4

آليات التعليـم
حسب رؤيــة النظام
ّ
التعلميي املفـتــوح
إبراهمي أبو الهيجا

ً
ذكـــرت ســـابقا ،يتطلب البحث عن بديـــل للمنظومة الســـائدة إحداث تغيري
ّ
جـــذري عـــى القمي واملفاهـــم واالميانات وطـــرق العمل واآلليات .ســـركز يف
هـــذا الفصـــل عىل بعـــض اآلليـــات الـــي مت اســـتعمالها والتعامل معها خـــال املرشوع
ّ
الفكريـــة التفاعلية ،مبعـــى أنها
كبديـــل لآلليـــات التقليديـــة والـــي تـــامئ املنظومـــة
تســـاهم بناء شـــبكة العالقـــات يف ّ
حي التعلمي املشـــارك.

كما

 4.1البحث االجرايئ
 4.2تقرير االستشفاف
ً
 4.3كتابة قصة/حدث للتعلم
 4.4تقرير املشاهدة
 4.5املرافقة
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4.1
البحث اإلجرايئ  -تعريف:30
فيكتور ج .فريدمان
“ ليـــس البحـــث اإلجـــرايئ طريقة بحث بقـــدر ما هو ّ
توجه وفهم لســـرورة اســـتقصاء
ّ
تهـــدف إىل بنـــاء مجموعـــات و/أو “مجمتعـــات” تعلم مشـــاركة يمتحـــور تفاعلها حول
تغذيـــة الفضول والتســـاؤل عن ممارســـاتها وقضايا عملية تعيشـــها”31
يتعامـــل البحث اإلجرايئ مع جميع املشـــاركني يف ســـرورة التعلـــم باعتبارهم أصحاب
ّ
خضم ســـرورة دامئة من
معرفـــة وباحثني يف املمارســـات واملعرفـــة والتجربة ،وهم يف
االســـتقصاء يف املمارســـات ،وذلك ليك تنبثق منها ،الحقا ،ممارســـات ومعرفة جديدة
تهدف لتحســـن حياة اإلنســـان واملجمتعات الـــي يعيش فيها.
إن فكرة البحث اإلجرايئ يف اعتقادي ليســـت بغريبة عن تاريخ اإلنســـانية أو عن طرق
ّ
الفكرية الســـائدة عىل
التعلـــم اليت عرفها اإلنســـان ما قبل ظهور وســـيطرة املنظومة
ً
طـــرق البحث والتعلمي .نســـتطيع رصد األمر يف الحضارات املختلفة .فهي مثال ليســـت
غريبـــة عن مجالـــس االجتهاد والفقه يف الحضـــارة العربية ،وال هـــي بغريبة كذلك عن
مجالـــس الفالســـفة يف الحضـــارة اليونانيـــة .كان أول من اقرتح فكـــرة البحث اإلجرايئ
ً
كبديـــل لطرق البحث التقليدية الســـائدة يف مجـــاالت العلوم اإلنســـانية تحديدا ،هو
الباحـــث االجمتاعي كورت ليفـــن ( )Kurt Levinوذلك ســـنة  .1946وقد تطورت فكرة
ّ
الفكريـــة النقدية
البحـــث اإلجـــرايئ ،منذ ذلـــك الحني ،بالتـــوازي مع ظهـــور املنظومات
ً
للمنظومـــة الخطية الســـائدة وتحديـــدا اتبـــاع املنظومة “الال-خطية” الـــي تعمتد عىل
ً
ّ
“نظريـــة الفـــوىض” .كان الربـــط طبيعيـــا ألنـــه ،اوال ،يمتحـــور حـــول العمل املشـــارك
ً
ّ
ّ
ملجموعـــات تتفاعـــل يف حـــز تعل ّ
مـــي مشـــرك ،وثانيا ألنه قـــد اعترب “طريقـــة نقدية
وعمليـــة بذات الوقـــت ملعالجة قضايا اجمتاعيـــة مركبة.”32
ّ
ّ
اإلجـــرايئ يف هـــذا الســـياق ليـــس ســـرورة خط ّيـــة تمتحـــور يف الربـــط بـــن
إن البحـــث
الســـبب والنتيجة ،بل هو مســـار دائري مســـمر وال نهايئ من املشـــاهدة واالستشفاف
ّ
التطبيقيـــة ال يهدف هـــذا البحث فقـــط إىل إنتاج
يف املمارســـات .وبعكـــس األبحـــاث
 .30ترجمة وتحرير :ابراهمي ابو الهيجا
31. Peter Reason & Hilary Bradbury, The Sage Handbook of Action Research, 2008, Sage Publication,
Edition 2end.
32. Kemmis, S & ,.McTaggart, R. (1988 :)The Action Research Planner .Geelong: Deakin University Press.

92

املعرفـــة بهـــدف توجيـــه العمـــل يف الحقل ،بـــل يعمل كســـرورة تمتحور حـــول عملية
إنتـــاج املعرفـــة مـــن خالل تغيـــر املمارســـات داخل الحقل .كمـــا أن البحـــث اإلجرايئ ال
ّ
ّ
يعـــد أيضـــا بحثـــا “عىل” مـــا يحدث مـــع النـــاس وإنـــا بحث “مـــع” الناس مـــن خالل
مرافقة مشـــاركة لســـرورة البحث.
تقـــول الفرضية األساســـية والجوهرية يف هـــذا البحث بأن املعرفـــة موجودة يف الحقل
ّ
ّ
الحـــز التفاعـــي الصحيح
اإلجـــرايئ اال طريقة لبنـــاء
وكامنـــة يف النـــاس ومـــا البحـــث
ّ ً
ً
ّ
ّ
الـــذي ميكـــن املعرفة الكامنـــة من االنبثـــاق عمليا ومن التبلـــور نظريـــا .ويتلخص دور
ً
الباحـــث هنا يف كونـــه مرافقا باملفهوم الذي عرفناه ســـابقا أثنـــاء حديثنا عن املجموعة
ّ
ّ
التعل ّ
ّ
اإلجـــرايئ إىل آلية اســـتقصاء وتعلم.
ميـــة الباحثـــة .وهكـــذا يتحول البحث
هنالـــك أنـــواع مختلفة مـــن البحث اإلجـــرايئ وهي تختلـــف يف جوهرهـــا وماهيتها يف
ّ
اإلجـــرايئ املشـــارك املثايل عندما
عمـــق ودور املجموعة املشـــاركة بالبحـــث .ويمت البحث
يتحـــول جميع املشـــاركني إىل باحثني ،ويتحـــول الباحث ،بالتايل ،إىل مرافق ومشـــارك
يف الوقـــت ذاتـــه ،فهـــو يرافـــق ويضيـــف إىل ّ
الســـرورة خربتـــه يف اســـتعمال اآلليات
ً
مســـؤوال عـــن بناء ّ
ّ
التعلميي
الحي
ومهـــارات التحليل .ويكون الباحث ،باعتباره مرافقا،
وبلورتـــه ّ
ّ
تعلميي مشـــارك.
كحي
يســـتخدم البحـــث اإلجرايئ عدة آليات لتوثيق املمارســـات من أجـــل التعلم من خاللها
ّ
واملعوقات وليك نبلـــور من خاللها
ولتكـــون مـــادة حية نعمتد عليهـــا لنتتبع التحديـــات
اســـراتيجيات عمـــل جديدة .جميع هذه اآلليـــات تعمتد االستشـــفاف وتكون إما عرب
كتابـــة يوميـــات و/أو كتابـــة حدث و/أو تقرير مشـــاهدة .ولكن قبـــل أن نتناول هذه
ِّ
اآلليـــات ،ال بـــد لنا مـــن أن نذكر بأن هـــذه اآلليات واآلليـــات األخرى الشـــبيهة ،طاملا
كانـــت رفيق اإلنســـان الباحث ،وقد اعمتـــدت غالبيتها عىل تذويـــت التجربة من خالل
كتابتهـــا وتدوين اإلدراكات واألســـئلة الجديدة الـــي تنبثق منها.

93

نشاطات للتطوير والبحث..

94

نشاطات للتطوير والبحث..

95

نشاطات للتطوير والبحث..

96

نشاطات للتطوير والبحث..

97

4.2
تقرير االستشفاف
إعداد :إبراهمي أبو الهيجا
ّ
تقريـــر االستشـــفاف هـــو مســـار استشـــفاف للتجربـــة وبالتـــايل هـــو آليـــة تعلـــم يمت
مـــن خـــال تفكيك منهجـــي لتجربـــة كنت قد خضتهـــا و/آو حـــدث كنت قـــد راقبته و/
أو فعاليـــة كنـــت قـــد مارســـتها .33ولذلك فهـــو آلية بحـــث ويطلق عليـــه البعض امس
ً
يوميـــات الباحـــث إذا اســـتعمل بشـــكل منهجـــي ملتابعة ســـرورة تعلميـــة من خالل
ّ
ّ
مســـار االستشـــفاف ،نحن ال نعيـــش التجربة فقط  ،وإنـــا نعيد النظر فيهـــا ،فنتفحصها
بعمـــق ونبحـــث يف حيثياتها وســـياقاتها ،بحيـــث تتحـــول تجربتنا الشـــخصية إىل مصدر
ّ
للتعلـــم والســـتخراج معرفة جديـــدةّ .
يـــم التعلم من التجربـــة مع اكتشـــاف 34ظواهر
جديـــدة و/أو إدراك جديد لظواهر موجودة و/أو اســـتخراج معان جديدة من هذا الحدث.
ال توجـــد قوانـــن حول توقيـــت اليوميـــات (أي مىت منـــارس االستشـــفاف) ،كم مرة
منارســـه ،ويف أية حاالت منارس مســـار االستشـــفاف ومدى عمق االستشفاف .فجميع
هـــذه األوضـــاع تتغـــر بحســـب الهدف والســـياق ،لكـــن من املهـــم أن نكـــون واعني
ّ
إىل أننـــا كلمـــا ابتعدنـــا عـــن الحدث ،تتحـــدد التفاصيـــل كما تتحـــدد املعلومـــات اليت
نتعامـــل معهـــا .كمـــا أن إمكانيـــة أن تقـــل درجـــة انفعالنا مـــن ظاهرة معينـــة واردة
أكـــر .بكلمـــات أخـــرى :إننا ،كلمـــا ابتعدنا عـــن الحدث تتغـــر طريقـــة تعاملنا معه.
وممارســـة االستشـــفاف ،بعد مرور ّ
مـــدة طويلة من التجربة ،تتناول مســـارا معينا أو
ً
صـــورة عامة عـــن موضوع ما عادة .بيمنا ،وكلما مارســـنا االستشـــفاف بشـــكل مبارش
بعـــد الحـــدث فإن هنالـــك إمكانيـــة ألن نتعامل مـــع معظم تفاصيـــل الحدث.35
ّ
وهكـــذا من املفضل االستشـــفاف مبارشة بعد الحدث يف الحـــاالت اليت تتطلب تعلما
ً
ً
مســـمرا ومبـــارشا .هنالك مثـــال عىل ذلـــك ،هو البحث الـــذي يعمتد عىل مشـــاهدات
 .33ابتداء من هذه النقطة سنقوم ،عىل الغالب ،باستخدام مصطلح «تجربة» كمظلة لكل حدث أو فعالية ,حيث إننا
نعترب يف هذه املرحلة أن كل حدث و/آو فعالية نعيش من خالله/ا تجربة شخصية معينة.
 .34هذا املصطلح استعملته ْ
جوي أميوال بتعريفها لالستشفاف .انظر:
Joy Amulay, What is Reflective Practice?, Center for Reflective Community Practice; Massachusetts Insti.tute of Technology
 .35هذا ليس صحيح يف حالة أن االستشفاف يعمتد عىل بروتوكوالت مفصلة أو عىل تصوير للحدث ,بحيث أن املعلومات
ً
تكون وافية حىت لو ابتعدنا زمنيا عن الحدث....
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مســـمرة ومتتابعـــة لألحـــداث والظواهـــر ،بحيـــث يســـتعمل الباحث يوميـــات البحث
ً
ملتابعـــة عملـــه ،حيـــث ينصح مبمارســـة االستشـــفاف مبـــارشة بعد الحـــدث ومن خالل
كتابـــة اليوميات.
مـــن املمكن أن ميارس االستشـــفاف فـــرد .بيمنا ،ويف حاالت أخرى ميارس االستشـــفاف
ّ
يف مجموعـــة .إن القرار بخصـــوص ذلك ُي َّ
حدد ً
بناء عىل أهـــداف التعلم ،فهنالك حاالت
ّ ً
فرديـــا ،مثـــل البحث الـــذي يديره باحـــث واحـــد ،وهنالك
يكـــون االستشـــفاف فيهـــا
ّ
ّ
حاالت أخرى متارســـها مجموعة تعلمية حيث يشـــارك فيها أفـــراد املجموعة يومياتهم
ّ
كجـــزء من خطة تعلم مشـــركة .ويكـــون الفصل بـــن الحالتني ،أحيانـــا ،فصال تقنيا،
بحيث أن االستشـــفاف الذي ميارســـه فـــرد يف داخل مجموعة يتحـــول إىل قاعدة لحوار
استشفايف للمجموعة.

كتابة االستشفاف:

ّ
بالرغـــم مـــن أن مبـــى االستشـــفاف واحـــد ولكنـــه ممكن أن يـــم شـــفهيا أو كتابيا.
ّ
وتتلخـــص القميـــة املضافـــة لالستشـــفاف الكتابي تتلخـــص بالتايل:
• ّ
تحول االستشفاف إىل آلية توثيق.

ّ
• ّ
تحول االستشفاف إىل آلية بحث ،كونه يشكل معطيات مكتوبة وموثقة.
•تكون عملية التذويت ،من خالل الكتابة ملسارات االستشفاف ،أعمق.
ال يوجـــد منـــوذج واحد لكتابة االستشـــفاف ولكن دائرة االستشـــفاف املرفقة تشـــكل
اإلطـــار ّ
املوجـــه للكتابـــة .بشـــكل عـــام ،ومـــن املمكـــن أن يحـــدد املرافق/الباحـــث أو
املجموعـــة اإلطـــار املطلوب.
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دائرة االستشفاف:

36

مراحل الوصف والتحليل

 )1إختيار
الحدث  /األحداث

ّ
مراحل التفكيك والتعلم

 )5توصيات
واقرتاحات
 )2وصف الحدث:

 من هم املشرتكني بالحدث؟ مىت تـم الحدث؟ أين تـم الحدث؟ ما هو السياق الذي تـمفيه الحدث؟

 )4تفكيك الحدث:

 )3تحليل الحدث:

 انطباعات حول الحدثأو من التجربة.
 إدراك املعاين الجديدةاليت يحملها الحدث بطياته.
 -اســـئـــلة.

حيث نجيب عىل السؤالني:
 ملاذا هذا الحدث بالذات؟ -ما هي العالقة مع السياق؟

نحاول يف السطور التالية أن نصف بشكل موسع دائرة االستشفاف:

مرحلة وصف الحدث (إجبارية يف جميع حاالت الكتابة):
كتابة هذه املرحلة تبدأ بتدوين املعطيات التقنية التالية:
1.1تاريخ الحدث :اليوم والتاريخ...
2.2زمن وقوع الحدث :الساعة (أو بني الساعة أ والساعة ب).
3.3زمن كتابة االستشفاف:
4.4مكان الحدث :امس املكان و/أو وصفه حسب الحاجة....
5.5املشاركون يف الحدث:
6.6ســـياق الحدث :وصف عام للســـياق ،مضـــن أية مرشوع ،أي اجمتـــاع ،أي بحث
أو أيـــة حالة أخرى....

 .36مقتبس من مقالة كينيث وولف .انظر www.ncpublicschools.org/pbl/pblreflect.htm
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بعد تدوين هذه املعطيات نبدأ بكتابة املرحلة الثالثة وهي:

مرحلة تحليل الحدث:
1.1مـــا هـــي املفاهـــم و/أو املصطلحـــات و/أو الطـــرق و/أو التجربـــة الجديـــدة الـــي
تعلمتهـــا خـــال اللقاء؟
2.2ما هي أهمية هذه املفاهمي بالنسبة يل؟ وملاذا؟
3.3ما هي أهمية هذه املفاهمي بسياق مسار التعلم؟ وملاذا؟

مرحلة تفكيك الحدث:
مرحلة تفكيك الحدث تعمتد عىل التعامل مع األسئلة التالية:
4.مـا هي انطباعايت عن الحدث؟
5.مـــإذا تعلمـــت مـــن الحـــدث؟ وملـــاذا؟ (املقصـــود هنـــا هـــو” ملـــاذا تعتـــر األمـــر
َ ّ ً
ت َعلمـــا ؟“)
6.هـل هناك إدراك جديد ملفهوم هذا الحدث؟ وما هو؟
ّ
ّ
7.مـــا هــي ّ
التعل ّ
ميــة الــي واجهتهــا اليــوم؟ (معوقــات خارجيــة وداخليــة)
املعوقــات
ومل ــاذا؟
ً
ً
8.أي ــة أم ــور كن ــت ألغريه ــا (داخلي ــا وخارجي ــا) م ــن أج ــل تطوي ــر عملي ــة التعل ــم؟
ومل ــاذا؟
ّ
ّ
9.9كيف سيؤثر هذا الحدث عىل مسار تعلمي باللقاء القادم؟
1010هل هناك استنتاجات/توصيات إضافية؟
ّ
1111هل أثر الحدث عىل معتقدايت؟ وملاذا؟
1212اســـتخرج عـــى األقـــل ســـؤالني أثـــارا اهمتامـــك خـــال الحـــدث وتـــود أن تبحـــث
املجموعـــة فيهمـــا.
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نشاطات للتطوير والبحث..
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4.3

كـتـابـة حدث

37

إعداد :بروفيسور فيكتور ج .فريدمان

نســـتعرض هنـــا منوذجـــا مت اســـتعماله خالل املـــروع ،وهو يعتـــر آلية هامـــة للتعلم
ً
م��نـ ح���االت وتج���ارب من الحق���ل .عندما نكتـــب حول حـــدث ،ســـواء أكان حقيقيا أو
ً
ً
ع���ادة ما نركز ونمتحور حول م���ا هو ّ
هام لنا ويف نظرن���ا .وبالتايل فإننا
افرتاضياـــ ،فإنن���ا
إن اســـتخدمنا هـــذه الحالة كحالة لنتعلم عنها ومنها ،فإن ســـرورة التعلم ســـتمتحور
ّ
وتعد األك�ث�ر صلة بنا.
ح���ول القضايا اليت تحم���ل معىن لنا
ّ
ّ
ع���ادة ما يمت اس���تخدام كتابة حدث كآلي���ة تعلم مضن ّحزي تعلمي مش���ارك .رغم أن
ّ
محـ��ور التعلمـــ ع���ادة ما يكون الكات���ب ذاته .ولكـــن التعلم يمت مضـــن املجموعة اليت
تتأثـــر مـــن ،وتؤثـــر يف ،الجدلية واملســـاءلة الـــي ترافـــق الحديث عن الحـــدث ،وحول
الحدث.
ً
ينبين هذا المنوذج تحديدا من جهتني متوازيتني:
•الجهـــة الميـــى تحتـــوي عـــى إعـــادة تشـــكيل وصياغة الحـــدث مما يســـاعد عىل
مح���ورة سـي�رورة التعلم ح���ول املعلوم���ات العملي���ة والواقعيــ�ة – حول املمارســ�ات.
ّ
نـــدون فيهـــا أفكارنا ومشـــاعرنا الـــي رافقت األحـــداث العملية
•الجهـــة اليـــرى
ّ
املدونــ�ة يف الجهــ�ة المي�ن�ى املقابل���ة .هذا ميكـــن املجموعـــة من االستشـــفاف حول
منطــ�ق الكاتــ�ب وتوجهــ�ه لألحــ�داث وبالتايل مــ�ن إعــ�ادة صياغتها مــ�ن جديد.
ّ
س���نقدم يف السطـــور أدن���اه ثالثة أقس���ام :القمس األول نقـ��دم فيه المنـ��وذج ومبناه.
ومـــن مث وص��فـ لكيف ميك�نــ أن نكت���ب الحدث باستـــخدام هـــذا المن���وذج .يف القمس
ً
الثــ�اين نقدم للقــ�ارئ مثــ�اال لكتابة حدث.
الجوهـ��ري يف كتاب��ةـ الح���دث كامـــن يف محاولتن���ا قد اإلم���كان توضيح و/أو اإلشـــارة
إىل األف���كار و/أو املوضوع���ات و/أو القضايا الرئيس���ية ،و/أو الصعوبـــات املتكررة اليت
ترغــ�ب ان تتعلــ�م كيف تعالجها بشــ�كل أفضــ�ل وأنجع.
ً
تقنيـــا ،فإن كتابة حدث بهذا الشـــكل تحتاج إىل ما بني ســـاعة إىل ســـاعة ونصف ،وال
 .37ترجمة وتحرير :إبراهمي أبو الهيجا
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يجب أن تتعدى املادة املكتوبة ثالثة صفحات.

مبىن المنوذج:
االمس:
التاريخ:
1.1تلخيص السياق.
2.2اكتب ماذا حدث بالضبط حسب الجدول أدناه.
ماذا فكرت وماذا شعرت؟

ماذا قلنا

3.3ســـجل أمـــورا تقلقـــك بشـــكل دامئ و/أو أســـئلة تحـــرك و/أو شـــكوك حول
كيفيـــة مواجهـــة موضوعـــات ّ
معينـــة أو التعامـــل معها.

مراحل وارشادات لكتابة الحدث الذايت:
ّ
1.1فكـــر يف حـــدث تعتقد انه يوضح قضيـــة صعبة تواجهها يف عملك أو تشـــكل
ً
ّ
تحدي���ا في���ه .اخرت حدثا حصل معك شـــخصيا وكنت ترغـــب ان تتعلم كيف
تتعام���ل معه بش��كـل أنجع .ميك���ن لهذا الحدـــث أن يكون محادثة قاســـية،
ً
متـــت او إنـــك تتوقع انها ســـتمت مســـتقبال ،مع زميـــل أو مســـؤول أو طالب
قد حدثت وأثارت بنفس���ك التســـاؤالت والش���عور بعدم االرتياح .إذا قررت
ً
أن تكتـــب محادثـــة افرتاضيـــة ومل تمت فعال فحاول أن تكتب أســـوأ مشـــهد
تتوقعه.
ً
2.2ص���ف اوال باختصار الس���ياق ،أي :مـــن أنت ومن هم املشـــاركون يف الحدث،
م���ا هو ه���دف تواجد املشــ�اركني يف الحدث (أو هدف اجمتاعه���م أو لقائهم).
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ومـــن املفضـــل اســـتخدام أمساء مســـتعارة بـــدل األمســـاء الحقيقيـــة لجميع
املشــ�اركني عداك.
3.3صـــف بالضبط مـــا الذي حدث وكيف تطـــورت املحادثة من خالل اســـتعمال
المن�وــذج أعاله .لقد جـــاء مبىن المنوذج ليســـهل متابعة الحدث وتقســـمه إىل
أج���زاء و/أو محادث�اــت صغ�ي�رة .يف الجهـــة الميـــى اكتب بالضبط مـــاذا حدث
واذكـ��ر بدقة شـ��ديدة بقـ��در اإلمكان الكلمـ��ات اليت اسـ��تعملت يف املحادثة.
مـ��ن املهم اسـ��تعمال طريقة الحوار واملحادثة كما لـ��و كنت تكتب مرسحية.
يف الجهـــة اليرسى من الجدول حـــاول أن تكتب األفكار الـــي راودتك خالل
املحادثــ�ة ولكنــ�ك مل تقلها كما حــ�اول أن تدون املشــ�اعر اليت رافقتك.
ً
4.4واخـــرا عليـــك أن تـــدون األســـئلة الـــي تـــراودك وتريـــد أن تتناولهـــا مـــع
املجموعــ�ة لتتعلــ�م مــ�ن خاللهــ�ا حــ�ول الحــ�دث.
ّ
بعـ��د كتابـ��ة الحدث عادة يمت ارسـ��اله عـب�ر الربيد اإللكـت�روين إىل املجموعـ��ة التعلمية.
املرافـــق وظيفتـــه يف هـــذه الحالـــة مســـاعدة املجموعـــة وكاتـــب الحدث باالســـتقصاء
بالحــ�دث مــ�ن خــ�ال ســ�رورة استشــ�فاف وإعــ�ادة صياغــ�ة وتشــ�كيل للحــ�دث.
مثال:
االمس :إبراهمي
التاريخ16.1.2015 :
السياق:
انـــا مديـــر مؤسســـة تقـــدم خدمات يف مجـــال الرتبيـــة البديلـــة ورائده يف مشـــاريعها
وعمله���ا .طبيعـــة عملنـــا تتطلـــب حساســـية بالغـــة وحس مرهـــف ولياقـــة ولباقة يف
التعام��لـ م���ع الطلـــب واالهل .ســـام هـــو معلم جديـــد بدأ عملـــه هذه الســـنة قبل
ّ
خالفيا كون أفـــكاره وأســـاليبه تختلف عن
س���تة أش���هر .توظيفـــه يف املؤسســـة كان
ً
ً
طبيعـــة وحاجات املؤسســـة ولكنـــه المع جدا وفكرنـــا ان قليال مـــن االختالف ال يضري
باملؤسســ�ة بل أنــ�ه من املمكــ�ن أن يغنيهــ�ا ويطورها.
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ماذا قال/قلت

ماذا شعرت وفكرت

انا :اريد ان اتحدث معك حول
أسلوب عملك.

ممكن ان يكون حاد
هذا التوجه
ّ
ومبارش .سام معلم جديد والمع
ولكن من املمكن أن يكون حساسا.
وأنا ال أرغب يف أن أثري قلقه.

األمور
سام :انا سعيد اننا نتحدثً .
تسري بشكل رائع .انا امتتع كثريا
بعميل يف هذه املؤسسة .العمل مع
الطالب مريض وزماليئ يف العمل
رائعني.

ال اريد ان أقمع حماسه ولكين
أريد ان اشري اىل ان هناك موضوع
حساس يجب ان نناقشه.

سام :آه مل أخجل مرة من إظهار
مشاعري .وانا حقيقة سعيد بأنين
اعمل يف مكان يفهمين.

جميل نحن فهمناك والسؤال هل
تتفهم أنت املؤسسة؟

أنا :الحقيقة ان اسلوبك يف التعامل
ً
مع الطالب يختلف قليال عن بايق
املعلمني .وهذا بالضبط ما أريد أن
اناقشه معك يف هذا اللقاء.
ً
ً
سام :حسنا ...مشكور .انا أقدر جدا
جلسات التقيمي .وكنت ارغب بأن
نتحدث بتوسع ولكن عندي بعد عدة
نتحدث
دقائق الزتام وأفضل ان ً
بتوسع يف هذا املوضوع الحقا.
انا :ال بأس سنعني جلسة يف وقت
الحق

ال أصدق ما تمسعه أذين! هل
هو يتحاىش بشكل مبارش هذه
املحادثة أو حقيقة هو بعيد كل
البعد عن ثقافة العمل هنا؟
ماذا أفعل اآلن؟

ما هو قلقي؟
ملـــاذا ال أســـتطيع ان احمـــل ســـام عـــى االصغاء واملشـــاركة؟ هـــل أجـــد صعوبة يف
محادثتـــه حـــول هـــذا املوضوع؟
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4.4
تقرير املشاهدة

38

تحضري :مىن زعبي

39

ّ
ّ
ُ
َ
شـــاهد واملشـــاهد مضن مســـرة
تعترب عملية املشـــاهدة أداة تعلمية هامة وفعالة لل ُم
ِ
ّ
ّ
تعلميـــة مشـــركة ،كونها تســـاعد األفراد املشـــاركني عىل التعلم من خالل ســـرورة
نقدية واستشــ�فافيه للممارســ�ات الفعلية يف الحقل.
إن م���ن شـ��أن عملي�ةــ التفكري بشــ�كل إيجاب���ي خ�ل�ال كل عملية مشاهدة ،واملشـــاعر
البنـــاءة اليت تنتـــج نتيجة التعاون واملشـــاركة ،أن تعـــزز وتمني الشـــعور بالرىض عىل
ّ
ُ
ُ
َ
شـــاهد من المنوذج الـــذي يقدمه املشـــاهد خالل
مسـ��توى الطاق�مــ والف���رد .يتعلم امل
ِ
ً
ً
ممارســـته ملهنتـــه وتحديـــدا من عملية النقـــد اليت يســـجلها ويدونها كتابيـــا ويتداول
ً
َ
فيها مع املش���اهد الحقا.
ً
ّ
اإلجـــرايئ اعتربنا أن عملية املشـــاهدة
مضـــن هـــذا املرشوع واعمتادا عـــى مفاهمي البحث
ً
تكـــون أفضـــل عندمـــا يـــم االتفاق مســـبقا عـــى نقـــاط معينـــة للرتكزي عليهـــا خالل
املش���اهدة (أو مـــا يمســـى تحديدـــ مح���اور املش���اهدة وس���ياقها التعلميي) ،وهـــذا ملا يف
األمـــر من مشـــاركة وجدليـــة تعاونية حـــول الصعوبات ونقـــاط اليت نريـــد أن نتعلم
عنها ومــ�ن خاللها.
لذلك تتمضن عملية املشاهدة املراحل التالية:
ُ
َ
شـــاهد واملشـــاهد حول املمارسات املعينة
 .1التحضري املســـبق لعملية املشـــاهدة بني امل
ِ
والنقــ�اط أو املحاور اليت ســ�يمت الرتكزي عليها يف املشــ�اهدة.
 .2مشاهدة نقدية وفق المنوذج املرفق.
َ
(مشاهد/مشاهد) بعد انتهاء املمارسة.
 .3جلسة استشفافيه بني الزمالء
ِ
38. This chart and Explanation was adapted from : A Guide to Continuing Professional Development – Peer
observations © British Council 2012. Translated by: Amal Abu Taih & Ibrahim Abu Elhaija
 .39مىن زعبي هي معلمة اللغة اإلنجلزيية يف مدرسة مسار الثانوية وقد شاركت يف دورة “تدريب املدربني” .المنوذج
كان جزء من سريورة التعلم التطبيقية وجزء من مساهمتها يف تطوير سريورة تعلمية لدورة “وكالء التغيري الشباب”.
ترجمة وتحرير :إبراهمي أبو الهيجا مدير جمعية مسار عمل كمرشف عىل مرشوع “دفيئة املبادرات الرتبوية” وكرمافق
ملىن يف عملها وسريورة التعلم.
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َ
املشـــاهد واملشـــاهد مبنيـــة عىل التعـــاون واالنفتاح
مـــن املهـــم أن تكون العالقة بني
ِ
والشـــفافية والـــي تعمتد عـــى روح نقديـــة من شـــأنها أن تحول التحـــدي الفكري إىل
مســ�رة تعلمية بناءة.

آداب أو أخالقيات املشاهدة:

َ
عمليــ�ة االتفــ�اق ب�ي�ن الطرفني (املشـ��اهد واملش���اهد) حـــول الســـلوكيات املالمئة خالل
ّ
عمليــ�ة املشــ�اهدة تســ�اهم يف خلق جو مريــ�ح وبنــ�اء بينهما.
ً
مهم مسبقا توضيح وتنسيق األمور التالية:
• احرتام الرسية والخصوصية حول ما مت مشاهدته ومناقشته.
َ
املشـــاهد عـــن مـــكان الجلوس الـــذي يالمئ املشـــاهد يف الحـــز الذي تمت
•ان يســـأل
ِ
ً
فيه املش�اــهدة (مثـل�ا مـ��كان الجلوس بالصـ��ف إذا تحدثنا عن مدرسـ��ة).
•االل�تــام بالوق���ت :أن يأيت املشـــاهد إىل اللقـــاء يف الوقت املحدد ويغـــادر بالوقت
املتفق عليه.
•م�نــ املهم تس���جيل املالحظ���ات بدقة عالي���ة قدر اإلمـ��كان :تذكر بأن املشـــاهدة
تعمتــ�د عىل حاســ�ي المســ�ع والنظر وتمتحــ�ور باملمارســ�ات الظاهرة والكامنــ�ة منها.
املشـــاهد أن يركز خالل املشـــاهدة عىل املوضوعات املتفـــق عليها حىت تكون
•عـــى
ِ
ّ
املشــ�اهدة أداة تعلمية ناجعة.
ّ
املشـــاهد باملعلومـــات أو نرشهـــا غـــر ممســـوح ،ال باتفـــاق مســـبق مع
•مشـــاركة
ِ
َ
ا ملشا هد .
• مهم تحديد لقاء لبحث املشاهدة والتداول باملالحظات.
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مبىن تقرير املشاهدة:
ُ
شاهد:
امس امل ِ
َ
أمس املشاهد:
تاريخ املشاهدة:
موضوع املشاهدة (الدرس/اللقاء):
ً
(ارف���اق خطـ��ة العملـــ للممارســـة العيني���ة ،خطــ�ة التعل�يمـ مثال – يســـلمها
َ
للمشـــاهد قبـــل املشـــاهدة)
املشـــاهد
ِ
املشاهد:
تسجيل أهداف/محاور املشاهدة املتفق عليها  /نقاط يركز عليها
ِ
.1
.2
خالل املشاهدة يمت التايل:
خالل املشاهدة

بعد املشاهدة – باللقاء
مع املعلم/املوجه

أسئلة تتعلق بخطة العمل اليت قدمت

مالحظـــات حـــول األســـئلة ولرمبـــا
أســـئلة جديـــدة
اقرتاح :ماذا تعلمنا من األسئلة؟

وصف عـــام للقـــاء – صياغة أســـئلة حول
اللقاء

مالحظـــات حـــول األســـئلة ولرمبـــا
أســـئلة جديـــدة
اقرتاح :ماذا تعلمنا من األسئلة؟

املشـــاهد حـــول املحـــاور الـــي
مالحظـــات
ِ
اتفـــق عليهـــا  +أســـئلة
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املشـــاهد عـــى
مالحظـــات واســـئلة
ِ
أثر الجلسة املشـــركة بعد املشاهدة

نشاطات للتطوير والبحث..
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نشاطات للتطوير والبحث..
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نشاطات للتطوير والبحث..
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نشاطات للتطوير والبحث..
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نشاطات للتطوير والبحث..
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4.5
املـــرافـقــــة
إعداد وتحرير :أمل أبو تايه

املقدمة:
املـــادة التاليـــة هي خالصة تجربـــي يف املرافقة يف مرشوع “دفيئة املبـــادرات الرتبوية“،
والـــي متت يف مســـتويني؛ األول من خالل املرافقة الشـــخصية الـــي حصلت عليها من
قبـــل مـــرف املرشوع -مدير املؤسســـة ،والثانيـــة تجربيت للرمافقة اليت مارســـتها من
خـــال وظيفيت كمديرة مـــروع لبعض املتدربـــن واملتدربات وبعـــض طواقم العمل
مضـــن النشـــاطات املختلفـــة للمـــروع .يف مســـتوى املرافقـــة الشـــخصية اســـتخدمت
التقاريـــر االستشـــفافية ،40حيـــث انين بعد كل لقـــاء كتبت تقرير استشـــفاف ليكون
قاعـــدة لســـرورة االستشـــفاف 41واالســـتقصاء  42يف اللقـــاء الـــذي يليه مـــع مرافقي
ً
الشـــخيص للتعمـــق والبحـــث يف تجاربي املهنيـــة كمديرة مشـــاريع والحقـــا كرمافقة.
وقد اعتدت أن أســـجل مالحظايت واســـئليت واســـتنتاجايت بعد كل لقاء مرافقة لبحثها
ً
مجـــددا وفحصها بـــأرض الواقع.

تعريف املرافقة:
ّ
ماهيـــة املرافقة كما
مـــن املهـــم أن نبـــدأ بالتعريـــف اللغوي للرمافقـــة كونه يعكـــس
تبلـــورت يف مـــروع دفيئة املبادرات الرتبوية .حســـب معجم املعـــاين مصطلح مرافقة
ُ
ً
مصاحبا له يف ســـرة بيمنا مصطلح مرافق الشـــخص يشـــر إىل َم ْن ُي َص ِاح ُبه
يعين صار
ً
ً
يف ســـره .مـــن هنـــا نرى بـــأن املرافقة لغويـــا هـــي أوال وقبـــل كل يشء تصف عالقة
ً
ٌ
شـــخص شـــخصا آخر يف مســـرة ما ،والســـؤال يبقى هو ما
بني شـــخصني حيث يرافق
هـــي طبيعـــة العالقة عندما نتحـــدث عن املرافقـــة كآلية تعلم مضن ســـرورة التعلمي
ً
املفتـــوح .يف مـــروع ّ
الدفيئـــة ،إذا ،تعريـــف املرافقة التايل ســـيمشل تفاصيـــل إضافية
ّ
ماهية العالقة وكيفية ممارســـتها وأهدافهـــا :فاملرافقة هي
الـــي نغطي من خاللهـــا
املرافق الطرف
عالقـــة تفاعليـــة تنبثق بني طرفني مضـــن لقاءات ثابتة ،خاللها يرافـــق ِ
 .40انظر الحقا الفصل ...
ّ
 .41نعين مبصطلح “االستشفاف” التأمل يف اليشء وإمعان النظر فيه – معجم املعاين
ّ
 .42نعين مبصطلح “االستقصاء” بحث تفاصيل املوضوع جملة وتفصيال وهو مصطلح يرافق عملية البحث اإلجرايئ
ويشكل إحدى مراحله.
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ّ
وتعلمييـــة يف جوهرهـــا .يف حالة املرشوع جـــاءت لتنجز
اآلخـــر يف ســـرورة عمل مهنيـــة
و/أو تطـــور نشـــاط معـــن و/أو قـــدرات مهنية معينـــة ،بهذا الســـياق ممكن تعريف
املرافقـــة املهنية كالتايل:

تهـــدف املرافقـــة املهنيـــة إىل متكـــن الطـــرف املعين مـــن تعميـــق عمليـــة التعلم من
خالل االستشـــفاف يف ممارســـاته املهنية ومن إنتاج معرفة جديدة تســـاعده يف بلورة
إدراكاتـــه ومتكنـــه من ممارســـة تجارب ناجحـــة جديدة.
لقـــد رأينـــا من خـــال «دفيئة املبـــادرات الرتبويـــة» أن للرمافقة مســـاهمة مركزية يف
عمليـــة تعميـــق وزيادة مبـــادرات التغيري االجمتاعي ،ألنها تقلل مـــن حالة عدم اليقني
ُ
بادر .بحســـب قامـــوس املعاين
املرافقـــة للمبـــادرات ،وهـــي حالة ما تشـــكل عائقـــا للم ِ
ِ
ْ
تعـــي كلمـــة مبادرة :ســـبق إىل اقـــراح أمـــر أو تحقيقـــه .أي أنه حني يبادر شـــخص
ألمـــر مـــا ،فـــإن هذا يعين بأنه ســـوف يدخل يف ســـرورة عمـــل ّ
ســـباقة وجديدة ليس
ّ
فقـــط بالنســـبة إليـــه ،وإنا بالنســـبة لآلخرين أيضـــا  .وبطبيعة الحال يف هـــذه الحاالت
فـــإن عدم اليقني يرافق املســـارات الجديـــدة لكونها غري مألوفة وغـــر متعارف عليها،
ً
فيجـــد املبادر نفســـه «وحيـــدا» بدون مرجعيـــة ســـابقة (أي بدون تراكـــم معريف ذايت
و/أو بـــدون تراكـــم خربات لـــدى آخرين) يعمتـــد عليها أو يســـتند إىل نجاحهـــا .وعليه،
ّ
تشـــكل حالة عـــدم اليقني يف كثـــر من األحيان حاجـــزا ومصدرا لخوف للفـــرد ،يعيقه
مـــن خوض تجارب جديدة ،وهنـــا تأيت أهمية عملية املرافقة عىل مســـتويني متوازيني
يكمـــل أحدهمـــا اآلخر .فعىل املســـتوى األول تتعامـــل املرافقة مع حالـــة عدم اليقني
والشـــعور بالقلق مـــن األمور الجديـــدة باعتبارهما مشـــاعر طبيعية وصحيـــة ومصدرا
ّ
حيويـــا للتجـــارب ،فيكـــون هـــدف املرافق هـــو تعميـــق عمليـــة التعلم مـــن التجارب
الجديـــدة والخطـــوات املختلفـــة والمتحور يف عمليـــة التعلم هذه كمحـــور نجاح ليتحول
ّ
عـــدم اليقـــن من حاجـــز إىل محفـــز .تعمـــل املرافقة ،من خـــال املســـتوى الثاين ،عىل
تعميـــق إدراك الفـــرد لقدراتـــه املكنونـــة الـــي تظهـــر خالل ممارســـاته كفعـــل جديد
وكمعرفـــة جديدة.

أشكال وأنواع املرافقة:
ّ
ألن املرافقـــة تعمتـــد عىل العالقة بني شـــخصني يف إطار ســـياق معني ،فهـــي ،بالتايل،
مـــا مـــن توصيـــف واحد ثابـــت لهـــا ،و/أو ما من شـــكل واحـــد أو قالب واحـــد معرف
ً
متاما .يتنوع شـــكل املرافقة بتنوع املشـــاركني فيها ،مركبات شـــخصياتهم ،وظيفتهم
يف املرشوع و/أو املؤسســـة ،خرباتهـــم ،الخلفية االجمتاعية ،الحاجـــات ،املكان ،والزمان،
ّ
وغريهـــا ...وعـــى الرغـــم مما ســـبق ،فأننا ســـمزي بـــن نوعني مـــن املرافقـــة :املرافقة
الفرديـــة ،واملرافقـــة الجماعيـــة ،ويمتحـــور الفـــرق بـــن هذيـــن النوعـــن يف دور املرافق
بشـــكل أســـايس .فـــاألول يركـــز اهمتامـــه عـــى تجربة الفـــرد أمـــا النوع الثـــاين فريكز
االهمتـــام عـــى تجربة الفـــرد يف املجموعة.
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أنواع املرافقة:
املرافـــق شـــخص واحد مضن لقـــاء فـــردي بينهما ،خالل
 .1.1املرافقـــة الفرديـــة :يرافـــق
ِ
َ
اللقـــاء يـــم البحـــث والنقـــاش يف موضـــوع معني بنـــاء عىل حاجـــة املرافق.
 .1.2املرافقـــة الجماعيـــة :يرافـــق املرافـــق يف اللقاء طاقـــم عمل .ويجري خـــال اللقاء
البحـــث والنقـــاش حول موضـــوع معني بنـــاء عىل حاجـــة املجموعة.
عـــى الرغـــم مـــن التشـــابه بـــن نوعـــي املرافقـــة مـــن حيـــث دور املرافقـــة وأهدافها
ً
وآلياتهـــا إال أن دور املرافـــق يختلـــف جوهريـــا ،فبيمنـــا دوره يف حالـــة املرافقـــة الفردية
يمتثل يف قيادة ّ
الســـرورة االستشـــفافية مع من يرافقه ،واالســـتقصاء يف ممارســـاته
ومـــدى مالءمتها ّ
للســـرورة واألهـــداف املهنية اليت يعمل لتحقيقها ،فـــإن دور املرافق
يمتحـــور ،يف املرافقـــة الجماعية عىل مســـألة بنـــاء ّ
حي العمل املشـــارك ليصبـــح بإمكان
ّ
تعل ّ
مية باحثة ومشـــاركة تســـعى إىل تحقيق األهداف
املجموعـــة أن تعمل كمجموعة
مـــن اللقـــاء باإلضافة إىل ترســـيخ وتعميق أســـس الرشاكـــة البناءة.

آليات العمل:
ّ
اإلجرايئ املشـــارك والـــي ترى يف
تعمتـــد آليـــات املرافقـــة بجوهرها عىل آليـــات البحث
كل مشـــارك يف ّ
ّ
إجـــرايئ يف ممارســـاته ،أي أنه يشـــر خالل عمله
حـــز املرافقـــة باحث
إىل التحديـــات و/أو ّ
املعوقـــات ،ومن مث يحاول أن يصوغ اســـراتيجيات عمل متكنه من
ً
التعامـــل مـــع هذه التحديات ،ومـــن مث فحصها مجددا بعد ممارســـتها .ولمتكني املرافق
ً
ِّ
ّ
إجرائيـــا مشـــاركا ممكنـــا لعملية تعلـــم وتوليد فعـــل ومعرفة
مـــن ان يكـــون باحثـــا
ّ
اإلجـــرايئ يف هـــذه اللقاءات ،وهـــي اآلليات
جديديـــن ،فإنـــه يســـتخدم آليـــات البحث
اليت تناولناها بتوســـع يف الفصول الســـابقة.

كيف تمت املرافقة:
لقـــاء ثابـــت ومنهجـــي :يـــم تحديد لقـــاء ثابـــت ومنهجـــي بإيقـــاع يحدد بـــن املرافق
واملرافـــق و/أو املجموعـــة الـــي يرافقها وبحيث تخدم املـــروع أو املهمة اليت من أجلها
تـــم املرافقة .مبـــا أن املرافقة هي ســـرورة تعلم فمـــن املهم أن تتحـــدد اللقاءات منذ
البدايـــة لرتافق هذه ّ
الســـرورة بـــدون انقطاع.
اللقـــاء كســـرورة تعلم مفتـــوح وكســـرورة تفاعلية :تكـــون طبيعة اللقـــاء تفاعلية
مشـــاركة ومفتوحـــة أي ّ
أن األطـــراف تتشـــارك يف وضـــع األهداف واألجنـــدة ووترية
للقـــاء املرافقة.
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القصـــة كمحـــور عمـــل :مبا أن التجربـــة واملمارســـة الفعلية همـــا جوهر عمليـــة املرافقة
ً
ُ َ
فـــإن “الرسد” يشـــكل ّ
لـــب عمليـــة املرافقة حيـــث أن الشـــخص املرافق يرسد شـــفهيا
قصـــة حدث معني ،ويقوم املرافق ،خالل الجلســـة ،بتســـجيل نقاط مختلفة ليســـتنبط
مـــن خالل األســـئلة نقاطـــا مركزية يمت بحثهـــا وتفكيكها يف الجلســـة.
تقريـــر االستشـــفاف (انظـــر يف فصل اليـــات البحث االجرايئ) :تســـاعد كتابـــة التقرير
عـــى إجـــراء تحضري ناجع لجلســـة املرافقة ،واليت تحتاج إىل تحضري مســـبق؛ يقوم الفرد
بـــرد مكتـــوب لحدث معـــن بتفاصيـــل عميقة وشـــاملة .ولتســـهيل عمليـــة كتابة
التقريـــر الـــي تحتـــاج إىل جهـــد وتركزي من نـــوع معني ،مت توجيـــه عمليـــة الكتابة من
ّ
خـــال منـــاذج مبنية .إن هذه المناذج ليســـت مزنلة ال ميكن الخروج عـــن مبناها ،وإنا يمت
ً
تطويـــر المنوذج ليكون مالمئا للمشـــاركني وليخـــدم أهداف املرافقـــة أال وهي التعلم
وتطويـــر املمارســـات واملعرفـــة .ميكن تطويـــر التقارير طاملـــا بقيت تخدم بلـــورة ّ
الحي
االستشـــفايف للتجارب الشـــخصية واملهنية) .وبعد كل لقاء،تجري كتابـــة التقرير ومن
للرمافق ليطلـــع عليه فيكون قاعـــدة للحديث يف اللقـــاء القادم.
مث تســـلميه
ِ
ً
املرافق
تقريـــر مشـــاهدة :يف حالـــة املرافقـــة الفرديـــة تـــم املشـــاهدة غالبـــا مـــن قبـــل ِ
َ
للرمافـــق الـــذي ميارس حالة مهنيـــة معينة .ومع هـــذا ،فمن املمكن أحيانا أن يشـــاهد
َ
املرافـــق ليتعلم من خربتـــه يف املجال العيـــي .يف حالة املرافقـــة الجماعية من
املرافـــق ٍ
املمكـــن أن يـــم االتفـــاق بـــن أفـــراد املجموعـــة مع أي فـــرد لينفـــذ املشـــاهدة .وميكن
ً
لتقريـــر املشـــاهدة ،يف جميع األحوال أن يشـــكل ايضـــا محورا لجلســـة املرافقة ،كماهو
املرافق يســـاعده
حـــال تقريـــر االستشـــفاف .ويـــم ارســـال التقرير قبـــل الجلســـة اىل ِ
بتحضـــر اللقاء.

ّ
إجرايئ مشارك:
دور املرافق-املرافق كباحث
ّ
َ
ّ
إن دور املرافـــق هو بلـــورة وإدارة ّ
تعل ّ
ّ
مي آمن ،مبعىن أنه
كحـــز
التعلميي للرمافق
الحي
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
مســـؤول عن صيانة هذا الحي كحي دعم ومســـاندة لسريورة االستشـــفاف التعلمية
مـــن خـــال املمارســـات .لقد اعتربنـــا ،يف مـــروع «دفيئة املبـــادرات الرتبويـــة»  ،قول
جدنـــا الجليـــل لجالل الديـــن الرومي « :وراء الصـــواب والخطأ هناك حديقة ســـألتقيك
هنـــاك» بوصلة موجهة لكل ممارســـات املـــروع ،وبالتايل فقد صـــارت بوصلة ّ
موجهة
ً
للرمافقـــة أيضـــا ،حيـــث أنه مـــن املهـــم االمتناع عـــن تلقـــن الحقائق وتقيـــم األمور
ّ
ّ
والمتعـــن يف املمارســـات ،للبحث عن
مضـــن ســـلم الصـــح والخطـــأ .وإنـــا يـــم التعمـــق
اســـراتيجيات لتفـــادي املعوقات وتخطـــي التحديات وبالتـــايل التعلم منها.
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التوقعات من املرافق:
َ
•تطويـــر وصيانة ّ
حي املرافقة من خالل مشـــاركة املرافـــق يف وضع األجندة وتحديد
اآلليات واإليقاع والخ....
•تطوير وبلورة لغة االستشفاف كمحور العمل يف املرافقة.
ّ
وإنساين كفيل بإضفاء الشعور باألمان.
•تطوير وصيانة جو مريح
•أن يمتتع بقدرة عىل اإلصغاء واالحتواء التفهم والتواصل مع اآلخر.

َ
•تعزيـــز عملية التســـاؤل ليتحول مـــن خاللها إىل مرآة ينظر مـــن خاللها املرافق إىل
ممارســـاته قدر اإلمكان من خالل منظوره الشـــخيص والشعوري.
يف حـــال كـــون املرافق يعمل يف مؤسســـة معينـــة فعىل املرافـــق أن يعكس من خالل
عمليـــة املرافقـــة فكر ومفاهمي املؤسســـة اليت يعمل فيها لتعزيز التناغم يف املؤسســـة
ككل.
متابعـــة مجريـــات األمـــور والقـــرارات .عـــى املرافـــق أن يتابـــع ســـرورة املرافقـــة من
خـــال محوريـــن :األول االهمتام بعقـــد لقاءات املرافقة بحســـب ما اتفـــق عليه ،عدم
التعامـــل مـــع اللقـــاء كوحدة منفصلـــة عن بايق اللقـــاءات بل ربطها مع بعض بحســـب
الحاجـــة أو الرضورة.

دور إدارة املرشوع أو املؤسسة يف متكني املرافقة:
املرافقـــة كآليـــة عمـــل بديلـــة هـــي اســـراتيجية عمـــل تنبثـــق مـــن ثقافـــة العمل يف
ً
املؤسســـة عامة واليت تديـــر املرشوع تحديدا .وعليه فإن للمؤسســـة الحاضنة للرمافقة
مســـؤولية هامـــة كونها املســـؤولة األوىل عـــن تطوير وبلـــورة وصيانة ثقافـــة العمل.
يف الفصـــل الســـابق تحدثنا عـــن أن العالقات تحكمها ســـلوكيات مرئيـــة وغري مرئية
أو مبـــارشة ومبطنـــة وعليـــه فإن “املرافقـــة” كفكـــرة وكثقافة عمل يجـــب أن ترافق
ممارســـات اإلدارة وخطابهـــا بجميـــع املســـتويات والحيثيـــات .والخـــص دورها بثالث
نقـــاط مركزيـــة مدرجة حســـب األهمية:
•أن تشـــكل إدارة املؤسســـة منوذجا يحتـــذى به ملرافقة ناجحـــة .أي ان االدارة يجب
ً
ان متارس املرافقة وتســـتعمل آلياتهـــا لتكون منوذجا.
ً
•أن متـــارس دعمهـــا مـــن خـــال تخصيـــص مـــوارد برشيـــة ،زمنيـــة واحيانـــا ماليـــة
للرمافقـــة.
•أن تنرش وأن تبث املؤسسة ثقافة املرافقة فيها وتهمت يف صيانتها ودعمها.
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نشاطات للتطوير والبحث..
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