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التعلم عرب املشروع

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

 تقديـم

تعتمد املدار�س ذات التاأثري على تعّلمات التالميذ، على التغريات التي يحدثها النظام الرتبوي على نطاق وا�سع، بدل مواجهة هذه 
التغريات. وهو ما بينته الأبحاث املنجزة حول املدار�س »الن�سيطة«، وحول خمتلف التجارب التي متت موؤخراً يف املوؤ�س�سات التعليمية. 
فهذه الأخرية ت�ستفيد من اإ�سالحات النظام الرتبوي اأو من املبادرات الداعية اإىل النخراط داخل عمليات التجديد، بغر�س تطوير 
م�رشوع معني اأو تفعيله من جديد اأو تعديله، اللهم اإذا ما كانت التوجيهات اخلارجية متناق�سة ب�سكل كبري مع الثقافة اخلا�سة لهذه 
م�رشوع  وبناء  اخلا�سة  اأهدافها  لتحديد  ال�رشورية  والو�سعيات  الكفايات  بتنمية  املدار�س  قيام  كهذا،  موقف  ويفرت�س  املوؤ�س�سات. 
اأن ي�سكل يف ظل بع�س الظروف، عاماًل مالئمًا لالإ�سالحات عمومًا. فهذه الأخرية �ستدعم من  م�سرتك. وباإمكان م�رشوع حملي 
طرف م�رشوع املوؤ�س�سة، كما �ستدعمه بدورها. طبعًا، فاإن هذا التعاون �سينمي حظوظ تفعيل الإ�سالحات. وعلى الرغم من اأن هذه 
الروؤية املتعلقة بتغري الأنظمة املدر�سية تت�سم بب�ساطتها، فاإنها تقدم منظوراً ديناميكيا، باإدراجها املدار�س التي ت�سبو اإىل حتقيق فعالية اأكرب 
على م�ستوى ن�ساطها البيداغوجي، واأي�سًا املدار�س التي حققت هذه الفعالية، لكنها ت�سعى اإىل احلفاظ على التوازن، حتى ل تفقد 

.])Sinking Schools( فعاليتها ]باملعنى الذي ن�ست�سفه من املدار�س املرتاجعة

ويدرك التطور املدر�سي من هذا املنظور، كعملية ت�سمح للمدار�س باإدماج التغريات اخلارجية داخل اأهدافها اخلا�سة. فروؤية التغري 
هذا، تتمركز حول الطريقة التي ي�سعى التنظيم من خاللها با�ستمرار اإىل حتقيق التوازن بني التالوؤم اخلال�س مع منتظرات النظام الرتبوي 
و�سف  بلورة  من  الرتبوي،  التجديد  جمال  يف  الأخرية  التجارب  مكنت  وقد  املحلية.  والثقافة  امل�رشوع  داخل  اخلال�س  واإدماجها 
دقيق لأمناط متف�سل هذه العمليات، خالل تفوي�س ال�سلطة املنظمة امل�سوؤولية للموؤ�س�سات الرتبوية وللفاعلني املحليني. و�سنهتم هنا 
باملوؤ�س�سات التي متكنت من اإدراج التجديد داخل م�سعى م�رشوع واقعي، ومن خلق ال�رشوط ال�رشورية لتحقيق اأهدافها. فهي قد 

متكنت من ذلك لأنها:

انخراط املؤسسة 
يف املشروع1

مونيكا غاتر تورلر
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• التفاو�س 	 حول  متمركزة  م�سرتكة،  ثقافة  من  انطلقت 
بتاأكيدهما  التغيري  ي�سمح  اللذين  امل�ستمرين،  والتنظيم 

وتكييفهما مع الو�سعيات.
• تطوير 	 عرب  الرتبوي،  النظام  اأمام  جماعية  كفاعلة  متوقعت 

هويتها وم�رشوعها اخلا�س.

يف  املوؤ�س�سات،  بع�س  يف  امل�رشوع  دينامية  وت�ساهم 
املوؤ�س�سات  اأما  الرتبوي؛  للنظام  ال�ساملة  الإ�سالحات 
الأخرى التي مل تدَع اإىل هذه الإ�سالحات، فاإنها �ست�ستقبلها 
والفردي  الدفاعي  للموقف  مغاير  ب�سكل  فيها  و�ستنخرط 
اأن  التاأكيد  وميكننا  م�ساريع.  لديها  لي�ست  التي  للموؤ�س�سات 
ال�ستغال على امل�رشوع كنمط حلياة املوؤ�س�سة، يعزز التغريات 

الداخلية وال�ستيعاب الن�سيط لالإ�سالحات.

امل�رشوع«،  يف  املوؤ�س�سة  »تنخرط  كيف  نفهم  اأن  علينا  بقي 
فالأمر املفارق هو اأن البلدان التي فر�ست على كل موؤ�س�سة 
�سياغة م�رشوعها، مثل فرن�سا وبلجيكا، هي التي تت�سم فيها 
دينامية امل�رشوع بالغمو�س. فالإجراء الإداري يعمل بح�سب 
احلالت، اإما على ت�سنع اأو جتميد اأو ت�سجيع التعبئة التلقائية 
دينامية  بوجود  ]ر�سمي[  ن�س  وجود  يوحي  وقد  للفاعلني. 
بهذا اخل�سو�س. لذلك، نف�سل هنا، الت�ساوؤل حول انخراط 
املوؤ�س�سة يف امل�رشوع، اأكرث من حديثنا عن »م�رشوع املوؤ�س�سة« 
كنموذج ثقايف خا�س، مت تطويره من طرف الإدارات املركزية 
وكاد يفرغ من حمتواه، من كرثة القواعد املعيارية التي واكبت 
خطواته. فعبارة: »عليكم اإجناز م�رشوع«، هي اإحدى ال�سيغ 
وهذا  تلقائيني!«  تكونوا  اأن  »عليكم  لعبارة:  البريوقراطية 
 injonction( املفارق  لالأمر   )prototype( اأ�سلي  منوذج 

.)paradoxale

 1. البحث عن تعريف

الوطنية  الرتبية  فاإن وزارة   2،)Le sourne( لو�سورن  ح�سب 
واقع  اأن  الأولويات. ذلك  ولي�س  ال�ستعجال  تعرف  بفرن�سا 
املدر�سة يقوم على املخططات ال�ستعجالية، كما اأن قرارات 
عدة اتخذت يف �سوء الت�سكيك، وهو �رشط تتقا�سمه املدر�سة 
3.]Perrenoud مع اأغلب املنظمات ذات البنية املعقدة ] برينو

واأمام هذا الواقع، انخرط جزء من الفاعلني يف اإجناز امل�ساريع، 
نحو  التوجه  عرب  الذهني،  وال�ستنزاف  الإحباطات  ملواجهة 
مدر�سية  اأنظمة  وقامت  جماعية.  اأهداف  وحتديد  امل�ستقبل 

والالمركزية،  للتدبري  اجلديدة  ال�سيا�سات  اإطار  يف  عدة، 
بغية  املوؤ�س�سات على الإعالن عن م�ساريعها كتابة،  بت�سجيع 
م�سرتكة  داخلية  �سيا�سة  تبني  وهو  مزدوج،  هدف  حتقيق 
اجلارية  بالعمليات  الإحاطة  من  اأكرب،  ب�سهولة  والتمكن 
مطالبة  نف�سها  املوؤ�س�سات  جتد  هكذا،  وتنظيمها.  وتقييمها 
به  تقوم  عما  وباحلديث  العادة،  يف  م�سمراً  يظل  ما  بتف�سري 
وتفكر يف اإجنازه وبفتح املجال اأمام معرفة طريقتها يف حتديد 

اأهدافها وتقييم فعالية ا�ستغالها.

ذلك.  مع  ال�سلبية  التاأثريات  بع�س  التعميم  هذا  ويت�سمن 
عن  تعبري  امل�رشوع  »اإن  التايل:  التحديد  من  انطلقنا  ما  فاإذا 
حلاجيات  لال�ستجابة  للموؤ�س�سة،  وم�سرتكة  �رشيحة  اإرادة 
وياأخذ  البيداغوجية  العملية  يندرج يف �سميم  فهو  التالميذ. 
ن�ساط  تاأ�سي�س  اأجل  من  الو�سائل،  من  العتبار جمموعة  بعني 
لالبتذال،  املفهوم قد خ�سع  اأن هذا  فاإننا نالحظ  جماعي«، 
لأن امل�رشوع اأ�سبح مقرتنا يف الغالب، ببع�س اأوراق متكن من 

حل امل�سكل مع الإدارة.

 )Michel Pouplin( وكما لحظ املفت�س العام مي�سال بوبالن
اإطار امل�رشوع، الأهداف  اأن ندرج يف  مت�سائاًل: »هل ميكننا 
العامة للنظام الرتبوي متبوعة باإح�ساء بع�س الأن�سطة التي ل 
الأ�ساتذة،  من  التالميذ وعدد حمدود  من  �سوى جمموعة  تهم 
والتي ل تتعلق �سوى باملحيط الرتبوي؟ وغالبًا ما تواجهنا يف 

هذا الإطار ثالث �سلبيات مرتابطة فيما بينها، وهي:

• ب�سخ�س 	 واأحيانًا  �سغرية،  جمموعة  بعمل  امل�رشوع  اقرتان 
واحد، لهذا يظل جمهوًل، بل ول يتم تطبيقه.

• ارتباط امل�رشوع باأن�سطة هام�سية ل عالقة لها بالتعلم.	
• يكون امل�رشوع جمرد و�سيلة لال�ستفادة املادية.	

واإىل  املركزية،  الإدارات  اإىل  الأخرية  امل�ساألة  هذه  وتعود 
امل�رشوع  نف�سه على  الأمر  ينطبق  التعليمية؛ كما  الأكادمييات 
بع�س  اأولويات  خلدمة  و�سعت  »خانات«  من  املكون 
الوزارات. و�سبق اأن اأكدنا يف مو�سع اآخر، باأنه من الطبيعي 
امل�رشوع  يعالج  اأن  على  العمل  ب�رشورة  املوؤ�س�سات  مطالبة 
امل�سائل ذات  الوطنية »بع�س  ال�سيا�سة  اإىل دعم  الذي يهدف 

الأولوية؛ علمًا باأن تراكمها �سيفقد امل�رشوع ا�ستقالليته«.4

و�سواء مت يف اإطار القيم اأو املوؤ�س�سة اأو النظام الرتبوي ككل، 
و�سيلة  يبدو  م�سرتك،  م�رشوع  يف  اجلماعي  النخراط  فاإن 



85 رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

الفاعلني  كل  مبادرات وجعل  وخلق  متفرقة  اأعمال  لإدماج 
م�سوؤولني، وتعبئتهم من اأجل اأهداف وا�سحة.

لكن، ما املق�سود بخطوات امل�رشوع بال�سبط؟ اإن تعدد املعنى 
التداول  من  الرغم  على  قائمًا  دائمًا  يظل   )Polysémie(
 le petit( ال�سغري  روبري  معجم  فح�سب  للكلمة.  الوا�سع 
فيها  نفكر  وحلالة  لو�سعية  �سورة  امل�رشوع  يعترب   ،)Robert
بول  جلان  بقولة  الإطار  هذا  يف  وي�ست�سهد  بلوغها.  ونروم 
�سارتر )J.P.Sartre( جاء فيها: »اإن امل�رشوع هو كل ما يتجه 
الإن�سان �سوبه من اأجل تغيري العامل اأو تغيري ذاته، وفق وجهة 
ت�سميم  وجود  وبني  امل�رشوع  بني  املعجم  ويربط  حمددة«. 
وبرنامج وقرار، اأي وجود �سكل من ال�ستقاللية. فالإن�سان 
يرتدد  ومل  م�ساريعه.  حتقيق  ميكنه  الذي  هو  حراً  امل�سمى 
يف  امل�رشوع«،5  »اأنرثبولوجيا  موؤلفه  يف   )Boutinet( بوتيني 
التاأكيد على ال�سمة الغام�سة للم�رشوع البيداغوجي. »ويظل 
تو�سيحه  مت  ولو  حتى  قائمًا،  البيداغوجي  امل�رشوع  غمو�س 
ب�سكل جيد على الورق، لأنه يبقى م�رشوعًا غري مادي، غري 
قابل لالإم�ساك، اللهم اإل من خالل بع�س موؤ�رشات التقييم«.6 
وف�ساًل عن ذلك، يرى بوتيني يف امل�رشوع البيداغوجي، حالة 
واإحلاحًا  وال�سغرية  املتفردة  املحلية،  النماذج  لبع�س  ترقيعية 
التي  لالإيجابية  وتتويجًا  هو�سًا  املطاف،  اآخر  ويف  اإ�سقاطيًا 
هي عبارة عن �سعار اأكرث من كونها موجهة للفعل. فباإمكان 
حتقيق  اإىل  ال�سعي  عن  تعرب  اأن  نظره،  يف  املوؤ�س�سة،  م�ساريع 
اأن يطراأ على غايات املدر�سة املحافظة  حتديث �سكلي، دون 
�سطحية  تقييم  باإعادة  ت�سمح  امل�ساريع  فاإن  تغيري. هكذا،  اأي 

ل�سورة املدر�سة واملدر�سني.

�سكاًل  امل�رشوع  ميثل   7،)Devineau( لدوفينو  وبالن�سبة 
جديداً لالعتقاد احلديث ولوهم ال�سلطة وللتحكم يف الواقع، 
يدفع  ما  جيد،  ب�سكل  التاأثري  يف  الرغبة  متليه  و«لعر�س«  بل 
فهل  وال�رشاب.  ال�سورة  بني  التاأرجح  اإىل  املعنيني  الفاعلني 
نعرف  اأن  واملعياري،  ال�سبابي  ال�سياق  هذا  اإطار  يف  ميكننا 

بدقة مفهوم م�رشوع املوؤ�س�سة؟

توفر  البديهي  من  لي�س  اأنه  هو  اإقراره،  يجب  �سيء  اأول  اإن 
حتث  ثقافاتنا  فاإن  طبعًا  م�رشوع.  على  املدر�سية  املوؤ�س�سة 
اإذا  لكن،  امل�ساريع.  اإقامة  على  امل�ستقلة  واملنظمات  الأفراد 
ما ا�ستثنينا بع�س اجلامعات واملعاهد وبع�س املدار�س البديلة، 
بل  البداية،  يف  م�ستقلة  تكن  مل  املدر�سية  املوؤ�س�سات  فاإن 
منظمة  �سلطة  طرف  من  مو�سوعة  بنيات  عن  عبارة  كانت 

–تتمثل باخل�سو�س يف الدولة والكني�سة- تقوم يف الغالب، 
لهذه  يكن  ومل  الوطني.  بالرتاب  املتفرقة  املوؤ�س�سات  بتدبري 
كانت  وجودها  م�رشوعية  لأن  يذكر،  م�رشوع  املوؤ�س�سات 
اأ�سمل،  تنظيم  طرف  من  لها  املمنوح  التفوي�س  من  نابعة 
يكن  قريبة، مل  فرتة  واإىل  ]برينو[.8  لديه  اأجهزة  يعتربها جمرد 
من حق هذا اجلهاز بناء م�رشوعه بنف�سه، ول الت�سكل كفاعل 
جماعي. لقد كان املطلوب منه، هو القيام بعمله مثل اأجزاء 
لها  لي�س  فيزيائي،  لنظام  الإلكرتونية  اأو  امليكانيكية  الآلت 
ول  اإ�سرتاتيجيات  ول  ال�ستقالل  اأحالم  ول  الهوية  م�سكل 
مطالب. لهذا، فنحن ل ننده�س من بروز اخللط والتناق�سات 
اأثناء الإحالة على مرجع يف هذا ال�سياق. كما ل ننده�س من 
كون م�ستعمليه، يحولون م�ساره دومًا، وفق متثالتهم اخلا�سة 
اأو  الواقعية  املوؤ�س�ساتية  والرهانات  ونرج�سيتهم  وه�سا�ستهم 
املتخيلة. فهناك �سبابية دللية حتيط بهذه املفاهيم التي نحتاج 
اإليها، والتي ل نريد مع ذلك، قبول تعريف قار ووحيد لها، 
لأن هذه ال�سبابية تعترب وظيفية ب�سكل اأكرب، بالن�سبة للتبادلت 

الجتماعية، وهي مفيدة لها اأكرث من املفهوم ال�سارم جداً.

1.1. هدف رمزي وبنائي
امل�رشوع  فكرة  اأن  كيف  املذكور[  كتابه  ]يف  بوتيني  بني 
للعمل  بروؤيتها  ال�سلة  وثيقة  اأ�سبحت  احلديثة،  باملجتمعات 
فال  جماعيًا.  اأم  فرديًا  اأكان  �سواء  يتخذه،  الذي  واملعنى 
القيام بعمل دون م�رشوع، لأن لكل واحد  فيه  اأحد يفرت�س 
 9)Ardoinau et lourau( م�رشوعه. وكما اأكد اأدوانو ولورو
فاإننا   10،)Berger et Lukmann( برجر ولوكمان  وكذلك 
نتحدث عن امل�رشوع اأ�سا�سًا، بو�سفه هدفًا رمزيًا وق�سداً كبرياً 
موجهًا من طرف قيم وروؤى �سيا�سية واجتماعية واإتيقية، اأكرث 
من كونه برناجمًا اإجرائيًا اأو »جتربة« )Programmation(، اأو 
املن�سود، خطوة خطوة.  الهدف  اإىل  توؤدي  لعمليات  تنظيمًا 
واإل  �سمويل،  فاعلني دون هدف  نت�سور  اأن  ميكننا  فنحن ل 
فما معنى حياتهم؟ يف حني اأن الربجمة الدقيقة للفعل، لي�ست 
�سوى طريقة عملية من بني طرق اأخرى. ويذكرنا بوتيني، باأن 
مفهوم امل�رشوع مل يوجد، اأو اأنه مل يلعب الدور الرئي�سي نف�سه 
الفرعية  اأنظمتها  لأن عالقة  الجتماعية،  الأنظمة  داخل كل 

املتنوعة بامل�رشوع، جد خمتلفة.

مركزي  ل  تدبري  يف  التفكري  وبف�سل  موؤخراً،  اإل  يتم  ومل 
وت�ساركي لل�ساأن العمومي، اإدراك التاأثريات ال�سلبية للت�سور 
اأن على املدر�سة اخل�سوع مل�رشوع وحيد، حمدد  الذي مفاده 
على اأعلى م�ستوى، من طرف املركز وي�سمح بتوحيد مزعوم 
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دفرت  وفق  املدر�سني  كل  ا�ستغال  وبتنميط  امليولت  لكل 
التنظيمات  حتليل  اأن  واحلال،  معني.  وبرنامج  للتحمالت 
ما  اأكد  الإ�سرتاتيجيات،  ومن  الفاعلني  مفاهيم  من  انطالقًا 
يعرفه كل واحد منا حد�سيًا، وهو اأنه يف عامل ال�سغل، �سيكون 
وحده  هو  املطلقة،  الهيمنة  على  املوؤ�س�س  الكلي  ال�ستيالب 
القادر على دفع ال�سخ�س اإىل التخلي عن التفكري ذاتيًا، اأو منع 
بها.  ثقافة خا�سة  اأو  هوية  التعبري عن  من  الفرعية  املجموعة 
فالأمناط اجلديدة لتدبري التنظيمات اجلديدة اأي�سًا، جعلت من 
منع  امل�ستحيل  من  دام  ما  اأنه  ذلك،  وبيان  ف�سيلة.  ال�رشورة 
امل�ساريع  وتبني  الهوية  عن  التعبري  من  واجلماعات  الأفراد 
والإ�سرتاتيجيات، فاإنه من ال�رشوري العرتاف بالأمر واإدماج 
هذه املعطيات داخل تدبري التنظيم وجعلها مو�سوع تفاو�س 
اإىل  للفو�سى،  عاماًل  يبدو  ما  وحتويل  واجلمهور  الإدارة  بني 
مك�سب تدبريي. طبعًا، اإن مثل هذا التطور ملتب�س جداً، لأنه 
اإذا كان مينح ظاهريًا ال�سلطة اأو ال�ستقاللية للم�سالح الإدارية 
على  اأكرب  �سفافية  اإ�سفاء  على  يجربها  فاإنه  للموؤ�س�سات،  اأو 
مراقبتها  من  ميكن  ما  ونتائجها،  واإ�سرتاتيجيتها  م�ساريعها 

ب�سكل اأكرب.

من  م�رشوع  على  امل�سلحة-  –اأو  املوؤ�س�سة  توفر  فكرة  اإن 
بنائية  روؤية  اإطار  يف  تندرج  الرمزي«،  »الهدف  �سنف 
واإ�سرتاتيجية للتنظيم. وجتعل هذه املقاربة من اأع�ساء امل�سلحة 
يكون  اأن  دون  فاعلني جماعيني،  نف�سها  املوؤ�س�سة  اأو  نف�سها 
يلزمهم  ما  وهو  اأحيانًا،  ذلك  يف  راغبني  الأع�ساء  هوؤلء 
متثالتهم  بني  املواجهة  وتفعيل  الفردية  اإ�سرتاتيجيتهم  بتجاوز 
الروؤية  هذه  ومتنح  م�سرتك.  م�رشوع  اأجل  من  �سويًا  والعمل 
الكل،  فعالية وتطور  امل�سوؤولية �سمن  من  لكل جهاز، جزءاً 
واملمكن حتققه  فيه  املرغوب  التحول  داخل  معنيًا  كما جتعله 
اأولئك  مع  امل�سرتكة  املجهودات  وم�ساهمًا يف  امل�ستقبل،  يف 
الذين يعملون على كتابة التاريخ امل�ستقبلي للتنظيم، عرب بنائه. 

11.]Bouvier بوفيي[

ي�ستطيع  ل  لكنه  تاأكيد،  بكل  �رشوري  الرمزي  فالهدف 
حتمل م�سوؤولية الفعل اجلماعي دون عناء، ما مل تتم ترجمته 
برنامج عمل  اإىل  الأقل،  التنظيم على  يف بع�س مراحل حياة 
ومع  حتقيقه.  اأجل  من  ملمو�سة  وبخطوات  برزنامة  مرفوق 
الفكرة  يقبلون  ل  التنظيمات،  �سو�سيولوجيي  فاإن  ذلك، 

 جانب من تدريب طالبات مدر�سة دير قدي�س الأ�سا�سية يف اإطار التعلم عرب امل�رشوع.
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التب�سيطية اإىل حد ما، التي مفادها اأن باإمكان امل�رشوع تقدمي 
املدر�سية.  املوؤ�س�سة  تواجهها  التي  العديدة  للم�ساكل  احلل 
 12)Fride berg( برغ  فريد  حلل  فقد  املثال،  �سبيل  وعلى 
امل�رشوع بو�سفه اإجابة �ساملة وه�سة واأحيانًا واعدة –بح�سب 
هذا  يف  ونبهنا  الإن�سانية.  التنظيمات  تعقد  على  الظروف- 
الإطار، اإىل �سذاجة العتقاد باأن خطوات امل�رشوع، ميكنها اأن 
ت�سمح بتجاوز كل التناق�سات. وعرب عن هذه الفكرة قائاًل: 
»يحكي التنظيم لنف�سه دومًا، حكايات تخ�سه. فهو يختزل 
تخ�س�سات  �سمن  يواجهها،  التي  امل�ساكل  تع�سفي  ب�سكل 
القائم  الت�سل�سل  اعتباطيًا  يجزئ  كما  تقنية،  ونزاعات  زائفة 
من  انطالقًا  يربهن  فهو  وباخت�سار  والنتيجة،  ال�سبب  بني 
ول  للظواهر  الواقعي  التعقد  تدرك  ل  خاطئة  ت�سخي�سات 
التفاعل  عمليات  بني  الوا�سعة،  املتبادلة  للعالقة  اأهمية  تعطي 
من  للخروج  واحدة  طريقة  �سوى  هناك  ولي�ست  القائمة. 
هذه  على  الن�سبية  اإ�سفاء  �رشورة  يف  وتتمثل  املاأزق،  هذا 
روؤية  داخل  اإدراجها  عرب  واملتحيزة،  اجلزئية  الت�سخي�سات 
التعقد  بناء  اإعادة  �سمولية لنظام الفاعلني املعنيني. كما يجب 
ل  وبالفعل،  الزائفة.  التب�سيطات  وراء  للعمليات،  الواقعي 
توجد م�سكلة تقنية خال�سة ميكن اختزالها داخل �سبب واحد. 
وقواعد  الفاعلني  بني  تفاعالت  نتاج  دومًا  هي  فامل�سكالت 
اللعبة والت�سويات التي ت�ستقر عربها هذه التفاعالت. واإذا ما 
اأردنا القيام ب�سيء اآخر، اإ�سافة اإىل معاجلة الأعرا�س، فيجب 
علينا فهم الطبيعة التجريبية لهذه الت�سويات ونتائجها، واأي�سًا 
اأية  باإمكان  فاإن  اأخرى،  وب�سيغة  التدخل.  خالل  ا�ستهدافها 
م�سكلة اإخفاء اأخرى؛ ونحن نكت�سف داخل اإعادة بناء اأنظمة 
ا�ستغالهم،  لعبتهم ومنطق  الفاعلني وبنيات �سلطتهم وقواعد 
الت�سل�سل املتعدد الأبعاد واملعقد، الذي ل ميكن للنظرة التقنية 

واخلطية ب�سكل كبري، الإحاطة به«.13

جتاوز  من  الو�سعي،  الفكر  يف  ال�سقوط  دون  متكّنا،  ولرمبا 
لل�سحر  ]الوجدانية[  و»الرومان�سية«  »البدائية«  احلالة 
وبوفيي[،15   14)Barbier( ]باربيي  وال�ستعارات  والوعود 
باأكرث  بالحتفاظ  للم�رشوع،  واقعي  ت�سور  حتديد  اأجل  من 

خ�سائ�سه قدرة على توجيه العمل اجلماعي.

وجود  تربز  جدية،  موؤ�رشات  احلديثة  الأبحاث  اأنتجت  وقد 
اأ�سا�س  فعلى  وامل�رشوع.  املوؤ�س�سة  واقعة  بني  وثيقة  عالقة 
بامل�ستوى  الفرن�سية  املوؤ�س�سة  لعينة ممثلة مل�ساريع  حتليل مقارن 
اأن هذه املوؤ�س�سة   16)Devineau( الإعدادي، ا�ستنتج دوفينو
من  العك�س  على  وتوؤدي  املدر�سية  البالغة  واقع  تتجاوز 

للمعطيات  منهجي  تاأويل  عرب  الجتماعية،  وظيفتها  ذلك 
املو�سوعية، واأي�سًا عرب جتميع منهجي ملمار�سات التوجيه.

الذين يربهنون ويجعلون  الأفراد هم  اأن  �سبق،  ن�ستخل�س مما 
امل�رشوع  وباأن  للعمل؛  اأداة  اأو  وهمًا  امل�رشوع،  م�سعى  من 
اجلماعي،  العمل  يف  البارز  اجلانب  حمدد،  زمن  خالل  ميثل 
وي�ساهم يف تقريب حاجات وروؤى هوؤلء واأولئك، و�سياغة 
مواقف جديدة على املديني املتو�سط والطويل، وتطوير الثقافة 
البيداغوجية وتعديل النماذج الذهنية لالأفراد، ب�سكل ميّكنهم 

17.)Senge et al( من اإدماج تعقد العمل التنظيمي

وعلى هذا الأ�سا�س، يبدو من املمكن واملقبول، الرهان على 
البناء  انطالقًا من م�ساهمته يف  باملوؤ�س�سات،  امل�رشوع  م�سعى 

اجلماعي والتعاوين للتغري.

1-2 املشروع الرتبوي ومشروع املؤسسة
يبدو من املهم التمييز بني امل�رشوع الرتبوي وم�رشوع املوؤ�س�سة. 
بينهما.  احلا�سل  للتداخل  نظراً  �رشوري،  التمييز  وهذا 
فامل�رشوع الرتبوي يتطابق داخل الإطار املدر�سي، مع امل�رشوع 
كهدف رمزي وكتوجه �سامل. فاإذا كان موجوداً وانخرط فيه 
واملقاطع  واخلطوات  العدة  و�سيطبع  �سيوجه  فاإنه  املدر�سون، 
البيداغوجية بطابعه و�سيت�سمن م�رشوع املوؤ�س�سة. هكذا، فاإن 
الرغبة يف تركيز العملية التعليمية التعلمية على تنمية الكفايات 
الأ�سا�سية، هي مبثابة م�رشوع تربوي؛ اأما التوجه الإرادي نحو 
مدر�سة غري انتقائية، حيث يغلب تعلم الت�سامن واملواطنة على 
املناف�سة ومراكمة املعارف املدر�سية فهو �سيء اآخر. ويفرت�س 
مرييو )Meirieu( وغريو )Guiraud( مثل هذا امل�رشوع يف 
ت�سور  ميكننا  لكن  الأهلية«؛18  احلرب  اأو  »املدر�سة  موؤلفهما 

توجه اآخر مغاير ذي طابع اأيديولوجي.

فم�رشوع املوؤ�س�سة يعترب اأقرب اإىل برنامج عمل ملزم للفاعل 
الف�ساء  هذا  داخل  ي�ستغلون  الذين  للمدر�سني  اأي  اجلماعي؛ 
�سخ�سية  اأ�سبح  الذي  موؤ�س�سة،  امل�سمى  والإداري  اجلغرايف 
معنوية يف بع�س الأنظمة. وتطالب ت�رشيعات عدة من رئي�س 
املوؤ�س�سة باأن ي�سع م�رشوعًا دومنا اهتمام مبدى ا�ستجابة اأغلب 
املدر�سات واملدر�سني له يف الواقع. فهو عبارة عن �سورة زائفة 
لفكرة امل�رشوع، ما دام يف�سل هذا الأخري عن ن�ساط الفاعل 
واملحيط-  –باملركز  اجلميع  م�ساركة  عن  وبالتايل  اجلماعي، 
يف بلورته. فمن الالزم اأن ينخرط اأغلب املدر�سني �رشاحة يف 
م�رشوع املوؤ�س�سة لكي يت�سم بالفعالية. اإن امل�رشوع الرتبوي ل 
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يوؤدي دائمًا اإىل حتديد م�رشوع املوؤ�س�سة، حتى ولو مل يختزل 
يف خطاب غري ملزم. وتبذل بع�س املدار�س جمهودات كبرية 
لتاأكيد  الرتبوي،  وم�رشوعها  امل�سرتكة  قيمها  عن  لالإعالن 
حتديد  قبل  ق�سديًا،  ذلك  يتم  ما  واأحيانًا  واإبرازها؛19  هويتها 

م�رشوع املوؤ�س�سة.

م�رشوع  اأي  انبثاق  يف  ي�ساهم  األ  العمل  هذا  باإمكان  لكن، 
جماعي وطموحي، بل يعمل بالعك�س، على دعم اإرادة تثمني 
امل�رشوع  تو�سيح  يف  فالرغبة  واحد.  كل  به  يقوم  ما  وتعزيز 
الت�ساوؤل  اإىل  البيداغوجية  اجلماعة  تدفع  امل�سرتك،  الرتبوي 
عن هويتها وو�سعيتها وما تريد اأن تكون عليه يف امل�ستقبل، 
وطريقة  وامل�ستقبلية[  ]احلالية  الو�سعيتني  بني  الفا�سل  وعن 
بيري  وبوتي   20)Bouvier( ]بوفيي  بينهما  امل�سافة  تقلي�س 
)Petit Pierre([.21 ويوؤدي هذا الأمر اإىل الإعالن عن القيم 
للم�رشوع  �سفة  فاأول  العمل.  يف  واملوؤثرة  واملوجهة  املهمة 
الرتبوي، تتمثل يف الإعالن عن ت�سور م�سرتك ملا هو مرغوب 
اأوبان  يرى  ]بوتيي[.22 وكما  القيم  بع�س  على  وموؤ�س�س  فيه 
ب�سكل  امل�رشوع »يربز  فاإن هذا   23،)Obin et Cros( وكرو
من  املوؤ�س�سة،  لأع�ساء  امل�سرتكة  القيم  للتبليغ،  وقابل  �رشيح 
78(. ويبني حتليل  خالل غاياتها ومراميها واأهدافها« )�س: 
العديد من امل�ساريع الرتبوية، الإحلاح ال�سديد من طرف كل 
تروم  التي  البيداغوجية  الفرق  وتطلعات  قيم  على  الفاعلني، 
الرتبية  اأو  الكفايات  وتنمية  املدر�سي  الف�سل  مواجهة  مثاًل، 
الغالب،  يف  خلط  وجود  اإىل  بوتيني  وينبهنا  املواطنة.  على 
يتم  حيث  امل�رشوع،  اإطار  يف  والغاية،  القيم  مفهومي  بني 
اللعب بالتمثالت وت�سبح الختيارات عبارة عن مرجعيات: 
اأجنذب  التي  فهي  ال�سدارة،  حتتل  القيمة  فاإن  الواقع،  »ويف 
اإليها �سخ�سيًا، واأوليها اأهمية اأكرب. واأنا اأحدد لنف�سي غايات 
غايات  بذلك،  واملق�سود  اأ�سا�سًا؛  يل  يبدو  ما  وفق  منا�سبة، 

يتعني اّتباعها اأو تف�سيلها داخل العمل«.24

تو�سيح  اإىل  بالفاعلني،  الرتبوي  امل�رشوع  بلورة  توؤدي  ول 
للرتاتبية؛  اإخ�ساعها  اإىل  اأي�سًا  بل  فح�سب،  امل�سرتكة  قيمهم 
حتدد  ل  القيم  هذه  دامت  ما  امل�ساكل،  بداية  هي  وتلك 
حتديد  عدم  يف  �سببًا  ذلك  كان  ولرمبا  نف�سها.  الأولويات 
م�رشوع م�سرتك للموؤ�س�سة. فاإذا كان امل�رشوع الرتبوي ي�سمح 
يف املجرد، بتعاي�س عدد من الأولويات املتكاملة، على اأف�سل 
افرتا�س، فاإن ال�رشوع يف العمل �سيقت�سي تقلي�س الختيارات 
ولو�سع  اأف�سل،  ب�سكل  والب�رشية  املادية  املوارد  ل�ستثمار 
جدول زمني واقعي. ومن املمكن اأن يوؤدي ذلك اإىل تق�سيم 

الفريق البيداغوجي ودفعه اإىل تعليق كل قراراته والتخلي عن 
امل�رشوع.

فيه  ينخرط  الذي  الرتبوي  امل�رشوع  ي�ستدعي  العموم،  وعلى 
املدر�سون ب�سدق، على الأقل يف بع�س املراحل، تغيرياً منظمًا 
مل�سعى امل�رشوع على م�ستوى املوؤ�س�سة؛ وهو ما �سندعوه هنا 
اأن نحدد مع  املوؤ�س�سة كربنامج عمل، والذي ميكن  م�رشوع 

يوفيي25 مكوناته الرباجماتية كما يلي:

• جتذر يف تاريخ التنظيم وحميطه.	
• هدف طموح على مدى ثالث اأو خم�س اأو ثماين �سنوات 	

اأو اأكرث، واأي�سًا حتد جماعي وخطة �ساملة.
• مدونة للقيم.	
• �سيناريوهات لتحقيق الهدف الأ�سا�سي.	
• ت�سميم على املدى املتو�سط وخطة عمل.	
• بيداغوجية 	 ]وكذلك  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية  اأبعاد 

بالن�سبة للموؤ�س�سة املدر�سية[.
• نية يف التوا�سل والتقييم.	
• اإرادة �رشيحة ملراكمة التجربة والتنظري لها، بغر�س التطوير 	

الالحق للموؤ�س�سة واأي�سًا لتطوير �سامل للنظام املدر�سي.

امل�سرتكة،  القيم  بع�س  بتبني  فرديًا  الكتفاء  يتم  لن  هكذا، 
كل  اأن  هذا  يعني  ول  جماعيًا.  العمل  يف  ال�رشوع  يتعني  بل 
م�رشوع موؤ�س�سة مرتبط �رشاحة مب�رشوع تربوي �سامل، وذلك 

لالأ�سباب التالية:

• نحو 	 احلايل  التوجه  اإطار  يف  تهدف  امل�ساريع  بع�س  كون 
اأوًل  الهيكلة  اإعادة  اإىل  للموؤ�س�سات،  ا�ستقاللية  اأكرث  تدبري 
وقبل كل �سيء، واإىل اإقرار برامج عدة وتركيز املجهودات 
مثاًل، على تو�سيح الأدوار والوظائف، بغر�س تعديل بع�س 
قواعد اللعبة اأو بع�س الإكراهات البنيوية ]موارد، �سبكات 
هوؤلء  كثافة عمل  اأو  �سفافية  التحمالت،  دفاتر  التوا�سل، 
خمتلف  كفاءة  وجمالت  التفوي�س  تعريف  اإعادة  واأولئك، 

الفاعلني[.
• تكوين 	 حول  م�رشوعها  تنظم  اأخرى  موؤ�س�سات  كون 

م�سرتكة.  اإ�سكالية  من  انطالقًا  مو�سوعه  يحدد  م�سرتك 
ا�ستجابته  بدل  معينة،  لو�سعية  امل�رشوع  ي�ستجيب  هكذا، 

للرغبة يف اإبراز م�رشوع تربوي �رشيح.
• كون فئة ثالثة من امل�ساريع، تتمركز حول العالقات مع الو�سط 	

اجلماعي  التطوير  يف  املوؤ�س�سة  ت�سارك  عندما  مثاًل  املحلي؛ 
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ملنطقة فقرية. طبعًا، فاإن البعد الرتبوي لهذه امل�ساريع، يبدو 
ب�سكل غري مبا�رش لأن التدبري املتميز با�ستقاللية اأكرب والأدوار 
والنفتاح  دقة  الأكرث  املهنية  والكفايات  و�سوحًا  الأكرث 
اإيجابية على تكوين  الأكرب على املحيط، لها جميعها نتائج 
التالميذ. ومن املمكن اأن يرت�سخ م�رشوع املوؤ�س�سة املتميز بهذه 
دام  ما  �سمني،  اأو  تربوي �رشيح  م�رشوع  داخل  ال�سفات، 
الأمر يتعلق بتثمني الدميقراطية الداخلية وال�رشاع �سد ف�سل 
املدر�سة عن احلياة اأو ت�سجيع التفاعل بني الثقافات املختلفة. 
التالميذ  على  تركيزاً  الأقل  املوؤ�س�سات  م�ساريع  اأن  ويبدو 
الإن�سانية  القيم  بع�س  على  اأي�سًا  هي  توؤكد  تربيتهم،  وعلى 
مبعنى   )Virtuel( »افرتا�سي«  تربوي  م�رشوع  على  وتنفتح 
ما. ومن املمكن اإذن، اأن ي�ساهم م�رشوع املوؤ�س�سة التدبريي 
ب�سكل كبري، يف التحديد التدريجي للم�رشوع الرتبوي، بدل 

اأن يكون منبثقًا عنه.

 2. العمل على انبثاق مشروع املؤسسة 
وجناحه

ويفرغ  فراغ  يف  للدوران  التجديدي،  العمل  يتعر�س  قد 
اإذا  فيه،  املبالغ  الن�ساط  نزعة  يف  وي�سقط  حمتواه  من  تدريجيًا 

مل يتحول امل�رشوع اإىل م�سعى موؤ�س�س على اأهداف وا�سحة 
ومناهج لتخاذ القرار والعمل وعدة للتفكري وجدول زمني. 
لتدبري  وجماعية  فردية  كفايات  تعبئة  ذلك  كل  وي�ستدعي 
املكان«  »بعني  الأحيان  غالب  الفاعلون يف  يبنيها  امل�رشوع، 
اأو انطالقًا من خطوات �سابقة. ول يعترب م�سعى امل�رشوع غاية 
يف ذاته، لكنه ي�سكل يف نظرنا، مكونًا من مكونات املوؤ�س�سة 
التي ت�ساهم يف حتويل املدر�سني اإىل فاعلني من اأجل بناء معنى 
التغري وتفعيله. ويوؤدي هذا املطلب بال�رشورة اإىل رف�س املناهج 
التب�سيطية واإىل الإقرار بتعقد وه�سا�سة خطوات امل�رشوع يف 
والأنرثوبولوجية.  وال�سيكولوجية  ال�سو�سيولوجية  اأبعاده 
حد  يف  امل�رشوع  ولي�س  التغري  يرومون  الذين  فالأ�سخا�س 
ذاته، �سيتخلون -اآجاًل اأم عاجاًل- عن الفكرة التي مفادها اأن 
الأمر يتعلق باإ�سرتاتيجية ب�سيطة يف متناول اأية موؤ�س�سة، �رشيطة 
التوفر على �سيء من الإرادة الطيبة. ومما ل �سك فيه، اأن م�سعى 
 ،)Volontariste( امل�رشوع يت�سمن يف حد ذاته مكونًا اإرادويًا
عمل  ودون  وموؤ�س�ساتية  مادية  موارد  دون  ينجح  لن  لكنه 
دوؤوب يهدف اإىل �سياغة عدة مفاهيمية وتاأملية ودون مرافقة 
تكون  بحيث  اأكرث عمومية،  تتمثل يف خطة/اإطار  خارجية، 
هي ال�سامنة مل�رشوعية العملية. ومن هذا املنظور، فاإن م�رشوع 

املوؤ�س�سة يتمركز على اخل�سو�س:

 جانب من تدريب طلبة م�رشوع ».. وتكون قبيا« على اإحياء الدمى.
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• داخل م�رشوع تربوي وا�سح بهذا القدر اأو ذاك، وحا�سل 	
على الإجماع.

• داخل التاريخ و�سمن التمثالت التي يكونها الفاعلون بعني 	
املكان.

• القائمة 	 للو�سعية  الفاعلون  به  يقوم  الذي  التحليل  داخل 
ال�سلطات يف  اإرادة  ولل�سياق الجتماعي وال�سيا�سي ]مثل 
ما[  حد  اإىل  للتغري  املالئم  واملناخ  اجلارية  العمليات  دعم 
ومع  الآباء  مع  ]العالقات  القريب  الجتماعي  وللمحيط 
�سكان احلي[ وللدعم واملقاومات التي ميكن توقع �سدورها 

عن اجلمعيات املهنية اأو عن الإدارة املدر�سية.
• داخل �سعور بال�ستمرارية وال�ستقرار، وهو ما يحيل على 	

بناء هوياتي وعلى ثقافة املوؤ�س�سة.
• داخل عالقات ال�سلطة و�سبكات التوا�سل واأمناط ودرجات 	

التعاون واأ�سلوب الإدارة واتخاذ القرار.

ويجب علينا األ ن�ستغرب اإذا ما علمنا باأن هذه العنا�رش تعقد 
املهمة!

وبنائهم  القيم  عن  واإعالنهم  للو�سعية  و�سفهم  خالل  فمن 
عن  الت�ساوؤل  اإىل  املعنيون  الفاعلون  �سيتو�سل  العمل،  خلطة 
القائمة  الفوارق  وعن  م�ستقبلها  وعن  موؤ�س�ستهم  طبيعة 
الو�سف  عمل  وينطلق  بتقلي�سها.  ت�سمح  التي  والو�سائل 
والتحليل هذا، من التنوع الذي تتعدد فيه ال�سور والقيم بتعدد 
فقط  يلزمنا  ل  وحيد،  م�رشوع  حتقيق  فاإن  هكذا،  الفاعلني. 
اإىل  بالبحث عن القوا�سم امل�سرتكة، بل عن الأ�سباب الداعية 
هذا البحث. وهو ما ي�ستدعي مبا�رشة تو�سيح الروابط املهنية 
احل�سابات  وت�سفية  واأولئك  هوؤلء  جتمع  التي  والوجدانية 
 )non- dit( يقل  مل  ما  عن  والإف�ساح  ال�سفافية  يف  والزيادة 
وحل  اخلفية  والتحالفات  واملناف�سات  ال�سلطة  م�ساكل  وعن 
خمتلف الت�سابكات املرتاكمة على مدى تاريخ املوؤ�س�سة. فبناء 
ي�ستغل  مثلما   ،)Accélérateur( كم�رشع  ي�ستغل  امل�رشوع 
كمحلل للموؤ�س�سة وكتنظيم اجتماعي معقد وكمكان للعمل 

واحلياة وللعالقات.

2-1. هناك ثالثة أبعاد يف حاجة إىل التمفصل
يحتاج م�رشوع املوؤ�س�سة، لبلورة م�سعى �سمويل، اإىل التعامل 

مع ثالثة اأبعاد:

• يتعلق البعد الأول بالقدرة الفردية واجلماعية على الرمتاء يف 	
Develay(،26 وتطوير  ح�سن م�ستقبل غري موؤكد )دوفالي 

روؤى تعمل كمحركات وكبو�سالت يف اللحظات ال�سعبة.
• على 	 املوقعني  هوية  باخل�سو�س  فيهم  الثاين،  البعد  اأما 

امل�رشوع. فم�ساركة املرء يف م�سعى هذا الأخري، معناه قبوله 
داخل  ن�سيطًا  وعن�رشاً   )auteur( وموؤلفًا  فاعاًل  يكون  باأن 

عملية التعاقد مع املوؤ�س�سة والآخرين.

• يتعلم 	 التي  للطريقة  اجلمعي  بالتمثل  الثالث  البعد  ويتعلق 
املعنيني  الفاعلني  اقتناع  بدرجة  واأي�سًا  خاللها  من  النظام 
تطور  يف  يختزل  ل  التنظيمي  التعلم  بكون  جميعهم 
املتفاعلة  للتعلمات  نظامًا  يهم  الأمر  مادام  الأ�سخا�س، 
يف  فعاليته  تتحكم  جمعي  اكت�ساف  ومب�سعى  بينها  فيما 
النتيجة العامة. وقد كتب �سينج يف موؤلفه »املادة التخ�س�سية 
اخلام�سة«،27 اأن الأمر يتعلق بتنظيم ذكي »يطور قدرته على 
بناء م�ستقبله با�ستمرار، لأنه ل يكفي بالن�سبة اإليه، البقاء على 
قيد احلياة. فمعرفة قواعد البقاء اأو التكيف �رشورية، لكن 
البتكار.  على  قدرتنا  يدعم  ن�سيط،  بتعلم  تكملتها  يجب 
ويطور الفاعلون با�ستمرار داخل مثل هذا التنظيم، قدرتهم 
على حتقيق نتائج م�ستهدفة وي�ستعملون كل ما يف و�سعهم، 
كي تنبثق اأمناط جديدة للتفكري ويتم حل امل�سكالت هناك 
با�ستمرار،  النا�س  ويتعلم  م�سرتكة  اأهداف  توجد  حيث 

كيف يتعلمون جمتمعني«.28

الأبعاد  هذه  العتبار  بعني  املوؤ�س�سة  م�رشوع  ياأخذ  وعندما 
البناء اجلماعي  الثالثة ويركز ويعيد الرتكيز دومًا على هدف 
وللتعلم  للتغيري  اأداة  ي�سبح  فاإنه  ولتطورها،  املمار�سات  ملعنى 
الفعال  للتفكري  الفردية  العمليات  بني  يربط  فهو  التنظيمي. 
املهنيني  لن�ساط  كاإطار  ت�ستخدم  التي  اجلماعية  والبناءات 
 30:])Wittorski( وفيتور�سكي   29)Pequenot( ]بيكنو 
يف  اجلماعية  الكفايات  اإنتاج  نالحظ  اأعم،  »ب�سكل 
و�سعيات التغيري التي تدفع الفاعلني اإىل بناء عمليات �سورية 
الأفراد  اأمام و�سعيات ل يجد  للعمل،  )Schèmes( جديدة 
وت�سع  تبلور  التي  التنظيمات  يف  حا�رشة  فهي  لها.  حل  اأي 
ترتكز  ل  بحيث  ]للفاعلني[،  اجلديدة   )dispositifs( العدد 
التعلم  نظرية  وتقر  املوجودة«.31  الو�سائل  تعبئة  منطق  على 
الفردي،  العمل  تعبئتها يف  التي متت  املعارف  باأن  التنظيمي 
حمددة اجتماعيًا وعلى نطاق وا�سع؛ كما توؤكد يف الآن نف�سه، 
املعرفية  التحديدات  هذه  حتول  على  تاأثرياً  للفرد  اأن  على 
من   )surdéterminations cognitives( اجلوانب  املتعددة 
منطلق اأن باإمكان الفعل اإثارة عملية اختبار ومراجعة للبناءات 

املعرفية القائمة.
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التغري، تطوراً خا�سًا بكل  وبالفعل، فنحن ل جند يف �سلب 
واحد فقط، بل تكامل التطورات وا�ستمرارية نظام التفاعالت 
املوؤ�س�سة لكل  الفر�سية  العادات. وهذه هي  التن�سيق بني  اأي 
مينتزبرغ  ملدر�سة  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما  النظام،  يف  تدخل 
 )Palo Alto( اأو مدر�سة بالو األطو )école de Mintzberg(

32.]Nizet et Pichault نيزي وبي�سو[

ويجب من هذا املنظور، حتقيق تطور دون اإحداث قطيعة مع 
طرف  من  املقطوعة«  كتابة  »اإعادة  وراء  فيما  ذاته،  التن�سيق 
كل فاعل. هكذا، فاإن م�رشوع املوؤ�س�سة والهوية اجلماعية التي 
ي�ساهم هذا امل�رشوع يف انبثاقها وحتويلها وتر�سيخها، ميّكنان 
 )Synchrones( املتوافقة  التطورات  من  جمموعة  اإقرار  من 
اأي  العادات،  بني  التن�سيق  على  حتافظ  التي  واملتكاملة 
املمار�سات، عرب حتويلها. ول يعني ذلك اأن م�رشوع املوؤ�س�سة 
يلزم  ما  فغالبا  الفردية؛  التعلمات  بني  تن�سيقًا �رشيحًا  يتطلب 
منطق التبعية املتبادلة ذاته، كل واحد بالتعلم، حتى يتمكن من 

التكيف مع تطور �رشكائه.

2-2. البحث عن التناسق وجتاوزات هذا البحث
ي�سمح م�سعى امل�رشوع بخلق الوعي لدى كل واحد بحدود 
اجلماعي ممكنًا.  التنا�سق  ي�سبح  لكي  بالتنقل  ويلزمه  تنا�سقه، 
لناأخذ مثاًل لأ�ساتذة مكت�سبني للمناهج الن�سيطة والبيداغوجيا 
الفارقية؛ ولن�سلم باأن م�رشوعهم يتحدد يف و�سع عدة منفتحة 
لتدبري تقدم التالميذ بطريقة توافقية اأكرث، وعلى مدى �سنوات 
التالميذ  لعمل  بديل  تنظيم  على  التفاق  ميكن  فكيف  عدة. 

ولتجمعهم ولتقييمهم ومتابعتهم؟

التعليم  ت�سورات  تنوع  الأوىل  املعمقة  املناق�سات  �ستربز 
الرتبية  قابلية  ملبداأ  واحد  كل  ير�سمها  التي  واحلدود  والتعلم 
جانبًا  يحمل  فرد  )فكل   )Principe d’éducabilité(
واملعتقدات  ما(  حد  اإىل  املكبوتة  الهبة  لأيديولوجيا  متميزاً 
ينقلها كل واحد  التي  ما(  اإىل حد  والرومان�سية  )الأ�سطورية 
اأحادية  النموذجيني )اأق�سام  التنظيم وال�سكل املدر�سي  داخل 
اأو  اأو متعددة الأعمار، درجات �سنوية   ،)Classes Mono(
والعالقة  والتعاقد  بال�سلطة  املتعلقة  والروؤى  اإلخ...(  دورية 

البيداغوجية ودور املدر�س داخل الق�سم والتقييم اأو النتقاء.

وتوؤدي الختيارات التي قام بها املدر�سون جماعيًا، اإىل ماآزق 
ل ميكنهم حلها مبجرد الرجوع اإىل اختيار يحظى بالأغلبية. 
ما  الآخر،  منطق  لفهم  جمهود  ببذل  مطالب  واحد  فكل 

التنا�سق داخل  اإدراج  بتعقد وتنوع طرق  الوعي  يجربه على 
املمار�سة. اإن كل فرد يبني التنا�سق الذي يعترب بديهيًا بالن�سبة 
اإليه، بحيث يت�سمن �رشورة منطقية ويبدو متطابقًا مع احل�س 
عندما  تتهاوى  البداهات  اأن  واحلال   .)Bon Sens( ال�سليم 
لبناء  �ساق  عمل  ينبثق  وهنا  الآخرين.  بتنا�سق  تنا�سقه  يواجه 
تنا�سق م�سرتك يعترب �رشوريًا لكي يكون للعمل اجلماعي نتائج 
امل�سعى  فاإن مثل هذا   33،)Midler( اإيجابية، وح�سب ميدلر
بناء  اأجل  من  رفيع،  م�ستوى  من  وكفايات  معارف  يعبئ 
مبواجهة  ي�سمح   )Intercompréhension( متبادل«  »تفاهم 
التعارفات واللتبا�سات احلتمية التي تنتجها كل عملية حتويل 
الأولوية  اإعطاء  ودون  كبرية  توترات  دون  للممار�سات، 

لألعاب ال�سلطة.34

اجلماعي  الكت�ساف  يقرتن  م�سرتك  م�رشوع  كل  ففي 
باكت�ساف تاأملي للفاعلني. وهنا تتنا�سل الأ�سئلة: كيف ميكنني 
حتليل الو�سعية؟ ما هو اجلواب اأو احلل الذي ميكن اأن اأقدمه؟ 
�سيتم  حد  اأي  واإىل  لالآخرين؟  مفيداً  يكون  اأن  ميكن  وكيف 
العرتاف بفائدته؟ وهل يتعني علي اأن اأثق يف ما تقرتحه علّي 

معرفتي اأو معرفة الآخر؟

وح�سب الدينامية القائمة، فاإن هذه الأ�سئلة ميكنها اإما اأن توؤدي 
اإىل مواجهة ثرية بني الآراء، واإما اإىل اإثارة »األعاب ال�سمت« 
على  القطيعة  عنه  تنتج  ت�سعيد  اإىل  واإما   35،]Schon ]�سون 
وقيمه  متثالته  على  يعتمد  واحد  دام كل  ما  احلوار،  م�ستوى 
ال�سخ�سية. فالبع�س يعتقد اأن ممار�سة �سيء من القمع، ت�ساهم 
يف انخراط التالميذ بجد يف عملهم، يف حني يراهن البع�س 
يكمن  احلل  اأن  البع�س  ويرى  انخراطهم.  حرية  على  الآخر 
يف بيداغوجيا امل�رشوع الطموح، باملقابل يدافع البع�س الآخر 
من  وهناك  جيد.  ب�سكل  املهيكلة  امل�سكالت  و�سعيات  عن 
ت�سمية كل  اآخرون  يف�سل  باأهداف مو�سعة، يف حني  يكتفي 
التعلمات امل�ستهدفة بدقة ومعرفة ما يفعلونه بال�سبط. ويعتقد 
البع�س اأن على املتعلم اأن يدرك حدود كفاياته دون الختفاء 
من  ال�سكل  هذا  يرف�س  الآخر  البع�س  لكن  املجموعة،  وراء 
و�سط  الختالفات  هذه  تتجلى  اأن  املمكن  ومن  الفردانية. 
ال�سامل،  نف�سه  الرتبوي  امل�رشوع  داخل  املنخرطني  املدر�سني 
املوؤ�س�سة.  م�رشوع  اأهداف  حول  جميعهم  تفاو�سوا  الذين 
التغري  ثمن  كان  الرا�سخة،  هويته  و�سيد  اأحدهم  فكر  فكلما 
باه�سًا بالن�سبة اإليه. ومع ذلك، فاإن التنا�سق اجلماعي للمواقف 
واملمار�سات يعترب رهانًا رئي�سيًا. لقد �سبق اأن اأكدنا مراراً على 
الأهمية احلا�سمة للتنا�سق الداخلي بني القيم والأفعال، وهو ما 
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ينعك�س على اختيار عدة و�سيغ التعليم والتعلم. وعند متكن 
التالميذ يف هذه احلالة، من اإدراك م�سارهم التكويني بو�سفه 
الأهداف  خمتلف  ربط  با�ستطاعتهم  فاإن  متنا�سقة،  جمموعة 
والكفايات  املعارف  خمتلف  اإدماج  على  والعمل  بينها  فيما 
داخل �سياق تعلمي اأو�سع. فهـم يـدركـون الأهميـة الـرئي�سيـة 
لبعـ�س اأهداف التكوين ومعناها ]وبخا�سة يف جمال الكفايات 
املمتدة )compétences transversales([، لأنهم يرجعون 
اإليها با�ستمرار من خالل الو�سعيات امل�سكالت واملهام التي 
يواجهونها وعرب اللغة امل�سرتكة امل�ساغة من طرف املدر�سني. 
يرومون  اأ�ساتذتهم  اأن  للتالميذ،  بالن�سبة  الوا�سح  ومن 
غايته  تعترب  تعلمي  م�سار  يف  ويرافقونهم  نف�سها،  الأهداف 
م�سرتكة من طرف اجلميع. ومن املمكن حتقيق ذلك، داخل 
من  م�سرتك،  �سلوك  خط  يف  الفاعلني  كل  فيه  ينخرط  نظام 
اأجل تفادي الت�سوي�س على عمليات تعلم التالميذ، الناجت عن 
التناق�سات الداخلية ال�سادرة عن البنيات والفاعلني معًا ]لوي 

37.])Hopkins( 36 وهو بكينز)Louis et Kruse( وكروز

هدفًا  ي�سكل  الكامل  الداخلي  التنا�سق  اأن  فيه،  �سك  ل  ومما 
ال�سلوك  ا�ستحالة  لنا  تبني  اليومية  املمار�سة  اأن  واحلال  مثاليًا؛ 

فال  ذلك،  عن  وف�ساًل  املبداأ.  هذا  وفق  وحلظة،  يوم  كل  يف 
اأحد يرغب يف وجود » تنا�سق كامل«، فالنظام املدر�سي الذي 
التعليم  م�ستوى  على  منطية  وممار�سات  وحيداً  فكراً  يعك�س 
والتعلم والعالقة الرتبوية، �سي�سبه نظامًا منغلقًا جداً و�سارمًا 

وحاماًل بالكاد لإمكانية التغيري.

بالأحرى  ميثل  التنا�سق  عن  البحث  فاإن  املطاف،  اآخر  ويف 
اإىل تو�سيح ما يظل م�سمراً يف  و�سعًا، يدفع هوؤلء واأولئك 
غايتها  بذلك،  ونق�سد  املدر�سية،  باملوؤ�س�سة  الأحيان  غالب 
وقيمتها  ومهمتها  واأهدافها  اجلماعي  وطموحها  وتوجهها 
امل�سرتكة واخالقيتها )اأوبن Obin(38 وثقافتها وكل ما يحفز 
الفاعلني. ويجب اأن ي�ساهم هذا البحث يف تقدم اجلميع بدل 

تقييدهم.

2-3. ليس املشروع أداة للتقييد
اأن  هو  فاملطلوب  ذاته.  يف  غاية  الأف�سل  التنا�سـق  يعترب  ل 
امل�رشوع  »يقت�سي  الفعل:  اإىل  بالنتقال  امل�رشوع  ي�سمح 
ما  حتديد  ثم  الختيار،  وبلورة  الإمكانيات  اكت�ساف  اأوًل، 
نريد وما نقدر عليه واأخرياً ال�رشوع يف الإجناز، اأي النتقال 

 طالبات مدر�سة را�س العامود يف زيارة للبلدة القدمية �سمن م�رشوع »الأحالم بني طلبة القد�س وغزة«.
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بتجاوز  امل�سعى  ي�سمح  اأن  يجب  بالتايل،  الفعل«.39  اإىل 
اأي عمل خم�سو�س.  التي مينع غمو�سها من قيام  العموميات 
اأن  مثاًل،  املدر�سي«  الف�سل  �سد  »ال�رشاع  مل�رشوع  فال ميكن 
يكون حتفيزيًا اإل اإذا ما ترجمت هذه الفكرة العامة والغنية اإىل 
اإجراءات ملمو�سة ب�سكل اأكرب. واحلال، اأن النتقال اإىل الفعل 
والتبا�سات  مرئية  غري  داخلية  تناق�سات  اأمام  الفاعلني  ي�سع 
واإكراهات، مل توؤخذ بعني العتبار من قبل، مثل احلرية املراقبة 
واملوارد املحدودة والإجماع اله�س. وت�ساهم اإرادة النتقال 
اإىل الفعل، يف دفع موؤلفي م�رشوع املوؤ�س�سة، اإىل القيام بفح�س 
واقعي للو�سعية، ما يوؤدي بهم يف الغالب اإىل اإعادة مو�سعة 
الأهداف الطموحة جداً، اأو اإجراء انتقاء داخل العدد التي ل 

ميكن تفعيلها جميعها.

ومن غري امل�ستحب اأي�سًا ال�سعي اإىل الدقة املتناهية. ويف هذا 
الإطار، يجب األ يتم اخللط بني م�رشوع قابل لالإجناز وخطة 
يكون  باأن  مطالب  فامل�رشوع  �سيء.  كل  فيها  يتوقع  عمل 
�رشيحًا مبا فيه الكفاية، لكي ي�سمح بعر�س البنيات وامل�سامني 
يجب  التي  وامل�ساعي  تطويرها  يتعني  التي  واملمار�سات 
يف  امل�رشوع  يتفادى  اأن  يجب  كما  ذلك.  لتحقيق  اتخاذها 
الوقت نف�سه، حتديد خطة اإطار �سيقة و�سارمة جداً، تعرقل 
التفكري  ي�سمح  اأن  الالزم  من  باملقابل،  العمل.  م�سار  تنظيم 
الدائم يف املبادرات القائمة بتطور التمثالت. ويجب مراجعة 
بع�س  عن  القت�ساء،  عند  والتخلي  املعتقدات  من  العديد 
ما  ح�سب  واملمار�سات  البنيات  وترتيب  الأولية  الفر�سيات 

ت�ستدعيه التجربة.

وهذه املرونة هي عبارة عن �سيف ذي حدين. فباإمكانها اأن 
تلغي التنا�سق الأويل اإذا كان حمركها الأول هو ترك كل واحد 
يفعل ما يقتنع به. وباإمكانها الزيادة يف دقة وتنا�سق امل�رشوع، 
اإذا كانت ناجتة عن حتليل �سارم ملقاومات الواقع. واملهم هنا، 
هو تر�سيخ اإطار قار ومرجعية م�سرتكة حتمي من الت�ستت ومن 
الن�ساط املبالغ فيه واملتعب. ويف الآن نف�سه يجب اأن يحافظ 
امل�رشوع على حيويته واأل ي�سبح ال�سعي وراء املنهج هاج�سًا 
جماعيًا وكذلك األ ي�ستعمل من اأجل ال�ستيالء على ال�سلطة. 
وبرينو  هرامني  اأحيانًا  الفاعلني  يواجه  امل�رشوع  كان  فاإذا 
اإخال�سه  يف  يبالغ  فالأنه   40،)Haramein et Perrenoud(
للمقا�سد الأوىل؛ غري اأن هذا الإخال�س غالبًا ما يتج�سد يف 

.)Sur moi(سارم ي�ستغل مثل اأنا اأعلى� )Leader( قائد

 Huberman et Guther( تورلر  بني هوبرمان وغاتر  وقد 

Thurler(،41 �سمن درا�ستهما حول نقل معطيات البحث 
عندما  تتزايد  ال�ستغال  فعالية  اأن  كيف  املمار�سة،  اإىل 
والت�سور  الإطار  ويف  �ساملة.  اإ�سرتاتيجية  الفاعلون  يتبنى 
 Hargreaves et( وهوبكينز  هارغريف  اقرتح  نف�سه، 
التخطيط  مبداأ  وفق  امل�رشوع  يعمل  اأن   42،)Hopkins
يف  الفعل  اإ�سرتاتيجية  تقوية  هو  لي�س  هنا  فاملهم  التطوري. 
تطور  ترتيبها بح�سب  العك�س هو  بل على  تفا�سيلها،  اأدق 
ويتمثل  نف�سها،  الأهداف  وحتى  والتمثالت  الو�سعيات 
للفكر  املنظمة  املبادئ  بع�س  و�سع  يف  هنا  الأ�سا�سي  الأمر 
ي�سغل  لكي  الفاعلني  اإبداعية  يف  ذلك  بعد  والثقة  وللعمل 
املقا�سد  وبني  والو�سائل  الغايات  بني  احلتمي  الديالكتيك 
عن   )Meirieu( مرييو  دافع  اخل�سو�س،  وبهذا  والنتائج. 
اأوًل، وقبل  اأن على البيداغوجيا العمل  الفكرة التي مفادها 
وبذل  ملئه  من  الآخر  يتمكن  ف�ساء  »خلق  على  �سيء،  كل 
اجلميع،  متناول  ويف  حراً  الف�ساء  هذا  يكون  لكي  جمهود 
والتوفر على الأدوات التي ت�سمح بتملكه والنت�سار بداخله 

والنطالق منه ملالقاة الآخرين«.43

ويجب على تدبري امل�رشوع احلي اأن يخلق مثل هذا الف�ساء. 
وهذه من مهام القادة؛ لكن �ست�سري الأمور ب�سكل اأف�سل اإذا 
ما تقا�سم اجلميع نوعًا من احلكمة الرباجماتية ومنح كل واحد 
لالآخر وللجميع، احلق يف التطور دون اأن يعترب ذلك تناق�سًا 
اأو تنازًل اأو نوعًا من النتهازية. فالإ�سرتاتيجية املقبولة تتمثل 
اأي�سًا يف الإقرار فوريًا باأنه ل يوجد م�رشوع يف ماأمن تام من 
الإخال�س  بني  �سيقًا  يظل  امل�سلك  لأن  النحرافات،  هذه 

.)Laxisme( املهوو�س والتماطل

2-4. يف منتصف الطريق بني الواقعية واليوتوبيـا
كانت  كلما  اأوفر،  املوؤ�س�سة  م�رشوع  جناح  حظوظ  �ستكون 
من  لي�س  اأخرى،  وب�سيغة  »واقعية«.  املحددة  الأهداف 
ول  الو�سائل  مع  طموحاته  تتالءم  ل  م�رشوع  ت�سور  املفيد 
�سذاجة  الأكرث  التيهان  وراء  ففيما  املتوفرة.  الكفاءات  مع 
امل�رشوع،  لإف�سال  دقيقة  طرق  توجد  ولل�سعارات،  للمثالية 
 )Dörner( دورنر  اأقر  وقد  تعقده.  اإىل  النتباه  عدم  ب�سبب 
اأف�سل امل�ساريع ف�سلت  اأن  يف موؤلفه »منطق الف�سل«،44 كيف 
لأن الفاعلني مل يفكروا يف النتائج املرتتبة عن اأعمالهم، حتى 
النهاية، ومل يتوفروا على حتليل خمتلف التفاعالت والرهانات 
مبا يكفي من العناية، ومل يتعرفوا اأي�سًا على ما ي�سهل العملية 
خمتلف  حاجيات  يدرجوا  ومل  ي�سبطوا  مل  كما  يعرقلها،  وما 
الإ�سرتاتيجيات  يبحثوا عن  �سياقها، ومل  امل�ساركني، بح�سب 
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الأكرث مالءمة.

�سيء،  كل  فهم  يف  فالرغبة  عقبتني.  اجتياز  يتعني  اأي�سًا  وهنا 
جهة  من  العمل.  ت�سل  اأن  ميكن  خطوة،  باأول  القيام  قبل 
اإفراغ امل�رشوع من اإحدى  اأي�سًا، عدم  اأخرى، فاإنه من املهم 
لتحدٍّ  الفاعلني  مواجهة  يف  واملتمثلة  الأ�سا�سية،  دللته 
حقيقي، يجربهم على تعبئة اأو تنمية الكفايات -املفهومية اأو 
التطبيقية– ال�رشورية لتجاوز العوائق. وعلى افرتا�س اأن خبرياً 
متكن من اإ�سداء امل�سورة ملوؤ�س�سة كي تت�سح لها خمتلف جوانب 
امل�رشوع –وهو ما ل ي�سكل جمازفة يف حالة العلوم الإن�سانية– 
فتاأكيد �رشية امل�رشوع والر�سى يتمثالن يف مواجهة امل�سكالت 

وجتاوزها.

فبني الفكر »ال�سحري« وهو�س التحكم يف كل �سيء م�سبقًا 
من  امل�رشوع  يتمكن  ولكي  و�سط.  حد  عن  البحث  يجب 
»التميز« وامل�ساهمة يف تقدم هوؤلء واأولئك وتعديل تعلمات 
التالميذ ن�سبيًا، يتعني اإدراجه �سمن »منطقة قريبة من تطور« 
ولوج  با�ستطاعته  يكون  بحيث  املعنيني،  الرئي�سيني  الفاعلني 
فيجوت�سكي  من  امل�ستعار  املفهوم  وهذا  وعيهم.  جمالت 
الأ�سغال  ويف  الديداكتيك  يف  وامل�ستعمل   45)Vygotsky(
التي  التطورات  على  يحيل  والتعلم،  التعليم  عمليات  حول 
على  توفرها  وعدم  اكتمالها  عدم  من  الرغم  على  ميكنها، 
هذه  فتحديد  وم�ساعدة.  مالئمة  بيئة  بلوغ  �سمانات، 
اأن  ميكن  التي  التحديات  ملعرفة  �رشوريًا  يعترب  »املنطقة« 
يواجهها الفاعلون داخل املوؤ�س�سة، لي�س فقط من اأجل بلورة 
بالو�سعية،  خا�سة  ملعارف  منتجة  وفردية،  م�سبوطة  حلول 
اجلماعية،  الهويات  م�ستوى  على  حتولت  لتحقيق  اأي�سًا  بل 
معارف  وا�ستعمال  الإنتاج  واإعادة  الرتاكم  بتنظيم  ت�سمح 

جديدة خالل مدة العمل.

وهذه م�ساألة حمرجة، وبخا�سة اإذا ما كان من غري املمكن ت�سور 
ف�سائل م�رشوع املوؤ�س�سة، ك�سكل جديد لتنظيم العمل مرتكز 
العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  دون  وتعاونية،  �سمولية  مقاربة  على 
تاأثريات عقود من ثقافة الفردانية وتنظيم العمل املقنن ب�سكل 
الأ�سكال  تاأثريات  اأن  واحلال،  اجلمعية.  الذاكرة  على  كبري، 
ال�سابقة  الأ�سكال  مع  باملقارنة  ن�سبية  تظل  للتنظيم،  اجلديدة 
عليها. واإذا كان من املالئم مثاًل، تعبئة موؤ�س�سة لإدراج �سيغة 
تنقيط،  ودون  اأكرث  تكوينية  تكون  التالميذ،  لتقييم  اأخرى 
التقييم  عملية  يف  التحكم  من  متكنوا  املدر�سني  لأن  فذلك 
فاإن  اأخرى،  وب�سيغة  �سلبياته.  على  باحلكم  ي�سمح  ب�سكل 

الكفايات املهنية التي ت�سمن مالحظة وتدبري تطور التالميذ، 
وو�سائل  واأدوات  املمار�سات  داخل  كاٍف  ب�سكل  مرت�سخة 
ل  النقط[  ]اأي  ال�ستقرار  عن�رش  غياب  فاإن  وبذلك  التدبري؛ 

يوؤدي اإىل خلل تنظيمي مهم، على املدى الق�سري.

املوؤ�س�سة،  م�رشوع  مو�سوع  حول  النقا�سات  اأبرز  ومن 
حتقيق  اإىل  )ويهدف  الأمد  الطويل  امل�رشوع  بني  النقا�س  جند 
حتولت عميقة على م�ستوى البنيات واملمار�سات( وامل�رشوع 
التي  املعارف  تفرد  املوؤقتة  خا�سيته  ترتجم  )الذي  املن�سبط 
التالية:  الأ�سئلة  يف  النقا�س  هذا  ويتلخ�س  تطويرها(.  يجب 
تكون  بحيث  املهنية  الكفايات  تنمية  امل�ساريع  ت�سمن  هل 
تاأثرياتها م�ستدمية ب�سكل كاٍف؟ وهل تاأ�س�ست امل�ساريع على 
تقييم دقيق وكاٍف، لوجاهة ممار�ساتها القائمة ومكنت بالتايل 

من حتقيق قيمة م�سافة؟

اإذا كان تقدير هذه الإمكانيات غري كاٍف، مبعنى اأنه كان مبالغًا 
ي�ستفيد  األ  املحتمل  فاإنه من  املطلوب،  امل�ستوى  اأو دون  فيه 
الو�سعية  داخل  املعارف–  بناء  م�ستوى  –على  املتعلم  منه 
التي يواجهها. فاإما اأن التحدي مبالغ فيه وغري قابل لالإجناز، 
الكفايات  على  ول  الو�سائل  على  يتوفر  ل  املتعلم  هذا  لأن 
ملواجهته؛ واإما اأنه غري موجود، لأن املتعلم املعني يعرف كل 
�سيء م�سبقًا. ويف احلالة الثانية، �سي�سعر بامللل وب�سياع الوقت 
ففي  الأمر،  كان  وكيفما  املهمة.  يف  ينخرط  ول  و�سيتهاون 
احلالتني معًا، يح�سل نوع من عدم الهتمام وامللل وال�سعور 

بعدم الرتياح.

بناء  اإىل  يهدف  املوؤ�س�سة  م�رشوع  باأن  نفرت�س  اأن  وميكننا 
الأ�سخا�س  من  ملجموعة  بالن�سبة  معقدة  تعلمية  و�سعية 
ما  اإل  امل�سرتكة،  الأمور  من  لهم  ولي�س  اختيارهم،  يتم  مل 
بخ�سو�س  القليل  ال�ساأن  اأي  نف�سها،  املهنة  مبمار�سة  يتعلق 
والعالقات  واملعتقدات  القيم  حتتل  حيث  الإن�ساين،  ال�ساأن 
وا�سعة.  م�ساحة   )Subjectivité( الذاتية  اأي  والوجدان، 
فلكي تكون هذه الو�سعية التعليمية حاملة للمعنى، يجب اأن 
يكون التغري املرتقب قريبًا مبا فيه الكفاية، من اهتماماتهم واأن 
ي�سعرهم يف الوقت نف�سه، باأن هناك قطيعة مع الرتابة. ومبعنى 
و«التقدم«  الدميقراطية،  زاوية  من  فيه  التفكري  يجب  اآخر، 
فاإن  املنظور،  هذا  ومن  املعنيني.  الفاعلني  كل  ي�سمل  الذي 
امل�ساريع التي تف�سل حتويل املمار�سات، يتم ت�سورها ب�سكل 
مع  اجلماعي،  الطموح«  »م�ستوى  من  الدائم  بالرفع  ي�سمح 

عدم املبالغة يف تقدير الإمكانيات على املدى الق�سري.
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القابلة  املؤسسات  مشاريع  منطق  أشكال   .5-2
للمالحــظة

 Rogavas( �سوفو  ورغوفا�س   )Chauveau( �سوفو  اآثار 
مناطق  داخل  للموؤ�س�سات  درا�ستهما  يف   46،)Chauveau
العمليات  من  �سل�سلة   ،)ZEP( بالأولوية  حتظى  التي  الرتبية 
امل�رشوع،  م�ستقبل  اأجل  من  العمل  منطق  لأ�سكال  املحددة 
واإمكانيات  والنتائج  الفاعلني  وب�سلوك  بخ�سائ�سه  واملتعلقة 
كونها  التي  اجلماعية  الهوية  واأخرياً  امل�سعى،  عن  النحراف 
هذا  حمدودية  على  نوؤكد  اأخرى،  ومرة  املعنيون.  الفاعلون 
النوع من الت�سنيف الذي ل ي�سمح بو�سف كل التنويعات التي 
واملحلي  التنظيمي  ال�سياق  بح�سب  املوؤ�س�سة،  م�ساريع  متثلها 
وحاجيات الفاعلني والو�سع ال�ستعجايل املطلوب للتغيري ... 
اأثرناها  التي  العمل  منطق  اأ�سكال  فاإن  جتربتنا،  وح�سب  اإلخ. 
للمالحظة  مهمة  اأداة  يقدم  ت�سنيفها  اأن  كما  موجودة،  هنا 
الأ�سكال  هذه  متايز  اأ�سفله،  اجلدول  و�سيو�سح  والتحليل. 
املالحظة داخل مناطق الرتبية التي حتظى بالأولوية، والتي ميكن 
و�سو�سيو-تربوية  ومرتددة  واإ�سرتاتيجية  ن�سيطة  اإىل  ت�سنيفها 
من  اآثاراً  موؤ�س�سة،  م�رشوع  كل  يف  وجند  حتويلية.  اأو  واأمينة 
اأحد هذه الت�سنيفات. هكذا، ل ميكن لأي م�رشوع اأن يتجنب 
النظام  تر�سيخ  عن  البحث  العك�س،  اأو  التنقل  يف  ال�سقوط 
القائم. وقد يحدث داخل امل�رشوع املهياأ ب�سكل جيد ووا�سح 
للم�ساعي  التخطيط  على  ومتعودة  مرتوية  فرقة  طرف  من 
اجلماعية، اأن تن�ساق هيئة التدري�س اأحيانًا، مع الرغبة يف القيام 
كما  الق�سري،  املدى  يف  نتائج  على  احل�سول  اأو  »مثري«  بعمل 
ميكنها �سد بع�س الثغرات ال�سارخة، عرب البحث عن دعم قوي 
التي  الإجراءات  واتخاذ  لالآباء  امللحة  للمطالب  وال�ستجابة 
لل�سلوكات العنيفة لبع�س التالميذ. وغالبًا ما  ت�سع موؤقتًا حداً 
يرتدد العمل الرتبوي بني ال�ستثمار على املدى الطويل املتميز 

جمهود،  لكل  املعززة  الفورية  والنتائج  و�سوحه  وعدم  بعقمه 
املنطق  يبدو  اأن  املوؤقت. هكذا، ميكن  طابعها  من  الرغم  على 
يف  �سي�ساهم  الذي  الوحيد  هو  احلالت،  بع�س  يف  »الأمني« 
ي�سبح  وعندما  جمددة.  اأعمال  لت�سور  ال�رشوري  الهدوء  خلق 
هو املربر الوحيد، فاإنه قد ي�سجن كاًل من املدر�سني والتالميذ 
داخل تعاي�س �سلمي، ل يوجد به نزاع ول نقا�س؛ وبالتايل فاإنه 
�سيدعم فكرة التبعية. لهذا، يجب اأحيانًا »اإر�ساء النف�س« عرب 
لكي  –واأي�سًا  الذات  لإقناع  الن�ساط،  من  نوع  يف  النخراط 
غري  تتحرك.  الأمور  وباأن  اأحياء  باأننا  ال�رشكاء–  يدرك خمتلف 
الفعل مهيمنًا  اأن امل�سكل يطفو من جديد عندما ي�سبح منطق 

ويتغلب على الإجناز املرتوي للم�رشوع.

بعد  املذكور،  كتابهما  يف  �سوفو  ورغوفا�س  �سوفو  اأكد  وقد 
مالحظتهم للتجارب التي اأجنزت رفقة جمموعة »�سعبة« من 
التالميذ، على اأن »املناخ اجليد« والتعليم »املجدد« ل يبدوان 
لقيام مدر�سة �سعبية فعالة. فما  يف حد ذاتهما، مبثابة عاملني 
يوؤدي اإىل النجاح بالن�سبة لالأطفال »يف و�سعية �سعبة«، هو 
ارتباط هذين العاملني مب�ستوى عاٍل من املتطلبات البيداغوجية، 
الديداكتيكية  والإجراءات  املعرفية  الأهداف  على  وبالرتكيز 
اأو  ا�ستقرار  اأن  كما  الخ.   ... ومهتمة  قوية  اإدارة  ووجود 
ل   ،)moteur( »حمرك«  مدير  وح�سور  املدر�سني  جتربة 
يوؤدي مبا�رشة اإىل جناح اأكرب لدى هوؤلء التالميذ. فمن الالزم 
الإيجابية يف جمال  املنتظرات  مثل  اأخرى،  مبعطيات  ربطهما 
للدرا�سة  فعاًل  الكايف  املدر�سي واملناخ اجليد والزمن  النجاح 
الرتبوي، فوجوده  الفريق  اأي�سًا على  ينطبق  والتعلم. وهو ما 
لي�س �سمانة لقيام فعالية بيداغوجية اأكرب باملدر�سة؛ وكل �سيء 
يتعلق بالطريقة التي يتعامل بها الفريق مع املكونات الأخرى 

للفعالية املذكورة.47

 طلبة مدر�سة �سيلة احلارثية يف يوم مفتوح لعر�س م�رشوعهم »�سيلة احلارثية بني املا�سي والواقع واخليال«.



96

وع
شر

مل
رب ا

م ع
عل

الت

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

منطق الفعل داخل املوؤ�س�سات وم�ستقبل امل�رشوع

م�ستقبل امل�رشوع

منطـق الفعل

هوية جماعيةنتائج وانحرافات�سلوك الفاعلنيخ�سائ�ص امل�رشوع

ن�ساط مبالغ فيه وت�سور م�رشوع "دليل" اآيلمنطق ن�سيط
امل�سـروع من اأجل امل�سـروع 

فقـط.

"ذر الرماد يف العيون" 
و"تنقـالت".

فريق "مهتم بكل 
�سـيء"

حتليل واإعادة حتديـــد منطق اإ�سرتاتيجي
الأدوار والتفوي�سـات ]حقل 
الكفاية[ داخـــل خمتلف فرق 

الفاعلني، مع تق�سيم للعمل

البحـــث عـــن العرتاف 
وتو�سيع حقول الكفاية.

يتغلـب التنظيم البريوقراطي 
–على الرغـم من حت�سني 

مظهره- علـى التنا�سق 
البيداغوجي.

فـــرق "املدربني"

الرتكيز على �سلبيات وعجز منطق النق�سـان
ونق�س التالميذ اأو الآباء، 

�سواء اأكان ذلــك حقيقيـــًا اأم 
مفرت�سًا.

تعطى الأولويــــــة 
"للرتقيع" )م�ساعدة ودعم 

وا�ستـــدراك( وتكوين فــرق 
لهذا الغر�س.

ي�سبح الف�ساء الرتبوي مكانًا 
لال�ستدراك، اأكثـر من كونه 

مكانا للبنــــاء.

فريق "م�ساعدة 
املعوقيــن"

منطق �سو�سيو–
تــربوي

توجــــد التن�سئــــــــة 
الجتماعية واملدر�سة يف 

املركز "كمكــان للحيـــــاة".

الرتكيز علــــــــى خمتلف 
اأ�سنـــاف التن�سيط: عرو�س، 

�سحيفة ... اإلخ.

ت�سبح املوؤ�س�سة مكانًا من 
اأمكنة الرتفيه عن النف�س.

فريـــــــــــــق 
"املن�سطيــــن 
الثقافييـــــــن"

الرتكيز على العنف يف منطق اأمني
املدر�سة ويف احلـــي.

الهــــدف الأول هو "تهدئة" 
اأو "توجيه" التالميـــذ 

ل�ستباق اأو احلد من 
ال�سلوكات ال�سعبــة.

متيل املدر�ســـــة اإلــى التحول 
اإىل بنية لإقرار الأمن اأو 

اإىل نـــــــادي للحماية من 
النحرافات الجتماعيــــــة.

فريق "املربني 
املتخ�س�سني"

الرتكيـــــــز علــــــى منطق حتويلي 
القرارات وامل�سكالت 
وتو�سيــع الكفايــات 

املهنيـــة48

يركز امل�ســـــروع 
على التو�سيع الدائم 

لالإ�سرتاتيجيـات البيداغوجية 
الفعالة.

ت�سبح املدر�سة مكانـــًا 
لالكت�ســـاف اجلماعــي 

وللتعلمات اجلماعية.

فريــــــــــــق 
"املمار�سيـن 

والباحثيـــــن 
املتاأمليـــــن"

مقتب�س من طرف غاتر تورلر، عن �سوفو ورغوفا�س �سوفو، مرجع مذكور.

ومما ل �سك فيه اأن تعدد امل�ساريع �ساهم ب�سكل كبري يف تطور 
طريقة العمل اجلماعي داخل املدار�س. فقد دعم النفتاح على 
املدينة وعلى خمتلف ال�رشكاء والأن�سطة والتعاقدات بني املدر�سة 
م�ساريع  بربوز  و�سمح  اجلماعية  الت�سكيالت  و�سجع  واحلي 
متنوعة  مطاعم  اأوبرا،  )عرو�س،  جداً  طموحة  بيداغوجية 
اأ�سبح  ف�ساعداً،  الآن  ومن  الخ(.   ... اأدبية  مقاه  الثقافات، 
املمار�سات  ملختلف  م�ساركًا  اجتماعي،  ك�سكل  امل�رشوع 
املتميزة. طبعًا، فاإن هناك جمازفة يف حتول هذه املمار�سات اإىل 
م�رشوع موؤ�س�سة. فقد انبثقت هذه املمار�سات من فكرة تطوير 
للتالميذ.  ال�ساملة  والرتبية  التعلمات  خلدمة  والعدد  البنيات 
ومن هذا املنظور، طور فريني )Freinet( الن�س احلر واملطبعة 
اليوم،  جتري  املمار�سات  هذه  اأ�سبحت  ومثلما  واملرا�سلة. 
با�ستطاعة  فاإن  اجلديدة، كذلك  البيداغوجيات  �سياق  خارج 
دون  تنمو  اأن  املوؤ�س�سة  م�رشوع  بفكرة  املرتبطة  املمار�سات 

]دوبي  املتزايدة  الفعالية  ويف  التحويل  يف  بالرغبة  ربطها 
)Dubet(49 ومرتو�سيلي )Martucelli([.50 فباإمكان م�سعى 
امل�رشوع املنف�سل عن التحليل ال�سارم للعالقات بني الغايات 
فكرية  وم�ساهمات  اأقل،  تعليمًا  بالفعل  ينتج  اأن  والو�سائل، 
اأقل، وم�ساعدات منهجية واأن�سطة معرفية وكفايات  وثقافية 
يف  وطموحات  املدر�سني  جهة  من  بيداغوجية  وطموحات 

جمال التعلمات من جهة التالميذ اأقل اأي�سًا.

املدار�س  املو�سة وبهرجة بع�س  تاأثريات  ال�سعب تاليف  ومن 
املدار�س والعمليات  اإبراز م�ساريعها والتناف�س بني  تريد  التي 
الدعائية لبع�س روؤ�ساء املوؤ�س�سات. فالتوفر على م�رشوع معناه 
اأي  اأن ي�سمن ذلك  اأن تكون »مو�سوًل« )Branché( دون 
تغيري يف املمار�سات، ول اأي تاأثري يف التكوين. لهذا ال�سبب، 
يتعني ربط خطوات امل�رشوع بتقييم داخلي، ي�سمح بالتحقق 
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بدقة من التنا�سق بني الأهداف املنتظرة والأعمال التي مت القيام 
بها، ما يجعل هذه العملية موؤ�س�سة على املراحل الأربع التالية: 
حتديد الأهداف ومعايري النجاح، �سبط املعطيات، حتليل هذه 
املعطيات، تاأويل النتائج والتخطيط للعمليات التنظيمية )غاتر 
العملية،  نهاية  عند  النتائج  ت�سجيل  املمكن  ومن  تورلر(.51 
ولالآباء  املدر�سية  لل�سلطات  يقدم  الن�ساط،  حول  تقرير  يف 
يتمثل  م�ستوى،  اأعلى  ففي  املهتمة.  الأخرى  ولالأطراف 
الرهان يف جعل هيئة التدري�س جميعها باملدر�سة، منخرطة يف 
عملية تطور وتعلم مرن ويف التحويل التدريجي للموؤ�س�سة اإىل 
 Excellence( البيداغوجي  وللتمييز  الذهني  للن�ساط  منطقة 
 )Bayne- Jardine et بني جاردين وهويل[ )Pédagogique
)Holly[،52 بحيث ت�سبح اأغلبية الفاعلني معنية داخل م�سعى 
تعاوين للك�سف وللبناء املفهومي. ويفرت�س ذلك، وجود قلة 
من الأفراد املقتنعني، الذين يتمكنون تدريجيًا من ا�ستقطاب 

زمالئهم.

األغلبية  انخراط  إىل  األوىل  الشرارة  من   .3  
باستمرار

يف  اإل  التدري�س  هيئة  جمموع  من  املوؤ�س�سة  م�رشوع  ينبثق  ل 
ت�سكل  اأن  يجب  الأمر،  هذا  يح�سل  فلكي  نادرة.  حالت 
اجلماعية  بهويته  متميزاً  تربويًا  فريقًا  م�سبقًا،  الهيئة  هذه 
امل�سرتك  والقتناع  والت�ساور  التعاون  وبثقافة  املتما�سكة 
تكوين  ل�سمان  م�رشوع،  على  بالتوفر  مطالبة  املوؤ�س�سة  باأن 
انبثقتا  امل�رشوع  وثقافة  التعاون  ثقافة  ولأن  لتالمذتها.  جيد 
بالكاد من داخل اأغلب املوؤ�س�سات املدر�سية، فاإن غالبية هذه 
امل�ساريع ل تتفتح اإل يف عقول بع�س الأ�سخا�س، مثل القادة 
غري النظاميني )Leaders informels( والفرق التي ت�سكلت 
على  ينطبق  ما  وهو  الفكرة.  بهذه  املقتنع  املوؤ�س�سة،  ورئي�س 
امل�ساريع »التلقائية« واأي�سًا على امل�ساريع »املطلوبة« يف اإطار 
طلب عرو�س53 �سادر عن ال�سلطات املدر�سية؛ مع العلم اأن 
ي�ستدعي كل م�رشوع ب�سكل علني، على  الثاين  هذا الإجراء 
من  جمموعة  اإىل  امل�رشوع  م�سدر  ويعود  كاإمكانية.  الأقل 
على  التوفر  املوؤ�س�سة  م�سلحة  من  اأن  يرون  الذين  الفاعلني 
م�رشوع، وياأخذون املبادرة لن�رش الفكرة وال�رشوع يف عملية 
ويف  ما.  مبعنى  ال�سلطة  من  �سكل  ممار�سة  وبالتايل  دينامية، 
امل�رشوع  م�سدر  التنظيمات  بع�س  ترتك  ل  اأخرى،  قطاعات 
متعاونني  من  مكونة  جمموعة  ت�سكل  فهي  لل�سدفة،  عر�سة 
ذوي خيال خ�سب وملتزمني، بحيث ي�ستغلون مثل »خمازن 

.)Think-thank( »لالأفكار

هذه  مثل  خلق  يف  يتمثل  ل  امل�سكل  فاإن  الواقع،  ويف 
معًا،  احلالتني  ففي  بانبثاقها.  ال�سماح  يف  ول  املجموعات 
البع�س  تتحدد امل�ساألة يف معرفة كيفية النتقال من مبادرات 
اإىل اإجماع مو�سع قدر الإمكان، حول مبداأ م�رشوع املوؤ�س�سة 
اإثارة  وحمتواه وتوجهاته. وجتد موؤ�س�سات عديدة �سعوبة يف 
اهتمام جزء من مدر�سيها، بالفكرة التي مفادها اأن باإمكانهم 

اأن يكونوا معنيني مب�رشوع املوؤ�س�سة.

عندما  �ستزداد  ال�سعوبات  فاإن  العتبة،  هذه  جتاوز  مت  ما  واإذا 
ي�رشع يف حتديد التغريات التي يتعني اإدراجها ب�سكل ملمو�س، 
على م�ستوى املمار�سات اليومية، ويف التفاو�س حول تق�سيم 
جديد للعمل وتوزيع وظائف ومهام جديدة اأو بكل ب�ساطة، 
�سياغة امل�رشوع كتابيًا وتوقيعه. وهي مرحلة �رشورية لتربير 
بع�س  على  احل�سول  اأو  الإدارة  من  اإ�سافية  موارد  طلب 

احلريات اإزاء الربامج والتقييم ... الخ.

»م�رشوع  يف  الأغلبية  انخراط  فيها  يتم  التي  الفرتة  وخــالل 
اأ�سابيع  امل�رشوع« )projet du projet( -واملمتدة من ب�سعة 
اإىل �سنة اأو �سنتني اأحيانًا- تربز اعرتا�سات وموؤاخذات وا�ستيالء 
ال�سلطة وحتالفات وانزياحات ل عالقة لها بامل�سمون.  على 
املوؤ�س�سة، هو  اأجل م�رشوع  من  املبادرين  يواجه  �سيء  واأ�سواأ 
دون �سك الالمبالة العامة التي ت�ستقبل اقرتاحاتهم يف بع�س 
املوؤ�س�سات. ومع ذلك، فاإن املعار�سة العنيفة نف�سها، تعرب عن 
نوع من الهتمام وامليل اإىل امل�ساركة يف اللعبة �رشيطة حتويل 

توجهات امل�رشوع.

ال�سامتة  الأغلبية  م�ساعر  تاأويل  هو  الأ�سعب  الأمر  اإن 
وتف�سري منتظرات ومتطلبات كل اأولئك الذين ي�سنفون عادة 
انخراط  البحث عن  يوؤدي  اأن  املحتمل  »كمحايدين«. ومن 
ف�سل  اإىل  باملوؤ�س�سة،  املدر�سني  من   %  99 حلوايل  حما�سي 
ن�سيطة،  باأقلية  عمومًا  النطالق  يتم  الواقع،  ففي  امل�رشوع. 
تتبنى  باأنها  توحي  بل  العملية،  �سري  تعرقل  فال  الأغلبية  اأما 
املحت�سم،  النخراط  هذا  من  ينتظر  اأحد  ل  لكن  الأهداف؛ 
التزاما بتغيري طرق الوجود والتفكري والفعل بالن�سبة للجميع 
داخل املوؤ�س�سة. ويعلم املبادرون اليقظون اأن الأمر مل يح�سم 
ينت�رش  اأن  الأحوال،  اأف�سل  يف  ميكن،  امل�رشوع  واأن  نهائيًا، 
�سعرت  ما  اإذا  يحارب  اأن  اأي�سًا  املمكن  من  لكن  بهدوء، 
الأغلبية التي �ساندته بفتور، باأنها من�ساقة تدريجيًا يف حركة، 
تاأثريات  الفاعلون من �ساأن  تتجاوز م�ساحلها. فغالبًا ما يقلل 
املتولدة داخل  الدينامية  مناأى عن  اأنهم يف  النظام ويعتقدون 



98

وع
شر

مل
رب ا

م ع
عل

الت

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

تزعجوين  ل  لكن  تفعلون،  اأترككم  »اإنني  قبيل  من  تعاقد 
باملقابل«. ورغم اأن املنا�سلني احلاملني للم�رشوع، يحرتمون 
ا�ستقطاب  نحو  »الطبيعي  ميلهم  –�سد  ال�سمني  التعاقد  هذا 
املنخرطني )proselytisme( – فاإن من املمكن اأن يكون هذا 
الهدوء جمرد خدعة، لأن م�سعى امل�رشوع يغري منتظرات خمتلف 
الفاعلني وامل�ساركني، من مدر�سني واآباء و�سلطات وتالميذ؛ 
بني  املقارنات  ويغني  جديدة  و�سلوكات  اآماًل  يخلق  وهو 
الثقافة  يحول  فهو  وباخت�سار،  املنخرطني؛  وغري  املنخرطني 

وقواعد اللعبة.

قابل  املوؤ�س�سة  م�رشوع  يف  النخراط  فاإن  اأخرى،  جهة  من 
للمراجعة، كما اأن املجموعة املنخرطة، يعاد ت�سكيلها بحيث 
واأي�سًا ح�سب  الداخلية  الديناميات  تتقل�س ح�سب  اأو  تت�سع 
الظروف. فمن املمكن اأن تقدم �رشاعات اجتماعية ل عالقة 
توؤدي  اأنها  اأو  الأخري  لهذا  اأكرب  املوؤ�س�سة، دعمًا  لها مب�رشوع 
عندما  مثاًل  يحدث  ما  وهو  عنه،  التخلي  اإىل  العك�س،  على 
يف�رش النخراط يف م�رشوع معني، كانخراط يف �سيا�سة تربوية 

تواجهها النقابات.

ما هي اإذن العوامل املحددة لالنخراط؟ لقد حددها اإيربارن 
)Iribarne(54 بال�سيغ اجلدلية لالنخراط واملعار�سة، وبالتايل 
خمتلف  و�سيهتم  العمل.  يف  والتفاين  ال�رشف  ملفهوم  كنتيجة 
م�رشوع  اإىل  اخل�سوع  مييز  ما  بكل  خا�س،  ب�سكل  الفاعلني 
مت  لواجب  النبيلة  املمار�سة  املبادرون[ عن  كان  ]كيفما  الغري 
اإجنازه بحرية. ومن هذا املنظور، فاإن النخراط يتعلق ب�سكل 
من خاللها،  الأوىل  املفاو�سات  التي متكنت  بالطريقة  كبري، 
املوؤ�س�س على  الإدماج »ال�رشيف«  تاأخذ بعني العتبار  اأن  من 

العرتاف بحقوق ومبادرات كل واحد.

ب�سكل  يتم  النخراط  فاإن   55،)Giraud( جريو  وح�سب 
يتم  مما  اأكرث  القرب،  عالقات  وب�سبب  بح�سب  اأكرب، 
ووترية  فورية  اأن  ذلك  ذاته.  امل�رشوع  وب�سبب  بح�سب 
الروابط ال�سخ�سية املتبادلة )interpersonnels( املتولدة عن 
النخراط، متنحه قيمة الت�سارك واملعنى. ومما ل �سك فيه، اأن 
منع�سي امل�رشوع ينجحون يف اإطار احلوار، يف التعبري ب�سكل 
اأف�سل عن قيمهم وا�ستقطاب الآخرين عرب احلجاج واعتماد 
ال�سحنة العاطفية. ول ميكن لهذا النخراط اأن يتحقق اإل اإذا 
ما عاين املتخاطبون بقاء مكت�سباتهم، اأو انفتاح منافذ اأخرى 
احلا�سمة  املراحل  فاإن  واإذن،  مادية.  اأو  امتيازات رمزية  نحو 
من  ت�سوره  من  الدقيق  النتقال  هذا  خالل  تتم  للم�رشوع 

جتاوز  عرب  تتم  فهي  اجلماعي.  النخراط  اإىل  الأقلية  طرف 
على  القدرة  وحول  واأولئك،  لهوؤلء  ال�ستباقية  التمثالت 
الفاعلني  تلزم  التي  اجلماعية  والكتابة  ال�سورية  ال�سياغة 
املعنى  وعن  العمليات  جمموع  وو�سوح  دقة  عن  بالبحث 
املمنوح لها، وجتاوز قائمة الأعمال املتجاورة بهذا القدر اأو 
ذاك. ومن املمكن اأن تختفي هذه املراحل اأو تعرقل لأ�سباب 
املبادرين من  الكايف، خوف  الوقت  عديدة منها: عدم توفر 
تخلي الأغلبية عما اأجنزوه اأو اإعادة النظر فيه، اإمكانية حدوث 
للتفوي�س  �سطحية  اآليات  وجود  ال�سمت،  قانون  �رشاعات، 
املدر�سية وجمموع  املوؤ�س�سة  تفقد  احلالة،  هذه  اإلخ. ويف   ...
للفعل  اخلا�سة  املحفزات  امتالك  فر�سة  املعنيني،  املدر�سني 
املرحلة  هذه  فتدبري  املعبئة[.  واملماثلة  الكت�ساف  عن  ]الناجت 
بعناية، هو ال�سامن لنطالقة جيدة للم�رشوع. وهو ما ي�سمح 
والتحفيز،  والتنظيم  للتهدئة  كجدلية  امل�سرتك  الفعل  بت�سور 
مبنية على اأ�سا�س ثقة ن�سبية جريو )Giraud(56 وب�سمان معنى 

وجوده حا�رشاً وم�ستقباًل.

3-1. االنخراط عن طريق املواجهــة
التعقيد والرتدد. واأف�سل  تنمي  التغيري  اأن عملية  ل �سك يف 
ولي�س  مبا�رشة  مواجهته  هي  الأمر،  هذا  ملواجهة  طريقة 
مالءمة  الأكرث  املواقف  اأحد  فاإن  املعنى،  وبهذا  جتاهله. 
ل�سنع التغيري جماعيًا هو م�ساعدة اجلماعة على اأخذ متثالت 
لوجهات  الكبري  التنوع  وقبول  العتبار،  بعني  اأع�سائها 
النظر ولالأولويات واإثارة النقا�س بني الأفكار والتحفيز على 

التعار�س.

اأن  البيداغوجي  العمل  ولفعالية  املهني  للتطور  ميكن  ول 
يتطورا، اإل بالعتماد على ثقافة متينة للمواجهة، ت�سمح لكل 
طبقات  يف  النظر  وباإعادة  والتناق�س  ال�سك  بتحمل  واحد 
ثقافة املوؤ�س�سة، املخفية اأكرث. واإذا ما كان الأ�سخا�س نف�سهم 
ويحملون  الطليعة  يف  ويظهرون  ال�سك  يثريون  الذين  هم 
فتيل  وي�سعلون  املواجهة  وين�سطون  معهم  الحتجاج 
اأنه �سي�ستنفذ ب�رشعة  اأو  فاإنه لن يكون هناك حوار  الأزمات، 
اأ�سدقاء  على  التوفر  املفيد  فمن  عقيمة.  داخل طقو�س  كبرية 
امل�ستفزين  بع�س  وعلى  ال�سيطان«  »حمامي  وعلى  منتقدين 
ل  الأدوار  هذه  لكن  من�سبط.  غري  م�ساغب  على  وحتى 
فاإنه  النقا�س بني اجلميع. ولكي يح�سل هذا الأخري،  تعو�س 
للمرافقة  و�سيغ  للتن�سيط  واأدوات  وظائف  حتديد  املهم  من 
الوظيفي  اخللل  لإبراز  كاٍف  ب�سكل  قوية  تكون  اخلارجية، 
كاٍف  ب�سكل  ومرنة  اململة،  والرقابة  الوحيد  الفكر  ولتفادي 



99 رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

تتطور  فالتمثالت  الأهواء.  و�رشاع  الختالفات  لتدبري 
وبف�سل  عنها،  الناجتة  املعرفية  وال�رشاعات  املواجهة  بف�سل 
اخلربة املتنامية اأمام امل�سكالت التي ميكن لعمليات التغيري اأن 

تطرحها.

3-2. املشروع اجلماعي وحرية األفراد
اأمام  امل�ساريع الطموحة يف الأ�سل، ل ت�سمد  العديد من  اإن 
والتعبئة  البداية  فحما�س  الوقت،  مرور  عن  الناجت  التاآكل 
ال�ساملة لأكرب عدد من الأفراد والإجماع احلا�سل بخ�سو�س 
التحليل امل�سبق للحاجات والتماثل اجلماعي داخل حلم يب�رش 
مب�ستقبل واعد ]اإنريكز )Enriquez([57 ترتك جميعها املكان 
وتقذف  ال�سعبة  اللحظات  يف  القوى  ولتبديد  لالختالفات 
بالفاعلني داخل مرحلة من ال�سطراب، ميكن اأن متثل فراغًا 
بالتعقيد؛  الوعي  مع  عابرة  وعالقة  الرت�سيخ58  عملية  داخل 
التخلي  اإىل  يوؤدي  واأن  اأي�سًا  الفراغ  هذا  ميتد  اأن  وميكن 
اأمام مبادرة  يتفتت هذا الأخري  التدريجي عن امل�رشوع. فقد 
مدى  على  م�ستمرة،  جمهودات  ا�ستثمار  تروم  م�سجعة،  غري 
بعيد، ل�سمان تفعيل اأفكار م�ستحبة بكل تاأكيد، لكنها ل تربر 
مع ذاك بذل كل تلك املجهودات. هكذا، ت�سطر فرق عدة 
اإىل التوقف عن العمل، اأمام غياب النتائج على املديني الق�سري 
التالميذ  وهم  الرئي�سيني،  املعنيني  مقاومة  واأمام  واملتو�سط، 
ويطالبون  اجلديدة  البيداغوجية  املقاربات  تغريهم  ل  الذين 
متثالتهم  مع  اأكرث  املتالئمة  القدمية،  املمار�سات  اإىل  بالعودة 
حول »مهنة التلميذ« )Le Métier d’élève(؛ واأي�سًا الآباء 
الذين يخ�سون من اأن تكون املقاربات اجلديدة يف غري �سالح 
اأبنائهم. فقد حتوم ال�سكوك حول ا�ستمرارية م�رشوع املوؤ�س�سة 
الذين حظي يف البداية مبوافقة ودعم اأغلب امل�ساركني. ذلك 
اأن هذا امل�رشوع هو نتاج لبناء اجتماعي، يعاد دومًا بح�سب 
م�سارات الأفراد واجلماعات. وبغ�س النظر عن مرامي وقيمة 
التي  امل�رشوع اجلماعي، فاإن امل�سارات الفردية للمدر�س هي 
املدر�سية  والدميوغرافيا  املهنة  خماطر  مع  ارتباط  يف  ت�ساهم، 
هيئة  ودينامية  لرتكيبة  م�ستمر  تغيري  يف  امل�ستخدمني،  وتدبري 
مدر�سي كل موؤ�س�سة؛ مثل التاريخ ال�سخ�سي لهوؤلء واأولئك 
م�ستوى  على  وتقدمهم  املهنية  وطموحاتهم  وم�ساريعهم 
اأو  امل�سوؤولية  مبنا�سب  واهتمامهم  العائلية  اأو  املهنية  حياتهم 
 59،)Bouvier( بالوظائف املتعلقة باملكونني. وح�سب بوفيي
فاإن مغادرة )Turn-Over( املوظفني ميكن اأن مت�س 40 % من 
املدر�سني ببع�س املوؤ�س�سات املدر�سية. ول ينح�رش هذا الرقم 
اأو  الأولوية،  ذات  الرتبوية  باملناطق  املوجودة  املوؤ�س�سات  يف 
املدر�سون  يعتربها  التي  املوؤ�س�سات  وهي  ال�سعبة،  ال�سواحي 

لي�س  دام  ما   ،)Purgatoire( »جحيم«  مبثابة  واملدر�سات 
لديهم اأي اختيار، بحيث اأن عدداً كبرياً منهم يطلب النتقال 

كل �سنة ]�سوفو ورغوفا�س[.60

وتنطبق هذه احلركية اأي�سًا، ولدواٍع خمتلفة، على املوؤ�س�سات 
 )Vivier( الن�سيطة والفعالة اأو امل�سهورة. فهي ت�سكل احلو�س
واملجددون.  والأطر  والباحثون  املكونون  منه  ينهل  الذي 
واأ�سكال  ينمي كفايات  وال�سارم،  املحرك  امل�رشوع  اأن  ذلك 

عدة للقيادة.

الأكرث  للمدر�سني  املهنية  التعبئة  حظوظ  من  ي�ساعف  فهو 
يرغبون  اأو  بامل�رشوع«  فيه  »يحيطون  الذي  اليوم  يف  التزامًا 
يف فعل �سيء اآخر، مبا يف ذلك حتمل م�سوؤولية القيادة يف جهة 

اأخرى.

متنوعة.  مواقف  الفعالة  املوؤ�س�سات  تتبنى  الواقع،  هذا  واأمام 
ويتمثل املوقف الأجدى على الأرجح، يف الإقرار على الفور 
اأن ينجز كلية من  الطويل، ل ميكن  باأن امل�رشوع على املدى 
ب�سكل  ت�سوره  يتعني  لهذا،  بلورته.  على  عملوا  من  طرف 

من لقاء طالبات مدر�ستي بنات رام اهلل التابعة لوكالة الغوث وعني عريك 
املختلطة �سمن م�رشوع »عني عريك نظيفة«.
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