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تعليم

ال يخضع المرشدون لبرنامج
تدريبي يؤهلهم ألداء
مهمتهم (مروان بوحيدر)

لم تفلح وزارة
التربية في قوننة
«جهاز» اإلرشاد
والتوجيه ووضع
توصيف واضح لعمل
المرشد التربوي ،في
ظل هيكلية إدارية
تعود إلى عام .1959
الجهاز بقي هجينًا،
فيما جرى توسع
أفقي عبر زيادة عدد
المرشدين واستحداث
مراكز جديدة من دون
اي رؤية واضحة ،ما
عدا ،طبعا ،مسايرة
مواقع النفوذ
وتنفيع «اساتذة»
يريدون الراحة

«اإلرشاد والتوجيه»
تفريغ الثانويات من أساتذتها

فاتن الحاج
راودت املــديــر ال ـعــام لـلـتــربـيــة األسـبــق
ّ
الجمال
ومدير اإلرشــاد األسبق نقوال
فكرة إنشاء جهاز لإلرشاد والتوجيه
ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
تسعينيات القرن املاضي .هذه الفكرة
كــانــت ول ـي ــدة غ ـيــاب أي جـهــة تــربــويــة
ت ـه ـتــم ب ـط ــرائ ــق الـ ـت ــدري ــس وال ـت ـقــويــم
وإرشاد التالمذة الختيار االختصاص
الــذي يتالءم مع مهاراتهم .العمل في
هــذا الـجـهــاز بــدأ مــع اسـتـحــداث وحــدة
ملـ ــادة ال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة وأخ ـ ــرى مل ــواد
الـعـلــوم (ريــاض ـيــات ،فـيــزيــاء ،كيمياء،
وط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــات) مل ـ ـسـ ــاعـ ــدة امل ـن ـس ـق ــن
فـ ــي الـ ـث ــان ــوي ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة .ي ــوم ـه ــا،
ج ــرى انـتـقــاء أس ــات ــذة ثــانــويــن ملعظم
املـ ـ ـ ــواد الـ ـت ــي تـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس ب ــال ـف ــرن ـس ـي ــة او
ب ــاالن ـك ـل ـي ــزي ــة ،وأرس ـ ـل ـ ــوا الحـ ـق ــا إل ــى
فرنسا وانكلترا للتخصص في طرائق
ال ـتــدريــس والـتـقــويــم (Didactique de
 ،)l’enseignementضـمــن بــروتــوكــول
م ـن ــح وق ـ ــع ب ــن ال ـح ـك ــوم ــة الـلـبـنــانـيــة
والـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة ،تـقــدم بموجبه
الـسـفــارة الفرنسية بــن  10منح و 15
مـنـحــة تـخـصــص ف ــي ط ــرق ال ـتــدريــس
والتقويم سنويًا.
ه ـ ـك ـ ــذا ،اس ـ ـت ـ ـحـ ــدث ج ـ ـهـ ــاز لـ ــارشـ ــاد
وال ـتــوج ـيــه ي ــرأس ــه م ــدي ــر م ــن دون أن
تكون له مراسيم تطبيقية ،إنما يعمل
بـمــوافـقــة خطية استثنائية مــن وزيــر
التربية .ويعود غياب صدور املراسيم
إلى عدم اهتمام وزارة التربية بإصدار
هيكلية عصرية منذ  1959تــأخــذ في
االعتبار املستجدات في التربية.
الـ ـي ــوم ،ت ـس ــود ق ـنــاعــة لـ ــدى األس ــات ــذة
واملديرين بــأن اإلرش ــاد التربوي ّ
يفرغ

ّ
ً
الثانويات من كــوادرهــا ،فضال عن أنه
مساحة ّ لالسترخاء والالنتاجية .دليل
هؤالء أنه لم يجر يومًا إعالن وطني عن
أثر اإلرشاد في التربية وتثمير النتائج
املتأتية من لقاءات العمل بني املرشدين
واألساتذة ملواكبة املستجدات التربوية
ووصل األستاذ بكل املتغيرات الحديثة
الـتــي تعتمدها ال ــدول ــة فــي سياستها
مناهجها.
التربوية وفي
ّ
يـقــول أح ــد املــديــريــن إن ــه «لـيــس هناك
معايير تقوم على أساسها مشاهدات
ُ
املرشد ،فال تجمع تقاريرعلى مستوى
كل منطقة ،وال تطلق مـبــادرات تغيير
أو تـعــديــل أو تـطــويــر فــي امل ـنــاهــج ،ما
يعني أن املنتج األساسي امللموس من
كل العملية هو عدد الزيارات امليدانية
للمدارس والثانويات أي  70زيارة لكل
مرشد سنويًا ،وهو معيار كمي .حتى
الزيارات معظمها وهمي».
التفتيش ال ـتــربــوي ُيـقــر بــأهـمـيــة دور
اإلرشـ ـ ـ ـ ــاد وو ّج ـ ـ ـ ــود أس ـ ــات ـ ــذة ك ـفــوئــن
ّ
ّ
يسجل بعض الحاالت
للمهمة ،إال أنه
ال ـ ـن ـ ــاف ـ ــرة ،مـ ـنـ ـه ــا أن يـ ـصـ ـب ــح ب ـعــض
املـ ــدرسـ ــن م ــرش ــدي ــن ومـ ــدربـ ــن خ ــال
أس ـبــوعــن ،وأن ي ـقـ ّـومــوا أداء أســاتــذة
يفوقونهم خـبــرة بـعـشــرات الـسـنــوات.
وم ــن الـ ـح ــاالت ال ـت ــي تـسـجـلـهــا إح ــدى
املفتشات التربويات هذا العام انتقال
 8أساتذة يدرسون مــواد أساسية من
ثــانــويــة واحـ ــدة تـضــم  30أس ـت ــاذًا إلــى
اإلرشاد واستبدالهم بمتعاقدين ،وفي
كثير من األحيان يحصل االنتقال من
دون ع ـلــم امل ــدي ــري ــن ال ــذي ــن يــواج ـهــون
أمـ ـ ـ ـرًا واقـ ـ ـع ـ ــا ،مـ ــا يـ ـح ــدث إرب ـ ــاك ـ ــا فــي
ص ـف ــوف ال ـث ــان ــوي ــات .وم ــن امل ـف ــارق ــات
التي تذكرها املفتشة أن تذهب معلمة
م ـجــازة بــالـلـغــة الـعــربـيــة ل ــارش ــاد في

مادة اللغة الفرنسية.
الـ ـه ــاج ــس األس ـ ــاس ـ ــي ،بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
التربويني ،هو من املسؤول عن تدريب
املرشدين وإعدادهم وما هي اإلضافة
الـتــربــويــة الـتــي تـمـيــزهــم عــن زمالئهم
ف ــي ال ـص ــف؟ ه ــل ك ــل أس ـت ــاذ قــابــل ألن
يـصـبــح م ــرش ـدًا ب ــن لـيـلــة وض ـحــاهــا؟
هــل املقابلة الشخصية التي ينظمها
جـ ـ ـه ـ ــازاإلرش ـ ــاد وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه وت ــرك ــز
ع ـلــى ال ـح ـض ــور وال ـش ـخ ـص ـيــة وامل ـلــف
واملـ ـ ـع ـ ــارف وامل ـ ـه ـ ــارات ك ــاف ـي ــة لـيـكــون
ً
املــرشــد مــؤهــا ملهمته؟ هــل املــرشــدون
ملمون باملؤشرات العاملية في مراقبة
نــوعـيــة التعليم والـطــريـقــة التعليمية
وما إذا كانت تلقينية أم ناشطة؟ وهل
تـنــدرج زي ــادة عــدد مــراكــز اإلرش ــاد في
للطوائف
إط ــار تحويلها إل ــى مــواقــع
ّ
وأمــاكــن لــاسـتــزالم؟ يــذكــر هـنــا أن ــه لم
ت ـن ـظــم ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة أي دورة
ّ
للمرشدين ،إذ إن الجهاز يعتمد على
التحصيل الذاتي لهؤالء.
تقر مديرة اإلرشــاد والتوجيه صونيا

سحب  179مرشدًا جديدًا من
الثانويات هذا العام

الرؤيا المستقبلية
يحصر املدير العام للتربية األسبق ومدير اإلرشاد األسبق نقوال ّ
الجمال الرؤيا املستقبلية
لتحديث االرشاد والتوجيه بأربعة بنود تكاملية هي :تحديث هيكلية وزارة التربية ،انتقاء
العدد الالزم من املرشدين وفقًا ملعايير تربوية وإدارية وفنية ،اعداد املرشدين وتدريبهم
وتجهيز مراكز ثابتة في املحافظات للمرشدين التربويني .في الهيكلية ،يركز ّ
الجمال
على ما يسميه التكامل بني املربع التربوي :املديرية العامة للتربية ،املركز التربوي للبحوث
واالنماء ،التفتيش التربوي وكلية التربية في الجامعة اللبنانية .ويقترح الجمال تحديد
موزعة على املحافظات وبعض األقضية
عــدد املــراكــز الثابتة لــارشــاد بعشرة مراكز
ً
الرئيسية .يضم كل مركز نحو  30مرشدًا ومسؤوال ( 3مرشدين لكل من املواد التالية:
رياضيات ،فيزياء ،كيمياء ،طبيعيات ،لغة عربية ،لغة انكليزية ولغة فرنسية وعــدد 2
لكل من املواد االخرى ومسؤول اداري) فيصبح العدد االجمالي لكل مركز  30مرشدًا
ويصبح عدد املرشدين  300مرشد يمكن اخذهم على دفعات ثالث تضم كل دفعة 100
مرشد للتمكن من اعدادهم وتدريبهم على نحو جيد.
ٍ

الخوري بأن عمل الجهاز غير مقونن،
إذ لم تنجح اللجان التي ألفها الوزراء
امل ـت ـعــاق ـبــون ط ـ ــوال ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
األخيرة في إعادة النظر بهيكلية وزارة
الـتــربـيــة وم ــن ضـمـنـهــا ج ـهــازاإلرشــاد
لوضع توصيف واضــح ّلعمل املرشد،
كـمــا ت ـقــول .وتـشـيــر إل ــى أنـنــا «اخـتــرنــا
هــذا عــام  179أسـتــاذًا ثانويًا انضموا
إلى فريق يضم  234مرشدًا ،أخذ العدد
األكـ ـب ــر م ـن ـهــم ف ــي عـ ــام  ،2012عـنــدمــا
تقرر توسيع عمل اإلرشــاد ،وقــد ألفت
يومها لجنة الختبار أهلية األشخاص
الراغبني في االنضمام إلى الفريق».
ه ــل ه ـنــاك حــاجــة إل ــى ه ــذا ال ـع ــدد من
املــرشــديــن؟ وم ــاذا عــن الـتــوســع األفقي
ً
فــي اسـتـحــداث مــراكــز جــديــدة ب ــدال من
تــدريــب األســاتــذة؟ تلفت الـخــوري إلى
أننا «أجرينا دراسة تؤكد حاجتنا هذا
العام إلى  299مرشدًا إضافيًا لتغطية
ك ــل املـ ـ ــدارس ف ــي ل ـب ـن ــان ،ل ــذل ــك فــإنـنــا
نـسـعــى إل ــى زيـ ــادة ع ــدد امل ــراك ــز كــي ال
عناء التنقل مسافات
يتكبد املرشدون
ّ
بعيدة ،وخصوصًا أنهم ال يتقاضون
بدالت مالية مقابل الزيارات امليدانية».
ت ـن ـفــي خـ ـ ــوري م ـع ـل ــوم ــات ت ـش ـيــر إل ــى
أن املــرشــديــن ال يـلـتــزمــون ال ـ ــدوام في
املراكز ويختارون املدارس والثانويات
ب ــأن ـف ـس ـه ــم .ك ــذل ــك ت ـس ـت ـغ ــرب م ـقــولــة
يجري تداولها في األوســاط التربوية
«ب ـيــروحــوا ع ــاالرش ــاد ل ـيــرتــاحــوا» ،إذ
«ليس هناك مجال للراحة واالسترخاء

مــا دام املــرشــد ينفذ زيـ ــارات ميدانية
وي ـ ـع ـ ـقـ ــد ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات ت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة وي ـ ـق ـ ـ ّـوم
وي ـ ـص ـ ـ ّـوب األخ ـ ـط ـ ــاء فـ ــي امل ـس ــاب ـق ــات
الفصلية لصفوف ال ـش ـهــادات» .تقول
إن األس ــات ــذة ل ــم ي ـكــونــوا ي ـن ـفــذون 20
س ــاع ــة ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ف ــي م ــدارس ـه ــم،
فــاالرشــاد ألزمهم ذلــك .وتشرح أهمية
إلـ ـ ـ ــزام امل ـك ـل ـف ــن م ـه ـم ــات ت ــرب ــوي ــة فــي
االرش ــاد والـتــوجـيــه بمتابعة تدريس
مـ ـ ــادة اخ ـت ـص ــاص ـه ــم ف ــي ال ـث ــان ــوي ــات
الرسمية بصورة جزئية ،وذلك بمعدل
خمس حصص أسبوعيًا كحد أقصى
فــي صــف واح ــد مــن صـفــوف شـهــادات
الـثــانــويــة الـعــامــة أو صـفــن اث ـنــن كي
ي ـك ــون ــوا ع ـل ــى اح ـت ـك ــاك بـ ــاملـ ــادة ال ـتــي
يرشدون فيها ويتفاعلون مع الطالب.
وح ـ ــول غـ ـي ــاب الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــدري ـب ــي
للمرشدين ،تشير إلى أن هناك توجهًا
للتنسيق مع كلية التربية في الجامعة
اللبنانية في املدى القريب.
ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـعــاي ـيــر االخـ ـتـ ـي ــار،
يشترط في املرشح /املرشحة أن يكون
في مالك التعليم الرسمي ،حائزًا إجازة
جامعية متخصصة فــي إحــدى املــواد
التعليمية ،لديه خبرة عشر سنوات في
التدريس الفعلي ،حــائـزًا إف ــادة دبلوم
تعليمي (طرائق التدريس) ،أن يجيد
إحدى اللغتني الفرنسية أو االنكليزية
وأن يجيد استعمال الكومبيوتر.
تــوضــح ال ـخ ــوري أن «امل ــرش ــد ال يملك
سـلـطــة رقــابــة وه ــو ال يـتـخــذ عـقــوبــات
مسلكية بحق أحــد ،ودوره ال يتجاوز
مساعدة املعلم في عمله عبر إعطائه
توجيهات أكاديمية تصب فــي خدمة
ال ـت ــرب ـي ــة ال ت ـع ـل ـي ـم ــات ،وب ــال ـت ــال ــي ال
م ـب ــرر ل ـل ـح ـســاس ـيــات ب ـي ـنــه وبـ ــن مــن
لديهم أقــدمـيــة وخـبــرة ،فــاملــرشــد يفيد
ويـسـتـفـيــد فــي الــوقــت نـفـســه» .وبــرغــم
االع ـتــراضــات الـتــي سجلها األســاتــذة
الـثــانــويــون ورابـطـتـهــم لجهة خـطــورة
س ـح ــب الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـك ـفــؤة
واملـجــربــة مــن الـثــانــويــات واستبدالها
َ
بمتعاقدين جدد ما سيؤثر سلبا على
نتائج الثانويات الرسمية ،ترى خوري
أن راب ـط ــة اس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي
حريصة على أن يكمل اإلرشاد مهماته
ّ
ألن ـهــا ت ــدرك ال ــدور امل ـنــوط ب ــه .وتــؤكــد
ً
أن اإلرشـ ــاد لـيــس م ـســؤوال عــن تفريغ
الثانويات ،فالدولة ال ترفدها بأساتذة
ج ــدد ع ـبــر م ـب ــاري ــات مـجـلــس الـخــدمــة
املدنية ،فيما يخرج املئات إلى التقاعد
سنويًا أو ّ
يحولون إلى أعمال إداريــة،
وعندها يصبح التعاقد أمرًا محتمًا.
ه ـ ـن ـ ــاك م ـ ــن ي ـ ـس ـ ــأل ع ـ ــن ن ـ ـت ـ ــاج ع ـمــل
املــرشــديــن وتـثـمـيــر الـتـجــربــة؟ تجيب:
«يكتب املــرشــد تـقــريــره ال ــذي يتضمن
م ــاح ـظ ــات ــه وي ــرف ــع ن ـس ـخــة م ـن ــه إل ــى
امل ــدي ــر وأخ ـ ــرى إل ــى مــديــريــة االرشـ ــاد
وتجري متابعتها».

