Al Jinan الجنان
Volume 12

Article 13

2019

تحليل النشاط المهني لالستشاري في التخطيط التربوي من
الحقول المعجمية إلى والدة الهوية المهنية
Ikram Machmouchi
imachmouchi10@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aljinan
Part of the Educational Methods Commons

Recommended Citation
Machmouchi, Ikram (2019) "تحليل النشاط المهني لالستشاري في التخطيط التربوي من الحقول المعجمية إلى
والدة الهوية المهنية," Al Jinan الجنان: Vol. 12 , Article 13.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aljinan/vol12/iss1/13

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Al Jinan  الجنانby an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform.
For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

 �إكرام م�شمو�شي.د

التربية
 كلية- اللبنانية
�أ�ستاذة في الجامعة
ّ
ّ

تحليل النّ�شاط المهني لال�ست�شاري في التخطيط التربوي
من الحقول المعجميّة �إلى والدة ال ُهويّة المهنيّة
DOI: 10.33986/0522-000-012-013

Résumé:
A partir d’entretiens menés auprès d’acteurs de la planification de
l’éducation (responsable au ministère de l’éducation) et des rencontres
entre professionnels sur trois jours. Dans l’article suivant on propose une
caractérisation des trois champs conceptuels impliqués dans le métier de
planificateur en éducation, basée sur le paradigme d’environnement dynamique:
1- la politique comme référence de ce qu’est « une politique organisationnelle»,
2- les associations concernées comme système opérationnel au regard de la
planification opérationnel, et 3- l’action planification possible en fonction du
diagnostic effectué et du contexte d’action. Cependant, comment considérer
chacun de ces trois champs comme champs conceptuels et/ou comme champs
d’activités? Enfin, on étudie la naissance de l’identité professionnelle à partir
des trois champs.

:ملخّ �ص البحث

باال�ستن ��اد الى لقاءات حوار ّية مع ممار�سي مهن ��ة اال�ست�شاري في التخطيط التربوي ومقابلة
) فيVergnaud, 1990( ّتم االعتماد عل ��ى نظرية،م ��ع م�س�ؤول ف ��ي وزارة التربية والتعليم العالي
 وفهم العالق ��ة التالزم ّية بين المعجم،ق ��راءة المعاج ��م في الهيكلي ّة التنظيم ّي ��ة والوظيف ّية للمهن
) في والدة ال ُهو ّية المهن ّية في البيئة((( الديناميك ّيةRabardel, 2004( المهني لال�ست�شاري ونظرية
(1) Selon R. DE BRUECKER (1995, P.26), «l’environnement de l’entreprise est défini par rapport à
tout ce qui est situé en dehors : la technologie, la nature des produits, les clients et les concurrents,
les autres organisations, le climat politique et économique, etc». L’entreprise est soumise à de nombreuses contraintes provenant de son milieu qu’elle ne maîtrise pas. «Son objectif est de réduire
cette incertitude ; par conséquent, elle se doit d’analyser et de comprendre son environnement» (J.R.
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� Rogalski, 2003أو المنظوم ��ة العام ��ة  :القواع ��د ال�سيا�س ّي ��ة ،القواعد القانون ّي ��ة ،االجتماع ّية،
التكنولوج ّي ��ةُ .يقت ��رح في هذا البحث قراءة ثالثة معاجم يتعامل معه ��ا اال�ست�شاري خالل ممار�سة
التخطي ��ط  )1 :القاعدة القانون ّية التنظيم ّية للمهن في القط ��اع التربوي؛  )2القاعدة االجتماع ّية
المهن ّي ��ة في الم�ؤ�س�سات العامة التابعة ؛  )3المعجم المفاهيم ��ي العلمي لمهنة المخطط التربوي،
انطالق� � ًا م ��ن نظري ��ة ( )Vergnaud, 1990ف ��ي البنائ ّي ��ة المعرف ّية لللمعاج ��م وتفاعلها في بيئة
ديناميك ّية .و�أخير ًاّ ،تم تناول والدة هُ و ّية المهنة من خالل تفاعل الحقول المفاهيم ّية واالجتماع ّية
في بيئة ديناميك ّية.
الكلم��ات المفتاحيّة :الحقل المعجم ��ي المفاهيمي ،الحقل المعجم � ّ�ي المهني ،الن�شاط
الإن�ساني والمهني ،البيئة الديناميك ّية.
مقدمة البحث:

ول ��دت فك ��رة هذا البحث م ��ن خالل المالحظ ��ة المبا�شرة لتن� � ّوع الن�شاط المهن ��ي للأ�ستاذ
الجامعي ،وتعامله مع العديد من المعاجم المفاهيم ّية في الم�ؤ�س�سات التابعة لوزارة التربية و�أثرها
عل ��ى ممار�ست ��ه ع ّدة وظائف في المهنة الواحدة .كما ّتم مالحظة تع ّدد معاجمه الفرد ّية من خالل
ومكاني وتتغ ّير ب�شكل
زمني
ّ
تن ّوع ا�ستعمالها في بيئات داخلية((( ديناميك ّية تتفاعل جميعها في �إطار ّ
دائم وم�ستمر.
�شك ّلت نظرية ( )Vergnaud, 1990في المعاجم المفاهيم ّية في تفاعلها وعالقتها مع نظرية
والدة ال ُهو ّي ��ة في البيئة الديناميك ّية ،وا�ستح ��داث مهنة «اال�ست�شاري في التخطيط التربوي» الإطار
المرجع ��ي لقراءة الن�شاط المهني وا�ستعمال ��ه للمعاجم المفاهيم ّية القانون ّي ��ة التنظيم ّية ،ومعجم
ال ّلغة العلم ّية الخت�صا�ص التخطيط التربوي في بيئة ديناميك ّية (.)Rogalski, 2003:343
حيث ّتم قراءة الن�شاط المهني للرا�شد وعالقته بالقواعد التنظيم ّية واالجتماع ّية للم� ّؤ�س�سة
EDIGHOFFER 1998, P. 22).
Un environnement dynamique est défini, en opposition à un environnement statique, comme étant un
système dont les propriétés (physiques ou structurelles) sont susceptibles de se modifier avec ou sans
les actions de l'opérateur, c'est-à-dire en fonction de la dynamique interne du système (cf. définition
de Samurçay & Hoc, 1988, p.188). Ce terme est apparu à la fin des années 80 suite à la conception de
systèmes de travail de plus en plus complexes, où plus précisément l'activité de l'opérateur humain a
progressivement été combinée à l'activité des machines. Il est alors devenu essentiel de comprendre
comment assister partiellement des activités aussi complexes que la planification, le diagnostic et la
prise de décision (Mancini, Woods, & Hollnagel, 1988).

االنتاجية ،البشرية،
االجتماعية،
التنظيمية،
القانونية
((( مكونة من العوامل االتية  :السياسية،
ّ
ّ
ّ
ّ
التكنولوجية ،والمالية
ّ
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العام ��ة كمعاج ��م مفاهيم ّية ،ومعجمه ال ّلغوي المهني في االخت�صا� ��ص� ،إذ يعتبر هذا المو�ضوع من
الموا�ضي ��ع الحديثة في الب�ل�اد العربية في معالجة العالقة بين المعاج ��م المفاهيم ّية ووالدة هُ و ّية
مهن ّية ،بهدف ا�ست�شراف كفايات مهنية ت�ساعده في مواكبة التط ّورات العلم ّية والبحث في البنائ ّية
المعرف ّية واالجتماع ّية للمفاهيم العلم ّية وتط ّورها في بيئة ديناميك ّية.
فق ��د جرى تحلي ��ل الن�شاط المهني باال�ستناد �إلى نظري ��ة ( )Pastré, 2011لال�ست�شاري في
التخطيط من خالل لقاءات متعددة ومتن ّوعة على مدى ثالثة �أ ّيام ّتم فيها معالجة موا�ضيع :تعريف
المهنة ،موقعها ،دورها ،مفاهيمها ،وظائفها وكفاياتها المهن ّية والم�ستعر�ضة ،الهو ّية المهن ّية ،مع
م ��ن يمار�سون مهامه ��م اال�ست�شار ّي ��ة ،ووزارة التربية والتعلي ��م العالي ،والمرك ��ز التربوي للبحوث
والإنم ��اء ،حي ��ث عملت هذه اللق ��اءات على تو�ضي ��ح والدة مهن ��ة تعتبر جديدة من جه ��ة المعاجم
الخا�صة بها.
المفاهيم ّية والمهني ّة
ّ
ّتم تق�سيم هذا البحث الى �أربعة ف�صول )1 :الأدبيات العلم ّية )2 .موقع اال�ست�شاري ودوره؛ )3
والدة ال ُهو ّي ��ة المهنية لال�ست�شاري ف ��ي التخطيط من خالل قراءة وتحليل تقارير مكتوبة �أُعدت من
قب ��ل اال�ست�شاري خالل لقاءات بين مجموعة م ��ن �أ�ساتذة جامعيين ،وممار�سي التخطيط التربوي،
و�أ�سات ��ذة تعلي ��م ثان ��وي ك�إداريين ّتم اال�ستعانة بهم ف ��ي مهنة اال�ست�شاري ف ��ي التخطيط في وزارة
التربي ��ة والتعليم العالي ،والمرك ��ز التربوي للبحوث والإنماء ،حيث جرى ف ��ي هذه اللقاءات قراءة
الن�ش ��اط المهن ��ي والعالقة التالزمية بين المعاج ��م المفاهيم ّية والمهن ّي ��ة وانبثاق ثالث مهن هي:
اال�ست�شاري في التخطيط ،واال�ست�شاري ف ��ي التنمية المهن ّية ،واال�ست�شاري في التخطيط للمناهج،
وا�ست�شراف والدة ال ُهو ّية المهن ّية لهذه المهن وكيف ّية تطوير ا�ستعمالهم للمعاجم في مهنتهم.
م�شكل��ة البحث :ب ��د�أت المالحظة اال�ستطالع ّي ��ة للم�شكلة منذ الع ��ام (2003م) ،عندما
دخلت الباحثة في التعليم الجامعي ،وتدريب الرا�شدين في قطاع التربية ،وم�شاركتها كا�ست�شاري في
م�شاريع تربوية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان .فقد ّتم مقاربة الم�شكلة بالت�سا�ؤالت
االتي ��ةَ :من �أنا في وزارة التربية والتعليم العالي؟ َمن �أنا في الم�شاريع التربو ّية؟ َمن �أنا كا�ست�شاري
ف ��ي م�ؤ�س�سات ُتعنى بالتربية والتعليم؟ ما هو موقع ��ي ودوري في القاعدة القانونية االجتماعية؟ ما
ه ��و �أثر القاعدة االجتماعي ��ة على الدور والموقع؟ وعند �س� ��ؤال اال�ست�شاريين من �أ�ساتذة جامعيين
و�أ�سات ��ذة في المرحل ��ة الثانوية ،تب ّين �أنَّ هُ و ّي ��ة اال�ست�شاري تكون في بداية التكوي ��ن ،ولك ّنها ُتوا�ؤَم
وتماث ��ل بالوظائف والمواقع في القاعدة القانونية التنظيمي ��ة ،و ُتعامل في القاعدة االجتماع ّية في
الت ��وا�ؤم والتماثل بين الوظائف وت�صنيفها .كما تب ّين لها خالف واختالف في المعاجم المفاهيم ّية
الم�ستعمل ��ة ف ��ي الم� ّؤ�س�سات ،وبي ��ن العاملين ف ��ي الحقل الترب ��وي الواحد والمهن ��ة الواحدة ،وفي
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الم�ؤ�س�س ��ات التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الذي يمار�س اال�ست�شاري في التخطيط
 وبنا ًء على ما �سبق ّتم تحديد م�شكل ��ة البحث من خالل الإجابة عن الت�سا�ؤل.ن�شاط ��ه المهن ��ي فيها
 ما عالق ��ة المعاجم القانون ّي ��ة واالجتماع ّية والمعج ��م المفاهيمي العلمي ف ��ي االخت�صا�ص:الآت ��ي
بوالدة ه ُو ّية اال�ست�شاري في القطاع التربوي؟
 تكم ��ن �أهمية ه ��ذا البحث ف ��ي تناوله لمو�ض ��وع يعتبر حديث� � ًا في البالد:�أهمي��ة البح��ث
 من خالل ق ��راءة وتحليل الن�شاط المهني للفرد الرا�شد من �أج ��ل تطوير كفاياته المهن ّية،العربي ��ة
 �أنّ قراءة:باال�ستناد الى مفاهيم التيار التربوي «التعليم ّية في المهن» والذي افتر�ض في نظرياته
) Vergnaud, 1990( (((الن�ش ��اط الإن�سان ��ي هو عبارة عن قراءة وتحليل تطور البني ��ات المعرفية
 وقراءة كيف ّية الت�ص ّرف خالل القيام بالعمل من �أجل ا�ست�شراف،عند الإن�سان في الن�شاط المهني
 �إذ ُيمكن �أن تفيد نواتج هذا البحث في تقديم �إ�ضافة،كفايات ��ه وح ّل م�شكالته في ممار�سته لمهنته
.علم ّية على «البنائية في الممار�سة المهن ّية» وت�ساعد الم�س�ؤولين على مقاربة مهن في طور الوالدة
: يتفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س لم�شكلة البحث الأ�سئلة الفرعية الآتية:�أ�سئلة البحث
كي ��ف يمك ��ن تحدي ��د موق ��ع اال�ست�ش ��اري ودوره في التخطي ��ط ف ��ي القواع ��د التنظيم ّية-1
واالجتماع ّية والثقاف ّية؟
 والعمل على،هل يعت ّمد اال�ست�شاري على تحليل نموذج التجربة في تحديد كفاياته المهن ّية-2
والدة ال ُهو ّية المهن ّية؟
(1) Un schème est nécessairement composé de quatre catégories de composantes:
- un but (ou plusieurs), des sous-buts et des anticipations.
- des règles d’action, de prise d’information et de contrôle. Le schème génère une suite d’actions en vue
d’atteindre un certain but.
- des invariants opératoires auxquels Vergnaud (1994, p.8) accorde une place primordiale: L'histoire de
chaque individu, c'est aussi l'histoire des situations qu'il a rencontrées, c'est son expérience. Mais dans
ce flou d'épisodes, l'individu construit des invariants qui lui permettent d'opérer sur le réel. C'est dans
ces invariants opératoires que se trouve la source de la pensée. Vergnaud distingue deux grandes catégories d’invariants opératoires : les théorèmes-en-actes qui sont les propositions tenues pour vraies
par le sujet et qui lui permettent de traiter cette information (Vergnaud, 1990). Pour conquérir une
nouvelle classe de situations, il faut des théorèmes-en-actes. Exemple: La proposition [Card (A u B)
= Card (A) + Card (B) pourvu que A n B = ø] est un théorème-en-acte pour des sujets de 5 à 7 ans qui
découvrent qu’il est inutile de recompter un ensemble composé de deux parties A et B dès lors que
l’on a déjà compté A et B.
- les concepts-en-actes qui sont des fonctions propositionnelles. Vergnaud (1990) distingue les fonctions à un argument du type P(x): x est bleu, les relations à deux arguments du type R(x,y) : x est à la
droite de y et les relations à trois arguments du type R(x, y, z): x est entre y et z.
- des possibilités d’inférences, indispensables à la mise en œuvre du schème dans chaque situation
particulière.
En résumé, pour Vergnaud (1990), le schème, totalité dynamique organisatrice de l’action du sujet
pour une classe de situations spécifiée, est un concept fondamental de la psychologie cognitive et de
la didactique
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مهن جدي ��د ٍة باال�ستناد �إلى
-3ه ��ل يمكن ق ��راءة الن�شاط المهن ��ي لال�ست�شاري وفهم تك� � ّون ٍ
نظر ّية (فرنيو) في تك ّون البنية المعرف ّية؟
-4م ��ا عالقة التجرب ��ة والخبرة ف ��ي ا�ست�ش ��راف معاجم مفاهيم ّي ��ة علم ّية تتط� � ّور وتختلف
باختالف البيئة المهن ّية؟ وما �أثرهما على تك ّون ال ُهو ّية المهنية؟
فر�ضيات البحث:

يختل ��ف موق ��ع اال�ست�شاري ف ��ي التخطي ��ط الترب ��وي ودوره باختالف تفاعله م ��ع المعاجمالمفاهيم ّية والمهن ّية في البيئة الديناميك ّية.
يتن ّوع ن�شاط اال�ست�شاري المهني ويتط ّور كلما تم ّكن من ربط العالقة التالزم ّية بين الحقولالمعجم ّية والتغييرات في البيئة الديناميك ّية.
تحت ��اج والدة مهنة اال�ست�ش ��اري في التخطيط التربوي �إلى ق ��راءة وتحليل الن�شاط المهنيوا�ست�شراف كفايات تعزّز دور وموقع المهنة ومعاجمها القانون ّية واالجتماع ّية وال ّلغو ّية.
�أهداف البحث :يهدف البحث �إلى:

 التع ّرف على مهنة اال�ست�شاري ودوره في التخطيط التربوي.قراءة ظاهرة تعدد المفاهيم القانون ّية التنظيم ّية واالجتماع ّية والعلم ّية في بيئة ديناميك ّيةبالم� ّؤ�س�سة التربو ّية.
مقارب ��ة الرا�ش ��د في قراءة مفاهيمِ ��ه العلم ّية ،وتط ّورها من خالل موقع ��ه ودوره في بيئاتديناميك ّية مختلفة.
 التع ّرف �إلى كيف ّية والدة ال ُهو ّية المهنية لال�ست�شاري في التخطيط.منهج البحث و�أدوا ُته:

ّتم اعتماد المنهج الو�صفي التحليلي في قراءة الن�شاط المهني لال�ست�شاري ،والبحث النوعي،
التفاعلي (Classeroom management,
ُند عليه في قراءة التقارير المر�سلة عبر ال�صف
وا�ست َ
ّ
 )code: CGWIWNخ�ل�ال �أربع ��ة �أ�شه ��ر من قبل اال�ست�شاريي ��ن ،ومناق�شته ��م الن�شاط المهني
ل�صاحب المهنة والمتغ ّيرات الم�صاحبة له.
ا�ستعان ��ت الباحثة بالمقابلة ك�أدا ًة �شفه ّية ،ت � ّ�م من خاللها الح�صول على معلومات لم تتمكن
م ��ن الح�ص ��ول عليها م ��ن �أر�شي ��ف وزارة التربية والتعلي ��م العالي .كم ��ا ا�ستعانت بق ��راءة وتحليل
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وتم
الن�صو� ��ص العلم ّية :المفاهيم ،تعريفها ،ومك ّوناته ��ا و�أ�س�سها وا�ستعمالها تبع ًا للن�شاط المهنيّ ،
التفاعلي ك�أثر مكتوب من اال�ست�شاري عن
تحلي ��ل التقارير المر�سلة من اال�ست�شاريين على ال�ص ��ف
ّ
ا�ستعماالت ��ه للمعاجم المهنية بهدف تغ ّير ا�ستعمالها ،ودوره ��ا في والدة وظائف جديدة في المهنة
الواحدة .كما ّتم االعتماد على المالحظة ّ
المنظمة خالل اللقاءات وت�سجيل المالحظات في قراءة
الن�ش ��اط المهني في التجربة ،وتج ّلى ذلك من خ�ل�ال عر�ض اال�ست�شاري لتجربته ومناق�شة ن�شاطه
المهني من خالل الأ�سئلة اال�ستقرائ ّية للن�شاط.
عينة البحث:

تكون ��ت عينة البحث م ��ن ثمانية ا�ست�شاري ّين((( في التخطيط ت � ّ�م اختيارهم من قبل م�س�ؤول
مكتب التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي ،تابعوا لقاءات حوار ّية لمدة ثالثة �أيام حول
التربوي ،ومع نهاية اللقاءات تّم �إعداد تقارير �أُر�سلت على
ا�ست�شاري في التخطيط في القطاع
مهنة
ّ
ّ
التفاعلي ُتظهر نمو وتط ّور المهنة في المجتمعات التربو ّية ،وتك ّون هُ ويتّها من خالل المواقع
ال�صف
ّ
ّ
والأدوار المختلف ��ة والمتن ّوعة الممار�سة بنا ًء على الهيكل الوظيفي .حيث قام اال�ست�شاريون ب�إعداد
تقاري ��ر ّتم تحليلها ُتظه ��ر والدة مهن جديد ٍةانبثقت من كفاي ��ات تخ�ص�ص ّية لمهنة اال�ست�شاري في
التخطي ��ط .فقد مار�س ه� ��ؤالء اال�ست�شارين مهن ��ة ا�ست�شاري في التخطيط الترب ��وي في المجاالت
العلم ّية المختلفة :االقت�صاد ّية والتربو ّية والفل�سف ّية والبيئ ّية منذ �أكثر من ع�شر �سنوات وال يزالون،
فه ��م من �أ�صحاب االخت�صا�ص في العلوم التربو ّية ،ثالث ��ة منهم �أ�ساتذة جامعيين ،يمار�سون مهنة
التعليم في ّ
والخا�ص ،وت ّمت اللقا ّءات خالل الفترة الزمن ّية الممتّدة من ت�شرين الأول
القطاع العا ّم
ّ
مق�سمة على ال�شكل التالي :اليوم الأ ّول  /17ت ،2018 /1اليوم الثاني
2018م �إلى حزيران 2019مّ ،
�/16شب ��اط ،2019/واليوم الثالث ف ��ي /20ني�سان ،2019/وت�ض ّمنت هذه الفت ��رة الزمنية �أن�شطة
التفاعلي.
ال�صف
تفاعل ّية ب�إ�شراف الباحثة عبر ّ
ّ
العر�ضي ب�سبب اختيارها الع�شوائي من قبل م� ّؤ�س�سة التدريب ،وقد ّتم
تعتب ��ر العينة من النوع
ّ
التوا�ص ��ل من قبل ال ��وزارة مع ما يقارب من ( )70ا�ست�شار ًيا ا�ستعان ��ت بهم الوزارة خالل الخم�س
�سنوات الأخيرة ،ولكن معظمهم لم ي�ستجب لعدة �أ�سباب منها كما ذكرها م�س�ؤول في وزارة التربية:
عدم الت�صريح بممار�ستهم المهن ّية ،عدم اهتمامهم بالم�شاركة في لقاءات تهدف �إلى درا�سة مهنة
في طور التكوين.
((( ّمت اختيارهم من قبل م� ّؤ�س�سة خا�صة تعنى بتدريب الرا�شدين يف البالد العربية حتت عنوان «والدة هُ و ّية اال�ست�شاري يف
التخطيط الرتبوي».
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�إجراءات البحث:

اعت ّم ��دت الباحثة على ثالث مجموعات من الت�سا�ؤالت باال�ستن ��اد �إلى ثالثة مك ّونات معرف ّية
المفاهيمي (القاعدة القانون ّية التنظيمية
المعجمي
يتعامل معها اال�ست�شاري في التخطيط :الحقل
ّ
ّ
ؤ�س�س ��ة العامة) ،الحقل المعجمي االجتماعي :القوانين المنبثقة من الأعراف والق ّيم والمعايير
للم� ّ
االجتماع ّي ��ة والثقاف ّية في الم� ّؤ�س�س ��ات ،والقاعدة القانونية الفرد ّية والمفاهيم المهن ّية ال�شخ�ص ّية
للرا�ش ��د .حي ��ثُ ت ّمت قيادة المجموع ��ة �إلى معالجة ثالثة محاور -1 :تعري ��ف مهنة اال�ست�شاري في
التخطي ��ط الترب ��وي -2 .التحقق من �صحة التعري ��ف لمهنة اال�ست�شاري من خ�ل�ال قراءة الن�شاط
المهن ��ي في التجرب ��ة -3 .الخ�صائ�ص النف�س ّي ��ة واالجتماع ّية الم�ساندة للمهنةبن ��ا ًء على ا�ستقراء
الن�شاط الإن�ساني في التجربة وفي بيئة ديناميك ّية )4 .والدة ال ُهو ّية المهن ّية لال�ست�شاري من خالل
القاع ��دة القانون ّي ��ة التنظيم ّية للمهن .ومن �أجل م�صداق ّية البحث العلم ��ي تّم االتفاق مع الم�س�ؤول
ع ��ن مرك ��ز التطوير التربوي على التك ُّت ��م عن �أ�سم ��اء الم� ّؤ�س�سات الم�شاركة في اللق ��اءات و�أ�سماء
ال�صف التفاعل � ّ�ي وتحليلها بعد �إعطاء
الم�شاركي ��ن ،وبذلك جرى قراءة المعلوم ��ات الموجودة في ّ
�أ�سماء وهم ّية للأفراد.
م�صطلحات البحث:

الحق��ل المعجم��ي المفاهيم��ي �أو القاع��دة القانوني��ة التنظيمية :ه ��و مجموعة
المفاهيم العلم ّية التي ُت�ش ّكل القاعدة القانون ّية ال�صادرة عن مرجع ّية ر�سم ّية ،وتنق�سم �إلى ق�سمين:
الهي ��كل التنظيمي والهي ��كل الوظيفي .فقد ت � ّ�م االعتماد على مقاربة الحق ��ل المعجمي المفاهيمي
للمهنة كمرجع علمي في االخت�صا�ص.
حيث اعتبر فرنيو �أنَّ الحقل المعجمي المعرفي ي�أتي من م�صدرين :التعريف العلمي للمفهوم،
والتعريف المك ّون م ��ن الرا�شد خالل م�سير ِته التعلم ّية .ويعتمد الرا�شد على الم�صدرين كمرجعين
علميي ��ن مكتوبي ��ن ي�ساندانه في ممار�سة ن�شاطه المهني ،ي�ضيف �إل ��ى ذلك التط ّور العلمي للمفهوم
باال�ستناد �إلى البحث العلمي والتغ ّيرات التي طر�أت على المفهوم (.)Vergnaud، 1990 : 134
و ُيع ّرف ويلين الحقل المعجمي في علم العمل ب�أ ّنه »:مجموعة الت�شريعات القانون ّية التنظيم ّية
والوظيف ّية التي يتعاي�ش في ظ ّلها الأفراد ،و ُتعتبر �إلزام ّية بحكم القانون والد�ستور والمرجع العلمي
(.)wheelen, 2012 :14
الحق��ل المعجمي المهنيُ :يع ّرفه المجذوب ب�أ ّنه :القاعدة القانون ّية االجتماعية ال�سائدة
في الم� ّؤ�س�سات (المجذوب.)23 ،2002 ،
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وتنبث ��ق المفاهي ��م المهن ّي ��ة وف ��ق با�ستري م ��ن م�صدرين هم ��ا )1 :الق ��رارات والإجراءات
الت ��ي ُت�ص ّدره ��ا ال�سلطة ال�سيا�س ّي ��ة والإدار ّية في تنظي ��م الهيكل ّية التنظيم ّي ��ة واليهكل ّية الوظيف ّية.
الخا�ص ف ��ي المجتمع المهني :
 )2القاع ��دة القانون ّي ��ة المنبثقة عن النظام االجتماع � ّ�ي والثقافي
ّ
الأعراف((( ،والمعايير والقيم(((.)Pastré, 2011: 153(،
كم ��ا �أ�ضاف �أ ّنها تنبثق م ��ن احتياجات المجتم ��ع المهني ،والثقاف ��ي ،والأخالقي ،والعلمي،
خا�ص بالفرد،
مهني ّ
وحاجت ��ه �إلى تنظيم حيا ِت� � ِه المهن ّية .و�أو�ضح رابرديل �أنّ في ك ّل مهن ��ة معجم ّ
الجماعي والفردي (.)Rabardel, 2018: 3
يتحرك من خالله في ن�شاطه المهني:
ّ
ال�سيا�س ّية،
البيئ��ة الديناميك ّية :هي بيئة العمل الداخلية((( المك ّونة من العوامل الآتيةّ :
القانون ّي ��ة ،االجتماع ّية ،المال ّية والتكنولوج ّية ،والعنا�صر الب�شر ّي ��ة التي تتفاعل مع بع�ضها البع�ض
في �إطار زماني ومكاني ،وتتغ ّير ب�شكل دائم وم�ستمر ( .)Mintzberg, 2006:180ويتّم من خالل
ديناميكيته ��ا �أو تفاعلها الدائم متابعة قراءة الن�شاط الإن�سان ��ي البنائي وبالنواتج بنا ًء على نظر ّية
تك ّون البن ّيات المعرف ّية ( ،)Vergnaud, 1985:246في قرائته فايغوت�سكي يرى با�ستري ب�أ ّنه غالب ًا
م ��ا ت�شكل البيئة الديناميك ّية المرجع العلمي المعتمد عليه في فهم ظروف تط ّور الحقول المعجم ّية
�أو انح ��راف م�سا ِر ِه ،وهي ت�شكل المرجع العلم ��ي المدرو�س المقارن به في البحث العلمي في قراءة
م�ش ��كالت تك� � ّون المفه ��وم والعالقة التالزم ّي ��ة بينه وبين الن�ش ��اط المهني في البيئ ��ة الديناميك ّية
(.) Pastré 2011 :162
�أدبيات البحث:

�شرع :هي المرجع العلمي القانوني
الف�صل الأ ّول :القاعدة القانون ّية كما عر ّفها ُ
الم ّ

ري يف الن�صو�ص الد�ستور ّية املدونة.
(((العرف الد�ستوري يتك َّون من قواعد قانون ّية تن�ش�أ من الد�ستور املكتوب ويكون لها دو ٌر وت�أث ٌ
وهو يقوم على ركنني  :مادي ومعنوي بح�سب توافر �شروط  :التكرار ،والعمومية ،والثبات والقدم والو�ضوح .والعرف الد�ستوري
لنق�ص �أو ق�صو ٍر يف
الذي ين�ش�أ بجوار الوثيقّة الد�ستور ّية قد يكون عرف ًا مف�سر ًا لبع�ض الن�صو�ص يف الد�ستور� ،أو عرف ًا مك ّم ًال ٍ
�أحكام الد�ستور� ،أو عرف ًا معل ًال (بالإلغاء �أو بالإ�ضافة) حلكم من �أحكامه.
(((القيم يف املهنة  :تختلف  )1من حيث امل�صدر واملحتوى :وتنتج عن نقاط التباين بني املجتمعات الوظيف ّية ،وعن النقاط
الوظيفي فهي
امل�شرتكة ومنها القيم القانون ّية ،وال�سيا�س ّية والفن ّية والعلم ّية )2 .من حيث اال�ستقالل وانبثاق قواعد املجتمع
ّ
رب عنه ،لدرجة �أنّ حمارب ِتها والق�ضاء عليها ت�صبح غري جمدية
تخ�ضع مل�شي ّئة املجتمع
الوظيفي ،ورغبا ِت ِه واحتياجا ِت ِه ،وتع ّ
ّ
(�أفالطون وهيجل) نق ّال عن حممد املجذوب .

(3) Les hypothèses que formule Mintzberg sont les suivantes. Plus l’environnement est dynamique,
instable, et plus la structure tend vers une forme organique (` mécanique). Dans un environnement
stable, l’entreprise peut prédire les conditions dans lesquelles elle se trouvera à une époque donnée.
Elle peut donc, a priori, isoler son centre opérationnel, et en standardiser les activités, voire en
standardiser les qualifications. En environnement instable, la flexibilité des structures s’imposent,
ce qui mène à une structure de type organique.
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الم�س ّي ��ر لأمور المجتمع المهن ��يُ ،ي ِّ
و�صف عالقات الب�شر في الدولة .وح ّدد المجذوب الفرق
نظم و ُي ِ
بي ��ن الد�ساتير الراع ّية للمهن ،وموقعها ،ودو ُرها ،ومهامه ��ا القانون ّية في �إعداد وتنظيم الهيكل ّيات
ف ��ي الإدارة العام ��ة والم� ّؤ�س�سات (المج ��ذوب .)32:2002،واعتب ��ر ال ُم�ش ّرع اللبنان ��ي �أنّ القاعدة
منزلة القانون و ُتع ُّد نافذة بحكم م�صدرها،
القانون ّية التنظيم ّية للإدارة العامة ،والم� ّؤ�س�سات ت�أخذ ِ
وم�ساواته ��ا بي ��ن الوظائف عام ًة في الحقوق والواجبات .فقد اعتم ��د ال ُم�ش ّرع في تنظيم المهن في
الدولة على تق�سيم الهيكل ّية �إلى ق�سم ّين:
)1الهي ��كل التنظيمي :هو ك ّل ما ُينظم العالقات داخل الم� ّؤ�س�سات ويح ّدد الم�س�ؤول ّيات فيها،
وه ��و القاعدة القانون ّية التنظيم ّية للإدارة العام ��ة ،وهي بحكم القانون الد�ستوري قاعدة
ال�س ��ر ،الم�صالح والدوائر ،اللجان،
ثابت ��ة ونافذة .ويت�ألف م ��ن :الرئي�س ،الديوان� ،أمانة ّ
العاملين.
)2الهي ��كل الوظيفي :وهو جزء من الهيكل التنظيمي ،و ُيعد �أحد �أنواعه الذي يتم فيه تنظيم
وتجمي ��ع المهن ف ��ي �إدارات �أو �أق�سام وفئات ودرجات .وهو عبارة ع ��ن المواقع الوظيف ّية
والأدوار التي تقوم بها ك ّل فئة وظيف ّية في الهيئة الإدار ّية والهيئة التربو ّية .ويمكننا �إ�ضافة
اعتم ��اد الهي ��كل الوظيفي على الهي ��كل التنظيمي كونه المرجع العلم ��ي النافذ في تنظيم
�أُم ��ور ِه و�إدارة م ��وار ِده الب�شر ّية ،و ُي�شكل الهي ��كل التنظيمي القاع ��دة المعرف ّية التالزم ّية
للهيكل الوظيفيّ � ،أي الحقل المعجمي المفاهيمي التنظيمي (.)Vergnaud,1990:134
ُف�سر الم�سار الطويل في تك ّون
فقد اعتبر فرنيو �أنّ نظر ّية الحقل المعجمي المفاهيمي ولدت لت ّ
المفاهي ��م عند المتع ّلمين ،و�إك�س ��اب المتع ّلم مجموعة من المفاهيم العلم ّي ��ة التي ين�صهر بع�ضها
تعليمي محــ ّدد ،ف ُيط ّور فــ ��ي بنــيــ ِت ِه المــعرف ّية
فــ ��ي بـعـ�ض لـتـ�ســـاعـ ��ده عـلى مـــمار�ســــة نــ�شــــــ ��اط
ّ

(.)Vergnaud، 2011:383

واعتم ��د عل ��ى ه ��ذه النظر ّية با�ستري في �أبحاث ��ه منذ كان مهند�س ًا ف ��ي الكفايات المهن ّية،
وق ��راءة الن�شاط المهن ��ي للعامل من خالل متابعة عم ��ال معمل نووي ،ومقارب ��ة ن�شاط الرا�شد في
الو�ضع ّي ��ة المهن ّي ��ة وا�ستعمال ��ه ع ّدة مفاهي ��م في حقل واح ��د يد ُمجها بع�ضها ببع� ��ض خالل قيامه
بن�شاط مهني (.)Pastré, 2011:14
كم ��ا تابع ��ت المدر�سة العلم ّي ��ة «التعليم ّية في المهن» ف ��ي �أبحا ِثها قراءة تك� � ّون المعرفة عند
الرا�شد من خالل �أبحاث علم ّية تناولت تك ّون الكفاءة وال ُهو ّية المهن ّية (.)Rabardel, 2004:16
و�أك ��د ك ّل م ��ن با�ست ��ري وفرنيو وماين ف ��ي درا�سته ��م الأب�ستمولوج ّية �أنّ المفاهي ��م المهن ّية
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عفوي �أو منتظم ومن خالل تفاعل الرا�شد
غالب� � ًا ما ُتك ّون قبل وخالل وبعد الن�ش ��اط المهني ب�شكل ّ
م ��ع الن�شاط المهني ،وربطه ��ا في نظر ّية فايغوت�سكي ف ��ي المعرفة العلم ّية والمعرف ��ة المك ّونة عند
المتع ّل ��م ،ونفاذها في الممار�سة العلم ّية والمهن ّية للرا�ش ��د وتح ّولها �إلى قاعدة اجتماع ّية �أو ثقاف ّية
فـ ��ي الـتـعـمـي ��م والـثـبات والـتـك ��رار ،وتـبـ ّني الـمـجـتـم ��ع الـمـهني لــهـــ ��ا فـي الـتـجـرب ��ة الـفــــاعــــلــة
( .)Pastré, Vergnaud, Mayen 2006:19وه ��ي بذل ��ك تتك� � ّون خالل قي ��ام الرا�شد بالن�شاط
المهن ��ي وت�س� � ّد حاجة المجتمع ��ات المهن ّية في غياب مفاهي ��م مهن ّية قانون ّية �أو علم ّي ��ة ت�س ّير �أمور
المجتم ��ع المهن ��ي ،وباال�ستناد �إل ��ى نظرية فرني ��و ( ،)Vergnaud, 1985:246تتك� � ّون من خالل
التماثالت والتوا�ؤم بين المفاهيم العلم ّية عند الرا�شد ومن خالل اال�ستدالل العلمي خالل ممار�سة
الرا�شد ن�شاطه المهني (.)Pastré, 2011: 118
�أ ّم ��ا بالن�س ّبة �إلى تك ّون ال ُهو ّي ��ة المهنية يرى رابرديل �أنّ الرا�شد ينت ��ج خالل ممار�سته العمل
مفاهيم تنحرف بتك ّونها عن م�سار تكوين المفهوم العلمي �أو المهني ال ُمعت َمد من المجتمع المهني،
ف ُي�ش ��كل قاع ��دة �شخ�ص ّية مهن ّية وال ت�صبح ناف ��ذة � اّإل ب�شرط الم�صداق ّية ،وتب ّن ��ي المجتمع المهني
له ��ا كمتغ ّي ��ر جماعي يم ّي ��زه عن غيره ،فيب ��د�أ الإن�سان بم�سيرة تكوي ��ن ال ُهو ّية المهن ّي ��ة ال�شخ�ص ّية
(.)Rabardel, 2018
فعمل ّي ��ة �إنتاج ال ُهو ّية المهن ّية ومم ّيزاتها ،وموا�صفاتها ،وتما ُيز المهن بع�ضها عن بع�ض يبد�أ
من تب ّن ��ي المجتمع الوظيفي الواحد للممار�سات المهن ّية العلم ّي ��ة واالجتماع ّية والثقاف ّية في بيئات
مختلفة (.)Leplat, 26 :2008
الخا�صة بها ،ولكنّ ال ّلغ ��ة تختلف بين �أ�صحاب المهن ��ة الواحدة باختالف
فل ��ك ّل مهنة لغته ��ا
ّ
الأف ��راد ،ون�ضجهم وانتما ِئهم الوظيفي ،فينعك�س ذلك على ممار�ستهم المهن ّية وتط ّور في المعاجم
وا�ستعامالته ��ا .فهن ��اك ف ��رق بين العام ��ل المبت ��دئ والمتم ّر�س ،ف ��الأ ّول يمتلك الحق ��ل المعجمي
المفاهيم ��ي ،وال يمتلك القدرة على ربط العالقة التالزم ّية بي ��ن المعرفة والممار�سة .بينما الثاني
غالب� � ًا ما يك ّون خبرته بعيد ًا ع ��ن االخت�صا�ص والم�سار العلمي ،وت�صب ��ح الخبرة نافذة ولها منزلة
العلم بحكم تب ّني المجتمع المهني لها من خالل التجربة والخبرة)Rabardel, 2004( .
الف�صل الثاني :قراءة الموقع والدور في القاعدة القانون ّية التنظيم ّية
ي�ستن ��د اال�ست�شاري في قراءة الحق ��ل المعجمي المفاهيمي للمهن �إلى ثالث مجموعات من
العلمي للمهنة هي :القاعدة القانون ّية �أو الهيكل
الحقول المعجم ّية المفاهيم ّية ،والتي تك ّون المرجع
ّ
التنظيم ��ي ،الحق ��ل المعجمي المفاهيمي �أو القاعدة االجتماع ّية ،الحق ��ل المعجمي المهني للفرد،
الجنان

342

Al JINAN

تحليل ال ّنشاط المهني لالستشاري في التخطيط التربوي من الحقول المعجميّة إلى والدة ُ
الهويّة المهنيّة  -د .إكرام مشموشي

الحقل المعجمي ال�شخ�صي.
وف ��ي تحدي ��د دور الوظيفة وموقعه ��ا في الم� ّؤ�س�س ��ة العامة يق ��ر�أ الرا�شد القاع ��دة القانون ّية
التنظيم ّية للإدارة العامة الت ��ي ُتق�سم �إلى ق�سمين :الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للم� ّؤ�س�سات
العام ��ة ،ف ُيقارب بين ما يقوم به من �أن�شط ��ة ،والقاعدة االجتماعية المعتمدة وبين ال�س ّلم الوظيفي
ف ��ي الهيكلين ،ويماثل بين المفاهي ��م الراع ّية من خالل تفاعل المجتم ��ع المهني مع الأن�شطة التي
يمار�سها (المجذوب.)2002 ،
ُ
 )1في الهيكل التنظيمي:

ي�شي ��ر المجذوب �إل ��ى �أنّ التنظيم الإداري باعتباره «القاع ��دة القانون ّية» للم� ّؤ�س�سات والإدارة
الخا�صة ،يرتكز ف ��ي تكوي ِنه على مك ّونين �أ�سا�سيين :الهيكل التنظيمي والهيكل
العام ��ة والم� ّؤ�س�سات
ّ
الوظيفي ،وهذا الأخير هو جزء من الأ ّول (المجذوب.)2002 ،
باال�ستن ��اد ال ��ى القوان ّي ��ن الت�شريع ّي ��ة ُلوح ��ظ وجود قاع ��دة قانون ّي ��ة تنظيم ّي ��ة عامة ترعى
الم� ّؤ�س�س ��ات ،وت�ستن ��د �إلى الحاج ��ة في االخت�صا�ص والموق ��ع الذي ُتمار�س� � ُه الم� ّؤ�س�سة ،والدور في
المجتمع المهن ��ي :الد�ستور ،القانون ،المرا�سيم ،االتفاق ّيات الدول ّية والعالم ّية .ت� ّأخذ هذه الأخيرة
منزل ��ة الد�ست ��ور و ُت�صبح نافذة عند تبن � ّ�ي المجتمع المهني لها في وزارة التربي ��ة والتعليم العالي،
فتُ�ستح ��دث وظائ ��ف ويتّم تكوينه ��ا بنا ًء عل ��ى الأن�شطة المهني ��ة الم�ستحد ّثة ف ��ي الم� ّؤ�س�سات وبين
الأفراد نظرية فرنيو في الحقل المعجمي المهني (م�شمو�شي.)240 ،2003 ،
وبنا ًء على ما �سبق ذكره ،يمكن قراءة عالقة الهيكل التنظيمي كحقل معجمي مفاهيمي ّ
ينظم
الن�ش ��اط المهني في الم� ّؤ�س�سة ،ويعتمد على الهي ��كل التنظيمي للم� ّؤ�س�سة العا ّمة في الإدارة العامة،
وت�س ّي ��ر �أمورها الإدار ّية .كتب �أحد اال�ست�شاريين « :لم �أهتم يوم ًا بقراءة الهيكل الإداري للم� ّؤ�س�سة،
ولك ��ن تب ّي ��ن �أ ّنه يعتمد عل ��ى القاعدة القانون ّي ��ة التنظيم ّي ��ة ،و ُيو�ضح ن�شاط الأف ��راد والمجموعات
المهن ّي ��ةّ ،
وينظ ��م العالقات بين المهن ،وما ي ُهمن ��ي �أنا �شخ�ص ّي ًا ،مواقع اتخ ��اذ القرار و�أدوارهم،
فك ّونتُ حق ًال معجم ّي ًا مفاهيم ّي ًا في التراتب ّية الإدار ّية وعالقته بتنظيم الن�شاط المهني».
 )2في الهيكل الوظيفي:

يرتك ��ز ف ��ي مقاربة الوظيفة على القاعدة القانون ّية التنظيم ّي ��ة العامة الراعية للم� ّؤ�س�سات،
والأف ��راد .حيث يت�ساوى الأفراد في القاعدة الوظيف ّية بحكم القانون في الدرجات والفئات ،وذلك
الوظيفي
ا�ستناد ًا �إل ��ى القوانين الت�شريع ّية والتنظم ّية للمهن في ال�شكل العام .ولكن يختلف الهيكل
ّ
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للم� ّؤ�س�سات باختالف موقع االفراد ومهامهم فيختلف الت�صنيف الوظيفي وفئاته ودرجاته بنا ًء على
الخبرة والتجربة والترقية والترفيع والمنا�صب التي �شغلها في الم� ّؤ�س�سة .فتنظيم الهيكل الوظيفي
للجامعة اللبنان ّية والمركز التربوي للبحوث والإنماء يتمايزان عن بع�ضهما البع�ض بالهيكل الوظيفي
ويتوافقان في الهيكل التنظيمي.
 ينق�سم الهيكل الوظيفي في الجامعة اللبنان ّية �إلى ق�سم ّين :الهيئة الإدار ّية ،و�أع�ضاء الهيئةومجل�سه ��ا� .أ ّما الهيئة الإدار ّي ��ة فينظم �أن�شطتها
التربو ّي ��ة ،ويدي ��ر الهيئة التربو ّي ��ة رئي�س الجامعة
ُ
الرئي�س ومديرو الوحدات و�أُمناء ال�سر وتتّبع القاعدة القانون ّية في الإدارة العامة.
الوظيفي عل ��ى الت�صنيف والتو�صيف
 يعتم ��د المركز الترب ��وي للبحوث والإنماء ف ��ي هيكلهّ
والفئ ��ات والدرجات والمهام ل ��ك ّل وظيفة في الإدارة العامة في ال�ش ��كل والم�ضمون ،ويدير وحداته
القياد ّية ر�ؤ�ساء م�صالح ودوائر� ،أ ّما في �إدارة ال�شان التربوي فيك ّلف �أ�ساتذة جامعيين من �أ�صحاب
وخا�صة فيم ��ا يتعلق بن�شاط
االخت�صا� ��ص .ولكنه يختل ��ف في �إدارة الن�شاط الترب ��وي عن الجامعة ّ
الأ�ستاذ الجامعي.
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�أ ّم ��ا في ق ��راءة الن�شاط المهني للأ�ستاذ الجامعي في الم� ّؤ�س�ستي ��ن ،فبعد التفكر والت�أمل في
تجرب ��ة �سابقة� ،أع ّدت مجموع ُة من اال�ست�شاريين مقارن ًة بين الأدوار والأن�شطة الممار�سة منهم في
التخطيط:
الن�شاط املهني
املوقع
املركز الرتبوي للبحوث
اجلام ّعة اللبنان ّية
واالمناء
العالقة بني املوقع والن�شاط املهني لاللأ�ستاذ اجلامعي
رئي�س ومدير وحدة رئي�س ،مدير مركز ،مدير مراكز قياد ّية يديرُ ،ي ّ
نظم ،ير�سم
جامع ّية  :كلية �أو معهد وحدة تربو ّية (مديرة،
اخلطط و ُيديرها
م�صلحة ،مركز)
ويق ّومها
مراكز ا�ست�شار ّية ُيبدي الر�أي وامل�شورة
رئي�س ومدير م�شروع ،رئي�س مدير م�شروع
يبدي الر�أي وامل�شورة
�أن�شطة ا�ست�شار ّية ُيعلم و ُيبدي الر�أي
ا�ست�شاري تربوي
ع�ضو يف هيئة التدري�س
ّ
ُيط ّور ويغري
ي�شرف على جلان تربو ّية �أن�شطة ا�ست�شار ّية الأ�ستاذ باحث
باحث يف العلوم
الرتبو ّيةـ يتابع �أبحاث ًا ـ يعد �أبحاث وي�شرف على
التنفيذ
ي�شرف وي�شارك يف ربط �أن�شطة تدري�س ُيع ّلم ويبحث
ُيعلم وي ْبحث يف
املفهوم العلمي يف الواقع وان�شطة بحث ّية
املفاهيم العلمية
الرتبوي
ُي�شارك يف الإعداد والتدريب
امل�ستمر
ينفذ ما تعتمده ال�سيا�سة
الرتبو ّية
ُيدر�س ويبحث يف علم ُي�شرفُ ،ي�شارك يف جلان �أن�شطة ا�ست�شار ّية يبحثُ ،ي�شرف ،يق ّيم
التقومي الرتبوي
التقومي الرتبوي
م�ستند رقم � ،1أعد من قبل جمموعة من اال�ست�شاريني /17ت 2018/1خالل اللقاء الثاين
م ��ن خالل الجدول ال�سابق يتب ّين عالقة الدور والموقع و�أثر ُه على الن�شاط المهني في الهيكل
الوظيف ��ي ،وتظهر العالقة التالزم ّية بين المهمة والموقع في الهيكل الوظيفي :فهو ُيعلم في المهام
التربوي
التعليم ّي ��ة و ُيخطط و ُيق ّيم الخطط في المهام اال�ست�شارية ،م ��ع العلم �أ ّنه يوجد في المركز
ّ
للبح ��وث والإنماء مديرية ُت�س ّمى مدير ّية البحث التربوي ،ويديرها �أ�ستاذ جامعي وباحث ،و ُيمار�س
مه ��ام �إدار ّية ،تربو ّية وا�ست�شار ّية .يتغ ّي ��ر موقعه الوظيفي باختالف الن�ش ��اط ،والمهمة ،والو�ضع ّية
المهن ّية في الم� ّؤ�س�سة الواحدة ،ويظهر ذلك في العوامل الماد ّية.
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وف ��ي تغ ّير وتط� � ّور الحقل المعجمي الم�ستعمل في الو�ضع ّية المهن ّي ��ة« :فتعليم التقويم يختلف
ع ��ن �إعداد معج ��م التقويم للمرك ��ز ،ويختلف عن تطبي ��ق التقويم في �إعداد المنه ��ج ويختلف عن
ممار�س ��ة التق ّويم في االمتحانات الر�سمي ��ة» ،فلك ّل و�ضع ّية حقل معجمي ،ي�ؤثر في ن�شاطها المهني،
و ُيط� � ّور ف ��ي معجمها بنا ًء على الموقع في الهيكل الوظيفي ،والقيمة المادية المحددة للن�شاط .ومن
خ�ل�ال متابعة اال�ست�شاريي ��ن تب ّين �أنّ العامل المادي هو �أق ّل العوام ��ل الم�ؤثرة على الن�شاط المهني
لال�ست�ش ��اري :فهو ُيذ َكر عر�ضي� � ًا و ُيرف�ض �أو بالأحرى يتهرب من الإجابة ع ��ن �أ�سئلة مبا�شرة حول
المردود المالي.
و ُت�ص ّن ��ف الوظائف المهن ّية ،والمواقع بن ��ا ًء على التراتب ّية الوظيف ّي ��ة والن�شاط المهني .وفي
هذا البحث يمكن ربط التن ّوع في ممار�سة الن�شاط بتكوين كفايات مهن ّية ت�أخذ المادة التخ�ص�ص ّية
لال�ست�شاري كقاعدة قانون ّي ��ة ،وا�ست�شراف كفايات جديدة يتم تطويرها خالل الممار�سة ،والتط ّور
ف ��ي م�سار تك ّون ال ُهو ّية المهن ّية ،وت�صنيفه ��ا وتو�صيفها في الهيكل الوظيفي عبر اال�ستدالل بالهيكل
التنظيم ��ي .و�أخير ًا لو تمك ّنا من محاكاة المهنة عبر �إعداد و�ضع ّية مهن ّية م ّوحدة ،ومعاجم م ّوحدة
لتمك ّن ��ا م ��ن مالحظة تط ّور مختلف عند اال�ست�شاريين باال�ستناد الى م ��ا قاله فرنيو ب�أنّ لك ّل تجربة
كفاياتها ومعاجمها و�إيجابياتها و�سلبياتها.
الف�صل الثالث :موقع اال�ست�شاري ودوره في القاعدة االجتماع ّية والثقاف ّية
تعتم ��د الم� ّؤ�س�ستي ��ن عل ��ى هيكل تنظيم ��ي يوازيه هيكل وظيف ��ي ،فلك ّل مهن ��ة م ّوق ُعها ودورها
الخا�ص بها ف ��ي القاعدة التنظيم ّي ��ة والوظيف ّية ،كما تعتمد
وفئاته ��ا ودرجاته ��ا ومهامها و ُمعجمها
ّ
عل ��ى ممار�سات اجتماع ّية في ت�سيير �أمورِها .ترت ّكز المهن على الهيكل الوظيفي في �إدارة �أعمالها
وت�صنيف وتو�صيف مهامها ،وعلى الحقل المعجمي للن�شاط المهني في تحديد وت�صنيف الأدوار في
المهنة الواحدة».)Rabardel, 2018( .
«فق ��د قال م�س�ؤول ف ��ي وزارة التربي ��ة والتعليم العال ��ي(((» �أنّ وزارة الترب ّي ��ة والتعليم العالي
تعتم ��د على القرارات الوزار ّية في ت�سيير �أمورها ب�سبب غياب توافق الت�شريع في القاعدة القانون ّية
م ��ع االحتياج ��ات الوظيف ّي ��ة ،وتعتمد الق ��رارات الإدار ّية في تنظ ّي ��م الأمور التربو ّي ��ة على القاعدة
االجتماع ّي ��ة والثقاف ّي ��ة» .فتغ ّل ��ب القاعدة االجتماعي ��ة على القاع ��دة القانونية ومرونته ��ا وثباتها
وتكراره ��ا ف ��ي الممار�سة الم� ّؤ�س�ساتية ي�ؤدي ال ��ى توا�ؤم وتماثل مع مفاهيم ف ��ي القاعدة القانونية،
وبناء هيكل وظيفي موازي ي�ستعين به اال�ست�شاري لممار�سة ن�شاطه المهني.
((( م�س�ؤول التطوير الرتبوي يف وزارة الرتبية يف لبنان.
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�أ ّم ��ا بالن�سبة للقيم العامة الثقافية المعتمدة ف ��ي وزارة التربية والتعليم العالي فيتم مراعاة
القاع ��دة العامة ف ��ي القانون الإداري ،والعادات والتقاليد ال�سائدة ف ��ي الدولة مثل حقوق وواجبات
الموظ ��ف ،وم ��ا �أك ��دت عليه ّ
تر�سخ
خط ��ة النهو�ض الترب ��وي ال�صادرة ف ��ي �أ ّي ��ار (1994م) ،والتي ّ
االت�ص ��ال والتوا�صل بي ��ن الرا�شدين ،ويعزّز االنتم ��اء للوطن .حيث لم يتم في ه ��ذا البحث درا�سة
القيم وعالقتها بالن�شاط المهني ،ولكن ّتم مالحظة نظرة الأ�ستاذ �إلى الوطن من خالل ممار�ست ِه
�اط مهني «ي�ؤ ّمن الوطن للإن�س ��ان الحق بالعي�ش الكريم(((»� .أ ّما ف ��ي ممار�سة الن�شاط المهني
ن�ش � ٍ
فتكم ��ن �صورة الوطن في ت�أمين العي�ش الكريم ،وت�سمح له ممار�سة ع ّدة �أن�شطة علم ّية في و�ضع ّيات
مهن ّية مختلفة ،وت�ساعده في الترقي والترفيع وت�أمين العي�ش الم�شترك.
كت ��ب �أح ��د الم�شاركي ��ن ف ��ي اللق ��اءات وتعليق ًا عل ��ى ق ��راءة موقعه ف ��ي الهي ��كل التنظيمي
والهي ��كل الوظيف ��ي ودوره « :قراءة الدور والموق ��ع من خالل الممار�سة في تحدي ��د �أين �أنا من دور
ثانوي مك ّلف بم�ساع ��دة �إداري الوزارة� ،أ�ساع ��د اال�ست�شاري في �إدارة
اال�ست�ش ��اري وموقع ��ه� :أ�ستاذ ّ
م�ش ��روع تربوي ،والأعمال الإدار ّية ،و�أق ّدم اال�ست�ش ��ارات التربو ّية ،ولك ّنه يعتمد على خبرتي العمل ّية
ف ��ي درا�س ��ة احتياجات التعليم الثان ��وي وقيادييه» ...في ق ��راءة مواقع اال�ست�ش ��اري ودوره تب ّين �أنّ
البيئ ��ة الديناميك ّي ��ة ُت ّعد تراتب ّية وظيف ّية ف ��ي المهنة الواحدة ،و ُتماثل وت ��وا�ؤم بين المهن ،وت�ساهم
ف ��ي والدة مهن جدي ��دة ّ
تتخطى القاعدة القانوني ��ة للمهن .فاعتمد اال�ست�شاري ف ��ي تحديد مهامه
القياد ّي ��ة والإ�شراف ّية على �أن�شط ِته العمل ّية وعلى التماثل �أو التوا�ؤم بين المهن والمواقع الأخرى في
الهي ��كل الوظيف ��ي ،وعلى ال�صعوبات التي يواجهها في تنظيم الأعم ��ال اليوم ّية ،وتحديد “�أين �أنا”
في القاعدة التنظيم ّية.
ق ��ال م�س�ؤول ع ��ن م� ّؤ�س�سة تدريب�« :أنا �أج ��د �صعوبة في قراءة معايي ��ر التكليف في مهام في
الإدارة العام ��ة ،فغالب� � ًا ال يتالئم الموقع م ��ع المه ّمة ،وال يتالئم مع االخت�صا� ��ص �أو الخبرة :غالب ًا
م ��ا يعتمد االخت�صا�ص العلمي ف ��ي التكليف الوظيفي ،ولك ّننا �أي�ض ًا نتعامل م ��ع �أ�شخا�ص ك ّلفوا بنا ًء
وخا�صة العالقات الب�شر ّية ،وهم ال يتمتعون بالكفاءة” .فالتط ّور الفكري والنف�سي
عل ��ى الأعرافّ ،
للمهن ��ة يت�أ ّثر بالن�شاط المهن ��ي الم� ّؤ�س�ساتي وت�صنيف المهن وتو�صيفها وتط� � ّور �أن�شطتها وموقعها
ف ��ي الهيكل الوظيفي والتنظيمي .كما تت�أ ّثر القاعدة االجتماع ّية والثقاف ّية في تفاعل الرا�شدين في
البيئ ��ة الديناميك ّية من خالل التجربة وتفاعله م ��ع الرا�شدين ،وتن ّوع التجربة والخبرة في مك ّونات
بيئات مختلفة.
((( االهداف الرتبوية� ،ص  11يف خطة النهو�ض الرتبوي ال�صادرة عن مركز الرتبوي لالمناء والبحوث �أيار 1994
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قال �أحد اال�ست�شاريين»:تختلف الم� ّؤ�س�سات باختالف المهن التي تنجح في ممار�ستها ،ولي�س
خا�ص بها ،تعززه ،تتمايز به عن غيرها .قال
المهن التي تن�ش�أ من �أجلها” .فلك ّل م� ّؤ�س�سة اخت�صا�ص ّ
�أ�صح ��اب م� ّؤ�س�سات التدريب »:ح�صلنا في مر�سوم �إن�ش ��اء الم� ّؤ�س�سة على ترخي�ص لم� ّؤ�س�سة تربوية
متخ�ص�ص ��ة في تدري ��ب الكبار� ،أ ّما في الممار�س ��ة نحن ن�شارك في تطوي ��ر م� ّؤ�س�سات في مجاالت
ّ
متع ��ددة ومه ��ن وتنمية العنا�صر الب�شرية” .يتب ّين مما ذكر �أنّ اخت�ل�اف موقع الم� ّؤ�س�سة ،ون�شاطها
المهن ��ي ،ودورها ي�ؤ ّثر على تغيير موقع الرا�شد ،ودوره كما ا�ستعماله المعاجم المفاهيم ّية والمهنية
لال�ست�ش ��اري ،ويلع ��ب دور ًا في تحديد موقع ��ه ودوره الوظيفي .وفي قراءة مواقعه ��م لال�ست�شاريين
و�أدواره ��م تب ّين تراتب ّية وظيف ّية في المهنة الواحدة من فئات ودرجات وخبرة وتجربة ،فاعتُمد في
تحدي ��د موقع اال�ست�شاري ودوره على الهي ��كل الوظيفي للمهنة ،و�أ�ضيف عليها االخت�صا�ص والخبرة
والتجربة والمعاجم الفاهيم ّية وتط ّورها.
ت�صنيف الوظائف يف املهنة اال�ست�شاري
املوقع
الفئة
املهام
قيادي
االوىل
قيادة ،تخطيط� ،إ�شراف
م�شرف ،من�سق� ،إداري
الثانية
تن�سيق ،تعليم
�إداري
الثالثة
�أعمال �إدارية تنظيمية
م�ستند رقم  ،2من تقرير �أ�صحاب الم�ؤ�س�سات اال�ست�شارية
�أ ّم ��ا عن عالق ��ة القاع ��دة القانون ّي ��ة التنظيم ّي ��ة والقاع ��دة االجتماع ّي ��ة والثقاف ّي ��ة في دور
اال�ست�ش ��اري ف ��ي ق ��راءة الن�ش ��اط الم� ّؤ�س�سات ��ي ف ��ي تقاري ��ر اال�ست�شاريين ت � ّ�م التوافق م ��ع نظرية
رابردي ��ل الت ��ي ت�ؤكد عى �أنّ الن�ش ��اط الإن�ساني في العمل يرتكز على م�صدري ��ن :القاعدة القانون ّية
والقاع ��دة االجتماع ّية ،ويـمكن تـغ ّلب الـثان ّية عـل ��ى الأولى على الرغم من العالقة التالزم ّية بينهما
(.)Rabardel, 2005 :83
وف ��ي قراءة الممار�س ��ة االجتماع ّية واال�ستعان ��ة باال�ست�شاري في مواق ��ع و�أدوار مختلفة تغ ُلب
القاع ��دة االجتماع ّية والثقاف ّية على القاعدة القانون ّية التنظيم ّية في مجاالت ع ّدة مث ًال  »:لم �أع ّين
ف ��ي من�ص ��ب  ....رغم توافق الخبرة واالخت�صا� ��ص مع المن�صب« ،ولكنني ا�ست�ش ��اري في م� ّؤ�س�سة
عام ��ة تابعة للدولة ،بنا ًء على خبرتي ولي�س �شهاداتي» .تتغ ّلب القاعدة االجتماع ّية من جهة التوازن
الطائف ��ي على القاعدة القانون ّية في التعيينات الإدار ّية ،و ُي�شترط الم�ش ّرع التقادم والمو�ضوع ّية في
الممار�سة االجتماع ّية والثقاف ّية للم� ّؤ�س�سات.
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م ��ن جه ��ة �أخرى تعتمد القاع ��دة االجتماع ّي ��ة والثقاف ّية عل ��ى القاعدة القانون ّي ��ة التنظيم ّية
كمرجع علمي ثابت ،وتك ّون عالقاتٌ �ضمن ّية فيما بين ُهما ليتم التفاعل في بي ّئة ديناميك ّية من خالل
التج ��ارب في ت�سيير الن�شاط المهني للم� ّؤ�س�سة وللأفراد .حيث تختلف الأعراف والمعايير العلم ّية
واالجتماع ّي ��ة والقي ��م وباخت�ل�اف الم� ّؤ�س�سات والن�شاط المهن ��ي ،وهي غير خا�ضع ��ة للقيا�س لأ ّنها
�إن�سان ّية (دياب.)25 ،1980 ،
تتوح ��د قي ��م العاملين في التربي ��ة والتعليم بال�شكل الع ��ام ولك ّنها تختلف بي ��ن العاملين في
ّ
المجال االقت�صادي واالجتماعي .وباال�ستناد �إلى االخت�صا�ص العلمي في القاعدة القانون ّية :يتب ّين
م ��ن خالل اخت�صا�ص الم�شاركين في اللقاءات التربو ّي ��ة  3/8من حملة �شهادة الدكتوراه ،ا�ستعانة
الم� ّؤ�س�سات العا ّمة ب�أ�صحاب الخبرة والتجربة على الرغم من غياب االخت�صا�ص ،فقد قال م�س�ؤ�ؤل
ف ��ي وزارة التربية والتعلي ��م العالي»:ي�ستعين المركز ،ونحن كم� ّؤ�س�س ��ات تدريب ب�أ�صحاب الخبرة،
بحمل ��ة الإج ��ازة الجامع ّية لت�سيير �أموره ،و ُنعد الدورات والأ ّي ��ام التربو ّية بهدف التوا ُفق على ال ّلغة،
والأ�سلوب والتقنيات» .ونعتمد على الأ�ستاذ الجامعي كمرجع علمي في توحيد ال ّلغة العلم ّية.
م ��ن ال�صعوب ��ات الت ��ي واجه ��ت اال�ست�ش ��اري في التخطي ��ط والباحث ��ة في فه ��م تحليل موقع
اال�ست�شاري ،ودوره في الن�شاط المهني ما يلي:
غي ��اب مواكب ��ة القاعدة القانون ّي ��ة والتنظيم ّية للتط� � ّورات العلم ّية والم�ستج ��دات في تك ّونالمهن.
 �أثر العالقات الإن�سان ّية في تط ّور ووالدة المهن وقراءة الن�شاط المهني. قراءة النمط الإداري و�أثر ُه على الممار�سة المهنية في التخطيط.يتح ��دد الإط ��ار العلم ��ي للقاع ��دة القانون ّي ��ة التنظيم ّي ��ة كمتغ ّير ثاب ��ت :القان ��ون ،الد�ستور،
المرا�سي ��م ،وا�ستثناءاته ��ا ،االتفاق ّيات والمعاه ��دات الدول ّية ،و�أثره على الن�ش ��اط المهني ،وتط ّور
المهن� ،أ ّما في الأطر العلم ّية للمعجم المهني فلك ّل مهنة متغ ّير علمي ثابت جماعي وفردي ،ي�ستند
الإن�س ��ان �إليه في مقاربته للن�ش ��اط المهني ،و ُي�ش ّرع ممار�ست ُه المهنية ،و ُيع ّممها في مجتمعه المهني
فت�صب ��ح ُعرف� � ًا �أو معيار ًا �أو قيم ًة نافذ ًة .ولك ّنه ال يتم ّكن من و�ض ��ع حدود ثقاف ّية اجتماع ّية وعلم ّية.
مث�ل ً�ا� :شغ ��ل ّ
موظف في الإدارة العا ّمة وظيفة ال تتالءم مع المتطلب ��ات العلم ّية للمهنةُ ،ت�شكل عقبة
تح ّد من قدرة �أ�صحاب االخت�صا�ص على ممار�سة ن�شاطهم المهني.
الفردي :يتب ّين لنا من خالل ق ��راءة التط ّور في مفاهيم
وف��ي المعجم المهني العلم��ي
ّ
العلمي
المعجمي المهني يختلف باختالف التط� � ّورات العلم ّية للمفهوم
الإدارة التربو ّي ��ة �أنّ الحق ��ل
ّ
ّ
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وتطورا ِت ��ه ،ف ُيولد بين �أ�صحاب االخت�صا�ص ومن خ�ل�ال الممار�سة المهنية مهنة جديدة ترت ّكز في
اال�ستراتيجي
مفاهيمي م ّوحد .وفي هذا البحث :معجم التخطيط
ممار�سا ِتها المهنية على معج � ٍ�م
ّ
ّ
الخا�صة بها
ي�ش ��كل المرجع العلمي للتنم ّية الب�شر ّية والتخطيط للمناهج ،ولك ّنها تختلف بمعاجمها
ّ
من جهة ال ّلغة العلم ّية واالجتماع ّية في االخت�صا�ص.
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التخطيط
اال�سرتاتيجي
ّ
اال�سرتاتيجيات،
احلقل
املعجمي اخلطط،
املفاهيمي الهيكليات ،التخطيط
يف النواجت،
التقييم والتقومي،
اجلودة،

التخطيط للمناهج

التخطيط لر�أ�س املال
الب�شري
ّ
�إدارة الأفراد
املوظف ،الوظيفة ،الفرد،
القائد ،الإداري امل�صدر،
املورد ،احلقوق والواجبات،
ال�شرعة ،ال�شعور االن�سا ّ
ين
الوظيفي،
امللمح
ّ
البيئة املهنية
القاعدة االجتماع ّية
والثقاف ّية
�إدارة املواد التنمية
املهنية
يدر�س
املعلومات
ويخطط يدر�س كيف
لالحتياجات ين ّمي الرا�شد
االجتماع ّية كم�صدر
من م�صادر
االنتاج ّية

الن�شاط املهني
ا�ستحداث مهن
ا�ستعمال الرا�شد �إىل
العالقة ال�ضمنية
املعجمي
بني احلقل
ّ
املفاهيمي واملمار�سة
ّ
املهنية يف توليد
مهن جديدة تختلف
مبعجمها املهني

التخطيط للمناهج
الرتبو ّية،
التخطيط للمناهج
التعليم ّية،ـ
اخلطط
التنفيذ ّية،
اخلطط
التقومي ّية،
والعالج ّية.
�أن�شطة خمتلفة
يخطط للمنهج
ير�سم ال�سيا�سة
احلقل
ومتن ّوعة
املقرتح من قبل
املعجمي الرتبو ًية
ا�ست�شاري يف
ي�ضع اخلطوط العامة
املهني
ّ
التخطيط
لال�ست�شاري للرتبية
يوائم ويتما ّثل
يع ّرف احلقل
املعجمي املفاهيمي و ُيك ّون �أو يُ ط ّور يف
ا�ستعمال املفاهيم
املعمول به يف
تختلف التعري ّفات
الو�ضعية املهني
بني الوزارة
ي�ضع �سيناريو
واجلامعة ،واملركز
التخطيط
الرتبوي للبحوث
ّ
والإمناء
حت ّكم الثالث مهن لال�ست�شاريني عالقات تبادل ّية وتوافق ّية يف ال ّلغة العلم ّية ويف التغذ ّية الراجعة
اال�سرتاتيج ّية التنفيذ ّية  :يف اال�سرتاتيج ّية
اال�سرتاتيج ّية =
احلقل
التطوير ّية يقر�أ
العالج ّية ،التطوير ّية،
املعجمي ال�سيا�سة الرتبو ّية
ّ
الأفراد قدراتهم
بالنواجت ..،
مث ًال يف لبنان خطة
املهني
الفعل ّية ،واحتياجاتهِ م
للأ�ستاذ جودة التعليم -2010
الفرد ّية واجلماع ّية
اجلامعي 2015
ثم يقرتح.
ا�سرتاتيج ّية
يربط بني الأهداف
التخط ّيط للجودة =
والنواجت التعليم ّية
ر�ؤ ّية 2030
يقر�أ التط ّور
الأب�ستمولوجي
للمفهوم ويعدّل ويطور
مفهومه
بنا ًء على
ِ
ال�شخ�صي

م�ستن ��د رق ��م � 3أُعدته مجموع ��ة من اال�ست�شاريين خ�ل�ال التفكر بالحقل المعجم � ّ�ي المهني للمهن
الثالث 19/4/20
الجنان

351

Al JINAN

المحور الرابع :تربية

فكري
�إذا ارت ّكزن ��ا عل ��ى نظر ّي ��ة رابردي ��ل الت ��ي ت�ؤك ��د �أنّ � ّأي ن�ش ��اط �إن�سان ��ي يرافق ُه ت�أ ّث ��ر ّ
ونف�سحركي ،مما ُي�ؤ ّدي �إلى تغ َّير في ال�سلوك (. )Rabardel 2004:14
ّ
وق ��د �أك ��د الباحثّ ف ��ي الن�شاط االن�ساني عل ��ى �أهم ّية متابع ��ة الن�شاط المهن ��ي �أفق ّي ًا ،وربط
الخب ��رة بالتغ ّيرات في ال�سل ��وك المهني .فاخت�ل�اف الممار�سات المهن ّية عن ��د اال�ست�شاري �أنتجت
�سلوك ّيات مختلفة في الن�شاط المهني ،وتركت �أثر ًا على الوظائف المهن ّية .وباال�ستناد �إلى القاعدة
القانون ّية التنظيم ّية ي�صبح اال�ست�شاري في التخطيط الخبير ،المالك للمعرفة العلم ّية والتطبيق ّية،
المرج ��ع العلمي ،وهو ير ُف�ض التعام ��ل مع ُه من منظار �أق ّل �أو مختلف :هو �صاحب االخت�صا�ص ومن
حمل ��ة الدكتوراه ف ��ي االخت�صا�ص .ولكن ه ��ل لالختالف والخالف في الحق ��ول المعجم ّية المهن ّية
والمفاهيم ّية دور في ا�ست�شراف وظائف ومهن جديدة؟
اال�ستنتاجات:

بع ��د ق ��راءة الم�ستند رقم ( )3ال يتبي ��ن فقط ظاهرة توليد ّية لمهن تتط� � ّور مع تغ ّير الن�شاط
المهني في قطاع التربية عالم ّي ًا وعلم ّي ًا ومهن ّي ًا بينما ُتنتج الحقول المعجم ّية �أي�ض ًا:
 مهن جديدة  :اال�ست�شاري في التخطيط ،في التنمية المهن ّية وفي التخطيط للتعليم. معاجم مهن ّية مختلفة باختالف الن�شاط المهني ودور الرا�شد وموق ِع ِه في الو�ضع ّية المهن ّية. حقول ُمعجم ّية معرف ّية ُيرتَكز تالزمي ًا عليها كقاعدة علم ّية ثابتة في معجم االخت�صا�ص �أوالمفه ��وم مث ًال /الإعداد والتدريب  /التمهين  /التنمية م�ستدامة ،تتغ ّير المفاهيم وتتوالد و ُت�صبح
علمي لالخت�صا�ص ،ومعجم علمي م�شترك بين االخت�صا�صات
نافذة في الحقول المعجم ّية كمعجم ّ
تتط ّور باال�ستناد �إلى الممار�سة المهنية في البيئة الديناميك ّية.
 ق ��راءة الخطوات الإجرائ ّي ��ة للن�شاط المهني :يعتمد اال�ست�شاري ف ��ي التنمية الب�شر ّية علىالتخطي ��ط اال�ستراتيج ��ي المع ّد من ا�ست�شاري ف ��ي التخطيط ،يختار من الأولو ّي ��ات هدف ًا �إجرائي ًا
وي�ض ��ع الخط ��ط التنفيذ ّية �أو التطوير ّية للم ��وارد الب�شر ّية ،و ُيعد التّغذية الراجع ��ة التي ُت�ساهم في
تقيي ��م وتطوي ��ر التخطيط اال�ستراتيج ��ي .ويعتمد عل ��ى ُ
الخ ّط ��ة التنفيذ ّية والتطوير ّي ��ة للتخطيط
اال�ستراتيج ��ي في �إعداد خط ِت ِه في التنمية الب�شر ّية .ث � ّ�م يجمع المهن الثالث في قراءة المعلومات
وربط الأهداف بالنواتج ،وا�ست�شراف الم�شكالت ،و�صياغة الأهداف والتقويم.
 يرتكز اال�ست�ش ��اري في التخطيط للمناهج على الحقول المعجم ّية المفاهيم ّي ّة لال�ست�شاريفي التخطيط :تطوير المناهج ،ال�سيا�سة التربو ّية «الأهداف ،الر�ؤية ،الر�سالة ،الأهداف الإجرائ ّية
طط ِه الت ّنفيذ ّية �أو التّطوير ّية �أو
 ، »...ف ��ي تقويم المناهج ،في تقن ّيات التع ّلم الن�شطـ ،في �إع ��داد ُخ ِ
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التقويم ّية ،وي�ؤثر في �إعادة تنظيم اال�ستراتيج ّيات التنمو ّية.
المفاهيمي المرجع العلمي والمعجم المهني ،
المعجمي
 فهم العالقة التالزم ّية بين الحقلّ
ّ
وارتكاز الثاني على الأ ّول خالل الممار�سة المهن ّية وتعديل التلقائي في الن�شاط المهني في القاعدة
تعلم جديد ،ومهن جديدة
االجتماع ّي ��ة والثقاف ّية المعتمدة في الم� ّؤ�س�س ��ة �أو في المهنة ،ف ّيتم تط ّور ّ
بع�ضها البع�ض في المجتمع المهن ��ي الواحد (الأ�ستاذ ،والم ��د ّرب والم�ساند ،والتق ّني
تتعاي� ��ش م ��ع ِ
والف ّني).)Vergnaud, 1990: 146( .
 ق ��راءة والدة ثالث وظائف ترتكز في معجمِ ها على مهنة واحدة  :التخطيط اال�ستراتيجي،التخطي ��ط للمناه ��ج ،والتنمي ��ة الب�شر ّي ��ة .في المعي ��ار العلمي تتباي ��ن المهن بين بع�ضه ��ا البع�ض
باخت�ل�اف التجربة والخبرة ،والتراتب ّية ف ��ي المواقع ال�شاغل ��ة والأدوار الممار�سة :اال�ست�شاري في
التخطيط اال�ستراتيجي ،اال�ست�شاري في المناهج ،اال�ست�شاري في التنمية المهن ّية ،تتباين �أي�ض ًا في
المعي ��ار الثقافي وفي المجتمع المهني .كما تتباين ف ��ي العالقات والت�صنيف والتو�صيف الوظيفي:
عال في التفكير،
تتوجه �إلى �أ�صحاب القرار فتتطلب قدرات ومه ��ارات ذات م�ستوى ٍ
المهن ��ة الأولى ّ
�أم ��ا الثاني ��ة فتعتمد عل ��ى الأولى وتعمل على تنفيذ �أج ��زاء من ا�ستراتيج ّي ��ة التخطيط ،وتعمل على
قط ��اع واح ��د في التربي ��ة والتعليم� ،أ ّما الثالثة والأخي ��رة فتُعنى في التنمي ��ة المهن ّية وما يتالئم مع
االحتياجات التطوير ّية في الأولى والثانية.
 اخت�ل�اف ف ��ي ال ّلغ ��ة المفاهيم ّية بين الوظائ ��ف للمهن الث�ل�اث :فاال�ست�شاري ف ��ي التنميةالب�شر ّية يعتمد على مفاهيم الموارد الب�شر ّية واحتياجا ِتها من الإعداد والتدريب والتطوير ،ويرتكز
في تطوير حقوله المعجم ّية على الممار�سات المهن ّية للأفراد وتط ّور معجمهم ال ّلغوي.
ال�صعوبات التي ذكرها اال�ست�شاري في قراءة مهنة ووظائف التخطيط التربوي:

 ِق � َ�دم التو�صي ��ف والت�صنيف للمهن ،التطور العلمي وتعدد ّية م�ص ��ادر ال�شهادات والمعارفالعلم ّي ��ة من التعليم النظامي والالنظامي ي�ؤ ّدي �إلى �صعوبة في تحديد القدرات والمهارات وربطها
في الدور والموقع.
 غي ��اب التحدي ��ث العلمي للهيكل التنظيمي والوظيفي للمه ��ن التربو ّية في لبنان ،كما غيابال ُهو ّي ��ة التربو ّية ،كمرجع علمي ثابت .فالتعدد ّية في الألقاب المهن ّية تّ�شير �إلى �أدوار ومواقع مهن ّية
تختلف بين الأفراد باال�ستناد �إلى ملمح مهني افترا�ضي �أو موازي يعتمده الرا�شد في تحديد مكانته
ودوره وخبرات ��ه :ا�ست�ش ��اري في التخطيط :ه ��و �صاحب االخت�صا�ص العلم ��ي ،الخبير ،المرجع في
الإع ��داد والتنف ّيذ والتقويم لل�سيا�س ��ة التربوية؛ اال�ست�شاري التربوي :يبدي ال ��ر�أي ويق ّيم ال�سيا�سة
الجنان

353

Al JINAN

المحور الرابع :تربية

التربو ّي ��ة من وجه ��ة نظر المن ّف ��ذ لال�ستراتيج ّية والم�ش ��كالت التي تعتر�ضه ف ��ي التجربة؛ وهناك
اال�ست�ش ��اري في ح ّل الم�شكالت والنزاعات؛ اال�ست�ش ��اري القانوني واال�ست�شاري االقت�صادي وهناك
الكثي ��ر م ��ن الألقاب ّ
المنظمة والمك ��ررة لوظائف متعددة ومتن ّوعة في هي ��كل وظيفي لمهنة واحدة
تختلف في ت�صنيفها وتو�صيفها وموقعها ودورها.
 ِق � َ�دم الت�شريع ��ات المواكبة للقواع ��د القانون ّية ت�سهم ف ��ي والدة قواع ��د اجتماعية وثقاف ّيةت�صب ��ح ُملزمة ل�ل��إدارة العامة بحكم الم�صداقية ف ��ي الممار�سة ،قال �أح ��د اال�ست�شاريين« :نواجه
م�شكل ��ة مع التعيين ال�سيا�سي» .في غياب معي ��ار الكفاءة العلم ّية ،تت�أث ��ر الإنتاج ّية والتط ّور المهني
كما يت�أ ّثر م�سار والدة ال ُهو ّية المهن ّية وتط ّور الن�شاط المهني ،بغياب معيار الم�صداق ّية والعلم ّية في
ممار�سة الوظائف.
ن�شاط ِه المهني ،وال�صعوبات التي تواجهه في
�أخير ًا يمكن اال�ستنتاج �أنّ تف ّكر اال�ست�شاري في ِ
تط ّور وتك ّون المهنة ،ووظائفها وخالل مقارنة ن�شاطه المهني في تجربة �سابقة وحالية وم�ست�شرفة،
وفي بيئات مختلفة ي�ساهم في قراءة تط ّور الن�شاط المهني �أفق ّي ًا وعامودي ًّا على فترات زمن ّية طويلة،
ومالحظ ��ة تط ّور المهن ��ة من خالل الت�ص ّرف الإن�ساني ووالدة مهن تختل ��ف ب�أن�شط ِتها وممار�سا ِتها
ومجتم ِعها ولغ ِتها عن القاعدة العلم ّية.
�أ ّم ��ا م ��ن وج ّهة نظ ��ر اال�ست�شاري وق ��راءة ن�شاط ��ه المهني تم ّكن م ��ن ا�ستنت ��اج وجود حاجة
تطوير ّي ��ة ذات ّية تواكب التط ّورات العالم ّية في المعلومات ّية التربو ّية ،وحاجة �إلى االنتماء �إلى مجتمع
معترف ب ِه ر�سم ّي ًا في القاعدة التنظيم ّية للدولة وت�شريع وجو ِد ِه المهني .كما تب ّين من خالل قراءته
الحاج ��ة �إلى ن�ش ��اط فردي للمجتم ��ع المهني في توحيد المعج ��م ال ّلغوي للمهن ��ة وا�ستعماله حقو ًال
الخا�صة للوظائف والأدوار بنا ًء على
معجم ّي ��ة مهن ّية تت ّوحد في الخطط العامة ،وتتمايز بالخط ��ط
ّ
االخت�صا� ��ص ،وا�شتراط احترام العالقة التالزم ّية بين المعاجم المعرف ّية والمهن ّية وقدرة الرا�شد
على تطوير مهاراته وقدراته في التجربة ،بنا ًء على نظرية في والدة ال ُهو ّية المهنية.
الف�صل الرابع :والدة ال ُهو ّية المهنية
ارتك ��ز با�ست ��ري في قراء ِت ��ه للن�شاط االن�سان ��ي على الممار�س ��ة المهنية المنظم ��ة والتقادم
واال�ست�ش ��راف ،كما اعتمد على تعريف الن�شاط ف ��ي قراءة ال ُهو ّية المهنية لـ Rabardel 2011:93
ّ
.Pastré
وذكر با�ستري �أنّ رابرديل �أ ّكد على �أهم ّية قراءة التجربة من خالل م� ّؤ�شرين:
 )1ال�شع ��ور ب�شيء ما خ�ل�ال ممار�سة الن�شاط ،ال يعتبر كح ��دث انتقالي فقط بل يعد تجربة
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وتو�سع الآفاق )2 .مجموعة م ��ن التغ ّيرات الإيجاب ّية التي يعطيها الن�ش ��اط للفكر الإن�ساني،
تغ� � ّذي ّ
والمكت�سبات ،والتط ّور العقلي الناتج عن الحياة الب�شر ّية (.) Pastré 2011:119
حركي  ،الأنا/الهو/النحن ،وتتعامل المجتمعات
وفي علم نف�س العمل تنبع ال ُهو ّية من النف�س
ّ
العلمي للرا�شد ،والتمايز
المهن ّي ��ة مع الن�شاط الإن�ساني من خالل االنتاج العلمي والمعج ��م ال ّلغوي
ّ
بين الأنا والهو والنحن ،وفي القدرة على ان�صهار الحقول المعجم ّية المعرف ّية في الو�ضع ّية المهنية.
يمكن ربط والدة ال ُهو ّية المهنية بم�صدرين هما:
 ف ��ي النف�س حرك ��ي :اعتمد با�ستري على باحث ف ��ي علم نف�س العمل ف ��ي التمييز بين الأناالمتماثل ��ة والأنا المكو ّنة ور َبط االثنين في التجربة (  .)Pastré 2011:121قال �أحد اال�ست�شاريين
عن الأنا المك ّونة بالتجربة “�أنا بد�أت في الم� ّؤ�س�سة كخبير في التخطيط التربوي ،و�أنا �أحمل دبلوم
درا�سات عليا في التخطيط .ولك ّنني وعلى مدى فترات طويلة بد�أت �أتم ّيز في اخت�صا�ص التخطيط
للم ��وارد الب�شر ّي ��ة ،وبع ��د فترة ُق�سم ق�س ��م الموارد الب�شرية �إل ��ى ق�سمين  :التنمي ��ة المهنية و�إدارة
الر�أ�س المال الب�شري بنا ًء على �شهادة الدكتوراه لـلزميل ـ  ....و�أ�صبحنا نقدم خدمات في مجاالت
مختلفة :ف�أنا �أهتم بالتنمية المهن ّية ،وهو يهتم ب�إعداد المالمح وا�ست�شراف مهام تواكب التط ّورات
العلم ّي ��ة والعالم ّية .وفي العام (2005م) افتتحنا ق�سم اال�ست�شاري في المناهج ،وهذا الق�سم يقدم
مهام عدة منها )1 :التخطيط للمنهج وتط ّوره� )2 .إعداد البرامج� )3 .صناعة الكتب )4 .الو�سائل
والتقن ّيات» .
 مجموع ��ة التغ ّيرات في تجربة اال�ست�ش ��اري م ّيزت بين ثالث مهن ،و�أنتجت تجارب �إيجاب ّيةاعتبره ��ا با�ست ��ري تجارب ًا تغ� � ّذي المهنة والفكر وتط ّور ال ّلغ ��ة العلم ّية ،ون�ضيف ُت�سي ��ر والدة ال ُهو ّية
المهن ّي ��ة ،و ُتعزّز التناف�س العلمي بين الأفراد ف ��ي المهنة من خالل التمايز في اال�ستعمال المعرفي
للحقول المعجم ّية في التجربة وتعزيز الخبرة.
وتو�س ��ع الحقول المعجم ّية
 ال تتك� � ّون ال ُهو ّي ��ة المهن ّية � اّإل بتما ُيزها بالمعج ��م ال ّلغوي العلمي ّا�ست�شاري التخطيط �إل ��ى �أهم ّية قراءة المعجم المفاهيمي
ف ��ي الممار�س ��ة المهن ّية :فقد �أ�شار �أحد
ّ
الخا�ص ��ة بالمهنة ّثم في
ال ّلغ ��وي ،كم ��ا عالجه فايغوت�سك ��ي ومقاربة ال ّلغة المعرف ّي ��ة بال ّلغة المهن ّية
ّ
الن�ش ��اط  :التق ��ارب ال ّلغوي بين �أ�صحاب المهن ��ة الواحدة ُيعزّز االنتماء �إل ��ى ال ُهو ّية المهن ّية بغ�ض
النظر عن الموقع ،الدور والن�شاط المهني (.)Vygotsky, 1985 : 56
ّ
وي�ضي ��ف «با�ستري نق ًال عن معجم  ،Lalandeفي الأن ��ا المك ّونة في التجربة ،عندما ُنمار�س
ن�شعر ،وهذا ّ
ال�شعور يت ّرك �أثر ًا على قدرا ِتنا ومهارا ِتنا في التقادم»� .إذا اعتمدنا على هذه الفر�ض ّية
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وتابعنا تك ّون الأنا المك ّونة في التجربة من خالل ممار�سة الن�شاط المهني نالحظ تغ ّير ًا في ال�سلوك
االن�سان ��ي وتبد ًال ف ��ي القدرة على التع ّلم ف ��ي التجربة وا�ستخال�ص الخب ��رة المهن ّية ( 2011:119
.)Pastré
م�س� ��ؤول ع ��ن م� ّؤ�س�سة تدريب ّي ��ة قال»:التف ّكر في تجرب ��ة �سابقة ذكرني بف�ش ��ل تجربتي الأولى
ف ��ي م�شروع لم� ّؤ�س�سة عرب ّية .م ّر �شهر على تكليفي بم�ش ��روع تخطيط لم� ّؤ�س�سة جامع ّية تحت عنوان
التنمي ��ة المهن ّي ��ة لأع�ضاء هيئة التدري�س .ولك ّنني �أم�ضيت �أكثر م ��ن �شهر ،ولم �أ�ستطع �أنّ �أم ّيز بين
مكان ��ة ودور الوكيل/المعالي /الهيئة/الكلية /ال�شطر  /ع�ضو في هيئة /ع�ضو في لجنة ...الألقاب
واللغ ��ط بين المفاهي ��م �ش ّكل �صعوبة ف ��ي مقاربة الأفراد ورف� ��ض الآخر التعامل مع ��ي على �أ�سا�س
م ��ا �أعرف من عل ��م ومعرفة «عيب عليك تخلط بيناته ��م� .أ ّما الآن ،ف�أنا �أدر� ��س الم� ّؤ�س�سة ا�سمها،
موقعه ��ا ،هيكلياته ��ا ،خبرتها ،مجاالته ��ا ،وقبل قبول التعام ��ل معها �أ�ستمع �إل ��ى التفا�صيل و�أراقب
أ�صم� ،أطر�ش».
الأفراد� ،أدر�س ت�صرفاتي� ،أحدد مهامي ّثم �أت�ص ّرف� ،أطبق قاعدة �أبكمّ � ،
من خالل التف ّكر في التجربة ومقار ِنتها مع ما �أفعل الآن �أقول �إنني ط ّورت نف�سي في التجربة
�»:أم�ضي ��ت �أكث ��ر من �شهرين و�أنا �أ�ستمع و�أتع ّرف على ما يجري في الم� ّؤ�س�سة ،ولك ّنني لم �أخطط”.
وك ّون ��ت �ص ��ورة �سلب ّية عن الأف ��راد وتعاملهم� ،أ�شعر خ�ل�ال التف ّكر بها بالوج ��ع»... ،رف�ضت ولفترة
زمنية طويلة التعامل معهم ،الآن �أنا �أعرف كيف �أتعامل معهم .... .ف�صاحب الم� ّؤ�س�سة في تجرب ِت ِه
الأول ��ى �شعر ب�شيء ما .حت ��ى لو كان قد ف�شل في تقييمه للتجر ّبة ال�سيئ ��ة � .اّإل �أ ّنه بنى معرفة علم ّية
�سلوك ِه المهني ما يتواف ��ق مع فر�ضية كلوت ،وارتكز عل ّيها في تطوير خبرته
ف ��ي التجربة ع ّدلت في ِ
ومهارا ِت ��ه وقدرا ِته في و�ضع ّي ��ة مهن ّية ( . )Clot, 1999وكما قال با�ست ��ري :التجربة والخبرة ُتنتج
�شع ��ور ًا ُيع ّدل في الن�شاط عند ُتح ّمل الأنا م�س�ؤول ّية الت�ص� � ّرف .وهذا ال�شعور ال�سلبي عند الم�س�ؤول
زاد ف ��ي خبرت ِه وفي تجرب ِت� � ِه و�أنتج معرفة وقدرة :فمن التجربة ال�سلب ّي ��ة تك ّونت لديه تجربة علم ّية
�إيجاب ّي ��ة ط� � ّورت �سلوكيا ِت ِه .وفي علم نف� ��س العمل وكما ف�س ّرها كلوت ب�أنّ هن ��اك تغذية راجعة ت�ؤثر
�سـلـب� � ًا و�إيـجابـ� � ًا عـلى انت ��اج المعرفة وق ��درة الرا�شد على تطويعه ��ا لخدمته ف ��ي التجربة المهنية
( .)Clot 2008فعب ��ارة «عي ��ب عليك» ر�سالة وجع �إذا �شعر به ��ا الرا�شد ،في هذه الو�ضع ّية المهنية
لي�س العيب هو الموجع بل تق ّبله من ال�شخ�ص الرا�شد هو الأمر المعيب .وفي عبارة «ف�شل التجربة،
ول ��م �أخطط» لي�ست عبارة الف�ش ��ل هي الموجعة بل و�صف الرا�شد تجرب ِت ِه بالفا�شلة وت ّقبله الأمر هو
الفع ��ل الموجع ،و�أ ّدى �إلى �إعادة خو�ض التجربة والتف ّكر به ��ا من وجهة نظر مختلفة .فتك ّون ال ُهو ّية
في التجربة يتطلب قراءة ال�سبب والنتيجة و�شعور الفرد بالتع ّلم خالل التجربة وتق ّبله لها.
�أخي ��ر ًا نقول� :إنّ االن�سان ين�سج هُ و ّيت ��ه المهن ّية من خالل قدرته على تطويع المعرفة لخدمته
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ف ��ي الو�ضع ّية المهن ّي ��ة وتكوين الخبرة والتجربة المختلفة ،فيت�أثر ال�سل ��وك الإن�ساني نف�سي ًّا وفكري ًّا
واجتماعي ًّا بالتغ ّير ( .)Pastré, 2011 :119فالتجربة الأولى تركت �أثر ًا موجع ًا عند ال�شعور بالف�شل.
ويمك ��ن قراءة الوجع على �أ ّنه تجربة ت�ساعد في تط ّور ال�سلوك على الرغم من الألم ،فالرا�شد ع ّدل
ف ��ي �سلوكه المهني ،وتع� � ّرف على كيف ّية ُمقاربة الم� ّؤ�س�سات ،وكيف ّي ��ة التعامل مع الأفراد ،وما يبذل
م ��ن الوقت والجهد .وا�ستعمل تجربة الف�شل في تطوير ال� � ّذات المهن ًية ،و�أ�صبح قادر ًا على التعامل
التقني
لل�سجاد:
مع المعرفة .مما �سبق يمكن مقارنة التجربة الإن�سان ّية بالعمل في الحياكة اليدو ّية ّ
ّ
خا�صة
ين�س ��ج القط ��ب واحدة تلو الأخرى ،ويت ُرك الأل ��وان تتفاعل بع�ضها ببع�ض حت ��ى ت�ش ّكل لوحة ّ
ب ��ه ،تختل ��ف عن غيرها في لغتها ،وقدرتها ،ومهارتها حتى ول ��و انطلق الجميع من معجم مفاهيمي
موحد ،فالمنتج مختلف.
ّ
معان ،ومهام ،ووظائف متعددة ،ومتن ّوعة االخت�صا�ص،
ُح ِّملت مهنة اال�ست�شاري في التخطيط ٍ
والخبرة والتجربة ،وفي الت�صنيف والترقية والترفيع فك َّونت المرجع العلمي االفترا�ضي في الهيكل
الوظيفي ،باال�ستناد �إلى مواءمة �أو تما ُثل بين المهن والممار�سات المهن ّية في الإدارة العا ّمة.
ُيك َّل ��ف اال�ست�شاري من جهة ر�سمية ب�أداء دور �أو مه ّمة بنا ًء على حاجة الدولة لالخت�صا�ص �أو
الخبرة والتجربة الفرد ّية ،وحاجة الإدارة �إلى توثيق معار َفها و�إجراءا ِتها العلم ّية .في المعنى :يبدي
اال�صطالح فهو
اال�ست�شارة في مو�ضوع مح ّدد باال�ستناد �إلى معايير علم ّية في االخت�صا�ص� ،أ ّما في ّ
ُيب ��دي الم�شورة ،وال ُيعطى بد ًال ماد ّي ًا عن �إبداء ال ��ر�أي .فا�ستند الم�ش ّرع على القاعدة القانون ّية»:ال
عمل من دون �أجر» وتبين ثبات وتكرار �إعطاء البدل بنا ًء على اال�ستدالل بالموقع والدور.
لم يتم التط ّرق في هذا البحث �إلى درا�سة القيم وعالقتها بالن�شاط المهني ،ولكن عند �س�ؤال
اال�ست�ش ��اري ع ��ن ممار�سته ن�شاطه ونظرته للوطن ف ��ي القيمة االجتماع ّية «ي�ؤ ّم ��ن الوطن للإن�سان
الح ��ق بالعي� ��ش الكريم» .ف�ص ��ورة الوطن في ت�أمين العي� ��ش الكريم ،وال�سماح ف ��ي ممار�سة �أن�شطة
الترقي والترفيع وت�أمي ��ن العي�ش ،والتمايز .كتب
علم ّي ��ة في و�ضع ّيات مهن ّي ��ة مختلفةُ ،ت�ساعده على
ّ
�أح ��د الم�شاركين ف ��ي اللق ��اءات وتعليق ًا على ق ��راءة الن�شاط« ،ق ��راءة الهيكل التنظيم � ّ�ي والهيكل
الوظيفي �ساعداني على فهم �شبكة العالقات بين الموظفين ،مواق ِعهم و�أدوارهم وفي غالب الأحيان
ّ
الخا�ص على
والخا�صة وتغ ّلب
التناق�ض ��ات في الممار�سة المهن ّية ورب ��ط الن�شاط بالم�صلحة العا ّمة
ّ
ّ
العام�« .أنا �أجد �صعوبة في قراءة معايير التكليف في مهام :غالب ًا ما يعتمد االخت�صا�ص العلمي في
التكليف ،ولكننا �أي�ض ًا نتعامل مع �أ�شخا�ص ُك ّلفوا بنا ًء على الأعراف وعدم توافر �شرط االخت�صا�ص،
ال�سم ��ة العلم ّي ��ة فنعتمد على التجربة والخبرة ،والموقع ال�ساب ��ق في الت�ص ّرف» .على الرغم من
�أو ّ
تَغ ّلب القاعدة االجتماع ّية على القاعدة القانون ّية في الممار�سة المهن ّية ،وارتكاز الأولى على الثانية
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لتولي ��د الممار�سات المهنية ،وا�ست�شراف ممار�سات ُت�ساعده ��ا من خالل التقادم والتكرار والثبات
على توليد قواعد اجتماع ّية ُت�س ّير �أمورها.
الخاتمة:

ّتم في هذا البحث قراءة المعاجم المهن ّية الم�ستعملة من اال�ست�شاري وعالقتها بتك ّون مهنة
اال�ست�شاري وكفاياتها ووظائفها في التخطيط التربوي من خالل قراءة ا�ستعمال المعاجم باالعتماد
عل ��ى الحق ��ول المعجم ّية المفاهيم ّي ��ة والمهن ّية ف ��ي البيئ ��ة الديناميك ّية ،ومن خ�ل�ال القاعدتين:
المعجمي في
القانون ّية التنظيم ّي ��ة ،واالجتماعية الثقاف ّية للم� ّؤ�س�سة العامة .فت ّبين �أنَّ قراءة الحقل
ّ
القاعدتين ُتظهر عالقة بين م�سار تك ّون المهنة وهُ و ّيتها والممار�سة المهن ّية وقراءة تفاعل الن�شاط
بالتجربة وفي التقادم.
المفاهيمي والمهني �أنّ هذا الأخير
المعجمي
ُتظه ��ر قراءة الن�شاط المهني من خالل الحقل
ّ
ّ
�أداة ف ّعال ��ة في فهم مهنة اال�ست�شاري ووظا ِّئفها وتما ُي ��ز �أفرا ِدها في الت�صنيف والتر ّقي في الهيكل
الوظيف � ّ�ي والهي ��كل التنظيم � ّ�ي .وتبين ظهور ممار�س ��ة مهام لم يك ��ن متعارف عليها ف ��ي المجتمع
المهن ��ي ،ما ي�ؤكد فر�ض ّي ��ة � Rabardelأنّ الرا�شد يمار�س مهام مهن ّي ��ة �أكثر مما يكتب في تقاريره
وا�ستك�شاف مواقع
النهائ ّي ��ة .فقراءة الن�ش ��اط المهني من خالل المعاج ��م ُي�ساعد في ا�ست�ش ��راف ّ
وتو�سع �آفاقِهِ ا الفكر ّية،
و�أدوار في الهيكل التنظيمي ،ومهام وكفايات تط ّور الهيكل الوظيفي والمهنة ّ
والنف�سحرك ّية في المعاجم المفاهيم ّية والمهن ّية وت�ساهم في تكوين ال ُهو ّية المهن ّية.
ف ��ي ّ
القطاع الع ��ام اللبناني يتغ ّلب القانون الطائفي واالجتماعي (طبق ًا للأعراف �أو القيم �أو
المعايي ��ر) على منطق الدولة ،واالنتماء للجماعة يتغ ّل ��ب على االنتماء للوطن ،وذلك في ِّ
ظل غياب
ال ّثقة بين الدولة والمواطن ،فتختلف المعاجم المعرف ّية وال ّلغو ّية والمهنية باختالف االنتماء .الأمر
ال ��ذي ي�ؤدي �إل ��ى ا�صطدام اال�ست�ش ��اري في التخطيط خ�ل�ال ممار�سته ن�شاط ��ه المهني بالمعاجم
المبن ّي ��ة على �أ�سا�س القاع ��دة االجتماع ّية والثقاف ّية للمجتمع الوظيف ��ي ،وت�ؤ ّثر على التقدم المهني
للرا�شد باعتبارها عام ًال نف�س ّي ًا ،فكر ّي ًا ُي�ؤثر �سلب ًا �أم �إيجاب ًا على تط ّور الفكر لال�ست�شاري.
وح ��ول �إمكان ّية العينة العر�ض ّية في الك�شف عن ال�صعوبات التي تواجه اال�ست�شاري في تطوير
تك� � ّون البنية المعرف ّية ف ��ي التجربة ،وكيف ّية تطوير الن�شاط المهني وحاجته الى ا�ست�شراف كفايات
مهن ّي ��ة .ولكن تفاعل اال�ست�شاري م ��ع التجربة ومناق�شة قدراته ومهاراته وتفاعله من خالل الحقول
المعجم ّي ��ة (� ،)Pastré , 2011:149أ ّدى �إلى ا�ستنتاج فروق ��ات فرد ّية بين اال�ست�شاريين ،الحاجة
ال ��ى التخ�ص�ص واالمتهان ،الحاجة ال ��ى التم ّكن من المعاجم المفاهيم ّية ،وربط التجربة والخبرة
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في البيئة العلم ّية الديناميك ّية .كما يمكن الت�سا�ؤل عن عوامل عديدة منها� :أثر العامل النف�سي على
الن�ش ��اط الإن�ساني في البيئة الديناميك ّية ،عالقة الن�ش ��اط المهني بالتط ّور المعرفي ،وتك ّون ال ُهو ّية
المهن ّية في الألف ّية الثالثةّ ،
وتخطي قدرة القاعدة القانون ّية على مواكبة المهن وتط ّورها.
يمكنن ��ا القول �أنّ قدرة المجتم ��ع المهني على االلتزام ببنا ِء قواعد اجتماعية وثقاف ّية متغ ّيرة
ومتن ّوع ��ة ف ��ي ظ ّل التط ّور المعرف ��ي ال�سريع ،وقدرة الرا�ش ��د على التم ّر�س واالمته ��ان والتم ّكن من
العالق ��ة التالزم ّية بين المعرفة والن�شاط المهني تكمن في القدرة على امتالك المعرفة بالمعاجم
ال ّلغو ّي ��ة والمهن ّي ��ة والمعرف ّية .ولكن التط ّور المعرف � ّ�ي وانت�شاره ال�سريع ُيغ ّل ��ب القاعدة االجتماعية
والمفاهيمي
عل ��ى القاع ��دة القانون ّي ��ة ،الأمر الذي يمكن �أن ي� ��ؤدي �إلى خلل ف ��ي التك ّون المعرف � ّ�ي
ّ
( ) Rabardel, 2018باالعتم ��اد عل ��ى نظر ّي ��ة ( )Vergnaud, 1999ف ��ي تك ّون البني ��ة المعرف ّية
ف ��ي المهن من خ�ل�ال التما ّثل والتوا�ؤم واال�ستدالل بين المفاهي ��م ومعاجمها وقراءة الن�شاط �أفق ّي ًا
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