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الولوج إلى أي مهنة، يرتبط أّيا ارتباط بالتسلح بالكفايات 
وبعيدا  بها.  املنوطة  باألدوار  وبالوعي  ملزاولتها،  األساس 
عن طرح السؤال هل التفتيش التربوي مهنة أم ال؟ يكن 
أن نطرح سؤاالً آخر أكثر إحلاحاً ومشروعية: ما هي مهنة 
اإلشراف التربوي؟ وما هي كفاياتها األساسية؟ وما هي 

األدوار املنوطة بها؟

»عملية  يلي:  مبا  التربوي  اإلشراف  مهنة  تعريف  يكن 
تفاعلية إنسانية اجتماعية تهدف إلى رفع مستوى املدرس 
املهني إلى أعلى درجة ممكنة«. يتضح من خالل التعريف 
يف  املساهمة  هي  للمشرف  األساس  املهمة  أن  السابق، 
واملتواصل  احلثيث  بالسعي  وذلك  املدرس،  عمل  مهننة 
إلى الرفع من مستوى الكفايات املهنية لديه، إضافة إلى 
االجتماعي،  سياقها  يف  باملدرس  عالقته  أنسنة  ضرورة 
ومحاولة التخلص من سلبيات العالقة املهنية التراتبية، يف 
إطار التفاعل اإليجابي املثمر وبناء على التواصل املستمر.

وغني عن البيان أن هذا التعريف ينسجم مع التصورات 
والنماذج احلداثية ملهنة اإلشراف التربوي، التي تنأى به 
التصاقاً  أكثر  جعلته  التي  التقليدية  التصورات  كل  عن 
باملراقبة والتتبع أو التفقد.1 ومن أجل أن يصل املشرف 

توجيه عمل المشرف 
الرتبوي بتقنية تحليل 
الممارسات المهنية

عبد العزيز مطيع*

التربوي إلى حتقيق هذا الغرض، ال بد أن يتسلح مبجموعة 
من الكفايات املهنية األساس، وعلى رأسها:

القدرة على تشخيص األداءات املهنية للمدرسني. ¨
القدرة على قيادة الفريق التربوي. ¨
القدرة على ضبط احلاجات األساس للتكوين املستمر. ¨
القدرة على حتسني األداءات املهنية للمدرسني. ¨

الكفايات  أن  الفرنسي  النموذج  يعتبر  السياق،  هذا  ويف 
األساس  األبعاد  يف  تتمركز  للمشرف،  األساس  املهنية 

التالية:

بعد تقني: يرتبط بتحليل املمارسات املهنية للمدرسني. ¨
بعد قيادي: يرتبط بالقدرة على قيادة فريق تربوي. ¨
بيداغوجي  ¨ مشروع  بتسطير  يرتبط  تنظيمي:  بعد 

وتنفيذه وتقويه.

اإلشراف  مهنة  وتطوير  جتديد  إلى  الدعوة  أفق  ويف 
توجيه  أهمية  لتوضيح  التالي،  املقال2  التربوي، نخصص 
املمارسات  حتليل  تقنية  بنموذج  التربوي  املشرف  عمل 
املهنية. وليس الغرض منه الدعوة إلى تبني هذه التقنية 
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التقني  الطابع  وإضفاء  التربوي،  املشرف  لعمل  كموجه 
لبلوغ مجموعة من  على مهامه، بقدر ما نعتبرها وسيلة 

املرامي، منها أساساً:

السعي إلى رفع جودة األداء املهني للمدرس. ¨
الدفع باملدرس إلى الوعي بالهوية املهنية التي حتكمه،  ¨

وخلق مسافة نقدية معها.
اعتبار التحليل اجلماعي للممارسات مدخاًل للممارسة  ¨

.)la pratique réflexive( »املتبصرة »املمارسة التأملية
خلق االنسجام الداخلي بني حاجات التكوين املستمر  ¨

والتأطير والبحث، بناء على عمليات حتليل املمارسات 
املهنية.

التفكير اجلماعي يف املداخل األجنع واألنسب لتعديل  ¨
املرتبطة  سواء  املهنية؛  املمارسات  ومعاجلة  وتصحيح 
بالتدريس، أو بنقل املعارف، أو باألبعاد العالئقية داخل 

العملية التعليمية التعلمية.
التربوي  ¨ لإلشراف  التقليدية  النماذج  عن  االبتعاد 

امللتصقة باملراقبة والتفقد.

التقنية يف عمل املشرف  تبيان أهمية هذه  إلى  وسنعمد 
التربوي، من خالل النقط التالية:

حتديد مفهوم حتليل املمارسات املهنية. ¨
لتحليل  ¨ احملايثة  والقضايا  املشكالت  أهم  حتديد 

املمارسات املهنية.
خالل  ¨ من  املهنية  املمارسات  حتليل  لتقنية  التأريخ 

البحث يف جذورها التاريخية.
املهنية  ¨ املمارسات  القائمة بني حتليل  العالقة  توضيح 

ومشكلة املعرفة.
رسم مالمح العدة اإلجرائية لتحليل املمارسات املهنية. ¨

إلى حلبة  املدرس  إدخال عمل  األساسي من  املقصد  إن 
قيام  وإمكانيات  شروط  خلق  هو  اجلماعي،  التفكير 
التفكير الذاتي لدى املدرس يف ممارساته، وجعلها محط 
الفاعلة والفعالة،  للعقل، وبالتالي املساهمة  نقد وإعمال 
إلى جتويد ممارساته  به  والدفع  املعلم،  إغناء جتربة  يف 

وأدائه املهني.

جانب من لقاء الباحث مالك الرياوي مع معلمي نعلني ضمن مشروع »الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية«، برنامج البحث والتطوير التربوي- نعلني 2017.  
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مفهوم تحليل الممارسات المهنية:  .1

تشكل املمارسات املهنية للمدرس نسقاً متكاماًل يكن من 
عدة،  جهات  أو  قطاعات  إلى  تقسيمه  املنهجية  الناحية 

منها:

ممارسات مهنية تعليمية داخل الفصل أو خارجه. ¨
)التكوينات،  ¨ نظامية  وضعيات  يف  مهنية  ممارسات 

االجتماعات ...(.
املؤسسة  ¨ داخل  باإلشعاع  مرتبطة  مهنية  ممارسات 

وخارجها.
ممارسات مهنية نقابية. ¨

وحتليل املمارسات املهنية يكن أن ينصب على واحد من 
هذه القطاعات، ومجال الدراسة يف هذا املقال ينحصر 
الذي  والتعريف  التعليمية،3  املهنية  املمارسات  يف  أساساً 
إلى  تستند  تقنية  بأنها  املهنية،  املمارسات  لتحليل  نتبناه 

توجهني أساسيني يكن اجلمع بينهما:

التوّجه األول يعتمد على مالحظة ووصف املمارسات  ¨
من قبل أشخاص خارجيني )املكّون، املنشط، ...(.

التوّجه الثاني يعتمد على مالحظة املمارسات وحكيها  ¨
وسردها من قبل املمارس نفسه.

التعليمية  املمارسات  جعل  يتم  معاً،  التوجهني  كال  ويف 
الصغرى  املهنية  اجلماعات  إطار  يف  للتحليل،  كموضوع 
بغرض املهننة، و/أو تطوير األداء، و/أو التكوين األساسي 
مهنية  بهوية  ارتباط  ويف  معينة،  مهنة  داخل  املستمر  أو 
معينة. إن مفهوم املمارسات املهنية يرتبط مبفاهيم كثيرة، 
لعل أهمها وأبرزها مفهومي املمارسة املتبصرة، واجلماعة 

املهنية الصغرى لتحليل املمارسات املهنية.

أ. املمارسة املتبصرة:
لطريقة  النقدية  بالنظرة  املتبصرة  املمارسة  ترتبط 
لألفعال  واجلماعي  الفردي  بالتحليل  والقيام  األداء، 
وترتبط  بعدية.  أو  قبلية  بطريقة  سواء  البيداغوجية؛ 
هذه النظرة النقدية بالوعي باالنسجام أو عدم االنسجام 
وهذه  واملمارسات.  املعتقدات  بني  واألفعال،  األفكار  بني 
الطريقة، ال يكن القيام بها إال إذا كانت للممارس القدرة 

التطور؛ أي أن  على تقدمي ممارسته باعتبارها يف إطار 
املمارس يتصور ممارساته كشيء قابل للتعديل واملراجعة 
خالل التكوين األساسي أو املستمر، أو املمارسة الفعلية 
للمهنة. ويرتبط األمر بالقدرة على التفكير يف املمارسات 
بطريقة ذاتية، وأيضاً بالقدرة على جعلها محط مناقشة 
ومساءلة من طرف اآلخرين.4 واملوضوعات التي يكن أن 

تنصب عليها املمارسة املتبصرة، تنقسم إلى:

موجهات  ¨ وهي:  األولى،  الدرجة  من  موضوعات 
التدريس، مكونات الوضعية التعليمية، الذات املهنية.

السياسة  ¨ وهي:  الثانية،  الدرجة  من  موضوعات 
التربوية، فلسفة التربية، املشكالت االجتماعية للتربية 

والتعليم.

وترتبط األطر الفلسفية للممارسة املتبصرة بأعمال جون 
ديوي )Dewey(، وله كتاب يف هذا الصدد حتت عنوان 
 sur le développement( التبصري  الفكر  تنمية  حول 
 )schon( وأيضاً أعمال شاون ،)de la pensée réflexive
 sur la( املمارسة املتبصرة الذائع الصيت حول  يف كتابه 

.)pratique réflexive

ب. اجلماعة املهنية الصغرى:
يقصد بها املهنيون الذين يشكلون جماعة بغرض حتليل 
بتنشيط من طرف  واختياري  ممارساتهم بشكل طوعي، 
تنشيط جماعات  به يف مجال  أو مكون، معترف  منشط 
حتليل املمارسات. وخللق جماعة حتليل املمارسات، ال بد 

من احترام مجموعة من املبادئ، وهي:

من  ¨ بطلب  املمارسات  حتليل  إلى  الدافع  يكون  أن 
املهنيني، لتفادي ظهور مقاومات سيكولوجية.

حتليل  ¨ جلسات  فيه  تعقد  الذي  املكان  يكون  أن 
ويوحي  الكالم  على  محفزاً  املهنية،  املمارسات 

بالطمأنينة والسكينة.
أال يتجاوز عدد أعضاء جماعة التحليل 12 عضواً على  ¨

أكبر تقدير.
أن يتم عقد جلسات حتليل املمارسات املهنية خارج مقر  ¨

العمل املهني، خللق مسافة معينة مع املعيش املهني.
أي  ¨ تربطه  وال  املؤسسة،  خارج  من  املنشط  يكون  أن 

عالقة تراتبية مهنية مع أعضاء جماعة التحليل.
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تعقد جلسات حتليل املمارسات مبعدل مرة أو مرتني  ¨
يف الشهر، مبدة زمنية تتراوح بني ساعتني إلى ثالث 

ساعات.
تتم  ¨ التي  والتحليالت  التبادالت  احترام سرية  ضرورة 

داخل جماعة حتليل املمارسات.
الرأي  ¨ احترام  لضمان  اجلماعة  داخل  تعاقد  خلق 

اآلخر، وحسن اإلنصات واملشاركة الفاعلة.

والتساؤل األساسي واجلوهري الذي يكن أن نطرحه 
يف سياق هذا املقال، هو:

تنسجم . 1 التقنية جلعلها  مبادئ هذه  تطويع  هل يكن 
مع مجال التعليم، ومع مهنة اإلشراف التربوي بشكل 
عقد  مكان  التاليني:  املبدأين  وباخلصوص  خاص، 
منشط  وعالقة  املمارسات،  حتليل  جلسات  لقاءات 
جلسات حتليل املمارسات مع أعضاء جماعة التحليل؟

املشرف . 2 بني  التربوي  التعاقد  يكون  أن  يكن  هل 
التربوي ومجموع املعلمني، الذين يعبرون عن الرغبة 
يف انتمائهم بشكل طوعي جلماعة حتليل املمارسات 
مع  الّذكر  سابقي  املبدأين  لتكيف  آلية  املهنية، 
خصوصيات مجال التعليم، واحلفاظ يف الوقت نفسه 

على جوهر تقنية حتليل املمارسات املهنية؟

2. مشكالت وقضايا:

عرضاني،  بشكل  املهنية،  املمارسات  حتليل  تقنية  تطرح 
مجموعة من القضايا واملشكالت، يكن إجمالها يف ثالث 

قضايا رئيسة، وهي:

الهوية املهنية للمدرس. ¨
الغيرية املهنية. ¨
مفهمة املمارسات التعليمية. ¨

وترتبط مشكلة الهوية املهنية بقدرة منشط جماعة حتليل 
املدرس،  جتربة  على  االنفتاح  على  املهنية  املمارسات 
وكذا  املهنية،  التي حتكم تشكل هويته  الدينامية  وحدس 
اقتداره على الوعي بهذه الدينامية. فالهوية املهنية جزء 
وتتقاطع  املهني،  مساره  ومن  املعلم  جتربة  من  أساسي 
فيها مجموعة من احملددات والشروط والعوامل النفسية 

حيث  من  املعلم متتد  إن جتربة  والثقافية.  واالجتماعية 
كجسم  التدريس  هيئة  إلى  االنتماء  حلظة  من  الزمن 
اجتماعي إلى اإلحالة على التقاعد. وترتبط بتاريخ املعلم 

املهني، وبتوجهاته األكاديية والعلمية وحتى السياسية.

وتعرف هذه التجربة مجموعة من املسارات الناجحة أو 
الفاشلة، وباإلشعاع الذي يخلقه املعلم يف محيطه املهني 
واملدرسي. وتسهم هذه التجربة، بشكل واع أو ال واع، يف 
ويكن  معينة،  دينامية  وفق  محددة  مهنية  هوية  تشكيل 
للمعلم يف  املهنية  الهوية  تعرفها  التي  الديناميات  إجمال 

خمس ديناميات،5 وهي:

مستمر  ¨ بشكل  املهنية  الهوية  تغيير  التحول:  دينامية 
كتعبير عن عدم الرضا واالستقرار.

دينامية االستقرار: االستقرار يف هوية مهنية ُمرضية  ¨
ومقنعة.

دينامية الركون: اخلضوع لهوية مهنية محبطة. ¨
دينامية احملافظة: احلفاظ على هوية مهنية مهددة. ¨
اآلخر  ¨ من  االعتراف  نزع  التشكيل:  إعادة  دينامية 

بالهوية املهنية املختارة.

إن عملية حتليل املمارسات املهنية داخل اجلماعات املهنية 
املعلم  لدى  تدريجي  لتشكيل وعي  آلية وسياق  الصغرى، 
وأخد  الهوية  هذه  يف  للتفكير  ومناسبة  املهنية،  بهويته 
مسافة معينة منها، بغرض تعديلها أو احلفاظ عليها أو 

حتويل مسارها وجتديد ديناميتها.

الذوات على  بقدرة  فترتبط  املهنية،  الغيرية  أما مشكلة 
الصغرى،  املهنية  اجلماعة  داخل  اإليجابي  التفاعل 
الفعل.  التجارب واملعارف ومعارف  لتبادل  وخلق إمكانية 
إلى  ينتمون  الذين  املمارسني  جماعة  أن  هو  واملفترض 
اجلماعة املهنية الصغرى، ال يعتبرون أنفسهم متنافسني 
بشكل  يوحدهم،  ذلك،  من  العكس  على  بل،  أعداء،  أو 
اجلماعة  ترسمها  التي  الغاية  هو  مشترك  َهمٌّ  قصدي، 
أكبر  اكتساب  أي  باملهننة؛  إما  واملرتبطة،  لنفسها  املهنية 
بالغيرية  وإما  فيها،  والتحكم  املهنية  الكفايات  من  قدر 
املهنية كمسألة وعي ترتبط بقدرة املمارس على مجاوزة 
التي حتكم  الرؤى  ذاته ووضع جتربته بني قوسني، وكذا 
مسألة  ليست  إنها  الغير.  على  واالنفتاح  بالعمل  عالقته 
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إلغاء للذات، أو تعظيم لآلخر بقدر ما هي مسألة تعزيز 
يف  ومعرفياً  وجدانياً  ومشاركته  لآلخر  اإلنصات  لقيم 
املوضوع الذي يعتبر قاسماً مشتركاً داخل اجلماعة املهنية 
واملشكالت.  واملعاناة  اآلالم  تقاسم  خالل  من  الصغرى 
االفتراضات  من  مجموعة  على  يتأسس  املفهوم  وهذا 

الضمنية، أهمها:

عملية  ¨ بفضل  التعديل  ممكنة  للمدرس  املهنية  الهوية 
املمارسة املتبصرة.

وتبادل  ¨ الذوات  لتفاعل  مجال  خللق  إمكانية  هناك 
املعارف ومعارف الفعل يف إطار البني ذاتية.

التي تهدف عملية  مفهمة املمارسات املهنية،  أما مشكلة 
بشكل  للممارسني  إكسابها  إلى  املهنية  املمارسات  حتليل 
غير مباشر، فترتبط بالشق املهاراتي لتحليل املمارسات 
املرجتلة  املمارسة  من  التدريجي  واالنتقال  املهنية، 
فيها،  واملفكر  واملعقلنة  املنظـمة  املمارسة  إلى  والعفوية 
تعريفها  أي  املمارسات،  مفهمة  على  القدرة  واكتساب 
ومدخل  أساسية  عملية  أغراضها  وإدراك  وحتديدها، 
أفعال  ممارسة  إلى  السبيل  فكيف  املهننة.  يف  أساسي 
مهنية )التخطيط، التدبير، التقومي( دون معرفة أو وعي 

مسبق مباهية هذه األفعال؟

املعرفة  بني  الزمنية  والهوة  املسافة  تقليص  عملية  إنها 
املمارسة.  والفعل على مستوى  )النظرية(،  بالفعل  اجليدة 
قدرة  هو  املستوى  هذا  إلى  الوصول  على  الدال  واملؤشر 
حتت  وإدراجها  وتصنيفها  املمارسات  تفّيؤ  على  املمارس 
إقدار  من خالل  ذلك ير  إلى  والسبيل  مقوالت محددة. 
املمارس على الوعي بخطاطة الفعل التي حتكم ممارساته. 
فاالنتقال من مستوى املمارس القليل اخلبرة إلى مستوى 
املمارس اخلبير، يتلخص يف القدرة على التفكير يف معرفة 
الذي  الفعل  ذاته معرفة حول  فاملمارس يحمل يف  الفعل، 
يارسه، إال أن هذه املعرفة صعبة االستخراج أو الصياغة 
للمقاومة  تخضع  بساطة  بكل  ألنها  لها،  املنطوقة  اللغوية 
)مقاومة التحليل(. هناك صعوبة ملفهمة الدراية املتضمنة، 
والثاوية يف الفعل املهني، وانفالتها من التحليل، وصعوبة 
أو  بوعي  سواء  املكتوبة  أو  املنطوقة  اللغة  إلى  لتحويلها 
بدون وعي. واملخرج الوحيد املمكن هو »املفهمة«. ويف هذا 
الصدد، يعتبر جرار فرنو Gérard vergnaud(6 ( »يف عمق 
بدون  .. وال شيء ممكناً  املفهمة  الفعل جند  أو  املمارسة 
درايات  مفهمة  تتخذه  أن  يكن  الذي  والوجه  املفهمة«. 

الفعل املهني، هو تصنيفها إلى مقوالت ومناذج.

نظرياً،  إطاراً  تقدم  املهنية  املمارسات  حتليل  تقنية  إن 
بتحديد  وتهتم  الفعل،  معرفة  وتنظيم  لوصف  وإجرائياً 

جانب من لقاء مجموعة من شباب نعلني مع الفنان بشار خلف ضمن مشروع »الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية«، برنامج البحث والتطوير التربوي- نعلني، 2017.  
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املهني.  الهابتوس  وخطاطات  للفعل  املنظمة  اخلطاطات 
وضع  املجال،  هذا  يف  الكبرى  املنهجية  الصعوبات  ومن 
واحداً  واعتبارهما شيئاً  الذاتية،  املهني يف مقابل  الفعل 
دائم  بشكل  جند   .)indissociable( التفرقة  يقبل  ال 
بني  ومن  النظرية،  مقابل  يف  وضعها  يتم  املمارسة  أن 
الثنائية  هذه  املمارسات  بتحليل  املرتبطة  الصعوبات 

املضلّلة. وهذا التقسيم ينجم عنه:

االجتماعية  ¨ الصفات  من  مبجموعة  النظرية  ربط 
واملكتوبة  املفهومية  واللغة  اللغة  مبجال  املرتبطة 
عن  التمايز  الكونية،  الثبات،  صفاتها:  ومن  حتديدًا، 
اعتمادها،  إمكانية  االجتماعية،  والوضعيات  الذوات 

التراكم، النقل.
االجتماعية  ¨ الصفات  من  مبجموعة  املمارسة  ربط 

يف  الطارئ  وتغييره،  الواقع  حتويل  بأنشطة  املرتبطة 
للتمايز  القابلية  وعدم  واخلصوصية،  واملكان،  الزمان 
عن الذوات والوضعيات االجتماعية، وصعوبة توصيلها.

3. الت�أري�خ لتحليل الممارسات المهنية:

يف  وانتشارها  املمارسات،  حتليل  جماعات  ظهور  إن 
من  مبجموعة  ارتبط  امليادين،  من  كبيرة  مجموعة 
األحداث التاريخية والعوامل الثقافية على رأسها ازدهار 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية. وأبرز هذه األحداث ظهور 
سيجموند  مؤسسها  يد  على  النفسي  التحليل  مدرسة 
األعمال  بعد  فيما  ظهور  وكذا  األول،  املقام  يف  فرويد 
بلنت  ميشال  اإلجنليزي  النفس  لعالم  واملمّهدة  املؤّسسة 
)Michel balint( خالل ستينيات القرن املاضي. سيشكل 
التحليل النفسي األساس املمهد لظهور »جماعات حتليل 
املمارسات«، وهذا األساس يعزى إلى االعتبارات التالية:

¨  )paradigme( براديغم  على  النفسي  التحليل  اعتماد 
التحليل.

بروز مفهوم جماعة التحليل مع البدايات األولى مليالد  ¨
األربعاء«  اتخذ شكل »جماعة  الذي  النفسي،  التحليل 

مع سيجموند فرويد.

النفسي  التحليل  مدرسة  خالل  من  فرويد  أسهم  لقد 
ونقل  تعليم  أبستيمولوجية يف طريقة  قطيعة  إحداث  يف 

أن  اعتبر  إذ  النفسي،  التحليل  مبهنة  املرتبطة  املعرفة 
كباقي  اجلامعات  يف  تدريسه  يكن  ال  النفسي  التحليل 
التخصصات على اعتبار أن الفرد ال بد أن يعيش بشكل 
فهم  قيام  إمكان  وشرط  النفسي.  التحليل  جتربة  ذاتي 
عميق ودقيق لنظرية التحليل النفسي، وإمكانية ممارسته 

كمهنة يستدعي شيئيني:

قيام عالقة محلل نفسي/شخص محلّْل. ¨
التحليل  ¨ إطار  يف  »موضوع«  العالقة  هذه  جعل 

الديداكتيكي لعمل احمللّل، وبخاصة بالنسبة للمحللني 
اجلدد واملبتدئني، وذلك لتحقيق غرضني:

لتشكيل جتربة معاشة وحية عند احمللل للسيرورات  «
النفسية الالواعية، وللطرق العملية للعالج النفسي.

يف  « املوظفة  عمله  بطرق  املعرفة  من  احمللل  متكني 
والتحويل  للتحويل  وإدراكه  باملريض،  عالقته  إطار 

املضاد، وإقداره على التحكم يف هذه العالقة.

لقد شكلت مدرسة التحليل النفسي، النواة األولى لظهور 
القول  يكن  لدرجة  املهنية،  املمارسات  حتليل  جماعات 
التي  النقاشات  رحم  يف  ولد  النفسي  التحليل  إن  معها 
اتخذ مظهرين  التشكل  وهذا  دارت يف هذه اجلماعات. 

أساسيني:

مظهر احللقات العلمية التي كانت مجاالً للنقاش بني  ¨
املرض  حول  واملؤرخني  واألطباء  والفالسفة  األدباء 
النفسي، وهذه احللقات عرفت باسم »جماعة األربعاء« 

.»)groupe du mercredi(
على  ¨ االشتغال  فيها  يتم  التي  التحليل  جماعة  مظهر 

بغرض  به،  معترف  محلل  مبعية  املبتدئ  احمللل  عمل 
املعرفة بطرق اشتغاله  املهني، واإلقدار على  التدريب 

وإدراكه للعمليات الالواعية.

أعمال بالنت:
العامل  بدور  أعماله  بداية  يف  بالنت  ميشال  اهتم 
منظور  من  الزواج  مع مشكالت  التعاطي  االجتماعي يف 
القرن  منتصف  خالل  ماسة  كانت  فاحلاجة  نفسي، 
استقبال  لهم  يكن  مختصني  نفسيني  حملللني  العشرين 
مشكالتهم  لدراسة  األزواج  من  صغرى  مجموعات 
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العالئقية الالواعية. ونظراً لوضع احمللل النفسي خالل 
نفسيني  محللني  توفر  وصعوبة  التاريخية،  الفترة  هذه 
 assistant( االجتماعي  العامل  ظهر  الكافية،  باألعداد 
لألزواج.  النفسي  التحليل  مبهمة  يقوم  الذي   )sociale
هؤالء العمال االجتماعيون سينتظمون يف إطار جماعات، 
هنا  من  املمارسات«.  حتليل  »جماعات  وسيشكلون 
البدايات األولى »جلماعات حتليل املمارسات« التي جاءت 
على شكل اجتماعات يف إطار جماعات صغرى يترأسها 
ليس  اإلنسانية،  بالعالقات  املعرفة  لتعميق  أكثر  أو  قائد 
عن طريق الدروس النظرية، ولكن باحلوار والنقاش حول 

حاالت واقعية عاينها أعضاء املجموعة.

ويف سنة 1957، سيظهر بلندن مليشال بالنت كتاب بعنوان: 
إلى  ترجمته  ستتم  الذي  واملرض،  مريضه  الطبيب، 
الفرنسية سنة 1960 من قبل املطابع اجلامعية الفرنسية 
 .)Le médecin,son malade et la maladie( حتت عنوان
عمله،  طريقة  إلى  بالنت  النفساني  احمللل  يعرض  وفيه 
التي ترتكز على التكوين على اإلنصات عن طريق العمل 
داخل مجموعة التحليل. إن سياق ظهور »جماعات بالنت« 
ارتبط مبمارسة العالج النفسي )psychothérapie( الذي 
يستند إلى استخدام التحليل النفسي. وإذا كان األمر، يف 
التحوالت  باملجال األسري، يف سياق  ارتبط  البداية، قد 
نهاية  سنوات  خالل  اإلجنليزي  املجتمع  يف  ظهرت  التي 
األزمات  من  الكثير  بظهور  اتسمت  والتي  اخلمسينيات، 
النفسية واالجتماعية الناجمة عن املجتمع الصناعي، من 
خالل التركيز على مشكالت الزواج، فقد حتول األمر يف 
طبيب/مريض،  العالقة  على  التركيز  إلى  ثانية  مرحلة 
الطبيب  جلعل  الالواعية  أبعادها  على  الضوء  وتسليط 
عميق  فهم  تكوين  على  وقدرته  العالقة  بهذه  وعي  على 
»جماعات  اجلماعات  هذه  ستشكل  العالقة.  هذه  لُكنْه 
البلدان  من  مجموعة  يف  وإشعاع  تأثير  مصدر  بالنت« 
األوربية، إذ ستظهر اجلمعية الفرنسية ملراكز االستشارة 
 L’Association Française des Centres de(7 :الزوجية

.)Consultation Conjugale -AFCCC

دخول حتليل املمارسات إلى املجال التعليمي:
واسع  تأثير  مصدر  تشكل  أن  بالنت  طريقة  استطاعت 
 ،1973 سنة  ويف  امليادين.  من  مجموعة  على  االنتشار 
بفضل  التعليمي  املجال  أرض  الطريقة  هذه  اقتحمت 

طريقة  أبدع  الذي   )jaquelévine( لفني  جاك  أعمال 
 ،)soutien au soutien( »جديدة حتت اسم »دعم الدعم
تهدف إلى حتليل ممارسات املعلمني. وقد عمل ابتداء من 
خالل  من  املجموعات  هذه  فيدرالية  رئاسة  على   1993
 Association des( الدعم«  دعم  مجموعات  »جمعية 
غالباً  األمر  ويتعلق   ،)groupes de soutien au soutien
مبجموعة تتكون من 10 إلى 12 معلماً ومعلمة، يدّرسون 
املادة نفسها، يجتمعون مع محلل نفساني خارج املؤسسة.

بشكل  املشترك  التفكير  على  الطريقة  هذه  وترتكز 
املشاكل  من  انطالقاً  اجلماعة،  أعضاء  بني  ديقراطي 
احلقيقية يف امليدان التعليمي، ويتمثل دور املنشط )احمللل 
النفساني( يف وضع جتربته لفهم طريقة اشتغال اجلهاز 
رهن  املضاد،  والتحويل  التحويل،  وميكانيزمات  النفسي 
املواجهة  للتعاطي مع املشكالت  املجموعة  إشارة أعضاء 

يف امليدان.

االنعتاق من قبضة التحليل النفسي:
إذا كانت طريقة جاك لوفني تستدعي ضرورة حضور محلل 
ممارسات  لتحليل  الدعم،  دعم  جلماعة  كمنشط  نفسي 
املعلمني، وتلح على ضرورة عقد هذه االجتماعات خارج 
املؤسسة، فإن أندري باريتي )André de Peretti( بحكم 
مكانته كمدير لشعبة سيكوسوسيولوجية التربية يف املعهد 
تقاليد  سيسن   ،)1976( البيداغوجي  للبحث  الوطني 
أن  على  التشديد  ضرورة  من  بالتخفيف  تقضي  جديدة 
نفسانياً،  محلاًل  املمارسات  حتليل  جماعة  منشط  يكون 
كما سمح بإمكانية عقد هذه االجتماعات داخل املؤسسات 
التعليمية. وشكل هذا التحول بداية القطيعة مع التقليد 
املمارسات  بجماعات حتليل  التحليل-نفسي، يف عالقته 
يف احلقل التعليمي، أو بعبارة اصح االنتقال، من جماعات 
حتليل املمارسات، بناء على البراديغم التحليل-نفسي إلى 

جماعات حتليل املمارسات بناء على براديغم التنشيط.

استمرار تأثير بالنت يف املجال التعليمي:
استمر تأثير مدرسة بالنت يف املجال التعليمي الفرنسي، 
إذ ستظهر سنة 1982 »جماعة حتليل املمارسات« على يد 
أستاذة علوم التربية بجامعة باريس 10 كلودين بلنشار لفيل 
)Claudine Blanchard Laville( يف إطار مركز لألبحاث 
 Centre de( حتت اسم مركز البحث يف التربية والتكوين
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إذ   .)Recherche Éducation et Formation -CREF
عملت يف البداية على تشكيل جماعات متجانسة تتكون من 
مدرسي مادة الرياضيات، والهدف املسطر لهذه اجلماعات 
هو فهم ما يقع يف السجل النفسي )للمعلم والّتلميذ(، عندما 
مهنية.  وضعية  إطار  يف  الرياضيات  بتدريس  املعلم  يقوم 
وعملت كلودين بلنشار لفيل، على البحث عن إمكانية إدراج 
التي  املمارسات،  جماعة حتليل  عمل  يف  العيادية  الكتابة 

كانت تعتمد أساساً على اخلطاب »جماعات القول«.

استلهمت  قد  لفيل،  بلنشار  كلودين  األستاذة  كانت  وإذا 
املجال  مع  تكييفها  على  عملت  فقد  بالنت،  طريقة 
واملعرفة  أطباء،  بالضرورة  ليسوا  فاملعلمون  التعليمي، 
ليست هي املرض. لقد خلقت أعمال هذه األستاذة تراكماً 
كمياً ونوعياً توج بخلق فريق متكامل بتنسيق مع األستاذ 
اتخذ شكل مركز   ،)Dominique Fable( فابل  دومينيك 
ألعمال  الناظم  واخليط  والتكوين.  التربية  يف  للبحث 
خالل  من  املعرفة  مع  العالقة  حول  تتمحور  املركز  هذا 
حتليل ممارسات املعلمني التعليمية داخل جماعات حتليل 

املركز  هذا  داخل  لالشتغال  العام  والتوجه  املمارسات. 
هو تطوير مجموعة من األبحاث حول التربية والتكوين، 

مرتبطة باملقاربة العيادية ذات التوجه التحليل-نفسي.

ظهور مجموعات البحث:
البحث«  »مجموعات  املاضي  القرن  نهاية  يف  ظهرت 
املمارسات  مجال حتليل  )groupes de recherche(، يف 
املهني يف العديد من البلدان. ومن أشهر هذه املجموعات 

على سبيل الذكر ال احلصر:
¨  Centre de Recherche en( مركز البحث التربوي بنانت

Education de nantes -CREN(، ويترأس هذا املركز 
مارغريت  نانت  بجامعة  التربية  علوم  أستاذة  الباحثة 
ألتيت )Marguerite Altet(. ويتبنى هذا املركز التحليل 

املتعدد للممارسات املهنية يف مجال التربية والتعليم.
¨  Centre de( مركز البحث يف التربية والتكوين واإلدماج

 Recherches en Education, Formation, Insertion
علوم  املتخصص يف  الدكتور  يترأسه  الذي   )-CREFI

.)Mrac Bru( التربية مارك برو

جانب من لقاءات األطفال مع املخرج املسرحي عيد عزيز ضمن مشروع »الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية«، برنامج البحث والتطوير التربوي- أريحا، 2017.  
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4. تحليل الممارسات المهنية ومشكلة 
المعرفة:

إن التعاطي مع حتليل املمارسات املهنية عموماً، واملمارسات 
سميك  بجدار  يصطدم  اخلصوص،  وجه  على  التعليمية 
 le statut du savoir( الفعل يرتبط بوضع »الدراية« يف 
 savoir( وبالقدرة على استخراج دراية الفعل ،)en action
الرئيسي  والسبب  املهني.  الفعل  يف  املختبئة   )d’action
يف ذلك هو صعوبة مفهمة الدراية املتضمنة، والثاوية يف 
التحليل، وصعوبة حتويلها  وانفالتها من  املهني،  الفعل 
إلى اللغة املنطوقة أو املكتوبة؛ سواء بوعي أو بدون وعي. 
الصدد  هذا  ويف  »املفهمة«،  هو  املمكن  الوحيد  واملخرج 
يعتبر جرار فرنوGérard vergnaud( 8( »يف عمق املمارسة 
أو الفعل جند املفهمة .. وال شيء ممكن بدون املفهمة«. 
والوجه الذي يكن أن تتخذه مفهمة درايات الفعل املهني، 
املتضمنة،  واملفهمة  ومناذج.  مقوالت  إلى  تصنيفها  هو 
قيمتها  تبدو  املهنية،  واملمارسات  األفعال  يف  واملختبئة 
بها  التصريح  من  نتمكن  عندما  أكبر  والنظرية  املعرفية 
ومبوجهاتها. وجرار فرنود )Gérard vergnaud(، يقول يف 
هذا الصدد: »املفهمة املتضمنة واحملايثة للفعل ال تكفي 
وحدها بشكل دائم، إنها تساهم يف التحول العميق عندما 
يتم التصريح بها، وإخضاعها للنقاش وتنظيمها يف نسق 
مفاهيمي متماسك من املفاهيم واملبادئ واملنطوقات؛ أي 
املهنية  املمارسات  وحتليل  نظريًا«.9  شكاًل  تأخذ  عندما 
من  وإخراجها  الفعل،  مبعارف  للتصريح  قيمة  يعطي 
كثيراً  يعول  ال  كما  والتجاهل،  والتكتم  العمومية  طابع 
يهدف  بل  للممارس،  الفردي  الطابع  ذات  التجربة  على 
يف العمق إلى جعل درايات الفعل محط تقاسم، ومشاركة 

داخل فريق العمل املتمثل يف اجلماعة املهنية الصغرى.

كل املمارسات التعليمية للمدرس ترتبط باملعرفة، ومبشكلة 
نقلها من املستوى النظري إلى مستوى الفعل. وعمل املعلم 
املتعددة  املعارف  من  كبيرة  مجموعة  بتوظيف  يرتبط 
معارف  ديداكتيكية،  معارف  املادة،  )معارف  بطبيعتها 
والتعاطي  التعامل  سياق  يف   )... ثقافية  معارف  القيم، 
تركيبي وحلظي،  بشكل  التعليمية،  املهنية  الوضعيات  مع 
وهو ما يضفي عليها طابع التعقد والتداخل. إضافة إلى 
إلى  التحويل  عملية  إلى  حاجة  يف  املعارف  هذه  كل  أن 
معارف الفعل. ويكن القول إن النواة الصلبة لعمل املعلم 

األخرى  املعارف  كل  أن  حني  يف  املادة،  مبعارف  ترتبط 
حتكم  وكلما  األصلية،  بالنواة  حتيط  التي  الهالة  مبثابة 
املعلم يف املعارف املرتبطة باملادة املدرسة، سهلت عملية 
استيعاب وتوظيف باقي املعارف من أجل مترير املعارف 
املرتبطة مبادة التخصص. ومن املعضالت التي يواجهها 
باعتبارها  تتراوح  التي  الديداكتيكي  النقل  معضلة  املعلم 
املستوى  متداخلة:  مستويات  ثالثة  بني  معرفية  مهمة 
األول يرتبط بتحكم املعلم يف الدرايات النظرية املرتبطة 
بالقدرة على  الثاني  املستوى  يرتبط  بتخصصه، يف حني 
حتويل هذه الدرايات النظرية إلى معارف مدرسية وقابلة 
للنقل، أما املستوى الثالث فيرتبط بوضع السيناريوهات 
التعليمية التعلمية املالئمة للبرامج واملناهج املدرسية لبناء 

هذه املعارف لدى التلميذ.

وحتليل املمارسات يكن أن ينصب على املكّون الديداكتيكي، 
يف عملية حتليل املمارسات التعليمية، وهو يف هذه احلالة 
النقل  أو  التحويل  عملية  مفهمة  اهتمامه  نصب  يضع 
من مستوى املعرفة العاملة أو النظرية إلى مستوى املعرفة 
املدرسية. ليس كما يجب أن تكون، ولكن كما متت بالفعل 
عملية أجرأتها وحتويلها إلى ممارسة تعليمية يف ارتباط 

بسياق مهني محدد.

احتل مفهوم معرفة الفعل مكانة متميزة يف مجال حتليل 
يف  األساسي  االشتغال  ومدار  التعليمية،  املمارسات 
من  أساسي  كجزء  باملعرفة  عالقة  يف  التحليل  جلسات 
الضمنية،  الفعل  معارف  استخراج  هو:  املمارسة  الوعي 
واملرتبطة باملمارسة، والتصريح بها والعمل على مفهمتها. 
نظرياً،  إطاراً  تقدم  املهنية  املمارسات  حتليل  تقنية  إن 
بتحديد  وتهتم  الفعل،  معرفة  وتنظيم  لوصف  وإجرائياً 
املهني.  الهابتوس  وخطاطات  للفعل  املنظمة  اخلطاطات 
وضع  املجال،  هذا  يف  الكبرى  املنهجية  الصعوبات  ومن 
الفعل املهني يف مقابل الذاتية، واعتبارهما شيئاً واحداً ال 

.)indissociable( يقبل التفرقة

وإذا كان املعلم مطالباً يف املقام األول بتحريك وتوظيف 
من  املمارسة  مجال  يف  النظرية  املعارف  من  مجموعة 
الديداكتيكي،  بالنقل  يعرف  ما  أو  التحويل،  مهارة  خالل 
فإنه يف حالة االنتماء إلى جماعة مهنية صغرى لتحليل 
التفكير  مهارة  لديه  ستتشكل  التعليمية،  املمارسات 
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اخلطاطات  أو  اخلطاطة  الستخراج  الفعل  معرفة  يف 
جلسات  داخل  االشتغال  وقيمة  حتكمها.  التي  الضمنية 
 la( الوعي  يف  الزيادة  هي  التعليمية،  املمارسات  حتليل 
الداخلي  النظام(  )أو  بالتنظيم   )prise de conscience
وعالج  تصحيح  وإمكانية  الفعل،  خطاطة  يحكم  الذي 
املعنية مبوضوع  املهنة  كانت  املعرفة. وكيفما  العالقة مع 
بتحويل  املرتبطة  الفعل  درايات  فإن  املمارسات،  حتليل 

الواقع متثل معنيني أو مستويني أساسيني متمايزين:

االرتباط  ¨ وضع  الفعل  دراية  فيه  تتخذ  عام،  معنى 
باملمارسة.

التخصصية  ¨ النظرية  الدراية  يف  يتمثل  خاص،  معنى 
املرتبطة مبجال مهني محدد.

والدراية باملعنى األول؛ أي دراية الفعل املرتبطة باملمارسة، 
تنقسم بدورها إلى صنفني أو مقولتني أساسيتني: معرفة 
 savoir( واملعرفة حول الفعل ،)savoir d’action( 10 الفعل

.)sur l’action

وحتليل املمارسات املهنية يسعى إلى توظيف مجموعة من 
إلى  الطابع الضمني  الفعل من  التقنيات إلخراج معارف 
مجال التصريح الشفوي أو املكتوب، من خالل ما يعرف 
 ،)la mise en discours( اخلطاب  يف  الوضع  بعملية 
الولوج  املمارس على  إقدار  العملية هي  والغاية من هذه 
بأسسها،  واملعرفة  لديه،  الفعل  معارف  خطاطات  إلى 
ألن أي تعديل يف املمارسة يفترض ضمنياً االنطالق من 
العديد  منها  تنبثق  أن  يكن  التي  املهمة،  النقطة  هذه 
باملمارسات  املرتبطة  الفعلية  املمارسة  التعديالت يف  من 

التعليمية.

عن  احلديث  يتم  ما  غالباً  املمارسات،  حتليل  مجال  يف 
معارف الفعل، وال يتم ربط معارف الفعل بصفة التصريح 
املمارسة  إطار  يف  الوعي  يتم  عندما  إال  التضمني،  أو 
املعرفة«،  مع  »العالقة  يف  مشكلة  هناك  بأن  املتبّصرة 
الفعل،  معارف  إلخراج  حتليلي  مبجهود  القيام  تقتضي 
من مجال التضمني إلى مجال التصريح. كما يتم الوعي 
أن هذا املجهود يتطلب االستناد إلى طرائق وتقنيات يف 
البينذاتي، والصراع السوسيومعريف داخل  التفاعل  إطار 
املهنية.  املمارسات  لتحليل  الصغرى  املهنية  اجلماعة 

معارف  ملفهومي  بالنسبة  املقترح  اإلجرائي  والتعريف 
الفعل الضمنية، ومعارف الفعل الصريحة، هو اآلتي:

الفعل  ¨ معارف  كل  هي  الضمنية:  الفعل  معارف 
املمارس  يوظفها  التي  واحلدوس  واملهارات  واملواقف 
للصورنة  تخضع  لم  والتي  املشكالت،  مع  التعامل  يف 
وفّعالة  ناجعة  املعارف  وهذه   ،)formalisation la(
أو  العالية املطلوبة  تتمتع باجلودة  وتؤدي دورها، وقد 
صعوبة  وتطرح  النقائص.  بعض  أحياناً  تشوبها  قد 
أو  بها  والتصريح  بعملية صورنتها،  للقيام  الفرد  لدى 

متريرها وتعليمها لآلخرين، وبشكل عام مفهمتها.
التي  ¨ الضمنية  املعارف  الصريحة: هي  الفعل  معارف 

متت عملية صورنتها، والوقوف على اجلوانب املسطرية 
الوصف  عملية  خالل  من  حتكمها  التي  واإلجرائية 
أو  ويسهل متريرها  شفوية،  أو  مكتوبة  بطريقة  سواء 
التدريب املهني عليها أو تغيير املمارسات ألنها وصلت 

إلى مستوى معني ومقبول من املفهمة.

مجال  يف  خصباً  موضوعاً  املعرفة  مع  العالقة  تشكل 
يحتل  الفعل  معرفة  ومفهوم  املهنية،  املمارسات  حتليل 
هذه  غمار  وخلوض  الصدد.  هذا  يف  متميزة  مكانة 
على  التوفر  من  بد  ال  باملخاطر،  احملفوفة  املغامرة 
األدوات النظرية واإلجرائية لوصف تنظيم معرفة الفعل، 
يسكن  الذي  املهني  والهابتوس  اخلطاطات  حتديد  وكذا 
النبثاق  السياق  يوفر  والتحليل  فيها.  ويختبئ  املمارسة 
جلسات  خالل  املعرفة  مع  بالعالقة  املرتبطة  التمثالث 
حتليل املمارسات املهنية، وهو ما يشكل البوابة األساسية 
باألسرارية  واحملاطة  املشوشة  الفعل  معرفة  من  للمرور 
واملمفهة  الواضحة  الفعل  إلى معرفة  والنسيان  والكتمان 
)conceptualiser( واملتحكم فيها. وكذا اخلروج من مجال 
مجال  إلى   )l’inéffable( واحلكي  الوصف  يقبل  ال  ما 

اخلطاب واللغة كفعل مؤسس للذات.11

إطار  يف  املعرفة،  على  االشتغال  يف  األساسي  األمر 
حتليل املمارسات املهنية هو االرتقاء باملعارف الثاوية يف 
مفهمتها  على  »والعمل  »املوضوع  إلى مستوى  املمارسات 
اجلماعة  ألعضاء  واملجال  الفرصة  وترك  لها،  والتنظير 
جتربة  مع   )réconciliation( املصاحلة  لعقد  املهنية 

العالقة مع املعرفة.
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 la( املعرفة«  مع  العالقة  نحو  بفهم«  األمر  يتعلق 
grammaire de la relation avec le savoir(، وبالغوص 
يف جزء أساسي من الوعي املمارسة أو المفكر املمارسة، 
وتوليد إمكانية أن تدب احلياة يف هذه العالقة من جديد 
بكل عنفوانها وحيويتها مبجرد حتقيق الوعي باخلطاطات 

التي حتكم الفعل ومعارفه.

الممارسات  لتحليل  اإلجرائية  العدة   .5
المهنية:

 ،)le dispositif )العتاد  اإلجرائية  بالعدة  املقصود 
األداة  مبثابة  وهي  املهنية  املمارسات  لتحليل  املستعملة 
خالل  من  وتوليفها  نحتها  يتم  التي  واإلجرائية  العملية 
النظري؛  اإلطار  وهي:  أساسية،  أبعاد  أربعة  حتديد 
املمارسات موضوع التحليل؛ الطرائق املعمول بها لتحليل 

املمارسات؛ الغاية من التحليل.

عمل  لتوجيه  والصالحية  باجلاهزية  العدة  هذه  وتتميز 
حتقيق  على  والقدرة  املمارسات  حتليل  جماعة  منشط 
املهني  األداء  تطوير  يف  واملتمثلة  منها،  املرجوة  النتائج 
للمدرسني، وتطوير ممارساتهم ومهننتها، ويكن إضافة 

عنصر القابلية للتكيف مع مختلف السياقات االجتماعية 
جون  من  املتكونة  البحث  جماعة  وبلورت  والثقافية. 
اغلي  بول   ،)Jean-François Marcel( مارسيل  فرنسوا 
 )Eliane Rothier- Bautzer( إليان غوتغي ،)Paul Orly(
وميشال سونتج )Michel Sonntag(، شبكة12 عامة لتحليل 
التحكم  ولوحة  العام،  النظري  اإلطار  مبثابة  املمارسات 

التي رسمت املالمح العامة لعدة حتليل املمارسات.

أ. اإلطار النظري:
املمارسات  لتحليل   )dispositif( )عتاد(  عدة  أي  تستند 
املهنية، إلى إطار نظري مرجعي مبثابة منوذج إرشادي. 
»مجموع  هو  كون  توماس  حسب  اإلرشادي  والنموذج 
املشتركة  والتقنيات  عليها  املتعارف  والقيم  االعتقادات 
بني أفراد جماعة معينة واالكتشافات العلمية التي حتظى 
نوعية  البحث  جلماعة  حتدد  والتي  أفرادها،  بإجماع 
املشاكل واحللول لفترة معينة«.13 ومن الضروري بالنسبة 
على  يعمل  أن  املهنية،  املمارسات  حتليل  جماعة  ملنشط 
 le( املرجعي  املفاهيمي  النظري  اإلطار  وتوضيح  حتديد 
الذي   )cadre théorique conceptuel de référence
يؤسس عليه عدته لتحليل املمارسات املهنية بشكل دقيق، 
على اعتبار أن هذا املكون بعد أساسي يف العدة اإلجرائية. 

جانب من لقاءات األطفال مع املخرج املسرحي عيد عزيز ضمن مشروع » الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية«، برنامج البحث والتطوير التربوي- أريحا، 2017.  

ية
هن

م
 ال

ت
سا

ار
م

م
 ال

ل
لي

تح
ة 

ني
تق

ي ب
بو

رت
 ال

ف
شر

م
 ال

ل
م

 ع
يه

وج
ت



75 رؤى تربوية - العددان 56-55

ويكن حتديد ستة أطر نظرية مرجعية أو مناذج إرشادية 
لتحليل املمارسات، وهي:

¨  le paradigme( البراديغم التاريخي –الثقايف
.)historico-culturel

¨  le paradigme( البراديغم التحليل -نفسي
.)psychanalytique

¨ .)le paradigme expérimental( البراديغم التجريبي
¨ .)le paradigme cognitiviste( البراديغم املعريف
¨ le paradigme socio-( البراديغم السوسيو-بنائي

.)constructiviste
¨ .)le paradigme systémique( البراديغم النسقي

وهذا التصنيف لألطر املرجعية النظرية التي حتكم حتليل 
املمارسات املهنية جنده يف أغلب التصنيفات املتداولة يف هذا 
إمكانية إضافة نظرية  إلينا نضع فرضية  وبالنسبة  املجال، 
التعقيد )la théorie de la complexité( لصاحبها الباحث 

.)Edgar Morin( السوسيولوجي الفرنسي إدغار موران

ب. املمارسات موضوع التحليل:
حتليل املمارسات املهنية ينصب على موضوع معني، وهذا 
املهنية،  أبعاد احلياة  من  بعداً  املوضوع يكن أن يالمس 
التي يكن تصنيفها إلى أربعة أبعاد أساسية، وهي: نشاط 
التواصالت  املهنية؛  الوضعيات  وفاعليتها؛  املهنية  الذات 

املرتبطة باملهنة؛ الفعل يف حد ذاته.

لتحليل  كموضوع  األبعاد،  هذه  يف  القول  تفصيل  وقبل 
املمارسات املهنية، ال بد من إثارة مشكلة موضعة املمارسات، 
أو شروط االرتقاء باملمارسات إلى مستوى املوضوع القابل 
املمارسات  موضعة  مسألة  تقتضي  والتحليل.  للدراسة 
املهنية العمل على فصلها عن الذات، واتخاذ مسافة منها، 
وإخضاعها للتحليل الفردي واجلماعي. واألمر فيه نوع من 
التحقيق،  الفصل صعبة  الصعوبة، على اعتبار أن عملية 

وتتعرض لكثير من املقاومات النفسية واالجتماعية.

املمارسات: يكن  لتحليل  كموضوع  املهنية  الذات  نشاط 
املهنية، أن يركز اهتمامه على نشاط  لتحليل املمارسات 
الذات املهنية، من خالل ثالث زوايا رئيسة، وهي: حضور 
املمارس  متثل  املهنية،  التجربة  املمارسة،  يف  الذاتية 

لوضعيته املهنية.

بأنها:  املهنية  الوضعية  تعريف  املهنية: يكن  الوضعيات 
»الوضعية املرتبطة بعمل املعلم التي تكون مجاالً لتحريك 
يكن  املهنية  والوضعية  وتوظيفها«.  املهنية  املمارسات 

حتليلها من خالل األبعاد التالية:

الوضعية املهنية كتعاقدات: كمجال للتعاقد من خالل  ¨
قواعد العمل وتدبير العالقات.

الوضعية املهنية كإرساء لطريقة تفكير معينة: وتشمل  ¨
املعرفية  والسيرورات  والتواصل  والتعاون  العمل  طرق 

املتحكمة بالعمل.
بالثوابت  ¨ املعرفة  للمفهمة:  كمجال  املهنية  الوضعية 

وبنينتها  املفاهيم  صورنة  الفعل،  لتشكيل  اإلجرائية 
بعدها  يف  والتداولي،  األبستيمولوجي،  بعدها  يف 

البيداغوجي والتكويني.

التواصل  أشكال  تعتبر  باملهنة:  املرتبطة  التواصالت 
املختلفة يف املمارسات، موضوع اهتمام مركزي يف حتليل 
التفاعالت  مختلف  لتحليل  خصباً  ومجاالً  املمارسات، 
املتعلق  التحليل  ومجال  العمل.  األشخاص يف مجال  بني 
غير  التواصالت  حول:  ينصب  أن  يكن  بالتواصل 
التفاعالت  حتليل  خالل  من  اخلطاب:  حتليل  اللفظية؛ 

اللغوية؛ التفاعالت والتبادالت اللغوية.

لتحليل  كموضوع  الفعل  يشكل  ذاته:  حد  يف  الفعل 
يتعلق  جهة،  من  فهو،  مزدوجة.  خصوصية  املمارسات 
بالفاعلني داخل الوضعيات التعليمية التعلمية، ومن جهة 
أخرى، أن دراسته وحتليله تتمان من خالل التركيز على 
سلوكات  اللفظية،  التفاعالت  التالية:  الثالثة  املوجهات 

الفاعلني، املوجهات البيداغوجية.

لدراسة  ¨ منوذج  فالندرس  شبكة  اللفظية:  التفاعالت 
على  الشبكة  هذه  وتعتمد  للمعلم،  اللفظية  السلوكات 

حتديد أنواع السلوك اللفظي.
موجهاتها  ¨ يف  البحث  خالل  من  الفاعلني:  سلوكات 

وأسسها والتفاعالت التي حتكمها.
املدخالت  ¨ بدراسة  األمر  يتعلق  البيداغوجية:  املوجهات 

إلى  تقسيمها  ويكن  البيداغوجي،  بالفعل  املرتبطة 
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مستويني: دراسة الوثائق التربوية كآثار دالة عن املمارسة 
الدراسية  احلصص  تقسيم  مثال(؛  التالميذ  )إنتاجات 

إلى مقاطع تعليمية ذات مدة زمنية محددة وحتليلها.

ت. طرائق حتليل املمارسات املهنية:
يف  الطرائق،  من  مجموعة  إلى  اإلجرائية  العدة  تستند 
ويكن  املختار.  النظري  اإلطار  مع  وتساوق  انسجام 
للعدة  األداتي  العملي  الوجه  مبثابة  الطرائق،  اعتبار 
إجراء  أدوات  من  امللموس  املادي  واجلانب  اإلجرائية 
التحليل. والتصنيف الغالب على الطرائق املستخدمة يف 
مرتبطة مبالحظة  طرائق  هو:  املهنية  املمارسات  حتليل 
املمارسات املهنية؛ طرائق مرتبطة باخلطاب الشفوي أو 

املكتوب حول املمارسات.

وسنقدم ألهم الطرائق املندرجة حتت كل صنف، مع إعطاء 
األولوية للطرائق املوظفة لتحليل املمارسات التعليمية.

مالحظة املمارسات املهنية: يهتم محلل املمارسات املهنية، 
للممارسات.  املباشرة  العينية  باملالحظة  الصدد  يف هذا 
الذي  اخلارجي14  املالحظ  اعتبار  على  العادة  وجرت 
عنصر  مبثابة  التعليمية،  املمارسات  ملالحظة  يتدخل 
والعفوي.  التلقائي  طابعها  املمارسات  ويفقد  مشوش 
للتساؤل  مجاال  تبقى  املوضوعية  املالحظة  وشروط 
واالستفهام. ومالحظة املمارسات يكن أن تستهدف أحد 

اجلوانب التالية:

توظيف  يتم  الفاعلني:  سلوكات  حول  متمركزة  مالحظة 
رصد  منها  والهدف  التعليمي،  املجال  يف  الطريقة  هذه 
وكذا  التعلمية،  التعليمية  الوضعيات  داخل  التفاعالت 
 .)le profile - التعرف على سحنة املعلم )جانبية املعلم
املمارسات  مالحظة  مجال  يف  توظيفها  يتم  وعندما 
 )1 أساسيني:  مكونني  على  تنصب  أن  يكن  التعليمية، 
من  البيداغوجية  الوضعيات  داخل  التفاعالت  مالحظة 
التدبير  مالحظة   )2 املالحظة.  شبكة  توظيف  خالل 
 Marc البيداغوجي للحصص الدراسية: اقترح مارك برو
Bru( 15(  منوذجاً متكاماًل، ملالحظة التدبير البيداغوجي 

للحصص الدراسية من خالل العملية التعليمية التعلمية 
كعملية تفاعلية، وييز يف هذا الصدد بني ثالثة متغيرات 
للمحتوى  العامة  البنية  متغيرات  هي:  للفعل،  أساسية 

النظري  اإلطار  متغيرات  السيرورات؛  متغيرات  املعلم؛ 
من  متكن  أنها  املتغيرات  هذه  وقيمة  اإلجرائية.  والعدة 
حتديد سحنة أو جانبية املعلم أثناء الفعل، وكذا دراسة 
هذا  يف  برو  مارك  ويستند  التعليمية.  املمارسات  تنوع 
مالحظة  مستويني:  على  باملالحظة  القيام  على  الصدد 
باملقاربة  يسمى  ما  وهو  مختلفة  أوقات  نفسه يف  املعلم 

الطولية؛ مالحظة مدرسني عدة واملقارنة بينهم.

مالحظة متمركزة حول دينامية الفعل: تتخذ هذه املالحظة 
طابعاً وصفياً، وحتليل املعطيات املستقاة منها يهتم بكيفية 
قبلي. ويف مجال  نظري  بإطار  التقيد  دون  الفعل  إجراء 
حتليل املمارسات التعليمية يتم توظيف هذه الطريقة على 
مالحظة  الديداكتيكية؛  املقتضيات  مالحظة  مستويني: 

طريقة التدريس.

املقتضيات  ملالحظة  املوظفة  الطرق  أشهر  ومن 
الديداكتيكية جند طريقة التعليم املصغر، بالكاميرا وعن 
طريقة التسجيل الصوتي. ويتم االستناد إلى هذه الطرق 
أو  املوجود  التمفصل  وذلك ملالحظة  التحليل،  عملية  يف 
املفقود بني املعطيات التي مت تصويرها بالفيديو من خالل 
التعليم املصغر، أو من خالل املعلومات التي أدلى بها املعلم 

خالل املقابلة الصوتية املسجلة.

مالحظة متمركزة حول الوضعية: ترتبط هذه املالحظة 
الوضعية  بني  للقسمة  قابل  غير  التمفصل  بافتراض 
والفعل )املمارسة(. ومن أشهر الطرق املوظفة للمالحظة 
مفهمة  دراسة  طريقة  جند  الوضعية،  حول  املتمركزة 
يف  الطريقة  هذه  وجند  الفاعلني،  قبل  من  الوضعية 
شبكة  إلى  املالحظة  هذه  وتستند  املهنية.16  الديداكتيك 
للتحليل من أجل جتميع املعطيات لفهم الثوابت واملتغيرات 

التي حتكم الوضعية.

اخلطاب حول املمارسات: يهتم ميدان حتليل املمارسات 
املهنية بإنتاج اخلطاب حول املمارسات، ومن أبرز مهامه 
حول  املكتوب  أو  الشفوي  للحكي  إمكانية  خلق  ووظائفه 
التي  والنفسية  العلمية  الشروط  كل  وتوفير  املمارسات. 
يكن أن تساعد املمارسني على احلكي عن ممارساتهم. 
ويتم يف هذا املضمار استعمال الطرق االعتيادية املنتشرة 
بكثرة مثل االستمارة واملقابلة. غير أن هناك طرقاً أخرى 
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املمارسة،  أو  الفعل  إلى  التوجه  على  وقدرة  تطوراً  أكثر 
بشكل مباشر والعمل على تفادي سطحية التحليل. ومن 
هذه الطرق يكن أن نذكر: مقابلة الشرح،17 وطريقة جرد 

بنية األنشطة وهيكلتها.

ث. الغاية من حتليل املمارسات املهنية:
املهنية،  املمارسات  لتحليل  تقنية  عدة  وإرساء  بلورة  إن 
العدة  هذه  فمستعمل  محددة.  بغاية  وثيق  بشكل  ترتبط 
يريد  مهنية،  وقائع  مع  مباشرة  عالقة  يف  نفسه  يجد 
حتليلها من أجل فهم منطق التفكير املتضمن يف املمارسة. 
لكن السؤال األول َواألساسي الذي ال بد أن جنيب عليه 

هو كاآلتي: ملاذا حتليل املمارسات املهنية؟

بأن  التذكير  من  بد  ال  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  قبل 
حتليل املمارسات املهنية يحيل على وظيفتني أساسيتني، 
النظرية، وهو  الوظيفة اإلجرائية والوظيفة  تتمثالن يف 
 )Marguerite Altet( الطرح الذي أيدته مارغريت ألتيت
هاتني  يؤدي  املهنية  املمارسات  حتليل  أن  تعتبر  التي 

الوظيفتني:

إيجاد  إطار  يف  الغاية  هذه  تندرج  املعارف:  إنتاج  غاية 
املعقولية يف املمارسات املهنية، وعندما تطغى هذه الغاية 
باألسس  باالهتمام  املهنية  املمارسات  حتليل  عدة  تتسم 
األبيستيمولوجية لبناء املعارف. كما يصبح املجال متاحاً 
للبحث يف طبيعة املعارف هل هي معارف نظرية أم معارف 

عملية، معارف عامة أم مهنية.

األداء:  وتطوير   )professionnalisation( املهننة  غاية 
لتحليل  بعدة  األمر  يتعلق  عندما  الغاية  هذه  حتضر 
التكوين  وينصب  بالتكوين.  خاصة  املهنية  املمارسات 
أفعالهم  يف  التحكم  على  املمارسني  إقدار  على  أساساً 
املهنية، والقدرة على حتليل الوضعيات املهنية انطالقاً من 
املمارس  ومساءلة  قبلي.  بشكل  محددة  للتحليل  شبكات 
لطرق عمله ومتكينه من التحكم يف األفعال، والسلوكات 

املهنية ويف تشكيل هويته املهنية.

يمكن   ،)Margot Phaneuf)18 بانوف  ماركو  وحسب 
تحليل  جماعات  إطار  في  محورين19  عبر  المهننة  تطوير 

الممارسات المهنية:

محور الكفايات: املعارف النظرية؛ القدرات التنظيمية  ¨
والعالئقية والتقنية؛ األخالق املهنية.

محور الصورة: مواقف احترام الذات واآلخر؛ التواصل؛  ¨
القيادة.

حتليل  من  الغاية  تكون  عندما  املمارسات:  تطوير  غاية 
عدة  متيل  املمارسات،  تطوير  هي  املهنية  املمارسات 
املهنية  االختالالت  رصد  إلى  املهنية  املمارسات  حتليل 
والبحث عن جتويد املمارسات )البحث عن اجلودة(. كما 
 les indicateurs de( اإلجناز  ملؤشرات  تصور  يتم وضع 
داخل  فيها  ومرغوب  مقبولة  تعتبر  التي   )performance
هذه  مثل  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  وال  املهنية.  اجلماعة 
الُعدد، تستعمل أيضاً عندما يتعلق األمر باالفتحاص أو 

التدخل لفض املنازعات أو تدبير الصراعات.

6. رهان تجديد وتطوي�ر مهنة اإلشراف 
الرتبوي:

إن اختيار تقنية حتليل املمارسات املهنية كنموذج إرشادي 
يكن  عدة  دواع  من  نابع  التربوي  املشرف  لعمل  موجه 

إجمالها أساساً يف النقط التالية:

غياب التكوين املستمر لهيئة التفتيش التربوي. ¨
ملهنة  ¨ املهنية  للكفايات  رسمي  مرجعي  إطار  غياب 

املفتش التربوي.20
مهنة  ¨ ممارسة  وكيفيات  لطرق  واضح  تصور  غياب 

مستجدات  مع  ينسجم  بشكل  التربوي،  التفتيش 
الساحة التعليمية.

إلى  ¨ باحلاجة  املرتبطة  التربوي  املفتش  عمل  طبيعة 
التنظيم، والعمل وفق مشروع بيداغوجي واضح املعالم.

وأهمية  بقيمة،  التسليم  إلى  تدفعنا  املبررات  هذه  إن 
هذه التقنية يف عالقتها بعمل املفتش. هذا العمل الذي 
يرتكز أساساً على ثالثة مهام أساسية ومحورية، وهي: 
عمل  شأن  ومن  والبحث،  التكوين  واملراقبة،  التأطير 
املفتش بهذه الطريقة أن يخلق متفصاًل بني هذه املهام 
الثالث. فهذه التقنية متكن املفتش التربوي -من وجهة 
اجلماعات  تنشيط  وأساليب  بطرق  العمل  من  نظرنا- 
أشخاص،   10 عددها  يتعدى  ال  التي  الصغرى  املهنية 
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يجعله  التقنية  بهذه  امليداني  املفتش  عمل  أن  بحيث 
امليدانية  الزيارات  من  املستقاة  املعطيات  كل  يستثمر 
داخل  ونظر  وتأمل  حتليل  محط  ويجعلها  لألقسام، 
اجلماعات املهنية الصغرى. كما أن هذه املعطيات هي 
التي ستشكل النواة الصلبة للتكوين والبحث. فمتى ما 
لتكوين يف جانب  التربوي، حاجة ماسة  للمشرف  تبني 
من جوانب املهنة )التعامل مع املنهاج، طريقة بناء الدرس 
الفلسفي، طريقة التنشيط، طريقة التقومي ...( انطالقاً 
من حتليل املمارسات املهنية، يعمل على برمجتها داخل 
مشروع أو خطة التكوينات املصاحبة، التي تتم عادة على 
شكل لقاءات تربوية أو ندوات أو محاضرات أو عروض 
التكوين املستمر، أو من خالل أشغال املجالس  أيام  أو 

التعليمية والفرق التربوية.

كما أن هذه التقنية، متكن من وضع تصور للسيناريو املأمول 
واملتمثل يف تعزيز العمل اجلماعي وتبادل وتقاسم اخلبرات 
داخل اجلماعات املهنية الصغرى. وهو ما يسهم يف بلورة 
منوذج حداثي قائم على املشاركة التبادلية والتفاعلية بني 
التربوي، وتعزيز  العاملني يف األقسام واملشرف  األساتذة 

مبدأ التعاون املرتكز على الذكاء اجلماعي.

إبداعياً  يضاف إلى ذلك، أن هذه التقنية تتضمن جانباً 
يساعد املفتش التربوي على تصحيح كثير من املمارسات 
املهنية، وبلورة ممارسة مهنية نابعة من املساءلة املستمرة 
ألدوات العمل، حتقق الهدف العميق من العالقة التعاقدية 
بني املفتش التربوي واألستاذ، واملرتكزة أساساً على جتويد 
املمارسة  داخل  كفئاً  املعلم  جعل  أو  املهنية،  املمارسات 

»التدريس«.

جتربة  باألحرى  أو  فكرية،  مغامرة  أي  يف  الدخول  إن 
الداخلي  برهانها  الوعي  يقتضي  ونوعية،  جديدة 
بلوغه  إلى  نسعى  الذي  األساسي  والرهان  واحملايث. 
 le fil( الناظم  للخيط  إجرائي  تصور  وضع  يف  يتجلى 
هذا  ومهمة  التربوي.  املشرف  لعمل   )conducteur
اخليط الناظم هي أنه سيجمع بشكل تركيبي بني مهام 
التأطير واملراقبة والتكوين والبحث، بحيث ال تبقى مهام 
يكمل  متكاملة  وحدة  يجعلها  ولكن  ومعزولة.  مشتتة 
بعضها بعضاً، يف إطار حلقة متكاملة ومتداخلة العناصر 

تستهدف الرفع من جودة التدريس.

ومن شأن القبض )le saisir( على هذا اخليط، أن يسهل 
العمل امليداني، وتسهيل عمليات البرمجة لألنشطة على 
مدار السنة الدراسية، والبحث عن أجنع الطرق الستغالل 

املعطيات املتوافرة ملساعدة املعلمني يف عملهم امليداني.

إجرائية  عدة  شكل  سيتخذ  الناظم،  اخليط  هذا  ولعل 
قابلة لالستثمار والتداول من طرف املفتشني التربويني؛ 
املستويات  كافة  وعلى  جماعي،  أو  فردي  بشكل  سواء 
نواة  ستشكل  كما  والوطنية.  واجلهوية  منها  احمللية 
الذاتي  التحليل  ملمارسة  للمدرسني  بالنسبة  أساسية 
على املمارسات املهنية. مع ترك هامش لإلبداع واخللق 
السياقات  مختلف  مع  انسجاماً  والتطوير  والتجديد 

االجتماعية والثقافية.

إطار  يف  بعمله  يقوم  املفتش  أن  على  العادة  جرت  لقد 
جلسات  اعتبار  ويكن  مفتش(،  )معلم–  الثنائية  العالقة 
املناقشة التي تعقب املالحظة العينية واملباشرة للدروس 
للمدرس،  املهنية  املمارسات  لتحليل  جلسات  مبثابة 
موضوعها هو عملية التدريس وطريقة بناء الدرس وطرق 
تقويه والتفاعل داخل الفصل. إال أن حتليل املمارسات 
هده  يخرج  الصغرى،  املهنية  اجلماعات  داخل  املهنية 
التحليل  مجال  إلى  ليدخلها  الثنائي  بعدها  من  العالقة 
استثمار  إمكانية  مع  اجلماعي.  للذكاء  تعزيزاً  اجلماعي 
املهنية  املمارسات  حتليل  يف  التربويني  املشرفني  نتائج 
بشكل جماعي وتكوين قاعدة وبيانات للتكوينات والبحوث 
التربوية، بحيث يتم استغالل هذه النتائج يف رسم خارطة 
مع  ينسجم  الذي  بالشكل  لألساتذة  املستمرة  التكوينات 
حاجياتهم داخل األقسام. مع إمكانية نقل هذا البراديغم 
املجال.  إلى آخر، وتكييفه مع هذا  من مجال تخصصي 
والفرضية التي ندافع عنها هي أن تبني املشرف التربوي 
مهنته  لتجويد  أساسية  دعامة  املهنية  املمارسات  لتحليل 
وجعلها قادرة على لعب دور ريادي لتطوير أداء املعلمني، 
هذا  اعتبار  يكن  وبالتالي  تعليمهم،  جودة  من  والرفع 
التوجه مبثابة مدخل إلصالح مختلف املنظومات التربوية، 
ويف  البشري،  العنصر  على  االهتمام  تركيز  خالل  من 

مقدمته املعلم وممارساته املهنية.

مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي
تيزنيت- املغرب
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