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األستاذة سحر نصر
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البروفسور أنطوان طعمة
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كلمة رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء

اإلطار المرجعي لكفايات المنّسق: ماذا يعني وما الهدف منه؟
المنّســق يف المؤّسســة التربويــة شــخصّية معروفــة يف المــدارس الرســمية والخاّصــة علــى حــّد ســواء. هــو معلّــم 
مشــهود لــه بالكفــاءة يف اختصاصــه، وهــو يف المؤّسســة التربويــة ركــن مــن أركانهــا، يف قدرتــه علــى التواصــل ومــّد 
الجســور، وهــو أيضــا ضابــط إيقــاع يف العمــل الفريقــي الجماعــي، ويف ضمــان جــودة األداء التربــوي وتقويــم إنتاجّيتــه. 
ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك تبقــى أســئلة عــّدة مطروحــة: مــن هــو المنّســق يف الحقيقــة؟ كيــف يجــري اختيــاره؟ مــا 
هــي شــروط تكليفــه ومــا المؤهــالت المطلوبــة لذلــك؟ مــا هــي مهامــه ودوره؟ ومــا الكفايــات التــي عليــه امتالكهــا 
كثــر إلحاحــا أمــام التداخــالت، حتــى التضــارب أحيانــا، بيــن  للقيــام بهــذا الــدور؟ ويصبــح الجــواب عــن هــذه األســئلة أ
المســؤوليات والصالحيات المتعلّقة بالمنّســق وبمســؤولين آخرين كالمدير والناظر والمرشــد والمشــرف التربوي.
انطالقــا مــن هــذه األســئلة ويف ظــّل التغيــرات المســتمرّة، محلّيــا وعالمّيــا، التــي تجعــل مــن المدرســة منطلــق 
التحســين والتطويــر والتغييــر يف األنظمــة التربويــة، عملــت لجنــة مشــروع األطــر المرجعّيــة المنبثقــة مــن لجنــة 

 S2R2 مشــروع اإلدارة التربويــة يف إطــار برنامــج دعــم توفيــر التعليــم لجميــع األطفــال يف لبنــان

جــاء العمــل المميــز لهــذه اللجنــة اســتكماال لوضــع سلســلة مــن األطــر المرجعيــة الضامنــة لجــودة األداء التربــوي 
واتّســاقه، فيهــا تحديــد لكفايــات العامليــن علــى قيــادة العمليــة التربويــة كالمديــر والمنّســق والناظــر وأميــن المكتبــة، 
إيمانــا مــن المركــز التربــوي بــأّن المؤسســة التربويــة منظومــة متكاملــة،  والمدرســة فيهــا نــواة بنــاء المعرفــة ومصــدر 

تكويــن قــادة المســتقبل.

كيف بُني هذا اإلطار المرجعي وماذا يتضّمن؟
يتألّــف هــذا اإلطــار المرجعــي مــن ثالثــة أجــزاء: األّول دراســة وتحليــل تســتند اىل قــراءة األدبيــات لوضــع اإلطــار 
المفاهيمــي )الفصــل األّول(، وإرســاء التحليــل الموّجــه لإلطار)الفصــل الثــاين(. أمــا الجــزء الثــاين فــأىت مكرّســا لإلطــار 
المرجعــي لكفايــات المنّســق، موضحــا أهميتــه، ومفّصــال عناصــره ومجاالتــه األربعــة: الممارســات المهنّيــة المختّصــة، 
والعالقــات المهنّيــة، والتطويــر المهنــيّ، وأخالقيــات المهنــة.  وعلــى هــذه المجــاالت األربعــة توزّعــت الكفايــات يف 
جــدول يبــرز مكّوناتهــا، والمبّينــات لــكّل مكــّون منهــا. وتضّمــن الجــزء الثالــث دليــل المصطلحــات والمفاهيــم وجــدول 

الرمــوز لإلطــار المرجعــي المقتــرح. وختمــت الئحــة المراجــع العربيــة واألجنبيــة اإلطــار المنهجــيّ المنجــز.

يف الخالصــة يخــرج القــارئ مــن هــذا الدليــل بمعرفــة جديــدة وواضحــة بمالمــح المنّســق المســؤول عــن مادة تعليمية 
محــّددة، ينّســق بيــن أســاتذتها، ويضــع بالتشــاور معهــم الخّطــة الســنوية، ويســهر علــى حســن التطبيــق وتقويــم 
األداء، وإبــداء المشــورة والمســاعدة يف تنظيــم األنشــطة المكّملــة للمــادة. ويتجــاوز المنّســق يف عملــه اإلطــار المباشــر 
الضّيــق، نحــو آفــاق أوســع مــن التخطيــط واإلشــراف: قيــادة فريــق العمــل، وقيــادة المشــروع التربــوي للمؤسســة، 
المدرســة  الجــودة، وثقافــة  الــذايت والمؤسســايت والتربــوي، تحقيقــا لمســار  الرؤيــة االســتراتيجية للتطويــر  وبنــاء 

الدامجــة والمرحبــة، ذات المنــاخ اإليجــايب يف مراحــل الهــدوء والرخــاء، كمــا يف حــاالت الطــوارئ وخــالل األزمــات.
نشــّد علــى أيــدي أعضــاء اللجنــة ومنّســقها، وســائر لجــان األطــر المرجعّيــة، ونثنــي علــى عملهــم  البحثــي الــذي يصنــع 

معرفــة جديــدة عمليــة،  تبنــي وتطــّور.

رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف
الدكتورة هيام إسحق
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كلمة رئيس قسم اإلدارة التربويّة 
كــب هــذا الّتغّيــر تطــّور متســارع يف المعرفــة والّتكنولوجيــا  عالمنــا اليــوم هــو يف حالــة تغّيــر دائــم ومســتمّر، ويوا
والجــودة، وتحّديــات عديــدة ومتنّوعــة، ولــم يعــد يخفــى علــى أحــد أّن حجــر األســاس يف هــذا الّتطــّور هــو القطــاع 
الّتربــويّ بــكّل مكّوناتــه وجوانبــه، بحيــث ُيعــدُّ الّركيــزة الرّئيســة لالســتثمار والّتنميــة ومصــدر الجــودة يف بنــاء قــادة 
المســتقبل. أّمــا عمــاد هــذا القطــاع والعنصــر األســاس يف تطــّوره فهــو اإلدارة الّتربويّــة الّناجحــة واإلدارة المدرســّية 
الفّعالــة، لــذا اعتمــدت معظــم الــّدول يف سياســاتها الّتربويـّـة علــى دعــم األبحــاث والّدراســات وعلــى الحداثــة والّتطوير 
األطــر  وتطويــر  والمدرســّية  الّتربويّــة  اإلدارة  تمهيــن  أهّمهــا  ومــن  والممارســات،  واإلســتراتيجّيات  المقاربــات  يف 
المرجعّيــة لكفايــات المديــر ومختلــف العامليــن يف المؤّسســة الّتربويّــة، باإلضافــة إىل الّتطويــر المهنــيّ المســتمّر 
لــكّل مكّونــات المجتمــع المدرســيّ، وذلــك لتحقيــق معاييــر الجــودة الّشــاملة يف هــذا القطــاع وتحســين الّتحصيــل 

الّتعلّمــي للمتعلّميــن وبنــاء شــخصّيتهم ونمّوهــم الّســليم. 

كبــة الّسياســات الّتربويّــة العالمّيــة وتطّوراتهــا  يف لبنــان، وحيــث إنّنــا لســنا بمعــزل عــن العالــم، ولكــي نســتطيع موا
كان ال بــّد مــن االلتفــات إىل أهّمّيــة اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المنّســق، والــذي سيشــكّل المرجــع األســاس يف عملّيــة 
كثــر تمرًّســا وكفــاءة  الّتطويــر المهنــيّ للمنّســقين، ويف تحســين الممارســات وتنميــة الممارســين ليصبــح المنّســق أ
كثــر فاعلّيــة يف االرتقــاء بجــودة  وتخّصًصــا واحتراًفــا وقــدرة علــى الّتخطيــط وإدارة األزمــات ومواجهــة الّتحّديــات وأ

العملّيــة الّتعليمّيــة- الّتعلّمّيــة.

يّــة واضحــة، وبذلــك  مــن المعلــوم أّن المنّســق يتعامــل عــادة مــع مواقــف وعوامــل ومتغّيــرات ذات طبيعــة تأثير
كثــر كفــاءة  كســابه المعــارف وتنميــة قدراتــه ومهاراتــه القياديـّـة ليصبــح أ ســيعزّز اإلطــار المرجعــيّ كفاياتــه مــن خــالل إ
كثــر  كثــر تمكًّنــا مــن إحــداث تغييــرات حقيقّيــة، وأ كثــر شــفافّية وموضوعّيــة يف أخــذ المواقــف، وأ للّتعامــل معهــا، وأ

تمرًّســا يف أداء دوره القيــاديّ والمســؤول.

اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المنّســق، هــو نتيجــة تضافــر جهــود وتعــاون فريــق عمــل لجنــة مشــروع األطــر المرجعّيــة 
المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة الّتربويّــة يف قســم اإلدارة الّتربويّــة يف الهيئــة األكاديمّيــة المشــتركة يف المركــز 
الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء مــن خــالل برنامــج دعــم توفيــر الّتعليــم لجميــع األطفــال يف لبنــان )S2R2(، كمــا هــو 
نتيجــة عمــل تشــاركيّ بيــن فريــق العمــل وعــدد مــن الخبــراء الّتربويّيــن يف جميــع مياديــن القطــاع الّتربــويّ واإلدارة 

ــة.  الّتربويّ

وبفضــل كّل هــذا الّســعي والمجهــود وحــّب العمــل الفريقــيّ والحــرص علــى جــودة اإلنتــاج والّتعــاون والّتشــارك 
بيــن أعضــاء الفريــق ودعــم رؤســاء المركــز الّتربــويّ المتواليــن علــى ســّدة الرّئاســة يف خــالل األعــوام 2020 و2021 
و2022، وبفضــل برنامــج الـــ S2R2 صــدر هــذا اإلطــار المرجعــيّ، وهــو ُيعــّد خطــوة مهّمــة علــى طريــق الّتنميــة 
والّتطويــر المهنــيّ للمنّســقين، الّتــي قــام بهــا المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء، وال بــّد مــن أن يقطــف المنّســقون 

والمعلّمــون والمتعلّمــون ثمارهــا. 

ختاًمــا ال بــّد مــن أن أشــكر فريــق العمــل، المؤلّفــات والمؤلّفيــن، علــى الّصدقّيــة يف العمــل والحرفّيــة والجــودة، وعلــى 
المحّبــة واإلخــالص والّتفــاين يف تغطيــة كّل الجوانــب الّتــي خدمــت وضــع هــذا اإلطــار المرجعــيّ، حّتــى آخــر يــوم، وآخــر 

مراجعــة وتدقيــق، وبقــَي الّســؤال يتــرّدد يف ذهــن كّل مّنــا: هــل كان مــن الممكــن أن نعمــل أفضــل مّمــا قمنــا بــه؟ 
لكــن وللحقيقــة أجيــب عــن هــذا الّتســاؤل: »ســعينا إىل تقديــم األفضــل بحــّب وحــرص وصدقّيــة وتعــاون، وقــد 
قطعنــا وعــًدا علــى أنفســنا بمتابعــة تطبيقــه واالســتفادة منــه يف نتاجــات أخــرى لمصلحــة الّتربيــة والمتعلّميــن يف 

لبنــان، فهــذا الّنتــاج هــو مــاّدة حّيــة قابلــة للّتطبيــق والّتعديــل والّتطويــر«. 

رئيس قسم اإلدارة الّتربويّة بالّتكليف
كرم محمد سابق أ
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الفصل األّول: اإلطار المفاهيمي وتوليف القراءات

مقّدمة
يف ظــّل الّتطــّورات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم، ومــا يترافــق مــع ذلــك مــن تغّيــرات نوعّيــة، وبشــكل خــاّص على 
صعيــدي المعرفــة والّتكنولوجيــا. وحيــث إّن المدرســة تشــكّل نــواة بنــاء المعرفــة ومصــدر إنتــاج قــادة المســتقبل، 
الّتطويــر  علــى  للعمــل  والمؤتمــرات  واألبحــاث  الّدراســات  تســخير  إىل  العالمّيــة  الّسياســات  معظــم  توّجهــت 
المدرســيّ. هــذا الّتطويــر ليــس محصــوًرا بعنصــر مــا، بــل يمتــّد لتغطيــة كّل العناصــر والمكّونــات علــى مختلــف 
األوجــه واألصعــدة، مــن إعــادة الهيكلــة والّتنظيمــات، إىل الملمــح وتوصيــف المهــام واألدوار، إىل االعتمــاد األكاديمــيّ 

كات المجتمعّيــة، إىل الّتطويــر المهنــيّ المســتمّر، وإىل تحديــث أطــر وآلّيــات الّتقويــم. والّشــرا

كبــة هــذه الّتطــّورات ومواجهة الّتحّديات  هــذا كلـّـه يفــرض يف المقابــل، علــى العامليــن يف قطــاع الّتربيــة والّتعليــم، موا
والّتحديــث يف نظــم العمــل، والّتطويــر المهنــيّ المســتمّر. فالمؤّسســة الّتربويـّـة هــي منظومــة متكاملــة، مكونـّـة مــن 
مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة والمتناغمــة والمتفاعلــة، مــا ُيحّتــم علــى هــذه العناصــر مجتمعــة أن تتطــّور وأن 
تتفاعــل فيمــا بينهــا، وذلــك لتحصيــن المؤّسســة الّتربويّــة ومنــع الّتســّرب وتحســين المخرجــات، وتلبيــة متطلّبــات 

العصــر الحديــث والّتكّيــف معهــا بجــودٍة عاليــة. 

كــب  وحيــث إنّنــا يف لبنــان، لســنا بمعــزل عــن العالــم، وحيــث إّن الّسياســة الّتربويّــة تتطلّــب الّتطويــر والّتغييــر الموا
ــا يف قطــاع الّتربيــة، ويف ضــوء الّتوّجهــات الّتربويـّـة المعاصــرة، أنهــى قســم اإلدارة الّتربويـّـة يف المركــز  لمــا يحــدث عالميًّ
ــة للكفايــات اآلتيــة  الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء يف خــالل العاميــن 2019-2020 وضــع سلســلة مــن األطــر المرجعّي

الّذكــر:

اإلطار المرجعيّ لكفايات المدير يف جميع مراحل الّتعليم األكاديميّ ما قبل الجامعيّ.	 
اإلطار المرجعيّ لكفايات مدير دار المعلّمين والمعلّمات.	 
اإلطار المرجعيّ لكفايات المسؤول الفّنيّ يف مركز الموارد يف دار المعلّمين والمعلّمات.	 

ويف الّســياق نفســه اســتكمل العمل يف القســم يف خالل العام 2020 وتّم إنجاز وضع سلســلة من األطر المرجعّية 
للكفايــات اآلتية الّذكر:

اإلطار المرجعيّ لكفايات الّناظر.	 
اإلطار المرجعيّ لكفايات أمين المكتبة.	 
اإلطار المرجعيّ لكفايات المنّسق الّذي نحن بصدد عرضه.	 

ويف خــالل العــام 2021 تّمــت مراجعــة كّل األطــر المرجعّيــة الّســابقة الّذكــر والّتدقيــق والّتعديــل واإلضافــة حيــث 
يلــزم بنــاًء علــى المراجعــات، كمــا خضعــت جميعهــا للّتدقيــق اللّغــوي، كذلــك أُنجــز اإلخــراج الفّنــيّ لألطــر المرجعّيــة 

الّثالثــة األوىل خــالل العــام المذكــور. 

خلفّية الّدراسة
تــأيت هــذه الّدراســة يف إطــار عمــل لجنــة مشــروع األطــر المرجعّيــة، المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة الّتربويــة مــن 
ضمــن برنامــج )S2R2(، وذلــك مــن خــالل قســم اإلدارة الّتربويـّـة يف الهيئــة األكاديمّيــة المشــتركة يف المركــز الّتربــويّ 

للبحــوث واإلنمــاء، وهــي تهــدف إىل اســتكمال سلســلة األطــر المرجعّيــة التــي تــّم ذكرهــا يف المقّدمــة.
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تقــوم هــذه الّدراســة علــى مراجعــة األدبّيــات، الّنظريـّـة واإلجرائّيــة، مــن دراســات وأبحــاث ومؤلّفــات ومشــاريع وبرامــج 
ــة، وعلــى مراجعــة القوانيــن واألنظمــة والّتشــريعات، للبحــث عــن مداخــل وركائــز أساســّية  ــة وعالمّي ــة وعربّي محلّّي
يتــّم البنــاء عليهــا يف وضــع اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المنّســق، مــن دور ومهــام وممارســات، ومــن ثــّم توليــف هــذه 

القــراءات وتحليلهــا للوصــول إىل توصيــات تهــدف إىل وضــع إطــار مرجعــيّ لكفايــات المنّســق.

يــأيت اســتكمااًل لسلســلة مــن األطــر المرجعّيــة  إنّمــا  الــذي تعمــل اللّجنــة علــى وضعــه،  وهــذا اإلطــار المرجعــيّ، 
للكفايــات والتــي أصدرهــا المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء يف ظــّل الّتغّيــرات المســتمرّة التــي تطــرأ علــى الواقــع 
ــة تكــون المدرســة وحــدة الّتحســين والّتطويــر والّتغييــر  ــيّ والعالمــيّ، حيــث يّتجــه العالــم نحــو أنظمــة تربويّ المحلّ

فيهــا.

مــن هنــا، ويف ظــّل الّتحــّول الحاصــل علــى المســتويين الّتربــويّ والّتكنولوجــيّ أصبــح تحديــد الكفايــات المتوّقــع 
كبــة الّتطــّورات واالتّجاهــات الّتربويـّـة الحديثــة التــي ســتطبع مدرســة  ا، بغيــة موا للمنّســق أن يتمّتــع بهــا أمــًرا أساســيًّ

الغــد.

اإلطار المفاهيمي 
كخطــوة أوىل، قامــت اللّجنــة بوضــع خّطــة العمــل والتــي تضّمنــت المخرجــات والمهــام والمراحــل، ثــّم َعمَلــت علــى 
تحديــد اإلطــار المفاهيمــي Conceptual Framework للمراجعــة األدبّيــة لــكّل مــا يتعلـّـق بالمنّســق، مــن دور ومهــام 
وممارســات وكفايــات، ومــا يــوكل إليــه ويفــّوض بــه، وتطويــره المهنــيّ كذلــك وعالقتــه مــع مدير المدرســة والمعلّمين 

... يّيــن واألهــل والمحيــط المحلـّـيّ والمتعلّميــن واإلدار

ا، وقبــل الّشــروع بالمراجعــة األدبّيــة، تحديــد اإلطــار المفاهيمــي الــذي يوّجــه القــراءات ويحــّدد  وكان مــن المهــّم جــدًّ
المــراد منهــا ويســهم يف تحقيــق الغايــة مــن هــذه القــراءات ويســاعد يف توليفهــا وتحليلهــا. لذلــك وبنــاًء عليه، اســُتخرج 
 )Hallinger، A conceptual framework for systematic reviews of اإلطــار المفاهيمــي مــن مقالــة هالنجــر
)research in educational leadership and management، 2013 ، حيــث عقــدت اللّجنــة جلســات تفكـّـر فرديـّـة 
وجماعّيــة حــول اإلطــار المفاهيمــي المعتمــد، حّتــى تــّم الّتوّصــل إىل تحديــد أهــداف المراجعــة األدبّيــة واســتراتيجّياتها 

وطرائقهــا وخياراتهــا بحســب مداخــل اإلطــار المفاهيمــي المعتمــد والمبّيــن يف الجــدول اآليت- المســتند رقــم )1(.



11

المستند رقم )1(: تحديد اإلطار المفاهيمي

المواضيع األساسّية . 1
للّدراسة، أهداف الّدراسة، 
األسئلة الموّجهة للّدراسة

ُتعنى هذه الّدراسة بشكل أساسيّ باالّطالع المعّمق على الّدراسات واألدبّيات 
التــي  والّسياســات  واالســتراتيجّيات  والقوانيــن  واإلجرائّيــة،  يّــة  النظر الّتربويّــة، 
تتمحــور حــول دور ومهــام وممارســات المنّســق لتطويــر قدراتــه وتقويــم أدائــه 

ــة المســتقبلّية.  وتحديــث دوره وتفعيلــه بمــا ينســجم مــع الّرؤيــة الّتربويّ
تنبثــق هــذه الّدراســة مــن الحاجــة ومــن الّتضــارب بيــن المســؤولّيات والّصالحّيــات 
أو  الّتربــويّ  والمرشــد  والّناظــر  المنّســق  بيــن  واضحــة  مهــام  تحديــد  وغيــاب 
المهــام  هــذه  تتنــاول  ال  والقوانيــن  األنظمــة  أّن  الّتربــويّ... خصوًصــا  المشــرف 

بشــكل واضــح ومفّصــل، ال ســّيما عنــد الممارســة. 
وحيــث إّن المنّســق مــن العناصــر الرّئيســّية يف المجتمــع المدرســيّ، ويلعــب 
ــا يف إنجــاح العملّيــة الّتعليمّيــة- الّتعلّمّيــة، كان ال بــّد مــن وضــع إطــار  دوًرا مهمًّ

لكفاياتــه. مرجعــيّ 

1.1. طبيعة المشكلة التي 
تتطّلب فهًما و/ أو تعريًفا و/ 
كثر وضوًحا )نظريّة  أو قراًرا أ

أو بحث تجريبيّ أو سياسة أو 
ممارسة أو مزيج من ذلك(

الّتركيز الموضوعايتّ لهذه الّدراسة ذو ثالثة أبعاد:

وإدمــاج 	  ومقارنــة  األدبّيــات،  مراجعــة  ناحيــة  مــن  توليفــي  الّتركيــز  توليفــّي: 
ــة  ــات الّتربويّ ــة مــع نواتــج األدبّي المفاهيــم والمراجعــات والمقاربــات المحلّّي
ــة ذات  علــى الّصعيــد العالمــيّ، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المشــاريع المحلّي

الّصلــة واألنظمــة الّداخلّيــة يف لبنــان والعالــم.
منهجــّي: الّتركيــز منهجــيّ حيــث إّن الّدراســة تســتطلع الوســائل واألنمــاط 	 

العالمــيّ  الّصعيــد  علــى  ــا  حاليًّ المعتمــدة  واالســتراتيجّيات  والمنهجّيــات 
والتــي ســُيعتمد عليهــا يف وضــع األســس والّركائــز المنهجّيــة لبنــاء اإلطــار 

المنّســق. لكفايــات  المرجعــيّ 
مفاهيمــي: مراجعــة األدبّيــات المحلّّيــة والعالمّيــة الســتخراج مفاهيــم اإلدارة 	 

الّتربويـّـة والمدرســّية، مهــام المنّســق ودوره علــى الّصعيــد اإلداريّ والّتربــويّ 
واألكاديمــيّ.

إًذا الّتركيــز هــو توليفــيّ ومفاهيمــيّ ومنهجــيّ، ألنّنــا نســعى إىل الّتوفيــق بيــن 
يّيــن يف المــدارس، والّتطويــر  مراجعــة األدبّيــات الّتربويّــة لناحيــة دور ومهــام اإلدار
المهنــيّ وتقويــم األداء لألشــخاص المعنّييــن، واإلدارة المدرســّية والّسياســات 
واالســتراتيجّيات يف لبنــان، وأيًضــا مــا إذا كان كّل هــذا يتماشــى مــع المشــاريع 

األخــرى التــي تــّم التدريــب عليهــا.

2.1. الّتركيز الموضوعايتّ 
)توليفّي، منهجّي، مفاهيمي( 

كثر واحد أو أ
توليفيّ: يسعى البحث إىل 
مقارنة وإدماج المفاهيم أو 
المقاربات يف المراجع قيد 

الّدرس
منهجيّ: ينظر البحث إىل 

المنهجّيات التي اعتمدت يف 
المراجع قيد الّدرس

مفاهيمي:  يسعى البحث إىل 
استخراج المفاهيم ذات الّصلة 

بالموضوع 

توّجه الهدف: 

يف ما يتعلّق باألطر المرجعّية، الّتوّجه هو استكشايفّ يف المبدأ، وذلك نظًرا لقلّة 
المراجــع والّدراســات الّنظريـّـة والّتجريبّيــة حــول موضــوع دور ومهــام وممارســات 

المنّســق، خاّصــة علــى الّصعيــد المحلّيّ، والّتطويــر المهنــيّ ذو الّصلة.

3.1. توّجه الهدف 
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مجموعة من األسئلة توّجه المراجعة األدبّية: 
ماذا تقول األدبّيات الّتربويّة عن دور المنّسق؟	 
ــَذت يف لبنــان تشــبه أو ُتضــيء علــى مــا ســبق 	  إىل أي مــدى المشــاريع الّتــي نُفِّ

وثّبتنــاه مــن مفاهيــم؟
وَدْور 	  المدرســّية  اإلدارة  مفهــوم  مــع  تتناغــم  المشــاريع  هــذه  مــدى  أيّ  إىل 

المنّســق؟
كيــف يتــّم الّتطويــر المهنــيّ يف العالــم؟ كيــف نــدّرب؟ وفــق أيّ مهــام، علــى أيّ 	 

ملمــح؟ مــا هــي المهــام بحســب األنظمــة والقوانيــن المرعّيــة اإلجــراء؟
مــا هــي المهــام المتوّقعــة يف المســتقبل اســتناًدا اىل المتطلّبــات الجديــدة 	 

ــا  محليًّ والمشــاريع  والّدراســات  واألبحــاث  الحــال  واقــع  مــن  المســتنبطة 
وجودهــا(؟ حــال  يف  ــا  )وعالميًّ

ما هي مهامهم بحسب الخطط الّتربويّة المستقبلّية؟	 
الواحــد 	  القــرن  تحديّــات  لمواجهــة  منهــم  المطلوبــة  الكفايــات  هــي  مــا 

ين؟  لعشــر ا و
هــل الّسياســات واالســتراتيجّيات تتماشــى مــع المفاهيــم التــي ُثّبتــت مــن 	 

خــالل مراجعــة األدبيــات؟   

لماذا نطرح هذه االسئلة؟ 	 
والّسياســات 	  المفاهيــم  بيــن  تجانــس  عــدم  هنــاك  كان  إذا  مــا  لتلّمــس 

معّينــة. سياســات  بتغييــر  توصيــات  طــرح  يجــب  لذلــك  واالســتراتيجّيات، 
لنتمكّــن مــن تشــبيك كّل الــّدورات الّتدريبّيــة الّتــي تعنــى باألطــر المرجعّيــة 	 

لكفايــات عناصــر اإلدارة الّتربويّــة.
لنســتنتج مــن مهــام كّل وظيفــة يف اإلدارة الّتربويّــة المواضيــع الّتربويّــة الّتــي 	 

يــب، كمــا  الّتدر ومقــّررات  الّتدريبــيّ  المنهــج  يجــب أن ندخلهــا يف هيكلّيــة 
وعناصــر لبنــاء سياســات وأدوات تقويــم متكاملــة.

لنستشــرف الكفايــات المطلوبــة يف ضــوء الّسياســات الّتربويّــة المســتقبلّية 	 
واألدوار الجديــدة المتوّقعــة ألصحــاب هــذه المواقــع الوظيفّيــة.

لنســتوضح مــا مــدى أهمّيــة األطــر المرجعيــة لكفايــات األشــخاص المعنّييــن 	 
يف اإلدارة الّتربويّــة؟

لنطــرح كيــف يمكــن لهــذه األطــر أن تســاهم بتفعيــل المدرســة وتطويرهــا 	 
وتحســينها وتنميــة المجتمــع المدرســيّ وانعــكاس ذلــك علــى أداء الجســم 

المتعلّميــن؟ أداء  وبالّتــايل  والّتعليمــيّ  اإلداريّ 
لنّطلــع علــى مــا تقولــه األدبّيــات الّتربويـّـة عــن دور األشــخاص المعنّييــن بهــذه 	 

الّدراســة والّذيــن هــم علــى عالقــة مباشــرة مــع المتعلّميــن الســّيما المنّســق؟ 
لنستكشــف إىل أيّ مــدى الّدراســات والمشــاريع والبرامــج الّتــي نّفــذت يف 	 

لبنــان أو يف الــّدول العربّيــة تخــدم وتســاهم يف اســتكمال المشــاريع المنــويّ 
اعتمادها وإىل أيّ مدى تتناغم مع مفهوم اإلدارة المدرسّية ودور المعنّيين 

يف اإلدارة المدرســّية كاّفــة؟ 
كتســاب الكفايــات المتعلّقــة بالمعنّييــن يف اإلدارة 	  لنطــرح كيــف يصــار إىل ا

ــا ومــا هــي األســس والمهــارات  الّتربويّــة كاّفــة؟ وكيــف ُيبنــى تطويرهــم مهنيًّ
التــي يتــّم عليهــا هــذا الّتطويــر؟

4.1. الغرض من المراجعة 
كثر وضوًحا  بعبارات أ
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يف حال وجودها وذلك بعد تقويمها:
خالصــات، خبــرات، توصيــات، دروس مســتقاة، مشــاريع، برامــج إعــداد وتدريــب 

محلّّيــة وعالمّيــة

5.1. فحص المراجعات 
الّسابقة 

الّدور، المهام، الملمح، الكفايات المهنّية، الّتطوير المهنيّ، والّتقويم 2. ما هو المنظور المفاهيمي 
الذي يوجه المراجعة؟ )أو 

العدسة المفاهمّية التي توّجه 
المراجعة؟(

3. ما هي مصادر وأنواع 
المراجع والبيانات 

المستخدمة للمراجعة؟ 

سوف ترتكز هذه الّدراسة على مراجع تندرج تحت المحاور اآلتية:
األدبيــات الّتربويـّـة )مــا هــي المراجــع؟ هــل ســتكون مــن مدارس فرنســّية؟ .  1

انكليزيـّـة؟ نظريّة؟ تجريبّية؟...(
الّداخلــيّ .  2 والّنظــام  والمراســيم  والقوانيــن  واالســتراتيجّيات  الّسياســات 

للمدارس. 
البرامــج والمشــاريع  التــي تــّم تنفيذهــا يف لبنان والتــي ُتعنــى بالّتطويــر .  3

المهنيّ/الّتدريــب لعناصــر اإلدارة الّتربويـّـة يف المدرســة /الّثانويـّـة/ دار 
المعلّميــن والمعلّمــات

مراجع يف اإلدارة العاّمة )إدارة مالّية، إدارة موارد بشريّة ...(.  4
مهــام .  5 تنظيــم  وعالمّيــة يف  محلّيــة  مؤّسســات  وخبــرات  تجــارب  نتائــج 

والمدرســّية. الّتربويّــة  اإلدارة  عناصــر  أداء  وتقويــم 

1.3. البحث عن المصادر: 
تحديد الّدراسات المناسبة 

تماشًيا مع أساليب بحث 
متكاملة وممنهجة وذات 

مسّوغات واضحة

مــن المتوّقــع أن تســهم  هــذه الّدراســة يف إعــادة تموضــع كّل مــن األشــخاص 
المعنّييــن يف اإلدارة، الســّيما المنّســق.

وحيث إّن هذه الّدراسة تهدف إىل توحيد المفاهيم وتثبيتها حول الّدور والمهام 
وحــول ملمــح اإلدارة المدرســّية والمنّســق، وإىل مقارنــة المفاهيــم المثّبتــة مــع 
ذات  األخــرى  الوطنّيــة  المشــاريع  ومــع  الوطنّيــة  واالســتراتيجّيات  الّسياســات 
الّصلــة بهــدف الّتوصيــة بمــا يلــزم لضمــان االتّســاق واالعتمــاد علــى المفاهيــم 
المثبتــة لتحديــد الكفايــات ومكّونــات الكفايــات والمبّينــات، وبذلــك تهــدف إىل 
وضــع إطــار مرجعــيّ للمنّســق، ســوف ترتكــز هــذه الّدراســة علــى مراجــع تنــدرج 

تحــت المحــاور اآلتيــة:
ومحلّيــة؛ أ.  عربّيــة  يّــة،  إنكليز فرنســّية،  مــدارس  )مــن  الّتربويّــة  األدبّيــات 

المحلّّيــة(. المهنــيّ  الّتطويــر  أو  يــب  الّتدر أثــر  دراســات  تجريبّيــة،  يّــة،  نظر
الّداخلــيّ ب.  والّنظــام  والمراســيم  والقوانيــن  واالســتراتيجّيات  الّسياســات 

للمــدارس.
المشــاريع األخــرى التــي نُّفــذت يف لبنــان والتــي ُتعنــى بالّتطويــر المهنــيّ ت. 

إلداريّ المــدارس وتحســين المدرســة وتطويرهــا. 

2.3. تحديد مجال ونوع 
الّدراسة استرشاًدا بأسئلة 

البحث



اإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق
)S2R2( برنامج دعم توفير الّتعليم لجميع األطفال يف لبنان 14

أطروحــات، دراســات طويلــة األمــد، أبحــاث، مشــاريع، سياســات، اســتراتيجّيات، 
ــة مــن قوانيــن وأنظمــة وتعاميــم وقــرارات... دراســات أثــر، كتــب، وثائــق قانونّي

3.3. نوع المصادر 

بالّنسبة للمراسيم والقوانين واألنظمة: من تاريخ صدورها.	 
بالّنسبة للمراجع األدبّية: منذ سنة 2000.	 

4.3. اإلطار الّزمنّي 

شاملة: 

جمع كّل ما أتيح من سياسات وقوانين ومراسيم حول اإلدارة المدرسية.	 
جمع كّل ما أتيح من مستندات يف إطار المشاريع األخرى ذات الّصلة.	 
جمع كّل ما أتيح من دراسات وبرامج وأبحاث عالمّية وعربّية ومحلّّية.	 

5.3. تحديد آلّية البحث 

جميع المصادر والموارد الموثوقة وذلك ألهمّية وحداثة الموضوع ذي الّصلة. 6.3. تحديد ووصف أنواع 
المصادر التي سيتّم تضمينها 

يف المراجعة 

توصيف اآللّية التي سوف تّتبع الستخراج البيانات مع اللّجنة:
اللّجنــة   التــي قامــت  القــراءات  البيانــات وفاًقــا لشــبكة توليــف  يتــّم اســتخراج 
بوضعها، وتحويلها إىل Google Form، وهي تتماشى مع  المنظور المفاهيمي 
ــة. حيــث تتمحــور الّشــبكة علــى  واألســئلة الّتــي توّجــه البحــث والمراجعــة األدبّي
يّيــن يف  كّل مــا هــو مرتبــط بملمــح ومهــام ودور المنّســق، والّتطويــر المهنــيّ لإلدار

المــدارس.
وحيــث إّن هــذا اإلطــار المرجعــيّ ســيتّم تأليفــه باالتّســاق مــع مــا تــّم وضعــه مــن 
ــة ســابقة، ســوف يتــّم تعبئــة  شــبكة الّتوليــف بنــاء علــى المجــاالت  أطــر مرجعّي

ــة الّســابقة.  األربعــة المعتمــدة يف األطــر المرجعّي

7.3.  آلّية استخراج البيانات 

4. كيف يتّم تقويم البيانات 
وتحليلها وتركيبها يف 

المراجعة؟

تــّم اســتخراج البيانــات مــن مصــادر محلّيــة وعربّيــة وعالمّيــة موثوقــة، وهــي مــن 
األهمّيــة بمــكان حيــث ســاعدت اللّجنــة يف وضــع الّتصــّور األّويل لإلطــار المرجعــيّ 
)المجــاالت- الكفايــات- مكّونــات الكفايــة( والتــي ســوف تكــون مفّصلــة يف الجــزء 

الّثالــث الحًقــا.

1.4. تقويم البيانات يشير 
الّتقويم أّوًل إىل تقويم جودة 

المعلومات الواردة يف 
الّدراسات.

ــا، وغيــاب البيانــات اإلحصائّيــة  نظــًرا لقلّــة المراجــع المتعلّقــة بالمنّســق مبدئيًّ
الّنوعــيّ  ــا، لذلــك  ســيتّم اســتخدام  أدوات البحــث  المرتبطــة بالمنّســق محلّيًّ

إجمــااًل.

2.4. تحليل البيانات
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بعــد مراجعــة األدبّيــات، ســيتّم توليــف القــراءات علــى جــداول Excel تســتخرج 
مــن الـــ Google Form لشــبكة القــراءات، وســيتّم االعتمــاد عليهــا يف الّتحليــل 

والّتوصيــات والحًقــا يف وضــع اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المنّســق.

3.4. توليف البيانات

الّنتائج: ستساعد مراجعة األدبّيات يف: 

الكشــف عــن ملمــح المنّســق ومهامــه ودوره ، وأهمّيــة دوره علــى الّصعيديــن 	 
الّتربــويّ واإلداريّ، ودوره يف حيــاة المتعلّميــن المدرســّية ويف تطويــر المدرســة.

وضــع كفايــات المنّســق بنــاًء علــى الّســياق اللّبنــاينّ، والمســاعدة يف وضــع 	 
عــدد مــن مكّونــات الكفايــات والمبّينــات المناســبة للّســياق.

القيــود: الحلقــة الّناقصــة بيــن الّنصــوص القانونّيــة )القديمــة العهــد بمعظمهــا(، 
إلظهــار  القوانيــن  بعــض  تحديــث  إىل  والحاجــة  الحــال،  وواقــع  والممارســات، 
أهمّيــة دور المنّســق يف تطويــر المدرســة وتحصينهــا وتحســين مخرجاتهــا. كمــا 
االقتنــاع مــن قبــل اإلدارة الّتربويــة واإلدارة المدرســّية بأهمّيــة دور المنّســق علــى 

واإلداريّ. الّتربــويّ  الّصعيديــن 

5. ما هي الّنتائج والقيود 
والّتداعيات الّرئيسّية 

للمراجعة؟ 
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شبكة الّتوليف 
بعــد أن تــّم تحديــد اإلطــار المفاهيمــي للمراجعــة األدبّيــة. قــام الباحثــون بوضــع شــبكة توليــف موّحــدة للقــراءات 
المرتبطــة بالمواقــع الوظيفّيــة الّثالثــة لــكل مــن المنّســق والّناظــر وأميــن المكتبــة المبنّيــة علــى اإلطــار المفاهيمــي، 
وتــّم تحويــل شــبكة الّتوليــف إىل Google Forms العتمادهــا خــالل المراجعــة األدبّيــة. ومــن ثــّم تــّم إرســال شــبكات 
الّتوليــف إىل المنّســق العــام للّجنــة الــذي قــام بتجميعهــا وتوليفهــا للحصــول علــى مســتند توليفــيّ للمراجعــات 

Excel ــة علــى جــدول األدبّي
.

ومــن المهــّم أيًضــا إيضــاح أّن الّتحليــل المبنــي علــى القــراءات ُقّســم ارتباًطــا بــكل موقــع وظيفــيّ خدمــة لخصوصّيــة 
كّل منهــا. كمــا أّن تجميــع المســتندات المقــروءة يف شــبكة توليفّيــة واحــدة خــدم عمــل اللّجنــة يف االســتفادة مــن 
الوقــت وعــدم تكــرار القــراءات، ويف تحديــد األدوار والمهــام بشــكل متكامــل ومترابــط دون أيّ تضــارب أو ازدواجّيــة 

للمواقــع الّثالثــة.

أ. المصادر والمراجع 
بلــغ عــدد المســتندات التــي تــّم تجميعهــا وتوليفهــا )73( مســتنًدا مــن مراجــع ومصــادر متنّوعــة معظمهــا رقمّيــة، 
وأميــن  والمنّســق  )الّناظــر  الّثالثــة  الوظيفّيــة  بالمواقــع  ارتباطهــا  بحســب  مقّســمة   Google form عبــر أُرســلت 

المكتبــة(.

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن معظــم المراجــع بطبيعتهــا رقمّيــة، وذلــك بســبب جائحــة كورونــا وااللتــزام بالّتباعــد االجتماعــيّ، 
وتكــرار اإلقفــال، وتغّيــر األحــوال االقتصاديّــة وغيرهــا مــن الّظــروف التــي حالــت دون الّتعامــل بالّنســخ الورقّيــة بيــن 

أعضــاء اللّجنــة وهــذا مــا يظهــره المســتند رقــم )2(.

المستند رقم )2(: خصائص المستند رقمّي أو غير رقمّي 
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أّما من ناحية نوع المصادر وتصنيفها، فهي موزّعة حسب الّشكل المبّين يف المستند رقم )3(.

المستند رقم )3( : تصنيف المصادر والمراجع

ُحــّددت عــّدة خصائــص للمصــادر والمراجــع )73 مصــدًرا( وهــي موجــودة يف شــبكة توليــف القــراءات )المســتند 
ــة. مــن هــذه الخصائــص لغــة المرجــع، حيــث  الّتوليفــيّ( جــدول Excel المتوّفــر يف محفوظــات قســم اإلدارة الّتربويّ
بلغــت نســبة المراجــع المكتوبــة باللّغــة العربّيــة )%46(، والبــايق باللّغتيــن االنكليزيـّـة )%25( والفرنســّية )29%(.  
ــا، فالرّســم  ــا وعالميًّ ــا وعربيًّ أّمــا لناحيــة بلــد المصــدر للمراجــع، والتــي حرصنــا علــى أن تكــون متعــّددة ومتنّوعــة محليًّ

البيــاينّ يف المســتند رقــم )4(  يوّضــح معظــم هــذه البلــدان.

المستند رقم )4( : بلد المصدر
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ب. الستفادة من القراءات:
بنــاًء علــى شــبكة توليــف القــراءات واإلطــار المفاهيمــي المســتخرجة منــه، تّمــت االســتفادة مــن المراجــع يف اإلجابــة 
علــى األســئلة التــي تــّم طرحهــا يف اإلطــار المفاهيمــي، والتــي اعتمــدت كمداخــل يف وضــع األطــر المرجعّيــة للكفايــات، 

ويف مــا يلــي بعــض البيانــات التــي توضــح طبيعــة اإلجابــات.

األطــر 	  يف  ســابًقا  المعتمــدة  األربعــة  بالمجــاالت  المصــادر  أو  المراجــع  مــن  المســتخرجة  المســتندات  ارتبــاط 
للكفايــات:  المرجعّيــة 

يظهــر المســتند رقــم )5( ارتبــاط مــا تــّم توليفــه مــن المراجــع بالمجــاالت األربعــة المعتمــدة يف األطــر المرجعّيــة 
الّســابقة.

المستند رقم )5( : ارتباط المصادر والمراجع بالمجالت األربعة
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كيفّية توظيف المقاطع المقتطفة من المراجع يف اإلجابة عن أسئلة اإلطار المفاهيمي: 	 

يظهر الرّسم يف المستند رقم )6( كيفّية االستفادة من المقتطفات التي تّم أخذها من المراجع.

المستند رقم )6(: توظيف ما تّم اقتطافه من المراجع يف هذه الّدراسة
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ما تحتويه المقتطفات المأخوذة من المراجع: 
ُيظهر المستند رقم )7( نموذًجا من مقتطفات المراجع التي تّمت قراءتها وتوليفها.

المستند رقم )7(: مقتطفات متعّلقة بالمنّسق

 
المادة 49:

المنّسق:

أ. اختيــاره: يكلـّـف المســؤول عــن المدرســة أحــد مدرّســي المــاّدة القيــام بمهــام الّتنســيق. ولرئيــس المنطقــة أن 
يعيــد الّنظــر يف هــذا الّتكليــف أو إلغــاؤه كلّمــا دعــت الحاجــة. يخّفــض الّنصــاب األســبوعي للمنّســق بمعــّدل 
حّصــة تدريــس واحــدة مقابــل كل خمــس عشــرة حّصــة مــن مجمــوع حصــص كّل مــاّدة يف جميــع الّســنوات 
المنهجّيــة يف المدرســة. وحّصــة لــكّل كســر يزيــد عــن الّنصــف علــى أن ال يتجــاوز عــدد ســاعات الّتنســيق لــكّل 

مــاّدة خمــس حصــص أســبوعًيا.
يتــوىلّ  التــي  المــواد  يــع  الّســنوي لتوز الجــدول  المســؤول يف اإلشــراف علــى تنظيــم  ب. مهامــه: مســاعدة 
تنســيقها. االتّفــاق مــع مدرّســي  الّمــادة علــى الخطــوات العاّمــة لطرائــق الّتدريــس والّتقويــم. مراقبــة الفــروض 
وأســئلة المســابقات واالمتحانــات وأســس تصحيحهــا. حضــور الــّدروس برفقــة المســؤول أو منفــرًدا بتكليــف 
خّطــي مــن المســؤول علــى أن يناقــش مالحظاتــه مــع معلّمــي المــاّدة بعــد انصــراف الّتالميــذ أو يف اجتمــاع 
خــاّص. تنظيــم حضــور دروس متبــادل بيــن معلّمــي المــاّدة الواحــدة بالّتشــاور مــع المســؤول. االّطــالع علــى 
دفتــر تحضيــر كّل مــن معلّمــي المــاّدة عندمــا يطلــب المســؤول ذلــك وذلــك رغبــة يف تــداول الخبــرات. عقــد 
اجتماعــات شــهريّة لمعلّمــي المــاّدة الواحــدة. تنظيــم ســجّل خــاّص يــدّون فيــه خالصــة أعمالــه مــن حضــور 

دروس واجتماعــات واقتراحــات علــى أن يّطلــع المســؤول عــن المدرســة عليــه ويوّقعــه.
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الجزء األّول: دراسة تحليلّية
الفصل األّول: 
اإلطار المفاهيمي وتوليف القراءات

الفصل الّثاين: 

الّتحليل الُموجِّه لإلطار المرجعيّ

الفصل الّثاين: 
الّتحليل الُموجِّه لإلطار المرجعّي
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الفصل الّثاين: الّتحليل الُموجِّه لإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق

الهدف من الّدراسة 
ُتعنــى هــذه الّدراســة بشــكل أساســيّ بمراجعــة األدبّيــات، الّنظريـّـة واإلجرائّيــة، حــول دور المنّســق ومهامــه وكفاياتــه، 
ــّم توليفــه للوصــول إىل وضــع إطــار مرجعــيّ لكفايــات المنّســق، وذلــك لتطويــر قدراتــه  والهــدف منهــا تحليــل مــا ت
يــز كفاياتــه لتحســين أدائــه، وتفعيــل دوره بمــا ينســجم مــع الّرؤيــة الّتربويّــة المســتقبلّية ويف ظــل  القياديّــة وتعز

ــات العصــر الرّقمــيّ الحديــث. ــة المعاصــرة ومتطلّب الّتوّجهــات الّتربويّ

مــن المتوّقــع أن ُتســهم هــذه الّدراســة يف إعــادة تموضــع المنّســق يف ظــل الّتحــّول الحاصــل علــى المســتويين 
الّتربــويّ والّتكنولوجــيّ مــا يســاهم يف تموضــع الكفايــات الحالّيــة والمســتقبلّية المتوّقعــة منــه لمواجهــة تحديّــات 

القــرن الواحــد والعشــرين. 

وكمــا شــرحنا يف الفصــل الّســابق، حاولنــا تبويــب المعطيــات التــي جّمعــت وفاًقــا لإلطــار المفاهيمــي للمراجعــة 
المرجعّيــة  األطــر  اعُتِمــَد مــن قبــل لجنــة مشــروع  الــذي   ،HALLINGER علــى مقالــة هالنجــر األدبّيــة، والمبنــيّ 
المنبثقــة عــن لجنــة مشــروع اإلدارة الّتربويّــة، والــذي ســّهل العمــل، ووّجــه المراجعــة األدبّيــة يف تحديــد الكفايــات 

المتوّقعــة للمنّســق. لذلــك ترتكــز هــذه الّدراســة علــى المراجــع التــي تنــدرج تحــت الّتصنيــف اآليت:

  األدبّيات الّتربويّة.أ. 
الّسياسات واالستراتيجّيات والقوانين والمراسيم واألنظمة الّداخلّية.ب. 
المشــاريع والبرامــج األخــرى التــي تــّم تنفيذهــا يف لبنان والتــي تعنــى بالّتطويــر المهنيّ/الّتدريب لعناصــر ت. 

اإلدارة الّتربويّــة يف المدرســة/الّثانويّة/ دار المعلّميــن والمعلّمــات.
مراجع يف اإلدارة العاّمة )إدارة مالّية، إدارة موارد بشريّة ...(.ث. 
نتائــج تجــارب وخبــرات مؤّسســات محلّيــة وعالمّيــة يف تنظيــم مهــام وتقويــم أداء عناصــر اإلدارة الّتربويّة.توّجــه ج. 

هدف الّدراســة

بناء اإلطار 
المرجعي 
لكفايات 
المنّسق

الّتوّجهات العالمّية 
يف اإلدارة

وجهة نظر الفئة 
المستفيدة

برامج اإلعداد يف 
بعض الجامعات 

العالمّية

برامج الّتدريب 
والتطوير المهنيّ 

المستمّر

الّتوّجهات العالمّية 
يف التربية

األنظمة 
والّتشريعات 

والقوانين

الّنظريّات حول 
الكفايات

األطر المرجعّية 
الّصادرة
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توّجه هدف الّدراسة
يّــة  يف مــا يتعلّــق باألطــر المرجعّيــة، الّتوّجــه هــو استكشــايفّ يف المبــدأ، وذلــك نظــًرا لقلّــة المراجــع والّدراســات الّنظر
والّتجريبّيــة حــول دور المنّســق ومهامــه وممارســاته ، خاّصــة علــى الّصعيــد المحلّيّ والّتطــّور المهنــيّ ذو الّصلــة.

الّتركيز الموضوعايت 
إّن الّتركيــز المواضيعــي لهــذه الّدراســة هــو توليفــيّ ومنهجــيّ ومفاهيمــي. الّتركيــز الموضوعــايت هــو توليفــيّ مــن 
ناحيــة مراجعــة األدبّيــات، ومقارنــة وإدمــاج المفاهيــم والمراجعــات والمقاربــات المحلّّيــة مــع نواتــج األدبّيات الّتربويّة 
علــى الّصعيــد العالمــيّ، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المشــاريع المحلّيــة ذات الّصلــة واألنظمــة الّداخلّيــة يف لبنــان 
والعالــم. وهــو منهجــيّ حيــث إّن الّدراســة تســتطلع الوســائل واألنمــاط والمنهجّيــات واالســتراتيجّيات المعتمــدة 
ــا علــى الّصعيــد العالمــيّ والتــي ســُيعتمد عليهــا يف وضــع األســس والّركائــز المنهجّيــة لبنــاء اإلطــار المرجعــيّ  حاليًّ
لكفايــات المنّســق. وهــو مفاهيمــي مــن حيــث مراجعــة األدبّيــات المحلّّيــة والعالمّيــة الســتخراج مفاهيــم اإلدارة 

الّتربويّــة والمدرســّية، مهــام المنّســق ودوره علــى الّصعيــد اإلداريّ والّتربــويّ واألكاديمــيّ.

اإلشكالّية
ــات المتعلّقــة  ــا بيــن المســؤولّيات والّصالحّي تنبثــق هــذه الّدراســة مــن الّتضــارب يف بعــض األحيــان والّتقاطــع غالًب
بمهــام المنّســق والّناظــر والمرشــد الّتربــويّ أو المشــرف الّتربــويّ. باإلضافــة إىل عــدم وجــود تحديــد واضــح ومفّصــل 

لــدور كّل منهــم خاّصــة علــى مســتوى الممارســات المهنّيــة.

لذلــك، كان ال بُــّد مــن الّســؤال عــن دور كّل مــن األشــخاص المعنّييــن يف اإلدارة الّتربويّــة، بمعنــى آخــر مــا هــي 
الكفايــات المطلــوب تعزيزهــا عنــد هــؤالء األشــخاص؟ وكيــف يصــار إىل اإلعــداد والّتطويــر المهنــيّ المســتمّر، وإىل 

تقويــم األداء  مــن خــالل معرفــة درجــة تحّقــق هــذه الكفايــات؟

 مــن هنــا ظهــرت الحاجــة إىل إعــادة توزيــع المهــام المنوطــة بــكّل منهــم بحســب الّصالحّيــات المعطــاة لهــم، ال ســّيما 
المنّســق بمــا يتماشــى مــع تطــّورات ومتطلّبــات هــذا العصــر الرّقمــيّ الّســريع. وذلــك مــن خــالل وضــع إطــار مرجعــيّ 
لكفايــات المنّســق يتضّمــن الكفايــات األساســّية المرجــّوة منــه والّتــي تحاكــي متطلّبــات القــرن الواحــد والعشــرين. 

المنظور المفاهيمي
يّــة والّتعليمّيــة يف المــدارس يف معظــم  زاد االهتمــام ببرامــج اإلعــداد والّتطويــر المهنــيّ المســتمّر للهيئتيــن اإلدار
الــّدول المتقّدمــة، ولتحقيــق هــذه الغايــة بــدأ اســتخدام األطــر المرجعّيــة للكفايــات علــى نطــاق واســع، ألّن الكفايــات 
يــب  تســاعد يف رســم الخطــوط العريضــة لبرامــج اإلعــداد لــكل األشــخاص المعنّييــن قبــل الخدمــة ولبرامــج الّتدر
والّتطويــر المهنــيّ المســتمّر خــالل الخدمــة. وللّتمكـّـن مــن وضــع اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المنّســق ركـّـزت الّدراســة 

يف بحثهــا علــى الّتــايل: الــّدور، المهــام، الملمــح، الكفايــات المهنّيــة، الّتطويــر المهنــيّ، الّتقويــم.
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الّتحليل المبنّي على المراجعة األدبّية
اعُتِمدت اآللّية اآلتية يف الّتحليل:

أّوًل: تقسيم المراجع والمصادر إىل قسمين:

   يف القوانين واألنظمة المرعّية اإلجراء حول المنّسقأ. 
يف األدبّيات التي تّمت مراجعتها حول المنّسقب. 

ثانًيــا: عــرض المقتطــف مــن المرجــع والمصــدر، وخــالل العــرض مــن الممكــن أن نضــع اســتنتاجات بســيطة حــول 
الــّدور والمهــاّم والكفايــات لالســتفادة منهــا الحًقــا يف وضــع اإلطــار المرجعــيّ، خاّصــة يف القســم المتعلّــق بتحليــل 
القوانيــن واألنظمــة )مثــاًل: نجــد أّن ذلــك...(، ويف نهايــة كّل قســم ســيكون هنالــك تحليــل تفصيلــيّ، ويف الختــام 

اســتنتاجات وتوصيــات.

مالحظــة: هــذه العّينــات مــن المقتطفــات مــن المراجــع والمصــادر ُوضعــت علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، للّداللــة 
أنّــه وخــالل عملّيــة وضــع اإلطــار المرجعــيّ  علــى أدّق الّتفاصيــل لمــا اقُتطــف لالســتفادة منــه. مــع اإلشــارة إىل 
لكفايــات المنّســق وتحديــد الكفايــات ومكّوناتهــا والمبّينــات، لــم ُيعتمــد علــى المراجــع والمصــادر فحســب، بــل أيًضــا 
علــى خبــرات أعضــاء اللّجنــة وتجاربهــم وكفاياتهــم، وعلــى الحاجــات التــي تعكســها المدرســة اللّبنانّيــة وواقــع الحــال، 

وطبًعــا يف ضــوء معاييــر ضمــان الجــودة.

أ. يف القوانين واألنظمة المرعّية اإلجراء

الّنظام الداخلّي للمدارس الّثانويّة الّرسمّية يف القرار رقم 590 تاريخ 1974/06/19	 

الماّدة 17: صالحّيات المدير وواجباته
ثانًيا: الواجبات

8.  تكليف بعض األساتذة القيام بمهّمة تنسيق الّدروس على أن يراعى يف االختيار الكفاءة يف الّتعليم.
يّــة الّتعليــم الّثانــوي بشــأن الكتــب المنــويّ اســتبدالها باالســتناد إىل دراســات أســاتذة  9.  تقديــم اقتراحاتــه إىل مدير
المــاّدة ومنّســقي الــّدروس وذلــك قبــل نهايــة حزيــران مــن كّل ســنة وإذا لــم يــرد جــواب المديريـّـة قبــل الخامــس عشــر 

مــن شــهر أيلــول تعتبــر االقتراحــات المقّدمــة موافًقــا عليهــا.  

نجد أّن: 
المنّســق يتــّم اختيــاره مــن قبــل المديــر ألنـّـه كفــوء يف الّتعليــم، ولــه دور يف اختيــار الكتــب المدرســّية، مــا يحّتــم تمّتعــه 

بكفايــات تربويـّـة وتمكّنــه مــن المــاّدة والمنهــج.

الماّدة 20: المنّسقون:
يكلّــف مديــر الّثانويـّـة بعــد موافقــة مديــر الّتعليــم الّثانــوي أحــد األســاتذة بالّنســبة لــكّل مــاّدة مهّمــة تنســيق .  1

العمــل بيــن زمالئــه شــرط أن يكــون مّمــن يدرّســون يف المرحلــة الّثانويـّـة إذا تــوىلّ الّتنســيق يف المرحلتيــن 
المتوّســطة والّثانويـّـة مًعــا أو الّثانويـّـة وحدهــا.
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يخّفــض الّنصــاب األســبوعيّ للمنّســق بمعــّدل ســاعة تدريــس واحــدة مقابــل كل 15 ســاعة مــن مجمــوع .  2
يــد علــى الّثلــث علــى أن ال يتجــاوز عــدد ســاعات الّتنســيق لــكّل مــاّدة  ســاعات كّل مــاّدة وكّل كســر يز

العشــر ســاعات أســبوعيًّا.
يتوىلّ المنّسق األمور الّتالية:.  3

يــع المنهــج المقــّرر للمــاّدة يف كّل صــّف علــى أشــهر الّســنة وذلــك يف نهايــة العــام الّدراســي تحضيــًرا للعــام  أ.  توز
الاّلحــق وذلــك بالّتعــاون مــع أســاتذة المــاّدة.    

نجد أّن ذلك:
ــب مــن المنّســق الّدرايــة والخبــرة بالمنهــج لوضــع الخّطــة الّســنويّة، آخــذا بعيــن االعتبــار حســن ســير العمــل  يتطلّ

والّصعوبــات الممكنــة والحاجــات المســتجّدة. 

ب.  االتّفاق على الخطوات العاّمة لطرق الّتعليم وتصحيح الواجبات المدرسّية. 

نجد أّن ذلك:
الــّدروس واألنشــطة  الّتعليــم عاّمــة والّناشــطة خاّصــة، ومــدى مالءمتهــا لنوعّيــة  الّتمــرّس بطرائــق  يتطلّــب منــه 

المنهــج. يف  المطلوبــة 

ج. حضــور الــّدروس وتدويــن المالحظــات الّتربويّــة لمناقشــتها مــع األســاتذة بعــد انصــراف الّتالميــذ أو يف اجتمــاع 
خــاّص ويســتقبل المنّســق زمــالءه لحضــور دروس عنــده يف صّفــه عنــد االقتضــاء. 

نجد أّن ذلك:
يتطلّــب أن يكــون لديــه القــدرة علــى إعطــاء الّتغذيــة الرّاجعــة والحكــم الّســليم والّتقويــم المناســب لســلوكّيات 

األســاتذة بطريقــة مناســبة..

د. مراقبة الفروض والمسابقات واالمتحانات. 

نجد أّن ذلك:
يتطلّب القدرة على الّتحليل  والّتقويم.

ه. عقــد اجتماعــات شــهريّة لجميــع أســاتذة المــاّدة وتدويــن خالصــة هــذه االجتماعــات يف ســجّل خــاّص يقــّدم لمديــر 
الّثانويـّـة يف نهايــة كّل فصــل.

 
نجد أّن ذلك:

ــب منــه القــدرة علــى تحضيــر اجتماعــات ناجحــة وإدارتهــا وعلــى إدارة فريــق األســاتذة ضمــن المــاّدة الواحــدة  يتطلّ
بطريقــة تجذبهــم وتحّفزهــم علــى اإلبــداع حتــى تكــون هــذه االجتماعــات منتجــة ومثمــرة.

و. إّطــالع أســاتذة المــاّدة علــى مــا اســتجّد يف حقــل الّتعليــم ضمــن االختصــاص المعّيــن ومســاعدتهم علــى تطبيقــه 
داخــل الّصفــوف وخارجهــا.
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نجد أّن ذلك:
يجعلــه مســؤواًل عــن تطويــر قدراتــه الّذاتّيــة واالّطــالع بشــكل شــخصيّ علــى المســتجّدات العلمّيــة ضمــن اختصاصــه 

وبشــكل عــام حّتــى يكــون ممّيــًزا عــن فريــق العمــل ويســتطيع إفادتهــم وإطالعهــم علــى المســتجّدات.

ز. الّســهر علــى تطبيــق مــا ينــّص عليــه الّنظــام الّداخلــي للّثانويــات الرّســمّية بشــأن الفــروض واالختبــارات ودفتــر 
الّتحضيــر ودفتــر العالمــات.

نجد أّن ذلك:
ين. يلزمه االلتزام بالّنظام الّداخليّ للّثانويّات الرّسمّية. ويجعل األساتذة يف جهوزيّة واستعداد مستمّر

ح.  وضــع أســئلة االمتحانــات واالختبــارات وســلّم الّتصحيــح بعــد اســتطالع رأي األســاتذة أصحــاب العالقــة وعرضهــا 
علــى مديــر الّثانويــة الختيــار المناســب منهــا.   

نجد أّن ذلك:
يحّتم عليه تنمية روح المشاركة والعمل الفريقي والمسؤولّية

ط. سائر األعمال التي تقتضيها المصلحة الّتربويّة العاّمة. 

نجد أّن:
الهدف األساسيّ هو المصلحة الّتربويّة العاّمة. 

ظ.  يتــوىلّ منّســقو مــاّديت العلــوم الّطبيعّيــة والكيميــاء باإلضافــة إىل المهــام المذكــورة أعــاله مســؤولّية المختبــر علــى 
ا.  أن ال تقــّل ســاعات الّتدريــس لــكّل منهــم عــن تســع ســاعات أســبوعيًّ

نجد أّن ذلك:
يتطلّب القدرة على العمل اليدويّ والمساهمة يف تطوير األعمال الّتطبيقّية لهذه المواد.

 الماّدة 31
مجلــس المنّســقين: يجتمــع مجلــس المنّســقين بنــاء علــى دعــوة مديــر الّثانويــة أو علــى طلــب خّطــيّ يقّدمــه اثنــان 

منهــم، يذكــران فيــه موضــوع االجتمــاع وجــدول أعمالــه.

نجد أّن:
هــذا المجلــس لــه دور متوّقــع أال وهــو معاونــة المديــر مــن الّناحيــة الّتربويـّـة يف اإلشــراف علــى ســير العملّيــة الّتربويـّـة 

بشــكل عــام.

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1037785&LawId=258157
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1037785&LawId=258157
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المادة 48: لجان تنسيق المواد:
يؤلّــف معلّمــو المــاّدة الواحــدة لجنــة تجتمــع، بإشــراف المســؤول عــن المدرســة، مــرّة يف كّل فصــل دراســيّ، وكلّمــا 
دعــت الحاجــة، وذلــك للبحــث يف الّصعوبــات التــي تحــول دون اســتيعاب الّتالميــذ للمــاّدة، ولتنظيــم خّطــة عمــل 
ــر العــدد الــكايف مــن معلّمــي المــاّدة الواحــدة، يمكــن للمســؤول عــن  منّســقة بينهــم لرفــع مســتوى األداء. وإذا توّف

المدرســة أن يختــار أحدهــم، مــن أصحــاب الكفــاءة والخبــرة، للقيــام بمهــام منّســق المــاّدة.

الماّدة 49: المنّسق

 أ. اختياره:
يكلّف المســؤول عن المدرســة أحد مدرّســي ماّدة معّينة القيام بمهام الّتنســيق مع مدرّســيها يف جميع الّســنوات 
ــة أن يعيــد  ــة، ولــه حــّق إلغــاء هــذا الّتكليــف إذا دعــت مصلحــة المدرســة ذلــك، ولرئيــس المنطقــة الّتربويّ المنهجّي

الّنظــر يف هــذا الّتكليــف كلّمــا دعــت الحاجــة. 
يخّفــض الّنصــاب األســبوعيّ للمنّســق بمعــّدل حّصــة تدريــس واحــدة مقابــل كّل خمــس عشــرة حّصــة مــن مجمــوع 
حصــص كّل مــاّدة يف جميــع الّســنوات المنهجّيــة يف المدرســة. وحّصــة مقابــل الكســر الــذي يزيــد علــى الّنصــف، علــى 

أن ال يتجــاوز عــدد حصــص الّتنســيق لــكّل مــاّدة خمــس حصــص أســبوعيًّا

 ب. مهامه:
يــع المــاّدة التــي يتــوىلّ تنســيقها، وتقديــم   مســاعدة المســؤول يف اإلشــراف علــى تنظيــم الجــدول الّســنويّ لتوز

يــع الّصفــوف علــى مدرّســي المــاّدة. المشــورة لــه يف توز

االتّفــاق مــع مدرّســي المــاّدة علــى الخطــوات العاّمــة لطرائــق الّتدريــس والّتقييــم، وعلــى وضــع خّطــة موّحدة لمراقبة 
الواجبات المدرســّية وإعداد أســئلة المســابقات واالختبارات وأســس تصحيحها.  

حضــور الــّدروس برفقــة المســؤول أو منفــرًدا بتكليــف خّطــي منــه، علــى أن يناقــش مالحظاتــه مــع معلّمــي المــاّدة 
بعــد انصــراف الّتالميــذ أو يف اجتمــاع خــاص.  

تنظيم حضور دروس متبادل بين معلّمي الماّدة الواحدة بإشراف المسؤول وذلك بغية تداول الخبرات.  
عقد اجتماعات شهريّة لمعلّمي الماّدة الواحدة وكلّما دعت الحاجة.  

االّطالع على دفتر تحضير كّل من معلّمي الماّدة عندما يطلب المسؤول ذلك.  

تنظيم ســجّل خاص يدّون فيه خالصة أعماله من حضور دورس واجتماعات واقتراحات على أن يّطلع المســؤول 
عن المدرســة عليه ويوّقعه.
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يف الّتحليل:	 
نجــد أّن اختيــار المنّســق هــو مــن صالحّيــات المديــر علــى أن يراعــي يف اختيــاره الكفــاءة يف الّتعليــم علًمــا أّن الكفــاءة 

يف الّتعليــم ليــس مؤّشــًرا وحيــًدا يــدّل علــى أّن المنّســق ســيكون منّســًقا جّيــًدا.

كما أّن الّتنسيق ُمختلف يف طبيعة العمل عن الّتعليم ويتطلّب مهارات وكفايات مختلفة.

تؤكـّـد الماّدتــان 31 مــن القــرار 590 /1974 و48 مــن القــرار 1130/م/2001 الــّدور الّتربــويّ لمجلــس المنّســقين 
وللجــان المــواد والّتنســيق يف معاونــة المديــر يف االّطــالع الّتربــويّ علــى ســير العملّيــة الّتربويـّـة )الّتعليمّيــة /الّتعلّمّية 

علــى وجــه الخصــوص(.

يف المحّصلــة، نجــد أّن األنظمــة الّداخلّيــة يف المــدارس الرّســمّية )والّثانويّــات( ال تشــترط يف عملّيــة اختيــار المنّســق 
الحصــول علــى مؤّهــالت خاّصــة تمّيــزه مــن غيــره مــن المعلّميــن )كشــهادة تخّصصّيــة أو برامــج تدريبّيــة أو...( ســوى 
اختيــاره مــن قبــل المديــر وفاًقــا للكفــاءة يف الّتعليــم، علــى الّرغــم مــن أّن المهــام المطلوبــة منــه تتطلّــب أن يتمّتــع 

بخبــرات وقــدرات تمكّنــه مــن القيــام بالمهــام المذكــورة ســابًقا نظــًرا لتنّوعهــا وألهّميتهــا.

يســّمى المنّســق أيًضــا بالمســؤول عــن المــاّدة، ولــه دور تربــويّ كبيــر باإلضافــة إىل دور إداريّ يمارســه يف تنظيــم 
الّتنســيق بيــن أســاتذة المــاّدة الواحــدة وأيًضــا مــن خــالل وضــع الخّطــة الّســنويّة للــّدروس بالّتشــاور مع أســاتذة الماّدة 
والّســهر علــى حســن الّتطبيــق وإبــداء المشــورة والمســاعدة وتذليــل الّصعوبــات والمشــاركة يف تنظيــم الّنشــاطات 
المكّملــة للمــاّدة كالرّحــالت الّثقافّيــة والّنشــرات الّتربويـّـة... كمــا لــه رأي يف مــا يتعلـّـق باســتعمال االعتمــادات المالّيــة 
المخّصصــة للمــاّدة ويشــارك يف اقتنــاء الوســائل الّتعليمّيــة والّســمعّية والبصريـّـة وفاًقــا لالحتياجــات التــي يقّدمهــا 

مجلــس الّتعليــم.

لذلــك، ومــن خــالل المهــام الموكلــة إىل المنّســق ونظــًرا ألهّميــة دوره وقــّوة تأثيــره يف ســير العملّيــة الّتعليمّيــة – 
الّتعلّمّيــة، نجــد أنـّـه ال بــّد مــن وضــع إطــار مرجعــيّ للكفايــات التــي ينبغــي أن يتمّتــع بهــا المنّســق للقيــام بهــذه المهــام، 
بحيــث إنـّـه مــاّدة أّوليــة يمكــن البنــاء عليهــا يف تحديــد توصيــف المهــام، آلّيــات وشــروط االختيــار، ووضــع برامــج اإلعــداد 

والّتدريــب المســتمر ونظــام الّتقويــم.

ب. يف األدبّيات التي تّمت مراجعتها حول المنّسق

مقتطفات من المراجع والمصادر متعّلقة بمهام ودور وكفايات المنّسق مع الّتحليل المرتبط بها	 
بحســب البلــدان واألنظمــة والّسياســات المختلفــة، حــّددت عــّدة مراجــع محلّّيــة وعالمّيــة أدواًرا ومســؤولّيات عديــدة 
مرتبطة بما يعرف عاّمة بالمنّسق ليتمكّن من القيام بالمهام المتنّوعة الموكلة إليه. وتوافقت المراجع واألدبّيات 
 )School Coordinator Responsibilities,  :علــى أّن الممارســات المهنّيــة للمنّســق تنــدرج ضمــن المهــام اآلتيــة
fiche-de-poste-(  2016 يخّطــط لعملّيــة اإلشــراف علــى العملّيــة الّتعليمّيــة الّتعلّمّيــة وفاًقــا لمعاييــر علمّيــة)

)coordonnateur
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يف الّتخطيط واإلشراف )األطر المرجعّية دعم جودة الّتعليم،2017(: 
يضــع خّطــة )ســنويّة، فصلّيــة( لعملّيــة اإلشــراف علــى أداء المعلّميــن- يضــع خّطــة )ســنويّة/فصلّية( لإلشــراف على 
العملّيــة الّتعلّمّيــة الّتعليميــة داخــل الّصــف بــكّل عناصرهــا )طرائق-اســتراتيجّيات-تقويم(- يضــع خّطــة )ســنويّة/
فصلّيــة( لإلشــراف علــى البرامــج الّتعليمّيــة - يفّعــل عملّيــة الّتنســيق يف المدرســة لتحســين العملّيــة الّتعليمّيــة /

التعلّميــة- يســتثمر يف التخطيــط أعلــى مســتويات إتقــان المــاّدة الّتعليمّيــة.

يطّبــق مجموعــة متنّوعــة مــن أســاليب اإلشــراف ويطّورهــا- يســتخدم بفّعاليــة أنواًعــا مختلفــة مــن أســاليب اإلشــراف 
الّتربــوي بحســب الحاجــة-  يطــّور أســاليب إشــراف وتقنّيــات وفاًقــا للمواقــف الّتعلّميــة والحاجــات المســتجّدة وفاًقــا 
لألنظمــة الّنافــذة- يقــّوم فّعاليــة العملّيــة الّتعلّميــة الّتعليمّيــة ربًطــا بــأداء المعلّــم /المنهــج/ أســاليب الّتعليــم- 
يســتخدم المشــاهدة الّصفّيــة يف جمــع المعلومــات حــول فّعاليــة العمليــة الّتعليميــة- يحلـّـل المعلومــات والبيانــات 
كلّهــا لقيــاس فّعاليــة الّتعليــم ومقترحــات الّتحســين- يقــّوم أثــر عملّيــة اإلشــراف يف تحّقــق مخرجــات الّتعلـّـم ويقــّدم 
كة مــع المعلّــم- ُيقــّدم اقتراحــات ومســاهمات جّديّــة يف تطويــر البرامــج التعليمّيــة: المنهــج- المقترحــات بالّشــرا
أســاليب وتقنّيــات الّتعليم-أســاليب وتقنّيــات تقويــم الّتعليــم-  يقــّدم اقتراحــات تطويريـّـة إىل المعنّييــن مســتنًدا إىل 
كــب األنشــطة المرتبطــة بالمــاّدة الّتعليمّيــة لتطويــر  شــواهد وأدلـّـة بنــاًء علــى المعلومــات المســتقاة مــن الواقــع - يوا

البرامــج الّتعليمّيــة- ينّظــم أنشــطة مرتبطــة بالمــاّدة الّتعلّيمّيــة لتطويــر البرامــج الّتعلّمّيــة.

الّتعليــم والّتربيــة يف إصــالح  المعلّميــن حــول دور  المنّســق توّجهــات مشــتركة مــع  يبنــي  تقــّدم  إضافــة إىل مــا 
المجتمعــات وُيظهــر الحماســة والّدافعّيــة يف أداء عملــه، كمــا يعكــس يف ســلوكه قناعــات إيجابّيــة عــن دور الّتربيــة 
يف تغييــر المجتمعــات ويشــكّل وعًيــا وإطــاًرا مفاهيمًيــا عنــد المعلّميــن حــول مفهــوم رعايــة شــؤون المتعلّميــن 

بمشــاركة المعلّــم مــن خــالل:

تطويــر أداء المتعلّميــن - تحليــل أســباب الّتطــّورات بمختلــف أنواعهــا لتقديــم الّتدخّــل المناســب-  تتّبــع أوضــاع 
المتعلّمين الّذهنّية والّنفســّية والجســديّة واالجتماعّية المؤثّرة على أدائهم - إحالة المتعلّمين إىل مختلف جهات 
الّدعــم والمتابعــة بحســب حاجــات- تشــجيع المعلّميــن علــى الّتعاطــف مــع مختلــف أوضــاع المتعلّميــن- توجّيــه 
المعلّــم نحــو االهتمــام بالّتعلّــم وليــس بالّتعليــم فقــط- وضــع أدوات للمالحظــة الّصفّيــة- اســتثمار البحــث العلمــي 
لدعــم المعلّميــن يف حــّل المســائل المهنّية-تنفيــذ مشــاهدات ّصفّيــة تتنــّوع أهدافهــا وأنواعهــا بحســب الحاجــة: 
يّــة والرّقمّيــة،  إدارة الّصــف-إدارة الّســلوك-إدارة الوقت-األســئلة المطروحة-اســتخدام الوســائل الســمعّية والبصر
وفاًقــا للّنمــاذج واالســتمارات المعتمــدة لهــذا الغــرض وتحليــل المعلومــات والبيانــات كلّهــا لقيــاس فّعاليــة الّتعليــم 
كة معــه اســتناًدا إىل مخرجــات الّتعلـّـم - تقويــم أثــر عملّيــة  ومقترحــات الّتحســين - قيــاس تطــّور أداء المعلـّـم بالّشــرا
ــم إلعــداد توصيــات مناســبة لتقويــم  كة مــع المعلّ ــم ويقــّدم المقترحــات بالّشــرا الّتعليــم يف تحّقــق مخرجــات الّتعلّ

األداء والعمــل علــى تنفيــذ هــذه الّتوصيــات.

فالمنّســق هــو حلقــة الوصــل بيــن مديــر المدرســة والمعلّميــن وتوجــب عليــه مهامــه متابعــة زمالئــه يف المــاّدة 
الّتعليمّيــة يف كّل مراحــل التعليــم األساســي وإعدادهــم والّتعــاون معهــم علــى حــّل المشــاكل وتذليــل العقبــات. 
المتعلّــم يف موقــع  المناســبة للمــاّدة ألنّهــا تضــع  الّناشــطة  الّطرائــق والّتقنّيــات  عليــه أن يحــرص علــى تطبيــق 

)Lydie René- Boullier, 2002( واالكتشــاف.  المالحظــة 

وتؤكــد الــّدورات الّتدريبّيــة التــي يقيمهــا المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء للمنّســقين مــا تــّم ذكــره ســابًقا مــن 
أّن المنّســق هــو حلقــة الوصــل بيــن مديــر المدرســة والمعلّميــن وتوّجــب عليــه مهامــه متابعــة زمالئــه يف المــادة 



اإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق
)S2R2( برنامج دعم توفير الّتعليم لجميع األطفال يف لبنان 30

الّتعليميــة وإعدادهــم والّتعــاون معهــم علــى حــل المشــاكل وتذليــل العقبــات، وأن يحــرص علــى تطبيــق الّطرائــق 
الّناشــطة والّتقنّيــات المناســبة باإلضافــة إىل وضــع أدوات للمالحظــة الّصفّيــة )دورات تدريبّيــة للمنّســقين، دار 

المعلّميــن والمعلّمــات- طرابلــس(

يف الّتحليل	 
تتقاطع كفايات المشرف الّتربويّ أو المرشد الّتربويّ يف حاالت كثيرة مع كفايات المنّسق من حيث:

بــكّل عناصرهــا 	  الّصــف  داخــل  الّتعليميــة  الّتعلّمّيــة  العملّيــة  لإلشــراف علــى  وضــع خّطــة )ســنويّة/فصلّية( 
يــع  الّتعليمّية-الّتوز الخّطــة  الكتــب-  )المنهــج-  الّتعليمّيــة  البرامــج  وعلــى  تقويــم(   )طرائق-اســتراتيجّيات- 
الّســنوي( باإلضافــة اىل تضميــن الخّطــة اإلشــراف علــى تغطيــة أهــداف المنهــج اللّبنــاينّ وتوزيعهــا الّســنوي 

وااللتــزام الــّدوري بهــا.
لجهــة 	  رأي  بيــان  إىل  عليهــا مســتنًدا  الموافــق  الرّديفــة  والكتــب  المقــّررة،  األساســّية  الكتــب  اللتــزام  الّتدقيــق 

العــام. الّتعليــم  اعتمادهــا يف حقــل 
تفعيــل عملّيــة الّتنســيق يف المدرســة لتحســين العملّيــة الّتعليمّية-الّتعلّمّيــة مــن حيــث دراســة الّصعوبــات الّتــي 	 

تعتــرض عمليــة التعليــم والبحــث عــن الحلــول. 
الّتطوير المهنيّ المستمّر، لتعزيز كفاياته المهنّية ولتحسين أدائه وأداء معلّمي الماّدة.	 

باإلضافــة إىل دور المنّســق األساســيّ يف تنظيــم وقيــادة العمــل الّتربــويّ تحــت إشــراف مديــر المؤّسســة، هــو يتمّتــع 
بصالحّيــات أُخــرى:

فهو مسؤول عن حفظ الّسجل األكاديمي للمتعلّم.	 
هو عضو يف اللّجان والمجالس يف المدرسة.	 
هو صلة الوصل األساسّية بين المدرسة واألهل يف ما يتعلّق بالمسار الّتعليمي ألوالدهم .	 
يقــود المنّســق ويحّفــز ويضمــن تنفيــذ المشــروع الّتعليمــيّ، فالمنّســق الّتربــويّ هــو الّضامــن لتنفيــذ مشــروع 	 

ــم داخــل المدرســة. الّتعليــم الّشــخصيّ أو الخــاص بــكّل متعلّ

يف هذا الّسياق، يمكننا تأكيد ما تّم ذكره سابًقا، من أّن المنّسق هو حلقة الوصل بين مدير المدرسة والمعلّمين، 
وُتوِجــب عليــه مهامــه متابعــة زمالئــه يف المــاّدة الّتعليمّيــة وإعدادهــم والّتعــاون معهــم علــى حــّل المشــاكل وتذليــل 

العقبــات والحــرص علــى تطبيــق الّطرائــق والّتقنّيــات الّناشــطة المناســبة للماّدة المســؤول عنها.
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الستنتاجات والّتوصيات

االستنتاجات
  يف مــا يتعلّــق بالمهــام التــي تــّم عرضهــا، نجــد شــبه ازدواجّيــة وتداخــاًل بيــن مهــام كل مــن المنّســق أ. 

والّناظــر والمرشــد الّتربــويّ، وهــذا مــن الّطبيعــي بمــكان مــا، لكــن يف غيــاب توصيــف مهــام واضــح 
ومفّصــل ووضــع أطــر تنظيمّيــة لــكّل منهــم يصبــح األمــر ُعرضــة لخلــل يف الممارســات والتــي ُتصبــح 
أعراًفــا مــع الوقــت، لذلــك نجــد مهــام المنّســق تختلــف يف حدودهــا بيــن مدرســة وأخــرى. هــذا يحّتــم 
الحاجــة إىل تطويــر وتحديــث يف األطــر الّتنظيمّيــة والّسياســات والهيكلّيــات وتوصيــف المهــام بحيــث 

كثــر تحديــًدا وتوضيًحــا وتفصيــاًل. ُتصبــح أ
يف الّنظــام الّداخلــيّ، يتــّم اختيــار المنّســق مــن قبــل مديــر المدرســة بشــرط الكفــاءة الّتعليمّيــة، دون ب. 

ذكــر أي مؤّشــرات أخــرى لالختيــار، ودون تعييــن مؤّشــرات تحديــد الكفــاءة يف الّتعليــم. وهــذا يتطلـّـب 
وضــع آلّيــات الختيــار المنّســقين.

يًّــا واســتراتيجيًّا وهــذا مــا يجــب أن ت.  بنــاء لألدبّيــات التــي تّمــت مراجعتهــا فــإن للمنّســق دوًرا تربويًّــا وإدار
تلحظــه الكفايــات التــي يجــب تحديدهــا يف اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المنّســق.

علــى ث.  للعامليــن  الّتحفيــز  آللّيــات  غيــاب  الممارســات، هنالــك  مــع  بالمقارنــة  واألنظمــة  القوانيــن  يف 
مســتوى الوظيفــة العامــة وهــذا مّمــا يحــد مــن الّســعيّ إىل الّتطويــر المهنــيّ المســتمّر لعــدد كبيــر 

منهــم.
بنــاًء علــى األدبّيــات والقوانيــن واألنظمــة، للمنّســق دور مهــم يف عملّيــة الّتطويــر المهنــيّ للمعلّميــن، ج. 

المســتمر التــي ُتعــزّز كفاياتــه  وهــذا يتطلّــب منــه تطويــر ذاتــه ومتابعــة دورات الّتطويــر المهنــيّ 
ليســتطيع بذلــك مســاعدة المعلّميــن يف تطويرهــم المهنــيّ.

يف مــا يتعلـّـق ببرامــج اإلعــداد والّتدريــب المســتمر، ويف الّنظــام الّداخلــيّ، لــم ُيشــترط علــى المنّســق أن ح. 
يخضــع لــدورات تدريبّيــة خاّصــة لتعزيــز كفاياتــه يف الّتنســيق، وهــذا يتطلـّـب تحديــث بعــض القــرارات 
المتعلّقــة بذلــك، علــى أن يتــّم إعــداد المنّســق ومتابعتــه لــدورات الّتطويــر المهنــيّ المســتمّر، كمــا 

يتطلـّـب تحديــث برامــج اإلعــداد والّتدريــب المســتمّر المرتبطــة بــه.
لقــد ســبقتنا دول عديــدة يف وضــع إطــار مرجعــيّ لكفايــات المنّســق، ومــن بعــد الّتحليــل والّدراســة خ. 

التــي قامــت بهــا اللّجنــة وجدنــا أنـّـه أصبــح لزاًمــا وضــع إطــار مرجعــيّ لكفايــات المنّســق لمــا يصــّب 
يف مصلحــة المدرســة والمجتمــع مًعــا. 

نعتبــر أّن  القــراءات ألقــت الّضــوء إىل حــّد كبيــر علــى دور ومهــام المنّســق، وســمحت بالّتــايل إىل حــّد كبيــر د. 
باإلجابــة عــن األســئلة التــي ُطرحــت يف اإلطــار المفاهيمــي األساســيّ، والتــي تتمحــور أساًســا حــول 

دور ومهــام وكفايــات المنّســق. 
عــدد المراجــع المتعلّقــة بمهــام ودور وكفايــات المنّســق قليلــة وخاّصــة علــى الّصعيــد المحلّــيّ، وهــذا ذ. 

يــد اللّجنــة إصــراًرا علــى ضــرورة وضــع إطــار مرجعــيّ لكفايــات المنّســق للحــذف سيســاعد يف  يز
الّتنظيــم اإلداري علــى صعيــد اإلدارة الّتربويّــة والمدرســّية.

كل ما تّم توليفه، سيخدم أهداف هذه الّدراسة يف وضع اإلطار المرجعيّ لكفايات المنّسق.ر. 
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الّتوصيات
بعــد مراجعــة األدبّيــات، واالّطــالع علــى مــا تضّمنتــه مــن دراســات وأبحــاث وتجــارب ودروس مســتقاة، ونظــًرا 
ألهمّيــة دور المنّســق علــى الّصعيديــن الّتربــويّ واإلداريّ للمدرســة وتحصينهــا وتحســين مخرجاتهــا، وأهمّيــة 
ــة والمدرســّية يف لبنــان، وحيــث  إنّــه ال يوجــد إطــار مرجعــيّ يف لبنــان يحــّدد الكفايــات  تنظيــم اإلدارة الّتربويّ

التــي يجــب أن يتمّتــع بهــا المنّســق، تبــرز الحاجــة إىل:

  وضع إطار مرجعيّ لكفايات المنّسق يتضّمن المجاالت والكفايات ومكّونات الكفايات والمبّينات. أ. 
تحديث األنظمة والقوانين المتعلّقة بالمنّسق، والّتوصيف الوظيفيّ، ومعايير وآلّيات االختيار.ب. 
تطوير برامج اإلعداد والّتطوير المهنيّ المستمر للمنّسقين. ت. 
وضع أدوات تقويم مبنّية على اإلطار المرجعيّ للكفايات، وتطوير نظام الّتقويم.ث. 
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أهمّية اإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق
اســتناًدا إىل مــا تــّم الّتوّصــل إليــه مــن اســتنتاجات وتوصيــات يف الّدراســة الّتحليليــة المبنّيــة علــى الّتوليــف القائــم 
علــى مراجعــة األدبّيــات، انطلــق العمــل يف لجنــة مشــروع األطــر المرجعّيــة المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة 
الّتربويّــة يف قســم اإلدارة الّتربويّــة يف المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء، خــالل العــام 2020، علــى وضــع اإلطــار 

المرجعــيّ لكفايــات المنّســق. 

يــأيت اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المنّســق اســتكمااًل لسلســلة مــن األطــر المرجعّيــة كان قــد أصدرهــا المركــز الّتربــويّ 
للبحــوث واإلنمــاء، وذلــك بهــدف بنــاء ثقافــة مشــتركة بيــن األفرقــاء المعنّييــن يف القطــاع الّتربــويّ كاّفــة واعتمــاد رؤيــة 

موّحــدة ومنهجّيــة متناغمــة يف العمــل. 

اإلطار 
المرجعيّ
لكفايات 
المنّسق

ينسجم مع 
السياسات التربويّة

ماّدة أّولّية للرّصد 
والمتابعة

ماّدة أّولّية لكّل ما 
يتعلّق بالّتقويم 

الذايتّ وتقويم األداء

يربط بين المنّسق 
ومختلف الجهات 

واألفراد

يدعم يف مواجهة 
تحّديات القرن 

الواحد والعشرين

مرجع إداريّ 

وتنظيميّ

ماّدة أولّية لبناء 
القدرات )اإلعداد 

والّتدريب المستمر(

الكفايات 
)معارف+مهارات+ 
اتجاهات وسلوكّيات(

يساهم يف تحقيق 
أهداف التنمية 

المستدامة 2030
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ــا  يًّــا وتنظيميًّ ــا وإدار ُيشــكّل هــذا اإلطــار كســابقاته مــن األطــر المرجعّيــة، وثيقــة حّيــة، ووســيلة حيويـّـة، ومرجًعــا قانونيًّ
منســجًما مــع الّسياســات الّتربويـّـة، وهــو يعتبــر حجــر األســاس يف وضــع توصيــف المهــام وبرامــج اإلعــداد والّتدريــب 
والّتطويــر المهنــيّ المســتمّر وتنظيــم آلّيــة اختيــار المنّســقين ونظــام تقويــم األداء، وهــو يســهم أيًضــا يف تحقيــق 

أهــداف الّتنميــة المســتدامة 2030. 

تَكمــن أهمّيــة هــذا اإلطــار المرجعــيّ يف تكويــن معرفــة جّيــدة للكفايــات الخاّصــة بالمنّســقين، واســتخدام هــذه 
المعرفــة للّتأكّــد مــن نجاحهــم وتحديــد مجــاالت تطّورهــم الــّذايتّ وبنــاء قدراتهــم، فهــو مــادًة أّولّيــة للرّصــد والمتابعــة 

ولــكّل مــا يتعلّــق بتقويــم األداء والّتقويــم حيــث يلــزم. 

بــّد لــكل عناصــر المجتمــع المدرســيّ وعلــى وجــه الخصــوص المنّســق، مــن أن يســعى دائًمــا إىل  ولّمــا كان ال 
كــب تطــّورات القــرن الواحــد والعشــرين وتحّدياتــه ومــا تفرضــه حــاالت الّطــوارئ واألزمــات مــن  تطويــر ذاتــه أّواًل، ليوا
مســتجّدات، وهــذا يســتلزم منــه إتقــان ممارســات وتقنّيــات متخّصصــة، لذلــك شــمل هــذا اإلطــار مجموعــة مــن 
الكفايــات الّتــي تشــكّل مجموعــة مــن المعــارف والقــدرات والمهــارات والمواقــف والممارســات المتداخلــة فيمــا 
بينهــا، تتبلــور يف وضعّيــات محــّددة يعمــل المنّســق علــى تطويرهــا لتحقيــق أهدافــه المهنّيــة. ولقــد ُحــّددت الكفايــات 

بنــاًء علــى متطلّبــات المهنــة ويف ضــوء الحاجــات الّتربويّــة واالجتماعّيــة واالقتصاديّــة يف الّســياق اللّبنــاين. 

ويبقــى أن نشــير إىل أّن األطــر المرجعّيــة التــي تــّم وضعهــا والتــي يتــّم وضعهــا، ال تهــدف إىل ترجمــة الوضــع الوظيفــيّ 
الحــايلّ، بــل إىل بلــورة مــا هــو متوّقــع مــن الّشــخص المعنــيّ أن يكــون قــادًرا علــى القيــام بــه يف ضــوء الّتطــّورات 
الّتربويـّـة والّتكنولوجّيــة المتســارعة، ويف ضــوء األزمــات والّتحّديــات المتنّوعــة التــي نواجههــا، وهــذا يعنــي تطويــر هــذا 

الــّدور لمواجهــة تحّديــات القــرن الواحــد والعشــرين.

عناصر اإلطار المرجعّي

المبّيناتمكّونات الكفايةالكفايات المجال
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الفّعــال  بــط  الّر كان مــن الممكــن تجميــع الكفايــات ضمــن مجموعــات معــارف ومهــارات مركّبــة وقائمــة علــى 
لمجموعــة متنّوعــة مــن المــوارد الّداخلّيــة والخارجّيــة ضمــن عائلــة مــن المواقــف )Tardif.J,2006 ( ، وُتحــدَّد ضمــن 
المجموعــات الرّئيســّية اآلتيــة: قيــادة الّتخطيــط االســتراتيجيّ-  إدارة المؤّسســة بطريقــة تشــاركّية وفّعالــة - دعــم 
يــز الِقَيــم األخالقّيــة  يــز الّتفكـّـر والّتطويــر المهنــيّ المســتمر- تعز الّتطويــر الّتربــويّ - ضمــان الّتواصــل الّفعــال - تعز

والمؤّسســاتّية.

 ولكــن وانســجاًما مــع األطــر المرجعّيــة للكفايــات الّصــادرة ســابًقا عــن وزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايل والمركز الّتربويّ 
للبحــوث واإلنمــاء )األطــر المرجعّيــة: دعــم جــودة الّتعليــم يف لبنــان،2017( ، ولالتّســاق وزّعــت الكفايــات علــى أربعــة 

مجــاالت رئيســة، هــي:

الممارسات المهنّية المتخّصصة.	 
العالقات المهنّية.	 
الّتطوير المهنيّ المستمّر.	 
األخالقّيات المهنّية. 	 

الممارسات 
المهنّية 

المتخصصة

التطوير المهنّي 
األخالقّيات العالقات المهنّيةالمستمر

المهنّية

المجاالت

مفهوم إدماجّي

ُتصاغ بشكٍل يّتصف بالعمومّية

تعكس المعارف والمهارات والّسلوكّيات واالتّجاهات التي يجب على الّشخص 
المعنّي أن يكتسبها ويوّظفها بأشكال مختلفة يف وضعّيات متنّوعة

ت
الكفايا
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تضّمــن كّل مجــال مجموعــة مــن الكفايــات، تــوزّع كّل كفايــة إىل عــدد مــن المكّونــات، حيــث يتــّم تجســيد الكفايــة مــن 
خــالل اشــتقاق عناصرهــا المتمّثلــة بشــكل ســلوكّيات مهنّيــة، أو مجموعــة مــن الّســلوكّيات المتداخلــة، ترجمــت إىل 

ممارســات عملّيــة ميدانّيــة، مــن المفتــرض أن تتحــّول إىل قناعــات مهنّيــة الحًقــا. 

ومــن ثــّم تــّم اقتــراح مجموعــة مــن المبّينــات، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، وهــي عبــارة عــن ســلوكّيات مهنّيــة 
تتابعــيّ يف عملّيــة تحقيــق للكفايــة. حيــث ُتصــاغ  تقيــس مكّونــات الكفايــة، وأدرجــت ضمــن منطــق تسلســليّ 
الكفايات ومكّوناتها )Poumay, M., Tardif, J., & Georges, F., 2017( بشــكٍل يتّصف بالعمومّية، ويأيت المكّون 
يــًدا مــن العوامــل المرتبطــة بالكفايــة، مــن دون أن تكــون أفعــااًل إجرائّيــة بالّضــرورة، وهــي تســهم يف  بعدهــا يحــّدد مز

ــا. وضــع المبّينــات والمؤّشــرات الحًق

                              
غيــر أنـّـه، وتماشــًيا مــع األطــر المرجعّيــة الّصــادرة ســابًقا، ســتتضّمن مكّونــات الكفايــة بعــض األفعــال اإلجرائّيــة الّتــي 

تــدّل علــى العمــل المتعلـّـق بإظهــار الكفايــة، علــى أن تضــاف إليهــا معاييــر ضبــط وتحديــد للمســتوى المتوّقــع.           
لــذا ليــس مــن المســتغرب، عنــد محاولــة توضيــح الكفايــات المطلوبــة إلكمــال هــذه المهّمــة، أن ننتهــي بقائمــة طويلــة 
مــن الكفايــات. ومــا قــد يبــدو أحيانًــا تكــراًرا أو إعــادة هــو فقــط نتيجــة للّتداخــل بيــن مختلــف مياديــن العمــل، مــا 
ــن، علــى ســبيل المثــال، خــاص بكفايــة واحــدة أو مجــال مخّصــص ومحــّدد، ومــن  يجعــل مــن المســتحيل تعييــن مبيِّ
الّطبيعــي أن ُتســتثمر الكفايــات المذكــورة يف هــذا اإلطــار المرجعــيّ يف تحســين جــودة األداء الفــرديّ والجماعــيّ يف 

الّتربيــة. 

تشتّق من عناصر الكفاية

سلوكّيات متداخلة

تتمّثل بسلوكّيات مهنّية

ت
المكّونا

سلوكّيات اجرائّية

قابلة للمالحظة

تقيس مكّونات الكفاية

ت
المبّينا
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لذلــك يتوّقــع مــن المنّســق القيــاديّ، يف بيئــة تتــواىل عليهــا األزمــات األمنّيــة واالجتماعّيــة والّسياســّية واالقتصاديّــة 
والّصحّيــة، أن ُيبــدي ثباتًــا يف األداء ومرونــة، وأن يلتــزم األنظمــة والقوانيــن مــع البقــاء علــى االبتــكار، ويبقــى علــى 
ا للّتغييــر  تواصــل دائــم مــع بيئتــه، وأن تكــون إدارة األزمــات يف صلــب اهتماماتــه، وأن يكــون هــو نفســه عامــاًل أساســيًّ
والّتطويــر والّتحســين مــن خــالل وعيــه لــدوره كقائــد تربــويّ يف مجــال بنــاء الفــرد والمجتمــع والوطــن عــن طريــق 

غــرس قيــم األخــالق، والمســاواة، والــوّد، والمواطنــة، والّدمــج، والّتكّيــف.

تجدر اإلشارة، أّن هذا اإلطار يفيد كأداة عملّية ُتستخدم يف أوجٍه عّدة:

صياغة الّتوصيف الوظيفيّ.	 
وضع معايير اختيار المنّسقين. 	 
وضع برامج اإلعداد األساسيّ.	 
تصميم خطط الّتطوير المهنيّ المستمّر.	 
إقرار آلّيات الّتقويم المستمّر لألداء وأدواتها.	 

نتمّنــى لهــذا اإلطــار المرجعــيّ، أن يكــون أداة غنّيــة وواضحــة، يَســهل علــى أساســها صياغــة الموقــع الوظيفــيّ 

للمنّســق يف جميــع مراحــل الّتعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ، ووضــع برامــج إعــداد لعناصــر المجتمع المدرســيّ
وعلى األخّص للمنّسقين وبرامج الّتدريب والّتطوير المهنيّ المستمّر. 

مكّونات 
متقاطعة

منهجّية 
العمل

كفايات 
متقاطعة
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الجزء الّثاين: 
اإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة
هــي عبــارة عــن الّتصرّفــات والّســلوكّيات الّتــي يبديهــا صاحــب كّل مهنــة بنتيجــة خبرتــه، وتعكــس الكفايــات المطلوب 

اعتمادهــا يف أداء هــذه المهنــة.

المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل 

المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.SPP.LDRSP 1
a. ُيدرِج الُبعد الَتغييريّ والتطويريّ يف 

َعمله.
b. يَعكس َخصائص القائد يف تَصّديه 

للّتحّديات الَمطروحة.
c. ُيرسي ثَقافة الّتخطيط والّتقويم ِمن أجل 

الّتحسين الُمستمّر.
d. ُيَنّمي روح الِقيادة لدى فريق الَعمل

e. يَدَعم تَطّور َفريق الَعمل. 
f. ُيثّمن الُمبادرات لدى َفريق الَعمل.
g. ُيفوِّض َفريق الَعمل َمهام ُمحّددة.

h. ُيطابق بين أفعاله وأقواله.

COORD.SPP.LDRSP 1
ُيجيد ِقيادة َفريق الَعمل

COORD.SPP.LDRSP
ُيظِهر َمهارات الِقيادة

COORD.SPP.LDRSP 2
a. ُيشارِك  يف َوضع الَمشروع المَؤَسسايتّ. 

b. ُيدرج الُبعد الّتربويّ يف مشاركته يف وضع 
المشروع الُمؤّسسايتّ.

c. ُيساِهم يف تَرجمة الَمشروع الُمؤسسايت إىل 
ُخطة َعمل. 

d. يَّتِخذ اإلجراءات الاّلزِمة لَضمان تَنفيذ الخّطة 
الموضوعة يف ما يََتعلّق بالُبعد الّتربويّ.

e.  ُيقّوم الُممارسات الَعملّية  ِضمن الَمشروع.

COORD.SPP.LDRSP 2
ُيساهم يف قيادة الَمشروع 

الُمؤّسسايتّ من جهة البعد 

الّتربويّ

COORD.SPP.LDRSP 3
a. ُيشارِك يف بِناء ُرؤية استراتيجّية.
b. ُيساهم يف بِناء خّطة استراتيجّية.

c. ُيشارِك يف َوضع الخّطة َموِضع الَتنفيذ.
d. ُيقّوم الخّطة الموضوعة بناًء على 

الّتغذية الرّاجعة.

COORD.SPP.LDRSP 3
ُيظهر َمهارات اإلدارة 

االستراتيجّية
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COORD.SPP.LDRSP 4
a. يََتفكّر يف الّتحّديات التَّربويّة العاّمة 

)َدمج- رَفاه- َفقر- األداء الّتربويّ العام- ...(.
b. يََتشارك َمع ُمجتمع الَمدارس والقّيمين 

َعليه يف ُمعالجة الّتحّديات.
c. ُيعزّز َوعي الُمعلّمين لَِمفهوم رِعاية 

ُشؤون الُمتعلّمين.

COORD.SPP.LDRSP 4
ُيساِهم يف َوضع ِسياسات 

تَربويّة على الُمستوى 

الُمؤّسسايت والَوطنيّ

المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل 

المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.SPP.TL.PRCS 1
a. يََتَمكّن من الَمفاهيم والُمحتويات 

الَمعرفّية للماّدة الّتعليمّية.
b. يََتأكّد ِمن تَرابط األهداف وفاًقا 

 scope and لمخطوطة الَمدى والّتتبع
.sequence

c. يَتأكّد ِمن االتّساق بَين األهداف الخاّصة 
للماّدة واألهداف العاّمة للَمنهج.

d. يََتحّقق ِمن الّربط بَين نَواتِج التَّحصيل 
واألهداف الخاّصة للدَّرس.

e.  ُيالئِم بين َطرائق الّتعليم 
واالستراتيجّيات واألهداف الّتعليمّية. 

f. ُيثّمن استخدام األنشطة الاّلصفّية التي 
تَخدم تَحّقق األهداف الّتعلّمّية.

g. ُيتقن استخدام استراتيجّيات الّتقويم 
وأدواته.

h. يَستقي َمعلوماتِه الّتربويّة من َمصادر 
ُمتنّوعة.

COORD.SPP.TL.PRCS 1
ُيحيط بَِمنهج الَماّدة بِكُّل َجوانِِبه 

COORD.SPP.TL.PRCS
يَقود َعملّية التَّعليم 

والتَّعلّم 
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COORD.SPP.TL.PRCS 2
a. يََضع خطًطا على جميع الُمستويات بَِهدف 

تَحِسين  نَتائِج الّتحصيل الُمسَتمّر والّنهايئّ.
ِكب الّتغّيرات يف الّسياسات الّتربويّة. b. ُيوا
c. ُيثّمن استخدام الّتكنولوجيا يف الّتعليم.

كة َمع الُمعلّمين. را d. ُيقّدم ُمقَترحات بالشَّ
e. ُيقّدم اقِتراحات وُمساَهمات جّديّة يف تَطوير 
البرامج الّتعليمّية: الَمنهج-أساليب وتقنّيات 

الّتعليم-أساليب وتقنّيات الّتقويم.
f. ُيَقّدم استشارات تَربويّة ُمتخّصصة لإلدارة.

g. ُيقّدم استشارات تَربويّة ُمتخّصصة يف َعملّية 
اخِتيار الكُُتب الَمدرسّية.

h. ُيشارِك  يف َعملّية التَّحضير للعام الدِّراسي 
الاّلحق.

i. يََضع خّطة َسنويّة للعملّية الّتعليمّية- 
الّتعلّمّية.

j. ُيشرِف على َسير العملّية الّتربويّة بشكل عام.
k. ُيقّوم َعملّية الّتنسيق يف َضوء تَحّقق 

ُمخرجات الّتعلّم.
l. ُيقّوم َعملّية الّتعليم يف َضوء تَحّقق ُمخرجات 

الّتعلّم.

COORD.SPP.TL.PRCS 2
ُيشارِك يف تَطوير الَمنظومة 

الّتعليمّية والّتعلّمّية 
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COORD.SPP.TL.PRCS 3
a. ُيخّطط لِعملّية اإلشراف على العملّية 

الّتعليمّية- الّتعلّمّية ِوفاًقا لَمعايير علمّية.
b. ُيشرِف على تَطبيق الَمنهج الَوَطنيّ 

التَّعليمي الُمعَتمد.
c. ُيَؤّمن ُحسن تَطبيق العملّية الّتعليمّية.

d. ُيحلّل الُممارَسات الّتربويّة يف َضوء 
مالَءَمِتها لألهداف الّتعلّمّية الَموضوعة.

e. يَضَمن الِحفاظ على تَوازن َوقت الّتعلّم 
والتَّعليم واإلطار الَمكاين الُمناسب من 

خالل تَنظيم استخدام الَموارد.
رائق  كة َمع الُمعلّمين الطَّ f.  يَختار بالّشرا

الّتعليمّية والّتقويمّية باالستناد إىل َمعايير 
ِعلمّية.

g. ُيوّظف التَّجهيزات والَموارد التِّكنولوجّية 
ِيادة الفعالّية وتَحسين تَعلّم الُمتعلّمين. لز
بًطا  h. ُيقّوم الَعملّية الّتعليمّية- الّتعلّمّية َر

بأداء الُمعلّم /الَمنهج/ أساليب الّتعليم.
i. يَستخِدم الُمشاهدة الّصفّية يف َجمع 

الَمعلومات َحول َفعالّية الَعملّية الّتعليمّية.
j. ُيحلّل الَمعلومات والَبيانات كُلّها لِقياس 

َفعالّية الّتعليم وُمقترحات الّتحِسين.
k. ُينّظم أنِشطة ُمرتبطة بالماّدة الّتعلّيمّية 

لَتطوير الَبرامج الّتعليمّية.
ِكب األنشطة الُمرتبطة بالماّدة  l. ُيوا

الّتعليمّية لَتطوير الَبرامج الّتعليمّية.
m. يَضَمن تَطبيق الّنظام الّداخلي بِشأن 

الُفروض واالختبارات وَدفتر التَّحضير 
)أو مخّطط الّدرس أو مخّطط الحّصة 

الّتعليمّية( وَدفتر الَعالمات.
n. يَقيس ُمالءمة الّدعم يف َضوء تَحّسن 

الّنتائج.
o. يَقَترح بَرامج للُفروقات الَفرديّة. 

p. يَقَترح بَراِمج ُتعزّز الّتعلّم للُمتفّوقين.
q. يَقترح بَرامج ُتعزّز الّتعلّم لذوي 

االحتياجات الّتعلّمّية الخاّصة.

COORD.SPP.TL.PRCS 3
ُيدير الَعملّية الَتعليمّية - 

التعلّمّية
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COORD.SPP.TL.PRCS 4
a. ُيقدِّم استشارات تَربويّة ُمتخّصصة 

للُمعلّم.
b. يَدعم الُمعلّمين يف تَطبيق الَبرنامج 

التَّعليميّ على الُمستويين الّنظري 
والَعملي.

c. ُيطلِع ُمعلّمي الماّدة على ما استجّد يف 
َحقل الّتعليم ِضمن االختصاص الُمعّين. 
d. يَدَعم الُمعلّمين يف تَطبيق الّتوّجهات 

الّتربويّة الُمستجّدة.
e. يََضع خّطة )سنويّة/فصلّية( لِعملّية 

اإلشراف َعلى أداء الُمعلّمين. 
f. يََضع خّطة )سنويّة/فصلّية( لإلشراف 

على الَعملّية الّتعليمّية- الّتعلّمّية  يف 
داخل الّصف بِكُّل عناصرِها )طرائق-

استراتيجّيات-تَقويم(.
g. يََضع خّطة )َسنويّة/فصلّية( لإلشراف 

على الَبرامج الّتعليمّية )الَمنهج- الكُتب- 
َجدول الُحصص - الخّطة الّتعليمّية-

الّتوزيع الّسنوي(.
h. يَسَتثمر يف الَتخطيط أعلى ُمستويات 

إتقان الَماّدة الّتعليمّية.
i. ُيطّبق اإلشراف الِوقايئّ َحيث يَستبق 

عوبات الّتي َستواجه الُمعلّم. الصُّ
j. ُيطّبق اإلشراف الِعيادي َحيث يَظهر 
نَقص يف كَفاَءة معّينة أو أداء أو َمهارة 

تعليمّية.
k. ُيطّبق اإلشراف االحتضاينّ َحيث يَعمل 
كساب الُمعلّم الَمعارف والَمهارات  على إ

. الّتي يَحتاجها كي يكون ُمستقالًّ
l. ُيطّبق َمجموعة ُمتنّوعة ِمن أساليب 

اإلشراف وُيطّورها.
m. ُيطّور أساليب اإلشراف وتقنّياته ِوفاًقا 
للَمواقف الّتعلّمّية والحاجات الُمستجّدة 

وِوفاًقا لألنظمة الّنافذة.
n. ُيشرِف على تَصحيح الواجبات 

المدرسّية.
o. ُيشرَف على تَصحيح االختبارات 

المدرسّية.

COORD.SPP.TL.PRCS 4
ُيشرِف على َعمل الُمعلّمين
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المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل 

المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.SPP.SKILLS 1
a. ُيحّدد الحاجات الَمطلوبة ِمن الَموارد 
الَبشريّة لتأمين العملّية الّتعليمّية يف 

المدرسة.
b. يَسَتثِمر الَموارد الَبشريّة بَِفعالّية. 

c. ُيقّوم أداء الُمعلّمين وإنجازاتِهم على 
الُمستوى الَفرديّ والَجماعيّ.

d. ُيقّدر ُمبادرات اإلبداع لدى َفريق الَعمل.
e. يَرتَكز يف ُممارساته الِمهنّية إىل ُمعطيات 

وبَراهين وأدلّة ِعلمّية.
f. يَعتمد اإلدارة الّتشاركّية يف َعملّية أَخذ 

الَقرار.  
g. ُيعزّز ثقافة تبادل الخبرات بين المعلّمين

COORD.SPP.SKILLS 1
ُيساهم يف إدارة أفراد الَهيئة 

الّتعليمّية

COORD.SPP.SKILLS
ُيظهر َمهارات اإلدارة 

COORD.SPP.SKILLS 2
a. يََضع خّطة إلدارَة األزمات وحاالت الّطوارئ 

على الُمستوى التَّعليميّ.
b. يَضَمن ُجهوزيّة َفريق الَعمل إلدارة 

وارىء على المستوى  األزمات والطَّ
الّتعليميّ.

COORD.SPP.SKILLS 2
ُيجيد اإلدارة ِخالل األَزمات 

وارئ وَحاالت الطَّ

COORD.SPP.SKILLS 3 
a. يَعتِمد َمبادئ وَمعايير الُجودة واالعتماد 

للُمؤّسسات الّتربويّة.
b. ُيشارِك يف التَّقويم الّذايتّ ألداء الَمدرسة. 

c. ُيشرِف على تَطبيق الَعملّيات التَّعليمّية- 
الّتعلّمّية لَمعايير َضمان الُجودة الُمعتمدة.  

COORD.SPP.SKILLS 3
يَقود َمسار َضمان الُجودة
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المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل 

المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.SPP.TRENDS 1
a.  يََتبّنى المبادئ األساسّية للَمدرسة 

الّداِمجة والمرّحبة.
b. ُيشارك يف اقتراح تَعديل خّطة الدَّمج يف 

َضوء التَّقويم.

COORD.SPP.TRENDS 1
ُيسِهم يف بِناء ثقافة الَمدرسة 

الّداِمجة والُمرّحبة

COORD.SPP.TRENDS
يََتبّنى التَّوّجهات التَّربويّة 

الُمعاصرة

COORD.SPP.TRENDS 2
a. ُيساِهم يف تَوفير ُمناخ َمدرسيّ يَسوده الّدعم 

االنفعايلّ واالجتماعي والَعالقات الّسليمة.
b. ُيشارِك يف تَأمين بيئة تَعلّم آمنة وسليمة.

c. ُيوّفر أنشطة ُمختلفة للُمتعلّمين، ُتلّبي حاجات 
النُّمو الُمتنّوعة.

d. ُيدرِج بَرامج ُتمكّن الُمتعلّمين من الَمهارات 
الَحياتّية.

e. يَدَعم تَأمين بيئة عاِدلة يف الَمدرسة.
f. ُيعزّز ُشعور االنتماء إىل الَمدرسة.

g. ُيَنّمي الَعالقات اإليجابّية بَين فريق الَعمل 
والُمتعلّمين.

COORD.SPP.TRENDS 2
ُيسِهم يف تَأمين مناخ مدرسيّ 

إيجايبّ

COORD.SPP.TRENDS 3
a. يََتبّنى تَطبيق نِظام الّتعليم من بُعد 

والتَّعليم الُمدمج والتَّعلّم الَهجين.
رائق الّتعليمّية  b. ُيدّقق يف مدى اتّساق الطَّ

والُمحتوى الّتعليميّ واألهداف والَوسائل 
والّتقويم.

c. ُيمّيز بَين الِمنّصات الّتعليمّية الُمتاحة.
d. ُيَشّجع على استخدام الِمنّصات 

التَّعليمّية األكثر تناسًبا.
e. يَتأكّد ِمن استخدام الَموارد الرّقمّية وغير 

الرّقمّية الُمناسبة لَعملّية التَّعليم والّتعلّم.

COORD.SPP.TRENDS 3
يَعَتمد أنظمة تَعليمّية ُمتنّوعة
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الجزء الّثاين: 
اإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق
)PR( المجال الّثاين: العلقات المهنّية
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)PR( المجال الّثاين: العلقات المهنّية
تعنــي الّتواصــل الفّعــال مــع مختلــف الفرقــاء المعنّييــن بالمهنــة، والمســتفيدين منهــا ضمــن عالقــات مهنّية محّددة، 

ومــع مؤّسســات المجتمــع المــدينّ بهــدف ربــط المدرســة بالمجتمــع للّتنمية والّتطوير. 

المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على 

سبيل المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.PR.COMM 1
a. ُيصغي إصغاًء ناشًطا.

b. يَستخدم لغة واضحة يف الّتواصل 
الّشفهيّ والكتايبّ.

c. ُيتقن اللّغة المعتمدة بشكل 
سليم ومناسب يف مختلف 

المواقف.
d. ُيحسن استخدام قناة الّتواصل 

والّتقنّيات المالئمة للمواقف.
e. يَحترم أصول وأخالقّيات استخدام 

قناة الّتواصل الُمختارة. 
f. يَستخدم لغة جسد تتناسب مع 

الرّسالة والموقف.
g. ُيعّبر عن األفكار والمعلومات 

بدّقة وُوضوح.
h. يَعرض أفكاره بشكٍل ُمنّظم 

بِحسب الموقف.
i. يَجعل عملّية الّتواصل تتالءم مع 

ُرؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها 
وِقَيِمها واالستراتيجّيات الُمّتبعة.

J. ُيحسن أصول الّتفاوض 
والوساطة.

COORD.PR.COMM 1
ُيطّبق َمبادىء وأُصول الّتواُصل

الفّعال

COORD.PR.COMM
ُيتِقن الّتواُصل الَفّعال

COORD.PR.COMM 2
a. يَفِصل بَين الَعالقات الّشْخصّية 

والِمهنّية.
b. يََتحكّم بانِفعاالتِه يف ِخالل اتّخاذ 

عبة. الَقرارات والَمواِقف الصَّ
c. ُيَوّجه انفعاالتِه نَحو تَحقيق أهداِفه

d. يَبَتكر الُحلول ويَحّل الّنزاعات بِطرائق 
ِسلمّية.

e. يََتحّسس لُمشكالت اآلخر ويَتعاطف 
َمعها يف ُمختلف المواقف.  

COORD.PR.COMM 2
يَتمّتع بَذكاء انِفعايلّ/عاطفيّ يف

ُممارساتِه الِمَهنّية
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COORD.PR.COMM 3
a. يََضع  استراتيجّيات للّتواُصل الفّعال 

وُيوّفر الَموارد.
b. ُيطّبق سياسة الّتواصل الُمعتمدة 

كة مع الُمجتمع  رسمًيا بالّشرا
المدرسيّ.

h. ُيقّوم فعالّية آلّيات الّتواُصل 
الُمعتمدة.

COORD.PR.COMM 3
ُيدير َعَملّية الّتواُصل بَين الُفرقاء

المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على 

سبيل المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.PR.RELATIONSHIPS 1
a. ُيشّجع على بِناء عالقات إيجابّية 

بين الُمعلّمين والُمَتعلّمين.
b. ُيقدَّم نَفسه كِجهة داِعمة للُمعلّم.
c. ُيحّفز الُمعلّمين على بناء َعالقات 

ِمهنّية مع الزّمالء وأولياء األمور 
-بالّتنسيق مع المعنّيين- بما يَخدم 

َمصلحة الُمتعلّمين.

COORD.PR.RELATIONSHIPS 1
ُيعزّز الَعالقات الّداخلّية

COORD.PR.RELATIONSHIPS
ُيطّور عاَلقات ِمهنّية ُمتخّصصة

COORD.PR.RELATIONSHIPS 2
كات بين الَمدرسة  a. ُيفّعل الَشرا

والُمجتمع الّتربويّ الَمحلّيّ.
b. ُيشّجع الَعالقات مع الِجهات والَمراجع 

الّتربويّة الرّسمّية. 
c. ُيحّفز الُمعلّمين على بِناء عالقات 

ِمهنّية مع الُمجتمع الّتربويّ المحلّيّ 
-بالّتنسيق مع الَمعنّيين- بما يَخُدم 

مصلحة الُمتعلّمين.
d. ُيشارك إدارة المدرسة يف مّد جسور 

تواصل مع مؤّسسات وجمعّيات محلّية 
)صناعّية، زراعّية، بيئّية، اقتصاديّة...( 

لتنظيم دورات وورش عمل تعزّز كفايات 
المتعلّمين.

e. ُيعزّز ثقافة خدمة المجتمع لدى 
المعلّمين والمتعلّمين.

COORD.PR.RELATIONSHIPS 2
كات بين المدرسة  ُيعزّز الّشرا

والمجتمع المحلّيّ
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الجزء الّثاين: 
اإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق

)CPD( المجال الّثالث: الّتطوير المهنّي المستمّر
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)CPD( المجال الّثالث: الّتطوير المهنّي المستمّر
هــي عملّيــة نمــّو مســتمرّة وشــاملة، تهــدف إىل تحســين الكفــاءة المهنّيــة واألداء، مــن خــالل أنشــطة متنّوعــة قائمــة علــى تقويــم 

مســتمر لــألداء والّتفكّــر بــه.

المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل 

المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.CPD.PRF 1
a. ُيدرِج تَوصيف عمله والّتطورات 

الُمستجدة والكفايات الِمهنّية الُمرتبطة 
بَموقعه الَوظيفيّ يف تفكّره.

b. ُينّظم َملف َعمل َشخصيّ وفاًقا لالئحة 
تَدقيق ُمحّددة.

c. يَستخلِص الّدروس الُمستفادة من 
ُممارسته المهنّية.

COORD.CPD.PRF 1
يََتفكّر يف أدائِه 

COORD.CPD.PRF

يطّور أداءه المهنيّ

COORD.CPD.PRF 2
a. يَبني ُخّطة تَطوير مهنيّ ذاتّية َعالية 

الّتوّقعات تَلحظ الّتدريب والتَّمهين الُمستمّر.
b. يََضع خّطته قيد التنفيذ.

c. ُيقّوم خّطته إلعادة تَحديد األولويّات 
والحاجات بالّتشارك مع الفرقاء. 

COORD.CPD.PRF 2

يَتبّنى خّطة تَطوير ِمَهنيّ

COORD.CPD.PRF 3
a. ُيحّدُث معلوماتِه باستمرار تَماشًيا مع 

مفهوم الّتعلّم مدى الحياة.
b. يَعتِمد نَتائج الَبحث الِعلميّ يف مواجهة 

المشكالت.
c. ُيطّبق َخطوات الَبحث اإلجرايئ يف ُمواجهة 

إشكالّيات الِمهنة.
d. يَُحّث َجميع الُمعلّمين على  الُمشاركة 

يف األبحاث اإلجرائّية.
e. ُيشارِك نَتائج أبحاثه مع اآلخرين من 

خالل الّنشر.
f. ُيَنّمي الَمهارات الَبحثّية ِعند جميع 

الُفرقاء المعنّيين )زمالء، معلّمين 
ومتعلّمين(.

COORD.CPD.PRF 3
ُيظهر َمهارات الباحث
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المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل 

المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.CPD.CULTURE 1
a. يَُحّث الُمعلّمين على الَتفكّر يف أدائهم.

b. يَُحّث أفراد الَهيئة الّتعليمّية كي يَعملوا 
كقادة تربويّين يف المدرسة وخارجها.

c. يَنُشر ثَقافة الّتفكّر الّذايت والّتفكير 
الفريقيّ.

d. ُيوّظُف الّتفكير الَفريقي يف الّتطوير 
المستمّر.

COORD.CPD.CULTURE 1
ُيشّجع على الُممارسات 

يّة التَّفكّر

COORD.CPD.CULTURE
يَنُشر ثَقاَفة الّتطوير الِمهنيّ 

الُمسِتمّر

COORD.CPD.CULTURE 2
a. ُيقّوم أداء المعلّمين  بِناء على َمرجع 

كفاياتهم وبرامج الّتطوير.
b. ُيؤّمن بَرامج تطوير للمعلّمين، تلّبي حاجات 

ومتطلّبات الّتطوير المهنيّ المستمّر.
c. ُيسِهم يف تطوير َعمل الُمعلّمين َعبر اقتراح 

عناوين تَدريبّية مختلفة.
d. ُيسِهم يف تَطوير َعمل الُمعلّمين َعبر اقتراح 

طرائق تَمكين متنّوعة يف داخل الَمدرسة 
)حضور متبادل - مزاملة - نماذج دروس...( ويف 

خارجها.

COORD.CPD.CULTURE 2
ُيوّفر ُمناخاً لَوضع خطط  

الّتطوير الِمهنيّ الُمستمّر َقيد 
التَّنفيذ

COORD.CPD.CULTURE 3
a. ُيراجع بِشكل دوريّ العملّية الّتعليمّية- 

الّتعلّمّية بأبعادها المختلفة.
b. يَرُصد الّتطّورات والمستجّدات التَّربويّة.

c. يَتبادل مع األقران التَّفكير حول تَحّديات 
المهنة وتطّوراتها.

d. يَقترِح تَعديالت تتعلّق بتطوير توصيفه 
الوظيفيّ.

COORD.CPD.CULTURE 3
يقّدم مبادرات إىل الجهات 

المعنّية حول تطوير المهنة
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الجزء الّثاين: 
اإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق
)PE( المجال الّرابع: األخلقّيات المهنّية
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)PE( المجال الّرابع: األخلقّيات المهنّية
هي مجموعة من الكفايات الّضابطة ألداء الّشخص يف أثناء ممارسته المهنة.

المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل 

المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.PE.PRINCIPLES 1
a. ُيحاِفظ على ُخصوصّية اآلخر 

والَمعلومات الِمهنّية الّشخصّية الُمتعلّقة 
به.

ية الَمعلومات التي  b. ُيحاِفظ على سّر
يّطلع َعليها بُحكم َوظيفته.

c. ُيحاِفظ على أمانة نَقل الَمعلومات.
d. يَلَتزم الَقواِعد الّناظمة  يف أخذ القرار 

والّنتائج الّصادرة عنه.
e. يَتبّنى ِقَيم العدالة وعدم الّتمييز 

والمساواة وتكافؤ الفرص يف تعامله مع 
المعلّمين والمتعلّمين.

COORD.PE.PRINCIPLES 1
يحترم أخالقّيات المهنة يف 

ممارساته

COORD.PE.PRINCIPLES
يَلتزم الِقَيم والَمبادئ 

األخالقّية يف األداء 

COORD.PE.PRINCIPLES 2
a. ُيجّسد احترام المنظومة الِقَيمّية يف أدائه.
b. ُيمارس الرّقابة الّذاتية أثناء أدائه ألعماله.

c. يَحترم الّتنّوع الفكريّ والّثقايفّ.
d. ُيوازن بين ُمتطلّبات العمل وُمتطلّبات 

المعلّمين.
e. ُيراعي الفروقات الفرديّة يف تعامله مع 

المتعلّمين.
f. ُيشكّل مثااًل ُيحتذى يف أدائه، لألقران 

والمتعلّمين.
g. ُيراجع جميع العملّيات واآللّيات الّتربويّة يف 

ضوء المنظومة الِقَيمّية.
h. يَبني تَوّجهات ُمشتركة مع المعلّمين حول 

دور الّتربية والّتعليم يف بِناء المجتمعات.
i. ُيعزّز ثَقافة الُمواطنة لدى َجميع أفراد 

الُمجتمع الَمدرسيّ.

COORD.PE.PRINCIPLES 2
يَعِكس الَمنظومة الِقَيمّية 

الُمعتمدة يف َجميع 
الُممارسات والَمواقف
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المبّينات
هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل 

المثال ل الحصر

مكّونات الكفاية الكفاية

COORD.PE.LAWS 1
a. يَلَتزِم بالتَّعليمات الّصادرة عن وزارة 

الّتربية والّتعليم العايل والَمراجع الرّسمّية 
للمؤّسسة الّتربويّة.

b. يَلَتزم بَِتطبيق األنظمة الّداخلّية  
للمؤّسسة.

COORD.PE.LAWS 1
ُيطّبق الَقوانين واألنِظمة

COORD.PE.LAWS
يَنشر ثقافة القانون يف إطار 

المؤّسسة

COORD.PE.LAWS 2
a. ُيشّجع المعلّمين على تَطبيق الّنظام 

والّتعاميم والمذكّرات الّصادرة عن المراجع 
المختّصة.

b. يَعَتمد الّشفافية يف ُمختلف الَمواقف.
c. يََتعامل مع كاّفة األفرقاء الّتربويّين من مبدأ 

الُحقوق والواجبات.
d. يَعَتمد َعلى األدلّة والَبراهين يف الُمساَءلة.

e. يََتأكد ِمن االلتزام بأخالِقّيات اسِتخدام
الَمعلومات.

COORD.PE.LAWS 2
يَعَتِمد القانون كََمرجعّية
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الجزء الّثالث: المصطلحات 
والمفاهيم والّرموز

الفصل األّول:
دليل المصطلحات والمفاهيم

الفصل الّثاين:
جدول الّرموز

الفصل األّول: 
دليل المصطلحات والمفاهيم
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الفصل األّول: دليل المصطلحات والمفاهيم

الممارســات المهنّيــة المتخّصصــة: هــي عبــارة عــن الّتصرّفــات والّســلوكّيات الّتــي يبديهــا صاحــب كّل مهنــة .  1
بنتيجــة خبرتــه، وتعكــس الكفايــات المطلــوب اعتمادهــا يف أداء هــذه المهنــة.

العالقــات المهنّيــة: تعنــي الّتواصــل الفّعــال مــع مختلــف الفرقــاء المعنّييــن بالمهنــة والمســتفيدين منهــا .  2
بالمجتمــع  المدرســة  ربــط  بهــدف  المــدينّ  المجتمــع  ومــع مؤّسســات  محــّددة،  مهنّيــة  ضمــن عالقــات 

والّتطويــر.  للّتنميــة 
الّتطويــر المهنــّي المســتمّر: هــي عملّيــة نمــّو مســتمرّة وشــاملة، تهــدف إىل تحســين الكفــاءة المهنّيــة واألداء، .  3

مــن خــالل أنشــطة متنّوعــة قائمــة علــى تقويــم مســتمر لــألداء والّتفكـّـر بــه.
األخالقّيات المهنّية: هي مجموعة من الكفايات الّضابطة ألداء الّشخص يف أثناء ممارسته المهنة..  4
ــي .  5 ــة الّت المجتمــع المدرســّي: يشــتمل علــى مجموعــة مــن األفــراد تربطهــم شــبكة مــن العالقــات االجتماعّي

تنّظــم العالقــة الحاكمــة بيــن هــؤالء األفــراد وتحــّدد مســؤولياتّهم وأدوارهــم المختلفــة. ومــن هــؤالء األفــراد: 
يـّـون، األهــل. ويتعــاون مجتمع المدرســة  المديــر، مســاعد المديــر، المنّســقون، المعلّمــون، المتعلّمــون، اإلدار

مــن أجــل تحقيــق األهــداف المحــّددة للمؤّسســة الّتــي يعملــون فيهــا.
ثقافــة الّتوّقعــات العاليــة يف المدرســة: مــن ســمات المدرســة الفّعالــة وجــود توّقعــات إيجابّيــة لدى المعلّمين .  6

وأوليــاء األمــور وكذلــك المتعلّميــن تجــاه أدائهــم. فالّتوّقعــات العاليــة والّتــي تكــون يف الوقــت ذاتــه متحّديــة 
وواقعّيــة، تســاعد يف تحفيــز المتعلّميــن وتشــجيعهم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد يف الّدراســة. ويشــمل 
هــذا العامــل؛ الّتوّقــع العــايل مــن المتعلّميــن ومــن المعلّميــن، إيصــال الّتوّقــع للمتعلّميــن وإشــعارهم بــه، 

وتوفيــر تحــّدي ذهنــيّ.
الّتعّلــم العميــق: يظهــر مــن خــالل قيــام المتعلّــم بالبحــث عــن المعنــى، وتحديــد المبــادئ واألفــكار، وربــط .  7

المعلومــات الجديــدة بالخبــرة الّســابقة، واســتخدام األدلّــة والبراهيــن يف أثنــاء الّتفســير والمناقشــة وتكــون 
دافعّيتــه داخلّيــة، وهــو مبنــيّ علــى ثالثــة أســس: تقديــم وضعّيــة تطــرح تحّديًــا مــا لتفكيــر المتعلّــم - مــا 
يــؤّدي إىل رفــع دافعّيــة المتعلّــم للّتعلّــم ويوصلــه إىل االنخــراط- وهــذا مــا ينتــج عنــه ضــرورة اســتخدام 

مهــارات حــّل المشــكالت وهكــذا يصــل إىل الّتمكّــن.
يجين. .  8 العالقات الّداخلّية: تضّم المدير، واإلداريّين، والمعلّمين، والعاملين، والمتعلّمين، واألهل، والخّر
العالقــات الخارجّيــة: تضــّم المجتمــع المحلّــيّ، ووزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايل، والمركــز الّتربــويّ للبحــوث .  9

واإلنمــاء ومــا يمّثلــه، والّتفتيــش، ومنّظمــات دولّيــة، وســفارات خارجّيــة، ومــدارس أخــرى.
 الّتعلــم الّناشــط: هــو فلســفة تربويّــة تعتمــد علــى إيجابّيــة المتعلّــم يف الموقــف الّتعليمــيّ، وتشــمل .  10

جميــع الممارســات الّتربويّــة واإلجــراءات الّتدريســّية الّتــي تهــدف إىل تفعيــل دور المتعلّــم، حيــث يتــّم 
الّتعلـّـم مــن خــالل العمــل والبحــث والّتجريــب، واعتمــاد المتعلـّـم علــى ذاتــه يف الحصــول علــى المعلومــات 

كتســاب المهــارات وتكويــن القيــم واالتّجاهــات. وا
ثقافــة المدرســة الّدامجــة: تهــدف المدرســة الّدامجــة إىل إتاحــة الفــرص أمــام المتعلّميــن جميعهــم، علــى .  11

العدالــة وتكافــؤ  مــن مبــدأ  انطالًقــا  الّتعليمــيّ  الّنظــام  لالنخــراط يف  الخاّصــة  تنــّوع ذكاءاتهــم وحاجاتهــم 
إّن  مناســبة.  إيضــاح  ووســائل  مكّيفــة  تربويّــة  وأنشــطة  تعليمّيــة  ومقاربــات  لمناهــج  ووفاًقــا  الفــرص، 
المفهــوم الّشــامل لعملّيــة الّدمــج، هــو أن تشــتمل مــدارس الّتعليــم العــاّم المتعلّميــن جميعهــم بعيــًدا مــن 
اعتبــارات الــّذكاء، والموهبــة، واإلعاقــة، والمســتوى االجتماعــيّ واالقتصــاديّ والخلفّيــة الّثقافّيــة للمتعلّــم.

ثقافة المدرســة المرّحبة : المدرســة المرّحبة تؤّمن لكّل متعلّم بيئة ترعى ســالمته الجســديّة، واســتقراره .  12
العاطفيّ، وظروف نمّوه الّنفســيّ.
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المنــاخ المدرســّي اإليجــايبّ: مؤّشــرات كثيــرة تتمّثــل بتحقيــق الّنمــّو والّتطــّور األكاديمــيّ والمجتمعــيّ، .  13
وتوافــر جــّو مــن االحتــرام والّثقــة المتبادلــة داخــل المدرســة، والّثقــة العاليــة بالّنفــس لــدى المتعلّميــن 
يــن، كذلــك الرّضــا لــدى المتعلّميــن والمعلّميــن والعامليــن عــن  والعامليــن مــع مراعــاة حقــوق اآلخر
المنــاخ المدرســيّ، والّتماســك لــدى أعضــاء المدرســة، وتوافــر الّشــعور باالنتمــاء لــدى جميــع مكّونــات 
المدرســة، إىل جانــب الّتجديــد مــن خــالل االنفتــاح علــى الّتحســين والّتغييــر، وتوافــر الّرعايــة مــن خــالل 
إحســاس المتعلّميــن وجميــع العامليــن داخــل المدرســة بغيــرة اآلخريــن علــى مصالحهــم، إضافــة إىل 
وجــود منهــاج وسياســات وإجــراءات فّعالــة داخــل المدرســة بمــا يســهم بالّنهايــة إىل تحقيــق فعالّيــة الّتعلّم 

ومهــارة حــّل المشــكالت، وقيــام المدرســة بتوفيــر المــوارد والمصــادر الاّلزمــة للّتعلّــم الّفعــال.
األفــراد مــن خــالل .  14 بيــن  المعلومــات  تبــادل  يتــّم مــن خاللهــا  الّتواصــل هــو عملّيــة  الفّعــال:  الّتواصــل 

ــا )باســتخدام الّصــوت(، مكتوبًــا  نظــام مشــترك مــن الّرمــوز أو العالمــات أو الّســلوكّيات. قــد يكــون صوتيًّ
)باســتخدام الوســائط المطبوعــة أو الرّقمّيــة علــى ســبيل المثــال: الكتــب والمجــاّلت والمواقــع اإللكترونّيــة 
يــد اإللكتــروينّ( أو بشــكل مــريئّ )باســتخدام الخرائــط أو المخّططــات أو الرّســوم البيانّيــة( أو غيــر  أو البر
لفظــيّ )باســتخدام لغــة الجســد واإليمــاءات أو نبــرة الّصــوت(. إّن مــدى جــودة نقــل هــذه المعلومــات 

وتلّقيهــا هــو مقيــاس لمــدى جــودة مهــارات الّتواصــل
الــّذكاء االنفعــايلّ: هــو القــدرة علــى معرفــة مشــاعرنا ومشــاعر اآلخريــن، وتحفيــز أنفســنا، وإدارة انفعاالتنــا .  15

وعالقاتنــا مــع اآلخريــن بفاعلّيــة، والقــدرة علــى إثــارة الحماســة يف الّنفــس، والمحافظــة علــى روح األمــل 
والّتفــاؤل عنــد مواجهــة المشــكالت، والّتعاطــف مــع اآلخريــن ومعرفــة مــا يــدور بداخلهــم، والقــدرة علــى 

إقناعهــم وقيادتهــم.
الّتفكـّـر: هــو االســتقصاء الواعــيّ يف الممارســات المهنّيــة الّتــي يزاولهــا الفــرد، والّتأّمــل المتأينّ يف معتقداته .  16

وقيمــه وخبراتــه للّتعــرّف إىل المشــكالت الّتــي يواجههــا وتحديدهــا بدّقــة بهــدف الوصــول إىل حــّل ينقــل 
كثــر تطــّوًرا. تلــك الممارســة مــن شــكل غيــر مرغــوب فيــه إىل ممارســة مســتقبلّية أفضــل وأ

نظــام الجــودة: هــو مجموعــة مــن المســتندات المعتمــدة إلدارة الجــودة وهــي تعنــي نظــام اإلدارة والمراقبــة .  17
لــدى المؤّسســة يف عملّياتهــا أو أنشــطتها المختلفــة للوصــول اىل الجــودة )ضمــان الجــودة، المعاييــر، 

الّشــهادات، دليــل الجــودة(.
يــاض األطفــال والّتعليــم األساســي الرّســمي القــرار رقــم .  18 المديــر: حســب الّنظــام الّداخلــي لمــدارس ر

يــخ 2000/09/10 المســؤول عــن المدرســة هــو كل مــن يكلّــف إدارة شــؤون المدرســة.  1130/م تار
يــخ 1974/06/19 المديــر  وحســب الّنظــام الّداخلــيّ للمــدارس الّثانويّــة الرّســمّية القــرار رقــم 590 تار
هــو كّل مــن يكلّــف إدارة شــؤون الثانويــة. المديــر هــو المســؤول عــن المدرســة وهــو كّل مــن ُيكلّــف إدارة 

شــؤونها وهــو الرّئيــس المباشــر لجميــع الموّظفيــن العامليــن فيهــا.
الّناظر: حسب الّنظام الّداخليّ للمدارس الّثانويّة الرّسمّية وبناًء على القرار 590 تاريخ 1974/06/19، .  19

يقــوم الّنظــار بجميــع األعمــال الموكلــة إليهــم مــن قبــل اإلدارة علــى نحــو يختّصــون بــه بيــن توجيــه ورعايــة 
ومراقبــة  الملعــب،  يف  ومراقبتهــم  بانضباطهــم  يتعلّــق  مــا  وكّل  الّتالميــذ  بشــؤون  واهتمــام  نشــاطات 
دوامهــم، وتنظيــم بطاقــات عالماتهــم، وملّفاتهــم الّشــخصّية. وألغــراض اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات الّناظــر، 
يعــرّف الّناظــر علــى أنـّـه أحــد أهــم عناصــر اإلدارة المدرســّية، وبحســب الّتوّجهــات الّتربويـّـة الحديثــة تتعــّدى 
مهّمتــه المراقبــة والّتأكّــد مــن تطبيــق الّنظــام والقوانيــن، ُيتوّقــع منــه يف إطــار عملــه بحســب المراجــع 
العالمّيــة، باإلضافــة إىل مســاندة المديــر يف أعمــال اإلدارة اليومّيــة، الّســهر علــى تأميــن المنــاخ المدرســيّ 
كبــة المتعلّميــن يف مســار تطّورهــم ونشــاطاتهم والمشــاركة مــع الهيئــة الّتعليمّيــة يف  المناســب، وموا

تحســين األداء الفريقــيّ علــى المســتويين الّتعليمــيّ والّتربــويّ.
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إدارة األزمــات: هــي قيــام المســؤول بتوّقــع المخاطــر المحتملــة والتــي مــن الممكــن أن تواجــه المؤّسســة، .  20
والعمــل علــى تجّنــب هــذه المخاطــر، أو محاولــة الّتخفيــف مــن حــّدة أثرهــا يف حــال الّتعــرّض لهــا. إدارة 
عنــد  األزمــة  لمواجهــة  أو  األزمــة  لمنــع حــدوث  المســبق  والّتحضيــر  الجّيــد  الّتخطيــط  تتطلّــب  األزمــات 
حدوثهــا والّتخفيــف مــن أثرهــا واحتوائهــا والّتعامــل معهــا بنشــاط وإيجابّيــة إلعــادة االســتقرار للمؤّسســة، 

يّــة األفضــل يف المســتقبل. واالســتفادة مــن هــذه الّتجربــة لضمــان الجهوز
ــة الّتعامــل مــع حــاالت الّطــوارئ وتجّنــب المخاطــر واالســتعداد لهــا. .  21 إدارة حــاالت الّطــوارئ: قواعــد لكيفّي

وهــي الّتخطيــط الجّيــد والّشــامل لضمــان اســتمراريّة العمــل. وتتضّمــن الّتدريــب المســتمّر علــى الّصعيــد 
الفــردي والجماعــيّ لــكّل عناصــر المؤّسســة لالســتجابة لحــاالت الّطــوارئ والّتعامــل معهــا وإعــادة تــوازن 

العمــل والمؤّسســة بعــد حدوثهــا. 
يـّـة التــي تضمــن تحقيــق أهــداف وغايــات المؤّسســة، وتقــوم علــى .  22 اإلدارة االســتراتيجّية: هــي العملّيــة اإلدار

وضــع رؤيــة واضحــة مــن خــالل أهــداف محــّددة وقابلــة للّتحقيــق، وآلّيــة لتحقيــق هــذه األهــداف مبنّيــة 
علــى صياغــة اســتراتيجّية مناســبة، ومدّعمــة بدراســة كاّفــة إمكانيــات المؤّسســة وقدراتهــا وتحليــل البيئــة 
ــة، مــع  ــة والخارجّي الّتنافســّية، وتحديــد الفــرص المتاحــة والّتهديــدات التــي قــد تواجــه المؤّسســة، الّداخلّي

وضــع نظــام لتقويــم االســتراتيجّيات.
23  . school librarian أميــن المكتبــة المدرســّية )Harroud 1990 (أميــن المكتبــة المدرســّية: يعــرّف هــارود

ــا يوّظــف لتنظيــم وتشــغيل مكتبــة يف مدرســة«. وبنــاًء لإلطــار المرجعــيّ لكفايات  بأنـّـه »مكتبــيّ مؤّهــل مهنيًّ
أميــن المكتبــة ووفاًقــا للّرؤيــة المســتقبلّية يذهــب تعريــف أميــن المكتبــة إىل أبعــد مــن االهتمــام بترتيــب 
وإعارة الكتب والمراجع، بل إىل دعم المتعلّمين يف تطوير تفكيرهم الّنقديّ وقدراتهم الّتحليلّية والّتعلّم 

الــّذايتّ، والمشــاركة مــع الهيئــة الّتعليمّيــة يف تطويــر ممارســاتهم، وإدارة الوصــول للمعلومــات وحمايتهــا.
يــاض األطفــال والّتعليــم األساســي الرّســمي القــرار رقــم .  24 المنّســق: حســب الّنظــام الّداخلــي لمــدارس ر

1130/م تاريــخ 2001/09/10 يكلـّـف المســؤول عــن المدرســة أحــد مدرّســي مــاّدة معّينــة القيــام بمهــام 
التنســيق مــع مدرّســيها يف جميــع الّســنوات المنهجّيــة. وألغــراض اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المنّســق، 
وتباًعــا للّتغّيــرات والّتطــّورات الكثيــرة والمتنّوعــة والّســريعة، للمنّســق مهــام تربويّــة علــى صعيــد تحقيــق 
يّــة علــى صعيــد اإلشــراف والّتخطيــط والّتطويــر  أهــداف المنهــج والمــاّدة والمعلّميــن والمتعلّميــن وإدار
الوطنــي  المســتوى  علــى  الّتربويّــة  الّسياســات  تطويــر  يف  ثابتــة  كفايــات  ذو  فهــو  للمعلّميــن،  المهنــيّ 
والمؤّسســايتّ فيدعــم المعلّميــن يف ترجمــة هــذه الّسياســات مــن خــالل ممارســاتهم وتطّورهــم وتطويرهــم 

المســتمّر.
سياســة الّتقويــم: مجموعــة مــن المبــادئ التــي توّجــه عملّيــات الّتقويــم وتتضّمــن اإلجابــة عــن األســئلة .  25

الّتاليــة:
لماذا نقّوم: للّتحسين أو للحكم على األداء.	 
قبــل 	  مــن  تقويــم  المــرؤوس؟  تقويــم  الرّئيــس؟  تقويــم  األقــران؟  تقويــم  ذايت؟  تقويــم  يقــّوم:  مــن 

درجــة؟  360 تقويــم  المعنّييــن؟ 
متى يتّم الّتقويم؟	 
كيف يتّم الّتقويم؟ ما هي األدوات المستعملة؟	 
 	 )McConnell, 2004( )Weiss, مــن يحصــل علــى نتائــج الّتقويــم وكيــف تســتعمل هــذه الّنتائــج؟

2005( )Dumont, Rochat, Berthiaume, & Lanarès, 2012(
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تقويــم كفايــات وتقويــم أداء: يعتبــر تقويــم األداء ممارســًة ترتكــز إىل الّتوصيــف الوظيفــيّ وتهــدف إىل .  26
قيــاس مــدى وفاعلّيــة تطبيــق مــا هــو متوّقــع مــن الّشــخص المعنــي، بينمــا يرتكــز تقويــم الكفايــات علــى 
اإلطــار المرجعــيّ للكفايــات وهــو يهــدف لقيــاس مــدى تمكـّـن الّشــخص المعنــي مــن الكفايــات المطلوبــة 

)Nagels, 2009( .وفاًقــا لجــدول تــدّرج نوعــيّ معتمــد وذلــك لتحديــد مجــاالت الّتطــّور والّتحّســن
ــة تقويــم تشــمل جميــع الجهــات الفاعلــة التــي لهــا ارتبــاط عنــد مســتوى أعلــى .  27 تقويــم 360 درجــة: عملّي

وأدىن أو مماثــل يف العالقــة )الّرؤســاء والمرؤوســون والزّمــالء(، مباشــر أو غيــر مباشــر )العمــالء والمــوردون( 
يف ســياق عملهــم. تتيــح البيانــات الــواردة مــن جميــع الفرقــاء المعنّييــن إجــراء تحليــل كامــل وشــامل 
ودقيــق للملــف المهنــيّ للموّظــف الــذي يتــّم تقويمــه مــن أجــل تحديــد خطــة تقــّدم مصّممــة خّصيًصــا لــه.  

.)Garavan, Morley, & Flynn, 1997)
جدول تدّرج: دليل يستخدم لتحديد المستويات المتتابعة لمهارة معّينة..  28
بطاقــات تفكـّـر: أداة مبنّيــة علــى جــدول الّتــدّرج المعتمد تســاعد يف عملّيــة الّتأّمــل عنــد تعبئتهــا وتعكــس .  29

)Perennoud, 2010( .الملمــح الحــايلّ، والّتفكـّـر بــه
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الجزء الّثالث: المصطلحات 
والمفاهيم والّرموز
الفصل األّول:
دليل المصطلحات والمفاهيم
الفصل الّثاين:
جدول الّرموز

الفصل الّثاين:
جدول الّرموز
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الفصل الّثاين: جدول الّرموز لإلطار المرجعّي لكفايات المنّسق

ACRONYM PROFESSION AND DOMAIN المهنة والمجال

COORD Coordinator المنّسق

LDRSP Leadership القيادة

MGMT Management إدارة

SPP
 Specialized Professional

Practices
الممارسات المهنّية 

المتخّصصة

PR Professional Relations العالقات المهنّية

CPD
 Continuous Professional

Development
الّتطوير المهنيّ المستمر

PE Professional Ethics األخالقّيات المهنّية

ACRONYM COMPETENCIES الكفايات الّرقم

COORD.SPP.LDRSP Demonstrates  Leadership Skills
ُيظهر مهارات 

القيادة
1

COORD.SPP.TL.PRCS
 Leads the Teaching and Learning

Process
يَقود َعملّية 

الَتعليم والَتعلّم
2

COORD.SPP.SKILLS  Demonstrates Management Skills
ُيظهر َمهارات 

اإلدارة 
3

COORD.SPP.TRENDS
 Adopts Contemporary Educational

Trends

يََتبّنى الَتوّجهات 
الَتربويّة 
الُمعاصرة

4

COORD.PR.COMM Masters Effective Communication
ُيتِقن الّتواُصل 

الَفّعال
5

COORD.PR.RELATIONSHIPS
 Develops Specialized Professional

Relationships
ُيطّور عاَلقات 

ِمهنّية ُمتخّصصة
6
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COORD.CPD.PRF
 Improves his Professional

Performance
ُيطّور أداَءه 

الِمَهنيّ
7

COORD.CPD.CULTURE
 Spreads Continuous Professional

Development Culture

يَنُشر ثَقاَفة 
الّتطوير الِمهنيّ 

الُمسِتمّر
8

COORD.PE.PRINCIPLES
 Commits to Ethical Values and

Principles in the Performance

يَلتزم الِقَيم 
والمبادئ 

األخالقّية يف األداء 
9

COORD.PE.LAWS
 Spreads the Culture of Law

Within the Institution

يَنُشر ثَقاَفة 
القانون يف إطار 

الُمؤّسسة
10

مالحظة: 
ربــط الّرمــز بالكفايــة ســيتّم تباًعــا للّشــكل الموّضــح يف الجــدول الّســابق )المنّســق. المجــال. الكفايــة( علــى ســبيل 

.COORD.SPP.MGMT :المثــال

كما وأّن كّل مكّون كفاية سيرتبط رمز الكفاية به مع اعتماد الّترقيم )…1,2,3(، 

والمبّينــات لهــا رمــز المكــّون ذاتــه والكفايــة ذاتهــا علــى أن يرتبــط بهــا الّترقيــم باعتمــاد األحــرف )…a,b,c( وذلــك بنــاًء 
علــى متطلّبــات الّترميــز.

على سبيل المثال: 
 ،)COORD.PE.LAWS( :الكفايــة رقــم 10: يَنشــر ثقافــة القانــون يف إطــار مؤّسســته يكــون ترميزهــا علــى هــذا الّشــكل

المكــّون األّول يرّمــز علــى هــذا الّشــكل  )COORD.PE.LAWS 1(، والمبّيــن األّول ُيرّمــز علــى هــذا الّشــكل
)COORD.PE.LAWS 1 a(. 
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لئحة المراجع



65

لئحة المراجع العربّية

األطــر المرجعيــة: دعــم جــودة الّتعليــم يف لبنــان. )2017(. وزارة التربيــة والتعليــم العــايل- المركــز التربــوي للبحــوث 
واإلنمــاء- لبنــان.

اإلطــار المرجعــي لكفايــات المديــر يف جميــع مراحــل الّتعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ.)2021(. المركــز الّتربــوي 
للبحــوث واإلنمــاء- لبنــان.

 
أدوار اختصاصــي مركــز مصــادر التعلــم يف عصــر التكنولوجيــا الحديثــة - cybrarian journal مجلــة علميــة محكمــة-   

.25/7/2011

يّيــن يف المــدارس الرســمية - مشــروع اإلنمــاء التربوي-دليــل المــدرب- وزارة الّتربيــة  برنامــج التطويــر المهنــي لإلدار
والّتعليــم العايل-لبنــان.

بطاقــة وصــف وظيفــي ألميــن المكتبــة يف مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم العــايل يف المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
.https://apps.moe.gov.jo/files/actcards/pdf )مرحلة التعليم: أساسي – ثانوي( العام 2013 - األردن 

تقديــر الكفايــة التربويــة للمكتبــات المدرســية يف المــدارس الحكوميــة األساســية يف فلســطين مــن وجهــة نظــر مديريها 
-جامعة النجاح الوطنية فلســطين - 2010/1/1.

يــة العربيــة الســورية- وزارة التربيــة- النظــام الداخلــي لمــدارس مرحلــة التعليــم الثانــوي العــام المعــدل  الجمهور
2016/6/25 الموافــق  1437/9/20هـــ  يــخ  تار   443  /8 الرقــم  بالقــرار ذي 

http://moed.gov.sy/site

دورات تدريبّية للمنسقين -دار المعلمين والمعلّمات يف طرابلس – لبنان.

دورة تدريبيــة ألمنــاء المكتبات-عنوانهــا: مبــادىء تصنيــف الكتــب وفهرســتها-دار المعلميــن والمعلمــات –طرابلــس-
لبنان.

القرار رقم 174 المؤرخ يف 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام األســاتذة المســؤولين عن المادة يف التعليم األساســي  
.https://sites.google.com/site/mihfadha/reglementation/9 -مدارس التعليم االساسي يف الجزائر  -

كفايــات أميــن المكتبــة المدرســية مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس الحكوميــة يف مديريــة التربيــة والتعليــم لمنطقــة 
الزرقــاء األوىل -مجلــة جامعــة دمشــق – المجلــد 26 - العــدد 2+1 - 2010/1/1.

الكفايــات المهنيــة لمــدراء مكتبــات كميــات جامعــة البصــرة - مجلــة أبحــاث البصــرة ) العلــوم اإلنســانية ( المجلــد: 
.2011/1/1  -  37

https://sites.google.com/site/mihfadha/reglementation/9
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كفــاءات ومهــارات اختصاصــيّ المعلومــات يف لبنــان يف ظــّل البيئــة الرقمّيــة - مجلــة اوراق ثقافيــة - مجلــة االداب 
والعلــوم االنســانية 2019/7/19-2019.

مــدى الحاجــة إىل تطويــر مناهــج تدريــس علــم المكتبــات والمعلومــات يف ضــوء تطــّورات متطلبــات العمــل مــن 
يجيهــا - دراســات، العلــوم التربويــة، عــدد خــاص مــن  وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات األردنيــة وخّر

مؤتمــر كليــة العلــوم التربويــة بعنــوان - مؤتمــر التعليــم العــايل يف الوطــن العــريب1/1/2017- )2017(.

المركــز التربــوي للبحــوث واإلنمــاء )CRDP(. )1994(. خّطــة النهــوض التربــويّ يف لبنــان. بيــروت: المركــز التربــوي 
للبحــوث واإلنمــاء.

مشروع النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم األساسي- سوريا -وزارة التربية يف سوريا.

مشــروع اإلنمــاء التربــوي الثــاين )EDPII( برنامــج التطويــر المهنــي للمديريــن واإلدارييــن يف المــدارس الرســمية 
كة مــا بيــن:  وزارة التربيــة والتعليــم العــايل و مركــز البحــوث التربويــة / مؤسســة بيرســون العالميــة  الرؤيــة  بالشــرا
اإلســتراتيجية 2015 - 2016 اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة العلميــة لكليــات التربيــة يف الجامعــات العربيــة 
جامعــة اليرمــوك – المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن 4/25 ولغايــة 4/27/ 2017 إعــداد: د. نبيــل نقــوال قســطنطين 

-وزارة التربيــة والتعليــم العــايل - 25/4/2017 .

مهام األستاذ المسؤول عن المادة )المنسق( -
https://sites.google.com/site/mihfadha/reglementation/9 -3/2/1991.

النظــام الداخلــي للمــدارس الرســمية االبتدائيــة والتكميليــة -وزارة التربيــة والتعليــم العــايل والمــدارس الرســمية 
لبنــان.  -  5/9/1968-

الّنظــام الّداخلــي للمــدارس الّثانويـّـة الرّســمّية- القــرار رقــم 590 تاريــخ 19/06/1974 - الجريــدة الرســمية- العــدد 
1 - لبنــان.

الّنظــام الّداخلــي لمــدارس ريــاض األطفــال والّتعليــم األساســي الرســمّية- القــرار رقــم 407 تاريــخ 07/08/2000    
-الجريــدة الرســمّية- العــدد: 40  تاريــخ 31/08/2000 الصفحــة:  -3479-3464 - لبنــان.

يــخ     يــاض األطفــال والّتعليــم األساســي الرســمّية - القــرار رقــم 2001/م/1130 - تار الّنظــام الّداخلــي لمــدارس ر
10/09/2001 - لبنــان.

الّنظــام الّداخلــي لمــدارس ريــاض األطفــال والّتعليــم األساســي الرســمّية- القــرار رقــم 196 تاريــخ: 12/03/2004  
تعديل القرار رقم 2001/م/1130 تاريخ 10/09/2001 - الجريدة الرسمية - العدد: 18 تاريخ 10/04/2004  

الصفحة:  1073-1971 لبنان.

النظام الداخلي لمدرسة سيدة الناصرة- بيروت، لبنان. 
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نظام العاملين يف المالك اإلداري والفني والمايل يف الجامعة اإلسالمّية يف لبنان-الجامعة اإلسالمّية يف لبنان.
واقــع مكتبــات مــدارس مديريــة تربيــة لــواء الرصيفــة مــن وجهــة نظــر أمنــاء وأمينــات المكتبــات فيهــا -كليــة العلــوم 

.1/1/2011 التربوية – جامعة الزرقاء - 

يــم  واجبــات ومهــام مســاعد مديــر المدرســة- مجلّــة آفــاق علمّيــة وتربويّــة - 22/11/2016  - أحمــد عبــد الكر
http://al3loom.com/?p=19888. مــن:  إســترداد   - عمايــرة 

وزارة التربيــة والتعليــم العــايلّ. )2016(. برنامــج التطويــر المدرســي يف المؤسســات التربويــة لمراحــل التعليــم 
يــب فريــق وزارة التربيــة  والتعليــم العــايل 7 و 8 آذار 2016. مشــروع اإلنمــاء الّتربــويّ الّثــاين- لبنــان. العــام: تدر

وزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايلّ )MEHE(. )2016(. التقييــم الــذايت للمديريــن )المعايير(.مشــروع اإلنمــاء التربــوي 
الثاين )EDPII(- لبنان. 

وزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايلّ.)2015-2016(. برنامــج التطويــر المهنــي لإلدارييــن يف المــدارس الرســمية: دليــل 
المــدرب - مشــروع اإلنمــاء التربــوي الثــاين EDP II- لبنــان.

لــدى مديــري  القيــادة  التخطيــط واإلدارة. برنامــج تنميــة  العــايلّ. )2015-2016(. وحــدة  الّتربيــة والّتعليــم  وزارة 
المــدارس يف كلّيــة التربيــة- العمــادة. الجامعــة اللبنانيــة.- لبنــان.

التخطيــط  القيــادة-  أســاليب  -القيــادة:  التدريبيــة  الوحــدة   .)2016-2015( العــايلّ.  والّتعليــم  الّتربيــة  وزارة 
المدارس(-لبنــان. مديــري  لــدى  القيــادة  تنميــة  )برنامــج  التواصــل  واالبتــكار-  التجديــد  االســتراتيجي- 

المدّرب(.مشــروع  الــذايت للمديريــن )دليــل  التقييــم   .)2016/MEHE(. )2015( ّالعــايل الّتربيــة والّتعليــم  وزارة 
اإلنمــاء التربــوي الثــاين )EDPII(- لبنــان.

وزارة التربيــة والتعليــم العــايل. )2010(. خطــة جــودة التعليــم مــن أجــل التنميــة )2010-2015(. تاريــخ المشــاهدة 
2019/06/12، مــن وزارة  التربيــة والتعليــم العــايل: 

.  https://www.mehe.gov.lb/ar/Publications/ProgramsProjects/Project?ProjectId=14

 .)LDP(برنامــج تنميــة القيــادة لــدى مديــري المــدارس .)2007-MEHE(. )2006(  ّوزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايل
.)EDP I( لبنــان: مشــروع اإلنمــاء التربــوي

وزارة التربية الوطنية والشــباب والرياضة. )1955(. المرســوم االشــتراعي رقم 26 الصادر يف 18 كانون الثاين ســنة 
1955 وفيه أحكام  متعلقــة بتنظيــم وزارة التربيــة، لبنــان.

يّــة  د. يوســف،ع. )2010(. كفايــات أميــن المكتبــة المدرســّية مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس الحكومّيــة يف مدير
الّتربيــة والّتعليــم لمنطقــة الزّرقــاء األوىل- األردن. مجلّــة جامعــة دمشــق، 26.

http://al3loom.com/?p=19888
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لئحة المراجع األجنبّية

Academic Coordinator. )2006(. Récupéré sur http://www.sansisto.qld.edu.au/ourcollege/
Documents/ROLE%20DESCRIPTION%20AND%20DUTIES%20ACADEMIC%20
COORDINATOR.pdf.

American Association of School Librarians. )n.d.(. Retrieved from American Library Association: 
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learning4life/
resources/sample_job_description_L4L.pdf.

ASCA School Counselor Professional Standards & Competencies. )s.d.(. Récupéré sur https://
www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/home/SCCompetencies.pdf.

Become an Information Leader in Your Community: The Online Master of Library and 
InformationScience . )n.d.(. Retrieved from UNIVERSITY of DENVER- Morgridge College of 
Education Online/ Online MLIS Degree: https://morgridgeonline.du.edu/online-mlis-program/.

»CAS Promotion de la santé et prévention en milieu scolaire: option Médiation scolaire«
https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-pg/programme-formation/cas-
pspsme-descriptif-candidats-2017-fpg-hep-vaud.pdf.

Canada Bibliothèques scolaires et formation du bibliothécaire scolaire
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/international/regard-sur-
le-continent-nord-americain/canada-bibliotheques-scolaires-et-formation-du-bibliothecaire-
scolaire.html.

Codes of Ethics of the American Library Association. )n.d.(. Retrieved from American Library 
Association: http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/proethics/
codeofethics/Code%20of%20Ethics%20of%20the%20American%20Library%20
Association.pdf.
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