء لتطوير مهارااهم العلميَّة كالتعليميَّة إف لناحيَّة َّ
اؼبادة اليت ّْ
اؼبلفات عن أم ّْ
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أـ عبهة تطوير طرائق التدريس ،عدا عن بعض اإلفادات اليت توّْكد مشاركتهم يف بعض الدكرات
التدريبيَّة بُت اغبُت كاآلخر .تكشف معاينة ىذه الوثائق َّ
أف تاريخ اغبصوؿ عليها يعود بأغلبها إُف
زمن أقلَّو يتخطى الثماين أك العشر سنوات.
يفيد أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف اؼبدرسة زبتار بوعي ذكم االختصاص كاػبربة ،من اؼبثقَّفُت
اؼبتنوعة إلقباح عمليَّة
كاؼبطَّلعُت على جديد مهنتهم ،كتطلب منهم تطبيق طرائق التدريس اغبديثة ك ّْ
كل التبلميذ ،كيبقى على ىوالء مسوكليَّة
مشوقة تراعي ُّ
التعليم ،كاعتماد أساليب ّْ
التطور لدل ّْ
تطبيقها.
يفيد األىل من جهتهم َّ
كتتنوع باختبلؼ قدرات اؼبعلّْمُت
أف طرائق التدريس زبتلف َّ
حد تعبَتىم
اؼبادة اليت يعلّْموهنا كتنقصهم اػبربة ،على ّْ
ككفاءااهم ،فبعضهم ال وبملوف شهادة يف َّ
كحبسب استنتاجااهم ،كما ىو اغباؿ يف مادة الًتبية مثبلن .كذلك َّ
فإف بعض اؼبعلّْمُت حبسب رأيهم
أيضا ،يستخدموف طرقنا غَت ؾبدية يغلب عليها التلقُت ،كتعتمد اؼبذاكرة كاغبفظ غيبنا .لذلك وبتاج
ن
بعض التبلميذ إُف دعم يف اؼبنزؿ ،كإُف دركس خصوصيَّة يف بعض اؼبواد.
في الختام ،تعاين طرائق التدريس يف اؼبدرسة من أنَّو يغلب عليها طابع التلقُت كالنمط
موشرات اؼبعيار اليت تنادم بالطرائق الناشطة اليت ترّْكز على
التقليدم ،لذلك ال تتطابق مواصفااها مع ّْ
مبادئ "النظريَّة البنائيَّة" يف اكتساب اؼبعارؼ .رغم َّ
أف مضموف ىذا اؼبعيار يتحقَّق بشكل جزئي،
ك َّ
أف قليل من أفراد اؽبيئة التعليميَّة يستخدموف الطرائق الناشطة يف التدريس ،إالَّ أنَّو من الصعب
اعتبار َّ
موشرات ىذا اؼبعيار تتحقَّق بشكل جزئي ،بل ىي يف اغبقيقة ال ربقّْق اؼبرجو ،كال ما هبب
أف ّْ
أف تكوف عليو طرائق التدريس يف اؼبدرسة حبسب ما تطرحو األطركحة .كبكم بذلك ،ال لنلغي ؾبهود
بعض األفراد ،كلكن لنظهر أنبيَّة معاعبة موضوع طرائق التدريس ككجوب ازباذ اػبطوات اؼبناسبة
لتطويرىا كلرفع مستول تطبيقها ،حبيث تليب حاجات أفراد آّتمع اؼبدرسي دبختلف فئاتو.
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.6

الجدول رقم  :12المعيار السادس

و -تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف
المؤشّْرات
 -1تقيّْم إدارة اؼبدرسة صبيع النواحي كفق معايَت كاضحة.

ال ّْ
يحقق

يقترب

ّْ
يحقق

1

2

3

X

دبكونااها البشريَّة كالتنظيميَّة
كل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاؼبمارسات اإلداريَّة ّْ
 -2يطاؿ نظاـ التقييم َّ
كالتبلميذ كالعناصر الًتبويَّة كفق مواصفات كاجبااهم اؼبنوطة بوظائفهم كمواقعهم.

X

اؼبتنوعة.
 -3تنتدب اؼبدرسة القيّْمُت على التقييم من ذكم اػبربة يف تطبيق كسائل التقييم ّْ

X

متنوع لقياس أداء اؼبتعلّْم
 -4ذبمع اؼبدرسة اؼبعلومات كربلّْلها بانتظاـ ،كفق نظاـ تقييمي ّْ
( ،)Summative & Diagnostique, Formativeكالتقييم الشفوم العاـ كاؼببلحظات يف

X

االجتماعات العامة كاؼبناقشات ،كالتقييم الشفوم اػباص يف لقاءات فرديَّة كذلك لتقييم األداء التعليمي
مبوىم ،من
كالسلوكي ،مستخدمة أدلة ملموسة قابلة للقياس دبا ىبص تعلُّم األفراد (أفراد اؽبيئات كالتبلميذ) ك ٌ
مصادر عديدة موثوقة كشرعيَّة.
أيضا معايَت
 -5تشارؾ اللجنة الًتبويَّة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف كضع نظاـ تقيمي متكامل ،كربدّْد معهم ن
تقييم التبلميذ.
 -6يعتمد نظاـ التقييم خطة كاضحة كمتسلسلة اؼبراحل تكشف نقاط الضعف كالصعوبات ،كمكامن القوة،
تودم إُف كضع خطة عبلجيَّة ؿبدَّدة.
ّْ

X
X

اؼبتنوعة لتوجيو
ُّ -7
يتم إعداد كتنفيذ خطة ربسُت مبنيَّة على الدالئل كالنتائج اؼبستخلصة من طرائق التقييم ّْ
جهود التحسُت اؼبستمر كالتطوير اؼبستداـ.

X

 -8يرتبط نظاـ التقييم بربامج دعم على كافة اؼبستويات ،تعمل على ربسُت األداء كتطويرىا كليس "اغبكم
باإلعداـ" كيأخذ باالعتبار الظركؼ كاغباالت اػباصة.

X

التنوع كالتواصل،
 -9يرتكز التقييم على التطوير كدعم القدرات لدل األفراد ،كيقوـ على :الوضوح كالصدؽ ك ُّ
كمعايَته معلنة للجميع ،كيرتبط برسم خطط التحسُت كالتطوير إرتباطنا كثي نقا.

X

أيضا اؼبهارات
 -10يرتكز نظاـ تقييم التبلميذ ،ليس فقط ،على نتائج االختبارات كاالمتحانات ،بل يشتمل ن
اؼبتقاطعة لديهم.

X

 -11يرتبط نظاـ التقييم بربنامج ربفيزم يدفع أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة إُف ربسُت أدائهم.

X

 -12تقيّْم إدارة اؼبدرسة الربامج التعليميَّة ،كطرائق التدريس باستمرار.

X

8

المجموع

4

صفر

المصدر :من إعداد الباةثة

يتناكؿ موضوع اؼبعيار السادس نظاـ التقييم اؼبعتمد يف اؼبدرسة ،الذم ىو كسيلة يبكن
بواسطتها ُّ
التأكد من مدل ربقُّق األىداؼ ،كقياس مستول قباحها أك فشلها يف عمليَّة تربويَّة أك
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نشاط تعليمي ،كتوجيو مسار األفراد كإرشادىم كبو األفضل .كيشتمل التقييم صبيع عناصر نسق
اؼبدرسة الًتبوم من اؼبعلّْم إُف التبلميذ إُف اؼبنهاج كإُف البيئة التعليميَّة كطرائق التدريس كغَتىا من
دبكونااها .لذلك ال يقتصر فقط على نتائج النظاـ التعليمي كـبرجاتو بل
األمور اؼبرتبطة باؼبدرسة ك ّْ
كل نواحي اغبياة اؼبدرسيَّة بتفاصيلها .تتوفَّر السياسات التقيميَّة يف الًتبية كي تقيّْم نتائج
يطاؿ َّ

تقييما ذاتينا يقوـ بو الفرد ،أك
اؼبمارسات ّْ
كتقوـ مسارىا ،كؽبذا يرتبط نظاـ التقييم بالتطوير سواء كاف ن

عاما يقوـ بو آخركف.
ن

يهدؼ نظاـ التقييم اؼبعتمد يف "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ليس فقط إُف قياس العمليَّات الًتبويَّة
كالنشاطات ،كمقارنتها مع معايَت ؿبدَّدة ،بل يتعداه إُف التجديد كالتطوير .ييعترب نظاـ التقييم من أىم

يتعرؼ أفراد آّتمع اؼبدرسي أنفسهم ،من خبللو ،على مسار
مداخل تطوير األداء الًتبومَّ .
التخطيط ،كعلى إجراءات تنفيذ عمليَّات التعلُّم كالتعليم ،كعلى اكتشاؼ موطن القوة فيو ليدعموىا،
كنقاط الضعف ليعاعبوىا ،حبسب ما يأيت يف برنامج التقييم العاؼبي ( Programme for

 )International Student Assessmentالذم أقامتو ؾبموعة من الدكؿ اؼبتعاكنة لتقييم
أدائها (َّ .)OECD, 2013, pp. 149-151
اؼبتنوعة من شأنو أف
إف الًتكيز على نتائج التقييم ّْ
اؼبوسسة الًتبويَّة على بناء معايَت اعبودة اليت تطمح إُف ربقيقها .كيًتتَّب على النظاـ التقييمي
يساعد َّ
يف اؼبدرسة تشخيص نواحي القصور كمعاعبتها باقًتاح اغبلوؿ اؼبناسبة لتقريب اؼبسافة بُت اؼبتوقَّع
حافزا
نجز .تساعد عمليَّة التقييم الشاملة َّ
كل عمل مدرسي على ربسُت ظركفو ،كعلى أف يكوف ن
كاؼبػي ى
نمو كالتطوير.
لل ٌ
َّ
أسسا تقييميَّة
نظم اؼبركز الًتبوم للبحوث كاإلمباء يف لبناف ،عمليَّة التقييم يف اؼبدرسة ككضع ن
للتحصيل اؼبدرسي للتبلميذ يرتكز على تقييم ؿبطات التعلُّم بشكل مستمر ،كيشدّْد على اكتساب
التبلميذ مهارات التفكَت النقدم ،كالتحليل كالتعلُّم الذايت (تابت ،2001 ،ص  .)35-50لذلك
يتطلَّب من نظاـ التقييم أف يقدّْـ براىُت حسيَّة صادقة عن مدل فعاليَّة صبيع األمور الًتبويَّة اؼبعتمدة
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يف اؼبدرسة ،ليس فقط ربصيل التبلميذ .ييشًتط على ىذا النظاـ أف يكوف شامبلن يقيّْم صبيع العناصر

يف نسق اؼبدرسة الًتبوم ،كىادفنا يعمل على ربقيق أىدافو ،كمتكامبلن حبيث تتكامل صبيع العناصر يف
ما بينها ،كمنظَّ نما يعتمد منهجيَّة ؿبدَّدة تقوـ على التخطيط كالتنفيذ كاؼبتابعة ،كموضوعينا ال يقبل
كمستمرا ال يقف عند صدكر اغبكم
الػتأكيل كال يتأثَّر بالعوامل كاآلراء الشخصيَّة كاألحكاـ الفرديَّة،
ن

أيضا ،كتعاكنينا يشرؾ األفراد يف عمليَّة التقييم ،كعلمينا يبكن تنفيذه كيستند إُف
بل يشتمل اإلصبلح ن
نظريات تربويَّة معركفة كناجحة.

كموشراتو أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما،
تعتمد الباحثة لتقييم ىذا اؼبعيار ّْ
اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد
ىي استبياف للتبلميذ ،كأسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر نتائج صبع
اؼبعلومات ،يف اعبدكؿ أعبله ،حبسب اعبدكؿ األكؿ لنتائج فرز استبياف التبلميذ (مراجعة اؼبلحق رقم
( – 12أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :نتائج اعبدكؿ األكؿ لفرز استبياف التبلميذ ،ص.
 ،)545حوؿ تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼَّ ،
وشرات تتحقَّق جزئينا من
أف بعض اؼب ّْ
وشرات كلو َّأهنا
حيث تقييم ربصيل التبلميذ األكاديبي .لكن ،كما تيظهره أدكات التقييم ،فإ َّف ىذه اؼب ّْ
تتحقَّق جزئينا ،فهي ال تتناسب مع ما تطرحو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،الذم ينادم بتقيي وم بنائي

يعتمد الدعم للتطوير كالتمكُت .يبدك َّ
أف نظاـ التقييم اؼبوجود ال يساعد التبلميذ على التكيَّف مع

يدرّٔم على النجاح كذباكز صعوبات االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة فقط ،ؽبذا ال وبقّْق
ؿبيطهم ،بل ّْ
موشراتو مبادئ التقييم الًتبوم اغبديث الذم تعتمده األطركحة.
ىذا اؼبعيار ك ّْ
-6.1

نظام تقيمي شامل ومستمر:

وشرات األكؿ كالثاين كالثاين عشر اليت يتناكؿ موضوعها نظاـ التقييم الشامل
يف ما يتعلَّق باؼب ّْ
مكونات آّتمع اؼبدرسي كموارده البشريَّة كاؼباديَّة كالًتبويَّة ،تيظهر نتائج التقييم َّأهنا
الذم يطاؿ صبيع ّْ

و
نظاما تقييمينا
ال تتحقَّق .تيظهر معاينة الوثائق غياب نظاـ تقيمي مطبوع ،فبل تعتمد إدارة اؼبدرسة ن
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كمستمرا ،بل ينحصر يف تقييم ربصيل التبلميذ األكاديبي فقط ،كيرّْكز على تقييم ما يكتسبونو
شامبلن
ن

نادرا ما ييعطى التبلميذ فرصة كي يقيّْموا النشاطات اليت يقوموف ّٔا ،أك يقدّْموا تقارير
من معارؼ .ن
خطيَّة فيها ،أك باألفراد الذين يتعاملوف معهم يف اؼبدرسة حبسب ما توّْكده اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة
دبكوناتو البشريَّة كالتنظيميَّة
كآراؤىم .ال يوجد أم نظاـ تقييمي ألفراد ىيئات آّتمع اؼبدرسي ّْ
كاللوجستيَّة حبسب ما تكشفو معاينة الوثائق.
تيظهر مداخبلت اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف فبارسة نظاـ التقييم ال يتطابق كما تطلبو
موشرات نظاـ التقييم الًتبوم دبواصفاتو الًتبويَّة اغبديثة ،كال يتناسب كإيباف أفراد آّلس اإلدارم
ّْ
كل أفراد آّتمع اؼبدرسي كعناصره؛ من إداريُت ،كأفراد اؽبيئة التعليميَّة،
الذم شدَّد على أنبيَّة تقييم َّ
كتبلميذ ،كموظفُت ،كمناىج ،كطرائق تدريس ،كنشاطات ،كرحبلت ،كبرامج التطوير اؼبهٍت ،كبرامج
يتم تقييم العناصر
اؼبكونة للمنظومة الًتبويَّة يف اؼبدرسةُّ .
تربويَّة ،كخدمات تربويَّة ،كغَتىا من العناصر ّْ
حد تعبَت أفراد آّلس اإلدارم ،بطريقة شفويَّة كمن خبلؿ مراقبة أداء األفراد يف تفاصيل
على ّْ
فبارسااهم مراقبة ظرفيَّة.
تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف مسوكلة القسم تراقب أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة عن كثب،
كتوجو مبلحظااها اإلصبلحيَّة شفوينا ،كلَّما تدعو اغباجة إُف ذلك .يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف عمليَّة
ّْ

تقييم أفراد اؽبيئة التعليميَّة غالبنا ما تكوف غَت موثَّقة ،إذ تغيب عنها االستمارات اػبطيَّة .يشرح
تتم بشكل ظريف ،كيكوف الدافع اغباجة إلصدار حكم ما
بعضهم آليَّة التقييم ،كيقولوف فيها َّأهنا ُّ
بأداء أحد أفراد اؽبيئة التعليميَّة .حينذاؾ تطلب مديرة اؼبدرسة من أفراد ىيئة التنسيق اؼبعنيُت برفع
اضحا إلصدار حكم هنائي بفصل
تقرير فصلي يصف أداء أحد أفراد ىيئة التدريس ،يكوف دليبلن ك ن
حد تعبَتىم ،غالبنا ما يكوف إلصدار حكم
اؼبعٍت من كظيفة التدريس أك بقائو ،فهدؼ التقييم على ّْ

للتطور
أبدا إُف دعم األفراد كسبكينهم كمنحهم فرصة ّْ
ما على أحد أفراد اؽبيئة التعليميَّة .كال يهدؼ ن

شعورا
قبل إصدار اغبكم النهائي بصرفهم .يوفّْر ىذا النهج  -يضيف أحد أفراد ىيئة التنسيق -ن
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اؼبنسق(ة) أحد الصفوؼ أك مسوكلة
كل َّ
مرة يزكر فيها ّْ
باػبوؼ كالرىبة لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
القسم.
يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة غياب عمليَّة التقييم اؼبستمر للنشاطات
كاؼبمارسات الًتبويَّة على اختبلؼ أنواعها ،حىت على اؼبستول اإلدارم .كيضيفوف َّأهنا عمليَّة تقتصر
على تقييم التبلميذ فقط كتقييم مدل اكتسأّم اؼبعارؼ .تغيب عن أكثريَّة األقساـ إستمارات تقييم
األفراد جبميع فئااهم ،كتغيب كلينا إستمارات تقييم الربامج التعليميَّة كاؼبناىج ،كطرائق التدريس،
خصوصا عن تقييم أداء أفراد اؽبيئة اإلداريَّة ،يضيف أحد أفراد
كالنشاطات ،كاالجتماعات ،كتغيب
ن

اؽبيئة التعليميَّة .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كمعاينة الوثائق عن كجود إستمارة تقييم ألفراد اؽبيئة
يتم كضعها كتنسيق
التعليميَّة يعتمدىا قسم الركضات كىي نتيجة مبادرة فرديَّة يف ىذا آّاؿُّ ،
مضموهنا بالتعاكف بُت مسوكلة القسم كأفراد اؽبيئة التعليميَّة يف القسم اؼبذكور.
-6.2

تقييم داعم لألفراد:

وشرات الثامن كالتاسع كالعاشر كاغبادم عشر الذم يتناكؿ موضوعها
َّأما لناحية مضموف اؼب ّْ
إرتباط نظاـ التقييم بسياسة الدعم ،فهو أمر ال يتحقَّق حبسب مفهوـ الدعم الذم تنادم بو مبادئ
"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" .تظهر النتائج َّ
أف الدعم يتحقَّق جزئينا فقط من خبلؿ دعم التبلميذ اؼبتعثّْرين.

تكشف معاينة الوثائق غياب برنامج الدعم الًتبوم ألفراد آّتمع اؼبدرسي ،كغياب نظاـ تقييم
أيضا عن
َّ
يتضمن سياسية دعم شاملة ،أك برنامج دعم دبعناه الًتبوم اغبديث .يغيب التقييم ن
النشاطات اليت يقوـ ّٔا أفراد آّتمع اؼبدرسي إف عبهة التدريس ،أك عبهة القيادة ،أك عبهة التطوير.
يقتصر الدعم حبسب ما يصفو أفراد آّلس اإلدارم ،على ؿباضرات تربويَّة كندكات علميَّة ألفراد
آّتمع اؼبدرسي ،كبرنامج دعم للتبلميذ اؼبتعثّْرين ييطبَّق بالتعاكف مع أكليائهم .ينحصر برنامج التطوير
اؼبهٍت بربامج الدكرات اليت ترسلها اعبامعات كمعاىد التدريس للمدارس.

تنوع طرائق دعم
تكشف معاينة جداكؿ مقاببلت األىل مع اإلدارة كأفراد اؽبيئة التعليميَّة عن ُّ
حبل مشكبلاهم التعليميَّة .وبدّْد أفراد آّلس اإلدارم ركزنامة مقاببلت األىل معهم
التبلميذ اليت تعٌت ّْ
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و
تعميما
كفق جدكؿ زمٍت أسبوعي يف بدء العاـ الدراسي ،كيتوافقوف عليو يف ما بينهم ،كمن مثَّ يرسلوف ن
لكل قسم برناؾبو اػباص.
بو لؤلىلَّ .أما ؼبقاببلت األىل مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة فتنظيم ـبتلف ،ك ّْ
ييظهر برنامج اؼبواعيد يف قسم الركضات َّ
كل معلّْمة ساعة كاحدة أسبوعينا
أف اإلدارة ّْ
زبصص ل ّْ
اغبصة احملدَّدة .تتعدَّؿ أكقات
ؼبقاببلت األىل ،بإمكاهنم مقابلة اؼبعلّْمة بدكف موعد مسبق ضمن َّ

الزيارة كفق حاالت ضركريَّة تدرسها كتبت بأمر تغيَتىا مسوكلة القسم دبشورة كموافقة اؼبعلّْمة اؼبعنيَّة.
أيضا استمارات خطيَّة تستعملها اؼبعلّْمة خبلؿ مقاببلاها أىل التبلميذ اؼبتعثّْرين
تيظهر معاينة الوثائق ن

يف قسم الركضات ،كربتفظ اؼبعلّْمة ّٔذه االستمارات لتستخدمها يف اللقاءات التالية مع األىل كي

غبل
ترصد من خبلؽبا ُّ
حل اؼبشكلة اؼبطركحة ،كتستعيد مع األىل مدل تطبيق القرارات اؼبقًتحة ّْ
تطور ّْ
مشكلة التلميذ(ة) اؼبتعثّْر تربوينا كاجتماعينا .تكوف ىذه االستمارات موضوع حبث كمتابعة بُت اؼبعلّْمة

غبل مشكلة التلميذ(ة)
صبيعا ّْ
كمسوكلة القسم كاؼبرشدة االجتماعيَّة كاألىل ،الذين يتعاكنوف ن
اؼبطركحة .يف ختاـ العاـ الدراسي ،تستعمل إدارة القسم استمارات اؼبقاببلت ىذه ،كبعد أف

ييستكمل العمل عليها مع األىل ،إلزباذ القرار النهائي يف كضع التبلميذ لناحية الًتفُّع أك اإلكماؿ أك

زبصص اإلدارة ،ؼبزيد من اؼبهنيَّة يف التعاطي بأمور تقييم نتائج
إعادة الصف أك مغادرة اؼبدرسةّْ .
التحصيل األكاديبي للتبلميذ ،غرفتُت يف مبٌت الركضات للقاءات أفراد اؽبيئة التعليميَّة مع أكلياء
التبلميذ ،كربدّْد اللقاءات ىذه ضمن جدكؿ أسبوعي منظَّم .تدرس مسوكلة القسم بالتعاكف مع
األىل كاؽبيئة التعليميَّة كاؼبرشدة االجتماعيَّة أكضاع التبلميذ اؼبتعثّْرين لدعمهم كربسُت أكضاعهم،
حكما هنائينا.
كربتفظ بتقارير خطيَّة يف ىذا آّاؿ ،تعود إليها حُت يقتضي األمر ن

أيضا،
َّأما يف األقساـ األخرل فيقابل أفراد اؽبيئة التعليميَّة األىل كفق جدكؿ زمٍت ؿبدَّد ن

لكن توقيتو ىبتلف عن توقيت اؼبواعيد يف قسم الركضات ،فهو مربمج ليوـ كاحد شهرينا ،يكوف يوـ
ك َّ
كل شهر .يكوف اللقاء يف قاعة كبَتة حيث يتواجد أفراد اؽبيئة التعليميَّة صبيعهم.
اعبمعة األخَت من ّْ

تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
يتم بوجود الكثَت من
أف التداكؿ بأمر التبلميذ يف ىذه اللقاءاتُّ ،
الناس ،كبضجيج يبنع اؼبلتقُت من التحاكر كالتفاىم كدرس أكضاع التبلميذ .ما يزيد األمر سوءنا ىو
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اؼبخصصة لتقييم التبلميذ كؿباضر ىذه اللقاءات ،كغالبنا ما ينتج عن ىذه
غياب االستمارات
َّ
حل مشكبلت التبلميذ اؼبعنيُّْت.
اللقاءات تأكيبلت كاستنتاجات ال تساعد يف ّْ
كل و
عمل تربوم أك
تغيب فبارسات التقييم ،يقوؿ أحد أفراد ىيئة التنسيق ،اليت ُّ
تتم بعد ّْ
خصوصا "التقييم التوازين" ( Evaluation
نشاط ثقايف يقوـ ّٔما أفراد آّتمع اؼبدرسي،
ن

 ،)Régulatriceفبل تعتمد إدارة اؼبدرسة ىذا النوع أك غَته من أنواع التقييم الذم يرتكز على
يتم التقييم بشكل متواصل أك خبلؿ تطبيق نشاط ما ،أك على
دعم األفراد ال اغبكم عليهم .ال ُّ
مراحل ،كي يساعد يف كشف مسار التطبيق كإعادة تصويب اؼبسار كبو اؽبدؼ اؼبنشود .يوّْكد الكثَت
من أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّأهنم ال يقيّْموف ال دكرات التدريب اؼبهٍت ،كال النشاطات الًتبويَّة ،أك
الرحبلت الثقافيَّة ،أك اغبفبلت اؼبوظبيَّة ،أك مناىج التدريس إالَّ إذا طلبت منهم اإلدارة ذلك ،كيكوف
و
بشكل
تقييما شفوينا فقطَ .ف يصف أفراد ىيئة التنسيق تقييم أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة
حينذاؾ ن
نادرا ما يقيّْموف أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة،
ـبتلف عن كصف ىوالء لنظاـ التقييم يف مدرستهم ،فهم ن
يتم التقييم ،يكوف بايعاز من مديرة اؼبدرسة أك مسوكلة القسم ،كيف كثَت من األحياف يطاؿ
كحُت ُّ
حديثي العهد يف التدريس ،فبن ىم من أفراد اؽبيئة التعليميَّة اعبدد.
تعتمد مسوكلة قسم الركضات فقط نوع التقييم التكويٍت ألفراد اؽبيئة التعليميَّة كفق استمارة
اؼبنسقُت كأفراد اؽبيئة التعليميَّة يف القسم اؼبذكور .تناق
خطيَّة َّ
حضراها بالتعاكف مع ّْ

مديرة القسم

مضموف التقييم مع األفراد بعد ملء االستمارةّٔ ،دؼ دعمهم كتوجيو أدائهم كبو األفضل.
يفيد األىلَّ ،
لكن اإلدارة ال تأخذ
بأف التبلميذ يف الصفوؼ الثانويَّة يقيّْموف معلّْميهم ،ك َّ
خصوصا حُت يشَتكف إُف معلّْم غَت كفوء ،كيضيفوف أنَّو من الضركرم
باالعتبار تقييمهم ىذا،
ن

اؼبنسق الئحة أك استمارة تسهم يف ربديد نقاط الضعف كالقوة لدل
لتقييم اؼبعلّْم ،أف يكوف لدل ّْ
لسد الثغرات
األفراد .يقوؿ آخركف ،أنَّو من الضركرم ،توجيو أفراد اؽبيئة التعليميَّة إُف دكرات تدريبيَّة ّْ
قبل أف تتَّخذ اإلدارة القرار بفصلهم من التعليم ،مشَتين إُف َّ
أف مديرة اؼبدرسة َف تأخذ قر نارا بفصل
اؼبنسق كمسوكلة القسم .يعرب
أم معلّْم حىت غَت كفوء منهم ،كالذم يشتكي منو األىل كالتبلميذ ك ّْ
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بعض األفراد عن انزعاجهم حياؿ تقييم التبلميذ ألفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كيعتربكف َّ
أف يف ذلك إنقاص
تصرؼ اإلدارة ىذا دليل عدـ ثقتها بأدائهم من جهة ،كبعدـ امتبلؾ الشجاعة
لكرامتهم .كيعتربكف ُّ
ؼبواجهتهم ،كمن مثَّ دعمهم لتحسُت أدائهم إف تدعو اغباجة إُف ذلك ،من جهة أخرل .ال يستطيع
التبلميذ أف يكونوا عادلُت يف تقييم معلّْميهم كمعلّْمااهم ،برأم أفراد اؽبيئة التعليميَّة.
-6.3

خطة تقيميَّة عالجيَّة واضحة:

موشرات اػبامس كالسادس كالسابع اليت يتناكؿ موضوعها ربديد اػبطة
َّأما بالنسبة لل ّْ
العبلجيَّة الناذبة عن نظاـ التقييم الواضح ،فتيظهر نتائج التحكيم َّ
وشرات ال تتحقَّق بسبب
أف ىذه اؼب ّْ

غياب و
توجو اعبهود كبو التحسُت
نظاـ تقيمي متكامل ،كنتيجة لذلك ،تغيب اػبطط العبلجيَّة اليت ّْ
اؼبستمر كالتطوير اؼبستداـ .نستثٍت جهود التحسُت اليت تتحقَّق جزئينا عبهة ما يقوـ بو أفراد آّلس
اإلدارم من جهود بالتعاكف مع أفراد ىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل لتحسُت كضع
التبلميذ األكاديبي .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف إدارة اؼبدرسة ال تعتمد خطة كاضحة كمتسلسلة
اؼبراحل يف تطبيق نظامها التقيمي ،كلكنَّها تقوـ بقييم ربصيل التبلميذ األكاديبي بالوسائل اؼبتعارؼ
عليها يف األكساط الًتبويَّة.
موحدة ككاضحة،
يفتقر نظاـ تقييم ربصيل التبلميذ اؼبعتمد يف اؼبدرسة إُف معايَت ثابتة َّ
يضيف أفراد اؽبيئة التعليميَّة .يعًتض ىوالء على التفاكت اؼبوجود يف تقييم اؼبسابقة الواحدة،
كيشرحوف كيف َّ
خصوصا يف اللغات ،وبدّْد التثقيل الذم يناسبو ،كيقبل دبضموف
كل معلّْم(ة)،
أف َّ
ن
يتم االتفاؽ عليو مع الزمبلء .يوّْكد بعضهم اآلخر
اإلجابة اليت يراىا ىو مناسبة ،كأحيانا ال يتقيَّد دبا ُّ

اؼبنسقُت يطلبوف إحصاء
أ َّف معايَت التقييم غَت كاضحة ،ك َّأهنا زبتلف حبسب اغبلقات كاؼبواد ،فبعض ّْ
ربدد مدل اكتساب
اػبلل يف اؼبسابقات لتكوف النتيجة دقيقة ،كيكتفي البعض اآلخر جبمل كصفيَّة ّْ
التلميذ للمعلومة ليس إالَّ .يصف آخركف َّ
أف ىذا النظاـ يقيّْيم التبلميذ بشكل غَت متكامل ،إذ
يرتكز دبجملو على نتائج االمتحانات إلصدار حكم الًتفُّع أك اإلعادة .يضيف بعض من أفراد اؽبيئة
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أمرا يتعلَّق بتقييم سلوؾ التبلميذ اليومي كيصفونو أنَّو غالبنا ما يكوف عرضة
التعليميَّة كاألىل كالقدامى ن
يتم كفق األصوؿ الًتبويَّة اليت تعتمد الئحة معايَت سلوكيَّة كاضحة.
ؼبزاجيَّة اؼبعلّْم(ة) ،كال ُّ

يشَت بعضهم إُف َّ
فكل قسم يبارس النظاـ الذم تفرضو
أف ال نظاـ تقييم َّ
موحد يف اؼبدرسةُّ ،

موحدا فهو ييطبَّق بطرائق عديدة زبتلف
مسوكلة القسم .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة أنَّو كإف كاف النظاـ ن
باختبلؼ األقساـ ،منها من يعتمد ست تقييمات أم ما يعادؿ ثبلث امتحانات كثبلث اختبارات،

يف حُت تعتمد األقساـ األخرل طبس ،أم ما يعادؿ ثبلث امتحانات كاختبارينُّ .
تدؿ الوثائق على
كجود ىذا االختبلؼ يف عدد االمتحانات اؼبعتمدة يف بعض األقساـ مقارنة باألقساـ األخرل.
تتفاكت آراء آخركف عبهة ماىيَّة التقييم التكويٍت كالنهائي .تعتمد بعض األقساـ االختبارات كتقييم
قييما هنائينا .يتوافق آّلس
تكويٍت لعمل التبلميذ ،يف حُت يعتربه آخركف كجو آخر لبلمتحانات أم ت ن

اإلدارم كأفراد اؽبيئة التعليميَّة على َّ
أف االختبار يف اغبلقة األكُف كالثانية من التعليم األساسي يشبو
االمتحاف ،يف حُت يتداخل االختبار مع االمتحاف يف اؼبرحلتُت الثالثة كالرابعةَّ ،أما يف الصف
يتم جزئينا حبسب األصوؿ .يعتمد أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف ىذا الصف االختبار
األساسي األكؿ ف ُّ
بشكلو التكويٍت كلكنَّهم وبدّْدكف نتيجتو بعبلمات توضع يف دفًت العبلمات لَتاىا األىل.

يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف توزيع برامج تقييم ربصيل التبلميذ كتنظيمها على مدار
السنة الدراسيَّة وبتاج إُف إعادة النظر فيها ،فهي تتداخل بعضها ببعض كال تسمح للتبلميذ
باستيعاب ما يدرسونو من جهة ،كبأخذ قسط من الراحة بُت االمتحاف كاآلخر من جهة أخرل.
يصف اعبميع نظاـ تقييم ربصيل التبلميذ القائم يف اؼبدرسة أنَّو موزَّع بُت نوعُت؛ االختبارات
كاالمتحانات .ففي إطار االستعداد لبلمتحانات كاالختبارات كاؼبذاكرة ؽبما ،يتوافق صبيع اؼبشاركُت
أف يف ىذه الفًتة تكوف الدركس اؼبنزليَّة مكثَّفة ،ك ّْ
يف آّموعات اؼبرَّكزة على َّ
اؼبفكرة مليئة بالفركض
البيتيَّة كالدركس اليوميَّة باإلضافة إُف مراجعات االمتحاف أك االختبار .كىذا دكف شك ،يضيف
أحدىم ،يزيد الضغط النفسي على التبلميذ .يقوؿ آخركف َّ
أف اإلمتحانات كاإلختبارات تتداخل من
حيث الفًتة الزمنيَّة ،حبيث يبدأ االمتحاف األكؿ مثبلن قبل أف ينتهي االختبار األكؿ الذم يسبق
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موعده االمتحاف ،كتتداخل الدركس كالفصوؿ احملدَّدة لبلمتحاف كلبلختبار .يصف آخركف إيقاع
ُّجا من جهة ،كيفرض على أفراد اؽبيئة
متوترا للتبلميذ كتشن ن
النظاـ التقيمي يف اؼبدرسة أنَّو يسبّْب ن
جوا ن

التعليميَّة إهناء مضموف اؼبنهاج بوقت ؿبدَّد ،من جهة أخرل ،فبل تعود عمليَّة التعلُّم متعة ؽبم بل
تبُت
تصَت دبثابة القصاص أك أقلَّو الواجب .تكشف معاينة برامج االستلحاؽ عدـ توفُّرىا مطبوعة ،كي َّ
َّ
أيضا برامج االستلحاؽ يف
أف َّ
كل قسم ينظّْم برنامج االستلحاؽ لتبلميذه كما يراه مناسبنا .تغيب ن
القسم الثانوم ،كيستبدلو ذكك التبلميذ بالدركس اػبصوصيَّة يف البيت بعد الدكاـ اؼبدرسي.
ينحصر نظاـ التقييم يف اؼبدرسة حبسب آراء اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة على عمليَّات
نادرا ما يقيّْم أفراد آّلس
قياس كمقارنة أمور تربويَّة ترتبط مباشرة بتحصيل التبلميذ األكاديبي فقط .ن

تتم يكوف التقييم شفوينا.
أمورا أكاديبيَّة ،أك نشاطات تربويَّة كلكن حُت ُّ
اإلدارم كأفراد ىيئة التنسيق ن
يوّْكد أحد أفراد ىيئة التنسيق غياب التقييم القبلي أك التمهيدم مثبلن (،)Initial Evaluation
كىو التقييم الذم يكشف قدرات األفراد اؼبختلفة ،كيقيس استعدادااهم ،كي تبٍت عليها إدارة اؼبدرسة
من جهة ،األمور الًتبويَّة الواجب تطبيقها ،كمن جهة أخرل تكشف أسباب اؼبشكلة اليت يعاين منها
الفرد اؼبقيَّم ،فتحدّْد األسباب اليت تعيق تقدُّمو كتضع خطة عبلجيَّة مناسبة.
-6.4

أنواع التقييم:

َّأما عبهة أنواع التقييم اليت تعتمدىا إدارة اؼبدرسة لقياس أداء اؼبتعلّْم ،كاليت يشَت إليها
اؼبوشّْراف الرابع كالثالث ،فهي تتحقَّق جزئينا ،حبيث َّأهنا تغيب عن أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كتنحصر يف
ينصب
احدا فقط
ُّ
نظاما ك ن
ربصيل التبلميذ فقط .ال يتحقَّق نظاـ التقييم اغبديث يف اؼبدرسة ،إذ أنَّو ن

على التبلميذ فقط كعلى نتائج ربصيلهم األكاديبي ،كما توّْكده آراء أفراد آّتمع اؼبدرسي .باإلضافة

إُف ذلكَّ ،
فإف أدكاتو غَت متوفّْرة يف فبارسات التقييم ،كَف ييعثر على األدكات اليت من شأهنا أف تيظهر

نظاـ التقييم اؼبعتمد ،كملف للمبلحظات ،كاؼبقابلة الشخصيَّة ،كدراسة اغبالة ،كالتقارير الذاتيَّة،
كاالستبياف ،كالسجل الًتاكمي أك ملف اإلقباز ( ،)Portfolioكتقارير اؼبعلّْمُت كاإلداريُت

اؼبنسقُت ،كسبلَف التقدير كقوائمو.
ك ّْ
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يقسم أفراد اؽبيئة التعليميَّة التقييم اؼبعتمد يف اؼبدرسة إُف ثبلثة مراحل ىي :تقييم يومي
ّْ
ؼبكتسبات التبلميذ التعليميَّة ،كتقييم شهرم ،كفصلي ،كتطبّْقو األفراد من خبلؿ اؼبسابقات،
كالفركض البيتيَّة ،كالتسميعات اليوميَّة .يهبمع صبيع أفراد اؽبيئة التعليميَّة اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة
على َّ
أف اؼبدرسة تعتمد نوعُت من التقييم :التكويٍت كيتمثَّل باالختبارات ،كالنهائي كيتمثَّل
اغبصة األكفر يف نظاـ التقييم ،كيف ربديد مستول التبلميذ األكاديبي ،كىو
باالمتحانات الذم لو َّ
اجا يف اؼبدرسة .يذكر أحدىم َّ
أف البعض يستخدـ دببادرة فرديَّة ثبلثة أنواع من
التقييم األكثر رك ن
التقييم ،كيضيف إُف البلئحة اؼبذكورة التقييم التشخيصي ،كيوّْكد َّأهنا تيستخدـ يف تقييم ربصيل
التبلميذ األكاديبي .يصف أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف التقييم يبدأ بتقيي وم تشخيصي يف بداية العاـ
الدراسي ؼبعرفة كضع التبلميذ األكاديبي ،كوبتفظوف بنتائج التقييم يف ملف خاص لديهم .يوّْكد
ىوالء األفراد َّأهنم يستخدموف نتائج التقييم التشخيصي لفهم مشكبلت التبلميذ من جهة،
كلتصحيح العمليَّة التدريسيَّة من جهة أخرل.
يقوؿ األىل كاػبرهبوف أ َّف نظاـ التقييم غَت كاضح كىم يكتفوف دبراقبة النتائج النهائيَّة اؼبرتبطة
بالعبلمة ،يشَتكف إُف صعوبة فهم لغة التقييم يف بعض األحياف ،كيعتربكف َّ
أف ىذا النظاـ بتطبيقو ىو
ىدؼ يف حُت هبب أف يكوف كسيلة ،معلّْلُت رأيهم أنَّو يرتكز على العبلمة كليس على اؼبهارات اليت
زبصصهم اعبامعي.
هبب أف يكتسبها أكالدىم ،تلك اؼبهارات اليت وبتاجوهنا لنجاحهم يف ُّ
يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كجود تقييم ذايت ،كىو عمل يقوـ بو بعض أفراد اؽبيئة
التعليميَّة لتحسُت أدائهم دببادرة فرديَّة كدكف أف يطلب أحد منهم ذلك ،كيقوموف بذلك بسبب عدـ
كجود استمارة خطيَّة ؽبذا الغرض .يكوف عادة ،يقوؿ البعض ،عمبلن تقييمينا عفوينا كصادقنا ،ال يطَّلع

عليو أحد غَت اؼبعلّْم(ة) الذم يقوـ بو.

تقييما نقدينا توجيهينا كما يصفو أفراد اؽبيئة
يطبّْق أفراد ىيئة التنسيق أك مسوكلة القسم ن
نادرا ما يزكر ىيئة التنسيق الصفوؼ لتقييم أداء أفراد
التعليميَّة لتقييم أدائهم خبلؿ زيارات صفيَّة .ن
اؽبيئة التعليميَّة ،كما قالوا ،بل يقتصر ىذا النوع من التقييم على بعض التقارير النادرة اليت يصوغها
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اؼبنسق لعمل اؼبعلّْمُت على تنظيم مضموف
اؼبنسق(ة) نزكالن عند رغبة مديرة اؼبدرسة .يقتصر تقييم ّْ
ّْ
اؼبادة ،كمراقبة التحضَت اليومي ،كاالطّْبلع على االمتحانات كتنظيمها ،كمناقشة أكضاع التبلميذ
شفويِّا خبلؿ اجتماعات التنسيق.
-6.5

تقييم تحصيل التالميذ:

توّْكد مداخبلت اؼبشاركُت من أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كمعاينة دفًت العبلمات َّ
أف ىناؾ تفاكتنا
كبَتا بُت األقساـ يف ما يتعلَّق بأمور تقييم ربصيل التبلميذ األكاديبي .يضيف األىل كاػبرهبوف َّ
أف
ن
التفاكت كاضح يف تطبيق معايَت التثقيل ،كيعود السبب إُف عدـ اتفاؽ أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف ما
يربركف رأيهم ،كهبزموف َّ
أف بعض أفراد اؽبيئة
بينهم عليها ،كىذا يوثّْر سلبنا على نتائج التبلميذّْ .
التعليميَّة يعتمدكف كسائل تقييم إضافيَّة ال يعتمدىا غَتىم من األفراد كيضيفوف عبلمتها على

التثقيل ،كهبمعوف العبلمات اليت وبصل عليها التبلميذ من أدكات التقييم اؼبتعمدة كىي :الفركض
البيتيَّة ،األحباث ،التسميع الشفوم كاػبطٌي ،السعي اليومي ،االختبار ،االمتحاف ،النشاطات
البلصفيَّة اؼبرتبطة بالتعليم .كيرل األىل كأفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف ىذه األدكات تيستخدـ بشكل
متفاكت بُت األقساـ ،كبُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كبأىداؼ ـبتلفة ،منهم من يعتمدىا كوسيلة جديَّة
للتقييم ،كمنهم من يستهُت ّٔا أك يعتمدىا أحيانا حبسب اغباجة إُف إكماؿ عبلمات التبلميذ
اؼبطلوبة من اإلدارة .يقوؿ آخركف َّ
أف للتقييم الشفوم اغبصة الكبَتة يف تقييم معلومات التبلميذ
وبددكف أنواعو على الشكل التاِف :السعي اليومي ،كالشهرم ،كالفصلي ،باإلضافة إُف
اؼبكتسبة ،ك ّْ
االختبارات اػبطيَّة اليت يربسب عبلمتها بنسب ـبتلفة ،كاالمتحاف الذم تكوف عبلمتو هنائية بدكف
تعديل .يصف بعضهم إجراءات تطبيق تقييم التبلميذ على أنَّو ّْ
يشكل عبئنا عليهم كعلى معلّْميهم،
كيعود السبب إُف تداخل االختبارات باالمتحاف ،كما كرد ساب نقا ،كىذا يعيق برأيهم عمليَّة التقييم

مبوىم كاكتسأّم اؼبهارات البلزمة.
القائمة على الكفايات اليت اهدؼ إُف مراقبة ُّ
تطور التبلميذ ك ٌ

يعترب بعض أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف تقييم التبلميذ ىبتلف باختبلؼ مفهوـ اؼبعلّْم لنظاـ

خصوصا يف الصفوؼ
التقييم ،لذلك وبمل ىذا النظاـ الكثَت من اؼبزاجيَّة لدل بعض اؼبعلّْمُت
ن
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النهائيَّة كيف اؼبواد اليت وبمل فيها التقييم جدالن كاللغات .ؽبذا ،ال يبكن أف تعترب األطركحة نظاـ
نظاما متكامبلن يرتكز على معايَت كاضحة للتبلميذ كألفراد
تقييم نتائج ربصيل التبلميذ األكاديبي ن
اؽبيئة التعليميَّة كلؤلىل .وبتاج ىذا النظاـ اؼبعتمد يف اؼبدرسة ،حبسب ما يصفو اؼبشاركوف يف
تنظيما
آّموعات اؼبرَّكزة ،إُف خطة اسًتاتيجيَّة ربدّْد معايَت التقييم من جهة ،كتنظّْم آليات تطبيقو ن
اضحا.
ك ن

نظاما تقيمينا ال يتناسب كمبادئ التقييم الًتبوم اغبديث
في الختام ،تعتمد اؼبدرسة إ نذا ن
تقييما شامبلن
الذم تتبناه األطركحة .يطاؿ التقييم اؼبعتمد فيها على التبلميذ فقط ،كىو بالتاِف ليس ن

يف منهجيَّتو حبيث أنَّو ال يتناكؿ صبيع اعبوانب الًتبويَّة من أداء اؼبعلّْمُت ،كاؼبشرفُت ،كاإلداريُت،
يبت إُف نسق اؼبدرسة الًتبوم
كل ما ُّ
كاؼبوظَّفُت ،كالنيظم الًتبويَّة ،كاؼبناىج ،كالنشاطات على أنواعها ،ك ُّ
اؼبرجوة.
كعناصره بصلة ،لذلك ال وبقّْق توقُّعات التطوير َّ

يبدك من خبلؿ ما ييقاؿ يف نظاـ التقييم اؼبعتمد يف اؼبدرسة أنَّو يرّْكز على تقييم أداء التبلميذ

مكونات آّتمع
كل كسائل التقييم اؼبرتبطة بأداء األفراد كآّتمع كالنشاطات ك ّْ
ليس إالَّ .تغيب ُّ
ككل .حىت كلو َّ
أف نظاـ التقييم القائم يف اؼبدرسة يعتربه األفراد فاعبلن ،فهو بنظر اؼبعايَت
اؼبدرسي ٌ

الًتبويَّة اغبديثة اليت تتبناىا األطركحة كاؼبشاركُت فيها ،ال يستويف اؼبطلوب .يعود السبب إُف َّ
أف

فبارسات التقييم تنحصر يف التقييم النهائي دبجملو ،كيعتمد بعض األفراد التقييم التكويٍت ،كيعتمد
تقييما يينسب إُف التقييم التكويٍت كىو فعلينا تقييم هنائي دبمارستو من خبلؿ كضع
البعض اآلخر ن
عبلمة ؿبدَّدة تستعمل للحكم على العمل الذم يقوـ بو التبلميذ .كما يغيب التقييم التوازين الذم
ألم عمل تربوم أك إدارم ،بدليل َّ
أف ما ييقاؿ يف كصف التقييم
من شأنو أف وبدّْد اؼبسار الصحيح ٌ

ال ُّ
يدؿ دبجملو ،على َّ
أف ىذه العمليَّة تقوـ حبسب األصوؿ الًتبويَّة اؼبتعارؼ عليها.
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يقتصر نظاـ التقييم يف اؼبدرسة على عمليَّات قياس كمقارنة األمور الًتبويَّة حبسب معايَت
متعارؼ عليها مسب نقا يف آّتمع اؼبدرسي ،كال يتعداه إُف التطوير كالتجديد كاإلصبلح للمجاالت
يتم تقييمها .يغيب عن عمليَّة التقييم قاعدة بيانات متينة ،كمعلومات شفافة تستخدـ
اليت هبب أف ُّ
أم أثر
يف التقييم الشامل ،كتقوـ عليها برامج التطوير يف اؼبدرسة .يغيب عن ىذا النظاـ ن
أيضاٌ ،
لربامج تقييميَّة داعمة كلربامج إجرائيَّة ربمل طابع التطوير عبهة االرتقاء دبستويات صبيع عناصر نسق
اؼبدرسة الًتبوم إُف األفضل.
موشرات عديدة يتحقَّق مضموهنا بشكل جزئي ،إالَّ َّ
عليو ،كبالرغم من َّ
أف فبارسات
أف ىناؾ ّْ
نظاـ التقييم يف اؼبدرسة تبقى بعيدة عن مبادئ التقييم الًتبوم اغبديث ،كما هبب أف يكوف عليو
التقييم حبسب مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،ؽبذا ال وبقّْق نظاـ التقييم اؼبعتمد يف اؼبدرسة ما تطمح
األطركحة إُف ربقيقو.
.7

الجدول رقم  :13المعيار السابع

ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة
المؤشّْرات
 -1تتبٌت اؼبدرسة كتطبّْق مفهوـ القيادة التعليميَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة فتتشارؾ مع أفراد اؽبيئات العاملة
فيها يف التخطيط كالتنظيم كالتطوير كصنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل الًتبوم.
 -2تومن اؼبدرسة َّ
كل شخص فيها قائد يف موقعو ،كتطبّْق ىذا اؼبفهوـ.
أف ٌ

 -3تتمثَّل القيادة اؼبشًتكة يف إقامة العبلقات اإلنسانيَّة الطيّْبة ،بُت القيادة كاؼبرؤكسُت؛ فهي مسوكلة معهم
كفعاؿ،
كليس عنهم ،كعبلقااهم مبنيَّة على التفاعل مع األحداث كيف ما بينهم بثقة متبادلة ،كتواصل مستمر َّ
أيضا على توزيع اؼبهاـ على اآلخرين حبسب كفاءاهم.
كتقوـ ن

 -4تستفيد القيادة من التقارير اؼبنشورة كالدراسات العلميَّة اغبديثة حوؿ كيفيَّة إدارة اؼبدرسة كتنظيم العمل فيها
كتطبّْقها حبسب حاجة ؾبتمعها اؼبدرسي.
 -5تعمل القيادة على توفَت جو يتميَّز بركح التعاكف كاؼبسوكليَّة بُت القيادة كاألفراد ،كيسودىا الفرح كالراحة
كاالطمئناف كاالحًتاـ اؼبتبادؿ كاؼبهنيَّة يف العمل.
كتشجع اؼببادرات كالعمل
 -6تعتمد اؼبدرسة مبدأ التشاكر يف القيادة كمبط االستشارة ،كتتَّسم باؼبركنةّْ ،
كتعزز تنشئة األفراد على التعاكنيَّة.
اعبماعي ،كتدعم ثقافة اؼبشاركةّْ ،
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ال ّْ
يحقق
1
x
x
x

x
x
x

جزئيًا
2

ّْ
يحقق
3

كتشجع التعاكف
كتنسق جهودىم
ّْ
 -7ذبمع القيادة أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ضمن فريق عمل متكاملّْ ،

x

دبكونااها.
معا ،كتطوير اؼبدرسة ّْ
بينهم كالتضامن دبا يسهل ربقيق األىداؼ ن

كل حبسب موقعو ،السياسات الًتبويَّة كالربامج
 -8ربدّْد القيادة بالتعاكف مع أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ،ه
التعليميَّة.

x

بعضا من سلطتها للمرؤكسُت دبا يتناسب كمسوكليَّااهم
 -9تعتمد اؼبدرسة البلمركزيَّة يف القيادة ّْ
كتفوض ن
اؼبمنوحة ؽبم.

x

 -10تتوزَّع السلطة كفق دليل توصيف كظيفي ( )Job descriptionمطبوع كموزَّع على صبيع
األفراد يف اؼبدرسة.

x

كل من موقعو ،يف قيادة العمليَّة الًتبويَّة
 -11تتوزَّع سلطة القيادة على مستويات عديدة ،كيشارؾ األفرادّّ ،
كتطويرىا (.)Active agent

x

فرصا ليصبحوا قادة يف مواقعهم اػباصة ،يتَّخذكف القرارات اؼبناسبة،
 -12يناؿ األفراد يف اؼبدرسة ن
كل حبسب كفاءتو كخرباتو ،كيلتزموف بتنفيذىا كتقييمها.
كوبدّْدكف اإلجراءات اؼببلئمة ه

x

كتفهم مشكبلتو كربليلها ككضع
 -13يشارؾ أفراد اؽبيئات القيادة يف إدارة العمل الًتبوم كذبديده ُّ
اغبلوؿ اؼبناسبة إلصبلحها.

x

 -14ييعطى األفراد فرصة يف تنمية مهارااهم القياديَّة من خبلؿ تبادؿ األدكار كاؼبسوكليَّات ،كإبداء الرأم دكف
خوؼ ،كاقًتاح البدائل ،كاؼبشاركة يف صنع القرارات ،كالنقد البنَّاء ،كأخذ اؼببادرات لتحقيق النجاح.
اؼبختصة،
 -15تتعاكف اإلدارة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كىيئة التنسيق ،كالنظَّار ،كاألىل كاللجاف
َّ

x
x

كرابطة القدامى ،كفعاليَّات آّتمع ،كلّّ حبسب إختصاصو كموقعو ،ككفق حاجات التطوير ،كيتشاركوف
دبكونااها.
اػبربات كاالستشارات ،كوبملوف على عاتقهم مسوكليَّة تطوير اؼبدرسة ّْ

 -16للقيادة اؼبدرسيَّة دكر تعليمي ( )Instructional Leadershipفاعل يف قيادة العمليَّة التعليميَّة،
كيف توفَت الظركؼ اؼببلئمة لنجاحها.

x

دبكونااها كمواردىا التعلُّم اؼبستداـ لدل صبيع األفراد كتنشر بينهم ثقافة التعلُّم اؼبستمر.
 -17ربفّْز إدارة اؼبدرسة ّْ

x

دبكونااها
ّْ -18
التدرب على ُّ
تشجع القيادة تطوير الذات اؼبستمر ،ك ُّ
مبو اؼبدرسة ّْ
ربمل اؼبسوكليَّة الذاتيَّة يف ٌ
للوصوؿ إُف التطوير كالنجاح ،كالعمل على تثبيتو.

x

كتسهل االلتحاؽ بالدكرات التدريبيَّة
تشجع القيادة ،بشكل متواصل ،تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ّْ
ّْ -19
خارج اؼبدرسة كداخلها.

x

 -20للقيادة يف اؼبدرسة دكر اؼبشرؼ الًتبوم كاؼبقيّْم ،يشتمل عملها على تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة
كاإلداريَّة ،كالسهر على تنفيذ اؼبناىج كالربامج الًتبويَّة ،كسبكُت التبلميذ من النجاح ،كذبهيز البناء كملحقاتو دبا
ىبدـ التطوير.

x

غبث جهود التطوير اؼبستمر فيها.
 -21للمدرسة نظاـ لئلشراؼ يتَّفق مع رسالتها كمع مفهوـ التعاكف كالدعم ّْ

x

أحكاما سريعة كهنائيَّة قبل درسها ،بل تبتكر كسائل اؼبساعدة
 -22تعتمد القيادة سياسة الدعم فبل تصدر
ن

x

لتخطي اؼبصاعب كاؼبشاكل الفرديَّة كاعبماعيَّة.
 -23يراجع نظاـ اإلشراؼ األىداؼ دكرينا هبدّْدىا َّ
كوبث جهود التطوير اؼبستمر فيها،
كيتأكد من ربقيقهاُّ ،
كيومن برامج التحسُت.
ّْ
التطور لديهم.
 -24تراقب القيادة عن قرب أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ لتدعم جهود ُّ
المجموع

المصدر :من إعداد الباةثة
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x
x
18

6

صفر

يتناكؿ اؼبعيار السابع موضوع القيادة اؼبدرسيَّة بطبيعتها كأمباطها كأىدافها كاؼبهارات البلزمة
خصوصا مفاىيم القيادة
لتطبيقها تطبي نقا فعَّاالن ،ينسجم مع مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كتربز
ن

اؼبنوه بو ،الذم تتبنَّاه األطركحة
التعليميَّة كالتشاركيَّة كاؼبوزَّعة اليت تتماشى مع مبادئ ىذا آّتمع َّ
تتضمن مقاربة القيادة ىذه حبسب ىلينجر ( )Hallingerكليثوكد
كمعيار أساسي ؽبذا اؼبفهوـَّ .
سباما اؼبطلوب
( )Leithwoodكموريف ( )Murphyصورة جديدة للمدير(ة) الناجح ،الذم يعرؼ ن

ليتممو ،بالطريقة اؼبناسبة للظرؼ اؼبستج ٌد ،كيعرؼ السبب الذم يدفعو
منو ،كوبدّْد الوقت اؼبناسب ّْ
تأثَتا فيها كيف قباحها ،كيف إحداث
ليعمل ما ينبغي القياـ بو .فمدير اؼبدرسة ىو الشخص األكثر ن
التغيَت اإلهبايب الذم يفضي باؼبدرسة إُف النجاح .اؼبدير الناجح ىو الذم بإمكانو أف يوظّْف طاقاتو
كإمكانيات أفراد ؾبتمع مدرستو لتحقيق ما تصبو إليو العمليَّة التعليميَّة كالًتبويَّة ،فَتّْكز مبط قيادتو
على التخطيط االسًتاتيجي مع اآلخرين ،كيبٍت البينية التنظيميَّة يف اؼبدرسة اليت تقودىا إُف النجاح
(َّ .)Kaufman, 1992اكد ىللنجر كليثوكد كموريف على َّ
أف العمل القيادم يستمر يف النجاح
معا إُف صنع القرار كإُف تنفيذه
حُت يتشارؾ القائد كأفراد آّتمع اؼبدرسي مهارات القيادة ،فيسعياف ن

( .)Hallinger et al., 1993; Leithwood et al., 2006تعدّْد اؼبقاربة التشاركيَّة اليت
ينادكف ّٔا مهاـ اؼبدير(ة) األساسيَّة كاآليت:
 .8ربديد رؤية اؼبدرسة كدكرىا،
 .9إدارة اؼبنهاج التعليمي كطرائق التدريس أم عمليَّيت التعلُّم كالتعليم،
 .10إنشاء مناخ إهبايب يف اؼبدرسة،
 .11إشراؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي يف القيادة كلّّ حبسب موقعو ككفاءتو،
 .12العمل على سبكُت ىوالء األفراد لتحسُت األداء كتطوير اؼبدرسة.
كموشراتو ،أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما
تعتمد األطركحة لتقييم ىذا اؼبعيار ّْ

اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد
ىي استبياف للتبلميذ ،كأسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
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اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر نتائج التقييم
حبسب اعبدكؿ اؼبذكور أعبله ،كحبسب اعبدكؿ األكؿ لنتائج فرز استبياف التبلميذ (مراجعة اؼبلحق
رقم ( – 12أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :نتائج اعبدكؿ األكؿ لفرز استبياف التبلميذ ،ص.
َّ ،)545
موشراتو ال يتحقَّقاف حبسب مبادئ القيادة التعليميَّة كالتحويليَّة كالتشاركيَّة
أف ىذا اؼبعيار ك ّْ
اليت تتبنَّاىا األطركحة .توّْكد نتائج صبع اؼبعلومات َّ
أف األسلوب القيادم ىو أسلوب بَتكقراطي
أيضا َّ
أف السلطة يف اؼبدرسة مركزيَّة
كي كموزَّع .تكشف النتائج ن
متشدّْد أكثر منو أسلوب تشار ٌ
فرد يف ازباذ القرارات دكف إشراؾ
متشدّْدة ،كؿبصورة بشخص رئيسة اؼبدرسة فقط ،فهي غالبنا ما تت َّ

أفراد آّتمع اؼبدرسي يف صنعها ،كدكف أف تتيح ؽبم الفرصة لكي يكونوا قادة يف مواقعهم كحبسب

كفاءاهم.
-7.1

الممارسات العامة للقيادة المدرسيَّة:

ىبص اؼبوشّْر الرابع الذم يتناكؿ موضوعو التقارير اؼبنشورة كالدراسات العلميَّة اغبديثة
يف ما ُّ

اليت تستخدمها إدارة اؼبدرسة لتنظّْم العمل فيها كتطبّْقها حبسب حاجة ؾبتمعها اؼبدرسي ،فهو أمر ال
يتحقَّق يف اؼبمارسات القياديَّة .تيظهر معاينة الوثائق عدـ كجود أم تقارير أك دراسات تقوـ ّٔا إدارة
يتم ربسُت أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة فقط
اؼبدرسة لتحسُت أدائها أك أداء اؽبيئات العاملة فيهاَّ ،إمبا ُّ
بتشجيعهم على اؼبشاركة يف الدكرات التدريبيَّة .توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف التعاكف بُت األفرقاء يف

اؼبدرسة يتحقَّق جزئينا كدببادرات فرديَّة خجولة كآنيَّة ،كيفيد أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّأهنم يتعاكنوف مع
بعضهم البعض خبلؿ التحضَتات لؤلسبوع الثقايف ،كيف بعض آّاالت ،خبلؿ التنسيق ،حُت تدعو
اغباجة إُف ذلك.
َّأما بالنسبة للموشّْر العاشر الذم يتناكؿ موضوع أنبيَّة كجود دليل التوصيف الوظيفي كتأثَته
اإلهبايب على فبارسات األفراد فهو غَت متوفّْر ،فبحسب معاينة الوثائق ،تتوزَّع السلطة يف اؼبدرسة
بشكل ىرمي ،كدبمارسة ركتينيَّة عاديَّة درجت على تطبيقها شفوينا مديرة اؼبدرسة حُت قبوؿ اؼبرشَّحُت

اعبدُّد للوظيفة الشاغرة ،كليس حبسب دليل كظيفي كاضح كمعلوـ لدل اعبميع .تيظهر معاينة الوثائق
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غياب دليل التوصيف الوظيفي يف اؼبدرسة ( ،)Job descriptionكبالتاِف ،ال تتوزَّع السلطة كفق
ىذا الدليل .توّْكد معاينة الوثائق أنَّو غَت مطبوع كغَت موزَّع على صبيع األفراد .يعلم اؼبوظَّفوف يف
اؼبدرسة اؼبطلوب منهم شفوينا ،كتقوـ بذلك مديرة اؼبدرسة خبلؿ قبوؽبم للوظيفة ،كيعلم أفراد آّتمع

اؼبدرسي كاجبااهم اؼبطلوبة منهم من خبلؿ فبارسااهم اؼبهاـ الوظيفيَّة اليوميَّة كما يفيد الكثَت من
اؼبشاركُت .بغياب ىذا الدليل تغيب صورة ترابط السلطات ،كيكوف من الصعب على األفراد اعبدد
مثبلن معرفة طبيعة العبلقات اليت تربطهم باألفراد اؼبوجودة يف اؼبدرسة ،كفهم تراتبيَّة السلطة فيها.
-7.2

مفهوم القيادة الموزَّعة والتعاون في اتخاذ القرارات:

َّأما عبهة موضوع اؼبوشّْرين الثاين عشر كالثامن الذم يشَت موضوعهما إُف أنبيَّة منح األفراد
فرصة ليكونوا قادة يف مواقعهم ،كيشاركوا يف كضع السياسات الًتبويَّة كالربامج التعليميَّة اؼبرتبطة
بعملهم ،فهو أمر ال يتحقَّق .أ َّما ما يتحقَّق جزئينا من مضموف اؼبوشّْر الثاين عشر فهو تعاكف األفراد

فرصا ليصبحوا قادة يف مواقعهم
يف تنظيم الربامج التعليميَّة فقط .ال يتحقَّق ن
أبدا أمر إعطاء األفراد ن
اػباصة ،حبسب ما كرد يف اؼبوشّْر الثاين عشر ،كحبسب ما يوّْكده اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة ،كال
ما تًتتَّب عليو من مواصفات قيادة األفراد .بتعبَت آخر ال يشارؾ األفراد يف ازباذ القرارات الًتبويَّة
ضمن صبلحيَّات كظيفتهم ،كال وبدّْدكف اإلجراءات اؼببلئمة ؽبا حبسب كفاءاهم كي يلتزموا بتنفيذىا
حد تعبَت أفراد اؽبيئة التعليميَّة
كبتقييمها ،بل يعود القرار إُف تراتبيَّة السلطة اؼبوجودة يف اؼبدرسة على ّْ
كىيئة التنسيق.
كيتناكؿ موضوع اؼبوشّْر الثالث عشر مشاركة أفراد آّتمع اؼبدرسي القيادة اؼبدرسيَّة يف إدارة
متفهمُت
معا على ذبديد مضمونو حُت يقضي األمر تعديبلن ،كيقيّْمونو ّْ
العمل الًتبوم ،كيعمبلف ن
الصعوبات اليت قد تنتج عنو ،كيضعوف اغبلوؿ اؼبناسبة ؼبشاكلو ّٔدؼ إصبلحو .لكن حبسب نتائج
صبع اؼبعلومات ال يتحقَّق ىذا اؼبوشّْر يف اؼبمارسات القياديَّة يف اؼبدرسة .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة
َّ
أف األفراد يف موقع القيادة يديركف العمل الًتبوم بشكل منفصل عن باقي أفراد آّتمع اؼبدرسي
اؼبرتبط بعمليَّيت التعلُّم كالتعليم .تشرؼ مسوكالت األقساـ كتراقنب تطبيق عمليَّيت التعلُّم كالتعليم،
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يتم ربديد السياسات الًتبويَّة كالربامج التعليميَّة بالتشارؾ
كيسهرف على قباحهما عن كثب ،كلكن ال ُّ
همة تنظيم مضموف الربامج التعليميَّة فقط
مع أفراد آّتمع اؼبدرسي ،بل تًتؾ ألفراد اؽبيئة التعليميَّة ىم َّ
فكل فرد يف اؼبدرسة ،برأم أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق كاألىل
مع أفراد ىيئة التنسيقُّ .
كالقدامى ،يعمل لتحقيق ىدؼ قباح التبلميذ كلكن بشكل منفرد ،فبل يتشارؾ اعبميع يف قيادة
العمليَّة التعليميَّة كالًتبويَّة كتطويرىا كفريق متكامل .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف الكثَت من الربامج
التعليميَّة يسبلى عليهم ،حىت يف اختيار الكتب اؼبدرسيَّة ال رأم ؽبم فيها.
بالنسبة للموشّْر الثامن الذم يتناكؿ موضوعو ربديد السياسات الًتبويَّة ،كالربامج التعليميَّة،
فهو أمر ال يتحقَّق حبسب ما يوّْكده التقييم .يوّْكد أفراد آّلس اإلدارم َّ
التجمع
أف السلطة اؼبركزيَّة يف ُّ
لكل مدارسو ،ؽبذا ال ربتاج اؼبدرسة إُف إعادة
الذم تنتمي إليو اؼبدرسة ّْ
وبدد السياسات الًتبويَّة ّْ
ربديدىا من جديد ،بل تعلنها ألفراد ؾبتمعها تدرهبيناَّ .أما عبهة الربامج التعليميَّة فيتعاكف أفراد آّلس

اإلدارم مع أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة لتحديد أىدافها كربويلها إُف إجرائيَّات تطبيقيَّة تتناسب
كحاجات التبلميذ .تتعاكف مسوكالت األقساـ مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق كاألىل يف
األمور اليت ترتبط مباشرة بالتبلميذ كبالصعوبات اليت تعًتضهم ،كبأمور تنظيم اؼبواد التعليميَّة كتوزيع
مضموهنا سنوينا كشهرينا كأسبوعينا .يكوف دكر أفراد آّلس اإلدارم كأفراد ىيئة التنسيق مراقبة تطبيق
األىداؼ احملدَّدة كاؼبرتبطة ّٔذه السياسات ،يقوؿ أفراد ىيئة التنسيق .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف
مديرات األقساـ يراقنب أداء ىوالء كأعماؿ التبلميذ عن كثب ،كلكنَّهن ال يدعمن أفراد اؽبيئة
التعليميَّة ّٔدؼ تطوير أدائهم .يقوؿ آخركف َّ
أف الدعم يف اؼبدرسة مرَّكز على عمل التبلميذ كعلى
قباحهم يف االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة .يتوافق بعض أفراد ىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة على
َّ
يتم بالتساكم بل ينحصر دبراقبة أفراد اؽبيئة التعليميَّة دكف اإلداريَّة
أف مراقبة أداء األفراد كتقييمو ال ُّ
تتم كفق إجرائيَّات علميَّة كتنظيميَّة ،بل كفق
كاؼبوظَّفُت ،يضيف آخركف كاصفُت ىذه اؼبراقبة َّأهنا ال ُّ
أمور مستجدَّة .يشرح ىوالء قوؽبم َّ
أف مديرة اؼبدرسة أك مسوكلة القسم قد تطلب من أحد أفراد ىيئة
صحة الشكول اليت تلقتَّها من األىل بشأنو.
التنسيق أف يراقب معلّْم(ة) ما ليتحقَّق من َّ
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يف ما يتعلَّق دبضموف اؼبوشّْر السابع ،فهو ال يتحقَّق حبسب اؼببادئ التعاكنيَّة اليت تتبنَّاىا
األطركحة .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف األفراد يف اؼبدرسة دبختلف إنتماءااهم الوظيفيَّة ال يعملوف
تنسق القيادة ،حبسب آراء اؼبشاركُت ،ؾبهود أفراد آّتمع اؼبدرسي،
ضمن فريق عمل متكامل ،كال ّْ
دبكونااها .ينفي
تشجع التعاكف بينهم ،كالتضامن دبا ّْ
كال ّْ
معا ،كتطوير اؼبدرسة ّْ
يسهل ربقيق األىداؼ ن
ربث فيها األفراد على التعاكف،
بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كجود مبادرات توفّْرىا القيادة اؼبدرسيَّة ُّ
كعلى االلتزاـ دبسوكليَّة تطوير اؼبدرسة ،كقباح التبلميذ .يوّْكد بعضهم اآلخر َّ
أف تنمية قدرات األفراد
تقتصر على بعض األشخاص الذين تعتربىم مديرة اؼبدرسة جديرين بثقتها ،فتوكل إليهم بعض
اؼبسوكليَّات ،كيوخذ برأيهم يف أمور كثَتة دكف غَتىم ،كلكن ال تعطى الفرصة آلخرين قد يكونوف
على قدر الثقة اليت تبحث عنها اإلدارة يف األفراد.
بالنسبة للموشّْر السادس الذم يتناكؿ موضوعو التشاكر كاالستشارة كالتعاكف فهي فبارسات
ال وبقّْقها أفراد آّتمع اؼبدرسي .يوّْكد اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف اؼبدرسة ال تعتمد مبدأ
التشاكر يف القيادة كمبط االستشارة ،كال تتَّسم باؼبركنة ،حبيث َّ
أف قرارااها ثابتة ،ال تراجع عنها كغَت
قابلة للمناقشة .يضيف آخركف َّ
تشجع اؼببادرات الفرديَّة ،كال العمل
أف القيادة يف اؼبدرسة ال ّْ
اعبماعي .كيعترب أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
كاؼبنسقُت،
بعضا من األفراد الذين ىم يف موقع اؼبسوكليَّة،
ّْ
أف ن

يشجعوف التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationضمن حلقات التنسيق اػباصة
ّْ
عززكف تنشئتهم على التعاكف اؼبهٍت ( Professional
ّٔم ،كيدعموف ثقافة اؼبشاركة بُت األفراد ،كي ّْ

خصوصا بُت معلّْمي الصف الواحد كمعلّْمي اؼبادة الواحدة .كيضيفوف َّ
أف أفراد
)Collaboration
ن

الصف نفسو ،كاؼبادة ذااها يتعاكنوف يف تنظيم الربامج التعليميَّة كاؼبناىج،
اؽبيئة التعليميَّة الذين يعلّْموف
َّ
اؼبنسق اؼبعٍت كمسوكلة القسم .إ نذا يعترب أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق َّ
أف
كلكن بإشراؼ ّْ
يتم يف ما بينهم كلكن بشكل عفوم ،كدببادرات فرديَّة ،كحبسب الظركؼ اليت
التشارؾ كالتعاكف ُّ
معا .كيقوؿ بعضهم اآلخر َّ
يشجعوف
أف مسوكلة القسم كأفراد ىيئة التنسيق ّْ
يفرضها عليهم العمل ن

283

أحيانا اؼببادرات الفرديَّة اليت يقوـ ّٔا أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،على أف ال تتخطى الربنامج الًتبوم احملدَّد
يدرسوف.
لكل صف ،كأف تكوف ؿبصورة ضمن اؼبادة اليت ّْ
لكل مادة ك ّْ
ّْ

كيضيف بعض أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف التشاكر يف ازباذ القرارات ينحصر ضمن أفراد آّلس

اإلدارم ،كأحيانا قليلة يشارؾ أفراد ىيئة التنسيق يف االستشارات التقريريَّة العائدة لؤلمور التعليميَّة.
َّأما التشارؾ يف ربديد السياسات الًتبويَّة ،فهي من مسوكليَّات أفراد آّلس اإلدارم دكف سواىم،
كيردد كثَتكف منهم َّ
أف القرار النهائي يعود ؼبديرة
كما يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيقّْ ،
اؼبدرسة.
جو التعاكف الذم توفّْره القيادة
يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼبوشّْر اػبامس الذم يتناكؿ موضوعو ٌ
بينها كبُت أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كالذم ينتج عنو عبلقات من االحًتاـ اؼبتبادؿ كالراحة كالطمأنينة
بينهما ،فهو أمر ال يتحقَّق بالطريقة اليت تطرحها األطركحة ،كما تشَت نتائج صبع اؼبعلومات .ال ينفي
اؼبشاركوف كجود االحًتاـ اؼبتبادؿ بُت األفراد يف اؼبدرسة ،كلكن يسود ىذه العبلقات آّامبلت،
كبعض من اؼبنافسة السلبيَّة .يصف أفراد اؽبيئة التعليميَّة التعاكف يف ما بينهم على أنَّو ؿبصور يف
دارسة قضايا التبلميذ كيف ربضَت الربامج للتدريس ،كخبلؿ التنسيق ،أك بعض النشاطات البلصفيَّة،
يتم التعاكف برأيهم بُت معلّْمي الصف
أك خبلؿ التشاكر الختيار كيفيَّة تطبيق اؼبشركع الًتبومُّ .
الواحد أك اؼبادة الواحدة إف اقتضى األمر ذلك ،كلكنَّو يغيب بُت األفراد كبُت األقساـ اؼبختلفة ،كإف
يكجد التعاكف فيكوف جزئينا كدببادرات فرديَّة.
اؼبوشر اػبامس عشر عبهة تعاكف اإلدارة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كىيئة
يف ما يتعلَّق دبضموف ّْ

اؼبختصة ،كرابطة القدامى ،كفعاليَّات آّتمع ،كلّّ حبسب
التنسيق ،كالنظَّار ،كاألىل كاللجاف
َّ

اختصاصو كموقعو ،فهو أمر يتحقَّق جزئينا يف اؼبدرسة .وبمل ىوالء مسوكليَّة قباح التبلميذ ،كبرأيهم

َّ
التطور كطبيعتو كؾباالتو فيعود إُف أفراد آّلس اإلدارم
بتطور اؼبدرسةَّ .أما قرار ُّ
فإف قباحهم مرتبط ُّ
الذم وبتكم كحده ّٔذه األمور .يوّْكد األفراد َّ
أف طبيعة تعاكهنم مع اإلدارة يقتصر على معاعبة بعض

خصوصا الذين يعانوف من مشاكل أكاديبيَّة كصعوبات تعليميَّة ،كيكوف
األمور اؼبتعلّْقة بالتبلميذ،
ن
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القرار اغباسم يف هناية اؼبطاؼ لئلدارة فقط .تأخذ مديرة اؼبدرسة أك مسوكلة القسم رأم أفراد اؽبيئة
التعليميَّة يف قضايا تتعلَّق ببعض التبلميذ كتستمع إُف إفاداهم لتأخذ القرار النهائي كحدىا دكف العودة
إليهم.
-7.3

نمط القيادة التعليميَّة:

ىبص اؼبوشّْر السادس عشر الذم يتناكؿ موضوعو الدكر التعليمي الفاعل للقيادة
يف ما ُّ
اؼبدرسيَّة يف قيادة العمليَّة التعلُّميَّة ،كيف توفَت الظركؼ اؼببلئمة لنجاحها ،تيظهر نتائج صبع اؼبعلومات

أف مضموف ىذا اؼبوشّْر يتحقَّق بشكل جزئي .يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق كاألىل كالقدامى َّ
َّ
أف القيادة
اؼبدرسيَّة تسعى جاىدة لتوفّْر الظركؼ اؼببلئمة لنجاح التبلميذ ،كىي تقود العمليَّة الًتبويَّة من تعلُّم
كتعليم باإلمكانات اؼبوجودة .وبمل أفراد آّتمع اؼبدرسي مسوكليَّة الًتبية ،كىاجسهم األكرب ىو تعلُّم
كتفوقهم فيها .يوخذ على القيادة يف اؼبدرسة َّأهنا
التبلميذ كقباحهم يف االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة ُّ

ال سبارس دكرىا القيادم كفق مفاىيم نظريَّة القيادة التعليميَّة ()Instructional Leadership
اليت ترتكز على اؼبراعاة الفرديَّة ،كالتحفيز الفكرم ،كسبكُت أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كتطوير قدرااهم
أيضا .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كآراء اؼبشاركُت ىرميَّة القيادة
ليس فقط التعليميَّة منها بل القياديَّة ن
من جهة ،كغياب سياسة سبكُت األفراد من جهة أخرل ،كتيظهر آراءىم َّ
أف السلطة غَت موزَّعة،
كبالتاِف فهم أفراد غَت ناشطُت  active agentيف إدارة العمليَّة الًتبويَّة كتنظيم مضموهنا،
كموجهة كبو نشاطات تربويَّة ؿبدكدة ترتبط بالتعليم .يضيف
جدا ،يضيفوفَّ ،
كمشاركتهم ؿبدكدة ن
آخركف َّ
اؼبنسق(ة) يتَّخذ
أف القائد الًتبوم يف اؼبدرسة اؼبتمثّْل دبديرة اؼبدرسة أك دبسوكلة القسم أك ّْ
منفردا ،كال يعمل على إقناع أفراد آّتمع اؼبدرسي ّٔا بل يعلنها عليهم
القرارات يف كثَت من األحياف ن

يتم تنفيذىا.
ل ُّ

يتضمن مفهوـ القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة
يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼبوشّْرين األكؿ كالثالث الذم َّ

إف مضمونو ال يتحقَّق يف اؼبدرسة .تيظهر نتائج صبع اؼبعلومات من اؼبشاركُت َّ
كالداعمة ف َّ
أف القيادة
و
عبلقات إنسانيَّة طيّْبة ،تتجلى يف الزيارات االجتماعيَّة اؼبختلفة اؼبناسبات اليت يقوـ ّٔا
اؼبدرسيَّة تقيم
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أفراد آّلس اإلدارم ألفراد آّتمع اؼبدرسي ،كلكن ال تقوـ ىذه العبلقات على ثقة متينة بكفاءات
تفويضا للمهاـ كسبكيننا مهنينا ؽبم .ؽبذا يهبمع أفراد ىيئة التنسيق
أفراد اؽبيئة التعليميَّة اليت ينتج عنها
ن
كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى على َّ
أف القيادة يف اؼبدرسة ال تتمثَّل دبفهوـ القيادة اؼبشًتكة

تتضمن إقامة العبلقات التعاكنيَّة بُت القيادة كاؼبرؤكسُت ،دبعٌت َّأهنا مسوكلة معهم كليس عنهم،
اليت َّ
أيضا على توزيع اؼبهاـ على العديد منهم حبسب كفاءاهم كحبسب ما تقتضيو مواقعهم ،كال
كال تقوـ ن
تكوف عبلقااهم مبنيَّة على التفاعل يف ما بينهم بثقة متبادلة ،كتواصل مستمر كفعَّاؿ حبيث يكوف

األفراد قادة يف مواقعهم .تيوّْكد آراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف مفهوـ القيادة اؼبشًتكة غَت متوفّْر يف
أكثريَّة فبارسات األفراد ،الذين ىم يف موقع القيادة يف اؼبدرسة ،فهم ال يتشاركوف اؼبهاـ اإلداريَّة مع
تتضمن التخطيط كربديد األىداؼ كصنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل
أفراد آّتمع اؼبدرسي اليت
َّ
الًتبوم .كيستصعب بعض الذين ىم يف مواقع مسوكليَّة كلديهم سلطة إداريَّة معيَّنة أف يصفوا
فبارسات القيادة اؼبدرسيَّة ،كيقارنوىا مع مفهوـ القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة ( Distributed

 )Leadershipاليت تطرحها األطركحة.
منهم من يصف أحد اؼبسوكلُت يف اؼبدرسة دكف أف وبدّْد موقع قيادتو فيقوؿ فيو :أنَّو غَت
متفهم ،كمتسلّْط ،كيتعامل بفوقيّْة كينتقد بعنف اآلخرين.
متفرد ،كسليب اؼبزاج ،كغَت ّْ
متعاكف ،ك ّْ
يضيف األىل كاػبرهبوف بعض الصفات السلبيَّة عن بعض األفراد الذين برأيهم ىم يف موقع القيادة،
كيقولوف َّ
يتفوه بكلمات نابية ،كيسيء للتبلميذ ،كيعاقب
حس اؼبسوكليَّة كالتهذيب ،ك َّ
أف من يفقد َّ
صباعيِّا ،كوبكم يف ما بينهم بظلم ،ال يستحق أف يكوف "يف موقع القيادة كال أف وبمل لقبها" .يعترب

أحدىم َّ
أف القيادة يف اؼبدرسة زبتلف مواصفااها من معلّْم(ة) إُف آخر ،كمن مسوكؿ إُف آخر

كحبسب اختبلؼ أطباعهم كشخصيَّتهم السلبيَّة أك اإلهبابيَّة .يربط آخركف كصف اؼبسوكلُت دبزاجيَّة
الواصف كبطبيعة العبلقات اليت تربطو دبن يصف ،فهو برأيهم يرتكز على الذاتيَّة ()subjectivity
يف اغبكم كليس على اؼبوضوعيَّة (.)objectivity
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َّأما لناحية موضوع اؼبوشّْرين الثاين كالرابع عشر الذم يتناكؿ إعطاء األفراد فرصة القيادة
أبدا يف اؼبدرسة .يوّْكد اؼبشاركوف ىذه اغبقيقة إذ
حبسب مواقعهم ككفاءااهم ،فهو أمر ال يتحقَّق ن
يعربكف عن َّ
تتفرد يف القرار .يقوؿ
ّْ
أف السلطة يف اؼبدرسة تنحصر يف شخص مديرة اؼبدرسة ،إذ َّأهنا َّ
بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف القيادة يف مدرستهم ترّْكز على اإلقباز الذم وبقّْقو األفراد كليس على

القدرات الفرديَّة ،كيعترب آخركف َّ
أف القيادة ال تيظهر أيَّة ثقة ّٔم ،كال تسمح ؽبم باؼبشاركة يف ازباذ
القرارات ،كتلجأ إُف بعض التهديد كالعقاب لفرض الطاعة ؽبا كاالمتثاؿ ألكامرىا .يتوافق أفراد اؽبيئة
التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق َّ
أف القيادة ال سبنحهم فرصة لتنمية مهارااهم القياديَّة ،من تبادؿ األدكار
كاؼبسوكليَّات ،كإبداء الرأم دكف خوؼ ،كاقًتاح البدائل ،كاؼبشاركة يف صنع القرارات ،كالنقد البنَّاء،
كأخذ اؼببادرات لتحقيق النجاح ،بل يقتصر الوضع ،كما يضيفوف ،على بعض األفراد الذين تعتربىم
مديرة اؼبدرسة جديرين بثقتها ،كىم قلة.
يعترب أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق َّ
أف عمل القائد يف مدرستهم ينحصر ضمن
الزكار كأفراد آّتمع اؼبدرسي .يعترب
تصريف األعماؿ اؼبكتبيَّة ،كمراقبة التبلميذ ،كاستقباؿ األىل ك ٌ
آخركف َّ
أف القيادة يف اؼبدرسة ال تويف مواصفااها اؼبطلوب ،بل ربتاج معايَت اختيار األفراد ؼبواقع
القيادة إُف إعادة النظر فيها .يضيف البعض منهم َّ
كل كظيفة يف اؼبدرسة ربتّْم على صاحبها
أف َّ
اعتماد نوع من القيادة ـبتلفة عن األخرل تكوف مناسبة للموقع.
تفوض القيادة اؼبدرسيَّة الصبلحيَّات لؤلفراد حبسب كفاءاهم كال تعتربىم قادة يف مواقعهم
ال ّْ

دبا ؽبذا التعبَت من أبعاد قياديَّة يف ؾباؿ ازباذ القرارات ،كإدارة الصف إدارة منتجة .يوّْكد ىذه اغبقيقة

أفراد اؽبيئة التعليميَّة الذين يتوافق رأيهم مع رأم أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف اؼبعلّْم قائد كمرشد يف الصف

إذا كاف كفوءنا .لكن تتناقض آراءىم من حيث َّ
أف أفراد اؽبيئة التعليميَّة ال يبلكوف حق القرار أينا كاف،
اؼبنسق يف أم قرار يعتمدكنو حىت
كعليهم العودة باستمرار إُف مسوكلة القسم أك مديرة اؼبدرسة أك ّْ
كإذا كاف مرتبطنا دبادة التدريس ،كيوّْكدكف َّ
أف القيادة ؿبصورة دبديرة اؼبدرسة .تغيب اؽبيئات
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اإلستشاريَّة اليت تشارؾ آّلس اإلدارم اؼبهاـ القياديَّة ،كتنحصر بأفراد ىيئة التنسيق الذين يلعبوف ىذا
خصوصا يف ما يتعلَّق باألمور األكاديبيَّة .وبصر أفراد آّلس اإلدارم
الدكر بُت اغبُت كاآلخر،
ن
توزع عليهم مديرة اؼبدرسة دكف
تفويض الصبلحيَّات بعدد قليل من األفراد الذين تعتربىم كفوئُت ،ف ّْ
سبييزا سلبينا
سواىا اؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة اؼبختلفة ،كيعترب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،ىذا ُّ
التصرؼ ،ن
جوا من اؼبنافسة السلبيَّة.
بُت األفراد ،يسبّْب ن
يتضمن التشارؾ يف السلطة ،فهو
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
اؼبوشرين التاسع كاغبادم عشر الذم َّ
أمر ال يتحقَّق يف اؼبدرسة .ال تتوزَّع سلطة القيادة على مستويات عديدة ،حبسب آراء اؼبشاركُت ،كال
يشارؾ األفراد كلّّ من موقعو ،يف قيادة العمليَّة الًتبويَّة كتطويرىا ( )Active Agentإالَّ بشكل
جدا بأمور التعليم يف الصف كبإشراؼ مسوكلة القسم كأفراد ىيئة التنسيق .ال تعتمد
جزئي كؿبصور ن
بعضا من سلطتها للمرؤكسُت دبا يتناسب كمسوكليَّااهم
اؼبدرسة البلمركزيَّة يف القيادة ،كال ّْ
تفوض ن
أف موضوع تفويض الصبلحيَّات ال يتحقَّق َّ
اؼبمنوحة ؽبم .لذلك تعترب األطركحة َّ
ألف فبارساتو ال

تتناسب مع اؼببادئ البلمركزيَّة اليت تتبنَّاىا األطركحة .كيصف أفراد اؽبيئة التعليميَّة السلطة على َّأهنا
موزعة بل ؿبصورة بشخص مديرة اؼبدرسة .يضيف آخركف َّأهنم ال يشاركوف
تراتبيَّة كىرميَّة ،كليست َّ

مهمة تعليميَّة كانت أـ تربويَّة ،كال توفّْر اإلدارة أيَّة مناسبة ليبدم األفراد رأيهم
أبدا يف ازباذ قرارات َّ
ن
حبريَّة كبثقة.
-7.4

تطوير األفراد مهنيِّا:

يتناكؿ موضوع اؼبوشّْرين السابع عشر كالثامن عشر تشجيع القيادة اؼبدرسيَّة األفراد على
تشجع القيادة اؼبدرسيَّة
تطوير ذكااهم كاكتساب ثقافة التعلُّم اؼبستمر .برأم أفراد آّلس اإلدارمّْ ،

تطوير الذات لدل األفراد بشكل جزئي َّ
ألف ثقافة التعلُّم اؼبستمر َف تتملَّك فيهم بعد ،كَف تيصبح
اؼبوشرين ال يتحقَّق َّ
ألف تطبيقهما
لكن األطركحة تعترب مضموف ىذين ّْ
جزءنا من فبارسااهم الركتينيَّةَّ .

ال يتناسب كمواصفات ثقافة التعلُّم اؼبستمر اليت تنادم ّٔا مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت".
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تسهل القيادة االلتحاؽ بالدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة ألفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كتيلزـ األفراد
ّْ

حضور تلك اليت تنظّْمها ىيئة التنسيق داخل اؼبدرسة ،حبسب ما يوّْكده أفراد آّلس اإلدارم كأفراد
ىيئة التنسيق ،كلكن ،يبقى تطوير الذات كالتعلُّم اؼبستمر عمبلن إختيارينا ،ال تنظّْم تطبيقو القيادة
اؼبدرسيَّة حبسب تقييم يكشف حاجات األفراد اػباصة إُف التطوير .وبصر أفراد آّتمع اؼبدرسي

عمليَّة تطوير الذات كالتعلُّم اؼبستمر بربامج التطوير اؼبهٍت اليت تصلهم من اعبامعات ،كمعاىد
لتجمع الذم تنتمي إليو اؼبدرسة .تيظهر اؼبشاركات يف
التدريب احملليَّة ،كمن اؼبكتب الًتبوم ل ُّ
آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف آّلس اإلدارم يضع برامج التدريب اؼبهٍت يف متناكؿ األفراد ،كيطلب منهم
االنتساب إُف بعضهاَّ ،
كتومن اؼبواصبلت عندما يكوف عدد األفراد
كتتكفل اؼبدرسة بكلفتها اؼباديَّةّْ ،
كافينا لتأمُت سيارة أك باص ينقلهم إُف مكاف انعقاد الدكرة الًتبويَّة.

يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼبوشّْر التاسع عشر ،تيظهر آراء اؼبشاركُت َّ
أف مضمونو يتحقَّق جزئينا.
حبيث َّ
كتسهل التحاقهم
تشجع كبشكل متواصل ،تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة ّْ
أف القيادة اؼبدرسيَّة ّْ
بالدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة كداخلها .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كمعاينة الوثائق َّ
أف ىذا
التشجيع يطاؿ أفراد اؽبيئة التعليميَّة دكف سواىم ،فبل يطاؿ ىذا التطوير اإلداريُّْت مثبلن أك اؼبوظَّفُت.
كتسهل التحاقهم بدكرات تدريبيَّة خارج اؼبدرسة،
تشجع إدارة اؼبدرسة األفراد على تطوير ذكااهم ّْ
ّْ
تنوه دبجهود األفراد الفردم يف اغبصوؿ على شهادات
كلكن حبسب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،ال ّْ
جامعيَّة مثبلن ،أك اهنّْئ قباحهم ،أك تتكفَّل ببعض اؼبصاريف اؼباديَّة لنشر نتاج فكرم ما ألحد أفراد
يعرب عن تشجيع للعمل الفكرم
ؾبتمعها اؼبدرسي ،أك تقدّْـ ؽبم مكافأة معنويَّة أك ماديَّة ،أك ما ّْ
كالًتبوم.
-7.5

نظام اإلشراف التربوي ومفهوم الدعم:

وشرات العشرين كالواحد كالعشرين
عبهة موضوع نظاـ اإلشراؼ الًتبوم الذم تتناكلو اؼب ّْ
كالثالث كالعشرين ،فهو ال يتحقَّق يف اؼبدرسة ،حبسب ما توّْكده نتائج صبع اؼبعلومات .تفتقر اؼبدرسة
إُف نظاـ اإلشراؼ الًتبوم الذم يدرس اإلمكانات البشريَّة كاؼباديَّة اؼبتوفّْرة كيستثمرىا يف تطوير
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العناصر اؼبرتبطة بعمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كهبعلهم قادة يف مواقعهم كحبسب كفاءاهم .توّْكد آراء
اؼبشاركُت َّ
دكرا مشرفنا دبعناه الًتبوم الصحيح ،كال يتحقَّق حبسب مفهوـ
أف دكر القيادة اؼبدرسيَّة ليس ن

نموم الذم يتبناه "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" .تشرؼ القيادة اؼبدرسيَّة برأيهم على بعض
اإلشراؼ الت ٌ
األمور دكف غَتىا ،كمثل السهر على تنظيم اؼبناىج كتطبيق الربامج الًتبويَّة ،كالعمل على ربقيق قباح
ذبهيزا مناسبنا للحاجات
كتفوقهم يف االمتحانات الرظبيَّة ،كذبهيز األبنية التابعة للمدرسة ن
التبلميذ ي
كتشجع أفراد اؽبيئة التعليميَّة على تطوير ذكااهم كمعلومااهم حبسب ما كرد يف
كاإلمكانات اؼبتوفّْرة،
ّْ
اؼبوشّْر العشرين ،فهو من ىذه الناحية فقط يتحقَّق جزئينا .كلكن تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة أنَّو مع
غياب اإلشراؼ الًتبوم دبعناه الصحيح تغيب اعبهود للعمل على ربسُت أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة
تغيَتا
لناحية كضع األفراد أماـ حقائق تربويَّة جديدة ،كتدريبهم على مهارات تعليميَّة حديثة يربدث ن
يف سلوكهم اليومي ،كتوفّْر الفرص اؼبناسبة لتنمية مهارااهم القياديَّة.
يوّْكد الكثَت من اؼبشاركُت من األىل كالقدامى كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كالتنسيق حرص القيادة
اؼبدرسيَّة كمسوكليها على قباح التبلميذ يف اؼبدرسة كخارجها ،كيظهر ذلك برأيهم من خبلؿ إشراؾ
التبلميذ يف مباريات ثقافيَّة كعلميَّة كأدبيَّة كفنيَّة كحصوؽبم على اؼبراتب األكُف .يذكر آخركف اىتماـ
القيادة اؼبدرسيَّة بنجاح التبلميذ الباىر يف االمتحانات الرظبيَّة كحصوؽبم على درجات االمتياز لسنُت
عديدة كاحملافظة على ىذا اؼبستول من اإلقباز .يصف بعض اؼبشاركُت ،يف الوقت عينو ،فبارسات
القيادة يف اؼبدرسة بالغَت عادلة َّ
تغض النظر عن التفاكت األكاديبي اغباصل
ألهنا يف بعض األحياف ُّ
بُت شعبة كأخرل.
يعترب أفراد ىيئة التنسيق َّأهنم بدكرىم اإلشرايف يعيدكف النظر يف أىداؼ اؼبادة اليت يشرفوف
على تدريسها بشكل دكرم مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كلكن بسبب الوقت احملدكد اؼبعطى ؽبم يصعب
خصوصا ك َّ
أف عدد أفراد اؽبيئة التعليميَّة
عليهم مراقبة ربقيق األىداؼ بشكل دقيق يف الصفوؼ،
ن
التابعة إلشرافهم عدد كبَت نسبيناَّ .أما عبهة تأمُت برامج التطوير لؤلفراد فتتفاكت آراء أفراد اؽبيئة

التعليميَّة كتتناقض مع آراء ىيئة التنسيق ،فمنهم من يعترب َّ
منسقي ماديت اللغة العربيَّة كالرياضيَّات
أف ّْ
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يعمبلف فعلينا على تطوير مهارات اؼبعلّْمُت كاؼبعلّْمات حبسب حاجااهم التعليميَّة ،كينفي اآلخركف يف

اؼبواد األخرل ،كجود برامج تطويريَّة مناسبة غباجااهم.

يقوؿ بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
نقصا يف عمليَّة اإلشراؼ عبهة زبطيط األنشطة
أف ىناؾ ن
ُّ
يستجد من طرائق تدريس كأحباث تربويَّة تتناكؿ
اإلبداعيَّة كالعبلجيَّة معهم ،كعدـ إطبلعهم على ما

عمليَّيت التعلُّم كالتعليم .يعترب ىوالء َّ
كل البيعد عن أف يكوف ؽبا دكر إشرايف
أف القيادة اؼبدرسيَّة بعيدة َّ
دبعناه الًتبوم أك دكر داعم ؽبم .ال يبلك األفراد الذين ىم يف موقع القيادة كاؼبسوكليَّة ،برأم األكثريَّة

اؼبيسر ،بل سبارس دكر اؼبديرة كالرئيس كاؼبراقب
اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة ،دكر اؼبساند ك ّْ
اؼبوجو ك ّْ
كالناقد.
يقوؿ أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف األفراد الذين يف موقع السلطة كالقيادة ال يتعاكنوف مع أفراد
آّتمع اؼبدرسي الذين ينحصر دكرىم يف تنفيذ األىداؼ التعليميَّة فقط كاألكامر .كيقوؿ أحد األىل
كالقدامى َّ
أف ىمن ىم يف موقع القيادة يف اؼبدرسة ،يعملوف على ربقيق أىداؼ اؼبدرسة ،كلكن دكف

تغيَتا يف أكضاعها التعليميَّة اغباليَّة.
أف وبدثوا ن
-7.6

سياسة الدعم:

اؼبوشرين الثاين كالعشرين كالرابع كالعشرين الذم يتناكؿ موضوعهما الدعم ،فهو
يف ما يتعلَّق ب ّْ
أمر ال يتحقَّق .يوّْكد األفراد َّ
أف القيادة تراقب عن قرب أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ
التطور لديهم ،ذاؾ الدعم
كتعمل مع األفراد على قباح العمليَّة التعليميَّة ،كلكنَّها ال تدعم جهود ُّ
أحكاما
دبفهومو الًتبوم الذم تتبنَّاه األطركحة .تكمن سياسة الدعم بأف ال تيصدر القيادة اؼبدرسيَّة
ن
سريعة على األفراد كهنائيَّة قبل أف تدرس إمكانيَّة ربسُت أدائهم ،بل تبتكر كسائل اؼبساعدة لتخطي
اؼبصاعب كاؼبشاكل الفرديَّة كاعبماعيَّة .يضيف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى َّ
أف اؼبدرسة
اؼبلم بطرائق التدريس كاألمور
تفتقر إُف القائد الًتبوم الداعم الذم يتحلَّى بصفات القائد اغبقيقيُّ ،

الًتبويَّة ،كاؼبساند لؤلفراد .فما يلقونو من مديرة اؼبدرسة ،يضيف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،ىو
االنتقادات البلذعة كاؼببلحظات السلبيَّة اؼبتواصلة.
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يضيف بعض أفراد ىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كاصفُت دكر بعض األفراد الذين ىم
منسقُت كمسوكالت أقساـَّ ،أهنم ال يعتمدكف التوجيو يف عبلقااهم
يف موقع القيادة كاؼبسوكليَّة ،من ّْ
فرضا ،كال يدعموف فرؽ التعاكف اؼبهٍت
اؼبهنيَّة مع اآلخرين بل يفرضوف األمور
خصوصا الًتبويَّة منها ن
ن

( ،)Professional Collaborationكال يسمحوف ؼبرؤكسيهم بازباذ القرار أك بأخذ اؼببادرة.

موشرات عديدة يتحقَّق مضموهنا بشكل جزئي ،إالَّ َّ
في الختام ،كبالرغم من َّ
أف
أف ىناؾ ّْ
فبارسات القيادة يف اؼبدرسة تبقى بعيدة عن مبادئ القيادة التعليميَّة كالتشاركيَّة كالداعمة ،كال
تتناسب مع ما هبب أف تكوف عليو فبارسات ىذه اؼبقاربة القياديَّة من تشارؾ كتفويض كدعم .ؽبذا
ال ربقّْق القيادة يف اؼبدرسة مضموف اؼبعيار الذم يصف كيفيَّة تطبيق مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة
َّ
َّ
تليب حاجات تربويَّة
كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة .يصف الكثَت من اؼبشاركُت أف قيادة مدرستهم تدعمهم ألهنا ٌ

كتعليميَّة تيطلب منها ،كاغباؿ َّ
مفهوما خاطئنا للخدمة كللدعم كلتطبيق
أف مبط ىذا التفكَت يعكس
ن
دعما كعمل خَت تقوـ
السلطة .فاػبدمات اليت تقدّْمها القيادة اؼبدرسيَّة لؤلفراد ىي من كاجبها كليس ن
بو لوجو اهلل ،بل ييفًتض أف يكوف من تنظيمها كرؤيتها للتحسُت ،ؽبذا فدكر القيادة أف تكتشف
حاجات األفراد كتلبّْيها ،كال تنتظر كي ييطلب منها ما هبب عليها أف تقوـ بو ،إذ َّ
أف ذلك من

مواصفات خدمتها .ال يبكن لقيادة داعمة إالَّ أف ترل اػبلل كتعمل على إصبلحو ،كترل النقص
كتعمل على ربسينو ،كترل اغباجات كتلبّْيها َّ
ألف ىذا من صلب طبيعة عملها.
َّ
تصرفات إهبابيَّة سبارسها مديرة اؼبدرسة
إف ؾبموعة السلوكيَّات كلو كانت ،يف بعض األحيافُّ ،
اؼبرجوة ،كاهدؼ إُف ربسُت أداء أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كتطوير اؼبدرسة،
لتصل إُف الغايات الًتبويَّة َّ
إالَّ َّ
أف طريقة تطبيقها ال تتناسب مع مفهوـ القيادة التعليميَّة كالتشاركيَّة ،فاألسلوب الذم تتعامل بو
مديرة اؼبدرسة مع مرؤكسيها أسلوب يعكس النمط األقرب إُف البَتكقراطيَّة اؼبتشدّْدة منو إُف التشاركيَّة
كاؼبوزَّعة .ترتكز السلطة يف ي ٌد مديرة اؼبدرسة اليت تدير العمل الًتبوم ،كتنفرد بازباذ القرارات دكف أف
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تتيح الفرصة ألفراد آّتمع اؼبدرسي أف يكونوا قادة يف مواقعهم كحبسب كفاءاهم ،كدكف إشراكهم يف
موشراتو
صنع القرار ،فبَّا هبعلهم غَت جديُّْت عند تنفيذ تلك القرارات ،لذلك ييصنَّف ىذا اؼبعيار ك ّْ
على َّأهنما ال وبقّْقاف اؼبطلوب.
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الجدول رقم  :14المعيار الثامن

ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات

ال َّ
يحقق

المؤشّْرات

1

 -1تتبٌت قيادة اؼبدرسة مفهوـ سبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم.
ّْ -2
كربوؿ أفرادىا إُف خرباء يف
سبكن قيادة اؼبدرسة اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة من مواكبة ّْ
اؼبتغَتات ك ُّ
التطورات ّْ
ؾباؿ عملهم.

3

x
x

كتشجع اؼببادرات الفرديَّة ،كتكافئ اإلقبازات ،فيشعر األفراد
 -3تومن قيادة اؼبدرسة بالقدرات الشخصيَّة ّْ
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صفر

المصدر :من إعداد الباةثة

يتناكؿ اؼبعيار الثامن موضوع سبكُت أفراد آّتمع اؼبدرسي كتفويض الصبلحيَّات ؽبم من
اؼبديرين ،إنطبلقنا من فكرة َّأهنم العنصر األساس لنجاح العمليَّة الًتبويَّة يف اؼبدرسة .يعترب سبكُت
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العاملُت كتفويض الصبلحيَّات ؽبم حجر أساس يف اعبهود اؼببذكلة لئلصبلح الًتبوم .كيعٍت ذلك
نقل اؼبسوكليَّة إليهم بشكل متكافئ ،كتفويضهم السلطة إلزباذ القرارات اؼبهنيَّة اؼبناسبة اؼبتعلّْقة

بعمليَّيت التعلُّم كالتعليمّٔ ،دؼ تنفيذ ىذه اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم بنجاح .يشارؾ اؼبرؤكسوف يف سلطة

بتحمل مسوكليَّة ما ييعهد إليهم ،كبأداء كاجبات العمل اؼبوكل إليهم،
القرار من جهة ،فيلتزموف ُّ
كاستخداـ طاقااهم كإمكانيَّااهم لتنفيذ ىذا التفويض كتقييم نتائجو .فهذا التفويض ،من جهة أخرل،
ال يعفي القائد من مهامو األساسيَّة ذباه ربقُّق أىدافو ،كتيسَت أمره ،كإدارة مسَتة تطبيقو ،كمراقبة
حقيقة إقباز أعمالو حبسب اؼبتَّفق عليو ،كتوفَت ما يلزـ لتأمُت قباحو.
يتوقف قباح عمليَّة التمكُت كربقُّقها على عنصرين أساسيُت :يرتبط العنصر األكؿ بقناعة
إدارة اؼبدرسة بتطبيق فلسفة التمكُت كتفويض الصبلحيَّات للمرؤكسُت ،كيرتبط الثاين بقدرات أفراد
اؼبفوضة ؽبم كحسن استخداـ السلطة اؼبمنوحة ؽبم .يعٍت ىذا
آّتمع اؼبدرسي على ُّ
ربمل اؼبسوكليَّات َّ
َّ
التصرؼ ،ككقتنا كافينا للعمل التعاكين من
أف على إدارة اؼبدرسة أف توفّْر لؤلفراد مساحة كافية من حريَّة ُّ
جهة ،كأف تعمل على تطوير قدرااهم كتفعيل كفاءااهم من جهة أخرل.

مقومات التمكُت ،ليس فقط إُف حريَّة األفراد يف اختيار طرائق تنفيذ اؼبهاـ اؼبخطَّط
ربتاج ّْ
أيضا على تقدمي اؼبعلومات البلزمة كاؼبعرفة
تنفيذىا ّٔدؼ ربقيق األىداؼ
َّ
اؼبرجوة ،بل تشتمل ن
الضركريَّة لتحليل اؼبشكبلت ،كإهباد اغبلوؿ ،كصنع القرارات اؼبرتبطة بطبيعة عملهم .لذلك ،يرتكز

قباح عمليَّة التمكُت على سيطرة األفراد الػم َّ
مكنُت على أدائهم اػباص ،فيأخذكف اؼببادرة ،كيبتكركف
ي
تأثَتا إهبابينا على ؾبريات األمور يف اؼبدرسة.
اغبلوؿ ،كيبدعوف يف اإلقباز كيكوف لعملهم ىذا ن

كموشراتو ،أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما
تعتمد األطركحة لتقييم ىذا اؼبعيار ّْ

اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كدليل
ىي أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر نتائج صبع اؼبعلومات حوؿ موضوع سبكُت العاملُت
إستنادا إُف قراءة نتائج التقييم الواردة يف اعبدكؿ اؼبذكور أعبله.
كتفويض الصبلحيَّات أنَّو ال يتحقَّق
ن
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-8.1

مفهوم تمكين العاملين في المدرسة ودعمهم:

تبٍت القيادة
يف ما يتعلَّق دبضموف اؼب ّْ
وشرات األكؿ كالثاين كالثامن الذم يتناكؿ موضوع ّْ
اؼبدرسيَّة مفهوـ سبكُت أفراد ؾبتمع مدرستها ،كتطوير قدرااهم ،كربويلهم إُف خرباء يف ؾباؿ عملهم،
رغم َّ
أف القيادة تسعى إُف جعل أداء أفراد اؽبيئات العاملة فيها أداء فبيَّػنزا ،كتتبٌت
فهو أمر ال يتحقَّق َّ

مفهوـ تطوير قدرااهم .تثبت نتائج التقييم ،كآراء األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف مضموف

موشراتو ال يتحقَّقاف يف اؼبدرسة حبسب مفهومو
معيار "سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات" ك ّْ
العلمي الًتبوم ،كال يتناسب كتوقُّعات األطركحة يف ىذا آّاؿ .تتبٌت إدارة اؼبدرسة مفهوـ التمكُت
كتطوير القدرات ،كلكن ربصره بالدكرات التدريبيَّة اليت تنظّْمها ألفراد اؽبيئة التعليميَّة دكف سواىم،
تتضمن معلومات نظريَّة كتقنيَّات جديدة حوؿ مهنة التعليم ،كليس تدريبنا ذاتينا لتطبيق مفهوـ
كاليت َّ

القيادة التعليميَّة .يهبمع أفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق على َّ
أف اؼبدرسة تسعى إُف سبكُت العاملُت
عن طريق إجراء دكرات تدريبيَّة ،كتنظيم إجتماعات توجيهيَّة كإرشاديَّة تقوـ ّٔا مسوكالت األقساـ
اؼبنسقُت مع شركات تربويَّة تتعاكف معها ؽبذه الغاية.
ك ّْ
أيضا بالدكرات التدريبيَّة اليت تطلب اإلدارة منهم
يربط أفراد اؽبيئة التعليميَّة مفهوـ التمكُت ن
االشًتاؾ فيها ،كيضيفوف َّ
أف اؼبشاركة فيها أمر اختيارم ،فكثَت من أفراد اؽبيئة التعليميَّة يقدّْموف
األعذار كي ال يشاركوف ،كيكوف أمر تطوير الذات أمر اختيارم يتعلَّق دبزاجيَّة األفراد كبرغبتهم .يف

بعض اغباالت ،يضيف آخركف ،زبتار مسوكلة القسم بالتوافق مع مديرة اؼبدرسة أفر نادا من بينهم
للمشاركة بدكرة تدريبيَّة تعتربىا مناسبة ؽبم ،كضركريَّة لتطوير أدائهم دكف األخذ برأيهم أك دكف أم
تقييم علمي وبدّْد حاجتهم األساسيَّة .يفقد األفراد بنتيجة ىذه اؼبمارسات ،يقوؿ بعض أفراد ىيئة
التنسيق ،فرصة التمكُت اليت تطرحها األطركحة ،ليس عبهة تفويضهم الصبلحيَّات فقط ،بل عبهة
أيضا على فرصة اختبار مهارات القيادة يف موقعهم اؼبهٍت يف اؼبدرسة ،كتطوير ذكااهم
حصوؽبم ن
حبسب حاجااهم.
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يف ما يتعلَّق دبوضع اؼبوشّْرين الثالث كالرابع الذم يتناكؿ مفهوـ دعم األفراد كسبكينهم كتطوير
قدرااهم قبل ازباذ القرار بصرفهم ،تيظهر النتائج َّأهنا ال ربقّْقها اؼبمارسات اإلداريَّة بالطريقة اليت تتبنَّاىا
األطركحة .يعترب أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف الدعم موجود من قًبل أفراد ىيئة التنسيق كيتجلى ذلك من
خبلؿ اغبلقات التدريبيَّة اليت يقوموف ّٔا ،كاالجتماعات األسبوعيَّة اليت ينظّْموىا حبسب اغباجات.

ال يشرح أحد منهم االسًتاتيجيَّة اؼبعتمدة يف ربديد اغباجات ،كال يصفوف الدعم الًتبوم دبفهومو
نموم يف اإلشراؼ ( Supervision of
العلمي الًتبوم اغبديث الذم يرتكز على النهج الت ٌ

مقومات
َ .)Instruction, Glickman, 1984ف يعدّْد أحد من اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة ّْ

اإلشراؼ كالتمكُت الصحيح الذم يشتمل على التعاكف اؼبهٍت ( Professional

معا ّٔدؼ
 )Collaborationبُت أفراد ىيئة التنسيق كىيئة التدريس ،كعلى ربديد أىداؼ التعليم ن

ربسُت عمليَّيت التعلُّم كالتعليم كتطويرنباَ .ف يذكر أحد منهم مفهوـ دعم األفراد بعضهم لبعض
ّٔدؼ تطبيق مفهوـ التعلُّم الذايت اؼبستمر كالنجاح بتحقيق األىداؼ اؼبتوافق عليها ،بل وبصر ىوالء
اؼبنسق(ة) بينو كبُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كبالنيصح الذم
مهمة التنسيق بأجواء الثقة اليت يوفّْرىا ّْ
يقدّْمو لتحسُت األداء كالقياـ دبهاـ تربويَّة تعليميَّة ؿبدَّدة مرتبطة بعملهم .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف
اؼبعلّْم اعبديد كما اؼبعلّْم القدمي ال وبصبلف على الدعم اؼبطلوب حبسب ما تطرحو األطركحة ،أم

الدعم الذم هبعل من األفراد مهنيُّْت يف فبارسااهمَّ ،
فبكنُت يف كظيفتهم ،كمدعومُت لكي وبقّْقوا
النجاح فيكونوف قادة يف موقعهم .إ َّف أسلوب التعامل الذم سبارسو اإلدارة يف اؼبدرسة ذباىهم،
يضيف آخركف ،ىو اؼبراقب كاحملاسب ،أكثر منو الداعم كاؼبساند ،ؽبذا يشعر بعضهم برىبة من الذين
كيتصرفوف حبضورىا بطريقة مغايرة حُت غيأّاُّ .
يدؿ ذلك على غياب الرباط بُت
يبثّْلوف السلطة،
َّ
األفراد الذم توفّْره قيادة اؼبدرسة ،كفقداف مشاعر اإلنتماء للمجتمع اؼبدرسي.
َّأما عبهة سياسة الدعم فتيظهر معاينة الوثائق غياب التقارير اليت تكشف القيادة التعليميَّة يف

اؼبدرسة ،من خبلؽبا ،عناصر القوة كالكفاءة اؼبوجودة لدل األفراد .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة
كمعاينة الوثائق غياب اؽبيكل التنظيمي ،كدليل التوصيف الوظيفي كاكبسار دكر دائرة اؼبوارد البشريَّة
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دبديرة اؼبدرسة .يشَت بعض أفراد ىيئة التنسيق كاؽبيئة التعليميَّة إُف َّ
أف ىناؾ طاقات بشريَّة كبَتة ياهدر
يف اؼبدرسة ،كال ييستفاد من كفاءاها اؼبتوفّْرة لعدـ معرفة حقيقة كفاءات األفراد ،كلنقص يف الثقة بُت

اإلدارة كبينهم .يضيف آخركف َّ
تشجع اؼببادرات الفرديَّة كال تكافئ اإلقبازات
أف القيادة يف اؼبدرسة ال ّْ
اؼبنسقُت اليت ال
نادرا كربصر قباحهم دببادرااها ،كيلفت بعض األفراد النظر إُف قدرات بعض ّْ
إالَّ ن
تيستثمر ػبدمة العمليَّة الًتبويَّة كتطويرىا ،كيربصر مهامهم ضمن اؼبادة اليت يشرفوف عليها فقط.
اؼبوشرين اػبامس كالسادس الذم يشدّْد على أنبيَّة اؽبيكل التنظيمي
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ

كفائدتو يف التنظيم اإلدارم يف اؼبدرسة ،فهو ال يتوفَّر .تكشف معاينة الوثائق غياب التوصيف
الوظيفي كاؽبيكل التنظيمي اؼبكتوب اللذين ييظهراف مواقع األفراد كارتباط عملهم ببعضهم البعض،
كمستول السلطة كاؼبسوكليَّات ،كشبكة التعاكف يف ما بينهم ػبدمة تعلُّم التبلميذ كتطوير اؼبدرسة.

كد ّْكف عليها أظباء
ينحصر اؽبيكل التنظيمي للمدرسة بلوحة إعبلنيَّة علّْقت عند مدخل اؼبدرسة ،ي
الوظائف اإلداريَّة من مديرة اؼبدرسة ،كمسوكالت األقساـ ،كمسوكلة احملاسبة كمعاكنتيها ،كاؼبرشدة
اإلجتماعيَّة.
يعرب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة عن ضركرة أف يكوف الشخص الكفوء يف اؼبوقع اؼبناسب
ّْ
لكفاءتو ،ففي اؼبدرسة ،كحبسب تعبَتىم ،أفراد من اإلدار ّْيُت كمن اؽبيئة التعليميَّة يف موقعهم اؼبناسب
كييشهد لكفاءاهم .كالعكس صحيح ،إذ َّ
أشخاصا ليسوا يف اؼبوقع الصحيح ،يضيفوف،
أف ىناؾ
ن
يعربكف عن أسفهم لعدـ ازباذ اإلدارة
كتأثَتىم سليب على التبلميذ كعلى صورة اؼبدرسة االجتماعيَّة ،ك ّْ
أيَّة مبادرة حبقّْهم ،أك أم تدبَت ،كيعطوف أمثلة عديدة عن أفراد من اؽبيئة التعليميَّة فبن ال يزالوف
اؼبنسق عبهة ضعفهم يف إدارة الصف ،أك عدـ
يزاكلوف مهنة التعليم رغم شكاكل التبلميذ كاألىل ك ّْ
كفاءاهم .كذا ىو الوضع برأيهم مع بعض اؼبوظَّفُت الذين يشغلوف مواقع إداريَّة أساسيَّة.
يضيف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف بعض األدكار الًتبويَّة غَت كاضحة ،كغَت معلنة رظبيِّا
مهامو،
منس نقا
جديدا كلكنها َف تيعلن عن ّْ
خصوصا يف مهاـ التنسيق ،فقد جرل أف عيَّنت اإلدارة ّْ
ن
ن
يتم اختيار
اؼبنسق اؼبسوكؿ عنها بوجودىا ،إالَّ عن طريق الصدفة ،ك ُّ
كقبلت معلّْمة جديدة كَف يعلم ّْ
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منسقة للغة العربيَّة كالفرنسيَّة يف قسم الركضات ،كال ييعلن ألفراد اؽبيئة التعليميَّة عن طبيعة مهامها
ّْ
مكتوما بُت
أيضا مشرفنا تربوينا للمدرسة ،كيبقى اؼبوضوع
كدكرىا معهم بشكل رظبيّْ .
تعُت اإلدارة ن
ن
اؼبعُت ،فلم ييعلن عن دكره بوضوح للجميع كال حىت أماـ ىيئة التنسيق ،كَف
مديرة اؼبدرسة كالشخص َّ
تستفد اؼبدرسة بشكل مباشر من خربتو ككفاءتو .يعترب بعض اؼبشاركُت َّ
سبت
أف ىذه اؼبمارسات ال ُّ

بصلة إُف ما ييعرؼ دبفهوـ التمكُت ،كبنتيجتها زبسر اؼبدرسة طاقات قياديَّة كبَتة ،كيتوقَّف األفراد
عن أخذ اؼببادرات الفرديَّة البنَّاءة.
-8.2

تفويض الصالةيَّات للمرؤوسين بحسب مواقعهم:

ىبص موضوع اؼبوشّْر السابع الذم يلحظ معايَت التوظيف كإهناء عمل األفراد فهو ال
يف ما ُّ
يتحقَّق .تيظهر اؼبعلومات َّ
أف مفهوـ تفويض الصبلحيَّات ألفراد آّتمع اؼبدرسي كلّّ حبسب موقعو
كحبسب كفاءتو أمر ال يتحقَّق حبسب ما تفرضو مبادئ مفهوـ التمكُت ،كتفويض الصبلحيَّات.
جهتهم َّ
أف تفويض الصبلحيَّات ضركرم لكنَّو مشركط باؼبراقبة الدقيقة،
يعترب أفراد آّلس اإلدارم من َّ
كاإلشراؼ بنمطو التفتيشي الذم يرصد عيوب األفراد ،كتقييم األداء دبفهومها التقليدم للمحاسبة،
أف ال تفويض برأيهم دكف مراقبة جديَّة لسَت األمور كدكف ُّ
يربركف َّ
اؼبهمة كربقيق
التأكد من قباح َّ
ك ّْ
األىداؼ ،كيعتربكف َّ
بعضا من أفراد ىيئة
أف ذلك من صلب عملهم .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة أف ن
ؾبهودا من مسوكلة
التنسيق ال يطبّْقوف عمليَّة اإلشراؼ حبسب مبادئها اغبديثة ،لذلك يتطلَّب األمر ن
كسد حاجة اإلشراؼ ضمن إمكانااها احملدكدة ّٔذا آّاؿ.
القسم ؼبراقبة أدائهم ّْ

جهتهم َّ
أف صبلحيَّااهم ؿبدكدة كال تطاؿ ؾباالت ازباذ القرارات
يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق من َّ
الًتبويَّة بل ترتبط بتنظيم ؿبتول مواد التدريس كاإلشراؼ على أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كربضَت دكرة
تدريبيَّة ألفراد ىيئة التدريس داخل اؼبدرسة .يقوؿ بعضهم َّ
حصة كاحدة
أف الوقت اؼبعطى ىو َّ
ـبصصة لئلشراؼ ،كىو كقت غَت و
كاؼ ؼبراقبة عمل أفراد اؽبيئة التعليميَّة داخل الصف ،كتنظيم
َّ
مستمرة ؽبم .يعود سبب تقصَتىم
ؿبتول مادة التدريس معهم ،كربضَت دكرات تدريبيَّة كتطويريَّة
َّ
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خصوصا َّ
أف عبميع أفراد ىيئة التنسيق دك ناما
اغباصل يف ؾباؿ اإلشراؼ ،برأيهم ،إُف ضيق الوقت،
ن
كمنسقوف يف الوقت عينو.
تدريسينا ثابتنا يف الصفوؼ الثانويَّة ،فهم ّْ
مدرسوف ّْ
يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة غياب تفويض الصبلحيَّات إالَّ ألفراد ؿبدكدين ،ىم نفسهم

زبتارىم مديرة اؼبدرسة للقياـ دبهمة تربويَّة ما ،أك نشاط ثقايف ما ،كتتوقف الصبلحيَّات فور انتهاء
فسركا غياب التفويض بغياب الثقة بُت اإلدارة كأفراد اؽبيئة التعليميَّة .بالنسبة و
لبعض
النشاط ،كقد َّ
منهم َّ
اؼبنسق الذم يبلي عليهم يف كثَت من األحياف ،ما هبب
فإف تفويض الصبلحيَّات يقتصر على ّْ
عليهم القياـ بو .ينفي آخركف ىذا التصريح كيوّْكدكف َّأهنم يدركوف اؼبطلوب منهم كلكنَّهم يتشاركوف

اؼبنسق(ة) يف تنظيم مادة التدريس .ينتقد آخركف موّْكدين َّ
التصرؼ ضمن
أف ؽبم فسحة من حريَّة ُّ
مع ّْ
اؼبنسق(ة) قبل تطبيقها.
الصف كيف ؾباؿ اختيار طرائق التدريس بعد التوافق مع مسوكلة القسم ك ّْ
موشرات اؼبعيار الثامن الذم يتناكؿ موضوع سبكُت العاملُت
في الختام ،ال يتحقَّق مضموف ّْ
كتفويض الصبلحيَّات إالَّ يف ؾباؿ تنظيم الدكرات التدريبيَّة لتحسُت أداء أفراد آّتمع اؼبدرسي،
كلكنَّها بدكرىا تتحقَّق جزئينا َّ
كتتضمن
ألهنا تطاؿ فقط أفراد اؽبيئة التعليميَّة دكف سواىم من جهة،
َّ

اؼبعلومات النظريَّة كبعض التطبيقات العمليَّة ،كلكنَّها ال تطاؿ تدريب األفراد على اؼبمارسات القياديَّة
كسبكينهم يف كظيفتهم عبهة جعلهم قادة يف مواقعهم الوظيفيَّة ،من جهة أخرل .يعٍت ىذا أف تثق
كتشجعهم على اؼبشاركة يف صنع القرارات الًتبويَّة كالتعليميَّة
اإلدارة اؼبدرسيَّة بإمكانيَّات األفراد،
ّْ
كسبنحهم النفوذ لقيادة العمليَّة الًتبويَّة بشكل مهٍت ،كتنظيم و
فرص للعمل التعاكين يف ما بينهم،
فيتحولوف من منفّْذم القرارات إُف صانعيها .تبقى فبارسات توزيع السلطة كاؼبهاـ يف اؼبدرسة
َّ
نموم كمبادئ التفويض ،كال
كالتدريب اؼبهٍت ،فبارسات بعيدة َّ
كل البيعد عن مفهوـ التمكُت بنهجو الت ٌ

أبدا مع ما هبب عليها أف تكوف حبسب ما تتبنَّاه األطركحة.
تتناسب ن

موشراتو يف اؼبدرسة َّ
ال َّ
ألف فبارساتو حبسب ما يقولو اؼبشاركوف يف
يتحقق ىذا اؼبعيار ك ّْ

آّموعات اؼبرَّكزة ال ذبعل من أفراد آّتمع اؼبدرسي قادة يف مواقعهم ،كال سبنحهم سلطة إضافيَّة
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ضمن عملهم ،كال تشركهم يف صنع القرارات اؼبدرسيَّة ،كال تعطيهم إستقبلليَّة يف العمل الذم
ً
تأثَتا إهبابينا يف نواتج العمل اؼبدرسي ،كال
يقوموف بو كحريَّة إلقبازه ،كال تفسح يف آّاؿ ؽبم لييحدثوا ن
نمو اؼبهٍت الضركرم لنجاح اؼبدرسة ،ؽبذا ال وبقّْق
تيشعرىم بالتقدير كاؼبكانة اؼبهنيَّة كالفعاليَّة الذاتيَّة كال ٌ

ىذا اؼبوشّْر اؼبواصفات اليت تتبناىا األطركحة عبهة سبكُت األفراد كتفويض الصبلحيَّات ؽبم ضمن
عملهم الًتبوم كالتعليمي.
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ط -تطوير مهني مستمر وتعلُّـم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي
المؤشّْرات

ال ّْ
يحقق
1

كل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُت يف اؼبدرسة.
 -1يطاؿ برنامج التطوير اؼبهٍت ٌ

x

 -2ترتكز برامج التطوير اؼبهٍت على مبادئ نظريَّة تعلُّم الناضجُت ،كمبادئ التحفيز ،كمباذج التطوير
اؼبتطورة.
اؼبهٍت ّْ

x

 -3تستفيد برامج التطوير اؼبهٍت داخل اؼبدرسة من الكفاءات اؼبوجودة فيها.

x

 -4تنظّْم اؼبدرسة لقاءات كاجتماعات دراسيَّة ُّ
كتفكريَّة بُت أفراد اؽبيئات لتطوير اؼبهارات كربسُت
األداء ،كزبتار الدكرات التدريبيَّة اؼبناسبة ؽبذه اغباجات كفق جدكؿ زمٍت ؿبدَّد.

x

 -5يف اؼبدرسة سياسة تطوير مهٍت داعمة إلعداد أفراد اؽبيئات العاملة فيها ،كتدريبهم خارج اؼبدرسة
كداخلها ،كلتحسُت أدائهم ،كي يقوموا بفعاليَّة ،باؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة كاإلداريَّة كالوظيفيَّة كلّْها.
 -6يهبمع أعضاء اؼبدرسة على مفهوـ التعلُّم اؼبستمر كيومنوف َّ
كل كاحد منهم متعلّْ هم باستمرار
أف َّ

جزئيًا
2

x
x

كيلتزموف دببادئ تطبيقو.

كتشجعهم على التعلُّم اؼبستمر
تطور اؼبدرسة أفرادىا باستمرار علميِّا كثقافينا كمادينا كمعنويناّْ ،
ّْ -7
كالتطوير اؼبستداـ.

x

كل أفراد اؽبيئات العاملة فيها على اؼبشاركة يف الدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة
ُّ -8
ربث اؼبدرسة َّ
التطور العلمي كالتكنولوجي ،كتلحظ الناحية اؼباديَّة ككلفة االشًتاؾ
كداخلها لتحسُت أدائهم كمواكبة ُّ
يف ىذه الدكرات.

x

كل جديد من خبلؿ اؼبشاركة يف ندكات كؿباضرات كمطالعات كنتائج
 -9يواكب األفراد يف اؼبدرسة َّ
كتقارير األحباث اؼبيدانيَّة ،كالدراسات الصادرة عن اعبامعات ،كمعاينة اإلنًتنت ،كيعملوف باستمرار
على تطوير معارفهم كمهارااهم حبسب كظيفتهم.

x

 -10يي ُّ
اؼبشرؼ/اؼبنسق(ة) خطة تدريبيَّة لتطوير اؼبستول الفكرم كالعلمي ألفراد اؽبيئة التعليميَّة.
عد
ّْ
اؼبنسق(ة) دكرات تدريبيَّة ،داخل اؼبدرسة ،تنطلق من اغباجات اػباصة كاعبماعيَّة ألفراد
 -11ينظّْم ّْ

x

اؼبتنوعة ،كاستطبلع الرأم ،كاؼبشاىدات
اؽبيئة التعليميَّة (تستخلص من التقارير كاستمارات التقييم ّْ
اؼبيدانيَّة) ،تعتمد مبدأ الدعم كاإلرشاد ،كحلقات دراسيَّة ربليليَّة ُّ
تفكريَّة للوقوؼ على اؼبصاعب اليت
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x

ّْ
يحقق
3

تواجههم خبلؿ عملهم التعليمي ،فيتَّخذكف القرارات اؼبناسبة غبلّْها.
يتم بعدىا توظيفها
اؼبنسق(ة) على ؿبتول الدكرات خارج اؼبدرسة كيقارهنا باغباجات ل ُّ
 -12يطَّلع ّْ
بالشكل اؼبناسب.
 -13تلحظ اؼبدرسة الوقت الكايف الذم وبتاجو األفراد ُّ
كتسهل تطبيق عمليَّة التعلُّم
معاّْ ،
للتفكر ن

x
x

كالتطوير اؼبطلوبة منهم.

كل األفراد يف اؼبدرسة ،كىو السبيل
 -14ينبثق التطوير اؼبهٍت من برنامج التقييم الدكرم الذم يطاؿ َّ
إُف استمرار النجاح.

x

11

المجموع

3

صفر

المصدر :من إعداد الباةثة

يتناكؿ اؼبعيار التاسع موضوع التطوير اؼبهٍت اؼبستمر ألفراد آّتمع اؼبدرسي كربفيز التعلُّػم
خصوصا التعلُّم اؼببٍت على مفهوـ التعلُّم البنائي .تتَّسم عمليَّة التطوير ىذه بالشموليَّة
اؼبستداـ لديهم
ن
كل أفراد آّتمع اؼبدرسي من
أيضا َّ
إذ َّأهنا ال تقتصر على تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة فقط بل تشمل ن
نمو
قادة كإداريُت كعاملُت ك َّ
كل من يرتبط بالعمليَّة التعليميَّة .يشتمل مفهوـ التعلُّم البنائي على ال ٌ
اؼبستمر كاؼبتواصل حيث يقوـ األفراد من تلقاء أنفسهم بتطوير ذكااهم طواؿ حيااهم كفق خربااهم
موسسات اإلعداد،
كحاجات عملهم ،فبل يكتفوف باؼبعارؼ كاؼبهارات كالتقنيَّات اليت يكتسبوهنا يف َّ

بل يتقنوف أدكات التعلُّم الذايت .يىربط مفهوـ التعلُّم اؼبستمر اؼبدرسة بسوؽ اػبدمات كباقتصاد
اؼبعرفة كاستثمارىا ،كىذا يعٍت أف التعلُّم يرتبط بالعمل مباشرة ،كبتجهيز أفراد آّتمع اؼبدرسي لسوؽ
العمل اؼبطلوب حالينا كللمستقبل .ال ىبفى َّ
أف للتعلُّم اؼبستمر مردكد كبَت للفرد نفسو يف تطوير ذاتو

ُّ
أمرا صباعينا
من جهة ،كتطوير بناء عبلقاتو باآلخرين من جهة ثانية ،حبيث يصبح التعلم اؼبستمر ن
كتعاكنينا.
اهدؼ برامج التطوير اؼبهٍت إُف رفع مستول أداء أفراد آّتمع اؼبدرسي كزيادة مهارااهم
كإنتاجيَّتهم من خبلؿ توفَت اػبدمة الًتبويَّة البلزمة لتطوير كفايااهم اؼبهنيَّة جبانبيها اؼبعريف كالسلوكي،

كتزكيدىم دبجاالت التجدُّد العلميَّة كالًتبويَّة .تسَت أبعد من ذلك ،إُف إحداث رغبة لدل األفراد
حل اؼبشكبلت كالتعلُّم اؼبستمر ،كاعتماد التقييم اؼبتواصل لعملهم ّٔدؼ ربسينو
للتفتي الدائم عن ّْ
كتطويره.
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يتوزَّع التطوير اؼبهٍت على مستويات ثبلث تتناكؿ أكالن الًتبية اؼبهنيَّة اؼبرتبطة باؼبعارؼ
كاؼبعلومات كاؼبعتقدات ذباه العمل ،كتشتمل ثانينا على التدريب اؼبهٍت اؼبرتبط بتطوير اؼبهارات
كالكفايات ،يتناكؿ ثالثنا الدعم اؼبهٍت اؼبرتبط بتطوير أداء األفراد من خبلؿ اإلشراؼ على عملهم
ّٔدؼ التطوير ،كدعمهم اؼبباشر كمسانداهم أثناء العمل لنجاح عملهم كقباح تبلميذىم.

موشراتو ،أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما
تعتمد الباحثة لتقييم ىذا اؼبعيار ك ّْ
اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كدليل
ىي أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر نتائج صبع اؼبعلومات ،يف اعبدكؿ أعبله حوؿ معيار
وشرات تتحقَّق جزئينا من حيث َّ
التطوير اؼبهٍت اؼبستمر كالتعلُّم اؼبستداـَّ ،
أف إدارة
أف القليل من اؼب ّْ

ربث أفراد اؽبيئة التعليميَّة على اؼبشاركة يف دكرات التدريب اؼبهٍت اؼبتوفّْرة ،لكن يوخذ على
اؼبدرسة ُّ
ىذه الدكرات َّأهنا ال تتبلءـ كمستويات ىوالء األفراد كحاجااهم التطويريَّة .ال تطاؿ برامج التطوير
اؼبهٍت بأكثريَّتها إالَّ شروبة كاحدة من أفراد آّتمع اؼبدرسي ىم بغالبيَّتهم من أفراد اؽبيئة التعليميَّة .كال
يرسخ ثقافة الدعم كالتمكُت
نامج لئلشراؼ ّْ
يرافق برامج التطوير اؼبهٍت اؼبعتمد يف اؼبدرسة كخارجها بر ه

حل اؼبشكبلت ،كالتعلُّم اعبماعي.
معا ،كاؼبشاركة يف ّْ
كالعمل التعاكين بُت األفراد ،كالتخطيط ن

أيضاَّ ،
وشرات ،كلو َّأهنا تتحقَّق جزئينا ،ال تتناسب مع ما
أف بعض اؼب ّْ
تيظهر أدكات التقييم ن
تطرحو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،الذم ينادم بتطوي ور بنائي يعتمد الدعم كالتمكُت كالتعلُّم
موشراتو مبادئ التطوير اؼبهٍت اغبديث الذم يرتكز على نتائج
اؼبستمر .ؽبذا ال وبقّْق ىذا اؼبعيار ك ّْ
الدكرم اليت تعتمد
تقييم حاجات التطوير لدل األفراد ،كعلى إستمراريَّة التطوير بدؿ اعتماد التنظيم ى
احدا يبلئم اعبميع.
برناؾبنا ك ن
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تطوير مهني شامل:

اؼبوشرين األكؿ كالثامن الذم يتناكؿ مشوليَّة برامج التطوير اؼبهٍت اؼبعتمد
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
يف اؼبدرسة ،فهو يتحقَّق جزئينا .تيظهر آراء اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف برامج التطوير يف اؼبدرسة
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غَت شاملة َّ
اؼبوسسة الًتبويَّة جبملة أفرادىا من
كل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كال تشمل َّ
ألهنا ال تطاؿ َّ
قادة كإداريُت كعاملُت كمسوكلُت عن العمليَّة التعليميَّة .ترّْكز أغلبيَّة برامج التطوير اؼبهٍت على تدريب

أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،حبسب ما تظهره آراء اؼبشاركُت ،كيشارؾ ىوالء يف لقاءات تربويَّة تينظَّم يف

لتجمع اؼبدارس اليت تنتمي إليو اؼبدرسة ،كربظى مسوكالت األقساـ ببعض
اؼبكتب الًتبوم التابع ُّ
ضئل منها.
يتوافق اؼبشاركوف على َّ
أف إدارة اؼبدرسة تسعى إُف تطوير أفرادىا باستمرار كلكن بشكل
ربث مسوكالت األقساـ أفراد اؽبيئة التعليميَّة باستمرار على اؼبشاركة يف الدكرات التدريبيَّة اليت
جزئيُّ .

كتومن تكلفتها
تنظّْمها اؼبعاىد الًتبويَّة يف اعبامعات احملليَّة ،كيف اؼبكتب الًتبوم التابع
للتجمعّْ ،
ُّ
اؼباديَّة ،كنفقات اؼبواصبلت للوصوؿ إليها ،كما تفرضن عليهم متابعة الدكرات اليت ينظّْمها أفراد ىيئة
التنسيق داخل حرـ اؼبدرسة.
تنوه مديرة اؼبدرسة أك
يغيب التحفيز اؼبعنوم يف ىذا آّاؿ ،يضيف أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،فبل ّْ
تنوه بالشهادات اعبديدة اليت
مسوكالت األقساـ عن عدد الدكرات اليت يشارؾ ّٔا الفرد مثبلن ،كال ّْ
جرائها .رغم َّ
تشجع األفراد على اؼبشاركة
أف اإلدارة اؼبدرسيَّة ّْ
يناؽبا ،كال ب ُّ
التطور الذم يتوصل إليو من َّ

يف ىذه الربامج ،إالَّ َّ
تتم حبسب نتائج عمليَّة تقيميَّة تكشف
أف طريقة اختيارىم للمشاركة ّٔا ،ال ُّ
اغباجات ،كال حبسب مشاكرات تعاكنيَّة بُت أفراد آّلس اإلدارم كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كأفراد ىيئة
التنسيق ربدّْد اؼبوضوعات اليت هبب العمل على اكتسأّا .لذلك تعترب األطركحة َّ
اؼبوشرين
أف ربقُّق ّْ
يتم جزئينا.
األكؿ كالثامن ُّ
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أنواع برامج التطوير المعتمدة في المدرسة:

اؼبوشرين الثالث كاػبامس الذم يشَت إُف أنواع برامج التطوير اؼبعتمدة
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
يف اؼبدرسة ،كطريقة تطبيقها كاؼبواضيع اليت تعاعبها ،ال يتحقَّق حبسب مبادئ التطوير اليت تطرحها
تضمن األكؿ
قسم أفراد آّلس اإلدارم برنامج التطوير اؼبهٍت يف اؼبدرسة إُف قسمُت :ي َّ
األطركحة .ي ّْ
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تطويرا مهنينا داخل حرـ اؼبدرسة كييقسم بدكره إُف نوعُت؛ يتناكؿ األكؿ اللقاءات التعليميَّة كالدكرات
ن

تتم يف بداية
التطويريَّة اليت ينظّْمها أفراد ىيئة التنسيق بالتشاكر مع مسوكالت األقساـ ،كىي لقاءات ُّ
العاـ الدراسي كيف ختامو ّٔدؼ تصميم التوزيع السنوم كالشهرم كاألسبوعي كاليومي لفصوؿ اؼبادة،
يف ما يتناكؿ النوع الثاين احملاضرات الًتبويَّة كالندكات الثقافيَّة كدكرات استخداـ الوسائل التكنولوجيَّة
اغبديثة (كمثل استخداـ اللوح التفاعلي  ActivBoardيف ؾباؿ العمل التدريسي) ،كىي اليت
موسسة تربويَّة ؿبليَّة تعمل على تطوير اؼبعلّْمُت كالتبلميذ كاألىل.
ينظّْمها آّلس اإلدارم بالتعاكف مع َّ
يتضمن القسم الثاين من برامج التطوير اؼبهٍت الدكرات خارج اؼبدرسة.
َّ
َّأما عبهة مواضيع الندكات كاحملاضرات اؼبطركحة ،فييجمع اؼبشاركوف من أفراد اؽبيئة التعليميَّة
َّ
تليب حاجااهم اؼبعرفيَّة كالسلوكيَّة كالوظيفيَّة ،كىي مفركضة عليهم
كأفراد ىيئة التنسيق أهنا مواضيع ال ٌ
يتفرد أفراد آّلس اإلدارم يف ربديدىا بالتعاكف مع شركة تربويَّة ؿبليَّة،
كال عبلقة ؽبم يف اختيارىا ،بل َّ

مهما
غالبنا ما يكوف اختيار اؼبوضوع ،على ّْ
حد قوؽبم ،حبسب رغبة أفراد آّلس اإلدارم كما يعتربكنو ن
للمعاعبة .يعترب أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف ىذه اؼبواضيع ال تعاًف مشكبلاهم التطبيقيَّة التعليميَّة اليت
وبتاجوهنا لرفع مستول أدائهم يف الصف ،كاليت تسهم يف تقومي نشاطااهم التدريسيَّة ،كيضيفوف َّأهنم

ملزموف اؼبشاركة يف ىذه الندكات كاحملاضرات.
تيظهر آراء األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة غياب برامج التدريب أثناء اػبدمة ،كيغفل
يتم داخل حرـ اؼبدرسة .ىو برنامج منظَّم
أفراد آّتمع اؼبدرسي عن ذكر ىذا النوع من التطوير الذم ُّ

نمو يف اؼبهنة التعليميَّة كاغبصوؿ على مزيد من
يىبطَّط لو مسب نقا ،كيسهم يف سبكُت اؼبعلّْم(ة) من ال ٌ
اػبربات الثقافيَّة كالتعليميَّة كاؼبسلكيَّة ،كيرفع مستول عملييت التعلُّم كالتعليم ،كيزيد من طاقات
اؼبعلّْمُت اإلنتاجية .وبتاج ىذا النوع من التدريب إُف خطة مسبقة كاسًتاتيجيَّة كاضحة األىداؼ كىذا
ما َف تكشفو معاينة الوثائق .يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،يف ماديت اللغة العربيَّة كالرياضيات على
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لكن اؼبوَّكد َّ
أف
منسقا اؼبادتُت لتطوير األفراد ،ك َّ
كجود خطة مسبقة يف تدريبهم ،يعمل من خبلؽبا ّْ
تفصيل براؾبها غَت موثَّق خطينا.
تكشف اؼبداخبلت عن َّ
أيضا بأفراد اؽبيئة التعليميَّة
أف التدريب اؼبهٍت خارج اؼبدرسة ينحصر ن

دكف سواىم ،مع بعض الدكرات اؼبرتبطة دبسوكالت األقساـ .يصف أفراد آّلس اإلدارم القسم
يتضمن دكرات تدريبيَّة ككرش عمل حبسب
يتم خارج اؼبدرسة ،أنَّو َّ
الثاين من التطوير اؼبهٍت الذم ُّ
االختصاص ،كحبسب مادة التدريس ،تنظّْمها اؼبراكز الًتبويَّة يف اعبامعات كاؼبعاىد الًتبويَّة ،كاؼبكتب
للتجمع الذم تنتمي إليو اؼبدرسة .تيظهر آراء األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف
الًتبوم التابع
ُّ
مرات
أيضا .تكوف اؼبشاركة يف ىذه الورش َّ
مواضيع ىذه الدكرات ىي مواضيع مفركضة عليهم ن
كمرات أخرل مفركضة ،حبيث زبتار مسوكالت األقساـ األفراد للمشاركة فيها ،دكف األخذ
إختياريَّةَّ ،
برأيهم.
أيضا َّ
تومن مراجع
أف ذبهيز اؼبكتبة ،ىو خطوة تطويريَّة داخليَّة ّْ
يعترب أفراد آّلس اإلدارم ن
كمتنوعة تفيد اؼبعلّْم كتسهم يف تطويره العلمي كالعملي .يف حُت تتباعد كجهات نظر أفراد
حديثة ّْ
اؽبيئة التعليميَّة ذباه اؼبكتبة كؿبتويااها ،كال يوازم موقفهم ضباس أفراد آّلس اإلدارم ذباه اؼبوضوع،
كبالتاِفَ،ف يعترب ىوالء َّ
يعرب أفراد
أف ربديث اؼبكتبة كسيلة من الوسائل اليت تدعم تطويرىم العمليّْ .
آّلس اإلدارم كمسوكلة اؼبكتبة عن أسفهم حياؿ تقاعص األكثريَّة عن زيارة اؼبكتبة كاالستفادة من
اؼبراجع اؼبوجودة فيها.
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مفهوم التعلُّم المستمر:

وشرات الثاين كالسادس كالسابع الذم يرّْكز على مفهوـ التعلُّم اؼبستمر
ىبص موضوع اؼب ّْ
يف ما ُّ

اؼبتطورة ،فهو
إنطبلقنا من مبادئ نظريَّة تعلُّم الناضجُت ،كمبادئ التحفيز ،كمباذج التطوير اؼبهٍت ّْ
موضوع ال يتحقَّق يف اؼبدرسة .تيظهر نتائج التقييم يف ىذا آّاؿ َّ
أف ىذا اؼبفهوـ غَت متوفّْر يف
اؼبمارسات الًتبويَّة .لكن عبهة اؼبوشّْر السابع ،فهو يتحقَّق جزئينا حبيث َّ
تشجع أفراد
أف إدارة اؼبدرسة ّْ
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اؽبيئة التعليميَّة على تطوير ذكااهم كمهارااهم .لكن يوّْكد اؼبشاركوف َّ
أف برامج التطوير اؼبهٍت اؼبعتمدة ال
متنوعة ال تفيد فبارسااهم
ربفّْز التعلُّم اؼبستمر لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،بل ّْ
تزكدىم دبعلومات ّْ
التدريسيَّة بشكل مباشر .يصف آخركف برامج التطوير َّأهنا عمليَّة آنيَّة كغَت مستمرة حبيث َّأهنم
للتجمع الذم تنتمي إليو
ينتظركف برامج التدريب اليت ترسلها اعبامعات أك اؼبكتب الًتبوم التابع
ُّ
يشدد آخركف َّأهنا ترّْكز على النظريَّات النموذجيَّة كليس على التدريب العملي ،كال تربط
اؼبدرسةّْ .
اؼبعلومات اعبديدة باؼبعرفة القائمة حالينا لديهم ،كال خبرباهم كال دبمارسااهم التطبيقيَّة.
يضيف بعض أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف نوع الدكرات التدريبيَّة السائدة يف برامج التطوير اؼبهٍت
ربث األفراد على اؼبثابرة
خارج اؼبدرسة كداخلها ،ىي تلك اليت ترّْكز على التدريب َّؼبرة كاحدة ،فبل ُّ
كالبحث اؼبستمر للتطوير كالتعلُّم اؼبستداـُّ .
يدؿ ذلك على َّ
أف تنظيم برامج التطوير اؼبهٍت كنشاطاتو
يتم بشكل عفوم كآين كغَت مدركس ليكوف مقبوالن كمتناسبنا مع حاجات األفراد.
يف اؼبدرسة ُّ
يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف اؼبرحلة الثانويَّة َّ
يطور نفسو بنفسو من خبلؿ
أف اؼبعلّْم(ة) ّْ

خصوصا ك َّ
اؼبنسق(ة) يف ىذه اؼبرحلة
مطالعات كأحباث كاجتهادات فرديَّة يقوـ ّٔا،
أف العبلقة مع ّْ
ن
معدكمة أك نادرة .يضيف بعضهم اآلخر َّ
أف ال كجود لنظاـ خاص ،كال آلليات كاضحة تعمل على
يتم األمر دببادرة فرديَّة كشخصيَّة .يقوؿ بعض الذين يشاركوف يف دكرات تطويريَّة
تطوير اؼبعلّْم(ة) ،بل ُّ
خارج اؼبدرسةَّ ،أهنم َف يستخدموا اؼبعلومات اؼبكتسبة لتطوير أمور تبلميذىم التعليميَّة كالًتبويَّةَّ ،إما
سبرسهم على تطبيقها بشكلها الصحيح ،أك لرفض إدارة القسم من تطبيقها حبجة َّأهنا ال
لعدـ ُّ
حد تعبَتىم.
تتناسب كحاجات التبلميذ ،على ّْ
التمرس على الكفايات الًتبويَّة
يومن األفراد بأنبيَّة التجدُّد ك ُّ
التطور لناحية اكتساب اؼبعارؼ ك ُّ
كاؼبمارسات التعليميَّة كالتعلُّم اؼبستمر ،كيعتربكف َّ
يتحسن أداءه بل
نمو مهنينا ال َّ
أف اؼبعلّْم الذم ال ي ٌ
يتدَّن إنتاجو ،كيضعف تأثَته على تبلميذه كتنعدـ ثقتهم بو .تعكس آراؤىم ،يف اغبقيقة ،عكس ما

يبارسونو ؽبذا تعترب األطركحة َّ
أف التعلُّم اؼبستمر الذم ىو هنج حياة ( )life styleال يتحقَّق يف بيئة
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يعرب أفراد آّلس اإلدارم أسفهم إلنعداـ الرغبة لدل أكثريَّة األفراد من اؼبشاركة يف الدكرات
اؼبدرسةّْ .

التدريبيَّة كالندكات كاحملاضرات ،ك َّأهنم ىبتلقوف اغبجج كي ال يشاركوا يف الدكرات التدريبيَّة خارج
اؼبدرسة .يوّْكدكف َّأهنم ال يشاركوف يف الندكات كاحملاضرات من تلقاء أنفسهم بل تفرض مسوكالت
كزبَتىم يف تلك
األقساـ على أكثريَّة أفراد اؽبيئة التعليميَّة اؼبشاركة فيها إذا أيجريت يف اؼبدرسةّْ ،
خصوصا إذا ابتعد مكاهنا
اؼبنظَّمة خارجها .قليلوف ىم األفراد الذين يشاركوف يف الدكرات التدريبيَّة
ن

عن مكاف إقامتهم ،كعلى العكس يكوف اإلقباؿ عليها جيّْ ندا إذا أقيمت يف اؼبدرسة ،كيعطوف مثبلي
على ذلك تلك الدكرة التدريبيَّة على استعماؿ اللوح التفاعلي " "Active Boardاليت نظَّمتها
اإلدارة يف حرـ اؼبدرسة ،كدكرة أخرل على مدار سنتُت لكيفيَّة استعماؿ برامج الكومبيوتر األساسيَّة
كبَتا.
فقد كاف اإلقباؿ عليها ن
َّأما عبهة موضوع اؼبوشّْر التاسع الذم يرّْكز على أنبيَّة أف يواكب األفراد جديد الًتبية،
كيشاركوف يف ندكات تربويَّة كؿباضرات ،كيطَّلعوف على نتائج التقارير كاألحباث كالدراسات ،كيبحثوف
أيضا ال يتحقَّق.
يف صفحات اإلنًتنت لتكوين اؼبعارؼ اعبديدة كلتطوير مهارااهم الوظيفيَّة ،فهو ن
يوّْكد بعض األفراد َّأهنم يعتمدكف اؼبطالعات الفرديَّة إلغناء معلومااهم الًتبويَّة كفبارسااهم التعليميَّة.
لكن حبسب اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،فهذا سلوؾ فردم ال يسلكو صبيع أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كَف
اؼبوسسة الًتبويَّة.
يتحوؿ بعد إُف فبارسات مهنيَّة يتطلَّبها نظاـ َّ
َّ
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سياسة الدعم واإلشراف التربوي:

َّأما عبهة مضموف اؼبوشّْر الرابع عشر الذم يتناكؿ موضوعو تنظيم دكرات تدريبيَّة ألفراد
آّتمع اؼبدرسي إنطبلقنا من دراسات ميدانيَّة تقيميَّة ،فهو مبدأ تربوم غَت متوفّْر يف اؼبدرسة .تكشف
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
يتم كفق خطة مسبقة تقييّْم األداء كتكشف
أف التدريب اؼبهٍت يف اؼبدرسة ال ُّ
اغباجات ،كتدرس كاقع ظركؼ األفراد الثقافيَّة كالتعليميَّة كالعلميَّة كالتطبيقيَّة كالعمليَّة ،كال تنظَّم كفق
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اسًتاتيجيَّة كاضحة ربدّْد آليَّة التنفيذ .ال يعمل بالتاِف ،التدريب اؼبهٍت يف اؼبدرسة على تأىيل أفراد
آّتمع اؼبدرسي كعلى تطوير كفايااهم ألنَّو ال ينطلق من حاجااهم اؼبهنيَّة اغباليَّة.
يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف إدارة اؼبدرسة ال تنظّْم بالتعاكف مع الكوادر التعليميَّة اؼبتوفّْرة يف
اؼبدرسة ،كانطبلقنا من نتائج الدراسات اؼبيدانيَّة التقيميَّة ،دكرات تدريبيَّة تليب اغباجات احملليَّة .يضيف
أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف التطوير اؼبهٍت يف اؼبدرسة ال ينبثق من آليات تقيميَّة دكريَّة تطاؿ أفراد آّتمع
اؼبدرسي كتدرس أكضاعهم اغباليَّة ،كال يتحقَّق مفهوـ التطوير اؼبهٍت حبسب ما تنادم بو مبادئ
نموم يف اإلشراؼ كالدعم كالقيادة
"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" الذم تتبناه األطركحة ،كال حبسب النهج الت ٌ

قر آّلس اإلدارم كأفراد ىيئة التنسيق َّ
أف التقييم
التعليميَّة ( .)Supervision of Instructionي ُّ
قائم على نتائج التبلميذ ،كأحيا نا على أداء بعض اؼبعلّْمُت فقط ،كلكن ال يوجد أيَّة استمارة تقييميَّة

لربامج التطوير اؼبهٍت الداخليَّة أك اػبارجيَّة منها .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة بدكرىم عدـ كجود آليَّة

تقييم كاضحة لربامج التطوير اؼبهٍت ،كعدـ كجود استمارة لتقييم الدكرات أك النشاطات أك
اإلجتماعات أك حىت األفراد بل يقتصر األمر على رفع تقرير كصفي ؼبديرة اؼبدرسة يصف النشاطات
اؼبوزعة .يكوف التقييم أحيانا ،شفويِّا ،كجوابنا على
اليت يقوموف ّٔا خبلؿ الدكرة مرف نقا بالنصوص َّ
اؼبنسق(ة) .توّْكد معاينة الوثائق اؼبرتبطة بالتقييم
سواؿ عفوم من مديرة اؼبدرسة أك مسوكلة القسم أك ّْ
يتم من خبلؽبا تقييم الوضع الًتبوم السائد الذم يسهم يف ربديد نقاط
غياب اؼبعايَت الواضحة اليت ُّ
القوة لدعمها ،كنقاط الضعف لتحسينهأّ .ذا يفقد برنامج التطوير اؼبهٍت يف اؼبدرسة العنصر
أبدا تقييم معارؼ
األساس الذم من شأنو أف وب ّْدد اغباجات اػباصة إُف التطوير .كما أنَّو ال ُّ
يتم ن
األفراد كال أدائهم ّٔدؼ ربديد حاجااهم لدكرات تدريبيَّة مناسبة ؽبم ،يقوؿ أفراد ىيئة التنسيق.
-9.5

دور المشرف بالتطوير المهني:

اؼبوشرين الرابع كالثالث عشر الذم يشَت إُف أنبيَّة اللقاءات الدراسيَّة
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
اعبماعيَّة التعاكنيَّة اليت ييفًتض أف ينظّْمها أفراد ىيئة التنسيق كاإلشراؼ كي تساعد األفراد على تطوير
ذكااهم فهي غَت متوفّْرة ،كال تتحقَّق يف اؼبدرسة .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة غياب اللقاءات
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كاالجتماعات ال ُّ
تفكريَّة بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة لتطوير اؼبهارات كربسُت األداء ،كتوّْكد معاينة الربنامج
اليومي غياب و
جدكؿ زمٍت ثابت ضمن الدكاـ اليومي ؽبذه الغاية.

اؼبنسق،
َّأما عبهة اؼب ّْ
وشرات العاشر كاغبادم عشر كالثاين عشر اليت تلقي الضوء على مهاـ ّْ
فهي أمور ال تتحقَّق يف اؼبدرسة حبسب مواصفات دكر اؼبشرؼ اليت وبدّْدىا "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت".
َّ
نموم"
يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق أهنم ال يعدّْكف أم برنامج تطويرم يف اؼبدرسة دبعناه "اإلشرايف الت ٌ
( .)Supervision of Instructionيوّْكد بعض أفراد ىيئة التنسيق عدـ كجود برنامج دبعناه
العلمي اؼبربمج مسب نقا يرتكز على حاجات أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،بل يقتصر الربنامج التطويرم اؼبوجود

اؼبنسق(ة) اؼبعٍت تتعلَّق بأمور اؼبادة التعليميّْة كبكيفيَّة تنظيم أىدافها
على اجتماعات تربويَّة مع ّْ
حبد ذااها كلكنَّها من جهة،
لتطبيقها يف الصف .يصف بعضهم دكرات التدريب اؼبهٍت َّأهنا جيّْدة ّْ
إختياريَّة إذ ىبتارىا األفراد حبسب رغبتهم الشخصيَّة كليس حبسب دراسة علميَّة ربدّْد حاجااهم
يتم تقييم نتائجها حبسب مكتسبات اؼبعلّْم(ة) كال حبسب نتائج التبلميذ
إليها ،كمن جهة أخرل ،ال ُّ
األكاديبيَّة كالتعليميَّة.
بعض من أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف اػبلل يكمن يف غياب الدراسات اؼبيدانيَّة للواقع اليت
يعترب ه

ربدد األمور الًتبويَّة كاإلداريَّة كالتعليميَّة اليت ربتاج إُف إعادة النظر فيها كإُف تطويرىا،
من شأهنا أف ّْ

كينفوف أف يكوف ىذا األمر من صبلحيَّات كظيفتهم .يضيف بعضهم َّ
أف صبلحيَّااهم تنحصر يف
اؼبادة َّ
حصة كاحدة
برؾبة منهاج َّ
جدا ،حبيث ال يبلكوف غَت َّ
ألف مهامهم ؿبصورة بوقت ؿبدَّد ن
يعرب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة استياءىم حوؿ عدـ استفاداهم من
تدريسيَّة يستخدموهنا للتنسيقّْ .
كجود ىيئة التنسيق يف اؼبدرسةَّ ،
ألف عمل أفرادىا ينحصر يف تنظيم اؼبادة فبل يزكركهنم يف الصف
نادرا ،كما يقوموف بو فعلينا
ن
أبدا ،إالَّ إذا طلبت منهم اإلدارة ذلك ،كال يطَّلعوف على دفاتر التبلميذ إالَّ ن
ليس ىو ما ييعرؼ باإلشراؼ كالدعم بل ىو تنسيق ؿبدكد للمادة.
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-9.6

تنظيم دورات التطوير المهني داخل المدرسة وخارجها:

َّأما عبهة تنظيم الدكرات التدريبيَّة كربديد برامج التطوير داخل اؼبدرسة ،فبل يقوـ ّٔا أفراد
ىيئة التنسيق حبسب ما تصفو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" .يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف ال رأم ؽبم
يف تلك الربامج اليت تأيت من اؼبعاىد الًتبويَّة كاعبامعات األكاديبيَّة ،كاليت تنحصر مواضيعها دبا
للتجمع .لذلك ،ال
تنظّْمها معاىد التنشئة ككليَّات الًتبية يف اعبامعات احملليَّة كاؼبكتب الًتبوم التابع ُّ
يربدَّد مواضيعها حبسب حاجات أفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة يف اؼبدرسة ،كال تتناكؿ مواضيع
كتطور أفكارىم الًتبويَّة حبسب ما يصفو األفرادَ .ف تكشف
متطورة ّْ
توسع آفاقهم العلميَّةّْ ،
جديدة ّْ
يتم ذلك
معاينة الوثائق عن أيَّة كثيقة تفيد عن كجود برنامج مع ٌد يف اؼبدرسة للدعم كالتطوير ،بل ُّ
عفوينا كحبسب نشاطات التدريب اليت ترسلها اعبامعات كمعاىد اإلعداد كاؼبكتب الًتبوم التابع
للتجمع .يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف أفراد ىيئة التنسيق ينظّْموف معهم بعض اللقاءات
ُّ
يدرسوهنا يف هناية العاـ الدراسي كيف بدايتو ،كتعاًف مواضيعها
التوجيهيَّة كاإلرشاديَّة اؼبرتبطة باؼبادة اليت ّْ
نادرا ما تعاًف ىذه
أمورا تربويَّة عامة كشاملة ترتبط باؼبادة أك بطرائق تدريسها .يضيف آخركف أنَّو ن
ن
اللقاءات مشكبلت كاقعيَّة يواجهها أفراد اؽبيئة التعليميَّة خبلؿ تدريسهم اؼبادة.
توّْكد معاينة الوثائق َّ
أف ىناؾ لقاءات تدريبيَّة متواصلة يف بعض اؼبواد كالرياضيَّات كاللغة
لكن براؾبها غَت موثَّقة ،كما تيثبتو معاينة الوثائق ىو تصميم لنشاطات الدكرةَّ .أما يف باقي
العربيَّة ك َّ
اؼبواد ،فينظّْم أفراد ىيئة التنسيق لقاءات ليوـ كاحد يف شهر أيلوؿ قبل بدء العاـ الدراسي ،كيوـ آخر
تقييما سر نيعا شفويِّا للعاـ اؼبنصرـ ،كبرؾبة
يف شهر سبٌوز عند انتهاء العاـ الدراسي ،كيطاؿ موضوعها ن
اؼبادة للعاـ القادـ ،كىذا ال ييعترب خطَّة للتطوير اؼبهٍت دبفهومها العلمي.
َّ

تبُت
اؼبنسق(ة) على ؿبتول الدكرات خارج اؼبدرسة كمقارنتها باغباجات ي َّ
يف ما ُّ
ىبص اطّْبلع ّْ

أف مضموهنا غَت متوفّْر يف اؼبدرسة بدليل َّ
من خبلؿ آراء األفراد يف آّموعات اؼبرَّكزةَّ ،
اؼبنسق
أف دكر ّْ

يقتصر على برؾبة منهاج اؼبادة ليس إالَّ ،كعلى توزيع مضموف اؼبنهاج توز نيعا سنوينا كفصلينا كشهرينا
كأسبوعينا كيومينا بالتعاكف مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة .ال يطَّلع على أم برنامج من برامج التدريب اؼبهٍت
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أم دراسة ربصي
كيقارهنا حباجات اؼبعلّْمُت اػباصةَ .ف تكشف معاينة الوثائق ،يف الواقع ،عن ّْ
اغباجات كربدّْد الثغرات أك تصف الكفاءات ّٔدؼ إنشاء برنامج تطويرم ؽبا .تلحظ اإلدارة ساعة
اغبرة ،كضمن الدكاـ اؼبدرسي لتستخدمها يف التنسيق.
كاحدة من ساعات أفراد ىيئة التنسيق َّ

يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف آّلس اإلدارم ىو من ينظّْم برامج التطوير ،كيبليها عليهم،

كىبتار اؼبشاركُت فيها ،كيلحظ الناحية اؼباديَّة ككلفة االشًتاؾ يف ىذه الدكرات .حقيقة األمر ،توّْكد
معاينة الوثائق اؼبرتبطة ّٔذه الدكرات َّأهنا ليست بربامج تطوير مهٍت بل تندرج ربت ؾبموعة
النشاطات الًتبويَّة اليت يقوـ ّٔا آّلس اإلدارم .ما يصفو أفراد اؽبيئة التعليميَّة أنَّو برنامج التطوير ىو

يعرؼ باغباجات ،كوبدّْد
أقرب إُف النشاط الًتبوم منو إُف الربنامج ،حبيث يفتقد إُف تصميم منظَّم ّْ
أيضا ،إُف َّ
أف
األىداؼ بوضوح ،كيضع آليَّة عمليَّة لتحقيقها كمن مثَّ تقيّْيم نتائجها .يشَتكف ن
وسسات الًتبويَّة ترسل ىذه الربامج كدعوات للمشاركة فيها كربدّْد صفة األفراد اؼبدعويُّْت إليهاَّ .أما
اؼب َّ
تعُت ىي من
إدارة اؼبدرسة ،يضيفوف ،فبل تصنّْفها حبسب حاجات األفراد بل تًتؾ االختيار ؽبم أك ّْ
يشارؾ فيها .كمع َّ
أف اؼبواضيع اؼبطركحة بنَّاءة كمفيدة ،يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة أنَّو ينقصها الناحية
التطبيقيَّة كاؼببلحقة اؼبيدانيَّة ،فليس ىناؾ من يبلحق تطبيقها يف الصفوؼ ال أفراد آّلس اإلدارم،
كال أفراد ىيئة التنسيق .يصف آخركف مواضيع برامج التطوير اؼبهٍت خارج اؼبدرسة َّ
أف جزءنا منها
يناسب عملهم التعليمي ،كاعبزء اآلخر ال يبت إليو بصلة ،كال يرتبط بعملهم التعليمي اؼبباشر ،بل
يرتبط بآّاؿ الثقايف العاـ .يقوؿ آخركف َّأهنم يتعلَّموف أشياءن جديدة يف الدكرات خارج اؼبدرسة،
كلكن ال تسمح ؽبم إدارة القسم بتنفيذ بعض منها يف الصف .يهبمع اؼبعلّْموف كأفراد ىيئة التنسيق َّ
أف
كل دكرة تدريبيَّة يشاركوف فيها ،إالَّ أنَّو
اؼبشاركُت يقدّْموف تقر نيرا مرف نقا باؼبستندات ؼبديرة اؼبدرسة بعد ّْ

كخربا ؼبديرة اؼبدرسة كيكوناف دبثابة الدليل القاطع ؼبشاركتهم الفعليَّة
ال ييستفاد منها بل تبقى ن
علما ن
فيها .تكشف معاينة الوثائق عن كجود دعوات كتعاميم تدعو فيها اإلدارة األفراد إُف اؼبشاركة بندكات
أيضا ،على لوح اإلعبلنات يف
ثقافيَّة ،ؿباضرات تربويَّة كلقاءات تقوـ ّٔا َّ
موسسة تربويَّة ؿبليَّة .ذبد ن
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اؼبخصصة ألفراد اؽبيئة التعليميَّة ،برامج الدكرات التدريبيَّة اؼبختلفة من جامعات
غرفة االسًتاحة
َّ
للتجمع ليختار منها األفراد.
عديدة ؿبليَّة ،كمن اؼبكتب الًتبوم ُّ
نمو كالتطوير اؼبهٍت ألفراد آّتمع اؼبدرسي قليلة كإف توفَّرت فهي غَت
في الختام ،إ َّف فرص ال ٌ

فعالة ألسباب عديدة يذكرىا اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة ،كتكشفها معاينة الوثائق كاؼبشاىدات
َّ
اؼبيدانيَّة .خبلصة القوؿ ،أ َّف اؼبوشّْر التاسع الذم يتناكؿ موضوعو التطوير اؼبهٍت اؼبستمر كالتعلُّم
موشراتو يف اؼبدرسة حبسب ما تتطلَّبو
اؼبستداـ اؼببٍت على مفهوـ تعلُّم الناضجُت ،معيار ال تتحقَّق ّْ

نموم لئلشراؼ كالدعم الًتبوم .يظهر ذلك من خبلؿ شكليَّة
مبادئ آّتمع اؼبدرسي كالنهج الت ٌ
التدريب الذم ينحصر يف ما تقدّْمو معاىد اإلعداد ،كعدـ مبلءمتو احتياجات اؼبعلّْمُت كاؼبعلّْمات
نمو كالتطوير اؼبهٍت ،كعدـ تطويرىا لقدرااهم
التعليميَّة ،كعدـ إشباع مواضيعو احتياجات األفراد لل ٌ
العلميَّة كمهارااهم التعليميَّة .عبلكة على ذلك ،ينحصر التطوير اؼبهٍت يف اؼبدرسة بإعداد أفراد اؽبيئة
التعليميَّة دكف سواىم ،حبيث ال يطاؿ الربنامج ال أفراد آّلس اإلدارم ،كال أفراد ىيئة التنسيق ،كال
اإلداريُت أك اؼبوظَّفُت.
كنوزعها على
نستخلص األسباب اليت تعيق قباح برنامج التطوير اؼبهٍت اؼبستمر يف اؼبدرسةّْ ،
َّ
يليب حاجات أفراد آّتمع
الشكل التاِف :يتعلق أكؽبا دبضموف الربامج ذااها كدبستواىا الذم ال ٌ
اؼبدرسي اػباصة ،كبضعف اؼبعلومات اليت تقدّْمها عبهة تطويرىم .يرتبط ثانيها بالتنظيم اإلدارم يف
اؼبدرسة الذم ال يعتمد اػبطة التقييميَّة دبفهومها التطويرم يف إعداد برامج التطوير اؼبهٍت ألفراد
نموم لؤلفراد ،كغياب الرؤية اؼبستقبليَّة
آّتمع اؼبدرسي ،كافتقارىا إُف قيادة قويَّة داعمة دبفهومها الت ٌ
نمويَّة ،كالذم يغض النظر عن اغبوافز اؼباديَّة كاؼبعنويَّة .يتعلَّق ثالثها
ؼبفهوـ التطوير اؼبهٍت كأىدافو الت ٌ

باألفراد الذين ىبافوف التغيَت ،كيعارضونو بسبب ما وبملو من اهديدات غبيااهم الركتينيَّة ،كعادااهم
اليوميَّة ،كيشعرىم بعدـ األماف من الغوص يف آّهوؿ ،كجهلهم ؼبفهوـ التعلُّم الذايت اؼبستمر كفائدتو،
كالذين ال يبلكوف الرغبة يف العمل اعبماعي الذم يضمن مسانبة اعبميع اليوميَّة يف إحداث التغيَت
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كالتطوير كربسُت األداء ،لنقص لديهم يف الكفاءات البلزمة للتطوير ،كلربطهم التطوير اؼبهٍت بالًتقيَّة
الوظيفيَّة كاؼباديَّة فقط.
َّ
نموم ،ىي أف ييكسب
إف الفائدة َّ
اؼبرجوة من كجود برنامج للتطوير اؼبهٍت اؼبستمر دبفهومو الت ٌ
كل فرد من
األفراد َّقوة ذاتيَّة ،كمركنة يف معاعبة األمور اؼبتعلّْقة بعملهم اليومي ،كأف وبمل بالتاِفُّ ،
مبوه كربسُت أدائو ّٔدؼ ربسُت ذاتو كتطوير اؼبدرسة.
أفراد آّتمع اؼبدرسي ،مسوكليَّة ٌ
.10
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موةد
ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ
المؤشّْرات

ال ّْ
يحقق

يقترب

ّْ
يحقق

1

2

3

 -1للمدرسة هنج تشاركي ملموس كمعركؼ يف ازباذ القرارات ،كدرس اؼبشكبلت.

X

 -2تتكامل أدكار األفراد يف اؼبدرسة كتسود عبلقااهم الثقة كالصدؽ كاالنفتاح.

X

يودم العمل التعاكين يف اؼبدرسة إُف اكتشاؼ مواىب األفراد كاستخدامها حيث تدعو اغباجة.
ٌ -3

X

اؼبوحدة ،كرسالتها كأىدافها اؼبشًتكة يف
 -4يف اؼبدرسة مناخ تعاكين مناسب للعمل اعبماعي ،يقود رؤيتها َّ
عمليَّيت التعليم كالتعلػُّم.
يطور مهارات التواصل كاالنفتاح كاغبوار كاؼبناقشة كالتفكَت كتبادؿ
مبلئما ّْ
 -5توفّْر اؼبدرسة ن
مناخا تعاكنينا ن
األفكار كاؼبشاركة كاالكتشاؼ ك ُّ
التفكر كالتعلُّم.
 -6تومن اؼبدرسة َّ
كل فرد مسوكؿ عن تعلُّمو كتعلُّم اآلخرين.
أف التعلُّم كالتطوير مسوكليَّة فرديَّة كصباعيَّة ،ك ُّ
معا مسوكليَّة تعلُّم صبيع التبلميذ كقباحهم.
 -7ربمل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ن
 -8يدرؾ أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كالتبلميذ َّ
معا أك
أف قباح العمل التعاكين يعٍت َّأهنم سينجحوف ن
معا.
سيفشلوف ن

X
X
X
X
X

 -9يوفّْر النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة ظركؼ التعاكف بُت األفراد.

X

تشجع أنظمة اؼبدرسة كضوابطها أفراد اؽبيئات العاملة فيها على تطبيق مفهوـ التضامن كالعمل الفريقي
ّْ -10
اعبماعي كالتعلُّم اؼبستمر.

X

حل النزاعات ،كبلورة اؼبشاكل ،كسبكُت
ّْ -11
تدرب اؼبدرسة األفراد على تطبيق مهارات العمل الفريقي يف ٌ
مهارات فن التواصل.

X

 -12يتعاكف األفراد يف اؼبدرسة يف ما بينهم بركح الوحدة ال اؼبنافسة ،كيتشاركوف النصح كاؼبساعدة كالدعم،
كيًتابط عملهم كًتابط حلقات السلسلة ،فتتكامل أدكارىم يف إحداث التطوير.

X

اؼبنسقات
اؼبنسقُت ك ّْ
 -13يرتكز عمل التنسيق يف اؼبدرسة على العمل اعبماعي كيعطي فرصة للتضامن بُت ّْ
كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كينتج عنو عمل تربوم أفضل كقباح أكاديبي مضموف ،كمن خبللو يساعد ذكك اػبربة
التعليميَّة الطويلة من ىم مبتدئوف كيرشدكهنم إُف األفضل.

X

بعيدا عن اعبدؿ
 -14يتعاكف األفراد على معاعبة اؼبواضيع اؼبطركحة كمناقشتها يف ما بينهم دبوضوعيَّة ،ن

X
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كاالنفعاؿ كاالستنتاجات غَت الناضجة كاػببلؼ.

تتوحد جهود التعاكف كالتضامن بُت أفراد اؽبيئات يف اؼبدرسة كاإلدارة كاألىل ،من أجل ربقيق ىدؼ تعلُّم
َّ -15
كتفوقهم كبالتاِف تطوير مستول اؼبدرسة األكاديبي.
صبيع التبلميذ ُّ
المجموع

X

13

2

صفر

المصدر :من إعداد الباةثة

موحد ،يتطلَّب تكوين ىذا الفريق يف
يتناكؿ اؼبعيار العاشر موضوع إنشاء فريق عمل تعاكين َّ
اؼبدرسة ،أكالن ،إنشاء نظاـ ربفيزم يرتكز على اعبماعة كليس على الفرد ،كثانينا ،توفَت مناخ للعمل
معا مريح بعيد عن التوتُّر يتيح لؤلفراد االستمتاع بالزمالة كاؼبرافقة كاؼبشاركة فيشعركف باالنتماء
ن
كاؼبسوكليَّة اؼبشًتكة .يتطلَّب ثالثنا العمل على دمج القدرات كاإلمكانات لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي
يف فريق كاحد متكامل األدكار ّٔدؼ توظيفها لتحسُت أداء اؼبدرسة الًتبوم .يتألَّف فريق التعاكف
اؼبهٍت ( )Professional Collaborationمن ؾبموعة أفراد ذبمعهم حالة كظيفيَّة متقاربة،
معا بانسجاـ ،كانفتاح،
كتربطهم أىداؼ ؿبدَّدة كمشًتكة ،كتتكامل أدكارىم يف ما بينهم ،كيعملوف ن
كبتفاعل إهبايب ،كبتنسيق مستمر ،كدبركنة حبيث يكونوف ىم اؼبسوكلُت عن ربقيق النجاح يف اؼبدرسة.
يتميَّز الفريق التعاكين جبملة من اػبصائص تساعده على النجاح ،كتتَّصف عبلقات أفراده يف
ما بينهم بعدد من الصفات كالثقة كاالحًتاـ كالتعاكف كالدعم كالشراكة .يرتكز اػببلؼ لو حدث
كل و
على اؼبوضوعات كليس على األفراد َّ
يتفهم دكره كيتقبَّلو كيعمل دبوجب مقتضياتو .تتدفَّق
فرد َّ
ألف ُّ
اؼبعلومات يف ما بُت أفراد الفريق التعاكين بوضوح كبدقة كحبريَّة يف االذباىُت اؼبعاكسُت األسفل
كاألعلى ،أم من أفراد آّتمع اؼبدرسي إُف اإلدارة كالقيادة ،كمن القيادة إُف أفراد آّتمع اؼبدرسي،
لتحقيق األىداؼ الًتبويَّة كالتعليميَّة اؼبطلوبة .كما زبتفي مظاىر اؼبنافسة السلبيَّة كالنفوذ كالصراعات
من بُت األفرادَّ ،
ألف قرارات الفريق تكوف مستندة إُف معلومات ؿبدَّدة ،كإُف مناقشة صروبة كتعبَت
عن اآلراء كاألفكار صادؽ ،فيتوافق اعبميع عليها كيلتزموف ّٔا .ما يبيّْز ىذا الفريق التعاكين الرقابة
الذاتيَّة اليت تصَت ركتيننا حياتينا يساعدىم على قياس مستول فعاليَّة أدائهم الًتبوم.
التفرد كربقيق
ّْ
يودم التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationإُف تغيَت ذىنيَّة ُّ
كل فرد مسوكالن عن قباحو كقباح اآلخرين .كما
التعاكف كاؼبشاركة بُت األفراد كالتعلُّم ن
معا حبيث يكوف ٌ
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فرحا يف مساندة بعضهم البعض لتحقيق
ُّ
وبث ىذا العمل األفراد على العمل ن
معا ،كيبعث فيهم ن
األىداؼ بركح الوحدة ال اؼبنافسة ،كاالعتماد على القدرات كاؼبواىب اؼبشًتكة لديهم من أجل
أيضا عن التعاكف اؼبهٍت يف
ربسُت األداء ،كبالتاِف تطوير اؼبدرسة ّْ
كمكونااها .كمن الفوائد اليت تنتج ن
فعاؿ.
يتم ازباذىا دبسوكليَّة مشًتكة ،كبالتزاـ صباعي َّ
اؼبدرسة ،تعود عبهة القرارات اليت ُّ
كموشراتو ،أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما،
تعتمد األطركحة لتقييم ىذا اؼبعيار ّْ
اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل
ىي أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر نتائج التقييم يف اعبدكؿ اؼبذكور أعبله َّ
أف
موشراتو ال يتحقَّقاف حبسب مبادئ العمل
موحد" يف اؼبدرسة ك ّْ
اؼبعيار "إنشاء فريق عمل تعاكين َّ
التشاركي الذم تنادم بو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" اليت تتبناىا األطركحة .توّْكد نتائج صبع
اؼبعلومات َّ
أف العمل الفردم ،كاؼببادرات الشخصيَّة نبا سيّْدا اؼبوقف كليس العمل الفريقي التعاكين.
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مفهوم "التعاون المهني" :Professional Collaboration

َّ
إف اؼبوشّْر األكؿ الذم يوّْكد ّْ
خصوصا عبهة درس اؼبشكبلت
هنج تشاركي
ن
أف هنج اؼبدرسة ه
معا ،ال يتحقَّق حبسب ما توّْكده آراء اؼبشاركُت يف
الًتبويَّة كالتعليميَّة ،كازباذ القرارات غبلّْها ن
آّموعات اؼبرَّكزة .تتوافق صبيع نتائج التقييم َّ
أف النهج اؼبعتمد يف اؼبدرسة هنج أقرب إُف البَتكقراطيَّة
اؼبتشدّْدة منو إُف التشاركيَّة كالتعاكنيَّة .يتجلَّى ىذا النهج ،حبسب ما يوّْكده أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة

اؼبوجو يف ازباذ
التنسيق كاألىل كالقدامى،
خصوصا يف اؼبمارسات القياديَّة اليت تعتمد النهج َّ
ن
القرارات .يوّْكد ىوالء األفراد َّ
تفردكف يف صنع القرارات ،كدرس اؼبشكبلت
أف أعضاء آّلس اإلدارم ي َّ
ليتدرب األفراد على تطبيق اؼبهارات القياديَّة
اؼبستجدَّة إلهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا ،كال يوفّْركف الفرص َّ
اؼببنيَّة على العمل الفريقي التعاكين.
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التعلُّم التعاوني:

َّأما عبهة مضموف اؼبوشّْرين السادس كالثامن الذم يتناكؿ موضوع التعلُّم التعاكين حيث َّ
أف

معا أك إُف الفشل
اؼبدرسة تعترب عمليَّيت التعلُّم كالتطوير نبا مسوكليَّة فرديَّة كصباعيَّة ّْ
تودم إُف النجاح ن

معا ،فهو أمر ال يتحقَّق .يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف العبلقات بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي تطغى
ن
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عليها اؼبنافسة بوجهها السليب الذم يعمل على إظهار الذات أفضل من اآلخرين إرضاءن ألفراد يف

موقع السلطة يف اؼبدرسة .لذلك ،ال يدرؾ األفراد من خبلؿ فبارسااهم اليوميَّة َّ
أف مفهوـ التعاكف
معا ،كليس
معا أك سيفشلوف ن
اؼبهٍت ( )Professional Collaborationيعٍت َّأهنم سينجحوف ن
حد تعبَتىم ،كال رسالتها كأىدافها اؼبشًتكة يف
اؼبوحدة ،على ّْ
العمل التعاكين ىو من يقود رؤيتهم َّ

عمليَّيت التعلػُّم كالتعليم ،بل اؼببادرات الفرديَّة كما يبليو عليهم أفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق.

يومن أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف قباح عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ىو من مسوكليَّتهم الفرديَّة،
لكن
يساعدىم على ربقيقها أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق من حيث َّأهنا مسوكليَّة صباعيَّةَّ ،

اؼبمارسات الًتبويَّة يف ىذا اػبصوص ال تيظهر تعاكنا يشبو مواصفات التعاكف اليت سبيّْز مبادئ "ؾبتمع

التعلُّم اؼبهٍت" اليت تعتمدىا األطركحة ،كبالتاِف ال يتحقَّق ىذا اؼبفهوـ يف اؼبمارسات الًتبويَّة .يعترب

اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة َّ
أف مفهوـ التعلُّم التعاكين ال يتحقَّق ألنَّو يرتبط فقط بالتبلميذ ،فهم

ىم أكثريَّة أفراد آّتمع التعليمي يف تعلُّم التبلميذ فقط
غَت مسوكلُت عن تعلُّم الزمبلء ،بل ينحصر ُّ

كقباحهم .تيظهر آراء اؼبشاركُت كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
تتم بشكل
أف عمليَّة التعلُّم يف اؼبدرسة ال ُّ
تعاكين ،بل يغلب عليها طريقة التلقُت.

التطور
يوّْكد أفراد آّلس اإلدارم من جهة ،على أنبيَّة دكر أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف ربقيق ُّ
على اعتبار َّأهنم أكثر الناس التصاقنا بعملهم التعليمي ،ك َّأهنم األجدر يف إجراء التعديبلت اؼبطلوبة
اؼبرجوة .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل
لتتوافق مع النتائج األكاديبيَّة َّ
أف اؼبمارسات ال تعكس ىذه اغبقيقة ،كالدليل ىو َّ
كالقدامى من جهة أخرلَّ ،
أف اإلدارة ال توظّْف
إمكانات اؼبوارد البشريَّة اؼبتوفّْرة لديها كال قدرااها ،كال ّْ
سبكنهم من العمل كفق ما يتطلَّبو التعاكف اؼبهٍت
معا .يرل آّلس اإلدارم َّ
أف العمل الفريقي يقتصر
( )Professional Collaborationلينجحوا ن
عامة ،كإعبلـ اآلخرين ،من أفراد آّتمع
على التشاكر بُت مسوكالت األقساـ يف مواضيع تربويَّة َّ

اؼبدرسي ،بالنشاطات كاؼبناسبات اؼبنوم إقامتها.
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ميزات المناخ التعاوني:

وشرات الرابع كاػبامس كالثاين عشر كالرابع عشر ،الذم يتناكؿ موضوع
ال يتحقَّق مضموف اؼب ّْ
مناخ اؼبدرسة التعاكين كتأثَته على قباح أداء اؼبدرسة .تيظهر آراء أفراد آّتمع اؼبدرسي َّ
أف مناخ
يوحد األفراد حوؿ الرؤية الواحدة كالرسالة
دبناخا تعاكنيِّا مناسبنا للعمل اعبماعي ،كال ّْ
اؼبدرسة ليس ن
الواحدة .يعترب أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق َّ
مناخا تعاكنينا
أف فبارسات اإلدارة اؼبدرسيَّة ال توفّْر ن
يطور مهارات التواصل كاالنفتاح كاغبوار كاؼبناقشة كاالكتشاؼ كالتعلُّم ك ُّ
معا.
مبلئما ّْ
التفكر ن
ن

خصوصا اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كآراء أكثريَّة األفراد اؼبشاركة يف
توّْكد نتائج اؼبعلومات
ن
آّموعات اؼبرَّكزة حقيقة غياب اؼبناخ التعاكين يف اؼبدرسة .ال تسود العبلقات بُت األفراد يف اؼبدرسة
الثقة كالطمأنينة كاالنفتاح كالصراحة كالصدؽ ،حبسب ما يقوؿ بعض اؼبشاركُت ،كال تفسح طبيعة
العبلقات فيها آّاؿ للتبلقي ،كاالنتقاؿ من اؼبهاـ الفرديَّة إُف أىداؼ صباعيَّة َّ
ألف ركح التنافس على
حد تعبَتىم ،تطغى على ركح التعاكف كاؼبساندة .يعًتض بعضهم على أمر تعميم ىذا الوصف
ّْ
البلتعاكين على ؾبمل عبلقات األفراد ،كيوّْكدكف َّ
أف ىناؾ فبارسات تعاكنيَّة يف اؼبدرسة بُت بعض
األفراد حيث يتشاركوف النصح كاؼبساعدة كاؼبساندة كلكنَّها مبادرات فرديَّة .ال تندرج ىذه اؼبمارسات

مكونات آّتمع اؼبدرسي ،كال تعمل على إنشاء فريق
ضمن ـبطَّط تربوم تعاكين شامل يطاؿ ؾبمل ّْ
معا ،كازباذ القرارات اؼبناسبة،
تعاكين متكامل األدكار يعتمد التشارؾ يف اؼبسوكليَّة ،كالرغبة يف العمل ن
كتنفيذىا كتقييمها بركح التعاضد كالتعاكف كالدعم.

يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق كاألىل كاػبرهبوف َّ
أف ؾبمل النشاطات التعاكنيَّة اليت
يصفها بعض األفراد ىي غَت مبلئمة لتطوير مهارات الفريق التعاكين كالتواصل يف ما بينهم ،بل ىي
نشاطات ؿبصورة يف حلقة تعاكنيَّة ؿبدكدة األىداؼ ،ىي بالتاِف ،يضيف ىوالء ،ال توفّْر االنفتاح،

كاغبوار ،كاؼبناقشة ،كالتفكَت ،كتبادؿ األفكار ،كاؼبشاركة ،كاالكتشاؼ ،ك ُّ
معا .يعترب
التفكر ،كالتعلُّم ن
أفراد ىيئة التنسيق َّ
اؼبخصصة للتنسيق ،ال توفّْر لؤلفراد فرص
أف العمل ضمن األكقات احملدكدة
َّ

التعاكف ؼبعاعبة مشكبلت مطركحة ،كمناقشتها دبوضوعيَّة كفق أدلَّة ملموسة ،كال توفّْر ظركؼ
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اؼبساعدة بعضهم لبعض كال الدعم .يعترب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف األدكار الًتبويَّة كالتعليميَّة يف
اؼبدرسة تتكامل بإراداهم أك بدكهنا ،فهذا التكامل برأيهم ،يرتبط بطبيعة تكوين اؽبيكل التنظيمي يف
شارحا َّ
أف الوعي ؽبذا التكامل يف
ّْ
اؼبوسسات التعليميَّة كليس باألفراد .يضيف أحد أفراد ىيئة التنسيق ن

معا على
الوظائف كاألدكار وبتّْم على أفراد آّتمع اؼبدرسي عمبلن تشاركينا منظَّ نما حيث يعمل اعبميع ن
ربديد األىداؼ اؼبشًتكة كعلى تنفيذىا .يوّْكد مضي نفا َّ
أف التشارؾ اؼبنظَّم غَت متوفّْر يف فبارسات

األفراد ،بل يقتصر التعاكف برأيو على لقاءات التنسيق لتنظيم مواد التدريس ضمن ؾبموعة ألفراد اؽبيئة
التعليميَّة يف الصف الواحد.

وشرات التاسع كالعاشر كاغبادم عشر اليت يتناكؿ موضوعها السياسات
يف ما يتعلَّق باؼب ّْ

التنظيميَّة اؼببنيَّة على التعاكف ،كاليت توفّْر العمل الفريقي التعاكين ،فهي ال تتحقَّق يف اؼبدرسة ،حبسب
ما تنادم بو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" .يعترب أفراد ىيئة التنسيق كبعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة
كاألىل كالقدامى َّ
أف النظاـ الداخلي بوضعو اغباِف ال يوفّْر ظركؼ التعاكف بُت األفراد ،كتوّْكد معاينة
ـبصصة للعمل التعاكين
نص النظاـ الداخلي ،كبرنامج توزيع اغبصص األسبوعي غياب فًتات زمنيَّة َّ
ّْ
لكل
ضمن الدكاـ اؼبدرسي .تيظهر معاينة برنامج توزيع اغبصص كجود َّ
حصة فراغ كاحدة ىي نفسها ّْ
يدرسوف اؼبادة الواحدة كالصف الواحد تيستخدـ للتنسيق.
ؾبموعة من أفراد اؽبيئة التعليميَّة الذين ّْ
تتضارب آراء األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة حوؿ النظاـ الداخلي كتأثَتاتو السلبيَّة كاإلهبابيَّة
على جو االلفة يف اؼبدرسة ،كعلى توفَت فرص ُّ
التفكر كالتعلُّم اؼبستمر .يقوؿ بعضهم إ َّف اؼبدرسة

جوا من االلفة بُت أفراد ؾبتمعها من خبلؿ ربديد نظاـ داخلي مريح ،كتنظيم النشاطات
توفّْر ن
الًتفيهيَّة كالثقافيَّة كاالجتماعيَّة ،كتنظيم أكقات ؿبدَّدة للتنسيق مع الزمبلء كالزميبلت يف الصف
الواحد أك اؼبادة الواحدة .يف ما يعترب آخركف َّ
أف اؼبشاركة يف ىذه اللقاءات ؿبدكدة ،تسود أجواءىا
خصوصا يف لقاءات
آّامبلت كليس التعاكف اؼبهٍت ()Professional Collaboration
ن
ىبص النظاـ الداخلي فهو برأيهم نظاـ مفركض كغَت مرف يف كثَت من األحياف رغم
التنسيق .يف ما ُّ
تشجع األنظمة الداخليَّة أفراد اؽبيئات العاملة
تنظيما كجديَّة .لذلك ال ّْ
أنَّو يضفي على أجواء اؼبدرسة ن
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يف اؼبدرسة برأم األكثريَّة ،على تطبيق مفهوـ التضامن كالعمل الفريقي اعبماعي كالتعلُّم اؼبستمر ،كال
كحل مشكبلاها بفاعليَّة،
معاّْ ،
جوا مروبنا للعمل يساعد اعبماعة الًتبويَّة على درس قضاياىا ن
توفّْر ن
كازباذ القرارات اؼبناسبة كتنفيذىا كمن مثَّ تقييمها.
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الممارسات التعاونيَّة:

اؼبوشرين الثاين كالثالث الذم يشَت إُف تكامل األدكار كاؼبواىب يف
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
أيضا .توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف فبارسات األفراد التعليميَّة
اؼبمارسات التعاكنيَّة ،فهو أمر ال يتحقَّق ن
كاإلداريَّة ال تعكس ترسيخ مفهوـ التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationفيها،
كيعترب أفراد آّتمع اؼبدرسي اؼبشارؾ يف األطركحة َّ
توسس إُف
أف سياسة القيادة اؼبدرسيَّة اؼبعتمدة ال ّْ
إنشاء فريق عمل تعاكين تتكامل أدكار أفراده ،كتسود الثقة كاالنفتاح العبلقات القائمة يف ما بينهم.
يصف آخركف العمل التعاكين يف اؼبدرسة أنَّو عمل تتفاكت فبارساتو بُت قسم كآخر ،كيرتكز دبجملو
يربر آخركف غياب التعاكف اؼبهٍت ( Professional
على مبادرات فرديَّة خجولةّْ .

َّدا للعمل التعاكين ،لذلك ال كقت لديهم للعمل
 )Collaborationأ َّف اإلدارة َف تلحظ كقتنا ؿبد ن
معا ،كيقوؿ بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّأهنم يلتقوف أحيانا مع بعض الزمبلء كالزميبلت خارج الدكاـ
ن
معُت للتبلميذ.
اؼبدرسي لتنظيم نشاط تربوم َّ

ال يتحقَّق مضموف اؼبوشّْر الثالث بغياب التعاكف اؼبهٍت ( Professional

 )Collaborationيف اؼبدرسة دبفهومو الشامل ،كىو الذم يرّْكز على اكتشاؼ اؼبواىب كتوظيفها
حيث تدعو اغباجة .يوّْكد بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
يسهل عمليَّة
أف العمل الًتبوم يف اؼبدرسة ال ّْ
التعرؼ على اآلخرين ّٔدؼ إنشاء فريق عمل متكامل كمتعاكف ،بل تقتصر العبلقات االجتماعيَّة
ُّ
يربر آخركف قوؽبم َّ
أف الوقت للعمل
القائمة بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي على الصداقات كآّامبلتّْ .
معا ضمن الدكاـ اؼبدرسي أك خارجو ىو غَت متوفّْرَّ ،
ألف عدد حصصهم التدريسيَّة كاملة بشكل أنَّو
ن

َف يعد يتوفَّر لديهم حصص إضافية لتوظيفها يف لقاءات إضافيَّة للعمل اعبماعي التعاكين ،كيضيف
بعضهم اآلخر َّ
أيضا بسبب ارتباطااهم االجتماعيَّة
أف أكقات العمل التعاكين خارج اؼبدرسة غَت متوفّْرة ن
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بتنوع األطباع كاختبلفها بُت أفراد اؽبيئات التعليميَّة
معا ُّ
كالعائليَّة كاؼبهنيَّة .يربط آخركف صعوبة العمل ن

كاإلداريَّة ،كيعترب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق َّ
أف اإلجراءات العمليَّة اؼبعتمدة إلنشاء فريق

عمل تعاكين تقتصر على مبادرات فرديَّة .يتمثَّل ىذا التعاكف دببادرة تقوـ ّٔا معلّْمات الصف الواحد
حُت تلتقُت لتنظيم نشاط ثقايف َّ
معُت للتبلميذ ،أك إلقباز مشركع تربوم ؿبدَّد ،كيكوف لقاءىم لقاءن
آنيِّا ينتهي بانتهاء العمل الًتبوم اؼبطلوب إقبازه .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كثافة يف التعاكف بُت
خصوصا خبلؿ فًتة ربضَت اغبفبلت السنويَّة كاألسبوع الثقايف،
أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف الصف الواحد
ن

كلكن ال يبكن اعتبار ىذا العمل عمبلن صباعينا تعاكنينا دبعناه الًتبوم الذم تصفو مبادئ "ؾبتمع
التعلُّم اؼبهٍت" ،بل يندرج ضمن إطار احملاكلة التضامنيَّة إلهناء عمل آين ؿبدكد بنشاط كاحد فقط.
مرة ينجزكف عمبلن تربوينا خبلَّقنا
ّْ
كل َّ
يعرب آخركف عن استيائهم لفقداف التحفيز اؼبعنوم كاؼبادم َّ

كناجحا ،كيضيفوف َّ
أف القليل منهم لديهم الوقت للتفتي عن اعبديد لتطوير ذكااهم كربسُت أدائهم.
ن

ؾبهودا
يصف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق عمليَّة بناء الفريق التعاكين أنَّو يتطلَّب
ن
و
انفتاحا كمبادرة إهبابيَّة ،كالتز ناما بقواعد العمل
شخصينا ،كتكريس كقت إضايف ،كتضحيات معيَّنة ،ك ن
جاىزا لتطبيق ىذا اؼبفهوـ التعاكين.
الفريقي ،كليس اعبميع برأيهم ن
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فوائد إنشاء فريق عمل تعاوني وأىدافو:

اؼبوشرين السابع كاػبامس عشر فهو يتحقَّق بشكل جزئي ،حبيث َّ
أف
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ربمل مسوكليَّة تعلُّم صبيع التبلميذ كقباحهم ،كلكن ليس ضمن مفهوـ
العمل التشاركي ،كضمن جهود التعاكف كالتضامن بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي .يتوافق اعبميع على َّ
أف
كتفوقهم كبالتاِف تطوير مستول
أفراد آّتمع اؼبدرسي يعملوف على ربقيق ىدؼ تعلُّم صبيع التبلميذ ُّ
يتم تطبيقو فردينا كليس كهدؼ صباعي
اؼبدرسة األكاديبي ،كيعتربكف عملهم ىذا
ىاجسا تربوينا ُّ
ن
تعاكين .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة عن جهود يقوـ ّٔا أفراد آّتمع اؼبدرسي من أجل تعلُّم التبلميذ
لكن طبيعة اعبهود ال تقًتب من مواصفات التعاكف اؼبهٍت ( Professional
كتفوقهم ،ك َّ
ُّ

 )Collaborationالذم تتبناه األطركحة .يضيف بعضهم أ َّف اؼببادرات اليت تقوـ ّٔا إدارة اؼبدرسة
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تتم كفق الظركؼ اليت تفرضها طبيعة العمل اؼبطلوب من
إلنشاء فريق تعاكين ىي مبادرات خجولة ،ك ُّ
أفراد اؽبيئة التعليميَّة.
يعترب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف فبارسة العمل الفريقي تتطبَّق يف صفوؼ اغبلقات الثبلث
لكن حقيقة األمر ،كحبسب ما تكشفو اؼبشاىدات
للتعليم األساسي مع التبلميذ ،كيف بعض اؼبواد ،ك َّ

اؼبيدانيَّةَّ ،
ذبمعات لعدد من التبلميذ ،يف
فإف ما ييطلق عليو ن
ؾبرد ُّ
عمبل تعاكنيِّا بُت التبلميذ َّإمبا ىو َّ
معا ،أك إهناء سبارين تطبيقيَّة معيَّنة .تعترب األطركحة
ّْ
صف كاحد يتمحور حوؿ إقباز نشاط مدرسي ن

التجمع ىو كسيلة ال ّْ
َّ
سبكن التبلميذ من العمل كوحدة متجانسة تعمل على إقباز
أف ىذا النوع من ُّ

ىدؼ كاحد بعيد األمد هبمعها ،كال توفّْر ؽبم ظركؼ التعلُّم التعاكين اؼبستمر الفردم كاعبماعي ،كال

تومن بالتاِف قباحهم األكاديبي.
ّْ
يربط بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق غياب التعاكف اؼبهٍت ( Professional

لكل
ملف ّْ
 )Collaborationيف اؼبدرسة بُت األقساـ ببعض اؼبمارسات الركتينيَّة ،كعدـ كجود ٌ
تلميذ ينتقل معو من قسم إُف آخر ،كاالكتفاء ببلئحة تعدّْد األمور الصحيَّة اليت يعاين منها بعض
التبلميذ مرفقة بوثيقة النتائج النهائيَّة ،أك دبلف شامل للوضع الفردم للتبلميذ ييرسل إُف القسم التاِف

يتم أم لقاء بُت اؼبعلّْمُت لشرح أكضاع صفوفهم كتبلميذىم يف األقساـ
حُت ترفُّعهم كلكن ال ُّ
خصوصا أكضاع اؼبتعثّْرين منهم .ما يوّْكد غياب التعاكف اؼبهٍت ( Professional
اؼبتتالية،
ن

أيضا عدـ تفعيل دكر اؼبرشدة اإلجتماعيَّة
 ،)Collaborationيقوؿ بعض أفراد ىيئة التنسيق ىو ن
غبل الصعوبات اليت يواجهها التبلميذ .تيظهر معاينة الوثائق
عبهة تعاكهنا مع أفراد آّتمع اؼبدرسي ّْ
اؼبرتبطة دبلفات التبلميذ اػباصة َّأهنا متوفّْرة يف مكتب اؼبرشدة االجتماعيَّة يف حُت َّأهنا ال تتوفَّر يف
مكتب مسوكلة القسم التابع ؽبم.
َّأما عبهة موضوع اؼبوشّْر الثالث عشر الذم يرّْكز على عمل أفراد ىيئة التنسيق التعاكين فهو
أمر ال يتحقَّق أل َّف جلسات التنسيق برأم الكثَت من أفراد اؽبيئة التعليميَّة تطغى عليها اؼبشاركة

ربفيزا للعمل التعاكين .يضيف بعض أفراد
أم تطوير للقدرات أك ن
باؼبعلومات فقط ،كال يطاؿ عملها ٌ
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اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف ىذه اؼبعلومات غالبنا ما يسبلى عليهم إمبلءن .ينتقد بعضهم اآلخر مقولة غياب
التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationخبلؿ التنسيق ،إذ يعتربكف َّ
أف الساعات
خصوصا عبهة
الفعاؿ ،كللحوار كالتشاكر يف ما بينهم،
اؼبخصصة للتنسيق ىي ؾباؿ للعمل التعاكين َّ
َّ
ن
معا ،كتعاطف األفراد الذين يعملوف ضمن الصف الواحد
اؼبشاركة باؼبعلومات ،كربضَت الدركس ن
اؼبادة الواحدة كتكاتفهم .يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق َّ
لمادة التعليميَّة الواحدة،
أف أفراد ىيئة التدريس ل َّ
ك َّ

كل
كمن ّْ
أسبوعينا،

مرة كاحدة فصليناَّ ،أما الذين ىم من قسم كاحد فيكوف اجتماعهم
األقساـ ،هبتمعوف َّ
أف ىذه اللقاءات ّْ
كيعترب أفراد ىيئة التنسيق َّ
فرصا للتعاكف .يتوافق بعض أفراد ىيئة
تشكل ن

تومن غرفة
التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة على أ َّف اؼبدرسة توفّْر األجواء اللوجستيَّة للتنسيق كالتعاكف إذ ّْ
خاصة ؽبذا النشاط ،كربدّْد دكاـ العمل فيو خبلؿ االسًتاحة أك خارج الدكاـ أك ضمنو ،كربدّْد األفراد
كل مادة تعتربىا أساسيَّة.
اؼبسوكلُت عن تنسيق ّْ
أيضا ال يتحقَّق.
يف ما يرتبط دبوضوع عمليَّة التنسيق كفرصة للتعاكف كالتضامن كالدعم فهذا ن

حبسب ما تكشفو اؼبشاىدات اؼبيدانيَّةَّ ،
فإف فبارسات التنسيق يف اؼبدرسة بعيدة عن مفهوـ النهج
نموم لئلشراؼ الًتبوم ( )Supervision of Instructionالذم يعتمد دعم األفراد لتحسُت
الت ٌ

أدائهم التعليمي كفق كفاءاهم .وبصر أفراد اؽبيئة التعليميَّة مفهوـ التعاكف اؼبهٍت ( Professional

 )Collaborationخبلؿ عمليَّة التنسيق بالتواصل اؼبستمر بُت أفراد آّموعة الواحدة ،كاؼبشاركة
باؼبعلومات كاػبربات ،كاللقاءات اعبماعيَّة اليت اهدؼ إُف تنظيم العمل الًتبوم .يعترب آخركف َّ
أف
التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationيتجلَّى من خبلؿ النشاطات الًتفيهيَّة

معا بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة .يصف بعضهم أجواء التنسيق َّأهنا ال
كالثقافيَّة كالتعليميَّة اليت ينظّْمها ن

تعكس التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationإالَّ عبهة التشارؾ يف تنظيم مضموف
الكتب اؼبدرسية.

يرل اؼبشاركوف َّ
اؼبنسق يف الصفوؼ الثانويَّة ؿبدكد كغَت منتج ،كعبلقتو بأفراد اؽبيئة
أف دكر ّْ
التعليميَّة يف ىذا القسم عبلقة شكليَّة ،إذ ال كقت ؿبدَّد للتنسيق أك لزيارة الصف لدعم التبلميذ
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ينسق كي يدعم األفراد
كاؼبعلّْم(ة) ،كال يعكس دكره دكر اؼبشرؼ التقٍت كاألخصائي يف اؼبادة اليت ّْ
دعما علمينا .يضيف آخركف َّ
يوحد عمل األفراد ،كوبيي
أف صورتو ال تنطبق على صورة اؼبرشد الذم ّْ
ن
اؼبادة الواحدة ،كوب ّْدد معهم الثغرات كاؼبشاكل اليت تعاين منها
التواصل بُت معلّْمي الصف الواحد ك َّ

عمليَّػػتا التعلُّم كالتعليم ،كيساعد على رفع مستول أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة الذين ىم ضمن ؾباؿ
عملو التنسيقي.
يكونوف حلقات
أيضا العمل التعاكين بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،يضيف آخركف ،حُت ّْ
يتجلَّى ن

حبث كحوار ؼبعاعبة مواضيع تربويَّة ترتبط بطبيعة عملهم التدريسي ،أك تسهم يف إهباد حلوؿ مشًتكة
ؼبشكبلت سلوكيَّة أك أكاديبيَّة يواجهوهنا مع التبلميذ خبلؿ عمليَّة التدريس .تيظهر اؼبشاىدات
اؼبيدانيَّة َّ
تتكوف
أف ىذه اغبلقات البحثيَّة اليت يقوـ ّٔا قسم من أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،ىي حلقات آنيَّة َّ

معُت لسبب ما كجيو .رغم َّأهنا فبارسات تندرج ربت مفهوـ التعاكف اؼبهٍت
يف كقت َّ
تتحوؿ بعد إُف هنج حياة تعاكنيَّة كتشاركيَّة
( ،)Professional Collaborationإالَّ َّأهنا َف َّ

معا عن حلوؿ ؼبشكبلاهم اليوميَّة ،كَف تصبح بعد
يعتمدىا أفراد آّتمع اؼبدرسي كلُّهم يف تفتيشهم ن
مسَتة يعتمدىا األفراد يف عمليَّيت التعلُّم كالتعليم.
يعترب أفراد ىيئة التنسيق بدكرىم َّ
أف العمل التعاكين دبفهومو العلمي غَت متوفّْر بُت أفراد اؽبيئة

خصوصا يف األقساـ اؼبتبلحقة ،كيضيفوف َّ
أف عملهم ينحصر يف ما يقوموف بو مع أفراد
التعليميَّة
ن
اؽبيئة التعليميَّة سنوينا من تقييم للعاـ الدراسي كربضَت العاـ اؼبقبل من جهة ،كتنظيم الدركس اليوميَّة

من جهة أخرل .يوّْكد آخركف َّ
اؼبادة الواحدة ،كمفقود بُت أفراد اؽبيئة
أف التعاكف جزئي بُت أساتذة َّ
التعليميَّة يف بعض األقساـ .يضيف آخركف أنَّو يف الواقع ،ال كجود لعمل فريقي دبفهومو الًتبوم بُت
صبيعا ،كيرل آخركف من أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف العبلقة اؼبهنيَّة
األفراد يف اؼبدرسة ،كال على اؼبستويات ن

معُت كاحد ،إذ تقتصر عبلقااهم دبجملها
مفقودة حىت ضمن ؾبموعة األفراد الذين يعملوف يف صف َّ
على فبارسات إجتماعيَّة كلياقة أدبيَّة ،فبَّا هبعل التعاكف برأيهم ،ؿبدكد النطاؽ إف َف يكن معدكنما.
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َّأما بالنسبة لؤلىل كاػبرهبُت فيعتربكف َّ
أف العبلقات اليت تربط بعضهم ببعض ىي عبلقات
تتم خارج نطاؽ اؼبدرسة .يتوافق اعبميع على عدـ توفُّر اؼبناخ اؼبناسب للتعاكف مع
فرديَّة كشخصيَّة ُّ
كمدرسُت بسبب إنشغاالاهم الوظيفيَّة أك االجتماعيَّة كالعائليَّة.
بعضهم البعض كأىل أك كقدامى أك ّْ
كيوّْكد بعض األىل كالقدامى َّ
ربدد
أف التعاكف ؿبدكد بينهم كبُت اؼبدرسة ،فاإلدارة يضيفوفّْ ،
باؼبتفرجُت
النشاطات ضمن أكقات ال تناسب كقتهم فبَّا يعيق مشاركتهم فيها .يصف آخركف دكرىم ّْ
الذين ال دكر ؽبم يف العمليَّة الًتبويَّة ،بل ينحصر دكرىم يف تدريس أكالدىم كالسهر على قباحهم كلو
اقتضى األمر معاعبة تعثُّرىم يف البيت كبوسائلهم اػباصة .ينتقد بعض من األىل كاػبرهبُت رأم من
يعترب أف ال كجود للتعاكف بُت اؼبدرسة كبينهم ،كوبصركف ؾباؿ التعاكف يف العناية الًتبويَّة كاألكاديبيَّة
كاالجتماعيَّة اليت يقدّْمها أفراد آّتمع اؼبدرسي للتبلميذ ،كلّّ حبسب موقعو كمسوكليَّتو ذباىهم.
موشراتو اللذاف يتناكالف موضوع إنشاء فريق عمل
في الختام ،ال يتحقَّق اؼبعيار العاشر ك ّْ
تعاكين يف اغبياة اؼبدرسيَّة حبسب اؼببدأ الرئيس ل ػػ"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كحبسب ما تكشفو نتائج
التحكيم ،فركح التعاكف كفرص التضامن بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي من جهة ،ال تتوفَّر إالَّ دببادرات
يتم اإلعبلف عنها .ال تعمل القيادة اؼبدرسيَّة ،من جهة أخرل ،على توفَت الفرص
فرديَّة خجولة كال ُّ
لبث ركح العمل الفريقي التعاكين بُت األفراد ،تلك الركح اليت تقتضي تطبيق مفهوـ الشراكة يف ازباذ
ّْ
قائدا حبسب كفاءتو ،كمسوكالن
كحل اؼبشكبلت ،كسبكُت العاملُت حبيث يصَت ُّ
كل فرد ن
معا ّْ
القرارات ن
تنمي ركح التعاكف كالتعاضد كالتعلُّم اؼبستمر مع
يف موقعو ،كال تعتمد اإلدارة سياسة الدعم اليت ّْ
اآلخرين.
على عكس ما يعتربه كثَت من أفراد آّتمع اؼبدرسي من َّ
أف عمليَّة بناء فريق عمل تعاكين ىو

عبارة عن إنشاء ؾبموعات متجانسة من التبلميذ أك اؼبعلّْمُت إلقباز عمل ماَّ ،إمبا ىو عمل شامل
سجاما
كركحا من التعاكف بُت األفراد كالتشارؾ ،كان ن
جوا من اإللفة ،ن
تنظّْمو إدارة اؼبدرسة لتوفّْر ن
كتكامبلن يف األدكار كالوظائف ،حبيث تصَت اؼبمارسات التعاكنيَّة فبارسات طبيعيَّة كعفويَّة.
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هنجا حياتينا
خبلصة القوؿ ،يصَت التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationن
يبارسو أعضاء آّتمع اؼبدرسي بكوهنم فريق عمل كاحد .ىذا اؼبفهوـ التعاكين الشامل غَت متوفّْر يف
اؼبدرسة َّ
ألف مفهوـ األفراد لفريق التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationمفهوـ
اؼبوسسة التعلُّميَّة
كل البيعد عن مبادئ التعاكف اؼبهٍت اليت تنادم ّٔا َّ
ناقص ،كفبارسااهم بعيدة َّ
أبدا مع متطلّْبااها التطبيقيَّة .ال ينسجم مفهوـ
( ،)Learning Organizationكال تتناسب ن
الفريق التعاكين لديهم مع منهجيَّة بناء الفريق التعاكين اليت ذبعل من األفراد يف اؼبدرسة صباعة
معا
متماسكة كمتجانسة كمندؾبة ،كتفاعلها مثمر ،كأدكارىا متكاملة ككاضحة ،كيلتزـ أفرادىا العمل ن

اؼبوحدة.
على ربقيق األىداؼ احملدَّدة ك َّ

ختاماَّ ،
إف ما يعيق ربقُّق مفهوـ التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationيف
ن
اؼبدرسة مسببات عديدة أنبُّها غياب إدارة اإلختبلفات اؼبوجودة بُت األفراد ،كتنوع إحتياجااهم
كتناقضها مع احتياجات اؼبدرسة ،من جهة .كمن جهة أخرل ،عدـ توفَت الوقت البلزـ ،كاألجواء
اؼبناسبة للعمل الفريقي كالتفاعل اإلهبايب ،كمهارات التواصل ،كالتعلُّم من األخطاء كاحملاسبة اؼبستمرة،
بث ركح التعاكف كالتماسك كالًتابط كالدعم ،كغياب نظاـ اؼبكافآت كتقدير األفراد كمدوبهم
كعدـ ّْ
موحد
كالثناء ؼبا يقوموف بو .يف اؼبدرسة جهود تعاكنيَّة عديدة كلكنَّها ال تنضوم ضمن
و
مشركع تعاكين َّ
بل تصنَّف ضمن مبادرات فرديَّة تفرضها ظركؼ معيَّنة .ؽبذا ال يبكن اعتبار ىذه اؼببادرات عمبلن
فريقيِّا تعاكنيِّاَّ ،
ألهنا ببساطة ال تشمل فريق آّتمع اؼبدرسي جبملتو ،كال هبمع أفراد آّتمع اؼبدرسي
ىدؼ كاحد كاذباه مشًتؾ كاضح.
.11
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ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

ال ّْ
يحقق

ال ّْ
مؤشرات
 -1تعترب اؼبدرسة َّ
أف تأمُت معايَت السبلمة العامة كالتطوير الًتبوم اؼبستمر كاجب عليها ذباه التبلميذ ،لذلك فاألبنية
جوا جاذبنا للتعلُّم.
الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ
َّ -2
للتطور اؼبستمر.
إف اؼبدرسة كاإلنساف ركح كجسد ؽبذا فاالىتماـ باؼبباين كبسبلمتها دليل ُّ
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1

جزئيًا
2

ّْ
يحقق
3
x
x

 -3تستويف اؼبباين قوانُت البناء كلَّها كمعايَت السبلمة كالصحة كاألماف كالنظافة اؼبعًتؼ ّٔا.
 -4تتطلع اؼبدرسة باستمرار إُف اؼبواصفات اعبديدة العاؼبيَّة لؤلبنية اؼبدرسيَّة البلئقة كتعتمد معايَتىا يف ربديث أبنيتها.

x
x

 -5تسهم مواصفات اؼبباين يف تطوير آّاؿ الفكرم كالنفسي كاعبسدم كالثقايف كالفٍت لدل األفراد.

x

متنوعة ،كتوفّْر اؼبناخ اؼبناسب إلمباء
 -6مباين اؼبدرسة ّٔندستها كتقاسيمها كمساحتها كمبلعبهاّْ ،
تومن شبكة نشاطات ّْ
العمليَّة التعليميَّة ألفراد اؽبيئات كللتبلميذ.

x

اؼبعوقُت جسدينا.
َّ -7
تتجهز األبنيَّة كملحقااها دبا يتبلءـ كحاالت َّ
كتومن ؽبا اإلمكانات اؼباديَّة البلزمة.
تومن اػبطة اؼباليَّة ربديث األبنية كذبديدىا كترميمها كتطويرىا كفق اغباجةّْ ،
ّْ -8

x
x

جبوىا اؼبريح :مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور كلوحات فنيَّة صبيلة يف الصفوؼ ،تدفئة ،اهوئة،
 -9تتَّصف قاعات التدريس ّْ
تعرضها ألشعة الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابة ،كربفيز التبلميذ على إنتاج اؼبزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
ُّ

اؼبتحركة ،كاألشغاؿ الفنيَّة
 -10يف اؼبدرسة غرؼ
ّْ
متخصصة للنشاطات الداعمة للمنهاج كغرفة الدمى ّْ
ؾبهزة بألعاب مناسبة ألعمارىم كحاجات
كاليدكيَّة ،كلبلحتفاؿ بأعياد التبلميذ ،كبرؾ من الرمل ،كحديقة لؤلطفاؿ َّ
جسدىم ،كمبلعب للنشاطات الرياضيَّة كغرؼ للنشاطات الفكريَّة كالشطرنج ،ككافتَتيا ،كمسرح ،كصالة عرض ،كمكتبة،
ؾبهزة بالوسائل اغبديثة كاللوازـ الضركريَّة.
كـبترباتَّ ،
ىزات أرضيَّة أك حريق،
 -11تلحظ اؼبدرسة أماكن للحماية من القصف ،كربدّْد أماكن اإلخبلء اآلمنة يف حاؿ حدكث َّ
كذبهز الغرؼ بوسائل َّ
كتدرب اعبميع على
ّْ
ضد الكوارث كاغبوادث ،كبأجهزة للمراقبة (خاصة يف الوحدات الصحيَّة)ّْ ،
اعبهات اؼبعنيَّة.
مع
بالتعاكف
اإلخبلء
خطة
َّ

ؾبهزة بوسائل الًتفيو كالراحة ،كتتعدَّؿ
تومن اؼببلعب الداخليَّة كاػبارجيَّة كقتنا من الراحة الضركريَّة للتبلميذ ،كىي َّ
ّْ -12
لتتبلءـ كحالة الفصوؿ.

x
x

x

x

تومن انتقاؿ التبلميذ كاألفراد من مبٌت إُف آخر مستلزمات السبلمة.
 -13تلحظ اؼبمرات كاعبسور اليت ّْ

كل قاعات اؼبدرسة،
تومن اؼبدرسة اللوازـ اليت ّْ
ّْ -14
مبوىم ،يف ّْ
تعزز راحة التبلميذ كالتجهيزات اليت ربفّْز ٌ
اؼبتنوعة على كافة اؼبستويات التعليميَّة لتزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
كتوفّْر كسائل اإليضاح ّْ

تسهل تطبيق اؼبنهاج اؼبعتمد كربقيق
اؼبتنوعة مساحات كاسعة ّْ
 -15توفّْر اؼبباين كاألماكن كاألجهزة السليمة اآلمنة ك ّْ
لكل اؼبوجودين يف اؼبدرسة.
أىداؼ التطوير اؼبستمر ،كتقدمي اػبدمات اؼبطلوبة ّْ

كذبهز غرؼ التدريس ّٔذه
 -16تعتمد اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة كاؼبعلوماتيَّة كاإلنًتنت كتلحظ ـبتربات خاصة ّٔاّْ ،
اؼبتطورة.
الوسائل ّْ
المجموع

x
x
x
x
10

4

2

المصدر :من إعداد الباةثة

يتناكؿ اؼبعيار اغبادم عشر موضوع توفَت أبنية الئقة كمبلئمة للتطوير اؼبستمر يف اؼبدرسة.
تعترب اؼبباين اؼبدرسيَّة من أىم اؼبرافق يف اؼبدرسة اليت تسهم يف بناء شخصيَّة الفرد ،كاؼبساحة األمثل
للتحصيل كاإلبداع .لذلك من الضركرم االىتماـ بتطوير البناء اؼبدرسي كي وبافظ على مكانتو
األساسيَّة يف عمليَّيت التعلُّم كالتعليم من حيث توفَت ما يتناسب كحاجات التبلميذ التعليميَّة .فللبناء
انعكاسات مباشرة على العمليَّة التعليميَّة كالتحصيل الدراسي من حيث َّ
أف اؼبتعلّْم يلقى فيها

نمو الفكرم كاعبسدم كاالجتماعي كالنفسي .تكمن من ىذا اؼبنطلق ،أنبيَّة إعادة النظر
االىتماـ بال ٌ
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يف عمليَّة تصميم أبنيَّة اؼبدرسة ،كتنفيذ غرفها دبا يتوافق مع شركط العمل الًتبوم ،كينسجم مع
التطور.
ُّ

ُّ
تعد اؼبباين اؼبدرسيَّة اليوـ من أىم اؼبنشآت اليت يقضي فيها اإلنساف متعلّْ نما كاف أـ معلّْ نما
كبَتا كعناية أكيدة
اؼبوسسات الًتبويَّة
كقتنا طويبلن من حياتو ،كؽبا خصوصيَّااها .ؽبذا توليها َّ
ن
اىتماما ن
شك َّ
أف ىذه اؼبباين ربتاج إُف متطلّْبات ضركريَّة لتخدـ
بدءنا بالتصميم كالتشييد كمن مثَّ التجهيز .ال َّ

منس نقا ،كغرفها
مبو أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كتسهم يف تطوير التعليم ،فكلَّما كانت مبلئمة ،كىيكلها َّ
ٌ

ؾبهزة جبميع كسائل التعلُّم كالتعليم ،فإف ذلك سيكوف لو األثر اإلهبايب على العمليَّة التعليميَّة ،كعلى
َّ
ضماف جودة األداء.
كموشراتو أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما،
تعتمد الباحثة لتقييم ىذا اؼبعيار ّْ
اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد
ىي استبياف للتبلميذ ،كأسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر نتائج صبع
اؼبعلومات َّ
جوا من التعلُّم كالتعليم ال بأس بو ،لكنَّها غَت
أف أبنية اؼبدرسة الئقة بصورة عامة ،كتوفّْر ن
موشرات ىذا اؼبعيار ربقّْق ما تطمح إليو األطركحة بشكل جزئي،
مبلئمة للتطوير اؼبستمر .ؽبذا تيعترب ّْ
استنادا إُف ما تظهره نتائج التقييم يف اعبدكؿ اؼبػيدرج أعبله ،كحبسب نتائج اعبدكؿ األكؿ لفرز
ن
استبياف التبلميذ (مراجعة اؼبلحق رقم ( – 12أ) من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :نتائج اعبدكؿ
األكؿ لفرز استبياف التبلميذ ،ص.)545 .
-11.1

أىميَّة توفير أبنية مجهَّزة ومالئمة للتطوير:

اؼبوشراف األكؿ كالثاين مباين اؼبدرسة َّ
بأهنا تتماشى مع مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"
يصف ّْ
اليت تتبنَّاىا األطركحة ،كتشتمل على تأمُت صيانتها باستمرار ،كربقيق معايَت السبلمة فيها ،كتوفَت
جو جاذب للتعلُّم .تتوافق آراء صبيع اؼبشًتكُت يف آّموعات اؼبرَّكزة على أنبيَّة ربقُّق ىذه البنود يف
بالتطور اؼبستمر من جهة أخرل .بتعبَت آخر ،يذبمع
أبنية اؼبدرسة من جهة ،كعلى ارتباط كجودىا
ُّ
للتطور اؼبستمر ،ك َّ
األفراد اؼبشاركة يف األطركحة على َّ
أف ىذا
أف مفهوـ االىتماـ باؼبباين اؼبدرسيَّة دليل ُّ
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خصوصا اؼباديَّة منها .يوّْكد
يتم يف اؼبدرسة يف تسلسل تدرهبي مرتبط بالظركؼ كاإلمكانات
ُّ
التطور ُّ
ن
أفراد آّتمع اؼبدرسي َّ
أف تأمُت معايَت السبلمة العامة كالتطوير الًتبوم اؼبستمر كاجب عليها ذباه
تبلميذىا كؾبتمعها اؼبدرسي ،لذلك تعمل باستمرار على صيانة األبنية كربسُت كظائفها لتكوف الئقة،
جوا جاذبنا للتعلُّم كالتعليم فتستويف اؼبطلوبَّ .
إف موضوع اؼبوشّْرين األكؿ كالثاين
ّْ
كذبهزىا كي توفّْر ِّ
التطور اؼبستمر بتأمُت صيانة اؼبباين دكريِّا ،يتحقَّق من حيث إيباف أفراد آّتمع اؼبدرسي
الذم يربط ُّ
وشرين.
بوجوب توفَت ىذين اؼب ّْ
يتَّسم موقع اؼببٌت خبصائص عمرانيَّة مناسبة من ناحية البساطة ككضوح التشكيل كما يصف
بعض أفراد األىل كالقدامى الذين ىم من اؼبهندسُت .يتوفَّر يف اؼببٌت شبكات البينية األساسيَّة
الصحي ،كالتغذيَّة الكهربائيَّة من اؼبصدرين اغبكومي
اؼبختلفة ،يضيفوف ،كدكر اؼبياه ،كالصرؼ
ّْ
كاؼبولّْد الكهربائي اػباص باؼبدرسة.
مبو األفراد يف اؼبدرسة ،فهو ال
يف ما ُّ
ىبص اؼبوشّْر الرابع عشر اؼبرتبط بالتجهيزات اليت ربفّْز ٌ

تبُت َّ
أف اؼبدرسة
يتحقَّق حبسب ما تكشفو اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كآراء األفراد اؼبشاركة يف األطركحة .ي َّ
أيضا كسائل اإليضاح اليت
توفّْر اللوازـ اليت ّْ
مبوىمّْ ،
كتومن ن
تعزز عمليَّة التعلُّم لدل التبلميذ ،كربفّْز ٌ
بإمكاف أفراد اؽبيئة التعليميَّة استخدامها يف التدريس حبسب ما يوّْكده أفراد ىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة

التعليميَّة .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّةَّ ،
أف إدارة اؼبدرسة ال تبخل على أفراد آّتمع اؼبدرسي ،بتوفَت
كتومن اللوازـ
اؼبعدَّات كالوسائل اليت تيسهم يف قباح العمليَّة التعليميَّة ،كتيصلح ما وبتاج إُف صيانةّْ ،
اليت يطلبوهنا كاليت وبتاجوف إليها يف تطبيق عمليَّيت التعلُّم كالتعليم .توّْكد معاينة الوثائق على َّ
أف عمليَّة
اؼبستجدات ،كال تينفَّذ كفق خطة تطويريَّة
تتم حبسب
َّ
الصيانة كربديث التجهيزات كذبديد اؼبفركشات ُّ
ماليَّة مسبقة أك حبسب تقرير خطي يكشف اغباجات اللوجستيَّة ،كال كفق خطة للتطوير أك الًتميم
أك إعادة التأىيل أك الصيانة أك التحديث.
أيضا ،كسائل االتصاؿ التقليديَّة كاؽباتف كالفاكس كالربيد اإللكًتكين يف اؼبدرسة كلكن
تتوفَّر ن

بشكل ؿبدكد ،حبيث تنحصر ىذه الوسائل يف مكتب مديرة اؼبدرسة كتتح َّكم ىي بطريقة
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أيضا
استخدامها ،حبسب ما تكشفو اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة .تتوزَّع خطوط اؽبواتف الداخليَّة كما تظهره ن

اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،يف الغرؼ الرئيسيَّة كاؼبكاتب اإلداريَّة ،كغرفة اسًتاحة أفراد اؽبيئة التعليميَّة،
اؼبهمة يف مبٌت الركضات ،كيعود السبب لضعف إمكانيَّة
كاؼبكتبة اؼبركزيَّة ،كتغيب يف بعض الغرؼ َّ
استيعاب السنًتاؿ اؼبوجود خطوطنا داخليَّة جديدة.

يتخلَّل قاعات اؼبدرسة يف ؾبمل تصاميمها ،يضيف األىل كالقدامى كبعض أفراد اؽبيئة

التعليميَّة ،كسائل التهوئة كاإلضاءة ،كتغيب عن معظمها كسائل التدفئة كمعدَّات التكيُّيف اؼبناسبة
اؼبخصصة لئلدارة .توفّْر مرافق اؼبدرسة اؼبوجودة خدمات تعليميَّة كثقافيَّة
خصوصا الغرؼ
للفصوؿ
َّ
ن
مقبولةَّ ،أما الرياضيَّة منها كالفنيَّة كالصحيَّة كاإلسعافات األكليَّة دبفهومها الطيب كاإلسعايف فهي تتحقَّق
جزئينا يضيف بعض األىل كالقدامى كبعض أفراد اؽبيئة التعليميَّةَّ ،
ألف معظمها غَت متوفّْر يف اؼبدرسة
خصوصا تلك اؼبرتبطة باألمور الصحيَّة كغرفة التمريض مثبلن ،كمشغبلن للفنوف التشكيليَّة.
ن

تنوع األلواح الطباشَتيَّة كالوبريَّة كاإلخباريَّة كالضوئيَّة ،اليت يفي
تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ُّ

أيضا عن كجود كسائل اإليضاح كاأللعاب الًتبويَّة يف
كجودىا بالغرض اؼبطلوب .تكشف اؼبشاىدات ن

أيضا ،إُف
اؼبباين كىي كثَتة ّْ
كمتنوعة يف مبٌت اغبضانة كالركضات ،كنادرة يف األقساـ األخرل .كتشَت ن
اؼبمرات ،كلوازـ
توفُّر كسائل اإليضاح كالصور الًتبويَّة كاللوحات الفنيَّة اليت تزيّْن الصفوؼ ك َّ

الرياضيَّات ،كاػبرائط ،كالشرائح الفوتوغرافيَّة " ،"Slidesككذلك أشرطة الفيديو كالكاسيت الصويت،
اؼبتحركة كالثابتة.
كاألقراص اؼبرنة كاؼبدؾبة ،كاألفبلـ التعليميَّة ّْ

َّأما بالنسبة ؼبوضوع توفُّر الوسائل اإللكًتكنيَّة اغبديثة يف اؼبدرسة حبسب مضموف اؼبوشّْر

السادس عشر فهي ال تتحقَّق يف اؼبدرسة رغم اعبهود اليت تقوـ ّٔا إدارة اؼبدرسة لتحديث
أف الوسائل اإللكًتكنيَّة ال ربقّْق اؼبطلوب َّ
التجهيزات .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
ألهنا ال تزاؿ بدائيَّة
كال تواكب العصر التكنولوجي السريع.
يعددىا
التطور الذم تسعى اؼبدرسة إُف ربقيقو ،كال األمور اليت ّْ
ال تنفي األطركحة ؾبهود ُّ
أفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة من اإلقبازات اؼبختلفة اليت تقوـ ّٔا مديرة
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اؼبدرسة لتحسُت أداءىم التعليمي كتجهيز األقساـ دبختربات للكومبيوتر كبألواح تفاعليَّة
" ،"ActivBoardكبألواح بيضاء يف الصفوؼ الثانويَّة كصفي الثامن كالتاسع ،كسبعة عشر ألف
كتاب للمكتبة ،ككسائل إيضاح كألعاب تربويَّة زبدـ العمليَّة الًتبويَّة .يوّْكد أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف إدارة
اؼبدرسة تسعى إُف ربسُت التجهيزات كفق اإلمكانات اؼباديَّة اؼبتوفّْرة ،حيث تستبدؿ ذبهيزات ـبترب
ذبهز األقساـ بلوح تفاعلي
الكومبيوتر بأخرل حديثة ،كتستحدث غرفة أخرل جديدة ،ك ّْ
تدرب أفراد اؽبيئة التعليميَّة على استعمالو.
 ،ActivBoardك ّْ
يضيف أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق َّ
ؾبهزة
أف بعض األقساـ تفتقد إُف قاعات َّ
ـبصصة للنشاطات اغبسيَّة اغبركيَّة ( Salle de
بالتلفزيوف كالػ  ،Projectorكغرفة َّ

 .)Psychomotricitéيعًتض بعضهم اآلخر على غياب خدمة اإلنًتنت كحصرىا يف اؼبكتبة
فقط ،كيعترب األىل كاػبرهبوف َّ
أف التواصل بُت اإلدارة كاألىل ال يزاؿ بدائينا بسبب عدـ استخداـ
اإلنًتنت كالتكنولوجيا اغبديثة إلرساؿ الرسائل اإللكًتكنيَّة عربىا .يضيف آخركف َّ
أف عدـ إنشاء
يوخر
منتدل إلكًتكين للمدرسة ،كشبكة تواصل سريعة عرب الرسائل اإللكًتكنيَّة كالتقنيَّات اغبديثة ّْ
مواكبة اؼبدرسة للعصر اغباِف .يلفت آخركف النظر إُف ضعف اإلعبلـ اإللكًتكين اؼبرتبط باؼبدرسة
كحصره باإلعبلـ اؼبكتوب فقط كىذا ُّ
حد تعبَتىم ،من انتشار أخبار اؼبدرسة كنشاطات
وبد على ّْ
أفراد ؾبتمعها بشكل سريع.
-11.2

مواصفات األبنية:

يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼبوشّْر الثالث الذم يتناكؿ قانونيَّة األبنية عبهة مواصفااها فهو يتحقَّق
جزئينا .تفيد اؼبسوكلة اؼباليَّة يف اؼبدرسة َّ
للتجمع ،فهو
كل الوثائق موجودة يف مكتب اؽبندسة التابع ُّ
أف َّ

الذم ييشرؼ على تصميم كتنفيذ البناء حبسب متطلّْبات القانوف يف ىذا آّاؿ ،كتوّْكد َّ
أف الوثائق
قانونيَّة تيظهر معايَت البناء كقانونو ،كىي مبنيَّة حبسب اؼبواصفات اليت ربدّْدىا كزارة الًتبيَّة كالبلديَّة
كالتنظيم ال يػمدين اللبناين.
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ىبص اؼبوشّْر الرابع الذم ال يتحقَّق مضمونو بشكل كامل لسببُت رئيسيُت تكشفهما
يف ما ُّ
آراء اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزةَّ ،أكؽبما َّ
ص ّْممت الستخداـ قدمي اعترب يف حينو
أف مباين اؼبدرسة ُّ

الصحة كالسبلمة اؼبعتمدة آنذاؾ ،كىي موثَّقة
أنَّو يستويف قوانُت البناء كمعايَت السبلمة كمواصفات
َّ

تطور اؼبواصفات،
حبسب مكتب اؽبندسة التابع
ُّ
للتجمع الذم تنتمي إليو اؼبدرسةَّ .أما اليوـ ،كمع ُّ
فباتت مرافق اؼبدرسة تبدك ناقصة ،كـبتربااها غَت كافية ،كمبلعبها مكتظَّة ،كمساحات صفوفها ضيّْقة
بأغلبيتها .يعود السبب الثاين لعدـ ربقُّق اؼبعيار كامبلن ،األكضاع األمنيَّة كاغبركب اؼبتتالية على اؼبنطقة
تأخر يف احملافظة على اؼبواصفات اعبديدة العاؼبيَّة لؤلبنية اؼبدرسيَّة البلئقة .تكشف
كاليت نتج عنها ُّ
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف كضع اؼبباين حالينا ىو كضع آمن كمقبوؿ ،كيبكن استخدامها بشكل منتج يف

نمو التبلميذ كأفراد آّتمع اؼبدرسي
عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كلكن ينقص البناء بعض اؼبرافق الضركريَّة ل ٌ
بشكل متكامل.

اؼبوشرين اػبامس كالسادس الذم يتكامل مضموهنما ،باإلضافة إُف
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
اؼبوشّْر اػبامس عشر توّْكد نتائج التقييم َّ
أف مباين اؼبدرسة اؼبختلفة ّٔندستها كتقاسيمها كمساحتها
متنوعة ،كلكنَّها ال توفّْر اؼبناخ اؼبناسب إلمباء العمليَّة التعليميَّة ألفراد اؽبيئات
ّْ
تومن شبكة نشاطات ّْ
كللتبلميذ .ال تيسهم ذبهيزااها كلينا يف تطبيق اؼبنهاج اؼبعتمد ،كال يف ربقيق أىداؼ التطوير اؼبستمر يف

وشرات بشكل
آّاؿ الفكرم كالنفسي كاعبسدم كالثقايف كالفٍت لدل األفراد .يتحقَّق مضموف ىذه اؼب ّْ

جزئي ألسباب عديدة يعود أنبُّها إُف نقص يف بعض الغرؼ كمكتب ؼبساعد(ة) مسوكالت األقساـ
منفصل عن مكتب ىوالء ،كآخر للناظر(ة) ،كمكتب لسكرتَتة مديرة اؼبدرسة منفصل عن مكتب
أيضا إُف غياب بعض اؼبرافق األخرل كاؼبسرح ،كالقاعات
السكرتاريا اؼبركزيَّة يف اؼبدرسة .يعود السبب ن

آّهزة ،كغرفة التمريض ،كغرفة للفنوف التشكيليَّة كاألشغاؿ اليدكيَّة ،كاؼبواقف ،كضيق مساحة
الرياضيَّة َّ
بعض الصفوؼ كاؼببلعب ،كغَتىا من األسباب اليت عدَّدىا اؼبشاركوف يف آّموعات اؼبرَّكزة.
يقوؿ بعض اؼبشاركُت من أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف األبنية قديبة يف بعض األقساـ كربتاج إُف
صيانة كترميم ،كيصفوف بعض األماكن األخرل يف اؼبدرسة بغَت اؼبروبة كالسبلَف َّ
ألف مساحتها ضيّْقة
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مقارنة مع زضبة التبلميذ عند نزكؽبم كصعودىم عليها .يقوؿ آخركف َّ
أف مساحة غرؼ التدريس يف
اغبلقة الثانية للمرحلة األساسيَّة ال توفّْر األجواء اؼبناسبة للتعلُّم .يوّْكد بعضهم َّ
أف عدد الوحدات
الصحيَّة يف اؼبدرسة غَت و
كاؼ ال لعدد أفراد اؽبيئة التعليميَّة كال لعدد التبلميذ .كما يعترب البعض

اآلخر َّ
عددا ال بأس بو منها
أف توزيع مستوعبات النفايات يف اؼبباين توزيع غَت متوا وز إذ هبد الناظر ن
يتم بشكل جزئي.
يف أبنية قسم ما ،كال يراىا يف قسم آخر ،كىذا هبعل احملافظة على النظافة ُّ

تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
اؼبخصص إلدارة اؼبدرسة يوفّْر رؤية مناسبة لئلشراؼ
أف اؼبوقع
َّ

يسهل
على دخوؿ التبلميذ كخركجهم
خصوصا بعد كضع كامَتات ؼبراقبتهم يف القسم الثانوم .كما ّْ
ن

أيضا عمليَّة اؼبراقبة نوافذ كاجهات الصفوؼ الكبَتة الزجاجيَّة اليت ال ربجب الرؤيا .تكشف
ن
أيضا َّ
أف موقع مبٌت اؼبدرسة يقع يف اعبهة اليت يبكن أف توفّْر ألكثريَّة الصفوؼ
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ن
نادرا ما
ظبلن مناسبنا للتبلمذة من شركؽ الشمس حىت منتصف النهار ،كلكن ىناؾ بعض الصفوؼ ن

ألشعة الشمس كالصفوؼ األساسي الثاين كالرابع كاػبامس كالسادس كالسابع َّ
ألهنا تقع يف
تتعرض َّ
َّ
كسط اؼببٌت ،أك ربت األرض ،فيستعاض عن ذلك بإنارة كهربائيَّة ،غالبنا ما تكوف غَت كافية.

جوىا التحفيزم
َّأما بالنسبة للموشّْر التاسع الذم يتناكؿ مضمونو موضوع قاعات التدريس ك ّْ

أف ىذا اؼبوشّْر يتحقَّق جزئينا ،فقد رأل أفراد آّلس اإلدارم َّ
كذبهيزااها ،فتوّْكد نتائج التقييم َّ
أف قاعات

التدريس كاسعة كمروبة ،بينما يرل البعض اآلخر َّ
خصوصا
أف مساحتها صغَتة يف بعض الصفوؼ
ن
تلك اؼبوجودة يف اغبلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي .يفتقد بعضها اآلخر إُف ًخزانات خاصة
وبتفظ التبلميذ بكتبهم فيها لتخفيف كزف حقيبة الكتب .يضيف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة
التنسيق َّ
أف بعض اؼبقاعد يف بعض الصفوؼ ال تتبلءـ مع أعمار التبلميذ ،كال اؼبناضد مع أحجاـ
خصوصا يف القسم الثانوم كيف صفوؼ اغبلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي ،كىي
أجسادىم
ن
أيضا ال تتوافق مع متطلبَّات عمليَّات التعلُّم اغبديثة ،كيعترب آخركف َّ
أف ذبهيزااها ال تتوافق مع التقدُّـ
ن
خصوصا عبهة استخداـ كسائل التدريس الناشط.
التعليمي كالًتبوم اؼبطلوب حبسب األطركحة،
ن
يقوؿ بعض اؼبشاركُت َّ
أف األنظمة اؼبتَّبعة يف بعض األقساـ تتعارض مع العمليَّة الًتبويَّة إذ ال ييسمح
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ؽبم مثبلن بلصق الصور كاعبدرانيات على جدراف الصف خوفنا من تلف الطبلء ،فيكتفي اؼبعلّْم(ة)
بالوسائل البدائيَّة.

هن ب َّ
أهنا تفي اؼبطلوب فهي :كاسعة ،كمروبة،
تصف معلّْمات الركضات قاعات صفوف َّ
خصوصا يف فصل الشتاء ،كتوّْكدف َّ
أف حجم األثاث يف صفوفهن صغَت كمنخفض
كمضاءة ،كدافئة
ن

يتناسب كقامة التبلميذ يف ىذه اؼبرحلة (الكراسي كالطاكالت ككراسي اؼبراحيض ،كمسكات األبواب
أف الوسائل التعليميَّة تتناسب كأعمار التبلميذ ،ك َّ
كالرفوؼ ،)...كتتوافقن على َّ
أف لوازـ القرطاسيَّة
مضرة .يعترب بعض األفراد َّ
أف صفوؼ اؼبباين األخرل ،كصفوؼ األساسي
اؼبعتمدة غَت َّ
سامة كغَت َّ
الثاين كالرابع كاػبامس ،كصفوؼ القسم الثانوم يشكو معلّْموىا من َّ
أف حجم طاكالاها صغَت كال
يتناسب كعمر التبلميذ كحجم أجسادىم يف ىذه اؼبراحل .كيضيف بعضهم اآلخر َّ
أف شكل
صفوؼ اغبلقة الثانيَّة من القسم اإلبتدائي مستطيل ،كإضاءاها معدمة َّ
ألف نوافذىا تعطي على مبٌت
آخر كصفوؼ أخرل فبَّا يتسبَّب دبشاكل عديدة من ناحية الضوضاء كسوء التهوئة كاإلضاءة،
كيشكو األىل من انعداـ كسائل التدفئة فيها.
يعترب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأفراد ىيئة التنسيق َّ
أف الصفوؼ األرضيَّة يف الطوابق
تتعرض ألشعة الشمس.
اؼبتواجدة ربت األرض ،ربتاج إُف مناكر ،كىي مظلمة خبلؿ النهار كال َّ

كيعترب آخركف َّ
أف توزيع الصفوؼ على طوابق اؼبدرسة غَت مدركس بشكل علمي كينايف قواعد
السبلمة الًتبويَّة حبيث َّ
أف الصفوؼ الثانويَّة مثبلن موجودة يف الطابق األكؿ اؼبوازم ؼبدخل اؼبدرسة
كالقريب من اإلدارة اؼبركزيَّة ،يف حُت أ َّف الصفوؼ االبتدائيَّة مثبلن تتواجد يف الطابق الرابع من اؼببٌت.
َّأما بالنسبة لنظافة دكرات اؼبياه كالوحدات الصحيَّة حبسب اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كحبسب رأم

كمطهرة حبسب تقارير أكالدىم ،كلكن خبلؿ النهار
األىل كالقدامى فإ َّهنا تكوف يف الصباح نظيفة َّ
خصوصا يف األقساـ التابعة للصفوؼ التكميليَّة كالثانويَّة .يعود السبب يضيف
يصَت األمر صعبنا،
ن
أحدىم ،إُف عدـ تواجد عامبلت التنظيف بشكل دائم فيها ،كإُف عدـ تزكيدىا دبراكح شفط اؽبواء
اؼبلوث .تيظهر اؼبشاىدات َّ
أف أحواض الغسيل يف مبٌت الركضات كالوحدات الصحيَّة نظيفة كيم َّزكدة
َّ
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لكن
بوسائل االغتساؿ كدبناشف من القماش كؿبارـ كرقيَّة ،كارتفاعها يتناسب مع أعمار التبلميذ ،ك َّ
ىذا ال يتوفَّر يف باقي الوحدات الصحيَّة يف األقساـ األخرل .يشَت بعض األىل كالقدامى كأفراد اؽبيئة
التعليميَّة إُف َّ
لكن
أف ىذه الوحدات َّ
موزعة بطريقة مدركسة كمنفصلة حبسب اعبنس كاألعمار ،ك َّ
عددىا ال يتناسب كعدد التبلميذ حبيث َّ
قسما من أكالدىم ينتظر عودتو إُف اؼبنزؿ ليقضي
أف ن
حاجتو.
اؼبخصصة للنشاطات
يف ما يتعلَّق دبوضوع اؼبوشّْر العاشر الذم يتناكؿ أنبيَّة كجود الغرؼ
َّ
مبو التبلميذ اؼبتكامل كدعم تقدُّمهم األكاديبي ،تيظهر
الداعمة للمنهاج كاليت من شأهنا أف تسهم يف ٌ
آراء اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف غياب الكثَت من ىذه الغرؼ هبعل ربقَّق
مضموف اؼبوشّْر ُّ
عسَتا .يقوؿ بعض أفراد ىيئة التنسيق أ َّف اؼبدرسة ربتاج إُف مسرح للعركض
ربق نقا ن
متنوعة ،كمبلعب لئلسًتاحة الشتويَّة،
اؼبسرحيَّة كنشاطات التبلميذ االحتفاليَّة ،كمبلعب رياضيَّة ّْ
كقاعات لبلمتحانات ،كأخرل للتنسيق ،كغرفة للتمريض كاإلسعافات األكليَّة ،كغرفة انتظار لؤلىل إذ
ليس من البلئق أف ينتظر األىل يف الباحة اػبارجيَّة للمدرسة ريثما تي َّلّب مطالبهم.

يهبمع أفراد ىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل كاػبرهبوف على أنَّو ال تتوفَّر اؼبواقف

اؼبخصصة لركن سيَّارات أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كال لزكارىا بشكل نظامي كقانوين ،حيث هبد
الشرعيَّة
َّ
مرة
فكل َّ
األىل كالزكار كالعاملوف صعوبة يف ركن سيارااهم ضمن أماكن آمنة تابعة غبرـ اؼبدرسةُّ .
تدعوىم اإلدارة ،يضيف بعضهم ،لزيارة اؼبدرسة ،أك غبضور االحتفاالت ،كالنشاطات ،أك ؼبراجعة
ما ،يًتَّدد الكثَت منهم يف تلبية الدعوة بسبب ىذا النقص.
يرل األىل كالقدامى َّ
مهمة كغرفة النشاطات اغبسيَّة اغبركيَّة
أف اؼبدرسة تفتقر إُف قاعات َّ
ؾبهزة بلوحة إعبلنات إلكًتكنيَّة ،كغرفة تكوف دبثابة معرض دائم
للركضات ،كغرفة انتظار لؤلىل َّ
لؤلعماؿ اليت يقوـ ّٔا التبلميذ ،كغرفة لبلحتفاؿ بأعياد التبلميذ ،كغرفة خاصة بالًتبية اؼبوسيقيَّة،
متنوعة االستعماؿ ،كمكاف آمن
كغرفة للًتبية الفنيَّة كاألشغاؿ اليدكيَّة ،كمسرح ،كمبلعب رياضيَّة ّْ

ينتظر فيو التبلميذ ذكيهم أثناء خركجهم من اؼبدرسة .يشَت أحدىم إُف َّ
أف نوعيَّة قماش الزم
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خصوصا يف فصل الشتاء فهي خفيفة ال تقي الربد،
اؼبدرسي ال يتبلءـ كالوضع اعبغرايف للمنطقة
ن
خصوصا َّ
مومنة بشكل متواصل.
أف التدفئة غَت َّ
ن

يذكر آخركف َّ
خصوصا للصغار يقلّْل من فرص التعبَت الشفوم
اؼبتحركة
أف غياب غرفة الدمى ّْ
ن

خصوصا يف اللغات األجنبيَّة .يوّْكد بعضهم اآلخر غياب غرفة للصبلة ،كغرؼ للنشاطات
لديهم
ن
الفكريَّة كالشطرنج ،كالكافيتَتيا اليت ىي عبارة عن دكاف للمشًتيات كليست دبثابة اؼبقهى الذم يوفّْر
الوجبات الطازجة ألفراد آّتمع اؼبدرسي .كيشَت بعضهم اآلخر إُف أنبيَّة توسيع مساحتها اليت ال

تليب حاجات التبلميذ يف فًتة االسًتاحة َّ
ألف عددىم كبَت ،كزمن االسًتاحة قصَت مقارنة بعدد
ّْ
التبلميذ اؼبوجود.
يعترب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق َّ
أف اؼبختربات العلميَّة التابعة للفزياء كالكمياء

كعلوـ اغبياة ؿبصورة ضمن غرفة كاحدة فبَّا يقلّْل من فرص استعماؽبا .كيطالب اؼبعنيٌوف بتجهيز
لكل مادة ـبتربااها اػباصة؛
اؼبختربات العلميَّة حبسب عدد التبلميذ ،كفصلها عن بعضها حبيث يكوف ّْ
كاحدة ؼبخترب الفزياء كأخرل للكمياء كأخَتة لعلوـ اغبياة .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف ذبهيزات

ـبترب العلوـ غَت كافية لعمل التبلميذ الفردم بل لعملهم اعبماعي فقط.
يصف بعض أفراد آّلس اإلدارم اؼبكتبة يف اؼبدرسة على َّأهنا غنيَّة توفّْر كتبنا مناسبة
للمطالعة كلؤلحباث ،كيكشف نظاـ استقباؽبا أنَّو ينحصر بأفراد آّتمع اؼبدرسي من التبلميذ كأفراد
اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق ،ضمن الدكاـ اؼبدرسي فقط .ال تفتح اؼبكتبة أبوأّا ؼبن ىم من خارج

أيضا َّ
أف موقعها
اؼبدرسة ،كما َّأهنا تقفل أبوأّا خبلؿ االسًتاحات .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ن
ربت األرض يبنع أشعة الشمس من دخوؿ أرجائها الضيَّقة ،كاؽبواء من إنعاش أجوائها باألككسيجاف
الطبيعي .توّْكد اؼبشاىدات َّ
أف موقعها من جهة ،ليس دبتناكؿ أفراد اؽبيئة التعليميَّة إذ ذبد األكثريَّة
جدا مقارنة
صعوبة يف الوصوؿ إليها لبيعد مسافة كجودىا ،كمن جهة أخرل مساحتها ضيّْقة ن
باؼبواصفات العلميَّة كاؽبندسيَّة للمكتبات اؼبدرسيَّة اغبديثة .يضيف بعضهم إُف َّأهنا غَت فبكننة ،كال
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يتوفَّر فيها كسائل العرض اؼبختلفة ،من شاشات عرض كجهاز لعرض األشرطة التعليميَّة كالوثائقيَّة
اؼبختلفة كاألفبلـ العلميَّة ،بل تقتصر على شاشة للتلفزيوف موصولة إُف آلة األقراص َّ
اؼبدؾبة كالفيديو.

يف ما يتعلَّق باؼبوشّْر الثاين عشر الذم يتناكؿ موضوعو كظيفة اؼببلعب ،كتأمينها كقتنا من
الراحة للتبلميذ ،فهي ال تتحقَّق .تتوافق نتائج اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة مع ما يصفو بعض أفراد اؽبيئة
التعليميَّة كاألىل كالقدامى من َّ
تومن حاجة التبلميذ إُف الراحة بسبب
أف مبلعب اؼبدرسة برأيهم ال ّْ
خصوصا تلك اليت تيستخدـ خبلؿ فصل الشتاء ،باإلضافة إُف
ضيق مساحتها ككثرة الضوضاء فيها
ن

اؼبخصصة لفئة أعمارىم من جهة ،كمن جهة أخرل ال تراعي
ؾبهزة بوسائل الًتفيو
َّ
ذلك ،فهي غَت َّ
تتكوف أرضيَّة اؼبلعب الصيفي يف قسم الركضات ،من اإلسفلت ،كىو مكشوؼ
مواصفات السبلمةَّ .

يتعرض ألشعة الشمس اغبارقة طواؿ ساعات اليوـ يف فصل الصيف .يتوفَّر يف مبٌت الركضات
حبيث َّ

ؾبهزاف بألعاب ترفيهيَّة كرياضيَّة كلكنَّها حديديَّة الصنع ،كبرأم أفراد اؽبيئة
ملعباف رياضيَّاف صغَتاف َّ
التعليميَّة َّ
إف ىذه اؼببلعب اؼبوجودة ال تفي باؼبطلوب ال من جهة اسًتاحة التبلميذ كال من جهة
اؼبخصصة لفئة األعمار األكرب سننا ،فهي
كساعتها كعددىا .كذا ىو الوضع يف اؼببلعب األخرل
َّ
برأم بعض اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة غَت كافية ألداء النشاط الرياضي ،كتفتقر إُف كجود
األجهزة الرياضيَّة الكاملة ،كتقتصر على بعض الفرش ككرات القدـ ككرات الطائرة .يتوافق األىل
كاػبرهبوف كأفراد اؽبيئة التعليميَّة على َّ
أف اؼببلعب اؼبقفلة الشتويَّة مكتظَّة كتزعج التبلميذ كتسبّْب ؽبم
كآالما كتو نترا يف اؼبزاج ،كال تتيح ؽبم بفرصة للتحرؾ كاغبرية.
أ ن
كجاعا يف الرأس ن

تومنها اؼبمرات
َّأما موضوع اؼبوشّْر الثالث عشر الذم يشَت إُف مستلزمات السبلمة اليت ّْ

كاعبسور حُت انتقاؿ التبلميذ كاألفراد من مبٌت إُف آخر ،فهو أمر ال يتحقَّق إالَّ جزئينا .يعترب أفراد
اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق كاألىل كالقدامى َّ
خصوصا يف فصل
اؼبمرات بُت األبنية غَت مبلئمة
أف َّ
ن

الشتاء ،باستثناء اؼبمر األرضي الذم يضمن سبلمة تبلميذ الركضات خبلؿ انتقاؽبم إُف مبٌت الكبار،
كسبلمة التبلميذ الكبار خبلؿ تنقُّلهم بُت اؼببنيُت عند قدكمهم من منزؽبم كعند عوداهم إليها
بالباصات.
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يف ما يرتبط باؼبوشّْر اغبادم عشر الذم يتناكؿ موضوعو تأمُت األماف كاغبماية للتبلميذ
كأفراد آّتمع اؼبدرسي ،تكشف نتائج التقييم أنَّو ال يتحقَّق .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة لناحيَّة اغبماية
من تبعات اغبركب افتقار اؼبدرسة إُف ملجأ يقي التبلميذ خطر القصف اعبوم كالصاركخي .ؽبذا َف
ذبد اؼبعاينة اؼبيدانيَّة ال اؼببلجئ كال أماكن اإلخبلء اآلمنة كي يلجأ إليها أفراد آّتمع اؼبدرسي يف
حاالت اؼبخاطر سواءن يف اغبركب أك يف الكوارث الطبيعية ،كال تتوفَّر يف اؼبباين ـبارج للطوارئ .توّْكد

معاينة الوثائق َّ
ربدد
أف اؼبدرسة تفتقر إُف خطَّة آمنة إلخبلء اؼبباين ،كتغيب عن مرافقها إشارات ّْ
اؽبزات األرضيَّة كاغبريق
أماكن اإلخبلء اآلمنة من األخطار على أنواعها ،كحدكث الزالزؿ ك َّ
كالقصف .لكن تثبت اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة تزكيد اؼبباين بأجهزة ؼبكافحة اغبريق فقطَّ .أما عبهة اؼبراقبة
فيوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة كجود أجهزة ؼبراقبة التبلميذ كلكنَّها تقتصر على كامَتات يف القسم الثانوم
كيف دكرات اؼبياه التابعة للقسم اؼبذكور.
-11.3

استراتيجيَّة ترميم األبنية وصيانتها:

تومن
يفيد أفراد آّلس اإلدارم أ َّف موضوع اػبطة اؼباليَّة اليت يصفها اؼبوشّْر الثامن على َّأهنا ّْ
ربديث األبنية كذبديدىا كترميمها كتطويرىا كفق اغباجات ،تتحقَّق جزئينا بسبب اإلمكانات اؼباديَّة
كظركؼ توفُّرىا يف اؼبدرسة .يصف ىوالء عمليَّة الصيانة َّأهنا متواصلة كفوريَّة ،كتوّْكد اؼبسوكلة اؼباليَّة
قسم ما يف اؼبدرسة عن أعطاؿ ما .ربتكم اؼبسوكلة اؼباليَّة بوتَتة
َّأهنا ُّ
تتم بشكل دائم ك َّ
كل ما أعلن ه

تدخل موظَّفي الصيانة ،تشرح ،كتنظّْم عملهم كفق التقارير اػبطيَّة باألضرار ،كالئحات التصليحات
ُّ

اليت تصلها يومينا من األقساـ .يشَت أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف يف اؼبدرسة ثبلث موظَّفُت ـبتصُت ّٔذا

الشأف ،تنظّْم اؼبسوكلة اؼباليَّة عملهم حبسب ظركؼ اؼبدرسة ،فيينجزكف األعطاؿ اليت ربتاج إُف كقت

يتم تصليحها خبلؿ عطلة
طويل خبلؿ العطل اؼبدرسيَّة الطويلةَّ ،أما تلك اليت ربتاج إُف كقت قصَت ف ُّ
هناية األسبوع.
تتضارب آراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف ؾباؿ تنفيذ أعماؿ الصيانة ،فمنهم من يقوؿ َّأهنا غَت

كافية كغالبنا ما تنفَّذ بوتَتة بطيئة رغم التقارير اػبطيَّة اؼبتتالية اليت يقدّْمها األفراد يف األقساـ ،كمنهم
337

من يعترب َّ
أف اؼبدَّة كافية إلصبلح األعطاؿ ككافية .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كمعاينة الوثائق عن
يتم
ربقُّق الصيانة كفق جدكؿ يومي شفوم قصَت اؼبدل ،تنظّْمو اؼبسوكلة اؼباليَّة مع َّ
عماؿ الصيانة ك ُّ
َّ
عماؿ الصيانة خبلؿ العطل الطويلة
حبسب
اؼبستجدات اليوميَّة ،كجدكؿ آخر طويل اؼبدل يينفّْذه َّ
كأشهر الصيف.
-11.4

أبنية وافية للحاجات:

أبدا ألنَّو إُف تاريخ إعداد األطركحةَ ،ف تستقبل
َّأما عبهة مضموف اؼبوشّْر السابع فبل يتحقَّق ن
اؼبعوقُت .ؽبذا َف ذبد إدارة اؼبدرسة برأم أفراد اؽبيئة التعليميَّة ضركرة لتجهيز األبنيَّة
أحدا من َّ
اؼبدرسة ن
تسهل عمليَّة
فبرات موازية للسبلَف ّْ
كملحقااها دبا يتبلءـ كحاالت ىوالء اعبسديَّة .تفتقر اؼبدرسة إُف َّ
ُّ
اؼبتحرؾ لبعض الزكار الذين يعانوف من ىذه اؼبشكلة ،ككذا ىو األمر بالنسبة
التنقل على الكرسي ّْ
اؼبتحرؾ لؤلفراد الذين يعانوف من
لتجهيز الوحدات الصحيَّة ،فهي غَت َّ
ؾبهزة دبا يتبلءـ كعلو الكرسي ّْ

إعاقات جسديَّة .يوّْكد أفراد آّتمع اؼبدرسي كجود مصعد كهربائي كاحد يقتصر استعمالو على أفراد
يتعرضوف إُف كسور يف أرجلهم فيتحتَّم عليهم
آّلس اإلدارم ،كقد يستخدمو بعض التبلميذ الذين َّ
استعماؿ اؼبصعد للوصوؿ إُف صفوفهم يف الطوابق العلويَّة.
في الختام ،وبقّْق اؼبعيار اغبادم عشر الذم يتناكؿ موضوع توفَت أبنية الئقة كمبلئمة

للتطوير اؼبستمر ،اؼبواصفات اؼبعتمدة يف األطركحة بشكل جزئي مائبلن إُف عدـ التحقُّق ،حبسب ما

يظهره جدكؿ التقييم ،كآراء األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة .فمبٌت اؼبدرسة ،من جهة ،يتبلءـ
تغَت صورة اؼبدرسة التقليديَّة كىبضع لشركط كمواصفات علميَّة من حيث ىيكليَّة البناء ،كتوزيع
مع ُّ
مرافقو كذبهيزااها ،كمن جهة أخرل ،يعرقل غياب بعض اؼبرافق األساسيَّة كذبهيزااها توفَت بيئة صاغبة

التطور لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي حبسب ما تصفو مبادئ
نمو ك ُّ
للعمليَّة التعليميَّة ،كؾبتمع مثَت لل ٌ
"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" .يساعد اؼببٌت اؼبدرسي بصورة مباشرة على قباح عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كىو
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من العوامل الرئيسيَّة اليت ؽبا انعكاسات نفسيَّة على أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كما ييسهم يف ربقيق
كل اؼبواصفات اؼبطركحة كاؼبتوافق عليها يف األطركحة.
األىداؼ الًتبويَّة اؼبنشودة لو ربقَّقت فيو ُّ
اعبدير ذكره أ َّف إجراء ىذه األطركحة يف اؼبدرسة وبدث تفاعبلن إهبابينا كينتج عنو حركة تغيَت

كلو خجولة ،فمن اؼبتغيَتات اليت ربصل ،ىو ربسُت أكضاع الوحدات الصحيَّة يف بعض األقساـ
كزيادة عددىا ،كتوفَت رفوؼ خشبيَّة غَت ثابتة للتبلميذ يف الصفوؼ لتخفيف الكتب من اغبقيبة
اؼبدرسيَّة ،كربسُت غرفة اسًتاحة أفراد اؽبيئة التعليميَّة من ذبهيزات كأثاث ،كإصبلح األلعاب الصيفيَّة
يف مبٌت الركضات كصيانتها بشكل جيّْد.
.12

الجدول رقم  :18المعيار الثاني عشر

ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية
المؤشّْرات
خرهبيها ،كأكلياء تبلمذاها ،كآّتمع العاـ كاػباص ،كأفراد اؽبيئات العاملة فيها شركاء معها يف
 -1ترل اؼبدرسة ّْ
كل آّاالت ،كتعمل على تطوير
نمو التبلميذ كتدعمهم يف ّْ
الًتبية ،تولّْف معهم صباعة تربويَّة كاحدة تيعٌت ب ٌ
اؼبدرسة من جوانبها كافة.

ال ّْ
يحقق
1
X

 -2تضع اؼبدرسة خطة اسًتاتيجيَّة توضح مفهوـ مشاركة األىل كرابطة القدامى كأصدقاء اؼبدرسة كفعاليَّات
آّتمع كاؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة يف حيااها ،كربدّْد طرائق دعمهم ؽبا ،كتفاعلهم كتواصلهم اؼبستمر معها،
نمو التبلميذ الًتبوم،
كل حبسب موقعو ،يف ازباذ القرارات الداعمة ل ٌ
لتفعيل عمليَّة التطوير فيها ،كتشركهم ،ه
كإلعدادىم مواطنُت صاغبُت كمسوكلُت كمنتجُت.

X

تتضمن :إبداء الرأم ،كدرس أكضاع أكالدىم ،كحبث أمورىم
 -3تنظّْم اؼبدرسة خطة للتعاكف مع األىل َّ
مبوىم اؼبتكامل.
األكاديبيَّة كفق جدكؿ زمٍت منظَّم ،كازباذ القرارات الداعمة لتطوير مستواىم األكاديبي ك ٌ
اؼبتنوعة.
 -4تشرؾ اؼبدرسة األىل يف عمليَّة تعلُّم أكالدىم ،كتدعوىم غبضور نشاطااهم ّْ
مبو التبلميذ كتعلُّ ًمهم يف اؼبدرسة ،كيف البيت ،كيف
 -5تتعاكف اؼبدرسة مع األىل كآّتمع بدعم سياسة ٌ
آّتمعّٔ ،دؼ إعدادىم ؼبواطنيَّة منتجة صاغبة كمسوكلة.

X

 -6تساعد عبنة األىل يف بعض النشاطات الًتبويَّة كالثقافيَّة كتدعم اؼبدرسة ليس فقط مادينا.
 -7توفّْر اؼبدرسة نشاطات داعمة لؤلىل تقوـ على تقدمي التوجيهات البلزمة كاإلرشادات الضركريَّة ؽبم

X
X
X

 -8تنظّْم اؼبدرسة نشاطات ثقافيَّة كترفيهيَّة ترتكز على التعاكف مع األىل كالقدامى كآّتمع كاألصدقاء.

X
4

المصدر :من إعداد الباةثة
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3

X

مبو التبلميذ داخل اؼبدرسة كخارجها.
لتحقيق أىداؼ دعم ٌ

المجموع

جزئيًا
2

ّْ
يحقق

4

صفر

يتناكؿ اؼبعيار الثاين عشر كاألخَت موضوع شركاء الًتبية ،الذين ىم األىل كاألكلياء كالقدامى
دبوسساتو اؼبدنيَّة ،كالعبلقة التعاكنيَّة اليت
كأصدقاء اؼبدرسة كأفراد آّتمع اؼبدرسي كآّتمع احمللي َّ
كل اإلمكانات
تربطهم باؼبدرسة ،كتكامل أدكار الًتبية يف ما بينهم .ؽبذا تسعى اؼبدرسة إُف تقدمي َّ
كصبيع الوسائل لتحويل العمليَّة الًتبويَّة إُف عمليَّة تشاركيَّة يتساعد فيها أفراد آّتمع اؼبدرسي مع
دبكونااها بتقدمي ،إُف جانب
األىل كفعاليَّات آّتمع لتأمُت تربية نوعيَّة لؤلبناء .ؽبذا تلتزـ اؼبدرسة ّْ
اؼبعارؼ ،اؼبهارات الضركريَّة كالكفايات األساسيَّة اليت وبتاجها التبلميذ للنجاح يف حيااهم األكاديبيَّة
كاؼبستقبليَّة.
طور
أف تكوف العبلقة يف ما بينهم جيّْدة ،فهذا يعٍت أف تتو َّسع عبلقة اؼبدرسة مع األىل كتت َّ
كرد فعل على طلبات األىاِف كمشاكلهم ،إُف مفهوـ أكسع
من ؾبموعة مواقف تقوـ ّٔا اؼبدرسة ّْ
يشتمل على إشراكهم يف حياة اؼبدرسة كعنصر أساسي كفاعل .بذلك ،تستفيد اؼبدرسة من إمكانات
األىل كتوظّْف خربات آّتمع كمواردىم لتعزيز العمليَّة الًتبويَّة ،كلتقدمي تربية شاملة متكاملة
أيضا تنمية آّتمع احمللي من خبلؿ تصميم أنشطة كمن مثَّ تنفيذىا،
لتبلميذىا .يشتمل التعاكف بينهم ن
كتنظيم برامج ىادفة لتحسُت مستول اغبياة كتطوير البيئة كتيسَت استخداـ مرافق اؼبدرسة من قبل

نمو اؼبتكامل،
األىاِف كآّتمع .بذلك ،تتقاطع مصاٌف اإلثنُت حوؿ الًتبية األفضل لؤلبناء ،كال ٌ
كاؼبستقبل الباىر ،كالنجاح اؼبضموف ،كيرتبط قباح موقعها يف احمليط بنجاح تبلميذىا يف اؼبدرسة كيف
آّتمع.
-12.1

لجنة األىل:

تطور عبلقات األىل باؼبدرسة كتتنظَّم ضمن عباف عيرفت بلجاف األىل .تكوف الغاية من
ت َّ
إنشاء عبنة لؤلىل يف اؼبدرسة ،يقوؿ اػبورم سيموف فضُّوؿ ،أبعد من حدكد درس اؼبوازنة اؼبدرسيَّة
(فضوؿ،
كالتصديق عليها ،بل تتخطاه إُف البيعد اؼباِف التعاضدم ،كالبيعد اإلجتماعي ،كالبيعد الًتبوم ُّ

مبو
 .)2006حينذاؾ تصَت مشاركة األىل غبياة أبنائهم اؼبدرسيَّة من أىم العناصر اؼبوثّْرة إهبابنا على ٌ
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تحوؿ تدرهبينا العبلقة من تقاطع مصاٌف بُت اؼبدرسة كاألىل إُف مشاركة يف
التبلميذ اؼبتكامل ،كت َّ
الًتبية.
-12.2

رابطة القدامى:

ضم ّْ
امتدادا ؽبا يف آّتمع،
خرهبي اؼبدرسة ليكونوا
َّ
تتكوف إُف جانب عبنة األىل ،رابطة ت ُّ
ن
تتعاكف مع أفرادىا لكي يسهموا كلّّ حبسب كفاءاتو يف دعم مسَتة اؼبدرسة الًتبويَّة ،كالعمل على

استمراريَّتهاَّ .
جدا يبكن أف تكوف َّقوة داعمة
إف رابطة القدامى ىي شبكة طاقات بشريَّة غنيَّة ن
نموينا كتطويرينا.
للمدرسة معنوينا كمادينا كت ٌ
كموشراتو أدكات عديدة عبمع اؼبعلومات حوؿ ربقُّقهما،
تعتمد الباحثة لتقييم ىذا اؼبعيار ّْ
اؼبوجهة ألفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق كأفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل
ىي أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة َّ
كالقدامى ،كدليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة ،كدليل الوثائق .تيظهر نتائج التقييم الواردة يف اعبدكؿ اؼبذكور،

أف بناء العبلقة التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كشركائها يف الًتبية تتحقَّق جزئينا .توّْكد آراء اؼبشاركُت َّ
َّ
أف طبيعة

العبلقات اليت تربط األفرقاء اؼبعنيُّْت ال تنسجم مع مبادئ العبلقات القائمة يف مبوذج "ؾبتمع التعلُّم

خصوصا عبهة مفهوـ التشارؾ كالعبلقات التعاكنيَّة كسياسة الدعم.
اؼبهٍت" الذم تتبنَّاه األطركحة،
ن
ينقص يف تكوين الفريق التعاكين ىذا الذم من شأنو أف يدعم عمل اؼبدرسة الًتبوم ،شروبة أساسيَّة
لبناء ىذا الفريق ىي رابطة القدامى.
موشرات اؼبعيار الذم يتناكؿ تعزيز العبلقة التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة
أبدا مضموف ّْ
ال يتحقَّق ن
كشركائها يف الًتبية عبهة القسم اؼبرتبط برابطيت القدامى كأصدقاء اؼبدرسة .كتوّْكد مديرة اؼبدرسة عدـ
لكن األطركحة زبتار ضمن عيّْنة مصادر اؼبعلومات أفر نادا ينتموف إُف اؼبدرسة
كجود ىاتُت الرابطتُت ،ك َّ

خرهبيها كيعملوف يف اعبسم التعليمي أك اإلدارم التابع ؽبا ،ليشاركوا يف آّموعات اؼبرَّكزة إُف
ىم من ّْ

جانب األىل .يهبمع األفراد اؼبشاركوف على َّ
أف عبلقة التعاكف مع رابطة القدامى تقتصر على زيارات

اػبرهبُت كاؼبدرسة ،كيشَتكف إُف بعض اؼببادرات اػبجولة التطوعيَّة اليت تشتمل على
فرديَّة بُت بعض ّْ
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تقدمي شهادة حياة ،كمشاركة أفراد منهم خرباهم اعبامعيَّة اػباصة مع تبلمذة الصفوؼ الثانويَّة.
استنادا إُف ىذا التصريح تكتفي األطركحة بتحكيم ىذا اؼبعيار من جهة ارتباطو باألىل فقط.
ن

يف ما يتعلّْق باؼبوشّْر األكؿ الذم يتناكؿ موضوعو رأم اؼبدرسة بشركائها يف الًتبية كبكيفيَّة

مكونااها ،فهو أمر ال
نمو التبلميذ الشامل ،كتطوير اؼبدرسة جبميع ّْ
تكوين صباعة تربويَّة ناشطة تيعٌت ب ٌ

يتحقَّق يف اؼبدرسة .توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كآراء األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة أنَّو يف حُت
ترل اؼبدرسة أكلياء تبلميذىا ،كآّتمع العاـ كاػباص ،كأفراد اؽبيئات العاملة فيها شركاء معها يف
الًتبية ،لكنَّها ال تولّْف معهم صباعة تربويَّة كاحدة دبعناىا الًتبوم التعاكين الذم تتبناه األطركحة.
جهتهمَّ ،أهنا ال تتعاكف معهم يف ازباذ القرارات
يعترب أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق كاألىل من َّ
الًتبويَّة ،بل تعترب َّ
أف ىذا اؼبوضوع يرتبط بصبلحيَّات أفراد آّلس اإلدارم دكف سواىم .فهي،
كتفوقهم يف اؼبدرسة
كحبسب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق ،ربمل ىاجس قباح التبلميذ ُّ
نمو
كيف آّتمع ،كيعمل ىوالء على قباحهم يف االمتحانات الرظبيَّة ُّ
بتفوؽ ،كما ييعٌت ىوالء ن
صبيعا ب ٌ
كل آّاالت .لكن تبقى طبيعة عملهم فرديَّة ،كال تتعداىا لتصل إُف مفهوـ العمل
التبلميذ يف ّْ
استنادا ؼبا تقدَّـ آن نفا،
اعبماعي التعاكين بل تنحصر يف موقع كل منهم كالصبلحيَّات اؼبمنوحة ؽبم.
ن
تعترب األطركحة َّ
أف ىذا اؼبوشّْر ال يوبقّْق اؼبرذبى كال ينسجم تطبيقو مع مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"
كال مع مفهوـ العمل اعبماعي التعاكين.
-12.3

خطة إشراك األىل في العمليَّة التربويَّة:

َّأما عبهة مضموف اؼبوشّْرين الثاين كالثالث الذم يتناكؿ موضوع اػبطة االسًتاتيجيَّة التعاكنيَّة
تصممها اؼبدرسة إلشراؾ األىل كالقدامى كاألصدقاء كفعاليَّات آّتمع يف العمليَّة الًتبويَّة ّٔدؼ
اليت ّْ
تطوير اؼبدرسة كربسُت أدائها ،فهو أمر غَت متوفّْر .تيظهر معاينة الوثائق غياب خطة اسًتاتيجيَّة
تعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كاألىل كآّتمع .كما كجدتو األطركحة كناية عن نشاط أكاديبي كتربوم ييعٌت
بالتبلميذ اؼبتعثّْرين ،لكنَّو ال ييطبَّق كفق مبادئ سياسة الدعم اليت ينادم ّٔا "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت".
متكررة مع
تعمل مسوكالت األقساـ على ربسُت أكضاع التبلميذ اؼبتعثّْرين من خبلؿ لقاءات ّْ
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أكليائهم ،يرشدكهنم إُف طرائق معاعبة الوضع يف البيت مع أبنائهم .تكشف معاينة الوثائق عن غياب
خطة اسًتاتيجيَّة توضح مفهوـ مشاركة األىل كفعاليَّات آّتمع كاؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة يف حياة
تطورىا ،كال طبيعة تفاعلهم
اؼبدرسة ،كال ربدّْد اؼبدرسة الطرائق الناجعة اليت يدعم األفراد فيها ُّ
كتواصلهم اؼبستمر معها .يوّْكد بعض األىل كاػبرهبوف َّ
كل حبسب موقعو ،يف
أف اإلدارة ال تشركهم ،ه

نمو التبلميذ الًتبوم ،كيف عمليَّة التطوير الشامل للمدرسة .كوبصر أفراد
ازباذ القرارات الداعمة ل ٌ
آّلس اإلدارم ؾباالت التعاكف بنشاطات تقوـ ّٔا إدارة اؼبدرسة مع عبنة األىل ،اليت ىي صلة

خصوصا يف ما يتعلَّق بأمور
التعاكف بينها كبُت كأكلياء التبلميذ ،كغالبنا ما تكوف عبلقتها مباشرة،
ن
أكالدىم نفسيِّا كاجتماعيِّا كتربويِّا.
اؼبوشرين السابع كالثامن الذم يشَت إُف أنبيَّة كجود خطة عمليَّة تنظّْمها
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
اؼبدرسة للتعاكف مع األىل من أجل تنشيط دكرىم يف عمليَّة التطوير ،تيظهر نتائج التقييم َّ
أف عمليَّة
تتم بشكل جزئي .توّْكد آراء اؼبشاركُت َّ
تتم بشكل عفوم حبيث َّأهنا ال
أف فبارسات التعاكف ُّ
التعاكف ُّ
تندرج يف خانة العمل التعاكين دبفهومو التشاركيَّ ،
كألهنا ليست منظَّمة ضمن خطة تعاكنيَّة كاضحة.

يقوؿ بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف أكثريَّة أىل التبلميذ اؼبتعثّْرين يتعاكنوف مع مسوكلة القسم لصاٌف
كلدىم بيغية ذبنيبو الرسوب كاإلعادة .يعترب بعض أفراد ىيئة التنسيق َّ
أف عمليَّة التعاكف بُت األىل
كاؼبدرسة تقتصر على نشاطات ثقافيَّة معدكدة يقوـ ّٔا أفراد عبنة األىل خبلؿ العاـ الدراسي،
كالعشاء السنوم لتغذية صندكقهم كتأمُت اؼبنح اؼبدرسيَّة للتبلميذ ،كاؼبساعدات اإلنسانيَّة للمرضى
منهم ،كتنظيم ندكات ثقافيَّة توجيهيَّة لؤلىل كألفراد آّتمع اؼبدرسي.

يقر أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف اؼبدرسة تفتقر إُف آليَّة كاضحة تنظّْم مسانبة األىل يف تطوير
ُّ

اػباصة ،كمبادرات عبنة األىل
اؼبدرسة ،كيقتصر دكرىم على االقًتاحات الفرديَّة كاالستشارات
َّ
حل بعض أمور التبلميذ السلوكيَّة
احملدكدة .تطلب مديرة اؼبدرسة أحيانا من عبنة األىل مساعداها يف ّْ

خصوصا لدل بعض التبلميذ يف الصفوؼ الثانويَّة ،كيعترب أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف خطة
الشاذة
ن
مهمة منوطة بأفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة من اإلداريُّْت كاؼبعلّْمُت دكف
دبكونااها َّ
تطوير اؼبدرسة ّْ
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تدخبلن يف
سواىم .هبزـ البعض اآلخر أف ال تأثَت لؤلىل يف تطوير اؼبدرسة ،كال هبب أف يكوف ؽبم ُّ
شوكهنا الداخليَّة.
كيعرب األىل عن انزعاجهم َّ
ألف مشاركتهم يف األمور الًتبويَّة اؼبرتبطة بتطوير اؼبدرسة شبو
ّْ
حد تعبَتىم باألمور األكاديبيَّة اؼبتعلّْقة بولدىم فقط ،كيعتربكف َّ
أف
مفقودة ،بل ىي ؿبصورة على ّْ
مقربُت من مديرة اؼبدرسة ،كعلى بعض من أعضاء عبنة
اؼببادرات ،إف يكجدت ،ىي حكر على أفراد َّ

األىل .يقوؿ آخركف َّ
تشجع على مشاركة األىل يف تطوير اؼبدرسة غائبة ،كيوّْكد
أف األطر اليت ّْ
بعضهم اآلخر َّ
أف ال دكر ؽبم يف ازباذ أم قرار ،فكيف يسهموف يف تطوير مدرسة أكالدىم؟
َّأما بالنسبة ؼبضموف اؼبوشّْر السابع الذم وبدّْد بعض النشاطات األساسيَّة الداعمة لؤلىل

مبو أبنائهم اؼبتكامل ،فهو أمر يتحقَّق بشكل جزئي .يوّْكد األىل
اليت تساعدىم يف دعم مسَتة ٌ
كاػبرهبوف كأفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف إدارة اؼبدرسة توفّْر نشاطات داعمة لؤلىل تقوـ على تقدمي
التوجيهات البلزمة كاإلرشادات الضركريَّة ؽبم عبهة تربية أبنائهم تربية صاغبة كمتكاملة .يشَت بعض
األىل كالقدامى إُف ضعف دكر اؼبرشدة اإلجتماعيَّة الذم ينحصر يف لقاءات فرديَّة مع التبلميذ
الذين يعانوف من صعوبات متعدّْدة الوجوه كمع أكليائهم .يعترب بعضهم َّ
أف غياب الدكر التوجيهي
للمرشدة االجتماعيَّة من خبلؿ اللقاءات كالتوجيهات العامة لؤلىل كألفراد اؽبيئة التعليميَّةُّ ،
وبد
برأيهم من فعاليَّة دكرىا يف ترسيخ التعاكف بُت اؼبدرسة كأكلياء التبلميذ .يقوؿ آخركف َّ
أف توجيهات
اؼبرشدة اإلجتماعيَّة يف اؼبدرسة ال تصل إُف أفراد اؽبيئة التعليميَّة أك َّأهنا تصل إليهم كال يعَتكهنا أم

خصوصا تلك اؼبتعلّْقة بالتبلميذ اؼبتعثّْرين ،كبالذين يعانوف من مشاكل عائليَّة توثّْر على
اىتماـ
ن
سلوكهم كتعلُّمهم.
يشيد أحدىم جبهوزيَّة أكثريَّة أفراد آّلس اإلدارم الذين يصغوف لؤلىل عندما يقرعوف بأّم

غبل مشكبلاهم النفسيَّة كاالجتماعيَّة كاألكاديبيَّة.
للمساعدة
خصوصا يف األمور اؼبتعلّْقة بالتبلميذ ّْ
ن
جهتهم ،كيعتربكف َّ
أف عبوء األىل إُف مسوكالت األقساـ ؼبساعداهم يف
يوّْكد أفراد اؽبيئة التعليميَّة من َّ
ضبط أكالدىم ،دليل على ثقتهم ّٔم .يصف آّلس اإلدارم العبلقة بُت األىل كاؼبدرسة على َّأهنا
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كديَّة ،كالدليل ىو الزيارات اؼبتبادلة يف اؼبناسبات كاألعياد ،كالتواصل القائم من خبلؿ الدعوة اػبطيَّة
لؤلىل للمشاركة يف النشاطات كاؼبناسبات كاؼبعايدات.
يتوافق صبيع اؼبشاركُت يف آّموعات اؼبرَّكزة على َّ
أف اؼبدرسة تنظّْم لقاءات أسبوعيَّة أك شهريَّة
بُت مسوكلة القسم كأفراد ىيئة التدريس كاألىل ؼبناقشة النتائج الفصليَّة ألكالدىم ،أك معاعبة
أكضاعهم األكاديبيَّة كلّّ حبسب حاجتو .يفيد أفراد ىيئة التنسيق ،كبعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة،
كبعض من األىاِف َّ
حل اؼبشكبلت اليت قد
أف إدارة اؼبدرسة تتعاكف مع أكلياء أمور التبلميذ يف ّْ
تعًتض أكالدىم خبلؿ مسَتاهم التعليميَّة ،بالتعاكف مع مسوكالت األقساـ كأفراد اؽبيئة التعليميَّة
كمرشدة إجتماعيَّة تيعٌت ّٔذه األمور .تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
خصوصا
أف درس أكضاع التبلميذ
ن

يتم بشكل غَت مدركس تربوينا .توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
أف اللقاءات مع األىل ؽبذه
اؼبتعثّْرين منهم ُّ
يتم يف صالة كبَتة حيث يلتقي صبيع األكلياء مع صبيع أفراد اؽبيئة التعليميَّة .تكشف
الغاية ُّ
أف أجواء ىذا اللقاء ال يوحي باعبديَّة عبهة َّ
اؼبشاىدات َّ
أف األفراد يبقوف كاقفُت مع األىل خبلؿ

اؼبقابلة ،ال تفصلهم طاكلة مثبلن ،كيكوف اغبوار بُت الطرفُت شفوينا فقط .تيظهر نتائج اؼبشاىدات
تتم يف أحد األقساـ كيطغي عليها طابع اػبصوصيَّة َّ
اؼبيدانيَّة َّ
لكل تلميذ حرمتو
أف لقاءات فرديَّة ُّ
ألف ّْ
يتم التداكؿ يف أموره أماـ اعبميع بل فقط مع أكليائو .كيستعمل أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف
اؼبقدَّسة ،فبل ُّ
تفصل اللقاء كغايتو كما توكؿ إليو خطوات العبلج مع ربديد
ىذا القسم قسائم خاصة ؼبقابلة األىل ّْ
اؼبهلة الزمنيَّة إلقباز اؼبتَّفق عليو.
ىبص موضوع اؼبوشّْر الثامن الذم يتناكؿ النشاطات الداعمة اليت توفّْرىا إدارة اؼبدرسة
يف ما ُّ
لؤلىل فهو يتحقَّق جزئينا .يوّْكد أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف النشاطات اليت يقدّْموهنا لؤلىل تدعمهم يف

تربيتهم ألبنائهم أكاديبينا كاجتماعينا .يصف آّلس اإلدارم ركزنامة اللقاءات اليت تنظّْمها اؼبدرسة
خصوصا تلك الزيارات
لؤلىل كاليت برأيهم اهدؼ إُف إرشادىم كتوجيههم على َّأهنا تويف اؼبطلوب،
ن

الصفيَّة ألكالدىم.
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َّأما عبهة النشاطات الثقافيَّة كالًتفيهيَّة اليت تنظّْمها عبنة األىل يف اؼبدرسة ،فهي ال تتحقَّق
َّ
لكن حقيقة األمر َّأهنا نشاطات تقوـ ّٔا اللجنة بتوجيو من
ألف طابعها يبدك للعياف أنَّو تعاكين ،ك َّ
مديرة اؼبدرسة ،كحبسب ركزنامة عمليَّة تضعها معهم .ينتقد آخركف من أفراد اؽبيئة التعليميَّة كبعض
من األىل ما يقولو بعض األفراد ،كيوّْكدكف َّ
أف إدارة اؼبدرسة زبطو خطوات جادة للتعاكف مع أكلياء
يتم ذلك ،يضيفوف ،عن طريق تنظيم
تبلميذىا بالتعاكف مع شركة تربويَّة ؿبليَّة تعمل ؽبذه الغاية ،ك ُّ
لقاءات فرديَّة كصباعيَّة ،كتقدمي ندكات ثقافيَّة كتربويَّة ترتبط مباشرة بأمور أكالدىم ،كتعينهم على
اسي اؼبستقبلي .توّْكد اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة
التواصل اإلهبايب مع أبنائهم لتمكينهم من رسم خطهم الدر ٌ

َّ
أف حضور األىل خبلؿ ىذه الندكات كاحملاضرات شبو معدكـ ،كَف يتعدَّؿ موعد تقديبها ،كال
مواضيعها ،كال طريقة عرضها .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة أنَّو ،على عكس ما وبدث يف الندكاتَّ ،
فإف

األىل ييقبلوف على النشاطات الًتفيهيَّة اليت تنظّْمها اؼبدرسة كيوديها أبناؤىم ،كيكوف حضورىم كثي نفا.

تنوع
تيظهر معاينة أشرطة الڤيديو يف أرشيف السكريتاريا كبرامج اغبفبلت كالنشاطات الثقافيَّة ُّ
النشاطات اليت تنظّْمها اؼبدرسة ككثافة اغبضور.
تيظهر الرسائل اػبطيَّة كالتعاميم اؼبطبوعة شبكة االتصاالت بُت اؼبدرسة كاألىل ،كتكشف َّأهنا

ال تزاؿ بدائيَّة إذ تنحصر يف اؼبطبوعات فقط كال تتعاداىا إُف الشبكة اإللكًتكنيَّة كاؽبواتف اػبلويَّة.
تيظهر الوثائق كمعاينة برامج احملاضرات كالندكات كاؼبوسبرات كملف التعاميم كالدعوات َّأهنا متوفّْرة
كموثَّقة .كما تيظهر َّ
خصوصا تلك اليت تعاًف
أف عدد النشاطات لؤلىل خبلؿ العاـ الدارسي ال بأس بو
ن

يعرب أفراد ىيئة التنسيق كبعض من األىل كالقدامى عن أسفهم ؼبشاركة
ىامة تتعلَّق بًتبية أكالدىمّْ .
أمورا َّ
ن

األىل الشبو معدكمة يف النشاطات التوجيهيَّة ،كيعزكف السبب إُف توقيت مواعيد اللقاءات اليت ردبا ال
تتناسب كظركؼ األىل ،أك عدـ تبلؤـ اؼبواضيع مع حاجااهم ،كيطالب بعض األفراد من األىل
كالقدامى القياـ بدراسة السبب اغبقيقي.
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-12.4

أوجو التعاون بين المدرسة واألىل:

اؼبوشرين الرابع كاػبامس الذم يتناكؿ أنبيَّة إشراؾ األىل يف عمليَّة تعلُّم
يف ما يتعلَّق دبوضوع ّْ
اؼبتنوعة يف اؼبدرسة ،فهو أمر يتحقَّق جزئينا .يوّْكد أفراد اؽبيئة
أبنائهم ،كدعواهم غبضور نشاطااهم ّْ
التعليميَّة َّ
للتعرؼ على الربامج التعليميّْة اليت
أف إدارة قسم الركضات تنظّْم زيارات صفيَّة فصليَّة لؤلىل ُّ
يقوـ ّٔا أبناؤىم ،كعلى طرائق التدريس اؼبعتمدة فيعتمدكهنا يف اإلشراؼ على تعليم أكالدىم يف
البيت .كتدعو اإلدارة يف ىذا القسم ،األىل إُف زيارة اؼبعارض الثقافيَّة كالتعليميَّة اليت يقوـ ّٔا التبلميذ،
كإُف حضور اغبفبلت اليت وبييها أكالدىم بالتعاكف مع معلّْميهم ،فيكوف ىذا ؾباالن للتعاكف بُت

الفريقُت.
األخصائيُت دبختلف
كرباكؿ اؼبدرسة ،يقوؿ أفراد آّلس اإلدارم ،أف تستفيد من خربات
َّ
خربااهم كاختصاصهم يف اؼبنطقة ،فتستضيفهم على منربىا ،كتقيم بالتعاكف معهم الندكات كاحملاضرات
الًتبويَّة حبسب اغباجات اليت تراىا مناسبة إلرشاد األىل يف تربية أكالدىم ،كلكن تلبية األىل يف ىذا
جدا مقارنة بعدد أكلياء التبلميذ يف اؼبدرسة .تيظهر اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة كمعاينة أرشيف
آّاؿ ضئيلة ن
خصوصا تلك اؼبرتبطة بأبنائهم يكوف
أشرطة الفيديو للحفبلت بأف اشًتاؾ األىل بالنشاطات
ن
أيضا ،على عكس عددىم اؼبتضائل يف الندكات كاؼبوسبرات.
كبَتا ن
جدا كبأعداد كبَتة ن
اشًتا نكا ن

يهبمع آّلس اإلدارم كأفراد اؽبيئة التعليميَّة على َّ
أف اؼبدرسة تتعاكف مع اؼبدارس األخرل

اؼبوجودة يف احمليط من خبلؿ اؼبشاركة يف لقاءات مديرم اؼبدارس ،كيف اؼبباريات العلميَّة كاؼبسابقات
الفنيَّة كالدكرات التدريبيَّة اؼبشًتكة ،كيف تلبية الدعوات للمناسبات الوطنيَّة كالدينيَّة ّٔدؼ ربفيز
تبلميذىا على النجاح فيها .يشَت أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق إُف َّ
أف عبلقة اؼبدرسة مع احمليط
تقتصر على تلبية بعض الصفوؼ الدعوات للمشاركة يف مسابقات أدبيَّة أك رياضيَّة أك فنيَّة أك
علميَّة ،كىي تنحصر يف بعض األقساـ كالصفوؼ التكميليَّة كالثانويَّة فقط.
صبيعا يف آّموعات اؼبرَّكزة على َّ
أف اؼبدرسة تشارؾ يف الزيارات اؼبيدانيَّة
يتوافق اؼبشاركوف ن
كالنشاطات البلصفيَّة كالرسم على اعبدراف ،كالتواصل مع فعاليَّات آّتمع ،كضببلت التشجَت ،كفرز
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اؼبوسسات االجتماعيَّة كاؼبيات كدكر العجزة كقرية األطفاؿ
النفايات ،كزيارات ؼبراكز اليونيفل ،ك َّ
اؼبوسسات االقتصاديَّة كاؼبعامل كاؼبصانع كاؼبزارع كاؼبطاعم ،كغَتىا من مرافق
كالسجن كمركز اؼبعاؽ ،ك َّ

آّتمع .يوضح أفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق َّ
أف ىذه الزيارات توظَّف ػبدمة العمليَّة الًتبويَّة.
وصا يف
كما يعترب بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة مشاركة بعض األمهات يف الرحبلت الثقافيَّة كالًتفيهيَّة خص ن

كجها من أكجو التعاكف القائم
قسم الركضات ؼبساعدة معلّْمات الصفوؼ يف مراقبة التبلميذ كرعايتهم ،ن
بُت اؼبدرسة كاألىل.

يضيف آخركف من أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
أف اؼبدرسة ربًتـ األىل كتوفّْر ؽبم كألكالدىم ظركفنا
مروبة ،كلكن أحيانا ال يبادؿ أفراد منهم اؼبدرسة االحًتاـ ذاتو ،فبل يتجاكبوف مع برامج التعاكف اليت
يشهر
تنظّْمها من لقاءات إرشاديَّة كتوجيهيَّة ،بل تقتصر تلبيتهم على حضور حفبلت أكالدىمّْ .
بعضهم ،كيف مناسبات كثَتة ،باؼبدرسة كبأفرادىا ،كينتقدكف فبارسااها الًتبويَّة ،كيف كثَت من األحياف
تدبَتا قاسينا حبقّْهم ،أك من أكلياء التبلميذ
يكوف ىوالء من أكلياء التبلميذ اؼبشاغبُت الذين تتخذ اإلدارة ن

عل ذلك يفيدىم ،أك استخداـ طرائق معيَّنة قد تعاًف
اؼبتعثّْرين الذين تطلب منهم تغيَت مدرسة أبنائهم َّ
تعثُّرىم.
يف ما يتعلَّق باؼبوشّْر السادس َّ
فإف مضمونو اؼبرتبط بعبلقة عبنة األىل باؼبدرسة ،فهو ال
يتحقَّق حبسب العبلقات التعاكنيَّة اليت تنادم ّٔا مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،أل َّف عبلقتهما تنحصر

معا .يصف أفراد آّلس اإلدارم َّ
أف ؽبذه اللجنة
فقط يف بعض النشاطات كاللقاءات اليت ينظّْماهنا ن
مهما يربط أفراد اؼبدرسة باألىل .يضيف بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة كىيئة التنسيق َّ
أف عبنة األىل
ن
دكرا ن

تنظّْم سنوينا لقاءن تربوينا لؤلىل كألفراد آّتمع اؼبدرسي ،كلكن كالعادة ،يضيفوفَّ ،
أف تلبية األىل
حضورا كامبلن .على عكس مشاركة األىل
معدكمة يف حُت يكوف حضور األفراد العاملة يف اؼبدرسة
ن
َّ
فإف أفراد ىذه اللجنة يشاركوف يف النشاطات اليت تنظّْمها اؼبدرسة كحضورىم شبو دائم يف اؼبدرسة،
كلكن ال عبلقة ؽبم باألمور األكاديبيَّة كالتعلُّميَّة كاألىداؼ الًتبويَّة اليت ربفّْز التعلُّم لدل التبلميذ.
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يوّْكد األىل كالقدامى على التعاكف القائم بُت عبنة األىل كاؼبدرسة ،كيقدّْركف مسانبة اؼبدرسة
يف تربية أكالدىم كاعبهود اليت تقوـ ّٔا بالتعاكف مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة .يرل ىوالء َّ
أف التعاكف موجود
كحل مشكبلت بعض التبلميذ السلوكيَّة ،كالسعي لتخفيف كزف اغبقيبة
عن طريق نشاطات عديدة ّْ
اؼبدرسيَّة ،كيضيفوف َّ
أف اإلدارة تنظّْم لقاءات أسبوعيَّة كدكريَّة كشهريَّة بُت األىل كاؼبعلّْمُت لدرس
خاصة لدرس أكضاع أبنائهم .يوّْكد بعضهم
أكضاع التبلميذ اؼبتعثّْرين ،كتدعو بعض األىل برسائل َّ
اآلخر َّ
جوا من
أف مشاركة اإلدارة يف الواجبات االجتماعيَّة كالدينيَّة كزيارة األىل يف اؼبناسبات ،يوبدث ِّ
مبو أكالدىم بطريقة كلو غَت مباشرة.
اإللفة بُت الطرفُت ،كيسهم يف ٌ

تناقض آراء اؼبعلّْمُت يف كصفهم عبلقة التعاكف القائمة بُت األىل كاؼبدرسة ،فمنهم من يرل َّأهنا

كطيدة ،كأصداؤىا جيّْدة كالثقة موجودة بُت الطرفُت كإالن ؼبا عمل األىل على تسجيل أكالدىم يف
جدا كىم راضوف كإف كانت أحيا نا على حساب اؼبعلّْم ،كىم
اؼبدرسة .منهم من يعتربىا عبلقة جيّْدة ن
كتطور أكالدىم األكاديبي ،كييبدكف رأيهم
على تواصل دائم باؼبدرسة من خبلؿ إطبلعم على سلوؾ ُّ
بسهولة كحريَّة ،كمنهم من يعتربىا ؾبامبلت كمصاٌف شخصيَّة ،كعبلقة جزئيَّة َّ
ألف بعض األىاِف يرموف

اؼبسوكليَّة على اؼبدرسة يف تربية أكالدىم ،مشَتكف إُف َّ
أف العبلقة يف السنوات السابقة كانت أقول
كأمنت .يضيف آخركف َّ
كبتغَت فلسفتهم بالعبلقات
بتغَت أفراد آّلس اإلدارمُّ ،
تغَت ُّ
أف الوضع ي َّ
اإلجتماعيَّة كماىيَّتها اليت تربط األىل باؼبدرسة كالعكس.
يوّْكد بعض أفراد ىيئة التنسيق أ َّف ذباكب األىل مع اؼبدرسة ليس بالشكل اؼبطلوب ،كيوّْكدكف
َّ
أف ىناؾ تفاكت يف تلبية الدعوات؛ ففي حُت يليب أىل الركضات كاغبلقة األكُف كالثانية دعوات اؼبدرسة
ؽبم ،تنخفض اؼبشاركة يف صفوؼ اغبلقات األخرل .يعود ذلك برأيهم إُف عدـ كعي األىل ألنبيَّة ىذه
موسسة
طابعا تربويِّا ،فاالجتماعات ركتينيَّة يف أىدافها كغَت ّْ
العبلقة ،اليت ما تزاؿ تقليديَّة كَف تتَّخذ بعد ن

لرابط تربوم متكامل ،كىي بالتاِف ليست عبلقة تعاكف كما هبب أف تكوف.

يهبمع أعضاء آّلس اإلدارم كاألىل كالقدامى على َّ
أف عبنة األىل تدعم ماديِّا التبلميذ

الذين يعانوف من أمر و
اض مستعصية ،من خبلؿ تنظيمها غبفلة عشاء سنويَّة يعود ريعها ؽبم ،كما
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اؼبتفوقُت أكاديبينا ،أم الذين يصلوف إُف اؼبرتبة األكُف يف ربصيلهم
منحا مدرسيَّة للتبلميذ ّْ
تعطي ن
األكاديبي ،كوبصلوف على أعلى معدَّؿ عاـ يف امتحانات هناية العاـ الدراسي .يضيف األىل
ّْ
كالقدامى ،كآّلس اإلدارم ،كىيئة التنسيق ،كأفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
سبرا سنوينا
أف عبنة األىل تنظم مو ن
يتم معاعبتها بالطرؽ الًتبويَّة السليمة ،كيرل
تربويِّا ىدفو توعية األىل ،كترفع شكاكل األىل لئلدارة ل ُّ
بعضهم اآلخر َّ
أف مسانبة األىل تطاؿ دعم أكالدىم ماديِّا كأكاديبيِّا لتحسُت مستواىم .يعارض
أف ليس ىناؾ من مسانبة أكاديبيَّة حقيقيَّة إالَّ بإشراؼ اؼبدرسة َّ
آخركف ىذا الرأم كيعتربكف َّ
ألف ىذا
زبصص أفرادىا .يقوؿ البعض اآلخر أ َّف مسانبة األىل
األمر ليس من نطاؽ عمل عبنة األىل أك ُّ
األكاديبيَّة تكوف بإشرافهم على دركس أكالدىم كمتابعتهم ؽبم خبلؿ تواجدىم يف البيت كحسن
مدرسات يتمتَّعوف بالكفاءة البلزمة للدركس اػبصوصيَّة ؽبم.
درسُت أك ّْ
اختيار م ّْ
في الختامَّ ،
إف اؼبعيار الثاين عشر كاألخَت الذم يتناكؿ موضوعو تعزيز العبلقة التعاكنيَّة بُت
كن مهم من أركاف ىذه
اؼبدرسة كشركائها يف الًتبية ،تتحقَّق ّْ
موشراتو جزئينا يف اؼبدرسة ،كيغيب ر ه
الشراكة ىو خرهبو اؼبدرسة اؼبمثَّلُت برابطة القدامى ،كأصدقاء اؼبدرسة .تيظهر نتائج التقييم َّ
أف

العبلقات التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كشركائها كلو َّأهنا تتحقَّق جزئينا فهي أقرب إُف عدـ التحقُّق َّ
ألهنا
تتصنَّف بعبلقات إجتماعيَّة كديَّة أكثر منو بعبلقات تعاكنيَّة حبسب ما ربدّْده مبادئ "ؾبتمع التعلُّم
اؼبهٍت" .ؽبذا تعترب األطركحة َّ
موشرات معيار تعزيز العبلقات التعاكنيَّة ال يتحقَّق حبسب مفهوـ
أف ّْ
التعاكف الذم تتبناه.
يبدك َّ
أف ىذه العبلقة من جهة كطيدة ،كمن جهة أخرل ال تنسجم مع مبادئ العبلقات
خصوصا عبهة مفهوـ التعاكف كسياسة الدعم .كأف يعترب
القائمة يف مبوذج الػ ػ"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"
ن
ىذا آّتمع َّ
أف شركاء اؼبدرسة يف الًتبية ىم ركن أساس يف العبلقة التشاركيَّة كيسهم يف قباح العمليَّة
الًتبويَّة ،فبل َّ
بد إ نذا من إدارة ىذه العبلقة اليت تربط اؼبدرسة مع األىل كاػبرهبُت كآّتمع اؼبدرسي
كاحمللّْي بإدارة علميَّة كفق معطيات كاضحة ،كمعايَت تنسجم مع مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" كمفهوـ
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كل
الشراكة اغبقيقيَّة النابعة من العمل التعاكين البنَّاء .ىذا ىو اعبزء الذم ال يتحقَّق يف اؼبدرسة ،رغم ّْ
اػبَتة اليت تقوـ ّٔا إدارة اؼبدرسة مع من تدعوىم شركاءىا يف الًتبية .يشوب ىذه العبلقة
اؼببادرات ّْ
تناقض فاضح؛ فتارنة قبد إدارة اؼبدرسة كأفراد ؾبتمعها يقبلوف األىل شركاءىم يف العمليَّة الًتبويَّة،
اضحا كيف
كتارة نراىم يرفضوف ُّ
تدخلهم كوبصركهنا ضمن مساعدة أبنائهم أكاديبينا فقط ،فليس ك ن
يعرفوف طبيعة ىذه العبلقة كال كيف وبدّْدكف إطارىا العملي.
ّْ
تنحصر عبلقة اؼبدرسة باألىل بعناصر ثبلث :أكاديبيَّة كإجتماعيَّة كماليَّة.
يشتمل األول على توجيو األىل كبو كيفيَّة توعيتهم على ما هبب أف يقوموا بو يف اؼبنزؿ
لتعليم أكالدىم بشكل ينسجم مع ما تقوـ بو اؼبدرسة.
يرتبط الثاني بعبلقة قانونيَّة تتمثَّل دبا تقوـ بو عبنة األىل اؼبنتخبة لرفع صوت شكواىم كبو
اإلدارة.
خصوصا عبهة زيادة األقساط.
َّأما الثالث كاألخَت فَتتبط بدرس اؼبوازنة السنويَّة
ن

تغيب عن ىذه العبلقة الناحيَّة التعاكنيَّة دبفهومها الًتبوم كما تشملو من اؼببادرات الداعمة

للهيئات القائمة يف اؼبدرسة ،كلتوفَت نشاطات ثقافيَّة كرياضيَّة كاجتماعيَّة كسياحيَّة كترفيهيَّة ،كمشاركة
نمويَّة اليت تسهم يف
فعليَّة يف ازباذ قرارات كمستشارين أك كمرجعيَّة .تغيب ن
أيضا الناحيَّة التعاضديَّة الت ٌ

مبو اؼبدرسة كاستمراريَّتها من جهة ،كمن جهة أخرل توسيع آفاؽ األىل الًتبويَّة كتوضيح مهامهم
ٌ
مبو عناصر آّتمع اؼبدرسي.
كمساعدين أساسيُّْت يف العمليَّة الًتبويَّة ،كيف ٌ

خبلصة القوؿ ،للمدرسة دكر ىاـ يف إرساء ركائز العبلقة مع الشركاء ،كالتعامل معهم

يتعُت على اؼبدرسة مع
بانفتاح ،كاعتبارىم حلي نفا للمدرسة كليس
خصما .أماـ ىذه العبلقة التعاكنيَّة َّ
ن

التدخبلت غَت اؼبناسبة اليت تعيق ربقيقها
تأمُت ما تقدَّـ من فرص التعاكف ،أف تتجنَّب بالتاِف
ُّ
كل اآلراء اليت تستمع إليها ربت مظلَّة رؤية اؼبدرسة العامة كرسالتها،
األىداؼ اؼبرسومة ،كأف ّْ
توحد َّ
كأف توظّْفها ػبدمة ربقيق أىداؼ الرؤية كإغنائها كليس إضعافها كتشتُّتها.
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج البحث

-1

كموشرااها
تأكيل نتائج ربكيم اؼبعايَت ّْ
أ) اؼبعيار األكؿ :إنشاء ثقافة مدرسيَّة كاضحة كمًتابطة كداعمة
ب) اؼبعيار الثاين :تنظيم إدارم كاضح اؼبعاَف كأداة للتغيَت كالتطوير
ج) اؼبعيار الثالث :إعطاء األكلويَّة للمتعلّْم/للمتعلّْمة
د) اؼبعيار الرابع :إختيار منهاج تربوم شامل كمبلئم
كمتنوعة تليب حاجات صبيع
ق) اؼبعيار اػبامس :إعتماد طرائق تدريس ناشطة ّْ
التبلميذ
ك) اؼبعيار السادس :تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼ
ز) اؼبعيار السابع :تطبيق مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة
ح) اؼبعيار الثامن :سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات
ط) اؼبعيار التاسع :تطوير مهٍت مستمر كتعلػُّم مستداـ مبٍت على مفهوـ التعلُّم
البنائي
موحد
م) اؼبعيار العاشر :إنشاء فريق عمل تعاكين َّ
ؾ) اؼبعيار اغبادم عشر :توفَت أبنية الئقة كمبلئمة للتطوير اؼبستمر
ؿ) اؼبعيار الثاين عشر :تعزيز العبلقة التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كشركائها يف الًتبية

-2
-3

ربدّْيات تطبيق اؼبعايَت كعامل تغيَت يف ثقافة اؼبدرسة اللبنانيَّة كيف ؿبيطها
اإلجتماعي
مناقشة عامة لنتائج تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج البحث
 -1تأويل نتائج تحكيم المعايير و ّْ
مؤشراتها
تقدمو األطركحة
بعد عرض نتائج تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي بشكل عاـ ،كما ّْ
للمدرسة اللبنانيَّة من فرص للتحسُت ،كآليات للتطوير إثر اعتماد ىذه اؼبقاربة التقيميَّة التشاركيَّة ،ال
َّ
موشرااها
توزع نتائج تقييم اؼبعايَت اإلثٍت عشر كربكيم ّْ
بد من تأكيل نتائج ربكيم اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها .ت َّ
وشرات حوؽبا ،كاليت تكوف كاآليت:
كف نقا للمستويات الثبلث اليت يتمحور ربكيم اؼب ّْ
أ-

وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات ،يف اعبزء األكؿ من اؼبلحق رقم ( )14من
اؼب ّْ
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.563 .

اؼبوشرات اليت يربقّْق التوقٌعات جزئينا ،يف اعبزء الثاين من اؼبلحق رقم ()14
ب-
ّْ
من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.572 .

ج-

اؼبوشرات اليت ربقّْق التوقُّعات فعلينا ،يف اعبزء الثالث من اؼبلحق رقم ()14
ّْ

من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص( ،578 .مراجعة اؼبلحق رقم ()14

اؼبوشرات حبسب
من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :جداكؿ تأكيل ّْ
كموشرااها ،ص.)562 .
اؼبستويات الثبلث الواردة يف ربكيم اؼبعايَت ّْ
اؼبوشرات جدكالن يكشف تقييم اؼبعايَت بشكل عاـ.
ييظهر اعبزء الرابع من جداكؿ تأكيل ّْ
يتبُت من خبللو َّ
أف شبانية معايير ال ربقّْق التوقُّعات اليت تقدّْمها األطركحة .تتناكؿ ىذه اؼبعايَت
َّ
مواضيع التنظيم اإلدارم ،طرائق التدريس ،نظاـ التقييم ،مفهوـ القيادة كأمباطها التشاركيَّة ،سبكُت
العاملُت كتفويض الصبلحيَّات ،برامج التطوير اؼبهٍت اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ،العمل التعاكين ،كثقافة
اؼبدرسة.
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كما ييظهر اعبدكؿ نفسو أربعة معايَت ربقّْق جزئينا التوقُّعات ،ترتبط مواضيعها بأكلويَّة
التبلميذ ،كباؼبناىج اؼبعتمدة ،كدبواصفات األبنيَّة اؼببلئمة ،كبالعبلقات القائمة بُت اؼبدرسة كشركائها
يف الًتبية.
يف حُت تغيب اؼبعايَت اليت ربقّْق فعلينا التوقُّعات (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ()14

من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :جدكؿ ربكيم عاـ للمعايَت ،ص.)581 .

التدرج الوارد يف سلَّم القياس اؼبستخدـ يف التقييم،
تعتمد األطركحة خبلؿ تأكيل النتائجُّ ،
كل معيار حبسب اؼبستويات الثبلث اؼبذكورة:
فتجمع نتائج تقييم اؼب ّْ
وشرات يف ّْ
اؼبوشرات اليت "ال ّْ
تحقق" التوقُّعات،
كل ّْ
أكالنُّ :
اؼبوشرات اليت " ّْ
تحققها جزئيًا"،
ثانيناّْ :

اؼبوشرات اليت " ّْ
التدرج التاِف:
كل ّْ
يتم تأكيل النتائج بناءِّ على ُّ
تحققها" فعليناُّ .
ثالثناُّ :

لكل اؼبعايَت اإلثٍت عشر اؼبعتمدة يف
* يبلغ عدد ّْ
اؼبوشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات التابعة ّْ
موشرات من أصل مئة كستة كستُت موشنّْرا (( )108/166مراجعة
األطركحة ،اؼبئة كالثمانية ّْ
اعبزء األكؿ من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.).563 .

اؼبوشرات اليت ربقّْق التوقُّعات بشكل جزئي األربعة كطبسُت موشنّْرا من أصل
* يبلغ عدد تلك ّْ

مئة كستة كستُت موشنّْرا (( )54/166مراجعة اعبزء الثاين من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق
اؼبرحلة الثانية للبحث ، :ص.).572 .
موشرات من أصل مئة كستة كستُت موشنّْرا
ؼبوشرات اليت ربقّْق التوقُّعات أربعة ّْ
* يبلغ عدد ا ّْ
( ،)4/166تعود إُف ثبلثة معايَت فقط ،ىي :اؼبوشّْر الرابع الذم يتناكؿ اؼبناىج الًتبويَّة
الشاملة ،كاؼبوشّْر اػبامس الذم يتناكؿ طرائق التدريس الناشطة ،كاؼبوشّْر اغبادم عشر الذم
يتناكؿ األبنيَّة كذبهيزااها اؼببلئمة للتطوير (مراجعة اعبزء الثالث من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق
اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.).578 .
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تشَت نتائج جدكؿ ربكيم اؼبعايَت العاـ (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،).581 .إُف َّ
أف التحدّْيات األساسيَّة اليت تواجو اؼبدرسة يف
أدائها يطاؿ نسقها الًتبوم بشكلو التنظيمي العاـ ،الذم ربدّْد معاؼبو القيادة اؼبدرسيَّة ،من خبلؿ
تبُت َّ
أف اػبلل يف النمط القيادم حاصل بسبب عدـ
النمط القيادم الذم تتبناه ؽبذه الغاية .فقد َّ
موحدة .إذ تعمل القيادة دبعزؿ عن أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كأحيانا
كجود أىداؼ كاضحة كال غايات َّ
اؼبوشرات ،أنَّو يغيب
بعيدا عن مشاركة أفراد آّتمع اؼبدرسي كلٌو .ؽبذا تي ّْبُت نتائج جداكؿ تأكيل ّْ
كثَتة ن
العمل التشاركي يف ىذه اؼبدرسة ،كبنتيجة ذلك ييطاح دبفهوـ التمكُت كتفويض الصبلحيَّات ،إذ
تنحصر اؼبهاـ يف أفراد معيَّنة دكف غَتىم.
ُّ
تدؿ نتائج التأكيل َّ
أف القيادة مركزيَّة بامتياز ،كبعيدة عن أم طابع تشاركي .توّْكد ىذه
اؼبوشرات اليت ال ربقُّق مفهوـ التشارؾ يف ؾباالت كثَتة تتناكؽبا اؼبعايَت اؼبتوافق
اغبقيقة ارتفاع عدد ّْ
َّ
كثَتا
عليها يف األطركحة .تتأثر صبيع عناصر نسق اؼبدرسة الًتبوم ّٔذا النمط السلطوم ،كزبسر ن
كل األصعدة .يعاًف ىذا الفصل
دث اػبلل يف مدل ربقُّقها على ّْ
بغياب النهج التشاركي ،لذلك ىوب ي
توصلت إليها األطركحة ،كما آلت إليو ،كتعليبلاها .كما ييظهر االحتماالت
سبب نتائج التقييم اليت َّ
موسسة تعلُّميَّة .ما يلي
الواردة ،كاإلمكانات اؼبتوفّْرة اليت تسهم يف ربويل ؾبتمع اؼبدرسة التجريبيَّة إُف َّ

موشرااها.
تأكيل لنتائج تقييم اؼبعايَت ك ّْ

أ) المعيار األول :إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
يتناكؿ اؼبعيار األكؿ موضوع دكر القيادة يف إنشاء الثقافة اؼبدرسيَّة اليت من مواصفااها
األساسيَّة أف تكوف كاضحة عبميع أعضاء آّتمع اؼبدرسي ،كأف تكوف مًتابطة األىداؼ ،مرتكزة
كتصرفااهم،
على مفاىيم مهنيَّة كمنظومة قًيىميَّة مًتابطة تيعتمد ركيزة ّْ
توجو سلوؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي ُّ
َّ
كتتحكم يف أدائهم الًتبوم كالتعليميُّ .
تدؿ النتائج على َّ
أف اؼبمارسات اؼبرتبطة ّٔذا اؼبعيار ال يرب ّْقق
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اؼبوسسة التعلُّميَّة عبهة كضوح مواصفات الثقافة اليت تتبناىا اؼبدرسة .ييظهر
التوقُّعات بناءن على مبادئ َّ
اعبزء األكؿ من اعبدكؿ يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،يف الصفحة،563 .
التابع ؽبذا اؼبعيارَّ ،
موشرات من
وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات يبلغ عددىا عشرة ّْ
أف ؾبموع عدد اؼب ّْ
وشرات اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات ،كييظهرىا اعبزء الثاين من اعبدكؿ يف
أصل أربعة عشرَّ .أما اؼب ّْ
موشرات من
اؼبلحق نفسو من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،يف الصفحة  ،572فتقتصر على أربع ّْ
أيضا .تتناكؿ القيم اإلنسانيَّة كاالجتماعيَّة اليت سبيّْز بيئة اؼبدرسة كمناخها
أصل أربعة عشر موشنّْرا ن
كتسهل قباح رسالتها الًتبويَّة ،ال سيَّما تلك اؼبرتبطة بالعمل التعاكين كالتشاركي بُت أفراد ؾبتمعها.
ّْ
وشرات اليت ربقّْق التوقُّعات فييظهر اعبزء الثالث من اعبدكؿ يف اؼبلحق رقم ( ،)14يف
َّأما عبهة اؼب ّْ
الصفحة  ،578عدـ كجود أم موشّْر يف ىذا آّاؿ اؼبذكور وبقّْق يف اؼبدرسة فعلينا ما تصبو إليو
"اؼبوسسة التعلُّميَّة" ()Learning Organization
مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،أك ما ييعرؼ ب ػ َّ
اليت تبنَّت مفاىيمها األطركحة.

تكشف نتائج التقييم َّ
أف للمدرسة ثقافة متينة مبنيَّة على ثوابت تربويَّة كاجتماعيَّة كدينيَّة تعود
إُف تاريخ مرموؽ ذك خربة ناجحة يف الًتبية .تتوافق ثقافة اؼبدرسة اؼبوركثة مع أىدافها الًتبويَّة كتعطيها

كموسسة تعلُّميَّة ناشطة .كلكن ال يبدك َّ
أف ىذه الثقافة ،كمن خبلؿ اؼبعطيات اليت كشفها
فراداها
َّ
يتم تكيفها مع كاقع الًتبية اغبديثة ،إف عبهة ربفيز التعلُّم اؼبستمر لدل أفراد آّتمع
التقييمُّ ،
اؼبدرسي ،أك عبهة تسهيل العمل التعاكين كاؼبساندة كالدعم يف ما بُت األفراد ،أك عبهة سبكينهم يف
فبارسااهم التعليميَّة كيف جعلهم قادة يف مواقعهم .يطغي على ثقافة اؼبدرسة النمط القيادم التقليدم
الذم يسود أكثريَّة اؼبدارس ،بإداراها اؽبرميَّة كسلطتها اؼبركزيَّة اؼبتشدّْدة .يوحي ىذا النمط القيادم
كحيدا للسلطة ،كسبارس قياداها ضمن ىذا
مرجعا ن
اؼبعتمد يف اؼبدرسة بفلسفة قياديَّة تعترب نفسها ن
اؼبنظار اؼبتسلّْط.
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جو اؼبدرسة ثقافة التعاكف اؼبهٍت ( Professional
نستنتج فبَّا كرد أنَّو يغيب عن ّْ

 )Collaborationكالتمكُت ( )Empowermentكالتفويض ( )Delegationكمفهوـ التعلُّم
الذايت اؼبستمر ( ،)Lifelong Learningكيقتصر على بعض اللقاءات بُت بعض آّموعات
معُت .يندرج تنظيمها ضمن التنظيم اآلين ،ال ضمن
إلقباز عمل تدريسي ما أك تنظيم نشاط تربوم َّ
اؼبشركع الًتبوم الثابت كالواضح الذم وبدّْد ثقافة اؼبدرسة كرؤيتها الًتبويَّة كأىدافها العامة كاػباصة.
تسود العبلقات يف ما بُت أفراد ىذا آّتمع اؼبدرسي اللياقة كأدب اللقاء ،كتنحصر ضمن العبلقات
جوىا الرظبيَّات ،كربكمها آّامبلت .لذلك ،ال يرتبط
األدبيَّة كاإلجتماعيَّة العاديَّة ،كيطغى على ّْ
تعزز شعورىم باالنتماء،
قباح العمل الًتبوم بأجواء التعاكف كاؼبشاركة بُت األفراد ،تلك األجواء اليت ّْ
كربثُّهم على تأدية العمل الًتبوم كاألكاديبي دبهنيَّة ،كتوفّْر ؽبم أجواء التعاكف اؼبهٍت
( )Professional Collaborationلتحقيق أىداؼ ىذا النجاح .لذلك نرل َّ
أف ك ُّل من ينجح
يف اؼبدرسة ينجح لوحده ،كيفشل لوحده.
وشرات َّ
أف تلك آّامبلت كالعبلقات األدبيَّة اليت تسود مناخ اؼبدرسة
تيظهر نتائج تقييم اؼب ّْ
بث ج وو من الثقة كالتعاكف كالدعم .كؽبذا تغيب عن اؼبدرسة اؼبواصفات اليت ربفّْز األفراد على
تعيق ّْ
كتشجعهم على ُّ
التفكر كاؼبشاركة كالعمل التعاكين كالتعلُّم مع اآلخرين للوصوؿ إُف
معا،
ّْ
التواصل ن
وشرات من مضموف مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"،
التطور .نتيجة لذلك ،ال يقًتب مضموف ىذه اؼب ّْ
ُّ
باؼبوسسة التعلُّميَّة ( .)Learning Organizationلذلك يكوف انعكاس
كال يتطابق مع ما ييعرؼ َّ

انعكاسا ضبابيِّا ،كتكوف بالتاِف األىداؼ العامة غَت كاضحة
ظبات الرؤية يف اغبياة اؼبدرسيَّة اليوميَّة
ن
َّ
ألهنا غَت معلنة ،كتصَت مواصفات اؼبدرسة بعيدة عن مواصفات "اؼبدرسة الفعَّالة" ( Effective
.)School
عط نفا على ما كرد نوّْكد َّ
أف اؼبعيار الذم يتناكؿ موضوع إنشاء ثقافة مدرسيَّة كاضحة كمًتابطة

اؼبوسسة التعلُّميَّة عبهة كضوح مواصفات الثقافة اليت تتبناىا اؼبدرسة
كداعمة ال يويف َّ
حق مبادئ َّ
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(مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :جداكؿ تأكيل
وشرات ،يف الصفحة  .)581ال تسعى القيادة يف اؼبدرسة إُف تكوين رؤيتها بإشراؾ أفراد آّتمع
اؼب ّْ
اؼبدرسي بالعمليَّة الًتبويَّة عبهة إستشراؼ مستقبل اؼبدرسة الًتبوم ،بل تعترب بوجودىم فيها ىم
مسوكلوف عن ربويل ىذه الرؤية إُف كاقع.
تتكوف رؤية اؼبدرسة من أربعة عناصر أساسيَّة تتكامل ىي :اؽبدؼ ،كالقيم ،كالثقافة،
َّ
كالرسالةّْ ،
كتشكل ىذه العناصر اإلطار الذم يوضح الطريقة اليت هبب أف يعمل من خبلؽبا األفراد يف
موشرات ىذا اؼبعيارَّ ،
أف موضوع الثقافة اؼبدرسيَّة اليت ربدّْد رؤية اؼبدرسة
اؼبدرسة .تيظهر نتائج تقييم ّْ

اؼبوحدة غَت كاضحة كيلفُّها الضباب كما كرد ساب نقا ،حبيث َّ
وبمبلف الرؤية
َّ
أف أفراد آّتمع اؼبدرسي ّْ
كالرسالة تأكيبلت عديدة ،كيتناقبلهنما بشكل عفوم .من ظبات الثقافة يف اؼبدرسة أف تنشر بُت أفراد
آّتمع اؼبدرسي ثقافة التعلُّم اؼبستمر كالعمل التعاكينَّ .
إف غياب مشركع تربوم منظَّم كمتكامل
األىداؼ وبدّْد رؤية اؼبدرسة كرسالتها كثقافتها كأىدافها اؼبشًتكة يف نص مطبوع كمنشور ،ؽبو دليل
يوّْكد عدـ ربقُّق ىذا اؼبعيار.
شك َّ
تتكوف من فلسفات ،كمفاىيم ،كقيم ،كعاداتن
ال َّ
أف للمدرسة ثقافة عميقة اعبذكر َّ
كمعتقدات ،كتوقُّعات ،كاذباىات ،كمعايَت تدير حركتها الًتبويَّة ،كىي كراء جزء كبَت من قباحها
كاستمرارىا .كلكن يوخذ عليها َّأهنا غَت منشورة كمعلنة عبميع أفراد آّتمع اؼبدرسي ،فبَّا ىبفّْف من

أنبيَّتها .ال ترتبط الثقافة اؼبدرسيَّة بعمليَّة التغيَت ،كال َّ
تتحكم بطريقة أداء العمل يف اؼبدرسة ،بدليل َّ
أف
التغيَتات اليت ربدث يف اؼبدرسة ال تنطلق منها كال توثّْر عليها ،بل تبقى عمبلن معزكالن عنها.

نستنتج فبَّا كرد من أدلَّة حسيَّة ترتبط برؤية اؼبدرسة كبتكوينهاَّ ،
أف رؤية اؼبدرسة اليت تكشف

تطلُّعااها غَت كاضحة عبميع أفراد آّتمع اؼبدرسي .يضيع "اغبلم" الذم وبدّْد ما سيكوف عليو
خصوصا بغياب اؼبشركع الًتبوم .كتضيع معو القوة اليت ترسم مستقبل اؼبدرسة
مستقبل اؼبدرسة،
ن
كمستقبل األفراد فيها .لذلك قبد َّ
احملرؾ الذم يبؤل كجداف األفراد ،كيستحوذ على عقوؽبم،
أف ّْ
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كيدفعهم إُف أبعد من الواقع ،كيشحذ الطاقات ،كيستدعي اؼبواىب كاؼبهارات كاؼبوارد اؼبتاحة
لتوظيفها بفعاليَّة ،ينهار ،كتنهار معو صبيع الطاقات اؼبتوفّْرة بتبعثر مفهوـ الرؤية .بوجود الرؤية
كبوضوح مضموهنا ،كبتشارؾ األفراد يف تكوينها كربقيقها ،يصبح التغيَت لؤلفضل فبكننا.

ب) المعيار الثاني :تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
يتناكؿ اؼبعيار الثاين موضوع التنظيم اإلدارم ككضوح معاؼبو كأداة للتغيَت كالتطوير .بناءن على

نتائج التقييم َّ
فإف اؼبمارسات اؼبرتبطة ّٔذا اؼبعيار ال يربقّْق توقُّعات األطركحة ،كال مبادئ "ؾبتمع
التعلُّم اؼبهٍت" يف ؾباؿ التنظيم اإلدارم كأداة للتغيَت كالتطوير .ييظهر اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع
اؼبوسسة
ؽبذا اؼبعيار ،ؾبموع عدد اؼب ّْ
وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات اليت تتبنَّاىا األطركحة من مفهوـ َّ

خصوصا يف ؾباؿ التنظيم كالتخطيط (مراجعة اعبزء
التعلُّميَّة (،)Learning Organization
ن
األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار الثاين يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.
 ،)563كيبلغ عددىا الثبلثة عشر موشنّْرا من أصل شبانية عشر.
وشرات غياب اػبطط االسًتاتيجيَّة كالسياسات التنظيميَّة كالًتبويَّة اليت
يكشف تقييم ىذه اؼب ّْ
خصوصا تلك اؼبرتبطة دبواصفات
من شأهنا أف تعكس الوجهة التنظيميَّة اليت تعتمدىا اؼبدرسة،
ن
اؼبأسسة .ما ُّ
يدؿ على غياب التخطيط االسًتاتيجي غياب العناصر اليت ربدّْد:
تتكوف كفق دراسة للعوامل البيئيَّة الداخليَّة كاػبارجيَّة
أكالن :الرؤية اؼبستقبليَّة الواضحة ،اليت َّ
احمليطة باؼبدرسة.
ثانينا :السياسات كاػبطط كالربامج كاؼبوازنات ،حيث يتم من خبلؽبا ترصبة األىداؼ الطويلة
األمد إُف أىداؼ متوسطة كقصَتة األجل ،كإُف برامج ؿبدَّدة تنفّْذ األىداؼ.
ثالثنا :تقيم األداء يف ضوء األىداؼ كاالسًتاتيجيَّات كاػبطط اؼبوضوعة ،كمراجعة الظركؼ
البيئية احمليطة باؼبدرسة.
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وشرات اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات فييظهرىا اعبزء الثاين من اعبدكؿ يف اؼبلحق رقم ()14
َّأما اؼب ّْ

موشرات
من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،572 .التابع للمعيار الثاين ،كيبلغ عددىا طبسة ّْ
من أصل شبانية عشر موشنّْرا ،تتناكؿ مواضيعها التنظيم الداخلي ،كاػبطة اؼباليَّة كسياسااها ،كدكرات
وشرات ىذه َّ
أف ىناؾ
التأىيل ألفراد اؽبيئة التعليميَّة من ناحية التنظيم الداخلي ؽبا .يكشف تقييم اؼب ّْ
من جهة ،تنظيم داخلي يف اؼبدرسة وبدّْد كظائف األفراد كأدكارىم يف العمليَّة الًتبويَّة ،كلكن يبقى
تنظيما عفوينا ُّ
يسد شغور الوظائف بأفراد مناسبة للوظيفة اؼبطلوبة،
ىذا التنظيم من جهة أخرل ،ن
كأحيانا دبواصفات مقبولة كلكن ليس كفق خطة اسًتاتيجيَّة تستثمر اؼبوارد البشريَّة اؼبتوفّْرة يف اؼبدرسة.

وشرات اليت ربقّْق التوقُّعات فييظهرىا اعبزء الثالث من اعبدكؿ التابع للمعيار الثاين ،يف
َّأما عبهة اؼب ّْ
اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،578 .الذم يتناكؿ موضوع التنظيم
اإلدارم كأداة للتغيَت كالتطوير .تأيت النتيجة ،عدـ كجود أم موشّْر يف ىذا آّاؿ اؼبذكور ،وبقّْق يف
"اؼبوسسة التعلُّميَّة" (.)Learning Organization
اؼبدرسة فعلينا ما تصبو إليو مبادئ َّ
موسسي كاضح الرؤية ،كؿبدَّد األىداؼ ،كال
ال ّْ
يتصف نظاـ اؼبدرسة اؼبقيَّ ىمة بنظاـ إدارم َّ
يعمل على تنمية األفراد باستمرار لتطوير مهارااهمَّ .
إف غياب دائرة اؼبوارد البشريَّة اليت ّْ
تصمم بناءن

رظبينا للمهاـ الوظيفيَّة يف اؼبدرسة ،كلعبلقات السلطة اليت تربط ما بُت األفراد ،دليل على تعثُّر مفهوـ

ينصب اىتماـ اإلدارة األساسي يف التنظيم على ذبزئة العمل اؼبراد ربقيقو ،كال على
اؼبأسسة فيها .ال
ُّ
توزيع اؼبهاـ على صباعة العمل ،كال على تشكيل مراتب السلطة ،كربديد اؼبسوكليَّات ،كتوفَت توازف
بُت السلطة كاؼبسوكليَّة .يغيب ،بغياب دائرة اؼبوارد البشريَّة ،دليل التوصيفات الوظيفيَّة اليت تيسهم يف
تنظيم توزيع اؼبوارد البشريَّة اؼبتوفّْرة يف اؼبدرسة ،كربفيزىا كتنميتها كتدريبها كتقييم أدائها .من األدكار

أيضا عن التنظيم اإلدارم دكر ىذه الدائرة عبهة رعاية سياسة التوظيف من جذب
الرئيسة الغائبة ن
كاستقطاب ،كقبوؿ كاستقالة كصرؼ ،كدعم كتقييم مستمر لؤلداء .لذلك ،تنحصر أدكار دائرة اؼبوارد
البشريَّة يف شخص مديرة اؼبدرسة دكف سواىا ،ليوّْكد ذلك من جديد مركزيَّة السلطة ،كاحتكار القرار.
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وشرات َّ
أف النظاـ اإلدارم يعمل كفق زبطيط آين قصَت األمد ،يرّْكز
يتَّضح من خبلؿ تقييم اؼب ّْ
فيو األفراد على مراحل التنفيذ كال يتعداه إُف مشاريع طويلة اؼبدل حدكدىا اؼبستقبل كمتطلّْباتو.
تهم
تغيب ؿباضر االجتماعات اإلداريَّة كتوصيااها؛ كبغيأّا ت َّ

ذاكرة آّتمع اؼبدرسي اليت تسهم يف

تنظيم أموره اؼبستقبليَّة ،كربسُت آدائو يف ضوء اغباضر ،كربديد األكلويَّات الزباذ التدابَت اؼبناسبة
كالقرارات الضركريَّة لتطويره.
أيضا ،إُف َّ
أف التنظيم اإلدارم يف اؼبدرسة تنظيم تراتيب يعتمد اؼبركزيَّة يف ازباذ
تشَت النتائج ن
القرار كيرتبط بشخص رئيستها دكف غَتىا .لذلك تغيب سياسة التفويض عنو ،كتوزيع السلطات
على صبيع اؼبستويات ،كتشكيل مراتبها مع إهباد توازف بُت السلطة اؼبمنوحة كاؼبسوكليَّةَّ ،فبا هبعل
القرارات بطيئة كالرقابة ناشطة كدقيقة .بغياب البلمركزيَّة يف اؼبدرسة ،ينحصر مفهوـ التعاكف اؼبهٍت
معا
( ،)Professional Collaborationكالركح اعبماعيَّة ،كثقافة الفريق الواحدَّ ،
كيتحوؿ العمل ن

إُف مبادرات خجولة يقوـ ّٔا بعض األفراد إلقباز مشاريع آنية .يوخذ على التنظيم اإلدارم يف

اؼبدرسة أنَّو ؾبموعة أنشطة يقوـ ّٔا األفراد لتنظيم عملهم اليومي ،كلتصريف أعماؿ مكتبيَّة كإداريَّة
مستجدَّة .رغم اعبهود اؼببذكلة اليت يقوـ ّٔا اإلدارييوف لتنظيم أمورىم اؼبدرسيَّة ،يبقى التنظيم بطريقة
اؼبوسسي الذم يبتاز
بعيدا عن مفهوـ التنظيم اإلدارم اغبديث اؼبرتكز على العمل َّ
فبارستو اغبالية ن
بالتخطيط االسًتاتيجي ،كالربط ،كالضبط ،كالتقييم اؼبستمر ،كربويل العمل يف اؼبدرسة إُف منظومة
التطور رغم تغيَت األفراد.
تربويَّة تستمر بالنجاح ك ُّ
تكشف نتائج التقييم من جهةَّ ،
تنظيما داخلينا تعتمده اؼبدرسة ،كلكنَّو من جهة
أف ىناؾ ن
تنظيما عفوينا ،فلجهة سياسة التوظيف مثبلن ،اليت تندرج ضمن مهاـ دائرة اؼبوارد
أخرل ،يبقى
ن

البشريَّة يف اؼبدرسة ،كىي دائرة غَت موجودة ،ال تتحقَّق بل ينحصر دكرىا يف شخص مديرة اؼبدرسة.
يوزع األفراد على الوظائف حبسب
باإلضافة إُف أنَّو ال يتوفَّر يف اؼبدرسة ىيكل تنظيمي للوظائف ّْ
الكفاءة اؼبطلوبة ،كينظّْم الدكرات التدريبيَّة حبسب اغباجات ،كيرسم قنوات التنسيق يف ما بُت أفراد
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آّتمع اؼبدرسي ،كيضع تسلسل القيادة كالسلطةَّ .
يودم إُف خلل ما يف
إف غياب دائرة اؼبوارد البشريَّة ّْ
ربديدا يف سياسة التوظيف ،كيف اغبرص على كضع الشخص اؼبناسب يف اؼبكاف
التنظيم اإلدارم ك ن
اؼبناسب .ؽبذا كانت النتائج سلبيَّة عبهة غياب مهامها األساسيَّة كمثل ربديد دليل التوصيف
الوظيفي كاؽبيكل التنظيمي ،كتنظيم سياسات الدعم كالتدريب اؼبهٍت ،ككشف طبيعة الوظائف
اؼبطلوبة يف اغبقل الًتبوم يف اؼبدرسة ،كرعاية حقوؽ األفراد ككاجبااهم ضمن السياسات اؼبتوافق
عليها.
تيظهر نتائج التقييم َّ
أف إدارة اؼبدرسة توفّْر دكرات تأىيليَّة ألفراد اؽبيئة التعليميَّة كدكرات تدريبيَّة
يتم ىذا التنظيم كفق خطة داعمة
داخل اؼبدرسة كخارجها ،كلكن ال تنظّْمها دائرة اؼبوارد البشريَّة .ال ُّ
لتحسنها ،فيبدك ككأف
تقيّْم قدرات األفراد ،كترسم من خبلؽبا نقاط القوة لتثبّْتها ،كأكجو الضعف ّْ
مفركضا حبسب اؼبتوفَّر.
اختيار الدكرات التدريبيَّة يكوف عشوائينا أك أقلَّو
ن
أيضا َّ
أف يف اؼبدرسة عبنة للمحاسبة تعتمد خطة ماليَّة لتنظّْم اإليرادات
تكشف نتائج التقييم ن

كالنفقات ،كتظهرىا يف ميزانيَّة عامة سنويَّة ،كلكن تعتمد ىذه اللجنة التنظيم اآلين أم ذاؾ الذم
يندرج ضمن تصميم الربامج كاؼبشاريع اؼبتعلّْقة باألمور اؼباليَّة اليت تينظَّم يف كقتها كحبسب
اؼبستجدات .يرتكز التنظيم اؼباِف يف اؼبدرسة ،على القرارات اآلنيَّة ،كعدـ اعتماد خطة اسًتاتيجيَّة
ّْ
يزبضع اؼبواضيع اؼبطركحة لدراسة تفصيليَّة ربدّْد اغباجات كتصنّْف األكلويات ،تقدّْر الكلفة كاؼبنفعة،
كتدرس اإلمكانات لتلبّْيها بشكل مستمر ،كتوظّْف اؼبوارد اؼباليَّة إلنتاج تعليم كتربية جبودة عالية.
تتطلَّب اإلدارة اؼباليَّة اغبديثة معايَت ؿباسبيَّة كاضحة تنظّْم اغبركة اؼباليَّة يف اؼبدرسة من
إيرادات كمصركفات بشكل سليم كمنتج ،كربدّْد األسس اليت تعاًف العمليَّات كاألحداث اؼبرتبطة
باحملاسبة ضمن بيانات ماليَّة شفافة توفّْر اؼبعلومات الضركريَّة عن الوضع اؼباِف للمدرسة ،كتسهم يف
ازباذ القرارات االقتصاديَّة اؼبناسبة ؽبا ،كىذا غَت متوفّْر يف اؼبدرسة.
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نستنتج فبَّا كرد من األدلَّة ،كمن نتائج التقييم اؼبرتبطة دبعيار التنظيم اإلدارم الواضح
وشراتوَّ ،
أف ىذا اؼبعيار ال يوبقّْق توقُّعات األطركحة ،كمبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" يف ؾباؿ التنظيم
كدب ّْ
اإلدارم كأداة للتغيَت كالتطوير (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية
وشرات) .تيظهر نتائج التقييم ضع نفا يف النظاـ اإلدارم يعود سببو إُف مركزيَّة
للبحث :جداكؿ تأكيل اؼب ّْ
متشدّْدة يف القرار ،كغياب العمل اعبماعي التعاكين ،كإُف عدـ اعتماد منهجيَّة إداريَّة حديثة تعكس
مواصفات اؼبأسسة يف تطبيق اؼبمارسات اإلداريَّة يف اؼبدرسة .يرتكز التنظيم اإلدارم فيها على
تصريف األعماؿ اإلداريَّة كاؼبدرسيَّة كاالجتماعيَّة بشكل عفوم كركتيٍت ،كتنفيذ بعض اػبطط القصَتة

اؼبوسسايت الذم يتطلَّب
اؼبدل .تتناىف ىذه اؼبمارسات مع اسًتاتيجيَّة العمل التنظيمي دبفهومو َّ
تنظيما بعيد اؼبدل حدُّه اؼبستقبل ،يعمل على كضع أىداؼ كاضحة تطمح اؼبدرسة إُف ربقيقها
ن
بالتعاكف مع أفراد ؾبتمعها ،كتطوير مرجعيَّة قياسيَّة ؽبذه األىداؼ تعود إليها باستمرار لتصويب اؼبسار
باذباىو الصحيح اؼبخطَّط لو.

كذبد األطركحة َّ
أيضا عبهة إدارة أداء األفراد،
أف اعبانب اؼبرتبط بالتنظيم اإلدارم ال يتحقَّق ن

تم على أساس عمليَّات تقييم صحيحة كموضوعيَّة ،فغياب السياسات اليت تنظّْم اؼبوارد
حبيث ال ي ُّ
نقصا يف التخطيط اإلسًتاتيجي ،كغيابنا لدائرة تنظّْم اؼبوارد البشريَّة يف اؼبدرسة .ال
البشريَّة يعكس ن

يضع ىذا التنظيم الشخص اؼبناسب يف الوظيفة اؼبناسبة تلبية للحاجات الضركريَّة ،كال يعمل كفق
مرتكز كاضح لسياسة التوظيف كاإلقالة كالصرؼ .كال تنظّْم إدارة اؼبدرسة ىذه اؼبوارد البشريَّة ضمن
خطة شاملة ترصد اغباجات كربدّْدىا بشكل علمي ( ،)Needs Assessmentكتغيب سياسة
ّْ
فرصا ؽبم ليكونوا قادة يف مواقعهم كحبسب إمكانااهم .كيوثّْر اػبلل
سبكن أفراد آّتمع اؼبدرسي كتوفّْر ن

اغباصل يف التنظيم اإلدارم على األمور التعليميَّة كاألكاديبيَّة غيابنا للسياسات الواضحة اؼبدرجة
كيوحدىا.
ضمن مشركع تربوم شامل كمتكامل ّْ
وبدد األىداؼ ّْ
ليس كضع السياسات التنظيميَّة لؤلمور اؼباليَّة بأفضل حاؿ .ما ىو متوفّْر يف اؼبدرسة بعي هد

عما هبب أف تكوف عليو الدائرة اؼباليَّة اليت من شأهنا أف تيعٌت بأمور احملاسبة الدقيقة
كل البيعد َّ
َّ
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ك َّ
معا ككفريق عمل كاحد متكامل األدكار ،كيلتزموف بتنمية
الشفافة .هبب أف يعمل أفراد ىذه الدائرة ن
اإليرادات ،كترشيد النفقات ،كتقدمي اػبدمات اؼباليَّة بشفافيَّة تلبية الحتياجات أفراد آّتمع اؼبدرسي

فعالة ،كضمن خطة ماليَّة كاضحة.
ككف نقا لضوابط رقابيَّة َّ

ؽبذه األدلة ؾبموعة ،نقوؿ َّ
بأف التنظيم اإلدارم يف اؼبدرسة ليس كسيلة لتحقيق االنسجاـ

وحد اعبهود لتوزيع اؼبهاـ كالصبلحيَّات حبسب الكفاءة ،كال ييستفاد بواسطتو
كتبليف االزدكاجيَّة ،كال تي َّ

من القدرات اؼبتوفّْرة كالطاقات اؼبوجودة ،كتوجيهها كبو أىداؼ العمليَّة الًتبويَّة اؼبشًتكة اليت تنوم
اؼبدرسة أف تنجزىا .ؽبذا ال قيمة للتنظيم اإلدارم يف اؼبدرسة إف َف يكن لتفعيل عمليَّيت التعلُّم
كل تنظيم إدارم يرتكز على ربديد األىداؼ ،كالتخطيط اؼبدركس،
ناجحا ُّ
كالتعليم كربسينهما .ييعترب ن

كتوزيع الوظائف ،كتنمية اؼبوارد اإلنسانيَّة كاؼباليَّة ،كالرقابة كاحملاسبة ،كتقييم األداءّْ .
تشكل ىذه

هنجا فعاالن لتحقيق التنظيم اإلدارم الذم يعتمد التخطيط ال اإلرذباليَّة يف السَت كبو
العناصر ن
اؼبستقبل حبكمة كبركيَّة.
ج) المعيار الثالث :إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/للمتعلّْمة
يتناكؿ اؼبعيار الثالث موضوع إعطاء األكلويَّة عبميع التبلميذ يف نسق اؼبدرسة الًتبوم حبيث
موقعا ؿبورينا ،كيعمل أفراد آّتمع اؼبدرسي على قباحهم يف اؼبدرسة كيف آّتمع.
يكوف موقعهم فيو ن
ييقصد بأكلويَّة صبيع التبلمذة أم إستجابة اؼبدرسة دبجتمعها ك ّْ
دبكونااها ؼبختلف حاجات صبيع
خصوصا الذين يعانوف من مشاكل
التبلميذ بفئااهم االجتماعيَّة كاإلثنيَّة كالدينيَّة كالسياسيَّة كالصحيَّة
ن

استنادا ؼبا كرد من األدلة كمن نتائج
صحيَّة ،كذكم اإلعاقات كاالحتياجات التعليميَّة اػباصة.
ن
التقييمَّ ،
فإف ىذا اؼبعيار يوبقّْق توقُّعات األطركحة ،كمبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" يف ىذا آّاؿ بشكل
جزئي يبيل اُف ُّ
التحقق.
ييظهر اعبزء الثاين من اعبدكؿ يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.

موشرات من
وشرات اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات ،كيبلغ عددىا شبانية ّْ
 ،563التابع ؽبذا اؼبعيار ؾبموع اؼب ّْ
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بكل الوسائل اؼبتاحة كاإلمكانات
لكل التبلميذ ّْ
أصل عشرة .تتناكؿ مواضيعها دعم حق التعليم ّْ
اؼباديَّة كالبشريَّة اؼبتوفّْرة ،كمراعاة االختبلفات الفرديَّة لديهم عبهة تقدمي اػبدمات كتلبية اغباجات
خصوصا الذين يعانوف من مشاكل تعلُّميَّةَّ .أما اؼبمارسات اليت ال ربقّْق التوقُّعات
اػباصة لكل منهم
ن

وشرات اليت تتبنَّاىا األطركحة يف ؾباؿ إعطاء األكلويَّة للتبلميذ ،كالعمل على مراعاة
فتأيت مرتبطة باؼب ّْ
موشرين إثنُت من أصل عشرة
فركقااهم الفرديَّة كتلبية حاجااهم للتعلُّم كللنجاح ،كيبلغ عددىا ّْ
موشرات (مراجعة اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار الثالث يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق
ّْ
وشرات اليت ربقّْق التوقُّعات عبهة اؼبعيار اؼبرتبط
اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .)563 .تغيب كلينا اؼب ّْ
بأكلويَّة التبلميذ (مراجعة اعبزء الثالث من اعبدكؿ التابع للمعيار الثالث يف اؼبلحق رقم ( )14من
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.)578 .
وشرات ىذه َّ
أف اؼبدرسة ربصر خدمتها الًتبويَّة كالتعليميَّة لتلبية حاجات
يكشف تقييم اؼب ّْ
كتتحوؿ بذلك ؿبوريَّة التعليم إُف
تنظيما آنينا،
َّ
التبلميذ العاديُت ،كتنظّْم برامج االستلحاؽ للمتعثّْرين ن

أيضا
إهناء الربنامج األكاديبي كالنجاح يف االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة ليس إالَّ .تيظهر نتائج التقييم ن
كل من يطأ عتبة
لكل التبلميذ ،كقبوؿ َّ
توافق أفراد آّتمع اؼبدرسي من جهة ،على دعم حق التعليم ّْ
كتعليما نوعينا باإلمكانات اؼباديَّة كالبشريَّة اؼبتوفّْرة لديها .لكن من جهة
بأّا ،كتوفَت تربية جيّْدة ؽبم،
ن

أخرل ،ال ّْ
سبكنهم الربامج التعليميَّة اؼبعتمدة حبسب نتائج التقييم ،من التعلُّم الذايت اؼبستمر لبللبراط
يف آّتمع بثبات ،كمن تطوير ظبات القيادة لديهم ،كال ترمي إُف إكسأّم مهارات ككفايات تسهم
يف قباحهم يف اؼبستقبل كتكوين قاعدة صلبة منها لدخوؿ عاَف االختصاص بثقة كمعرفة.
أف إجابات أفراد اؽبيئة التعليمية كاإلداريَّة تيظهر َّ
برغم َّ
موقعا ؿبورينا يف الًتبية
أف للتلميذ ن
كيفرض على أفراد ؾبتمعها تأمُت تنمية شاملة كمتكاملة عبميع التبلميذ أيِّا كاف كضعهم اعبسدم
كالعقلي كاالجتماعي ،إالَّ َّ
تبُت عن أهنا تستثٍت على سبيل اؼبثاؿ ،ذكم اغباجات
أف فبارسااهم ّْ
اعبسديَّة اػباصة ،كال تطبّْق سياسة اإلدماج ( )Inclusion Programمثبلن ،كال تنظّْم برامج تربويَّة
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اؼبتفوقُت كتسلّْط الضوء على قدرااهم ،كتسهم يف ربقيقهم لذكااهم ضمن آّموعة اليت
خاصة ترعى ّْ

يعيشوف فيها .ؽبذا َّ
فإف غياب ىذه الربامج هبعل من مفهوـ أكلويَّة التبلميذ يف نسق اؼبدرسة الًتبوم

اؼبوسسة التعلُّميَّة اغبديثة اليت
مفهوما ال يتحقَّق بشكل كامل ،كال يتناسب مع ما تفرضو مبادئ َّ
ن
ذبعل التلميذ أينا كاف من أكلويَّااها الًتبويَّة .تشَت نتائج التقييم إُف َّ
أف اػبطط الًتبويَّة ال تراعي
اؼبتنوعة
مبوىم ّْ
الفركقات الشخصيَّة كال القدرات الفرديَّة كإمكانااها ،كال تعمل على تلبية حاجات ٌ
اؼبعوقُتَّ .أما
كالشاملة،
اؼبتفوقُت كاستقباؿ ذكم اغباجات التعلُّميَّة اػباصة ك َّ
خصوصا عبهة رعاية ّْ
ن
يتم تنظيمها كفق
برامج االستلحاؽ للمتعثّْرين فهي بدكرىا ال تليب حاجات التبلميذ اػباصة ألنَّو ُّ
حاجات آنيَّة كليس كفق خطة اسًتاتيجيَّة تعليميَّة مدركسة .بسبب غياب برامج اإلدماج
( )Inclusion programاؼبنظَّمة أك ما ييعرؼ بػػ"التعليم اعبامع" (حبسب تعريف منظَّمة األمم

اؼبتفوقُت ،كسبكُت اؼبتعثّْرين حبسب األصوؿ الًتبويَّة اغبديثة ،كما تظهره نتائج التقييم
اؼبتَّحدة) ،كرعاية ّْ

يف ىذا آّاؿَّ ،
فإف معيار أكلويَّة التبلميذ ال يتحقَّق بشكل كامل حبسب مبادئ األكلويَّة اليت تتبنَّاىا

األطركحة من مفهوـ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت".

صص من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة ،كاألكاديبيَّة،
تيظهر مصادر التقييم غياب فريق عمل متخ ّْ
كالًتبويَّة ،كالصحيَّة ،كالنفسيَّة ،كاإلجتماعيَّة ،كالركحيَّة ،يتعاكف أفراده لدرس حاالت التبلميذ اػباصة
بأبعادىا اإلهبابيَّة كالسلبيَّة .باإلضافة اُف ذلك ال يتوفَّر يف اؼبدرسة مكتب إرشاد يرافق التبلميذ
أكاديبينا كاجتماعيِّا كسلوكيِّا كنفسيِّا كركحيِّا كصحيِّا ،كيعمل معهم كفق برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة
غباالاهم ،أك برامج تطوير تليب حاجااهم إُف النجاح يف اغباضر كاؼبستقبل .تنحصر اؼببادرات يف ىذا
آّاؿ ،يف عمل اؼبرشدة اإلجتماعيَّة اليت تدرس حاالت التبلميذ أحيانا مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة
كتوجو أكلياء التبلميذ كبو طبيعة اؼبساعدة
اؼبعنيَّة ،كأحيانا أخرل مع مسوكلة القسم كمديرة اؼبدرسةّْ ،
األنسب ألكالدىم كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة.
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أيضا َّ
ؾبهزة باؼبستول الذم يتطلَّبو "ؾبتمع التعلُّم
أف اؼبدرسة غَت َّ
تكشف نتائج التقييم ن
صبيعا ،كىي بالتاِف ال تليب حاجات كل منهمَّ .
اؼبهٍت" ُّ
إف
لتحقق ىدؼ التعلُّم اؼبستمر للتبلميذ ن
احملور األساسي الذم تدكر حولو العمليَّة الًتبويَّة يف اؼبدرسة ىو إهناء اؼبنهاج اؼبطلوب ّٔدؼ النجاح

يتم بذلك الًتكيز على الكفايات اليت هبب أف
يف امتحانات اؼبدرسة كيف االمتحانات الرظبيَّة ،كال ُّ
يكتسبها التبلميذ للنجاح يف حيااهم اليوميَّة كاؼبستقبليَّة .مقولة َّ
أف التبلميذ ىم ؿبور كىدؼ كأساس

العمليَّة التعليميَّة كالتعلُّميَّة اليت أعلن أفراد آّتمع اؼبدرسي َّأهنم يومن ّٔا ،ؽبو مشركع تثقيف مستمر
ؼبدل اغبياة ،كتعلُّم مستداـ تنظّْمو اؼبدرسة كتوفّْر فرص تطبيقو عبميع األفراد ،كوبتّْم عليها ذبهيز

بكل اإلمكانات لتحقيق ىذا اؽبدؼ .تيظهر النتائج َّ
أف اؼبفهوـ اؼبرتبط حبق
ؾبتمعها البشرم كاؼبادم ّْ
التبلميذ اؼبشركع يف التعلُّم كالًتبية كالعناية اػباصة اليت تقتضيو حالتهم ،كتفرضو إمكانااهم ،مقولة ال

تيطبَّق يف اؼبدرسة حبسب أبعادىا الًتبويَّة اغبديثة.
إستنادا إُف ما تقدَّـ من األدلَّة كمن نتائج التقييم اؼبرتبطة باؼبعيار الثالث الذم يتناكؿ موضوع
ن

إعطاء األكلويَّة للتبلميذَّ ،
فإف اؼبمارسات اؼبرتبطة ّٔذا اؼبعيار ربقّْق توقُّعات األطركحة ،كمبادئ "ؾبتمع

التعلُّم اؼبهٍت" يف ىذا آّاؿ فقط بشكل جزئي (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق
اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .)581 .تتناقض أراء أفراد آّتمع اؼبدرسي ذباه مفهوـ الًتبية اغبديثة
كتطبيقو ،كنرل قناعة األفراد جليَّة عبهة ما تنادم بو من ربويل االىتماـ إُف التلميذ كاؼبعلّْم ،كظهور
اؼبناىج اعبديدة كطرائق التدريس الناشطة ،كمبو التبلميذ الشامل من التعليم كالتنشئة كالتأىيلَّ .أما يف

الواقع ،فتتجلَّى مفاىيم الًتبية التقليديَّة كفبارسااها ،قلبنا كقالبنا .كتظهر ذبليَّات ىذا الواقع يف تركيز
أفراد آّتمع اؼبدرسي على اكتساب اؼبعلومات كاؼبعرفة .يشهد على حقيقة ذلك آراء التبلميذ
تتبخر
كأىلهم .كالواقع يوّْكد أنَّو ما أف يينهي التلميذ(ة) دراستو يف الصفوؼ الثانويَّة سرعاف ما َّ
كمتناقضا مع
معلوماتو اؼبكتسبة ،كما يتبقى منها يصبح متخلّْ نفا مع عصر التكنولوجيا اغبديث،
ن

مضمونو.
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تيظهر نتائج التقييم َّ
أف ألفراد آّتمع اؼبدرسي نبِّا مشًتنكا يرتكز على منح التبلميذ فرصة
للتحصيل العلمي كالنجاح .ال تتناسب طريقة تطبيق ىذا اؽبدؼ اؼبشًتؾ مع مفهوـ الًتكيز على
التبلميذ ،كمنحهم األكلويَّة حبيث َّ
أف اؼبمارسات الًتبويَّة كالتعليميَّة ال تزاؿ تقليديَّة النمط ،تعطي
األنبيَّة للمعارؼ اؼبكتسبة ،كللمنهاج التعليمي ،كلدكر اؼبعلّْم(ة) كليس للتبلميذ.
اعبدير ذكرهَّ ،
أف اؼبمارسات الًتبويَّة السائدة يف اؼبدرسة تقصي من براؾبها األمور اؼبرتبطة
اؼبتفوقُت ،كبرامج التوجيو اؼبهٍت ،كبرامج اإلدماج،
بالفركقات الفرديَّة لدل التبلميذ كربامج رعاية ّْ
كبرامج االستلحاؽ اغبديثة للمتعثّْرين .تعطي اؼبدرسة األكلويَّة للتبلميذ عبهة تأمُت تربية تعليميَّة
كثقافيَّة عامة هبب على التبلميذ اكتساب معارفها ،كلكن يوخذ عليها َّأهنا ال تعتمد برامج تربويَّة ترّْكز
مبو التبلميذ
أم نوع كانت،
على الفركقات الفرديَّة من ّْ
ن
خصوصا تلك اليت من شأهنا أف تدعم ٌ
اؼبتكامل ،كتوفّْر ؽبم تكافو فرص النجاح كاإلبداع ،كربفّْز لديهم مهارات القيادة ،ككفايات التعلُّم
الذايت اؼبستمر ،ك ّْ
سبكنهم من استثمار أقصى قدرااهم الذاتيَّة.
لتصل اؼبدرسة إُف تعليم منتج مع التبلميذ ،يتحتَّم عليها:
 تصحيح مكانة التلميذ يف مسار عمليَّيت التعلُّم كالتعليم. تغيَت النمط البيداغوجي اؼبعتمد الذم تسود فيو اؼبعارؼ اؼببنيَّة على اغبفظ كاالستذكار،إُف مبوذج وبفّْز النمو اؼبتكامل لشخصيَّة التبلميذ.
 تدريب التبلميذ على اكتساب اؼبهارات الضركريَّة كالكفايات األساسيَّة لنجاحو يفاؼبستقبل ،إُف جانب اؼبعارؼ الضركريَّة.

 -تنمية كفاءاتو باستمرار من خبلؿ تعليمو كيف يتعلَّم مدل اغبياة ،ككيف

يتصرؼ باستقبلليَّة كمسوكليَّة يف ـبتلف كضعيَّات اغبياة اليوميَّة.
يتكيَّف ،ككيف َّ
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د) المعيار الرابع :إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم
يتناكؿ اؼبعيار الرابع موضوع اختيار منهاج تربوم شامل كمبلئم غباجات التبلميذ .يظهر من
نتائج التقييم اؼبرتبطة ّٔذا اؼبعيار َّ
يبُت اعبزء الثاين من اعبدكؿ التابع
أف فبارساتو تتحقَّق بشكل جزئيّْ .
ؽبذا اؼبعيار ،يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،صَّ ،572 .
موشرات
أف تسعة ّْ
اؼبوشرات ،أكالن اعتماد منهاج تربوم
حد عشر موشنّْرا ربقّْق التوقُّعات جزئينا .تتناكؿ ىذه ّْ
من أصل أ ى
متطور كمتحرؾ يتأقلم مع الضركرات العلميَّة كاغباجات الًتبويَّة كالتحسينات التكنولوجيَّة اؽبادفة،
ّْ
نمو التبلميذ الشامل ،كالكفايات الضركريَّة لنجاحهم يف اغبياة .كتتناكؿ
كيلحظ اؼبهارات األساسيَّة ل ٌ

ثانينا تنظيم ؿبتول اؼبنهاج كفق خطة تربويَّة كتعليميَّة كاضحة كضمن مشركع تربوم كتعليمي متكامل
موشرين إثنُت من أصل
وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات فيبلغ عددىا ّْ
يليب حاجات التبلميذَّ .أما اؼب ّْ

إحد عشر موشنّْرا (مراجعة اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار الرابع يف اؼبلحق رقم ( )14من
ى
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .)563 .يكشف تقييم ىذين اؼبوشّْرين غياب مفهوـ مبلئمة
وشرات اليت ربقّْق
اؼبناىج اؼبختارة حاجات التبلميذ التعلُّميَّة كاغبياتيَّة االجتماعيَّةَّ .أما عبهة اؼب ّْ
التوقُّعات فيظهر اعبزء الثالث من اعبدكؿ التابع للمعيار الرابع يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق
احدا من أىداؼ اػبطة
اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،578 .ربقُّق موشّْر كاحد يعاًف موضوعو ىدفنا ك ن

يتضمن اعبهود اليت يقوـ ّٔا أفراد آّتمع اؼبدرسي لتأمُت
الًتبويَّة اليت تنظّْمها إدارة اؼبدرسة ،كالذم َّ
قباح التبلميذ يف االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة .ما تكشفو آراء األفراد اؼبشاركة يف آّموعات اؼبرَّكزة
ىو َّ
أف احملور األساسي الذم تدكر حولو العمليَّة الًتبويَّة يف اؼبدرسة ىو إهناء اؼبنهاج اؼبطلوب ،كإسباـ
الربامج األكاديبيَّة اؼبنظَّمة ّٔدؼ النجاح يف امتحانات اؼبدرسة كيف االمتحانات الرظبيَّة .يتحقَّق

مضموف ىذا اؼبوشّْر فعلينا ،كىو ىدؼ أكاديبي ضركرم إلسباـ العمليَّة التعليميَّة ،كلكن يكمن التعثُّر
كل
فيو عبهة أنَّو يبدك ككأنَّو اؽبدؼ األساس كالوحيد يف العمليَّة الًتبويَّة ،حبيث تتمحور حولو ُّ

ينصب االىتماـ على اؼبعارؼ اليت وبفظها التبلميذ كيستذكركهنا
النشاطات التعليميَّة كالثقافيَّة .ؽبذا
ُّ
على حساب اؼبهارات اليت هبب اكتسأّا من ىذه اؼبعارؼ ،كالكفايات اليت سيحتاجوهنا يف حيااهم
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اليوميَّة كاؼبستقبليَّةّٔ .ذا تتحقق األىداؼ اؼبرتبطة مباشرة باكتساب ىذه اؼبعارؼ أم ما ييعرؼ
بالفرنسيَّة بال ػ  ،Savoirكيكوف ىذا االكتساب على حساب التأىيل ال ػ  ،Savoir-faireكالتنشئة

ال ػ  Savoir-êtreاليت تطاؿ الكفايات اليت ّْ
سبكن التبلميذ من االندماج يف اغبياة العامة ،كالتكيُّف
متغَتااها بثقة كبنجاح .ؽبذا ذبد األطركحة َّ
قصورا يف الًتكيز على اكتساب اؼبهارات
مع ّْ
أف ىناؾ ن
الضركريَّة كالكفايات البلزمة لنجاح التبلميذ يف اغبياة اليوميَّة.
تكشف نتائج التقييم كذلكَّ ،
أف ىناؾ نو واح عديدة ال يعمل مضموف اؼبنهاج على تنميتها
يف شخصيَّة التبلميذ ،بسبب غياب مواد تدريسها:
أكالن :الفنوف على أنواعها (التشكيليَّة كاؼبوسيقيَّة كاإلنشاد كالتمثيل كالرقص)،
خصوصا يف صفوؼ
ثانينا :حذؼ بعض اؼبواد اإلجتماعيَّة من اؼبنهاج كالتاريخ كاعبغرافيا
ن
يتم صبعها عن قلق
اغبلقتُت األكُف كالثانية من التعليم األساسي .نتيجة لذلك ،تعكس اؼبعلومات اليت ُّ
من أف يفقد اعبيل اعبديد ىويَّتو التارىبيَّة ،كذاكرتو الوطنيَّة ،كارتباطو بأجداده ،كانتماءه لوطن أصيل
أيب.
كشعب ٌ
مهمة ،إُف اعتماد
ثالثنا :يعود سبب عدـ اكتساب التبلميذ لكفايات إجتماعيَّة ككطنيَّة ّْ
التعلُّم التلقيٍت يف مادة الًتبية الوطنيَّة بدالن من أف ترتبط بديناميكيَّة اغبياة اليوميَّة ،كترتكز على
نمويَّة.
مشاريع ت ٌ
تعترب اؼبناىج الركيزة األساسيَّة يف التعليم ،كحُت تتوقَّف عن التطوير تضحي متخلّْفة ،ال بل

كبَتا يف عمليَّيت التعلُّم كالتعليم .ييوخذ على اؼبناىج اؼبعتمدة يف اؼبدرسة اؼبقيَّمة َّأهنا ثابتة
تلحق ن
ضررا ن

مكوف من قواعد ملزمة ،كال تشبو اغبياة اليت
ال َّ
تتغَت ،كربصر التعلُّم بأساس معريف كاحد ،كبنظاـ َّ
تعلّْم اؼبواقف ،كتقدّْـ ذبارب غنيَّة يف آّاؿ التعليمي ،حبسب ما توّْكده آراء األفراد اؼبشاركة يف
آّموعات اؼبرَّكزة .ال زبضع اؼبناىج إُف أم عمليَّة تقومي أك تشخيص ربدّْد نواحي القوة فيها ،أك
نواحي الضعف إلهباد العبلج كاقًتاح اغبلوؿ اؼبناسبة للتغلُّب على نواحي الضعف ،كاالستفادة من
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مستندا إُف معايَت تربويَّة معيَّنة كي يكوف اغبكم على
تقييما شامبلن
نواحي القوة فيها ،كال ُّ
ن
يتم فيها ن

اضحا كدقي نقا ،كعلى مدل ربقُّق أىدافها اؼبنظَّمةَ .ف يكشف تقييم ىذا اؼبعيار عن
مدل صبلحيَّتها ك ن

مبادرات إصبلحيَّة للمناىج أك تقويبيَّة تقوـ على دراسة علميَّة ؼبضمونو ،بل كجد بعض التدبَتات
اؼبنسقوف ضمن اإلمكانات اؼبتاحة ؽبم من تعديل أك إضافات أك حذؼ بعض األجزاء
اليت يقوـ ّٔا ّْ
يف بعض أىداؼ اؼبادة ،اليت ثبت صعوبة ربقُّقها أك عدـ مناسبتها للتبلميذ.

َّ
متطونرا كال متحرنكا ،كال يتأقلم مع الضركرات
إف اؼبنهاج الًتبوم اؼبعتمد يف اؼبدرسة ،ليس ّْ
نمو
العلميَّة كاغباجات الًتبويَّة كالتحسينات التكنولوجيَّة اؽبادفة ،كال يلحظ اؼبهارات األساسيَّة ل ٌ
التبلميذ الشامل كالكفايات الضركريَّة لنجاحهم يف اغبياة .يعود سبب ىذا القصور لغياب مشركع
تربوم شامل كاضح َّ
تتشكل منو اػبطة الًتبويَّة كاؼبشاريع التعليميَّة اليت توثّْر على جو ؾبتمع اؼبدرسة
كتعكس ثقافتو.
تيظهر نتائج التقييم كذلك َّ
يتم كفق خطة تربويَّة شاملة كمشركع
أف تنظيم ؿبتول اؼبنهاج ال ُّ
تعليمي كاضح ،كضمن مشركع تربوم مدرسي متكامل يليب ىذه اغباجات لدل التبلميذ .تنحصر
اػبطة الًتبويَّة أك ما ييعرؼ باؼبشركع الًتبوم يف اؼبدرسة ،جبداكؿ التوزيع السنوم كالفصلي كالشهرم
كاألسبوعي كاليومي ؼبضموف اؼبواد ،اليت ينظّْمها أفراد ىيئة التنسيق مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كيغيب
عنو نظاـ التقيم اؼبستمر.
أمرا صعبنا ،ىو
ما هبعل أمر حشد اؼبكتسبات كاؼبعارؼ كاستخدامها يف كاقع التبلميذ اغبيايت ن

افتقاد استخداـ اؼبنهاج اؼبعتمد مقاربة الكفايات اليت تتجاكز األىداؼ اإلجرائيَّة لًتّْكز على األىداؼ
التعليميَّة الشاملة اؼبرتبطة باؼبهارات األساسيَّة اليت وبتاجها التبلميذ للتعلُّم اؼبستمر ،كللنجاح اؼبستداـ

يف اغبياة اليوميَّة .كيعود سبب ىذا اػبلل إُف الًتكيز على "الربامج" اليت تنظّْم قائمة اؼبعارؼ اليت
ينبغي على التبلميذ اكتسأّا كربدّْد حجمها ،كتعدّْد اؼبواضيع اؼبستهدفة ؽبذه الغايةَّ .أما مفهوـ
اؼبناىج فيختلف من حيث أنَّو يرّْكز على التجارب التعلُّميَّة ،كالتأثَتات اليت يبكن أف تصادؼ
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التبلميذ يف مسَتة تعلُّمهم .تشمل اؼبناىج نشاطات التعلُّم كطرائقو ككيفيَّات تقيمو .من ىنا ،ال يعود
االىتماـ منصبنا على اكتساب اؼبعرفة بل على اكتساب مهارات ككفايات تسهم يف تنميَّة الفرد تنميَّة
شاملة ،كبناء شخصيَّتو بشكل متكامل .ينادم أفراد آّتمع اؼبدرسي اؼبقيَّم بأنبيَّة مضموف اؼبناىج يف
تنشئة التبلميذ ،كلكن فبارسااهم ال تزاؿ مرتبطة دبفهوـ الربامج ،كما تقدّْمو للتبلميذ.
بناءن على ما تقدَّـ من األدلَّة كمن نتائج التقييم اؼبرتبطة باؼبعيار الرابع الذم يتناكؿ موضوع
اختيار منهاج تربوم شامل كمبلئم غباجات التبلميذ ،يبدك َّ
موشراتو تتحقَّق بشكل جزئي
أف ّْ
(مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .)581 .تعتمد
أقرتو كزارة الًتبية كالتعليم العاِف يف لبناف ،الذم انطلق بناء مضمونو من
اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي الذم َّ
القيم الوطنيَّة كاالجتماعيَّة كالًتبويَّة اليت رباكي فرادة آّتمع اللبناين ،كقد غبظ بناؤه اعبوانب
تليب اؼبناىج
السيكولوجيَّة كالنفسيَّة اػباصة بطبيعة التبلميذ ،كطبيعة اؼبعرفة ،كطبيعة عمليَّة التعلُّمّْ .
اؼبعتمدة حاجات التبلميذ ،كتربطهم بقيم إجتماعيَّة ،ككطنيَّة ،كتتحقَّق أىدافهم الًتبويَّة بشكل جزئي
كيعود السبب إُف تفاكت طرائق تدريس مواده .يكمن قصور طرائق التدريس اليت يعتمدكىا أفراد
اؽبيئة التعليميَّة عبهة عدـ مراعااهم اؼبتغيَّْتات اغباصلة يف شىت آّاالت ،كعدـ غبظ اؼبهارات
أيضا إُف َّ
أف بعض مناىج
كالكفايات اليت وبتاجها التبلميذ يف حيااهم العمليَّة اؼبستقبليَّة .نشَت ن
النشاطات الرديفة تغيب كلينا من اؼبناىج التعليميَّة يف اؼبدرسة ،كبغيأّا ال يبكن للمنهاج اؼبعتمد يف
ينمي شخصيَّة التبلميذ بشكل متكامل.
اؼبدرسة أف ّْ

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع
ه) المعيار الخامس :إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ

التالميذ
اؼبتنوعة اليت من شأهنا أف تليب
يتناكؿ اؼبعيار اػبامس موضوع طرائق التدريس الناشطة ك ّْ
يتبُت َّ
أف
حاجات صبيع التبلميذ كتراعي فركقااهم الفرديَّة اػباصة .من نتائج التقييم اؼبرتبطة ّٔذا اؼبعيار َّ

اؼبوسسة التعلُّميَّة .كييظهر
اؼبمارسات اؼبرتبطة دب ّْ
وشراتو ال ربقّْق التوقُّعات اليت تفرضها مبادئ مبوذج َّ
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اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار اػبامس يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية
وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات اليت تتبنَّاىا األطركحة يف ىذا
للبحث ،ص ،563 .ؾبموع عدد اؼب ّْ
خصوصا عبهة أمباط ىذه الطرائق كأساليبها اليت تسهم يف ربفيز التعلُّم الذايت اؼبستمر لدل
آّاؿ،
ن
األفراد ،كتليب حاجااهم اػباصة إُف النجاح ،كيبلغ عددىا أحد عشر موشنّْرا من أصل ستة عشر.

وشرات اليت ال ربقّْق اؼبرجو أنَّو يغلب على طرائق التدريس يف اؼبدرسة طابع التلقُت
يكشف تقييم اؼب ّْ
اؼبقررات الدراسيَّة اؼبزدضبة باؼبعلومات
كالنمط التقليدم اإللقائي ،كيقابل ىذا النوع من الطرائق َّ
كاؼبعارؼ اليت على التبلميذ حفظها غيبنا.
وشرات اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات فييظهرىا اعبزء الثاين من اعبدكؿ التابع ؽبذا اؼبعيار يف
َّأما اؼب ّْ

موشرات من
اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،572 .كيبلغ عددىا أربعة ّْ
أصل ستة عشر .تتناكؿ مواضيعها نوعيَّة طرائق التدريس اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ،اليت ترّْكز على العمل
وشرات
لتسهل عمليَّيت التعلُّم كالتعليمَّ .أما عبهة اؼب ّْ
اؼبختربم كتستخدـ كسائل اإليضاح اؼببلئمة ؽبا ّْ
اليت ربقّْق التوقُّعات فييظهر اعبزء الثالث من اعبدكؿ نفسو يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة
الثانية للبحث ،ص ،578 .ربقُّق موشّْر كاحد من أصل ستة عشر موشنّْرا ،يف ىذا آّاؿ اؼبذكور،
كيعاًف موضوعو ؾبموع عدد التبلميذ احملدكد يف قاعات التدريس دبا يتناسب مع ما ربتاجو شركط

تطبيق طرائق التدريس الناشطة .يتحقَّق مضموف ىذا اؼبوشّْر فعلينا ،كتيظهر نتائج التقييم َّ
أف اؼبعدَّؿ
الصف ىو أربعة كعشركف تلمي نذا يف قسم الركضات كيف اؼبرحلتُت االبتدائيَّة
العاـ للتبلميذ يف
ٌ
اؼبتوسطة ،كثبلثوف تلمي نذا يف اؼبرحلة الثانويَّة ،كىو عدد يتناسب مع ما تقتضيو الطرائق الناشطة يف
ك ّْ

يسهل تطبيق طرائق
ىذا آّاؿ .ىذا التدبَت يف ضبط عدد التبلميذ يف قاعات التدريس من شأنو أف ّْ
يتحججوف بعدـ توفُّر اإلطار
تدريس ناشطة ،كيقطع الطريق أماـ بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة الذين َّ
اللوجسيت لتطبيق الطرائق الناشطة.
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أف طرائق التدريس اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ال ّْ
تكشف نتائج التقييم َّ
سبكن التبلميذ من التعلُّم
بأنفسهم ،كال من التعلُّم اعبماعي ،كال يكوف دكر اؼبعلّْم(ة) فيها اإلشراؼ على نشاطهم ،كتقومي
تنمي قدرااهم .يعود سبب
نتائج أعماؽبم ،كتوجيو فعاليَّتهم يف اكتساب اؼبعارؼ كتوظيفها مهارات ّْ
ذلك إُف َّأهنا بأغلبيَّتها طرائق تدريس تقليديَّة ال تتبلءـ مع حاجات التبلميذ اػباصة ،كال تكشف
بالتفوؽ ،كال تراعي إيقاع التبلميذ
قدرااهم كال ربثُّهم على ربقيق اؼبهارات اليت تسمح لكثَت منهم ُّ
اؼبتعثّْرين.
وبتاج أفراد ىيئة التعليم إُف زبطيط عملهم َّ
ألهنم يبثلوف أماـ ؾبموعة من التبلميذ زبتلف
أعمارىم الزمنيَّة كالعقليَّة ،كميوؽبم كاستعدادااهم كقدرااهم .قد كشف التقييم عن نقص يف تنظيم
التعرؼ على حاجات التبلميذ كتوفَت الوسائل اؼبعيَّنة
قصورا عبهة ُّ
الدركس عبهة إعدادىا ،فقد كجد ن
لتحفيز دكافعهم كميوؽبم للتعلُّمُّ ،
كيدؿ ذلك عن تقصَت يف ربضَت الدركس.
بالرغم من َّ
كوبوؿ من
ض من أفراد اؽبيئة التعليميَّة يستخدـ طرائق التدريس الناشطةّْ ،
أف بع ه
خبلؽبا الصف إُف بيئة حياة تكسب التبلميذ مهارات حياتيَّة كأكاديبيَّة ضركريَّة لنجاح حيااهم
كيصركف على
اؼبستقبليَّة ،ال يزاؿ ىناؾ آخركف ،كىم األكثريَّة ،فبن يعتمدكف األساليب التقليديَّة ّْ
قباحها .ؽبذا تفتقد طرائق التدريس يف اؼبدرسة مواصفات الطرائق الناشطةَّ ،
ألهنا ال تستخدـ كسائل
ربوؿ التعليم متعة للتبلميذ ،كيستدعي األمر
اإليضاح اؼبناسبة لتفعيل عمليَّيت التعلُّم كالتعليم كال ّْ
كتنوعها َّ
ألف مواصفااها ال تتناسب مع معايَت الطرائق الناشطة بل يغلب
إعادة النظر يف تطبيقها ُّ
عليها طابع التلقُت كاؼبذاكرة .يعود السبب الذم يوثّْر سلبنا على عدـ اكتساب التبلميذ لكفايات
مهمة ،إُف اعتماد طريقة التلقُت يف تعليم بعض اؼبواد االجتماعيَّة بدالن من أف تيربط
إجتماعيَّة ككطنيَّة َّ
بديناميكيَّة اغبياة اليوميَّة.
تشتمل النواحي اليت ال ربقّْق التوقُّعات يف ما يتعلَّق باستخداـ طرائق التعليم الناشط على
ثبلث ؾباالت تطاؿ ،أكالن ،أىداؼ طرائق التدريس؛ كثانينا أساليبها اؼبناسبة؛ كثالثنا جهوزيَّة أفراد ىيئة
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التدريس لتطبيق طرائق ناشطة تليب حاجات التبلميذ الفرديَّة كاعبماعيَّة ،كتلحظ فركقااهم الفرديَّة.
يتناكؿ آّاؿ األكؿ أىداؼ طرائق التدريس ،كتيظهر نتائج التقييم عدـ ربقُّق األىداؼ التدريسيَّة اليت
تتبنَّاىا األطركحةَّ ،
ألف الطريقة التدريسيَّة السائدة يف اؼبدرسة ىي طريقة احملاضرة التقليديَّة اليت ترّْكز

على كميَّة اؼبعلومات اليت وبفظها التبلميذ ،كليس على اؼبهارات اليت يبتلكوهنا ،كال على الكفايات
اليت يكتسبوهنا غبيااهم اؼبستقبليَّة ،كيف التحكيم أمثلة عديدة عن ىذا القصور .اهدؼ طرائق التدريس
اليت تتبنَّاىا األطركحة إُف مواجهة الفركقات الفرديَّة بُت التبلميذ ،كإُف تنمية قدرااهم على التفكَت
حل اؼبشكبلت ،كعلى التعلُّم اعبماعي التعاكين ،كاكتساب الكفايات اؼبخطَّط ؽبا،
العلمي من خبلؿ ّْ
كالقيم كالعادات اؼبرغوبة لصاٌف الفرد كآّتمع ،كربفيزىم على االبتكار كاإلبداع كصوالن إُف النجاحَ .ف
تعكس آراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة خبلؿ التقييم ىذه اؼبفاىيم اليت تتبناىا األطركحة ،كَف تكشف
توجيها ّْ
اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة َّ
يبكنهم من التعلُّم
كتوجو التبلميذ
أف طرائق التعليم اؼبعتمدة ناشطة ّْ
ن
بأنفسهم ،كمع غَتىم ،لذا قبدىا:

 .13ال ربقّْق ىدؼ مراعاة فركقات التبلميذ الفرديَّة،
 .14كال تكشف قدرااهم،
بالتفوؽ،
 .15كال ربثُّهم على ربقيق اؼبهارات اليت تسمح لكثَت منهم ُّ
 .16كال تراعي إيقاع التبلميذ اؼبتعثّْرينَّ ،
ألف برامج اإلدماج كاالستلحاؽ تغيب عن برامج
اؼبتفوقُت.
التخطيط ،ككذا ىو األمر مع الربامج اليت ترعى ّْ
َّأما عبهة آّاؿ الثاين الذم يتناكؿ أساليب طرائق التدريس اؼببنيَّة على النظريَّة البنائيَّة ،كالتعلُّم

الذايت اؼبستمر دبا فيو التقييم الذايت ،كالتعلُّم التعاكين ،كفرص الدعم ،كالتعليم اؼبعتمد على نتائج
األحباث حوؿ كظيفة الدماغ كتفاعلو مع ؿبيط اؼبتعلّْم ،فهي أمور ال تتحقَّق يف اؼبدرسة .تيظهر نتائج

التقييم َّ
أف طرائق التعليم ترّْكز على اغبفظ غيبنا أكثر منو على التحليل ،كال تشمل اؼبستويات
اإلدراكيَّة اؼبعرفيَّة اليت تتطلَّب التفاعل معها لتظهر قدرات التبلميذ الكامنة كاالرتقاء ّٔا إُف مستويات
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أفضل .ال ترتكز ىذه الطرائق على مبادئ النظريَّة "االجتماعيَّة البنائيَّة" ،اليت تتبنَّاىا األطركحة كاليت
تتم اؼبواءمة بُت
ىي عمليَّة بناء للمعرفة من خبلؿ ربطها باػبربة الشخصيَّة من جهة ،كالبحث كي ُّ

اؼبعارؼ الفرديَّة اؼبكتسبة كالواقع ،فبل ترّْكز طرائق التدريس على األىداؼ كال تعتمد مقاربة اؼبشركع
( ،)Pédagogie par Projetكال مقاربة الكفايات ( ،)par compétenceاللتُت تعمبلف
حل مشكبلاهم اليوميَّة كتنظيم حيااهم
على أف يكتسب التبلميذ اؼبهارات البلزمة لتوظيفها يف ّْ

اؼبستقبليَّة.
َّأما آّاؿ الثالث الذم يتناكؿ كفاءة أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف استخداـ طرائق التدريس اؼبناسبة
كالتدريب على فبارستها بالشكل الصحيح ،كاعتماد األساليب األفضل لتوصيل اؼبعلومات الواجب
تعلُّمها ،فهو أمر ال يتحقَّق حبسب ما تتطلَّبو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" .تيظهر نتائج التقييم َّ
أف
نسبة الذين وبملوف اإلجازات التعليميَّة نسبة عالية كىم بالتاِف قادركف على إدارة الصف إدارة علميَّة
منتجة تربوينا ،كلكنَّو قد مضى كقت طويل َف يقم خبللو ىوالء بتطوير مهارااهم العلميَّة كالتعليميَّة.
يوّْكد الواقع كمعاينة الوثائقَّ ،
أف معظم أفراد اؽبيئة التعليميَّة َّ
تلقوا تدريبنا ما يف ؾباؿ عملهم ،كحازكا

على شهادات جامعيَّة معًتؼ ّٔا ،كعلى رغم ذلك ف َّ
إهنم دبعظمهم ،يرّْكزكف على اجتياز فصوؿ
يدرسوف .كنراىم ال يأخذكف باالعتبار أنبيَّة تطوير قدرات تبلميذىم
الكتب إلهناء منهاج اؼبادة اليت ّْ

حل اؼبشكبلت ،ك ُّ
التفكر ،كالتحليل ،كاالبتكار ،كالقيادة ،كالعمل
يف ؾباؿ التفكَت الناقد مثبلن ،أك ّْ
التعاكين ،كال يعتمدكف الطرائق الناشطة .توّْكد نتائج التقييم َّأهنم يتقاعسوف عن إمػداد تبلميذىم
التخرج ،حبيث يكونوف
باؼبهػارات كالكفايات كالقيم كاالذباىات اليت يبكن أف تبقى معهم إُف ما بعد ُّ
قادرين على االستمرار يف تعليم ذااهم كتطويرىا ،كؾبأّة صعوبات حيااهم اؼبستقبليَّة بفطنة كبنجاح.
أيضاَّ ،
أف أفراد اؽبيئة التعليميَّة ال يعملوف كفريق عمل تعاكين على تنظيم طرائق
تكشف نتائج التقييم ن

معا أك تقييمها أكتطويرىا أك فبارستها ،ؽبذا يغيب التعاكف اؼبهٍت ( Professional
التدريس ن

أيضا ،كمن اؼبدرسة كلٌها.
 )Collaborationيف ما بينهم كسياسة الدعم ن
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نستنتج فبَّا كرد من األدلَّة ،كمن نتائج التقييم اؼبرتبطة باؼبعيار اػبامس الذم يتناكؿ موضوع
طرائق التدريس الناشطة َّ
اؼبوسسة التعلُّميَّة
أف ّْ
موشراتو ال ربقّْق التوقُّعات اليت تفرضها مبادئ مبوذج َّ
(مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .)581 .فبالرغم
من بعض اؼببادرات اليت يقوـ ّٔا بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة عبهة استخداـ طرائق ناشطة يف التدريس،
َّ
توسع رقعة
فإف تلبيتها حاجات التبلميذ تبقى ؿبدكدة كؿبصورة ضمن ؾبموعة صغَتة منهم ،كال ت َّ
صبيعا .نتيجة لذلك من ،الصعب اعبزـ َّ
أف طرائق التدريس اؼبعتمدة يف
انتشارىا على الصفوؼ ن
ربث ىذه الطرائق التبلميذ،
اؼبدرسة طرائق تليب حاجات التبلميذ ،كتراعي فركقااهم الفرديَّة .ال ُّ
بوضعها اغباِف ،إالَّ الكتساب اؼبعارؼ الضركريَّة للنجاح يف االمتحاناتَّ ،أما اؼبهارات األساسيَّة
فنادرا ما ييعمل على اكتسأّا .تيوّْكد نتائج التقييم َّ
أف طرائق التدريس يف اؼبدرسة بأغلبيَّتها
كالكفايات ن
يغلب عليها النمط التقليدم الذم يرّْكز على التلقُت كاغبفظ كاؼبذاكرة كليس على األىداؼ

كالكفايات.
من أىم ما تكشفو نتائج التقييم َّ
توجو التبلميذ
أف طرائق التدريس اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ال ّْ

توجيها ّْ
يبكنهم من التعلُّم بأنفسهم ،أك من التعلُّم اعبماعي ،كال من تقومي نتائج أعماؽبم باستمرار.
ن

تشوؽ التبلميذ لئلقباؿ على التعلُّم َّ
ألف طرائق التدريس ال
تكشف اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة عن عدـ ُّ
تنمي لديهم ركح النقد ،كال تساعدىم على اكتشاؼ العبلقات
تستثَت لديهم ضباس التعلُّم ،كال ّْ
القائمة بُت اؼبعارؼ اليت يكتسبوهنا ،كال كعي ألنبيَّتها يف حيااهم اليوميَّة كاؼبستقبليَّة.

و) المعيار السادس :تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف
كل
يتناكؿ اؼبعيار السادس موضوع تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼ ،يطاؿ َّ
مكونات اؼبدرسة اللوجستيَّة كالبشريَّة كمنظومتها الًتبويَّة ،كيكوف ذلك ّٔدؼ دعم نقاط القوة،
ّْ
وشرات اليت ال يتحقَّق مضموهنا
كتبليف مواطن الضعف كعبلجها .بناءن على ربليل النتائج يبلغ عدد اؼب ّْ
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الثمانية من أصل إثٍت عشر موشنّْرا حبسب اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار السادس يف اؼبلحق
وشرات على ؾباالت
رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .563 .تتوزَّع مواضيع ىذه اؼب ّْ
ثبلث أساسيَّة ،أكؽبا يرتبط بغياب خطة تقييميَّة كاضحة ،كثانيها بغياب خطة تقييميَّة عبلجيَّة،
وشرات اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات فييظهرىا اعبزء الثاين من
كثالثها بغياب خطة تقييميَّة شاملةَّ .أما اؼب ّْ

اعبدكؿ التابع للمعيار السادس يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص،572 .

موشرات من أصل أثٍت عشر موشنّْرا .تتناكؿ مواضيعها ماىية نظاـ التقييم الشامل،
كيبلغ عددىا أربعة ّْ
كآليَّة تطبيقو عبهة صبع اؼبعلومات اؼبناسبة إلصدار اغبكم اؼببلئم كاإلجرائيَّات اؼبناسبة للتطوير،

وشرات اليت ربقّْق التوقُّعات فييظهر اعبزء
كمشاركة القيّْمُت على التقييم من ذكم اػبربةَّ .أما عبهة اؼب ّْ
الثالث من اعبدكؿ التابع للمعيار نفسو يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.
 ،578الذم يتناكؿ موضوع تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼ ،عدـ كجود أم موشّْر يف
ىذا آّاؿ اؼبذكور ،وبقّْق يف اؼبدرسة فعلينا ما تصبو إليو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،أك ما ييعرؼ
اؼبوسسة التعلُّميَّة" ( .)Learning Organizationبناءن على ذلك يبكن اإلستنتاج َّ
أف اؼبدرسة
ب ػ " َّ
نظاما تقييميِّا ال يتناسب كمبادئ التقييم الًتبوم اؼبتعارؼ عليو يف عاَف الًتبية اغبديث،
تعتمد ن
ربديدا مع مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" اليت تتبنَّاىا األطركحة.
ك ن
بكل أبعاد كظائفو
تيظهر نتائج التقييم كجود نظاـ تقييمي غَت كاضح ،يغيب عنو التخطيط ّْ
توجو نتائج التقييم كبو ربس و
ُت مستمر لنسق اؼبدرسة الًتبوم ،كتطويره
التنظيميَّة كالعبلجيَّة اليت ّْ
اؼبستداـ .يقتصر نظاـ التقييم اؼبعموؿ بو يف اؼبدرسة على عمليَّات قياس مكتسبات التبلميذ
كمقارنتها دبضموف اؼبناىج ،كليس دبخرجات التعلُّم كأىدافو البعيدة اؼبدل .األمر ؿبسوـ عبهة عدـ
مشوليَّة النظاـ اؼبعتمد حبيث َّ
تنصب جبملتها على التبلميذ فقط .ال يتناكؿ التقييم
أف ؾباالت التقييم
ُّ

يف اؼبدرسة اعبوانب الًتبويَّة كافة من أداء اؼبعلّْمُت ،كاؼبشرفُت ،كاإلداريُت ،كاؼبوظَّفُت ،إُف النيظم
يبت إُف النسق الًتبوم التابع للمدرسة بصلة.
كل ما ُّ
الًتبويَّة ،كاؼبناىج ،كالنشاطات على أنواعها ،ك ٌ
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تكشف نتائج التحكيم َّ
أف نظاـ التقييم اؼبعتمد يف اؼبدرسة يقف عند صدكر النتائج كال
مكونات اؼبدرسة ،كعناصر منظومتها الًتبويَّة كلُّها.
يتعدَّاه ليشتمل مرحلة اإلصبلح اليت تطاؿ ّْ
حافزا للدعم
بذلك ،ال يتعدل نظاـ التقييم قياس العمليَّات الًتبويَّة اؼبرتبطة بالتبلميذ ليكوف ن
كالتجديد كالتطوير.
يرّْكز النظاـ التقيمي يف اؼبدرسة ،حبسب ما تظهره نتائج التحكيم ،على تدريب التبلميذ
للنجاح يف االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة كذباكز صعوبااهما .ال يعتمد ىذا النظاـ منهجيَّة ؿبدَّدة تقوـ
يتوصل إليها ،كىذا هبعلو عيرضة لتأكيبلت كثَتة
على التخطيط كالتنفيذ كاؼبتابعة كف نقا للنتائج اليت َّ
تتأثَّر بالعوامل كاآلراء الشخصيَّة كاألحكاـ الفرديَّة كتغيب عنو اؼبوضوعيَّة .ىو بعيد عن أف يكوف
كونااها ،كال يستند إُف النظريَّات
تعاكنيِّا ألنَّو ال يشرؾ األفراد يف عمليَّة التقييم العاـ للمدرسة كؼب ّْ
الًتبويَّة اغبديثة يف ىذا آّاؿ.
نستنتج فبَّا كرد من األدلَّة كمن نتائج التقييم اؼبرتبطة باؼبعيار السادس الذم يتناكؿ موضوع
تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼ َّ
موشراتو ال وبقّْقاف التوقُّعات ،كال ينسجم
أف ىذا اؼبعيار ك ّْ
تطبيقهما مع مفهوـ التقييم حبسب مبادئ آّتمع التعلُّمي (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ()14

من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .)581 .يعود ذلك إُف َّ
أف ىذا النظاـ ال يقوـ على خطة
كاضحة تواكب مسَتة عناصر نسق اؼبدرسة الًتبوم صبيعها لتحدّْد مدل قباحهم أك فشلهم يف ربقيق
يتضمنها اؼبشركع الًتبوم اؼبرتبط باؼبدرسة.
األىداؼ العامة كاػباصة اليت َّ
تيظهر نتائج التقييم َّ
أف ىذا النظاـ التقييمي اؼبعتمد ،نظاـ ؿبدكد بشروبة كاحدة من شرائح
يتوجو إُف تقييم ربصيل التبلميذ األكاديبي الدراسي
آّتمع اؼبدرسي ،لذلك فهو غَت شامل ،ألنَّو َّ
دبكونااها األخرل كبأفرادىا .ال يبكن ؽبذا النظاـ
فقط ،كيستقصي تقييم تفاصيل اغبياة اؼبدرسيَّة ّْ
تطور كالتجديد
دبكونااها ،كالنسق الًتبوم بعناصره إُف ال ُّ
اؼبعتمد بوضعو اغباِف أف يدفع البيئة اؼبدرسيَّة ّْ
احدا من أنواع التقييم الًتبويَّة
نوعا ك ن
ألنَّو ال يقيّْم خطوااهما .من ىنا تعتمد اؼبدرسة أكثر ما تعتمد ن
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اػبمس كىو التقييم اػبتامي أك ما ييعرؼ بالتقييم النهائي (،)Summative Evaluation
كتستخدـ بشكل خجوؿ التقييم التكويٍت أك البنائي ( ،)Formative Evaluationكيغيب كلينا

عن ىذه العمليَّة التقييم القبلي ( )Initial Evaluationكالتشخيصي ( Diagnostic

 )Evaluationكالتوازين (.)Regulatory Assessment
سبب آخر لعدـ ربقُّق ىذا اؼبعيار يعود إُف أنَّنا ال قبد يف نظاـ التقييم ىذا أم أثر لربامج
تقييميَّة داعمة منظَّمة ضمن خطة كاضحة ،كال لربامج إجرائيَّة ربمل طابع التطوير ترتقي جبميع
التطور كاعبودة .يعتمد النظاـ التقييم النهائي ،كما كرد
عناصر النسق الًتبوم يف اؼبدرسة إُف مستول ُّ
ساب نقا ،ذاؾ التقييم الذم من خبللو تصدر اؼبدرسة اغبكم النهائي على مستول ربقيق األىداؼ قبل
سد الثغرات لدل
معاعبة أسباب قصورىا .تغيب اػبطة التقييميَّة الداعمة كإجرائيَّااها اليت ترمي إُف ّْ
صبيع أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كإُف معاعبة صعوبااهمّٔ ،دؼ رفع مستول أدائهم ،كمردكديَّة عملهم،
كتعزيز فرص قباحهم .تنحصر مقاربة الدعم الًتبوم بالتبلميذ اؼبتعثّْرين فقط ،كتبقى عابرة دبمارستها
َّ
ألهنا ال ترقى إُف اؼبفهوـ التعاكين َّ
آّذر يف نسق اؼبدرسة الًتبوم الشامل ،كال ربمل معٌت التشارؾ
التطور .يتطلَّب تقييم اؼبدرسة كضع قاعدة بيانات مدركسة يقوـ عليها تقومي
كالتعاطف يف التنمية ك ُّ
اؼبدرسة الشامل ،من شأهنا أف تسهم يف كضع خطط التطوير كآليَّات تنفيذه.
ز) المعيار السابع :تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة
يتناكؿ اؼبعيار السابع موضوع القيادة اؼبدرسيَّة اليت تطبّْق مفهوـ القيادة التعليميَّة الداعمة
كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة .ييقصد بالقيادة اؼبدرسيَّة ؾبموعة النشاطات اليت يقوـ ّٔا أصحاب القيادة ّٔدؼ
تنظيم عمليَّيت التعليم كالتعلُّم ،كإرساء العمل الًتبوم كالتعليمي يف اؼبدرسة على أسس ّْ
سبكنها من
ربقيق رسالتها الًتبويَّة .بناءن على نتائج التقييم َّ
فإف اؼبعيار السابع الذم يتناكؿ موضوعو تطبيق مفهوـ

موشراتو يف اؼبدرسة ،كال تتناسب مع
معيارا ال تتحقَّق ّْ
القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة ،ن
مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت".
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وشرات اليت ال ربقّْق
ييظهر اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار السابع ؾبموع عدد اؼب ّْ
خصوصا عبهة تطبيق مفهوـ القيادة التعليميَّة الداعمة
التوقُّعات اليت تتبنَّاىا األطركحة يف ىذا آّاؿ،
ن
كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة (مراجعة اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار السابع يف اؼبلحق رقم ( )14من

مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،)563 .ففي ىذا اعبزء من اؼبعيار يبدك َّ
أف أفراد آّتمع اؼبدرسي
ال يتشاركوف كلّّ حبسب موقعو ككفاءتو يف التخطيط كالتنظيم كالتطوير كصنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل
الًتبوم كالتعليمي.
وشرات اليت ال يتحقَّق مضموهنا الثمانية عشر من أصل أربعة كعشرين موشنّْرا.
عدد اؼب ّْ
يبلغ ُّ
وشرات اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات فييظهرىا اعبزء الثاين من اعبدكؿ التابع للمعيار السابع يف
َّأما اؼب ّْ
موشرات من
اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،572 .كيبلغ عددىا ستة ّْ
أصل أربعة كعشرين موشنّْرا .تتناكؿ مواضيعها التعاكف مع أفراد آّتمع اؼبدرسي لوضع السياسات
الًتبويَّة كالربامج التعليميَّة ،الدكر التعليمي للقيادة اؼبدرسيَّة ،كدكرىا يف تطوير األفراد مهنينا.
وشرات اليت ربقّْق التوقُّعات فييظهر اعبزء الثالث من اعبدكؿ التابع للمعيار نفسو
َّأما عبهة اؼب ّْ

يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،578 .عدـ كجود أم موشّْر يف ىذا

آّاؿ اؼبذكور ،وبقّْق يف اؼبدرسة فعلينا ما تصبو إليو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،أك ما ييعرؼ ب ػ
"اؼبوسسة التعلُّميَّة" (.)Learning Organization
َّ
تكشف نتائج التقييم يف ؾباؿ القيادة اؼبدرسيَّة َّ
أف األسلوب القيادم اؼبعتمد يف اؼبدرسة
التجريبيَّة ىو أسلوب يعكس النمط األقرب إُف البَتكقراطيَّة اؼبتشدّْدة منو إُف التشاركيَّة كاؼبوزَّعة ،كىو
كل البيعد عن مفهوـ التشارؾ كالتفويض .تشَت صبيع األدلَّة إُف َّ
أف القيادة يف
مبط قيادم ُّ
تفردم بعي هد َّ
ت بصلة إُف القيادة التشاركيَّة كاؼبوزَّعة ،كال تراعي مواصفااها .كما قبده ىو
اؼبدرسة التجريبيَّة ،ال سبً ُّ
القائد الذم ال يزاؿ َّ
يتحكم باألمور اؼبدرسيَّة كيسيطر على أكضاعها ،كال يفسح يف آّاؿ أماـ
كل األمور يف اؼبدرسة لسلطتو .بذلك يغيب
اآلخرين للمشاركة يف ربديد أىداؼ عملهم ،بل يىبضع َّ
381

التنسيق بُت صبيع األفرقاء ،كيغيب معو العمل بركح الفريق الواحد .ال ييشرؾ القائد أفراد آّتمع
اؼبدرسي يف كضع أىداؼ عملهم ،أك ربديد أسلوب ربقيقها ،أك صنع القرارات على مستول إدارة
عمليَّيت التعلُّم كالتعليم .من ىنا نقوؿَّ ،
بأف القيادة يف اؼبدرسة ال تتَّصف دبواصفات القيادة الناجحة
اليت ربدّْدىا القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة كالتعليميَّةَّ ،
ألف األسلوب القيادم اؼبعتمد أسلوب متشدّْد غَت
موزَّع ،كؿبصور بشخص مديرة اؼبدرسة اليت تنفرد يف ازباذ القرارات الًتبويَّة لوحدىا .يدفع ىذا الوضع
األفراد إُف ذباىل أنبيَّة مكانتهم يف اؼبدرسة ،كأنبيَّة دكرىم يف إقباح نسق اؼبدرسة الًتبوم.
ال تتيح ىذه اؼبمارسات القياديَّة الفرصة ألفراد آّتمع اؼبدرسي كي يكونوا قادة يف مواقعهم
حبسب كفاءاهم ،كال تفسح يف آّاؿ أمامهم للمشاركة يف صنع القرار الًتبوم اؼبرتبط بعملهم .تبقى
كؿبجمة يف نشاطات تدريسيَّة حبتة،
مشاركة أفراد آّتمع اؼبدرسي ،بعدـ توزيع السلطة ،ؿبدكدة َّ
كزبسر بسببها اؼبدرسة فرصة شبينة ال تستثمرىا حُت ال ذبعل من أفراد ؾبتمعها أفر نادا ناشطُت
) (Active Agentيعملوف على إدارة العمليَّة الًتبويَّة ،كتنظيم مضموهنا كتقييم مسارىا باستمرار.
َّ
إف قيادة اؼبدرسة ال تطبّْق دكر القيادة التعليمي كفق مفاىيم نظريَّة القيادة التعليميَّة
( ،)Instructional Leadershipاليت ترتكز على اؼبراعاة الفرديَّة ،كالتحفيز الفكرم ،كسبكُت
أيضا .فمديرة اؼبدرسة،
أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كتطوير قدرااهم ليس فقط التعليميَّة منها بل كالقياديَّة ن

بعضا من ىذه السلطة
كما كرد ساب نقاَّ ،
كل تفاصيل األمور يف اؼبدرسة دكف أف ّْ
تتدخل يف ّْ
تفوض ن
لؤلفراد كي يعاكنوىا على قيادة العمليَّة الًتبويَّة كشركاء ؽبا ،كتكوف ىي اؼبشرفة كالداعمة لنجاح ىذه

العمليَّة .ىبسر أفراد آّتمع اؼبدرسي بدكرىم ،الفرصة يف تكوين فريق عمل تعاكين ،تتكامل أدكار
كمكونااها من جهة أخرل .بسبب ىرميَّة
معا على تطوير ذااهم ،كتطوير اؼبدرسة ّْ
أعضائو ،كيعملوف ن
القيادة كتشدُّدىا ،ال يبكن لؤلفراد أف يأخذكا اؼببادرة كأف يكونوا ناشطُت يف إدارة العمليَّة الًتبويَّة
موجهة كبو نشاطات تربويَّة ؿبدكدة ترتبط
كتنظيم مضموهنا ،بل ينحصر عملهم ،كتكوف نشاطااهم َّ
بالتعليم فقط .بتعبَت آخر ،يشارؾ أفراد من اؽبيئة التعليميَّة ببعض اإلقبازات لبعض األعماؿ التنظيميَّة
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اؼبتعلّْقة بأمور التعليم ،كبتلك اؼبرتبطة بإدارة الصف عبهة توزيع فصوؿ اؼبادة كطريقة تدريسها ،كيكوف
يتم بشكل تعاكين.
ىذا التنظيم غالبنا بإشراؼ مسوكلة القسم كأفراد ىيئة التنسيق ،كال ُّ
َّأما عبهة ارتباط القيادة بالتبلميذ فتشَت نتائج التقييم ،إُف غياب برامج ربفّْز مهارات القيادة

أيضا ،كنشاطات توفّْر ؽبم الفرص ؼبمارستها ضمن ؾبموعات منظَّمة ؽبذه الغايةَ .ف
لدل التبلميذ ن
كحل
أثرا ألم نشاطات تدريبيَّة للتبلميذ تساعدىم على إدارة كقتهم بفعاليَّةّْ ،
ذبد األطركحة ن
مشكبلاهم اغبياتيَّة كنزاعااهم اليوميَّة بشكل سلمي ،كإشراكهم يف تصميم مشاريع تعليميَّة ،كبناء

ؾبموعات تعاكنيَّة يف ما بينهم ،أك إنشاء عبلقات إنسانيَّة كتربويَّة تربطهم بأفراد اؽبيئة التعليميَّة،
مبو شخصيَّتهم بشكل متكامل ،أك أم طرائق ربفّْز لديهم التعلُّم الذايت اؼبستمر.
تسهم يف ٌ
تيظهر النتائج َّ
أف اؼبمارسات القياديَّة ال تتطابق مع مفاىيم نظريَّة القيادة التعليميَّة
( )Instructional Leadershipاليت ترتكز على:
.17

الدعم كاؼبراعاة الفرديَّة،

.18

كرسم السياسات الًتبويَّة مع القادة يف اؼبدرسة كالسهر على تنفيذىا،

.19

كتشدّْد على التحفيز الفكرم ألفراد آّتمع اؼبدرسي كسبكينهم،

.20

أيضا عبهة كضع اػبطط
كتطوير قدرااهم ليس فقط القياديَّة منها بل التعليميَّة ن

كاالسًتاتيجيَّات كالبحوث العلميَّة ّٔدؼ التحسُت الدكرم اؼبستمر للمناىج كلطرائق
التدريس كلنظاـ اإلشراؼ كالتقومي كغَتىا من اؼبهاـ التعليميَّة.

ظل النظاـ الًتبوم اؼبركزم الذم يسود جو اؼبدرسة ال يتجلَّى دكر مديرة اؼبدرسة كقائدة
يف ّْ

كأهنا دبفردىا ّْ
ألهنا من جهة ،يبدك ك َّ
بكل أبعادىا َّ
تشكل الفريق القيادم كؽبا يعود
للعمليَّة الًتبويَّة ّْ
القرار الفصل ،كيظهر ك َّ
كأهنا ىي اؼبسوكلة الوحيدة عن قباح ىذه العمليَّة أك فشلها .ينحصر دكرىا
من جهة أخرل ،بالدكر اإلدارم الذم من خبللو تيعٌت بتنفيذ اؼبهاـ اإلداريَّة اؼبرتبطة دبركزىا عبهة
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تأمُت اؼبستلزمات اؼباديَّة كالبشريَّة الضركريَّة لتيسَت العمليَّة الًتبويَّة يف اؼبدرسة ،كتنسيق نشاط األفراد
لتحقيق األىداؼ َّ
احملددة.
قبد كف نقا ؼبا تقدَّـ ،أنَّو من البديهي أف ال تتكامل أدكار اإلدارة مع أدكار القيادة ،فأماـ ىذه
النتائج اليت تعكس كاقع القيادة اؼبدرسيَّة كطبيعتها كفبارسااها ،تنجلي حقيقة ابتعاد مبط القيادة
اؼبعتمدة يف اؼبدرسة عن مفاىيم مبط القيادة التعليميَّة من جهة ،كما تصفو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم

اؼبهٍت" من جهة أخرل .ؽبذا تيظهر نتائج التقييم َّ
أف قدرات القادة يف اؼبدرسة ال توثّْر يف اؼبرؤكسُت
إهبابنا ،كال ربفّْزىم كبو ربقيق أىداؼ اؼبدرسة العامة كاؼبشًتكة .يعود السبب إُف َّ
ُّ
تستمد
أف القيادة
فرضا على
سلطتها الرظبيَّة من القوانُت كالنيظم اليت ربكم فيها اؼبدرسة ،كمن األمور الًتبويَّة اؼبفركضة ن

أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كليس من القدرة على التأثَت عليهم ،كالعمل معهم كفريق عمل متكامل
األدكار .إف سلَّمنا جدالن َّ
دكرا أساسينا يف إحداث لتطوير يف اؼبدرسة من خبلؿ ؾبموعة
أف للقيادة ن
األدكار اليت تتخطى اعبوانب التنفيذيَّة كتتعداىا إُف تلك اؼبرتبطة دبستقبل اؼبدرسة كمستقبل أفراد
آّتمع اؼبدرسي ،فمن الضركرم أف يعمل قادة اؼبدرسة على إشراؾ اآلخرين يف القيادة ،كتوفَت و
فرص
حقيقيَّة ؽبم للتعاكف كللعمل اعبماعي لتحقيق األىداؼ اؼبشًتكة.
تسهل القيادة اؼبدرسيَّة االلتحاؽ بالدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة ألفراد اؽبيئة التعليميَّة،
ّْ
كتيلزمهم حضور تلك اليت تنظّْمها ىيئة التنسيق داخل اؼبدرسة ،حبسب ما توّْكده نتائج التقييم ،كلكن
يبقى تطوير الذات كالتعلُّم اؼبستمر عمبلن إختيارينا ال تنظّْم تطبيقو القيادة اؼبدرسيَّة .يعود سبب ىذا

التدبَت من جهة ،إُف حصر عمليَّة تطوير الذات كالتعلُّم اؼبستمر ضمن برامج التدريب اؼبهٍت ،لتغيب

اؼبوسسة التعلُّميَّة ( .)Learning Organizationيبتعد مفهوـ التطوير
عن فبارسااها مفهوـ َّ
نموم ( Supervision
داخل اؼبدرسة ،كمن جهة أخرل ،عن سياسة الدعم كمبادئ اإلشراؼ الت ٌ

 )of Instructionالذم يدرس اإلمكانات البشريَّة كاؼباديَّة اؼبتوفّْرة كيستثمرىا كيقيّْمها ،كينحصر
يف أمور دعم التبلميذ فقط.
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نستنتج فبَّا كرد من األدلة يف نتائج التقييمَّ ،
أف اؼبعيار السابع الذم يتناكؿ موضوعو تطبيق
موشراتو يف اؼبدرسة ،كال تتناسب
مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة ،معيار ال تتحقَّق ّْ

مع مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية
للبحث ،ص .)581 .ترّْكز القيادة يف اؼبدرسة اؼبقيَّمة على كظائف مديرة اؼبدرسة كمهامها اإلداريَّة،
تتحوؿ مهاـ مديرة
كعلى تسيَت اليوـ اؼبدرسي ،كتوفَت اؼبصادر ،كتصريف األعماؿ اؼبكتبيَّةَ .ف َّ
اؼبدرسة ،بعد من مسوكليَّات تشغيليَّة إُف مهاـ قياديَّة تربويَّة.
كبَتا يف ؾباؿ االسًتاتيجيَّات العمليَّة للقيادة اعبماعيَّة،
تكشف نتائج التقييم
تقصَتا ن
ن
أيضا َّ
يودم إُف البفاض
أف عدـ تقاسم مديرة اؼبدرسة القيادة مع أفراد آّتمع اؼبدرسي ّْ
كتكشف ن
مستول إقبازىم اعبماعي .أف يكوف النمط القيادم مبطنا تشاركينا ،فهذا يعٍت َّ
تصمم
أف مديرة اؼبدرسة ّْ

يتعُت عليها
فرصا للعاملُت يف اؼبدرسة للمشاركة يف ازباذ القرارات الًتبويَّة اؼبرتبطة بوظائفهم .كما َّ
ن
اؼبتنوعة ؼبمارسة القيادة حبسب كفاءاهم ،كإهباد اآلليَّات اؼبناسبة
توفَت الدعم البلزـ ؽبم ،كاهيئة الفرص ّْ
معا ،يف إحداث التطوير يف اؼبدرسةَّ .
ؾبرد توزيع
إف تفويض اؼبهاـ ؽبم يعٍت أكثر من َّ
لئلسهاـ ن
منحى تعاكينٌ ،أم ربويل القيادة إُف جهد
الوظائف عليهم كمنحهم اغبريَّة يف تطبيقها ،إنَّو يعٍت اتباع ن
صباعي يسَت باؼبدرسة كدبنظومتها الًتبويَّة كبو التطوير حبيث يصبح التحسُت غاية مشًتكة .يف اػبتاـ،

ال تتناسب ما سبارسو القيادة اؼبدرسيَّة اغباليَّة مع اؼبواصفات التشاركيَّة اليت سبيّْيز القيادة الداعمة
كالتشاركيَّة كاؼبوزَّعة كالتعليميَّة ،كال تقًتب منها ،ؽبذا جاءت نتائج تقييمها منافية ؽبا.
ح) المعيار الثامن :تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
يتناكؿ اؼبعيار الثامن موضوع سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات ،فبَّا يعٍت نقل اؼبسوكليَّة
من السلطة العليا يف اؼبدرسة إُف اؼبرؤكسُت ،من جهة ،كمنح اؼبرؤكسُت فرصة للمشاركة يف صنع القرار
من جهة أخرل .يتوقف قباح عملييت التفويض كالتمكُت على عاملُت أساسيَُّت نبا إقتناع السلطة
لتحمل اؼبسوكليَّة كحسن
العليا بفلسفة التمكُت ،كتوفُّر مستول مقبوؿ من القدرات ّْ
توىل األفراد ُّ
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استخداـ السلطة اؼبمنوحة ؽبم .تيظهر نتائج التقييم َّ
موشرات اؼبعيار الثامن ال تتحقَّق ،كال تتناسب
أف ّْ

مع مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" .كييظهر اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار الثامن يف اؼبلحق رقم
وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات
( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،563 .ؾبموع عدد اؼب ّْ

خصوصا عبهة عدـ تطبيق سياسة التفويض كالتمكُت يف
اليت تتبنَّاىا األطركحة يف ىذا آّاؿ،
ن
اؼبدرسةَّ ،
ألهنا ال تومن بصوابيَّة كجودىا كمنافع تطبيقها .ال تعترب اؼبدرسة َّ
أف سياسة التمكُت ترتبط
وشرات التابعة ؽبذا اؼبعيار كاليت ال
بالعمل التعاكين اعبماعي بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي .يبلغ عدد اؼب ّْ
موشرات.
يتحقَّق مضموهنا السبعة من أصل شباين ّْ
ييظهر اعبزء الثاين من اعبدكؿ التابع للمعيار عينو يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة
وشرات اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات ،كيبلغ عددىا اؼبوشّْر الواحد من
الثانية للبحث ،ص ،572 .اؼب ّْ

موشرات .يتناكؿ موضوعو تبٍت قيادة اؼبدرسة مفهوـ سبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم يف
أصل شبانية ّْ
ىذا آّاؿ كي يكونوا قادة يف مواقعهم .كييظهر اعبزء الثالث من اعبدكؿ التابع للمعيار الثامن يف
وشرات اليت ربقّْق
اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،578 .عدد اؼب ّْ
تبُت عدـ كجود أم موشّْر يف ىذا آّاؿ اؼبذكور ،وبقّْق يف اؼبدرسة فعلينا ما تصبو إليو
التوقُّعات ،كي َّ
"اؼبوسسة التعلُّميَّة" (.)Learning Organization
مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،أك ما ييعرؼ ب ػ َّ
وشرات غياب سياسة سبكُت العاملُت كعدـ تفويض الصبلحيَّات ؽبم،
يكشف تقييم ىذه اؼب ّْ

تشجع إدارة اؼبدرسة اؼببادرات الفرديَّة ،كال تكافئ اإلقبازات ،بل تعترب َّ
أف ما يقوـ بو األفراد َّإمبا
فبل ّْ
يتصرفوف ضمن سلسلة الواجبات كليس من باب االنتماء
ىو من كاجبات عملهم الًتبوم ،لذلك َّ
أيضا غياب دائرة اؼبوارد
للمدرسة كؼبهنتهم التعليميَّة ،كال من باب الثقة اؼبتبادلة .تيظهر نتائج التقييم ن

البشريَّة اؼبرتبطة بسياسة التمكُت ،إذ َّأهنا ىي من ييعٌت بإدارة اؼبوارد البشريَّة كسبكينها من جذب
أيضا اليت تيعٌت
كاستقطاب كربفيز كتنمية كتدريب كتقييم األداء .تغيب سياسة اإلشراؼ الًتبوم ن
نموينا.
تقييما ت ٌ
بتنمية مهارات أفراد اؽبيئة التعليميٌةى كتدريبهم كتقييم أدائهم ن
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يعود سبب عدـ تفويض الصبلحيَّات إُف غياب ثقة اإلدارة بإمكانات أفراد اؽبيئة التعليميَّة،
اؼبفوضة ؽبم .بذلك ال
كحصرىا يف بعض األفراد لفًتة زمنيَّة ؿبدَّدة تقضي بانتهاء اؼبهمة الًتبويَّة َّ
تدرب إدارة اؼبدرسة أفراد ؾبتمعها على اؼبشاركة يف صنع القرارات الًتبويَّة كالتعليميَّة اؼبرتبطة بعملهم،
ّْ
كال تدعم فبارسااهم القياديَّة ،كال ّْ
سبكنهم يف كظيفتهم عبهة جعلهم قادة يف مواقعهم الوظيفيَّة ،كال
فرصا للعمل التعاكين يف ما بينهم ،كي
سبنحهم النفوذ لقيادة العمليَّة الًتبويَّة بشكل مهٍت ،كال تنظّْم ن

يتحولوا من منفّْذم القرارات إُف صانعيها.
َّ

كل البيعد عن
لذلك تبقى فبارسات توزيع السلطة ،كتفويض اؼبهاـ يف اؼبدرسة فبارسات بعيدة َّ

نموم ،كوبتل العمل الفردم اؼبساحة األكسع يف ىذه
مبادئ التفويض كمفهوـ التمكُت بنهجهما الت ٌ
اؼبمارسات ،ؽبذا ال تتناسب مع ما هبب عليها أف تكوف حبسب مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" اليت
تتبنَّاىا األطركحة .ال قبد يف اؼبدرسة مبادرات تكشف فيها القيادة نقاط القوة كالقدرات الكامنة
كل فرد ،كال ترّْكز على مواىبهم ؼبسانداهم بشىت الطرؽ ،من أجل تعزيز مواطن القوة لديهم
لدل ّْ
ككضعهم يف اؼبكاف اؼبناسب لكفاءاهم كإلمكانااهم.
بغياب مفهوـ التمكُت من فبارسات اؼبدرسة اؼبقيَّمة ،ال تيراعى الفركقات الفرديَّة بينهم ،كال
كل فرد منهم .ؽبذا ال يرتبط دكر القيادة يف ربفيز األفراد ،كال
ُّ
تتم معاملتهم بالطريقة اليت تناسب َّ
تعطى ؽبم الفرصة الزباذ قرارااهم اػباصة اؼبتعلّْقة بطبيعة عملهم ،كال للتعبَت عن كجهات نظرىم
جهتهم،
معا .ال يشعر أفراد آّتمع اؼبدرسُت من َّ
كأفكارىم ،كال ييبنحوا الوقت الكايف للتفكَت ن
يتعزز لديهم مبدأ الرقابة الذاتيَّة.
باؼبسوكليَّة الشخصيَّة عن قرارااهم ،كال َّ
أف اعبزء اؼبتعلّْق بتطوير القدرات يتحقَّق جزئينا يف اؼبدرسةَّ ،
تيظهر نتائج التقييم َّ
ألف اإلدارة
كتطور قدرااهم من خبلؿ إرساؽبم
تسعى جاىدة إُف تطوير قدرات أفراد اؽبيئة التعليميَّة فقطّْ ،

متنوعة اؼبصادر .ما ال يتحقَّق ىو َّ
أف ىذه الدكرات تينظَّم بشكل عادم،
للمشاركة يف دكرات تدريبيَّة ّْ
أم حبسب ما تفرضو الظركؼ ،كحبسب برامج التطوير اؼبهٍت اؼبرسلة من اؼبعاىد الًتبويَّة يف
تتم عمليَّة الدعم الًتبوم يف اؼبدرسة دبفهومها
اعبامعات ،كليس كفق آليَّة تقييم تكشف اغباجات .ال ُّ
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نموم يف اإلشراؼ ( Supervision of
العلمي الًتبوم اغبديث الذم يرتكز على النهج الت ٌ

 ،)Instruction, Glickman, 1984بل تقتصر على عمليَّة التنسيق القائمة على تنظيم مواد
فرصا ّْ
سبكنهم
التدريس .ال ّْ
تفوض إدارة اؼبدرسة ن
أبدا ن
بعضا من سلطتها ألفراد ؾبتمعها ،كال توفّْر ؽبم ن

من أف يكونوا قادة يف مواقعهم.

لبلص إُف القوؿ َّ
موشراتو ال وبقّْقوا توقُّعات األطركحة عبهة موضوع سبكُت
أف اؼبعيار الثامن ك ّْ
العاملُت كتفويض الصبلحيَّات (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية
للبحث ،ص .)581 .تيظهر نتائج التقييم أنَّو بغياب دائرة تنظّْم اؼبوارد البشريَّة كعدـ كجود توصيف
كظيفي كاضح كؿبدَّد كدقيق ،تغيب معها ركح اؼببادرة لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كتوليد األفكار
اإلبداعيَّة كاؼببتكرة .رغم َّ
أف القيادة اؼبدرسيَّة تتبٌت مفهوـ سبكُت أفراد ؾبتمع مدرستها ،إالَّ َّأهنا ربصر

تتضمن ىذه الدكرات
ىذا اؼبفهوـ بالدكرات التدريبيَّة اليت تنظّْمها ألفراد اؽبيئة التعليميَّة دكف سواىمَّ .
معلومات نظريَّة ،كتقنيَّات جديدة حوؿ مهنة التعليم ،لكنَّها بعيدةن عن مفهوـ التدريب الذايت كعن
يودكنو
يتحوؿ أفراد آّتمع اؼبدرسي إُف خرباء يف ؾباؿ عملهم ُّ
مبادئ القيادة التعليميَّة .بذلك ،ال َّ
دبهارة كجبدارة ،كال يطاؿ تدريبهم اؼبهارات القياديَّة اليت ّْ
سبكنهم يف كظيفتهم ،من جعلهم قادة يف

توىلهم إلدارة عملهم الًتبوم كالتعليمي بنجاح ،كال ترفع مستول
مواقعهم الوظيفيَّة .كما َّأهنا ال ّْ
موحد.
العبلقات التعاكنيَّة يف ما بينهم ،كمهارات التواصل اليت تسهم يف إنشاء فربق عمل َّ

ط) المعيار التاسع :تطوير مهني مستمر وتعلُّـم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم
البنائي
يتناكؿ اؼبعيار التاسع موضوع التطوير اؼبهٍت اؼبستمر كربفيز التعلُّػم اؼبستداـ اؼببٍت على مفهوـ
التعلُّم البنائي الذم وبتّْم على اؼبدرسة كجود فريق تربوم من اؼبشرفُت يعمل على متابعة كاقع كأنظمة
كتعليمات الًتبية كالتعليم يف اؼبدرسة كتقييمها باستمرار ،كيقدّْـ اؼبقًتحات الراجعة لتحسُت عمليَّيت
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استنادا ؼبا كرد من األدلة كمن نتائج التقييم َّ
فإف ىذا اؼبعيار ال يوبقّْق
كما ككي نفا.
ن
التعلُّم كالتعليم ن
توقُّعات األطركحة ،كمبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" يف ؾباؿ التطوير اؼبهٍت اؼبستمر كالتعلُّم اؼبستداـ.
ييظهر اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار التاسع يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية
وشرات اليت ال يربقّْق التوقُّعات اليت تتبنَّاىا األطركحة يف ىذا
للبحث ،ص ،563 .ؾبموع عدد اؼب ّْ
خصوصا عبهة عدـ تطبيق الدعم الًتبوم دبفهومو العلمي الًتبوم اغبديث الذم يرتكز على
آّاؿ،
ن
نموم يف اإلشراؼ ( .)Supervision of Instruction, Glickman, 1984تيظهر
النهج الت ٌ

التطور اعبماعي اؼبتواصل
ىذه اؼب ّْ
أيضا عدـ تكامل األدكار ،كغياب العمل التعاكين اؼببٍت على ُّ
وشرات ن

من خبلؿ التعلُّم اؼبستمر .تنقطع بغياب ىذه اؼبواصفات سلسلة الًتابط فيما بُت أفراد ىذا آّتمع،
وشرات اليت ال يتحقَّق مضموهنا إحد عشر
كيغيب الدعم ( .)Rizkallah, 2006كيبلغ عدد اؼب ّْ
موشنّْرا من أصل أربعة عشر موشنّْرا .ييظهر اعبزء الثاين من اعبدكؿ التابع للمعيار التاسع يف اؼبلحق رقم
وشرات اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات ،كيبلغ
( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،572 .اؼب ّْ
موشرات من أصل أربعة عشر موشنّْرا ،تتناكؿ مشوليَّة التطوير اؼبهٍت كاستمراريَّتو ،كارتباطو
عددىا ثبلثة ّْ
موشرات اليت ربقّْق التوقُّعات فييظهر اعبزء الثالث
التطورَّ .أما بالنسبة لل ّْ
دبفهوـ التعلُّم اؼبستمر ؼبواكبة ُّ

من اعبدكؿ التابع للمعيار نفسو يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص،578 .

ك"اؼبوسسة
موشر وبقّْق يف اؼبدرسة فعلينا ما تصبو إليو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"،
عدـ كجود أم ّْ
َّ

موشرات ىذا اؼبعيار عن غياب خطة
التعلُّميَّة" ( .)Learning Organizationيكشف تقييم ّْ
اسًتاتيجيَّة تنظّْم برامج التطوير اؼبهٍت يف اؼبدرسة كخارجها .بتعبَت أكضح ،ال ينبثق التطوير من آليات
تقيميَّة دكريَّة تطاؿ أفراد آّتمع اؼبدرسي جبملتو ،كتدرس أكضاعهم اغباليَّة لتنظّْم معهم كألجل تلبية

حاجااهم برامج التطوير اؼبناسبة ؽبم.
تيظهر نتائج التقييم َّ
أف مفهوـ التوجيو كاإلشراؼ أك ما ييعرؼ بالتنسيق يف أكساط آّتمع
اؼبدرسي ،ال يزاؿ وبمل طابع التفتي السليب الذم يرّْكز على عيوب أفراد اؽبيئة التعليميَّة كأخطائهم،
اؼبنسق ،فمنهم من يعترب كجوده
كال يساعد على تطويرىم اؼبهٍت .تتضارب اآلراء حوؿ مفهوـ دكر ّْ
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فرصة إهبابيَّة للتحسُت كمصدر دعم فعَّاؿ ،يف حُت ينظر بعضهم اآلخر إليو نظرة خوؼ ألنَّو يهدّْد
اؼبنسق
ركتينيَّة فبارسااهم ،كيكشف إخفاقااهم .فمن الطبيعي أف تتناقض اآلراء حوؿ اؼبشرؼ أك ّْ

كدكره الًتبوم َّ
ألف مفهوـ اإلشراؼ كدكره يف العمليَّة الًتبويَّة يف اؼبدرسة كيف منظومتها الًتبويَّة غَت
كاضح من جهة ،كمن جهة أخرل ،ال يقوـ بعمل اؼبشرؼ الًتبوم حبسب ما تفرضو اؼببادئ اغبديثة،

نموم لؤلفراد ( )Supervision of Instructionكما وبملو ىذا
ن
خصوصا عبهة اإلشراؼ الت ٌ
اؼبفهوـ من و
معاف كخصائص.
أيضا َّ
أف عمليَّة التطوير اؼبهٍت اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ال تتَّسم بالشموليَّة
تكشف نتائج التقييم ن

َّ
كل أفراد آّتمع اؼبدرسي من
أيضا َّ
ألهنا تقتصر على تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة فقط دكف أف تشمل ن

كل من ارتبط بالعمليَّة التعليميَّة من قريب أك من بعيد .يعتمد نظاـ التطوير
قادة كإداريُت كعاملُت ك َّ
مستمرة ،أم تنتهي بانتهاء موعد الدكرة التدريبيَّة
اؼبهٍت يف اؼبدرسة على عمليَّات تطوير آنيَّة غَت
َّ
للتجمع الذم تنتمي إليو
اؼبعيَّنة اؼبرسلة من اعبامعات احملليَّة كاؼبعاىد الًتبويَّة أك اؼبكتب الًتبوم التابع ُّ
اؼبدرسة اؼبقيَّمة ،كليس موَّك ندا َّ
أف مهارااها اؼبكتسبة سيمارسها األفراد يف صفوفهمَّ .أما عبهة
مضموهنا ،فتكشف نتائج التقييم َّأهنا ترّْكز على النظريَّات النموذجيَّة اغبديثة كليس على التدريب
العملي ،كال تربط اؼبعلومات اعبديدة بتلك اؼبكتسبة أك دبمارسات األفراد التطبيقيَّة.
تيظهر نتائج التقييم كذلك َّ
أف برامج التطوير اؼبهٍت اؼبعتمدة يف اؼبدرسة ال ربفّْز ثقافة التعلُّم
متنوعة تبقى على مستول
الذايت اؼبستمر ألفراد آّتمع اؼبدرسي بل ّْ
تزكدىم دبعلومات كمعارؼ ّْ
النظريَّات .نتيجة لذلكَ ،ف تتملَّك بعد ثقافة التعلُّم الذايت اؼبستمر يف أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كَف
بعد جزءنا من فبارسااهم الركتينيَّة ،كبالتاِف ال تنسجم مواصفات ؾبتمع اؼبدرسة اغباليَّة مع
تصبح ي
اؼبوسسة التعلُّميَّة ( ،)Learning Organizationكال تتناسب مع متطلّْبااها التطبيقيَّة.
مواصفات َّ

ال يوجد أم موشّْر ُّ
يدؿ على َّ
كيطوركف ذكااهم من تلقاء أنفسهم باستمرار.
أف األفراد يتعلَّموف ّْ
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لذلك وبصر األفراد عمليَّة تطوير ذكااهم مهنينا ،كتعلُّمهم اؼبستمر بربامج التطوير اؼبهٍت اليت
للتجمع الذم تنتمي إليو
تصلهم من اعبامعات ،كمن معاىد التدريب احملليَّة ،كمن اؼبكتب الًتبوم
ُّ
تسهل القيادة إلتحاؽ األفراد بالدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة ،كتيلزمهم حضور
اؼبدرسة .يف حُت ّْ
تلك اليت تنظّْمها ىيئة التنسيق داخل اؼبدرسة ،يبقى تطوير الذات كالتعلُّم الذايت اؼبستمر عمبلن

إختيارينا خجوالن ال تنظّْم إدارة اؼبدرسة الفرص لتطبيقو بشكلو اغبديثَّ .أما عبهة التدريب ،فإ َّف
تشجع األفراد على تطوير ذكااهم ،كربثُّهم على اؼبشاركة يف دكرات التدريب اؼبهٍت
القيادة اؼبدرسيَّة ّْ
اؼبتوفّْرة ،إالَّ َّ
أف عمليَّة التطوير ىذه تقتصر على تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة فقط ،كال تشتمل باقي
أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كما كرد ساب نقا.

تكشف نتائج التقييم غياب اؼبتغيَّْتات اليت ذبعل اؼبدرسة بيئة تعلُّم مستمر كذبعل أنظمتها

تومن فرص التعلُّم عبميع األفراد كليس للتبلميذ فقط ،كيكوف
أكثر
انفتاحا كمركنة ،تلك األنظمة اليت ّْ
ن
لكل و
فرد من أفرادىا مسارات تعلُّم فرديَّة تسهم
التعلُّم من أجل اؼبستقبل .ىذا يعٍت أف توفّْر اؼبدرسة ّْ
لكن
يف ربديث مهارااهم األساسيَّة كف نقا الحتياجااهم كلقدرااهم .ىبتلف أداء أفراد آّتمع اؼبدرسي ك َّ
قيادة اؼبدرسة تعاملهم بالتساكم ،فبل تستخدـ نظاـ اؼبكافآت كفق مستول األداء كخصائص
العاملُت ،فبَّا يسبب ؽبم االنزعاج إذ يشعركف َّ
أف ليس ىناؾ من يقدّْرىم يف عملهم.
ال تعتمد اؼبدرسة اؼبقيَّمة اػبطوات اليت تدفع أفراد ؾبتمعها ألعلى مستويات األداء .فهي ال
تضع ال قياسات كال مستويات ؿبدَّدة خطيِّا للعمل ،كال ربدّْد إسًتاتيجيَّاتو كأىدافو كإجرائياتو
الواضحة كاؼبنشورة للجميع ،كال توثّْق اؼبعلومات اؼبرتبطة باألداء ،كال تتابعو دكرينا كعن كثب.
توّْكد نتائج التقييم َّ
أف التطوير اؼبهٍت يف اؼبدرسة ال يستند على مبادئ نظريَّة تعلُّم الناضجُت،
اؼبتطورة كالداعمة .ال يطاؿ التطوير اؼبهٍت اؼبستويات الثبلث
كمبادئ التحفيز ،كمباذج التطوير اؼبهٍت ّْ
للتطوير اؼبهٍت تلك اؼبرتبطة:
 .1باؼبعارؼ كاؼبعلومات ذباه مادة التدريس،
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 .2بالتدريب على تطوير مهارات التدريس ككفايااها،
 .3بالدعم أثناء العمل كاإلشراؼ على فبارسااهم ّٔدؼ التحسُت ال النقد.
يتحقَّق اؼبستول األكؿ من ىذه اؼبستويات الثبلث إذ يغلب على مواضيع التدريب اؼبهٍت
األمور النظريَّة اؼبرتبطة دبادة التدريس .ال يتناسب ما يتحقَّق من اؼبستويُت الباقيُت ،مع ما تطرحو
األطركحة من خبلؿ مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،الذم ينادم بتطوي ور بنائي يعتمد الدعم كالتمكُت
كالتعلُّم الذايت اؼبستمر.
نستنتج فبَّا كرد من أدلة يف نتائج التقييم َّ
أف مضموف اؼبعيار التاسع الذم يتناكؿ موضوع
التطوير اؼبهٍت اؼبستمر كربفيز التعلُّػم اؼبستداـ اؼببٍت على مفهوـ التعلُّم البنائي موضوع ال وبقّْق
توقُّعات األطركحة يف ؾباؿ تطوير قدرات األفراد اؼبهنيَّة (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .)581 .توّْكد النتائج على َّ
أف األسباب الرئيسة يف عدـ ربقُّق
موشرات ىذا اؼبعيار يعود إُف َّ
يتم كفق
ّْ
أف إعداد أفراد آّتمع اؼبدرسي يف اؼبدرسة ليس شامبلن ،كال ُّ
خطة تقييميَّة كتطويريَّة داعمة ،كال تسهم برامج التطوير اؼبعتمدة يف ربسُت اؼبمارسات الًتبويَّة
كاإلداريَّة كالتعليميَّة كالتأثَت على ربصيل التبلميذَّ .
إف غياب دائرة اؼبوارد البشريَّة اليت من شأهنا أف
نموم،
تضع اػبطة التقييميَّة للتطوير ،كغياب اؼبفهوـ اغبقيقي للمشرؼ الًتبوم الذم وبمل الطابع الت ٌ

اؼبوسسة التعلُّميَّة .بذلك ،يغيب الًتكيز على
ّْ
يودم ال ؿبالة إُف فبارسات ال تنسجم مع مفهوـ َّ
مضموف برامج التطوير اليت من شأهنا أكالن أف تليب حاجات أفراد آّتمع اؼبدرسي التطويريَّة اػباصة،
مستمرة .ال تعمل ىذه الربامج على
اؼبوسساتيَّة بصورة
ربسن القدرات الفرديَّة كاعبماعيَّة ك َّ
َّ
كثانينا أف ّْ
تنمية األفراد يف صبيع اعبوانب األكاديبيَّة كاؼبهنيَّة كالشخصيَّة كالثقافيَّة ،كال تكسبهم اؼبهارات البلزمة
كال الكفايات الضركريَّة لتطوير أدائهم إُف األفضل.
باإلضافة إُف ما كرد من غياب يتعلَّق باػبطة التقييميَّة الشاملة ،ال يتوفَّر كذلك يف اؼبدرسة
معا على تطوير ذكااهم من جهة ،كعلى متابعة أداء أفراد اؽبيئة
فريق تربوم من اؼبشرفُت يعمل أفراده ن
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نموم ( Supervision of
التعليميَّة من جهة أخرل ،معتمدين مقاربة اإلشراؼ الت ٌ

 .)Instructionبذلك ،ال يبكنهم أف يقيّْموا ال عملهم ،كال عمل أفراد ىيئة التدريس ،كال أف

يطبّْقوا مفهوـ التعلُّم الذايت اؼبستمر ؼبدل اغبياة ،كال دعم عمليَّات تطوير طرائق التدريس ،كال تقدمي

كما ككي نفا ،ؽبذا ال وبقّْق ىذا اؼبعيار التوقُّعات
اؼبقًتحات الراجعة لتحسُت عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ن
تطويرا شامبلن،
اؼبوسسة الًتبويَّة بقدراها على تطوير أداء أفراد ؾبتمعها
اؼبطلوبة .يكمن قباح َّ
ن
كاكتشاؼ مواىبهم ،كالكشف عن قدرااهم الكامنة  ،كتعزيز مواطن القوة لديهم ،كإشراكهم يف صبيع

مراحل التغيَت ،كربفيزىم لتقدمي أفضل ما لديهم ،كمنحهم اؼبزيد من اغبرية كالثقة يف ظل ىيكل
تنظيمي مرف يساعد على إحداث التطويرَّ .
كألف رؤيتها غَت كاضحة تتعثَّر يف تطبيق ىذه العناصر
تطبي نقا فعلينا.
موةد
ي) المعيار العاشر :إنشاء فريق عمل تعاوني َّ
موحد يف اؼبدرسة ،هبعل من أفراد
يتناكؿ اؼبعيار العاشر موضوع إنشاء فريق عمل تعاكين َّ
آّتمع اؼبدرسي صباعة متماسكة ،كشبكات عمل متجانسة ،كفرؽ كظيفيَّة مندؾبة ،كتفاعلها مثمر،
اؼبوحدة .بناءن على
معا على ربقيق األىداؼ احملدَّدة ك َّ
كأدكارىا متكاملة ككاضحة ،كيلتزـ أفرادىا العمل ن

نتائج التقييمَّ ،
يتم،
مقومات إنشاء فريق عمل صباعي كتعاكين من أعضاء آّتمع اؼبدرسي أمر ال ُّ
فإف ّْ

اؼبوسسة التعلُّميَّة
كبالتاِف ال يربقّْق ّْ
موشرات ىذا اؼبعيار التوقُّعات اليت تتبنَّاىا األطركحة من مفهوـ َّ
( .)Learning Organizationييظهر اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار العاشر يف اؼبلحق
وشرات اليت ال ربقّْق
رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،563 .ؾبموع عدد اؼب ّْ
خصوصا عبهة غياب مشركع تعاكين
التوقُّعات اليت تتبنَّاىا األطركحة يف ؾباؿ العمل التعاكين ،كيظهر
ن

كاحد هبتمع أفراد آّتمع اؼبدرسي حوؿ تنفيذه ،كيتطلَّب دمج قدرااهم ،كصبع إمكانااهم ضمن فريق

وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات
موحد األىداؼ .يبلغ عدد اؼب ّْ
عمل صباعي كاحد متكامل األدكار َّ
وشرات اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات فييظهرىا اعبزء
الثبلثة عشر موشنّْرا من أصل طبسة عشرَّ .أما اؼب ّْ
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الثاين من اعبدكؿ التابع للمعيار العاشر يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.
موشرين إثنُت من أصل طبسة عشر موشنّْرا .تتناكؿ موضوع اؼبسوكليَّة اؼبشًتكة
 ،572كيبلغ عددىا ّْ
بكل فئاتو ،حوؿ تعلُّم التبلميذ كقباحهم يف اؼبدرسة كيف آّتمع من
اليت ذبمع أفراد آّتمع اؼبدرسي ّْ

وشرات اليت ربقّْق التوقُّعات فييظهر اعبزء الثالث
جهة ،كتطوير اؼبدرسة من جهة أخرلَّ .أما عبهة اؼب ّْ
من اعبدكؿ التابع للمعيار العاشر يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص.
 ،578عدـ كجود أم موشّْر يف ىذا آّاؿ اؼبذكور ،وبقّْق يف اؼبدرسة فعلينا ما تصبو إليو مبادئ
"اؼبوسسة التعلُّميَّة" ( ،)Learning Organizationعبهة مفهوـ التعاكف اؼبهٍت
َّ
(.)Professional Collaboration
كل ما يبت بصلة إُف
يكشف تقييم ىذه اؼب ّْ
وشرات غياب العمل التعاكين كالركح اعبماعيَّة ك ُّ

العمل الفريقي التعاكين يف اؼبدرسة ،إف على صعيد العمل بُت التبلميذ أك على صعيد العمل بُت أفراد
اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة .تيظهر نتائج التقييم َّ
أف أداء العمل يف اؼبدرسة يقوـ على العمل الفردم الذم
وشرات غياب
تسوده ركح اؼبنافسة ال ركح العمل اعبماعي التشاركي ،كيتَّضح من خبلؿ تقييم اؼب ّْ
اؼبعززة للعمل التعاكين كاعبماعي كضوابطهما.
األنظمة ّْ
التفرد ،كنرل أعراض ىذه
يعاين األفراد يف اؼبدرسة اػبوؼ من االنتقاد كإبداء الرأم كالسيطرة ك ُّ

تصرفااهم ،يتجلَّى بعدـ اؼبشاركة كحجب اؼبعلومات كاحتكار اؼبناقشات
اؼبشكلة ،خبلؿ مراقبة ُّ
كتفشّْي السلبيَّة كالرفض ككثرة الشكول كاالنتقاد .كلو غصنا أكثر يف ربليل ىذه اؼبواقف السائدة
بينهم قبد صراعات ؿبتدمة بُت األفراد كبُت متطلّْبات القيادة .لذلك نراىم يًتقَّبوف بقلق شديد
اؼبرحلة اؼبقبلة ،كبتوتر ملموس ما ستقولو القيادة فيهم ،كما إذا ستتخلَّى عنهم يف فشلهم ،كخبوؼ
عميق من فقداف السيطرة على األمور .تظهر عوارض ىذا اػبوؼ بكثرة األخطاء ،كبالتجريب اغبذر
لؤلفكار اعبديدة ،كدبقاكمة التغيَت كالتصدّْم لو ،كباالنعزاؿ عن اآلخرين.
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أيضا عدـ ربديد اؼبهاـ كاؼبسوؤليَّات كالنشاطات اؼبختلفة يف بيئة
تكشف نتائج التقييم ن
اؼبدرسة اليت تدعم العمل اعبماعي ،ؽبذا ال تعطي إدارة اؼبدرسة الفرصة ألعضاء ؾبتمعها كي يتآلفوا
مع متطلّْبات العمل اعبماعي كأدكاتو .كال تعمل على اختيار أعضاء الفريق التعاكين بشكل ينسجم
فيو األفراد كتتكامل مهارااهم دبا يتَّفق مع متطلّْبات اؼبهمة اؼبوكلة إليهم.
تشَت نتائج التقييم كذلك إُف َّ
أف أفراد آّتمع اؼبدرسي يومنوف دبسوكليَّتهم ذباه تعلُّم صبيع
الزما لتحقيق ىذا اؽبدؼ ،إالَّ َّأهنم ال
التبلميذ كقباحهم يف اغباضر كاؼبستقبل ،كيقوموف دبا يعتقدكنو ن
يعملوف على ربقيقو كفريق عمل كاحد متكامل األدكار .ىذا ُّ
يدؿ على أنَّو يغيب تسهيل التفاعل

يسهل تأكيد اؽبدؼ اؼبشًتؾ،
كالدعم من بُت أعضاء آّتمع اؼبدرسي الواحد ،السيَّما التفاعل الذم ّْ

كينظّْم إجرائيَّات تسهيل إقباز اؼبهاـ اؼبطلوبة .توّْكد نتائج التقييم كجود جهود تعاكنيَّة عديدة يف
موحد لذلك تبقى ضمن اؼببادرات الفرديَّة اليت تفرضها
اؼبدرسة كلكنَّها ال تندرج يف مشركع تعاكين َّ
الظركؼ .يعود ذلك إُف ضبابيَّة يف الرؤية الواحدة كالرسالة اعبامعة كاألىداؼ اؼبشًتكة.
نستخلص القوؿ مستندين إُف نتائج التقييم اليت توّْكد َّ
أف اؼبعيار العاشر الذم يتناكؿ
موحد يف اؼبدرسة ،ال وبقّْق التوقُّعات اليت تتبنَّاىا األطركحة من
موضوعو إنشاء فريق عمل تعاكين َّ
"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث،

صَّ .)581 .
إف العمل بركح الفريق التعاكين ىو مرتكز أساسي من اؼبرتكزات اليت تقوـ عليها
اؼبوسسات التعلُّميَّة ( ،)Learning Organizationsكبغياب ىذا العنصر الرئيس ال يبكن أف
َّ
يوبقّْق مضموف ىذا اؼبعيار التوقُّعات يف ىذا آّاؿ.
تكشف نتائج التقييم َّ
أف أفراد آّتمع اؼبدرسي يعملوف كحلقات منفردة ،كينجحوف كأفراد
منفصلُت بعضهم عن بعض ،كال يرتبط قباحهم بنجاح اؼبدرسة أك بنجاح اآلخرين .يبدك أنَّو ال
ذبمعهم أىداؼ مشًتكة أك أقلَّو ال يعوف كجودىا كأنبيَّتها يف حيااهم كجماعة تربويَّة كاحدة ،كال
يعتربكف َّ
أف أدكارىم تتكامل ،فالعمل الفردم كاؼببادرات الشخصيَّة نبا سيّْدا اؼبوقف .ال تتوفَّر يف
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كتشجع التضامن
تعزز ركح التعاكف
اؼبدرسة البيئة اؼبناسبة ؼبتطلّْبات العمل اعبماعي ،كال األنظمة اليت ّْ
ّْ
اؼبوحد يف
بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي .يعود سبب انعداـ اغبياة التعاكنيَّة كركح العمل التشاركي َّ
اؼبدرسة ،إُف اعتماد التسلسل اؽبرمي ،كتطبيق النهج الربكقراطي اؼبتشدّْد يف اؼبمارسات القياديَّة .ال
يسهل التسلسل اؽبرمي العمل اعبماعي ،كال يوفّْر العبلقات اليت تسود فيها الطمأنينة بُت األفراد .ؽبذا
ّْ
تسهل العمل اؼبشًتؾ .يتطلَّب
ال قبد بسهولة ؾباالت للتبلقي بُت األفراد ،كال أجواء كأنظمة داخليَّة ّْ

اؼبتأصلة عند األفراد آّتمع اؼبدرسي عن العمل الًتبوم يف
تغيَتا جذرينا يف الذىنيَّة ّْ
ركح التشارؾ ىذا ن

اؼبدرسة كقواعده ،ال سيَّما عند القادة منهم.

ك) المعيار الحادي عشر :توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر
يتناكؿ اؼبعيار اغبادم عشر موضوع توفَت أبنية الئقة كمبلئمة للتطوير اؼبستمر ؼبرافق اؼبدرسة
كذبهيزااها الضركريَّة ،كاليت من شأهنا أف تيسهم يف بناء شخصيَّة أفراد آّتمع اؼبدرسي .بناءن على نتائج

التقييم َّ
مقومات األبنية التابعة للمدرسة كمواصفااها يربقّْق جزئينا التوقُّعات اليت يفرضها "ؾبتمع
فإف ّْ
التعلُّم اؼبهٍت" .ييظهر اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار اغبادم عشر يف اؼبلحق رقم ( )14من
وشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات اليت تتبنَّاىا
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،563 .ؾبموع عدد اؼب ّْ
األطركحة يف ؾباؿ انعكاسات أبنية اؼبدرسة كذبهيزااها اؼبباشرة على عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كيبلغ
وشرات َّ
أف أبنية اؼبدرسة الئقة بصورة
عددىا التسعة من أصل ستة عشر موشنّْرا .يكشف تقييم ىذه اؼب ّْ
جوا للتعليم ال بأس بو ،لكنَّها غَت مبلئمة للتطوير اؼبستمر كالتعلُّم الذايت
عامة ،كتوفّْر ذبهيزااها ن
اؼبوشرات اليت ربقّْق التوقُّعات جزئينا فييظهرىا اعبزء الثاين من اعبدكؿ التابع للمعيار
اؼبستداـَّ .أما ّْ

نفسو يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،572 .كيبلغ عددىا أربع

موشرات من أصل ستة عشر موشنّْرا .تتناكؿ مواضيعها حداثة البناء اؼبناسبة للتطوير ،كإستيفاء اؼبباين
ّْ
معايَت السبلمة كمستلزمات الصحة كاألماف كأنبيَّة الصيانة الدكريَّة ؽبا ،كالفائدة الوظيفيَّة لقاعات
وشرات اليت ربقّْق
التدريس فيها عبهة تأمينها أجواءن ربفّْز التقدُّـ األكاديبي اؼبستمرَّ .أما عبهة اؼب ّْ
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التوقُّعات فييظهر اعبزء الثالث من اعبدكؿ التابع للمعيار اغبادم عشر يف اؼبلحق رقم ( )14من
موشرين إثنُت من أصل ستة عشر موشنّْرا يف ىذا
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،578 .ربقُّق ّْ
آّاؿ اؼبذكور ،يتناكؿ موضوعهما تأمُت معايَت السبلمة العامة كالصيانة اؼبتواصلة اليت تسهم يف تطوير
اؼبوشرين فعلينا حبيث َّ
أف
جوا جاذبنا للتعلُّم .يتحقَّق مضموف ىذين ّْ
اؼبدرسة الًتبوم اؼبستمر ،كتوفّْر ن
اؼبدرسة اهتم بتأمُت معايَت السبلمة العامة ألفراد ؾبتمعها ،كتعترب ىذا االىتماـ عبهة التصميم
أيضاَّ ،
مبو أفراد ؾبتمعها،
كالتشييد كالتجهيز من أكلويَّااها الًتبويَّة .تعترب اؼبدرسة ن
أف مبانيها زبدـ ٌ
كتسهم مرافقها يف تطوير عمليَّيت التعلُّم كالتعليم ،كؽبما األثر اإلهبايب على ضماف جودة أدائها
الشامل.
تيظهر نتائج التقييم َّ
جوا ال بأس بو وبفّْز
أف أبنية اؼبدرسة أبنية الئقة بشكل عاـ ،كتوفّْر ن
التعلُّم ،كتعكس تصميمها َّأهنا تتناسب كمتطلّْبات قانوف التنظيم ال يػمدين اللبناين ،كقانوف البلديَّات
تتم أعماؿ الصيانة فيها ،حبسب اؼبستجدَّات اليوميَّة ،كحبسب اإلمكانات اؼباديَّة
اؼبتعلّْق بالبناءُّ .
اؼبتوفّْرة ،كليس كفق خطة اسًتاتيجيَّة منظَّمة كفق اغباجات التطويريَّة اؼبناسبة لتحسُت عمليَّيت التعلُّم
أيضا َّ
أف اؼبباين اؼبدرسيَّة تستويف مستلزمات الصحة كاألماف ،كمعايَت
كالتعليم .تكشف نتائج التقييم ن

َّ
مبو أعضاء آّتمع اؼبدرسي،
السبلمة بشكل جزئي ألهنا تفتقد إُف بعض اؼبرافق األساسيَّة اليت زبدـ ٌ
كتومن اغبماية من أخطار اغبركب كالغارات اعبويَّة ،كاغبريق كالكوارث
كتسهم يف تطوير التعليمّْ ،

تتعرض إليها اؼبنطقة.
الطبيعيَّة اليت قد َّ
وشرات غياب اػبطط التطويريَّة ،كاػبطط اؼباليَّة اؼبسبقة لرصد
يتَّضح من خبلؿ تقييم اؼب ّْ
تطوير األبنية ،كالتقارير اليت تكشف اغباجات اللوجستيَّة ،كدليل للتطوير أك الًتميم أك إعادة التأىيل
أك الصيانة أك التحديث ،اليت تعتمدىا إدارة اؼبدرسة لتطوير أبنيتها كربسُت ذبهيزااها .بسبب ىذا
الغياب َّ
فإف االنعكاسات اؼبباشرة لؤلبنيَّة كلتجهيزااها على عمليَّيت التعلُّم كالتعليم تنحصر يف تأمُت
بنموىم الفكرم كاعبسدم كاالجتماعي
التحصيل الدراسي للتبلميذ .ال يلقى التبلميذ االىتماـ ٌ
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كالنفسي بشكل متكامل كمًتابط ،بسبب غياب الكثَت من اؼبرافق الضركريَّة كتلك اليت تيعٌت باألمور

نمو الًتكيز على الناحيَّة
الفنيَّة كالرياضيَّة كاؼبختربات اؼبتعدّْدة األكجو .يبلحظ أنَّو يطغي على ىذا ال ٌ
الفكريَّة عبهة اكتساب اؼبعارؼ اؼبطلوبة للنجاح يف االمتحانات ،كيف بعض اؼبسابقات التنافسيَّة اليت
ذبرم يف احمليطَّ .أما عبهة تأثَت اؼبباين كذبهيزااها على تطوير عمليَّيت التعلُّم كالتعليم فهي تنحصر بأمور

تطور أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة عبهة تسهيل العمل
التبلميذ فقط ،كما كرد ،كال تطاؿ ؾباالت ُّ
اعبماعي مثبلن ،كمواكبة عصر التكنولوجيا بتجهيزات حديثة يبكن االستفادة منها .ال يبكن اعتبار َّ
أف
اؼبوسسة التعلُّميَّة،
ذبهيزات اؼبدرسة كأبنيتها تليب حاجات صبيع التبلميذ اػباصة كما تتطلَّبو مبادئ َّ

بسبب غياب التجهيزات اؼبرتبطة بالتبلميذ الذين يعانوف من مشاكل خاصة ،صحيَّة كجسديَّة
كتعليميَّة.
نستنتج فبَّا كرد من أدلَّة لنتائج التقييم َّ
أف اؼبعيار اغبادم عشر الذم يتناكؿ موضوعو توفَت
أبنية الئقة كمبلئمة للتطوير اؼبستمر ،وبقّْق التوقُّعات جزئينا (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ()14

من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .)581 .تعمل إدارة اؼبدرسة على تأمُت معايَت السبلمة
جوا
العامة ؼبرافق مدرستها ،كالصيانة اؼبتواصلة اليت تسهم يف ربفيز التطوير الًتبوم اؼبستمر كتوفّْر ن
كل البيعد عن التنظيم
جاذبنا للتعلُّمُّ .
تتم ىذه األمور بشكل عفوم كضمن خطة آنيَّة بعيدة َّ
االسًتاتيجي الذم هبب أف يتحقَّق ضمن خطة تطويريَّة شاملة ؼبباين اؼبدرسة كمرافقها ،كتدعمها
خطة ماليَّة كاضحة تدرس اإلمكانات .تيظهر نتائج التقييم َّ
يتم
أف ترميم اؼبباين كصيانتها كذبديدىا ال ُّ
حبسب تقارير تكشف اغباجات اللوجستيَّة ،أك كفق دليل للتطوير أك الًتميم أك إعادة التأىيل أك
الصيانة أك التحديث ،تعتمدىا إدارة اؼبدرسة لتطوير أبنيتها كربسُت ذبهيزااها .تنحصر االنعكاسات
اؼبباشرة لؤلبنيَّة كلتجهيزااها على عمليَّيت التعلُّم كالتعليم يف تأمُت اغباجات اآلنيَّة اؼبرتبطة بتحصيل
التبلميذ الدراسي ،بسبب غياب اػبطط االسًتاتيجيَّة للصيانة كالًتميم.
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خصوصا تلك اليت
تكشف نتائج التقييم من جهة أخرل ،غياب عدد من اؼبرافق الضركريَّة
ن
تيعٌت باألمور الفنيَّة كالرياضيَّة كاؼبختربات اؼبتعدّْدة األكجو ،لذلك ال يبكن اعبزـ على َّ
أف مرافق اؼبدرسة
مبو األفراد فكرينا كجسدينا كاجتماعينا كنفسينا .يبدك َّأهنا ترعى
تعمل بشكل كامل كمتكامل على ربفيز ٌ

األمور اليت ترّْكز على الناحية الفكريَّة عبهة اكتساب التبلميذ للمعارؼ اؼبطلوبة للنجاح يف
االمتحانات .ينحصر االىتماـ بتطوير اؼبباين دبا ىو مرتبط بأمور التبلميذ فقط ،كال يطاؿ تطوير
األبنية كذبهيزااها آّاالت اؼبرتبطة بأفراد آّتمع اؼبدرسي عبهة تسهيل العمل الفريقي التعاكين ،كمواكبة
عصر التكنولوجيا بتجهيزات حديثة تويف حاجااهم إُف التطوير.

ل) المعيار الثاني عشر :تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية
يتناكؿ اؼبعيار الثاين عشر موضوع العبلقة التعاكنيَّة كتكامل األدكار الًتبويَّة يف ما بُت اؼبدرسة
كشركائها يف الًتبية الذين ىم األىل كاألكلياء كالقدامى كأصدقاء اؼبدرسة كأفراد آّتمع اؼبدرسي
استنادا ؼبا كرد من األدلة كمن نتائج التقييم َّ
موشرات ىذا اؼبعيار
دبوسساتو اؼبدنيَّة.
فإف ّْ
كآّتمع احمللي َّ
ن

يربقّْق توقُّعات األطركحة بشكل جزئي .ييظهر اعبزء األكؿ من اعبدكؿ التابع للمعيار الثاين عشر يف
وشرات اليت ال ربقّْق
اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،563 .ؾبموع عدد اؼب ّْ
التوقُّعات اليت تتبنَّاىا األطركحة يف ؾباؿ ارتباط شركاء اؼبدرسة يف الًتبية ،كأنبيَّة عبلقااهم يف ما بينهم
وشرات اليت
موشرات من أصل شبانيةَّ .أما اؼب ّْ
عبهة تنميَّة التبلميذ كتطوير اؼبدرسة ،كيبلغ عددىا أربعة ّْ
ربقّْق التوقُّعات جزئينا فييظهرىا اعبزء الثاين من اعبدكؿ التابع ؽبذا اؼبعيار يف اؼبلحق رقم ( )14من
موشرات من أصل شبانية .يتناكؿ
مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،572 .كيبلغ عددىا أربعة ّْ
مبو
موضوعها العبلقة التعاكنيَّة اليت تربط اؼبدرسة بأكلياء التبلميذ كآّتمع ،كاليت تستهدؼ دعم ٌ
وشرات اليت ربقّْق التوقُّعات فييظهر اعبزء الثالث من اعبدكؿ التابع
التبلميذ اؼبتكاملَّ .أما عبهة اؼب ّْ
للمعيار الثاين عشر يف اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،578 .عدـ كجود
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"اؼبوسسة التعلُّميَّة"
أم موشّْر يف ىذا آّاؿ اؼبذكور ،وبقّْق يف اؼبدرسة فعلينا ما تصبو إليو مبادئ
َّ
(.)Learning Organization
خصوصا رابطة القدامى ،كرابطة
وشرات غياب الكثَت من العناصر
يكشف تقييم ىذه اؼب ّْ
ن
موسسات آّتمع كعبلقتهم باؼبدرسة باستقباؿ التبلميذ خبلؿ
أصدقاء اؼبدرسة ،كينحصر دكر َّ
اؼبوسسات االجتماعيَّة كالسياسيَّة .يصَت
الرحبلت الصفيَّة لبعض اؼبنشآت االقتصاديَّة كالتجاريَّة ك ّْ
بذلك شريك اؼبدرسة الوحيد يف الًتبية ىو عبنة األىل اليت ينحصر دكرىا يف سبويل بعض اؼبشاريع
اػبجولة يف اؼبدرسة .يعود سبب ىذا االكبصار يف العبلقات إُف أسباب عديدة أنبُّها غياب خطة
أيضا آلية
اسًتاتيجيَّة ربدّْد األىداؼ ،كتنظّْم عبلقات الشراكة ىذه مع اؼبدرسة ّْ
كتفعلها ،كغياب ن
تتضمن إجراءات عديدة إلدارة عبلقات اؼبدرسة اػبارجيَّة كفق سياسات ؿبدَّدة ،كغياب مفهوـ
َّ
اؼبوسع كمردكده
التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationبُت أفراد آّتمع اؼبدرسي َّ
اإلهبايب على العمليَّة التعليميَّة كالًتبويَّة يف اؼبدرسة.
تكشف نتائج التقييم َّ
أف التفاعل بُت أكلياء التبلميذ كآّتمع كبُت اؼبدرسة يتحقَّق بشكل
كبردات
ؿبصور بالنشاطات التوجيهيَّة اليت تنظّْمها إدارة اؼبدرسة ألكلياء التبلميذ مع عبنة األىلَّ ،
الفعل على طلبااهم كمشاكلهم .قلَّما تيظهر نتائج التقييم بوادر التعاكف يف ما بينهما ،كال تتَّصف
عبلقة اؼبدرسة باألىل بالعبلقة التشاركيَّة ،بل تقتصر اؼبشاركة على بعض التوجيهات الًتبويَّة لؤلىل
للعناية بأمور أكالدىم األكاديبيَّة .ؽبذا ،فالعبلقة القائمة بُت اؼبدرسة كاألىل ،عبلقة يسيطر عليها
تقاطع اؼبصاٌف بينهما ،كيغيب عنها اؼبفهوـ التشاركي كالتعاضدم كما ربتويهما من مبادرات داعمة
كتطورىا.
مبو اؼبدرسة كاستمراريتها ُّ
نمويَّة تسهم يف ٌ
كمشاركة فعليَّة يف ازباذ القرارات ،كمبادرات ت ٌ
نستنتج ،ككف نقا ؼبا تقدَّـَّ ،
اؼبوسسة التعلُّميَّة
أف ّْ
موشرات اؼبعيار الثاين عشر ال تويف َّ
حق مبادئ َّ
عبهة عبلقات اؼبدرسة التعاكنيَّة القائمة بينها كبُت شركائها يف الًتبية (مراجعة اعبزء الرابع من اؼبلحق
رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص .)581 .تيظهر نتائج التقييم َّ
أف العبلقات التعاكنيَّة
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بُت اؼبدرسة كشركائها كلو َّأهنا تتحقَّق جزئينا فهي أقرب إُف عدـ التحقُّق َّ
ألهنا تصنَّف بعبلقات
اؼبوسسة التعلُّميَّة .يغيب عن ىذه
إجتماعيَّة كديَّة أكثر منو بعبلقات تعاكنيَّة حبسب ما ربدّْده مبادئ َّ
دكرا مه نما يف تطوير مدرستهم .ال تيصنَّف العبلقة
العبلقة التعاكنيَّة خرهبو اؼبدرسة الذين قد يلعبوف ن
بُت األىل كاؼبدرسة بعبلقة التعاكف كاؼبشاركة بل تقتصر على بعض النشاطات األكاديبيَّة كاالجتماعيَّة
كاؼباليَّة اليت تقوـ ّٔا عبنة األىل بإشراؼ مديرة اؼبدرسة.
تغيب كذلك الناحيَّة التعاكنيَّة دبفهومها الًتبوم عن العبلقة اليت تربط أفراد آّتمع اؼبدرسي
كل اؼببادرات الداعمة من نشاطات ثقافيَّة كرياضيَّة كاجتماعيَّة كسياحيَّة
باألكلياء ،كتغيب معها ُّ
يضا عن
كترفيهيَّة ،كمشاركة فعليَّة يف ازباذ قرارات كمستشارين أك كمرجعيَّة علميَّة راجحة .تغيب أ ن
مبو اؼبدرسة كاستمراريَّتها من
نمويَّة اليت من شأهنا أف تسهم يف ٌ
ىذه العبلقة ،الناحيَّة التعاضديَّة الت ٌ
جهة ،كيف توسيع آفاؽ األىل الًتبويَّة كتوضيح مهامهم كمساعدين أساسيُّْت يف العمليَّة الًتبويَّة ،كيف

مبو عناصر آّتمع اؼبدرسي من جهة أخرل.
ٌ

نظرا إُف ما توكؿ إليو نتائج التقييم العاـ ،كما توّْكده آراء اؼبشاركُت يبكننا اعبزـ
كيف اػبتاـ ،ك ن

أف اؼبعايَت اإلثٍت عشر اليت اختاراها األطركحة كتوافق عليها اؼبشاركوف فيها َّ
َّ
كذبذرت يف كاقعهم ،ال

دبوسسة تعلُّميَّة كبالتاِف
ربقّْق بأغلبيتها التوقُّعات اليت تستند إليها األدبيَّات كاليت تصنّْف اؼبدرسة َّ
عاما( ،مراجعة اعبزء الرابع
تقييما ن
دبدرسة ناجحة .تيظهر نتائج التقييم الواردة يف جدكؿ تقييم اؼبعايَت ن

من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث :جدكؿ ربكيم اؼبعايَت العاـ ،ص،)581 .
التدرج التاِف :ال يربقّْق التوقُّعات،
اؼبستويات الثبلث اليت كانت األساس يف ربكيم اؼبعايَت ،كىي تتبع ُّ
أك ربقّْقها جزئينا ،أك فعلينا .يبلغ عدد اؼبعايَت اليت ال ربقّْق التوقُّعات شبانية معايَت من أصل إثٍت عشر

اؼبوسسايت الذم ييظهر اؼبدرسة
معيارا ،تتناكؿ مواضيعها الثقافة اؼبدرسيَّة ،كالتنظيم اإلدارم دبفهومو َّ
ن
ربث األفراد على
كموسسة إجتماعيَّة ،كأنواع طرائق التدريس
خصوصا الناشطة منها كتلك اليت ُّ
َّ
ن
قيادة عمليَّة التعلُّم الذايت اؼبستمر ،كنظاـ التقييم الشامل ،كمفهوـ القيادة اؼبشًتكة اؼبوزَّعة اليت توفّْر

فرصا ألعضاء آّتمع اؼبدرسي كي يكونوا قادة يف مواقعهم ،كتفويض الصبلحيَّات لؤلفراد كسبكينهم
ن
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يف مواقعهم للمشاركة يف ازباذ القرارات الصائبة ،كبرامج التطوير اؼبهٍت اؼبرتكزة على سياسة الدعم
نموم ،كتوفَت اؼبناخ الداعم إلنشاء فريق عمل تعاكين ،كصباعة متكاملة
كعلى مفهوـ اإلشراؼ الت ٌ
يتم عرض أسباب
اؼبكونات األساسيَّة لػ ػػ"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت"ُّ .
األدكار ،كىي مواضيع ترتبط مباشرة ب ّْ
صحة التحكيم.
عدـ ربقُّقها مرفقة باألدلَّة اليت تثبت َّ
ك َّأما اؼبعايَت اليت ربقّْق جزئينا التوقُّعات فييظهرىا اعبدكؿ نفسو ،يف اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم

( )14من مبلحق اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،581 .كيبلغ عددىا أربعة معايَت من أصل إثٍت عشر
معيارا .تتناكؿ مواضيع اؼبعايَت أكلويَّة التبلميذ ،كاؼبناىج اؼبعتمدة ،كاألبنيَّة اؼببلئمة ،كالعبلقة التعاكنيَّة
ن
دبكونات "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كلكن ترتبط
أيضا ّْ
القائمة بُت اؼبدرسة كشركائها؛ كىي مواضيع ترتبط ن
أيضا دبفاىيم تربويَّة أساسيَّة .ىي عبارة عن قواسم تربويَّة مشًتكة ال ىبتلف عليها الًتبويّْوف ،ترتبط
ن
كموسسة اجتماعيَّة .يتحقَّق من مضموف ىذه اؼبعايَت اعبزء اؼبرتبط باؼبعٌت العاـ ؽبذه
بطبيعة اؼبدرسة
َّ
استيضاحا كعناكين كبَتة .يتوافق اعبميع ،على سبيل اؼبثاؿَّ ،
أف
اؼبفاىيم اليت ال ربمل تأكيبلن كال
ن
التبلميذ ىم ؿبور العمليَّة الًتبويَّة كما ينظّْمونو ىبدـ قباحهم ،كلكن ال يقبل اعبميع فكرة أف يكوف

التبلميذ قادة مثبلن ،يشاركوف يف صنع القرارت اؼبرتبطة بتكوين براؾبهم التعلُّميَّة اليت من شأهنا أف
تقودىم إُف اسًتاتيجيَّة التعلُّم الذايت اؼبستمرَّ .أما اعبزء اآلخر من ىذه اؼبعايَت الذم ال يوبقّْق

اؼبوسسة التعلُّميَّة ( Learning
التوقُّعات فهو اعبزء اؼبرتبط بتفاصيل متعلّْقة مباشرة خبصائص َّ

للموسسة الًتبويَّة الناجحة ( ،)Senge, 2000كمثل رعاية
)Organization؛ كنموذج
َّ
اؼبتفوقُت ،كمراعاة الفركقات الفرديَّة لدل التبلميذ ،كتلبية حاجااهم اػباصة ،كإنشاء عبلقة تعاكف مع
ّْ
شركاء اؼبدرسة يف الًتبية ،كتفويض الصبلحيَّات لؤلفراد كسبكينهم ،كتوفَت ما يلزـ لتطوير قدرااهم
اؼبهمة اليت سبيّْز آّتمع التعلُّمي.
اؼبهنيَّة ،كغَتىا من اؼبواضيع َّ
يف اعبزء الثالث كاألخَت ،ييظهر اعبدكؿ نفسو ،اعبزء الرابع من اؼبلحق رقم ( )14من مبلحق

اؼبرحلة الثانية للبحث ،ص ،581 .عدد اؼبعايَت اليت ربقّْق فعلينا ما تصبو إليو مبادئ "ؾبتمع التعلُّم
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اؼبهٍت"َ .ف يتوفَّر يف أم من ىذه اؼبعايَت اؼبواصفات الكاملة اليت تستدعي تصنيفها َّأهنا ربقّْق توقُّعات
اؼبوسسة التعلُّميَّة.
اؼبفاىيم اليت تتبنَّاىا األطركحة من مرتكزات َّ
نصوب انتباىنا إُف أموور ثبلث نستنتجها من
يف ختاـ تأكيل نتائج تقييم اؼبعايَت ّْ
كموشرااهاّْ ،

نتائج التأكيل بشكل عاـ ،فنقوؿ َّ
أف اؼبدرسة تقوـ بواجبااها الركتينيَّة التقليديَّة يف األداء التعليمي،
كتصريف األعماؿ اإلداريَّة كالًتبويَّة كاالجتماعيَّة ،كحاؽبا حاؿ أكثريَّة اؼبدارس اللبنانيَّة .كلكن يبدك َّ
أف
مهمة ىي:
للقصور اغباصل أسبابنا عديدة نستخلصها بثبلثة ؿباكر َّ
اؼبوسسايت ،حبيث تقوـ
أوالً :قصور ترتبط أسبابو دبنهجيَّة التنظيم اإلدارم البعيدة عن النهج َّ
وشرات اؼبرتبطة دبعيار
إدارة اؼبدرسة ببعض اؼبمارسات احملدكدة اليت تضعها على درب ربقيق بعض اؼب ّْ
التنظيم اإلدارم كالذم يغلب عليها الطابع اإلدارم التقليدم .لكن ،ما ينقصها َّأهنا ال تنظّْم
مكوناتو للتقييم اؼبستمر كاؼبباشر .ال
فبارسااها اإلداريَّة يف إطار ـبطَّط علمي تربوم ىبضع جبميع ّْ
تندرج ىذه اؼبمارسات ضمن إطار مربمج أك ضمن منهجيَّة تنظيميَّة كاضحة اؼبعاَف كاغبيثيَّات ،حيث
يتم كضع السياسات بتعليمات كاضحة ،كفهم اغباجات كربديد األكلويَّات ،كبناء جسور التواصل
ُّ
بُت األفراد ،كتوصيف مهامهم بوضوح ،كتوظيف مصادر القول ضمن فريق متكامل األدكار لتطوير
أداء اؼبدرسة ،كغَتىا من اؼبهاـ .تندرج اؼبمارسات اغباليَّة ضمن اؼبمارسات العفويَّة الناذبة عن عادات
متوارثة ،تنبع من مفهوـ تقليدم لئلدارة تيفقدىا ىدفها التنظيمي الرئيسي .ؽبذا من الطبيعي أف يظهر
مكونات
أيضا أف تتأثَّر ،من جهة أخرلّْ ،
التنظيم اإلدارم دبظهر متشرذـ من جهة ،كمن البديهي ن
نسق اؼبدرسة الًتبوم ّٔذا النمط القيادم اؼبتشدّْد ،فتكوف نتائج ربكيمها ال ربقّْق توقُّعات

األطركحة ،أك ربقّْقها جزئينا.
ثانيًا :قصور ترتبط أسبابو بعدـ تسهيل العمل اعبماعي ،كعدـ تشجيع التعاكف اؼبهٍت بُت
أفراد آّتمع اؼبدرسي ،لذلك يغيب اإلطار اؼبفاىيمي اؼبشًتؾ عنهم .تعتمد إدارة اؼبدرسة القيادة
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اؼبركزيَّة اؼبتشدّْدة بدالن من إنشاء توازف بُت اؼبركزيَّة كالبلمركزيَّة يف صنع القرار ،كىذه فبارسة طبيعيَّة
تعتمدىا اؼبدرسة َّ
ألهنا فبارسة شائعة يف آّتمع اللبناين اؼبتميّْز باإلنفراديَّة كالسلطويَّة.
ثالثًا :قصور أخَت ترتبط أسبابو بعدـ تطبيق اؼبمارسات الًتبويَّة كالتعليميَّة اليت من شأهنا أف

موسسة تعلُّميَّة ( ،)Learning Organizationحيث يعمل صبيع أفراد
ّْ
توصف اؼبدرسة على َّاهنا َّ
آّتمع اؼبدرسي على تطوير ذكااهم بشكل متواصل فردينا كصباعينا ،كترتكز فبارسااهم الطبيعيَّة على
معا.
توحيد الرؤية ،كعلى التشارؾ ،كالدعم ،كالتف ُّكر ،كالتعلُّم اؼبستمر ،كالنجاح ن
استنادا إُف ما تَّ عرضو يف نتائج التقييم ،نوّْكد َّ
أف درب تطوير اؼبدرسة درب
يف اػبتاـ ،ك ن
أبدا ،كلكنَّها خربة تستحق
يتم ربقيق معايَته بالسرعة
َّ
شاؽ كلن ُّ
اؼبرجوة ،كال باؼبستول األمثل ن

احملاكلة .يبدك كللوىلة األكُف ،ك َّ
كأف اؼبدرسة قد فشلت دبمارسااها الًتبويَّة كأدائها التعليمي ،فما
َّدا؟ كلكن حقيقة الوضع ىو َّ
أف أفراد آّتمع اؼبدرسي يقوموف برسالة تربويَّة
الفائدة من احملاكلة ؾبد ن
بث ج وو
مقبولة إُف ّْ
كتفوقهم يف االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة ،ك ّْ
حد ما ،كالعمل على قباح التبلميذ ُّ

منظَّم لتحقيق ىذا اؽبدؼ ،كاختيار اؼبناىج اليت تسهم يف اكتسأّم اؼبعارؼ الضركريَّة للنجاح،
كربديد أىداؼ التعليم األساسيَّة كالعمل على ربقيقها ،كتوظيف أفراد من حاملي الشهادات
كحث أفراد ىيئة التدريس على متابعة تطوير ذكااهم مهنينا ،كغَتىا من اػبدمات التقليديَّة
اعبامعيَّةّْ ،
اليت توفّْرىا اؼبدرسة ألفراد ؾبتمعها .لكن أييعقل أف يقف الطموح عند ىذا اغبدّْ ،كاإلكتفاء ّٔذا القدر

التطور؟!
من ُّ

ينقص أفراد آّتمع اؼبدرسي ،حبسب نتائج التقييم ،بعض اؼبمارسات الضركريَّة اليت من شأهنا

كمكونااها إُف مستول
أف ربقّْق ما تنادم بو َّ
اؼبوسسة التعلُّميَّة الناجحة ،كتسهم يف ارتقاء اؼبدرسة ّْ
أيضا ،إُف ربديد أىدافها التطويريَّة
اعبودة العاؼبيَّة اليت تطمح إدارة اؼبدرسة إُف ربقيقها .ربتاج اؼبدرسة ن

يتم تنفيذ
التطورات
َّ
بوضوح ،كتقسيمها إُف جزئيَّات يبكن من خبلؽبا ربقيق ُّ
اؼبرجوة ،على أف ُّ

عمليَّات التطوير على كجو صحيح.
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كمكونااها كعناصرىا ربت آّهر،
بذلك ،يضع تأكيل نتائج تقييم اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها اؼبدرسة ّْ
كوبثُّها على الوقوؼ أماـ مسوكليَّتها الًتبويَّة ذباه أفراد ؾبتمعها ،كذباه الرسالة الًتبويَّة اؼبطلوب
ربقيقها .ؽبذا يتحتَّم عليها إعادة النظر بالدراسة التشخيصيَّة لواقعها التعليمي ،كالنظر يف ـبرجااها
الًتبويَّة ،كمقارنتها مع اؼبعايَت اليت َّ
ذبذرت يف كاقعها كتوافقت على تطبيقها كأىداؼ عامة تصبو إُف
وشرات موجودة ،كاإلمكانات متوفّْرة ،يبقى على
ربقيقها .تيظهر النتائج أف الرغبة يف ربقيق ىذه اؼب ّْ
كتوجو مساره باالذباه الصحيح الذم يتناسب مع أىداؼ ربقيق
اؼبدرسة أف تنظّْم أداءىا الًتبومّْ ،
بالسبل اليت تطرحها األطركحة.
اعبودة ي
لبلص إُف ؾبموعة من الدركس اؼبستفادة اليت نرل أنبيَّتها يف ؾباؿ رفع مستول أداء اؼبدرسة

التطور كاالرتقاء إُف مستول اعبودة الًتبويَّة
التطور .يتطلَّب ىذا ُّ
كمكونااها إُف ما يتناسب مع مبادئ ُّ
ّْ
العاؼبيَّة ،توفَت العزيبة ،كبذؿ اعبهد كاؼبثابرة لتحقيق القدر الكبَت من النجاح ،كيتجلَّى ربقيق الدركس
اؼبستفادة العمل على تطوير آّاالت اآلتية:
أوالً :ربتاج اؼبدرسة إُف تطوير فبارسااها اإلداريَّة عبهة اعتماد منهجيَّة تتناسب مع مفاىيم

اؼبأسسة ( ،)Institutionalisationفًتسم أىدافها الواضحة ،كربدّْد العمليَّات الضركريَّة للتعريف
عنها ،كتطوير قياس شامل ؼبراجعتها ك ُّ
اضحا للمدرسة،
نظاما ك ن
التأكد من ربقُّقها .تضع ىذه اؼبنهجيَّة ن
مكونااها كعناصرىا كأفرادىا ،كربدّْد مستويات ىذا
كتضبط من خبللو إيقاع التفاعل اغباصل بُت ّْ

التفاعل.
ثانيًا :ربتاج اؼبدرسة إُف توفَت األجواء اؼبناسبة لتفعيل ركح التضامن ()Collaboration
حس اؼبسوكليَّة اعبماعيَّة ،كاالنتماء للمدرسة ؼبا يف ذلك من نتائج
كتنميتها بُت أفراد ؾبتمعها ،كربفيز ُّ

إهبابيَّة ،كما توّْكده دراسة قاـ ّٔا سيزغن ( .)Sezgin, 2009يتحتَّم بذلك على اؼبدرسة:
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 أف تعمل مع أفرادىا على توحيد األىداؼ ،كإعبلهنا للجميع ،كتنفيذىا بشكلتعاكين ،كيتطلَّب ىذا منها إنشاء صباعة تربويَّة ،كتدريب أفرادىا على تطبيق
بكل أبعاده.
أساليب العمل اعبماعي ّْ

 يتطلَّب العمل اعبماعي كركح التعاكف سبكُت أفراد آّتمع اؼبدرسي من اؼبشاركةيف صنع القرار بشكل متكافئ.
تفوض الصبلحيَّات لؤلفراد معتمدة البلمركزيَّة
 يكوف على إدارة اؼبدرسة أف ّّْٔدؼ ربقيق التضامن .تتوزَّع السلطة يف ما بينهم حبسب كفاءااهم كإمكانااهم،
لبلوغ األىداؼ اؼبشًتكة ،فتتكامل أدكارىم يف إسباـ اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم .يتطلَّب
فرصا لؤلفراد ليكونوا قادة يف
تفويض الصبلحيَّات ،ببل ٌ
شك ،أف توفّْر اؼبدرسة ن
مواقعهم كحبسب إمكانااهم .ييتاح لؤلفراد ،بنشر ثقافة الفريق الواحد يف اؼبدرسة،

فرص تعلُّم مهارات جديدة لتحسُت مستول اػبدمة التعليميَّة كتطوير الًتبية يف
اؼبدرسة ،كوبتّْم عليها إشراؾ األىل الفعلي يف تربية أكالدىم.
ثالثًا :يتطلَّب قباح العمل اعبماعي ذبديد مهارات أفراد آّتمع اؼبدرسي باستمرار .لذلك
أخَتا إُف جعل ؾبتمعها ؾبتمع تعلُّم مهٍت .يفرض ىذا آّتمع ربويل اؼبدرسة إُف
ربتاج اؼبدرسة ن

موسسة تعلُّميَّة ( )Learning Organizationحبيث يكوف التعلُّم اؼبستمر الذايت كاعبماعي ىو
َّ

كمستداما
تقييما شامبلن متكامبلن
ن
الركيزة األساسيَّة لنجاح ىذه اػبربة .تفرض عمليَّة التعلُّم اؼبستمر ن
يستند على كشف حاجات األفراد اػباصة ،كترتكز مبادئ ىذا التقييم على سياسة الدعم كعلى

ُّ
دبكونااها إُف
غبل اؼبشكبلت التعلُّميَّة كالًتبويَّة كاألكاديبيَّة بصورة متواصلة ،فًتقى اؼبدرسة ّْ
معا ّْ
التفكر ن

مستول اعبودة.
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 -2تحدّْيات تطبيق المعايير كعامل تغيير في ثقافة المدرسة اللبنانيَّة وفي محيطها
اإلجتماعي
فطنت الدكؿ اؼبتقدّْمة إُف أنبيَّة الًتبية كأثرىا يف تغيَت آّتمعات ،لذلك أكلتها االىتماـ
اؼبتخصصُت كاػبرباء لتنشيطها كتطويرىا يف معاىدىا
كخصصت ؽبا موازنات عالية ،كأعدَّت
كاعبهدَّ ،
ّْ
كمدارسها .كال ىبفى َّ
لتليب حاجات
أف للمدرسة دكر ىاـ يف تنشيط الربامج الًتبويَّة كتطويرىا ،أكالنّْ ،
لتومن ثانينا ،حاجات آّتمع الذم تعي فيو.
تبلميذىا التعليميَّة كاالجتماعيَّة ،ك ّْ
يبكن أف نصف دكر اؼبدرسة بدكر مزدكج :من جهة ،ؽبا دكر إجتماعي ،كمن جهة أخرل،
دكر الوساطة يف تغيَت آّتمع .توّْكد دراسات عديدة على العبلقة الوثيقة اليت تربط بُت آّتمع
كاؼبدرسة الفعَّالة ،كالتأثَت اؼبتبادؿ بينهما .يوّْكد جَتت ىوفستدم ()Geert Hofstede, 2011
أنَّو ينتج عن ىذه العبلقة اؼبتبادلة ،ثقافة معيَّنة تطبع آّتمع بطابع خاص كفريد .فاإلنساف ،برأيو
وبمل معو أمباطنا من التفكَت كالشعور كاؼبسلك اليت يكتسبها من بيئتو ،أم من البيت كاؼبدرسة
كآّتمع حيث يًتعرع ( .)Hofstede, 2011كبتنيجة ذلك يتفاعل اؼبرء مع اآلخرين ربت تأثَت
تًتسخ فيو ،كثقافة ؾبتمعيَّة تطبع مبط تفكَته كحياتو.
ذىنيَّة صباعيَّة َّ
يوّْكد ىلنجر ككانتامارا ( ،)Hallinger & Kantamara, 2000كديبوؾ ككاكر
( )Dimmock & walker, 2004بأف العامل التغيَتم يف اؼبدرسة يتأثَّر بسياؽ آّتمع الذم
تنتمي إليو اؼبدرسة ،كينقاد إُف ثقافتو .من ىنا يوّْكد الكثَت من الباحثُت َّ
أف اؼبدرسة ال تعي

دبعزؿ

عن ؿبيطها ،بل ربمل يف طيات رسالتها ،باإلضافة إُف العامل الًتبوم كالتعليمي ،عامل إجتماعي
يوىلها ألف تكوف كسيط فاعل للتغيَت كالتطوير يف آّتمع ( Hallinger & Leithwood,
ثقايف ّْ
;1998; Walker & Dimmock, 1999; Hallinger & Kantamara, 2000

تغيَتا يف
 .)Walker, 2003; Dimmock & walker, 2000; 2004ال يربدث اؼبدرسة ن

آّتمع العاـ ما َف تعمل على تغيَت بيئتها اػباصة الصغَتة كتطويرىا .ؽبذا تكمن فعاليَّة اؼبدرسة يف
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كيفيَّة تطوير أفراد ؾبتمعها ،كربسُت أدائهم الًتبوم كاإلدارمّٔ ،دؼ تقدمي منتج تربوم متميّْز
للمتعلّْم ،يسهم يف تغيَت ؾبتمعو.
يف ظل ىذا الواقع ،تعي الباحثة حقيقة َّ
أف الفكر الًتبوم النظرم الذم تطرحو ،ال قيمة لو
إالَّ إذا اقًتف بالعمل التطبيقي ،كتيرجم إُف كاقع إجتماعي يف سياؽ ؿبلي ؿبدَّد ،متجاكبنا مع حاجات

ىذا الواقع كؾبيبنا لتطلُّعاتو التطويريَّة .كتعلم أيضانَّ ،
أف الًتبية تتأثَّر بآّتمع كبثقافتو ،كىو يتأثر ّٔا
كينقاد ؽبا ،ك َّ
أف فعاليَّة برامج الًتبية ال تتأتى من تلقاء نفسها ،كال تيفرض على آّتمع بقوانُت خارجة
يتكوف من أىداؼ،
عنو ،كبعيدة عن طبيعتو .فالنظاـ الًتبوم ىو جزء من نظاـ آّتمع العاـَّ ،
كمناىج ،كقوانُت ،كمعايَت تضفي عليو طابعو اػباص ،كيعكس خصوصيَّة ىذا آّتمع .بذلك ال تنمو

األجياؿ دبعزؿ عن ثقافة ؾبتمعها ،بل يصتبغوف بصبغتها اػباصة ّْ
لتشكل فراداهم كخصوصيَّتهم
ككحداهم.
َّ
معُت متميّْز ،كيف
اؼبوسسات التعليميَّة يعمل ضمن نظاـ إجتماعي َّ
التطور الًتبوم يف َّ
ألف ُّ
ظركؼ الزماف كاؼبكاف اؼبوجود فيها ،تقصد الباحثة إحداث تغيَت نوعي ضمن سياؽ اؼبدرسة اللبنانيَّة
كتصمم معهم خارطة طريق
احمللي .تعمل على ربقيق ذلك دبشاركة فعَّالة ألفراد آّتمع اؼبدرسي،
ّْ
اؼبوسسة التعلُّميَّة ،مشدّْدة على االلتزاـ
التطوير اػباصة دبجتمع مدرستهم ،مستوحاة من مبادئ َّ
بتطبيقها.
ؽبذا تقدّْـ األطركحة للمدرسة اللبنانيَّة:
اؼبوشرات الًتبويَّة ،مستنبطة من اػبربات العاؼبيَّة الناجحة من
أكالن :صبلة من اؼبعايَت ك ّْ
جهة ،كاليت قامت الباحثة بتجذيرىا يف سياؽ اؼبدرسة اللبنانيَّة احمللي ،كمبلءمتها مع
تطلُّعات اؼبدرسة التطويريَّة ،من جهة أخرل.
تغيَتا نوعيِّا يف الذىنيَّة
ثانينا:
مبوذجا للتقييم الذايت وبدّْد اغباجات التطويريَّة ،ي
ن
كوبدث ن
الًتبويَّة اللبنانيَّة عبهة أدائها الًتبوم كالتعليمي كاإلدارم ،كعبهة عادااها كفبارسااها
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التقليديَّة .يدفع ىذا النموذج اؼبدرسة إُف مواكبة متطلّْبات الًتبية اغبديثة يف العاَف ،كإُف
التطور أسوة بالبلداف اؼبتقدّْمة.
اعتماد اسًتاتيجيَّة ُّ
مبوذجا للتقييم الذايت التشاركي ،كتطبّْقو يف سياؽ مدرسة لبنانيَّة
تقدّْـ األطركحة بذلك
ن
تغيَتا تدرهبينا كتفاكضينا يف الذىنيَّة اؼبوركثة ،كيف
كنموذج للتغيَت .تأيت أنبيَّة ىذا النموذج ،يف إحداثو ن
حث
السلوؾ الًتبوم يف اؼبدرسة .كما تسعى ،من خبلؿ طرح ىذا النموذج التقيمي التشاركي ،إُف ّْ

آّتمع اؼبدرسي اللبناين على رؤية ذاتو كمراجعتها لتطويرىا ،كحبث أكضاعو كي هبدّْدىا .كبنتيجة
مباشرا أك غَت مباشر ،يف تعزيز الًتاث الثقايف يف ؿبيطو ،كتصحيحو
ربسُت ذاتو ،يكوف لو ن
دكرا فاعبلن ن
كتطويره ،كحذؼ ما بلي منو ،كتغيَت ما هبب تغيَته ،مع اغبفاظ على فرادة آّتمع اللبناين .ال ىبفى

على أحد َّ
أف إحداث ىذا النوع من التغيَت اعبذرم يف العادات كالتقاليد كاألنظمة كاألنساؽ ،عسَت
كلكنَّو ليس بأم ور مستحيل.
اؼبوسسات ،من حُت إُف آخر ،تغيَتات يف نظامها الًتبوم ّٔدؼ زيادة كفاءة أفراد
يذبرم َّ
تطورىا تواجو ربدّْيات كثَتة تتفاعل معها لتبٍت ،من خبلؿ عمليَّة
ؾبتمعها ،كربسُت آدائها .ففي ُّ
التغيَت اؼبتوافق عليها ،ثقافة مشًتكة داخل حرمها .لنجاح ىذا التغيَت ،ال َّ
بد من أف تسعى
اؼبوسسات إُف ربقيق األكلويَّات كاألىداؼ ،بالتوافق مع أفراد ؾبتمعها .ؽبذا زبتار اؼبتغيَّْتات اليت
َّ
تتوافق مع حاجات بيئتها اػباصة ،كاليت تتجو كبو تنميتها الًتبويَّة كاإلجتماعيَّة كاإلنسانيَّة.
ما يطرحو البحث من تغيَت يف التفكَت ،كتعديل يف اؼبمارسات ،يبدك ككأنَّو عمليَّة
أكتوماتيكيَّة تتحقَّق بسهولة كبسبلسة ،ككأنَّو يكفي اإلعبلف عن مبادئ التطوير كمزاياه حىت ييباشر
لكن حقيقة الواقع تتعارض مع ىذا التخمُت ،كما كاجهو البحث من ربدّْيات خبلؿ مسَتة
بتطبيقوَّ .
ربضَته ،كصعوبات يف تطبيقو ،خَت دليل على العراقيل اليت تعارضت كىذا التطبيق .تطاؿ ىذه
التحديَّات مستويات عديدة منها ما يتعلَّق باألفراد عبهة األفكار كاؼبفاىيم كالفلسفات كاؼببادئ اليت
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سبرس عليها أفراد آّتمع اؼبدرسي
تنشَّأ عليها ىوالء ،كأخرل تطاؿ اؼبمارسات كالعادات كالتقاليد اليت َّ
يف فًتة زمنية طويلة ،من السذاجة تعديلها ببساطة كبسرعة.
اؼبوسسة عمليَّة تطوير كتنادم ّٔا ،دكف أف
رافقت الباحثة حقيقة أنَّو ليس بديهينا أف َّ
تتبٌت َّ
َّ
اؼبوسسة.
تتأكد من أنبيَّتها ؽبا ،كتعي ما تتطلَّبو ىذه العمليَّة من تغيَت ،كمن حراؾ ديناميكي داخل َّ
اؼبوسسة ،لكي تقبل
بتعبَت آخر ،ربتاج اؼبدرسة إُف فهم تأثَتات عمليَّة التطوير اعبذريَّة على األفراد ك َّ
دبًتتبااها كتوافق على تطبيقها .ىذا ما حصل خبلؿ التحضَتات اللوجستيَّة للبحث .فقد كافقت
طبس مدارس من أصل ستة ،على اؼبشاركة بتحضَت منهجيَّة التطوير كمن مثَّ تطبيقو ،يف حُت رفضت

كاحدة منهم اؼبشاركة ّٔذه العلميَّةَّ ،
ألهنا َف ترل القيمة اؼبضافة اليت تقدّْمها األطركحة للعمل الًتبوم
بشكل عاـ ،كلآلداء اإلدارم كالتعليمي يف اؼبدرسة بشكل خاص .أك ردبا َّ
ألهنا َف ذبد جهوزيَّة عند

أفرادىا للولوج إُف عاَف التطوير اغبديث ،كتطبيق مبادئو ،كبالتاِف تعلم َّ
أف ما يتطلَّبو ىذا التطوير من
تعديبلت جذريَّة ،يتخطى قدراهم على التنفيذ ،ؽبذا ذبنَّبوا مواجهة متطلّْبات التغيَت.

َف تسلم الباحثة من مواجهة ربد و
ّْيات ،كلو من نوع آخر ،مع اؼبدارس اػبمس اليت شاركت
بالبحث .بدأت سلسلة التحدّْيات بصعوبة إقناعهم لقبوؿ اؼبعايَت اؼبطركحة كاعتمادىا يف اؼبدرسة
كحل للتطوير .تطلَّب ذلك ؾبموعات مرَّكزة عديدة كحوارات جديَّة لتغيَت ذىنيَّة موركثة .كعليو ،فقد
توجو
أسهم التفاعل الذم فرضتو آليَّة البحث ،يف تغيَت الذىنيَّة الًتبويَّة السائدة ،بإذباىُت متوازيُتَّ .
كتوجو اآلخر إُف
األكؿ كبو تغيَت اؼبمارسات القياديَّة عبهة مفهوـ التشارؾ يف صنع القرار كتنفيذهَّ ،
تغيَت اؼبمارسات التطبيقيَّة اؼبوركثة لدل أفراد آّتمع اؼبدرسي.
بأف آراءىم ضركريَّة إلحداث التغيَتَّ ،
كاف من الصعب إقناع األفراد اؼبشاركة َّ
ألهنم اعتادكا
على تنفيذ ما ييطلب منهم ضمن نطاؽ عملهم .ؽبذا ،حُت كافقوا على اؼبشاركة يف إحداث التغيَت،
كقبلوا مفهوـ إمكانية مشاركتهم يف صنع القرار ،كاف التحدّْم اعبديد كاألصعب لتغيَت بعض األفكار

كالقناعات كاؼبفاىيم اليت تتعارض مع اؼببادئ التطويريَّة اليت تقدّْمها األطركحة .فعلى سبيل اؼبثاؿَ ،ف
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يكن من السهل تغيَت طموحااهم عبهة النمط القيادم األفضل الذم يطمحوف إُف ربقيقو لتصنيف
أبدا مع
مدرستهم بناجحة .ؽبذا كانت مفاىيمهم دبا ىو مرتبط باألمباط القياديَّة مفاىيم ال تنسجم ن

مبادئ ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت ،كالقيادة التعليميَّة اليت طرحها البحث ،ككاف من الصعب عليهم تصديق
إمكانيَّة تطبيق النمط القيادم التشاركي .فبعد استنباط مفاىيمهم حوؿ القيادة ،كمناقشتهم ّٔا،
كدفعهم الكتشاؼ أنبيَّة القيادة التعليميَّة كمبادئها التشاركيَّة ،كجدت الباحثة َّ
أف آراءىم تتعارض مع

ما تقدّْمو اؼبعايَت ضمن مواصفات ىذا النمط القيادم .ؽبذا عمدت إُف استبداؿ آرائهم ،كطرح
مضموف اؼبعيار اؼبتعلّْق بالقيادة كبأمباطها التشاركيَّة.
ناىيك عن صعوبة تصديقهم أنَّو لنجاح عملهم الًتبوم ،اإلدارم كالتعليمي ،ال َّ
بد من أف
يكوف ؽبم فسحة من اغبريَّة ليكونوا قادة ناجحُت يف عملهم ككفق إمكانااهم .ما يتطلَّبو ىذا اؼبفهوـ
اعبديد من النجاح ،ىو أف يشارؾ األفراد يف تثقيف ذااهم كتعليمها باستمرار كربسُت أدائهم ،من
كمكونااها من جهة أخرل .فمسوكليَّة تطوير اؼبدرسة تقع على عاتق أفراد
جهة ،كيف تطوير مدرستهم ّْ
آّتمع اؼبدرسي صبيعهم ،دبختلف كظائفهم.
باإلضافة إُف ذلك ،كاف األمر غريبنا ألفراد آّموعات اؼبشاركة من اؼبدارس اؼبختارة،
دبكونااها،
كألعضاء الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّة ،أف يشاركوا فعلينا يف تطبيق تقييم مدرستهم ّْ
ىم الذين اعتادكا على تقييم التبلميذ دكف سواىم ،إذ َّأهنا اإلمكانيَّة ،كالصبلحيَّة الوحيدة اليت وبق
أيضا ،إستحالة ربقيق مشاركتهم فعلينا يف إعداد
ؽبم تطبيقها ،ضمن نطاؽ عملهم .اعترب ىوالء ن
تقييما هنائينا
كتطبيق معايَت تقييم اؼبدرسة اؼبطركحة ،ىم الذين اعتادكا على منهجيَّة تقييم اآلخرين ؽبم ن

قد يصل ح ٌدىا إُف فصلهم من كظيفتهم.

يف اػبتاـ ،أعًتؼ َّ
بأف مسَتة بناء مبوذج التقييم التشاركي َف يكن سهبلن كما بدا حُت تَّ
عرض مراحل تكوينو كحيثيَّاتو .أسباب عديدة خلقت ىذه الصعوبات ،تناكؿ بعضها التغاضي عن
جديد األمور التقييميَّة اؼبطركحة ،كجهل كجود اؼبفاىيم الًتبويَّة اغبديثة ككجود اإلمكانيات األخرل
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إلحداث التغيَت ،كالتشبث بالعادات اؼبوركثة البالية ،كعدـ اإلقرار بفعاليَّة اإلمكانات البشريَّة اؼبتوفّْرة
اسخا يف ذىٍت كباحثةَّ ،
أف مشاركة أفراد آّتمع اؼبدرسي يف تطوير
كرفض استثمارىا ،كغَتىا .كاف ر ن

معايَت التقييم الذايت ُّ
كذبذرىا يف الواقع احمللّْي ،مبوذج ال يتحقَّق قباح تطبيقو إالَّ بإصرارم على مشاركة
كموشرااها ،كربديد آليات التقييم كتطبيقو.
األفراد يف إعداد ىذه اؼبعايَت ّْ

 -3مناقشة عامة لنتائج تطبيق مقاربة التقييم الذاتي التشاركي
مبوذجا
قدـ ىذه األطركحة،
ت ّْ
ن

لعمليَّة التقييم
"ؾبتمع التعلُّم

تكزا على مبادئ نظريَّة
حاجااها ،كمر ن
التشاركي ،كتعرض مقاربة لبناء ىذا النموذج ،كتتَّبع

الذايت َّ
ؾبذ نرا يف ثقافة اؼبدرسة ،كمنبث نقا من
اؼبهٍت" ،كمفهوـ القيادة التعليميَّة ،كالتقييم
منهجيَّة البحث اإلجرائي كآليَّة ّْ
ذبذر ىذا

النموذج يف الواقع احمللٌي للمدرسة .تشمل آليَّة ال ُّ
تتضمن أكؽبا ُّ
التأكد من
تجذر خطوات عديدة َّ

اؼبوسسة الًتبويَّة األـ بالتعاكف مع ؾبموعات مساعدة زبتارىا
انسجاـ اؼبعايَت العاؼبيَّة اؼبقًتحة مع رؤية َّ
مكونات اؼبعايَت اليت يتوافق عليها أفراد آّموعات اؼبساعدة من
ؽبذه الغايةَّ .
تتضمن ثانيها بناء ّْ
اؼبوسسة الًتبويَّة .تشمل آخرىا استطبلع آراء
اؼبدارس اػبمس اؼبختارة لؤلطركحة لتعكس رؤية َّ
موشرات
كمكونااها كلتحديد ّْ
أعضاء اؼبدرسة اليت زبضع لعمليَّة التقييم الذايت ،لتأكيد تبنٌيهم للمعايَت ّْ
يتم تنفيذ
قباحها ،كاختيار مصادر اؼبعلومات ،كتصميم األدكات اليت ستيستخدـ يف عمليَّة التقييمُّ .
ىذه اآلليَّة بتعاكف كثيق بُت أكاديبيٌُت كأعضاء فبارسُت يف آّتمع اؼبدرسي.

يسهم الًتبويٌوف األكاديبيوف خبربااهم البحثيَّة كاطّْبلعهم الوثيق على النظريَّات السائدة،
دكرا مفصلينا يف
كتلعب خربة اؼبمارسُت كمعرفتهم العميقة بالناحية العمليَّة التقيميَّة يف مدرستهم ن

عمليَّة ُّ
لتفحص مفاىيم اعبودة
ذبذر اؼبفاىيم النظريَّة يف الواقع احمللٌي .يعطي ىذا التعاكف فرصة ُّ
اؼبعتمدة عاؼبينا بعمق كبنظرة عمليَّة كنقديَّةّٔ ،دؼ التوافق على مدل صبلحيتها للتطبيق يف السياؽ
الثقايف للمدرسة اللبنانيَّة ،كىذا ما يدعوا إليو الكثَت من الباحثُت حوؿ العاَف نتيجة كعيهم إلرتباط
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اؼبوسسة (Hallinger
ىذه اؼبفاىيم باؼبنظومة ال ًقيىميَّة ( )Value Systemاؼبعتمدة يف آّتمع ك َّ

).& Kantamara, 1995; Hallinger, 1995; 2003

التفحص ،يف اإلطار اؼبفاىيمي بُت األفكار اؼبقتبسة
يعطي التعارض الذم يظهر أثناء ىذا ُّ
كمسوغات اعتمادىا .كعلى سبيل
كتلك اؼبتبنَّاة يف ؾبتمع اؼبدرسة ،فرصة ُّ
للتعمق حبيثيَّات اؼبفاىيم ّْ
اؼبثاؿ ال اغبصر ،يظهر التعارض بُت اؼبفاىيم السائدة حوؿ القيادة يف ؾبتمع اؼبدارس اؼبشاركة من
يودم ذلك إُف
جهة ،كمفاىيم القيادة التعليميَّة التشاركيَّة اليت تتبناىا األطركحة ،من جهة ثانيةّْ .
عوضا عن إسقاطو
العمل اؽبادؼ على بناء قناعة عند أفراد آّتمع اؼبدرسي العتماد ىذا اؼبفهوـ ن
عليهم كإجبارىم على اقتباسو بدكف كعي .تسهم إ نذا مشاركة األفراد من جهة ،يف توضيح اؼبعايَت
اؼبطركحة ،كيف القبوؿ ّٔا كمواصفات أساسيَّة ال غٌت عنها يف تصنيف "اؼبدرسة الفعَّالة"
( ،)Effective Schoolكمن جهة أخرلَّ ،
موشرااها يف كاقع اؼبدرسة احمللّْي
تتجذر بذلك اؼبعايَت ك ّْ
َّ
ألهنا تنبع من خربات اؼبشاركُت الًتبويَّة ،كترتبط بواقعهم ارتباطنا كثي نقا لتكوف كسيلة لتطويره.
تلقي إ نذا ىذه األطركحة الضوء على موضوع تطبيق معايَت للجودة نابعة من مفاىيم غربيَّة،
يف بيئة ـبتلفة عن البيئة الغربيَّة األمَتكيَّة :يف بيئة اؼبدرسة اللبنانيَّة .صحيح َّأهنا تعتمد مباذج كنظريَّات
تقدـ منهجيَّة تستخدـ ىذه النظريَّات يف ظركؼ ثقافيَّة مغايرة كسياؽ ـبتلف .تعمد إُف
غربيَّة لكنَّها ّْ

ُّ
ذبذرىا يف بيئة اؼبدرسة احملليَّة على أمل أف تساعد ىذه اؼبعايَت اؼب ّْ
تجذرة على ربديد حاجات تطويريَّة
تعكس أكلويَّات ؾبتمع اؼبدرسة ،كتربطها برؤل ربسينيَّة ذبمع يف الوقت عينو اػبربات العاؼبيَّة ،كما
تنعكس يف النظريَّات كاؼبمارسات اؼبتَّبعة عاؼبينا ،مع تطلُّعات متَّصلة اتصاالن كثي نقا بالواقع اؼبعاش

اؼبتمثَّل يف آراء أعضاء آّتمع اؼبدرسي اؼبعٍت مباشرة بتنفيذ ىذه اؼببادرات التطويريَّة ( Hallinger
;& Murphy, 1986; Sergiovanni, 1994, & 1996; Peterson, 1994

 .)Hallinger & Kantamara, 1995; Victoria, 1992; Fullan, 2007كإف كانت
موضوعا ّْ
يشكل نبِّا
ىذه األطركحة تعكس بشكل خاص ذبربة إحدل اؼبدارس اللبنانيَّة االَّ َّأهنا تعاًف
ن

مشًتنكا يف اؼبنطقة العربيَّة كىو ربط اغباجة احملليَّة بالتطلُّعات التطويريَّة اإلسًتاتيجيَّة اليت رباكؿ اللحاؽ
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بالركب التطويرم يف العاَف ( )United Nations, 1995; UNICEF, 2000ك (األمانة العامة
للمدارس الكاثوليكيَّة يف لبناف 2009( ،ك)2010؛ كمنظَّمة األمم اؼبتَّحدة ،2002( ،ك،2007
ك)2011؛ ككزارة الًتبية كالتعليم العاِف للتطوير الًتبوم يف لبناف ( ،)2004; 2010اؼبنتدل العريب،
(.))2011
انطبلقنا فبَّا سبق كصفو ،تقدّْـ ىذه األطركحة خطة لتقييم األداء الًتبوم مستندة اُف اؼبدرسة،

ك ّْ
أيضا ،إُف تقييم ذااها كتطوير
مبوذجا ييعتمد يف مدارس أخرل تسعى ،ىي ن
تشكل مسَتة إعدادىا ن
و
علمي تطبيقي ،يلقي الضوء أكالن ،على طريقة من
أداء أفراد ؾبتمعها .تقدّْـ ىذه اػبطَّة اقًت ن
احا ؼبستند ٌ
الطرائق لوضع خطَّة التقييم لضماف اعبودة اؼبدرسيَّة كتنفيذىا .يعرض ،ثانينا ،لطريقة تساعد يف ربويل

ؾبتمع اؼبدرسة إُف "ؾبتمع تعلُّم مهٍت" تسود فيو ثقافة التقييم كاؼبشاركة من أجل التطوير ،كالتعاكف،
كاغبوار ،ك ُّ
تليب حاجة لتطوير اغبقل الًتبوم يف
التفكر ،كالتعلُّم اؼبستداـّٔ .ذا تأمل األطركحة أف ّْ
يتم ذلك من خبلؿ نشر ركح التشارؾ،
عموما ،كيف لبناف
أيضا ،أف ُّ
خصوصا .تأمل ن
ن
منطقتنا العربية ن

كاهيئة ؾبتمع اؼبدرسة للتعاكف يف عمليَّة كضع سياسات التطوير الًتبوم اؼبستندة إُف حاجااها ،كازباذ
القرارات اإلداريَّة اؼبناسبة لتنفيذىا ،تكوف مبنيَّة على أدلَّة حسيَّة ،كعلى أسس مشًتكة كمعايَت تعكس
كاقع اؼبدرسة كتطلعات أعضائها.
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الفصل السادس
خالصة وتوصيات

-1
-2

خبلصة عامة
توصيات
أ) توصيات ترتبط باؼبمارسُت
التجمع اؼبشاركة يف
 .1توصيات ترتبط بتطوير األداء الًتبوم ؼبدارس
ُّ
البحث
ككل
 -1.1توصيات للمارسُت على مستول ُّ
ذبمع اؼبدارس ٌ
 -1.2توصيات للممارسُت على مستول اؼبدرسة التجريبيَّة
 .2توصيات ترتبط دبوضوع تطبيق التقييم الذايت التشاركي كأثره على
العمليَّة التطويريَّة
ب) توصيات ترتبط بالباحثُت
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الفصل السادس
خالصة وتوصيات
-1

خالصة عامة

يف ختاـ ىذه اؼبسَتة التطويريَّة ،اليت أردناىا خربة فريدة للمدارس اؼبختارة لؤلطركحة بشكل
إصبلحا فعلينا
خاص ،كللمدارس اللبنانيَّة كالعربيَّة بشكل عاـ ،نوّْكد أنَّو من الصعب إصبلح اؼبدرسة
ن
نسع إُف إخراجها من طابعها التقليدم القائم على التلقُت ،كاإللزاـ ،كالعقاب ،كالرتابة ،اليت
ما َف ى
كانت األفضل يف فًتة زمنيَّة معيَّنة ،كَف تعد تصلح للعصر التكنولوجي اغبديث الذم نعي فيو ،كال
أىم اإلجراءات إلصبلح النسق الًتبوم
للثورة اؼبعرفيَّة كاؼبعلوماتيَّة اليت تلف عاؼبنا اؼبعاصر بأسره .من ّْ

يف اؼبدرسة ىو تكوين كفايات التقييم الذايت اؼبستمر ،كما يوّْكد الكثَت من الباحثُت الًتبويُّْت كغوبا

كلنكولن ( )Guba & Lincoln, 1989كىوبنر كزميلتها)Huebner & Betts, 1999( ،
كفيتزباتريك ( )Fitzpatrick, et al., 2011كغَتىم من الًتبويُّْت.
ما تطمح إليو األطركحة ىو تقدمي طريقة حديثة لتقييم اؼبدرسة اهدؼ إُف كضع خطة
لدعمها كتطويرىا ،كليس للحكم على أدائها فقط .تقوـ ىذه اػبطة على إجراء تشخيص شامل
ألداء اؼبدرسة بالتعاكف مع أفراد ؾبتمعها اؼبدرسي يكشف كضعها الًتبوم اغباِف .تعتمد بذلك على
استنباط الئحة معايَت مستوحاة من النظريَّات كمن نتائج األحباث العاؼبيَّة "للمدرسة الناجحة"
كمكونااها ،ك ّْ
ذبذرىا يف كاقع اؼبدرسة احملليَّة من
( ،)Effective Schoolكتبٍت منها اؼبعايَت اؼببدئيَّة ّْ
وشرات.
كوف منها اؼب ّْ
خبلؿ صبع البيانات اليت تت َّ
اعبدير ذكره َّ
أف األطركحة ربلّْل إجابات اؼبشاركُت حوؿ الرؤية ،كتقارهنا بالبيانات اليت
ذبمعها من األعضاء حوؿ انسجاـ اؼبعايَت اؼببدئيَّة ككاقع مدرستهم ،كمدل تػمثيلها لتطلعااهم ،كبناءن
عليو تيدخل تعديبلت على اؼبعايَت ّٔدؼ ُّ
يتم االنطبلؽ من الئحة اؼبعايَت النهائيَّة اؼب ّْ
تجذرة
ذبذرىاُّ .
416

لتصميم أدكات التقييم الذايت ،كربديد آليَّاتو ،كتنظيم إجراءاتو ،كتشمل آليَّة ال ُّ
تجذر ثبلث خطوات
أساسيَّة ىي:
-2

ُّ
اؼبوسسة الًتبويَّة األـ بالتعاكف مع
التأكد من انسجاـ اؼبعايَت العاؼبيَّة اؼبقًتحة مع رؤية َّ
فريق تربوم زبتاره ؽبذه الغاية.

-0

مكونات اؼبعايَت اليت يتوافق عليها اؼبشاركوف من اؼبدارس اػبمس اؼبختارة
بناء ّْ
اؼبوسسة الًتبويَّة.
لؤلطركحة لتعكس رؤية َّ

-3

إستطبلع آراء أعضاء اؼبدرسة اليت زبضع لعمليَّة التقييم الذايت ،لتأكيد تبنّْيهم
موشرات قباحها كاختيار مصادر اؼبعلومات ،كتصميم
كمكونااها ،كلتحديد ّْ
للمعايَت ّْ
األدكات اليت تيستخدـ يف عمليَّة التقييم ،كتطبيقها يف اؼبدرسة.

تكشف ىذه الطريقة عن مستول النجاح الذم يطمح اؼبشاركوف إُف ربقيقو يف مدرستهم
من خبلؿ ربليل إجابااهم كمقارنتها دبضموف اؼببلحظات حوؿ اؼبعايَت اؼببدئيَّة كبنودىا ،كبإجابااهم
أيضا حوؿ مدل سبثيل ىذه اؼبعايَت لرؤيتهم للمدرسة الناجحة .تسهم ىذه اؼبعلومات آّموعة منهم،
ن

يتم كضعها بناءن على األدبيَّات العاؼبيَّة للمدرسة الناجحة أك الفعَّالة
بتعديل اؼبعايَت اؼببدئيَّة اليت ُّ
( ،)Effective Schoolكتنقيحها من أجل ُّ
ذبذرىا يف كاقع اؼبدرسة ،كبناء معايَت اعبودة اليت

سبثّْلها .يسهم الًتبويّْوف األكاديبيوف خبربااهم البحثيَّة كاطّْبلعهم الوثيق على النظريَّات السائدة ،كتلعب
دكرا مفصلينا يف عمليَّة ُّ
ذبذر
خربة اؼبمارسُت كمعرفتهم العميقة بالناحية العمليَّة التقيميَّة يف مدرستهم ن
لتفحص مفاىيم اعبودة اؼبعتمدة عاؼبينا
اؼبفاىيم النظريَّة يف الواقع احمللّْي .يعطي ىذا التعاكف فرصة ُّ

بعمق كبنظرة عمليَّة كنقديَّةّٔ ،دؼ التوافق على مدل صبلحيتها للتطبيق يف السياؽ الثقايف للمدرسة
اللبنانيَّة .ىذا ما يدعوا إليو الكثَت من الباحثُت نتيجة كعيهم إلرتباط ىذه اؼبفاىيم باؼبنظومة ً
القيىميَّة
اؼبوسسة ( ;Hallinger & Kantamara, 1995
( )Value Systemاؼبعتمدة يف آّتمع ك َّ
التفحص يف اإلطار
 .)Hallinger, 1995, & 2003كيعطي التعارض الذم ظهر أثناء ىذا ُّ
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اؼبفاىيمي ،بُت األفكار اؼبقتبسة كتلك اؼبتبنَّاة يف ؾبتمع اؼبدرسة ،كالذم ظهر بُت اؼبفاىيم السائدة
حوؿ القيادة يف ؾبتمع اؼبدارس اؼبشاركة من جهة ،كمفاىيم القيادة التعليميَّة التشاركيَّة من جهة ثانية،
كمسوغات اعتماده .يوّْدم ذلك إُف العمل اؽبادؼ على بناء
فرصة للتعمق حبيثيَّات اؼبفهوـ األخَت ّْ
عوضا عن إسقاطو عليهم كإجبارىم على
قناعة عند أفراد آّتمع اؼبدرسي العتماد ىذا اؼبفهوـ ،ن
اقتباسو بدكف كعي.
تسهم إ نذا مشاركة األفراد من جهة ،يف توضيح اؼبعايَت اؼبطركحة ،كيف القبوؿ ّٔا كمواصفات

أساسيَّة ال غٌت عنها يف تصنيف "اؼبدرسة الفعَّالة" ( ،)Effective Schoolكت َّ
تجذر بذلك اؼبعايَت
موشرااها يف كاقع اؼبدرسة احمللٌي َّ
ألهنا تنبع من خربات اؼبشاركُت الًتبويَّة ،كترتبط بواقعهم ارتباطنا كثي نقا
ك ّْ
لتكوف كسيلة لتطويره .توضع ،من جهة أخرل ،خطة التقييم الذايت التشاركي ،اليت ىي خطة تقييم
تراعي السياؽ اؼبدرسي احمللّْي الفريد ،كتيش ًرؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي يف تطبيقها ،كبالتاِف تقييم أداء
تقيما ذاتينا.
مدرستهم ن

قدـ األطركحة بذلك ،مقاربة متكاملة يبكن اعتمادىا ل ّْ
تجذر اؼبعايَت اؼبستوحاة من اػبربات
ت ّْ
العاؼبيَّة الناجحة ،كمن مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ،كمعايَت قيادتو التعلُّميَّة ،يف الواقع احمللٌي اللبناين
مبوذجا لكيفيَّة إدخاؿ ثقافة التقييم الذايت
قدـ األطركحة كذلك،
خصوصا ،كالعريب
عموما .ت ّْ
ن
ن
ن
و
أىداؼ للتطوير مبنيَّة على ىذا التقييم.
كمهاراتو إُف اؼبدرسة كاعتماد األسلوب التشاركي ،لتحديد
يتحوؿ أداء اؼبدرسة
تأمل األطركحة من خبلؿ تطبيق ىذا النموذج التقييمي الذايت التشاركي أف َّ
التقليدم إُف أداء يسوده ركح التشارؾ ،كالعمل اعبماعي ،كالتعلُّم اؼبستمر ،فتصبح عمليَّة التقييم
موسسة
الذايت التشاركي ّْ
موسسة تقليديَّة إُف َّ
تتحوؿ اؼبدرسة بواسطتها من َّ
حبد ذاتو مبادرة تطويريَّة َّ
تعلُّميَّة.
يوّْكد سنغي يف ىذا آّاؿ ،كغَته من الباحثُت الًتبويُّْت َّ
بفعالة حُت تعمل
أف اؼبدرسة تصنَّف َّ

موسسة تعلُّميَّة
على أف يكوف أفراد ؾبتمعها متعلّْمُت باستمرار ،كتدعم ىي مسَتة تعلُّمهم ىذا يف َّ
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( )Learning Organizationكبالوسائل اؼبتوفّْرة لديها .يعمل أعضاء "اؼبدرسة الفعَّالة"
معا لتطوير بيئة مدرستهم كربويل مناخها إُف مناخ إهبايب يسود فيو العمل
( )Effective Schoolن

فتتحوؿ عمليَّة التعلُّم يف ىذه اؼبدرسة ،إُف رحلة تطويريَّة مستمرة تتخطى جدراف
التعاكين كالثقة،
َّ
اؼبدرسة اغبجريَّة ( Newman & Wehlage, 1995; Lambert et al., 1996; Hord,
& 1997 & 2004; Lambert, 2005 & 2006; Senge, 2006; Hord,

َّ .)Sommers, 2008
إف اؼبدرسة اليت ترّْكز سياستها على بناء ثقافة التعلُّم تعمل على أف يكوف
اؼبنتسبوف إليها متعلّْمُت باستمرار ،يعتمدكف اغبوار ك ُّ
معا يف اؼبشكبلت غبلّْها ،كيف اػبربات
التفكر ن
لبلوراها ،كيف الواقع الًتبوم لتطويره باستمرار.
طوراها ،يف سياؽ مدرسة ذبريبيَّة ( Pilot
طبَّقت األطركحة خطة التقييم الذايت اليت َّ

 ،)Schoolكاعتمدت فيها مقاربة التقييم الذايت التشاركي اليت سبحورت حوؿ مدل مطابقة أداء
اؼبدرسة ؼبعايَت جودة تعتمد اؼببادئ النظريَّة "لػ ػػ"ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( Professional Learning
 )Communityحبسب سنغي ( ،)Senge, 1990; 2000كدم فور ( ;Dufour, 2004

 ،)Dufour et al., 2005, 2006, & 2008كىورد كسومرز كغَتىم من الًتبويُّْت الذين
يومنوف بفعاليَّة ىذا آّتمع التعلُّمي يف تطوير النسق الًتبوم يف السياؽ اؼبدرسي ( Hord, 1997
;& 2004; Tarnoczi, 2006; Reichstetter, 2006; Hord & Sommers, 2008

.)Chiu et al., 2008; Learning Point Associates, 2009
باختيارىا مبوذج التقييم الذايت التشاركي حبسب غوبا كلنكولن ( Guba & Lincoln,

 )1989, 1991, & 2005كىوبنر كزميلتها )Huebner & Betts, 1999( ،كفيتزباتريك
( )Fitzpatrick, et al., 2011كخطوة تقيميَّة تطويريَّة يف اؼبدرسة اللبنانيَّة ،كاعتماد معايَت
ّْ
توسس
يتم ُّ
التوصل إُف كضع بذكور ّْ
متجذرة يف كاقع اؼبدرسة احمللي كيف ثقافتها ،كمنبثقة من حاجااهاُّ ،
لقياـ آّتمع التعلُّمي يف اؼبدرسة كثباتو .ىذا آّتمع الذم هبعل من مناخ العمل السائد يف اؼبدرسة

يؿبفنّْزا إهبابينا يسهم يف بلورة اغبلوؿ كذباكز الصعوبات الًتبويَّة اؼبعقَّدة ،فتستثمر نتائج التقييم الذايت يف
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اؼبوسسة .كبإشراؾ أفراد آّتمع اؼبدرسي يف بناء إجراءات التقييم الذايت التشاركي،
تشخيص حاجات َّ
كأدكاتو ،كيف تطبيقو يف اؼبدرسة كيف إعطائهم مبادئ التعاكف اؼبهٍت ( Professional

يتذكقوف طعم العمل التشاركي كتأثَته التطويرم على أداء اؼبدرسة .تساعدىم
َّ )Collaboration
كيوسس تطبيق التقييم الذايت
ىذه اػبربة على القياـ بالتغذية الراجعة البلزمة لتحسُت أدائهم اؼبهٍتّْ ،
فرصا ؼبناقشة خربااهم
التشاركي ىذا ؼبنهجيَّة العمل ضمن فريق متضامن متكامل ،توفّْر ؽبم ن
كربسن جودة التعلُّم
أيضا ديناميكيَّة ذبدّْد طرائق التعليم ّْ
كصعوبااهم كتطلُّعااهم مع اآلخرين .يوبدث ن

كتعزز لديهم الشعور باؼبسوكليَّة اؼبهنيَّة كركح اؼببادرة كاإلبداع يف العمل.
كالتعليمّْ ،

التجمع الذم شارؾ يف األطركحة ،بات
بنتيجة تطبيق ىذه اؼبقاربة يف طبس من مدارس
ُّ
مصادرا للمعلومات ،من جهة ،كمشاركُت ،من جهة أخرل ،يف التخطيط للتقييم كيف تنفيذه،
األفراد
ن
كيف ازباذ قرارتو التقييميَّةّْ .
تشكل منظورااهم اؼب ّْ
تجذرة يف السياؽ احمللي ؼبدرستهم ،القاعدة األساسيَّة

لعمليَّة التقييم ،كإلجراء أقساـ ىذه األطركحة .يشًتؾ أفراد آّموعات اؼبساعدة يف اؼبدارس يف عمليَّة
موشرااها ،كبناء أدكات
االستقصاء كاغبوار كالتأمل كالتعاكف للتوافق على اؼبعايَت اؼبطركحة ،كربديد ّْ
التطور اؼبنشود يف
صبع اؼبعلومات منها ،كإنشاء أدكات التقييم كإجراءاتو كاستخدامها من أجل ربقيق ُّ

مدرستهم .يتطلَّب ذلك اتّْباع خطوات أساسيَّة تسهم يف قباح العمليَّة ،تطاؿ طبيعة اختيار األفراد،
كإرشادىم إُف تطبيقها ،كمدل ذباكّٔم مع ىذه اؼبتطلّْبات ،كامتبلكهم اؼبهارات البلزمة لتنفيذىا

( ;Guba & Lincoln, 1989, 1991, & 2005 Fitzpatrick, et al., 2011

صربا كمثابرة ألنَّو يرتبط مباشرة بطبيعة اؼبمارسات
 .)Fullan, 2007يتطلَّب التطبيق كذلك ،ن
أيضا إُف صرب كركيَّة كنفس طويلَّ ،
ألف ىذا النوع من
الًتبويَّة التقليديَّة ،كيعمل على تغيَتىا .كوبتاج ن
خصوصا كأنَّو يهدؼ إُف تغيَت يف الذىنيَّة كيف العادات كليس
يتم ببطء ،لذا وبتاج إُف الوقت،
التغّْيَت ُّ
ن

فقط تغيَت اؼبمارسات العمليَّة كاؼبهنيَّة اػبارجيَّة ).(Fullan, 2007; Pont et al., 2008
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ضباسا لتطبيق مبوذج
اؼبلفت يف ىذه اػبربة ،موقف أفراد آّموعات اؼبساعدة الذين أظهركا ن
كعرب الكثَت منهم عن ذلك .كال ىبفى األمر أنَّو يف بداية
التقييم الذايت التشاركي فور جهوز أدكاتوَّ ،
موجودا لديهم ،حبيث َّأهنم اعتربكا ك َّ
يودكف
عرض موضوع األطركحةَ ،ف يكن ىذا اغبماس
كأهنم ُّ
ن
خدمة شخصيَّة لنجاح عمل باحثة جامعيَّة ليس إالَّ ،كال يعٍت ؽبم الشيء الكثَت .بدأ يتغيََّت الوضع
بعد انتهاء اللقاء األكؿ الذم ىدؼ إُف شرح حيثيَّات األطركحة ،كأىدافها التطويريَّة .بدأ اؼبشاركوف
كل مدرسة للتوافق معهم على
يتفاعلوف جبديَّة أكرب خبلؿ اللقاء األخَت مع آّموعات اؼبساعدة من ّْ
موشرااها ،كأبدكا استعدادىم ؼبتابعة مسَتة التقييم يف مدرستهم فور
ملخص آرائهم حوؿ اؼبعايَت ك ّْ
َّ
جهوز أدكات التقييم .اعبدير ذكره أنَّو رغم اغبماس اؼبتزايد لدل األفراد بقي ىناؾ شعور دبواقفهم
ترددىم جلينا من فكرة أف يرفض أفراد
ًتددة اػبفيَّة حياؿ تطبيق عمليَّة التقييم ،كظهر خوفهم أك ُّ
اؼب ّْ
مسموعا كمقبوالنَّ .
إف فكرة أف يكونوا
آّلس اإلدارم إشراكهم يف عمليَّة التقييم ،كأالَّ يكوف رأيهم
ن

مكونات مدرستهم ،كإظباع صواهم من أجل تطويرىا ،ؽبو أمر جديد
شركاء يف تقييم أدائهم كأداء ّْ
عليهم ،ك َّ
كأف ذلك ليس من صبلحيَّااهم بل ييعطى ؽبم مكافأة على عمل قاموا بو .درجت العادة
على أف يهبرل التقييم عليهم دكف األخذ برأيهم ،كيقوموف ىم حبصر التقييم يف ربصيل تبلمذاهم
األكاديبي فقط ،كإصدار اغبكم عليهم من خبلؿ نتائج التحصيل ىذا.
َّأما يف اؼبدرسة التجريبيَّة ( )Pilot Schoolفقد اختلف الوضع ،كبدأت األمور تتفاعل
إهبابنا عبهة نشر موضوع األطركحة فيما بُت أعضاء آّتمع اؼبدرسي .بدأت التساؤالت ،على إثر
انتشار اػبرب ،حوؿ كيفيَّة مردكدىا على آّتمع اؼبدرسي كعلى أدائهم ،كبدأ التداكؿ باألمور اليت
ربتاج إُف إعادة نظر ،إف على الصعيد الفردم أك اعبماعي .من األمور اليت أثارت فضوؽبم كضباسهم
لتطبيقها كالعمل دبوجبها ،كانت تلك اليت يرتبط موضوعها بالعمل التشاركي كسبكُت األفراد ،كإنشاء
فريق عمل متكامل األدكار ،كتوفَت الفرص كي يكوف األفراد قادة يف مواقعهم فيأخذكف مبادرات
أيضا ىو مقاربة التقييم الذايت
تتعلَّق بعملهم الًتبوم التدريسي اؼبباشر .اعبديد الذم لفت انتباىهم ن
كمكونااها بشكل عاـ ،كالتقييم الذايت ألدائهم
التشاركي اليت تعتمدىا األطركحة يف تقييم مدرستهم ّْ
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وشرات اليت توافقوا على مضموهنا .اعترب اؼبشاركوف مقاربة
بشكل خاص ،على ضوء صبلة اؼبعايَت كاؼب ّْ
التقييم اعبديدة اليت َف يعتادكا العمل دبوجب مبادئها ،دبثابة و
خصوصا أنَّو درجت العادة
ربد لقدرااهم،
ن
بعيدا عن
حكما فيهم ،كيكوف ن
تقييما هنائينا ييصدر ن
أف يقيّْمهم آخركف ،كغالبنا ما يكوف تقييمهم ؽبم ن

نموم اؼبستمر ،كعن التطوير.
مفهوـ الدعم الت ٌ

باإلضافة اُف ذلك ،تساعد نتائج األطركحة التجريبيَّة ىذه ببيعدىا اإلصبلحي يف ربديد
خصوصا يف كاقع اؼبدرسة اللبنانيَّة ،كيف تشخيص صعوبات أدائها بالتشارؾ مع اؼبقيَّمُت
مكامن القوة
ن
أنفسهم ،أم أعضاء ؾبتمعها اؼبدرسي ،مستندة إُف اثٍت عشر معيار َّ
جذراها يف كاقع اؼبدرسة احمللي.

َّ
إف اؼبفتاح األساس يف قباح ىذه العمليَّة ىو مشاركة أفراد آّتمع اؼبدرسي مشاركة ماىرة ككاسعة.
لكل و
فرد فيها اغبق كاؼبسوكليَّة كالقدرة
يربدث األطركحة تفاعبلن إهبابينا داخل آّتمع اؼبدرسي ،كذبعل َّ
لكل صوت منهم صدل مسموع .يتكوف لديهم
على ازباذ القرار اؼبناسب كربطو ّٔدؼ التطوير ،ك ّْ
الوعي كالقناعة يف َّ
أف اؼبسألة ال تقتصر على رئيسة اؼبدرسة كقاداها الرظبيُّْت فقط إلحداث التغيَت

معا إلحداث التطوير يف مواقعهم كيف مدرستهم.
التطويرم ،بل يبلك األفراد سلطة ازباذ القرار ن
أيضا ،ديناميكيَّة جديدة يف العمل اإلدارم كالتنسيقي يف اؼبدرسة التجريبيَّة
يربدث األطركحة ن

()Pilot School؛ كيبدأ أفراد آّلس اإلدارم بالتعاكف مع أفراد ىيئة التنسيق بالعمل على توحيد
موحدة للتنظيم السنوم كاألسبوعي كالشهرم ،كلطريقة ربضَت
اؼبنهجيَّة التعليميَّة ،كاعتماد ركائز َّ
الدركس اليوميَّة (.)Lesson Plan Form
ال ىبفى َّ
َّدا،
أف ن
تنظيما ؿبد ن
بعضا من أفراد ىيئة التنسيق يعتمدكف يف أساس عملهم التنسيقي ن

فأضافت األطركحة على هنجهم التنظيمي ناحية العمل التشاركي .بدأ العمل ضمن الفريق الواحد
منسق كاحد من جهة ،على ربويل ؾبموعة اؼبعلّْمُت التابعُت لو إُف فريق عمل تعاكين
التابع ؼبسوكليَّة ّْ
متكامل األدكار ،كاستكمل التعاكف اؼبهٍت ( )Professional Collaborationمن جهة أخرل،
اؼبنسقُت لكشف األمور التعلُّميَّة اؼبشًتكة مع كافة اؼبواد ،كلدرس حيثيَّات توحيدىا
مع باقي ّْ
يدرسوف ،لناحيَّة تطبيق مقاربة
اؼبنسقُت الذين ّْ
أيضا منهجيَّة األطركحة على أداء ّْ
كتطويرىا .أثَّرت ن
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وشرات اؼبطركحة ،فكانت دبثابة قائمة
التقييم الذايت على أدائهم اػباص مستندين إُف اؼبعايَت كاؼب ّْ
شعورا باألمل أف تكسر ىذه اؼبقاربة
للتقييم الذايت .ىذه البوادر اليت ُّ
يتم غبظها أثناء األطركحة تًتؾ ن
التشاركيَّة إف عبهة التقييم الذايت التشاركي أك عبهة القيادة اؼبوزَّعة ،التبعيَّة اليت ربوؿ دكف تطوير
مهارات األفراد الًتبويَّة كالقياديَّة ،كالسَت باؼبدرسة إُف مستول جودة األداء .بعد أف أشرفت األطركحة
كبَتا من
على هنايتها ،ييومل أف يعطي القيّْموف على ُّ
ذبمع اؼبدارس اؼبشًتكة يف األطركحة ،ن
قدرا ن
االىتماـ يف ىذه اؼبرحلة ،كيبدأكا ببناء ثقافة داعمة للتطوير اؼبنشود بطريقة تشاركيَّة كبالتعاكف مع
قاعدة بشريَّة كاسعة.
بناءن على ما تقدَّـ ،كلتحقيق ىدؼ التطوير اؼببٍت على مقاربة التقييم الذايت التشاركي،
موسسة تعلُّميَّة ،كتطوير أدائها دبا يلزـ ،ال َّ
بد من
كإحداث النقلة النوعيَّة يف ربويل اؼبدرسة إُف َّ
توظيف نتائج تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي يف بناء خطة لتفعيل تطوير أداء اؼبدرسة
التطور .يتطلَّب ذلك اعتماد بعض اػبطوات الضركريَّة ،كالتوصيات البلزمة
كمكونااها ،كاستمرار ىذا ُّ
ّْ
لنجاح ىذه اػبربة الًتبويَّة اليت تطرحها األطركحة ،كتشتمل التوصيات عاملُت أساسيَُّت ،يتعلَّقاف

باالرتكاز على؛ األحباث اعبارية حوؿ تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي كأبعاده التطويريَّة من
جهة ،كدبمارسات ىذا النموذج التطويرم اؼببتكر للمدرسة اللبنانيَّة ،من جهة أخرل.
-2

توصيات

قدمو لتصميم كتطبيق األطركحة الذاتيَّة كمبادرة
إنطبلقنا من نتائج األطركحة كالنموذج الذم ت ّْ

تطويريَّة ،كىو مبوذج بىػنىتو بالتعاكف مع أفراد آّموعات اؼبشاركة َّ
كجذرتو يف سياؽ اؼبدرسة اللبنانيَّة
اؼبوجهة للممارسُت كالباحثُت الًتبويُّْت ّٔدؼ
احملليَّة ،نعرض ؾبموعة من التوصيات كاؼبقًتحات َّ
التطوير .ؽبذا تيفصل التوصيات إُف قسمُت رئيسيُّْت:
اؼبوجهة للممارسُت حوؿ تطبيق مقاربة التقييم
أكالن :يتناكؿ القسم األكؿ التوصيات َّ
الذايت التشاركي كأبعاده التطويريَّة .كقد أنتجت ىذه األطركحة صبلة من التوصيات
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ىم ربسُت أدائها
َّ
تتوجو بالدرجة األكُف إُف من َّ
يهمو أمر تطوير اؼبدرسة ،كيشغلو ُّ
كأداء أفراد ؾبتمعها من خبلؿ استخداـ إمكانااها اؼبتوفّْرة لديها.
اؼبهتمُت باألحباث النوعيَّة
ثانينا :يشتمل القسم الثاين على توصيات َّ
موجهة للباحثُت ّْ
كاإلجرائيَّة اؽبادفة للوصوؿ إُف إنتاج معريف َّ
ؾبذر يف السياؽ احمللي ،كمستجيبنا

غباجاتو التطويريَّة من بابو العلمي البحثي.
أ) توصيات ترتبط بالممارسين

تتوزَّع التوصيات اؼبرتبطة باؼبمارسُت إُف ؾبالُت:
التجمع
 .2يتناكؿ آّاؿ األكؿ التوصيات اليت ترتبط بتطوير األداء الًتبوم ؼبدارس ُّ
اؼبشاركة يف األطركحة.
 .0يتناكؿ آّاؿ الثاين التوصيات اليت ترتبط دبوضوع تطبيق التقييم الذايت التشاركي
كأثره على العمليَّة التطويريَّة .كما يلي الئحة ىذه التوصيات:
التجمع المشاركة في البحث
 .1توصيات ترتبط بتطوير األداء التربوي لمدارس ُّ

تنقسم ىذه التوصيات إُف قسمُت:
ككل
 -1يتناكؿ القسم األكؿ التوصيات للمارسُت على مستول ُّ
ذبمع اؼبدارس ٌ
 -2يتناكؿ القسم الثاين التوصيات للمارسُت على مستول اؼبدرسة التجريبيَّة ،كما
يلي الئحة ىذه التوصيات:
ككل
 -1.1توصيات للممارسُت على مستول ُّ
ذبمع اؼبدارس ٌ
ترتبط ؾبموعة التوصيات اآلتية دبوضوع ربقيق اعبودة الًتبويَّة من خبلؿ تطبيق مقاربة التقييم
كربديدا يف
خصوصا،
عموما كيف لبناف
ن
ن
الذايت التشاركي ،كتحد مطركح على اؼبدرسة يف العاَف العريب ن

تتوجو التوصيات مباشرة إُف فريق
اؼبدارس التابعة
للتجمع الًتبوم الذم قبًل اؼبشاركة يف األطركحةَّ .
ُّ
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كلبصو
التجمع الذم يتكفَّل بتحقيق اعبودة
العمل اؼبسوكؿ عن اؼبكتب الًتبوم التابع ؽبذا
ُّ
ُّ
بالتوصيات اآلتية:
للتجمع القرار بوضع اسًتاتيجيَّة عامة
• يتَّخذ القيّْموف على إدارة اؼبدارس التابعة
ُّ
إلحداث التغيَت النابع من حاجة مدارسو ،إنطبلقنا من التقرير الشامل الذم أعدَّتو
األطركحة مع أفراد آّتمع اؼبدرسي عن كضع اؼبدرسة التجريبيَّة ()Pilot School
اغباِف ،الذم أكضح نقاط القوة كنقاط الضعف ،كعرض الفرص اؼبتاحة من أجل
إحداث تطوير حقيقي يف اؼبدرسة هبعلها مبوذجا للتطوير اؼبنطلق من اؼبدرسة لباقي
التجمع ،كمن مثَّ للمدارس يف لبناف.
اؼبدارس يف ُّ
• زيادة قدرة أفراد ؾبتمعااها على التحسُت الذايت عن طريق العمل على توفَت الدعم
البلزـ كاإلمكانات اؼباديَّة لتحقيق اسًتاتيجيَّات اعبودة كالتطوير.
ـبتص يقدّْـ الربامج البلزمة،
التجمع ،إُف مركز
• ربويل اؼبكتب الًتبوم التابع ؽبذا
ُّ
ٌ
كيوفّْر اؼبعلومات الضركريَّة لتحقيق التطوير ،كبناء قراراتو التطويريَّة باالستناد إُف أحباث
علميَّة ،كتدريب أعضاء اؼبكتب الًتبوم على تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي،
للتجمع.
كي يشرؼ بدكره على تطبيقها يف اؼبدارس التابعة ُّ
• مأسسة التطوير النابع من اؼبدرسة عن طريق ربويل دكر اؼبكتب الًتبوم ،كتفويض
أعضائو سلطة متوازنة بُت اؼبركزيَّة كالبلمركزيَّة عبهة صنع القرار ،كعبهة إدارة العمليَّة
لكل مدرسة ،كعبهة تطبيق خطة
الًتبويَّة العامة يف اؼبدارس حبسب اغباجات اػباصة ّْ
التقييم التشاركي اليت تقًتحها األطركحة ،كاإلشراؼ على سَت عملها يف ىذه
اؼبدارس ،فيكوف اؼبكتب الًتبوم اؼبرجع الًتبوم األساسي خبلؿ تطبيق اؼبقاربة
كوف
التقييميَّة ،وبدّْد اعبهة اليت ستقوـ ّٔذا التقييم التشاركي يف اؼبدرسة الواحدة ،كي ّْ
عباف كفوءة لتكوف "الفريق اؼبساعد" على تطبيق عمليَّة التقييم كالسهر على قباحها،
كيدرب أفرادىا كيشرؼ على سَت تطبيق العمليَّة.
ّْ
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• كضع خطط لتوعية أفراد آّتمع اؼبدرسي كغَتىم من اؼبعنيُّْت يف اؼبدارس بطبيعة
التطوير كأىدافو ،كتصميم الربامج التدريبيَّة البلزمة لتحسُت أدائهم ،كتفعيل دكرىم
القيادم كلّّ حبسب موقعو ككفاءتو ،كتوفَت اإلمكانات البلزمة ؽبم لتطبيق مفهوـ
العمل اعبماعي التعاكين يف ما بينهم ،كمبادئ االستقصاء كالبحث اإلجرائي ،كتغيَت
مفهوـ القيادة لدل صانعي القرار ،كتطوير القدرات القياديَّة دبفاىيمها التشاركيَّة
كاؼبوزَّعة.
• ترسيخ ثقافة التعاكف كالتشارؾ بُت أفراد آّتمع اؼبدرسئّ ،دؼ مساعداهم على
إتقاف مهارات التقييم الذايت التشاركي ،كربقيق التطوير البلزـ يف ضوء نتائج تقييم
مدرستهم ،كدعوة أعضاء الفريق اؼبساعد غبمل مسوكليَّة تنفيذ عمليَّة التطوير يف
اؼبدرسة التجريبيَّة ( )Pilot Schoolمن خبلؿ إشراكهم يف كضع خطط تنفيذيَّة
مع أفراد آّتمع اؼبدرسي لتحقيق التطوير ،كتعزيز قدرااهم من خبلؿ منحهم
الصبلحيَّات الضركريَّة اليت سب ّْكنهم من ربسُت األنظمة كاؽبيكل التنظيمي كاؼبمارسات
دبا يتناسب كحاجة اؼبدرسة ،على أف يكونوا مبوذجا وبتذم ّٔم كخبرباهم باقي األفراد
يف اؼبدارس األخرل.
 -1.2توصيات للممارسُت على مستول اؼبدرسة التجريبيَّة ( Pilot

)School
• تكريس كقت أطوؿ يف شرح آليَّات األطركحة الذاتيَّة كخطة عملها للمجموعات
خصوصا يف خبلؿ بناء أدكات التقييم ،كتوسيع عيّْنة أفراد آّتمع اؼبدرسي،
اؼبساعدة
ن

ربديدا األىل كاػبرهبُت.
ن

استنادا إُف نتائج تقييم اؼبدرسة التجريبيَّة ()Pilot School
• تصميم خطط التطوير
ن
اليت أجراها األطركحة مع أعضاء الفريق اؼبساعد فيها ،انطبلقنا من جدكؿ األكلويَّات،
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موشرااها ،كاليت
كمن الدركس اؼبستفادة اليت يشَت إليها تأكيل نتائج تقييم اؼبعايَت ك ّْ
تضمنت:
َّ
 أكالن :موضوع اعتماد منهجيَّة تتناسب مع مفاىيم اؼبأسسة
تصب يف ىذه
( )Institutionalisationكما يتأتى من فبارسات
ُّ
اؼبنهجيَّة.
 ثانينا :تفعيل ركح التضامن ( )Collaborationيف اؼبدرسة ،كتنمية ركح
س اؼبسوكليَّة اعبماعيَّة من خبلؿ سبكُت
التعاكف بُت أفراد ؾبتمعها ،كربفيز ًح ُّ
موحدة
األفراد من اؼبشاركة يف القيادة كصنع القرارات ،كإنشاء صباعة تربويَّة َّ

بأىداؼ مشًتكة.
 ثالثنا :ذبديد مهارات أفراد آّتمع اؼبدرسي باستمرار ،من خبلؿ ربويل
موسسة تعلُّميَّة ( )Learning Organizationحبيث يكوف
اؼبدرسة إُف َّ
التعلُّم اؼبستمر الذايت كاعبماعي ىو الركيزة األساسيَّة فيها ،يقوـ على سياسة

الدعم كاؼبساندة كعلى ُّ
معا كالتقييم اؼبستمر ّٔدؼ النهوض إُف حالة
التفكر ن
التطوير اؼبستمر.

• تفويض الصبلحيَّات على اؼبستول الداخلي يف اؼبدرسة التجريبيَّة ( Pilot

 ،)Schoolكعلى اؼبستول اػبارجي ضمن العبلقات السائدة بُت اؼبكتب الًتبوم
كبُت اؼبدرسة التجريبيَّة ( )Pilot Schoolيف متابعة نتائج األطركحة .كإف كانت
التجمع اؼبشار إليو ،اؼبسوكؿ األكؿ
األطركحة توصي بأف يكوف اؼبكتب الًتبوم يف ُّ
عن تطبيق مقاربة تقييم اؼبدرسة الذايت ،فهذا ال يعٍت َّأهنا تنادم بإشراؼ مركزم
بَتكقراطي متشدّْد ؽبذا اؼبكتب على اؼبدارس التابعة لو .تتماشى ىذه التوصية مع ما
اؼبوسسات التعليميَّة إستقبلليَّة يف
يقدّْمو عاَف الًتبية اليوـ من إذباه متصاعد ؼبنح َّ
داعما.
ازباذ اؼببادرات اليت تليب حاجااها التطويريَّة ،مع إشراؼ وبمل ن
نموينا ن
طابعا ت ٌ
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يندرج مفهوـ اؼبدرسة اليوـ ربت فكرة َّأهنا موقع مستقل قادر على تدبَت شأنو
مهمتو الًتبويَّة ،كىذه االستقبلليَّة يف
الًتبوم يلزمو صبلحيَّات إداريَّة للنجاح يف َّ
اضحا عن أدائها
التدبَت ؽبا مقابل يتمثَّل يف ضركرة أف تقدّْـ اؼبدرسة حسابنا ك ن
التجمع .فبَّا
كل مدارس ُّ
اؼبتكامل ؽبذا اؼبكتب اؼبسوكؿ عن ُّ
تطور النسق الًتبوم يف ّْ
يعٍت إلزاميَّة إرساء مقاربة التقييم الذايت التشاركي اؼبنطلقة من اؼبدرسة نفسها لتقييم
ـبرجااها التعليميَّة كمردكديَّتها الًتبويَّة ،كتقدمي تقارير بنجاح سَت العمليَّة التقيميَّة أك
فشلها.
 .2توصيات ترتبط بموضوع تطبيق التقييم الذاتي التشاركي وأثره على العمليَّة التطويريَّة

للموسسة التعليميَّة َّ
أف ىذه اؼبقاربة
تيظهر األحباث اليت تتناكؿ موضوع التقييم الذايت التشاركي
َّ
ىي دبثابة مدخل لتحسُت األداء الًتبوم يف اؼبدرسة كتطويرىا من الداخل ،إنطبلقنا من معايَت متوافق
عليها .اهدؼ نتائج مقاربة التقييم ىذه إُف ربديد نقطة االنطبلؽ يف بناء سياسات التطوير كتنفيذ
يتبُت من خبلؿ ما سبق أف ال فائدة تيرجى من أم تقييم يينفَّذ ال
اؼبرجوةَّ .
خططها لتحقيق التوقُّعات َّ

تصحح أداء النسق الًتبوم يف اؼبدرسة كتعدّْلو كذبدّْده ليليب حاجات
ّْ
يودم إُف ازباذ قرارات تطويريَّة ّْ
أفراد آّتمع اؼبقيَّم .ؽبذا نوصي دبا يلي:
أوالً :أف يكوف مبوذج التقييم الذايت التشاركي يف اؼبدرسة بديبلن عن كسائل برنامج االعتماد
يليب حاجة اؼبدرسة إُف التطوير.
ك ٌ

ثانيًا :أف ييبٌت تصميم التقييم الذايت التشاركي يف أم مدرسة بالتعاكف مع اعبماعة احملليَّة
فيها ،كوسيلة لتطوير سياسااها الًتبويَّة ،كربسُت فبارسااها التعليميَّة ،كإرساء ثقافة التعلُّم اؼبستمر،
كالنهوض دبواردىا البشريَّة ،كرفع أدائها إُف مستول اعبودة العاؼبيَّة يف التعليم.
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ثالثًا :أف تينشر ثقافة التقييم الذايت التشاركي بُت أفراد آّتمع اؼبدرسي كوسيلة للتطوير من
خبلؿ ّْ
بث اؼبعلومات حوؿ السياؽ اػباص للتقييم ككظيفتو كالغرض من تنظيمو كتطبيقو ،كمن مثَّ
تكوين ىذا التقييم كإجراءات تنفيذه.
موشرات ذات معٌت ؽبم ترتبط بأىدافهم
رابعا :العمل مع أفراد آّتمع اؼبدرسي على تأسيس ّْ
ً

التطويريَّة كألغراض تقيميَّة ،فور جهوز تصميم التقييم ىذا كبرنامج تطبيقو.

خامسا :مواءمة اؼبعايَت اؼبعتمدة عاؼبينا لتطلُّعات آّتمع اؼبدرسي التطويريَّة ،ك ُّ
ذبذرىا يف سياؽ
ً

الواقع احمللي اللبناين بدؿ إسقاطها عليهم.

سادسا :ربقيق ىدؼ ربويل اؼبدرسة إُف ؾبتمع تعلُّمي يرتكز على التعلُّم الذايت اؼبستمر،
ً
متخصصة يف تقدمي ىذه الربامج
جهات جامعيَّة
كعلى العمل التعاكين التشاركي،
خصوصا مع َّ
ّْ
ن
كالتدريب عليها ،كإعادة تنظيم حياة اؼبدرسة الداخليَّة لتوفَت ما يلزـ لتطبيق مفهوـ التعاكف اؼبهٍت

( )Professional Collaborationال سيَّما مقاربة التقييم الذايت التشاركي ؽبدؼ التطوير.
ب) توصيات ترتبط بالباةثين

للتجمع
• إجراء مثل ىذا البحث النوعي اإلجرائي للدراسة الذاتيَّة على ما تبقى من اؼبدارس التابعة ُّ
الذم شارؾ بالبحث ،كمقارنة نتائجها مع نتائج البحث كتنقيح استنتاجات فبَّا يبكن أف
يزيد من دقة النتائج كمصداقيَّتها.
• إجراء أحباث حوؿ طبيعة األثر كمداه الذم تركو استكماؿ الدراسة الذاتيَّة ،كاعتمادىا مقاربة
التقييم الذايت التشاركي على حدكث تغيَت يف األطر اؼبفاىيميَّة التنظيميَّة ،كيف انطبلؽ
مبادرات تطويريَّة لتحويل اؼبدرسة اُف ؾبتمع تعلُّمي.
• إجراء أحباث مقارنة حوؿ تأثَت منهجيَّة التقييم الذايت التشاركي يف ربسُت اإلطار التنظيمي
للتجمع يف سياقات ثقافيَّة كاجتماعيَّة كاقتصاديَّة ـبتلفة.
للمدارس التابعة ُّ
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• إجراء أحباث مقارنة حوؿ تأثَت اعتماد مبادئ "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" على ربسُت عناصر
التجمع ،كمقارنتها دبستول التطوير يف مدارس أخرل َف تعتمد ىذه
النسق الًتبوم يف مدارس ُّ
اؼببادئ.
عددا أكرب من
• توسيع نطاؽ البحث النوعي اإلجرائي حوؿ ذبربة الدراسة الذاتيَّة ،لتشمل ن
اؼبدارس اللبنانيَّة ،كترصد بالتاِف مستول قباح ىذه اؼبقاربة األمَتيكيَّة الصنع يف سياؽ مشرقي
لبناين كعريب.
• إجراء دراسة ربليليَّة تقارف نتائج تطبيق مقاربة التقييم الذايت التشاركي لتطوير اؼبدارس يف
الشرؽ العريب ،مع نتائج تطبيقها يف الدكؿ اؼبتقدّْمة اليت استخدمت ىذه اؼبنهجيَّة كوسيلة
تطويريَّة.
• إجراء دراسة ربليليَّة للتأثَت ( )Impactالذم يوبدثو تطبيق منهجيَّة التقييم الذايت التشاركي
يف تطوير اؼبدرسة من كجهة نظر مديرم اؼبدارس أنفسهم كأفراد اؽبيئة التعليميَّة.
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أسئلة آّموعات اؼبرَّكزة لؤلىل كللخرهبُت

493
496

4

اؼبوشرات اليت يرتبط دليل كجودىا بالتبلميذ
ّْ

498

5

إستبياف التبلميذ

501

تعديبلت "إستبياف التبلميذ" حبسب مبلحظات تلميذ كمعلّْمة من الصف األساسي السادس،
كمن اؼبشرفُت على األطركحة ،كتربيرىا

505

7
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8

دليل اؼبشاىدات اؼبيدانيَّة
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المالةق
أ) مالةق المرةلة األولى من البحث التي ترتبط ببناء المعايير وتكوين ّْ
مؤشراتها
الملحق رقم  1من المرةلة األولى للبحث:
رسالة للمدراس المشاركة في البحث الختيار أعضاء المجموعات المساعدة
حضرة مديرة الثانويَّة احملًتمة،
ربيَّة طيّْبة كبعد.
للتجمع ،كاؼبتعلّْقة بزياريت لثانويَّتكم من أجل إجراء
كجهتها إُف حضرتكم حضرة الرئيسة العامة
عط نفا على الرسالة السابقة اليت َّ
ُّ
البحث ،كاالجتماع بفريق زبتاركنو من اإلداريُّْت كاؼبعلّْمات كاؼبعلّْمُت .اؽبدؼ من اللقاء ّٔم إجراء بعض األحباث األكاديبيَّة
أحضرىا .أرجو من حضرتكم ربديد أعضاء ىذا الفريق ،مع مراعاة اختيارىم كفق اؼبعايَت اآلتيَّة:
الضركريَّة ألطركحة الدكتوراه اليت ّْ
 أف ال يتجاكز عددىم العشرة ،كال يقل عن الثمانيَّة
اؼبدرسُت يف صبيع اؼبراحل التعليميَّة
 أف يكونوا من اإلداريُّْت ك ّْ
 أف ال تقل سنوات خرباهم الًتبويَّة عن اػبمس سنوات
اؼبتحمسُت لتطوير اؼبدرسة
 أف يكوف
مشهودا بنجاحهم يف عملهم ،كأف يكونوا من ّْ
ن

 أف ال يكونوا تقليديُّْت يف أساليبهم التعليميَّة ،كأف يكونوا طاؿبُت إُف التعلُّم كاالستكشاؼ
تدرجوا من التدريس إُف التنسيق فاإلدارة (إذا كجدكا)
 أف يكوف اإلداريُّوف قد َّ
 أف يكوف لديهم الوقت للعمل على ىذا البحث (ساعتاف بعد الدكاـ اؼبدرسي ،للقاء كاحد).
يتم توزيع الئحة دبعايَت "اؼبدرسة الفعَّالة" ( )Effective Schoolعلى أعضاء ىذا الفريق ،يف األسابيع القليلة
س ُّ

يتم االطّْبلع عليها كاإلجابة على األسئلة اؼبطركحة ،كذلك قبل موعد االجتماع الذم سيحدَّد تارىبو مع حضرتكم
القادمة ،حىت ُّ
يف شهر كانوف الثاين من العاـ اعبديد.
مع شكرم كاحًتامي
إسم كتوقيع الباحثة

يف 0222 /22 /22
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الملحق رقم  2من المرةلة األولى للبحث:
رسالة لمسؤوالت المدراس كي تطبعن االستمارة األولى وتوزّْعنها على أعضاء المجموعات
المساعدة

حضرة مديرة الثانويَّة احملًتمة،
ربيَّة طيّْبة كبعد.

عط نفا على ما كرد يف رساليت السابقة بتاريخ  ،0222/22/22كاؼبتعلّْقة دبوضوع إختيار أعضاء الفريق ؼبناقشة معايَت
"اؼبدرسة الفعَّالة" ( ،)Effective Schoolفقد تَّ ربضَت االستمارة كالئحة اؼبعايَت ،ذبدينها ربطنا.
لذا أسبٌت على حضر ً
تك ما يلي:
 طبع كتوزيع االستمارة على أعضاء الفريق اؼبختار بأقرب كقت فبكن.كل ما يتعلَّق
 اختيار شخص من أعضاء الفريق ليكوف الوسيط بيٍت كبُت أعضاء فريقو ،فيتواصل معي لبلستفسار عن ّْباالستمارة ،كتزكيدم بإظبو (ىا) كبرقم ىاتفو (ىا) لتسهيل عمليَّة التواصل.

مالةظة :الرجاء الطلب من أعضاء الفريق ملء االستمارات كإعاداها غبضر ً
تك أك للوسيط ،يف مهلة أقصاىا يوـ األربعاء يف 02
كانوف األكؿ  ،0222على أف أستلمها يوـ اإلثنُت يف .0222/20/06
مع شكرم كاحًتامي
إسم كتوقيع الباحثة

يف 0222/22/03
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الملحق رقم  3من المرةلة األولى للبحث:
قائمة المعايير المبدئيَّة

.1
.2

إنشاء ثقافة مدرسيَّة كاضحة كمًتابطة
تنظيم إدارم كاضح اؼبعاَف

.3

إعطاء األكلويَّة للمتعلّْم/للمتعلّْمة

.4

إختيار منهاج تربوم شامل كمبلئم

.5

كمتنوعة تليب حاجات صبيع التبلميذ
إعتماد طرائق تدريس ناشطة ّْ

.6

تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼ

.7

تطبيق مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة

.8

سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات

.9

تطوير مهٍت مستمر كتعلػُّم مستداـ مبٍت على مفهوـ التعلُّم البنائي

موحد
 .10إنشاء فريق عمل تعاكين َّ
 .11توفَت أبنية الئقة كمبلئمة للتطوير اؼبستمر
 .12تعزيز العبلقة التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كشركاء الًتبية
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الملحق رقم  4من المرةلة األولى للبحث:
إستمارة المعايير المبدئيَّة
مقدمة
اؼبلحة اليت أطلقتها األمانة العامة للمدارس الكاثوليكيَّة يف لبناف،
تَّ اختيار موضوع ىذه األطركحة ذباكبنا مع الدعوة َّ
للتجمع.1
من أجل التطوير كمن أجل تطبيق برنامج اعتماد خاص لضماف اعبودة اؼبدرسيَّة ،كذباكبنا مع ما أطلقو اؼبكتب الًتبوم ُّ

يتناكؿ موضوعها التطوير الًتبوم يف اؼبدارس اػباصة يف لبناف كتصنيفها بػ "الناجحة" ،كف نقا ؼبعايَت تربويَّة عاؼبيَّة ،كبناءن على خربات
و
ؼبستند علمي يلقي الضوء على طريقة من الطرائق اليت
التطوير العاؼبيَّة الناجحة .يف ىذا اإلطار ،ستعمد األطركحة إُف تقدمي اقًت واح

تيسهم أكالن ،يف كضع خطة العمل لتنفيذ مشركع التقييم الذايت للمدرسة ،كبالتاِف ،ربويل ؾبتمعها إُف "ؾبتمع تعلُّم مهٍت"
( ، )Professional Learning Communityتسود فيو ثقافة اؼبشاركة كاغبوار ك ُّ
معا.
التفكر ن

2

َّ
إف ؾبتمع التعلُّم ىذا ىو ؾبتمع تربوم يأخذ بالعبلقات األفقيَّة ،كيهتم بنوعيَّة حياة الفرد التعلُّميَّة ،تلمي نذا كاف أـ معلّْ نما

معا لتطوير البيئة التعلُّميَّة للمدرسة ،كربويل عمليَّة التعلُّم ىذه ،إُف رحلة تستمر مدل
أك إداريِّاَّ .أما أعضاؤه فهم الذين يعملوف ن

اغبياة .من ىناّْ ،
يشكل "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" دعوة ألعضاء اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ،3للدخوؿ يف ذىنيَّة التجدُّد اؼبستمر،
معا ّٔدؼ االنتقاؿ من عمل تربوم منفرد ،إُف عمل تعلُّمي صباعي مشًتؾ (.)Lambert, 2006
ك ُّ
التطور اؼبستداـ ،كالعمل ن

وشرات األساسيَّة لتكوف مبوذجا يف تقييم اؼبدرسة كتطبيق معايَت
عمليِّا ،تقًتح األطركحة الئحة من اؼبعايَت اؼببدئيَّة كاؼب ّْ

اعبودة فيها .ىذه البلئحة اؼبقًتحة ،جديرة بأف تيسهم يف كضع السياسات الًتبويَّة لتطوير اآلداء اإلدارم كالًتبوم كالتعليمي ،كيف
ازباذ القرارات العمليَّة الضركريَّة لتنفيذىا.
ىا ىي البلئحة بُت يديكم؛ ال َّ
موشرات تطبيقيَّة قابلة للقياس كالتقييم من أجل تفعيل فائداها.
بد من ربويلها إُف ّْ
ستفيدكم كال شك ،يف بناء مفاىيم التطوير اليت تتجاكب كخصوصيَّة مدرستكمَّ .أما اؼبقصود من اعتماد "آّموعات اؼبرَّكزة" مع
فريق يبثّْل أعضاء اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ،فهو للكشف عن غٌت خرباتكم حبقيقة كاقعها ،كاستخبلص آّاالت اليت تعكس
نقاط القوة لتثبيتها ،كلفت النظر إُف تلك آّاالت غَت الثابتة ،اليت ربتاج إُف تطوير كربسُت.
َّ
إف أجوبتكم ستدفع باألطركحة كبو اكتشافات مفيدة كشبينة؛ سيصار إُف تنظيمها كربليلها كاالستفادة من فراداها ،إلبراز
اػبَتة أثر أساسي يف بناء اؼبسار
ّْ
موشرات عمليَّة ،قابلة للتنفيذ كالقياس كاعتمادىا كوسائل للتقييم .كىكذا سيكوف عبهودكم ّْ
األفضل لتقييم مدرستكم حبسب حاجتها الفريدة إُف التطوير.
1
ذبمعات اؼبدارس اػباصة يف لبناف
ذبمع من ُّ
 ُّ2
" -ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" :ىو مفهوـ تربوم من مبادئو تطوير اؼبدرسة باستمرار .أطلقه التربوي بٌتر سنجً) ،(Peter Senge, 2000ومن بعده رٌتشارد

دٌفور ) ،(Richard Dufour 2004وهورد وسومرز ).(Hord, & Sommer, 2008
3
 الهٌئات العاملة فً المدرسة هً :المجتمع المدرسً المؤلَّف من :الهٌئة اإلدارٌَّة ،والتعلٌمٌَّة ،والطالبٌَّة ،واألندٌة (الرٌاضٌَّة ،البٌئٌَّة،َّ
والموظفون فً القطاعات األخرى (عاملة الهاتف ،واالستقبال ،عمَّال الصٌانة ،والتنظٌف ،سائقً الباصات ،واألمن ،)...ولجنة
االجتماعٌَّة،)...
األهل ،ورابطة القدامى ،ورابطة أصدقاء المدرسة.
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القسم األول

الرجاء اإلجابة على األسئلة اآلتية (باالمكاف استعماؿ أكراؽ إضافيَّة لئلجابات):
لكً /
لك؟
أ -ما ىو مفهوـ "اؼبدرسة َّ
الفعالة" ( )Effective Schoolبالنسبة ى
___________________________________________________________
ب -ما ىي مواصفات القيادة الناجحة؟
___________________________________________________________
ج -ما ىي مواصفات اؼبعلّْم(ة) الناجح(ة)؟
___________________________________________________________
د -ما ىي مواصفات التلميذ(ة) الناجح(ة)؟
___________________________________________________________
ىػ -ما ىي مواصفات األسلوب التعليمي الناجح؟
___________________________________________________________
قباحا؟
ك -ما ىي مواصفات التطوير اؼبهٍت األنسب كاألكثر ن
___________________________________________________________
ز -ما ىي مواصفات نظاـ التقييم األفضل؟
___________________________________________________________
ح -ما ىي السبل الفضلى اليت تيسهم يف توفَت عبلقات تعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كاحمليط؟
___________________________________________________________

القسم الثاني

أ -الرجاء قراءة اؼبعايَت صفحة  6كما يليها ،كاإلجابة على:
ىل ىناؾ معايَت أخرل ضركريَّة هبب أف تكوف ضمن الئحة اؼبعايَت اؼبطركحة ،كقد أغفل البحث عن ذكرىا؟

ما ىي؟
______________________________________________________

ب  -إنطبلقنا من اػبربة اليوميَّة يف اؼبدرسة ،كمن خبلؿ كاقع مدرستك اغباِف ،الرجاء تدكين اؼببلحظات حوؿ ىذه اؼبعايَت
اؼبخصص
كل معيار ،يف اؼبكاف
َّ
بشكل عفوم ،كدعمها بأمثلة تطبيقيَّة كؾباالت عمليَّة .الرجاء تدكين اؼببلحظات ربت ّْ
للمالةظات العفويَّة مرفقة بأمثلة من المجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة التي تقوم بها.

ج  -ما ىي مصادر اؼبعلومات اغبسيَّة ،يف اغبياة اؼبدرسيَّة اليوميَّة (ملفات األرشيف ،نتائج االمتحانات ،ملفات إداريَّة ،كتربويَّة،
كل معيار ،يف
كأكاديبيَّة ،...،سلوكيات ،...اسًتاتيجيات ،قوانُت  ،)...تيظهر تطبيق ىذه اؼبعايَت؟ (الرجاء تدكين اؼبصادر ربت ّْ

اؼبخصص لػ مصادر المعلومات( ،المقصود :مصادر المعلومات الملموسة والتي من خاللها يمكن تحديد مدى
اؼبكاف
َّ
ُّ
تحقق المعايير في المدرسة مقارنة بالمعايير المطروةة).
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الئحة المعايير المبدئيَّة
-1

إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة

موحدة مكتوبة كمرسومة بوضوح كترابط.
 .4للمدرسة رؤية كمعتقدات كرسالة كاضحة ،كأىداؼ َّ
 .5للمدرسة خطَّة اسًتاتيجيَّة كتدريسيَّة كإداريَّة شاملة ككاضحة.
التفهم ،كالتنظيم ،كالرعاية ،كالتعاكف.
عاما من الثقة ،ك ُّ
جوا ن
 .6توفّْر اؼبدرسة ن
المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
مصادر المعلومات
__________________________________________________
__________________________________________________
-2

تنظيم إداري واضح المعالم

توجو اعبهود كبو التحسُت اؼبستمر ،كالتطوير اؼبهٍت لدل اؽبيئات
 .7للمدرسة خطة اسًتاتيجيَّة ّْ
اؼبوسسة ،تتوافق صبيع أىدافها مع رؤية اؼبدرسة
مبو َّ
العاملة يف اؼبدرسة ،لتفعيل أداء التبلميذ ،ك ٌ
كرسالتها.
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 .8للمدرسة ىيئة إداريَّة تساعد يف إداراها كتقوـ مع القيادة بدرس كتطوير السياسات اؼببلئمة
لرسالة اؼبدرسة كاحتياجااها ،ككضع اػبطط اؼببلئمة ،كرسم األىداؼ اؼبرجوة ،ك ّْازباذ القرارات
اؼببلئمة لتنفيذ رسالة اؼبدرسة كرؤيتها.
 .9للمدرسة ىيئة إداريَّة كاضحة األدكار ،تبلور مع اؽبيئة التعليميَّة السياسة كاإلجراءات العمليَّة
نمو.
للتطوير كال ٌ
تومن حاجات اؼبدرسة الًتبويَّة كاألكاديبيَّة كاللوجستيَّة.
 .10يف اؼبدرسة خطَّة ماليَّة كاضحة َّ
كمفصلة ّْ
المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

مصادر المعلومات

__________________________________________________
__________________________________________________
إعطاء األولويَّة للمتعلّْم(ة)
-3

لكل التبلميذ ،من خبلؿ االنتباه للقواسم اؼبشًتكة كالفركقات
 .11تدعم اؼبدرسة حق التعلػُّم ّْ
الشخصيَّة كاإلختبلفات الفرديَّة ،كتومن َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم.
أف َّ
439

َّ .12
إف اؼبدرسة خبططها ،كبتجهيزااها الًتبويَّة كاألكاديبيَّة كاللوجستيَّة ،كأبنيتها ،كأفراد ىيئااها اإلداريَّة
صبيعا.
مبو التبلميذ ن
كالًتبويَّة كالتعليميَّة كالقطاعات األخرل ،ىي يف خدمة ٌ
مبو التبلميذ العقلي كاعبسدم كالركحي كالنفسي
 .13تعتمد اؼبدرسة
ن
منهاجا تعليمينا كتثقيفينا وبفّْز ٌ
كاالجتماعي.
المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
مصادر المعلومات

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
-4

إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم
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 .14تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة تربويَّة كمنهاجيَّة تعكس التعاكف
كل اؼبراحل اؼبختلفة اليت يبركف ّٔا خبلؿ
ككضوح األىداؼ كالتوقُّعات َّ
اؼبرجوة من التبلميذ يف ّْ
كجودىم يف اؼبدرسة.
مبوىم
تطور التبلميذ ،ي
اؼبقرر ،بطريقة وبفّْز ُّ
 .15تستخدـ اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي َّ
كوبدث توازنا يف ٌ
العقلي كالثقايف كاعبسدم كالركحي كاللغوم كالنفسي كاالجتماعي.
 .16ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة ،كالتكنولوجيا اؼبعتمدة ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع
اػبطط الًتبويَّة ،كتتبلءـ كلُّها مع اؼبنهاج اؼبعتمد ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة.
المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
مصادر المعلومات
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

-5

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ُّ
441

متنوعة كناشطة ،تعتمد مبدأ اؼبساكاة بُت التبلميذ كاإلنصاؼ،
 .17تطبّْق اؼبدرسة طرائق تدريس ُّ
نمو حبسب اإلمكانات اؼبتوفّْرة
كتقدّْر االختبلفات الفردية ،كربثهم على ُّ
التفوؽ كاإلقباز ،كال ٌ
لديهم.
 .18توفّْر اؼبدرسة الوسائل كاؼبوارد التعليميَّة البلزمة ،اليت تدعم طرائق التدريس اغبديثة كالناشطة،
متخصصة ،قادرة على تطبيقها.
كزبتار ؽبا ىيئة تعليميَّة
ّْ
 .19تراعي طرائق التدريس تفاعل التبلميذ كدكرىم الناشط يف عمليَّة التعلػُّم الفردم كاعبماعي،
كتوفر ؽبم فرص الدعم لبلستكشاؼ كلتطبيق اؼبهارات العقليػَّة كاالجتماعيَّة كاألكاديبيَّة
اؼبطلوبة ،كللتعلُّم الذايت اؼبستمر.
المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
مصادر المعلومات

__________________________________________________
__________________________________________________

-6

تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف
442

.20
.21
.22
.23

يف اؼبدرسة نظاـ تقييم يرتكز على التعاكف كالدعم كالتطوير يف تقييم أداء أفراد اؽبيئات العاملة
يف اؼبدرسة.
يف اؼبدرسة نظاـ تقييم كاضح يشتمل صبيع النواحي؛ اؼبمارسات اإلداريَّة ،كؿبتول اؼبناىج
مبو التبلميذ ،كآداء اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة.
الًتبويَّة ،كالربامج التعليميَّة ،كطرائق التدريس ،ك ٌ
ذبمع اؼبدرسة اؼبعلومات كربلّْلها بانتظاـ ،كتقيّْم بشكل تكويٍت ( ،)Formativeمستخدمة
مبوىم ،من مصادر عديدة موثوقة كشرعيَّة.
أدلة ملموسة قابلة للقياس دبا ىبص تعلُّم األفراد ك ٌ
اؼبتنوعة
ُّ
يتم إعداد كتنفيذ خطة ربسُت مبنيَّة على الدالئل كالنتائج اؼبستخلصة من طرائق التقييم ّْ
لتوجيو جهود التحسُت اؼبستمر كالتطوير اؼبستداـ.

المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
مصادر المعلومات
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
-7

تطبيق مفهوم القيادة التعليميَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة

4

 -4مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة :يرتكز مفهوـ القيادة اؼبشًتكة كاؼبوزَّعة على بناء رؤية مشًتكة بُت
أعضاء آّتمع اؼبدرسي الواحد ،كربسُت عبلقات التواصل فيما بينهم .كتعٍت ىذه القيادة مشاركة اؼبرؤكسُت يف صنع القرارات
كل حبسب خرباتو ،كقدراتو ،كليس القائد الرظبي فقط .كيعتمد القائد يف ىذه النظريَّة على
اؼبرتبطة بالعمل الًتبوم كازباذىا ن
معا ،ه
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 .24تتبٌت اؼبدرسة كتطبّْق مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة.
كتعزز تنشئة األفراد على التعاكنيَّة ،كتعتمد برامج تعليميَّة ؿبفّْزة،
 .25تدعم القيادة الثقافة اؼبشًتكةّْ ،
لكل أفراد اؽبيئات العاملة فيها ،كبالتاِف
ّْ
كتشجع عمليَّة التعلُّم اؼبستمر كالتطوير اؼبستداـ ّْ
للموسسة.
َّ

.26
.27
.28
.29

غبث جهود التطوير
للمدرسة نظاـ لئلشراؼ يتَّفق مع رسالتها كمع مفهوـ التعاكف كالدعم ّْ
اؼبستمر فيها.
لدل اؼبدرسة ىيئة إداريَّة أك إستشارية تشارؾ يف اؼبهاـ القياديَّة.
تتوزَّع سلطة القيادة على مستويات عديدة ،كيشارؾ األفراد ،كلّّ من موقعو ،يف قيادة العمليَّة
الًتبويَّة كتطويرىا (.)Active agent
للقيادة اؼبدرسيَّة دكر تعليمي )Instructional Leadership( 5فاعل يف قيادة العمليَّة
التعليميَّة كتوفَت الظركؼ اؼببلئمة لنجاحها.

المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
تفويض بعض من سلطتو للعاملُت معو ،دبا يتناسب كاؼبسوكليَّات اؼبمنوحة ؽبم .كبتعبَت آخر ،ترتكز ىذه النظرية القياديَّة على
البلمركزيَّة ،كتوفّْر نظاـ اتصاالت فعَّاؿ بُت أعضاء اؼبدرسة ،كتستثمر ما لديهم من قدرات إبداعيَّة .ففي ظل القيادة اؼبشًتكة
تصبح اؼبدرسة ؾبتمع متعلّْمُت متعاكنُت ،كيصبح اؼبعلّْموف/اؼبعلّْمات أكثر التز ناما بعملهم ،يديركف شوكهنم بأنفسهم إدارة ذاتية
مهنيَّة فاعلة كمنتجة.
 -5القيادة التعليميَّة ( :)Instructional Leadershipتتبلءـ ىذه القيادة حبسب جوزؼ موريف ( Joseph Murphy,

باؼبوسسة
 ،)1996مع متطلّْبات إدارة "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" ( )Professional Learning Communityأك ما ييعرؼ َّ
التعلُّميَّة ( ،)Learning Organizationاليت ترتكز على التعلُّم الذايت كاعبماعي اؼبستمر بُت األفراد .كيلعب مدير(ة) اؼبدرسة
اؼبدرسُت
معا إُف التطوير كاغبفاظ على استمراريَّتو .كي َّ
تعمد فيها إشراؾ ّْ
دكرا أساسينا يف قيادة أعضاء اعبماعة التعلُّميَّة كي يصلوا ن
ن
ُّ
مبوىم الذايت ،كاالستفادة من التجارب السابقة لنجاح عمليَّيت التعلم كالتعليم ،كمن
معو ،يف رؤية اؼبدرسة اؼبستقبليَّة ،كيشجع ٌ
خبلؿ العمل التعاكين .فينتقل دبمارستو القياديَّة من مرحلة التصحيح إُف مرحلة البناء كالدعم.
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

مصادر المعلومات
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
-8
 .30للمدرسة هنج تشاركي يف ازباذ القرارات ،كدرس اؼبشكبلت.
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.31
.32
.33
.34

للمدرسة الئحة تنظيميَّة مكتوبة ربدّْد اؼبواقع ،كمستويات السلطة ،كالعبلقات بُت األفراد،
كاؼبسوكليَّات بصورة كاضحة تعكس شبكة التعاكف بُت األفراد.
لكل العاملُت باؼبدرسة تصف بوضوح كاجبات اؼبكلَّفُت ّٔا،
توجد توصيفات كظيفيَّة مكتوبة ّْ
كتعكس مفهوـ التشارؾ بُت األفراد.
تتبٌت اؼبدرسة مفهوـ سبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم
مدكنة يف ما يتعلق بتشغيل ،كتعيُت ،كإهناء عمل أفراد اؽبيئات العاملة
لدل اؼبدرسة سياسات َّ
فيها ،تعكس اىتماـ اؼبدرسة بتمكُت العاملُت كدعمهم كتطوير قدرااهم.

المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

مصادر المعلومات

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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-9

تطوير مهني مستمر وتعلـُّم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي

6

Constructivist learning

ىبصص الوقت الكايف كاؼبوارد الكافية
 .35يف اؼبدرسة برنامج شامل لتنمية العاملُت فيها كالتبلميذّْ ،
إلقباز أىداؼ التنمية اليت تستويف حاجااهم.
معا ،ك ُّ
التفكر ،كاؼبشاركة ،كاالكتشاؼ،
 .36يف اؼبدرسة مناخ داعم ّْ
يشجع األفراد على التواصل ن
كالتعلُّم.
 .37يف اؼبدرسة سياسة تطوير مهٍت داعمة إلعداد أفراد اؽبيئات العاملة فيها ،كتدريبهم خارج
اؼبدرسة كداخلها ،كلتحسُت آدائهم ،كي يقوموا بفعاليَّة ،باؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة كاإلداريَّة
كالوظيفيَّة كلّْها.
المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

مصادر المعلومات
__________________________________________________
__________________________________________________
 -6مفهوم التعلُّم البنائي :تعترب ىذه النظريَّة الفرد متعلّْ نما ،يبٍت معرفتو بنفسو كبدعم اآلخرين ،من خبلؿ مركره
باختبارات كثَتة تساعده يف بناء اؼبعرفة الذاتيَّة .كىذه النظريَّة مبنيَّة على فكرة أف األشخاص يتعلَّموف عن طريق

تأسيس اؼبعرفة بشكل فاعل أكثر من التلقي للمعلومات ،إذ يقوموف بأنفسهم بتكوين معلومات ذم معٌت ؽبم،
يربطوهنا دبعرفتهم السابقة كيبنوف عليها .كّٔذا يتحوؿ اؼبتعلّْم من مستهلك للمعلومة إُف منتج ؽبا .أطلق ىذه

ككسعها من بعده فيغوتسكي ( )Lev Semyonovich Vygotskyالذم
النظريَّة جاف بياجيو (َّ ،)Jean Piaget
رَّكز على أنبيَّة إعادة بناء الفرد ؼبعرفتو من خبلؿ التفاكض االجتماعي مع اآلخرين.
447

-1.

موةد
إنشاء فريق عمل تعاوني َّ

 .38يف اؼبدرسة بيئة عالية التحفيز ،كمناخ تعاكين مناسب للعمل اعبماعي ،يقوداف رؤية اؼبدرسة
اؼبوحدة ،كرسالتها كأىدافها اؼبشًتكة يف عمليَّة التعليم كالتعلػُّم.
َّ
تشجع أنظمة اؼبدرسة كضوابطها أفراد اؽبيئات العاملة فيها على تطبيق مفهوـ التضامن كالعمل
ّْ .39
الفريقي اعبماعي كالتعلُّم اؼبستمر.
معا مسوكليَّة تعلُّم صبيع التبلميذ كقباحهم.
 .40ربمل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ن
المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
مصادر المعلومات
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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 -11توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر
 .41تستويف اؼبباين قوانُت البناء كلَّها كمعايَت السبلمة كالصحة كاألماف كالنظافة اؼبعًتؼ ّٔا.
تسهل تطبيق اؼبنهاج
اؼبتنوعة مساحات كاسعة ّْ
 .42توفّْر اؼبباين كاألماكن كاألجهزة السليمة اآلمنة ك ّْ
لكل اؼبوجودين يف اؼبدرسة.
اؼبعتمد ،كربقيق أىداؼ التطوير اؼبستمر ،كتقدمي اػبدمات اؼبطلوبة ّْ
نمو
 .43توفّْر اؼبباين كاألماكن كالتجهيزات شبكة نشاطات ُّ
متنوعة كغنيَّة ت ّْ
كوف بيئة ربفّْز التعلُّم كال ٌ
لدل أفراد اؽبيئات اليت َّ
تتشكل منها اؼبدرسة.
المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
مصادر المعلومات
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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-12

تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركاء التربية

خرهبيها ،كأكلياء تبلمذاها ،كآّتمع العاـ كاػباص ،كأفراد اؽبيئات العاملة فيها
 .44ترل اؼبدرسة ّْ
كل
نمو التبلميذ كتدعمهم يف ّْ
شركاء معها يف الًتبية ،تولّْف معهم صباعة تربويَّة كاحدة اهتم ب ٌ
آّاالت ،كتعمل على تطوير اؼبدرسة من جوانبها كافة.
تتضمن
 .45للمدرسة خطة اسًتاتيجيَّة ،تنطلق من مبدأ إشراؾ األىل كآّتمع يف اغبياة اؼبدرسيَّةَّ ،
طرائق ـبتلفة للدعم كالتفاعل البنَّاء ،كالتواصل اؼبستمر معهم ،تضمن استمراريَّة التطوير لدل
التبلميذ.
مبو التبلميذ كتعلُّ ًمهم يف اؼبدرسة ،كيف
 .46تيسهم اؼبدرسة بالتعاكف مع األىل كآّتمع بدعم سياسة ٌ
البيت ،كيف آّتمعّٔ ،دؼ إعدادىم ؼبواطنيَّة منتجة صاغبة كمسوكلة.
المالةظات العفويَّة والمجاالت العمليَّة واألمور التطبيقيَّة
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

مصادر المعلومات

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
الرجاء تسليم االستمارة لإلدارة بموعد أقصاه يوم األربعاء في  21كانون األول 2.11
شكرا لتعاكنكم
ن
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الملحق رقم  5من المرةلة األولى للبحث:
إستمارة المعايير النهائيَّة (أو ملخَّص آراء أعضاء المجموعات المساعدة من المدارس الخمس)
حضرة الزمبلء كالزميبلت األعزاء يف ثانوية _________________________________،
ملخص ما قيل يف اؼبعايَت من اؼبدارس اػبمسة اؼبش ًًتكة يف األطركحة ،أرجو من حضرتكم ربديد مواقفكم منها ،كالقوؿ ما إذا كانت
بُت يديكم َّ
تعكس تطلُّعاتكم؟ كىل ىي مواصفات ضركريَّة للمدرسة الناجحة بشكل عاـ؟
أك موافق جزئينا.
أك ال لست مواف نقا،
ربديد اإلجابة بوضع إشارة يف خانة :موافق نعم،
كما كباإلمكاف إضافة تعليقات ،أك مبلحظات ،أك إقًتاحات ،أك تصحيحات ،أك إلغاءات.
موشرااها ،بل ربديد رأيكم دبدل أنبيَّة كجودىا ضمن مواصفات "اؼبدرسة
 :NBليس اؼبطلوب تقييم ما إذا كانت اؼبدرسة تطبّْق ىذه اؼبعايَت ك ّْ
الفعالة" (.)Effective School
َّ

شكرا جزيالً لتعاونكم
ً

موافق

المعايير

نعم

أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
كتفوقهم.
 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة ،كرسالة دينيَّة منفتحة ،تسهم يف قباح تبلميذىا ُّ

 -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة كتربويَّة تقوـ على التعاكف كالتنظيم كالتنسيق
التفهم.
ك ُّ
تسهل التواصل بُت األفراد كاألقساـ ،كتنظّْم عملهم
 -3للمدرسة رؤية قابلة للتطبيق كمعلنة للجميع ّْ
اعبماعي.

تومن اؼبدرسة بيئة إجتماعيَّة آمنة للتبلميذ يشعركف فيها باألماف كاالستقرار كالتعاكف كاؼبساندة كالدعم
ّْ -4
من أقراهنم كمن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة فيها.
التفهم ،كالتنظيم ،كالرعاية ،كالتعاكف.
عاما من الثقة ،ك ُّ
جوا ن
 -5توفّْر اؼبدرسة ن
 -6يف اؼبدرسة جو إهبايب إجتماعي كنفسي كجسدم آمن.

معا ،ك ُّ
التفكر ،كاؼبشاركة ،كاالكتشاؼ ،كالتعلُّم.
 -7يف اؼبدرسة مناخ داعم ّْ
يشجع األفراد على التواصل ن

 -8يعمل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاألىل جبو عائلي يتميَّز بالثقة كاإلنتماء كالرعاية كاؼبهنيَّة كالتفاىم
التطور.
كالتعاكف كالتنظيم ّْ
يودم إُف قباح العمل الًتبوم كاستمرار ُّ
 -9للمدرسة معتقدات كرسالة كاضحة ،كأىداؼ مبنيَّة على ىذه اؼبعتقدات.
ؾبهزة لتحقيقو.
دبكونااها مع النجاح كىي َّ
 -10تتآلف بيئة اؼبدرسة ّْ

األخوة.
َّ -11
تتبٌت اؼبدرسة قيم كاضحة تشمل :احملبة كاغبريَّة كالعدالة كحب الوطن ك َّ
قيما تساعد التبلميذ على االلتزاـ بالبلعنف كبقبوؿ اآلخر اؼبختلف كسيلة للتواصل
 -12تنشر اؼبدرسة ن
كالتعاكف يف اؼبدرسة كيف آّتمع.
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ال

جزء

تتبٌت اؼبدرسة معايَت "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" كتطبّْق مبادئو.
َّ -13
 -14تعتمد اؼبدرسة معايَت تعليميَّة شاملة ككاضحة.

 -15ربدّْد اؼبدرسة أىدافها مسب نقا كتضع آليات عمل ككسائل ناجعة لتحقيقها.

وبوؿ األفراد الرؤية كاؼبعتقدات كاألىداؼ إُف عمليَّات كإجرائيَّات تربويَّة كتعليميَّة شاملة.
ّْ -16

كحس
 -17تتبٌت اؼبدرسة مهارات التواصل ،كالعمل الفريقي ،كاؼبشاركة ،كالثقة ،كالتعاكف ،كركح اعبماعة َّ
تعزز العمل التعاكين يف ما بُت أفرادىا.
اؼبسوكليَّة ،اليت ّْ
كبالتصرؼ حبسب معايَت
 -18يلتزـ صبيع اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ بتطبيق النظاـ الداخلي
ُّ
سلوكيَّة كاضحة كؿبدَّدة كمعلومة.

 -19تأخذ اإلدارة بآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىل ،غبل اؼبشكبلت كربسُت أكضاع التبلميذ األكاديبيَّة.
ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
 -1للمدرسة ىيئة إداريَّة تقوـ مع القيادة بدرس كتطوير السياسات اؼببلئمة لرسالتها كاحتياجااها ،ككضع
اػبطط اؼببلئمة ،كرسم األىداؼ اؼبرجوة ،ك ّْازباذ القرارات اؼببلئمة لتنفيذ رسالة اؼبدرسة كرؤيتها.
 -2يضم آّلس اإلدارم يف اؼبدرسة ،رئيس(ة) اؼبدرسة ،كمسوكِف(ات) األقساـ ،كفبثلُت عن ىيئة التنسيق،
كعن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،كالدائرة اؼباليَّة ،كعن الصيانة ،كعبنة األىل ،كعن اؼبوظَّفُت ،كعن رابطة
كل منهم يف صنع القرار حبسب
القدامى كأصدقاء اؼبدرسة ،كلكل منهم دكره اػباص كالواضح ،كيشارؾ ه
موقعو.
 -3يف اؼبدرسة دائرة تنظّْم اؼبوارد البشريَّة كفق سياسات إداريَّة علميَّة.
 -4تعتمد دائرة اؼبوارد البشريَّة صبلة مفاىيم علميَّة ،كأسس إجتماعيَّة كإنسانيَّة متكاملة ،كمعايَت تربويَّة
كإداريَّة كاضحة مكتوبة كمعلنة تعتمدىا يف قبوؿ اؼبرشحُت اعبدد للعمل الًتبوم أك للصرؼ من الوظيفة
ترتكز على األىليَّة كالكفاءة.

لكل العاملُت باؼبدرسة تصف بوضوح كاجبات اؼبكلػَّفُت ّٔا ،كتعكس
 -5توجد توصيفات كظيفيَّة مكتوبة ّْ
مفهوـ التشارؾ بُت األفراد.
 -6تتوزَّع اؼبهاـ اإلداريَّة كالصبلحيَّات حبسب االختصاصات كاألدكار كتتكامل يف ما بينها.

 -7تفويض الصبلحيَّات كاألدكار كسبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم كاضح كمعلوـ من اعبميع.

يتجسد التنظيم اإلدارم العاـ الواضح اؼبعاَف يف النظاـ الداخلي الذم وبدّْد مهاـ الفريق اإلدارم
َّ -8
كالًتبوم بدقَّة كييظهر أدكارىم اؼبتكاملة.

 -9يضع أفراد آّلس اإلدارم اػبطط كالسياسات الًتبويَّة ،كينفّْذ اإلجراءات اإلداريَّة اؼبقًتحة لتطبيق
اػبطط ،كيتابع تنفيذ القرارات ،كيقيّْم إمكانيات اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة ،كالتبلميذ ،كاؼبناىج ،كأداء اؽبيئات،
كالتقارير الفصليَّة كالسنويَّة.
توجو اعبهود كبو التحسُت اؼبستمر ،كالتطوير اؼبهٍت
 -10للمدرسة خطة اسًتاتيجيَّة عمليَّة تطبيقيَّة مبلئمة ّْ
اؼبوسسة ،تتوافق صبيع أىدافها مع رؤية
مبو َّ
الدائم لدل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ،لتفعيل أداء التبلميذ ،ك ٌ
اؼبدرسة كرسالتها كزبدـ قيمها.
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كل سنة ،تيػتَّخذ
 -11تيدرس اػبطة االسًتاتيجيَّة السنويَّة (اؼبشركع اؼبدرسي) يف آّلس اإلدارم يف بداية ّْ
القرارات اؼبرتبطة بتنفيذىا ،كتقيَّم يف هناية العاـ الدراسي لتطويرىا كإلعادة تصويب أىدافها.
تومن كلَّ اغباجات
 -12تضع اؼبدرسة خطة ماليَّة َّ
مفصلة تنسجم مع رؤيتها الًتبويَّة كخطَّتها االسًتاتيجيَّةّْ ،

كتنسق اؼبصركؼ كفق ميزانيَّة ماليَّة سنويَّة كاضحة تسهم بدعم كتطوير
األكاديبيَّة كاللوجستيَّة اؼبطلوبةّْ ،
اؼبستول األكاديبي كالًتبوم كاللوجسيت.
كبصحتهم اعبسديَّة
أمورا تفصيليَّة تتعلَّق بسبلمة التبلميذ (يف الباصات مثبلن ،)...
َّ
 -13تلحظ اػبطة اؼباليَّة ن
كالغذائيَّة (يف الكافيًتيا مثبلن  ،)...كتطويرىم الرياضي (نوادم رياضيَّة ،مبلعب ،كمسبح.)...
 -14تلحظ اػبطة اؼباليَّة اغبسومات اؼبفركضة بالًتابط مع كاقع اؼبدرسة التمويلي كاإلنفاقي ككضع األىل
االقتصادم.

كوف سياسات ماليَّة كآليات مبلئمة للتطوير على خلفيَّة منافسة "السوؽ الًتبوم" إلنتاج تعليم جيّْد،
 -15ت ّْ
كتربية جبودة عالية.
 -16تعتمد اإلدارة اآلليات كالوسائل الضركريَّة لتكتشف نقاط القوة لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة
اؼبوسسة كربسُت أداء التبلميذ.
مبو َّ
كنقاط الضعفّْ ،
كتوجو اعبهود من خبلؿ دكرات تدريبيَّة تيسهم يف ٌ
باؼبقررات،
ّْ -17
يوزع آّلس اإلدارم اػبطة على أفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة ،كيراقب مدل اإللتزاـ َّ
كيسهر على تنفيذىا ضمن اؼبهل احملدَّدة.
توحد اإلدارة ،بالتعاكف مع أعضاء اؽبيئة التعليميَّة ،األىداؼ اؼبنبثقة من الرؤية كالتخطيط االسًتاتيجي
ّْ -18
لتسهيل عمليَّة تطبيق اعبودة.
كيسهل التعاكف بُت األفراد كيفسح ؽبم يف آّاؿ للمشاركة بالقرارات.
يشجع ؾبلس اإلدارة اؼببادراتّْ ،
ّْ -19
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم(ة)
 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم.
أف ٌ

 -2التبلميذ ىم ؿبور كىدؼ كأساس العمليَّة التعليميَّة كالتعلُّميَّة ،ىم مشركع تثقُّف مستمر ؼبدل اغبياة،
دبكونااها حوؿ شخصهم كحوؿ تعلُّمهم ،كىي خبدمة
تعاملهم اؼبدرسة كإنساف ذم قيمة ّْ
حبد ذاتو ،كتدكر ّْ
قباحهم.
لكل التبلميذ ،من خبلؿ االنتباه للقواسم اؼبشًتكة كالفركقات الشخصيَّة
 -3تدعم اؼبدرسة حق التعلػُّم ّْ
كاإلختبلفات الفرديَّة.
لكل التبلميذ كتومن َّ
كل من يطأ عتبة بأّا
أف بإمكاهنم التعلُّم ،لذلك تستقبل َّ
 -4تدعم اؼبدرسة حق التعلُّم ّْ
كتومن ؽبم اػبدمات الًتبويَّة كالتعليميَّة كالثقافيَّة كاللوجستيَّة اليت
باختبلؼ حاجااهم (اإلعاقات اعبسديَّة)ّْ ،
مبوىم اؼبتكامل ،كتعمل على قباحهم فردينا كصباعينا كتلحظ الفركقات الفرديَّة لديهم.
تسهم يف ٌ

كل الفرص
تنمي اؼبنهاجيَّة اؼبعتمدة اؼبسوكليَّة الذاتيَّة لدل التبلميذ كربثَّهم للقياـ بواجبهم كاالستفادة من ّْ
ٌ -5
اؼبتاحة ؽبم للتعلُّم اؼبستمر كالنجاح.
بث لديهم الرغبة يف التعلُّم لتصَت العمليَّة الًتبويَّة متعة كإفادة
كتطورىا ،كت ُّ
 -6ربفّْز ذكاءات التبلميذ اؼبختلفة ّْ
ؽبم.
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 -7تعمل اؼبدرسة خبططها الًتبويَّة كاألكاديبيَّة على تطوير مهارات التبلميذ ،أفر نادا كصباعات من خبلؿ :أ)
اػبطط الًتبويَّة اليت تراعي الفركقات الشخصيَّة كاإلمكانات كالقدرات لديهم ،ب) كطرائق التعلُّم كالتعليم
تنمي األبعاد الفكريَّة كاإلنسانيَّة
اؼبتنوعة كالشاملة ،ج) أنشطة داعمة كأعماؿ صباعيَّة ّْ
مبوىم ّْ
اؼببلئمة غباجات ٌ
كالركحيَّة كاعبسديَّة لديهم.
كتطور
ّْ -8
كل اإلمكانيَّات اؼبتوفّْرة لديها كلدل أعضاء ىيئااها التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُتّْ ،
تسخر اؼبدرسة َّ
مبو التبلميذ الشامل بالتعاكف مع األىل.
قدرااهم اؼبهنيَّة ػبدمة ٌ

متخصص كأفراد اؽبيئات اإلداريَّة كاألكاديبيَّة كالًتبويَّة كالصحيَّة كالنفسيَّة كالركحيَّة
 -9تتعاكف مع فريق عمل
ّْ
كاألىل ،لدرس حاالت التبلميذ اػباصة كإرشادىم أكاديبينا كاجتماعيِّا كسلوكينا كنفسينا كركحينا كصحينا،
كتعمل معهم كفق برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة غباالاهم.
تعليما نوعيِّا يليب حاجااهم التعليميَّة
 -10توفّْر القيادة التجهيزات اللوجستيَّة كاألكاديبيَّة اليت تقدّْـ للتبلميذ ن
اػباصة ،كتربية جيّْدة ربقّْق ؽبم األىداؼ الًتبويَّة العامة.
كؾبهزة لوجستينا لًتاعي مستويات االختبلؼ
ربوؿ بيئتها إُف بيئة حياة ،كبيئة تعليميَّة ؿبفّْزة ،كآمنةَّ ،
ّْ -11
لدل التبلميذ.
د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم
متطور كمتحرؾ يتأقلم مع الضركرات العلميَّة كاغباجات
 -1تدعم اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي دبنهاج تربوم ّْ
الًتبويَّة كالتحسينات التكنولوجيَّة اؽبادفة.

مبو التبلميذ العقلي كالنفسي كاعبسدم
 -2تعتمد اؼبدرسة
منهاجا ُّ
ن
متنو نعا تربوينا كتعليمينا كتثقيفينا كفنينا وبفّْز ٌ
كالركحي كاالجتماعي.
 -3ينقسم اؼبنهاج اؼبعتمد إُف قسمُت :أ -ثقافة اؼبادة التعليميَّة :كىي توظيف مادة التدريس يف إنتاج ثقافة
أدبيَّة كإجتماعيَّة عمليَّة كتطبيقيَّة تتعدل حدكد اؼبنهاج النظرم ،كتساعد على تنمية الذكاء كاؼببلحظة
نمو
كالتحليل .ب -ثقافة اؼبواد الرديفة :كالرياضة مثبلن ،اليت تسهم يف إنتاج التوازف النفسي للتبلميذ كال ٌ
فرصا الكتشاؼ اؼبواىب.
الفكرم كاعبسدم ،كتوفّْر ن
التطور عقلينا كجسدينا كثقافينا كنفسينا كاجتماعينا كركحينا.
اؼبقرر التبلميذ على التعلُّم ك ُّ
 -4وبفّْز اؼبنهاج َّ
نمو التبلميذ األكاديبي ،كقدرات ضركريَّة لتكامل شخصيَّتهم
 -5تلحظ مواد اؼبنهاج مهارات أساسيَّة ل ٌ
اإلنسانيَّة.

 -6ترسم اؼبدرسة خطة تربويَّة تعليميَّة تعمل على تكامل عناصر اؼبنهاج الرظبي كتربط ؿبتول مواده حباجات
التبلميذ كاىتمامااهم اغبياتيَّة كاالجتماعيَّة ككاقعهم األكاديبي.
كتومن ؽبم النجاح يف اإلمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.
 -7اهدؼ اػبطة الًتبويَّة كتساعد التبلميذ ّْ
اؼبرجوة من
 -8تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة تربويَّة كمنهجيَّة تعكس التوقُّعات َّ
كل اؼبراحل اؼبختلفة اليت يبركف ّٔا خبلؿ كجودىم يف اؼبدرسة.
التبلميذ يف ّْ
يتم بناؤىا من خبلؿ إجراءات تشمل :التعاكف كالتخطيط بُت أفراد
 -9تنظّْم اػبطة صبيع مواد اؼبنهاج ك ُّ
اؽبيئات ،لتحديد األىداؼ ،كإختيار الكتب اؼبناسبة ،كتقسيم اؼبنهاج إُف حصص تدريسيَّة تتوزَّع على أياـ
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تطور التبلميذ ،كمناقشة األفكار اعبديدة اؼبتعلّْقة ّٔذا آّاؿ ،كتطبيق
العاـ الدراسي حبسب حاجات ُّ
األىداؼ اؼبرجو ربقيقها يف الصف ،كتقييمها.
تعزز تطبيقها كتلحظ التفاعل اإلهبايب كالعلمي
 -10تستعمل اػبطة الطرؽ كالوسائل كاألنشطة الداعمة اليت ّْ
اؼبتغَتات السريعة كاالذباىات العاؼبيَّة ،لتحقّْق أىداؼ اؼبنهاج.
مع ّْ
بكل أبعاده.
 -11تلحظ اػبطة طرائق تقومي كاضحة كشاملة للمنهاج ّْ

 -12ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة كالتكنولوجيا ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع اػبطط الًتبويَّة
اؼبقرر ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة لتليب حاجات التبلميذ التعلُّميَّة .كتعكس
اؼبعتمدة ،كتتبلءـ كلُّها مع اؼبنهاج َّ
موحدة.
يتم ذلك كفق معايَت تربويَّة كاضحة َّ
طريقة اختيار الكتب التعاكف كالتتابع بُت اؼبراحل كاألقساـ ،ك ُّ

كتطور أجهزاها (كومبيوترWhite Board /Active ،
 -13تستعمل اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة ّْ
 )Boardلتنمية مهارات اإلبداع كاالبتكار لدل التبلميذ ،كتتبلءـ مع اؼبنهاج الرظبي اؼبعتمد كتسهم يف
ربقيق أىدافو كتوقُّعاتو ،كتتكامل معو.
ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -اعتماد رطرائق تدريس ناشطة ُّ

متنوعة كناشطة.
 -1تطبّْق اؼبدرسة طرائق تدريس ُّ

كتتطور دبا يتبلءـ مع حاجات التبلميذ كخصوصيَّااهم.
 -2تتعدَّؿ الطرائق َّ
كتفوقهم كقباحهم يف اغبياة كليس فقط يف االمتحانات
 -3ربقّْق الطرائق األىداؼ األساسيَّة :تعلُّم التبلميذ ُّ
الرظبيَّة.
حب التعلُّم كاالكتشاؼ.
ّْ -4
تفعل اؼبدرسة العمل اؼبختربم الذم وبفّْز لدل التبلميذ ٌ
 -5تستفيد اؼبدرسة من نتائج األحباث كالتقارير كاػبربات اؼبنشورة يف ىذا آّاؿ عرب اإلعبلـ كاإلنًتنت
لتطوير كسائل التدريس لديها.
كتوجو
 -6تعتمد طرائق التدريس مبادئ النظريَّة "االجتماعيَّة البنائيَّة" ،فتنظّْم األىداؼ ّْ
لتسهل ربقيقهاّْ ،
كتشجع التعلُّم من األخطاء ،كاالكتشاؼ،
التعلُّم من خبلؿ إدخاؿ حاالت كاقعيَّة إُف عاَف الصفّْ ،
كتتكامل اؼبعلومات لبناء اؼبعرفة ،بذلك ىبرج اؼبتعلّْم(ة) من التقوقع الذايت إُف العمل اعبماعي.

 -7تراعي طرائق التدريس فركقات التبلميذ الفرديَّة ،كتكشف قدرااهم كتليب حاجااهم الفرديَّة كاعبماعيَّة.
مبوىم حبسب إمكانااهم ،كتراعي
 -8ربث طرائق التدريس التبلميذ على ُّ
التفوؽ كاإلقباز ،كتعمل على ٌ
االختبلفات الفرديَّة ،كتعتمد اؼبساكاة كاإلنصاؼ.
تطور الطرائق إمكانات التبلميذ الفرديَّة كقدرااهم األكاديبيَّة ،كربثُّهم على اؼبشاركة يف عمليَّة التعلُّم
ّْ -9
كتطور لديهم مسوكليَّة تعلُّمهم الذايت ،كتساعدىم على تطبيق مهارات التقييم الذايت اؼبستمر.
ّْ

تدرب الطرائق الناشطة التبلميذ على اعتماد البحث يف التعلُّم الفردم كاعبماعي كمشاركة آّموعة
ّْ -10
باالكتشافات اعبديدة.
كتفعل دكرىم الناشط يف عمليَّة التعلػُّم الفردم كاعبماعي،
 -11ربفّْز طرائق التدريس تفاعل التبلميذ ّْ
كاالشًتاؾ يف شرح الدرس ،كتوفر ؽبم فرص الدعم لبلستكشاؼ كلتطبيق اؼبهارات العقليػَّة كاالجتماعيَّة
كاألكاديبيَّة اؼبطلوبة.
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كل كسائل اإليضاح التعليميَّة كمستندات عديدة كلوازـ مطلوبة تتناسب كحاجة التبلميذ
 -12توفّْر اؼبدرسة ٌ
كتسهل عمليَّيت التعليم كالتعلُّم (كدليل اؼبعلّْم كمراجع جديدة تتناكؿ ؿباكر حديثة كمواضيع مهمة ،كاألقراص
ّْ
َّ
اؼبتنوعة ،كاؼبعارض الفنيَّة كالعلميَّة كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة كاؼبختربات.)...
اؼبدؾبة ّْ
متخصصة كمثقَّفة كخبَتة كمطَّلعة على جديد مهنتها ،كقادرة على تطبيق
 -13زبتار اؼبدرسة ىيئة تعليميَّة
ّْ
اؼبتنوعة إلقباح عمليَّة التعليم.
طرائق التدريس اغبديثة الناشطة ك ّْ
ُّ -14
ربد اؼبدرسة من عدد التبلميذ يف الصفوؼ دبا يتناسب كتطبيق طرائق التدريس الناشطة.
كل التبلميذ.
مشوقة تراعي ُّ
 -15يعتمد أفراد اؽبيئة التعليميَّة أساليب ّْ
التطور لدل ٌ

ربرر التبلميذ من الكتاب كالتلقُت.
 -16يعتمد أفراد اؽبيئة التعليميَّة أساليب مبتكرة ّْ

كيشجعوف
 -17يتَّخذ أفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة اإلجراءات البلزمة كيوفّْركف الظركؼ للعمل الفريقيّْ ،
التفاعل البنَّاء يف الصف.
يوزع أفراد اؽبيئة التعليميَّة التبلميذ حبسب مستواىم األكاديبي يف الصف ،كيعتمدكف طرائق التدريس
ّْ -18
اؼبناسبة ؽبم.
و-تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف
 -1تقيّْم اؼبدرسة صبيع النواحي كفق معايَت كاضحة.

دبكونااها البشريَّة كالتنظيميَّة
كل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاؼبمارسات اإلداريَّة ّْ
 -2يطاؿ نظاـ التقييم َّ
كالتبلميذ كالعناصر الًتبويَّة كفق مواصفات كاجبااهم اؼبنوطة بوظائفهم كمواقعهم.
اؼبتنوعة.
 -3تنتدب اؼبدرسة القيّْمُت على التقييم من ذكم اػبربة يف تطبيق كسائل التقييم ّْ

متنوع لقياس أداء اؼبتعلّْم ( Initial,
 -4ذبمع اؼبدرسة اؼبعلومات كربلّْلها بانتظاـ ،كفق نظاـ تقييمي ّْ

 ،)Formative, Summativeكالتقييم الشفوم العاـ كاؼببلحظات يف االجتماعات العامة كاؼبناقشات،
كالتقييم الشفوم اػباص يف لقاءات فرديَّة كذلك لتقييم األداء التعليمي كالسلوكي ،مستخدمة أدلة ملموسة
مبوىم ،من مصادر عديدة موثوقة كشرعيَّة.
قابلة للقياس دبا ىبص تعلُّم األفراد (أفراد اؽبيئات كالتبلميذ) ك ٌ

ُّ -5
نظاما متكامبلن للتقييم بالتشارؾ مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة كتتَّخذ القرارات اؼبناسبة
تعد اللجنة الًتبويَّة ن
لتحديد معايَت تقييم التبلميذ.
 -6يعتمد نظاـ التقييم خطة كاضحة كمتسلسلة اؼبراحل تكشف نقاط الضعف كالصعوبات ،كمكامن القوة،
تودم إُف كضع خطة عبلجيَّة ؿبدَّدة.
ّْ
اؼبتنوعة لتوجيو
ُّ -7
يتم إعداد كتنفيذ خطة ربسُت مبنيَّة على الدالئل كالنتائج اؼبستخلصة من طرائق التقييم ّْ
جهود التحسُت اؼبستمر كالتطوير اؼبستداـ.

 -8يرتبط نظاـ التقييم بربامج دعم على كافة اؼبستويات ،تعمل على ربسُت األداء كتطويرىا كليس "اغبكم
باإلعداـ" كيأخذ باالعتبار الظركؼ كاغباالت اػباصة.
التنوع
 -9يرتكز التقييم على التطوير كدعم القدرات لدل األفراد ،كيقوـ على :الوضوح كالصدؽ ك ُّ
كالتواصل ،كمعايَته معلنة للجميع ،كيرتبط برسم خطط التحسُت كالتطوير إرتباطنا كثي نقا.
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 -10يلي التقييم برامج عبلجيَّة مبتكرة كجديدة للذين يعانوف صعوبات يف التعلُّم ،كبرامج رائدة لرعاية
اؼبتفوقُت.
ّْ
كل نواحي
 -11يرتكز نظاـ تقييم التبلميذ ليس فقط على نتائج االختبارات كاالمتحانات بل يشتمل َّ
شخصيَّتهم كحيااهم.
 -12يرتبط نظاـ التقييم بربنامج ربفيزم يدفع أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة إُف ربسُت أدائهم.
 -13تقيّْم اؼبدرسة الربامج التعليميَّة ،كطرائق التدريس باستمرار.

ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة

 -1تتبٌت اؼبدرسة كتطبّْق مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة.

 -2تطبّْق اؼبدرسة مفهوـ القيادة التعليميَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة فتتشارؾ مع أفراد اؽبيئات العاملة فيها
يف التخطيط كالتنظيم كالتطوير كصنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل الًتبوم.
 -3لدل اؼبدرسة ىيئة إداريَّة أك استشارية تشارؾ يف اؼبهاـ القياديَّة.
 -4تتمثَّل القيادة اؼبشًتكة يف إقامة العبلقات اإلنسانيَّة الطيّْبة بُت القيادة كاؼبرؤكسُت مبنيَّة على الثقة
فعاؿ بينهم.
اؼبتبادلة ،كإنشاء شبكة اتصاؿ َّ

 -5تستفيد القيادة من التقارير اؼبنشورة كالدراسات العلميَّة اغبديثة حوؿ كيفيَّة إدارة اؼبدرسة كتنظيم العمل
فيها كتطبّْقها حبسب حاجة ؾبتمعها اؼبدرسي.

 -6تعمل القيادة على توفَت جو يتميَّز بركح التعاكف كاؼبسوكليَّة بُت القيادة كاألفراد ،كيسودىا الفرح كالراحة
كاالطمئناف كاالحًتاـ اؼبتبادؿ كاؼبهنيَّة يف العمل.
كتشجع اؼببادرات كالعمل
 -7تعتمد اؼبدرسة مبدأ التشاكر يف القيادة كمبط االستشارة ،كتتَّسم باؼبركنةّْ ،
كتعزز تنشئة األفراد على التعاكنيَّة.
اعبماعي ،كتدعم ثقافة اؼبشاركةّْ ،

معا أىداؼ
 -8ذبمع القيادة أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ضمن فريق عمل متكامل كمتضامن وبقّْق ن
دبكونااها.
تطوير اؼبدرسة ّْ

بعيدا عن
تنسق القيادة جهود األفراد ّْ
ّْ -9
كتشجع التعاكف بينهم دبا يسهل ربقيق األىداؼ بطريقة متناسقة ن
األنانيَّة.
اؼبقررات
 -10ربدّْد القيادة السياسات الًتبويَّة كالربامج التعليميَّة كازباذ القرارات كتقومي النتائج كتنفيذ َّ
بالتعاكف مع أفراد آّتمع اؼبدرسي.

بعضا من سلطتها للمرؤكسُت دبا يتناسب كمسوكليَّااهم
 -11تعتمد اؼبدرسة البلمركزيَّة يف القيادة ّْ
كتفوض ن
اؼبمنوحة ؽبم.
 -12تتوزَّع السلطة كفق توصيف كظيفي مكتوب كموزَّع على صبيع األفراد يف اؼبدرسة.
 -13تتوزَّع سلطة القيادة على مستويات عديدة ،كيشارؾ األفراد ،كلّّ من موقعو ،يف قيادة العمليَّة الًتبويَّة
كتطويرىا (.)Active agent
فرصا ليصبحوا قادة يف مواقعهم اػباصة ،يتَّخذكف القرارات اؼبناسبة ،كوبدّْدكف
 -14يناؿ األفراد يف اؼبدرسة ن
كل حبسب كفاءتو كخرباتو ،كيلتزموف بتنفيذىا كتقييمها.
اإلجراءات اؼببلئمة ه
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كتفهم مشكبلتو كربليلها
تشجع القيادة أفراد اؽبيئات على اؼبشاركة يف إدارة العمل الًتبوم كذبديده ُّ
ّْ -15
ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة إلصبلحها.
 -16ييعطى األفراد فرصة يف تنمية مهارااهم القياديَّة من خبلؿ تبادؿ األدكار كاؼبسوكليَّات ،كإبداء الرأم دكف
خوؼ ،كاقًتاح البدائل ،كاؼبشاركة يف صنع القرارات ،كالنقد البنَّاء ،كأخذ اؼببادرات لتحقيق النجاح.
اؼبختصة ،كرابطة
 -17تتعاكف اإلدارة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كىيئة التنسيق ،كالنظَّار ،كاألىل كاللجاف
َّ
القدامى ،كفعاليَّات آّتمع ،كلّّ حبسب إختصاصو كموقعو ،كيتشاركوف اػبربات كاالستشارات ،كوبملوف على
دبكونااها.
عاتقهم مسوكليَّة تطوير اؼبدرسة ّْ

 -18للقيادة اؼبدرسيَّة دكر تعليمي ( )Instructional Leadershipفاعل يف قيادة العمليَّة التعليميَّة
كتوفَت الظركؼ اؼببلئمة لنجاحها.
دبكونااها كمواردىا التعلُّم اؼبستداـ لدل صبيع األفراد كتنشر بينهم ثقافة التعلُّم اؼبستمر.
 -19ربفّْز اؼبدرسة ّْ
دبكونااها
ّْ -20
تشجع القيادة تطوير الذات اؼبستمر ،ك ُّ
التدرب على ُّ
مبو اؼبدرسة ّْ
ربمل اؼبسوكليَّة الذاتيَّة يف ٌ
للوصوؿ إُف التطوير كالنجاح ،كالعمل على تثبيتو.
كتسهل االلتحاؽ بالدكرات
تشجع القيادة ،بشكل متواصل ،تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ّْ
ّْ -21
التدريبيَّة خارج اؼبدرسة كداخلها.

 -22للقيادة يف اؼبدرسة دكر اؼبشرؼ الًتبوم كاؼبقيّْم ،يشتمل عملها على تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة
كاإلداريَّة كسبكينهم ،كالسهر على تنفيذ اؼبناىج كالربامج الًتبويَّة ،كسبكُت التبلميذ من النجاح ،كذبهيز البناء
كملحقاتو دبا ىبدـ التطوير.
غبث جهود التطوير اؼبستمر
 -23للمدرسة نظاـ لئلشراؼ يتَّفق مع رسالتها كمع مفهوـ التعاكف كالدعم ّْ
فيها.
أحكاما سريعة كهنائيَّة قبل درسها ،بل تبتكر كسائل اؼبساعدة
 -24تعتمد القيادة سياسة الدعم فبل تصدر
ن
كالدعم لتخطي اؼبصاعب كاؼبشاكل الفرديَّة كاعبماعيَّة.
 -25يراجع نظاـ اإلشراؼ األىداؼ دكرينا هبدّْدىا َّ
كوبث جهود التطوير اؼبستمر فيها،
كيتأكد من ربقيقهاُّ ،
كيومن برامج التحسُت.
ّْ

التطور لديهم.
 -26تراقب القيادة عن قرب أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ لتدعم جهود ُّ
ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
 -1تتبٌت اؼبدرسة مفهوـ سبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم.
ّْ -2
كربوؿ أفرادىا إُف خرباء يف ؾباؿ
سبكن اؼبدرسة اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة من مواكبة ّْ
اؼبتغَتات ك ُّ
التطورات ّْ
عملهم.
كتشجع اؼببادرات الفرديَّة ،كتكافئ اإلقبازات ،فيشعر األفراد
 -3تومن اؼبدرسة بالقدرات الشخصيَّة ّْ
بانتمائهم للمدرسة كبأنبيَّة كجودىم فيها ،كبقيمة مسانبتهم يف العمل الًتبوم فيهتموف بأمانة بالعمل اؼبوكل
إليهم فيستمر النجاح.
لتطور
َّ -4
تتعرؼ اؼبدرسة إُف عناصر القوة كالكفاءة اؼبوجودة لدل أعضائها كتثق بإمكانااهم كتستفيد منها ّْ
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قدرااهم.
 -5يعكس اؽبيكل التنظيمي البشرم كدليل التوصيف شبكة التعاكف القائمة بُت األفراد.
 -6للمدرسة الئحة تنظيميَّة مكتوبة ربدّْد اؼبواقع ،كمستويات السلطة ،كالعبلقات بُت األفراد ،كاؼبسوكليَّات
بصورة كاضحة.
يتم اختيار ىوالء
لكل شخص يف اؼبدرسة دكر مهم يدعم التطوير كيتكامل مع أدكار اآلخرين ،ك ُّ
ّْ -7
األشخاص بدقة كركيَّة كمهنيَّة ،كفق معايَت أساسيَّة تربويَّة ،كاجتماعيَّة ،كثقافيَّة.

اؼبدكنة ،يف ما يتعلق بتوظيف ،كتعيُت ،كإهناء عمل أفراد آّتمع اؼبدرسي ،عمليَّة
ّْ -8
تسهل السياسات َّ
سبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم.
 -9ال تنهي اؼبدرسة خدمة أم موظَّف قبل أف تعطيو فرصة ّْ
سبكن فيها قدراتو ،كتدعمو ليتقن اؼبهارات
كيكتسب اؼبعارؼ اليت تساعده على القياـ باؼبهاـ اؼبوكلة إليو خاصة اعبديدة منها.

تطور اؼبدرسة القدرات كتعتمد سياسة الدعم كالتعاكف كالتكامل بُت صبيع أفرادىا لبلوغ التوقُّعات
ّْ -10
كاإلقبازات كاؼبعايَت اؼبطلوبة.
كل فرد مسوكليَّاتو يف تنفيذ
 -11تتشارؾ اؼبدرسة مع أفراد اؽبيئات العاملة فيها يف ازباذ القرارات،
َّ
كيتحمل ُّ
اؼبقررات.
َّ
ط -تطوير مهني مستمر وتعلـُّم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي

كل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُت يف اؼبدرسة.
 -1يطاؿ برنامج التطوير اؼبهٍت ٌ
 -2ترتكز برامج التطوير اؼبهٍت على مبادئ نظريَّة تعلُّم الناضجُت ،كمبادئ التحفيز ،كمباذج التطوير اؼبهٍت
اؼبتطورة.
ّْ

 -3تستفيد برامج التطوير اؼبهٍت داخل اؼبدرسة من الكفاءات اؼبوجودة فيها.
 -4تنظّْم اؼبدرسة لقاءات كاجتماعات دراسيَّة ُّ
كتفكريَّة بُت أفراد اؽبيئات لتطوير اؼبهارات كربسُت األداء،
كزبتار الدكرات التدريبيَّة اؼبناسبة ؽبذه اغباجات كفق جدكؿ زمٍت ؿبدَّد.

 -5يف اؼبدرسة سياسة تطوير مهٍت داعمة إلعداد أفراد اؽبيئات العاملة فيها ،كتدريبهم خارج اؼبدرسة
كداخلها ،كلتحسُت أدائهم ،كي يقوموا بفعاليَّة ،باؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة كاإلداريَّة كالوظيفيَّة كلّْها.
 -6يهبمع أعضاء اؼبدرسة على مفهوـ التعلُّم اؼبستمر كيومنوف َّ
أف كلَّ كاحد منهم متعلّْ هم باستمرار كيلتزموف
دببادئ تطبيقو.

كتشجعهم على التعلُّم اؼبستمر كالتطوير
تطور اؼبدرسة أفرادىا باستمرار علميِّا كثقافينا كمادينا كمعنويناّْ ،
ّْ -7
اؼبستداـ.
كل أفراد اؽبيئات العاملة فيها على اؼبشاركة يف الدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة كداخلها
ُّ -8
ربث اؼبدرسة َّ
التطور العلمي كالتكنولوجي ،كتلحظ الناحية اؼباديَّة ككلفة االشًتاؾ يف ىذه
لتحسُت أدائهم كمواكبة ُّ
الدكرات.
 -9يواكب األفراد يف اؼبدرسة كلَّ جديد من خبلؿ اؼبشاركة يف ندكات كؿباضرات كمطالعات كنتائج كتقارير
األحباث اؼبيدانيَّة ،كالدراسات الصادرة عن اعبامعات ،كمعاينة اإلنًتنت ،كيعملوف باستمرار على تطوير
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معارفهم كمهارااهم حبسب كظيفتهم.
 -10يي ُّ
اؼبشرؼ/اؼبنسق(ة) خطة تدريبيَّة لتطوير اؼبستول الفكرم كالعلمي ألفراد اؽبيئة التعليميَّة.
عد
ّْ
اؼبنسق(ة) دكرات تدريبيَّة ،داخل اؼبدرسة ،تنطلق من اغباجات اػباصة كاعبماعيَّة ألفراد اؽبيئة
 -11ينظّْم ّْ
اؼبتنوعة ،كاستطبلع الرأم ،كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة) ،تعتمد
التعليميَّة (تيستخلص من التقارير كاستمارات التقييم ّْ
مبدأ الدعم كاإلرشاد ،كحلقات دراسيَّة ربليليَّة ُّ
تفكريَّة للوقوؼ على اؼبصاعب اليت تواجههم خبلؿ عملهم
التعليمي ،فيتَّخذكف القرارات اؼبناسبة غبلّْها.
اؼبنسق(ة) على ؿبتول الدكرات خارج اؼبدرسة كيقارهنا باغباجات كتوظيفهابالشكل اؼبناسب.
 -12يتطَّلع ّْ
 -13تلحظ اؼبدرسة الوقت الكايف الذم وبتاجو األفراد ُّ
كتسهل تطبيق عمليَّة التعلُّم كالتطوير
معاّْ ،
للتفكر ن
اؼبطلوبة منهم.

كل األفراد يف اؼبدرسة ،كىو السبيل إُف
 -14ينبثق التطوير اؼبهٍت من برنامج التقييم الدكرم الذم يطاؿ َّ
التطوير كاستمرار النجاح.
موةد
ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ

 -1للمدرسة هنج تشاركي يف ازباذ القرارات ،كدرس اؼبشكبلت.
 -2تتكامل أدكار األفراد يف اؼبدرسة كتسود عبلقااهم الثقة كالصدؽ كاالنفتاح.
يودم العمل التعاكين يف اؼبدرسة إُف اكتشاؼ مواىب األفراد كاستخدامها حيث تدعو اغباجة.
ٌ -3

اؼبوحدة ،كرسالتها كأىدافها اؼبشًتكة يف
 -4يف اؼبدرسة مناخ تعاكين مناسب للعمل اعبماعي ،يقوداف رؤيتها َّ
عمليَّيت التعليم كالتعلػُّم.
يطور مهارات التواصل كاالنفتاح كاغبوار كاؼبناقشة كالتفكَت كتبادؿ
مبلئما ّْ
 -5توفّْر اؼبدرسة ن
مناخا تعاكنينا ن
األفكار كاؼبشاركة كاالكتشاؼ ك ُّ
التفكر كالتعلُّم.
 -6تومن اؼبدرسة َّ
كل فرد مسوكؿ عن تعلُّمو كتعلُّم اآلخرين.
أف التعلُّم كالتطوير مسوكليَّة فرديَّة كصباعيَّة ،ك ُّ
معا مسوكليَّة تعلُّم صبيع التبلميذ كقباحهم.
 -7ربمل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ن
 -8يدرؾ األفراد يف اؼبدرسة َّ
معا.
معا أك سيفشلوف ن
أف قباح العمل التعاكين يعٍت َّأهنم سينجحوف ن
 -9يوفّْر النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة ظركؼ التعاكف بُت األفراد.

تشجع أنظمة اؼبدرسة كضوابطها أفراد اؽبيئات العاملة فيها على تطبيق مفهوـ التضامن كالعمل الفريقي
ّْ -10
اعبماعي كالتعلُّم اؼبستمر.
حل النزاعات ،كبلورة اؼبشاكل ،كسبكُت
ّْ -11
تدرب اؼبدرسة األفراد على تطبيق مهارات العمل الفريقي يف ٌ
مهارات فن التواصل.
 -12يتعاكف األفراد يف اؼبدرسة يف ما بينهم بركح الوحدة ال اؼبنافسة ،كيتشاركوف النصح كاؼبساعدة كالدعم،
كيًتابط عملهم كًتابط حلقات السلسلة ،فتتكامل أدكارىم يف إحداث التطوير.
اؼبنسقات
اؼبنسقُت ك ّْ
 -13يرتكز عمل التنسيق يف اؼبدرسة على العمل اعبماعي كيعطي فرصة للتضامن بُت ّْ
كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كينتج عنو عمل تربوم أفضل كقباح أكاديبي مضموف ،كمن خبللو يساعد ذكك اػبربة
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التعليميَّة الطويلة من ىم مبتدئوف كيرشدكهنم إُف األفضل.

بعيدا عن اعبدؿ
 -14يعاًف فريق العمل التعاكين اؼبواضيع اؼبطركحة كيناقشها مع األعضاء دبوضوعيَّة ،ن
كاالنفعاؿ كاالستنتاجات غَت الناضجة كاػببلؼ.
تتوحد جهود التعاكف كالتضامن بُت أفراد اؽبيئات يف اؼبدرسة كاإلدارة كاألىل ،من أجل ربقيق ىدؼ
َّ -15
كتفوقهم كبالتاِف تطوير مستول اؼبدرسة األكاديبي.
تعلُّم صبيع التبلميذ ُّ

ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر
 -1تعترب اؼبدرسة َّ
أف تأمُت معايَت السبلمة العامة كالتطوير الًتبوم اؼبستمر كاجب عليها ذباه التبلميذ،
جوا جاذبنا للتعلُّم.
لذلك فاألبنية الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ
َّ -2
للتطور اؼبستمر.
إف اؼبدرسة كاإلنساف ركح كجسد ؽبذا فاالىتماـ باؼبباين كبسبلمتها دليل ُّ
 -3تستويف اؼبباين قوانُت البناء كلَّها كمعايَت السبلمة كالصحة كاألماف كالنظافة اؼبعًتؼ ّٔا.
 -4تتطلع اؼبدرسة باستمرار إُف اؼبواصفات اعبديدة العاؼبيَّة لؤلبنية اؼبدرسيَّة البلئقة كتعتمد معايَتىا يف
ربديث أبنيتها.
 -5تسهم مواصفات اؼبباين يف تطوير آّاؿ الفكرم كالنفسي كاعبسدم كالثقايف كالفٍت لؤلفراد.

متنوعة ،كتوفّْر اؼبناخ
 -6مباين اؼبدرسة ّٔندستها كتقاسيمها كمساحتها كمبلعبهاّْ ،
تومن شبكة نشاطات ُّ
اؼبناسب إلمباء العمليَّة التعليميَّة ألفراد اؽبيئات كللتبلميذ.
اؼبعوقُت.
َّ -7
تتجهز األبنيَّة كملحقااها دبا يتبلءـ كحاالت َّ

كتومن ؽبا اإلمكانات اؼباديَّة
تومن اػبطة اؼباليَّة ربديث األبنية كذبديدىا كترميمها كتطويرىا كفق اغباجةّْ ،
ّْ -8
البلزمة.
جبوىا اؼبريح :مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور كلوحات فنيَّة صبيلة ،تدفئة ،اهوئة،
 -9تتَّصف قاعات التدريس ّْ
تعرضها ألشعة الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابة ،كربفيز التبلميذ على إنتاج اؼبزيد من التقدُّـ التعليمي
ُّ
كالًتبوم.
اؼبتحركة ،كاألشغاؿ اليدكيَّة،
 -10يف اؼبدرسة غرؼ
ّْ
متخصصة للنشاطات الداعمة للمنهاج كغرفة الدمى ّْ
ؾبهزة بألعاب مناسبة ألعمارىم كحاجات
كلبلحتفاؿ بأعياد التبلميذ ،كبرؾ من الرمل ،كحديقة لؤلطفاؿ َّ
ؾبهزة بالوسائل
جسدىم ،كمبلعب للنشاطات الرياضيَّة ،ككافتَتيا ،كمسرح ،كصالة عرض ،كمكتبة ،كـبتربات َّ
اغبديثة كاللوازـ الضركريَّة.
 -11تلحظ اؼبدرسة أماكن للحماية من القصف ،كربدّْد أماكن اإلخبلء اآلمنة من اؽبَّزات األرضيَّة كاغبريق،
كذبهز الغرؼ بوسائل َّ
ضد الكوارث كاغبوادث ،كبأجهزة للمراقبة (يف الوحدات
كتدرب اعبميع عليهاّْ ،
ّْ
الصحيَّة.)...
ؾبهزة بوسائل الًتفيو
تومن اؼببلعب الداخليَّة كاػبارجيَّة كقتنا من الراحة الضركريَّة للتبلميذ ،كىي َّ
ّْ -12
كالراحة ،كتتعدَّؿ لتتبلءـ كحالة الفصوؿ.

تومن انتقاؿ التبلميذ كاألفراد من مبٌت إُف آخر مستلزمات السبلمة.
 -13تلحظ اؼبمرات كاعبسور اليت ّْ
كل قاعات اؼبدرسة،
تومن اؼبدرسة اللوازـ اليت ّْ
ّْ -14
مبوىم يف ّْ
تعزز راحة التبلميذ كالتجهيزات اليت ربفّْز ٌ
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اؼبتنوعة على كافة اؼبستويات التعليميَّة لتزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
كتوفّْر كسائل اإليضاح ّْ
تسهل تطبيق اؼبنهاج اؼبعتمد
اؼبتنوعة مساحات كاسعة ّْ
 -15توفّْر اؼبباين كاألماكن كاألجهزة السليمة اآلمنة ك ّْ
كربقيق أىداؼ التطوير اؼبستمر ،كتقدمي اػبدمات اؼبطلوبة للجميع يف اؼبدرسة.
كذبهز غرؼ
 -16تعتمد اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة كاؼبعلوماتيَّة كاإلنًتنت كتلحظ ـبتربات خاصة ّٔاّْ ،
اؼبتطورة.
التدريس ّٔذه الوسائل ّْ
ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركاء التربية

 -1يف اؼبدرسة خطة اسًتاتيجيَّة توضح مفهوـ اؼبشاركة كحدكدىا كمفاعيلها كنتائجها ،كتشرؾ األىل كرابطة
مبو التبلميذ كإلعداد مواطنُت صاغبُت
القدامى كآّتمع كاؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة بازباذ القرارات لدعم سياسة ٌ
كمسوكلُت كمنتجُت ،كمعهم ّْ
تشكل العائلة الًتبويَّة.
تتضمن طرائق
 -2تضع اؼبدرسة خطة اسًتاتيجيَّة ،تنطلق من مبدأ إشراؾ األىل كآّتمع يف اغبياة اؼبدرسيَّةَّ ،
ـبتلفة للدعم كالتفاعل البنَّاء ،كالتواصل اؼبستمر معهم ،تضمن استمراريَّة تطوير اؼبدرسة.

خرهبيها ،كأكلياء تبلمذاها ،كآّتمع العاـ كاػباص ،كأفراد اؽبيئات العاملة فيها شركاء معها
 -3ترل اؼبدرسة ّْ
كل آّاالت ،كتعمل على تطوير
نمو التبلميذ كتدعمهم يف ّْ
يف الًتبية ،تولّْف معهم صباعة تربويَّة كاحدة اهتم ب ٌ
اؼبدرسة من جوانبها كافة.
تطور اؼبدرسة العبلقات مع آّتمع من خبلؿ كضع سياسات مدرسيَّة كإجراءات تنفّْذىا كتقيّْمها.
ّْ -4
تتضمن :إبداء الرأم ،كدرس أكضاع أكالدىم ،كازباذ القرارات
 -5تنظّْم اؼبدرسة خطة للتعاكف مع األىل َّ
مبوىم اؼبتكامل.
الداعمة لتطوير مستواىم األكاديبي ك ٌ
اؼبتنوعة.
 -6تشرؾ اؼبدرسة األىل يف عمليَّة تعلُّم أكالدىم ،كتدعوىم غبضور نشاطااهم ّْ

 -7تنظّْم اؼبدرسة لقاءات ألكلياء التبلميذ باؼبعنيُّْت لبحث أمور أكالدىم األكاديبيَّة كفق جدكؿ زمٍت منظَّم،
كتعزز العبلقة بينهما.
ّْ
مبو التبلميذ كتعلُّ ًمهم يف اؼبدرسة ،كيف البيت،كيف
 -8تتعاكف اؼبدرسة مع األىل كآّتمع بدعم سياسة ٌ
آّتمعّٔ ،دؼ إعدادىم ؼبواطنيَّة منتجة صاغبة كمسوكلة.

 -9تساعد عبنة األىل يف بعض جوانب العمليَّة التعليميَّة كالًتبويَّة كالثقافيَّة كتدعم اؼبدرسة ليس فقط مادينا.
 -10توفّْر اؼبدرسة نشاطات داعمة لؤلىل تقوـ على تقدمي التوجيهات البلزمة كاإلرشادات الضركريَّة ؽبم
مبو التبلميذ داخل اؼبدرسة كخارجها.
لتحقيق أىداؼ دعم ٌ
 -11تنظّْم اؼبدرسة نشاطات صفيَّة كالصفيَّة ترتكز على التعاكف مع األىل كالقدامى كآّتمع كاألصدقاء.
فعاؿ يف اؼبدرسة.
 -12لرابطة القدامى دكر تطويرم َّ
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الملحق رقم  6من المرةلة األولى للبحث:
الرؤية
(رؤية المجموعات المساعدة المشاركين باألرطروةة من المدارس الخمسة)
مقدّْمة
كضعت األطركحة ،بُت أيدم اؼبشًتكُت من اؼبدارس اػبمسة ،الئحة مقًتحة من اؼبعايَت اؼببدئيَّة
كاألساسيَّة لتصنيف اؼبدرسة بناجحة .كطلبت منهم ،يف القسم األكؿ من االستمارة اؼبوزَّعة عليهم ،أف ييبدكا
دبكونات اؼبدرسة بشكل عاـ .لذلك شدَّدت الطلب يف أف يظهركا الصورة
رأيهم باألمور اؼبطركحة كاؼبتعلّْقة ّْ
اؼبكونات .دبعٌت آخر طلبت منهم ربديد اؼبثاؿ األعلى لصورة "اؼبدرسة الفعَّالة" ( Effective
اعبميلة عن تلك ّْ

ؼبكونااها.
 )Schoolبالنسبة إليهم ،ك ّْ
خاصا ،يرتبط ارتباطنا كثي نقا باؼبدرسة
كل سواؿ
َّ
تكوف القسم األكؿ من شبانية أسئلة ،كطرح ُّ
ن
موضوعا ن
دبكونااها األساسيَّة .كتناكلت األسئلة اؼبطركحة اؼبواضيع التالية" :اؼبدرسة الفعَّالة" ()Effective School
ك ّْ
بشكل عاـ ،كمواصفات القيادة فيها ،كصفات اؼبعلّْم(ة) ،كميزات التلميذ(ة) ،كطرائق التدريس الفضلى،
كمكونات برامج التطوير اؼبهٍت ،كنظاـ التقييم ،كدكر اؼبدرسة دبحيطها .ىدفت ىذه األسئلة إُف صبع آراء
ّْ
كمكونااها ،من جهة ،كمن جهة أخرل ،إُف إظهار رؤيتهم العامة
اؼبشًتكُت يف األطركحة حوؿ "اؼبدرسة الفعَّالة" ّْ
ؼبكونااها .فمن الضركرم لؤلطركحة ،أف تكشف مستول النجاح الذم يطمح
كمثلهم األعلى ّْ
للمدرسة الناجحة ،ي

مكونات مدرستهم.
إليو أفراد آّتمع اؼبدرسي ،كدرجة اعبودة اليت يبتغوف أف ترتقي إليها ّْ
كبعد مضي الفًتة اؼبطلوبة لئلجابة ،تَّ صبع االستمارات من اؼبشاركُت ،كفرز اآلراء .ك يحفظت اآلراء
اؼبتكررة
كدؾبت األفكار ّْ
الواردة يف االستمارات ،كجرت بعض التعديبلت البسيطة اليت تقتضيها القواعد اللغويَّة ،ي
الفعالة" ( Effective
موحد يعكس رؤية اؼبشاركُت العامة اؼبتعلّْقة بػ ػ"اؼبدرسة َّ
بعضها ببعض ،يف نص َّ

اؼبوحد إُف شبانية أقساـ للمحافظ على اؼبواضيع الثمانية الواردة يف األسئلة.
نص َّ
 .)Schoolكقي ّْسم ال ٌ
أ .قال المشاركون في "المدرسة الفعَّالة" (:)Effective School

موسسة تربويَّة تعليميَّة رائدة على كافة األصعدة ،كذات رسالة كاضح .ربًتـ اغبياة،
"اؼبدرسة الفعَّالة" ىي َّ
كربوؿ بيئتها إُف مكاف مبلئم للتحصيل العلمي كالثقايف .لذلك اهدؼ "اؼبدرسة الفعَّالة" إُف تنميَّة الناحيَّة اؼبعرفيَّة
ّْ
كالثقافيَّة كالعاطفيَّة كاعبسديَّة لدل التبلميذ .كتسعى إُف ربويل ىذه اؼبعرفة اؼبكتسبة إُف كفايات كمهارات كمواقف
حل ما يعًتضهم من صعوبات داخل الصف كخارجوَّ .أما كظائفها فمتعدّْدة كباذباىُت
يبكن استثمارىا يف ّْ
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متنوعة تقوـ على االستمراريَّة كالتنميَّة اؼبستدامة ،كتكافو
متبلزمُت :احملافظة كالتجدُّد .كما كلديها خصائص ّْ
الفرص.
للمدرسة الناجحة منهاج منظَّم ،كخطة إداريَّة كسياسيَّة كتربويَّة كتعليميَّة كاضحة كقابلة للتطبيق ،من
خبلؿ منهاج منظَّم .ينحصر عملها يف ؾباِف الًتبية كالتعليم ،فتحدّْد أىدافهم مسب نقا كبدقَّة .كتتميَّز بالتنظيم
اإلدارم كالًتبوم كالتعليمي كاؼباِف .تسعى ىذه اؼبدرسة لتطوير نظامها الًتبوم باستمرار كفق معايَت عاؼبيَّة مناسبة
نظاما داخلينا يشدّْد على القيم اإلنسانيَّة كاإلجتماعيَّة كالوطنيَّة كالدينيَّة .كيتميَّز تبلميذىا
لبيئتها .كما كتطبّْق ن

توىلهم ليتفاعلوا مع قضايا آّتمع كاحمليط
أكاديبينا كثقافينا من خبلؿ االمتحانات الرظبيَّة ،باإلضافة إُف كوهنا ّْ
كالعاَف ليسهموا يف تطويره الح نقا.
الفعالة" ( )Effective Schoolعبارة عن فريق عمل متماسك كمتكامل األدكار،
كقيادة "اؼبدرسة َّ
ىبطّْط كينظّْم كوبدّْد األىداؼ كيضع آليات عمل ككسائل ناجعة لتحقيقها مثَّ تقييمها كتقويبها ؼبا يتناسب

التطور .يتَّصف أفراد ىذا الفريق ،بالكفاءة كاؼبهنيَّة العالية اؼبستول .كيتفاعل مع صبيع أفراد آّتمع
كأىداؼ ي
اؼبدرسي كيكتسب احًتامهم .يهدؼ عملو إُف إمباء التبلميذ فكرينا كجسدينا كنفسينا كاجتماعينا كركحينا من خبلؿ
كل فرد منهم يف
تدريب أفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة كتطوير إمكانااهم ،كاستثمار اؼبوارد البشريَّة لديها بوضع ّْ

اؼبكاف اؼبناسب لو .كما كيشرؾ اعبميع ،حبسب موقع كل منهم ،كحبسب كفاءاهم ،يف ازباذ القرارات اؼبناسبة .كال
الفعالة"
يغفل عنو مراعاة الفركقات الفرديَّة بغية قباح العمليَّة الًتبويَّة كتكامل أىدافها .كإذ تتوقَّع قيادة "اؼبدرسة َّ
( )Effective Schoolاإلمكانات الكفوءة من أفراد ىيئااها ،تسعى إُف تطويرىم عن طريق مواكبة
اؼبتغيَّْتات يف آّتمع ،مع احملافظة على ىويتها كرسالتها .كما تعمل على توطيد عبلقة التعاكف بُت ىوالء كبُت
أىل تبلميذىا.
متنوعة تبلئم حاجات التبلميذ دبختلف أعمارىم،
تواكب "اؼبدرسة الفعَّالة" ُّ
التطور ،فتستخدـ ذبهيزات ّْ
طورة اليت تتناسب كطرائق التدريس الفعَّالة .ىتوّْمن بذلك
كتعتمد على كسائل التكنولوجيا اغبديثة كاؼبعلوماتيَّة اؼبت ّْ
فرص التعلُّم اليت تسهم يف تنمية القدرات اإلبداعيَّة كالتعبَتيَّة كالتحليليَّة عند اؼبتعلّْمُت ،كتتوفّْر لديهم فرص التعلُّم
كتطور قدرااهم بعد
إعدادا صاغبنا من الناحية اإلنسانيَّة كالًتبويَّة كاالجتماعيَّة كالركحيَّةّْ ،
الذايت .كتعدُّىم للحياة ن
التخصصات اعبامعيَّة كاؼبهنيَّة اؼبناسبة إلمكانااهم كؼبواىبهم.
توجيههم كبو الدراسات ك ُّ
ب .وفي القيادة الناجحة قالوا:

اؼبوىبلت الشخصيَّة ،كاؼبعرفة
تتَّصف القيادة الناجحة بالكفاءة كاؼبهنيَّة العالية اؼبستول .كيبلك أفرادىا َّ
كحسن
العلميَّة ،كاػبربة اؼبيدانيَّة يف علم اإلدارة كالتنظيم كاالبتكار .تسعى ىذه القيادة من خبلؿ نظراها الثاقبة ،ي
ربليلها األمور إُف كشف إمكانات أفراد آّتمع اؼبدرسي كاستثمارىا ػبَت التبلميذ كقباحهم .كمن عبلمات
موحد لتحسُت اؼبردكد الًتبوم.
أيضا ،قدراها على بناء فريق كفوء يعمل باذباه كاحد ،كّٔدؼ َّ
قباحها ن
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يبتاز القائد يف اؼبدرسة باؼبثابرة كاعبرأة يبسك بزماـ األمور كدبفاصل السلطة ،كوبوز على احًتاـ اعبميع.
موحد األىداؼ ،كمثقَّف ،يوبسن التخطيط كازباذ القرارات مع مرؤكسيو،
كيبكنو أف يعمل ضمن فريق متعاكف َّ

حبكمة كركيَّة .وبمل ىذا القائد رسالة تربويَّة كاضحة اؼبعاَف ،تقوـ على معايَت ثابتة ،يلتزـ ّٔا كيعمل على ربقيقها
بدقَّة كمهنيَّة ،كيدعو اآلخرين لبللتزاـ ّٔا بقناعة.
من ركائز عمل القيادة الناجحة التنظيم ،لذلك ترسم اػبطط الًتبويَّة كالتعليميَّة إنطبلقنا من كاقع بيئتها
كحاجات أفرادىا .كيلي ذلك ،عمل التوجيو كالدعم كتوحيد اعبهود لتحقيق األىداؼ ،كتنميَّة األفراد ،كتفعيل
قدرااهم ،كربسُت اؼبهارات ،كتطوير اإلمكانات .كالقيادة الناجحة تشرؾ اعبميع ،كلّّ من موقعو ،بازباذ القرارات
حل اؼبشاكل كالنزاعات بركيَّة من خبلؿ تطبيق
اؼبناسبة ،مع ّْ
اغبث على االلتزاـ بتطبيقها .كتعمل معهم على ّْ
تقيما
األنظمة كالقوانُت .كتغتنم القيادة ىذه ،الفرص الساكبة لتعمل على تطوير اؼبدرسة ّْ
كمكونااها .كما كتنظّْم ن

كتشجع استخداـ التقنيَّات
كمستمرا لواقعها ّٔدؼ التحسُت .كتأخذ باألساليب التعليميَّة الفضلى،
ّْ
شامبلن
ن
كل اؼبستويات .كتقيّْيم
اغبديثة ،كاألحباث اؼبيدانيَّة ،كالتكنولوجيا ،ك ُّ
كل ذلك للوصوؿ باؼبدرسة إُف التميُّز على ّْ
كتشجع النقد البنَّاء كاغبوار اؽبادؼ ،كتعتمد مبدأ الدعم يف عمليَّة التغيَت كربسُت اؼبهارات.
كاقعها باستمرار،
ّْ
تفسح يف آّاؿ لئلفراد أف يكونوا قو نادا ناجحُت يف موقعهم.
اؼبوسسة
كل البيعد عن صورة َّ
كاؼبدرسة ،برأم القيادة الناجحة ،تتألَّف من صباعة تربويَّة ،بعيدة َّ
االستثماريَّة .لذلك يقوـ عملها على توزيع اؼبهاـ التعليميَّة على أصحاب الكفاءة كاالختصاص ،كتوحيد اعبهود
معا .كتفسح يف آّاؿ أماـ أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف إدارة صفوفهم ،دبا يتبلءـ
بُت األفراد للوصوؿ إُف النجاح ن
كحاجات تبلميذىم اػباصة ،كتًتؾ ؽبم اغبرية يف اختيار أساليب التدريس اؼبناسبة ؽبوالء .كتنظّْم مع اؽبيئة

أيضا ،برامج
التعليميَّة إجتماعات دكريَّة للتبلميذ اهدؼ إُف توجيههم ،كإرشادىم ؼبا يتوافق كقدرااهم .كما ّْ
كتفعل ن
الدعم اؼبطلوبة لذكم اغباجات التعليميَّة اػباصة ،كبرامج االستلحاؽ للمتعثّْرين منهم ،خارج الدكاـ اؼبدرسي
كأثناءه .يقود عمل القيادة الناجحة رسالة كاضحة اؼبعاَف ،تلتزـ بتطبيقها لذلك ىي قيادة مسوكلة ىادفة كرصينة
بعيدا
كصادقة ّْ
كمتفهمة كصبورة كؿببة كعادلة كداعمة كحازمة ك ّْ
مشجعة كمكافئة كمرنة كديبقراطيَّة .سبارس القيادة ن
عن التسلُّط ،قادرة على اإلصغاء كالتواصل كاغبوار ،تعمل جبو من التعاكف كاغبوار ك ُّ
التفكر مع األفرقاء ،كإقناعهم
متجردة كمتواضعة ،توفّْر النظاـ كالعدالة.
باألفضل ،كتأخذ بآرائهم كحاجااهم ،قريبة منهم كحاضرة ؽبمّْ ،
ج .وفي المعلّْم(ة) الناجح(ة) قالوا:

ييعترب اؼبعلّْم(ة) الناجح(ة) قدكة لتبلميذه(ىا) كمثاالن أعلى ؽبم ،لذلك وبظى بثقتهم .يتحلَّى ىذا
كحسن األخبلؽ ،كاإليباف ،كاحملبة ،كالضمَت اؼبهٍت ،كاالتّْزاف،
اؼبعلّْم(ة) بالقيم األخبلقيَّة كاؼببادئ اإلنسانيَّة ي
كالرصانة ،كالصرب ،كدقَّة اؼببلحظة ،كالشفافيَّة ،كسرعة البديهة ،كالعدؿ ،كالصدؽ ،كسعة الصدر ،كاؼبركنة...
باإلضافة إُف ذلك ،يوطّْد عبلقاتو مع اإلدارة كمع الزمبلء ،ككذلك مع األىل ،فيتواصل مع اعبميع بلياقة كدبهنيَّة.
يدرس ،قائد(ة) حكيم(ة) يف صفّْو(ىا) ،ينقل صفات القيادة
كيلم باؼبادة اليت ّْ
يعرؼ كاجباتو(ىا) ،كمثقَّف(ة)ُّ ،
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كيدرّٔم ليكونوا قادة يف موقهم .يشارؾ حبماس يف نشاطات اؼبدرسة ،ألنَّو(ىا) يشعر
الناجحة لتبلميذه(ىا)ّْ ،
باالنتماء إُف أسراها الًتبويَّة.
فيتصرؼ اؼبعلّْم(ة) الناجح(ة) دبهنيَّة عالية اؼبستول إف عبهة التخطيط،
َّأما من ناحية عملو(ىا)،
َّ
دبوىبلت علميَّة
كالتنظيم ،أك عبهة التقيم اؼبستمر لذاتو(ىا) كلعملو(ىا) .كىذا األمر يتطلَّب منو(ىا) أف يتمتَّع َّ
ّْ
جو صفّْو(ىا) إُف جو وبفّْز التعلُّم،
سبكنو(ىا) من التدريس بكفاءة عالية ،كمن إدارة
ّْ
وبوؿ َّ
الصف دبهارة جيّْدةّْ .
كيشجعهم على التفاعل كاؼبشاركة كاغبوار ك ُّ
أيضا أف
ّْ
التفكر بغية ربقيق الذات كبالتاِف النجاح .كمن مهامو(ىا) ن

التطور الذم يتبلءـ مع
ييبكنو(ىا) أخذ اؼببادرة يف ربديد أىداؼ تعليمو(ىا) ،كربويلها إُف مهارات تواكب ُّ
حاجات تبلميذه(ىا) ،مراعينا(ة) فركقااهم الفرديَّة ،ألنَّو يومن َّأهنم ؿبور العمليَّة الًتبويَّة كجوىرىا.
يتَّصف اؼبعلّْم(ة) الناجح(ة) بكفاءة علميَّة كتربويَّة ّْ
سبكنو(ىا) من إدارة صفّْو(ىا) دبهارة .لذلك نراه(ىا)
يلم باؼبعرفة كمثل سيكولوجيَّة الطفل ،كالسيكوبيداغوجيَّة ،كعلوـ الًتبية اغبديثة ،ناىيك عن معرفة اؼبادة اليت
ُّ
كمتنوعة
ّْ
دائما إُف دفع تبلميذه(ىا) كبو اإلبداع كاالبتكار .كيستعمل طرائق تدريس حديثة ّْ
يدرس .فهو يسعى ن
تراعي الفركقات الفرديَّة ،كتتناسب مع العمل الفريقي داخل الصف .كيعتمد ،يف معاطاتو(ىا) معهم ،األسلوب
كيوجههم،
الديبقراطي يف التفكَت كالتعبَت كالسلوؾ ،كيعاملهم بعدؿَّ ،
كيتفهم حاجااهم ،كيراعيها ،يرشدىمّْ ،
تفعل العمليَّة
يشجعهم على تطبيق اؼبهارات كالكفايات اؼبطلوبة اليت ّْ
كوبثُّهم ،كيدعمهم يف مسَتة تعلُّمهمّْ .
الًتبويَّة ،كهبعل من اؼبتعلّْم ؿبورىا.

د .في التلميذ(ة) الناجح(ة) قالوا:

تصرفو(ىا) ،فيلتزـ
يعرؼ التلميذ(ة) الناجح(ة) حقوقو(ىا) ،كيقوـ بواجباتو(ىا).
َّ
كيتحمل مسوكليَّة ُّ
كحسن اػبيلق ،كدماثة األخبلؽ ،كالتعاطف مع اآلخرين ،كضبط النفس،
بالنظاـ ،كيتحلَّى بقيم إنسانيَّة عديدة ،ي
كاالحًتاـ ...يعتمد ىذا التلميذ(ة) على ذاتو(ىا) ،كيتَّخذ القرارات الصائبة ،كيتميَّز بالتفكَت النقدم .إنَّو(ىا)
التلميذ(ة) الذكي(ة) ،كاػبلوؽ(ة) ،كالنظيف(ة) ،كاؼبرتَّب(ة).
بكل نواحي اغبياة االجتماعيَّة ،فيتواصل مع اآلخرين :رفاقو(ىا)،
يتقيَّد التلميذ(ة) الناجح(ة) ّْ
كمعلّْميو(ىا) ،كمعلّْماتو(ىا) ،كاإلدارة ،دبحبة كاحًتاـ .كيتعاكف معهم بانفتاح ،يصغي إليهم ،يثق ّٔم ،كوبًتـ
آرائهم حىت تلك اؼبختلفة عن آرائو(ىا) ،كيتقبَّل اآلخر .ييصغي بدقة ،كينتظر دكره(ىا) بصرب ،يشارؾ بتواضع،
كيبدم رأيو(ىا) جبرأة .كيتحلَّى بصفات اؼبواطن(ة) الصاٌف(ة).
يضطر أحد إُف توجيو
يقوـ التلميذ(ة) الناجح(ة) بواجباتو اؼبدرسيَّة جبدّْية كعلى أكمل كجو ،فبل
َّ
اؼببلحظات لو(ىا) .يثابر على الدرس حبزـ كتصميم كالتزاـ كفرح ،كيرّْكز كيثابر كيشارؾ حبماس ،كينظّْم كقتو(ىا)
يهتم بتثقيف نفسو(ىا)،
بفعاليَّة ،كييكمل فركضو(ىا) سعينا إُف النجاح .يرل العلم كالتعلُّم من أكلويَّاتو لذلك ُّ

وبب اؼبعرفة كاالكتشاؼ ،يطالع بشغف ،كيسعى إُف تطوير ذاتو كاكتساب اؼبعارؼ اعبديدة ،كيستخدـ التقنيَّات
اغبديثة بفطنة كمعرفة.
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ه .في األسلوب التعليمي الناجح قالوا:

كوبوؽبا إُف
يهدؼ األسلوب التعليمي الناجح إُف ربقيق األىداؼ الًتبويَّة العامة ،كأىداؼ اؼبادة اػباصةّْ ،
ناجحا عندما هبعل التبلميذ كحاجااهم اليوميَّة ؿبوره .كيرّْكز على منهاج متكامل يبلئم
إجرائيَّات مًتابطة .كيكوف ن
فيطور لديهم عمليَّيت التعلُّم
ىدؼ تطوير األفراد ،فيشتمل ـبتلف أنواع الذكاءات كمستويات التبلميذ اؼبتعدّْدةّْ ،
متنوعة بعيدة عن التلقُت،
كالتعليم ،كيصقل مواىبهم بأسلوب مرف .كيعتمد أسلوب التعليم الناجح اسًتاتيجيَّات ّْ
تتجاكب كاغباجات الفرديَّة كاعبماعيَّة ،كتلحظ الفركقات الفرديَّة ،كالطريقة النموذجيَّة اليت ترّْكز على الوسائل
الناشطة ،كاستخداـ التكنولوجيا كأداة تعليميَّة .يرّْكز ىذا األسلوب على العمل الفريقي ،كعلى القياـ بالنشاطات
شعورا
اؽبادفة كالواضحة اليت ّْ
تودم إُف تكوين عبلقات إهبابيَّة لدل التبلميذ كبو كاجبااهم اؼبدرسيَّة .يثَت لديهم ن
كيشجعهم على تكوين كتطوير العلوـ اللبلزمة لنجاحهم يف اؼبدرسة كيف
باغبماس للتعلُّم ،كرغبة يف اؼبعرفة أكثر،
ّْ

آّتمع.

يساعد األسلوب التعليمي الناجح على إدارة الصف بشكل منظَّم ،كوبفّْز اؼبتعلّْمُت كاؼبتعلّْمات على
كيوجههم كيرشدىم إُف متطلّْبات سوؽ العمل احمللي كاإلقليمي.
اعتماد التعلُّم الذايت ،كعلى تنمية قدرااهم .كما ّْ
ىو بالتاِف يربط عاَف اؼبدرسة بالبيت كآّتمع كالعاَف .إذا كاف ىذا األسلوب يثَت رغبة التعلُّم أكثر لدل التبلميذ

كىبزنوا اؼببادئ كاألفكار ،كيكتسبوا اؼبهارات
فبل َّ
شك يف أنَّو يساعد التبلميذ على أف يدركوا من خبللو اؼبفاىيمّْ ،
يدرب
اليت سيحتاجوف إُف استعماؽبا يف ظركؼ أخرل ـبتلفة عن تلك اليت يف الصف .باإلضافة إُف كونو ّْ
لتعمق ّٔا .كمن
التبلميذ على التعلُّم ،فهو يسهم يف ربقيق ذااهم الشاملة كاؼبتوازنة ،كيدفع ّٔم إُف طلب اؼبعرفة كا ُّ
القوة لدل التبلميذ فيشجعهم على اؼبثابرة عليها كتطويرىا ،كيسلّْط الضوء على نقاط
ميزاتو أنَّو يكشف نقاط َّ
الضعف كيعمل معهم على ربسينها .األسلوب التعليمي الناجح وبفّْز التبلميذ على التفكَت السليم كاكتساب
مهارات اؼبناقشة كاؼبشاركة كإبداء الرأم كالدفاع عنو بشكل علمي ،كبذلك يصبح اؼبتعلّْم(ة) كاؼبعلّْم(ة) شريكُت يف
العمليَّة التعليميَّة.
و .في التطوير المهني األنسب قالوا:

تدرب أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كتقيّْم أداءىا
التطوير اؼبهٍت األنسب فلسفة تربويَّة ذات أىداؼ كاضحةّْ ،
ناجحا إالَّ إذا كاف عمليَّة تطوير مستمرة ،كتستند إُف
دكرينا لتتحقَّق من بلوغ األىداؼ .فبل يكوف التطوير اؼبهٍت ن

اؼبستمرة ،عمل الفريق ،دراسة آّموعة،
كتتضمن موضوعات متعدّْدة كمثل مفهوـ الًتبية
معايَت تربويَّة عاؼبيَّة،
َّ
َّ
أساليب دعم اآلخرين ،كتابة اؼبنهاج كتطويره ،استعماؿ التكنولوجيا ،مضموف مواد التدريس كجديدىا ،طرائق
كل ذلك يف خدمة تقدمي أفضل التقنيَّات التعليميَّة اليت تتبلءـ كحاجات األفراد
التدريس كأفضلها .)...كيكوف ُّ
كل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة (اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة كاؼبوظَّفوف
كإمكانااهم .تطاؿ ىذه العمليَّة َّ
كالعماؿ) ،كتعتمد ُّ
غبل اؼبشكبلت .كقد
التفكر كالتشارؾ يف اػبربات ،كالتعاكف يف تطوير اؼبهارات ،كتبادؿ اآلراء ّْ
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يتخطى ذلك جدراف اؼبدرسة إُف اعبامعات كاؼبعاىد كمراكز األحباث الًتبويَّة كالثقافيَّة طلبنا ؼبزيد من اؼبعرفة
التطور.
ك ُّ
ـبتص كؿبًتؼ من داخل أك من خارج
ُّ
يتم تنظيم دكرات التطوير اؼبهٍت كفق خطَّة مدركسة يقوـ ّٔا فريق ٌ
اؼبدرسة .تبدأ ىذه الدكرات بتقييم علمي مستمر لكشف نقاط الضعف كمكامن القوة لدل األفراد كآّموعات،
يتم ربديد عدد الدكرات كنوعها كموضوعااها كأىدافها كمكاف إقامتها
كلتحديد اغباجات اػباصة كالعامة .كعليو ُّ
كالقيّْمُت على تنفيذىا كتأمُت نفقااها البلزمة ،كإعداد طرائق تقييم نتائجها.

يشجع
يواكب التطوير اؼبهٍت التطوير العلمي ،كيأخذ باالعتبار الوسائل التعليميَّة اعبديدة .أنبيَّتو أنَّو ّْ
بث فيهم
األفراد على أخذ اؼببادرة ،كيشرؾ أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف ازباذ القرارات ،خاصة التعليميَّة منها ،كي ُّ
كوبضرىم ليكونوا كوادر تعليميَّة كإداريَّة
كربسنها .كما ّْ
اغبماس للمشاركة يف الدكرات التدريبيَّة اليت تصقل خربااهم ّْ
شك يف َّ
أف التطوير اؼبهٍت األنسب ينظّْم عمليَّيت
موىلة الستبلـ زماـ األمور حبسب مواقعهم يف اؼبدرسة .كال َّ
َّ
كل
التعلُّم كالتعليم من خبلؿ البحث كاغبوار كاؼبناقشة كتطبيق البحث اإلجرائي .كبكلمة موجزة ،إنَّو يطاؿ َّ
كل ما وبيط دبواد التدريس ككظيفة اؼبعلّْم(ة) ،كاؼبناىج ،كالتكنولوجيا كطرائق التدريس الناشطة،
ؾباالت التعلُّم ،ك َّ

كالبحث العلمي على أنواعو ،كالعمل الفريقي ،كذلك من خبلؿ إنشاء شبكة تواصل كتفاىم يف اؼبدرسة بُت

معا
األفراد ،تقود إُف ازباذ اؼببادرات بركح إهبابيَّة تعاكنيَّة اهدؼ إُف ّْ
حل الصعوبات ،كزبطي التحديّْات للوصوؿ ن
إُف قباح التبلميذ كبالتاِف قباح اؼبدرسة.
ز .في نظام التقييم األفضل قالوا:
كمستمرة ،ذات رؤية مستقبليَّة كاضحة اؼبعاَف كاألىداؼ .تتَّصف ىذه العمليَّة
ىو عمليَّة قياسيَّة شاملة
َّ
وشرات إحصائيَّة علميَّة ؿبدَّدة ،اهدؼ إُف
باؼبصداقيَّة كاألمانة ،كتعتمد على ؾبموعة معايَت كحقائق كشواىد كم ّْ
صبع اؼبعلومات اؼبناسبة دبوضوعيَّة كربلّْلها دبنهاجيَّة كتصنّْف اؼبستويات بوضوح ّْ
الزباذ القرارات اؼبناسبة للعبلج.
ىذا النظاـ التقييمي يىعترب َّ
أف اػبطأ كسيلة للتعلُّم ،ىدفو االسهاـ يف ربسُت التعلُّم كتطوير التعليم .كيعمل على أف
كل العناصر الًتبويَّة كالبشريَّة ،كينسجم مع أىداؼ اؼبنهاج األكاديبي كالًتبوم.
يطاؿ نظامو َّ
اعا عديدة يستعملها حبسب الظركؼ كاألىداؼ (كالقبلي كالتشخيصي
يعتمد نظاـ التقييم األفضل أنو ن
كالتكويٍت كالنهائي)َّ .أما طرقو فكثَتة كمتعدّْدة (كاالمتحاف ،كاالختبار الشفوم كالكتايب ،كالواجبات اليوميَّة،

كالتقييم الذايت ،كملف اإلقباز ( ،)Portfolioكاستمارات تقييم األداء ،استمارة تقييم درس أك حصة
يتم من خبلؽبا تصنيف عمل اليم ىقيَّم كقياس مستواه التعليمي حسب سلَّم تقييمي كاضح،
صفيَّة )...حيث ُّ
نمو ،كليس لتفعيل منافسة سلبيَّة بُت األفراد.
كتثقيل ؿبدَّدّٔ ،دؼ مساعدتو على ال ٌ
مكونات النظاـ الًتبوم كعناصره كأساليبو كأدكاتو ،كيقيس بدقة اؼبعلومات
يشتمل ىذا النظاـ صبيع ّْ
التطور يف اؼبستقبل .كما
كالنتائج اؼبكتسبة ،كالكفايات كاؼبهارات ّٔدؼ ربديد مستول النجاح ،كرسم خطوط ُّ
يستعمل الرسوـ البيانيَّة إلبراز النتائج كاالستفادة منها يف اؼبناقشات.
469

ح .في السبل لتوفير عالقات تعاونيَّة بين المدرسة والمحيط قالوا:
ال َّ
بد من توفَت عبلقات تعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كاحمليط ،كذلك عن طريق انفتاح اؼبدرسة على ؿبيطها ،كمن

التطوعي يف اؼبدرسة كخارجها ،كالدعوة إُف اؼبشاركة يف العمل اػبدمايت
خبلؿ تشجيع التبلميذ على العمل ُّ
الصحي كالًتبوم كالثقايف كالديٍت .يكوف انطبلقة اؼبدرسة إُف ؿبيطها عرب
االجتماعي كاإلنساين كالبيئي كالكشفي ك ّْ
تشجع التبلميذ على اؼبشاركة ّٔا كمثل النشاطات البلصفيَّة كالًتفيهيَّة كالتعليميَّة (الرحبلت
تنظيم نشاطات ّْ
موسسات ذباريَّة كعلميَّة ،كمعارض ،كمواقع أثريَّة ،كشركات إقتصاديَّة )...كالنشاطات
الثقافيَّة ،كالبيئيَّة ،كزيارة َّ

موسسات إجتماعيَّة ،مستشفيات ،مراكز
اإلجتماعيَّة كاإلنسانيَّة (زيارة سجن اؼبنطقة ،ميات ،دكر عجزةَّ ،
التطوعي كاإلجتماعي كاإلنساين كالبيئي
اإلسعاؼ ،مساعدات لعائبلت معوزة،)...
ّْ
أيضا على العمل ُّ
كتشجعهم ن
كالبلدم ،...كربثُّهم على اكتساب القيم اإلنسانيَّة كاالجتماعيَّة كالوطنيَّة .كتنظّْم اجتماعات دكريَّة لؤلىل مع أفراد

اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة لدرس قضايا أكالدىم ،كزيارات دكريَّة إُف الصفوؼ ،كتدعوىم غبضور ؿباضرات كندكات
اهم األىل يف تربية أكالدىم ،كتليب حاجااهم يف ىذا
كموسبرات ثقافيَّة كاجتماعيَّة كتربويَّة يتناكؿ موضوعااها مواضيع ُّ
اؼبضمار ،كاؼبشاركة يف اؼبشاريع اإلمبائيَّة كالًتفيهيَّة.
باإلضافة إُف ىذاَّ ،
فإف انفتاح اؼبدرسة على ؿبيطها يكمن يف مشاركتها يف منتديات آّتمع ،كالنشاطات

كتفعل دكر رابطة القدامى كعبنة األىل عبهة توفَت عبلقة تعاكف يف ما
الًتبويَّة كالوطنيَّة كاإلجتماعيَّة كالبلديَّةّْ .
تشجع األىل كالقدامى على العمل التطوعي يف اؼبدرسة( :كاؼبشاركة يف الرحبلت ،كتنظيم نشاطات
بينهم ،ك ّْ
تربعات ،)...كدعوة األىل
ترفيهيَّة يف اؼببلعب خبلؿ االسًتاحات ،كالعمل يف اؼبكتبة ،كخدمات للمدرسة ،ك ُّ

أيضا ،على توفَت عبلقة تعاكف بُت
لزيارة الصفوؼ ك ُّ
التعرؼ إُف تفاصيل حياة أكالدىم اليوميَّة ...تعمل اؼبدرسة ن
رابطة اؼبعلّْمُت يف اؼبدرسة كركابط اؼبعلّْمُت يف مدارس احمليط ،كردبا يف مدارس لبناف؛ كتبادؿ خربات معها،
معا على مشركع تربوم ،أك بيئي ،أك إنساين ،أك إجتماعي ،أك غَته.
كشهادات حيَّة ،كزيارات ميدانيَّة ،كالعمل ن
مستمرا مع أصدقاء اؼبدرسة للتشاكر كتقدمي الدعم على أنواعو ّٔدؼ
يضا ،تواصبلن
كتوفّْر اؼبدرسة أ ن
ن
التطوير ،كمثل العمل على مشاريع بالتعاكف مع آّتمع احمللي يدعم اؼبدرسة مالينا كيوفّْر مساعدات كمنح مدرسيَّة
للتبلميذ  ،حفلة تكرمي للمحسنُت إُف اؼبدرسة ،توزيع منشورات ترتبط باؼبدرسة كنشاطااها ...كما كتضع مرافقها
يف خدمة آّتمع األىلي (االستفادة من مساحات اؼبدرسة كبنائها إلقامة و
ناد أك ـبيَّم أك لقاء أك احتفاؿ ...أك
استخداـ اؼبكتبة كذبهيزااها غباجات ثقافيَّة كحبثيَّة) ،كذلك لتأسيس عبلقات شراكة بُت فعاليَّات آّتمع كاألىل
التطور الثقايف كاالجتماعي ،كخفض
ػبدمة التبلميذ ،كتوفّْر من خبلؽبا نشاطات تربويَّة ىادفة تسهم يف نشر ُّ
التطور .كما
مستول األميَّة كاعبهل بوجوىو اؼبتعدّْدة خاصة ضمن األسر اؼبرتبطة باؼبدرسة ،كتدفع بآّتمع كبو ُّ
كيبكن أف تستفيد اؼبدرسة من موارد آّتمع الثقافيَّة كالفكريَّة كاالجتماعيَّة عن طريق التواصل كالتعاكف يف تبادؿ

موسسات آّتمع كبينها (كالتعاكف مع خرباء كإجراء مقابلة معهم أك دعواهم لزيارة صف ّٔدؼ
اػبربات بُت َّ
تعليمي ،كالتواصل مع كسائل اإلعبلـ كافة).
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الملحق رقم  7من المرةلة األولى للبحث:
ملخَّص مصادر المعلومات من المدارس الخمس المشاركة في البحث
مصادر المعلومات من المدارس الخمس التي يمكن أن تكون وسيلة للتقييم
التصنيف
منشورات

 -1إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة

مشركع اؼبدرسة ،الصفحة اإللكًتكنيَّة ،البياف العاـّْ ،
اؼبفكرة اؼبدرسيَّة ،يكَّراسة ،القوانُت،
آّلة السنويَّة ،دليل التوصيف الوظيفي ،دليل اؽبيئة التعليميَّة ،دليل التلميذ ،دليل عبنة األىل ،دليل رابطة القدامى

ملفات

أفبلما ،كملفات التبلميذ األكاديبيَّة كالصحيَّة ،ؿباضر
صورا تذكاريَّة ك ن
شريط األحداث اؼبدرسيَّة التارىبيَّة ،أرشيف اؼبدرسة الذم وبتوم ن
اإلجتماعات كاللقاءات كاحملاضرات كالندكات كاؼبوسبرات ،كالتوصيات اليت تصدر عنها.

مشاىدة

اؼبتنوعة
شبكة العبلقات القائمة ،كعمليَّة التنسيق ،اؼبمارسات اليوميَّة ،النشاطات كاالحتفاالت ّْ

التصنيف

 -2تنظيم إداري واضح المعالم

مقابلة
مقابلة

معرفة األفراد لرؤية اؼبدرسة كأىدافها.

آّلس اإلدارم بأعضائو ،اللجاف كاؽبيئات اؼباليَّة كالتعليميَّة كالتنظيميَّة كالطبلبيَّة كالتنسيقيَّة كاإلرشاديَّة كالنشاطات.

مشاىدة

تفاعل اإلدارة مع اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة

ملفات

اػبطط الًتبويَّة ،كالركزنامة السنويَّة ،كاػبطط اؼباليَّة كتقاريرىا ،اؼبوازنة السنويَّة ،كتقارير اإلجتماعات التدريبيَّة كؿباضر اللقاءات،
كسياسات التطوير ،كاؼبلفات اإلداريَّة كالًتبويَّة.

منشورات
التصنيف

اؼبوسسة ،النظاـ الداخلي ،النظاـ اؼباِف ،مشركع اؼبدرسة ،اؼبيزانيَّة السنويَّة.
الدليل الوظيفي ،دليل اؼبعلّْم ،خريطة َّ

 -3إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/للمتعلّْمة

ملفات

خطة دعم لتطوير التبلميذ ،كبرامج استلحاؽ كإرشاد كتوجيو ،كبرنامج التأىيل النفس حركي ،كنظاـ التقومي الًتبوم ،كبرامج مبلحقة
للمتفوقُت كللمتعثّْرين.
الفركقات الفرديَّة
ّْ

مشاىدة

ذبهيزات األبنية كالقاعات ،ككسائل العناية الصحيَّة كالنفسيَّة كالًتبويَّة كاإلجتماعيَّة كالركحيَّة ،كبرامج النشاطات الرياضيَّة كالًتفيهيَّة
اؼبتنوعة ،برنامج الرحبلت كاحملاضرات كاؼببارات كتشجيع اؼبواىب على أنواعها.
كالثقافيَّة كالركحيَّة كالدينيَّة كاالجتماعيَّة ّْ

ملفات

مشاىدة
مقابلة
مقابلة
مقابلة
التصنيف
مقابلة

برامج اإلعداد الًتبوم ألفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة ؼبواكبة التبلميذ

بيئة آمنة كحاضنة ،تسودىا قيم اؼبسوكليَّة ،كاؼبواظبة ،كالتنظيم ،كحسن القرار ،كالثقافة ،كالسلوؾ البلئق ،كاالنضباط ،كالتهذيب،
كاالحًتاـ ،كالقيادة ،كالتعلُّم الذايت.
مندكب الصف ،ؾبلس التبلميذ ،عباف طبلبيَّة.
لقاءات بُت اإلدارة كاؽبيئة التعليميَّة كالتبلميذ لبحث أمورىم الًتبويَّة

التعامل مع التبلميذ بالتساكم كاؼبناصفة كأفراد ،كقبوؽبم دكف سبييز كيف صبيع اؼبراحل ،عدـ طرد أم منهم ،الثقة بقدراهم على النجاح،
دمج مستويااهم األكاديبيَّة اؼبختلفة يف صف كاحد.

 -4إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم
ـبتصة يف اؼبناىج
عبنة َّ

ملفات

اؼبختصة ،كبرنامج توزيع الدركس السنويَّة كالفصليَّة كالشهريَّة كاألسبوعيَّة كاليوميَّة ،دفًت ربضَت
التخطيط السنوم ضمن الدكائر
َّ
الدركس ،برامج التواصل كالتتابع بُت اؼبراحل التعليميَّة.

ملفات

ـبرجات اؼبواد التعليميَّة كاضحة كمنظَّمة كمنشورة ،أىداؼ األنشطة ؿبدَّدة كمندؾبة باؼبنهاج التعليمي ،نتائج اإلمتحانات اؼبدرسيَّة
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كالرظبيَّة جداكؿ تنظيم ؿبتويات اؼبنهاج ضمن مشاريع تربويَّة.
منشورات

إختيار الكتب كفق متطلّْبات اؼبنهاج ،ك"دليل اؼبعلّْم".
نص اؼبنهاج الرظبي ،كسلَّم األىداؼ كاؼبهارات ،كاؼبنهاج التعليمي كالتثقيفي الشامل ،كالنشاطات الًتفيهيَّة كالتثقيفيَّة.
ٌ

التصنيف

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
 -5إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ

منشورات

مشاىدة

التقصي
اؼبتنوعة ،كدرس اغباالت ،طريقة ّْ
اؼبتنوعة  ،Pédagogie Différenciéeكاؼبشاغل ّْ
الطرائق التعليميَّة الناشطة ،كالًتبية ّْ
كالبحث ،كالتعلُّم التعاكين ،كالعمل الفريقي ،كالعمل الثنائي ،كالتعليم التعاكين اؼبنظَّم ،برامج االستلحاؽ كاغبصص التقويبيَّة ،الًتبية
النفس حركيَّة ،اؼبناقشات" ،الدرس التجربة" ،اؼبشاريع الًتبويَّة ( ،)Education par Projetمعارض علميَّة كثقافيَّة كفنيَّة،
متنوعة ،كمشاريع ثقافيَّة كأحباث تعليميَّة فرديَّة كصباعيَّة.
مباريات ّْ

مشاىدة

إستعماؿ كسائل التكنولوجية اغبديثة ،كاأللواح على أنواعها ،كاؼبختربات العلميَّة ،كاؼبراجع التعليميَّة ،مركز توثيق للهيئة التعليميَّة،
كسائل ظبعيَّة بصريَّة على أنواعها ،اؼبكتبة ،ككسائل اإليضاح على كافة اؼبستويات التعليميَّة.

التصنيف

 -6تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف

ملفات
ملفات

دفًت التحضَت اليومي

برامج متابعة التبلميذ كدعمهم كتوجيههم كتقييم عملهم ،جدكؿ لقاءات أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة مع األىل لبحث قضاياىم.

ملفات

اؼبتنوعة اليت تيظهر ؾبهود تطورىم
نتائج االمتحانات كاالختبارات كدفًت العبلمات ،كملفات التبلميذ ،كالشهادات ّْ
(…)Achievement, Cards of Efforts, of Honnor, Progress reports

ملفات

اؼبتنوعة (ذايت ،فردم كصباعي ،تقييم قبلي ،كتكويٍت ،كتشخيصي ،كهنائي) (…Initial, &Diagnostique
طرائق التقييم ّْ
 ،)Formative, Summativeكفق نظاـ زمٍت ؿبدَّد يتوافق كنوع التقييم ،بطاقة مشاىدة الصف ،كبطاقة تقييم أداء اؼبعلّْم،
متنوعة لتقييم اؼبعلّْم ،بطاقات تقييم ألداء أفراد آّتمع اؼبدرسي ،تقارير األداء الوظيفي.
كبطاقة تقييم من الزمبلء تعكس طرؽ ّْ

ملفات

خطط الدعم كالتحسُت ،الربامج العبلجيَّة كإعادة التأىيل ،كؿباضر اللقاءات التقيميَّة ،كالندكات ،كاحملاضرات ،كإعادة التعليم.

ملفات

اػبطة التقييميَّة ،كبرنامج التقييم الدكرم ،كنظاـ الرقابة كالتوجيو كربليل النتائج لتصويب األىداؼ.

ملفات

دفاتر التبلميذ ،التمارين التطبيقيَّة الفرديَّة كاعبماعيَّة ،احتساب العبلمات ،دفًت العبلمات كنتائج اإلمتحانات الرظبيَّة كاؼبدرسيَّة ،نظاـ
االمتحانات كنوع األسئلة اؼبطركحة يف اؼبسابقات ،كاؼبعايَت احملدَّدة للتقييم الذايت ،ملفات التبلميذ اػباصة ،التقارير الًتبويَّة ،اؼبلف
الشخصي ؿبفظة اإلقبازات ()Potfolio

التصنيف
منشورات

 -7تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة
اؼبوسسة ( ،)Organization Chartدليل التوصيف الوظيفي
خريطة َّ

مقابلة

اؼبنسقُت ،كرؤساء األقساـ ،كمسوكالت األقساـ ،ىيئة تنظيميَّة للنشاطات ،رابطة
ىيئات إداريَّة ،كؾبلس الثانوية ،اللجنة اؼباليَّة ،كىيئة ّْ
متفرعة حبسب آّاالت كاالختصاصات ،عبنة الرياضة ،كاإلعبلـ ،كاغبياة الركحيَّة الدينيَّة،
األساتذة ،رابطة مندكيب الصفوؼ ،عباف ّْ
كاألندية.

مقابلة

كتدرج بالوظائف.
كل من موقعو كحبسب كفاءتوُّ ،
نوع العبلقات السائدة بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،كإشراؾ اعبميع ه

ملفات

خطط تنظيميَّة ،كالئحة القرارات كالتوصيات الصادرة عن االجتماعات ،كملفات اإلدارة كاألرشيف.

مشاىدة

حضور القيادة على أرض الواقع.

التصنيف

 -8تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات

منشورات

اؼبوسسة ( ،)Organization Chartكعقد العمل،
دليل التوصيف الوظيفي ،كاؽبيكل التنظيمي البشرم ،كدليل اؼبعلّْم ،كخريطة َّ
كاؽبيكل اؼبادم (كحدات اؼبدرسة كذبهيزااها) ،كاؽبيكل اؼباِف (مصدر رؤكس األمواؿ كتوزيعها).

منشورات

خطة سنويَّة للتدريب اؼبهٍت كالتطوير داخل كخارج اؼبدرسة ،كبرنامج اإلشراؼ كالدعم على كافة اؼبستويات ،كفريق من اؼبشرفُت
كاؼبرشدين الًتبويُّْت لدعم األفراد حبسب اغباجات.
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ملفات

سياسات التوظيف كالًتقية كإهناء العمل

مقابلة

دكر اؽبيئة اإلداريَّة
حريَّة اؼبعلّْم(ة) يف إدارة الصف ،تقدير اعبهود كمكافأاها عملينا كمادينا كمعنوينا ،كتشجيع اؼببادرات.

مقابلة
مشاىدة

تتعاقد اإلدارة مع ىيئة تعليميَّة كفوءة.

التصنيف

 -9تطوير مهني مستمر وتعلـُّم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي

مشاىدة

ذبهيز اؼبكتبة دبراجع علميَّة كمصادر تربويَّة جديدة ،كتزكيد األفراد بالوسائل البلزمة لعمليَّيت التعلُّم كالتعليم.

منشورات

اػبطط البلزمة للتشاكر يف القضايا التعليميَّة ،كبرامج التطوير اؼبهٍت كـبطط التحسُت

مقابلة

التطور لدل األفراد كمواكبة اعبديد ،كالعمل على تثقيف الذات كتطويرىا.
رغبة يف ُّ

منشورات

جدكؿ الدكرات التدريبيَّة ،كاالجتماعات الدكريَّة كالفصليَّة كالشهريَّة كالسنويَّة ،كالندكات التثقيفيَّة ،كاللقاءات الًتبويَّة ،كاحملاضرات
داخل كخارج حرـ اؼبدرسة.

التصنيف

موةد
 -10إنشاء فريق عمل تعاوني َّ

مشاىدة
مشاىدة
ملفات

اؼبوحدة ،شبكة
اؼبناخ التعاكين كالعمل اعبماعي كالفريقي ،كعبلقات التعاكف السائدة بُت األفراد ،كالرؤية الواحدة كاألىداؼ َّ
االتصاالت اؼبرئية كاؼبسموعة كاؼبنشورة.
التكامل يف عمل األفراد ،كالدعم الشامل بُت أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظَّفُت كالتبلميذ ( Supervision of

.)Instruction

تقارير اإلجتماعات الدكريَّة كاألسبوعيَّة يف اؼبادة الواحدة ،التسلسل بُت اؼبراحل ،كبرامج األنشطة الصفيَّة كالبلصفيَّة ،كمسودة درس
قضايا الصف كصعوبات التبلميذ،اللقاءات الثنائيَّة كاعبماعيَّة ،كتصاميم األحباث.

الهيئات العاملة في المدرسة ىي :اؽبيئة اإلداريَّة ،كالتعليميَّة ،كالطبلبيَّة ،كاألندية (الكشفيَّة ،كالرياضيَّة ،كالبيئيَّة ،كاالجتماعيَّة ،كالفنيَّة
عماؿ الصيانة ،كالتنظيف ،سائقي الباصات،
كاألدبيَّة كالعلميَّة) ،كاؼبوظَّفوف يف القطاعات األخرل (عاملة اؽباتف ،كاالستقباؿَّ ،
كاألمن ،)...كعبنة األىل ،كرابطة القدامى ،كعبنة األصدقاء.
التصنيف

 -11توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

مشاىدة

متنوعة االستعماؿ ،قاعات تدريس ،ـبتربات علميَّة ـبتلفة ،مكتبات فبكننة ،كمركز األحباث كالتوثيق الًتبوم ،قاعة
أبنية كغرؼ ّْ
األرشيف ،كمركز ظبعي بصرم ،كنادم رياضي ،كمسرح ،كقاعة للمحاضرات كاالجتماعات ،كصالة سينما ،كمبلعب خارجيَّة
اؼبتحركة ،كللحركات اعبسديَّة للصغار،
كداخليَّة ،كأندية ـبتلفة ،كدار العبادة ،كغرفة للموسيقى ،كللفنوف التشكيليَّة ،كللرقص ،كللدمى ّْ
ككافيًتيا ،كمكاتب إداريَّة ،كغرؼ إسًتاحة للهيئة التعليميَّة ،كللمعاينات الصحيَّة ،كلئلمتحانات ،موقف سيارات ،كغابة صغَتة.

التصنيف

 -12تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركاء التربية

مشاىدة

مقابلة
مقابلة
ملفات
منشورات
منشورات
منشورات

ؾبهزة حبسب اغباجات الًتبويَّة.
منورة كدافئة كنظيفة ،غرؼ َّ
أبنية تتبلءـ كعمر التبلميذ ،كمساحات كاسعة ،كبيئة ىادئة كآمنة ،كغرؼ َّ

عبنة األىل ،كرابطة القدامى ،كعبنة أصدقاء اؼبدرسة ،كالكشافة ،كأندية علميَّة كبيئيَّة كجغرافيَّة كتكنولوجيَّة ،كشبابيَّة كأدبيَّة ،عبنة
إرشاديَّة (نفسيَّة ،تربويَّة ،جسديَّة ،إجتماعيَّة ،صحيَّة ،دينيَّة).
متطوعُت من األىل
عبنة ّْ

اؼبتنوعة بُت األىل كأفراد اؽبيئة التعليميَّة.
برنامج اللقاءات الفرديَّة كاعبماعيَّة ّْ
دعوات األىل كاحمليط غبضور النشاطات كاالحتفاالت ،كاحملاضرات كالندكات كاؼبوسبرات يف اؼبدرسة.

اؼبتنوعة للتبلميذ داخل كخارج اؼبدرسة.
برامج اؼبباريات كاؼبسابقات كاؼبعارض ّْ
مقاالت موثَّقة عن اؼبدرسة منشورة يف كسائل اإلعبلـ اؼبرئيَّة كاؼبقركءة كعرب شبكة اإلنًتنت.
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الملحق رقم  8من المرةلة األولى للبحث:
رسالة الرئيسة العامة لمسؤوالت المدارس المشاركة في البحث
لتجمع اؼبدارس
عنواف مركز الرئاسة العامة ُّ
رقم الرسالة يف األرشيف

حضرة اؼبديرة العزيزة ( ،............................إسم مديرة اؼبدرسة)
ربيَّة كبعد،
ً
أفيدؾ َّ
أف األخت دالؿ رزؽ اهلل ،كيف إطار األحباث الًتبويَّة كاألكاديبيَّة اليت تقوـ ّٔا ّٔدؼ اغبصوؿ
على شهادة الدكتوراه يف اإلدارة اؼبدرسيَّة ،سوؼ تقوـ بزيارة ثانوية ( .....................إسم كعنواف
الثانوية) ،لذلك ،أرجو ً
مهمتها ىذه.
منك اإليعاز ؼبن يلزـ لتسهيل َّ
مع شكرم كصبليت.
عن ( ............................إسم كعنواف مركز الرئاسة العامة) يف  22تشرين األكؿ 0222

اػبتم
العامة)

اإلمضاء( .............. :إسم الرئيسة

مالةظة :تتحفَّظ الباحثة عن نشر النسخة األصليَّة للرسالة مراعاة لسريَّة كمهنيَّة البحث العلمي من جهة،
كاحًت ناما لؤلفراد الذين قبلوا اؼبشاركة باألطركحة كرغبوا بعدـ اإلفصاح عن ىويتهم ،من جهة أخرل .لذلك أعادت
نص الرسالة دبضموهنا األصلي مع حزؼ األظباء كالعناكين لؤلسباب اؼبذكورة.
طبع ٌ
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ب) مالةق المرةلة الثانية من البحث التي ترتبط بأدوات جمع المعلومات
الملحق رقم  1من المرةلة الثانية للبحث:
إستمارة المعايير النهائيَّة َّ
المعدلة من الفريق المساعد في المدرسة التجريبيَّة
حضرة الزمبلء كالزميبلت األعزاء يف ثانوية
____________________________________________،
ملخص اؼبعايَت كما رأىا اؼبشاركوف يف األطركحة ،أرجو ربديد ما إذا كانت مدرستكم ربقّْق اؼبواصفات اؼبطلوبة ،أك ال
بُت يديكم َّ
ربقّْقها ،أك تقًتب منها.
إضافة إُف ذلك ال َّ
بد من ربديد اؼبصادر اغبسيَّة اليت توّْكد على ربقيق ىذه اؼبعايَت يف بيئة مدرستكم.
تطبق هذه المعايير و ِّ
مؤشراتها ،والى أي حدِّ.
 :NBالمطموب إ ًذا تقييم ما إذا كانت مدرستكم ِّ

المعايير

المصادر

أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
كتفوقهم.
 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة ،كرسالة منفتحة ،كأىداؼ عمليَّة ؿبدَّدة تسهم يف قباح تبلميذىا ُّ

 -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة كتربويَّة تقوـ على التعاكف كالتنظيم كالتنسيق
التفهم.
ك ُّ
تسهل التواصل بُت األفراد كاألقساـ ،كتنظّْم عملهم اعبماعي.
 -3للمدرسة رؤية قابلة للتطبيق كمعلنة للجميع ّْ
ربوؿ اؼبدرسة بيئتها إُف بيئة حياة إجتماعيَّة آمنة ،يسودىا جو إهبايب من االستقرار كاألماف النفسي
ّْ -4
كتسهل عمليَّة
كاعبسدم كاالجتماعي ،كتوفّْر للتبلميذ بيئة تعليميَّة ؿبفّْزة تراعي مستويات االختبلؼ لديهمّْ ،
التعاكف كاؼبساندة كالدعم من زمبلئهم كمن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة فيها.
معا ،ك ُّ
التفكر ،كاؼبشاركة ،كاالكتشاؼ ،كالتعلُّم.
 -5يف اؼبدرسة مناخ داعم ّْ
يشجع األفراد على التواصل ن
بالتفهم كالثقة كاإلنتماء كالرعاية كاؼبهنيَّة كالتفاىم
 -6يعمل أفراد آّتمع اؼبدرسي كاألىل جبو عائلي يتميَّز ُّ
التطور.
كالتعاكف كالتنظيم ّْ
يودم إُف قباح العمل الًتبوم كاستمرار ُّ
ؾبهزة لتحقيقو.
دبكونااها مع النجاح كىي َّ
 -7تتآلف بيئة اؼبدرسة ّْ
قيما كاضحة تشمل :احملبة كاغبريَّة كالعدالة كالبلعنف كحب الوطن كقبوؿ اآلخر اؼبختلف،
َّ -8
تتبٌت اؼبدرسة ن
كالتطلُّب ،كااللتزاـ ّٔا كوسيلة للتواصل كالتعاكف يف اؼبدرسة كيف آّتمع.
تتبٌت اؼبدرسة معايَت "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" كتطبّْق مبادئو اليت تقوـ على مهارات التواصل كالدعم كالتعاكف
َّ -9
كالعمل الفريقي كمفهوـ اؼبشاركة يف القيادة.

 -10تعتمد اؼبدرسة معايَت تعليميَّة مستوحاة من اؼبعايَت الًتبويَّة العاؼبيَّة ،تنسجم مع كاقعها ،كتكوف شاملة
ككاضحة كقابلة للتعديل.
 -11ربدّْد اؼبدرسة أىدافها مسب نقا كتضع آليات عمل ككسائل ناجعة لتحقيقها تتكيَّف مع اؼبتغيَّْتات.
وبوؿ األفراد الرؤية كاألىداؼ إُف عمليَّات كإجرائيَّات تربويَّة كتعليميَّة شاملة.
ّْ -12
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ال يحقق

يقترب

يحقق

()1

()2

()3

كبالتصرؼ حبسب معايَت
 -13يلتزـ أفراد صبيع اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ بتطبيق النظاـ الداخلي
ُّ
سلوكيَّة كاضحة كؿبدَّدة كمعلومة.

غبل اؼبشكبلت كربسُت أكضاع التبلميذ األكاديبيَّة.
 -14تأخذ اإلدارة بآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىلّْ ،

ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير

كتطور السياسات اؼبرتبطة برؤيتها كرسالتها كحاجااها التطويريَّة ،كتضع اػبطط
 -1للمدرسة ىيئة إداريَّة تدرس ّْ
كتوجو جهود األفراد كبو التحسُت اؼبستمر ،كتتَّخذ
االسًتاتيجيَّة العمليَّة اؼببلئمة ،كترسم األىداؼ اؼبرجوةّْ ،
اؼبوسسة.
مبو َّ
القرارات اؼبناسبة لتفعيل أداء التبلميذ ك ٌ

 -2يضم آّلس اإلدارم يف اؼبدرسة ،رئيس(ة) اؼبدرسة ،كمسوكِف(ات) األقساـ ،كاؼبرشد(ة)الًتبوم(ة) كفبثلُت
عن ىيئة التنسيق ،كعن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،كالدائرة اؼباليَّة ،كعن الصيانة ،كعبنة األىل ،كعن
اؼبوظَّفُت ،كعن رابطة القدامى كأصدقاء اؼبدرسة ،كلكل منهم دكره اػباص كالواضح ،كيشارؾ حبسب موقعو يف
صنع القرار.
متخصص ينظّْم اؼبوارد البشريَّة كفق سياسات إداريَّة علميَّة.
 -3يف اؼبدرسة فريق
ّْ
 -4تعتمد دائرة اؼبوارد البشريَّة صبلة مفاىيم علميَّة ،كأسس إجتماعيَّة كإنسانيَّة متكاملة ،كمعايَت تربويَّة كإداريَّة
اؼبرشحُت اعبدد للعمل الًتبوم أك للصرؼ من الوظيفة ترتكز على
كاضحة مكتوبة كمعلنة تعتمدىا يف قبوؿ َّ
األىليَّة كالكفاءة.
لكل العاملُت باؼبدرسة تصف بوضوح كاجبات اؼبكلػَّفُت ّٔا ،كتعكس
 -5توجد توصيفات كظيفيَّة مكتوبة ّْ
مفهوـ التشارؾ بُت األفراد.
 -6تتوزَّع اؼبهاـ اإلداريَّة كالصبلحيَّات حبسب االختصاصات كاألدكار كتتكامل يف ما بينها.

 -7تفويض الصبلحيَّات كاألدكار كسبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم كاضح كمعلوـ من اعبميع.

يتجسد التنظيم اإلدارم العاـ الواضح اؼبعاَف يف النظاـ الداخلي الذم وبدّْد مهاـ الفريق اإلدارم كالًتبوم
َّ -8
بدقَّة كييظهر أدكارىم اؼبتكاملة.

 -9يضع أفراد آّلس اإلدارم اػبطط كالسياسات الًتبويَّة ،كينفّْذ اإلجراءات اإلداريَّة اؼبقًتحة لتطبيق اػبطط،
كيتابع تنفيذ القرارات ،كيقيّْم إمكانيَّات اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة ،كالتبلميذ ،كاؼبناىج ،كأداء اؽبيئات ،كالتقارير
الفصليَّة كالسنويَّة.
 -10تيدرس اػبطة االسًتاتيجيَّة السنويَّة (اؼبشركع اؼبدرسي) يف آّلس اإلدارم ،كتػيتَّخذ القرارات اؼبرتبطة
بتنفيذىا ،كتقيَّم يف هناية العاـ الدراسي لتطويرىا كإلعادة تصويب أىدافها.
كل اغباجات
 -11تضع اؼبدرسة خطة ماليَّة َّ
مفصلة تنسجم مع رؤيتها الًتبويَّة كخطَّتها االسًتاتيجيَّة ّْ
تومن َّ

كتنسق اؼبصركؼ كفق ميزانيَّة ماليَّة سنويَّة كاضحة تسهم بدعم كتطوير اؼبستول
األكاديبيَّة كاللوجستيَّة اؼبطلوبة ّْ
األكاديبي كالًتبوم كاللوجسيت.

كبصحتهم
أمورا تفصيليَّة تتعلَّق بسبلمة التبلميذ (معايَت السبلمة يف الباصات مثبلن)،
َّ
 -12تلحظ اػبطة اؼباليَّة ن
الصحي يف الكافيًتيا) ،كتطويرىم الرياضي (نوادم رياضيَّة ،كمبلعب ،كمسبح.)...
اعبسديَّة كالغذائيَّة (الغذاء
ّْ
 -13تلحظ اػبطة اؼباليَّة اغبسومات اؼبفركضة بالًتابط مع كاقع اؼبدرسة التمويلي كاإلنفاقي ككضع األىل
االقتصادم.
 -14توفّْر سياسات ماليَّة كآليات مبلئمة للتطوير على خلفيَّة منافسة "السوؽ الًتبوم" إلنتاج تعليم كتربية
جبودة عالية.
 -15تعتمد اإلدارة اآلليات كالوسائل الضركريَّة لتكتشف نقاط القوة لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كنقاط
اؼبوسسة كربسُت أداء التبلميذ.
مبو َّ
الضعفّْ ،
كتوجو اعبهود من خبلؿ دكرات تدريبيَّة تيسهم يف ٌ
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باؼبقررات كيسهر على
 -16يوزّْع آّلس اػبطة على أفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة ،كيراقب مدل اإللتزاـ َّ
تنفيذىا ضمن اؼبهل احملدَّدة.

توحد اإلدارة ،بالتعاكف مع أعضاء اؽبيئة التعليميَّة ،األىداؼ اؼبنبثقة من الرؤية كالتخطيط
ّْ -17
االسًتاتيجي لتسهيل عمليَّة تطبيق اعبودة.

كيسهل التعاكف بُت األفراد كيفسح ؽبم يف آّاؿ للمشاركة بالقرارات.
يشجع ؾبلس اإلدارة اؼببادراتّْ ،
ّْ -18
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة
 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم الفرديَّة كطاقااهم اػباصة.
أف ٌ
 -2التبلميذ ىم ؿبور كىدؼ كأساس العمليَّة التعليميَّة كالتعلُّميَّة ،ىم مشركع تثقُّف مستمر ؼبدل اغبياة،
دبكونااها حوؿ شخصهم كحوؿ تعلُّمهم ،كىي خبدمة
تعاملهم اؼبدرسة كإنساف ذم قيمة ّْ
حبد ذاتو ،كتدكر ّْ

قباحهم.

لكل التبلميذ ،من خبلؿ االنتباه للقواسم اؼبشًتكة كالفركقات الشخصيَّة
 -3تدعم اؼبدرسة حق التعلػُّم ّْ
كاإلختبلفات الفرديَّة.
لكل التبلميذ كتومن َّ
كل من يطأ عتبة بأّا
أف بإمكاهنم التعلُّم ،لذلك تستقبل َّ
 -4تدعم اؼبدرسة حق التعلُّم ّْ
كتومن ؽبم اػبدمات الًتبويَّة كالتعليميَّة
باختبلؼ حاجااهم (اإلعاقات اعبسديَّة كاغباجات التعليميَّة اػباصة)ّْ ،
مبوىم اؼبتكامل ،كتعمل على قباحهم فردينا كصباعينا ،كتلحظ
كالتأىيليَّة كالثقافيَّة كاللوجستيَّة اليت تسهم يف ٌ
الفركقات الفرديَّة لديهم.
كل الفرص
تنمي اؼبنهاجيَّة اؼبعتمدة اؼبسوكليَّة الذاتيَّة لدل التبلميذ كربثَّهم للقياـ بواجبهم كاالستفادة من ّْ
ٌ -5
اؼبتاحة ؽبم للنجاح.
بث لديهم الرغبة يف التعلُّم لتصَت العمليَّة الًتبويَّة متعة كإفادة
كتطور ذكاءات التبلميذ اؼبختلفة ،كت ُّ
 -6ربفّْز ّْ
 -7تعمل اؼبدرسة خبططها الًتبويَّة كاألكاديبيَّة على تطوير مهارات التبلميذ ،أفر نادا كصباعات من خبلؿ :أ)
اػبطط الًتبويَّة اليت تراعي الفركقات الشخصيَّة كاإلمكانات كالقدرات لديهم ،ب) كطرائق التعلُّم كالتعليم

تنمي األبعاد الفكريَّة كاإلنسانيَّة
اؼبتنوعة كالشاملة ،ج) أنشطة داعمة كأعماؿ صباعيَّة ّْ
مبوىم ّْ
اؼببلئمة غباجات ٌ
كالركحيَّة كاعبسديَّة لديهم.

كتطور
ّْ -8
كل اإلمكانيَّات اؼبوجودة يف أعضاء ىيئااها (اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُت) ّْ
تسخر اؼبدرسة َّ
مبو التبلميذ الشامل بالتعاكف مع األىل.
قدرااهم اؼبهنيَّة ػبدمة ٌ

اؼبتخصص ،من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كاألكاديبيَّة كالًتبويَّة كالصحيَّة
 -9يتعاكف فريق العمل
ّْ
كالنفسيَّة ،كاإلجتماعيَّة ،كالركحيَّة ،لدرس حاالت التبلميذ اػباصة كإرشادىم أكاديبينا كاجتماعيِّا
كسلوكينا كنفسينا كركحينا كصحينا ،كيعمل معهم كفق برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة غباالاهم ،كيطلع األىل على طبيعة
كيدرّٔم عليها كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة لديهم.
مساعدة أكالدىمّْ ،
تعليما نوعيِّا يليب حاجااهم التعليميَّة
 -10توفّْر القيادة التجهيزات اللوجستيَّة كاألكاديبيَّة اليت تقدّْـ للتبلميذ ن
اػباصة ،كتربية جيّْدة ربقّْق ؽبم األىداؼ الًتبويَّة العامة.

د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

متطور كمتحرؾ يتأقلم مع الضركرات العلميَّة كاغباجات الًتبويَّة
 -1تدعم اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي دبنهاج تربوم ّْ
كالتحسينات التكنولوجيَّة اؽبادفة.
مبو التبلميذ العقلي كالنفسي كاعبسدم
 -2تعتمد اؼبدرسة
منهاجا ُّ
ن
متنوعا تربوينا كتعليمينا كتثقيفينا كفنينا وبفّْز ٌ
كتطورىم.
كالركحي كاالجتماعي كيسهم يف تعلُّمهم ُّ
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 -3ينقسم اؼبنهاج اؼبعتمد إُف قسمُت :أ -ثقافة اؼبادة التعليميَّة :كىي توظيف مادة التدريس يف إنتاج ثقافة

أدبيَّة كإجتماعيَّة عمليَّة كتطبيقيَّة تتعدل حدكد اؼبنهاج النظرم ،كتساعد على تنمية الذكاء كاؼببلحظة كالتحليل.
نمو الفكرم كاعبسدم،
ب -ثقافة اؼبواد الرديفة :كالرياضة مثبلن ،اليت تسهم يف إنتاج التوازف النفسي للتبلميذ كال ٌ
فرصا الكتشاؼ اؼبواىب.
كتوفّْر ن
نمو التبلميذ األكاديبي ،كقدرات ضركريَّة لتكامل شخصيَّتهم
 -4تلحظ مواد اؼبنهاج مهارات أساسيَّة ل ٌ
اإلنسانيَّة.
 -5ترسم اؼبدرسة خطة تربويَّة تعليميَّة تعمل على تنظيم صبيع مواد اؼبنهاج ،كعلى تكامل عناصره ،كتربط
ؿبتول مواده حباجات التبلميذ ككاقعهم األكاديبي كاىتمامااهم اغبياتيَّة كاالجتماعيَّة.

كتومن ؽبم النجاح يف اإلمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.
 -6اهدؼ اػبطة الًتبويَّة كتساعد التبلميذ ّْ
اؼبرجوة من
 -7تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة تربويَّة كمنهجيَّة تعكس التوقُّعات َّ
تدرجهم يف الصفوؼ.
كل مراحل ُّ
التبلميذ يف ّْ

اؼبتغَتات السريعة كاالذباىات العاؼبيَّة ،فتحدّْد من خبلؽبا أىداؼ
 -8تلحظ اػبطة الًتبويَّة التفاعل العلمي مع ّْ
اؼبنهاج ،كتستعمل الطرائق كالوسائل كاألنشطة الداعمة لتحقيقها كتقيمها.
بكل أبعاده.
 -9تلحظ اػبطة طرائق تقومي كاضحة كشاملة للمنهاج ّْ
 -10ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة كالتكنولوجيا ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع اػبطط الًتبويَّة
اؼبقرر ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة لتليب حاجات التبلميذ التعلُّميَّة .كتعكس
اؼبعتمدة ،كتتبلءـ كلُّها مع اؼبنهاج َّ
موحدة.
يتم ذلك كفق معايَت تربويَّة كاضحة َّ
طريقة اختيار الكتب التعاكف كالتتابع بُت اؼبراحل كاألقساـ ،ك ُّ
كتطور أجهزاها (كومبيوتر
 -11تستعمل اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة ّْ
 )White Board /Active Board, Retro-projecteurلتنميَّة مهارات اإلبداع كاالبتكار
لدل التبلميذ ،كتتبلءـ مع اؼبنهاج الرظبي اؼبعتمد كتسهم يف ربقيق أىدافو كتوقُّعاتو ،كتتكامل معو.
ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -اعتماد رطرائق تدريس ناشطة ُّ

متنوعة كناشطة.
 -1تطبّْق اؼبدرسة طرائق تدريس ُّ

كتتطور دبا يتبلءـ مع حاجات التبلميذ كخصوصيَّااهم.
 -2تتعدَّؿ الطرائق َّ
كتفوقهم كقباحهم يف اغبياة كليس فقط يف االمتحانات
 -3ربقّْق الطرائق األىداؼ األساسيَّة :تعلُّم التبلميذ ُّ
الرظبيَّة.
حب التعلُّم كاالكتشاؼ.
ّْ -4
تفعل اؼبدرسة العمل اؼبختربم الذم وبفّْز لدل التبلميذ ٌ

 -5تستفيد اؼبدرسة من نتائج األحباث كالتقارير كاػبربات اؼبنشورة يف ىذا آّاؿ عرب اإلعبلـ كاإلنًتنت لتطوير
كسائل التدريس لديها.
كتوجو التعلُّم
 -6تعتمد طرائق التدريس مبادئ النظريَّة "االجتماعيَّة البنائيَّة" ،فتنظّْم األىداؼ ّْ
لتسهل ربقيقهاّْ ،
كتشجع التعلُّم من األخطاء ،كاالكتشاؼ ،كتتكامل
من خبلؿ إدخاؿ حاالت كاقعيَّة إُف عاَف الصف،
ّْ
اؼبعلومات لبناء اؼبعرفة ،بذلك ىبرج اؼبتعلّْم(ة) من التقوقع الذايت إُف العمل اعبماعي.

 -7تراعي طرائق التدريس فركقات التبلميذ الفرديَّة ،كتكشف قدرااهم كتليب حاجااهم الفرديَّة كاعبماعيَّة.
مبوىم
 -8ربث طرائق التدريس التبلميذ على ربقيق اؼبهارات اليت تسمح لكثَت منهم ُّ
بالتفوؽ ،كتعمل على ٌ
حبسب إمكانااهم ،كتراعي االختبلفات الفرديَّة ،كتعتمد اؼبساكاة كاإلنصاؼ.
كتطور
تطور الطرائق إمكانات التبلميذ الفرديَّة كقدرااهم األكاديبيَّة ،كربثُّهم على اؼبشاركة يف عمليَّة التعلُّم ّْ
ّْ -9
لديهم مسوكليَّة تعلُّمهم الذايت ،كتساعدىم على تطبيق مهارات التقييم الذايت اؼبستمر.
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تدرب الطرائق الناشطة التبلميذ على اعتماد البحث يف التعلُّم الفردم كاعبماعي كمشاركة آّموعة
ّْ -10
باالكتشافات اعبديدة.
كتفعل دكرىم الناشط يف عمليَّة التعلػُّم الفردم كاعبماعي ،كاالشًتاؾ
 -11ربفّْز طرائق التدريس تفاعل التبلميذ ّْ
يف شرح الدرس ،كتوفّْر ؽبم فرص الدعم لبلستكشاؼ كلتطبيق اؼبهارات العقليػَّة كاالجتماعيَّة كاألكاديبيَّة
اؼبطلوبة.
كل كسائل اإليضاح التعليميَّة كمستندات عديدة كلوازـ مطلوبة تتناسب كحاجة التبلميذ
 -12توفّْر اؼبدرسة ٌ
كتسهل عمليَّيت التعليم كالتعلُّم (من ىذه الوسائل :دليل اؼبعلّْم ،كمراجع جديدة تتناكؿ ؿباكر حديثة كمواضيع
ّْ
مهمة ،كاألقراص َّ
اؼبتنوعة ،كاؼبعارض الفنيَّة كالعلميَّة كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة كاؼبختربات )...كتسهر على
اؼبدؾبة ّْ
التطبيق.
متخصصة كمثقَّفة كخبَتة كمطَّلعة على جديد مهنتها ،كقادرة على تطبيق
 -13زبتار اؼبدرسة ىيئة تعليميَّة
ّْ
كل
مشوقة تراعي ُّ
اؼبتنوعة إلقباح عمليَّة التعليم ،كاعتماد أساليب ّْ
طرائق التدريس اغبديثة الناشطة ك ّْ
التطور لدل ٌ
كربررىم من التلقُت كاغبفظ غيبنا.
التبلميذّْ ،
ُّ -14
ربد اؼبدرسة من عدد التبلميذ يف الصفوؼ دبا يتناسب كتطبيق طرائق التدريس الناشطة.
كيشجعوف
 -15يتَّخذ أفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة اإلجراءات البلزمة كيوفّْركف الظركؼ للعمل الفريقي ّْ
التفاعل البنَّاء يف الصف.
 -16يتعامل أفراد اؽبيئة التعليميَّة مع التبلميذ حبسب اختبلفات مستواىم األكاديبي ،الذم يفرض اعتماد
متنوعة كمناسبة ؽبذا االختبلؼ.
طرائق تدريس ُّ
و-تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف

 -1تقيّْم إدارة اؼبدرسة صبيع النواحي كفق معايَت كاضحة.

دبكونااها البشريَّة كالتنظيميَّة كالتبلميذ
كل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاؼبمارسات اإلداريَّة ّْ
 -2يطاؿ نظاـ التقييم َّ
كالعناصر الًتبويَّة كفق مواصفات كاجبااهم اؼبنوطة بوظائفهم كمواقعهم.
اؼبتنوعة.
 -3تنتدب اؼبدرسة القيّْمُت على التقييم من ذكم اػبربة يف تطبيق كسائل التقييم ّْ
متنوع لقياس أداء اؼبتعلّْم ( Initial,
 -4ذبمع اؼبدرسة اؼبعلومات كربلّْلها بانتظاـ ،كفق نظاـ تقييمي ُّ

 ،)Formative, Diagnostic, Summativeكالتقييم الشفوم العاـ كاؼببلحظات يف االجتماعات
العامة كاؼبناقشات ،كالتقييم الشفوم اػباص يف لقاءات فرديَّة كذلك لتقييم األداء التعليمي كالسلوكي،
مبوىم ،من مصادر عديدة
مستخدمة أدلة ملموسة قابلة للقياس دبا ىبص تعلُّم األفراد (أفراد اؽبيئات كالتبلميذ) ك ٌ
موثوقة كشرعيَّة.

أيضا معايَت
 -5تشارؾ اللجنة الًتبويَّة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف كضع نظاـ تقيمي متكامل ،كربدّْد معهم ن
تقييم التبلميذ.

 -6يعتمد نظاـ التقييم خطة كاضحة كمتسلسلة اؼبراحل تكشف نقاط الضعف كالصعوبات ،كمكامن القوة،
تودم إُف كضع خطة عبلجيَّة ؿبدَّدة.
ّْ
اؼبتنوعة لتوجيو
ُّ -7
يتم إعداد كتنفيذ خطة ربسُت مبنيَّة على الدالئل كالنتائج اؼبستخلصة من طرائق التقييم ّْ
جهود التحسُت اؼبستمر كالتطوير اؼبستداـ.

 -8يرتبط نظاـ التقييم بربامج دعم على كافة اؼبستويات ،تعمل على ربسُت األداء كتطويرىا كليس "اغبكم
باإلعداـ" كيأخذ باالعتبار الظركؼ كاغباالت اػباصة.
التنوع كالتواصل،
 -9يرتكز التقييم على التطوير كدعم القدرات لدل األفراد ،كيقوـ على :الوضوح كالصدؽ ك ُّ
كمعايَته معلنة للجميع ،كيرتبط برسم خطط التحسُت كالتطوير إرتباطنا كثي نقا.

أيضا اؼبهارات
 -10يرتكز نظاـ تقييم التبلميذ ،ليس فقط ،على نتائج االختبارات كاالمتحانات ،بل يشتمل ن

479

اؼبتقاطعة لديهم.
 -11يرتبط نظاـ التقييم بربنامج ربفيزم يدفع أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة إُف ربسُت أدائهم.
 -12تقيّْم إدارة اؼبدرسة الربامج التعليميَّة ،كطرائق التدريس باستمرار.
ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة
 -1تتبٌت اؼبدرسة كتطبّْق مفهوـ القيادة التعليميَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة فتتشارؾ مع أفراد اؽبيئات العاملة
فيها يف التخطيط كالتنظيم كالتطوير كصنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل الًتبوم.
 -2تومن اؼبدرسة َّ
كل شخص فيها قائد يف موقعو ،كتطبّْق ىذا اؼبفهوـ.
أف ٌ

 -3تتمثَّل القيادة اؼبشًتكة يف إقامة العبلقات اإلنسانيَّة الطيّْبة ،بُت القيادة كاؼبرؤكسُت؛ فهي مسوكلة معهم
كفعاؿ،
كليس عنهم ،كعبلقااهم مبنيَّة على التفاعل مع األحداث كيف ما بينهم بثقة متبادلة ،كتواصل مستمر َّ
أيضا على توزيع اؼبهاـ على اآلخرين حبسب كفاءاهم.
كتقوـ ن

 -4تستفيد القيادة من التقارير اؼبنشورة كالدراسات العلميَّة اغبديثة حوؿ كيفيَّة إدارة اؼبدرسة كتنظيم العمل فيها
كتطبّْقها حبسب حاجة ؾبتمعها اؼبدرسي.
 -5تعمل القيادة على توفَت جو يتميَّز بركح التعاكف كاؼبسوكليَّة بُت القيادة كاألفراد ،كيسودىا الفرح كالراحة
كاالطمئناف كاالحًتاـ اؼبتبادؿ كاؼبهنيَّة يف العمل.
كتشجع اؼببادرات كالعمل
 -6تعتمد اؼبدرسة مبدأ التشاكر يف القيادة كمبط االستشارة ،كتتَّسم باؼبركنةّْ ،
كتعزز تنشئة األفراد على التعاكنيَّة.
اعبماعي ،كتدعم ثقافة اؼبشاركةّْ ،

كتشجع التعاكف بينهم
كتنسق جهودىم
ّْ
 -7ذبمع القيادة أفراد آّتمع اؼبدرسي ضمن فريق عمل متكاملّْ ،
دبكونااها.
كالتضامن دبا ّْ
معا ،كتطوير اؼبدرسة ّْ
يسهل ربقيق األىداؼ ن

كل حبسب موقعو ،السياسات الًتبويَّة كالربامج التعليميَّة.
 -8ربدّْد القيادة بالتعاكف مع أفراد آّتمع اؼبدرسي ،ه
بعضا من سلطتها للمرؤكسُت دبا يتناسب كمسوكليَّااهم اؼبمنوحة
 -9تعتمد اؼبدرسة البلمركزيَّة يف القيادة ّْ
كتفوض ن
ؽبم.
 -10تتوزَّع السلطة كفق دليل توصيف كظيفي ( )Job descriptionمطبوع كموزَّع على صبيع األفراد يف
اؼبدرسة.
 -11تتوزَّع سلطة القيادة على مستويات عديدة ،كيشارؾ األفراد ،كلّّ من موقعو ،يف قيادة العمليَّة الًتبويَّة
كتطويرىا (.)Active agent
فرصا ليصبحوا قادة يف مواقعهم اػباصة ،يتَّخذكف القرارات اؼبناسبة ،كوبدّْدكف
 -12يناؿ األفراد يف اؼبدرسة ن
كل حبسب كفاءتو كخرباتو ،كيلتزموف بتنفيذىا كتقييمها.
اإلجراءات اؼببلئمة ه
كتفهم مشكبلتو كربليلها ككضع اغبلوؿ
 -13يشارؾ أفراد اؽبيئات القيادة يف إدارة العمل الًتبوم كذبديده ُّ
اؼبناسبة إلصبلحها.

 -14ييعطى األفراد فرصة يف تنمية مهارااهم القياديَّة من خبلؿ تبادؿ األدكار كاؼبسوكليَّات ،كإبداء الرأم دكف
خوؼ ،كاقًتاح البدائل ،كاؼبشاركة يف صنع القرارات ،كالنقد البنَّاء ،كأخذ اؼببادرات لتحقيق النجاح.
اؼبختصة ،كرابطة
 -15تتعاكف اإلدارة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كىيئة التنسيق ،كالنظَّار ،كاألىل كاللجاف
َّ
كل حبسب إختصاصو كموقعو ،ككفق حاجات التطوير ،كيتشاركوف اػبربات
القدامى ،كفعاليَّات آّتمعّّ ،
دبكونااها.
كاالستشارات ،كوبملوف على عاتقهم مسوكليَّة تطوير اؼبدرسة ّْ

 -16للقيادة اؼبدرسيَّة دكر تعليمي ( )Instructional Leadershipفاعل يف قيادة العمليَّة التعليميَّة
كتوفَت الظركؼ اؼببلئمة لنجاحها.
دبكونااها كمواردىا التعلُّم اؼبستداـ لدل صبيع األفراد كتنشر بينهم ثقافة التعلُّم اؼبستمر.
 -17ربفّْز إدارة اؼبدرسة ّْ
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دبكونااها
ّْ -18
التدرب على ُّ
تشجع القيادة تطوير الذات اؼبستمر ،ك ُّ
مبو اؼبدرسة ّْ
ربمل اؼبسوكليَّة الذاتيَّة يف ٌ
للوصوؿ إُف التطوير كالنجاح ،كالعمل على تثبيتو.

كتسهل االلتحاؽ بالدكرات التدريبيَّة
تشجع القيادة ،بشكل متواصل ،تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ّْ
ّْ -19
خارج اؼبدرسة كداخلها.
 -20للقيادة يف اؼبدرسة دكر اؼبشرؼ الًتبوم كاؼبقيّْم ،يشتمل عملها على تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة،
كالسهر على تنفيذ اؼبناىج كالربامج الًتبويَّة ،كسبكُت التبلميذ من النجاح ،كذبهيز البناء كملحقاتو دبا ىبدـ
التطوير.
غبث جهود التطوير اؼبستمر فيها.
 -21للمدرسة نظاـ لئلشراؼ يتَّفق مع رسالتها كمع مفهوـ التعاكف كالدعم ّْ
أحكاما سريعة كهنائيَّة قبل درسها ،بل تبتكر كسائل اؼبساعدة
 -22تعتمد القيادة سياسة الدعم فبل تصدر
ن
لتخطي اؼبصاعب كاؼبشاكل الفرديَّة كاعبماعيَّة.
 -23يراجع نظاـ اإلشراؼ األىداؼ دكرينا هبدّْدىا َّ
كوبث جهود التطوير اؼبستمر فيها،
كيتأكد من ربقيقهاُّ ،
كيومن برامج التحسُت.
ّْ

التطور لديهم.
 -24تراقب القيادة عن قرب أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ لتدعم جهود ُّ

ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
 -1تتبٌت قيادة اؼبدرسة مفهوـ سبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم.
ّْ -2
كربوؿ أفرادىا إُف خرباء يف
سبكن قيادة اؼبدرسة اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة من مواكبة ّْ
اؼبتغَتات ك ُّ
التطورات ّْ
ؾباؿ عملهم.
كتشجع اؼببادرات الفرديَّة ،كتكافئ اإلقبازات ،فيشعر األفراد
 -3تومن قيادة اؼبدرسة بالقدرات الشخصيَّة ّْ
بانتمائهم للمدرسة كبأنبيَّة كجودىم فيها ،كبقيمة مسانبتهم يف العمل الًتبوم فيهتموف بأمانة بالعمل اؼبوكل
إليهم فيستمر النجاح.
تتعرؼ قيادة اؼبدرسة إُف عناصر القوة كالكفاءة اؼبوجودة لدل أعضائها كتثق بإمكانااهم كتستفيد منها
َّ -4
لتطور قدرااهم.
ّْ

 -5يعكس اؽبيكل التنظيمي البشرم كدليل التوصيف الوظيفي شبكة التعاكف القائمة بُت األفراد يف اؼبدرسة،
كيكوف تعلُّم التبلميذ ؿبور ىذا التعاكف.
 -6للمدرسة الئحة تنظيميَّة مكتوبة ربدّْد مواقع األفراد فيها كتكامل أدكارىم ،كتيظهر العبلقات اليت تربطهم
ببعض ،كترسم مستويات السلطة ،كاؼبسوكليَّات اليت تدعم التطوير فيها.
يتم تعيُت كتوظيف كإهناء عمل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة بدقة كركيَّة كمهنيَّة ،ككفق
ُّ -7
مدكنة مسب نقا يف سجل اؼبدرسة ،تعتمد مبدأ سبكُت األفراد كدعمهم كتطوير
معايَت أساسيَّة تربويَّة كسياسات َّ
قدرااهم قبل ازباذ القرار بصرفهم.
تطور قيادة اؼبدرسة القدرات كتعتمد سياسة الدعم كالتعاكف كالتكامل بُت صبيع أفرادىا لبلوغ التوقُّعات
ّْ -8
كاإلقبازات كاؼبعايَت اؼبطلوبة.
ط -تطوير مهني مستمر وتعلـُّم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي
كل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُت يف اؼبدرسة.
 -1يطاؿ برنامج التطوير اؼبهٍت ٌ
 -2ترتكز برامج التطوير اؼبهٍت على مبادئ نظريَّة تعلُّم الناضجُت ،كمبادئ التحفيز ،كمباذج التطوير اؼبهٍت

اؼبتطورة.
ّْ
 -3تستفيد برامج التطوير اؼبهٍت داخل اؼبدرسة من الكفاءات اؼبوجودة فيها.
 -4تنظّْم اؼبدرسة لقاءات كاجتماعات دراسيَّة ُّ
كتفكريَّة بُت أفراد اؽبيئات لتطوير اؼبهارات كربسُت األداء ،كزبتار
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الدكرات التدريبيَّة اؼبناسبة ؽبذه اغباجات كفق جدكؿ زمٍت ؿبدَّد.

 -5يف اؼبدرسة سياسة تطوير مهٍت داعمة إلعداد أفراد اؽبيئات العاملة فيها ،كتدريبهم خارج اؼبدرسة كداخلها،
كلتحسُت أدائهم ،كي يقوموا بفعاليَّة ،باؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة كاإلداريَّة كالوظيفيَّة كلّْها.
 -6يهبمع أعضاء اؼبدرسة على مفهوـ التعلُّم اؼبستمر كيومنوف َّ
كل كاحد منهم متعلّْ هم باستمرار كيلتزموف
أف َّ
دببادئ تطبيقو.

كتشجعهم على التعلُّم اؼبستمر
تطور اؼبدرسة أفرادىا باستمرار علمينا كثقافينا كمادينا كمعنويناّْ ،
ّْ -7
كالتطوير اؼبستداـ.
كل أفراد اؽبيئات العاملة فيها على اؼبشاركة يف الدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة كداخلها
ُّ -8
ربث اؼبدرسة َّ
التطور العلمي كالتكنولوجي ،كتلحظ الناحية اؼباديَّة ككلفة االشًتاؾ يف ىذه الدكرات.
لتحسُت أدائهم كمواكبة ُّ

كل جديد من خبلؿ اؼبشاركة يف ندكات كؿباضرات كمطالعات كنتائج كتقارير
 -9يواكب األفراد يف اؼبدرسة َّ
األحباث اؼبيدانيَّة ،كالدراسات الصادرة عن اعبامعات ،كمعاينة اإلنًتنت ،كيعملوف باستمرار على تطوير معارفهم
كمهارااهم حبسب كظيفتهم.
 -10يي ُّ
اؼبشرؼ/اؼبنسق(ة) خطة تدريبيَّة لتطوير اؼبستول الفكرم كالعلمي ألفراد اؽبيئة التعليميَّة.
عد
ّْ
اؼبنسق(ة) دكرات تدريبيَّة ،داخل اؼبدرسة ،تنطلق من اغباجات اػباصة كاعبماعيَّة ألفراد اؽبيئة
 -11ينظّْم ّْ
اؼبتنوعة ،كاستطبلع الرأم ،كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة) ،تعتمد
التعليميَّة (تيستخلص من التقارير كاستمارات التقييم ّْ
مبدأ الدعم كاإلرشاد ،كحلقات دراسيَّة ربليليَّة ُّ
تفكريَّة للوقوؼ على اؼبصاعب اليت تواجههم خبلؿ عملهم
التعليمي ،فتتَّخذ القرارات اؼبناسبة غبلّْها.
يتم توظيفها بالشكل اؼبناسب.
اؼبنسق(ة) على ؿبتول الدكرات خارج اؼبدرسة كيقارهنا باغباجات ل ُّ
 -12يطَّلع ّْ
 -13تلحظ اؼبدرسة الوقت الكايف الذم وبتاجو األفراد ُّ
كتسهل تطبيق عمليَّة التعلُّم كالتطوير
معاّْ ،
للتفكر ن
اؼبطلوبة منهم.
كل األفراد يف اؼبدرسة ،كىو السبيل إُف
 -14ينبثق التطوير اؼبهٍت من برنامج التقييم الدكرم الذم يطاؿ َّ
استمرار النجاح.
موةد
ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ

 -1للمدرسة هنج تشاركي ملموس كمعركؼ يف ازباذ القرارات ،كدرس اؼبشكبلت.
 -2تتكامل أدكار األفراد يف اؼبدرسة كتسود عبلقااهم الثقة كالصدؽ كاالنفتاح.
يودم العمل التعاكين يف اؼبدرسة إُف اكتشاؼ مواىب األفراد كاستخدامها حيث تدعو اغباجة.
ٌ -3

اؼبوحدة ،كرسالتها كأىدافها اؼبشًتكة يف
 -4يف اؼبدرسة مناخ تعاكين مناسب للعمل اعبماعي ،يقوداف رؤيتها َّ
عمليَّة التعليم كالتعلػُّم.
يطور مهارات التواصل كاالنفتاح كاغبوار كاؼبناقشة كالتفكَت كتبادؿ
مبلئما ّْ
 -5توفّْر اؼبدرسة ن
مناخا تعاكنينا ن
األفكار كاؼبشاركة كاالكتشاؼ ك ُّ
التفكر كالتعلُّم.
 -6تومن اؼبدرسة َّ
كل فرد مسوكؿ عن تعلُّمو كتعلُّم اآلخرين.
أف التعلُّم كالتطوير مسوكليَّة فرديَّة كصباعيَّة ،ك ُّ
معا مسوكليَّة تعلُّم صبيع التبلميذ كقباحهم.
 -7ربمل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ن
 -8يدرؾ أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كالتبلميذ َّ
معا أك
أف قباح العمل التعاكين يعٍت َّأهنم سينجحوف ن
معا.
سيفشلوف ن
 -9يوفّْر النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة ظركؼ التعاكف بُت األفراد.

تشجع أنظمة اؼبدرسة كضوابطها أفراد اؽبيئات العاملة فيها على تطبيق مفهوـ التضامن كالعمل الفريقي
ّْ -10
اعبماعي كالتعلُّم اؼبستمر.
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حل النزاعات ،كبلورة اؼبشاكل ،كسبكُت
ّْ -11
تدرب اؼبدرسة األفراد على تطبيق مهارات العمل الفريقي يف ٌ
مهارات فن التواصل.

 -12يتعاكف األفراد يف اؼبدرسة يف ما بينهم بركح الوحدة ال اؼبنافسة ،كيتشاركوف النصح كاؼبساعدة كالدعم،
كيًتابط عملهم كًتابط حلقات السلسلة ،فتتكامل أدكارىم يف إحداث التطوير.
اؼبنسقات
اؼبنسقُت ك ّْ
 -13يرتكز عمل التنسيق يف اؼبدرسة على العمل اعبماعي كيعطي فرصة للتضامن بُت ّْ
كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كينتج عنو عمل تربوم أفضل كقباح أكاديبي مضموف ،كمن خبللو يساعد ذكك اػبربة
التعليميَّة الطويلة من ىم مبتدئوف كيرشدكهنم إُف األفضل.
بعيدا عن اعبدؿ
 -14يتعاكف األفراد على معاعبة اؼبواضيع اؼبطركحة كمناقشتها يف ما بينهم دبوضوعيَّة ،ن
كاالنفعاؿ كاالستنتاجات غَت الناضجة كاػببلؼ.

تتوحد جهود التعاكف كالتضامن بُت أفراد اؽبيئات يف اؼبدرسة كاإلدارة كاألىل ،من أجل ربقيق ىدؼ تعلُّم
َّ -15
كتفوقهم كبالتاِف تطوير مستول اؼبدرسة األكاديبي.
صبيع التبلميذ ُّ
ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

 -1تعترب اؼبدرسة َّ
أف تأمُت معايَت السبلمة العامة كالتطوير الًتبوم اؼبستمر كاجب عليها ذباه التبلميذ ،لذلك
جوا جاذبنا للتعلُّم.
فاألبنية الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ
َّ -2
للتطور اؼبستمر.
إف اؼبدرسة كاإلنساف ركح كجسد ؽبذا فاالىتماـ باؼبباين كبسبلمتها دليل ُّ
 -3تستويف اؼبباين قوانُت البناء كلَّها كمعايَت السبلمة كالصحة كاألماف كالنظافة اؼبعًتؼ ّٔا.

 -4تتطلع اؼبدرسة باستمرار إُف اؼبواصفات اعبديدة العاؼبيَّة لؤلبنية اؼبدرسيَّة البلئقة كتعتمد معايَتىا يف ربديث
أبنيتها.
 -5تسهم مواصفات اؼبباين يف تطوير آّاؿ الفكرم كالنفسي كاعبسدم كالثقايف كالفٍت لدل األفراد.
متنوعة ،كتوفّْر اؼبناخ
 -6مباين اؼبدرسة ّٔندستها كتقاسيمها كمساحتها كمبلعبهاّْ ،
تومن شبكة نشاطات ُّ
اؼبناسب إلمباء العمليَّة التعليميَّة ألفراد اؽبيئات كللتبلميذ.

اؼبعوقُت جسدينا.
َّ -7
تتجهز األبنيَّة كملحقااها دبا يتبلءـ كحاالت َّ
كتومن ؽبا اإلمكانات اؼباديَّة
تومن اػبطة اؼباليَّة ربديث األبنية كذبديدىا كترميمها كتطويرىا كفق اغباجةّْ ،
ّْ -8
البلزمة.
جبوىا اؼبريح :مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور كلوحات فنيَّة صبيلة يف الصفوؼ،
 -9تتَّصف قاعات التدريس ّْ
تعرضها ألشعة الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابة ،كربفيز التبلميذ على إنتاج اؼبزيد من التقدُّـ
تدفئة ،اهوئةُّ ،
التعليمي كالًتبوم.
اؼبتحركة ،كاألشغاؿ الفنيَّة كاليدكيَّة،
 -10يف اؼبدرسة غرؼ
ّْ
متخصصة للنشاطات الداعمة للمنهاج كغرفة الدمى ّْ
ؾبهزة بألعاب مناسبة ألعمارىم
كغرفة للصبلة ،كلبلحتفاؿ بأعياد التبلميذ ،كبرؾ من الرمل ،كحديقة لؤلطفاؿ َّ
كحاجات جسدىم ،كمبلعب للنشاطات الرياضيَّة كغرؼ للنشاطات الفكريَّة كالشطرنج ،ككافتَتيا ،كمسرح،
ؾبهزة بالوسائل اغبديثة كاللوازـ الضركريَّة.
كصالة عرض ،كمكتبة ،كـبتربات َّ
 -11تلحظ اؼبدرسة أماكن للحماية من القصف ،كربدّْد أماكن اإلخبلء اآلمنة من اؽبَّزات األرضيَّة كاغبريق،
كذبهز الغرؼ بوسائل َّ
ضد الكوارث كاغبوادث ،كبأجهزة للمراقبة (يف الوحدات
كتدرب اعبميع عليهاّْ ،
ّْ
الصحيَّة.)...
ؾبهزة بوسائل
تومن اؼببلعب الداخليَّة كاػبارجيَّة كقتنا من الراحة الضركريَّة للتبلميذ ،كىي َّ
ّْ -12
الًتفيو كالراحة ،كتتعدَّؿ لتتبلءـ كحالة الفصوؿ.

تومن انتقاؿ التبلميذ كاألفراد من مبٌت إُف آخر مستلزمات السبلمة.
 -13تلحظ اؼبمرات كاعبسور اليت ّْ
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كل قاعات اؼبدرسة ،كتوفّْر
تومن اؼبدرسة اللوازـ اليت ّْ
ّْ -14
مبوىم ،يف ّْ
تعزز راحة التبلميذ كالتجهيزات اليت ربفّْز ٌ
اؼبتنوعة على كافة اؼبستويات التعليميَّة لتزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
كسائل اإليضاح ّْ

تسهل تطبيق اؼبنهاج اؼبعتمد
اؼبتنوعة مساحات كاسعة ّْ
 -15توفّْر اؼبباين كاألماكن كاألجهزة السليمة اآلمنة ك ّْ
لكل اؼبوجودين يف اؼبدرسة.
كربقيق أىداؼ التطوير اؼبستمر ،كتقدمي اػبدمات اؼبطلوبة ّْ
كذبهز غرؼ
 -16تعتمد اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة كاؼبعلوماتيَّة كاإلنًتنت كتلحظ ـبتربات خاصة ّٔاّْ ،
اؼبتطورة.
التدريس ّٔذه الوسائل ّْ

ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية

خرهبيها ،كأكلياء تبلمذاها ،كآّتمع العاـ كاػباص ،كأفراد اؽبيئات العاملة فيها شركاء معها يف
 -1ترل اؼبدرسة ّْ
كل آّاالت ،كتعمل على تطوير
نمو التبلميذ كتدعمهم يف ّْ
الًتبية ،تولّْف معهم صباعة تربويَّة كاحدة تيعٌت ب ٌ
اؼبدرسة من جوانبها كافة.
 -2تضع اؼبدرسة خطة اسًتاتيجيَّة توضح مفهوـ مشاركة األىل كرابطة القدامى كأصدقاء اؼبدرسة كفعاليَّات
آّتمع كاؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة يف حيااها ،كربدّْد طرائق دعمهم ؽبا ،كتفاعلهم كتواصلهم اؼبستمر معها ،لتفعيل
نمو التبلميذ الًتبوم ،كإلعدادىم
كل حبسب موقعو ،يف ازباذ القرارات الداعمة ل ٌ
عمليَّة التطوير فيها ،كتشركهم ،ه
مواطنُت صاغبُت كمسوكلُت كمنتجُت.
تتضمن :إبداء الرأم ،كدرس أكضاع أكالدىم ،كحبث أمورىم
 -3تنظّْم اؼبدرسة خطة للتعاكف مع األىل َّ
مبوىم اؼبتكامل.
األكاديبيَّة كفق جدكؿ زمٍت منظَّم ،كازباذ القرارات الداعمة لتطوير مستواىم األكاديبي ك ٌ
اؼبتنوعة.
 -4تشرؾ اؼبدرسة األىل يف عمليَّة تعلُّم أكالدىم ،كتدعوىم غبضور نشاطااهم ّْ
مبو التبلميذ كتعلُّ ًمهم يف اؼبدرسة ،كيف البيت ،كيف آّتمع،
 -5تتعاكف اؼبدرسة مع األىل كآّتمع بدعم سياسة ٌ
ّٔدؼ إعدادىم ؼبواطنيَّة منتجة صاغبة كمسوكلة.

 -6تساعد عبنة األىل يف بعض النشاطات الًتبويَّة كالثقافيَّة كتدعم اؼبدرسة ليس فقط مادينا.
 -7توفّْر اؼبدرسة نشاطات داعمة لؤلىل تقوـ على تقدمي التوجيهات البلزمة كاإلرشادات الضركريَّة ؽبم لتحقيق
مبو التبلميذ داخل اؼبدرسة كخارجها.
أىداؼ دعم ٌ
 -8تنظّْم اؼبدرسة نشاطات ثقافيَّة كترفيهيَّة ترتكز على التعاكف مع األىل كالقدامى كآّتمع كاألصدقاء.
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الملحق رقم  – 2أ .من المرةلة الثانية للبحث:
ال ّْ
مؤشرات التي يرتبط دليل وجودىا بأفراد الهيئة اإلداريَّة والتنسيقيَّة والتعليميَّة
أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
كتفوقهم.
 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة مبنيَّة على قيم مشًتكة ،كأىداؼ عمليَّة ؿبدَّدة تسهم يف قباح تبلميذىا ُّ
التفهم.
 -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة كتربويَّة تقوـ على التعاكف كالتنظيم كالتنسيق ك ُّ
ؾبهزة لتحقيقو.
دبكونااها مع النجاح كىي َّ
 -3تتآلف بيئة اؼبدرسة ّْ
قيما كاضحة تشمل :احملبة كاغبريَّة كالعدالة كالبلعنف كحب الوطن كقبوؿ اآلخر اؼبختلف ،كالتطلُّب،
َّ -4
تتبٌت اؼبدرسة ن
كااللتزاـ ّٔا كوسيلة للتواصل كالتعاكف يف اؼبدرسة كيف آّتمع.
 -5تعتمد اؼبدرسة معايَت تعليميَّة مستوحاة من اؼبعايَت الًتبويَّة العاؼبيَّة ،تنسجم مع كاقعها ،كتكوف شاملة ككاضحة.
 -6ربدّْد اؼبدرسة أىدافها مسب نقا كتضع آليات عمل ككسائل ناجعة لتحقيقها تتكيَّف مع اؼبتغيَّْتات.
وبوؿ األفراد الرؤية كاألىداؼ إُف عمليَّات كإجرائيَّات تربويَّة كتعليميَّة شاملة.
ّْ -7
ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير

كتطور السياسات اؼبرتبطة برؤيتها كرسالتها كحاجااها التطويريَّة ،كتضع اػبطط االسًتاتيجيَّة
 -1للمدرسة ىيئة إداريَّة تدرس ّْ
كتوجو جهود األفراد كبو التحسُت اؼبستمر ،كتتَّخذ القرارات اؼبناسبة لتفعيل أداء
العمليَّة اؼببلئمة ،كترسم األىداؼ اؼبرجوةّْ ،
اؼبوسسة.
مبو َّ
التبلميذ ك ٌ
 -2يضم آّلس اإلدارم يف اؼبدرسة ،رئيس(ة) اؼبدرسة ،كمسوكِف(ات) األقساـ ،كاؼبرشد(ة) الًتبوم(ة) كفبثلُت عن ىيئة
التنسيق ،كعن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،كالدائرة اؼباليَّة ،كعن الصيانة ،كعبنة األىل ،كعن اؼبوظَّفُت ،كعن رابطة
القدامى كأصدقاء اؼبدرسة ،كلكل منهم دكره اػباص كالواضح ،يشارؾ حبسب موقعو يف صنع القرار.
متخصص ينظّْم اؼبوارد البشريَّة كفق سياسات إداريَّة علميَّة.
 -3يف اؼبدرسة قسم /فريق
ّْ
 -4تتوزَّع اؼبهاـ اإلداريَّة كالصبلحيَّات حبسب االختصاصات كاألدكار كتتكامل يف ما بينها.

 -5تفويض الصبلحيَّات كاألدكار ،كسبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم كاضح كمعلوـ من اعبميع.
 -6يضع أفراد آّلس اإلدارم اػبطط كالسياسات الًتبويَّة ،كينفّْذ اإلجراءات اإلداريَّة اؼبقًتحة لتطبيق اػبطط ،كيتابع تنفيذ
القرارات ،كيقيّْم إمكانات اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة ،كالتبلميذ ،كاؼبناىج ،كأداء اؽبيئات ،كالتقارير الفصليَّة كالسنويَّة.
كل اغباجات األكاديبيَّة
 -7تضع اؼبدرسة خطة ماليَّة َّ
مفصلة تنسجم مع رؤيتها الًتبويَّة كخطَّتها االسًتاتيجيَّة ّْ
تومن َّ
كتنسق اؼبصركؼ كفق ميزانيَّة ماليَّة سنويَّة كاضحة تسهم بدعم كتطوير اؼبستول األكاديبي كالًتبوم
كاللوجستيَّة اؼبطلوبة ّْ
كاللوجسيت.
 -8تلحظ اػبطة اؼباليَّة اغبسومات اؼبفركضة بالًتابط مع كاقع اؼبدرسة التمويلي كاإلنفاقي ككضع األىل االقتصادم.

 -9توفّْر سياسات ماليَّة كآليات مبلئمة للتطوير على خلفيَّة منافسة "السوؽ الًتبوم" إلنتاج تعليم كتربية جبودة عالية.
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 -10تعتمد اإلدارة اآلليات كالوسائل الضركريَّة لتكتشف نقاط القوة لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كنقاط الضعف،
اؼبوسسة كربسُت أداء التبلميذ.
مبو َّ
ّْ
كتوجو اعبهود من خبلؿ دكرات تدريبيَّة تيسهم يف ٌ
كيسهل التعاكف بُت األفراد كيفسح ؽبم يف آّاؿ للمشاركة بالقرارات.
يشجع ؾبلس اإلدارة اؼببادراتّْ ،
ّْ -11
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة

 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم الفرديَّة كطاقااهم اػباصة.
أف ٌ
 -2التبلميذ ىم ؿبور كىدؼ كأساس العمليَّة التعليميَّة كالتعلُّميَّة ،ىم مشركع تثقُّف مستمر ؼبدل اغبياة ،تعاملهم اؼبدرسة
دبكونااها حوؿ شخصهم كحوؿ تعلُّمهم ،كىي خبدمة قباحهم.
كإنساف ذم قيمة ّْ
حبد ذاتو ،كتدكر ّْ
لكل التبلميذ كتومن َّ
كل من يطأ عتبة بأّا باختبلؼ
أف بإمكاهنم التعلُّم ،لذلك تستقبل َّ
 -3تدعم اؼبدرسة حق التعلُّم ّْ
كتومن ؽبم اػبدمات الًتبويَّة كالتعليميَّة
حاجااهم (اإلعاقات اعبسديَّة كاغباجات التعليميَّة اػباصةُّ ،
التفوؽ)ّْ ،
التأخر ك ُّ
مبوىم اؼبتكامل ،كتعمل على قباحهم فردينا كصباعينا كتلحظ الفركقات الفرديَّة لديهم.
كالثقافيَّة كاللوجستيَّة اليت تسهم يف ٌ

كتطور قدرااهم اؼبهنيَّة
كل اإلمكانيَّات اؼبوجودة يف أعضاء ىيئااها (اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُت) ّْ
 -4تستثمر اؼبدرسة َّ
مبو التبلميذ الشامل بالتعاكف مع األىل.
ػبدمة ٌ

اؼبتخصص ،من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كاألكاديبيَّة كالًتبويَّة كالصحيَّة كالنفسيَّة ،كاإلجتماعيَّة،
 -5يتعاكف فريق العمل
ّْ
كالركحيَّة ،لدرس حاالت التبلميذ اػباصة كإرشادىم أكاديبينا كاجتماعيِّا كسلوكينا كنفسينا كركحينا كصحينا ،كيعمل معهم كفق
كيدرّٔم عليها كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة
برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة غباالاهم ،كيطلع األىل على طبيعة مساعدة أكالدىمّْ ،
لديهم.
د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم
مبو التبلميذ العقلي كالنفسي كاعبسدم كالركحي
 -1تعتمد اؼبدرسة منها نجا ّْ
متنو نعا تربوينا كتعليمينا كتثقيفينا يهدؼ إُف ربفيز ٌ
كتطورىم.
كاالجتماعي كيسهم يف تعلُّمهم ُّ
 -2ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة كالتكنولوجيا ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع اػبطط الًتبويَّة اؼبعتمدة ،كتتبلءـ
اؼبقرر ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة لتليب حاجات التبلميذ التعلُّميَّة .كتعكس طريقة اختيار الكتب التتابع بُت
كلُّها مع اؼبنهاج َّ
موحدة.
يتم ذلك كفق معايَت تربويَّة كاضحة َّ
اؼبراحل كاألقساـ ،ك ُّ
ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ

متخصصة كمثقَّفة كخبَتة كمطَّلعة على جديد مهنتها ،كقادرة على تطبيق طرائق التدريس
 -1زبتار اؼبدرسة ىيئة تعليميَّة
ّْ
كربررىم من
مشوقة تراعي ُّ
اؼبتنوعة إلقباح عمليَّة التعليم ،كاعتماد أساليب ّْ
اغبديثة الناشطة ك ّْ
كل التبلميذّْ ،
التطور لدل ٌ
التلقُت كاغبفظ غيبنا.
و-تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف

 -1تقيّْم إدارة اؼبدرسة صبيع النواحي (الربامج ،كعمل التبلميذ ،كأداء أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة ،كاؼبوظفوف) كفق
معايَت كاضحة.
اؼبتنوعة.
 -2تنتدب اؼبدرسة القيّْمُت على التقييم من ذكم اػبربة يف تطبيق كسائل التقييم ّْ

أيضا معايَت تقييم التبلميذ.
 -3تشارؾ اللجنة الًتبويَّة أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف كضع نظاـ تقيمي متكامل ،كربدّْد معهم ن
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متنوع ( Initiale, Diagnostique,
 -4ذبمع اؼبدرسة اؼبعلومات كربلّْلها بانتظاـ ،كفق نظاـ تقييمي ّْ
عاما من خبلؿ اؼببلحظات يف االجتماعات العامة
تقييما شفويِّا ن
 )Formative, sommativeلقياس أداء اؼبتعلّْم :ن
خاصا من خبلؿ لقاءات فرديَّة ،مستخدمة أدلة ملموسة قابلة للقياس دبا ىبص تعلُّم األفراد
كاؼبناقشات،
كتقييما شفويِّا ن
ن
مبوىم ،من مصادر عديدة موثوقة كشرعيَّة.
(أفراد اؽبيئات كالتبلميذ) ك ٌ
التنوع
 -5يرتكز التقييم على التطوير كدعم القدرات لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،كيقوـ على :الوضوح كالصدؽ ك ُّ
كالتواصل ،كمعايَته معلنة للجميع ،كيرتبط برسم خطط التحسُت كالتطوير إرتباطنا كثي نقا.
ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة

 -1تتبٌت اؼبدرسة كتطبّْق مفهوـ القيادة التعليميَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة فتتشارؾ مع أفراد اؽبيئات العاملة فيها يف
التخطيط كالتنظيم كالتطوير كصنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل الًتبوم.
 -2تومن اؼبدرسة َّ
كل شخص فيها قائد يف موقعو ،كتطبّْق ىذا اؼبفهوـ من خبلؿ إنشاء ىيئات إستشاريَّة تشاركها
أف َّ

اؼبهاـ القياديَّة.
 -3تتمثَّل القيادة اؼبشًتكة يف إقامة العبلقات اإلنسانيَّة الطيّْبة ،بُت القيادة كاؼبرؤكسُت؛ فهي مسوكلة معهم كليس عنهم،
أيضا على توزيع
كعبلقااهم مبنيَّة على التفاعل مع األحداث كيف ما بينهم بثقة متبادلة ،كتواصل مستمر كفعَّاؿ ،كتقوـ ن
اؼبهاـ على اآلخرين حبسب كفاءاهم.
 -4تعمل القيادة على توفَت جو يتميَّز بركح التعاكف كاؼبسوكليَّة بُت القيادة كاألفراد ،كيسودىا الفرح كالراحة كاالطمئناف
كاالحًتاـ اؼبتبادؿ كاؼبهنيَّة يف العمل.

كتشجع اؼببادرات كالعمل اعبماعي ،كتدعم
 -5تعتمد اؼبدرسة مبدأ التشاكر يف القيادة كمبط االستشارة ،كتتَّسم باؼبركنةّْ ،
كتعزز التعاكف بُت األفراد.
ثقافة اؼبشاركةّْ ،
كتشجع التعاكف بينهم
كتنسق جهودىم
ّْ
 -6ذبمع القيادة أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ضمن فريق عمل متكاملّْ ،
دبكونااها.
كالتضامن دبا ّْ
معا ،كتطوير اؼبدرسة ّْ
يسهل ربقيق األىداؼ ن

كل حبسب موقعو ،السياسات الًتبويَّة كالربامج التعليميَّة.
 -7ربدّْد القيادة بالتعاكف مع أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ،ه
 -8تتوزَّع السلطة كفق دليل توصيف كظيفي ( )Job descriptionمطبوع كموزَّع على صبيع األفراد يف اؼبدرسة.
 -9تتوزَّع سلطة القيادة على مستويات عديدة ،كيشارؾ األفراد ،كلّّ من موقعو ،يف قيادة العمليَّة الًتبويَّة كتطويرىا
(.)Active agent
فرصا ليصبحوا قادة يف مواقعهم اػباصة ،يتَّخذكف القرارات اؼبناسبة ،كوبدّْدكف اإلجراءات
 -10يناؿ األفراد يف اؼبدرسة ن
كل حبسب كفاءتو كخرباتو ،كيلتزموف بتنفيذىا كتقييمها.
اؼببلئمة ه
كتفهم مشكبلتو كربليلها ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة
 -11تشارؾ أفراد اؽبيئات القيادة يف إدارة العمل الًتبوم كذبديده ُّ
إلصبلحها.

 -12ييعطى األفراد فرصة يف تنمية مهارااهم القياديَّة من خبلؿ تبادؿ األدكار كاؼبسوكليَّات ،كإبداء الرأم دكف خوؼ،
كاقًتاح البدائل ،كاؼبشاركة يف صنع القرارات ،كالنقد البنَّاء ،كأخذ اؼببادرات لتحقيق النجاح.
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اؼبختصة ،كرابطة القدامى ،كفعاليَّات
 -13تتعاكف اإلدارة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،ىيئة التنسيق ،كالنظَّار ،كاألىل كاللجاف
َّ
آّتمع ،كلّّ حبسب إختصاصو كموقعو ،ككفق حاجات التطوير ،كيتشاركوف اػبربات كاالستشارات ،كوبملوف على عاتقهم
دبكونااها.
مسوكليَّة تطوير اؼبدرسة ّْ
 -14للقيادة اؼبدرسيَّة دكر تعليمي ( )Instructional Leadershipفاعل يف قيادة العمليَّة التعليميَّة كتوفَت
الظركؼ اؼببلئمة لنجاحها.
دبكونااها كمواردىا التعلُّم اؼبستداـ لدل صبيع األفراد كتنشر بينهم ثقافة التعلُّم اؼبستمر.
 -15ربفّْز إدارة اؼبدرسة ّْ

دبكونااها للوصوؿ إُف
ّْ -16
تشجع القيادة تطوير الذات اؼبستمر ،ك ُّ
التدرب على ُّ
مبو اؼبدرسة ّْ
ربمل اؼبسوكليَّة الذاتيَّة يف ٌ
التطوير كالنجاح ،كالعمل على تثبيتو.
كتسهل االلتحاؽ بالدكرات التدريبيَّة خارج
تشجع القيادة ،بشكل متواصل ،تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ّْ
ّْ -17
اؼبدرسة كداخلها.
 -18للقيادة يف اؼبدرسة دكر اؼبشرؼ الًتبوم كاؼبقيّْم ،يشتمل عملها مراجعة األىداؼ دكرينا ،كذبديدىا ك ُّ
التأكد من

أيضا تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كفق نظاـ لئلشراؼ يسهر
تنفيذىا ضمن برامج تربويَّة كمناىج تعليميَّة .كيشتمل ن
غبث جهود التطوير اؼبستمر ،كتأمُت
على سبكينهم ،كسبكُت التبلميذ من النجاح ،من خبلؿ تطبيق مفهوـ التعاكف كالدعم ّْ
التطور.
برامج التحسُت ،كذبهيز البناء كملحقاتو دبا ىبدـ ىذا ُّ

أحكاما سريعة كهنائيَّة قبل درسها ،بل
 -19تقيّْيم القيادة أداء األفراد العاملة يف اؼبدرسة كفق سياسة داعمة ،فبل تصدر
ن
تبتكر كسائل اؼبساعدة لتخطي اؼبصاعب كاؼبشاكل الفرديَّة كاعبماعيَّة.
ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات

 -1تتبٌت قيادة اؼبدرسة مفهوـ سبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم.
ّْ -2
كربوؿ أفرادىا إُف خرباء يف ؾباؿ
سبكن قيادة اؼبدرسة اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة من مواكبة ّْ
اؼبتغَتات ك ُّ
التطورات ّْ
عملهم.
كتشجع اؼببادرات الفرديَّة ،كتكافئ اإلقبازات ،فيشعر األفراد بانتمائهم
 -3تومن قيادة اؼبدرسة بالقدرات الشخصيَّة
ّْ
للمدرسة كبأنبيَّة كجودىم فيها ،كبقيمة مسانبتهم يف العمل الًتبوم فيهتموف بأمانة بالعمل اؼبوكل إليهم فيستمر النجاح.
لتطور قدرااهم.
َّ -4
تتعرؼ قيادة اؼبدرسة إُف عناصر القوة كالكفاءة اؼبوجودة لدل أعضائها كتثق بإمكانااهم كتستفيد منها ّْ
مدكنة
يتم تعيُت كتوظيف كإهناء عمل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة بركيَّة كمهنيَّة ،ككفق معايَت تربويَّة ،كسياسات َّ
ُّ -5
مسب نقا يف سجل اؼبدرسة ،تعتمد مبدأ سبكُت األفراد كدعمهم كتطوير قدرااهم قبل ازباذ القرار بصرفهم.
تطور قيادة اؼبدرسة القدرات كتعتمد سياسة الدعم كالتعاكف كالتكامل بُت صبيع أفرادىا لبلوغ التوقُّعات كاإلقبازات
ّْ -6
كاؼبعايَت اؼبطلوبة.

ط -تطوير مهني مستمر وتعلـُّم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي ()Constructivism
 -1يف اؼبدرسة سياسة تطوير مهٍت داعمة إلعداد أفراد اؽبيئات العاملة فيها ،كتدريبهم خارج اؼبدرسة كداخلها ،كلتحسُت
أدائهم ،كي يقوموا بفعاليَّة ،باؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة كاإلداريَّة كالوظيفيَّة كلّْها.
 -2ترتكز برامج التطوير اؼبهٍت على مبادئ نظريَّة تعلُّم الناضجُت ،كمبادئ التحفيز ،كمباذج التطوير اؼبهٍت اغبديثة.
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 -3تستفيد برامج التطوير اؼبهٍت داخل اؼبدرسة من الكفاءات اؼبوجودة فيها.
 -4تنظّْم اؼبدرسة لقاءات كاجتماعات دراسيَّة ُّ
كتفكريَّة بُت أفراد اؽبيئات لتطوير اؼبهارات كربسُت األداء ،كزبتار الدكرات
التدريبيَّة اؼبناسبة ؽبذه اغباجات كفق جدكؿ زمٍت ؿبدَّد.

التطور العلمي كالتكنولوجي ،كتلحظ الناحية اؼباديَّة ككلفة
ُّ -5
كل أفراد اؽبيئات العاملة فيها على مواكبة ُّ
ربث اؼبدرسة َّ
االشًتاؾ يف ىذه الدكرات.
 -6يهبمع أعضاء اؼبدرسة على مفهوـ التعلُّم اؼبستمر كيومنوف َّ
كل كاحد منهم متعلّْ هم باستمرار كيلتزموف دببادئ تطبيقو.
أف َّ
كل جديد من خبلؿ اؼبشاركة يف ندكات كؿباضرات كمطالعات كنتائج كتقارير األحباث
 -7يواكب األفراد يف اؼبدرسة َّ
اؼبيدانيَّة ،كالدراسات الصادرة عن اعبامعات ،كمعاينة اإلنًتنت ،كيعملوف باستمرار على تطوير معارفهم كمهارااهم حبسب
كظيفتهم.
اؼبشرؼ(ة)/اؼبنسق(ة) دكرات تدريبيَّة ،داخل اؼبدرسة ،تنطلق من اغباجات اػباصة كاعبماعيَّة ألفراد اؽبيئة
 -8ينظّْم
ّْ

اؼبتنوعة ،كاستطبلع الرأم ،كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة) ،تعتمد مبدأ الدعم
التعليميَّة (تستخلص من التقارير كاستمارات التقييم ّْ
كاإلرشاد ،كحلقات دراسيَّة ربليليَّة ُّ
تفكريَّة للوقوؼ على اؼبصاعب اليت تواجههم خبلؿ عملهم التعليمي ،فيتَّخذكف
القرارات اؼبناسبة غبلّْها.
 -9تلحظ اؼبدرسة الوقت الكايف الذم وبتاجو األفراد ُّ
كتسهل تطبيق عمليَّة التعلُّم كالتطوير اؼبطلوبة منهم.
معاّْ ،
للتفكر ن

 -10ينبثق التطوير اؼبهٍت من برنامج التقييم الدكرم الذم يطاؿ كلَّ األفراد يف اؼبدرسة ،كىو السبيل إُف استمرار النجاح.
موةد
ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ

اؼبوحدة ،كرسالتها كأىدافها اؼبشًتكة يف عمليَّة التعليم كالتعلػُّم ،كهنج تشاركي
 -1يف اؼبدرسة مناخ تعاكين يقود رؤيتها َّ
ملموس كمعركؼ يف ازباذ القرارات لدرس اؼبشكبلت.
يطور مهارات التواصل كاالنفتاح كاغبوار كاؼبناقشة كالتفكَت كتبادؿ األفكار كاؼبشاركة
مبلئما ّْ
 -2توفّْر اؼبدرسة ن
مناخا تعاكنينا ن
كاالكتشاؼ ك ُّ
التفكر كالتعلُّم.
 -3تتكامل أدكار األفراد يف اؼبدرسة كتسود عبلقااهم الثقة كالصدؽ كاالنفتاح.
يودم العمل التعاكين يف اؼبدرسة إُف اكتشاؼ مواىب األفراد كاستخدامها حيث تدعو اغباجة.
ٌ -4
كل فرد مسوكؿ عن تعلُّمو كتعلُّم اآلخرين ،كيدركوف َّ
 -5تومن اؼبدرسة َّ
أف قباح
أف التعلُّم كالتطوير مسوكليَّة فرديَّة كصباعيَّة ،ك ُّ
معا.
معا أك سيفشلوف ن
العمل التعاكين يعٍت َّأهنم سينجحوف ن
معا مسوكليَّة تعلُّم صبيع التبلميذ كقباحهم.
 -6ربمل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ن

كتشجع األنظمة أفراد اؽبيئات العاملة فيها على تطبيق
 -7يوفّْر النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة ظركؼ التعاكف بُت األفرادّْ ،
مفهوـ التضامن كالعمل الفريقي اعبماعي كالتعلُّم اؼبستمر.
حل النزاعات ،كبلورة اؼبشاكل ،كسبكُت مهارات فن
ّْ -8
تدرب اؼبدرسة األفراد على تطبيق مهارات العمل الفريقي يف ٌ
التواصل.
 -9يتعاكف األفراد يف اؼبدرسة يف ما بينهم بركح الوحدة ال اؼبنافسة ،كيتشاركوف النصح كاؼبساعدة كالدعم ،كيًتابط عملهم
كًتابط حلقات السلسلة ،فتتكامل أدكارىم يف إحداث التطوير.
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اؼبنسقات كأفراد اؽبيئة
اؼبنسقُت ك ّْ
 -10يرتكز عمل التنسيق يف اؼبدرسة على العمل اعبماعي كيعطي فرصة للتضامن بُت ّْ
التعليميَّة ،كمن خبللو يساعد ذكك اػبربة التعليميَّة الطويلة اؼببتدئُت كيرشدكهنم إُف األفضل.

بعيدا عن اعبدؿ
 -11يتعاكف األفراد على معاعبة اؼبواضيع اؼبطركحة كمناقشتها يف ما بينهم دبوضوعيَّة ككفق أدلة ملموسة ،ن
كاالنفعاؿ كاالستنتاجات غَت الناضجة كاػببلؼ.
تتوحد جهود التعاكف كالتضامن بُت أفراد اؽبيئات يف اؼبدرسة كاإلدارة كاألىل ،من أجل ربقيق ىدؼ تعلُّم صبيع
َّ -12
كتفوقهم كبالتاِف تطوير مستول اؼبدرسة األكاديبي.
التبلميذ ُّ

ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

للتطور اؼبستمر ،لذلك تعترب اإلدارة َّ
َّ -1
أف تأمُت
إف اؼبدرسة كاإلنساف ركح كجسد ؽبذا فاالىتماـ باؼبباين كبسبلمتها دليل ُّ
جوا جاذبنا للتعلُّم.
معايَت السبلمة العامة كاجب عليها ذباه التبلميذ ،لذلك فاألبنية الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ
 -2تسهم مواصفات اؼبباين يف تطوير آّاؿ الفكرم كالنفسي كاعبسدم كالثقايف لدل األفراد.

متنوعة ،كتوفّْر اؼبناخ اؼبناسب إلمباء العمليَّة
 -3مباين اؼبدرسة ّٔندستها كتقاسيمها كمساحتهاّْ ،
تومن شبكة نشاطات ّْ
ؾبهزة بوسائل
كتومن اؼببلعب الداخليَّة كاػبارجيَّة كقتنا من الراحة الضركريَّة للتبلميذ ،كىي َّ
التعليميَّة ألفراد اؽبيئات كللتبلميذّْ ،
الًتفيو كالراحة ،كتتعدَّؿ لتتبلءـ كحالة الفصوؿ.
جبوىا اؼبريح :مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور كلوحات فنيَّة صبيلة يف الصفوؼ ،تدفئة ،اهوئة،
 -4تتَّصف قاعات التدريس ّْ
تعرضها ألشعة الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابة ،كربفيز التبلميذ على إنتاج اؼبزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
ُّ
ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية

خرهبيها ،كأكلياء تبلمذاها ،كآّتمع العاـ كاػباص ،كأفراد اؽبيئات العاملة فيها شركاء معها يف الًتبية،
 -1ترل اؼبدرسة ّْ
كل آّاالت ،كتعمل على تطوير اؼبدرسة من جوانبها
نمو التبلميذ كتدعمهم يف ّْ
تولّْف معهم صباعة تربويَّة كاحدة تيعٌت ب ٌ
كافة.
 -2تضع اؼبدرسة خطة اسًتاتيجيَّة توضح مفهوـ مشاركة األىل كرابطة القدامى كأصدقاء اؼبدرسة كفعاليَّات آّتمع كاؽبيئة
التعليميَّة كاإلداريَّة يف حيااها ،كربدّْد طرائق دعمهم ؽبا ،كتفاعلهم كتواصلهم اؼبستمر معها ،لتفعيل عمليَّة التطوير فيها،
نمو التبلميذ الًتبوم ،كإلعدادىم مواطنُت صاغبُت كمسوكلُت
كل حبسب موقعو ،يف ازباذ القرارات الداعمة ل ٌ
كتشركهم ،ه
كمنتجُت.
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الملحق رقم  – 2ب .من المرةلة الثانية للبحث:
ال ّْ
مؤشرات التي يرتبط دليل وجودىا باألىل وبالخريجين
المعايير
أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
غبل اؼبشكبلت كربسُت أكضاع التبلميذ األكاديبيَّة.
 -1تأخذ اإلدارة بآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىلّْ ،
ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
 -1تعتمد اإلدارة اآلليَّات كالوسائل الضركريَّة لتكتشف نقاط القوة لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كنقاط الضعف،
اؼبوسسة كربسُت أداء التبلميذ.
مبو َّ
ّْ
كتوجو اعبهود من خبلؿ دكرات تدريبيَّة تيسهم يف ٌ

توحد اإلدارة ،بالتعاكف مع أعضاء اؽبيئة التعليميَّة ،األىداؼ اؼبنبثقة من الرؤية كالتخطيط االسًتاتيجي لتسهيل عمليَّة
ّْ -2
تطبيق اعبودة.
كيسهل التعاكف بُت األفراد كيفسح ؽبم يف آّاؿ للمشاركة بالقرارات.
يشجع ؾبلس اإلدارة اؼببادراتّْ ،
ّْ -3
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة

 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم الفرديَّة كطاقااهم اػباصة.
أف ٌ
 -2التبلميذ ىم ؿبور كىدؼ كأساس العمليَّة التعليميَّة كالتعلُّميَّة ،ىم مشركع تثقُّف مستمر ؼبدل اغبياة ،تعاملهم اؼبدرسة
دبكونااها حوؿ شخصهم كحوؿ تعلُّمهم ،كىي خبدمة قباحهم.
كإنساف ذم قيمة ّْ
حبد ذاتو ،كتدكر ّْ
بث لديهم الرغبة يف التعلُّم لتصَت العمليَّة الًتبويَّة متعة كإفادة ؽبم.
كتطور ذكاءات التبلميذ اؼبختلفة ،كت ُّ
 -3ربفّْز ّْ

كتطور قدرااهم اؼبهنيَّة
كل اإلمكانيَّات اؼبوجودة يف أعضاء ىيئااها (اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُت) ّْ
 -4تستثمر اؼبدرسة َّ
مبو التبلميذ الشامل بالتعاكف مع األىل.
ػبدمة ٌ

اؼبتخصص ،من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كاألكاديبيَّة كالًتبويَّة كالصحيَّة كالنفسيَّة ،كاإلجتماعيَّة،
 -5يتعاكف فريق العمل
ّْ
كالركحيَّة ،لدرس حاالت التبلميذ اػباصة كإرشادىم أكاديبينا كاجتماعيِّا كسلوكينا كنفسينا كركحينا كصحينا ،كيعمل معهم كفق
كيدرّٔم عليها كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة لديهم.
برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة غباالاهم ،كيطلع األىل على طبيعة مساعدة أكالدىمّْ ،
د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

مبو التبلميذ العقلي كالنفسي كاعبسدم كالركحي
 -1تعتمد اؼبدرسة
منهاجا ّْ
ن
متنو نعا تربوينا كتعليمينا كتثقيفينا يهدؼ إُف ربفيز ٌ
كتطورىم.
كاالجتماعي كيسهم يف تعلُّمهم ُّ
ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ
كتفوقهم كقباحهم يف اغبياة كليس فقط يف االمتحانات الرظبيَّة.
 -1ربقّْق الطرائق األىداؼ األساسيَّة :تعلُّم التبلميذ ُّ
مبوىم حبسب
 -2ربث طرائق التدريس التبلميذ على ربقيق اؼبهارات اليت تسمح لكثَت منهم ُّ
بالتفوؽ ،كتعمل على ٌ
إمكانااهم ،كتراعي االختبلفات الفرديَّة ،كتعتمد اؼبساكاة كاإلنصاؼ.
و -تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف

أيضا اؼبهارات اؼبتقاطعة لديهم.
 -2يرتكز نظاـ تقييم التبلميذ ،ليس فقط ،على نتائج االختبارات كاالمتحانات ،بل يشتمل ن
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 -3يرتبط نظاـ التقييم بربامج دعم على كافة اؼبستويات ،كبربامج عبلجيَّة مبتكرة كجديدة ،تعمل على ربسُت األداء
كتطويرىا خاصة للذين يعانوف من صعوبات يف التعلُّم ،كبرامج رائدة لرعاية اؼبوىوبُت.
ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة

 -1تتبٌت اؼبدرسة كتطبّْق مفهوـ القيادة التعليميَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة فتتشارؾ مع أفراد اؽبيئات العاملة فيها يف
التخطيط كالتنظيم كالتطوير كصنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل الًتبوم.
 -2تومن اؼبدرسة َّ
أف كلَّ شخص فيها قائد يف موقعو ،كتطبّْق ىذا اؼبفهوـ من خبلؿ إنشاء ىيئات إستشاريَّة تشاركها اؼبهاـ
القياديَّة.
 -4تعمل القيادة على توفَت جو يتميَّز بركح التعاكف كاؼبسوكليَّة بُت القيادة كاألفراد ،كيسودىا الفرح كالراحة كاالطمئناف
كاالحًتاـ اؼبتبادؿ كاؼبهنيَّة يف العمل.
موةد
ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ

تتوحد جهود التعاكف كالتضامن بُت أفراد اؽبيئات يف اؼبدرسة كاإلدارة كاألىل ،من أجل ربقيق ىدؼ تعلُّم صبيع التبلميذ
َّ -1
كتفوقهم كبالتاِف تطوير مستول اؼبدرسة األكاديبي.
ُّ

ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

للتطور اؼبستمر ،لذلك تعترب اإلدارة َّ
َّ -1
أف تأمُت
إف اؼبدرسة كاإلنساف ركح كجسد ؽبذا فاالىتماـ باؼبباين كبسبلمتها دليل ُّ
جوا جاذبنا للتعلُّم.
معايَت السبلمة العامة كاجب عليها ذباه التبلميذ ،لذلك فاألبنية الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ
 -2تسهم مواصفات اؼبباين يف تطوير آّاؿ الفكرم كالنفسي كاعبسدم كالثقايف لدل األفراد.

متنوعة ،كتوفّْر اؼبناخ اؼبناسب إلمباء العمليَّة
 -3مباين اؼبدرسة ّٔندستها كتقاسيمها كمساحتهاّْ ،
تومن شبكة نشاطات ّْ
ؾبهزة بوسائل
كتومن اؼببلعب الداخليَّة كاػبارجيَّة كقتنا من الراحة الضركريَّة للتبلميذ ،كىي َّ
التعليميَّة ألفراد اؽبيئات كللتبلميذّْ ،
الًتفيو كالراحة ،كتتعدَّؿ لتتبلءـ كحالة الفصوؿ.
جبوىا اؼبريح :مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور كلوحات فنيَّة صبيلة يف الصفوؼ ،تدفئة ،اهوئة،
 -4تتَّصف قاعات التدريس ّْ
تعرضها ألشعة الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابة ،كربفيز التبلميذ على إنتاج اؼبزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
ُّ

ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية
تتضمن :إبداء الرأم ،كدرس أكضاع أكالدىم ،كحبث أمورىم األكاديبيَّة
 -1تنظّْم اؼبدرسة خطة تنفيذيَّة للتعاكف مع األىل َّ
مبوىم
كفق جدكؿ زمٍت منظَّم ،إشراكهم يف عمليَّة تعلُّم أكالدىم ،كازباذ القرارات الداعمة لتطوير مستواىم األكاديبي ك ٌ
اؼبتنوعة.
اؼبتكامل ،كدعواهم غبضور نشاطااهم ّْ
 -2تساعد عبنة األىل يف بعض النشاطات الًتبويَّة كالثقافيَّة كتدعم اؼبدرسة ليس فقط مادينا.
 -3توفّْر اؼبدرسة نشاطات داعمة لؤلىل تقوـ على تقدمي التوجيهات البلزمة كاإلرشادات الضركريَّة ؽبم لتحقيق أىداؼ
مبو التبلميذ داخل اؼبدرسة كخارجها.
دعم ٌ
مبو التبلميذ كتعلُّ ًمهم يف اؼبدرسة ،كيف البيت ،كيف آّتمعّٔ ،دؼ إعدادىم
 -4تتعاكف اؼبدرسة مع آّتمع بدعم سياسة ٌ
ؼبواطنيَّة منتجة صاغبة كمسوكلة.
 -5تنظّْم اؼبدرسة نشاطات تعليميَّة كثقافيَّة كترفيهيَّة ترتكز على التعاكف مع األىل كالقدامى كآّتمع كاألصدقاء.

492

الملحق رقم  – 3أ .من المرةلة الثانية للبحث:
أسئلة المجموعات المرَّكزة ألعضاء الهيئة اإلداريَّة والتعليميَّة
أسئلة المجموعات المرَّكزة )1 :للمجلس اإلداري (مجموعة واةدة)
 )2لهيئة التنسيق (مجموعة واةدة)
 )3ألفراد الهيئة التعليميَّة (خمس مجموعات)

مالةظة :لقد تَّ استخداـ ىذه األسئلة خبلؿ آّموعات اؼبرَّكزة للفئات الثبلث اؼبذكورة فقط.
أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة

يتم اإلعبلف عنها لؤلفراد؟
 .1ما ىي رؤية اؼبدرسة الًتبويَّة؟ ككيف ُّ
 .2كيف تيًتجم الرؤية الًتبويَّة يف كاقع اؼبدرسة اليومي؟

 .3عند قراءة ىذا البند من االستمارة" :تتبنَّى المدرسة معايير "مجتمع التعلُّم المهني" وتطبّْق مبادئو التي تقوم على
وةدة الرؤية ،والتواصل المهني المستمر ،والدعم والتعاون والعمل الفريقي ومفهوم المشاركة في القيادة" .ماذا
تعٍت لكم ىذه الكلمات :كحدة الرؤية ،كالتواصل اؼبهٍت اؼبستمر ،كالدعم ،كالتعاكف ،كالعمل الفريقي ،كاؼبشاركة يف
يتم تطبيق ىذه األمور يف مدرستكم.
القيادة .إشرح/إشرحي كيف ُّ
الًتبوم ،كاعبو السائد بُت أفرادىا.
 .4صفوا مناخ مدرستكم
ٌ
يتم تطبيقها؟
 .5ما ىي أىدافها الًتبويَّة؟ ككيف ُّ

ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
 .1كيف يتجلَّى عملينا ،التنظيم اإلدارم يف مدرستكم ؟ أعطوا أمثلة على ذلك.
 .2صفوا ىذا التنظيم.
يتم تطبيقها؟
 .3ما ىي أىداؼ ىذا التنظيم؟ ككيف ُّ
يتم كضع السياسات كاػبطط الًتبويَّة كاألكاديبيَّة كالثقافيَّة ...يف مدرستكم؟
 .4كيف ُّ
يتم تقييمو ،كربسينو؟ أعطوا أمثلة على ذلك.
 .5كيف ُّ
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة
.1
.2
.3
.4

كيف تصفوف دكركم بالنسبة للتلميذ(ة)؟ ىل لو/ؽبا األكلويَّة ،ككيف؟
ما ىي األسس الًتبويَّة اليت تعتمدكهنا كاليت من شأهنا أف تليب حاجات التبلميذ األساسيَّة؟ أعطوا أمثلة على ذلك.
ىل ً
تومنوف َّ
أف التلميذ(ة) بإمكانو(ىا) التعلُّم لوحده/ىا؟ ما ىي برأيكم اآلليَّات اليت هبب اعتمادىا إلقباح ىذه
العمليَّة؟
ما ىي اإلجراءات العمليَّة اليت تعتمدكهنا عندما تواجهوف صعوبة أك مشكلة ما مع تلميذ(ة) ما يف مدرستكم؟

د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

 .1صفوا اؼبنهاج اؼبعتمد يف مدرستكم؟
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 .2ىل يليب برأيكم اؼبنهاج كمواده حاجات التبلميذ؟ كيف؟

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ
 .1صفوا طرائق التدريس اؼبعتمدة يف مدرستكم؟
 .2ما ىي أىداؼ ىذه الطرائق؟

تتنوع؟
ماذا تعٍت لكم "طرائق تدريس ناشطة"؟ ككيف َّ
إشرحوا كيف تليب طرائق التدريس ،عملينا ،حاجات التبلميذ الًتبويَّة؟
دكرؾ ً
/ؾ كمنسّْق/كمنسّْقة يف ربديث طرائق التدريس؟ ككيف يتمُّ ذلك؟
ما ىو ى

أ.
ب.
ج.

و-تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف
.1
.2
.3
.4
.5
.6

صفوا نظاـ التقييم اؼبعتمد يف مدرستكم.
ىل أىداؼ نظاـ التقييم يف مدرستكم كاضحة؟ كيف؟
ما ىي أنواع التقييم اؼبعتمدة يف مدرستكم؟
ما ىي أدكات التقييم اؼبستعملة؟ كما ىي كسائلو؟
ما ىي معايَت نظاـ التقييم يف مدرستكم؟ أعطوا أمثلة على تطبيقها.
يتم استخداـ نتائج التقييم يف مدرستكم؟ أعطوا أمثلة على ذلك.
كيف ُّ

ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة

 .1صفوا القائد الًتبوم يف مدرستكم؟
 .2ىل تعترب قيادة مدرستكم قيادة داعمة كمشًتكة كموزَّعة"؟ أعطوا أمثلة عمليَّة على ذلك.
ِ .3
"تؤمن المدرسة َّ
ٍ
يتم تطبيقو؟
كل
أن َّ
شخص فيها قائد في موقعو" ،ىل توافقوف ىذا الرأم؟ كيف ُّ

أ.

من مواصفات القيادة ،اإلشراؼ كالتقييم ،أعطوا أمثلة تصف فبارسة ىذا اؼبفهوـ يف مدرستكم؟

 .4كيف تتوزَّع "السلطة" يف مدرستكم؟ أعطوا أمثلة على ذلك.
 .5كيف يتجلَّى عملينا مستول التعاكف بُت القيادة كاألفراد يف مدرستكم؟
 .6صفوا النمط اإلدارم الذم تعتمدكنو ضمن ؾباؿ عملكم اإلشرايف يف اؼبدرسة ،كؼباذا؟

ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
 .1أعطوا أمثلة على ما تقوـ عليو سياسة التمكُت اليت تعتمدىا مدرستكم.
يتم تفويض الصبلحيَّات ،كتوزيع مهاـ األفراد يف مدرستكم؟
 .2أعطوا أمثلة على كيف ُّ
كضحوا كيف تطبّْقوف عملينا تفويض الصبلحيَّات على الذين ىم ضمن مسوكليَّاتكم.
ّْ .3
ط -تطوير مهني مستمر وتعلـُّم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي
 .1صفوا برامج التطوير اؼبهٍت اؼبعتمدة يف مدرستكم؟
 .2صفوا برامج التطوير اؼبهٍت داخل اؼبدرسة ،كما ىي آليَّات تنظيمها كتنفيذىا؟

أ .ما ىي مواضيع برامج التطوير اؼبهٍت ،ككيف يتمُّ اختيارىا؟
ب .من ىم األفراد اؼبعنيّْوف بربامج التطوير ،ككيف يتمُّ اختيارىم؟

 .3ىل ىناؾ ربفيز لتعلُّم األفراد اؼبستمر ،كلتطوير ذكااهم اؼبستداـ يف مدرستكم؟ صفوا اآلليَّات اؼبعتمدة ،كاإلجرائيَّات
اؼبقًتحة لتطبيق ذلك.
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 .4صفوا آليَّات تقييم برامج التطوير اؼبهٍت يف مدرستكم.

موةد
ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ
.1
.2
.3
.4

يتم تطبيق ذلك ضمن الفريق الواحد.
صفوا العبلقات اليت تربط األفراد بعضهم ببعض ،يف مدرستكم .كاشرحوا كيف ُّ
ما ىي مواصفات العمل التعاكين كقواعده؟ ككيف يبكن رصد تطبيقو يف مدرستكم؟
ما ىي اإلجراءات العمليَّة اؼبعتمدة إلنشاء فريق عمل تعاكين يف مدرستكم؟
تسهل العمل الفريقي يف مدرستكم؟
ما ىي األطر العمليَّة اليت ّْ

.1
.2
.3
.4

ىل تتبلءـ األبنية كالتجهيزات الصفيَّة مع العمل الًتبوم يف مدرستكم؟ أعطوا أمثلة
ىل تفي كجهة استعماؿ القاعات يف اؼبدرسة باؼبطلوب؟ كيف؟
اؼبتضررة اليت ربتاج إُف الصيانة ،أك إُف التجهيزات؟
كيف ُّ
يتم رصد األماكن ّْ
تتم صيانة كتطوير األبنية ،كالغرؼ يف اؼبدرسة ،كما ىي اؼبدَّة الزمنيَّة إلسباـ ذلك؟
كيف ُّ

ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية

األىل

.1
.2
.3
.4

صفوا عبلقة األىل باؼبدرسة.
ما ىي أكجو التعاكف القائمة بُت اؼبدرسة كاألىل؟ ككيف تتجلَّى عملينا؟
ما ىو دكر األىل يف تطوير اؼبدرسة؟ أعطوا أمثلة حسيَّة على ذلك.
كيف يتجلَّى عملينا دكر اؼبدرسة التوجيهي كاإلرشادم لؤلىل؟

الخريجون

 .1صفوا عبلقة اػبرهبُت باؼبدرسة.
 .2ما ىي أكجو التعاكف القائمة بُت اؼبدرسة كاػبرهبُت؟ ككيف تتجلَّى عملينا؟
 .3ما ىو دكر اػبرهبوف يف تطوير اؼبدرسة؟ أعطوا أمثلة حسيَّة على ذلك.

المجتمع

 .1أعطوا أمثلة عن أكجو التعاكف اليت تطبّْقها اؼبدرسة مع احمليط كآّتمع.
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الملحق رقم  – 3ب .من المرةلة الثانية للبحث:
أسئلة المجموعات المرَّكزة لألىل وللخريجين (مجموعتان)

أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
يتم اإلعبلف عنها لؤلفراد؟
 .1ما ىي رؤية اؼبدرسة الًتبويَّة؟ ككيف ُّ
 .2كيف تيًتجم الرؤية الًتبويَّة يف كاقع اؼبدرسة اليومي؟

 .3عند قراءة ىذا البند من االستمارة" :تتبنَّى المدرسة معايير "مجتمع التعلُّم المهني" وتطبّْق مبادئو التي تقوم على
وةدة الرؤية ،والتواصل المهني المستمر ،والدعم والتعاون والعمل الفريقي ومفهوم المشاركة في القيادة" .أعطوا
أمثلة عمليَّة ُّ
تدؿ على تطبيق كحدة الرؤية ،كالتواصل اؼبهٍت اؼبستمر ،كالدعم ،كالتعاكف ،كالعمل الفريقي يف اؼبدرسة.
 .4صفوا مناخ اؼبدرسة ،كاعبو السائد بُت أفرادىا ،ككيف تتجلى عملينا ىذه الصفات؟

ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
 .1كيف يتجلَّى لكم عملينا التنظيم اإلدارم يف اؼبدرسة؟
 .2صفوا ىذا التنظيم؟
يتم تطبيقها؟
 .3ما ىي أىداؼ ىذا التنظيم؟ ككيف ُّ
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة

 .1ىل تعطي اؼبدرسة أكلويَّة للتبلميذ؟ كيف؟
 .2ما ىي اػبدمات الًتبويَّة اليت تدعم ىذا اؽبدؼ؟
 .3ىل وبصل التلميذ(ة) على حاجاتو الًتبويَّة من اؼبدرسة؟ إدعموا ذلك بأدلَّة.

د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

 .1ىل ىبدـ اؼبنهاج كمواده حاجات التلميذ(ة)إُف النجاح يف اؼبدرسة كيف آّتمع؟ أعطوا أمثلة.

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ
 .1ىل َّ
إف طرائق التدريس يف اؼبدرسة شاملة كمبلئمة غباجات التبلميذ؟ صفوا ىذه الطرائق.

و-تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف
.1
.2
.3
.4
.5

ما ىي برأيكم مواصفات نظاـ التقييم اؼبعتمد يف اؼبدرسة؟ صفوا ىذا النظاـ.
ىل ىو كاضح األىداؼ؟ كيف؟
ما ىي أنواع التقييم اؼبعتمدة يف اؼبدرسة؟
ما ىي أدكات التقييم اؼبستعملة؟ كما ىي كسائلو؟
يتم استخداـ نتائج التقييم؟ أعطوا أمثلة على ذلك.
كيف ُّ

ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة
 .1صفوا قائد مدرستكم؟
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ِ .2
"تؤمن المدرسة َّ
ٍ
شخص فيها قائد في موقعو" ،ىل ينطبق ىذا القوؿ عليها؟ أعطوا أمثلة على ذلك.
كل
أن َّ
 .3كيف يتجلَّى عملينا مستول التعاكف بُت القيادة كاألفراد يف اؼبدرسة؟

موةد
ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ

 .1كيف تصفوف العبلقات اليت تربط األفراد بعضهم ببعض ،يف اؼبدرسة ،كيف الفريق الواحد أىل /كقدامى؟
 .2ما ىي مواصفات العمل الفريقي كقواعده ،اليت يبكن رصدىا يف اؼبدرسة؟
تسهل العمل الفريقي يف اؼبدرسة؟
 .3ما ىي األطر العمليَّة اليت ّْ

ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

 .1ىل تتبلئم األبنية كالتجهيزات مع العمل الًتبوم يف اؼبدرسة؟ أعطوا أمثلة على ذلك.
 .2ىل تفي كجهة استعماؿ القاعات يف اؼبدرسة باؼبطلوب؟ أعطوا أمثلة على ذلك.
ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية
األىل
.1
.2
.3
.4
.5

صفوا عبلقة األىل باؼبدرسة.
ما ىي أكجو التعاكف القائمة بُت اؼبدرسة كاألىل؟ ككيف تتجلَّى عملينا؟
مبو التبلميذ؟ كيف؟
ىل يدعم ىذا التعاكف ٌ
ىل لؤلىل دكر يف تطوير مدرسة أكالدىم؟ أعطوا أمثلة حسيَّة على ذلك.
كيف يتجلَّى عملينا دكر اؼبدرسة التوجيهي لؤلىل كاإلرشادم ؽبم؟

.1
.2
.3
.4

صفوا عبلقة اػبرهبُت باؼبدرسة.
ما ىي أكجو التعاكف القائمة بُت اؼبدرسة كاػبرهبُت؟ ككيف تتجلَّى عملينا؟
مبو التبلميذ؟ كيف؟
ىل يدعم ىذا التعاكف ٌ
ىل للخرهبُت دكر يف تطوير اؼبدرسة؟ أعطوا أمثلة حسيَّة على ذلك.

الخريجون

المجتمع
 .1أعطوا أمثلة عن أكجو التعاكف اليت تطبّْقها اؼبدرسة مع احمليط كآّتمع.

497

الملحق رقم  4من المرةلة الثانية للبحث:
ال ّْ
مؤشرات التي يرتبط دليل وجودىا بالتالميذ
المعايير
أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة

ربوؿ اؼبدرسة بيئتها إُف بيئة حياة إجتماعيَّة آمنة ،يسودىا جو إهبايب من االستقرار كاألماف النفسي كاعبسدم
ّْ -1
كتسهل عمليَّة التعاكف كاؼبساندة
كاالجتماعي ،كتوفّْر للتبلميذ بيئة تعليميَّة ؿبفّْزة تراعي مستويات االختبلؼ لديهمّْ ،
كالدعم من زمبلئهم كمن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة فيها.
ؾبهزة لتحقيقو.
دبكونااها مع النجاح كىي َّ
 -2تتآلف بيئة اؼبدرسة ّْ

كحب الوطن كقبوؿ اآلخر اؼبختلف ،كالتطلُّب،
َّ -3
قيما كاضحة تشمل :احملبة كاغبريَّة كالعدالة كالبلعنف ٌ
تتبٌت اؼبدرسة ن
كااللتزاـ ّٔا كوسيلة للتواصل كالتعاكف يف اؼبدرسة كيف آّتمع.
كبالتصرؼ حبسب معايَت سلوكيَّة كاضحة كؿبدَّدة كمعلومة.
 -4يلتزـ صبيع التبلميذ بتطبيق النظاـ الداخلي
ُّ
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة
 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم الفرديَّة كطاقااهم اػباصة.
أف ٌ

لكل التبلميذ ،من خبلؿ االنتباه للقواسم اؼبشًتكة كالفركقات الشخصيَّة كاإلختبلفات
 -2تدعم اؼبدرسة حق التعلػُّم ّْ
الفرديَّة.

لكل التبلميذ كتومن َّ
كل من يطأ عتبة بأّا باختبلؼ
أف بإمكاهنم التعلُّم ،لذلك تستقبل َّ
 -3تدعم اؼبدرسة حق التعلُّم ّْ
كتومن ؽبم اػبدمات الًتبويَّة كالتعليميَّة
حاجااهم (اإلعاقات اعبسديَّة كاغباجات التعليميَّة اػباصةُّ ،
التفوؽ)ّْ ،
التأخر ك ُّ
مبوىم اؼبتكامل ،كتعمل على قباحهم فردينا كصباعينا كتلحظ الفركقات الفرديَّة لديهم.
كالثقافيَّة كاللوجستيَّة اليت تسهم يف ٌ
كل الفرص
تنمي اؼبنهاجيَّة التعليميَّة اؼبعتمدة اؼبسوكليَّة الذاتيَّة لدل التبلميذ كربثَّهم للقياـ بواجبهم كاالستفادة من ّْ
ٌ -4
اؼبتاحة ؽبم للنجاح.
بث لديهم الرغبة يف التعلُّم لتصَت العمليَّة الًتبويَّة متعة كإفادة ؽبم.
كتطور ذكاءات التبلميذ اؼبختلفة ،كت ُّ
 -5ربفّْز ّْ
 -6تعمل اؼبدرسة خبططها الًتبويَّة كاألكاديبيَّة على تطوير مهارات التبلميذ ،أفر نادا كصباعات من خبلؿ:
أ) اػبطط الًتبويَّة اليت تراعي الفركقات الشخصيَّة كاإلمكانات كالقدرات لديهم،
اؼبتنوعة كالشاملة،
مبوىم ّْ
ب) طرائق التعلُّم كالتعليم اؼببلئمة غباجات ٌ
تنمي األبعاد الفكريَّة كاإلنسانيَّة كالركحيَّة كاعبسديَّة لديهم.
ج) أنشطة داعمة كأعماؿ صباعيَّة ّْ

اؼبتخصص ،من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كاألكاديبيَّة كالًتبويَّة كالصحيَّة كالنفسيَّة ،كاإلجتماعيَّة،
 -7يتعاكف فريق العمل
ّْ
كالركحيَّة ،لدرس حاالت التبلميذ اػباصة كإرشادىم أكاديبينا كاجتماعيِّا كسلوكينا كنفسينا كركحينا كصحينا ،كيعمل معهم
كيدرّٔم عليها كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة
كفق برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة غباالاهم ،كييطلع األىل على طبيعة مساعدة أكالدىمّْ ،
لديهم.
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تعليما نوعينا يليب حاجااهم التعليميَّة اػباصة ،كتربية
 -8توفّْر اإلدارة التجهيزات اللوجستيَّة كاألكاديبيَّة اليت تقدّْـ للتبلميذ ن
جيّْدة ربقّْق ؽبم األىداؼ الًتبويَّة العامة.
د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

نمو التبلميذ األكاديبي ،كقدرات ضركريَّة لتكامل شخصيَّتهم اإلنسانيَّة.
 -1تلحظ مواد اؼبنهاج مهارات أساسيَّة ل ٌ
 -2اهدؼ اػبطة الًتبويَّة إُف مساعدة التبلميذ لتأمُت قباحهم يف اإلمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.
كتطور أجهزاها (كومبيوتر )White Board /Active Board ،لتنمية
 -3تستعمل اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة ّْ
مهارات اإلبداع كاالبتكار لدل التبلميذ ،كتتبلءـ مع اؼبنهاج الرظبي اؼبعتمد كربقّْق أىدافو كتوقُّعاتو ،كتتكامل معو.
ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -اعتماد رطرائق تدريس ناشطة ُّ
كتفوقهم كقباحهم يف اغبياة كليس فقط يف االمتحانات اؼبدرسيَّة
 -1ربقّْق الطرائق األىداؼ األساسيَّة :تعلُّم التبلميذ ُّ
كالرظبيَّة.
حب التعلُّم كاالكتشاؼ.
ّْ -2
تفعل اؼبدرسة العمل اؼبختربم الذم وبفّْز لدل التبلميذ َّ
كتوجو التعلُّم من خبلؿ إدخاؿ حاالت كاقعيَّة إُف عاَف الصف،
 -3تنظّْم طرائق التدريس األىداؼ ّْ
لتسهل ربقيقهاّْ ،
تشجع كتنظّْم العمل اعبماعي.
كتشجع التعلُّم من األخطاء ،كاالكتشاؼّْ ،
ّْ
 -4تراعي طرائق التدريس فركقات التبلميذ الفرديَّة ،كتكشف قدرااهم كتليب حاجااهم الفرديَّة كاعبماعيَّة.

مبوىم حبسب
 -5ربث طرائق التدريس التبلميذ على ربقيق اؼبهارات اليت تسمح لكثَت منهم ُّ
بالتفوؽ ،كتعمل على ٌ
إمكانااهم ،كتراعي االختبلفات الفرديَّة ،كتعتمد اؼبساكاة كاإلنصاؼ.
كتطور
تطور طرائق التدريس إمكانات التبلميذ الفرديَّة كقدرااهم األكاديبيَّة ،كربثُّهم على اؼبشاركة يف عمليَّة التعلُّم ّْ
ّْ -6
لديهم مسوكليَّة تعلُّمهم الذايت ،كتساعدىم على تطبيق مهارات التقييم الذايت اؼبستمر.
كتفعل دكرىم الناشط يف عمليَّة التعلػُّم الفردم كاعبماعي ،كاالشًتاؾ يف شرح
 -7ربفّْز طرائق التدريس تفاعل التبلميذ ّْ
الدرس ،كتوفّْر ؽبم فرص الدعم لبلستكشاؼ كلتطبيق اؼبهارات العقليػَّة كاالجتماعيَّة كاألكاديبيَّة اؼبطلوبة.
كتسهل عمليَّيت
كل كسائل اإليضاح التعليميَّة كمستندات عديدة كلوازـ مطلوبة تتناسب كحاجة التبلميذ ّْ
 -8توفّْر اؼبدرسة َّ
التعليم كالتعلُّم (من ىذه الوسائل :دليل اؼبعلّْم ،كمراجع جديدة تتناكؿ ؿباكر حديثة كمواضيع مهمة ،كاألقراص َّ
اؼبدؾبة
اؼبتنوعة ،كاؼبعارض الفنيَّة كالعلميَّة كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة كاؼبختربات ،كسائل التكنولوجيا اعبديدة.)...
ّْ
و-تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف

 -1يرتبط نظاـ التقييم بربامج دعم على كافة اؼبستويات ،كبربامج عبلجيَّة مبتكرة كجديدة ،تعمل على ربسُت األداء
كتطويرىا خاصة للذين يعانوف من صعوبات يف التعلُّم ،كبرامج رائدة لرعاية اؼبوىوبُت.
موةد
ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ

 _9يوفّْر النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة ظركؼ التعاكف بُت األفراد.

تشجع األنظمة تطبيق مفهوـ التضامن كالعمل اعبماعي كالتعلُّم اؼبستمر.
ّْ -10

حل النزاعات ،كبلورة اؼبشاكل ،كسبكُت مهارات فن
ّْ -11
تدرب اؼبدرسة األفراد على تطبيق مهارات العمل الفريقي يف ٌ
التواصل.
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 -3يتعاكف األفراد يف اؼبدرسة يف ما بينهم بركح الوحدة ال اؼبنافسة ،كيتشاركوف النصح كاؼبساعدة كالدعم ،كيًتابط عملهم
كًتابط حلقات السلسلة ،فتتكامل أدكارىم يف إحداث التطوير.
ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

جوا جاذبنا للتعلُّم.
ّْ -1
تومن اؼبباين معايَت السبلمة العامة ،فهي الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ
 -2تسهم مواصفات اؼبباين يف تطوير آّاؿ الفكرم كالنفسي كاعبسدم كالثقايف لدل األفراد.

كتومن
متنوعة ،كتوفّْر اؼبناخ اؼبناسب للتعلُّمّْ ،
 -3مباين اؼبدرسة ّٔندستها كتقاسيمها كمساحتهاّْ ،
تومن شبكة نشاطات ُّ
ؾبهزة بوسائل الًتفيو كالراحة ،كتتعدَّؿ لتتبلءـ كحالة
اؼببلعب الداخليَّة كاػبارجيَّة كقتنا من الراحة الضركريَّة للتبلميذ ،كىي َّ
الفصوؿ.
اؼبعوقُت جسدينا.
َّ -4
تتجهز األبنيَّة كملحقااها دبا يتبلءـ كحاالت َّ
جبوىا اؼبريح :قاعات كاسعة ،مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور كلوحات فنيَّة صبيلة يف الصفوؼ،
 -5تتَّصف قاعات التدريس ّْ
ؾبهزة دبا يتبلئم كطرائق التدريس الناشطةّْ ،
كربفز
تعرضها ألشعة الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابةَّ ،
تدفئة ،اهوئةُّ ،
التبلميذ على إنتاج اؼبزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
كتدرب اعبميع
 -6تلحظ اؼبدرسة أماكن للحماية من القصف ،كربدّْد أماكن اإلخبلء اآلمنة من اؽبَّزات األرضيَّة كاغبريقّْ ،
كذبهز الغرؼ بوسائل َّ
ضد الكوارث كاغبوادث ،كبأجهزة للمراقبة (يف الوحدات الصحيَّة.)...
عليهاّْ ،
تومن انتقاؿ التبلميذ كاألفراد من مبٌت إُف آخر مستلزمات السبلمة.
 -7تلحظ اؼبمرات اليت ّْ
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الملحق رقم  5من المرةلة الثانية للبحث:
إستبيان التالميذ
حضرة التلميذ(ة) الكرمي(ة)،
بُت يديك إستمارة تعرض صفات اؼبدرسة ،أرجو من حضرتك قراءة البنود بالتتابع كربديد رأيك فيها ،بوضع إشارة ربت
ربقػقها ،أك ُّ
ربقػقها يف مدرستك ،أك عدـ ُّ
التحكيم الذم يعكس رأيك .دبعٌت آخر ،حدّْد(م) نسبة ُّ
ربقػقها جزئينا ،من
خبلؿ ربديد العبلمة اؼبناسبة لذلك.
َّ
إف العبلمة  1ىي األدنى ،كالعبلمة  5ىي األعلى

المعايير

ال َّ
يتحقق

َّ
يتحقق
جزئيًا

َّ
يحقق

5 4 3 2 1

أ -المعيار األول

ً و
و
إهبايب من االستقرا ًر ك ً
األماف
سودىا ّّ
جو ّّ
 -1يربى ّْوؿ اؼبدرسةي بيئتىها إُف بيئة حياة إجتماعيَّة آمنة ،يى ي
االجتماعي.
اعبسدم ك
النفسي ك
ٌ
ٌ
ٌ
ً
ً
ً
ً
و
و
ً
االختبلؼ لديهم،
شجعة) ،تراعي ى
(م ّْ
(رب ىًتيـ) مستويات ٍ
در ىسةي للتبلميذ بػيػئةن تىعليميَّةن يؿبىفّْزة ي
 -2تػي ىوفػيّْر اؼبى ى
التعاكف كاؼبساندةً كالدع ًم من زمبلئً ًهم كمن أفر ًاد ً
ً
اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة فيها.
كتي ىس ّْه يل عمليَّة
كقبوؿ اآلخ ًر
 -3تىػتىػبىػ ٌَّت اؼبدرسةي قًػيى نما كاضحةن تى ٍش يم يل :احملبةى كاغبريَّةى كالعدالةى ك
كحب الوط ًن ى
البلعنف َّ
ى
ً
و
اصل ك ً
ً
كوسيلة للتو ً
اؼبدرسة كيف آّتمع.
التعاكف يف
اؼبختلف ،كاؼبثابرةً ،كااللتز ىاـ ّٔا
ً
اضحة كؿبدَّدةو
كبالتصر ً
حبسب معايَت سلوكيَّ وة ك و
بتطبيق ً
ً
ً
ؼ
الداخلي،
النظاـ
التبلميذ
صبيع
ُّ
 -4يىلتى ًزيـ ي
ى
ٌ
كمعلومة.
ج -المعيار الثالث
ً
ً
ً
ً
 -1تي ً
ػوم ين اؼبدرسةي َّ
كطاقااهم اػباصة.
إمكانااهم الفرديًَّة
بإمكاهنم التعلُّ يم ًكفٍ ىق
التبلميذ
كل
أف َّ
ً
ً
ً
التبلميذ ،من ً
اؼبشًتىك ًة عندىم (قد
لكل
 -2تى ٍد ىع يم اؼبدرسةي َّ
حق التعلػًُّم ّْ
خبلؿ االنتباه إُف ال ىقواس ًم ى
ات ييبارسها اعبميع )...كال يف ً
فات ،أك سلوكيَّ و
صر و
يدةو ،أك مهار و
ص و
تىكو يف ً
ركقات
ات ،أك تى ُّ
فات ىضب ى
ي
ي
ى
الشخصيَّ ًة كاإلختبلفات الفرديَّة.
ً
ً
ُّ
التبلميذ كتي ٍػوًم ين َّ
كل ىمن يأيت
لكل
 -3تى ٍد ىع يم اؼبدرسةي َّ
ستقبل َّ
حق التعلُّ ًم ّْ
أف بإمكاهنم التعلم ،لذلك تى ي
ً
ً
التأخر ،كاغباجات التعليميَّة اػباصة ،كاإلعاقات اعبسديَّة)،
باختبلؼ
إليها
(التفوؽ ،ك ُّ
حاجااهم ُّ
ً
ات اؼباديَّة،
كتي ىػوّْم ين ؽبم اػبدمات الًتبويَّة كالتعليميَّة كالثقافيَّةى كاللوجستيَّةى (اللوجستيَّة :ىي التجهيز ي
مبوًىم اؼبتكامل.
ات الداعمة )Le materiel /اليت تي ٍس ًه يم يف ّْ
كاألدك ي
ً
ً
و
عمل
 -4تىػ ٍع ىم يل اؼبدرسةي على ً
قباح ّْ
كل التبلميذ أفر نادا كصباعات ،كتيػ ىقد ي
ّْر الفركقات الفرديَّةى لديهم ،كتى ي
على إبرازىا.
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ً
التبلميذ،
 -5تيػنى ٌمي اؼبنهاجيَّةي التعليميَّة اؼبعتى ىمدةي (أم الطريقةي التعليميَّة ال يػمتىوفػىّْرة) اؼبسوكليَّة الذاتيَّة لدل
الفرص الػم ً
القياـ بواجبًهم يكاالستفادةً ً
كتي ىش ّْجعهم على ً
ً
تاحة (اؼبتوفّْرةً) ؽبم للنجاح.
كل
ن
م
ّْ
ي
ي
ً
ً
ُّ ً
لتصَت
طويرىا ،كتى ُّ
ذكاءات
 -6يربىفيّْز (تي ّْ
نش ي
التبلميذ اؼبختلفةى ،كتي ّْ
ط) اؼبدرسةي
بث لديهم الرغبةى يف التعلم ى
العمليَّة الًتبويَّة يمتعةن كإفادةن ؽبم.
ً
و
 -7تىعمل اؼبدرسةي على تىطوي ًر مهار ً
ً
اػبطط الًتبويَّة
ض ًع
التبلميذ ،أفر نادا
ات
كصباعات من خبلؿ :ىك ٍ
ى
ي
اإلمكانات كالقدر ً
ً
(ربًتـ) ال يف ً
ات لديهم.
ركقات الشخصيَّةى ك
اليت تيراعي ى ي
ً
و
 -8تىعمل اؼبدرسةي على تىطوي ًر مهار ً
طبيق طر ً
كصباعات من خبلؿ :تى ً
ائق التىػ ىعلُّ ًم
التبلميذ ،أفر نادا
ات
ى
ي
ً
ً
ً
اؼبتنوعة كالشاملة.
مبوىم ّْ
كالتعلي ًم اؼببلئمة غباجات ّْ
ً
و
 -9تىعمل اؼبدرسةي على تىطوي ًر مهار ً
متنو و
كصباعات من خبلؿ :تىنظي ًم أىنٍ ًش و
عة
التبلميذ ،أفر نادا
ات
طة ُّ
ى
ي
ً
و
و
داعمة ،كأعماؿ ىصباعيَّة تػينى ّْمي ال يق يدرات الفكريَّةى كاإلنسانيَّةى كالركحيَّةى كاعبسديَّةى لديهم.
ً
يق ً
اؽبيئات اإلداريَّة ،كاألكاديبيَّ ًة،
ص( ،أفر ياد ىذا ال ىفريق يىم ًمن أفر ًاد
العمل ال يػمػتى ىخ ّْ
 -10يىتعاك يف فر ي
ص ي
ً
ً
ً
ً
كالًتبويَّة ،كالصحيَّ ًة ،كالنفسيَّ ًة ،كاإلجتماعيَّ ًة ،كالركحيَّ ًة)ً ،
كإرشاد ًىم
اػباصة
التبلميذ
حاالت
لدرس
أكاديبينا كاجتماعيِّا كسلوكينا كنفسينا كركحينا كصحينا.
ً
حاؽ ( )Remédiationؿبدَّدةو
امج استًٍل و
يق ً
العمل ال يػمػتى ىخ ّْ
كفق بر ً ٍ
ص مع التبلميذ ى
عمل فر ي
ص ي
 -11يى ي
غباالاهًًم.
ات ً
اللوجستيَّةى (ىي التجهيزات اؼباديَّة :كرسي ،طاكلة ،ألواح كأدك و
 -12تيوفػّْر اإلدارةي التجهيز ً
ات
ي
ي
ًً
ً
و
تعليما نوعينا يلػبػٌي حاجااهم التعليميَّة
داعمة )Le materiel/كاألكاديبيَّةى اليت تيقد ي
ّْـ للتبلميذ ن
اػباصة.
د -المعيار الرابع

وً
ً
و
ات أساسيَّ وة (بًيق يدر و
تم مواد اؼبنهاج ًدبىهار و
كام ًل
ات) ل ّْ
 -1ىاه ُّ ى ي
نمو التبلميذ األكاديبي ،كبًيقدرات ضركريَّة لتى ي
ً
ًً
اللغات العربيَّ ًة كالفرنسيَّ ًة
س يف
(لًني ً
كل ما يي َّ
(مو ياد اؼبنها ًج ىي ُّ
ضوج) شخصيَّتهم اإلنسانيَّة .ى
در ي
ياضيات ،ك ً
ً
العلوـ ،كالرياضة.)... ،
كاإلنكليزيًَّة ،كالر
ً
ؼ اػبًطةي الًتبويَّة إُف مساعدةً
ً
التبلميذ لتأم ً
اإلمتحانات اؼبدرسيَّ ًة كالرظبيَّة.
ُت قباحهم يف
 -2تىػ ٍه ًد ي
عمل اؼبدرسةي التكنولوجيا اغبديثةى كتيطىّْوير أج ًهىزىاها (كومبيوترRetro-projecteur ،
 -3تى ٍستى ي
.)White Board, Active Board
ىـ -المعيار الخامس
ً
ً
ً
ائق التىدر ً
اح يهم يف اغبياةً كليس
يس
ى
 -1يربىق يق طر ي
األىداؼ األساسيَّة :تىػ ىعلُّ يم التبلميذ ،كتىػ ىف ُّوقيػ يهم كقب ي
ً
االمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.
فقط يف
ً
ب التعلُّ ًم
العمل اؼبختربم ( )Laboratoireالذم وبفّْز لدل
التبلميذ يح َّ
 -2تػي ىف ّْع يل اؼبدرسةي ى
كاالكتشاؼ.
ائق التدر ً
االكتشاؼ،
كتوجوي التىػ ىعلُّ ىمً .من ىذه الطىرائق:
يس
األىداؼ كتي ّْ
سه يل ىربقي ىقهاّْ ،
ي
ى
 -3تنيظّْ يم طر ي
و
ً
ً
ً
حاالت كاقعيَّ وة إُف عا ًَف
كإدخاؿ
ظيمو،
شجيع
كتىػ ىقػبُّ ًل التىػ ىعلُّ ًم من األخطاء ،كتى ي
العمل اعبماعي كتىػٍن ي
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الصف.
ً
ً
ً
ً
ائق التدر ً
حاجااهم
ف قي يدر ًااهم كتيلػبػٌي
 -4تيراعي ى
يس فركقات التبلميذ الفرديَّةى ،كتىكٍتىش ي
(رب ىًًتيـ) طر ي
الفرديَّةى كاعبماعيَّة.
ً
ً
ً
ً
ائق التدر ً
بالتفو ًؽ،
سم يح لكث وَت من
التبلميذ ُّ
عمل طر ي
يس على ىربقيق اؼبهارات (ال يق يدرات) اليت تى ى
 -5تى ي
ً
مبوًىم ًحب ً
االختبلفات الفرديَّةى ،كتىػ ٍعػتى ًم يد ال يػمساكاةى (إعطاء
(رب ىًًتيـ)
سب إمكانااهًًم ،كتيراعي ى
عمل على ّْ
كتى ي
األفراد بالتساكم ،أم الشيء نفسو كبالكميَّ ًة نفسها) ك
ى
اإلنصاؼ (إعطاء األفراد حاجتىػ يهم اػباصةى
كلو ـبتلفةى النوعيَّ ًة كالكميَّ ًة عن حاجة اآلخر).
ً
ً
ائق التدر ً
التبلميذ الفرديَّةى كقدر ًااهم األكاديبيَّة.
إمكانات
يس
 -6تي ّْ
طوير طر ي
يس التبلمي ىذ على اؼبشار ً
ائق التدر ً
كة يف عمليَّة التىػ ىعلُّ ًم كتيطىّْوير لديهم مسوكليَّة تىػ ىعلُّ ًم ًهم
 -7تي ّْ
شج يع طر ي
الذايت (أم تىػعلُّ ًمهم لًو ً
حدىم).
ى
ى
ً
ً
يس التبلمي ىذ على تى ً
ائق التدر ً
طبيق مهارات التقييم الذايت اؼبستمر.
-8تيساع يد طر ي
ائق التدر ً
الفردم
ط يف عمليَّة التىػ ىعلػًُّم
دكرىم الناش ى
 -9تي ّْ
يس تى ي
شج يع طر ي
ٌ
فاع ىل التبلميذ ،كتػي ىف ّْع يل ى
ً
كلتطبيق اؼبهار ً
ً
ً
الدرس ،كتىوف ًَت ال يفىر ً
كاعبماعي ،كاالشًت ًاؾ يف شرًح ً
ات
لبلستكشاؼ،
الداعمة
ص
ٌ
العقليػًَّة كاالجتماعيَّ ًة كاألكاديبيَّ ًة اؼبطلوبة.
كسائل اإليضاح التعليميَّة كمست و
 -10توفّْر اؼبدرسة كلَّ ً
تتناسب كحاجة
ندات عديدة كلوازـ مطلوبة
ي ى
ي
ُّ
ؿباكر
التبلميذ ّْ
دليل اؼبعلّْم ،ك ه
تناك يؿ ى
كتب جديدة تى ى
كتسهل عمليَّيت التعليم كالتعلم (من ىذه الوسائل :ي
اص َّ
متنوعة احملاكر  ، CD & DVDكاؼبعارض الفنيَّة كالعلميَّة
اضيع َّ
مدؾبة ّْ
مهمة ،كأقر ه
حديثة كمو ى
كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة كاؼبختربات ،ككسائل التكنولوجيا اغبديثة.)...
و -المعيار السادس
ً
كمهار ىااهم األكاديبيَّة.
حانات التى
قيس االمت ي
حصيل التعليمي للتبلميذ ،ى
ى
 -1تى ي
 -2تشمل االمتحانات أجزاءى اؼبنهاج بكاملو ،كتراعي الفركقات الفرديَّة لدل التبلميذ.
 -3يرتىبً ي ً
ظاـ التىقيي ًم بً ىػربامج ًعبلجيَّ وة يم ٍػبػتى ىكرةو كجديدة ،تىعمل على ىربس ً
ُت األداء كتىطويرهً خاصةن
طن ي
ى
ى
ى
ي
اغباجات التعليميَّة اػباصة على مساعداتو
ً
و
ً
حصل ىذكك
ي ى
صعوبات يف التىػ ىعػلُّ ًم ،فىػيى ى
للذين ييعانو ىف من ي
ً
ًحبىس ً
حاجااهم.
ب
ى
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
امج رائ ىدة لرعايىة اؼبوىوبُت (.)Les Enfants Doués
 -4يىرتىب ي
طن ي
ظاـ التىقيي ًم ب ىػرب ى
ي -المعيار السابع
ً
ً
ً
ً
التعاكف بُت األفراد.
ركؼ
لي يف
اؼبدرسة ظي ى
ظاـ الداخ ُّ
 -1يىوفػيّْر الن ي
ً
ً
ضام ًن ك ى ً
ماعي كالتىػ ىعلُّ ًم ال يػمستمر.
 -2تي ىش ّْج يع األنظمةي اؼبدرسيَّةي تى ى
طبيق ىمفهوـ التى ي
الع ىمل اعبى ٌ
ات (ال يق يدر ً
طبيق مهار ً
ات) ى ً
حل
ماعي يف ّْ
 -3تي ىد ّْر ي
اؼبدرسةي األفراد على تى ً ى
ب ى
الع ىمل ال ىفريقي كاعبى ٌ
ً
كحلّْها) ،كسبىٍك ً
اصل.
النزاعات ،ىكبػىٍل ىوىرة ال ىػمشاكً ًل،
ُت (تى ً
ً
رسيخ) ىمهارات فى ّْن التو ي
(توضيح اؼبشاكل ى
ً
الوحدةً ،ال ال يػمنافى ىسة.
 -4يػىتىعاك يف األفراد يف
اؼبدرسة بً ً
ركح ى
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ط عمليهم كًتاب ًط ح ً
ً
لقات
ساعدةى ك ى
ص ىح كال يػم ى
اؼبدر ىسة الني ٍ
عم ،كيػى ىًتابى ي ى ى ي ى ي
شاريؾ األفراد يف ى
 -5يػىتى ى
الد ى
الس ٍل ًسلىة ،فىػتػتكامل أدكارىم يف إح ً
ً
داث التطوير.
ىى ى ي ي ي
ٍ

ك -المعيار الحادي عشر

 -1تيػوّْمن اؼبباين معايػَت السبلم ًة العام ًة ،فهي الئقةه كتىستويف اؼبطلوب ،كتيوفػّْر ج ِّوا ً
جاذبنا للتىػ ىعلُّم.
ى ٍى ى ى
ي ى
ى ى ى ى
ى ي
و
ًً ً
ً
اؼبناخ
شاطات يم ُّ
ساحتًها ،تػي ىوّْم ين ىشػبى ىكةى نى
تنوعةن ،كتػي ىوفػيّْر ى
كم ى
 -2ىمباين اؼبدرسة ّٔىٍن ىد ىستها كتىػ ىقاسيمها ى
ً
ب للتىػ ىعلُّم.
اؼبناس ى
سائل الًت ً
 -3تيػوّْمن اؼببلعب الداخليَّةي كاػبا ًرجيَّةي كقتا ًمن الر ً
فيو
الضركريًَّة للتبلميذ ،كىي َّ
ىن
احة ى
ؾبهزة بًىو ً ى
ى
ى ي
ي
َّؿ لتىػتىبلءى يـ كحالىةى ال يفصوؿ.
اح ًة ،كتىػتىػ ىعد ي
كالر ى
ً
ً
ً
قاعات التىدر ً
يس ًجبى ّْوىا اؼبريح:
ف
وحات فىنيَّةه
ور كلى ه
ه
 -4تىػتَّص ي
ي
قاعات كاسعة ،ىمقاع يد دراسيَّة صحيَّةه ،ي
صه
ىصبيلىةه يف الص ً
الشمس ،إنارةه ،ألواح ج ى ً ً
ضها ً
فوؼ ،تىدفئةه ،ىاهوئةه ،تىػعُّر ً
ات
ألش ىع ًة
يدةه للكتابىة ،ذبهيز ه
ى
ي
ه ى
ً ى
ً
إنتاج
تتناسب كطرائق التدريس الناشطة،
شج يع) التىبلميذ على ً
كسائل التكنولوجيا اغبديثة ،ى
كرب ّْفيز (تى ّْ
ي
ي
اؼبز ً
ً
يد ًمن التىػ ىقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
ً
اغباالت الطا ًرئىة (ىَّز و
ً
ات أرضيَّ وة أك ىحر ويق أك
اإلخبلء يف
ميع على ًخطًَّة
ى
 -5تي ىد ّْر ي
در ىسةي اعبى ى
ب اؼبى ى
قى و
صف).
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الملحق رقم  6من المرةلة الثانية للبحث:
تعديالت "إستبيان التالميذ" بحسب مالةظات تلميذ ومعلّْمة من الصف األساسي السادس،
ومن المشرفين على األرطروةة ،وتبريرىا
مقدمة:
بعد توافق أعضاء الفريق اؼبساعد يف اؼبدرسة التجريبيَّة على استمارة اؼبعايَت النهائيَّة (اؼبلحق رقم
موشرات كمصادر معلومات ،تَّ فرز مصادر اؼبعلومات إُف
( )4من اؼبرحلة األكُف للبحث) كمضموهنا من معايَت ك ّْ
النص الذم يصف كيفيَّة ربديد العيّْنة.
ؾبموعات ـبتلفة ،باختبلؼ ارتباط دليل كجودىا ،كما كرد ساب نقا يف ّْ
ضمت أفراد ىيئة
مشلت ىذه آّموعات ؾبموعة كاحدة من أعضاء ؾبلس اإلدارة يف اؼبدرسة ،كؾبموعة كاحدة َّ
ضمت أفر نادا من اؽبيئة التعليميَّة ،كؾبموعتاف من األىل ،كعيّْنة من التبلميذ ما بُت
التنسيق ،كطبس ؾبموعات َّ
الصف األساسي السادس كالصفوؼ الثانويَّة .كقد اعتيمدت آّموعات اؼبرَّكزة مع ىذه الفئات من أجل اغبصوؿ
على أدلَّة تطبيقيَّة كمصادر للمعلومات ترتبط باؼبعايَت اؼبطركحة .كاختلف الوضع مع التبلميذ ،فقد يصبعت بنود

اؼبعايَت كمصادر معلومااها اؼبرتبط دليل كجودىا بالتبلميذ ،يف ملف منفصل عن تلك اؼبرتبط دليل كجودىا
بالفئات األخرل ،كتَّ ربويلو إُف إستبياف للتحكيم كفق سلَّ وم يطباسي القياس (اؼبلحق رقم ( )6من اؼبرحلة األكُف
للبحث).
كاف ال بدَّ ،كمرحلة أكُف ،من معرفة َّ
أف مفهوـ مضموف نصوص اؼبعايَت بالنسبة ؽبوالء
التبلميذ ،كباختبلؼ فئااهم ،كاضح .ككمرحلة ثانية توزَّع االستبياف على عيّْنة التبلميذ يف اؼبدرسة التجريبيَّة .لذلك
كاف ال َّ
بد من القياـ باختبار ذبرييب ( ،)pilotحيث أيعطي االستبياف لتلميذ كاحد من الصف األساسي
نص اؼبعايَت فيو ،ككضوح معانيو .ككاف لقاء معو كحوار حوؿ رأيو ُّ
للتأكد من
السادس كي يبدم رأيو بصياغة ٌ
كضوح اؼبعاين لو .بتعبَت آخر ،كاف ىدؼ اللقاء بالتلميذ إ نذاُّ ،
التأكد من َّ
أف مضموف نصوص اؼبعايَت تعكس لو
و
معاف كاضحة كصحيحة عن مواصفات "اؼبدرسة الفعَّالة" ( ،)Effective Schoolمن جهة ،ك ُّ
التأكد من
َّ
أيضا ،لباقي التبلميذ يف العيّْنة اؼبختارة ،من جهة أخرل.
أف اإلستبياف ،دبجملو ،سهل الفهم ،ن
بعد ذلك جرت مقابلة مع معلّْمة اللغة العربيَّة يف الصف نفسو ،كللهدؼ نفسو .كبعد ىذين
النهائي قراءة أخَتة ،كتَّ التوافق على تعديبلت طفيفة هنائيَّة قبل أف
اللقائُت ،قرأ الدكتوراف اؼبشرفاف االستبياف
ٌ
يأخذ االستبياف حلَّتو النهائيَّة .انبثق عن ىذه اؼبقاببلت إذنا ،تعديبلت أكُف حبسب مبلحظات التلميذ تناكلت
األمور اللغويَّة من حيث اؼبعٌت كالتحريك .كانبثقت تعديبلت ثانية حبسب مبلحظات اؼبعلّْمة مشلت األمور اؼبتعلّْقة
بوضوح اؼبفاىيم ،كسهولة التعابَت ،كصياغة اعبمل .لذلك تَّ استبداؿ بعض الكلمات ،كشرح بعضها اآلخر،
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وشرات الكبَتة إُف بنود عديدة ،لتسهيل القراءة كالفهم لدل التبلميذ .كجرت تعديبلت ثالثة هنائيَّة
كتقسيم اؼب ّْ
حبسب مبلحظات الدكتوراف اؼبشرفاف ،تناكلت ىيكليَّة االستبياف بكليَّتو .سَتد تفصيل ىذه التعديبلت بالتتابع يف

أقساـ ثبلثة ـبتلفة تيظهر التعديبلت اليت حصلت حبسب األفراد الذين قاموا ّٔا.
-I

التعديالت األولى الستبيان التالميذ بحسب مالةظات تلميذ من الصف األساسي
السادس

تشمل التعديبلت األكُف اؼببلحظات اليت كردت خبلؿ قراءة بنود استبياف التبلميذ ،مع تلميذ
كاحد من الصف األساسي السادس .لقد تناكلت مبلحظاتو الصعوبات اللغويَّة اليت اعًتضتو خبلؿ قراءتو
االستبياف .فقد كرد ،حبسب قولو ،عبارات ككلمات صعبة الفهم بالنسبة لو ،كمثل "تتآلف ،التجهيزات
يتم عرضها بالتتابع الح نقا .كذبدر اإلشارة إُف َّ
أف
اللوجستيَّة ،ربفّْز ،األكلويَّةُّ ،
ربث ...كغَتىا من الكلمات اليت س ُّ

عل ذلك يكوف
تَّ اإلبقاء على الكلمات الصعبة بأغلبيَّتها يف ال ّْ
نص األصلي ،كأكردت ضمن قوسُت ،شرحهاَّ ،
فرصةن يتعلَّم من خبلؽبا التبلميذ مفردات جديدة .كما كاستيبدلت بعض الكلمات بأخرل جديدة أسهل كأكضح

للتبلميذ.

أيضاَّ ،
لسهل ذلك عليو قراءة النصوص ،كبالتاِف
أف ربريك الكلمات ،لو يكجدَّ ،
كذكر التلميذ ن
فهمها ،كىذا ما َّ
نص االستبياف بأكملو.
أكدتو ن
أيضا معلّْمة الصف األساسي السادس ،يف اؼبقابلة .ؽبذا تَّ ربريك ٌ
كطلب التلميذ ،باإلضافة إُف ما سبق ،خبلؿ القراءة اؼبشًتكة مع الباحثة ،أف ترافق عبارت

أجنبيَّة لبعض اؼبفرادات العربيَّة .يفهم التبلميذ ،برأيو ،ىذه اؼبفردات يف ترصبتها األجنبيَّة أكثر منها يف صياغتها
توضيحا لكلمة "األدوات الداعمة" الوارد
العربيَّة .يف ما يلي الئحة ّٔذه الكلمات :كلمة "Le materiel
ن

ذكرىا يف البند الثالث كالبند الثاين عشر من اؼبعيار "ج" .ككردت كلمة " "Remédiationلتوضيح كلمة
أيضا .كاستعملت تعابَت إنكليزيَّة ُّ
متنوعة
تدؿ على ألواح ُّ
"إستلحاق" يف البند اغبادم عشر من اؼبعيار "ج" ن
تستعمل يف التكنولوجيا اغبديثة ىي،"ActivBoard & White Boards" :
أيضا ،كلمة
ك" "Rétroprojecteurيف الفرنسيَّة ،يف البند الثالث من اؼبعيار "د" .كما ككرد ن
لتدؿ على كلمة "العمل المختبري" يف البند الثاين من اؼبعيار "ىػ" ،كبعض الكلمات
"ٌ "Laboratoire
المدمجة" كىي كلمات " "DVD & CDاليت كرد ذكرىا يف البند العاشر من
اؼبوجزة لتشَت إُف "األقراص
َّ

أيضا .كتَّ ترصبة كلمة "الموىوبين" بعبارة " "les Enfants Douésلتحديد اؼبقصود منها ،يف
اؼبعيار "ىػ" ن

البند الرابع من اؼبعيار "ك" .يف ما يلي صبلة التعديبلت اللغويَّة اليت طرأت على اؼبعايَت الواردة يف االستبياف ،كاليت
كجد التلميذ صعوبة يف فهمها ،كأشار إليها خبلؿ اؼبقابلة مع الباحثة ،كىي كاآليت:
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في المعيار أ" :إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة"
عرب التلميذ عن صعوبة يف فهم ىذه اعبملة:
َّ

بمكوناتها مع النجاح وىي مجهَّزة لتحقيقو".
أ .في البند " :2تتآلف بيئة المدرسة ّْ

نص ىذا البند ليصَت كالتاِف " :تُـ َوفّْـ ُر
بسبب صعوبة فهم كلمة "تتآلف" ،تَّ تعديل صياغة ٌ
ِ ِ
ٍ
زة (م ّْ ٍ
ِ
ِ
در َسةُ للتالميذ بـيـئ ًة تَعليميَّ ًة ُم َح ّْف ُ
الم َ
َ
شجعة) ،تراعي (تَحتَ ِرُم) مستويات اال ْختالف لديهم ،وتُ َ
س ّْهلُ
التعاون والمساندةِ
والدعم من زمالئِ ِهم ومن أفر ِاد ِ
ِ
ِ
الهيئة التعليميَّة واإلداريَّة فيها" .ىو البند الثاين من
عمليَّة
إستبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
 -2في المعيار ج" :إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة"
نص ىذا اؼبعيار ،على َّأهنا حريَّة غَت مسوكلة ،كاعترب َّ
أف الكلمة النهائيَّة
أ .فهم التلميذ كلمة "األولويَّة" يف ّْ

يف القرار ىي للتلميذ ،كبرأيو ،يف ىذه اؼبرحلة من حياتو ،ال يستطيع التلميذ أف يكوف قراره ىو األكؿ كاألفضل،
لذلك رفض ىذا البند .كعليو كاف ال َّ
نصو لتوضيح معناه اغبقيقي ،فصار كالتاِف:
بد من تغيَت صياغة ّْ
"التلميذ(ة) في المدرسة ىو/ىي محور العمليَّة التربويَّة" .كمن مثَّ يحزؼ ىذا البند َّ
متكرر يف بنود
ألف معناه ّْ
عديدة.

ب .في البند " :4تُـنَ ّمي المنهاجيَّة التعليميَّة المعتمدة المسؤوليَّة الذاتيَّة لدى التالميذ ،وتحثُّهم للقيام

كل الفرص ال ُـمتاةة لهم للنجاح".
بواجبهم واالستفادة من ّْ

نصو:
طلب التلميذ شرح ىذا البند ،كأعرب عن صعوبة يف فهم التعابَت التالية الواردة يف ّْ

"المنهاجيَّة التعليميَّة المعتمدة" ك "تحثُّهم" .لذلك تَّ كضع شرح لعبارة "اؼبنهاجيَّة التعليميَّة" ،ضمن قوسُت
نصو كاآليت " :تُـنَ ّمي المنهاجيَّة
بعبارة "الطريقة التعليميَّة" ،كاستيبدؿ فعل "تحثُّهم" بفعل " ّْ
تشجعهم" .ليصَت ُّ

التعليميَّة (الطريقة التعليميَّة) المعتمدة المسؤوليَّة الذاتيَّة لدى التالميذ وتُ َش ّْجعهم على القيام بواجبهم
كل الفرص ال ُـمتاةة لهم للنجاح .كىو البند اػبامس من إستبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
واالستفادة من ّْ
تعليما نوعيًا
ج .في البند  " :8توفّْر اإلدارة التجهيزات اللوجستيَّة واألكاديميَّة التي تقدّْم للتالميذ ً
يلبي ةاجاتهم التعليميَّة الخاصة ،وتربية جيّْدة ّْ
تحقق لهم األىداف التربويَّة العامة".

كجد التلميذ صعوبة يف فهم عبارة "التجهيزات اللوجستيَّة" ،لذلك تَّ شرحها بوضع ؾبموعة
نص البند كاآليت " :توفّْر اإلدارة التجهيزات ِ
أمثلة حسيَّة ،ضمن قوسُتُّ ،
اللوجستيَّة
تدؿ على معناىا .كصار ُّ
(ىي التجهيزات الماديَّة :كرسي ،رطاولة ،ألواح ،...واألدوات الداعمة )le materiel/واألكاديميَّة التي
تعليما نوعيًا يلـبـي ةاجاتهم التعليميَّة الخاصة ،وتربية جيّْدة ّْ
تحقق لهم األىداف التربويَّة
تقدّْم للتالميذ ً

العامة" .كىو البند الثاين عشر من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
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المعيار د" :إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم"

نمو التالميذ األكاديمي ،وقدرات ضروريَّة
أ .في البند  " :1تلحظ مواد المناىج مهارات أساسيَّة ل ّ
لتكامل شخصيَّتهم اإلنسانيَّة".

كجد التلميذ صعوبة يف فهم عبارة "تلحظ مواد المناىج مهارات أساسيَّة  ...لتكامل"...
لذلك استبدلت كلمة "تلحظ" بكلمة "تهتم" ،ككضع شرح لكلمة "مهارات" ضمن قوسُت ىي "قدرات"،

كلكلمة "لتكامل" بكلمة "لنضوج" .كما كتَّ شرح كلمة "مواد المنهاج" من خبلؿ ربديد صبلة من اؼبواد اليت
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
التالميذ
نمو
واد
ِ
يدرسها التلميذ .فيصَت ُّ
نص البند كالتاِف " :تَ ُّ
هتم َم ُ
المنهاج بِ َمهارات أساسيَّة (بِ ُق ُدرات) ل ّ
ٍِ
ٍ
ِ
س في
كام ِل (لِنُ ِ
كل ما يُ َّ
واد المنهاج ىي ُّ
(م ُ
ضوج) شخصيَّت ِهم اإلنسانيَّةَ .
األكاديمي ،وبُِقدرات ضروريَّة لتَ ُ
در ُ
ِ
ِ
ِ
والعلوم ،والرياضة .)...،كىو البند األكؿ من استبياف
ياضيات،
اللغات العربيَّ ِة والفرنسيَّ ِة واإلنكليزيَِّة ،والر
التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ"
 -4المعيار ىـ" :اعتماد رطرائق تدريس ناشطة ُّ
ُّ
"تحث رطرائق التدريس التالميذ على تحقيق المهارات التي تسمح لكثير منهم
أ .في البند :5
نموىم بحسب إمكاناتهم ،وتراعي االختالفات الفرديَّة ،وتعتمد المساواة
ُّ
بالتفوق ،وتعمل على ّ
واإلنصاف".
إف عبارة "تَ ُح ُّ
َّ
ث طرائق التدريس ،"...عبارة جديدة َف يفهم التلميذ معناىا .لذلك كاف ال َّ
بد
ككضع شرح لكلمة
استبداؽبا بكلمة "تعمل رطرائق التدريس على  ،"...ككلمة "تراعي" بكلمة "تحترم" .ي
مفصل لكلميت "المساواة واإلنصاف" إلظهار الفرؽ
"المهارات" ضمن قوسُت ىي "القدرات" ،كغبيظ شرح َّ
نص البند كالتاِف " :تَعمل رطرائق التدريس على تحقيق المهارات (ال ُق ُدر ِ
ات) التي
الكامن بينهما .كعليو يصَت ُّ
نموىم بحسب إمكاناتهم ،وتراعي (تَحت ِرُم) االختالفات
تسمح لكثير من التالميذ ُّ
بالتفوق ،وتعمل على ّ
الفرديَّة ،وتَـ ْعتَ ِم ُد ال ُـمساواة (إعطاء األفراد بالتساوي ،أي نفس الشيء وبنفس الكميَّة) واإلنصاف (إعطاء
األفراد ةاجتهم الخاصة ولو مختلفة النوعيَّة والكميَّة عن اآلخر)" .ىو البند اػبامس من استبياف التبلميذ
اؼبعدَّؿ هنائينا.
ب .يف البند ّْ " :7
وتفعل دورىم الناشط في عمليَّة التعلـُّم
تحفز رطرائق التدريس تفاعل التالميذ ّْ
الفردي والجماعي ،واالشتراك في شرح الدرس ،وتوفر لهم فرص الدعم لالستكشاف ولتطبيق المهارات
العقليـَّة واالجتماعيَّة واألكاديميَّة المطلوبة".
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لقد تَّ استبداؿ كلمة "تُ ّْ
أيضا إعادة صياغة اعبملة
حفز" بكلمة " ّْ
تشجع" ،لصعوبة فهمها .كتَّ ن

فاعل التالميذ ،وتُـ َف ّْعل دورىم الناشط
نص البند كالتاِف " :تُ ّْ
ؼبزيد من التوضيح .فيصَت ُّ
شجع رطرائق التدريس تَ ُ

في عمليَّة التعلـُّم الفردي والجماعي ،كاالشتراك في شرح الدرس ،وتوفير الفرص الداعمة لالستكشاف،
ولتطبيق المهارات (القدرات) العقليـَّة واالجتماعيَّة واألكاديميَّة المطلوبة" .ىو البند التاسع من استبياف
التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
 -IIالتعديالت الثانية الستبيان التالميذ بحسب مالةظات معلّْمة اللغة العربيَّة للصف
األساسي السادس
كؼبزيد من ُّ
التأكد ،كانت مقابلة مع معلّْمة اللغة العربيَّة يف الصف األساسي السادس ،كىدؼ

كتضمن
نص اللغوم مع اؼبستول اللغوم للصف األساسي بشكل عاـَّ .
إُف الوقوؼ معها على توافق مستول ال ٌ
اؽبدؼ الثاين ،معرفة قدرة تبلميذىا يف اؼبدرسة على استيعاب األفكار الواردة يف االستمارة ،كفهم مضموف
نصوصها .كانبثق عن ىذه اؼبقابلة تعديبلت ثانية جديدة ،حبسب مبلحظااها .يف ما يلي إشارة إُف ىذه
نص استبياف التبلميذ حبلَّتو النهائيَّة.
التعديبلت اليت جرت ،ليصَت ُّ

تشمل إ نذا التعديبلت الثانية اؼببلحظات اليت كردت خبلؿ قراءة بنود "إستبياف التبلميذ" ،مع
معلّْمة اللغة العربيَّة يف الصف األساسي السادس ،كىي التالية:
-1

في المعيار أ" :إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة"

تحول المدرسة بيئتها إلى بيئة ةياة إجتماعيَّة آمنة ،يسودىا جو إيجابي من
أ .في البند ّْ " :1
االستقرار واألمان النفسي والجسدي واالجتماعي ،وتوفّْر للتالميذ بيئة تعليميَّة ّْ
محفزة تراعي مستويات

وتسهل عمليَّة التعاون والمساندة والدعم من زمالئهم ومن أفراد الهيئة التعليميَّة
االختالف لديهم،
ّْ
واإلداريَّة فيها".
نص ىذا البند إُف قسمُت لتسهيل عمليَّة القراءة كالفهم على التبلميذ.
اقًتحت اؼبعلّْمة تقسيم ٌ
جو إيجابي من
فصار ُّ
نص البند األكؿ كالتاِف " :تُ َح ّْول المدرسة بيئتها إلى بيئة ةياة إجتماعيَّة آمنة ،يَ ُ
سودىا ٌ

االستقرار واألمان النفسي والجسدي واالجتماعي" .ىو البند  2من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
شجعة) تراعي
(م ّْ
ُّ
كنص البند الثاين كاآليت" :تُـ َوفّْر المدرسة للتالميذ بـيـئة تَعليميَّة ُم َح ّْفزة ُ
وتسهل عمليَّة التعاون والمساندة والدعم من زمالئهم ومن أفراد
(تحترم) مستويات االختالف لديهمّْ ،
ُ
"مشجعة" ،ك"تراعي" بكلمة "ربًتـ"،
الهيئة التعليميَّة واإلداريَّة فيها" .كلقد تَّ شرح كلميت "ؿبفّْزة" بكلمة
ّْ
نص .ىو البند  0من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
ضمن قوسُت لتسهيل فهم مضموف ال ٌ
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-2

يشجع التغيير والتطوير"
في المعيار ب " :في المدرسة نظام إداري واضح المعالم ّْ

وتسهل التعاون بين األفراد وتفسح لهم في المجال
أ .في البند :1
"تشجع اإلدارة المبادراتّْ ،
ّْ

للمشاركة بالقرارات".

لقد تَّ إضافة كلمة "الفرديَّة" بعد كلمة "اؼببادرات" باقًت واح من اؼبعلّْمة ،ؼبزيد من التوضيح
وتسهل التعاون بين األفراد وتفسح
تشجع اإلدارة المبادرات الفرديَّةّْ ،
نص البند كالتاِفّْ " :
كالتحديد .فيصَت ُّ
لهم في المجال للمشاركة بالقرارات" .كقد تَّ حزفو هنائينا الح نقا.
-3

في المعيار ج " :التلميذ(ة) في المدرسة ىو/ىي محور العمليَّة التربويَّة"

لكل التالميذ ،من خالل االنتباه للقواسم المشتركة
أ .في البند  " :2تدعم المدرسة ة ّق التعلـُّم ّْ
والفروقات الشخصيَّة واإلختالفات الفرديَّة".
لقد تَّ إضافة كلمة "األمور" ،ككضعها بُت قوسُت ،لشرح معٌت كلمة "القواسم" .كما كأضيفت
نص البند كالتاِف" :تَ ْد َع ُم المدرسةُ َّ
لكل
بعض األمثلة اؼبشًتكة بُت التبلميذ لتوضيح اؼبقصود .فيصَت ُّ
ةق التعلـُِّم ّْ
ِ
االنتباه إلى ال َق ِ
ِ
ص ٍ
واس ِم المشتَرَك ِة عندىم (القواسم الـمشتَـركةُ قد تَكو ُن ِ
التالميذ ،من ِ
فات َةمي َدةٍ ،أو
خالل
ُ ُ َ
ِ
ات يمارسها الجميع )...وال ُف ِ
ٍ
ات ،أو تَ ُّ ٍ
مهار ٍ
واإلختالفات الفرديَّة" .ىو
روقات الشخصيَّ ِة
صرفات ،أو ُسلوكيّ ُ ُ
َ
البند الثاين من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
لكل التالميذ وتُ ِ
ـؤمن َّ
ب .في البند  " :3تَ ْد َع ُم المدرسة َّ
أن بإمكانهم التعلُّم ،لذلك تستقبل
ةق التعلُّم ّْ

كل من يَطَأ عتبة بابها باختالف ةاجاتهم (اإلعاقات الجسديَّة والحاجات التعليميَّة الخاصة ،التأخُّر
َّ
والتفوق) ،وتُ َـؤّْمن لهم الخدمات التربويَّة والتعليميَّة والثقافيَّة واللوجستيَّة (اللوجستيَّة :ىي التجهيزات
ُّ
نموىم المتكامل ،وتعمل على نجاةهم
الماديَّة ،والوسائل الداعمة )Le materiel /التي تُ ْس ِهم في ّ

فرديًا وجماعيًا وتلحظ الفروقات الفرديَّة لديهم".
اقًتحت اؼبعلّْمة استبداؿ عبارة "من يَطَأ عتبة بابها" ،بعبارة "يأتي إليها" ،لتسهيل الصياغة
تبُت
نص ىذا البندَّ ،
نص للتبلميذ .كتَّ تغيَت تتابع األمثلة للغاية نفسها .كبعد إعادة قراءة ٌ
اللغويَّة ،كتسهيل فهم ال ٌ
جديدا لوحده.
بندا ن
أنَّو من األفضل فصل اعبزء األخَت منو ليكوف ن
ِ
التالميذ وتُ ْـؤِم ُن َّ
نص البند الثالث كالتاِف" :تَ ْد َع ُم المدرسةُ َّ
أن
لكل
فيصَت ُّ
ةق التعلُّ ِم ّْ
ِ
ِ
ُّ
(التفوق ،والتأخُّر ،والحاجات
باختالف ةاجاتِهم
كل َمن يأتي إليها
ُّ
ستقبل َّ
بإمكانهم التعلم ،لذلك تَ ُ
ِ
التعليميَّة الخاصة ،واإلعاقات الجسديَّة) ،وتُ َـؤّْم ُن لهم
الخدمات التربويَّة والتعليميَّة والثقافيَّةَ واللوجستيَّةَ
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نمو ِىم
ات الماديَّة،
ُ
(اللوجستيَّة :ىي التجهيز ُ
واألدوات الداعمة )Le materiel /التي تُ ْس ِه ُم في ّ
المتكامل ".ىو البند الثالث من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.

نص األصلي ،ليصَت البند الرابع من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا،
كينفصل اعبزء األخَت من ال ّْ
ِ
ِ
ٍ
عمل
كل
ككاآليت" :تَـ ْع َم ُل المدرسةُ على ِ
نجاح ّْ
التالميذ أفر ً
ادا وجماعات ،وتُـ َقد ُ
ّْر الفروقات الفرديَّةَ لديهم ،وتَ ُ
على إبرازىا" .كقد تَّ استبداؿ فعل "تلحظ الفركقات" بفعل "تقدّْر الفركقات" باقًتاح من اؼبعلّْمة ،للتوضيح.
ج .في البند ّْ :5
وتطور ذكاءات التالميذ المختلفة ،وت ُّ
بث لديهم الرغبة في التعلُّم لتصير
"تحفز ّْ
العمليَّة التربويَّة متعة وإفادة لهم".
لقد تَّ شرح كلمة " ّْ
تحفز" بكلمة " ّْ
تنشط" الذكاءات ،ككضعها بُت قوسُت ،ألهنا كلمة تربز

نص للتبلميذ ،من جهة أخرل .فيصَت
تطور الذكاء ،من جهةّْ ،
التفاعل اؼبقصود خبلؿ ُّ
كتسهل فهم مضموف ال ٌ
ِ
ِ
طوُرىا ،وتَ ُّ
نص البند اعبديد كالتاِف " :تُ َح ّْف ُز (تُ ّْ
بث لديهم
ذكاءات
نش ُ
التالميذ المختلفةَ ،وتُ ّْ
ط) المدرسةُ
ُّ
لتصير العمليَّة التربويَّة ُمتعةً وإفادةً لهم" .كىو البند السادس من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ
الرغبةَ في التعلُّ ِم
َ
هنائينا.
ادا
د .في البند  " :6تعمل المدرسة بخططها التربويَّة واألكاديميَّة على تطوير مهارات التالميذ ،أفر ً
وجماعات من خالل:
أ) الخطط التربويَّة التي تراعي الفروقات الشخصيَّة واإلمكانات والقدرات لديهم،
المتنوعة والشاملة،
نموىم ّْ
ب) رطرائق التعلُّم والتعليم المالئمة لحاجات ّ

تنمي األبعاد الفكريَّة واإلنسانيَّة والروةيَّة والجسديَّة لديهم".
ج) أنشطة داعمة وأعمال جماعيَّة ّْ
تَّ تقسيم نص ىذا البند إُف ثبلثة و
نص
أقساـ للًتكيز على مضموف أقسامو الثبلثة .فيصَت ُّ
ٌ
ِ
ٍ
القسم األكؿ كالتاِف" :تَعمل المدرسةُ على تَطوي ِر م ِ
ض ِع
ادا
هارات
وجماعات من خاللَ :و ْ
التالميذ ،أفر ً
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
حترم) ال ُفروقات الشخصيَّ َة واإلمكانات والقدرات لديهم" .كقد تَّ شرح كلمة
الخطط التربويَّة التي تُراعي (تَ ُ
نص ليكوف صبلة متكاملة لغوينا .كىو البند السابع
"تراعي" بكلمة "تحترم" لتوضيح التعبَت .كما كأيعيد صياغة ال ٌ

من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
ِ
نص القسم الثاين كالتاِف" :تَعمل المدرسةُ على تَطوي ِر مهار ِ
ادا
ات
كيصَت ُّ
التالميذ ،أفر ً
َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
طبيق رطر ِ
وجماعات من خالل :تَ ِ
متنوعة والشاملة" .أيعيد
ائق التَ ِعلُّ ِم
نمو ِىم ال ّْ
والتعليم المالئمة لحاجات ّ
نص ىذا البند ليكوف صبلة متكاملة لغوينا .كىو البند الثامن من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
صياغة ٌ
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ِ
نص القسم الثالث كالتاِف" :تَعمل المدرسةُ على تَطوي ِر مهار ِ
ادا
ات
كيصَت ُّ
التالميذ ،أفر ً
َ
ُ
طة مت ُّنو ٍ
نظيم أَنْ ِش ٍ
وأعمال جماعيَّ ٍة تُـنَ ّْمي ال ُق ُد ِ
ٍ
وجماعات من خالل :تَ ِ
عة داعمة،
رات الفكريَّةَ واإلنسانيَّةَ
ٍ َ
نص ىذا البند ليكوف صبلة متكاملة لغوينا .كاستبدلت عبارة "األبعاد
والروةيَّةَ والجسديَّةَ لديهم" .أيعيد صياغة ٌ
الفكريَّة  "...بعبارة "القدرات الفكريَّة  "...لتوضيح اؼبعٌت .كىو البند التاسع من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.

المتخصص ،من أفراد الهيئات اإلداريَّة واألكاديميَّة والتربويَّة
ه .في البند " :7يتعاون فريق العمل
ّْ
والصحيَّة والنفسيَّة ،واإلجتماعيَّة ،والروةيَّة ،لدرس ةاالت التالميذ الخاصة وإرشادىم أكاديميًا واجتماعيِّا
وسلوكيًا ونفسيًا وروةيًا وصحيًا ،ويعمل معهم وفق برامج إستلحاق َّ
محددة لحاالتهم ،ويطلع األىل على
ويدربهم عليها وفق اإلمكانات المتوفّْرة لديهم".
رطبيعة مساعدة أوالدىمّْ ،
نص ىذا البند إُف ثبلثة أقساـَّ ،
ألف أفكاره عديدة كمتشابكة ،كقد
َّقر الرأم على تقسيم ٌ
يق ِ
اد
المتَ َخ ّْ
يسبب االلتباس لدل التبلميذ .كعليو يصَت ُّ
نص القسم األكؿ كالتاِف" :يَتعاو ُن فر ُ
ص( ،أفر ُ
ص ُ
العمل ُ
ِ
الهيئات اإلداريَّة ،واألكاديميَّ ِة ،والتربويَّة ،والصحيَّ ِة ،والنفسيَّ ِة ،واإلجتماعيَّ ِة،
ىذا ال َفريق ُىم ِمن أفر ِاد
ِ
ِ
ِ
ِ
والروةيَّ ِة)ِ ،
وإرشاد ِىم أكاديميًا واجتماعيِّا وسلوكيًا ونفسيًا وروةيًا وصحيًا".
الخاصة
التالميذ
ةاالت
لدرس
اؼبتخصص ضمن قوسُت لتسهيل القراءة كإبراز اؼبعٌت األساسي للجملة .ىو النبد
لقد تَّ ربديد فريق العمل
ّْ
العاشر من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
ِ
ِ
امج
ص مع
يق
وفق بر ِ
العمل ال ُـمـتَ َخ ّْ
كيصَت ُّ
التالميذ َ
عمل فر ُ
ص ُ
نص القسم الثاين كالتاِف" :يَ ُ
محد ٍ
استِل ٍ
ْحاق (َّ )Remédiation
دة لحاالتِ ِهم" .أضيفت كلمة أجنبيَّة تًتجم التعبَت العريب لكلمة
ْ

"إستلحاق"َّ ،
ألف الصياغة األجنبيَّة ،على ما يبدك ،أسهل يف الفهم على التلميذ ،من تلك اليت يف الصياغة
العربيَّة .ىو البند اغبادم عشر من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
صص األىل على الطر ِ
يق ِ
يقة
نص القسم الثالث فيصَت كالتاِف" :يُطْلِ ُع فر ُ
العمل ال ُـمـتَ َخ ّْ ُ
َّأما ٌ
َ
ِ
األفضل لمساعدةِ ِ
ِ
ِ
نص ىذا البند
أوالد ِىم ،ويُ ّْ
دربُهم عليها َ
وفق اإلمكانات المتوفّْرة لديهم" .تَّ إعادة صياغة ٌ

ليصَت صبلة لغويَّة متكاملة ،تعكس اؼبعٌت اؼبطلوب .كىو البند الثاين عشر من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا ،لكنَّو
تَّ إلغائو.
تعليما نوعيًا يلبي
و .في البند " :8توفّْر اإلدارة التجهيزات اللوجستيَّة واألكاديميَّة التي تقدّْم للتالميذ ً
ةاجاتهم التعليميَّة الخاصة ،وتربية جيّْدة ّْ
تحقق لهم األىداف التربويَّة العامة".

تومنها اؼبدرسة
لقد تَّ شرح عبارة "التجهيزات اللوجستيَّة" جبملة من التجهيزات اؼباديَّة اليت ّْ
لتسهل من خبلؽبا عمليَّة التعلُّم كالتعليم .كتَّ التوافق على تعدادىا َّ
نص عند التبلميذ.
ألهنا ّْ
ّْ
تسهل فهم مضموف ال ٌ
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كبعد إعادة قراءة اؼبوشّْر تَّ التوافق على فصل اعبزء األخَت من البند ألنَّو يشَت إُف موضوع ـبتلف عن التجهيزات
اؼباديَّة.
ِ
التجهيزات ِ
اللوجستيَّةَ (ىي
نص القسم األكؿ من البند كالتاِف" :تُوفّْـ ُر اإلدارةُ
كيصَت ُّ
ٍ
ٍ
ّْم
التجهيز ُ
ات الماديَّة :كرسي ،رطاولة ،ألواح ،...وأدوات داعمة )Le materiel /واألكاديميَّةَ التي تُقد ُ
ِ
تعليما نوعيًا يلـبـّي ةاجاتِ ِهم التعليميَّة الخاصة .ىو البند الثاين عشر من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ
للتالميذ ً

هنائينا.

نص القسم الثاين من البند كالتاِف" :تُوفّْـ ُر اإلدارةُ تربيةً جيّْد ًة تُ ّْ
حق ُق لتالميذىا
كيصَت ُّ
األىداف التربويَّة العامة" .ىو البند الرابع عشر من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا ،كلقد تَّ حزفو من البلئحة.
َ
-4

المعيار د" :إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم"

وتطور أجهزتها (كومبيوترWhite ،
أ .في البند " :3تستعمل المدرسة التكنولوجيا الحديثة ّْ
 )Board /Active Boardلتنمية مهارات اإلبداع واالبتكار لدى التالميذ ،وتتالءم مع المنهاج
الرسمي المعتمد و ّْ
تحقق أىدافو وتوقُّعاتو ،وتتكامل معو".
نص ىذا البند إُف قسمُت ليصَت الًتكيز على مضمونو ،كلتسهيل القراءة
اقًتحت اؼبعلّْمة تقسيم ٌ

عمل المدرسةُ التكنولوجيا الحديثةَ
كالفهم لدل التبلميذ .فيصَت ُّ
نص القسم األكؿ من البند كالتاِف " :تَ ْستَ ُ
وتُطَّْوُر أج ِه َزتَها (كومبيوتر .")Active Board White Board،ىو البند الثالث من استبياف
التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
نص القسم الثاين من البند كالتاِف" :تُـنَمي التكنولوجيا المدرسيَّةُ مهار ِ
ات اإلبدا ِع
كيصَت ُّ
ّ
ِ
ِ
ِ
كام ُل معو.
الء ُم مع المنهاج
الرسمي ال ُـم ْعتَ َمد ،وتُ َحق ُق أىدافَو وتوقُّعاتو ،وتَـتَ َ
واالبتكا ِر لدى التَالميذ ،وتَـتَ َ
ّ
تضعو وزارةُ التربيَّ ِة اللبنانيَّة)" .ىو البند الرابع من
(المنهاج
الرسمي المعتم ُد ىو المنهاج التدر ُّ
ُّ
يسي الذي ُ
استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا كقد تَّ حزفو.
ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ"
 -5المعيار ىـ" :اعتماد رطرائق تدريس ناشطة ُّ
وتوجو التعلُّم من خالل إدخال
أ .في البند " :3تنظّْم رطرائق التدريس األىداف ّْ
لتسهل تحقيقهاّْ ،
تشجع وتنظّْم العمل
وتشجع التعلُّم من األخطاء ،واالكتشاف،
ةاالت واقعيَّة إلى عالم الصف،
ّْ
ّْ
الجماعي".

اضحا للقارئ
نص ىذا البند لتحسُت صياغتو اللغويَّة ،فتعكس
لقد تَّ إعادة صياغة ٌ
مفهوما ك ن
ن
ائق التدر ِ
يس
األىداف وتُ ّْ
َ
سه ُل تَحقي َقهاّْ ،
دبن فيو التبلميذ .كعليو يصَت ُّ
نصو اعبديد كالتاِف" :تنُظّْ ُم رطر ُ
وتوجوُ
513

ِ
ِ
ظيمو،
شجيع
التَـ َعلُّ َمِ .من ىذه الطَرائق:
ُ
االكتشاف ،وتَـ َقـبُّ ِل التَـ َعلُّ ِم من األخطاء ،وتَ ُ
العمل الجماعي وتَـ ْن ُ
ٍ
ِ
ةاالت واقعيَّ ٍة إلى ِ
عالم الصف" .ىو البند الثالث من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
وإدخال
ب .في البند " :4تراعي رطرائق التدريس فروقات التالميذ الفرديَّة ،وتكشف قدراتهم وتلبي ةاجاتهم

الفرديَّة

كاآليت:
الفرديَّةَ

والجماعيَّة".
النص اعبديد للبند
لقد تَّ شرح كلمة "تراعي" بكلمة "تحترم" كبضعها ضمن قوسُت .فيصَت ُّ
فروقات التالم ِ
ِ
ائق التدر ِ
ف قُ ُدراتِهم وتُلـبـّي ةاجاتِهم
يس
يذ الفرديَّةَ ،وتَ ْكتَ ِش ُ
"تُراعي (تَحتَ ِرُم) رطر ُ
والجماعيَّة" .ىو البند الرابع من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.

"تطور رطرائق التدريس إمكانات التالميذ الفرديَّة وقدراتهم األكاديميَّة ،وتحثُّهم على
ج .في البند ّْ :6
وتطور لديهم مسؤوليَّة تعلُّمهم الذاتي ،وتساعدىم على تطبيق مهارات التقييم
المشاركة في عمليَّة التعلُّم ّْ

الذاتي المستمر".

نص ىذا البند إُف ثبلثة أقساـ لتسهيل القراءة كالفهم ،من جهة ،كتركيز
اقًتحت اؼبعلّْمة تقسيم ٌ
ِ
ِ
ائق التدر ِ
التالميذ
إمكانات
يس
نص القسم األكؿ من البند كاآليت" :تُ ّْ
اؼبضموف من جهة أخرل .فيصَت ُّ
طوُر رطر ُ
الفرديَّةَ وقدراتِهم األكاديميَّة" .ىو البند السادس من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
يس التالمي َذ على المشار ِ
ائق التدر ِ
كة
نص القسم الثاين من البند كالتاِف" :تُ ّْ
كيصَت ُّ
شج ُع رطر ُ
في عمليَّة التَـعلُّ ِم وتُطَّْور لديهم مسؤوليَّة تَـعلُّ ِم ِهم الذاتي (أي تَـعلُّ ِمهم لِو ِ
ةدىم)" .استبدلت كلمة "تحثُّهم"
َ
َ
َ
ُ
َ
"تشجع" ؼبزيد من التوضيح .كما كتَّ شرح عبارة "تَـعلُّ ِم ِهم الذاتي" بعبارة "تَـعلُّ ِمهم لِو ِ
ةدىم" ككضعها
بكلمة
ّْ
َ
َ
َ
بُت قوسُت ،للغاية نفسها .ىو البند السابع من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
َّأما نص القسم الثالث من البند فيصَت كالتاِف" :تُ ِ
يس التالمي َذ على تَ ِ
رطرائق التدر ِ
طبيق
ساع ُد
ُ
ٌ
مهار ِ
ِ
التقييم الذاتي المستمر" .وىو البند الثامن من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
ات
كل وسائل اإليضاح التعليميَّة ومستندات عديدة ولوازم مطلوبة
د .في البند " :8توفّْر المدرسة ّ
وتسهل عمليَّتي التعليم والتعلُّم (من ىذه الوسائل :دليل المعلّْم ،ومراجع جديدة
تتناسب وةاجة التالميذ ّْ

المتنوعة ،والمعارض الفنيَّة والعلميَّة والثقافيَّة،
المدمجة
تتناول محاور ةديثة ومواضيع مهمة ،واألقراص
َّ
ّْ
اللوازم الداعمة والمختبرات.")...
استبدلت عبارة "مراجع جديدة" بعبارة "كتب جديدة" لتسهيل الفهم لدل التبلميذ.
المدمجة" لتسهيل فهم اؼبقصود .كعليو يصَت
كأضيفت كلمات موجزة باللغة األجنبيَّة تًتجم عبارة "األقراص
َّ
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كل وسائل اإليضاح التعليميَّة ومستندات عديدة ولوازم مطلوبة
ُّ
النص اعبديد للبند كالتاِف " :توفّْر المدرسة ّ
وتسهل عمليَّتي التعليم والتعلُّم (من ىذه الوسائل :دليل المعلّْم ،وكتب جديدة
تتناسب وةاجة التالميذ ّْ

المتنوعة المحاور  ،DVD & CDوالمعارض
تتناول محاور ةديثة ومواضيع مهمة ،واألقراص َّ
المدمجة ّْ

الفنيَّة والعلميَّة والثقافيَّة ،اللوازم الداعمة والمختبرات .")...ىو البند العاشر من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ
هنائينا.
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المعيار و" :تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف"

أ .في البند " : 1يرتبط نظام التقييم ببرامج دعم على كافة المستويات ،وببرامج عالجيَّة مبتكرة
وجديدة ،تعمل على تحسين األداء وتطويرىا خاصة للذين يعانون من صعوبات في التعلُّم ،وبرامج رائدة
لرعاية الموىوبين".

نص القسم األكؿ
نص ىذا البند حبسب اؼبوضوعات اليت يتناكؽبا .يصَت ُّ
تَّ التوافق على تقسيم ٌ
ط نِظام التقيي ِم بِـبرامج ِعالجيَّ ٍة مـبـت َكرةٍ وجديدة ،تَعمل على تَحسي ِن األداء وتَطويرهِ
من البند كاآليت" :يَرتَبِ ُ ُ َ
َ َ
َُْ َ
ُ
ٍ
خاصةً للذين يعانو َن ِمن ص ٍ
مساعدات
عوبات في التَـ َعـلُّ ِم ،فيحصل ذوو الحاجات التعليميَّة الخاصة على
ُ
ُ
بحسب ةاجاتهم" .ىو البند الثالث من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
نص القسم الثاين منو كاآليت" :يرتَبِ ُ ِ
ظام التَ ِ ِ
امج رائِ َد ٍة لِرعايَِة الموىوبين
كيصَت ُّ
طن ُ
َ
قييم بـبَر َ

( .")Les Enfants Douésىو البند الرابع من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.

موةد
 -7ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ
وتشجع األنظمة
أ .في البند " :1يوفّْر النظام الداخلي في المدرسة ظروف التعاون بين األفراد،
ّْ
تطبيق مفهوم التضامن والعمل الجماعي والتعلُّم المستمر".
يتضمن فكرتُت رئيسيَّتُت ،لذلك كاف من
نص البند إُف قسمُت ألنَّو َّ
تَّ التوافق على تقسيم ٌ
ِ
ِ
لي
األفضل فصلهما للًتكيز على موضوعيهما .فيصَت ُّ
ظام الداخ ُّ
نص القسم األكؿ من البند كالتاِف" :يَوفّْـ ُر الن ُ
ِ
ِ
نص
روف
في
المدرسة ظُ َ
التعاون بين األفراد" .وىو البند األكؿ من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا .كيصَت ُّ
األنظمة المدرسيَّة تطبيق م ِ
ِ
ِ
ماعي والتَـ َعلُّ ِم
الج
ل
م
والع
ن
ضام
الت
فهوم
ش ّْج ُع ِ ُ
القسم الثاين من البند كالتاِف" :تُ َ
َ
َ
َ
ُ
َُ َ َ
َ
ّ
ال ُـمستمر" .وىو البند الثاين من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
ةل النزاعات،
ب .في البند الثانيّْ :
"تدرب المدرسة األفراد على تطبيق مهارات العمل الفريقي في ّ
وبلورة المشاكل ،وتمكين مهارات فن التواصل".

لقد تَّ توضيح كلمة "مهارات" بكلمة "قدرات" بوضعها ضمن قوسُت ،كعبارة "بلورة
المشاكل" بعبارة "توضيح المشاكل وةلّْها" ،ككلمة "تمكين" بكلمة "ترسيخ" ،كذلك لتسهيل فهم مضموف
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ِ
ِ
المدرسةُ األفراد على تَ ِ
الع َم ِل ال َفريقي
ب
نص .فيصَت ُّ
طبيق َمهارات (ال ُق ُدرات) َ
نص البند كاآليت" :تُ َد ّْر ُ
َ
ال ٌ
رسيخ) مهار ِ
ات فَ ّْن
ةل النزاعاتَ ،وبَـل َْوَرة ال َـمشاكِ ِل
ِ
َ
وةلّْها) ،وتَ ْمكي ِن (تَ ِ َ
(توضيح المشاكل َ
ماعي في ّ
والج ّ
التواصل" .ىو البند الثالث من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
ُ

ج .في البند " :3يتعاون األفراد في المدرسة في ما بينهم بروح الوةدة ال المنافسة ،ويتشاركون

النصح والمساعدة والدعم ،ويترابط عملهم كترابط ةلقات السلسلة ،فتتكامل أدوارىم في إةداث
التطوير".

نص القسم
نص ىذا البند إُف قسمُت لتسهيل القراءة كالفهم .فيصَت ُّ
َّقر الرأم على تقسيم ٌ
ِ
ِ
سة" .ىو البند الرابع من استبياف
األكؿ من البند كاآليت" :يَـتَعاو ُن األفراد في
المدرسة بِ ِ
روح َ
الوةدة ،ال ال ُـمنافَ َ

التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
ِ
ساعد َة
شار ُك األفراد في
كيصَت ُّ
ص َح وال ُـم َ
المدر َسة النُ ْ
َ
نص القسم الثاين من البند كالتاِف" :يَـتَ َ
السل ِ
ةلقات ِ
ْسلَة ،فَـتَـتَكامل أدوارُىم في إة ِ
ِ
داث التطوير" .وىو البند
ط َع َملُ ُهم كتَرابُ ِط
عم ،ويَـتَرابَ ُ
ْ
َُ ُ
وال َد َ
اػبامس من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
-8

المعيار ك" :توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر"

متنوعة ،وتوفّْر
أ .في البند " :3مباني المدرسة بهندستها وتقاسيمها ومساةتهاّْ ،
تؤمن شبكة نشارطات ُّ
وتؤمن المالعب الداخليَّة والخارجيَّة وقتًا من الراةة الضروريَّة للتالميذ ،وىي
المناخ المناسب للتعلُّمّْ ،
مجهَّزة بوسائل الترفيو والراةةَّ ،
وتتعدل لتتالءم وةالة الفصول".
نص ىذا البند إُف قسمُت ألنَّو من جهة أكُف ،يتناكؿ موضوعُت ـبتلفُت ،كمن
لقد تَّ تقسيم ٌ
ِ
المدرسة بِ َه ْن َد َستِها
"مباني
جهة أخرلّْ ،
يسهل القراءة كالفهم .،فيصَت ُّ
نص القسم األكؿ من البند كاآليتَ :
ِ
ٍ
ِ
ب للتَـ َعلُّم" .وىو البند الثاين من
تنوعةً ،وتُـ َوفّْـ ُر
شارطات ُم ُّ
ساةتِها ،تُـ َؤّْم ُن َشـبَ َك َة نَ
َ
وم َ
وتَـ َقاسيمها َ
المناخ المناس َ
استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
المالعب الداخليَّةُ والخا ِرجيَّةُ َوقتًا ِمن
نص القسم الثاين من البند كالتاِف" :تُـ َؤّْم ُن
كيصَت ُّ
ُ
رفيو والر ِ
سائل التَ ِ
ضروريَِّة للتالميذ ،وىي مجهَّزة بَِو ِ
الء ُم وةالَةَ ال ُفصول" .وىو البند
اة ِة ال َ
َ
الر َ
اةة ،وتَـتَـ َع َّد ُل لتَـتَ َ
الثالث من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
المعوقين جسديًا".
ب .في البند " :4تتجهَّز األبنيَّة وملحقاتها بما يتالءم وةاالت َّ
ارتأت اؼبعلّْمة أنَّو من الضركرم شرح كلمة "دبلحقااها" للتبلميذ بواسطة أمثلة توضيحيَّة،
نص البند كالتاِف" :تَـتجهَّز األبنيَّةُ بِملحقاتِها (أي بمد ِ
اخلِها ،وغُ َرفِها ،وقاعاتِها،
لتوضيح اؼبعاين .فيصَت ُّ
ََ ُ
ُ َ
َ
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ِ
وم َّ ِ
قين جسديًا" .وىو البند اػبامس من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا،
َ
الء ُم وةاالت ال ُـم َع َّو َ
مراتها )...بما يَـتَ َ
كقد تَّ حزؼ ىذا البند.
بجوىا المريح :مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور ولوةات فنيَّة
ج .في البند " :5تتَّصف قاعات التدريس ّْ
تعرضها ألشعة الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابة ،وتحفيز التالميذ
جميلة في الصفوف ،تدفئة ،تهوئةُّ ،

على إنتاج المزيد من ُّ
التقدم التعليمي والتربوي".
النص كالتاِف" :تَـت ِ
تَّ شرح كلمة " ّْ
ف
تحفز" بكلمة " ّْ
تشجع" ككضعها ضمن قوسُت .فيصَت ُّ
َّص ُ
ِ
قاعات التَدر ِ
وةات فَنيَّةٌ َجميلَةٌ في
ور ولَ ٌ
ُ
يس بِ َج ّْوىا المريح :قاعات واسعةَ ،مقاع ُد دراسيَّة صحيَّةٌُ ،
صٌ
الص ِ
للكتاب ِة ،وتَحفيز (تَشجيع) التَ ِ
الشمس ،إنارةٌ ،ألواح جي َدةٌ ِ
ضها ِ
فوف ،تَدفئةٌ ،تَهوئةٌ ،تَـع ُّر ِ
الميذ
ألش َع ِة
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ٌ َ
ِ َ
ِ
إنتاج المز ِ
يد من التَـ َق ُّدِم التعليمي والتربوي" .وىو البند الرابع من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
على ِ
د .في البند " :6تلحظ المدرسة أماكن للحماية من القصف ،وتحدّْد أماكن اإلخالء اآلمنة من
وتجهز الغرف بوسائل َّ
ضد الكوارث والحوادث،
وتدرب الجميع عليها،
ّْ
ال َّ
هزات األرضيَّة أو الحريقّْ ،
وبأجهزة للمراقبة (في الوةدات الصحيَّة.")...

ظ
لح ُ
تَّ شرح كلمة "تلحظ" بكلمة " َتؤّْمن" ككضعها ضمن قوسُت .فيصَت ُّ
النص كالتاِف " :تَ َ
هزات األرضيَّة أو الحريق،
(تؤّْم ُن) المدرسة أماكن للحماية من القصف ،وتحدّْد أماكن اإلخالء اآلمنة من ال َّ
َ
وتجهز الغرف بوسائل َّ
ضد الكوارث والحوادث ،وبأجهزة للمراقبة (في الوةدات
وتدرب الجميع عليهاّْ ،
ّْ
ِ
اإلخالء في
ميع على ِخطَِّة
الصحيَّة ..")...كمن مثَّ اختصر مضمونو ليصَت كاآليت" :تُ َد ّْر ُ
در َسةُ َ
الج َ
الم َ
ب َ
(ى َّز ٍ
ِ
ريق أو قَ ٍ
ات أرضيَّ ٍة أو َة ٍ
صف)".
الحاالت الطا ِرئَة َ
تغَت موقع تسلسل ىذا البند ليصَت يف هناية الئحة بنود اؼبعيار "ؾ"َّ ،
ألف موضوعو ال يتناكؿ
َّ
كضع األبنية مباشرة كلوجيسيَّتها ،بل يتعلَّق موضوعو باػبطط التطبيقيَّة للسبلمة العامة يف اؼبدرسة .ىو البند
اػبامس من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا.
تؤمن انتقال التالميذ واألفراد من مبنى إلى آخر مستلزمات
ىـ .في البند " :7تلحظ الممرات التي ّْ

السالمة".

تَّ شرح كلمة "تلحظ" بكلمة " َتؤّْمن" ككضعها ضمن قوسُت .كأعيد صياغة اعبملة ألسباب
ات في الم ِ
ِ
الم ِة ،فَـيَنتَ ِق ُل التَالمي ُذ
لح ُ
لغويَّة .فيصَت ُّ
(تؤّْم ُن) الـ َم َمر ُ
ظ َ
النص كالتاِف" :تَ َ
الس َ
َ َ
در َسة ُم ْستَـل َْزمات َ
واألفراد ِمن مبنى إلى آخر بِ ٍ
أمان" .ىو البند السابع من استبياف التبلميذ اؼبعدَّؿ هنائينا ،تَّ حزفو من البلئحة َّ
ألف
مضمونو قد كرد يف البند األكؿ.
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 -IIIالتعديالت الثالثة الستبيان التالميذ بحسب مالةظات الدكتورين المشرفين على
األرطروةة
قرأ الدكتوراف اؼبشرفاف على األطركحة ،االستبياف اؼبعدَّؿ قراءة أخَتة كناقشا التعديبلت اعبديدة
كقر الرأم على استبداؿ عناكين اؼبعايَت بأرقامها لتسهيل القراءة لدل التبلميذ .كعليو،
اؼبطركحة مع يمعدَّة البحثَّ ،
كح ّْددت
بقي الًتقيم األجبدم للمعايَت (أ ،ب ،ج )...لتسهيل ُّ
التعرؼ إليها عند بدء عمليَّة فرز األجوبة الح نقا .ي
بتدرجها كالتاِف :اؼبعيار األكؿ ،كالثاين ،كالثالث ...إٍف.
اؼبعايَت ُّ
تبُت ،من جهةَّ ،
أف مضموهنا ال يرتبط
أيضا ،على حزؼ بعض اؼبعايَت اليت َّ
كقد توافق اعبميع ن
بأمور التبلميذ بشكل مباشر ،كىي التالية :اؼبعيار "ب" اؼبتعلّْق بالتنظيم اإلدارم ،كاؼبعيار "ز" اؼبتعلّْق بالقيادة
اؼبدرسيَّة كمبط فبارسااها ،كاؼبعيار "ح" اؼبرتبط موضوعو بتمكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات ،كاؼبعيار "ط"
اؼبتعلّْق بالتطوير اؼبهٍت اؼبستمر ،كاؼبعيار "ؿ" الذم يتناكؿ موضوعو العبلقات التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كشركائها يف

الًتبية .قد َّقر الرأم على حزؼ ىذه اؼبعايَت ،من جهة أخرل ،ألنَّو من اؼبمكن رصد دليل كجودىا يف اؼبدرسة من
خبلؿ آّموعات اؼبرَّكزة مع فئات عديدة كأفراد اؽبيئات اإلداريَّة كالتنسيقيَّة كالتعليميَّة كاألىل كالقدامى .كقد تَّ
تبُت ،خبلؿ القراءة األخَتةَّ ،
أف مضموهنا ال يرتبط باألمور اؼبتعلّْقة بالتبلميذ
أيضا ،بعض بنود اؼبعايَت اليت َّ
حزؼ ن
كىي التالية:

 -1المعيار أ" :إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة"
ِ
ِ
وتجه ُز بيـئَـتَها
لتحقيق
العاملين فيها،
األفرقاء
أ .يف البند " :3تعمل إدارة المدرسة ،مع جمي ِع
النجاحّْ ،
ِ
َ
بمكوناتِها لهذا الغَ َرض" .تَّ حزؼ ىذا البند ألنَّو صعب على التبلميذ رصد ربقُّقو.
ّْ
-2

المعيار د" :إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم"

يف البند " :4تُـنَمي التكنولوجيا المدرسيَّةُ مهار ِ
اإلبداع واالبتكا ِر لدى التَالميذ،
ات
أ.
ِ
ّ
ِ
ِ
الرسمي المعتم ُد
كام ُل معو( .المنهاج
الء ُم مع المنهاج
ُّ
الرسمي ال ُـم ْعتَ َمد ،وتُ َح ّْق ُق أىدافَو وتوقُّعاتو ،وتَـتَ َ
وتَـتَ َ
ّ
تضعو وزارةُ التربيَّ ِة اللبنانيَّة)" .تَّ حزؼ ىذا البند َّ
متكرر يف بند
ألف مضمونو ّْ
ىو المنهاج التدر ُّ
يسي الذي ُ
سابق.
 -3المعيار و" :تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف"
امج َد ْع ٍم على ِ
ِ
البند " :2يرتَبِ ُ ِ
ظام التَ ِ
المستويات" .تَّ حزؼ ىذا البند من
كافة
أ.
قييم بِـبَر ِ
طن ُ
َ
البلئحة َّ
متكرر يف البند  ،3كالذم صار البند  4يف االستمارة النهائيَّة.
ألف مضمونو ّْ
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ب .يف البند  :0تَّ إضافة اعبملة التوضيحيَّة التالية" :فيحصل ذكك اغباجات التعليميَّة اػباصة على
نص البند كالتاِف" :يرتَبِ ُ ِ
ظام التَ ِ ِ
امج ِعالجيَّ ٍة ُم ْـبـتَ َك َرةٍ وجديدة،
مساعدات حبسب حاجااهم" .فيصَت ُّ
طن ُ
َ
قييم بـبَر َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الحاجات
حصل ذَوو
صعوبات في التَـ َعـلُّ ِم ،فَـيَ َ
عمل على تَحسي ِن األداء وتَطويره خاصةً للذين يُعانو َن من ُ
تَ ُ
التعليميَّة الخاصة على ُم َ ٍ ِ
سِ
ب ةاجاتِهم" .كىو البند  3يف االستمارة النهائيَّة.
ساعدات ب َح َ
ج .البند  " :3يرتَبِ ُ ِ
ظام التَ ِ ِ
امج رائِ َدةٍ لِرعايَِة الموىوبين ( Les Enfants
ط ن ُ
َ
قييم بـبَر َ
التدرج اعبديد ،يف االستمارة النهائيَّة.
 .")Douésصار البند الرابع كاألخَت يف ُّ
تَّ إضافة بنود توضيحيَّة جديدة على الئحة بنود اؼبعيار "ك" تتعلَّق مباشرة دبوقف التبلميذ من
د.
االمتحانات ،كّٔواجسهم كبوىا ،ىي اآلتية:
 )2البند " :2تَقيس االمتِ
ومهاراتَهم األكاديميَّة".
ُ
حانات التَ
حصيل التعليمي للتالميذَ ،
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء المنهاج بكاملو ،وتُراعي ال ُفروقات ال َفرديَّة لدى التَالميذ".
شم ُل االمت
ُ
 )0البند  " :0تَ َ
حانات أَجز َ
 -4المعيار ك " :توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر"
البند " :0تُ ْس ِه ُم مواصفات المباني في تطوير المجال الفكري والنفسي والجسدي
أ.

والثقافي لدى األفراد" .تَّ حزؼ ىذا البند من الئحة بنود اؼبعيار "ؾ" ،لتكرار مضمونو.
ِِ
ِ
ِ
ب .البند " :5تَـتَجهَّز األبنيَّةُ بِم ِ
مراتِها )...بما
وم َّ
َ ُ
ُ َ
بمداخلها ،وغُ َرفها ،وقاعاتهاَ ،
لحقاتها (أي َ
ِ
قين جسديًا".
الء ُم وةاالت ال ُـم َع َّو َ
يَـتَ َ
رات في الم ِ
ِ
الم ِة ،فَـيَنتَ ِق ُل التَالمي ُذ واألفراد ِمن مبنى
لح ُ
ظ ( َتؤّْم ُن) ال َـم َم ُ
كالبند " :7تَ َ
الس َ
َ َ
در َسة ُم ْستَـل َْزمات َ
إلى آخر بِ ٍ
أمان".
ِ
اإلخالء ِ
ِ
للحماية ِمن ال َق ِ
هزات
ّْد أماكِ َن
در َسةُ أماكِ َن
اآلمنَ ِة من ال َّ
لح ُ
صف ،وتُ َحد ُ
كالبند  " :8تَ َ
الم َ
ظ ( َتؤّْم ُن) َ
ث ،وبِأج ِهزةٍ
ث والح ِ
واد ِ
ض َّد ال َكوا ِر ِ
رف بِوسائِل ِ
األرضيَّة أو الحريقّْ ،
َ
َ
وتدرب الجميع عليها ،وتُ َج ّْه ُز الغُ َ َ َ
للمراقَـبَ ِة (في الوةدات الصحيَّة.)...
ُ
يحزؼ البنداف  5ك 7ألنَّو باإلمكاف رصد دليل كجودنبا من خبلؿ اؼبشاىدة يف زيارة ميدانيَّة.
ميع
نص البند  8للسبب عينو .فيصَت ُّ
كتَّ حزؼ القسم األكؿ من ّْ
نص البند  8كالتاِف" :تُ َد ّْر ُ
در َسةُ َ
الج َ
الم َ
ب َ
ِ
الحاالت الطا ِرئَة ( َى َّز ٍ
ِ
ات أرضيَّ ٍة أو ةر ٍيق أو قَ ٍ
صف)" .كىو البند  5يف االستبياف
اإلخالء ،في
على ِخطَِّة
َ
النهائي.
جاىزا للتوزيع
كأخذ "استبياف التبلميذ" شكلو النهائي ،بعد التعديبلت الثبلثيَّة اؼبراحل ،كبات ن
(مراجعة اؼبلحق رقم ( )5من اؼبرحلة الثانية للبحث).
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الملحق رقم  7من المرةلة الثانية للبحث:

ال ّْ
مؤشرات التي يرتبط دليل وجودىا بالمشاىدات الميدانيَّة
المعايير والمؤشّْرات
أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
يودم
بالتفهم كالثقة كاإلنتماء كالرعاية كاؼبهنيَّة كالتفاىم كالتعاكف كالتنظيم ّْ
 -1يعمل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاألىل جبو عائلي يتميَّز ُّ
التطور.
إُف قباح العمل الًتبوم كاستمرار ُّ

ؾبهزة لتحقيقو.
دبكونااها مع النجاح كىي َّ
 -2تتآلف بيئة اؼبدرسة ّْ
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة

تعليما نوعينا يليب حاجااهم التعليميَّة اػباصة ،كتربية جيّْدة ربقّْق ؽبم
 -1توفّْر القيادة التجهيزات اللوجستيَّة كاألكاديبيَّة اليت تقدّْـ للتبلميذ ن
األىداؼ الًتبويَّة العامة.

د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

كتطور أجهزاها (كومبيوترWhite Board /Active ،Retro-projecteur ،
 -1تستعمل اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة ّْ
 ) Boardلتنمية مهارات اإلبداع كاالبتكار لدل التبلميذ ،كتتبلءـ مع اؼبنهاج الرظبي اؼبعتمد كتسهم يف ربقيق أىدافو كتوقُّعاتو ،كتتكامل
معو.
ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -اعتماد رطرائق تدريس ناشطة ُّ
حب التعلُّم كاالكتشاؼ.
ّْ -1
تفعل اؼبدرسة العمل اؼبختربم الذم وبفّْز لدل التبلميذ َّ

كتسهل عمليَّيت التعليم كالتعلُّم
كل كسائل اإليضاح التعليميَّة كمستندات عديدة كلوازـ مطلوبة تتناسب كحاجة التبلميذ ّْ
 -2توفّْر اؼبدرسة ٌ
(من ىذه الوسائل :دليل اؼبعلّْم ،كمراجع جديدة تتناكؿ ؿباكر حديثة كمواضيع مهمة ،كاألقراص َّ
اؼبتنوعة ،كاؼبعارض الفنيَّة كالعلميَّة
اؼبدؾبة ّْ
كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة كاؼبختربات.)...

ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر
جوا جاذبنا للتعلُّم.
 -1تستويف اؼبباين قوانُت البناء كلَّها كمعايَت السبلمة كالصحة كاألماف كالنظافة اؼبعًتؼ ّٔا ،كتوفّْر ِّ
متنوعة ،كتوفّْر
 -2مباين اؼبدرسة ّٔندستها كتقاسيمها كمساحتها كمبلعبهاّْ ،
تومن شبكة نشاطات ّْ
اؼبناخ اؼبناسب إلمباء العمليَّة التعليميَّة ألفراد اؽبيئات كللتبلميذ.

اؼبعوقُت جسدينا.
َّ -3
تتجهز األبنيَّة كملحقااها (أم دبداخلها ،كغرفها ،كقاعااها ،كفبرااها )...دبا يتبلءـ كحاالت َّ
تعرضها ألشعة
جبوىا اؼبريح :مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور كلوحات فنيَّة صبيلة يف الصفوؼ ،تدفئة ،اهوئةُّ ،
 -4تتَّصف قاعات التدريس ّْ
الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابة ،كربفيز التبلميذ على إنتاج اؼبزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
اؼبتحركة ،كاألشغاؿ الفنيَّة كاليدكيَّة ،كغرفة للصبلة،
 -5يف اؼبدرسة غرؼ
ّْ
متخصصة للنشاطات الداعمة للمنهاج  /البلصفيَّة ،كغرفة الدمى ّْ
ؾبهزة بألعاب مناسبة ألعمارىم كحاجات جسدىم ،كمبلعب للنشاطات
كلبلحتفاؿ بأعياد التبلميذ ،كبرؾ من الرمل ،كحديقة لؤلطفاؿ َّ
ؾبهزة بالوسائل اغبديثة كاللوازـ
الرياضيَّة كغرؼ للنشاطات الفكريَّة كالشطرنج ،ككافتَتيا ،كمسرح ،كصالة عرض ،كمكتبة ،كـبتربات َّ
اؼبتطورة.
الضركريَّة ،كـبتربات خاصة بالتكنولوجيا كاؼبعلوماتيَّة كاإلنًتنتّْ ،
كذبهز غرؼ التدريس ّٔذه الوسائل ّْ

كذبهز
كتدرب اعبميع عليهاّْ ،
 -6تلحظ اؼبدرسة أماكن للحماية من القصف ،كربدّْد أماكن اإلخبلء اآلمنة من اؽبَّزات األرضيَّة كاغبريقّْ ،
الغرؼ بوسائل َّ
ضد الكوارث كاغبوادث ،كبأجهزة للمراقبة (يف الوحدات الصحيَّة.)...
 -7تلحظ اؼبمرات كاعبسور يف اؼبدرسة مستلزمات السبلمة ،فينتقل التبلميذ كاألفراد من مبٌت إُف آخر بأماف.
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الملحق رقم  8من المرةلة الثانية للبحث:
دليل المشاىدات الميدانيَّة
خبلؿ اؼبعاينة اؼبيدانيَّة ،للتفتي عن األدلة اليت توّْكد تطبيق اؼبعايَت التالية ،ال َّ
بد من طرح السواؿ التاِف" :ىل
تومن ىذه اؼبشاىدة الدليل الذم أحبث عنو؟
ّْ
دبعٌت آخر ،ىل ىذا الدليل الذم أراه ،و
كاؼ كي أيصدر حكمي َّ
أف ىذا اؼبعيار متوفّْر يف اؼبدرسةّْ ،
كوبقق اؼبرذبى
كالتوقُّعات؟
المؤشّْرات
أ-

األدلَّة

مصادر المعلومات

نعم

ال

إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة

 )6( .1يعمل أفراد اؽبيئات
العاملة يف اؼبدرسة كاألىل جبو
بالتفهم كالثقة
عائلي يتميَّز ُّ
كاإلنتماء كالرعاية كاؼبهنيَّة
كالتفاىم كالتعاكف كالتنظيم
يودم إُف قباح العمل الًتبوم
ّْ
التطور.
كاستمرار ُّ

جزئيًا

مالةظات

اللقاءات االرشاديَّة
العامة لؤلىل

اللقاءات االرشاديَّة
العبلقات القائمة بُت ألىل التبلميذ اؼبتعثٌرين
األفراد
اؽبيئة التعليميَّة :الشعور
طريقة االستقباؿ
باالنتماء للمدرسة،
كالتواصل
كالتواصل
مهنيَّة اؼبمارسات
التعاكف

معاينة ميدانيَّة
 )7( .2تتآلف بيئة اؼبدرسة
ؾبهزة للتجهيزات
دبكونااها مع النجاح كىي َّ
ّْ
لتحقيقو

ىندسة بناء قاعات
التدريس :كاسعة مضاءة
ىندسة قاعات
كؾبهزة
النشاطات كاسعة َّ

نوع االثاث اؼبعتمد
حديث يتناسب
كحاجات التدريس،
ذبهيزات القاعات
باللوازـ الًتبويَّة كالتعليميَّة
متوفّْرة
تنوع قاعات النشاطات
ُّ
الداعمة :مسرح،
مكتبة ،مشغل...
المؤشّْرات
 )10( .1توفّْر القيادة

نعم
األدلَّة
مصادر المعلومات
ب -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة

مشاىدة ميدانيَّة

كسائل اإليضاح يف
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ال

جزئيًا

مالةظات

التجهيزات اللوجستيَّة
كاألكاديبيَّة اليت تقدّْـ للتبلميذ
تعليما نوعينا يليب حاجااهم
ن
التعليميَّة اػباصة ،كتربية جيّْدة
ربقّْق ؽبم األىداؼ الًتبويَّة
العامة.

المؤشّْرات

الصفوؼ
مقاعد التبلميذ
األلواح الطبشوريَّة
األلواح البيضاء
األلواح اإلخباريَّة
ذبهيزات اؼبكتبة دبراجع
حديثة للمعلُّْت ،كبكتب
متنوعة اللغات كاؼبواضيع
ُّ
للتبلميذ

مصادر المعلومات

غرفة الدمى كالشرائح
الفوتوغرافيَّة
األدلَّة

نعم

ج -إختبار منهاج تربوي شامل ومالئم
 )11( .1تستعمل اؼبدرسة
كتطور
التكنولوجيا اغبديثة ّْ
أجهزاها لتنمية مهارات اإلبداع
كاالبتكار لدل التبلميذ،
كتتبلءـ مع اؼبنهاج الرظبي
اؼبعتمد ،كتسهم يف ربقيق
أىدافو كتوقُّعاتو ،كتتكامل معو.

مشاىدة ميدانيَّة

ال

جزئيًا

مالةظات

ـبتربات الكومبيوتر على
أنواعها
Retroprojecteur
White-Board
كأنواع األلواح األخرل
التقليديَّة كاغبديثة
ActivBoard
اإلنًتنت
الراديو اؼبسجلة

المؤشّْرات

جهاز الفيديو،
كاألقراص َّ
اؼبدؾبة
األدلَّة

نعم ال جزئيًا
مصادر المعلومات
ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
د -اعتماد رطرائق تدريس ناشطة ُّ

فعل اؼبدرسة العمل
 )4( .1تي ّْ
اؼبختربم الذم يوبفّْز لدل
حب التعلُّم
التبلميذ َّ
كاالكتشاؼ.

زيارة ميدانيَّة
للمختربات

كل
 )12( .2توفّْر اؼبدرسة َّ
كسائل االيضاح التعليميَّة
كمستندات عديدة كلوازـ
مطلوبة تتناسب كحاجة

زيارة ميدانيَّة
للمكتبة
كللمختربات
كالصفوؼ

زيارة التبلميذ للمختربات
بشكل متواصل ككفق
ركزنامة منظَّمة
مواصفات اؼبختربات:
ؾبهزة لعمل التبلميذ
َّ

الفردم كاعبماعي،
كأدكااها كافية
دليل اؼبعلّْم

مراجع جديدة تتناكؿ
ؿباكر حديثة كمواضيع
مهمة تتناسب كحاجات
َّ
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مالةظات

كتسهل عمليَّيت التعليم
التبلميذ ّْ
كالتعلُّم ،كتسهر على التطبيق.

كمشاىدة أفبلـ

التبلميذ كاؼبعلّْمُت

اؼبعارض من
األرشيف

كاألقراص َّ
اؼبتنوعة
اؼبدؾبة ّْ

األلعاب الًتبويَّة التعليميَّة
كاؼبعارض الفنيَّة كالعلميَّة
كالثقافيَّة
اللوازـ الداعمة كالصور
كالدمى كاألدكات

المؤشّْرات

ذبهيزات اؼبختربات
العلميَّة يف الكمياء،
كالفيزياء ،كعلوـ اغبياة
األدلَّة
مصادر المعلومات

نعم

ال

ىـ  -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر
 )3( .1تستويف اؼبباين قوانُت
البناء كلَّها ،كمعايَت السبلمة
كالصحة كاألماف كالنظافة
جوا جاذبنا
اؼبعًتؼ ّٔا ،كتوفّْر ِّ
للتعلُّم.

مشاىدة ميدانيَّة

 )6( .2مباين اؼبدرسة
ّٔندستها كتقاسيمها
تومن شبكة
كمساحتهاّْ ،
متنوعة ،كتوفّْر اؼبناخ
نشاطات ُّ
اؼبناسب إلمباء العمليَّة التعليميَّة
ألفراد اؽبيئات كللتبلميذ.

مشاىدة ميدانيَّة

دليل أعماؿ الًتميم
كإعادة التأىيل كالصيانة
إنارة اؼبمرات األرضيَّة
حر الصيف
فبرات تقي َّ
كمطر الشتاء
سبلَف قصَتة اؼبدل
للتبلميذ الذين وبملوف
حقائب مدرسيَّة ثقيلة
الوزف
يتناسب توزيع الصفوؼ
على طوابق اؼبدرسة
كعمر التبلميذ :الصغار
يف الطابق األرضي
كالكبار يف الطابق
العلوم
السبلَف يف مبٌت الصغار
ؾبهزة بدرابزين يستعملها
َّ
التبلميذ بأماف
نوافد كمداخل الصفوؼ
تسهل الرؤيا
ّْ

تومن اؼببلعب الداخليَّة
ّْ
كاػبارجيَّة الراحة
كؾبهزة بوسائل
للتبلميذَّ ،
الًتفيو ،كتتعدَّؿ لتتبلءـ
كحالة الفصل ،أرضيات
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جزئيًا

مالةظات

غَت منزلقة ،مبلعب

متخصصة
دبا فيها غرؼ
ّْ
اؼبتنوعة
للنشاطات ّْ

كأماكن للحماية من القصف
كاؼبخاطر

المؤشّْرات

مصادر المعلومات

تتجهز األبنيَّة
َّ )7( .3
كملحقااها :دبداخلها ،كغرفها،
كقاعااها ،كفبرااها دبا يتبلءـ
اؼبعوقُت جسدينا.
كحاالت َّ

مشاىدة ميدانيَّة

 )9( .4تتَّصف قاعات
جبوىا اؼبريح :مقاعد
التدريس ّْ
دراسيَّة ،صور كلوحات فنيَّة
صبيلة يف الصفوؼ ،تدفئة،
تعرضها ألشعة الشمس،
اهوئةُّ ،
إنارة ،ألواح جيدة للكتابة،
كربفيز التبلميذ على إنتاج
اؼبزيد من التقدُّـ التعليمي
كالًتبوم.

مشاىدة ميدانيَّة

الصغار رمليَّة/عشبيَّة
كأنواع األلعاب تتناسب
كأعمارىم كصاغبة
لبلستعماؿ ،غرؼ
متنوعة
للنشاطات ّْ
كؾبهزة ،كملجأ للحماية
َّ
األدلَّة
مصاعد كهربائيَّة
فبرات موازية للسبلَف
تسهل عمليَّة التنقُّل
ّْ

متحرؾ
على كرسي ّْ
ذبهيز الدكرات الصحيَّة
دبا يتبلءـ كعلو الكرسي
اؼبتحرؾ
ّْ

كسائل اإليضاح تتناسب
كأعمار التبلميذ

القرطاسيَّة غَت سامة غَت
مضرة
َّ
تتوفَّر مستوعبات
كل
للنفايات يف ّْ
األماكن...
صفوؼ كدكرات مياه
نظيفة
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نعم

ال

جزئيًا

مالةظات

الملحق رقم  – 8أ .من المرةلة الثانية للبحث:
نموذج تحكيم المعيار األول من دليل المشاىدات الميدانيَّة
المؤشّْرات

األدلَّة

مصادر المعلومات

أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة

 .1يعمل أفراد اؽبيئات
العاملة يف اؼبدرسة كاألىل
بالتفهم
جبو عائلي يتميَّز ُّ
كالثقة كاإلنتماء كالرعاية

اللقاءات االرشاديَّة
العامة لؤلىل

نعم

ال

جزئيًا

تنظّْم اؼبدرسة كعبنة األىل
الندكات كاؼبوسبرات كاللقاءات
التوجيهيَّة كلكن تلبية األىل ؽبا
خجولة ،كعدد اغباضرين ؿبدكد

×

العبلقات القائمة

كاؼبهنيَّة كالتفاىم كالتعاكف
يودم إُف قباح
كالتنظيم ّْ
العمل الًتبوم كاستمرار
التطور.
ُّ

بُت األفراد
طريقة االستقباؿ
كالتواصل

 .2تتآلف بيئة اؼبدرسة
دبكونااها مع النجاح كىي
ّْ
ؾبهزة لتحقيقو
َّ

معاينة ميدانية
للتجهيزات

مالةظات

وبتاج اُف إعادة النظر يف تنظيم
مواعيدىا.
اللقاءات االرشاديَّة
ألىل التبلميذ اؼبتعثٌرين

×

موجودة كلكنَّها ربتاج إُف
تطبيقها بشكل علمي،
كاستعماؿ إستمارات تقييميَّة
ؽبذا الغرض.

اؽبيئة التعليميَّة :الشعور
باالنتماء للمدرسة،
كالتواصل

×

تتناكؿ ىذه اللقاءات بأغلبيتها
معاعبات سنويَّة ألكضاع
التبلميذ ،كال يوجد أية كثيقة
خطيَّة تثبت ما اتَّفق عليو

غبل مشكلة التلميذ
الطرفُت ّْ
اؼبتعثٌر ،إالَّ يف قسم الركضات،
كىي استمارات نتيجة ؾبهود
شخصي.

كاؼبهنيَّة

×

كالتعاكف

×

ىندسة بناء قاعات
التدريس :كاسعة مضاءة
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×

عدـ االلتزاـ بالنظاـ الداخلي:
كاعبرس ،كغياب التواصل
اؼبهٍت ،كالتنسيق بُت األقساـ،
كاؼبشاركة بالنشاطات اؼبدرسيَّة
اػبجولة.
عبلقات اؼبعلّْمُت مع األىل ال
دائما باؼبهنيَّة ،يطغى
تتَّصف ن
عليها الصداقات اػباصة ،كىي
غَت موثَّقة إالَّ يف قسم الركضات
كللتبلميذ اؼبتعثّْرين فقط.
صفوؼ األساسي ،3 ،2
 4،5شكلها مستطيل ،كال
تتعرض ألشعة الشمس ،كالضوء
َّ

خافت بسبب كجود مبٌت

ىندسة قاعات
النشاطات :كاسعة
كؾبهزة

×

االثاث اؼبعتمد حديث
يتناسب كحاجات
التدريس ،كالتجهيزات
باللوازـ التعليميَّة متوفرة

×

تنوع القاعات
ُّ
للنشاطات الداعمة:
مسرح ،مكتبة،
مشغل...

526

×

يواجهها ،حارة صي نفا ،باردة
شتاءن.

ـبصصة
ال كجود لقاعات َّ
للنشاطات ،تقتصر على بعض
اؼببلعب كىي تقليديَّة التجهيز،
جدا
كمكتبة مساحتها ضيّْقة ن

ربتوم بعض الصفوؼ على
ألواح بيضاء حديثة ،حجم
مقاعد بعض الصفوؼ ال يتبلئم
كحجم جسد التبلميذ كأعمارىم
ىناؾ قاعة كاحدة ذبرم فيها
االجتماعات العامة كاللقاءات
كاالمتحانات كاالحتفاالت
كالندكات كبعض النشاطات

الملحق رقم  9من المرةلة الثانية للبحث:
ال ّْ
مؤشرات التي يرتبط دليل وجودىا بالوثائق
المعايير والمؤشّْرات
أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة

كتفوقهم.
 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة مبنيَّة على قيم مشًتكة ،كأىداؼ عمليَّة ؿبدَّدة تسهم يف قباح تبلميذىا ُّ

التفهم.
 -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة كتربويَّة تقوـ على التعاكف كالتنظيم كالتنسيق ك ُّ
تسهل التواصل بُت األفراد كاألقساـ ،كتنظّْم عملهم اعبماعي.
 -3للمدرسة رؤية قابلة للتطبيق كمعلنة عبميع العاملُت فيهاّْ ،
 -11ربدّْد اؼبدرسة أىدافها مسب نقا كتضع آليات عمل ككسائل ناجعة لتحقيقها تتكيَّف مع اؼبتغيَّْتات.
وبوؿ األفراد الرؤية كاألىداؼ إُف عمليَّات كإجرائيَّات تربويَّة كتعليميَّة شاملة.
ّْ -12

كبالتصرؼ حبسب معايَت سلوكيَّة كاضحة كؿبدَّدة كمعلومة.
 -13تلتزـ صبيع اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ بتطبيق النظاـ الداخلي
ُّ
غبل اؼبشكبلت كربسُت أكضاع التبلميذ األكاديبيَّة.
 -14تأخذ اإلدارة بآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىلّْ ،
ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
يتجسد التنظيم اإلدارم العاـ الواضح اؼبعاَف يف النظاـ الداخلي الذم وبدّْد مهاـ الفريق اإلدارم كالًتبوم بدقَّة كييظهر أدكارىم
َّ -8
اؼبتكاملة.
 -9يضع أفراد آّلس اإلدارم اػبطط كالسياسات الًتبويَّة ،كينفّْذ اإلجراءات اإلداريَّة اؼبقًتحة لتطبيق اػبطط ،كيتابع تنفيذ القرارات،
كيقيّْم إمكانيَّات اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة ،كالتبلميذ ،كاؼبناىج ،كأداء اؽبيئات ،كالتقارير الفصليَّة كالسنويَّة.
كل اغباجات األكاديبيَّة كاللوجستيَّة
 -11تضع اؼبدرسة خطة ماليَّة َّ
مفصلة تنسجم مع رؤيتها الًتبويَّة كخطَّتها االسًتاتيجيَّةّْ ،
تومن َّ

كتنسق اؼبصركؼ كفق ميزانيَّة ماليَّة سنويَّة كاضحة تسهم بدعم كتطوير اؼبستول األكاديبي كالًتبوم كاللوجسيت.
اؼبطلوبة ّْ
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة
 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم الفرديَّة كطاقااهم اػباصة.
أف ٌ

د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

متطور كمتحرؾ يتأقلم مع الضركرات العلميَّة كاغباجات الًتبويَّة كالتحسينات التكنولوجيَّة
 -1تدعم اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي دبنهاج تربوم ّْ
اؽبادفة.
 -3ينقسم اؼبنهاج اؼبعتمد إُف قسمُت :أ -ثقافة اؼبادة التعليميَّة :كىي توظيف مادة التدريس يف إنتاج ثقافة أدبيَّة كإجتماعيَّة عمليَّة
كتطبيقيَّة تتعدل حدكد اؼبنهاج النظرم ،كتساعد على تنمية الذكاء كاؼببلحظة كالتحليل .ب -ثقافة اؼبواد الرديفة /البلصفيَّة :كالرياضة
فرصا الكتشاؼ اؼبواىب.
نمو الفكرم كاعبسدم ،كتوفّْر ن
مثبلن ،اليت تسهم يف إنتاج التوازف النفسي للتبلميذ كال ٌ
 -6اهدؼ اػبطة الًتبويَّة إُف مساعدة التبلميذ لتأمُت قباحهم يف اإلمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.
 -4تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة تربويَّة كمنهجيَّة تعكس التوقُّعات
تدرجهم يف الصفوؼ.
كل مراحل ُّ
َّ
اؼبرجوة من التبلميذ يف ّْ
بكل أبعاده.
 -8تلحظ اػبطة طرائق تقومي كاضحة كشاملة للمنهاج ّْ

 -10ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة كالتكنولوجيا ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع اػبطط الًتبويَّة اؼبعتمدة ،كتتبلءـ كلُّها مع
اؼبقرر ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة لتليب حاجات التبلميذ التعلُّميَّة .كتعكس طريقة اختيار الكتب التتابع بُت اؼبراحل كاألقساـ،
اؼبنهاج َّ
موحدة.
يتم ذلك كفق معايَت تربويَّة كاضحة َّ
ك ُّ
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ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ
كتوجو التعلُّم من خبلؿ إدخاؿ
 -6تعتمد طرائق التدريس مبادئ النظريَّة "االجتماعيَّة البنائيَّة" ،فتنظّْم األىداؼ ّْ
لتسهل ربقيقهاّْ ،
كتشجع التعلُّم من األخطاء ،كاالكتشاؼ ،كتتكامل اؼبعلومات لبناء اؼبعرفة ،بذلك ىبرج اؼبتعلّْم(ة) من
حاالت كاقعيَّة إُف عاَف الصف،
ّْ
التقوقع الذايت إُف العمل اعبماعي.
كتسهل عمليَّيت التعليم
كل كسائل اإليضاح التعليميَّة كمستندات عديدة كلوازـ مطلوبة تتناسب كحاجة التبلميذ ّْ
 -12توفّْر اؼبدرسة ٌ
كالتعلُّم (من ىذه الوسائل :دليل اؼبعلّْم ،كمراجع جديدة تتناكؿ ؿباكر حديثة كمواضيع مهمة ،كاألقراص َّ
اؼبتنوعة ،كاؼبعارض الفنيَّة
اؼبدؾبة ّْ
كالعلميَّة كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة كاؼبختربات.)...
ُّ -14
ربد اؼبدرسة من عدد التبلميذ يف الصفوؼ دبا يتناسب كتطبيق طرائق التدريس الناشطة.
و -تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف
 -1تقيّْم إدارة اؼبدرسة صبيع النواحي (الربامج ،كعمل التبلميذ ،كأداء أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة ،كاؼبوظفوف) كفق معايَت كاضحة.
تودم إُف كضع خطة
 -6يعتمد نظاـ التقييم خطة كاضحة كمتسلسلة اؼبراحل تكشف نقاط الضعف كالصعوبات ،كمكامن القوةّْ ،
عبلجيَّة ؿبدَّدة.
أيضا معايَت تقييم التبلميذ.
 -5تشارؾ اللجنة الًتبويَّة أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف كضع نظاـ تقيمي متكامل ،كربدّْد معهم ن
أيضا اؼبهارات اؼبتقاطعة لديهم.
 -10يرتكز نظاـ تقييم التبلميذ ،ليس فقط ،على نتائج االختبارات كاالمتحانات ،بل يشتمل ن
 -11يرتبط نظاـ تقييم أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة بربنامج ربفيزم يدفعهم إُف ربسُت أدائهم.

ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة

 -10تتوزَّع السلطة كفق دليل توصيف كظيفي ( )Job descriptionمطبوع كموزَّع على صبيع األفراد يف اؼبدرسة.

ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
 -5يعكس اؽبيكل التنظيمي البشرم كدليل التوصيف الوظيفي شبكة التعاكف القائمة بُت األفراد يف اؼبدرسة ،كيكوف تعلُّم التبلميذ ؿبور
ىذا التعاكف.
ط -تطوير مهني مستمر وتعلـُّم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي ()Constructivism
 -5يف اؼبدرسة سياسة تطوير مهٍت داعمة إلعداد أفراد اؽبيئات العاملة فيها ،كتدريبهم خارج اؼبدرسة كداخلها ،كلتحسُت أدائهم ،كي
يقوموا بفعاليَّة ،باؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة كاإلداريَّة كالوظيفيَّة كلّْها.
 -10يي ُّ
اؼبشرؼ(ة)/اؼبنسق(ة) خطة تدريبيَّة لتطوير اؼبستول الفكرم كالعلمي ألفراد اؽبيئة التعليميَّة.
عد
ّْ
ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر
للتطور اؼبستمر ،لذلك تعترب اإلدارة َّ
َّ -2
أف تأمُت معايَت
إف اؼبدرسة كاإلنساف ركح كجسد ؽبذا فاالىتماـ باؼبباين كبسبلمتها دليل ُّ
جوا جاذبنا للتعلُّم.
السبلمة العامة كاجب عليها ذباه التبلميذ ،لذلك فاألبنية الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ
 -3تستويف اؼبباين قوانُت البناء كلَّها كمعايَت السبلمة كالصحة كاألماف كالنظافة اؼبعًتؼ ّٔا.

كتدرب اعبميع عليها،
 -11تلحظ اؼبدرسة أماكن للحماية من القصف ،كربدّْد أماكن اإلخبلء اآلمنة من اؽبَّزات األرضيَّة كاغبريقّْ ،
كذبهز الغرؼ بوسائل َّ
ضد الكوارث كاغبوادث ،كبأجهزة للمراقبة (يف الوحدات الصحيَّة.)...
ّْ

ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية
تتضمن :إبداء الرأم ،كدرس أكضاع أكالدىم ،كحبث أمورىم األكاديبيَّة كفق جدكؿ
 -3تنظّْم اؼبدرسة خطة تنفيذيَّة للتعاكف مع األىل َّ
مبوىم اؼبتكامل ،كدعواهم غبضور
زمٍت منظَّم ،إشراكهم يف عمليَّة تعلُّم أكالدىم ،كازباذ القرارات الداعمة لتطوير مستواىم األكاديبي ك ٌ
اؼبتنوعة.
نشاطااهم ّْ

مبو التبلميذ
 -7توفّْر اؼبدرسة نشاطات داعمة لؤلىل تقوـ على تقدمي التوجيهات البلزمة كاإلرشادات الضركريَّة ؽبم لتحقيق أىداؼ دعم ٌ
داخل اؼبدرسة كخارجها.
 -8تنظّْم اؼبدرسة نشاطات تعليميَّة كثقافيَّة كترفيهيَّة ترتكز على التعاكف مع األىل كالقدامى كآّتمع كاألصدقاء.
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الملحق رقم  10من المرةلة الثانية للبحث:
دليل الوثائق
خبلؿ البحث يف ىذه الوثائق للتفتي عن األدلة اليت توّْكد تطبيق اؼبعايَت التالية ،ال َّ
بد من طرح السواؿ التاِف" :ىل
توفّْر ىذه الوثيقة الدليل الذم أحبث عنو؟
دبعٌت آخر ،ىل ىذا الدليل الذم أراه و
كاؼ كي أيصدر حكمي كأحدّْد إُف أم مدل يتوفَّر ربقُّق اؼبعيار اؼبقصود
كموشراتو يف اؼبدرسة ،كىل حبالة كجودنبا تت َّ
كيتم اؼبرذبى؟
ّْ
حقق التوقُّعات ُّ
مصادر المعلومات:

المعايير والمؤشّْرات

الوثائق

نعم

ال

الدليل

المالةظات

أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة

 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة مبنيَّة على قيم مشًتكة،
كتفوقهم.
كأىداؼ عمليَّة ؿبدَّدة تسهم يف قباح تبلميذىا ُّ
 -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة
التفهم.
كتربويَّة تقوـ على التعاكف كالتنظيم كالتنسيق ك ُّ

مفكرة التلميذ

Projet
d'établissement

مفكرة التلميذ
Projet
d'établissement

مفكرة التلميذ

 -3للمدرسة رؤية قابلة للتطبيق كمعلنة عبميع العاملُت فيها،
تسهل التواصل بُت األفراد كاألقساـ ،كتنظّْم عملهم اعبماعي.
ّْ

Projet
d'établissement

 -4ربدّْد اؼبدرسة أىدافها مسب نقا كتضع آليات عمل ككسائل
ناجعة لتحقيقها تتكيَّف مع اؼبتغيَّْتات.

ؿباضر إجتماعات
التنسيق كاإلداريَّة

وبوؿ األفراد الرؤية كاألىداؼ إُف عمليَّات كإجرائيَّات تربويَّة
ّْ -5
كتعليميَّة شاملة.
 -6تلتزـ صبيع اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ بتطبيق النظاـ
كبالتصرؼ حبسب معايَت سلوكيَّة كاضحة كؿبدَّدة
الداخلي
ُّ
كمعلومة.
غبل
 -7تأخذ اإلدارة بآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىلّْ ،
ؼبشكبلت كربسُت أكضاع التبلميذ األكاديبيَّة.
المعايير

*دفاتر ربضَت الدركس
Programation
annuelle,
trimestrielle,
hebdomadaire
النظاـ الدخلي
دليل التلميذ
استمارة مقاببلت
األىل
مصادر المعلومات:
الوثائق

ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير

يتجسد التنظيم اإلدارم العاـ الواضح اؼبعاَف يف النظاـ
َّ -1
الداخلي الذم وبدّْد مهاـ الفريق اإلدارم كالًتبوم بدقَّة كيظهر

اؽبيكل التنظيمي
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نعم

ال

الدليل

المالةظات

أدكارىم اؼبتكاملة.
ؿباضر إجتماعات
آّلس اإلدارم كاػبطط

 -2يضع أفراد آّلس اإلدارم اػبطط كالسياسات الًتبويَّة ،كينفّْذ
اإلجراءات اإلداريَّة اؼبقًتحة لتطبيقها ،كيتابع تنفيذ القرارات ،كيقيّْم
إمكانيَّات اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة ،كالتبلميذ ،كاؼبناىج ،كأداء
اؽبيئات ،كالتقارير الفصليَّة كالسنويَّة.

اػبطة اؼباليَّة
اؼبوازنة

مفصلة تنسجم مع رؤيتها الًتبويَّة
 -3تضع اؼبدرسة خطة ماليَّة َّ
كل اغباجات األكاديبيَّة كاللوجستيَّة
كخطَّتها االسًتاتيجيَّة ّْ
تومن َّ
كتنسق اؼبصركؼ كفق ميزانيَّة ماليَّة سنويَّة كاضحة تسهم
اؼبطلوبة ّْ
بدعم كتطوير اؼبستول األكاديبي كالًتبوم كاللوجسيت.

ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة

 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم
أف ٌ

برامج االستلحاؽ
التفوؽ
كاإلدماج ك ُّ

الفرديَّة كطاقااهم اػباصة.

د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

اؼبنهاج التعليمي

متطور كمتحرؾ
 -1تدعم اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي دبنهاج تربوم ّْ
يتأقلم مع الضركرات العلميَّة كاغباجات الًتبويَّة كالتحسينات
التكنولوجيَّة اؽبادفة.

كالتثقيفي
Programation
annuelle,
trimestrielle
نص
اؼبنهاج الرظبي ك ٌ
برنامج النشاطات
البلصفيَّة كالداعمة
كأىدافها العامة

 -2ينقسم اؼبنهاج اؼبعتمد إُف قسمُت :أ -ثقافة اؼبادة التعليميَّة:
كىي توظيف مادة التدريس يف إنتاج ثقافة أدبيَّة كإجتماعيَّة عمليَّة
كتطبيقيَّة تتعدل حدكد اؼبنهاج النظرم ،كتساعد على تنمية الذكاء
كاؼببلحظة كالتحليل.
ب -ثقافة اؼبواد الرديفة /البلصفيَّة :كالرياضة مثبلن ،اليت تسهم يف
نمو الفكرم كاعبسدم ،كتوفّْر
إنتاج التوازف النفسي للتبلميذ كال ٌ
فرصا الكتشاؼ اؼبواىب.
ن
 -3اهدؼ اػبطة الًتبويَّة إُف مساعدة التبلميذ لتأمُت قباحهم يف
اإلمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.

نتائج االمتحانات

 -4تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة
كل مراحل
تربويَّة كمنهجيَّة تعكس التوقُّعات َّ
اؼبرجوة من التبلميذ يف ّْ
تدرجهم يف الصفوؼ.
ُّ

اػبطة التنفيذية
لئلشراؼ كالتعليم

بكل
 -5تلحظ اػبطة طرائق تقومي كاضحة كشاملة للمنهاج ّْ
أبعاده.

 -6ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة كالتكنولوجيا ،كاألنشطة
الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع اػبطط الًتبويَّة اؼبعتمدة ،كتتبلءـ كلُّها
اؼبقرر ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة لتليب حاجات التبلميذ
مع اؼبنهاج َّ
التعلُّميَّة .كتعكس طريقة اختيار الكتب كالتتابع بُت اؼبراحل
موحدة.
يتم ذلك كفق معايَت تربويَّة كاضحة َّ
كاألقساـ ،ك ُّ

نظاـ التقييم
الئحة اؼبعايَت العتمدة
يف إختيار الكتب

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ
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دفًت ربضَت الدركس

 -1تعتمد طرائق التدريس مبادئ النظريَّة "االجتماعيَّة البنائيَّة"،
كتوجو التعلُّم من خبلؿ إدخاؿ
فتنظّْم األىداؼ ّْ
لتسهل ربقيقهاّْ ،
كتشجع التعلُّم من األخطاء،
حاالت كاقعيَّة إُف عاَف الصف،
ّْ
كاالكتشاؼ ،كتتكامل اؼبعلومات لبناء اؼبعرفة ،بذلك ىبرج
اؼبتعلّْم(ة) من التقوقع الذايت إُف العمل اعبماعي.

دليل اؼبعلّْم يف كافة
اؼبواد
اؼبراجع اؼبكتبيَّة
كسائل إيضاح متن ّْوعة

كل كسائل اإليضاح التعليميَّة كمستندات عديدة
 -2توفّْر اؼبدرسة ٌ
كتسهل عمليَّيت التعليم
كلوازـ مطلوبة تتناسب كحاجة التبلميذ ّْ
كالتعلُّم (من ىذه الوسائل :دليل اؼبعلّْم ،كمراجع جديدة تتناكؿ
ؿباكر حديثة كمواضيع مهمة ،كاألقراص َّ
اؼبتنوعة ،كاؼبعارض
اؼبدؾبة ّْ
الفنيَّة كالعلميَّة كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة كاؼبختربات.)...
ُّ -3
ربد اؼبدرسة من عدد التبلميذ يف الصفوؼ دبا يتناسب

برنامج توزيع التبلميذ
للصفوؼ

كتطبيق طرائق التدريس الناشطة.

مصادر المعلومات

المعايير

نعم

ال

الدليل

المالةظات

و-تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف

 -1تقيّْم إدارة اؼبدرسة صبيع النواحي (الربامج ،كعمل التبلميذ،
كأداء أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة ،كاؼبوظفوف) كفق معايَت
كاضحة.

*استمارات التقييم
كأنواعها

 -2يعتمد نظاـ التقييم خطة كاضحة كمتسلسلة اؼبراحل تكشف
تودم إُف كضع خطة
نقاط الضعف كالصعوبات ،كمكامن القوةّْ ،
عبلجيَّة ؿبدَّدة.

برامج االستلحاؽ
كاإلدماج ،كجدكؿ
مقاببلت األىل

 -3تشارؾ اللجنة الًتبويَّة أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف كضع نظاـ
أيضا معايَت تقييم التبلميذ.
تقيمي متكامل ،كربدّْد معهم ن

معايَت نظاـ التقييم

 -4يرتكز نظاـ تقييم التبلميذ ،ليس فقط ،على نتائج االختبارات
أيضا اؼبهارات اؼبتقاطعة لديهم.
كاالمتحانات ،بل يشتمل ن
 -5يرتبط نظاـ تقييم أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة بربنامج ربفيزم
يدفعهم إُف ربسُت أدائهم.

الئحة اؼبهارات
اؼبتقاطعة
برامج التطوير اؼبهٍت
الداخلي كاػبارجي

ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة

 -1تتوزَّع السلطة كفق دليل توصيف كظيفي ( Job
 )descriptionمطبوع كموزَّع على صبيع األفراد يف اؼبدرسة.

دليل التوصيف الوظيفي
كاؽبيكل التنظيمي

ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات

 -1يعكس اؽبيكل التنظيمي البشرم كدليل التوصيف الوظيفي
شبكة التعاكف القائمة بُت األفراد يف اؼبدرسة ،كيكوف تعلُّم التبلميذ
ؿبور ىذا التعاكف.
المعايير

دليل التوصيف الوظيفي،
كاؽبيكل التنظيمي

مصادر المعلومات:
الوثائق

نعم

ال

ط -تطوير مهني مستمر وتعلـُّم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي ()Constructivism
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الدليل

المالةظات

 -1يف اؼبدرسة سياسة تطوير مهٍت داعمة إلعداد أفراد اؽبيئات

برامج التطوير اؼبهٍت

العاملة فيها ،كتدريبهم خارج اؼبدرسة كداخلها ،كلتحسُت أدائهم،
كي يقوموا بفعاليَّة ،باؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة كاإلداريَّة كالوظيفيَّة
كلّْها.

خارج اؼبدرسة كداخلها

 -2يي ُّ
اؼبشرؼ(ة)/اؼبنسق(ة) خطة تدريبيَّة لتطوير اؼبستول
عد
ّْ
الفكرم كالعلمي ألفراد اؽبيئة التعليميَّة.

خطة التدريب

ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

برامج الصيانة

َّ -1
إف اؼبدرسة كاإلنساف ركح كجسد ؽبذا فاالىتماـ باؼبباين
للتطور اؼبستمر ،لذلك تعترب اإلدارة َّ
أف تأمُت
كبسبلمتها دليل ُّ

معايَت السبلمة العامة كاجب عليها ذباه التبلميذ ،لذلك فاألبنية
جوا جاذبنا للتعلُّم.
الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ

 -2تستويف اؼبباين قوانُت البناء كلَّها كمعايَت السبلمة كالصحة
كاألماف كالنظافة اؼبعًتؼ ّٔا.

 -3تلحظ اؼبدرسة أماكن للحماية من القصف ،كربدّْد أماكن
كتدرب اعبميع عليها،
اإلخبلء اآلمنة من اؽبَّزات األرضيَّة كاغبريقّْ ،
كذبهز الغرؼ بوسائل َّ
ضد الكوارث كاغبوادث ،كبأجهزة للمراقبة
ّْ
(يف الوحدات الصحيَّة.)...

معايَت كزارة الًتبية/
البلديَّة /قانوف البناء
خطط اإلخبلء

ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية

تتضمن :إبداء
 -1تنظّْم اؼبدرسة خطة تنفيذيَّة للتعاكف مع األىل َّ
الرأم ،كدرس أكضاع أكالدىم ،كحبث أمورىم األكاديبيَّة كفق
جدكؿ زمٍت منظَّم ،إشراكهم يف عمليَّة تعلُّم أكالدىم ،كازباذ
مبوىم اؼبتكامل،
القرارات الداعمة لتطوير مستواىم األكاديبي ك ّْ
اؼبتنوعة.
دعواهم غبضور نشاطااهم ّْ

 -2توفّْر اؼبدرسة نشاطات داعمة لؤلىل تقوـ على تقدمي
التوجيهات البلزمة كاإلرشادات الضركريَّة ؽبم لتحقيق أىداؼ دعم
مبو التبلميذ داخل اؼبدرسة كخارجها.
ٌ
 -3تنظّْم اؼبدرسة نشاطات تعليميَّة كثقافيَّة كترفيهيَّة ترتكز على
التعاكف مع األىل كالقدامى كآّتمع كاألصدقاء.

الدعوات
كجدكؿ اللقاءات
كبرنامج النشاطات

برامج احملاضرات
كالندكات كاؼبوسبرات
كاللقاءات الفرديَّة

أشرطة فيديو اغبفبلت،
كبرامج اغبفبلت
كالنشاطات
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الملحق رقم  – 10أ .من المرةلة الثانية للبحث:
نموذج تحكيم المعيار األول من دليل الوثائق
خبلؿ البحث يف ىذه الوثائق للتفتي عن األدلة اليت توّْكد تطبيق اؼبعايَت التالية ،ال َّ
بد من طرح السواؿ التاِف" :ىل توفّْر
ىذه الوثيقة الدليل الذم أحبث عنو؟ دبعٌت آخر ،ىل ىذا الدليل الذم أراه ،و
كاؼ كي أيصدر حكمي كأحدّْد إُف أم
كموشراتو يف اؼبدرسة ،كىل حبالة كجودنبا تت َّ
كيتم اؼبرذبى؟
مدل يتوفَّر ربقُّق اؼبعيار اؼبقصود ّْ
حقق التوقُّعات ُّ
مصادر المعلومات

المعايير

وثائق

نعم

ال

أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
ّْ
مفكرة التلميذ

 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة مبنيَّة على قيم مشًتكة،
كتفوقهم.
كأىداؼ عمليَّة ؿبدَّدة تسهم يف قباح تبلميذىا ُّ

x
Projet
d'établissement
ّْ
مفكرة التلميذ

 -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة
التفهم.
كتربويَّة تقوـ على التعاكف كالتنظيم كالتنسيق ك ُّ
 -3للمدرسة رؤية قابلة للتطبيق كمعلنة عبميع العاملُت فيها،
تسهل التواصل بُت األفراد كاألقساـ ،كتنظّْم عملهم اعبماعي.
ّْ
 -11ربدّْد اؼبدرسة أىدافها مسب نقا كتضع آليات عمل ككسائل
اؼبتغَتات.
ناجعة لتحقيقها تتكيَّف مع ّْ

x

Projet
ّْ
مفكرة التلميذ

x

Projet

x

غَت متوفّْر خطينا ،يًتجم باػبطة
الًتبويَّة اؼبتوفّْرة ضمن برؾبة اؼبواد
السنويَّة كالفصليَّة كاألسبوعيَّة
كاليوميَّة ،تنظَّم بإشراؼ ىيئة التنسيق

خطة تنفيذيَّة

x
دفاتر ربضَت الدركس اليوميَّة

وبوؿ األفراد الرؤية كاألىداؼ إُف عمليَّات كإجرائيَّات
ّْ -12
تربويَّة كتعليميَّة شاملة.
 -13تلتزـ صبيع اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ بتطبيق

يتفاكت شكل كمضموف التحضَت
منسقي اؼبواد
حبسب تعليمات ّْ

x

كبالتصرؼ حبسب معايَت سلوكيَّة كاضحة
النظاـ الداخلي
ُّ
كؿبدَّدة كمعلومة.

استمارة التحضَت السنوم كالفصلي
كالدركس قيد الدرس لتوحيدىا
متوفّْر يف ّْ
مفكرة التلميذ

x

غَت متوفّْر كدليل للتبلميذ

x
دليل التلميذ

x

استمارة مقاببلت األىل

غبل
 -14تأخذ اإلدارة بآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىلّْ ،
اؼبشكبلت كربسُت أكضاع التبلميذ األكاديبيَّة.

x
جدكؿ زيارات األىل
برامج االستلحاؽ كاإلدماج

x
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نص الرؤية
كليس ٌ

اؼبشركع الًتبوم مطبوع كموجود يف
معمم
مكتب اؼبديرة ،غَت َّ

Projet
d'établissement

Programmation
annuelle,
trimestrielle
hebdomadaire
النظاـ الداخلي

نص الرؤية
كليس ٌ

اؼبشركع الًتبوم مطبوع كموجود يف
معمم
مكتب اؼبديرة ،غَت َّ
نص ّْ
نص كصفي توجيهي
اؼبفكرة ٌ
ٌ

x
d'établissement

نص ّْ
نص كصفي توجيهي
اؼبفكرة ٌ
ٌ
نص الرؤية
ليس
ك
ٌ

اؼبشركع الًتبوم مطبوع كموجود يف
معمم
مكتب اؼبديرة ،كغَت َّ
نص ّْ
نص كصفي توجيهي
اؼبفكرة ٌ
ٌ

x
d'établissement

المالةظات

غَت متوفّْر
يعتمدىا قسم الركضات فقط
كدببادرة فرديَّة

يتغَت حبسب القسم :أسبوعي مع
َّ
اؼبعلّْمة يف الركضات ،كمرتُت شهرينا
يف األقساـ األخرل

الملحق رقم  11من المرةلة الثانية للبحث:
المعايير ومصادرىا
المصادر

المعايير
وثائق

أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
كتفوقهم.
 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة ،كرسالة منفتحة ،كأىداؼ عمليَّة ؿبدَّدة تسهم يف قباح تبلميذىا ُّ
 -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة كتربويَّة تقوـ على التعاكف كالتنظيم كالتنسيق

التفهم.
ك ُّ

تسهل التواصل بُت األفراد كاألقساـ ،كتنظّْم عملهم اعبماعي.
 -3للمدرسة رؤية قابلة للتطبيق كمعلنة للجميع ّْ

مقابالت

ّْ
اؼبفكرة

مقابلة مع
اؼبديرة

ّْ
اؼبفكرة

مقابلة صباعية
للمسوكالت
كىيئة التنسيق

ّْ
اؼبفكرة

ربوؿ اؼبدرسة بيئتها إُف بيئة حياة إجتماعيَّة آمنة ،يسودىا جو إهبايب من االستقرار كاألماف النفسي
ّْ -4
كتسهل عمليَّة
كاعبسدم كاالجتماعي ،كتوفّْر للتبلميذ بيئة تعليميَّة ؿبفّْزة تراعي مستويات االختبلؼ لديهمّْ ،
التعاكف كاؼبساندة كالدعم من زمبلئهم كمن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة فيها.

مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ

* حضور
إجتماعات
التنسيق
* حضور
مقاببلت
األىل

بالتفهم كالثقة كاإلنتماء كالرعاية كاؼبهنيَّة
 -6يعمل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاألىل جبو عائلي يتميَّز ُّ
التطور.
كالتفاىم كالتعاكف كالتنظيم ّْ
يودم إُف قباح العمل الًتبوم كاستمرار ُّ
مقابلة أفراد
من اؽبيئة
التعليميَّة
كاإلداريَّة
كالتبلميذ

ؾبهزة لتحقيقو.
دبكونااها مع النجاح كىي َّ
 -7تتآلف بيئة اؼبدرسة ّْ

مقاببلت مع
أفراد
اؽبيئة التعليميَّة

كالعمل الفريقي كمفهوـ اؼبشاركة يف القيادة.

وبوؿ األفراد الرؤية كاألىداؼ إُف عمليَّات كإجرائيَّات تربويَّة كتعليميَّة شاملة.
ّْ -12
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معاينة ميدانيَّة
للتجهيزات
مشاىدة
خبلؿ
االسًتاحة

كحب الوطن كقبوؿ اآلخر اؼبختلف،
َّ -8
قيما كاضحة تشمل :احملبة كاغبريَّة كالعدالة كالبلعنف ٌ
تتبٌت اؼبدرسة ن
كالتطلُّب ،كااللتزاـ ّٔا كوسيلة للتواصل كالتعاكف يف اؼبدرسة كيف آّتمع.
تتبٌت اؼبدرسة معايَت "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" كتطبّْق مبادئو اليت تقوـ على مهارات التواصل كالدعم كالتعاكف
َّ -9

 -11ربدّْد اؼبدرسة أىدافها مسب نقا كتضع آليات عمل ككسائل ناجعة لتحقيقها تتكيَّف مع اؼبتغيَّْتات.

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ
حضور
إجتماعات
األقساـ

معا ،ك ُّ
التفكر ،كاؼبشاركة ،كاالكتشاؼ ،كالتعلُّم.
 -5يف اؼبدرسة مناخ داعم ّْ
يشجع األفراد على التواصل ن

 -10تعتمد اؼبدرسة معايَت تعليميَّة مستوحاة من اؼبعايَت الًتبويَّة العاؼبيَّة ،تنسجم مع كاقعها ،كتكوف شاملة
ككاضحة كقابلة للتعديل.

مشاىدة

غَت متوفّْر
ؿباضر إجتماعات
التنسيق
*دفاتر ربضَت
الدركس
* La
Programation
annuelle,
trimestrielle,
hebdomadaire

كبالتصرؼ حبسب معايَت سلوكيَّة
 -13تلتزـ صبيع اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ بتطبيق النظاـ الداخلي
ُّ
كاضحة كؿبدَّدة كمعلومة.

* النظاـ الدخلي
* دليل التلميذ

غبل اؼبشكبلت كربسُت أكضاع التبلميذ األكاديبيَّة.
 -14تأخذ اإلدارة بآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىلّْ ،

استمارة مقاببلت
األىل

مقاببلت
لؤلفراد

مشاىدة
ميدانيَّة
حضور
مقاببلت
األىل

ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
مقابلة مع
أحد
أفراد اؽبيئة
اإلداريَّة

كتطور السياسات اؼبرتبطة برؤيتها كرسالتها كحاجااها التطويريَّة ،كتضع اػبطط
 -1للمدرسة ىيئة إداريَّة تدرس ّْ
كتوجو جهود األفراد كبو التحسُت اؼبستمر ،كتتَّخذ
االسًتاتيجيَّة العمليَّة اؼببلئمة ،كترسم األىداؼ اؼبرجوةّْ ،
اؼبوسسة.
مبو َّ
القرارات اؼبناسبة لتفعيل أداء التبلميذ ك ٌ

 -2يضم آّلس اإلدارم يف اؼبدرسة ،مدير(ة) اؼبدرسة ،كمسوكِف(ات) األقساـ ،كاؼبرشد(ة)
اؼبنسقُت كاؼبنسقات ،كعن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،كالدائرة اؼباليَّة ،كعن الصيانة،
الًتبوم(ة) كفبثلُت عن ّْ
كعبنة األىل ،كعن اؼبوظَّفُت ،كعن رابطة القدامى كأصدقاء اؼبدرسة ،كلكل منهم دكره اػباص كالواضح ،يشارؾ
حبسب موقعو ،يف صنع القرار.

مقابلة مع
اؼبديرة

متخصص ينظّْم اؼبوارد البشريَّة كفق سياسات إداريَّة علميَّة.
 -3يف اؼبدرسة فريق
ّْ

غَت متوفّْر

 -4تعتمد دائرة اؼبوارد البشريَّة صبلة مفاىيم علميَّة ،كأسس إجتماعيَّة كإنسانيَّة متكاملة ،كمعايَت تربويَّة كإداريَّة
كاضحة مكتوبة كمعلنة تعتمدىا يف قبوؿ اؼبرشحُت اعبدد للعمل الًتبوم أك للصرؼ من الوظيفة ترتكز على
األىليَّة كالكفاءة.

غَت متوفّْر

لكل العاملُت باؼبدرسة تصف بوضوح كاجبات اؼبكلػَّفُت ّٔا ،كتعكس
 -5توجد توصيفات كظيفيَّة مكتوبة ّْ
مفهوـ التشارؾ بُت األفراد.

غَت متوفّْر
مقابلة أفراد
من اؽبيئة
اإلداريَّة

 -6تتوزَّع اؼبهاـ اإلداريَّة كالصبلحيَّات حبسب االختصاصات كاألدكار كتتكامل يف ما بينها.

مقابلة أفراد
من اؽبيئة
التعليميَّة
كاإلداريَّة

 -7تفويض الصبلحيَّات كاألدكار كسبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم كاضح كمعلوـ من اعبميع.
يتجسد التنظيم اإلدارم العاـ الواضح اؼبعاَف يف النظاـ الداخلي الذم وبدّْد مهاـ الفريق اإلدارم كالًتبوم
َّ -8
بدقَّة كيظهر أدكارىم اؼبتكاملة.
 -9يضع أفراد آّلس اإلدارم اػبطط كالسياسات الًتبويَّة ،كينفّْذ اإلجراءات اإلداريَّة اؼبقًتحة لتطبيق اػبطط،
كيتابع تنفيذ القرارات ،كيقيّْم إمكانيَّات اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة ،كالتبلميذ ،كاؼبناىج ،كأداء اؽبيئات ،كالتقارير
الفصليَّة كالسنويَّة.
 -10تيدرس اػبطة االسًتاتيجيَّة السنويَّة (اؼبشركع اؼبدرسي) يف آّلس اإلدارم ،كتيػتَّخذ القرارات اؼبرتبطة
بتنفيذىا ،كتقيَّم يف هناية العاـ الدراسي لتطويرىا كإلعادة تصويب أىدافها.

كثائق
ؿباضر إجتماعات
آّلس اإلدارم

غَت متوفّْر

كل اغباجات
 -11تضع اؼبدرسة خطة ماليَّة َّ
مفصلة تنسجم مع رؤيتها الًتبويَّة كخطَّتها االسًتاتيجيَّة ّْ
تومن َّ

كتنسق اؼبصركؼ كفق ميزانيَّة ماليَّة سنويَّة كاضحة تسهم بدعم كتطوير اؼبستول
األكاديبيَّة كاللوجستيَّة اؼبطلوبة ّْ
األكاديبي كالًتبوم كاللوجسيت.
أمورا تفصيليَّة تتعلَّق بسبلمة التبلميذ (معايَت السبلمة يف الباصات)،
 -12تلحظ اػبطة اؼباليَّة ن

الصحي يف الكافيًتيا) ،كتطويرىم الرياضي (نوادم رياضيَّة ،كمسبح.)...
كبصحتهم اعبسديَّة كالغذائيَّة (الغذاء
َّ
ّْ

 -13تلحظ اػبطة اؼباليَّة اغبسومات اؼبفركضة بالًتابط مع كاقع اؼبدرسة التمويلي كاإلنفاقي ككضع األىل
االقتصادم.
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مقابلة مع
اؼبديرة

مقابلة مع
اؼبسوكلة
اؼباليَّة

غَت متوفّْر
اؼبيزانيَّة السنويَّة

مقابلة مع
اؼبديرة

 -14توفّْر سياسات ماليَّة كآليات مبلئمة للتطوير على خلفيَّة منافسة "السوؽ الًتبوم" إلنتاج تعليم كتربية

جبودة عالية.

اؼبيزانيَّة السنويَّة

مقابلة أفراد
من اؽبيئة
التعليميَّة
كاإلداريَّة

 -15تعتمد اإلدارة اآلليات كالوسائل الضركريَّة لتكتشف نقاط القوة لدل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كنقاط
اؼبوسسة كربسُت أداء التبلميذ.
مبو َّ
الضعفّْ ،
كتوجو اعبهود من خبلؿ دكرات تدريبيَّة تيسهم يف ٌ
باؼبقررات كيسهر على
 -16يوزّْع آّلس اػبطة على أفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة ،كيراقب مدل اإللتزاـ َّ
تنفيذىا ضمن اؼبهل احملدَّدة.
توحد اإلدارة ،بالتعاكف مع أعضاء اؽبيئة التعليميَّة ،األىداؼ اؼبنبثقة من الرؤية كالتخطيط االسًتاتيجي
ّْ -17
لتسهيل عمليَّة تطبيق اعبودة.

غَت متوفّْر
ؿباضر إجتماعات
آّلس اإلدارم
مقابلة أفراد
من اؽبيئة
التعليميَّة
كاإلداريَّة

كيسهل التعاكف بُت األفراد كيفسح ؽبم يف آّاؿ للمشاركة بالقرارات.
يشجع ؾبلس اإلدارة اؼببادراتّْ ،
ّْ -18
ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة
 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم الفرديَّة كطاقااهم اػباصة.
أف ٌ

مقابلة مع
اؼبديرة

برامج االستلحاؽ
كاإلدماج

 -2التبلميذ ىم ؿبور كىدؼ كأساس العمليَّة التعليميَّة كالتعلُّميَّة ،ىم مشركع تثقُّف مستمر ؼبدل اغبياة،
دبكونااها حوؿ شخصهم كحوؿ تعلُّمهم ،كىي خبدمة
تعاملهم اؼبدرسة كإنساف ذم قيمة ّْ
حبد ذاتو ،كتدكر ّْ
قباحهم.

مقابلة أفراد
من اؽبيئة
التعليميَّة
كاإلداريَّة
كالتبلميذ

لكل التبلميذ ،من خبلؿ االنتباه للقواسم اؼبشًتكة كالفركقات
 -3تدعم اؼبدرسة حق التعلػُّم ّْ
الشخصيَّة كاإلختبلفات الفرديَّة.

مقابلة صباعيَّة
للتبلميذ

لكل التبلميذ كتومن َّ
كل من يطأ عتبة بأّا
أف بإمكاهنم التعلُّم ،لذلك تستقبل َّ
 -4تدعم اؼبدرسة حق التعلُّم ّْ
كتومن ؽبم اػبدمات الًتبويَّة كالتعليميَّة
باختبلؼ حاجااهم (اإلعاقات اعبسديَّة كاغباجات التعليميَّة اػباصة)ّْ ،

مقابلة صباعيَّة
للتبلميذ اعبدد

مبوىم اؼبتكامل ،كتعمل على قباحهم فردينا كصباعينا كتلحظ الفركقات الفرديَّة
كالثقافيَّة كاللوجستيَّة اليت تسهم يف ّْ
لديهم.

كل الفرص
تنمي اؼبنهجيَّة اؼبعتمدة اؼبسوكليَّة الذاتيَّة لدل التبلميذ كربثَّهم للقياـ بواجبهم كاالستفادة من ّْ
ٌ -5
اؼبتاحة ؽبم للنجاح.
بث لديهم الرغبة يف التعلُّم لتصَت العمليَّة الًتبويَّة
كتطور ذكاءات التبلميذ اؼبختلفة ،كت ُّ
 -6ربفّْز ّْ

مقابلة صباعيَّة
للتبلميذ
مقابلة صباعيَّة
للتبلميذ

متعة كإفادة ؽبم.

 -7تعمل اؼبدرسة خبططها الًتبويَّة كاألكاديبيَّة على تطوير مهارات التبلميذ ،أفر نادا كصباعات من خبلؿ:
أ) اػبطط الًتبويَّة اليت تراعي الفركقات الشخصيَّة كاإلمكانات كالقدرات لديهم،
اؼبتنوعة كالشاملة،
مبوىم ّْ
ب) كطرائق التعلُّم كالتعليم اؼببلئمة غباجات ّْ
تنمي األبعاد الفكريَّة كاإلنسانيَّة كالركحيَّة كاعبسديَّة لديهم.
ج) أنشطة داعمة كأعماؿ صباعيَّة ّْ

*دفاتر ربضَت
الدركس
* La
Programation
annuelle,
trimestrielle,
hebdomadaire

كتطور
ّْ -8
كل اإلمكانيَّات اؼبوجودة يف أعضاء ىيئااها (اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُت) ّْ
تسخر اؼبدرسة َّ
مبو التبلميذ الشامل بالتعاكف مع األىل.
قدرااهم اؼبهنيَّة ػبدمة ٌ
اؼبتخصص ،من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كاألكاديبيَّة كالًتبويَّة كالصحيَّة كالنفسيَّة
 -9يتعاكف فريق العمل
ّْ
كاإلجتماعيَّة كالركحيَّة ،لدرس حاالت التبلميذ اػباصة كإرشادىم أكاديبينا كاجتماعيِّا كسلوكينا كنفسينا كركحينا
كصحينا ،كيعمل معهم كفق برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة غباالاهم ،كيطلع األىل على طبيعة مساعدة أكالدىم،
كيدرّٔم عليها كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة لديهم.
ّْ
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مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

* ملفات التبلميذ
اػباصة
* برامج
االستلحاؽ
كاإلدماج

مقابلة صباعيَّة
للتبلميذ

مشاىدة صفيَّة

مقابلة أفراد
من اؽبيئة
التعليميَّة
كاإلداريَّة

حضور
مقاببلت
األىل

مقابلة مع
األفراد

حضور
مقاببلت
األىل

مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ

تعليما نوعيِّا يليب حاجااهم التعليميَّة
 -10توفّْر القيادة التجهيزات اللوجستيَّة كاألكاديبيَّة اليت تقدّْـ للتبلميذ ن
اػباصة ،كتربية جيّْدة ربقّْق ؽبم األىداؼ الًتبويَّة العامة.

زيارة ميدانيَّة

د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

متطور كمتحرؾ يتأقلم مع الضركرات العلميَّة كاغباجات الًتبويَّة
 -1تدعم اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي دبنهاج تربوم ّْ
كالتحسينات التكنولوجيَّة اؽبادفة.
مبو التبلميذ العقلي كالنفسي كاعبسدم
 -2تعتمد اؼبدرسة
منهاجا ّْ
ن
متنوعنا تربوينا كتعليمينا كتثقيفينا كفنينا وبفّْز ٌ
كتطورىم.
كالركحي كاالجتماعي كيسهم يف تعلُّمهم ُّ
 -3ينقسم اؼبنهاج اؼبعتمد إُف قسمُت :أ -ثقافة اؼبادة التعليميَّة :كىي توظيف مادة التدريس يف إنتاج ثقافة
أدبيَّة كإجتماعيَّة عمليَّة كتطبيقيَّة تتعدل حدكد اؼبنهاج النظرم ،كتساعد على تنمية الذكاء كاؼببلحظة كالتحليل.

نمو الفكرم كاعبسدم،
ب -ثقافة اؼبواد الرديفة :كالرياضة مثبلن ،اليت تسهم يف إنتاج التوازف النفسي للتبلميذ كال ٌ
فرصا الكتشاؼ اؼبواىب.
كتوفّْر ن
نمو التبلميذ األكاديبي ،كقدرات ضركريَّة لتكامل شخصيَّتهم
 -4تلحظ مواد اؼبنهاج مهارات أساسيَّة ل ٌ
اإلنسانيَّة.
 -5ترسم اؼبدرسة خطة تربويَّة تعليميَّة تعمل على تنظيم صبيع مواد اؼبنهاج ،كعلى تكامل عناصره كتربط ؿبتول
مواده حباجات التبلميذ ككاقعهم األكاديبي كاىتمامااهم اغبياتيَّة كاالجتماعيَّة.
كتومن ؽبم النجاح يف اإلمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.
 -6اهدؼ اػبطة الًتبويَّة كتساعد التبلميذ ّْ
اؼبرجوة من
 -7تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة تربويَّة كمنهجيَّة تعكس التوقُّعات َّ
تدرجهم يف الصفوؼ.
كل مراحل ُّ
التبلميذ يف ّْ

اؼبتغَتات السريعة كاالذباىات العاؼبيَّة ،فتحدّْد منخبلؽبا أىداؼ
 -8تلحظ اػبطة الًتبويَّة التفاعل العلمي مع ّْ
اؼبنهاج ،كتستعمل الطرائق كالوسائل كاألنشطة الداعمة لتحقيقها كتقيمها.
بكل أبعاده.
 -9تلحظ اػبطة طرائق تقومي كاضحة كشاملة للمنهاج ّْ

* La
Programation
annuelle,
trimestrielle,

اؼبنهاج التعليمي
كالتثقيفي
* La
Programation

annuelle,
trimestrielle

مقابلة أفراد
من اؽبيئة
التعليميَّة
كاإلداريَّة

نص اؼبنهاج الرظبي
ٌ

Programation

annuelle,
trimestrielle
سلَّم األىداؼ
كاؼبهارات
اؼبطلوب ربقيقها
اؼبنهاج التعليمي
كالتثقيفي
نتائج االمتحانات
اؼبنهاج التعليمي
كالتثقيفي
سلَّم األىداؼ
كاؼبهارات اؼبطلوب
ربقيقها

مشاىدة صفيَّة

نظاـ التقييم

 -10ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة كالتكنولوجيا ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع اػبطط الًتبويَّة
اؼبقرر ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة لتليب حاجات التبلميذ التعلُّميَّة .كتعكس
اؼبعتمدة ،كتتبلءـ كلُّها مع اؼبنهاج َّ
موحدة.
يتم ذلك كفق معايَت تربويَّة كاضحة َّ
طريقة اختيار الكتب التعاكف كالتتابع بُت اؼبراحل كاألقساـ ،ك ُّ

الئحة اؼبعايَت
العتمدة
يف إختيار الكتب

مقابلة مع
الذم ىبتار
الكتب

كتطور أجهزاها (كومبيوترWhite Board /Active ،
 -11تستعمل اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة ّْ
 )Boardلتنمية مهارات اإلبداع كاالبتكار لدل التبلميذ ،كتتبلءـ مع اؼبنهاج الرظبي اؼبعتمد كتسهم يف ربقيق
أىدافو كتوقُّعاتو ،كتتكامل معو.

مشاىدة
ميدانيَّة

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

دفاتر ربضَت
الدركس

متنوعة كناشطة.
 -1تطبّْق اؼبدرسة طرائق تدريس ّْ

مقاببلت
صباعيَّة ألفراد
من اؽبيئة
التعليميَّة

كتتطور دبا يتبلءـ مع حاجات التبلميذ كخصوصيَّااهم.
 -2تتعدَّؿ الطرائق َّ
كتفوقهم كقباحهم يف اغبياة كليس فقط يف
 -3ربقّْق الطرائق األىداؼ األساسيَّة :تعلُّم التبلميذ ُّ
االمتحانات الرظبيَّة.
حب التعلُّم كاالكتشاؼ.
ّْ -4
تفعل اؼبدرسة العمل اؼبختربم الذم وبفّْز لدل التبلميذ َّ
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نتائج االمتحانات

مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ
مقاببلت
صباعيَّة

زيارة ميدانيَّة

للتبلميذ

 -5تستفيد اؼبدرسة من نتائج األحباث كالتقارير كاػبربات اؼبنشورة يف ىذا آّاؿ عرب اإلعبلـ كاإلنًتنت لتطوير
كسائل التدريس لديها.
كتوجو التعلُّم
 -6تعتمد طرائق التدريس مبادئ النظريَّة "االجتماعيَّة البنائيَّة" ،فتنظّْم األىداؼ ّْ
لتسهل ربقيقهاّْ ،
كتشجع التعلُّم من األخطاء ،كاالكتشاؼ ،كتتكامل
من خبلؿ إدخاؿ حاالت كاقعيَّة إُف عاَف الصف،
ّْ

غَت متوفّْر
مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

 -7تراعي طرائق التدريس فركقات التبلميذ الفرديَّة ،كتكشف قدرااهم كتليب حاجااهم الفرديَّة كاعبماعيَّة.

مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

مبوىم
 -8ربث طرائق التدريس التبلميذ على ربقيق اؼبهارات اليت تسمح لكثَت منهم ُّ
بالتفوؽ ،كتعمل على ّْ
حبسب إمكانااهم ،كتراعي االختبلفات الفرديَّة ،كتعتمد اؼبساكاة كاإلنصاؼ.

مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

اؼبعلومات لبناء اؼبعرفة ،بذلك ىبرج اؼبتعلّْم(ة) من التقوقع الذايت إُف العمل اعبماعي.

كتطور
تطور الطرائق إمكانات التبلميذ الفرديَّة كقدرااهم األكاديبيَّة ،كربثُّهم على اؼبشاركة يف عمليَّة التعلُّم ّْ
ّْ -9
لديهم مسوكليَّة تعلُّمهم الذايت ،كتساعدىم على تطبيق مهارات التقييم الذايت اؼبستمر.
تدرب الطرائق الناشطة التبلميذ على اعتماد البحث يف التعلُّم الفردم كاعبماعي كمشاركة آّموعة
ّْ -10
باالكتشافات اعبديدة.

دفًت ربضَت
الدركس

دفًت ربضَت
الدركس

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

األحباث

كتفعل دكرىم الناشط يف عمليَّة التعلػُّم الفردم كاعبماعي ،كاالشًتاؾ
 -11ربفّْز طرائق التدريس تفاعل التبلميذ ّْ
يف شرح الدرس ،كتوفر ؽبم فرص الدعم لبلستكشاؼ كلتطبيق اؼبهارات العقليػَّة كاالجتماعيَّة كاألكاديبيَّة
اؼبطلوبة.

مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ

كل كسائل اإليضاح التعليميَّة كمستندات عديدة كلوازـ مطلوبة تتناسب كحاجة التبلميذ
 -12توفّْر اؼبدرسة ٌ
كتسهل عمليَّيت التعليم كالتعلُّم (من ىذه الوسائل :دليل اؼبعلّْم ،كمراجع جديدة تتناكؿ ؿباكر حديثة كمواضيع
ّْ
مهمة ،كاألقراص َّ
اؼبتنوعة ،كاؼبعارض الفنيَّة كالعلميَّة كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة كاؼبختربات )...كتسهر على
اؼبدؾبة ّْ
التطبيق.

دليل اؼبعلّْم يف
كافة اؼبواد

مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ

متخصصة كمثقَّفة كخبَتة كمطَّلعة على جديد مهنتها ،كقادرة على تطبيق
 -13زبتار اؼبدرسة ىيئة تعليميَّة
ّْ
كل
مشوقة تراعي ُّ
اؼبتنوعة إلقباح عمليَّة التعليم ،كاعتماد أساليب ّْ
طرائق التدريس اغبديثة الناشطة ك ّْ
التطور لدل ٌ
كربررىم من التلقُت كاغبفظ غيبنا.
التبلميذّْ ،

السَتة الذاتيَّة ألفراد
اؽبيئة التعليميَّة

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

لوائح التبلميذ

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

ُّ -14
ربد اؼبدرسة من عدد التبلميذ يف الصفوؼ دبا يتناسب كتطبيق طرائق التدريس الناشطة.

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ
* زيارة ميدانيَّة
للمكتبة
كللمختربات
مشاىدة
أفبلـ اؼبعارض
(األرشيف)

كيشجعوف
 -15يتَّخذ أفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة اإلجراءات البلزمة كيوفّْركف الظركؼ للعمل الفريقي ّْ
التفاعل البنَّاء يف الصف.

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

 -16يتعامل أفراد اؽبيئة التعليميَّة مع التبلميذ حبسب اختبلفات مستواىم األكاديبي ،الذم يفرض اعتماد
متنوعة كمناسبة ؽبذا االختبلؼ.
طرائق تدريس ّْ

مشاىدات
صفيَّة يف
ـبتلف األقساـ

و-تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف

 -1تقيّْم إدارة اؼبدرسة صبيع النواحي كفق معايَت كاضحة.

استمارات التقييم

دبكونااها البشريَّة كالتنظيميَّة كالتبلميذ
كل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاؼبمارسات اإلداريَّة ّْ
 -2يطاؿ نظاـ التقييم َّ
كالعناصر الًتبويَّة كفق مواصفات كاجبااهم اؼبنوطة بوظائفهم كمواقعهم.

* استمارات التقييم
كبرامج االمتحانات
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مقابلة
مسوكالت
األقساـ
كاؼبنسقُت

مقابلة
مسوكالت
األقساـ
كمنسقي اؼبواد
ّْ

اؼبتنوعة.
 -3تنتدب اؼبدرسة القيّْمُت على التقييم من ذكم اػبربة يف تطبيق كسائل التقييم ّْ
متنوع لقياس أداء اؼبتعلّْم
 -4ذبمع اؼبدرسة اؼبعلومات كربلّْلها بانتظاـ ،كفق نظاـ تقييمي ّْ
( ،)Summative & Diagnostique, Formativeكالتقييم الشفوم العاـ كاؼببلحظات يف
االجتماعات العامة كاؼبناقشات ،كالتقييم الشفوم اػباص يف لقاءات فرديَّة كذلك لتقييم األداء التعليمي
مبوىم ،من
كالسلوكي ،مستخدمة أدلة ملموسة قابلة للقياس دبا ىبص تعلُّم األفراد (أفراد اؽبيئات كالتبلميذ) ك ٌ
مصادر عديدة موثوقة كشرعيَّة.

ؿباضر
اإلجتماعات

مقابلة
مسوكالت
األقساـ
كمنسقي اؼبواد
ّْ

أيضا معايَت
 -5تشارؾ اللجنة الًتبويَّة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف كضع نظاـ تقيمي متكامل ،كربدّْد معهم ن
تقييم التبلميذ.

معايَت نظاـ التقييم

 -6يعتمد نظاـ التقييم خطة كاضحة كمتسلسلة اؼبراحل تكشف نقاط الضعف كالصعوبات ،كمكامن القوة،
تودم إُف كضع خطة عبلجيَّة ؿبدَّدة.
ّْ

برامج االستلحاؽ
كاإلدماج
كجدكؿ مقاببلت
األىل

مقابلة
مسوكالت
األقساـ
كمنسقي اؼبواد
ّْ

اؼبتنوعة لتوجيو
ُّ -7
يتم إعداد كتنفيذ خطة ربسُت مبنيَّة على الدالئل كالنتائج اؼبستخلصة من طرائق التقييم ّْ
جهود التحسُت اؼبستمر كالتطوير اؼبستداـ.

دفًت العبلمات
كبرامج االستلحاؽ

 -8يرتبط نظاـ التقييم بربامج دعم على كافة اؼبستويات ،كبربامج عبلجيَّة مبتكرة كجديدة ،تعمل على ربسُت
األداء كتطويرىا خاصة للذين يعانوف من صعوبات يف التعلُّم ،كما ُّ
اؼبتفوقُت.
أيضا برامج رائدة لرعاية ّْ
كيعد ن

برامج االستلحاؽ
كاإلدماج
كالتطوير اؼبهٍت

مقاببلت
صباعيَّة مع
التبلميذ

معايَت نظاـ التقييم

مقابلة مع أفراد
اؽبيئة التعليميَّة
كىيئة التنسيق

الئحة اؼبهارات
اؼبتقاطعة

مقابلة مع أفراد
اؽبيئة التعليميَّة

 -11يرتبط نظاـ التقييم بربنامج ربفيزم يدفع أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة إُف ربسُت أدائهم.

برامج التطوير اؼبهٍت

مقابلة مع أفراد
اؽبيئة التعليميَّة
كىيئة التنسيق

 -12تقيّْم إدارة اؼبدرسة الربامج التعليميَّة ،كطرائق التدريس باستمرار.

استمارات التقييم

التنوع كالتواصل،
 -9يرتكز التقييم على التطوير كدعم القدرات لدل األفراد ،كيقوـ على :الوضوح كالصدؽ ك ُّ
كمعايَته معلنة للجميع ،كيرتبط برسم خطط التحسُت كالتطوير إرتباطنا كثي نقا.

أيضا اؼبهارات
 -10يرتكز نظاـ تقييم التبلميذ ،ليس فقط ،على نتائج االختبارات كاالمتحانات ،بل يشتمل ن
اؼبتقاطعة لديهم.

ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة

 -1تتبٌت اؼبدرسة كتطبّْق مفهوـ القيادة التعليميَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة فتتشارؾ مع أفراد اؽبيئات العاملة
فيها يف التخطيط كالتنظيم كالتطوير كصنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل الًتبوم.
 -2تومن اؼبدرسة َّ
كل شخص فيها قائد يف موقعو ،كتطبّْق ىذا اؼبفهوـ.
أف ٌ
 -3تتمثَّل القيادة اؼبشًتكة يف إقامة العبلقات اإلنسانيَّة الطيّْبة ،بُت القيادة كاؼبرؤكسُت؛ فهي مسوكلة معهم
كفعاؿ،
كليس عنهم ،كعبلقااهم مبنيَّة على التفاعل مع األحداث كيف ما بينهم بثقة متبادلة ،كتواصل مستمر َّ
أيضا على توزيع اؼبهاـ على اآلخرين حبسب كفاءاهم.
كتقوـ ن

 -4تستفيد القيادة من التقارير اؼبنشورة كالدراسات العلميَّة اغبديثة حوؿ كيفيَّة إدارة اؼبدرسة كتنظيم العمل فيها
كتطبّْقها حبسب حاجة ؾبتمعها اؼبدرسي.
 -5تعمل القيادة على توفَت جو يتميَّز بركح التعاكف كاؼبسوكليَّة بُت القيادة كاألفراد ،كيسودىا الفرح كالراحة
كاالطمئناف كاالحًتاـ اؼبتبادؿ كاؼبهنيَّة يف العمل.
كتشجع اؼببادرات كالعمل
 -6تعتمد اؼبدرسة مبدأ التشاكر يف القيادة كمبط االستشارة ،كتتَّسم باؼبركنةّْ ،
كتعزز تنشئة األفراد على التعاكنيَّة.
اعبماعي ،كتدعم ثقافة اؼبشاركةّْ ،
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غَت متوفّْر
غَت متوفّْر
غَت متوفّْر

غَت متوفّْر
مقابلة أفراد
من اؽبيئة
التعليميَّة
كاإلداريَّة
مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

حضور
إجتماع
آّلس اإلدارم
حضور
إجتماع
آّلس اإلدارم

كتشجع التعاكف
كتنسق جهودىم
ّْ
 -7ذبمع القيادة أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ضمن فريق عمل متكاملّْ ،
دبكونااها.
معا ،كتطوير اؼبدرسة ّْ
بينهم كالتضامن دبا يسهل ربقيق األىداؼ ن

كل حبسب موقعو ،السياسات الًتبويَّة كالربامج
 -8ربدّْد القيادة بالتعاكف مع أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ،ه
التعليميَّة.

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

التوصيات الصادرة
عن اجتماعات
آّلس اإلدارم

بعضا من سلطتها للمرؤكسُت دبا يتناسب كمسوكليَّااهم اؼبمنوحة
 -9تعتمد اؼبدرسة البلمركزيَّة يف القيادة ّْ
كتفوض ن
ؽبم.

دليل التوصيف
الوظيفي
اؽبيكل التنظيمي
البشرم

 -10تتوزَّع السلطة كفق دليل توصيف كظيفي ( )description Jobمطبوع كموزَّع على صبيع األفراد يف
اؼبدرسة.

دليل التوصيف
الوظيفي
اؽبيكل التنظيمي
البشرم

كل من موقعو ،يف قيادة العمليَّة الًتبويَّة
 -11تتوزَّع سلطة القيادة على مستويات عديدة ،كيشارؾ األفرادّّ ،
كتطويرىا (.)Active agent

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

فرصا ليصبحوا قادة يف مواقعهم اػباصة ،يتَّخذكف القرارات اؼبناسبة ،كوبدّْدكف
 -12يناؿ األفراد يف اؼبدرسة ن
كل حبسب كفاءتو كخرباتو ،كيلتزموف بتنفيذىا كتقييمها.
اإلجراءات اؼببلئمة ه

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

كتفهم مشكبلتو كربليلها ككضع اغبلوؿ
 -13تشارؾ أفراد اؽبيئات القيادة يف إدارة العمل الًتبوم كذبديده ُّ
اؼبناسبة إلصبلحها.

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

 -14ييعطى األفراد فرصة يف تنمية مهارااهم القياديَّة من خبلؿ تبادؿ األدكار كاؼبسوكليَّات ،كإبداء الرأم دكف
خوؼ ،كاقًتاح البدائل ،كاؼبشاركة يف صنع القرارات ،كالنقد البنَّاء ،كأخذ اؼببادرات لتحقيق النجاح.
اؼبختصة ،كرابطة
 -15تتعاكف اإلدارة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كىيئة التنسيق ،كالنظَّار ،كاألىل كاللجاف
َّ

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

القدامى ،كفعاليَّات آّتمع ،كلّّ حبسب إختصاصو كموقعو ،ككفق حاجات التطوير ،كيتشاركوف اػبربات
دبكونااها.
كاالستشارات ،كوبملوف على عاتقهم مسوكليَّة تطوير اؼبدرسة ّْ

 -16للقيادة اؼبدرسيَّة دكر تعليمي ( )Instructional Leadershipفاعل يف قيادة العمليَّة التعليميَّة
كتوفَت الظركؼ اؼببلئمة لنجاحها.

مقابلة مع
كأعضاء آّلس
اإلدارم

دبكونااها كمواردىا التعلُّم اؼبستداـ لدل صبيع األفراد كتنشر بينهم ثقافة التعلُّم اؼبستمر.
 -17ربفّْز إدارة اؼبدرسة ّْ

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

دبكونااها
ّْ -18
التدرب على ُّ
تشجع القيادة تطوير الذات اؼبستمر ،ك ُّ
مبو اؼبدرسة ّْ
ربمل اؼبسوكليَّة الذاتيَّة يف ٌ
للوصوؿ إُف التطوير كالنجاح ،كالعمل على تثبيتو.

برامج التطوير اؼبهٍت

كتسهل االلتحاؽ بالدكرات التدريبيَّة
تشجع القيادة ،بشكل متواصل ،تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ّْ
ّْ -19
خارج اؼبدرسة كداخلها.

برامج التطوير اؼبهٍت

 -20للقيادة يف اؼبدرسة دكر اؼبشرؼ الًتبوم كاؼبقيّْم ،يشتمل عملها على تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة،
كالسهر على تنفيذ اؼبناىج كالربامج الًتبويَّة ،كسبكُت التبلميذ من النجاح ،كذبهيز البناء كملحقاتو دبا ىبدـ
التطوير.

برامج التطوير اؼبهٍت

غبث جهود التطوير اؼبستمر فيها.
 -21للمدرسة نظاـ لئلشراؼ يتَّفق مع رسالتها كمع مفهوـ التعاكف كالدعم ّْ

غَت متوفّْر

أحكاما سريعة كهنائيَّة قبل درسها ،بل تبتكر كسائل اؼبساعدة
 -22تعتمد القيادة سياسة الدعم فبل تصدر
ن
لتخطي اؼبصاعب كاؼبشاكل الفرديَّة كاعبماعيَّة.
 -23يراجع نظاـ اإلشراؼ األىداؼ دكرينا هبدّْدىا َّ
كوبث جهود التطوير اؼبستمر فيها،
كيتأكد من ربقيقهاُّ ،
كيومن برامج التحسُت.
ّْ

التطور لديهم.
 -24تراقب القيادة عن قرب أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ لتدعم جهود ُّ
ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
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مقابلة مع
كأعضاء آّلس
اإلدارم

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة
مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة
مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

 -1تتبٌت قيادة اؼبدرسة مفهوـ سبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم.
ّْ -2
كربوؿ أفرادىا إُف خرباء يف
سبكن قيادة اؼبدرسة اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة من مواكبة ّْ
اؼبتغَتات ك ُّ
التطورات ّْ
ؾباؿ عملهم.

برامج التطوير اؼبهٍت

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

كتشجع اؼببادرات الفرديَّة ،كتكافئ اإلقبازات ،فيشعر األفراد
 -3تومن قيادة اؼبدرسة بالقدرات الشخصيَّة ّْ
بانتمائهم للمدرسة كبأنبيَّة كجودىم فيها ،كبقيمة مسانبتهم يف العمل الًتبوم فيهتموف بأمانة بالعمل اؼبوكل
إليهم فيستمر النجاح.
تتعرؼ قيادة اؼبدرسة إُف عناصر القوة كالكفاءة اؼبوجودة لدل أعضائها كتثق بإمكانااهم كتستفيد منها
َّ -4
لتطور قدرااهم.
ّْ

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

 -5يعكس اؽبيكل التنظيمي البشرم كدليل التوصيف الوظيفي شبكة التعاكف القائمة بُت األفراد يف اؼبدرسة،
كيكوف تعلُّم التبلميذ ؿبور ىذا التعاكف.

دليل التوصيف
الوظيفي
اؽبيكل التنظيمي
البشرم

 -6للمدرسة الئحة تنظيميَّة مكتوبة ربدّْد مواقع األفراد فيها كتكامل أدكارىم ،كتظهر العبلقات اليت تربطهم
ببعض ،كترسم مستويات السلطة ،كاؼبسوكليَّات اليت تدعم التطوير فيها.

دليل التوصيف
الوظيفي
اؽبيكل التنظيمي
البشرم

يتم تعيُت كتوظيف كإهناء عمل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة بدقة كركيَّة كمهنيَّة ،ككفق معايَت أساسيَّة
ُّ -7
مدكنة مسب نقا يف سجل اؼبدرسة ،تعتمد مبدأ سبكُت األفراد كدعمهم كتطوير قدرااهم قبل ازباذ
تربويَّة كسياسات َّ
القرار بصرفهم.
تطور قيادة اؼبدرسة القدرات كتعتمد سياسة الدعم كالتعاكف كالتكامل بُت صبيع أفرادىا لبلوغ التوقُّعات
ّْ -8

مقابلة اؼبديرة

عقد العمل

مقابلة اؼبديرة

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

كاإلقبازات كاؼبعايَت اؼبطلوبة.

ط -تطوير مهني مستمر وتعلـُّم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي

كل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُت يف اؼبدرسة.
 -1يطاؿ برنامج التطوير اؼبهٍت ٌ
 -2ترتكز برامج التطوير اؼبهٍت على مبادئ نظريَّة تعلُّم الناضجُت ،كمبادئ التحفيز ،كمباذج التطوير اؼبهٍت

اؼبتطورة.
ّْ
 -3تستفيد برامج التطوير اؼبهٍت داخل اؼبدرسة من الكفاءات اؼبوجودة فيها.
 -4تنظّْم اؼبدرسة لقاءات كاجتماعات دراسيَّة ُّ
كتفكريَّة بُت أفراد اؽبيئات لتطوير اؼبهارات كربسُت األداء ،كزبتار
الدكرات التدريبيَّة اؼبناسبة ؽبذه اغباجات كفق جدكؿ زمٍت ؿبدَّد.
 -5يف اؼبدرسة سياسة تطوير مهٍت داعمة إلعداد أفراد اؽبيئات العاملة فيها ،كتدريبهم خارج اؼبدرسة كداخلها،
كلتحسُت أدائهم ،كي يقوموا بفعاليَّة ،باؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة كاإلداريَّة كالوظيفيَّة كلّْها.
 -6يهبمع أعضاء اؼبدرسة على مفهوـ التعلُّم اؼبستمر كيومنوف َّ
كل كاحد منهم متعلّْ هم باستمرار كيلتزموف
أف َّ

برامج التطوير اؼبهٍت

غَت متوفّْر
غَت متوفّْر
برامج التطوير اؼبهٍت

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

برامج التطوير اؼبهٍت

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة
مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

دببادئ تطبيقو.

كتشجعهم على التعلُّم اؼبستمر كالتطوير
تطور اؼبدرسة أفرادىا باستمرار علميِّا كثقافينا كمادينا كمعنويناّْ ،
ّْ -7
اؼبستداـ.

برامج التطوير اؼبهٍت

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

كل أفراد اؽبيئات العاملة فيها على اؼبشاركة يف الدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة كداخلها
ُّ -8
ربث اؼبدرسة َّ
التطور العلمي كالتكنولوجي ،كتلحظ الناحية اؼباديَّة ككلفة االشًتاؾ يف ىذه الدكرات.
لتحسُت أدائهم كمواكبة ُّ

برامج التطوير اؼبهٍت

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

كل جديد من خبلؿ اؼبشاركة يف ندكات كؿباضرات كمطالعات كنتائج كتقارير
 -9يواكب األفراد يف اؼبدرسة َّ
األحباث اؼبيدانيَّة ،كالدراسات الصادرة عن اعبامعات ،كمعاينة اإلنًتنت ،كيعملوف باستمرار على تطوير معارفهم
كمهارااهم حبسب كظيفتهم.
 -10يي ُّ
اؼبشرؼ/اؼبنسق(ة) خطة تدريبيَّة لتطوير اؼبستول الفكرم كالعلمي ألفراد اؽبيئة التعليميَّة.
عد
ّْ
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حضور
إجتماع
تنسيقي

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

برامج التطوير اؼبهٍت

حضور اجتماع
تنسيقي

اؼبنسق(ة) دكرات تدريبيَّة ،داخل اؼبدرسة ،تنطلق من اغباجات اػباصة كاعبماعيَّة ألفراد اؽبيئة
 -11ينظّْم ّْ

اؼبتنوعة ،كاستطبلع الرأم ،كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة) ،تعتمد
التعليميَّة (تستخلص من التقارير كاستمارات التقييم ّْ
مبدأ الدعم كاإلرشاد ،كحلقات دراسيَّة ربليليَّة ُّ
تفكريَّة للوقوؼ على اؼبصاعب اليت تواجههم خبلؿ عملهم
التعليمي ،فيتَّخذكف القرارات اؼبناسبة غبلّْها.
يتم بعدىا توظيفها بالشكل
اؼبنسق(ة) على ؿبتول الدكرات خارج اؼبدرسة كيقارهنا باغباجات ل ُّ
 -12يتطَّلع ّْ
اؼبناسب.

برامج التطوير اؼبهٍت

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

برامج التطوير اؼبهٍت

مقابلة ىيئة
التنسيق

 -13تلحظ اؼبدرسة الوقت الكايف الذم وبتاجو األفراد ُّ
كتسهل تطبيق عمليَّة التعلُّم كالتطوير
معاّْ ،
للتفكر ن
اؼبطلوبة منهم.

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

كل األفراد يف اؼبدرسة ،كىو السبيل إُف
 -14ينبثق التطوير اؼبهٍت من برنامج التقييم الدكرم الذم يطاؿ َّ
استمرار النجاح.

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

موةد
ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ

حضور
إجتماع آّلس
اإلدارم

 -1للمدرسة هنج تشاركي ملموس كمعركؼ يف ازباذ القرارات ،كدرس اؼبشكبلت.
مقابلة أفراد ىيئة

 -2تتكامل أدكار األفراد يف اؼبدرسة كتسود عبلقااهم الثقة كالصدؽ كاالنفتاح.

تعليميَّة كإداريَّة

يودم العمل التعاكين يف اؼبدرسة إُف اكتشاؼ مواىب األفراد كاستخدامها حيث تدعو اغباجة.
ٌ -3

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

اؼبوحدة ،كرسالتها كأىدافها
 -4يف اؼبدرسة مناخ تعاكين مناسب للعمل اعبماعي ،يقوداف رؤيتها َّ
اؼبشًتكة يف عمليَّة التعليم كالتعلػُّم.

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

يطور مهارات التواصل كاالنفتاح كاغبوار كاؼبناقشة كالتفكَت كتبادؿ
مبلئما ّْ
 -5توفّْر اؼبدرسة ن
مناخا تعاكنينا ن
األفكار كاؼبشاركة كاالكتشاؼ ك ُّ
التفكر كالتعلُّم.

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

 -6تومن اؼبدرسة َّ
كل فرد مسوكؿ عن تعلُّمو كتعلُّم اآلخرين.
أف التعلُّم كالتطوير مسوكليَّة فرديَّة كصباعيَّة ،ك ُّ

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

معا مسوكليَّة تعلُّم صبيع التبلميذ كقباحهم.
 -7ربمل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ن

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

 -8يدرؾ أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كالتبلميذ َّ
معا أك
أف قباح العمل التعاكين يعٍت َّأهنم سينجحوف ن
معا.
سيفشلوف ن

مقابلة أفراد ىيئة

تشجع أنظمة اؼبدرسة كضوابطها أفراد اؽبيئات العاملة فيها على تطبيق مفهوـ التضامن كالعمل الفريقي
ّْ -10
اعبماعي كالتعلُّم اؼبستمر.

أنظمة اؼبدرسة

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

كالتبلميذ

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

حل النزاعات ،كبلورة اؼبشاكل ،كسبكُت
ّْ -11
تدرب اؼبدرسة األفراد على تطبيق مهارات العمل الفريقي يف ّْ
 -12يتعاكف األفراد يف اؼبدرسة يف ما بينهم بركح الوحدة ال اؼبنافسة ،كيتشاركوف النصح كاؼبساعدة كالدعم،
كيًتابط عملهم كًتابط حلقات السلسلة ،فتتكامل أدكارىم يف إحداث التطوير.

مقابلة أفراد ىيئة

كالتبلميذ

اؼبنسقات
اؼبنسقُت ك ّْ
 -13يرتكز عمل التنسيق يف اؼبدرسة على العمل اعبماعي كيعطي فرصة للتضامن بُت ّْ
كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كينتج عنو عمل تربوم أفضل كقباح أكاديبي مضموف ،كمن خبللو يساعد ذكك اػبربة
التعليميَّة الطويلة من ىم مبتدئوف كيرشدكهنم إُف األفضل.

542

زيارة لغرفة
إسًتاحة
أفراد اؽبيئة
التعليميَّة

كالتبلميذ

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

مهارات فن التواصل.

زيارة لغرفة
إسًتاحة
أفراد اؽبيئة
التعليميَّة

تعليميَّة كإداريَّة

نص النظاـ
ٌ
الداخلي

 -9يوفّْر النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة ظركؼ التعاكف بُت األفراد.

حضور اجتماع
تنسيقي

تعليميَّة كإداريَّة

كالتبلميذ

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

زيارة ميدانيَّة
للمبلعب
حضور
إجتماعات

حضور
إجتماع
آّلس اإلدارم

مقابلة أفراد
اؽبيئة التعليميَّة
كاإلداريَّة

بعيدا عن اعبدؿ
 -14يتعاكف األفراد على معاعبة اؼبواضيع اؼبطركحة كمناقشتها يف ما بينهم دبوضوعيَّة ،ن
كاالنفعاؿ كاالستنتاجات غَت الناضجة كاػببلؼ.

تتوحد جهود التعاكف كالتضامن بُت أفراد اؽبيئات يف اؼبدرسة كاإلدارة كاألىل ،من أجل ربقيق ىدؼ تعلُّم
َّ -15
كتفوقهم كبالتاِف تطوير مستول اؼبدرسة األكاديبي.
صبيع التبلميذ ُّ

حضور
إجتماع
تنسيقي

مقابلة أفراد ىيئة
تعليميَّة كإداريَّة

كاألىل

ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

مقابلة صباعيَّة
للتبلميذ
كألفراد اؽبيئة
التعليميَّة

 -1تعترب اؼبدرسة َّ
أف تأمُت معايَت السبلمة العامة كالتطوير الًتبوم اؼبستمر كاجب عليها ذباه التبلميذ ،لذلك
جوا جاذبنا للتعلُّم.
فاألبنية الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ
َّ -2
للتطور اؼبستمر.
إف اؼبدرسة كاإلنساف ركح كجسد ؽبذا فاالىتماـ باؼبباين كبسبلمتها دليل ُّ

برامج الصيانة

 -3تستويف اؼبباين قوانُت البناء كلَّها كمعايَت السبلمة كالصحة كاألماف كالنظافة اؼبعًتؼ ّٔا.

قوانُت البناء

 -4تتطلع اؼبدرسة باستمرار إُف اؼبواصفات اعبديدة العاؼبيَّة لؤلبنية اؼبدرسيَّة البلئقة كتعتمد معايَتىا يف ربديث
أبنيتها.

غَت متوفّْر

متنوعة ،كتوفّْر اؼبناخ
 -6مباين اؼبدرسة ّٔندستها كتقاسيمها كمساحتها كمبلعبهاّْ ،
تومن شبكة نشاطات ّْ
اؼبناسب إلمباء العمليَّة التعليميَّة ألفراد اؽبيئات كللتبلميذ.
غَت متوفّْر

تعرضها ألشعة الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابة ،كربفيز التبلميذ على إنتاج اؼبزيد من التقدُّـ
تدفئة ،اهوئةُّ ،
التعليمي كالًتبوم.

اؼبتحركة ،كاألشغاؿ الفنيَّة كاليدكيَّة،
 -10يف اؼبدرسة غرؼ
ّْ
متخصصة للنشاطات الداعمة للمنهاج كغرفة الدمى ّْ
ؾبهزة بألعاب مناسبة ألعمارىم
كغرفة للصبلة ،كلبلحتفاؿ بأعياد التبلميذ ،كبرؾ من الرمل ،كحديقة لؤلطفاؿ َّ
كحاجات جسدىم ،كمبلعب للنشاطات الرياضيَّة كغرؼ للنشاطات الفكريَّة كالشطرنج ،ككافتَتيا ،كمسرح،
ؾبهزة بالوسائل اغبديثة كاللوازـ الضركريَّة.
كصالة عرض ،كمكتبة ،كـبترباتَّ ،

ؾبهزة بوسائل الًتفيو كالراحة،
تومن اؼببلعب الداخليَّة كاػبارجيَّة كقتنا من الراحة الضركريَّة للتبلميذ ،كىي َّ
ّْ -12
كتتعدَّؿ لتتبلءـ كحالة الفصوؿ.

مقابلة صباعيَّة
للتبلميذ
كألفراد اؽبيئة
التعليميَّة

اؼبوازنة

جبوىا اؼبريح :مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور كلوحات فنيَّة صبيلة يف الصفوؼ،
 -9تتَّصف قاعات التدريس ّْ

 -11تلحظ اؼبدرسة أماكن للحماية من القصف ،كربدّْد أماكن اإلخبلء اآلمنة من اؽبَّزات األرضيَّة كاغبريق،
كذبهز الغرؼ بوسائل َّ
ضد الكوارث كاغبوادث ،كبأجهزة للمراقبة (يف الوحدات
كتدرب اعبميع عليهاّْ ،
ّْ
الصحيَّة.)...

مشاىدة
ميدانيَّة

مقابلة صباعيَّة
للتبلميذكألفراد
اؽبيئة التعليميَّة

 -5تسهم مواصفات اؼبباين يف تطوير آّاؿ الفكرم كالنفسي كاعبسدم كالثقايف كالفٍت لدل األفراد.

اؼبعوقُت جسدينا.
َّ -7
تتجهز األبنيَّة كملحقااها دبا يتبلءـ كحاالت َّ
كتومن ؽبا اإلمكانات اؼباديَّة
تومن اػبطة اؼباليَّة ربديث األبنية كذبديدىا كترميمها كتطويرىا كفق اغباجةّْ ،
ّْ -8
البلزمة.

مقابلة صباعيَّة
للتبلميذ

مشاىدة
ميدانيَّة

مقابلة مع
مسوكِف
ىذه الغرؼ

مشاىدة
ميدانيَّة

مشاىدة
ميدانيَّة

خطط اإلخبلء

مقابلة صباعيَّة
للتبلميذ

تومن انتقاؿ التبلميذ كاألفراد من مبٌت إُف آخر مستلزمات السبلمة.
 -13تلحظ اؼبمرات كاعبسور اليت ّْ
كل قاعات اؼبدرسة ،كتوفّْر
تومن اؼبدرسة اللوازـ اليت ّْ
ّْ -14
مبوىم ،يف ّْ
تعزز راحة التبلميذ كالتجهيزات اليت ربفّْز ٌ
اؼبتنوعة على كافة اؼبستويات التعليميَّة لتزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.
كسائل اإليضاح ّْ
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مشاىدة
ميدانيَّة

مقاببلت
صباعيَّة
للتبلميذ
كألفراد اؽبيئة
التعليميَّة

مشاىدة
ميدانيَّة
مشاىدة
ميدانيَّة
مشاىدة
ميدانيَّة

تسهل تطبيق اؼبنهاج اؼبعتمد
اؼبتنوعة مساحات كاسعة ّْ
 -15توفّْر اؼبباين كاألماكن كاألجهزة السليمة اآلمنة ك ّْ

مقابلة األفراد

لكل اؼبوجودين يف اؼبدرسة.
كربقيق أىداؼ التطوير اؼبستمر ،كتقدمي اػبدمات اؼبطلوبة ّْ

كذبهز غرؼ
 -16تعتمد اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة كاؼبعلوماتيَّة كاإلنًتنت كتلحظ ـبتربات خاصة ّٔاّْ ،
اؼبتطورة.
التدريس ّٔذه الوسائل ّْ

مشاىدة
ميدانيَّة
مشاىدة
ميدانيَّة

ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية

خرهبيها ،كأكلياء تبلمذاها ،كآّتمع العاـ كاػباص ،كأفراد اؽبيئات العاملة فيها شركاء معها يف
 -1ترل اؼبدرسة ّْ
كل آّاالت ،كتعمل على تطوير
نمو التبلميذ كتدعمهم يف ّْ
الًتبية ،تولّْف معهم صباعة تربويَّة كاحدة تيعٌت ب ٌ
اؼبدرسة من جوانبها كافة.
 -2تضع اؼبدرسة خطة اسًتاتيجيَّة توضح مفهوـ مشاركة األىل كرابطة القدامى كأصدقاء اؼبدرسة كفعاليَّات
آّتمع كاؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة يف حيااها ،كربدّْد طرائق دعمهم ؽبا ،كتفاعلهم كتواصلهم اؼبستمر معها ،لتفعيل
نمو التبلميذ الًتبوم ،كإلعدادىم
كل حبسب موقعو ،يف ازباذ القرارات الداعمة ل ٌ
عمليَّة التطوير فيها ،كتشركهم ،ه
مواطنُت صاغبُت كمسوكلُت كمنتجُت.
تتضمن :إبداء الرأم ،كدرس أكضاع أكالدىم ،كحبث أمورىم
 -3تنظّْم اؼبدرسة خطة للتعاكف مع األىل َّ
مبوىم اؼبتكامل.
األكاديبيَّة كفق جدكؿ زمٍت منظَّم ،كازباذ القرارات الداعمة لتطوير مستواىم األكاديبي ك ٌ
اؼبتنوعة.
 -4تشرؾ اؼبدرسة األىل يف عمليَّة تعلُّم أكالدىم ،كتدعوىم غبضور نشاطااهم ّْ

مبو التبلميذ كتعلُّ ًمهم يف اؼبدرسة ،كيف البيت ،كيف آّتمع،
 -5تتعاكف اؼبدرسة مع األىل كآّتمع بدعم سياسة ٌ
ّٔدؼ إعدادىم ؼبواطنيَّة منتجة صاغبة كمسوكلة.
 -6تساعد عبنة األىل يف بعض النشاطات الًتبويَّة كالثقافيَّة كتدعم اؼبدرسة ليس فقط مادينا.
 -7توفّْر اؼبدرسة نشاطات داعمة لؤلىل تقوـ على تقدمي التوجيهات البلزمة كاإلرشادات الضركريَّة ؽبم لتحقيق
مبو التبلميذ داخل اؼبدرسة كخارجها.
أىداؼ دعم ٌ
 -8تنظّْم اؼبدرسة نشاطات ثقافيَّة كترفيهيَّة ترتكز على التعاكف مع األىل كالقدامى كآّتمع كاألصدقاء.
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مقابلة مع
اؼبديرة
كأعضاء آّلس
اإلدارم

اػبطط
االسًتاتيجيَّة
كاؼبشركع الًتبوم

مقابلة مع
اؼبديرة

جدكؿ اللقاءات
مشاىدة
األفبلـ

الدعوات
كجدكؿ اللقاءات
برامج التعاكف
برنامج نشاطات
عبنة األىل
برامج احملاضرات
كالندكات كاؼبوسبرات
أشرطة فيديو
اغبفبلت
من األرشيف

مقابلة أحد
أفراد اللجنة

الملحق رقم  12من المرةلة الثانية للبحث:
أ -نتائج الجدول األول لفرز استبيان التالميذ

اؼبوشرات يف اعبدكلُت كجهة نظر التبلميذ ،اليت تَّ فرزىا إلكًتكنيِّا كما يلي:
تيظهر نتائج ربكيم اؼبعايَت ك ّْ
 .1سلَّم القياس اػبماسي اؼبتمثّْل بكلمة ""Frequency
اؼبوشرات اؼبتتالية للمعيار الواحد متمثّْلة باألحرؼ … A1, A2, A3لتتناسب مع اؼبوشّْر األكؿ مثَّ الثاين إُف أف
.2
ّْ
تدرج اؼبعايَت ليكوف حرؼ "أ" للمعيار األكؿ ،كاغبرؼ "ج" للمعيار
تنتهي الئحة ّْ
اؼبوشرات اؼبرتبطة باؼبعيار َّ
اؼبعُت .كسبثّْل األحرؼ ُّ
كىلم جرل...
الثالث َّ
ُّ .3
تدؿ األرقاـ على عدد اإلجابات للمقياس الواحد اؼبرتبط باؼبوشّْر الواحد
لكل معيار.
 .4كييظهر اعبدكؿ الثاين النًسب اؼبئويَّة لتحكيم ّْ
اؼبوشرات ّْ
احدا للداللة على ترابطهما.
 .5كوبمل اعبدكالف اؼبرتبطاف دبعيار كاحد لونا ك ن

A4
3
12
42
58
26

أ -المعٍبر األول
A2
A3
1
1
6
4
18
20
41
36
75
80

A1
4
3
21
51
61

A4
2.14%
8.57%
30.00%
41.43%
18.57%

أ -المعٍبر األول
A2
A3
0.71%
0.71%
4.29%
2.86%
12.86% 14.29%
29.29% 25.71%
53.57% 57.14%

A1
2.86%
2.14%
15.00%
36.43%
43.57%

545

Frequency
1
2
3
4
5

Percentage
1
2
3
4
5

ج -المعٍبر الثبلث
C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

8

9

12

8

2

4

4

1

0

3

3

3

9

9

29

15

6

9

19

3

4

12

1

4

26

17

42

28

24

27

29

15

16

37

24

13

32

35

26

42

36

50

39

37

36

38

49

24

64

68

32

48

72

51

50

85

84

51

64

97

ج -المعٍبر الثبلث
C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

5.71%

6.43%

8.57%

5.71%

1.43%

2.86%

2.86%

0.71%

0.00%

2.14%

2.14%

2.14%

6.43%

6.43%

20.71%

10.71%

4.29%

6.43%

13.57%

2.14%

2.86%

8.57%

0.71%

2.86%

18.57%

12.14%

30.00%

20.00%

17.14%

19.29%

20.71%

10.71%

11.43%

26.43%

17.14%

9.29%

22.86%

25.00%

18.57%

30.00%

25.71%

35.71%

27.86%

26.43%

25.71%

27.14%

35.00%

17.14%

45.71%

48.57%

22.86%

34.29%

51.43%

36.43%

35.71%

60.71%

60.00%

36.43%

45.71%

69.29%

Frequency

D3

د -المعٍبر الرابع
D2

D1

10

1

1

21

1

2

40

9

16

27

24

32

43

103

89

D3

د -المعٍبر الرابع
D2

D1

7.14%

0.71%

0.71%

15.00%

0.71%

1.43%

28.57%

6.43%

11.43%

19.29%

17.14%

22.86%

30.71%

73.57%

63.57%

1
2
3
4
5

Frequency
1
2
3
4
5
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E10
1
12
26
42
60

E9
1
7
24
50
59

E8
2
15
33
45
46

E7
3
13
27
43
54

هـ -المعٍبر الخبمش
E5
E6
5
2
7
10
33
29
51
48
43
52

E4
5
10
26
55
43

E3
1
8
34
45
50

E2
2
7
31
30
70

E1
0
5
20
37
79

E10
0.71%
8.57%
18.57%
30.00%
42.86%

E9
0.71%
5.00%
17.14%
35.71%
42.14%

E8
1.43%
10.71%
23.57%
32.14%
32.86%

E7
2.14%
9.29%
19.29%
30.71%
38.57%

هـ -المعٍبر الخبمش
E5
E6
3.57%
1.43%
5.00%
7.14%
23.57% 20.71%
36.43% 34.29%
30.71% 37.14%

E4
3.57%
7.14%
18.57%
39.29%
30.71%

E3
0.71%
5.71%
24.29%
32.14%
35.71%

E2
1.43%
5.00%
22.14%
21.43%
50.00%

E1
0.00%
3.57%
14.29%
26.43%
56.43%

F4

و -المعٍبر الضبدس
F2
F3

Frequency
F1
1

33

16

6

2

26

21

4

2

29

41

31

11

29

35

43

40

24

28

53

85

F4

و -المعٍبر الضبدس
F2
F3

F1

2
3
4
5

Frequency
1

23.57%

11.43%

4.29%

1.43%

18.57%

15.00%

2.86%

1.43%

20.71%

29.29%

22.14%

7.86%

20.71%

25.00%

30.71%

28.57%

17.14%

20.00%

37.86%

60.71%

2
3
4
5
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Frequency

ي -المعٍبر الضببع
G3

G2

G1

G5

G4

1

5

4

7

9

12

6

15

11

6

33

33

36

20

20

54

40

40

36

46

44

46

45

74

58

G5

G4

1
2
3
4
5

Frequency

ي -المعٍبر الضببع
G3

G2

G1

2.86%

5.00%

6.43%

0.71%

3.57%

4.29%

10.71%

7.86%

4.29%

8.57%

23.57%

23.57%

25.71%

14.29%

14.29%

38.57%

28.57%

28.57%

25.71%

32.86%

31.43%

32.86%

32.14%

52.86%

41.43%

2
3
4
5

Frequency

L5

ك -المعٍبر الحبدي عشر
L2
L3
L4

L1

80

33

25

6

4

10

21

23

12

12

7

45

41

20

37

13

33

29

35

36

31

9

22

64

51

L5

ك -المعٍبر الحبدي عشر
L2
L3
L4

L1

1
2
3
4
5

Frequency

57.14%

23.57%

17.86%

4.29%

2.86%

7.14%

15.00%

16.43%

8.57%

8.57%

5.00%

32.14%

29.29%

14.29%

26.43%

9.29%

23.57%

20.71%

25.00%

25.71%

22.14%

6.43%

15.71%

45.71%

36.43%
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1

1
2
3
4
5

الملحق رقم  12من المرةلة الثانية للبحث:
ب -جدول ٍ
ثان رقمي لنتائج فرز استبيان التالميذ

مالةظة :تَّ فرز استبياف التبلميذ رقمينا كيدكيِّا كاستخدـ أسلوب ـبتلف عن تلك اليت اعتمدت خبلؿ الفرز اإللكًتكين الذم
اعتمد سلَّم القياس اػبماسي كما ىو كارد يف االستمارةَّ .أما يف الفرز اليدكم ،فقد تَّ اعتماد سلَّم ثبلثي القياس ،حبيث يصبعت
القياسات اؼبًتابطة بعضها مع بعض ضمن قياس كاحد .كبنتيجة ذلك يصبعت أجوبة اؼبقياس رقم ( )1مع أجوبة اؼبقياس رقم ()2

ّْ
كصبعت أجوبة اؼبقياس رقم ( )3مع أجوبة اؼبقياس رقم ( )4ضمن
احدا ييظهر ّْ
اؼبوشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات .ي
مقياسا ك ن
ليشكبل ن

اؼبوشرات اليت ربقّْق التوقُّعات.
اؼبوشرات اليت ربقّْق التوقُّعات جزئينا .كيقيس اؼبقياس رقم ( )5األخَت ّْ
اؼبقياس الذم يقيس ّْ
ال ّْ
تحقق

المعايير

1

2

ّْ
تحقق جزئيًا
4
3

ت ّْ
حقق
5

أ -المعيار األول

 -1يرب ّْوؿ اؼبدرسةي بيئتها إُف ً
بيئة حياةو آمنة ...
ى
ى
ً
شج و
عة) ...
(م ّْ
در ىسةي للتبلميذ بػيػئةن تىعليميَّةن يؿبىفّْزةو ي
 -2تيػ ىوفػيّْر اؼبى ى
 -3تىػتىػبىػ ٌَّت اؼبدرسةي قًػيى نما كاضحةن ...
ً
بتطبيق ً
ً
النظاـ ...
التبلميذ
صبيع
 -4يىلتى ًزيـ ي

7

72

61

7

59

75

5

56

80

15

100

26

ج -المعيار الثالث

ً
ً
 -1تي ً
ػوم ين اؼبدرسةي َّ
بإمكاهنم التعلُّ يم ...
التبلميذ
كل
أف َّ
ً
ً
حق التعلػًُّم من ً
اؼبشًتىك ًة ...
 -2تى ٍد ىع يم اؼبدرسةي َّ
خبلؿ االنتباه إُف ال ىقواس ًم ى
 -3تى ٍد ىعم اؼبدرسةي َّ ُّ ً
ستقبل ...
ي
حق التعلم لذلك تى ي
قباح ...
 -4تىػ ٍع ىم يل اؼبدرسةي على ً
 -5تيػنى ٌمي اؼبنهجيَّةي التعليميَّة ...

ً
ذكاءات ...
 -6يربىفيّْز (تي ّْ
نش ي
ط) اؼبدرسةي
ً
اػبطط الًتبويَّة ...
ض ًع
عمل اؼبدرسةي على ىك ٍ
 -7تى ي
طبيق طر ً
 -8تىعمل اؼبدرسةي على تى ً
ائق التىعلُّ ًم كالتعلي ًم ...
ي
و
ً
ً
عمل اؼبدرسةي على تىنظيم أىنٍشطة ...
 -9تى ي
يق ً
ص ...
العمل ال يػمػتى ىخ ّْ
 -10يىتعاك يف فر ي
ص ي
يق ً
ص ...
العمل ال يػمػتى ىخ ّْ
عمل فر ي
ص ي
 -11يى ي
ات ً
 -12تيوفػّْر اإلدارةي التجهيز ً
اللوجستيَّةى...
ي

7

37

97

4

73

64

15

75

51

4

52

84

4

52

85

23

68

50

13

77

51

8

60

72

23

70

48

41

68

32

18

52

68

17

58

64

د -المعيار الرابع

تم مواد اؼبنهاج ًدبىهار و
ات ...
 -1ىاه ُّ ى ي
ؼ اػبًطةي الًتبويَّة ...
 -2تىػ ٍه ًد ي

549

3

48

89

2

33

103

عمل اؼبدرسةي التكنولوجيا اغبديثةى ...
 -3تى ٍستى ي

31

67

43

ىـ -المعيار الخامس

ائق التىدر ً
األىداؼ...
يس
ى
 -1يربى ّْق يق طر ي

العمل اؼبختربم ...
 -2تيػ ىف ّْع يل اؼبدرسةي ى
ائق التدر ً
األىداؼ ...
يس
ى
 -3تنيظّْ يم طر ي
ً
ائق التدر ً
فركقات...
يس
 -4تيراعي ى
(رب ىًًتيـ) طر ي
قيق اؼبهار ً
يس على ىرب ً
ائق التدر ً
ات...
عمل طر ي
 -5تى ي
ائق التدر ً
يس ...
 -6تي ّْ
طوير طر ي
ائق التدر ً
يس ...
 -7تي ّْ
شج يع طر ي
ً
ائق التدر ً
يس ...
-8تيساع يد طر ي
ائق التدر ً
يس ...
 -9تي ّْ
شج يع طر ي
 -10توفّْر اؼبدرسة كلَّ ً
كسائل ...

5

57

79

9

61

70

9

79

50

15

81

43

12

84

43

12

77

52

16

70

54

17

78

46

8

74

59

13

68

60

و -المعيار السادس

ً
حانات ...
قيس االمت ي
 -1تى ي

االمتحانات ...
تشمل
-2
ي
ي
 -3يرتىبً ي ً
ً
امج ًعبلجيَّ وة ...
طن ي
ى
ظاـ التىقيي ًم ب ىػرب ى
 -4يرتىبً ي ً
ظاـ التىقيي ًم ...
طن ي
ى

4

51

85

10

74

53

37

76

28

59

58

24

ي -المعيار السابع

ً
ً
لي ...
ظاـ الداخ ُّ
 -1يىوفػيّْر الن ي
 -2تي ىش ّْجع ً
األنظمةي ...
ي
اؼبدرسةي األفراد ...
 -3تي ىد ّْر ي
ب ى
 -4يػىتىعاك يف األفراد ....
شاريؾ األفراد ...
 -5يػىتى ى

17

66

58

7

56

74

20

76

45

22

73

46

10

87

44

ك -المعيار الحادي عشر

ػَت ...
 -1تيػ ىوّْم ين اؼبباين معاي ى
ً
اؼبدرسة ...
 -2ىمباين
اؼببلعب ...
 -3تػي ىوّْم ين
ي
ً
قاعات...
ف
 -4تىػتَّص ي
ي
در ىسةي...
 -5تي ىد ّْر ي
ب اؼبى ى
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مجموع عدد اإلجابات األعلى

550

16

73

51

18

55

64

48

70

22

54

78

9

90

20

31

2

27

14

الملحق رقم  13من المرةلة الثانية للبحث:
نص
نموذج لفرز أجوبة المشاركين في المجموعات المرَّكزة موضوعة في ّ

بعض اؼببلحظات:

 -1تظهر المعايير باللوف األخضر

 -2األسئلة مرفقة بأرقاـ تسلسليَّة
 -3اغبرؼ  Pقرب السواؿ وبدّْد األسئلة اليت طيرحت فقط على األىل ،كاألسئلة اليت ال يوجد قبلها ىذا
كل الفئات يف اؼبقاببلت.
اغبرؼ ،ىي األسئلة اليت طيرحت على ّْ
 -4اغبرؼ األجنيب قرب اؼبقطع (ؾبموعة األجوبة على السواؿ الواحد) ُّ
يدؿ على الفئة اليت أجابت على السواؿ:
 Administration & Coordinotors حرؼ ال ػ  Aأفراد آّلس اإلدارم كىيئة التنسيق
 Parents & Alumnae حرؼ ال ػ  Pاألىل كالقدامى
 Teachers حرؼ ال ػ  Tأفراد اؽبيئة التعليميَّة
 _4األحرؼ األجنبيَّة بُت اؼبزدكجُت ( ) قرب اإلجابة ،تدؿ على تشارؾ األفكار بُت الفئات .مثبلن يف مقطع
 ،Aقد نرل حرؼ  Tقرب إجابة ما ،ىذا ُّ
يدؿ على َّ
أف األساتذة أجابوا بالطريقة نفسها مثل آّلس اإلدارم.
أ .إنشاء ثقافة مدرسيَّة كاضحة كمًتابطة كداعمة

يتم اإلعالن عنها لألفراد؟
)1 (Pـ ما ىي رؤية المدرسة التربويَّة وأىدافها؟ وكيف ُّ

كنتبٌت رؤيتها كىي تنسجم مع رؤية اعبمعيَّة يف الًتبية الشاملة
 Aػ كبن جزء من اؼبدارس الكاثوليكيَّة يف لبنافٌ ،
إلنساف متكامل.

كل إنساف يف الوطن ،كتربيتو بشكل متكامل ،فكريِّا كنفسيِّا كاجتماعيِّا
) (Tػ َّ
تغَتت الرؤية من إرساليَّة إُف خدمة ٌ
ككطنيِّا كتنمية مواىبو ليكوف مثاالن يف ؾبتمعوّْ ،
ؿبق نقا ذاتو.
ييعلن عن الرؤية يف االجتماع العاـ للهيئة التعليميَّة ،كتكوف اإلدارة قد اختارت اؼبوضوع العاـ كتعلنو يف االجتماع
ليًتجم عمبلن يف اؼبناسبات كالنشاطات كتصبح من صلب اؼبنهاج ،متعاكنة مع شركة تربويَّة "كزنات" لتعلن يف
ؿباضرات يشارؾ فيها األىل كاؼبعلّْموف كالتبلمذة.
اؼبتغَتات.
الرؤية قابلة للتطوير كالتعديل كف نقا للظركؼ ك ّْ
) (Tأىداؼ الرؤية غَت كاضحة ،غَت مكتوبة ،بل نستنتجها من اؼبمارسات :النشاطات كاالجتماعات (إصباع).
كالدليل على عدـ كجود رؤية مكتوبة ،جهل اؼبعلّْم اعبديد النظاـ الداخلي للمدرسة فبا يسبَّب لو اإلرباؾ كالضياع
كالتقصَت غَت اؼبقصود.
) (Pالرؤية غَت كاضحة كالدليل ُّ
توحدت اآلراء حوؿ اؼبواطنيَّة كالتفوؽ العلمي فقط.
تعدد التعريفات يف حُت َّ
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تيعلن بعض اؼبواضيع َّ
احملددة يف الرؤية يف اإلجتماع العاـ .ينظّْم اؼبشركع الًتبوم آلية التنفيذ ضمن اؼبشركع
التعليميَّ .
أيضا.
نص الرؤية ن
إف اؼبشركع الًتبوم غَت مطبوع ،ك ٌ

________________________________
كتنمي شخصيَّة التبلميذ.
 Pػ تسعى اؼبدرسة إُف تكوين جيل متوا وز يف بيئة سليمة توثّْر ّْ

الرؤية ىي اػبط الًتبوم األساسي كمنها تستوحي اؼبدرسة أىدافها الًتبويَّة (السلوكيَّات كاؼبمارسات) كاليت تسعى
إُف ربقيقها أكالن ،مثَّ ربقّْق أىدافها التعليميَّة (األكاديبيَّة) ثانينا.
جوا من اإللفة كاالنسجاـ.
تسهم الرؤية يف االنفتاح كتقبُّل اآلخر اؼبختلف ،كالتنوع الديبغرايف الذم يوفّْر ِّ
) (Tالرؤية كاضحة ،موجودة يف ّْ
مفكرة التلميذ كيف دليل اؼبعلّْم.
دائما غَت كاضحة.
الرؤية متداكلة بُت األىل كيسبارس لكنَّها غَت مكتوبة ،لذلك ىي ن

______________________________

خاصة خبلؿ االجتماع العاـ يف بداية العاـ الدراسي ،كىو هنج
( )Tالرؤية عي ٍر ه
ؼ نتناقلو شفويِّا ،كىي فبارسةٌ ،
يبارسو األشخاص بعفويَّة.
شهادة حيَّة :نلتمسها شفويِّا من خبلؿ رأم األىل باؼبدرسة ،كرأم تبلميذنا يف اؼبرحلة اعبامعيَّة.
ترتبط الرؤية بالًتكيز على التبلميذ َّ
ألهنم اؽبدؼ األكؿ كي نصل ّٔم إُف النجاح كإُف تكامل شخصيَّتو كتنمية
قدراتو ،كذلك بتعاكننا كهيئة تعليميَّة كإداريَّة كتكاتفنا.
فكل شخص يربطها ّٔدؼ ـبتلف عن اآلخر مع َّأهنا أىداؼ تتكامل ،كىي غَت مكتوبة كغَت
الرؤية غَت كاضحة ٌ

يمعلنة بشكل مباشر ،ييعمل على ربقيقها بطريقة غَت مباشرة.
اهدؼ الرؤية إُف تطوير اؼبدرسة ،كتنمية القدرات عند التبلميذ .كىي مكتوبة على ّْ
مفكرة التلميذ.
إف ما ىو موجود على ّْ
كرأم آخر يقوؿَّ :
اؼبفكرة َّإمبا ىو النظاـ الداخلي ليس إالَّ.

تتبٌت اؼبدرسة رؤية التميُّز يتجلى يف نتائج االمتحانات الرظبيَّة كاؼبشاركة يف اؼبباريات العلميَّة كالثقافيَّة كالرياضيَّة
ٌ
كالتفوؽ فيها ،كالعمل على أف يكتسب التلميذ ثقافة عالية.
دائما كليس جزئيِّا ذباه التبلميذ.
الرؤية ىي اؽبدؼ الًتبوم" :الًتبية كالتوجيو" الذم هبب أف نلتزـ بو ن
أىداؼ الرؤية كاضحة :تكوين مواطن صاٌف َّ
مثقف متعاي كمنفتح على اآلخر اؼبختلف ،ديبقراطي.
كنص مكتوب ،نستوحيها من االجتماعات العامة كاللقاءات يف األقساـ كىي غَت
ك َّ
لكن الرؤية غَت كاضحة ٌ
مكتوبة ،ييعلن عنها من خبلؿ اؼبواضيع السنويَّة العامة.
يكوف بيعد معريف كإدراكي كسلوكي ّْ
سبكنو من
العمل على التلميذ ّٔدؼ تكوين فيو مبلمح يستطيع من خبلؽبا أف ّْ

ناجحا يف حياتو الًتبويَّة كالعلميَّة كاليوميَّة.
أف يكوف ن
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كل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كالذين يتعاكنوف يف ما بينهم كفريق كاحد
الرؤية مشركع متكامل ينخرط فيو ٌ
تطور .قد يكوف ىناؾ صدل لبعض من ىذه األمور ،كلكنَّو غَت كاضح
كل ُّ
يسعى ن
كل جديد ك ٌ
دكما إُف مواكبة ٌ

بأهنا ترتبط بالرؤية ،ىي الًتبية على القيم.
(رأم احملاكر) عكس رأم األىل ؿبتول الرؤية بتفاصيل دقيقة أكثر من رأم ؾبلس اإلدارة فيها ،كلقد استنتجوا
كمكونااها بشكل دقيق.
ؿبتول الرؤية ّْ
)2 (Pـ كيف تُترجم الرؤية التربويَّة في واقع المدرسة اليومي؟
 _Aتًتجم الرؤية يف تصرفات اؼبعلّْمُت كاإلدار ّْيُت كسلوكيَّااهم.

َّ
إف اؼبمارسات الًتبويَّة كالتنظيميَّة كالتعليميَّة موجودة يف اؼبدرسة كتظهر من خبلؿ التحضَتات الًتبويَّة كلو أنَّو
يشوب تطبيقها بعض العيوب .كغَت كاضح َّ
أف ىذه اؼبمارسات تًتجم الرؤية كترتبط ّٔا.
الرؤية غَت معلنة كبالتاِف فتطبيقها فطرم كعفوم مرتبط باؼبمارسات الًتبويَّة اؼبتعارؼ عليها كليس دبضموف الرؤية.
يتم فبارسة األمور الًتبويَّة كاألكاديبيَّة ألنَّو جرت العادة على فبارستها ،ككأنَّو أمر متوارث كتقليد مقبوؿ من اعبميع
ُّ
دكف أف يكوف ىناؾ كعي كانتباه إُف أنبيَّة األمر الًتبويَّة.
______________________________

 _Pآراء األىل يف الرؤية ييسمع صداه يف آّتمع احمليط.

تًتجم يف النظاـ الداخلي للمدرسة.
نص مكتوب يقلل من القدرة على ربليلها كتقييم مستول تطبيقها.
كعدـ كجود ٌ

_____________________________
كل سنة لنعمل على ُّ
ربققها ،ىذا العاـ مثبلن يتناكؿ اؼبوضوع "القيم"،
 _Tيف ؾبموعة األىداؼ اليت نطلقها ٌ
كتنمية قدرات التبلميذ يف ىذا آّاؿ كتربيتهم على تطبيقها.
ىناؾ تفاكت يف ترصبة الرؤية بُت فريق كآخر يف اؼبدرسة ،يعود إُف اختبلفات القدرات بُت األفراد اؼبوسبنُت على
الًتبية.
يعكس تطبيق النظاـ الداخلي كاؼبتطلّْبات الرؤية الًتبويَّة.
رباكؿ اؼبدرسة الوصوؿ إُف رؤية عالية اؼبستول كأىداؼ كبَتة لكنَّها تصطدـ بعقبات كثَتة أكؽبا نوعيَّة التبلميذ.
تطور كسائل اللهو ُّ
كتعددىا.
فجيل اليوـ كافتقاره إُف اؼبنطق ،كالبفاض مستول التعلُّم لديو بسبب ُّ
تًتجم الرؤية بنشاطات َّ
ربدد مواضيعها سنويِّا (كالًتبية على القيم ؽبذا العاـ) كتدمج ىذه اؼبواضيع يف الدركس
كاؼبواد.

كتنعكس من خبلؿ العبلقة القائمة بُت اؼبعلّْمُت كالتبلميذ كاإلدارة.
كتًتجم من خبلؿ اختيار اؼبوضوع العاـ السنوم كللعمل على اكتسابو (القيم ؽبذه السنة) من خبلؿ نشاطات
ثقافيَّة.
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تًتجم من خبلؿ النتائج الًتبويَّة التعليميَّة كالكفايات كاؼبهارات لدل التلميذ ،اؼبرتبطة باألبعاد السلوكيَّة كاؼبعرفيَّة.
) -3 (Pعند قراءة ىذا البند من االستمارة" :تتبنى المدرسة معايير "مجتمع التعلُّم المهني" وتطبّْق مبادئو
التي تقوم على وةدة الرؤية ،التواصل المهني المستمر ،والدعم والتعاون والعمل الفريقي ومفهوم المشاركة

يتم تطبيق ىذه األمور في مدرستكم؟
في القيادة ".ماذا تعني لكم عبارة التواصل المهني ...وكيف ُّ

 _Aالتواصل المهنيَّ :
يتحقق التواصل اؼبهٍت يف االجتماعات ،كيكوف عفويِّا يف كثَت من األحياف ،كفردينا.
التواصل اؼبهٍت مفقود كذلك بسبب التنافس السليب اؼبتوفّْر بُت األفراد.
اؼبنسقوف َّ
آّلس اإلدارم يرل َّ
أف الرؤية مبهمة،
أف الرؤية كاحدة ،كاضحة اؼبعاَف ،تًتجم يف العي  ،يف حُت يعترب ّْ

كغَت كاضحة.

) _(Tالتواصل اؼبهٍت مبتور ،كيقتصر ىذا على اغبلقة الواحدة كاؼبادة الواحدة أك الصف الواحد .كدليل فقدانو
اؼبنسق عن صبع أساتذة اؼبادة (يف بعض اؼبواد).
عجز ّْ
يربط األفراد عبلقات كديَّة كاجتماعيَّة عادية ال تتعداىا إُف العبلقات اؼبهنيَّة ،كيقتصر تواصلهم على ساعات
التنسيق ،كالواجبات اإلجتماعيَّة.
العمل الفريقي :يعترب آّلس اإلدارم َّ
أف العمل الفريقي فعَّاالن رغم أنَّو يقتصر على العلم كاػبرب كمشاركة القرارات
ككل.
يف األمور العامة فقط ،أم القرارات اؼبرتبطة بالنشاطات ٌ
اػباصة باؼبدرسة ٌ
يقتصر العمل الفريقي على التواصل بُت مسوكلة القسم كاؽبيئة التعليميَّة ،كىذا العمل يتفاكت بُت قسم كآخر .فبل
يوخذ بآراء اؽبيئة التعليميَّة يف كثَت من األحياف كيف كثَت من األقساـ.

اؼبنسقُت بسبب التقصَت
الدعم :الدعم مفقود على الصعيد اإلدارم كالدليل سحب صبلحيَّة التنسيق من أحد ّْ
كَف َّ
يقدـ لو الدعم اؼبطلوب.
كعلى مستول اؽبيئة التعليميَّة ،غياب الدعم َّأدل إُف غياب اؼببادرة لدعم األساتذة غَت الكفوئُت.
اؼبنسقوف بدعم األساتذة (يف مادة اللغة العربيَّة كالرياضيَّات كعلوـ اغبياة).
يف بعض األقساـ ،يقوـ ّْ
تغيب سياسة الدعم دبعناىا الًتبوم كاؼبهٍت ،مع العلم أف ىناؾ تعاطف بُت األفراد ال تتخطى العبلقات العادية
اؼبتعارؼ عليها إجتماعينا.
التعاون والعمل الفريقي:

يتم فبارستها بشكل عفوم .كيبلحظ َّ
أف ىذه
تقتصر عبلقات التعاكف على بعض األفراد ،كدببادرات فرديَّة ،ك ُّ
حد التكامل بُت األعضاء إف عبهة اؼبعلومات الفرديَّة ،أـ عبهة اؼبمارسات الًتبويَّة،
العبلقات ال تصل إُف ّْ

يتم أم مرافقة فرديَّة أك صباعيَّة لؤلفراد يف ؾباؿ عملهم الًتبوم ،كال حىت إرشاد ،ال من
كاػبربات التعليميَّة .كال ُّ
قًبل اإلدارة كال من قًبل ً
اؼبنسق اؼبسوكؿ.
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اؼبنسق إف دعت
كيغيب العمل التعاكين كالفريقي عن أكثريَّة األفرقاء ،كيقتصر على أكقات التنسيق ربت إشراؼ ّْ
اغباجة إُف ذلك .حىت ضمن التنسيق يقتصر العمل اعبماعي على مواد دكف األخرل كاللغة العربيَّة كضمن القسم

أيضا.
الواحد ،كيف الرياضيات ن
____________________________
 _Pالتواصل المهني:

التواصل اؼبهٍت غَت كاؼ ألنَّو يعتمد كسائل بدائيَّة منها إرساؿ الدعوات اػبطيَّة كأحيانا الشفويَّة مع األكالد.
كل ما يتعلَّق باألقساـ األخرل.
نطلع على النشاطات اليت يشارؾ فيها أكالدنا كقبهل ٌ
فعاؿ بُت األىل كاؼبعلّْمُت.
التواصل َّ
الدعم:

ال يوجد برامج لدعم اؼبتميّْزين بل يقتصر على الدعم اؼبادم لؤلكائل.
مع اإلشارة إُف َّ
أف معايَت ىذا الدعم غَت كاضحة.
برامج االستلحاؽ للمتعثّْرين متوفّْرة كػاخذ من كقتنا الكثَت ،كللمغًتبُت (خاصة يف اللغة العربيَّة)

الدعم اؼبعنوم يقتصر على إعبلف أظباء التبلمذة على لوحة جداريَّة.
الدعم االجتماعي يتجلَّى دبساعدة اؼبرشدة االجتماعيَّة ،إالَّ َّ
أف دكرىا غَت مفعَّل يف بعض األقساـ (كجود حاالت
موخنرا كعن طرريق الصدفة)
إجتماعيَّة ال تيكتشف إالَّ َّ
يقًتح األىل مشركع دعم لبعض األساتذة نفسيِّا كتربويِّا كاجتماعيِّا بالتعاكف مع اؼبرشدة االجتماعيَّة.
يقدـ األىل الدعم اؼبعنوم للمدرسة كذلك بنقل صورة اؼبدرسة اإلهبابيَّة إُف آّتمع اػبارجي.
ّْ
العمل الفريقي كالتعاكين :يقتصر العمل التعاكين كالفريقي على التوجيو كاإلرشاد فقط كذلك يًتجم يف االجتماع
األكؿ لؤلىل مع بداية العاـ الدراسي.
التواصل غائب بُت عبنة األىل كاألىل.
كخاصة يف ازباذ القرارات ،بل
المشاركة في القيادة :األىل ال يشاركوف يف القيادة كال يف استطبلع اآلراء،
ٌ
يقتصر دكرىم على التنفيذ فقط.
 _Tالتواصل:
التواصل بُت اؼبراحل مفقود إف على صعيد التنسيق أك على الصعيد اإلدارم .يقتصر على تقدمي نتائج
االمتحانات األخَتة مع الئحة بأكضاع التبلميذ اؼبًتفّْعُت للحلقة التالية (األكضاع االجتماعيَّة كاألكاديبيَّة
كالصحيَّة) كيف بعض األقساـ( .بدليل َّ
أف بعض اؼبسوكالت يف أقساـ ال تعرؼ كضع التلميذ االجتماعي إالَّ بعد

فًتة أك إذا طرأ حدث ما أثار اؼبوضوع)
معا.
كاضح بُت أفراد القسم الواحد بشكل يبرتوكوؿ كلكنَّو فعَّاؿ بُت أفراد ٌ
اؼبادة الواحدة بسبب التنسيق ن
ليست اإلدارة مسوكلة عن ذلك ،بل يعود إُف تقصَت بعض أفراد اؽبيئة التعليميَّة.
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خاصة يف اؼبواد اليت يغيب فيها التنسيق (تربية كجغرافيا كرياضة)...
التواصل غَت موجود ٌ
يغيب التواصل بُت األقساـ كالدليل َّ
كل قسم يستخدـ دكر نشر ـبتلفة (كتب) يف اغبلقة الواحدة.
أف ٌ

يغيب التواصل بُت اإلدارة كبعض األقساـ.
صف ما لدل معلٌمة كمهمل
غياب التٌنسيق بُت األقساـ كبُت اؼبعلٌمُت :مثبلن تلميذ ؾبتهد كمنضبط كملتزـ يف ٌ
كغَت منضبط لدل معلٌمة أخرل.
ف الواحد ،لذلك فالتٌواصل مفقود كغائب.
الص ٌ
ال تنسيق بُت اؼبواد اؼبختلفة ٌ
حىت يف ٌ
غبل مشكلة ما لدل تلميذ دببادة فرديَّة كخارج الدكاـ كخارج اؼبدرسة.
قد يلتقي أحيانا معلّْماف أك أكثر ّْ
دليل لعدـ التواصل بُت األقساـ ،ىو عدـ اإلعبلف عن نشاط ما يف قسم ما لباقي األقساـ.
يقتصر التواصل على لوحة جداريَّة يف غرفة اؼبعلّْمُت كاؼبعلّْمات.
اؼبنسق ،لكنَّو معدكـ بُت األقساـ كاغبلقات.
اؼبادة الواحدة كاؼبرحلة الواحدة ،ك ّْ
ىناؾ تواصل بُت معلّْمي ٌ
عدـ التواصل بُت معلّْمي اؼبواد يوثّْر سلبنا على التبلميذ كمثل ضعف يف اللغة الفرنسيَّة يوثّْر على اؼبواد العلميَّة لو
كاف ىناؾ تنسيق بُت االثنتُت لكاف مستول التبلميذ أفضل.
كمشكلة النقل عن اللوح يف اللغة اإلنكليزيَّة فهذه كفاية شاملة من اؼبفركض أف يكوف قد اكتسبها التلميذ يف
اغبلقة الثانية.
التعاون:

التعاكف متوفّْر ضمن مبادرات فرديَّة غَت منظَّمة ،يغلب عليها طابع التطوع كاالندفاع الفردم ،خاصة يف ربضَت
اغبفبلت ،كعند دخوؿ فرد جديد إُف اعبماعة ،أك إذا طلب منهم ذلك.
كحب الظهور.
مفقود بُت اؼبراحل كاألقساـ إدارة كأفر نادا ،ال نلمس ركح التعاكف كالتكامل ،بل ركح الت ُّ
فرد كاألنانيَّة ٌ
كىو غَت موجود بُت أفراد رابطة اؼبعلّْمُت كاؼبعلّْمات.
اؼبادة اؼبسوكلُت عنها فقط.
كال نلمس تعاكنا بُت ّْ
معا ،عملهم يقتصر على تنسيق ٌ
اؼبنسقُت ن

فكل قسم قائم بذاتو كمنفصل عن اآلخر.
كال تتعاكف األقساـ مع بعضها البعض كال يوجد نظاـ يربطهاٌ ،
خربة تعاكنيَّة يف نشاطات صيانة اؼبدرسة ىي غائبة اليوـ لعدـ التشجيع على ذلك.
اؼبعنيُت دليل على عدـ تعاكف اإلدارة مع أفراد ىيئة التدريس ،كبالتاِف
اآلِف دكف األخذ برأم اؼبعلّْمُت ّْ
الًتفيع ٌ
ضررا للتبلميذ كللمستول اؼبطلوب .ىناؾ تعاكف اجتماعي بُت معلّْمي كمعلّْمات اؼبرحلة الواحدة.
يسبّْب ن
َّ
تنفذ النشاطات فرديِّا كتلقى على عاتق اؼبعلّْمة الوليَّة اؼبسوكلة عن الصف ،فبل يوجد تعاكف مع باقي اؼبعلّْمات،
كال تنظّْم اإلدارة أكقاتنا ؽبذه التعاكف.
الدعم:

اؼبتفوقوف فبل دعم
موجود من خبلؿ برامج االستلحاؽ اليت تنظّْمها اإلدارة للتبلميذ اؼبتعثّْرين فقطَّ .أما اؼبوىوبوف ك ّْ
ؽبم إالَّ آخر السنة من خبلؿ دعم مادم كتشجيع معنوم.
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جو اؼبدرسة كمتطلّْبااها ،كلكنَّها
ىناؾ دعم للمعلّْم(ة) اعبديد(ة) من خبلؿ تقدمي اؼبساعدة لو(ىا) لبللبراط يف ٌ
مبادرات فرديَّة كجزئيَّة كعفويَّة تعود إُف نفسيَّة اؼبعلّْم.
كيغيب الدعم كالتشجيع ؼبعلّْم اؼبثابر من قبل اإلدارة يف أغلب األقساـ فبل يوجد نظاـ للمكافأة أك للمحاسبة
خاصة اؼباديَّة كاؼبعنويَّة.
ىناؾ دعم لؤلساتذة كاؼبعلّْمات يف بعض األقساـ ،لكنَّو ؿبدكد بشكل عاـ.
اؼبنسق دكر الرابط بُت معلّْمي اؼبادة كلٌهم يف كثَت من األحياف ،كيقتصر عملو على إمبلء اؼبطلوب
ال يلعب ّْ
لتحضَت الدركس.
اؼبنافسة السلبيَّة بُت اؼبعلّْمُت يف القسم الواحد /يف الصف الواحد /يف اؼبادة الواحدة خَت دليل على عدـ كجود
الدعم كالتعاكف بل يغلب عليها عامل االتكاليَّة.

اؼبتنوعة حبسب عمر التبلميذ.
تغيب برامج الدعم كالتحفيز ّْ
ىناؾ دعم ألىل التبلميذ اؼبتعثّْرين من خبلؿ اؼبقاببلت اإلرشاديَّة ،كبرامج االستلحاؽ ،لكنَّو عفوم كغَت مربمج
يف أكثريَّة األقساـ.
اؼبنسق ،يقتصر األمر على لفت النظر إُف بعض األمور السطحيَّة ،كيغيب
دعم األساتذة غَت كاؼ حىت من قبل ّْ
اغبوار كالنقاش (يف القسم الثانوم).
فعاؿ رغم فشلنا أحيانا مع بعض التبلميذ كىذه صعوبات نواجهها كال نرل ؽبا حبلن.
مع التبلميذ ىناؾ دعم كىو َّ
يغلب طابع العائلة على العبلقات للجهة اإلنسانيَّة كاالجتماعيَّة (زيارات ككاجبات) ،كمن الناحية اؼباديَّة،
خاصة للمتعاقدين).
فاؼبعاملة كأنَّنا يف شركة (اؼبعاش نفسو كغَت عادؿ َّ
يغيب اإلنصاؼ ،فهناؾ عدـ التزاـ بسلسلة الرتب كالركاتب ،كيف دفع الراتب الذم يستحقَّو بعض اؼبعلّْمُت.
المشاركة في القيادة

فرضا .لئلدارة القرار النهائي.
ليست القيادة تشاركيَّة بل ىرميَّة ،كأكثر األمور تفرض علينا ن
 َّإف اؼبشاركة يف القيادة تبدأ باحًتاـ الرأم ،كازباذ القرار يكوف من قبل آّموعة كىذا غَت متوفّْر .فالقيادة حكر
على شخص كاحد :مديرة الثانويَّة.
دائما من السلطات العليا يف اؼبدرسة ،كيف معظم األكقات دكف حوار كمناقشة ،علينا تنفيذىا كلو َف
تأيت القرارات ن

نقتنع ّٔا .فالقرارات غَت قابلة للنقاش كحاظبة.
أبدا (ىذه التوصيات).
ييطلب منا إشراؾ التبلميذ ببعض القرارات كاغبوار معهم ،كلكن ال يطبَّق ىذا ن
ىناؾ أمور تقيّْد اؼبعلّْم داخل ّْ
صفو ،كال قرار لو فيها ،كصبلحيَّاتو ؿبدكدة يف الدركس اليت يعلّْمها ،مثاؿ على
جوا من الفوضى أك الصوت العاِف يف الصف تعتربه اإلدارة من الفوضى كسبنع حدكثو.
ذلك :العمل الفريقي يوفّْر ِّ
والجو السائد بين أفرادىا.
4ـ صفوا مناخ مدرستكم التربوي،
ّ
اعبو السائد بُت أفرادىا؟
) (Pكيف تتجلَّى عمليِّا اؼبواصفات الًتبويَّة اليت ّْ
ربدد مناخ مدرستكم ،ك ٌ
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قرب من اآلخر اؼبختلف كاالنفتاح عليو .توطيد العبلقة باألىل كاؽبيئة التعليميَّة
جو من َّ
اؼبودة ،كالت ُّ
 _Aيسود ٌ
لكل شخص يف موقعو.
جو عائلي ،كالدليل إعطاء اغبقوؽ اؼباديَّة كاؼبعنويَّة ّْ
كبآّتمع ،كالسعي إُف العي يف ٌ
جوا من العبلقات األدبيَّة اإلجتماعيَّة العادية اليت سبتاز باللياقة كأدب اللقاء ليس إالَّ.
يسود مناخ اؼبدرسة ن
___________________________

جو من االحًتاـ كالتقدير كاللياقة ،ىو عادم بُت األىل كال كجود للقاءات تساعد على التعارؼ كالتعاكف.
ٌ _P

نسجل أكالدنا فيها بثقة.
) (Tشعور باالنتماء للمدرسة ،فهي تعنينا ،درسنا فيها كاليوـ ّْ
___________________________
جو من االحًتاـ ،يفتقر إُف الديبقراطيَّة َّ
كمرات
ألف اؼبطالب غَت مسموعة ،فالرأم األكؿ كاألخَت لئلدارة َّ
Tػ ٌ
خصوصا اؼبرتبطة بالصف األساسي
تعسفي (قسم الركضات) فهناؾ سبييز بُت اؼبعلّْمُت عبهة تطبيق بعض القوانُت
ن
األكؿ ( ،)EB1كاإلذف باػبركج من اؼبدرسة خبلؿ أكقات الفراغ .يعترب البعض َّ
أف اإلصغاء جزئي ألنَّو مع األفراد
كجو من احملبٌة.
جو انتماء ٌ
خاصة ؼبن كاف تلمي نذاٌ ،
كليس مع اعبماعة .ىناؾ ٌ
خاصة من اعبهة اؼباليَّة للمعلّْم.
خاصة بُت قسم كآخر ،كال إنصاؼ ٌ
ال يوجد عدؿ يف اؼبعاملة ٌ

خاصة الذين تربطهم صداقة أك معرفة.
خاصة اعبدد ،تواصل اجتماعي مفقود يقتصر على األفراد ٌ
شعور بالغربة ٌ
أف اعبو جيّْد كمريح ،كلكن كل حلقة تعمل لوحدىا ك َّ
كأهنا تعي لوحدىا.
إصباع على َّ ٌ
ٌ
من الناحية اؼباديَّة ال يوجد عدؿ َّ
(مدة التدريس براتب ىو نفسو منذ بداية تاريخ التعاقد)
مناخ عادم كألفة ال تتخطَّى جدراف اؼبدرسة مع الكثَت من األفراد.

مناخ تسوده الرظبيَّات كربكمو آّامبلت .كانت العبلقات يف اؼباضي كديَّة أكثرَّ ،أما اليوـ فهناؾ تباعد ردبا
معا يف
بسبب االنشغاالت الكثَتة كاالرتباطات العائليَّة ،كالسبب األساسي غياب النشاطات اليت تربط األفراد ن
مشاريع اجتماعيَّة كثقافيَّة كتربويَّة كترفيهيَّة تنظّْمها اإلدارة.
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الملحق رقم  – 13أ .من المرةلة الثانية للبحث:
نموذج لجدول فرز أجوبة المشاركين في المجموعات المرَّكزة للمعيار األول
األسئلة واألجوبة

المعايير والمؤشّْرات

اؼبشاىدات
اؼببلحظات

أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة

يتم اإلعالن
1ـ ما ىي رؤية المدرسة التربويَّة وأىدافها؟ وكيف ُّ
عنها لألفراد؟

 Aػ كبن جزء من اؼبدارس الكاثوليكيَّة يف لبناف ،كنتبٌت رؤيتها كىي

التجمع يف الًتبية الشاملة إلنساف متكامل.
تنسجم مع رؤية ُّ
كل إنساف يف
) (A&Tػ َّ
تغَتت الرؤية من إرساليَّة إُف خدمة ٌ
الوطن ،كتربيتو بشكل متكامل ،فكريِّا كنفسيِّا كاجتماعيِّا ككطنيِّا
كتنمية مواىبو ليكوف مثاالن يف ؾبتمعوّْ ،
ؿبق نقا ذاتو.
ييعلىن عن الرؤية يف االجتماع العاـ للهيئة التعليميَّة ،كتكوف اإلدارة قد
 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة اختارت اؼبوضوع العاـ فتعلنو يف االجتماع ليًتجم عمبلن يف اؼبناسبات
مبنيَّة على قيم مشًتكة ،كأىداؼ كالنشاطات كتصبح من صلب اؼبنهاج ،متعاكنة مع شركة تربويَّة
عمليَّة ؿبدَّدة تسهم يف قباح
"كزنات" لتعلن يف ؿباضرات يشارؾ فيها األىل كاؼبعلّْموف كالتبلميذ.
كتفوقهم.
اؼبتغَتات.
تبلميذىا ُّ
الرؤية قابلة للتطوير كالتعديل كف نقا للظركؼ ك ّْ
) (A&Tأىدافها غَت كاضحة ،غَت مكتوبة ،بل نستنتجها من
اؼبمارسات :النشاطات كاالجتماعات (إصباع).
كالدليل على عدـ كجود رؤية مكتوبة ،جهل اؼبعلّْم اعبديد النظاـ
الداخلي للمدرسة فبا يسبب لو اإلرباؾ كالضياع كالتقصَت غَت
اؼبقصود.
) (A&Pػ الرؤية غَت كاضحة كالدليل ُّ
تعدد التعريفات يف حُت
توحدت اآلراء حوؿ اؼبواطنيَّة كالتفوؽ العلمي فقط.
َّ
تيعلن بعض اؼبواضيع َّ
احملددة يف الرؤية يف اإلجتماع العاـ .ينظّْم
اؼبشركع الًتبوم آليَّة التنفيذ ضمن اؼبشركع التعليميَّ .
إف اؼبشركع
أيضا.
نص الرؤية ن
الًتبوم غَت مطبوع ،ك ٌ
___________________
كتنمي
Pػ تسعى اؼبدرسة إُف تكوين جيل متوا وز يف بيئة سليمة توثّْر ّْ
شخصيَّة التلميذ.

الرؤية ىي اػبط الًتبوم األساسي ،كتستوحي منها اؼبدرسة أىدافها
الًتبويَّة (السلوكيَّات كاؼبمارسات) كاليت تسعى إُف ربقيقها أكالن ،مثَّ
أىدافها التعليميَّة (األكاديبيَّة) ثانينا.
تسهم الرؤية يف االنفتاح كتقبُّل اآلخر اؼبختلف ،كالتنوع الديبغرايف
جوا من األلفة كاالنسجاـ.
الذم يوفّْر ِّ
) (P&Tالرؤية كاضحة ،متوفّْرة يف ّْ
مفكرة التلميذ كيف دليل اؼبعلّْم.
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الىثبئق
اؼببلحظات

) (P&Tىي متداكلة بُت األىل كيسبارس لكنَّها غَت مكتوبة ،لذلك
دائما غَت كاضحة.
ىي ن
____________________

ؼ نتناقلو شفويِّا ،كفبارسة ،خاصة خبلؿ االجتماع
 Tالرؤية يع ٍر ه
العاـ يف بوابة العاـ الدراسي ،كىو هنج يبارسو األشخاص بعفويَّة.
كيقوؿ أحدىم :نلتمسها شفويِّا من خبلؿ رأم األىل باؼبدرسة،
كرأم تبلميذنا يف اؼبرحلة اعبامعيَّة.
ترتبط الرؤية بالًتكيز على التبلميذ َّ
ألهنم اؽبدؼ األكؿ كي نصل ّٔم
إُف النجاح كإُف تكامل شخصيَّتو كتنمية قدراتو ،كذلك بتعاكننا
كهيئة تعليميَّة كإداريَّة كتكاتفنا.
فكل شخص يربطها ّٔدؼ ـبتلف عن اآلخر
ػ الرؤية غَت كاضحة ٌ
مع َّأهنا أىداؼ تتكامل ،كىي غَت مكتوبة كغَت يمعلنة بشكل
مباشر ،ييعمل على ربقيقها بطريقة غَت مباشرة.
ػ ىدؼ الرؤية تطوير اؼبدرسة ،كتنمية القدرات عند التبلميذ.
ػ الرؤية مكتوبة على ّْ
مفكرة التلميذ.
إف ما ىو موجود على ّْ
َّ
اؼبفكرة َّإمبا ىو النظاـ الداخلي ليس إالَّ.
تتبٌت اؼبدرسة رؤية التميُّز كيتجلَّى يف نتائج االمتحانات الرظبيَّة
ػ ٌ

كاؼبشاركة يف اؼبباريات العلميَّة كالثقافيَّة كالرياضيَّة كالتفوؽ فيها.
كالعمل على أف يكتسب التلميذ ثقافة عالية.
ػ الرؤية ىو اؽبدؼ الًتبوم" :الًتبية كالتوجيو" الذم هبب أف نلتزـ بو
دائما كليس جزئيِّا ذباه التبلميذ.
ن
ػ أىداؼ الرؤية كاضحة :تكوين مواطن صاٌف َّ
مثقف متعاي كمنفتح

كنص،
على اآلخر اؼبختلف ،ديبقراطي ،ك َّ
لكن الرؤية غَت كاضحة ٌ
نستوحيها من االجتماعات العامة كاللقاءات يف األقساـ بشكل غَت
مكتوب .ييعلن عنها من خبلؿ اؼبواضيع السنويَّة العامة
ػ العمل على التلميذ ّٔدؼ تكوين فيو مبلمح يستطيع من خبلؽبا أف
يكوف بيعد معريف كإدراكي كسلوكي ّْ
ناجحا يف
ّْ
سبكنو من أف يكوف ن
حياتو الًتبويَّة كالعلميَّة كاليوميَّة.
كل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة
ػ الرؤية مشركع متكامل ينخرط فيو ٌ
كل
كل جديد ك ٌ
كالذين يتعاكنوف يف ما بينهم كفريق كاحد يواكب ٌ
تطور .قد يكوف ىناؾ صدل لبعض من ىذه األمور يف اؼبدرسة،
ُّ
كلكنَّو غَت كاضح بأهنا ترتبط بالرؤية .ىي الًتبية على القيم.
مبلحظة :عكس رأم األىل كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،ؿبتول الرؤية
بتفاصيل دقيقة أكثر من رأم ؾبلس اإلدارة فيها ،كلقد استنتجوا
كمكونااها بشكل دقيق كعفوم من خبلؿ خرباهم
ؿبتول الرؤية ّْ
كعيشهم اليومي يف اؼبدرسة.
مصادر المعلومات :الوثائق
ّْ
مفكرة التلميذ
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نص اؼبوجود يف
ال ٌ
ّْ
اؼبفكرة ليس ىو

الرؤية دبفهومها
نص
العلمي ،ىو ٌ
كصفي توجيهي

اؼبشركع الًتبوم للمدرسة

Projet d'établissement

" -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة
شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة
كتربويَّة تقوـ على التعاكف كالتنظيم
التفهم".
كالتنسيق ك ُّ

مصادر المعلومات :الوثائق
ّْ
مفكرة التلميذ

موجود يف
مكتب مديرة
اؼبدرسة ،كىو
غَت منشور.
نص اؼبوجود يف
ال ٌ
ّْ
اؼبفكرة ليس
الرؤية دبفهومها
نص
العلمي ،ىو ٌ

كصفي توجيهي

اؼبشركع الًتبوم للمدرسة

Projet d'établissement
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موجود يف مكتب
مديرة اؼبدرسة،
كىو غَت منشور.

الملحق رقم  14من المرةلة الثانية للبحث:
جداول تأويل ال ّْ
مؤشرات
بحسب المستويات الثالث الواردة في تحكيم المعايير و ّْ
مؤشراتها
مقدمة

موشرااها كف نقا للمستويات الثبلث اليت
تتوزَّع نتائج تقييم اؼبعايَت اإلثٍت عشر كربكيم ّْ

اؼبوشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات ،كاليت تقًتب من
اؼبوشرات حوؽبا ،كاليت تأيت كاآليتّْ :
يتمحور ربكيم ّْ
كل معيار حبسب
كهبمع ؾبموع عدد ّْ
ربقُّقها أك يربقّْقها جزئينا ،كتلك اليت ربقّْقها فعلينا .ي
اؼبوشرات من ّْ

اؼبوشرات اليت ال ربقّْق التوقُّعات كاليت يبلغ
اؼبستويات اؼبذكورة ضمن اعبداكؿ.
فيتضمن القسم األكؿ ّْ
َّ

موشرات من أصل مئة كستة كستوف موشنّْرا ،كتعود إُف اؼبعايَت اإلثٍت عشر
عددىا اؼبئة كالثمانية ّْ
اؼبوشرات اليت ربقّْق التوقُّعات بشكل جزئي ،كيبلغ
ضمن القسم الثاين ّْ
اؼبعتمدة يف األطركحة .كيت َّ
عددىا األربعة كاػبمسُت موشنّْرا من أصل مئة كستة كستوف موشنّْرا ،تعود إُف اؼبعايَت اإلثٍت عشر
اؼبوشرات اليت ربقّْق التوقُّعات ،كاليت يبلغ عددىا
اؼبعتمدة يف األطركحة .كيشتمل القسم الثالث على ّْ
موشرات من أصل مئة كستة كستوف موشنّْرا ،تعود إُف ثبلثة معايَت فقط .كيتَّضح َّأهنا ترتبط
األربعة ّْ
باؼبعيار الرابع الذم يتناكؿ موضوعو اؼبناىج الًتبويَّة الشاملة ،كاؼبعيار الخامس الذم يتناكؿ موضوعو
طرائق التدريس الناشطة ،والحادي عشر الذم يتناكؿ موضوعو األبنيَّة كذبهيزااها اؼببلئمة للتطوير .يف
ما يلي عرض ؽبذه اعبداكؿ حبسب توزيعها على اؼبستويات الثبلث اؼبذكورة ،كربليل لنتائج تقييمها.
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الجزء األول:

المؤشرات التي ال ّْ
ّْ
تحقق التوقُّعات
جداول تُظهر
موشرااها اليت الربقّْق توقُّعات األطركحة كمبادئ مبوذج
ما يلي ؾبموع اؼبعايَت ك ّْ
اؼبوسسة التعلُّميَّة.
َّ
المعيار الثاني :ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
ال يحقق

المؤشّْرات

1

كتطور السياسات اؼبرتبطة برؤيتها كرسالتها كحاجااها
 -1للمدرسة ىيئة إداريَّة تدرس ّْ
كتوجو جهود
التطويريَّة ،كتضع اػبطط االسًتاتيجيَّة العمليَّة اؼببلئمة ،كترسم األىداؼ اؼبرجوةّْ ،
اؼبوسسة.
مبو َّ
األفراد كبو التحسُت اؼبستمر ،كتتَّخذ القرارات اؼبناسبة لتفعيل أداء التبلميذ ك ٌ

x

 -2يضم آّلس اإلدارم يف اؼبدرسة ،رئيس(ة) اؼبدرسة ،كمسوكِف(ات) األقساـ ،كاؼبرشد(ة)
اؼبنسقُت كاؼبنسقات ،كعن أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ،كالدائرة
الًتبوم(ة) كفبثلُت عن ّْ
اؼباليَّة ،كعن الصيانة ،كعبنة األىل ،كعن اؼبوظَّفُت ،كعن رابطة القدامى كأصدقاء اؼبدرسة،
كلكل منهم دكره اػباص كالواضح ،يشارؾ حبسب موقعو ،يف صنع القرار.

x

متخصص ينظّْم اؼبوارد البشريَّة كفق سياسات إداريَّة علميَّة.
 -3يف اؼبدرسة فريق
ّْ

x

 -4تعتمد دائرة اؼبوارد البشريَّة صبلة مفاىيم علميَّة ،كأسس إجتماعيَّة كإنسانيَّة متكاملة،
كمعايَت تربويَّة كإداريَّة كاضحة مكتوبة كمعلنة تعتمدىا يف قبوؿ اؼبرشحُت اعبدد للعمل الًتبوم
أك للصرؼ من الوظيفة ترتكز على األىليَّة كالكفاءة.

x

لكل العاملُت باؼبدرسة تصف بوضوح كاجبات
 -5ك 8توجد توصيفات كظيفيَّة مكتوبة ّْ
اؼبكلػَّفُت ّٔا ،كتعكس مفهوـ التشارؾ بُت األفراد ،كوبدّْد مهاـ الفريق اإلدارم كالًتبوم بدقَّة
كيظهر أدكارىم اؼبتكاملة.

x

 -6تتوزَّع اؼبهاـ اإلداريَّة كالصبلحيَّات حبسب االختصاصات كاألدكار كتتكامل يف ما بينها.

x

 -7تفويض الصبلحيَّات كاألدكار كسبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم كاضح كمعلوـ من اعبميع.

x

 -9يضع أفراد آّلس اإلدارم اػبطط كالسياسات الًتبويَّة ،كينفّْذ اإلجراءات اإلداريَّة اؼبقًتحة
لتطبيق اػبطط ،كيتابع تنفيذ القرارات ،كيقيّْم إمكانيَّات اؼبدرسة اؼباديَّة كالبشريَّة ،كالتبلميذ،
كاؼبناىج ،كأداء اؽبيئات ،كالتقارير الفصليَّة كالسنويَّة.

x

 -10تيدرس اػبطة االسًتاتيجيَّة السنويَّة (اؼبشركع اؼبدرسي) يف آّلس اإلدارم ،كتيػتَّخذ

القرارات اؼبرتبطة بتنفيذىا ،كتقيَّم يف هناية العاـ الدراسي لتطويرىا كإلعادة تصويب أىدافها.
تومن
 -11تضع اؼبدرسة خطة ماليَّة َّ
مفصلة تنسجم مع رؤيتها الًتبويَّة كخطَّتها االسًتاتيجيَّة ّْ

x

كتنسق اؼبصركؼ كفق ميزانيَّة ماليَّة سنويَّة
كل اغباجات األكاديبيَّة كاللوجستيَّة اؼبطلوبة ّْ
َّ
كاضحة تسهم بدعم كتطوير اؼبستول األكاديبي كالًتبوم كاللوجسيت.

x

 -16يوزّْع آّلس اػبطة على أفراد اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة ،كيراقب مدل اإللتزاـ
باؼبقررات كيسهر على تنفيذىا ضمن اؼبهل احملدَّدة.
َّ

x
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يقترب
2

يحقق
3

توحد اإلدارة ،بالتعاكف مع أعضاء اؽبيئة التعليميَّة ،األىداؼ اؼبنبثقة من الرؤية
ّْ -17

x

كالتخطيط االسًتاتيجي لتسهيل عمليَّة تطبيق اعبودة.

كيسهل التعاكف بُت األفراد كيفسح ؽبم يف آّاؿ
يشجع ؾبلس اإلدارة اؼببادراتّْ ،
ّْ -18
للمشاركة بالقرارات.

x

المجموع
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المعيار الثالث :ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة

5

ال يحقق

المؤشّْرات

يقترب

1

 -1تومن اؼبدرسة َّ
كل التبلميذ بإمكاهنم التعلُّم كفق إمكانااهم الفرديَّة كطاقااهم اػباصة.
أف ٌ

صفر

يحقق
3

2

x

 -2التبلميذ ىم ؿبور كىدؼ كأساس العمليَّة التعليميَّة كالتعلُّميَّة ،ىم مشركع تثقُّف مستمر
دبكونااها حوؿ شخصهم
ؼبدل اغبياة ،تعاملهم اؼبدرسة كإنساف ذم قيمة ّْ
حبد ذاتو ،كتدكر ّْ
كحوؿ تعلُّمهم ،كىي خبدمة قباحهم.

x

المجموع

2

صفر

8

المعيار الرابع :د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم
ال يحقق

المؤشّْرات

يقترب

1

بكل أبعاده.
 -9تلحظ اػبطة طرائق تقومي كاضحة كشاملة للمنهاج ّْ

يحقق
3

2

x

 -10ينسجم اختيار الكتب اؼبدرسيَّة كالتكنولوجيا ،كاألنشطة الًتبويَّة ،كنظاـ التقييم ،مع
اؼبقرر ،كتعكس أىدافو اؼبرسومة لتليب
اػبطط الًتبويَّة اؼبعتمدة ،كتتبلءـ كلُّها مع اؼبنهاج َّ

حاجات التبلميذ التعلُّميَّة .كتعكس طريقة اختيار الكتب التعاكف كالتتابع بُت اؼبراحل
موحدة.
يتم ذلك كفق معايَت تربويَّة كاضحة َّ
كاألقساـ ،ك ُّ

x

المجموع

2

1

8

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
المعيار الخامس :ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ
المؤشّْرات
كتتطور دبا يتبلءـ مع حاجات التبلميذ كخصوصيَّااهم.
 -2تتعدَّؿ الطرائق َّ
كتفوقهم كقباحهم يف اغبياة كليس فقط
 -3ربقّْق الطرائق األىداؼ األساسيَّة :تعلُّم التبلميذ ُّ
يف االمتحانات الرظبيَّة.

564

ال يحقق

يقترب

يحقق

1

2

3

x
x

لتسهل
 -6تعتمد طرائق التدريس مبادئ النظريَّة "االجتماعيَّة البنائيَّة" ،فتنظّْم األىداؼ ّْ
كتشجع التعلُّم من
كتوجو التعلُّم من خبلؿ إدخاؿ حاالت كاقعيَّة إُف عاَف الصف،
ّْ
ربقيقهاّْ ،
األخطاء ،كاالكتشاؼ ،كتتكامل اؼبعلومات لبناء اؼبعرفة ،بذلك ىبرج اؼبتعلّْم(ة) من التقوقع
الذايت إُف العمل اعبماعي.

x

 -7تراعي طرائق التدريس فركقات التبلميذ الفرديَّة ،كتكشف قدرااهم كتليب حاجااهم الفرديَّة
كاعبماعيَّة.

x

بالتفوؽ،
 -8ربث طرائق التدريس التبلميذ على ربقيق اؼبهارات اليت تسمح لكثَت منهم ُّ
مبوىم حبسب إمكانااهم ،كتراعي االختبلفات الفرديَّة ،تعتمد اؼبساكاة كاإلنصاؼ.
تعمل على ّْ

x

تطور الطرائق إمكانات التبلميذ الفرديَّة كقدرااهم األكاديبيَّة ،كربثُّهم على اؼبشاركة يف
ّْ -9
كتطور لديهم مسوكليَّة تعلُّمهم الذايت ،كتساعدىم على تطبيق مهارات التقييم
عمليَّة التعلُّم ّْ
الذايت اؼبستمر.
تدرب الطرائق الناشطة التبلميذ على اعتماد البحث يف التعلُّم الفردم كاعبماعي
ّْ -10

x

كمشاركة آّموعة باالكتشافات اعبديدة.

x

كتفعل دكرىم الناشط يف عمليَّة التعلػُّم الفردم
 -11ربفّْز طرائق التدريس تفاعل التبلميذ ّْ
كاعبماعي ،كاالشًتاؾ يف شرح الدرس ،كتوفّْر ؽبم فرص الدعم لبلستكشاؼ كلتطبيق اؼبهارات
العقليػَّة كاالجتماعيَّة كاألكاديبيَّة اؼبطلوبة.
متخصصة كمثقَّفة كخبَتة كمطَّلعة على جديد مهنتها،
 -13زبتار اؼبدرسة ىيئة تعليميَّة
ّْ

x

اؼبتنوعة إلقباح عمليَّة التعليم ،كاعتماد
كقادرة على تطبيق طرائق التدريس اغبديثة الناشطة ك ّْ
كربررىم من التلقُت كاغبفظ غيبنا.
مشوقة تراعي ُّ
كل التبلميذّْ ،
أساليب ّْ
التطور لدل ٌ

x

 -15يتَّخذ أفراد اؽبيئة اإلداريَّة كالتعليميَّة اإلجراءات البلزمة كيوفّْركف الظركؼ للعمل الفريقي
كيشجعوف التفاعل البنَّاء يف الصف.
ّْ

x

 -16يتعامل أفراد اؽبيئة التعليميَّة مع التبلميذ حبسب اختبلفات مستواىم األكاديبي ،الذم
متنوعة كمناسبة ؽبذا االختبلؼ.
يفرض اعتماد طرائق تدريس ّْ

x

المجموع

11

4

المعيار السادس :و -تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف

ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات

1

x

 -1تقيّْم إدارة اؼبدرسة صبيع النواحي كفق معايَت كاضحة.

دبكونااها البشريَّة
كل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاؼبمارسات اإلداريَّة ّْ
 -2يطاؿ نظاـ التقييم َّ
كالتنظيميَّة كالتبلميذ كالعناصر الًتبويَّة كفق مواصفات كاجبااهم اؼبنوطة بوظائفهم كمواقعهم.

 -6يعتمد نظاـ التقييم خطة كاضحة كمتسلسلة اؼبراحل تكشف نقاط الضعف كالصعوبات،
تودم إُف كضع خطة عبلجيَّة ؿبدَّدة.
كمكامن القوةّْ ،
يتم إعداد كتنفيذ خطة ربسُت مبنيَّة على الدالئل كالنتائج اؼبستخلصة من طرائق التقييم
ُّ -7
اؼبتنوعة لتوجيو جهود التحسُت اؼبستمر كالتطوير اؼبستداـ.
ّْ

 -8يرتبط نظاـ التقييم بربامج دعم على كافة اؼبستويات ،تعمل على ربسُت األداء كتطويرىا
كليس "اغبكم باإلعداـ" كيأخذ باالعتبار الظركؼ كاغباالت اػباصة.
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x
x
x
x

يقترب
2

1

ّْ
يحقق
3

 -9يرتكز التقييم على التطوير كدعم القدرات لدل األفراد ،كيقوـ على :الوضوح كالصدؽ
التنوع كالتواصل ،كمعايَته معلنة للجميع ،كيرتبط برسم خطط التحسُت كالتطوير إرتباطنا
ك ُّ
كثي نقا.

x

 -11يرتبط نظاـ التقييم بربنامج ربفيزم يدفع أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة إُف ربسُت
أدائهم.

x

 -12تقيّْم إدارة اؼبدرسة الربامج التعليميَّة ،كطرائق التدريس باستمرار.

x

المجموع

8

4

المعيار السابع :ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة
ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات

1

 -1تتبٌت اؼبدرسة كتطبّْق مفهوـ القيادة التعليميَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة فتتشارؾ مع أفراد
اؽبيئات العاملة فيها يف التخطيط كالتنظيم كالتطوير كصنع القرارات اؼبرتبطة بالعمل الًتبوم.

x

 -2تومن اؼبدرسة َّ
كل شخص فيها قائد يف موقعو ،كتطبّْق ىذا اؼبفهوـ.
أف ٌ

x

 -3تتمثَّل القيادة اؼبشًتكة يف إقامة العبلقات اإلنسانيَّة الطيّْبة ،بُت القيادة كاؼبرؤكسُت؛ فهي
مسوكلة معهم كليس عنهم ،كعبلقااهم مبنيَّة على التفاعل مع األحداث كيف ما بينهم بثقة
أيضا على توزيع اؼبهاـ على اآلخرين حبسب كفاءاهم.
متبادلة ،كتواصل مستمر َّ
كفعاؿ ،كتقوـ ن
 -4تستفيد القيادة من التقارير اؼبنشورة كالدراسات العلميَّة اغبديثة حوؿ كيفيَّة إدارة اؼبدرسة
كتنظيم العمل فيها كتطبّْقها حبسب حاجة ؾبتمعها اؼبدرسي.

 -5تعمل القيادة على توفَت جو يتميَّز بركح التعاكف كاؼبسوكليَّة بُت القيادة كاألفراد ،كيسودىا
الفرح كالراحة كاالطمئناف كاالحًتاـ اؼبتبادؿ كاؼبهنيَّة يف العمل.
كتشجع
 -6تعتمد اؼبدرسة مبدأ التشاكر يف القيادة كمبط االستشارة ،كتتَّسم باؼبركنةّْ ،
كتعزز تنشئة األفراد على التعاكنيَّة.
اؼببادرات كالعمل اعبماعي ،كتدعم ثقافة اؼبشاركةّْ ،

كتنسق
 -7ذبمع القيادة أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ضمن فريق عمل متكاملّْ ،
معا ،كتطوير اؼبدرسة
جهودىم
ّْ
كتشجع التعاكف بينهم كالتضامن دبا يسهل ربقيق األىداؼ ن
دبكونااها.
ّْ

بعضا من سلطتها للمرؤكسُت دبا يتناسب
 -9تعتمد اؼبدرسة البلمركزيَّة يف القيادة ّْ
كتفوض ن
كمسوكليَّااهم اؼبمنوحة ؽبم.

x
x
x
x

x
x

 -10تتوزَّع السلطة كفق دليل توصيف كظيفي ( )Job descriptionمطبوع كموزَّع
على صبيع األفراد يف اؼبدرسة.

x

 -11تتوزَّع سلطة القيادة على مستويات عديدة ،كيشارؾ األفراد ،كلّّ من موقعو ،يف قيادة
العمليَّة الًتبويَّة كتطويرىا (.)Active agent

x

فرصا ليصبحوا قادة يف مواقعهم اػباصة ،يتَّخذكف القرارات
 -12يناؿ األفراد يف اؼبدرسة ن
كل حبسب كفاءتو كخرباتو ،كيلتزموف بتنفيذىا
اؼبناسبة ،كوبدّْدكف اإلجراءات اؼببلئمة ه
كتقييمها.

x

كتفهم مشكبلتو كربليلها
 -13يشارؾ أفراد اؽبيئات القيادة يف إدارة العمل الًتبوم كذبديده ُّ
ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة إلصبلحها.

x
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جزئيًا
2

صفر

ّْ
يحقق
3

 -14ييعطى األفراد فرصة يف تنمية مهارااهم القياديَّة من خبلؿ تبادؿ األدكار كاؼبسوكليَّات،
كإبداء الرأم دكف خوؼ ،كاقًتاح البدائل ،كاؼبشاركة يف صنع القرارات ،كالنقد البنَّاء ،كأخذ
اؼببادرات لتحقيق النجاح.
دبكونااها كمواردىا التعلُّم اؼبستداـ لدل صبيع األفراد كتنشر بينهم
 -17ربفّْز إدارة اؼبدرسة ّْ
ثقافة التعلُّم اؼبستمر.

x

مبو
ّْ -18
التدرب على ُّ
تشجع القيادة تطوير الذات اؼبستمر ،ك ُّ
ربمل اؼبسوكليَّة الذاتيَّة يف ٌ
دبكونااها للوصوؿ إُف التطوير كالنجاح ،كالعمل على تثبيتو.
اؼبدرسة ّْ

x

غبث جهود
 -21للمدرسة نظاـ لئلشراؼ يتَّفق مع رسالتها كمع مفهوـ التعاكف كالدعم ّْ
التطوير اؼبستمر فيها.
أحكاما سريعة كهنائيَّة قبل درسها ،بل تبتكر
 -22تعتمد القيادة سياسة الدعم فبل تصدر
ن
كسائل اؼبساعدة لتخطي اؼبصاعب كاؼبشاكل الفرديَّة كاعبماعيَّة.
 -23يراجع نظاـ اإلشراؼ األىداؼ دكرينا هبدّْدىا َّ
كوبث جهود
كيتأكد من ربقيقهاُّ ،
كيومن برامج التحسُت.
التطوير اؼبستمر فيهاّْ ،

المجموع
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المعيار الثامن :ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
المؤشّْرات

ال َّ
يحقق
1

ّْ -2
كربوؿ
سبكن قيادة اؼبدرسة اؽبيئات اإلداريَّة كالتعليميَّة من مواكبة ّْ
اؼبتغَتات ك ُّ
التطورات ّْ
أفرادىا إُف خرباء يف ؾباؿ عملهم.

x

كتشجع اؼببادرات الفرديَّة ،كتكافئ اإلقبازات،
 -3تومن قيادة اؼبدرسة بالقدرات الشخصيَّة ّْ
فيشعر األفراد بانتمائهم للمدرسة كبأنبيَّة كجودىم فيها ،كبقيمة مسانبتهم يف العمل الًتبوم
فيهتموف بأمانة بالعمل اؼبوكل إليهم فيستمر النجاح.

x

تتعرؼ قيادة اؼبدرسة إُف عناصر القوة كالكفاءة اؼبوجودة لدل أعضائها كتثق بإمكانااهم
َّ -4
لتطور قدرااهم.
كتستفيد منها ّْ

x

 -5يعكس اؽبيكل التنظيمي البشرم كدليل التوصيف الوظيفي شبكة التعاكف القائمة بُت
األفراد يف اؼبدرسة ،كيكوف تعلُّم التبلميذ ؿبور ىذا التعاكف.

x

 -6للمدرسة الئحة تنظيميَّة مكتوبة ربدّْد مواقع األفراد فيها كتكامل أدكارىم ،كتيظهر
العبلقات اليت تربطهم ببعض ،كترسم مستويات السلطة ،كاؼبسوكليَّات اليت تدعم التطوير
فيها.

x

يتم تعيُت كتوظيف كإهناء عمل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة بدقة كركيَّة كمهنيَّة ،ككفق
ُّ -7
مدكنة مسب نقا يف سجل اؼبدرسة ،تعتمد مبدأ سبكُت األفراد
معايَت أساسيَّة تربويَّة كسياسات َّ
كدعمهم كتطوير قدرااهم قبل ازباذ القرار بصرفهم.

x

تطور قيادة اؼبدرسة القدرات كتعتمد سياسة الدعم كالتعاكف كالتكامل بُت صبيع أفرادىا
ّْ -8
لبلوغ التوقُّعات كاإلقبازات كاؼبعايَت اؼبطلوبة.

x

المجموع
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جزئيًا
2

1

صفر

َّ
يحقق
3

صفر

المعيار التاسع :ط -تطوير مهني مستمر وتعلُّـم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي
ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات
 -2ترتكز برامج التطوير اؼبهٍت على مبادئ نظريَّة تعلُّم الناضجُت ،كمبادئ التحفيز ،كمباذج
اؼبتطورة.
التطوير اؼبهٍت ّْ
 -3تستفيد برامج التطوير اؼبهٍت داخل اؼبدرسة من الكفاءات اؼبوجودة فيها.
 -4تنظّْم اؼبدرسة لقاءات كاجتماعات دراسيَّة ُّ
كتفكريَّة بُت أفراد اؽبيئات لتطوير اؼبهارات
كربسُت األداء ،كزبتار الدكرات التدريبيَّة اؼبناسبة ؽبذه اغباجات كفق جدكؿ زمٍت ؿبدَّد.

 -5يف اؼبدرسة سياسة تطوير مهٍت داعمة إلعداد أفراد اؽبيئات العاملة فيها ،كتدريبهم خارج
اؼبدرسة كداخلها ،كلتحسُت أدائهم ،كي يقوموا بفعاليَّة ،باؼبهاـ الًتبويَّة كالتعليميَّة كاإلداريَّة
كالوظيفيَّة كلّْها.
 -6يهبمع أعضاء اؼبدرسة على مفهوـ التعلُّم اؼبستمر كيومنوف َّ
كل كاحد منهم متعلّْ هم
أف َّ
باستمرار كيلتزموف دببادئ تطبيقو.

1

x
x
x

x

كل جديد من خبلؿ اؼبشاركة يف ندكات كؿباضرات
 -9يواكب األفراد يف اؼبدرسة َّ
كمطالعات كنتائج كتقارير األحباث اؼبيدانيَّة ،كالدراسات الصادرة عن اعبامعات ،كمعاينة
اإلنًتنت ،كيعملوف باستمرار على تطوير معارفهم كمهارااهم حبسب كظيفتهم.
 -10يي ُّ
اؼبشرؼ/اؼبنسق(ة) خطة تدريبيَّة لتطوير اؼبستول الفكرم كالعلمي ألفراد اؽبيئة
عد
ّْ
التعليميَّة.
اؼبنسق(ة) دكرات تدريبيَّة ،داخل اؼبدرسة ،تنطلق من اغباجات اػباصة كاعبماعيَّة
 -11ينظّْم ّْ

x
x

على اؼبصاعب اليت تواجههم خبلؿ عملهم التعليمي ،فيتَّخذكف القرارات اؼبناسبة غبلّْها.
يتم بعدىا
اؼبنسق(ة) على ؿبتول الدكرات خارج اؼبدرسة كيقارهنا باغباجات ل ُّ
 -12يطَّلع ّْ

x

توظيفها بالشكل اؼبناسب.

 -13تلحظ اؼبدرسة الوقت الكايف الذم وبتاجو األفراد ُّ
كتسهل تطبيق عمليَّة
معاّْ ،
للتفكر ن
التعلُّم كالتطوير اؼبطلوبة منهم.

x

كل األفراد يف اؼبدرسة ،كىو
 -14ينبثق التطوير اؼبهٍت من برنامج التقييم الدكرم الذم يطاؿ َّ
السبيل إُف استمرار النجاح.

x

المجموع
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موةد
المعيار العاشر :ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ
المؤشّْرات

ال ّْ
يحقق
1

 -1للمدرسة هنج تشاركي ملموس كمعركؼ يف ازباذ القرارات ،كدرس اؼبشكبلت.

x

 -2تتكامل أدكار األفراد يف اؼبدرسة كتسود عبلقااهم الثقة كالصدؽ كاالنفتاح.

x

يودم العمل التعاكين يف اؼبدرسة إُف اكتشاؼ مواىب األفراد كاستخدامها حيث تدعو
ّْ -3

x

568

3

x

x

اؼبتنوعة ،كاستطبلع الرأم،
ألفراد اؽبيئة التعليميَّة (تيستخلص من التقارير كاستمارات التقييم ّْ
كاؼبشاىدات اؼبيدانيَّة) ،تعتمد مبدأ الدعم كاإلرشاد ،كحلقات دراسيَّة ربليليَّة ُّ
تفكريَّة للوقوؼ

جزئيًا
2

ّْ
يحقق

3

يقترب
2

صفر

ّْ
يحقق
3

اغباجة.
اؼبوحدة ،كرسالتها
 -4يف اؼبدرسة مناخ تعاكين مناسب للعمل اعبماعي ،يقود رؤيتها َّ
كأىدافها اؼبشًتكة يف عمليَّيت التعليم كالتعلػُّم.

يطور مهارات التواصل كاالنفتاح كاغبوار كاؼبناقشة
مبلئما ّْ
 -5توفّْر اؼبدرسة ن
مناخا تعاكنينا ن
كالتفكَت كتبادؿ األفكار كاؼبشاركة كاالكتشاؼ ك ُّ
التفكر كالتعلُّم.
 -6تومن اؼبدرسة َّ
كل فرد مسوكؿ عن تعلُّمو
أف التعلُّم كالتطوير مسوكليَّة فرديَّة كصباعيَّة ،ك ُّ
كتعلُّم اآلخرين.
 -8يدرؾ أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كالتبلميذ َّ
أف قباح العمل التعاكين يعٍت َّأهنم
معا.
معا أك سيفشلوف ن
سينجحوف ن
 -9يوفّْر النظاـ الداخلي يف اؼبدرسة ظركؼ التعاكف بُت األفراد.

x
x
x
x
x

تشجع أنظمة اؼبدرسة كضوابطها أفراد اؽبيئات العاملة فيها على تطبيق مفهوـ التضامن
ّْ -10
كالعمل الفريقي اعبماعي كالتعلُّم اؼبستمر.

x

حل النزاعات ،كبلورة
ّْ -11
تدرب اؼبدرسة األفراد على تطبيق مهارات العمل الفريقي يف ّْ
اؼبشاكل ،كسبكُت مهارات فن التواصل.

x

 -12يتعاكف األفراد يف اؼبدرسة يف ما بينهم بركح الوحدة ال اؼبنافسة ،كيتشاركوف النصح
كاؼبساعدة كالدعم ،كيًتابط عملهم كًتابط حلقات السلسلة ،فتتكامل أدكارىم يف إحداث
التطوير.

x

 -13يرتكز عمل التنسيق يف اؼبدرسة على العمل اعبماعي كيعطي فرصة للتضامن بُت
اؼبنسقات كأفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كينتج عنو عمل تربوم أفضل كقباح أكاديبي
اؼبنسقُت ك ّْ
ّْ
مضموف ،كمن خبللو يساعد ذكك اػبربة التعليميَّة الطويلة من ىم مبتدئوف كيرشدكهنم إُف
األفضل.

x

بعيدا
 -14يتعاكف األفراد على معاعبة اؼبواضيع اؼبطركحة كمناقشتها يف ما بينهم دبوضوعيَّة ،ن
عن اعبدؿ كاالنفعاؿ كاالستنتاجات غَت الناضجة كاػببلؼ.

x

المجموع
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2

المعيار الحادي عشر :ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر
ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات

1

 -4تتطلع اؼبدرسة باستمرار إُف اؼبواصفات اعبديدة العاؼبيَّة لؤلبنية اؼبدرسيَّة البلئقة كتعتمد
معايَتىا يف ربديث أبنيتها.

x

 -5تسهم مواصفات اؼبباين يف تطوير آّاؿ الفكرم كالنفسي كاعبسدم كالثقايف كالفٍت لدل
األفراد.

x

اؼبعوقُت جسدينا.
َّ -7
تتجهز األبنيَّة كملحقااها دبا يتبلءـ كحاالت َّ

x

569

جزئيًا
2

صفر

ّْ
يحقق
3

اؼبتحركة،
 -10يف اؼبدرسة غرؼ
ّْ
متخصصة للنشاطات الداعمة للمنهاج كغرفة الدمى ّْ
كاألشغاؿ الفنيَّة كاليدكيَّة ،كلبلحتفاؿ بأعياد التبلميذ ،كبرؾ من الرمل ،كحديقة لؤلطفاؿ
ؾبهزة بألعاب مناسبة ألعمارىم كحاجات جسدىم ،كمبلعب للنشاطات الرياضيَّة كغرؼ
َّ
ؾبهزة
للنشاطات الفكريَّة كالشطرنج ،ككافتَتيا ،كمسرح ،كصالة عرض ،كمكتبة ،كـبترباتَّ ،
بالوسائل اغبديثة كاللوازـ الضركريَّة.

 -11تلحظ اؼبدرسة أماكن للحماية من القصف ،كربدّْد أماكن اإلخبلء اآلمنة من اؽبَّزات
كذبهز الغرؼ بوسائل َّ
ضد الكوارث كاغبوادث،
كتدرب اعبميع عليهاّْ ،
األرضيَّة كاغبريقّْ ،
كبأجهزة للمراقبة (يف الوحدات الصحيَّة.)...

x

x

ؾبهزة
تومن اؼببلعب الداخليَّة كاػبارجيَّة كقتنا من الراحة الضركريَّة للتبلميذ ،كىي َّ
ّْ -12
بوسائل الًتفيو كالراحة ،كتتعدَّؿ لتتبلءـ كحالة الفصوؿ.

x

كل
تومن اؼبدرسة اللوازـ اليت ّْ
ّْ -14
مبوىم ،يف ّْ
تعزز راحة التبلميذ كالتجهيزات اليت ربفّْز ٌ
اؼبتنوعة على كافة اؼبستويات التعليميَّة لتزيد من
قاعات اؼبدرسة ،كتوفّْر كسائل اإليضاح ّْ
التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.

x

تسهل تطبيق
اؼبتنوعة مساحات كاسعة ّْ
 -15توفّْر اؼبباين كاألماكن كاألجهزة السليمة اآلمنة ك ّْ
لكل اؼبوجودين يف
اؼبنهاج اؼبعتمد كربقيق أىداؼ التطوير اؼبستمر ،كتقدمي اػبدمات اؼبطلوبة ّْ
اؼبدرسة.

x

 -16تعتمد اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة كاؼبعلوماتيَّة كاإلنًتنت كتلحظ ـبتربات خاصة ّٔا،
اؼبتطورة.
ّْ
كذبهز غرؼ التدريس ّٔذه الوسائل ّْ

x

المجموع
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5

المعيار الثاني عشر :ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية
ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات

1

خرهبيها ،كأكلياء تبلمذاها ،كآّتمع العاـ كاػباص ،كأفراد اؽبيئات العاملة
 -1ترل اؼبدرسة ّْ
نمو التبلميذ كتدعمهم يف
فيها شركاء معها يف الًتبية ،تولّْف معهم صباعة تربويَّة كاحدة تيعٌت ب ٌ
كل آّاالت ،كتعمل على تطوير اؼبدرسة من جوانبها كافة.
ّْ
 -2تضع اؼبدرسة خطة اسًتاتيجيَّة توضح مفهوـ مشاركة األىل كرابطة القدامى كأصدقاء
اؼبدرسة كفعاليَّات آّتمع كاؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة يف حيااها ،كربدّْد طرائق دعمهم ؽبا،
كل حبسب موقعو،
كتفاعلهم كتواصلهم اؼبستمر معها ،لتفعيل عمليَّة التطوير فيها ،تشركهم ،ه
نمو التبلميذ الًتبوم ،كإلعدادىم مواطنُت مسوكلُت كمنتجُت.
يف ازباذ القرارات الداعمة ل ّْ
تتضمن :إبداء الرأم ،كدرس أكضاع أكالدىم،
 -3تنظّْم اؼبدرسة خطة للتعاكف مع األىل َّ
كحبث أمورىم األكاديبيَّة كفق جدكؿ زمٍت منظَّم ،كازباذ القرارات الداعمة لتطوير مستواىم
مبوىم اؼبتكامل.
األكاديبي ك ٌ

 -6تساعد عبنة األىل يف بعض النشاطات الًتبويَّة كالثقافيَّة كتدعم اؼبدرسة ليس فقط مادينا.

المجموع
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جزئيًا
2

2

ّْ
يحقق
3

x

x

x
x

4

4

صفر

المعيار األول :أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
المؤشّْرات

ال يحقق ()1

 -1للمدرسة رؤية تعليميَّة كاضحة ،كرسالة منفتحة ،كأىداؼ عمليَّة ؿبدَّدة تسهم يف قباح
كتفوقهم.
تبلميذىا ُّ
 -2للمدرسة رؤية اسًتاتيجيَّة شاملة ككاضحة إداريَّة كتدريسيَّة كتربويَّة تقوـ على التعاكف
التفهم.
كالتنظيم كالتنسيق ك ُّ

تسهل التواصل بُت األفراد كاألقساـ ،كتنظّْم
 -3للمدرسة رؤية قابلة للتطبيق كمعلنة للجميع ّْ
عملهم اعبماعي.

يقترب ()2

يحقق ()3

x
x
x

ربوؿ اؼبدرسة بيئتها إُف بيئة حياة إجتماعيَّة آمنة ،يسودىا جو إهبايب من االستقرار
ّْ -4
كاألماف النفسي كاعبسدم كاالجتماعي ،كتوفّْر للتبلميذ بيئة تعليميَّة ؿبفّْزة تراعي مستويات
كتسهل عمليَّة التعاكف كاؼبساندة كالدعم من زمبلئهم كمن أفراد اؽبيئة
االختبلؼ لديهمّْ ،
التعليميَّة كاإلداريَّة فيها.
معا ،ك ُّ
التفكر ،كاؼبشاركة ،كالتعلُّم،
 -5يف اؼبدرسة مناخ داعم ّْ
يشجع األفراد على التواصل ن
كاالكتشاؼ.

x
x

تتبٌت اؼبدرسة معايَت "ؾبتمع التعلُّم اؼبهٍت" كتطبّْق مبادئو اليت تقوـ على مهارات التواصل
َّ -9
كالدعم كالتعاكف كالعمل الفريقي كمفهوـ اؼبشاركة يف القيادة.

x

 -10تعتمد اؼبدرسة معايَت تعليميَّة مستوحاة من اؼبعايَت الًتبويَّة العاؼبيَّة ،تنسجم مع كاقعها،
كتكوف شاملة ككاضحة كقابلة للتعديل.

x

 -11ربدّْد اؼبدرسة أىدافها مسب نقا كتضع آليات عمل ككسائل ناجعة لتحقيقها تتكيَّف مع
اؼبتغيَّْتات.

x

وبوؿ األفراد الرؤية كاألىداؼ إُف عمليَّات كإجرائيَّات تربويَّة كتعليميَّة شاملة.
ّْ -12

x

غبل اؼبشكبلت كربسُت أكضاع
 -14تأخذ اإلدارة بآراء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاألىلّْ ،
التبلميذ األكاديبيَّة.

المجموع
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x

10

4

صفر

الجزء الثاني:

المؤشرات التي ّْ
ّْ
تحقق التوقُّعات جزئيًا
جداول تُظهر
اؼبوسسة
ما يلي ؾبموع اؼبعايَت ك ّْ
موشرااها اليت ربقّْق توقُّعات األطركحة كمبادئ مبوذج َّ

التعلُّميَّة جزئينا.
المعيار الثاني :ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير
المؤشّْرات

ال يحقق

يقترب

يحقق

1

2

3

يتجسد التنظيم اإلدارم العاـ الواضح اؼبعاَف يف النظاـ الداخلي الذم وبدّْد مهاـ الفريق
َّ -8
اإلدارم كالًتبوم بدقَّة كييظهر أدكارىم اؼبتكاملة.
أمورا تفصيليَّة تتعلَّق بسبلمة التبلميذ (معايَت السبلمة يف الباصات
 -12تلحظ اػبطة اؼباليَّة ن

x

الصحي يف الكافيًتيا) ،كتطويرىم الرياضي
كبصحتهم اعبسديَّة كالغذائيَّة (الغذاء
مثبلن)،
َّ
ّْ
(نوادم رياضيَّة ،كمسبح ،مبلعب.)...

x

 -13تلحظ اػبطة اؼباليَّة اغبسومات اؼبفركضة بالًتابط مع كاقع اؼبدرسة التمويلي كاإلنفاقي
ككضع األىل االقتصادم.

x

 -14توفّْر سياسات ماليَّة كآليات مبلئمة للتطوير على خلفيَّة منافسة "السوؽ الًتبوم"
إلنتاج تعليم كتربية جبودة عالية.

x

 -15تعتمد اإلدارة اآلليات كالوسائل الضركريَّة لتكتشف نقاط القوة لدل أفراد اؽبيئة
مبو
التعليميَّة كاإلداريَّة كنقاط الضعفّْ ،
كتوجو اعبهود من خبلؿ دكرات تدريبيَّة تيسهم يف ٌ
اؼبوسسة كربسُت أداء التبلميذ.
َّ

المجموع
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المعيار الثالث :ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة
المؤشّْرات

ال يحقق
1

لكل التبلميذ ،من خبلؿ االنتباه للقواسم اؼبشًتكة كالفركقات
 -3تدعم اؼبدرسة حق التعلػُّم ّْ
الشخصيَّة كاإلختبلفات الفرديَّة.
لكل التبلميذ كتومن َّ
كل
أف بإمكاهنم التعلُّم ،لذلك تستقبل َّ
 -4تدعم اؼبدرسة حق التعلُّم ّْ

من يطأ عتبة بأّا باختبلؼ حاجااهم (اإلعاقات اعبسديَّة كاغباجات التعليميَّة اػباصة)،
مبوىم
ّْ
كتومن ؽبم اػبدمات الًتبويَّة كالتعليميَّة كالتأىيليَّة كالثقافيَّة كاللوجستيَّة اليت تسهم يف ّْ
اؼبتكامل ،كتعمل على قباحهم فردينا كصباعينا كتلحظ الفركقات الفرديَّة لديهم.

تنمي اؼبنهجيَّة اؼبعتمدة اؼبسوكليَّة الذاتيَّة لدل التبلميذ كربثَّهم للقياـ بواجبهم كاالستفادة
ٌ -5
كل الفرص اؼبتاحة ؽبم للنجاح.
من ّْ

572

5

يقترب
2

x

x
x

صفر

يحقق
3

كتطور ذكاءات التبلميذ اؼبختلفة ،كربفّْز لديهم الرغبة يف التعلُّم لتصَت العمليَّة
 -6ربفّْز ّْ
الًتبويَّة متعة كإفادة ؽبم.

x

 -7تعمل اؼبدرسة خبططها الًتبويَّة كاألكاديبيَّة على تطوير مهارات التبلميذ ،أفر نادا كصباعات
من خبلؿ :أ) اػبطط الًتبويَّة اليت تراعي الفركقات الشخصيَّة كاإلمكانات كالقدرات لديهم،
اؼبتنوعة كالشاملة،
مبوىم ّْ
ب) كطرائق التعلُّم كالتعليم اؼببلئمة غباجات ّْ
تنمي األبعاد الفكريَّة كاإلنسانيَّة كالركحيَّة كاعبسديَّة لديهم.
ج) أنشطة داعمة كأعماؿ صباعيَّة ّْ

x

كل اإلمكانيَّات اؼبوجودة يف أعضاء ىيئااها (اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة
ّْ -8
تسخر اؼبدرسة َّ
مبو التبلميذ الشامل بالتعاكف مع األىل.
كاؼبوظفُت) ّْ
كتطور قدرااهم اؼبهنيَّة ػبدمة ٌ
اؼبتخصص ،من أفراد اؽبيئات اإلداريَّة كاألكاديبيَّة كالًتبويَّة كالصحيَّة
 -9يتعاكف فريق العمل
ّْ
كالنفسيَّة ،كاإلجتماعيَّة ،كالركحيَّة ،لدرس حاالت التبلميذ اػباصة كإرشادىم أكاديبينا
كاجتماعيِّا كسلوكينا كنفسينا كركحينا كصحينا ،كيعمل معهم كفق برامج إستلحاؽ ؿبدَّدة

x

كيدرّٔم عليها كفق اإلمكانات اؼبتوفّْرة
غباالاهم ،كييطلع األىل على طبيعة مساعدة أكالدىمّْ ،
لديهم.

x

تعليما نوعيِّا يليب
 -10توفّْر القيادة التجهيزات اللوجستيَّة كاألكاديبيَّة اليت تقدّْـ للتبلميذ ن
حاجااهم التعليميَّة اػباصة ،كتربية جيّْدة ربقّْق ؽبم األىداؼ الًتبويَّة العامة.

x

المجموع

2

7

صفر

المعيار الرابع :د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم
ال يحقق

المؤشّْرات

1

يقترب
2

متطور كمتحرؾ يتأقلم مع الضركرات العلميَّة
 -1تدعم اؼبدرسة اؼبنهاج الرظبي دبنهاج تربوم ّْ
كاغباجات الًتبويَّة كالتحسينات التكنولوجيَّة اؽبادفة.

x

مبو التبلميذ العقلي
 -2تعتمد اؼبدرسة
منهاجا ّْ
ن
متنو نعا تربوينا كتعليمينا كتثقيفينا كفنينا وبفّْز ٌ
كتطورىم.
كالنفسي كاعبسدم كالركحي كاالجتماعي كيسهم يف تعلُّمهم ُّ

x

 -3ينقسم اؼبنهاج اؼبعتمد إُف قسمُت :أ -ثقافة اؼبادة التعليميَّة :كىي توظيف مادة التدريس
يف إنتاج ثقافة أدبيَّة كإجتماعيَّة عمليَّة كتطبيقيَّة تتعدل حدكد اؼبنهاج النظرم ،كتساعد على
تنمية الذكاء كاؼببلحظة كالتحليل .ب -ثقافة اؼبواد الرديفة :كالرياضة مثبلن ،اليت تسهم يف
فرصا الكتشاؼ اؼبواىب.
نمو الفكرم كاعبسدم ،كتوفّْر ن
إنتاج التوازف النفسي للتبلميذ كال ٌ

x

نمو التبلميذ األكاديبي ،كقدرات ضركريَّة لتكامل
 -4تلحظ مواد اؼبنهاج مهارات أساسيَّة ل ٌ
شخصيَّتهم اإلنسانيَّة.

x

 -5ترسم اؼبدرسة خطة تربويَّة تعليميَّة تعمل على تنظيم صبيع مواد اؼبنهاج ،كعلى تكامل
عناصره كتربط ؿبتول مواده حباجات التبلميذ ككاقعهم األكاديبي كاىتمامااهم اغبياتيَّة
كاالجتماعيَّة.

x

 -7تطبّْق اؼبدرسة من خبلؿ اؼبنهاج اؼبعتمد ،خطة اسًتاتيجيَّة تربويَّة ،كمنهجيَّة تعكس

x

573

يحقق
3

تدرجهم يف الصفوؼ.
كل مراحل ُّ
التوقُّعات َّ
اؼبرجوة من التبلميذ يف ّْ
اؼبتغَتات السريعة كاالذباىات العاؼبيَّة ،فتحدّْد
 -8تلحظ اػبطة الًتبويَّة التفاعل العلمي مع ّْ
من خبلؽبا أىداؼ اؼبنهاج ،تستعمل الطرائق كالوسائل كاألنشطة الداعمة لتحقيقها كتقيّْمها.

x

كتطور أجهزاها (كومبيوترWhite Board ،
 -11تستعمل اؼبدرسة التكنولوجيا اغبديثة ّْ
 )/Active Boardلتنمية مهارات اإلبداع كاالبتكار لدل التبلميذ ،كتتبلءـ مع اؼبنهاج
الرظبي اؼبعتمد كتسهم يف ربقيق أىدافو كتوقُّعاتو ،كتتكامل معو.

x

المجموع

2

8

1

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
المعيار الخامس :ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ
ال يحقق

المؤشّْرات

1

متنوعة كناشطة.
 -1تطبّْق اؼبدرسة طرائق تدريس ّْ

يقترب
2

يحقق
3

x

حب التعلُّم كاالكتشاؼ.
ّْ -4
تفعل اؼبدرسة العمل اؼبختربم الذم وبفّْز لدل التبلميذ ٌ

x

 -5تستفيد اؼبدرسة من نتائج األحباث كالتقارير كاػبربات اؼبنشورة يف ىذا آّاؿ عرب اإلعبلـ
كاإلنًتنت لتطوير كسائل التدريس لديها.

x

كل كسائل اإليضاح التعليميَّة كمستندات عديدة كلوازـ مطلوبة تتناسب
 -12توفّْر اؼبدرسة ٌ
كتسهل عمليَّيت التعليم كالتعلُّم (من ىذه الوسائل :دليل اؼبعلّْم ،كمراجع
كحاجة التبلميذ ّْ
جديدة تتناكؿ ؿباكر حديثة كمواضيع مهمة ،كاألقراص َّ
اؼبتنوعة ،كاؼبعارض الفنيَّة
اؼبدؾبة ّْ
كالعلميَّة كالثقافيَّة ،اللوازـ الداعمة كاؼبختربات )...كتسهر على التطبيق.

x

المجموع

11

4

المعيار السادس :و -تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف
المؤشّْرات

ال ّْ
يحقق

يقترب

ّْ
يحقق

1

2

3

اؼبتنوعة.
 -3تنتدب اؼبدرسة القيّْمُت على التقييم من ذكم اػبربة يف تطبيق كسائل التقييم ّْ
متنوع لقياس أداء اؼبتعلّْم
 -4ذبمع اؼبدرسة اؼبعلومات كربلّْلها بانتظاـ ،كفق نظاـ تقييمي ّْ

x

( ،)Initial, Diagnostic, Formative, Summativeكالتقييم الشفوم
العاـ كاؼببلحظات يف االجتماعات العامة كاؼبناقشات ،كالتقييم الشفوم اػباص يف لقاءات
فرديَّة كذلك لتقييم األداء التعليمي كالسلوكي ،مستخدمة أدلة ملموسة قابلة للقياس دبا ىبص
مبوىم ،من مصادر عديدة موثوقة كشرعيَّة.
تعلُّم األفراد (أفراد اؽبيئات كالتبلميذ) ك ٌ

x

 -5تشارؾ اللجنة الًتبويَّة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة يف كضع نظاـ تقيمي متكامل ،كربدّْد
أيضا معايَت تقييم التبلميذ.
معهم ن
 -10يرتكز نظاـ تقييم التبلميذ ،ليس فقط ،على نتائج االختبارات كاالمتحانات ،بل
أيضا اؼبهارات اؼبتقاطعة لديهم.
يشتمل ن

المجموع
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1

x
x

8

4

صفر

المعيار السابع :ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة
ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات

1

 -8ربدّْد القيادة بالتعاكف مع أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ،كلّّ حبسب موقعو ،السياسات
الًتبويَّة كالربامج التعليميَّة.
 -15تتعاكف اإلدارة مع أفراد اؽبيئة التعليميَّة ،كىيئة التنسيق ،كالنظَّار ،كاألىل كاللجاف

جزئيًا
2

x

 -16للقيادة اؼبدرسيَّة دكر تعليمي ( )Instructional Leadershipفاعل يف قيادة
العمليَّة التعليميَّة ،كيف توفَت الظركؼ اؼببلئمة لنجاحها.

x

كتسهل االلتحاؽ
تشجع القيادة ،بشكل متواصل ،تطوير أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة ّْ
ّْ -19
بالدكرات التدريبيَّة خارج اؼبدرسة كداخلها.

x

 -20للقيادة يف اؼبدرسة دكر اؼبشرؼ الًتبوم كاؼبقيّْم ،يشتمل عملها على تطوير أفراد اؽبيئة
التعليميَّة كاإلداريَّة ،كالسهر على تنفيذ اؼبناىج كالربامج الًتبويَّة ،كسبكُت التبلميذ من النجاح،
كذبهيز البناء كملحقاتو دبا ىبدـ التطوير.

x

 -24تراقب القيادة عن قرب أداء أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ لتدعم جهود
التطور لديهم.
ُّ

x

المعيار الثامن :ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
المؤشّْرات

3

x

كل حبسب إختصاصو كموقعو ،ككفق حاجات
َّ
اؼبختصة ،كرابطة القدامى ،كفعاليَّات آّتمعّّ ،
التطوير ،كيتشاركوف اػبربات كاالستشارات ،كوبملوف على عاتقهم مسوكليَّة تطوير اؼبدرسة
دبكونااها.
ّْ

المجموع

ّْ
يحقق

18

ال َّ
يحقق
1

6

جزئيًا
2

صفر

َّ
يحقق
3

x

 -1تتبٌت قيادة اؼبدرسة مفهوـ سبكُت العاملُت كتطوير قدرااهم.

المجموع

7

1

صفر

المعيار التاسع :ط -تطوير مهني مستمر وتعلُّـم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي
ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات

1

كل أفراد اؽبيئة التعليميَّة كاإلداريَّة كاؼبوظفُت يف اؼبدرسة.
 -1يطاؿ برنامج التطوير اؼبهٍت ٌ

جزئيًا
2
x

كتشجعهم على التعلُّم
تطور اؼبدرسة أفرادىا باستمرار علميِّا كثقافينا كمادينا كمعنويناّْ ،
ّْ -7
اؼبستمر كالتطوير اؼبستداـ.

x

كل أفراد اؽبيئات العاملة فيها على اؼبشاركة يف الدكرات التدريبيَّة خارج
ُّ -8
ربث اؼبدرسة َّ
التطور العلمي كالتكنولوجي ،كتلحظ الناحية اؼباديَّة
اؼبدرسة كداخلها لتحسُت أدائهم كمواكبة ُّ
ككلفة االشًتاؾ يف ىذه الدكرات.

x
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ّْ
يحقق
3

المجموع

11

موةد
المعيار العاشر :ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ
المؤشّْرات
معا مسوكليَّة تعلُّم صبيع التبلميذ كقباحهم.
 -7ربمل اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة ن

تتوحد جهود التعاكف كالتضامن بُت أفراد اؽبيئات يف اؼبدرسة كاإلدارة كاألىل ،من أجل
َّ -15
كتفوقهم كبالتاِف تطوير مستول اؼبدرسة األكاديبي.
ربقيق ىدؼ تعلُّم صبيع التبلميذ ُّ

المجموع

3

ال ّْ
يحقق

يقترب

ّْ
يحقق

1

2

3

x
x

13

2

المعيار الحادي عشر :ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر
ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات

صفر

1

جزئيًا
2

 -3تستويف اؼبباين قوانُت البناء كلَّها كمعايَت السبلمة كالصحة كاألماف كالنظافة اؼبعًتؼ ّٔا.

x

كتومن ؽبا
تومن اػبطة اؼباليَّة ربديث األبنية كذبديدىا كترميمها كتطويرىا كفق اغباجةّْ ،
ّْ -8
اإلمكانات اؼباديَّة البلزمة.

x

جبوىا اؼبريح :مقاعد دراسيَّة صحيَّة ،صور كلوحات فنيَّة صبيلة
 -9تتَّصف قاعات التدريس ّْ
تعرضها ألشعة الشمس ،إنارة ،ألواح جيدة للكتابة ،كربفيز
يف الصفوؼ ،تدفئة ،اهوئةُّ ،

صفر

ّْ
يحقق
3

x

التبلميذ على إنتاج اؼبزيد من التقدُّـ التعليمي كالًتبوم.

تومن انتقاؿ التبلميذ كاألفراد من مبٌت إُف آخر مستلزمات
 -13تلحظ اؼبمرات كاعبسور اليت ّْ
السبلمة.

المجموع

x

10

4

المعيار الثاني عشر :ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية
ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات

1

اؼبتنوعة.
 -4تشرؾ اؼبدرسة األىل يف عمليَّة تعلُّم أكالدىم ،كتدعوىم غبضور نشاطااهم ّْ
مبو التبلميذ كتعلُّ ًمهم يف اؼبدرسة ،كيف
 -5تتعاكف اؼبدرسة مع األىل كآّتمع بدعم سياسة ٌ
البيت ،كيف آّتمعّٔ ،دؼ إعدادىم ؼبواطنيَّة منتجة صاغبة كمسوكلة.
 -7توفّْر اؼبدرسة نشاطات داعمة لؤلىل تقوـ على تقدمي التوجيهات البلزمة كاإلرشادات
مبو التبلميذ داخل اؼبدرسة كخارجها.
الضركريَّة ؽبم لتحقيق أىداؼ دعم ٌ

576

جزئيًا
2
x
x
x

2

ّْ
يحقق
3

 -8تنظّْم اؼبدرسة نشاطات ثقافيَّة كترفيهيَّة ترتكز على التعاكف مع األىل كالقدامى كآّتمع

x

كاألصدقاء.

4

المجموع

المعيار األول :أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة

ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات

1

بالتفهم كالثقة كاالنتماء
 -6يعمل أفراد اؽبيئات العاملة يف اؼبدرسة كاألىل جبو عائلي يتميَّز ُّ
التطور.
كالرعاية كاؼبهنيَّة كالتفاىم كالتعاكف كالتنظيم ّْ
يودم إُف قباح العمل الًتبوم كاستمرار ُّ

4

جزئيًا
2

3

x

كحب الوطن كقبوؿ
َّ -8
قيما كاضحة تشمل :احملبة كاغبريَّة كالعدالة كالبلعنف ٌ
تتبٌت اؼبدرسة ن
اآلخر اؼبختلف ،كالتطلُّب ،كااللتزاـ ّٔا كوسيلة للتواصل كالتعاكف يف اؼبدرسة كيف آّتمع.

x

كبالتصرؼ
 -13يلتزـ صبيع اؽبيئات التعليميَّة كاإلداريَّة كالتبلميذ بتطبيق النظاـ الداخلي
ُّ
حبسب معايَت سلوكيَّة كاضحة كؿبدَّدة كمعلومة.

x
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ّْ
يحقق

x

ؾبهزة لتحقيقو.
دبكونااها مع النجاح كىي َّ
 -7تتآلف بيئة اؼبدرسة ّْ

المجموع

صفر

10

4

صفر

الجزء الثالث:

المؤشرات التي ّْ
ّْ
تحقق التوقُّعات
جداول تُظهر

اؼبوسسة التعلُّميَّة
ما يلي ؾبموع اؼبعايَت ّْ
كموشرااها اليت ربقّْق توقُّعات األطركحة كمبادئ مبوذج َّ
كقد بلغ عدَّدىا ثبلث معايَت ،كىي اؼبعيار الرابع ،كاػبامس ،كاغبادم عشر.

أ-

المعايير التي ّْ
بعض من ّْ
مؤشراتها التوقُّعات
يحقق ٌ

المعيار الرابع :د -إختيار منهاج تربوي شامل ومالئم

ال يحقق

المؤشّْرات

1

يقترب
2

3

x

كتومن ؽبم النجاح يف اإلمتحانات اؼبدرسيَّة كالرظبيَّة.
 -6اهدؼ اػبطة الًتبويَّة كتساعد التبلميذ ّْ

المجموع

يحقق

2

8

1

ومتنوعة تلبي ةاجات جميع التالميذ
المعيار الخامس :ىـ -إعتماد رطرائق تدريس ناشطة ّْ
المؤشّْرات

ال يحقق

يقترب

يحقق

1

2

3

ُّ -14
ربد اؼبدرسة من عدد التبلميذ يف الصفوؼ دبا يتناسب كتطبيق طرائق التدريس الناشطة.

المجموع

x

11

4

المعيار الحادي عشر :ك -توفير أبنية الئقة ومالئمة للتطوير المستمر

ال ّْ
يحقق

المؤشّْرات
 -1تعترب اؼبدرسة َّ
أف تأمُت معايَت السبلمة العامة كالتطوير الًتبوم اؼبستمر كاجب عليها ذباه
جوا جاذبنا للتعلُّم.
التبلميذ ،لذلك فاألبنية الئقة كتستويف اؼبطلوب ،كتوفّْر ِّ

َّ -2
للتطور اؼبستمر.
إف اؼبدرسة كاإلنساف ركح كجسد ؽبذا فاالىتماـ باؼبباين كبسبلمتها دليل ُّ

المجموع
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1

جزئيًا
2

1

ّْ
يحقق
3
x
x

9

5

2

ب_ المعايير التي ال ّْ
أي من ّْ
مؤشراتها التوقُّعات
تحقق ّّ
اؼبوسسة التعلُّميَّة،
أم من ّْ
موشرااها توقُّعات األطركحة كمبادئ مبوذج َّ
ما يلي ؾبموع اؼبعايَت اليت ال ربقّْق ّّ
كقد بلغ عدَّدىا تسع معايَت ،كىي :اؼبعيار الثاين ،كالثالث ،كالسادس ،كالسابع ،كالثامن ،كالتاسع ،كالعاشر،
كاإلثٍت عشر ،كاألكؿ.

المعيار الثاني :ب -تنظيم إداري واضح المعالم كأداة للتغيير والتطوير

ال ي ّْ
حقق

المؤشّْرات

1

المجموع

جزئيًا
2

13

المعيار الثالث :ج -إعطاء األولويَّة للمتعلّْم/المتعلّْمة
المؤشّْرات

المعيار السادس :و -تطبيق نظام تقييم واضح القياس واألىداف
المؤشّْرات

5

ال ي ّْ
حقق

3

2

8

صفر

ال ي ّْ
حقق

جزئيًا
2

ّْ
يحقق
3

8

4

صفر

المعيار السابع :ز -تطبيق مفهوم القيادة المدرسيَّة الداعمة والمشتركة والموزَّعة
المؤشّْرات

ال ّْ
يحقق

جزئيًا
2

3

18

6

صفر

1

المجموع

صفر

جزئيًا
2

1

المجموع

3

ّْ
يحقق

1

المجموع

ّْ
يحقق

ّْ
يحقق

المعيار الثامن :ح -تمكين العاملين وتفويض الصالةيَّات
المؤشّْرات

ال ّْ
يحقق

جزئيًا
2

ّْ
يحقق
3

7

1

صفر

1

المجموع
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المعيار التاسع :ط -تطوير مهني مستمر وتعلُّـم مستدام مبني على مفهوم التعلُّم البنائي
المؤشّْرات

ال ّْ
يحقق

جزئيًا
2

ّْ
يحقق
3

11

1

صفر

1

المجموع

موةد
المعيار العاشر :ي -إنشاء فريق عمل تعاوني َّ
المؤشّْرات

ال ي ّْ
حقق

جزئيًا
2

ّْ
يحقق
3

13

2

صفر

1

المجموع

المعيار الثاني عشر :ل -تعزيز العالقة التعاونيَّة بين المدرسة وشركائها في التربية
المؤشّْرات

ال ّْ
يحقق

جزئيًا
2

3

4

4

صفر

1

المجموع

المعيار األول :أ -إنشاء ثقافة مدرسيَّة واضحة ومترابطة وداعمة
المؤشّْرات

ال ّْ
يحقق

جزئيًا
2

ّْ
يحقق
3

10

4

صفر

1
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ّْ
يحقق

الجزء الرابع:

ما يلي جدكؿ يقيّْم اؼبعايَت بشكل عاـ ،فييظهر عدد اؼبعايَت اليت ال ربقّْق التوقُّعات ،كاؼبعايَت
اليت ربقّْقها جزئينا ،كتلك اليت ربقّْقها فعلينا.
جدول تحكيم عام للمعايير
ال ي ّْ
حقق

المعيار

1
X

 -1إنشاء ثقافة مدرسيَّة كاضحة كمًتابطة كداعمة

 -2تنظيم إدارم كاضح اؼبعاَف كأداة للتغيَت كالتطوير
 -3إعطاء األكلويَّة للمتعلّْم/اؼبتعلّْمة

جزئيًا
2

ّْ
يحقق
3

X
X

 -4إختيار منهاج تربوم شامل كمبلئم

X

كمتنوعة تليب حاجات صبيع التبلميذ
 -5إعتماد طرائق تدريس ناشطة ّْ

X

 -6تطبيق نظاـ تقييم كاضح القياس كاألىداؼ

X

 -7تطبيق مفهوـ القيادة اؼبدرسيَّة الداعمة كاؼبشًتكة كاؼبوزَّعة

X

 -8سبكُت العاملُت كتفويض الصبلحيَّات
 -9تطوير مهٍت مستمر كتعلػُّم مستداـ مبٍت على مفهوـ التعلُّم البنائي
موحد
 -10إنشاء فريق عمل تعاكين َّ

X
X
X

 -11توفَت أبنية الئقة كمبلئمة للتطوير اؼبستمر

X

 -12تعزيز العبلقة التعاكنيَّة بُت اؼبدرسة كشركائها يف الًتبية

X

المجموع

المصدر :من إعداد الباةثة
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8

4

صفر

المراجع
-1

المراجع العربيَّة
أ .المراجع المرتبطة بمواصفات "المدرسة الفعَّالة" ()Effective School

كتب

فضوؿ ،أ .سيموف .)2006( .اؼبدرسة كاألىل :من اؼبصلحة اؼبشًتكة إُف الشراكة يف الًتبية .طبعة
أكُف .بَتكت :اؽبيئة اللبنانيَّة للعلوـ الًتبويَّة.

تقارير
موسسة الفكر العريب .)2011( .سبكُت الًتبويُت العرب لقيادة التطوير اؼبستند إُف اؼبدرسة .اؼبنتدل
َّ
العريب للتطوير الًتبوم 30-28 ،أيار .بَتكت :اعبامعة األمَتكيَّة يف بَتكت.
ب .المراجع المرتبطة بالقيادة واإلدارة المدرسيَّة
كتب

اػبطيب ،ىبل نافع .)2009( .القيادة اؼبدرسيَّة الناجحة :من البحوث إُف النتائج .الطبعة األكُف.

اإلمارات العربيَّة اؼبتَّحدة ،أبو ظيب :العبيكاف ككلمة للثقافة كالًتاث.
عماف :دار اؼبسَتة.
العمايرة ،ؿبمد حسن .)2002( .مبادلء اإلدارة اؼبدرسيَّة .طبعة ثالثةَّ .
تابت ،األب مركاف .)2001( .دكر رئيس اؼبدرسة الكاثوليكيَّة يف لبناف ما بعد اغبرب :اؼبدل

اإلدارم كالقيادم .جونيو ،لبناف :منشورات الرسل ،مطبعة الكرمي اغبديثة.
عماف:
حساف ،حسن ؿبمد ،كالعجمي ،ؿبمد حسنُت .)2010( .اإلدارة الًتبويَّة .الطبعة الثانيةَّ .
َّ
دار اؼبسَتة.
ج .المراجع المرتبطة ببرامج "االعتماد" لضمان جودة التربية
تقارير

األمانة العامة للمدارس الكاثوليكيَّة يف لبناف" .)2009( .مبادرات اعبودة يف اؼبدرسة الكاثوليكيَّة
 :1طرائق كاسًتاتيجيَّات" .أعماؿ اؼبوسبر السنوم للمدارس الكاثوليكيَّة .2009/9/9
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األمانة العامة للمدارس الكاثوليكيَّة يف لبناف" .)2010( .مبادرات اعبودة يف اؼبدرسة الكاثوليكيَّة
 ."2أعماؿ اؼبوسبر السنوم للمدارس الكاثوليكيَّة .2010/9/9
طعاف ،اغبسن ،كرمو ،اغبلوة ،مصطفى ،كعدره ،بشرل بغدادم .)2004( .كبو مواصفات معياريَّة
شعيبَّ ،
لتحقيق جودة التعليم .اؼبوسبر الرابع لوزراء الًتبية كالتعليم العرب  18-15مايو .2004
دراسات
أخضر ،د .فايزة بنت ؿبمد بن حسن .)2007( .الوضع القائم للجودة يف اؼبيداف الًتبوم .دراسة كصفية
ربليليَّة .كزارة الًتبية كالتعليم يف اؼبملكة العربيّْة السعوديَّة.

كتب

د .المراجع المرتبطة بمنهجيَّة البحث

طباجة ،د .يوسف عبداألمَت .)2011( .منهجيَّة البحث :تقنيَّات كمناىج .الطبعة الثانية .بَتكت :لبناف .دار
احملجة البيضاء.
َّ
-2

مراجع عربيَّة من اإلنترنت

أ .المراجع المرتبطة بمواصفات "المدرسة الفعَّالة" ()Effective School

تقارير
منظَّمة األمم اؼبتَّحدة للًتبية كالتعليم كالثقافة .)2002( .التعليم للجميع :ىل يتقدَّـ العاَف يف اؼبسار
الصحيح؟ التقرير العاؼبي لرصد التعليم للجميع .منشورات اليونسكو .باريس :فرنسا .مأخوذ يف 28
أيار  ،2011منhttp://www.unesco.org/education/efa :
منظَّمة األمم اؼبتَّحدة للًتبية كالتعليم كالثقافة .)2007( .التعليم للجميع حبلوؿ  :2015ىل
سنحقق اؽبدؼ؟ التقرير العاؼبي لرصد التعليم للجميع .منشورات اليونسكو .باريس :فرنسا .مأخوذ يف
 21أيلوؿ  ،2011منhttp://www.efareport.unesco.org :
منظَّمة األمم اؼبتَّحدة للًتبية كالتعليم كالثقافة .)2011( .األزمة اػبفيَّة :النزاعات اؼبسلَّحة كالتعليم.
التقرير العاؼبي لرصد التعليم للجميع .الطبعة األكُف .منشورات اليونسكو .دار الكتب .بَتكت :لبناف.
مأخوذ يف  28أيار  ،2011من:
http://unesdoc.unesco.orgimage0019001907190743a.pdf
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ب .المراجع المرتبطة بمفهوم "مجتمع التعلُّم المهني"
مقاالت

حيدر ،عبد اللطيف ،كؿبمد ،ؿبمد اؼبصيلحي .)2006( .دكر اؼبدرسة كمجتمع تعلُّم مهٍت
يف بناء ثقافة التعلُّم كتنميتها .ؾبلة كليَّة الًتبية يف جامعة اإلمارات العربيَّة اؼبتَّحدة ،العدد  ،23السنة
 .21مأخوذ يف  5آذار  ،2011من:
Http://www.fedu.Uaeu.ac.aejournaldocspdf23issue23artical2.pdf
ج .المراجع المرتبطة ببرامج "االعتماد" لضمان جودة التربية

تقارير

األمُت ،عدناف .)2014( .إذباىات إقليميَّة حوؿ النوعيَّة يف التعليم العاِف يف البلداف العربيَّة :قضايا النوعيَّة يف
موسسات التعليم العاِف يف البلداف العربيَّة .الكتاب السنوم الثامن .شبكة اؼبعلومات العربيَّة الًتبويَّة،
َّ
مأخوذ يف  6حزيراف  ،2014من:
http://www.shamaa.org/en/component/main/index.asp
معوقات كمشكبلت ربقيق اعبودة يف التعليم .اللقاء
الديب .ليلى ؿبمد بن عبد اهللّْ .)2008( .
السنوم الرابع عشر :أعبودة يف التعليم ،للجمعيَّة السعودية للعلوـ الًتبويَّة .مأخوذ يف  16آذار ،2010

منhttp://uqu.edu.sa/page/ar/90782 :
الزاملي ،علي عبد جاسم ،السليماين ،ضبَتاء سليماف ،كالعاين ،كجيهة ثابت .)2012( .دراسة تقويبيَّة لنظاـ
تطوير األداء اؼبدرسي يف مدارس سلطنة عماف .ؾبلة العلوـ الًتبويَّة كالنفسيَّة ،مج ،13 .عدد ،2

 .2012شبكة اؼبعلومات العربيَّة الًتبويَّة ،مأخوذ يف  6حزيراف  ،2014من:
http://www.shamaa.org/en/component/main/index.asp
الشريف ،أسامو عبد الغفار ؿبمد علي .)2007( .تقومي أداء اإلدارة اؼبدرسيَّة يف مرحلة التعليم األساسي يف
ضوء االذباىات العاؼبيَّة اؼبعاصرة .معهد الدراسات كالبحوث الًتبويَّة ،جامعة القاىرة .شبكة اؼبعلومات
العربيَّة الًتبويَّة ،مأخوذ يف  6حزيراف  ،2014من:
http://www.shamaa.org/en/component/main/index.asp
موسسات التعليم العاِف العربيَّة :اعبامعة اللبنانيَّة ،لبناف.
اؼبوسوم ،علي .)2014( .قضايا النوعية يف عدد من َّ

الكتاب السنوم الثامن .شبكة اؼبعلومات العربيَّة الًتبويَّة ،مأخوذ يف  19شباط  ،2015من:
http://www.shamaa.org/en/component/main/index.asp
حنُت ،إيلي .)2014( .قضايا النوعيَّة يف عدد من الربامج يف اعبامعات العربيَّة :دبلوـ اؽبندسة يف جامعة
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،2015  أيار20  مأخوذ يف، شبكة اؼبعلومات العربيَّة الًتبويَّة. الكتاب السنوم الثامن. لبناف،البلمند
:من
http://www.shamaa.org/en/component/main/index.asp
، جامعة القديس يوسف:موسسات التعليم العاِف العربيَّة
َّ  قضايا النوعيَّة يف عدد من.)2014( . رمزم،سبلمو
: من،2015  شباط6  مأخوذ يف، شبكة اؼبعلومات العربيَّة الًتبويَّة. الكتاب السنوم الثامن.لبناف
http://www.shamaa.org/en/component/main/index.asp
 اإلجازة يف إدارة األعماؿ يف:  قضايا النوعيَّة يف عدد من الربامج يف اعبامعات العربية.)2014( . حسن،صاٌف
: من،2015  شباط6  مأخوذ يف، شبكة اؼبعلومات العربيَّة الًتبويَّة.اعبامعة اللبنانية
http://www.shamaa.org/en/component/main/index.asp
26  مأخوذ يف. التطوير الًتبوم يف لبناف مطلع القرف اغبادم كالعشرين.)2004( .كزارة الًتبية كالتعليم العاِف
: من،2011 أيار
www.ibe.unesco.org/international/ICEA7/english/Natreps/report
s/Lebanon_ar.pdf
،2011  حزيراف1  مأخوذ يف.2015-2010 : خطة جودة التعليم.)2010( .كزارة الًتبية كالتعليم العاِف
www.mehe.gov.lb :من
مراجع بلغات أجنبيَّة
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