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 الصفحات املوضوع

 16إلى صـ  4صـ يم الكفاءةسجالت ومهام رئيس القسم وتقي

 38إلى صـ  17صـ الجودة في التخطيط وإدارة الوقت

مهارات االتصال والتواصل وإدارة 

 االجتماعات وإعداد التقارير

  50صـ  إلى 39ص

   66إلى صـ 51صـ برامج التدريب واإلنماء املنهي

األهداف والكفايات واستراتيجيات 

 التدريس

 80إلى صـ  67صـ

التقويم ومهارات التفكير وتحليل 

 االمتحانات ورعاية املتعلمين 

   99إلى صـ  81صـ
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مدة الفنية التي تقوم عليها العملية التربوية في المدارس وواجباته نحو زمالئه تفرض عليه أن أحد األع رئيس القسم:

وعليه أن يسعى إلى تذليل ،  يرشدهم إلى الوسائل المثلى في تدريس المادة مستعينًا بتجاربه وخبرته في هذا السبيل
ل في األخوة والمودة والرعاية التامة لمصلحة مايعترضهم من عقبات ، سبيله في هذا كله العالقة الطيبة التي تتمث

 وأعمال رئيس القسم  ذات شقين: أعمال فنية وأعمال إدارية.، العمل واإللمام الكامل بمنطلقاته 
 مهام رئيس القسم الفنية:

ً
 أوال

 دراسة المناهج وأهدافها العامة والخاصة دراسة واعية دقيقة لتعرف مستوياتها وغايتها. -1
حتوى المقررات الدراسية على أشهر السنة الدراسية توزيعًا فنيًا باإلشتراك مع معلمي المادة مستعينًا  في توزيع م -2

 ذلك بما يرد من التوجيه الفني المختص.
 توزيع الفصول بما يتفق مع مصلحة العمل ، ومستوى الكفايات والخبرات الفنية للمعلمين . -3
 ة من خالل فهم المعلمين وتطبيقهم لها.العمل على تحقيق األهداف التربوي -4
استطالع الكتب المقررة مع المعلمين للوقوف على مدى وفائها بموضوع المنهج وأهدافه ، وما قد يكون بها من  -5

 أخطاء علمية أو لغوية أو مطبعية أو نقص أو غموض، ورفع الملحوظات الخاصة بذلك إلى التوجيه الفني.
دارة األنشطة التربوية بالمنطقة من معينات التدريس لالنتفاع بها على الوجه األكمل.اإللمام بما في المدرس -6  ة وا 
 بعه تنفيذها.اسبوعيه لمناقشة المشكالت الميدانية ، ودراسة ملحوظات الموجه الفني ومتإات عقد اجتماع -7
 تقديم خطة أسبوعية لمدير المدرسة. -8
العمل على اإلرتقاء بهم فنيًا ومهنيًا وتقديم تقادير نصف شهرية عن متابعة المعلمين ذوي األداء الضعيف و  -9

 مستوى أدائهم لمدير المدرسة.
جراء تقويم تربوي دقيق لها  -10 التخطيط واإلعداد لنماذج الدروس على مستوى المدرسة واإلشراف على تنفيذها ، وا 

 يكشف عن معطياتها سلبًا أو إيجابًا.
والمتعلمين من خالل زيارات الفصول ، وكراسات اإلعداد واألعمال التحريرية للمتعلمين  متابعة أعمال المعلمين -11

وسجالت التقويم وخطة توزيع الموضوعات والوحدات الدراسية ، ورصد نتائج هذه المتابعة في سجالت خاصة لإلفادة 
 والتقويم.

 هوبين وعالج حاالت الضعف.تعرف مستويات المتعلمين في الفصول ووضع خطة محددة لرعاية المو  -12
وقدراتهم  المتعلمينالتخطيط لبرامج النشاط المصاحب للمادة ، ونشاط الجماعات المدرسية بما يتفق وميول  -13

 وينمي مواهبهم أو يكشف عنها ،واألشراف على المسابقات الخاصة بالمادة .
لمهني و إفساح المجال أمامهم لعرض نتيجة  تشجيع المعلمين على البحث واالطالع تحقيقًا للنمو العلمي و ا -14

 ة .يوتجاربهم التربوية خالل اللقاءات واالجتماعات المدرس أبحاثهم ،
إعداد قائمة الكتب والمراجع العلمية المساندة للمادة بمكتبة المدرسة ، وأخرى بالكتب المقترحة لتحقيق مبدأ  -15

نماء المكتبة . التعلم الذاتي ،  وا 

 مهام وكفايات رئيس قسم    
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 ووضع الخطط وتقويمها، وتطوير برامجها . لى التدريبات العلمية  والفنية ،اإلشراف ع-16
 . داري سلوب العمل بشقيه الفني واإلمتابعة تنفيذ لوائح التقويم ،والنظم المدرسية ،والنشرات الموضحة أل-17
عف واقتراح واإلفادة منه في تشخيص مواطن الض اإلشراف على التقويم، وتطوير أساليبه، ورصد نتائجه ،-18

 .مرارية التقويم وشموله تأساليب العالج و متابعتها واالطمئنان إلى اس
جراء التعديالت العلمية  -19 إعداد ومراجعة أسئلة التقويم وبخاصة امتحانات نهاية الفصل الدراسي مع المعلمين وا 

 والفنية الالزمة عليها تمهيدا لعرضها على الموجه الفني . 
هم للعمل واستخدامهم وتأثرهم باالتجاهات وحماس،وكفايتهم المهنية ، علمينا يتصل بأعمال الماإللمام بكل م -20

يجابيتهم في االجتماعات  المتعلمينالتقنيات التربوية ،وأثرهم في نمو  سهامهم في نشاط المادة واالرتقاء بها وا  وا 
 نهم .،ودقتهم في التقويم باإلضافة إلى تعرف مواطن الضعف األخرى لدى كل م

العملية التربوية  جيدة في األداء وتبصيرهم بعناصر مساعدة الجدد من المعلمين واألخذ بيدهم لتحقيق مستويات-21
 ومستوياتهم . متعلمينوبيئات ال

والخطط الدراسية  المتعلميناالحتفاظ بسجالت منظمه لالجتماعات الدورية ،والتوجيه الفني ومتابعة المعلمين و -22
 والنشرات اإلدارية والفنية، وكل ما يراه محققا لمصلحة العمل واالرتقاء بها . طة ،وبرامج األنش

 االشتراك مع مدير المدرسة في تقويم مستوى كفاءة أداء المعلمين . -23
 وضع تقارير كفاءة أداء المعلمين مع مدير المدرسة. -24
دير المدرسة عن النهج المدرسي بعناصره المختلفة تقديم تقرير واف في آخر العام إلى التوجيه الفني بوساطة م -25

مع ملحوظاته أو مقترحاته على أي منها مع الحرص على ان يكون هذا التقرير ثمره حوار واع وعميق مع أعضاء 
   هيئة التدريس .                                                                                                  

: مهام رئيس القسم اإلدارية:
ً

 ثانيا
حقق حسن سير الدراسة ويكفل عضوًا في مجلس إدارتها في كل ماييتعاون رئيس القسم مع إدارة المدرسة بوصفه  -1

 انتظامها طوال العام.
في يعمل على إنماء العالقات اإلنسانية بين زمالئه ، وتوثيق صالته بالمجتمع المدرسي عن طريق المشاركة  -2

 النشاط المدرسي العام والحياة االجتماعية المدرسية.
ة فيما يتصل بعمله التربوي فيدرب زمالئه على تحمل المسئوليات ، وكتابة يعمل على تحقيق ديمقراطية القياد -3

محاضر اإلجتماعات ويشجعهم على إبداء الرأي ، ويبذل نفسه في حب العمل والرغبة في إجادته ، وتقبل آراء 
 رين.اآلخ
 في اإلطار العام للنظم التربوية داخل المدرسة وخارجها. مهامينفذ كل مايكلف به من  -4
يقدم كل مايطلبه التوجيه الفني أو الجهات المختصه من إحصاءات وبيانات تحدد مستويات األداء ، والتحصيل  -5

 .المتعلمين الدراسي ، أو غير ذلك مما يتعلق بالمعلمين أو
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 ود. .د. فؤاد العاجزس القسم بأداء المهام السابقة البد أن يتصف بعدد من الكفايات والتي عرفها كل من أولكي ينجح رئي
بأنها ) القدرة المعرفية واألدائية التي يمتلكها المشرف التربوي ويوظفها في تنمية قدرات المعلمين بما ينعكس  داود حلمي

 ذه الكفايات تكتسب بالخبرة  والتنمية المستمرة ، وتتمثل هذه الكفايات في :. وهدليل المشرف التربوي اثرها على التالميذ ( 
 اإلستعداد الذاتي لإللتحاق بمهنة رئيس القسم والرغبة في ممارستها . •
الصفات الشخصية في مثل القدرة على كسب احترام وثقة اآلخرين الذين يتعامل معهم والقدرة على  •

 التأثير في سلوكياتهم .
بداع األفكار .القدرة عل •  ى اإلبداع وا 
 القدرة على تكوين عالقات بناءة وسليمة مع اآلخرين . •

 وحتى يصل رئيس القسم للكفايات األربع السابقة البد له من :
كفايات متصلة بسياسة 

 كفايات إدارية كفايات إنسانية كفايات التخطيط كفايات أكاديمية وثقافية كفايات شخصية التعليم
لوك ممارسة الس -

الحسن قدوة للمعلمين 

 .واملتعلمين

العمل على تحقيق  -

غايات التعليم 

 واهدافه.

الوعي الكامل بأهداف  -

 مراحل التعليم العام .

اإللتزام بأخالقيات  -

مهنة التعليم وتمثيلها 

 في املواقف املختلفة .

-  
ً
 صحيا

ً
أن يكون الئقا

.
ً
 وجسديا

االتزان االنفعالي  -

والقدرة على ضبط 

 نفس .ال

املوضوعية وعدم  -

 التحيز .

الذكاء وسرعة  -

البديهة والقدرة على 

اإلقناع والتصرف 

 بحكمة .

القدرة على اتخاذ  -

القرارات الفعالة 

 الرشيدة .

القدرة على استثمار  -

.
ً
 الوقت ايجابيا

القدرة على ابداء  -

امللحوظات دون 

سخرية او انتقاص من 

قدر املعلمين او 

 دهم .التقليل من جهو 

التمكن من املادة  -

العلمية في مجال 

التخصص وادراك 

 عالقتها باملواد األخرى .

اإلملام بشكل عام  -

باملواد األخرى بما 

يحقق التكامل 

واالنسجام والترابط 

بين مادته واملواد 

 األخرى .

املعرفة التربوية  -

الكافية في مجاالت علم 

النفس وخصائص نمو 

 املتعلمين .

 وعلى كل ما ه االطالع -

جديد في التربية وعلى 

مشاكل املجتمع 

 املدرس ي .

القدرة على إجراء  -

األبحاث التربوية 

والتخطيط للمشاريع 

 التربوية .

املشاركة في الندوات  -

واللقاءات واملؤتمرات 

 التربوية.

القدرة على رسم  -

خطة سنوية للعمل 

املتوقع وفق حاجات 

 وإمكانات املعلمين .

على رسم  القدرة -

خطة اسبوعية في 

ضوء الخطة السنوية 

مع مراعاة األولويات 

والحاجات امليدانية 

 امللحة .

القدرة على مساعدة  -

املعلمين في ) رسم 

 –الخطة الفصلية 

إعداد الخطة اليومية 

وضع خطة  –للدروس 

األنشطة الخاصة 

 باملادة (.

القدرة على التخطيط  -

للتنمية املهنية 

 علمين .املستمرة للم

القدرة على العمل  -

 القيادي بروح الفريق .

القدرة على تطوير  -

عالقات إنسانية مع 

مختلف األفراد الذين 

 يتعامل معهم .

احترام شخصيات  -

املعلمين واجتهاداتهم 

 واالعتراف بقدراتهم .

السعي ألن يكون  -

اإلقناع هو األساس في 

عملية تعديل السلوك 

 لدى املعلمين .

ر الحرية واألمان توفي -

والطمأنينة للمعلمين 

عند إبداء آرائهم 

 ومقترحاتهم .

مشاركة املعلمين  -

والعاملين في املجال 

التربوي من خالل 

 –املناسبات ) زيارات 

 مواساة ......( . –تهنئة 

العمل على زيادة  -

الشعور باالرتياح 

والرضا الوظيفي لدى 

 املعلمين.

القدرة على ممارسة  -

يات اإلدارية العمل

املختلفة كالتنظيم 

والتنسيق والرقابة 

والتقويم واالتصال 

 بطريقة فعالة .

القدرة على توزيع  -

املهام واألعمال على 

املعلمين مع مراعاة 

الفروق الفردية 

 والعدالة بينهم .

القدرة على تفويض  -

 الصالحيات .

القدرة على تحليل  -

املشكالت واقتراح 

 الحلول املناسبة .

القدرة على ادارة  -

 االجتماعات .
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السجالت هي ملفات تدون و تسجل المعلومات والبيانات وتحفظ فيها إلى جانب الوثائق . والسجالت كانت في 
الغالب  ورقيا أي تسجل المعلومات والبيانات في األوراق وتحفظ في الملف ، ولكن مع التطورات الحديثة في 

أحدثت تغيرات ذات قيمة عظيمة بحفظ البيانات والمعلومات بطريقة سهلة وُتّيسر استرداد  تكنولوجيا المعلومات والتي
والحصول  عليها ، فاستعان التربويون بالحاسوب لعمل  ملفات تحفظ فيها المعلومات والبيانات أي استخدمت في 

   تفاعلية . ، ايضًا استخدم األيباد في إعداد سجالت إلكترونية الوقت الحالي سجالت حاسوبية
وللسجالت أهمية كبيرة في المساهمة في تحسين الخدمات المدرسية التعليمية ، وتساعد السجالت على ترتيب وتنظيم 

األعمال والبيانات والمعلومات كل حسب السجل الخاص بهم  هذا إلى جانب استرداد والحصول على الوثائق 
 لمناسب وهذا يساعد كثيرا في سرعة اتخاذ القرارات المالئمة .   ا والمعلومات والبيانات الدقيقة والكاملة في الوقت

وفي هذه المذكرة سنستعرض سجالت رئيس قسم العلوم المكلف العمل بها والتي ستساعده في التنظيم والترتيب 
 والمتابعة ومن ثم تطوير العمل .

بعية ثيم تطيوير العميل .وتتنيوع مجياالت أن تخصيص سجالت لعمل رئييس قسيم العليوم ، ميا هيو إال وسييلة لتنظييم ومتا
والمناهج المدرسية علميا بيأن السيجالت حسيب شيأنها  لمتعلمينوا السجالت و التي تشمل مجال  المعلمين والمحضرين

 واختصاصها يتم التوقيع عليها من قبل رئيس القسم ومعلمي ومحضري العلوم ، وعليه يمكن اقتراح السجالت التالية :
 ت اإلدارية سجل االجتماعا -1
وتتضمن التعليمات واللوائح والنشرات الصادرة من إدارة المدرسة وما تم االتفاق عليه في مجلس اإلدارة ، إلى جانب  

 عرض القرارات أو النشرات الصادرة من الوزارة أو المنطقة التعليمية . 

 ويتضمن :  سجل االجتماعات الفنية -2
 ة.ة التعليميهيئ* البيانات الشخصية لل

 * توزيع المقررات الدراسية والفصول الدراسية على المعلمين والمحضرين حسب الخبرة والكفاءة.
 القسم . على معلمي * توزيع اإلشراف األسبوعي

 * توزيع األنشطة المزمع تنفيذها على المعلمين والمحضرين .
   جتمييييياع ميييييع مراعييييياة فيييييرد حصيييييص      * تحدييييييد مواعييييييد االجتماعيييييات الفنيييييية الخاصييييية بالميييييادة وتحدييييييد المقيييييرر لكيييييل ا

 االجتماعات وعدم تداخل أوقات انعقادها وال تتضارب مع حصص المعلمين .
 العملية النهائية للمقررات الدراسية الخاصة بالقسم .اإلمتحانات *تحديد مواعيد 

 .راته للمعلمين والمحضرين * مناقشة المالحظات التربوية والفنية التي يالحظها رئيس القسم من خالل متابعاته وزيا 
 * مناقشة المشكالت والصعوبات الميدانية واالتفاق على طرق التغلب عليها . 

 * قد يتضمن االجتماع برامج تنمية مهنية للمعلمين . 
 * يوثق االجتماع ويوقع على محضر االجتماع من قبل رئيس االجتماع والمعلمين والمحضرين .

 سجالت رئيس القسم     
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 خلاصة باملادة العلمية :سجل االجتماعات الفنية ا -3
رؤيية دولية الكوييت ورؤيية ورسيالة يتضيمن و يعد سجل منفصل لكل مقرر من المقررات الدراسية الخاصة بقسيم العليوم .

لتدريس العلوم ، أهداف المرحلة التعليمية ، أهداف تدريس المجيال ) فيزيياء ، والكفايات ، األهداف العامة  وزارة التربية
 كما يشمل على :يولوجيا ( كيمياء ، أحياء ، ج

 * التوجيهات الصادرة من التوجيه العام للعلوم والخاصة لكل مقرر دراسي .
 * خطة توزيع المنهج .

 . ، العملية نظريةال متحاناتأطر اال*
 * إستراتيجيات التعليم والوسائل واألنشطة التي تحقق المعايير واالهداف.

 معلومات إثرائية.*
 لالصفية.* نماذج التقاويم ا

 * التقنيات التربوية واإللكترونية.
 :أنواع االجتماعات 

 مناقشة المادة العلمية للمقرر أو المادة . •
 مناقشة المستجدات التربوية وطرق التدريس لوحدة معينة . •
 . متحاناتمناقشة تحليل نتائج اال •
 مناقشة األهداف العامة للمقرر أو الخاصة لوحدة معينة من الكتاب . •
 ة التقويم أو مرجع حديث يهم المادة العلمية .مناقش •

 :فترات االجتماع
 حصص. 7-5ال تتعدى الفترة بين كل إجتماعين  •
 تحديد موعد دائم لالجتماعات الفنية لمعلمى المجال  .  •
 يمكن االجتماع بمواعيد أخرى وفقا لمستجدات العمل . •

 أعضاء االجتماع
 رئيس القسم . •
 المسئول عن المجال .معلمى المجال ومحضر العلوم  •

 ويتضمن السجل :  (حلزوني أو ريكود السجل يكون) مالحظة : سجل زيارات رئيس القسم -4
 * بيانات المعلمين والمحضرين موضحه الخبره والتخصص.        
 * الجدول المدرسي الخاص بقسم العلوم . 
 * الخطة األسبوعية لزيارات رئيس القسم لمعلمي ومحضري العلوم . 
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 شملعلى أن ي نموذج زيارات*  
 البيانات الخاصة بالحصة والدرس. •
 الجوانب الشخصية للمعلمين. •
 اإلداره الصفية. •
 الجوانب الفنية للمعلمين. •
 اإلعداد الذهني والكتابي للحصة. •
 إستراتيجيات التدريس المستخدمة. •
 تنوع التقويم. •
 توصيات ومالحظات. •

 ويجب مراعاة التالي:        
 لمعلم أو المحضر بالزيارة ثم تسجيلها .مناقشة ا •
 تقرير الزيارة .علم أو المحضر على ضرورة توقيع الم •
زيييارة المعلييم والمحضيير العييدد الكييافي ميين الزيييارات مييع تكثيييف الزيييارات  •

 الجديد و المتدني األداء . أو المحضر  للمعلم
للمعليم وعيدم تكيرار الزييارة عليى فصيل أو  تغطية زييارة فصيول مختلفيه •

 مقرر معين .
   تضمن وي :     سجل التنمية املهنية للمعلمني  -5

 . خطة اإلنماء المهني للقسم* 
 * تبادل الزيارات للمعلمين داخل المدرسة أو خارج المدرسة .

 *نماذج الدروس والدروس الريادية وورش العمل.
 استخدام طرائق تدريس الحديثة . *

 د ومحدود األداء .* طرق متابعة المعلمين وخاصة المستج
 * وسائل تشجيع وتحفيز المعلمين وخاصة المتميزين . 

 *نموذج لتقييم البرامج التدريبية المنفذة.
 *تقارير لتوثيق ماتم تنفيذه من البرامج التدريبية.
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 (حلزوني أو ريكود السجل يكون) مالحظة سجل التوجيه الفني : -6
وتدوين المالحظات عن سير العميل  مالحظاته عن زياراته لمعلمين العلوم  حيث يقوم الموجه الفني المختص بتدوين 

 على أن يتضمن السجل على:الخاص بقسم العلوم في سجل زياراته 
 . * بيانات المعلمين  
 * الجدول الدراسي لمعلمي القسم . 
 * فهرس زيارات الموجه الفني.       
الزييييييارة  تيييييدوين التوجيهيييييات والمالحظيييييات العامييييية إليييييى جانيييييب * يتيييييرك الجيييييزء األول مييييين صيييييفحات السيييييجل ل       

 و الميدانية التوجيهية  للموجه الفني . االستطالعية
     *الجزء اآلخر من السجل يقسم على عدد معلمي القسم بحيث يخصص لكل معلم عدد كاف من الصفحات        

 لتدوين مالحظات الموجه الفني له عن الزيارة .         
 *نموذج لزيارة رئيس القسم ومتابعة أعماله.      

 سجل زيارات مشرف املختربات  -7 

يسجل فيه مشرف المختبرات مالحظاته وتوصياته حول زيارته لغرف التحضير والمختبيرات ومتابعية  وهو السجل الذي
 :والنواقص ، ويشتمل السجل على العهدة

 *بيانات المحضرين.        
 شرف المختبرات.*فهرس زيارات م      
 مشرف.المالحظات وتوصيات *       
 *نموذج زيارة المحضرين.      

 ويتضمن :   سجل متابعة املناهج الدراسية  -7
 خطة توزيع المناهج لكل مقرر من مقررات العلوم والمعتمدة من إدارة المناهج والتوجيه الفني .*
 على أيام الفصل الدراسي والعام الدراسي متجنبا أيام العطل  خطة معدة من معلمي القسم موزع فيها توزيع المنهج* 

 و اإلجازات الرسمية .
وبييان مييا قطيع ميين  .  نميوذج معييد مين قبييل رئييس القسييم لمتابعية سييير المنياهج وتنفيييذها فيي جميييع صيفوف المدرسيية*

 المنهج ومدى مالئمة ذلك مع التوزيع المتفق عليه .
تيدريس المينهج عملييا والحيرص عليى ربيط المعليم للجانيب النظيري لليدروس  متابعةنموذج معد من قبل رئيس القسم ل *

 بالجانب العملي .
مالحظييات التييي يييتم التوصييل إليهييا ميين خييالل ال*مالحظييات قسييم العلييوم علييى المنيياهج والكتييب الدراسييية المقييررة وهييي 

 بنسخة عنها .تطبيق هذه المناهج ويفضل تسجيل المالحظات وتجميعها وتزويد التوجيه الفني 
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 تضمن وي  سجل متابعة األعمال التحريرية : -8

 والتي من خاللها يمكن التعرف على: متعلمينمتابعة كراسات ال*
 متعلمين .مدى اهتمام المعلمين بالفروق الفردية لل •
ناقيييد تيييدريب المعلميييين للمتعلميييين عليييى أنمييياط األسيييئلة ومسيييتوياتها وعليييى مهيييارات التفكيييير بميييا فييييهم التفكيييير ال •

  واإلبداعي 
 .  متعلمينلتي تعطى للمدى دقة واستمرارية تصحيح المعلم للتقاويم ا •

 و يتضمن:  إلمتحانات  وحتصيل املتعلمني سجل مستوى ا -9
 ) القصيرة ، النهائية ( متحاناتاإل*تحليل مستوى 
 .ومدى تحقيق أهداف القياس   متحاناتيجابيات والمالحظات على االاال*الوقوف على 

 *متابعة دقة النتائج وتوازنها بين الفصول .
 *تحليل النتائج للوقوف على مواطن القوة والضعف واالستفادة منها . 

  *نماذج لإلمتحانات.
 *إطر اإلمتحانات.

 * جدول لإلمتحانات الفصلية والفترية .
 * خطة تصحيح اإلمتحانات.

 ويتضمن  :تعلمنيسجل رعاية امل -10

، والبرامج اإلثرائية و برامج التعلم الذاتي التيي تعيد  لدي المتعلمين وق ويتضمن تحديد جوانب التف رعاية الفائقين :* 
 .والتحفيز والتشجيع الذي يقدم لهم  لهم 
) البيييرامج التشخيصيييية ( ، والبيييرامج المتعلميييينضيييمن تحدييييد جوانيييب الضيييعف ليييدى : ويترعايةةةة المتعثةةةرين دراسةةةيا  *

 المتعثرين دراسيا .متعلمين تقييم تقدم العديلها في ضوء العالجية وت
 ) بطيئي التعلم ، صعوبات التعلم ( رعاية المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة*
 سجل األنشطة اخلاص بالقسم:  -11

 .ويقسم السجل إلى عدة أقسام بعدد األنشطة التي يقوم بها معلمي ومحضري القسم
 اإلذاعة المدرسيةبرامج *  

 + طلب اإلشتراك  العلمية ، الزراعية ، نادي العلوم ، البيئة ....(* المسابقات ) 

 + طلب اإلشتراك * االولمبياد الوطني أو الدولي 
 * تنفيذ مشاريع المجاالت الدراسية ) الحقائب التعليمية ، معارض ، وسائل تعليمية.....(

 * زيارات ثقافية ) علمية ، تربوية ، توعوية ، اجتماعية ......(
 .ندوات وبرامج علمية وثقافية متعلقة بالمجال * 
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 .* إصدارات خاصة بالمجال  
 على أن يراعي رئيس القسم ما يلي :

ضييرورة االشييتراك بالمسييابقات وعييدم االعتييذار عنهييا ألسييباب غييير مقنعيية حيييث أن المشيياركة باألنشييطة تلبييى  •
 أهداف المنهج المدرسي .وهي ضمن  لمتعلمين الفروق الفردية بين ا الميول والرغبات وتراعى

 االلتزام بشروط المسابقة وأهدافها .ضرورة  •
يية بالمدرسية قبيل تنفييذ االطالع على بنود تقويم المسابقة أو النشاط في النشرة الواردة مين إدارة األنشيطة التربو  •

 . يف للقيام بالمسابقاتعقد إجتماع رئيس القسم مع المعلمين والمحضرين للتكلالمسابقة 
 االجتماعات الخاصة باألنشطة في سجل األنشطة .تسجيل  •
 وليس قبل المسابقة بأيام  والتركيز عليهم في تنفيذها . الشتراك في بداية العام الدراسيبامتعلمين إبالغ ال •
 التقيد بمواعيد تقديم طلبات االشتراك وتقديم االعمال . •
 ويتضمن : العملية متحانات سجل اال -12

 عملية لكل مقرر .ال متحانات* أطر اإل 
 * التجارب العملية المقررة لإلمتحانات العملية لكل مجال ولكل صف.        
 العملي بصورة فردية . متحانلإلعلى إجراء التجارب العملية المقررة متعلمين * نماذج توقيع ال 
رسال نسخ إلدارة االمتحانات العملية حصص ل زمني يوضح مواعيد وأيام و جدو *             الفني  المدرسة والتوجيه وا 

 للعلوم .            
 
 

الذي يفعل ذلك اليظهر المعلمون  فرئيس القسمأن يبحث عن األخطاء ويفتش عن العيوب .  رئيس القسمليست مهمة 
 عونه في أي أمر يعرض لهم. ال يطلبون  أمامه على حقيقتهم و

وليس معنى ذلك أن  خوفًا من النقد والتزامًا بالجانب األسلم. ومن ثم تضيع الروح المهنية واليقوم أحد على التجديد
يجب أن يتجاوز عن األخطاء ويتجنب الحديث حولها ، إن تصحيح األخطاء واجب ، فالمعلم الحديث  رئيس القسم

 رئيس القسملذلك يجب على  التخرج محتاج لمن يكشف عن خطئه ويرشده الى وسيلة تصحيحه كذلك المعلم الخبره.
 .بنفسه  يصحح الخطأ بطريقة مهنية لبقة بإسلوب إيجابي حتى اليزعزع ثقة المعلم أن
   تعريف بأداة نظام تقييم الكفاءة     
 النحيو عليى مجموعيات أربيع مين يتكيون  والنميوذج موظفييه أداء عين المباشير اليرئيس يكتبيه تقريير عن عبارة الكفاءة تقييم أداة 

  التالي
 اإلنجياز محيور اليذات تمثيل حيث الذات عن التعبير أشكال من شكل هو كفاءة األداء الفردي ( المجموعة األولى ) عوامل ❖

 النمييو علييى قييادرون  أفييراد نواتييه ناجحيياً  مجتمعيياً  غيييره مييع محققييا اآلخييرين جانييب إلييى للمجتمييع ومكييون  فعييال كعنصيير الفييرد ويعمييل

 . التطور نحو وقيادته الشامل

 التقييم
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 لبليوغ العميل فاعليية و األداء تحسيين إليى يهيدف مينظم تجميع كيل هيو األداء الجماعي (المجموعة الثانية )  عوامل كفاءة  ❖

 فيي الحريية لهيا تتيرك بحييث اجتماعيية و علميية متخصصية إدارات و عميل كفرق  األفراد على العمل توزيع أساسها ، محددة أهداف

 . اختصاصاتها دائرة في اتخاذها و قراراتها اختيار
 مل كفاءة القدرات الشخصية (المجموعة الثالثة )عوا ❖
 المجموعة الرابعة ) عوامل تقييم كفاءة شاغلي الوظائف اإلشرافية ( ❖

 الهدف من تقييم الكفاءة :
 لموظف خالل العام بدقة وموضوعيةيهدف تقييم الكفاءة إلى أن يكون وسيلة لمتابعة أداء ا

 اإلجراءات الواجب إتباعها :
 له و التأكد من صحتها وحداثتها  سجيل البيانات الوظيفية لجميع الموظفين التابعينيقوم الرئيس المباشر بالتأكد من ت

 التأكد من تسجيل المخالفات والعقوبات الصادرة بحق الموظف خالل العام الدراسي .
 التأكد من تسجيل اإلجازات و االستئذانات والغياب بجميع أنواعه في الكشوف الخاصة بها في تقييم الكفاءة .

 والرئيس الذي يليه ول توضيحي للرئيس المباشرجد
 

 أواًل : الوظائف اإلشرافية والتعليمية
 

 الرئيس الذي يليه الرئيس المباشر الوظيفة م

 مدير الشؤون التعليمية المراقب مدير المدرسة 1

 المراقب مدير المدرسة مدير مساعد 2

رئيس قسم المادة الدراسية المشرف  3
 فالالفني لرياض األط

 مدير المدرسة الموجه الفني

مدير مساعد الشؤون  رئيس القسم اإلداري  4
 اإلدارية

 مدير المدرسة

رئيس قسم المادة العلمية  المعلم 5
 الموجه الفني –

 مدير المدرسة
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 ثانيًا: الوظائف اإلدارية
 الرئيس الذي يليه الرئيس المباشر الوظيفة م

ث الباح    -الباحث االجتماعي  1
مشرف  -أمين المكتبة   -النفسي 

 التقنيات

 مدير المدرسة الموجه الفني

مسجل   -سكرتير   -مشغل حاسب 2
 -منسق إداري  -شؤون طلبة  
 الوظائف المعاونة -أمين مخزن  

 مدير مدرسة مساعد رئيس القسم اإلداري 

 رئيس قسم المادة الدراسية مشرف مختبرات محضر علوم 3

 

 : لرئيس القسم  التقويم الذاتي

يقصد بالتقويم الذاتي ان يَقوم اإلنسان نفسه بنفسه ، ثم يتصرف في ضوء ذلك ، فيعتز بممارسته السليمة ويطور 
نمائهم مهنيًا  ممارسته غير السليمة. ويعتبر التقويم الذاتي أحد الوسائط التربوية الجيدة إلعداد العاملين التربويين وا 

ت الجدوى سريع التأثير ، يرفد التربية المستديمة والتعلم الذاتي ، وهو بذلك عملية الزمة وهو وسيط قليل التكلفة ثاب
 لضمان استمرار التعلم طول العمر ....

نما يشمل جميع أفراد المنظومة التعليمية ومنهم رئيس القسم الذي يعتبر  والتقويم الذاتي اليقتصر على المعلم فقط وا 
ة الحلقات التي يتكون منها الكادر البشري في المنظومة التعليمية ، ونظرًا ألهمية حلقة وظيفية أساسية في منظوم

 والتطوير التجديد لمواكبة يؤهله الذي المستوى  في يكون  أنالدور الذي يمارسه رئيس القسم  في هذه المنظومة يجب 
 وأهمية مايؤدية يتناسب وهل أدوار من يؤدي وماذا موقعه أين باستمرار رئيس القسم يعرف أن البد وعليه، المطلوبين

 لرئيس القسم الحاضر الوقت في المتاحة األساليب احد الذاتي التقويم فان لذلك،  المجتمع حياة في نظومةالم هذه
 الذاتية، برغبته التطوير نحو سعيه سيكون  ذلك، وبوالضعف القوة جوانب سيكتشف وبالتالي رقيب، دون  ذاته يقوم لكي
  .اإلشرافي عمله في حتما وسيوظفها ، رئيس القسم لدى كامنة كبيرة طاقات سيفجر وهذا هعلي مفروضة غير
 
 
 
 
 



 2018/2019 – رئيس قسم ) تربوي واداري (مذكره الوظائف االشرافيه  –التوجيه الفني العام للعلوم 

 

16 
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 املين . دليل المستخدم  للنظم المتكاملة لتقويم كفاءة الع

 . 2009 –أ.د. فؤاد العاجز ، د. داود حلمي  –دليل المشرف التربوي لتحسين عمليتي التعليم والتعليم 

 .2007دار الثقافة عمان  –أ.د. سعيد األسدي ، د. مروان عبدالمجيد  –اإلشراف التربوي 
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تلعب المدرسة دور هام في المجتمع فلم يعد ينظر إليها على أنها مصدر للمعرفة فقط ، بل أصيبحت تتعيدى ذليك مين 
لمتعلم ، ونتيجة التسارع في كافة جوانب النميو المرتبطية بشخصيية حيث صقل كافة جوانب النمو المرتبطة بشخصية ا

الميتعلم ، ونتيجيية التسيارع فييي كافية المجيياالت أدى إليى وجييود تحيديات تواجييه المدرسية وهييذا يتطليب أن تتمتييع المدرسيية 
ليمييية لتبنييي بالديناميكييية حتييى يمكنهييا أن تواكييب التطييورات الحادثيية وتبتعييد عيين الجمييود. لييذا انطلقييت المؤسسييات التع

 مفاهيم الجودة الشاملة وتطبيقها بهدف تحسين المنتج التعليمي ومخرجات العملية التعليمية "المتعلم" .
فييالجودة الشيياملة فييي التعليييم تعنييي محاوليية اليجيياد ثقافيية متميييزة وسييائدة بييين العيياملين ألداء العمييل بشييكل صييحيح منييذ 

 ى.بدايته لتحقيق جودته بصورة أفضل وبفعالية أعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتمثل أدوات إدارة الجودة الشاملة في التدريب والتعلييم المسيتمر والتقيييم اليذاتي، المشياركة فيي اتخياذ القيرار ، التخطييط 
والتوجيييييه ، القيييييادة الديموقراطييييية ، روح الفريييييق ، االتصيييياالت ، المكافييييست والحييييوافز، العمييييل علييييى اسييييتمرار التحسييييين 

 ء بصفة دورية ، االعتراف باألداء الفعال ، والرؤية الثاقبة وتطبيق التفكير المنتظم.المستمر، قياس جودة األدا
 

 .. حلقة التحسين المستمر للجودة
يمكييين  تعتبييير حلقييية ديمييينج لتحسيييين الجيييودة إحيييدى اليييدعامات األساسيييية فيييي إدارة الجيييودة الشييياملة والتيييي مييين خاللهيييا

مسييتوى الجييودة وتحقيييق أعلييى  ممييا يسيياهم فييي تحسييين تهيياعمليا تحقيييق تحسييينات جوهرييية علييى للمؤسسييات التعليمييية 
أربيع خطيوات أساسيية تمثيل المراحيل  . تشيمل هيذه الحلقية المسيتمرةاألداء واإلرضاء للمنتج التعليميي "الميتعلم"مستويات 
 وهي..ة في عملية التحسين المستمر التطبيقي

 على التأثير في اآلخرين لبلوغ األهداف المرغوبة القدرة تعني

 الوفاء بمتطلبات المنتج التعليمي " المتعلم"تعني 

البحث عن الجودة في كل مجال، ابتداء من التعرف على احتياجات المنتج تعني 
 التعليمي " المتعلم" ، وانتهاء بتقييم المنتج التعليمي

 إدارة الجودة الشاملة

 إدارة

 الجودة

 الشاملة

 اإلدارة والقيادة المتميزة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة  أوال..



 2018/2019 – رئيس قسم ) تربوي واداري (مذكره الوظائف االشرافيه  –التوجيه الفني العام للعلوم 

 

19 

 

تحديييد األهييداف والعمليييات  بمعنييى ،ل: الهييدف فييي هييذه المرحليية هييو تخطيييط مييا يجييب أن يفعيي Planخطييط  .1
 ية لتحقيق المنتج حسب المواصفات.الضرور 

 هذه المرحلة تنفيذ ما تم تخطيطه.: يتم في  Doنفذ  .2
المتحصييل عليهييا ميين العملييية و هييذا  : فييي هييذه المرحليية نقييوم بتقييييم ودراسيية النتييائج Checkقيييم أو افحييص  .3

 خدام مخطط ايشيكاوا للسبب واألثر ( ) ممكن است بمقارنتها مع األهداف و المواصفات.
عليى العمليية أو المنيتج  : بناءا على نتائج التقييم نقوم بإجراء التحسيينات والتعيديالت Act أو التصحيح حسن .4

 الحلقة مستمرة. و نعود إلى المرحلة األولى لتعديل التخطيط ومن ثم تسير
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .. مخطط ايشيكاوا للسبب واألثر
هو أداة لتحليل مشكلة ما عن يشبه عظمة السمكة (   السمكة )ألن المخطط مخططلسبب واألثر أو ل كاواايشي مخطط

 طريق تحديد األسباب المحتملة بغرض إيجاد مجموعة من الحلول التكاملية للمشكلة. 
و والتي عبارة عن تقنية تخطيطية من خبير مراقبة الجودة اإلحصائي الياباني كارو إيشيكاوا بجامعة طوكي •

 يمكن أن تستخدم في تمييز وترتيب أسباب حدوث واقعة أو مشكلة أو نتيجة. 
 همية أو التفصيل وكنتيجة معطاة.يصور العالقة المرتبة بشكل تخطيطي بين األسباب طبقا لمستواها من األ •
كة بعد أن سبب تسميته بمخطط هيكل السمكة هو أن الشكل النهائي لهذا المخطط شبيه للهيكل العظمي للسم •

تزيل عنها اللحم، حيث أن رأس السمكة يمثل المشكلة األساسية وكل عظمة فرعية من العمود الفقري يمثل 
 العناصر الرئيسة لهذه المشكلة.
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تعد أداة عظمة السمكة أداة رائعة لتحليل المشكالت بمشاركة المسؤولين عن هذه المشكلة أو المسؤولين عن   •
تكون سببا في هذه المشكلة، سواء كانت هذه المشكلة شخصية أو على مستوى العناصر الرئيسة التي قد 

يجاد جميع  مشكالت الشركات والمنظمات، صغيرة كانت أم كبيرة، فهذا التخطيط يساعد على تحليل وا 
العوامل واألسباب مهما كانت كبيرة، صغيرة أو تافهة و التي قد تكون هي السبب الرئيس المؤثر والمؤدي 

 ة الكبيرة.للمشكل
 خطوات بناء المخطط : 

نرسم مخطط هيكل السمكة، بواسطة رسم خط أفقي )العمود الفقري المركزي للسمكة( بالقرب من مركز  .1
 الصفحة ونرسم رأس السمكة بشكل مثلث أو دائرة. 

 نسجل المشكلة الرئيسة/القضية أو هدف ما في رأس السمكة.  .2
لجوانب الرئيسة للعمود الفقري للسمكة، ونرسم خطوطا قبالة العمود نقوم بجمع المعلومات من المشاركين عن ا .3

 نسجل العناصر الرئيسة التي تؤثر في هذه المشكلة في مكانها بحسب التخطيط. الفقري المركزي. 
يتم إستخراج كل المشاكل التي قد تكون سببا في كل عنصر كما يمكن إخراج عناصر فرعية من كل عنصر  .4

 األسباب الفرعية لألسباب الرئيسة للمشكلة على فروع العمود الفقري للسمكة . رئيس. وهكذا نحدد 
بعد ذلك نقوم بحذف األسباب/العناصر الفرعية والرئيسة التي نقرر بأنها ليست سببا حقيقيا في هذه المشكلة.  .5

ى الهدف، وبعد أن نقوم بشطب كل األسباب غير المرتبطة حقيقة أو غير المسببة للمشكلة/أو للوصول إل
 عندها سيتضح لنا حقيقة بقية المسببات للمشكلة الرئيسة. 

نقوم بوضع خطة لمعالجة وحّل المشكلة/القضية )أو لتحقيق الهدف( من خالل تعرفنا على األسباب الحقيقية  .6
 وبتدريج تأثيرها الحقيقي على المشكلة/القضية. 

هل وعملي بحيث يساعدنا على الوصول إلى األسباب مالحظة: كلما تدربنا على استخدام هذا األسلوب سنجده أس
الحقيقية في وقت قصير. كذلك فإنه يفيد في تنظيم التفكير حيث أن كل األسباب مدونة وما يتم استبعاده )بعد 

  .شطبه من المخطط( ال يتم الرجوع
 يكل السمكة: من خالل مخطط ه "دراسة أسباب التأخر الدراسي لطالب مافيما يلي عرض لنموذج مقترح  "

 
 : نبدأ بكتابة المشكلة األساسية.  الخطوة األولى

 
 
 



 2018/2019 – رئيس قسم ) تربوي واداري (مذكره الوظائف االشرافيه  –التوجيه الفني العام للعلوم 

 

21 

 

 هي كتابة جميع األسباب الرئيسية.  : الخطوة الثانية

 
 

 : هي كتابة كل األسباب الفرعية بنفس األسلوب.  الخطوة الثالثة

 
النتهاء بمجموعة من هي تقييم األسباب وشطب ما ليس مسببا للمشكلة من المخطط وذلك ل الخطوة األخيرة :

 األسباب التي تحتاج للدراسة أو التطوير. 
   فوائد استخدام مخطط السمكة..

استعمال لغة التخطيط والتحليل والبحث ) عظم السمكة نموذًجا ( يساعُد على تجاوز المفاهيم التقليدية في  •
وسائل إبداعّية علمّية لتحقيق الجودة، العمل ولغة العفوّية في إيجاد الحلول واقتراحها، وبالتالي االعتماد على 

يجاد حلول للمشكالت مهما كانت صغيرة، والتي قد تكون هي السبب الرئيسي المؤثر للمشكلة الكبيرة !.     وا 
هذه األداة تساِعُد على تحديد مصادر الخطأ والقصور، وحصر جميع األسباب التي قد تؤدي إلى المشكلة  •

فكيرنا في األسباب المعتادة  ؛ فإن هذا المخطط يساعدنا على التفكير في كل المراد حلها، وبداًل من حصر ت
غير متوقعة في  األسباب الممكنة وبالتالي الوصول إلى السبب أو مجموع األسباب الحقيقية والتي قد تكون 

 !البداية تماًما
 تحويل المشكالت التي تظهر ُمعّقَدة إلى ُمشكالت صغيرة يمكن حلُّها وتجاوزها. •
 التفكير في المشكلة بعمق بداًل من اعتياد التسرع في اقتراح الحلول .    •
التمّيز في النشاطات و وضع اإلجراءات التصحيحّية الالزمة وتحقيق الَجودة تحسين األداء من خالل  •

  .المختلفة
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 .. مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعليم
 الفعال بثقة ودون تردد.توفر قيادي فعال قادر على االبتكار والتطبيق  •
التركيييز علييى المنييتج التعليمييي " المييتعلم" والعمليييات مثلمييا يييتم التركيييز علييى النتييائج ، فييالتركيز المتكامييل يييؤثر  •

 على النتائج منذ البداية .
الوقايية مين األخطيياء قبيل حيدوثها ، ممييا ييؤدي إلييى تقلييل التكلفية والهييدر للجهيد وتحقييق أعلييى معيدالت لييألداء  •

 ح.الصحي
 التخطيط المتقن للوصول للنتيجة األفضل وتستخدم أساليب ابتكارية وتوليد األفكار. •
التييدريب واالنميياء المهنييي للقييوى العامليية " الهيئيية التعليمييية واإلدارييية " لتطييوير مهيياراتهم، ويييتم ذلييك باكسييابهم  •

 طرق وأساليب التخطيط والتعلم الذاتي المستمر.
 والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات من خالل فريق العمل. التطبيق الفعلي لمعنى التعاون  •
التحسيين والتطييوير المسييتمر لكافيية الوظيائف التييي تييتم داخييل المؤسسيية التعليميية مييع االهتمييام بالتغذييية الراجعيية  •

 للوقاية من الوقوع في األخطاء.
ميي ، أسياليب العميل وطيرق النهج الشيمولي لمجياالت النظيام التعليميي مثيل ) أهيداف ، اجيراءات ، هيكيل تنظي •

 انجازه ، الدافعية والتحفيز (
وتنتهيييي بيييه أيضيييا ، الكسييياب المعليييم الكفاييييات والمهيييارات والمعيييارف  بالتةةةدريبتبيييدأ بيييرامج الجيييودة الشييياملة والتطيييوير 

واالتجاهيييات التيييي تمكييينهم مييين التطيييوير والتحسييين فيييي األداء بشيييكل مسيييتمر ومتصيييل واليييذي يظهييير أثيييره عليييى المنيييتج 
 يمي "المتعلم ".التعل
 

 الموجه الفني ورئيس القسم مفاتيح التطوير ..
قييادة تعليميييين ومييدربين ذو منصييب يتسييم بييالتكليف وفعيياليتهم وتأثيرهييا يتضييح ميين حيييث أهمييية أدوارهييم فييي المؤسسييات 

 التعليمية لألسباب التالية ..
 مكانتهم البارزة في الهياكل التنظيمية. •
ي يقومييون بييه نحييو المعلمييين ، ودورهييم الفاعييل كييذلك فييي رفييع الكفيياءة المهنييية الييدور التييوجيهي والتييدريبي الييذ •

 للمعلمين.
 الدور التوجيهي الذي يلعبونه اتجاه المنتج التعليمي " المتعلم " الذي يساهم في رفع التحصيل الدراسي. •
 دورهم الفاعل والمؤثر في تطوير المناهج الدراسية. •
  عاملين معهم.دورهم البارز في في تقويم أداء ال •
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 ..مفهوم التخطيط 
التخطيط هو سمة من سمات الحياة العصرية الحضارية الراقية في أي مجتمع من المجتمعات. ويمكن توضيح مفهيوم 

 التخطيط من خالل استعراض عدد من التعاريف التي تناولته ..
ز مجموعية أهيداف محيددة فيي ظيل ظيروف نظام متميز يختص بتجميع الموارد الالزمية لتنفييذ األنشيطة، النجيا •

 (31.ص1،2009)د.أسامة محمد سيد علي، التخطيط االستراتيجي وجودة التعليم واعتماده.طبيئية معينة. 
نشاط اداري يقوم على تحديد األهداف واألعميال واألنشيطة الواجيب القييام بهيا باإلمكانييات المتاحية وفيي وقيت  •

طييييييييياحون، التخطييييييييييط التربيييييييييوي واعتباراتيييييييييه الثقافيييييييييية واالجتماعيييييييييية  )أميييييييييل لطفيييييييييي. محيييييييييدد لتحقييييييييييق تليييييييييك األهيييييييييداف
 (27.ص2013واالقتصادية.

عملية منظمة واعية الختيار أحسين الحليول الممكنية للوصيول إليى أهيداف معينية عين طرييق ترتييب األولوييات  •
الثقافيية واالجتماعيية )أميل لطفيي طياحون، التخطييط التربيوي واعتباراتيه على ضوء ما يتياح مين إمكانيات ماديية وبشيرية. 

 (28.ص2013واالقتصادية.
 

 .. للتطوير التخطيط

تعتمييد اليينظم التربوييية إلييى حييد كبييير علييى عملييية التطييوير لضييمان أدوارهييا الفاعليية فييي إحييداث التغيييير فييي المجتمييع، 
 وتجدر االشارة بضرورة معرفة الفرق بين التغيير والتطوير ، وبين البناء والتطوير..

يحدث قد يتجه نحو األفضيل أو األسيوأ وقيد ييؤدي إليى التحسين أو التخليف، أميا التطيوير المبنيي  التغيير الذي •
 على أساس وتخطيط علمي يؤدي إلى التحسن والتقدم واالزدهار.

التغيييير قيييد ييييتم بيييإرادة اإلنسيييان وقيييد ييييتم فيييي أحييييان أخيييرى بيييدون إرادة اإلنسيييان، أميييا التطيييوير ال ييييتم إال بيييإرادة  •
 الصادقة. اإلنسان ورغبته

 

أميييا عنيييد التحيييدث عييين مصيييطلحي البنييياء والتطيييوير فيييال شيييك أن البنييياء يختليييف عييين التطيييوير فيييي نقطييية البدايييية 
 واالنطالق..

البناء يبيدأ مين الصيفر مين الشيي، أميا التطيوير يبيدأ مين شييء قيائم وموجيود فعيال ولكين ييراد الوصيول بيه إليى  •
 أحسن وأسمى صورة ممكنة.

 
المتكاميييل مييين شيييأنه أن يرقيييى بجيييودة التعلييييم بصيييورة تلقائيييية، فيييالتخطيط ألهيييداف لهيييا صيييفة التخطييييط التربيييوي الفعيييال 

التحدي القوي تلزم المؤسسة التعليمية وأفرادها بارتقاء ملحوظ في نتائج جودة األداء. وبناء خطة متكاملة شاملة لجميع 
 ق التغيرات التطويرية المطلوبة. المجاالت في النظام التعليمي وأساليب العمل والتحفيز واالجراءات لتحقي

 .. التخطيط  ثانيا..
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 .. في النظام التعليميأهمية التخطيط 

التخطيط أساس نجاح العمل ورسم خطة العمل وماهو اال ترتيبًا ألولويات العميل التربيوي فيي ضيوء االمكانيات الماديية 
لشيهرية فاألسيبوعية والعناصر البشرية المتاحة ضمن خطط تشغيلية تسهل العمل حيث تستمد منهيا الخطيط الفصيلية فا
 ، ومنها توضع البرمجة الزمنية المالئمة لتنفيذ الخطة. ومن فوائد التخطيط تحقيق النتائج التالية..

 تقليل الهدر والفقد وخفض التكاليف بصورة ملحوظة نتيجة قلة األخطاء واحتمالية إعادة العمل مرة أخرى. •
 .تؤدي إلى الجودة وزيادة االنتاجية في أداء األعمال •
 تحسين أداء العاملين نتيجة التضاح الرؤية مسبقًا. •
وجيود مقيياييس ومؤشييرات أداء صيالحة للحكييم علييى جيودة النظييام التربييوي ، وضيرورة االسييتفادة ميين أخطيياء  •

 المرحلة السابقة.
 يدفع إلى البحث والمتابعة وتطوير المهارات القيادية واإلدارية. •
 ية.االستخدام األمثل للموارد المادية والبشر  •

 

  .. أنواع التخطيط
 يمكن تصنيف التخطيط وفقا عدة معايير أهمها ..

 ..هدافاأل -
يطلق عليه التخطيط الهيكلي ويقصد به اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى ي .. بنائالتخطيط ال •

قامة هيكل جديد مغاير للهيكل الموجود بأوضاع ونظم جديدة.  تغيرات بعيدة المدى ، وا 
يسمى كذلك بالتخطيط التوجيهي ويقصد به إعداد الخطط وتنفيذها ضمن الهيكل القائم ..  وظيفيط الالتخطي •

 .مكتفيا بإحداث التغيير في اإلجراءات واألنشطة التي يؤديها النظام آخذا بمبدأ التطوير واإلصالح التدريجي
 ..مجاالتال -

وأنشطته على ما يتطلب ذلك من شمول يتضمن إعداد خطة تشمل جميع المجاالت ..  شاملالتخطيط ال •
األهداف وتعبئة كافة الموارد واالمكانات ، وهذا النوع يحقق النمو المتوازن بين المجاالت وييسر اختيار 

 .البدائل
 .ينحصر في وضع خطة وتنفيذها لمجال واحد من المجاالتي .. جزئالتخطيط ال •

 التأثير والمدى.. -
 سنة(  20 – 10طويلة المدى تتراوح مدتها من التخطيط االستراتيجي .. ) خطة  •

 التخطيط الذي يحدث تغيير نوعي في المنظمة وتمارسه اإلدارة العليا وتأثيره بعيد المدى.
 سنوات (  5 –التخطيط التكتيكي .. ) خطة متوسطة المدى تتراوح مدتها بين سنة  •

 توضع لمساعدة التخطيط االستراتيجي ومتابعة تقدمه.
 سنة(   –تشغيلي / اإلجرائي .. ) خطة قصيرة المدى تتراوح مدتها من أسبوع التخطيط ال •



 2018/2019 – رئيس قسم ) تربوي واداري (مذكره الوظائف االشرافيه  –التوجيه الفني العام للعلوم 

 

25 

 

، المطلوب تحقيقها بمعايير محددة خطط تفصيلية  تتضمن كافة األنشطة واإلجراءات المتعلقة بتنفيذ األهداف
 باإلضافة إلى الجهات والمراكز الوظيفية المسئولة عن التنفيذ.   ،والتوقيت الزمني بشكل محدد

 مثال .. 
 التخطيط السنوي / التفصيلي :  *

هي خطط تشغيلية تفصيلية ، يستغرق تنفيذها سنة دراسية كاملة ، وتسند الخطة السنوية إلى المهام ومجاالت العمل 
 الالزم متابعتها وتحديد األنشطة التعليمية والمواقف التي سيقوم بتحقيقها خالل العام الدراسي. 

 

 الشهري أو األسبوعي : التخطيط الفصلي أو  *
هي جدولة زمنية لبرنامج العمل، حيث  تستند إلى تحديد مسبق لزمن تنفيذ النشاطات والمواقف التعليمية التي سيقوم 

 بها على مدى الفترة المحددة . 
 

 أسلوب وضع الخطط التشغيلية ..
 من األعلى ألسفل .. -

أة صادرة من الرئيس في العمل ) الموجه األول / مدير المدرسة ( يأخذ هذا النمط المسار التالي .. حيث تكون المباد
حيث يقوم بوضع الخطوط العريضة لألهداف المراد تحقيقها مع وضع صورة تقريبية للموارد المادية و النتائج المتوقعة 

مكان تحقيق ما . ثم توزع على شاغل الوظيفة االشرافية ) الموجه الفني / رئيس القسم ( في اجتماع خاص لتدارس ا
 جاء فيها من أهداف بشيء من التفصيل ، وفي هذه المرحلة يتم تحديد ما يلي..

 االجراءات والبرامج التي تسهم في تحقيق األهداف. .1
 الوسائل والتجهيزات المطلوبة وكيفية الحصول عليها. .2
 خرى .وقت البدء واالنتهاء من البرامج المزمع القيام بها وتأثير ذلك على األنشطة األ .3
 األفراد الذين سيقومون بتنفيذ االجراءات والبرامج الواردة في الخطة. .4
 جهة المتابعة والتقويم للبرامج . .5

ومنه يقوم شاغل الوظيفة االشرافية ) الموجه الفني / رئيس القسم ( باالجتماع مع مرؤوسيه لمناقشة ما جاء 
عد االنتهاء يتم إعداد الخطة التشغيلية الشاملة الخاصة بالخطة من برامج لتوزيع المهام ومناقشة اإلمكانيات ، وب

 به ومنها البرمجة الزمنية.
 .. علىأل سفلمن األ -

شاغل الوظيفة االشرافية )الموجه .. حيث تكون المبادأة صادرة من  معاكس للسابقنمط المسار الاليأخذ هذا 
حتياجات التدريبية والمشكالت التي عانوا منها االجتماع األولي مع مرؤوسيه لتحديد االب الفني / رئيس القسم (

في العام السابق ، ومن خالل المناقشة والشورى يتم تحديد األهداف المراد تحقيقها مع النتائج المتوقعة والبرامج 
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 اإلمكانات المادية والبشريةالتي تساهم في تحقيق األهداف مع زمن تنفيذها ، وبذلك يتم توزيع المهام ومناقشة 
 تي ستقوم بالتنفيذ.ال

إعداد الخطة التشغيلية الشاملة الخاصة به بشاغل الوظيفة االشرافية ) الموجه الفني / رئيس القسم ( ثم يقوم 
الذي بدوره يحدد ويضع ) الموجه األول / مدير المدرسة ( ، وارسالها لرئيسه في العمل ومنها البرمجة الزمنية 

 خطته التشغيلية بناءا عليها.
 ..ت التخطيط للعملمجاال
اسيتخدام المبيادىء السيابقة فييي التخطييط لمجياالت متعيددة مرتبطيية  هطلييب منيتيلوظيفية اشيرافية الشيخص الشياغل      
مثل خطة لزيارات المدراس لحصر االحتياجات و متابعة األداء التعليمي وسير االمتحانات  موجه فنيك ه ومهامهبعمل

  مثييل ومهامييهرئيييس قسييم فييي المدرسيية  ي وغيرهييا العديييد ميين المهييام باإلضييافة لمتابعييةوالييدورات التدريبييية واالنميياء الييذات
ت المدرسيية ، وضيع وضيع خطيط لتوزييع الجيدول ، وضيع خطية لتوزييع الفصيول عليى المدرسيين ، وضيع خطية للزييارا

 و وهييوبينوالم الفييائقينمتعلمييين ، وضييع خطيية لألنشييطة المصيياحبة للميينهج ،وضييع خطيية لمتابعيية الخطيية لالجتماعييات
، المختبيرات والبيئية الصيفية ،  طية لزييارات الفصيولخ، وضيع  وذوي صعوبات التعلم واالحتياجات الخاصية المتعثرين

 اعتماد االمتحانات،  ......وغيرها. 
فصييلية أو  تشييغيلية و عمييل وضييع خطييةبالتييالي يتطلييب لتنظيييم العمييل والحييرص علييى تغطييية جميييع المجيياالت والمهييام 

جييدول األعمييال الخاصيية بالزيييارات التييي يقييوم بهييا وضييع خطيية لتنمييية الكفيياءة المهنييية  ايحييدد بهيي عيةشييهرية أو أسييبو 
  ...الخ ……………………للمعلمين و

 البد من توافرها في التخطيط الجيد منها : هناك عدة أسس رئيسة  ..أسس التخطيط
 : الواقعية 

 مراعية المكانات الواقع الخطة  •
 تقديرات واالمكانات المتاحة .المكن والمعقول وفق تحقيق المالخطة متجهة نحو  •

 :  ترتيب األوليات
 يركز التخطيط على المشروعات األكثر أهمية ثم التي تليها ، بحيث نبدأ بالمشروعات العاجلة واألكثر أهمية . •

 :  الشمول والتكامل
 اعات األخرى وتكامله معها يتم في ضوء عالقاته مع القطالتربوي التخطيط لقطاع معين من قطاعات النشاط  •

  االستمرارية :
يكون التخطيط مستمرا متصل الحلقات والمراحل وينبغي أن يساير التخطيط ما يحدث في المجتمع من تطور  •

 وتقدم واستمرار .
 الوضوح والدقة :

لكثر واضحة والمتشعبة يصعب تحقيقها اليجب أن تكون الخطة واضحة ودقيقة وغير متشعبة، ألن الخطة غير  •
 االستفسارات التي تنتج من عدم الوضوح.
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 :  المرونة
يظهيير عييادة أثنيياء التخطيييط عوامييل فقييد  يكييون التخطيييط مرنييا يسييمح بيياجراء التعييديالت لمواجهيية المواقييف الجديييدة  •

  جديدة لم تكن موضوعة بالحسبان وتستجد ظروف تستدعي تغيير مسار الخطة أو إجراء التعديالت عليها.
 التوقع :

طيية دائمييًا مسييتقبلية، أي تكييون لييدى واضييع الخطيية نظييرة مسييتقبلية وأن تكييون لدييية القييدرة علييى توقييع المسييتقبل الخ •
 واستشفاف ما يحدث.

 :  البدائلوجود 
بيد  ، فإذا اصطدمت الخطة بشيء مفاجئ السواء كخطة بديلة أو اإلمكانات والطرق البديلة البد من وجود البدائل •

 ر.أن يكون البديل جاهز ومتوف
 مراحل التخطيط ..

 عامة بمراحل متعددة نذكر منها ما يلي :صورة يمر التخطيط التعليمي ب  
: تحديد مواطن الضعف والقوة وحصر الموارد المتاحة بشرية كانت أم مادية كذلك  دراسة الوضع الراهن .1

ساسية الالزمة لعمل لمنظمة للعمل ويتم خالل هذه المرحلة تحديد البيانات األاتحدد القرارات والقوانين 
  وعمل دراسات مسحية التخطيط

يتم صياغة األهداف بصورة دقيقة ومحددة وال تحمل أكثر من معنى أو تأويل، أن :   تحديد األهداف .2
 . تكون واضحة لكل من يقرأها ولمن سيقوم بتنفيذها، صياغتها سلوكية قابلة للتنفيذ والقياس

الى برنامج عمل تفصيلي وفيه تحدد الفترة الزمنية للخطة ة األهداف : ترجمت إعداد مشروع الخطة .3
ومراحلها ، ويتم تحديد االحتياجات الالزمة  لتنفيذ الخطة من أفراد ووسائل وأجهزة مطلوبة وكذلك تدرس 

 البدائل كما تحدد النتائج المتوقعة .
ئولين في المؤسسة التعليمية المعنية والمس: يبدأ التنفيذ بعد الحصول على موافقة السلطات  تنفيذ الخطة  .4

 وتوفير الموازنات المطلوبة .
وبرامج الخطة والوقوف على   : تهدف متابعة الخطة الى التعرف على مدى تحقيق أهدافالمتابعة  .5

لتعديالت االتي تظهر  أثناء التنفيذ ، وفي مرحلة المتابعة قد يحدث إدخال بعض ونقاط الضعف المشكالت 
 طة بما يتناسب مع مواجهة معوقات التنفيذ .على أهداف وبرامج الخ

يقصد به مقارنة المخرجات والنتائج المتحققة مع األهداف المنشودة وهي عملية مستمرة طوال  التقويم : .6
وليس  مرحلة التخطيط ، لمعرفة مدى نجاح الخطة قبل اقتراح الحلول والتعديالت المالئمة حسب الحاجة.

ضرورية حتى تزودنا بالمتطلبات التي تساعد في إعداد الخطة التالية، وتتم  ذلك وحسب بل إن عملية التقويم
 عملية التقويم غالبا بصورة تقارير أو احصاءات سنوية أو تقويم نهائي
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 .. تنظيم األفكار من خالل طرح التساؤالت
 : تخطيطيكون ذلك بطرح مجموعة من األسئلة المبدئية التي تعمل على توجيه تفكيرك وتسهل مهمة ال

 ماهي أهدافك التي ترغب بتحقيقها لمجاالت مهامك؟ .1
 لماذا هي ذات قيمة لديك؟ .2
 من الذي سيقوم بالتنفيذ ومن الذين تستهدفهم الخطة؟ .3
 كيف سيتم تحقيق الهدف؟ .4
 ماهي االجراءات والوسائل والبرامج التي سيتم استخدامها؟ .5
 متى يكون التنفيذ أكثر فعالية؟ .6
 ط أكثر فعالية؟أين يكون الحدث أو النشا .7
 ماهي المتطلبات المادية والمادية الالزمة النجاح الخطة؟ .8
 ما الفائدة التي تهدف الخطة إلى تحقيقها بشكل عام؟ .9

 ماهي الفترة الزمنية الالزمة النجاز الخطة؟ .10
 كيف سيتم تقويم النتائج؟ .11
 ماهي العقبات والتحديات التي يمكن أن تواجهنا؟ .12

 ..عوامل نجاح التخطيط 
 عناصر أساسية البد من توافرها لكي ينجح التخطيط هي :هناك 

 العناصر البشرية المؤهلة القادرة على اتخاذ القرار . .1
 األدوات واألساليب والموارد الالزمة لتنفيذ الخطط . .2
 نظم المعلومات الدقيقة التي تغذي المخطط بالبيانات . .3
 أساليب التشخيص والقياس والتقدير والتنبؤ . .4
 .. شل التخطيطهم اسباب فأ

 البيانات واالحصائيات االساسيةأو عدم دقة نقص *      الغموض وعدم الواقعية في األهداف •
 عدم الربط بين التربية وحاجات القوى االساسية*           عدم المرونة •
  عدم الربط بين التخطيط الكمي والكيفي*          عدم مشاركة األطراف المستهدفة •
 ساليبعدم التنوع في األ •
 عدم وجود متابعة •
 وجود خلل في احد خطوات الخطة •
 استعجال النتائج •
 نقص االجهزة وعدم الدراية باساليب التخطيط الحديث •
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 عناصر كتابة الخطة ..
تعددت النماذج المستخدمة للخطط وال يوجد جدول ونظام موحد ثابت حيث أن أسلوب العرض يعتمد على عملية 

 :علماء على العناصر األساسية التي يمكن أن تتضمنها الخطة وهي كالتاليالتنظيم الفردية ، اتفق ال
تتعدد المجاالت التي يجب أن يخطط لها شاغل الوظيفة االشرافية تبعا للمهام المكلف    : تحديد المجال .1

يجب عند وضع الخطة أن يكون المجال محددًا ، حسب أسلوب العرض الشامل أو  بانجازها ومتابعتها ، لذا
لمنفصل . منها على سبيل المثال ال الحصر .. المناهج والكتب الدراسية ، المعلمين )مستجد/ضعيف/تدني ا

أداء/ خبرة/ ذو مهارات ...( ، المتعلمين )فائق/ متعثر/ موهوب/ صعوبات تعلم / ذوي احتياجات خاصة( ، 
بياد/ التدريب/ الندوات / ورش االختبارات ، البيئة الصفية والمختبرات ، األنشطة ) المسابقات/ األولم

 العمل...(، المجتمع المحلي ومؤسساته، ... 
ما يهدف إلى تحقيقه على المدى البعيد دون الدخول في تفصيالت اإلجراءات   : العامة األهداف .2

 . والممارسات من غير ربطها بزمن محدد
م تكون دقيقة وواقعية ومحددة بزمن هي مجموعة من األهداف المشتقة من الهدف العا   : األهداف التفصيلية .3

 .معين وهي بمجملها تحقق الهدف العام
بصورة خطوات  الوسائل التي تتحقق من خاللها األهداف التفصيليةاألنشطة و تمثل البرامج و    : االجراءات .4

 .يحتوي البرنامج الواحد عددا من المشروعات حسب ترتيب إجرائها، وقد
االحتياجات الالزمة لتنفيذ االجراءات بصورة تفصيلية تقديرية ) مبالغ مالية/    : الموارد المادية والبشرية .5

أوراق/ حبر طابعات/تقنيات تربوية/  التابلت/ايباد/ انترنت .... ( ، األفراد الذين سيتم االستعانة بهم لتنفيذ 
 فني الحاسوب.....(  /االجراءات )رئيس القسم / المعلمين / االخصائي االجتماعي/ مشرف التقنيات التربوية

الزمن المتوقع لتنفيذ اإلجراء أو النشاط ، حيث يتم تحديد التاريخ أو شهر التنفيذ أو يكتب    : الفترة الزمنية .6
حسب البرمجة الزمنية المحددة ، وال يتم كتابة عبارات عامة مثل خالل العام الدراسي أو خالل الفصل 

 الدراسي.
نتائج مرحلية التي يتوقع حصولها كداللة على التوجه الصحيح لتحقيق محددة كالمعايير ال   مؤشرات األداء: .7

 .الهدف
 المقاييس المستخدمة لقياس تحقق الهدف.   أدوات التقييم: .8
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 البرمجة الزمنية ..
ذة البرمجة الزمنية هي ترتيب زمني مسبق لألنشطة والبرامج التفصيلية التي تم تحدديها في الخطة شاملة الجهة المنف

 والجهة المستفيدة ، ويعتمد عليها لمتابعة ما تم انجازه والمالحظات لكل برنامج. 
يجب مالحظة توزيع البرامج واالنشطة بصورة مناسبة حيث يتم مراعاة عدم ازدحام الفعاليات في اسابيع معينه ، وأن 

بوقت يتناسب مع الفئة المستفيدة ليتسنى  يتم بما يتناسب مع خطة التوجيه الفني واإلدارة المدرسية ، وأن يتم انجازها
 تحقيق الهدف المراد منها.

 
الفئة  المتابعة المالحظات

 المستهدفة
الجهة 
 المنفذة

 م البرنامج التاريخ
 نفذ لم ينفذ

        
 
 
 

هو يمر ر ف، ونحن ال نملك زمام ذلك العنصالوقتيتم تحديد األولويات من عنصرين رئيسيين: األول هو عنصر 
إن لكننا مع هذا نستطيع أن نضبطه ونستغله أفضل استغالل، فكما يقول كارل ساندبرج: ) ،دون أن نحركه أو نوقفه

 ولن يحدد أحد غيرك قنوات إنفاق هذه العملة(. ،الوقت هو أثمن عملة في الحياة
 

 .. األهم فالمهم
ألهداف هو تمضيتنا وقتنا في إنجاز أمور ثانوية : )إن السبب وراء عدم تحقيق معظم ا يقول المؤلف روبرت ماكين

فأهمية  ،وهو ما يختلف من إنسان آلخر األهميةأواًل(، فالعنصر الثاني الذي تحدد من خالله األولويات هو عنصر 
فأنت من  ،يرك، وهو يتميز بتحكمك التام فيهالعمل أمر نسبي؛ فقد يكون هذا العمل مهًما بالنسبة لك وغير مهًما لغ

إال أنه في بعض األحيان قد ُتفرض عليك أعمااًل ضرورية تتخذ األولوية في جدول  ،مية هذه األعمالوم بتحديد أهتق
 أعمالك.
وهذا قد يشتت انتباهك لدرجة تجعلك  ،ية لديناو فهناك أشياء عديدة تتنافس على صدارة األول ،لنواجه األمر       
هنا يضع لنا مايكل ليبوف قاعدة ذهبية يقول فيها: )إن تكريسك جزًءا و  ،يقن ما هي األمور األجدر بتركيزكغير مت

فاألعمال لكي تنجز بطريقة صحيحة البد أن يتم  عني التزامك الشديد تجاه ال شيء(بسيًطا من نفسك لكل شيء، ي
 ووضعها في مكانها الطبيعي في جدول األعمال. ،كيز عليها بمقدار حجمها وأهميتهاالتر 
 

 ..ثالثا ..إدارة الوقت وترتيب األولويات
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 .. تكاعرف أولويا
فتصنفها من جهة  ،يمكن أن ُتَقِسم أعمالك طبًقا لهذين العنصرين: عنصر الوقت وعنصر األهمية من هناو        

 ومن جهة كم هي ملحة أو عاجلة، وذلك كما يلي: ،مدى أهميتها
 هام وعاجل غير هام وعاجل هام وغير عاجل غير هام وغير عاجل

    
 

، بعد تصميم ووضع خطتك التشغيلية للعام الدراسي شاملة جميع المجاالت يوم ويمكنك أن تحدد جدول أعمالك لكل
ثم ابدأ بإنجاز  ،وخصص وقًتا لكل عمل ،قائمة وفق ترتيب األولويات إبدأ بتفريغ المهام واألنشطة واالجراءات في
 .وهكذا. ،م انتقل إلى ما يليها في القائمةأول األولويات والتزم بها حتى تنتهي منها ث

خاصة باألعمال الهامة والعاجلة، وهى األعمال التي ننجزها من خالل إدارة األزمات أو  (: أ أولوية ) •
على هذا األسلوب ألنه ال يحتاج إلى  الغالبيةبأسلوب المطافئ التي ال تتدخل إال بعد اشتعال الحريق ويركز 

 تخطيط، أو ألنهم مجبرون على ذلك.
هامة وغير العاجلة ، وهى األعمال التي ننجزها والرؤية التي نصوغها من خاصة باألعمال ال (: ب أولوية ) •

دارة المستقبل. ويتجاهل هذه األولوية ألن نتائجها بعيدة المدى، وألنهم  البعض خالل التخطيط اإلستراتيجي وا 
األولوية  يعتقدون أنه ال داعي للتخطيط ما دام العمل يسير بشكل مقبول، وألنهم لم يجربوا العمل وفق هذا

 ولم يجربوا منافعها من قبل.
تتعلق باألعمال العاجلة وغير الهامة، وهى األعمال التي ننجزها إلرضاء اآلخرين، أو لعدم  (: ج أولوية) •

 .على إدارة الذات واستثمار الوقتإدراكنا لضسلة قيمتها ، أو ألننا غير مدربين 
(، وجزء كبير من الوقت في إدارة  ب في إدارة األولوية )اإلدارة الفعالة للذات تتطلب استثمار معظم الوقت 

 (. ج ( وأقل جزء من الوقت للتعامل مع األولوية ) أ ) األولوية
وهي تتعلق باألنشطة غير الهامة وغير العاجلة. وهذه األنشطة ال تدخل في صميم العمل.  :( د األولوية ) •

ة تضر بالعمل مثل: االتصاالت التليفونية الشخصية ألنها نتاج الوقت المهدر والمجهود الضائع في أنشط
، والزيارات المفاجئة التي التعليمية للحديث في أي شئ، واالجتماعات الناتجة عن صراع في داخل المؤسسة

 تربك العمل.
هذه األولوية السلبية التي تسود في المجتمعات المختلفة يمكن القضاء عليها بالتخطيط المسبق واستثمار جزء 

 (. د ( لوضع سياسة يكون من ضمن أولوياتها التخلص من األنشطة ) ب ن الوقت المتاح في األولوية )م
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  .. الحياة مرنة ... وأنت أيًضا
 إال أنه وفي كثير من األحيان ،ن تضع جدول أعمال يومك أو أسبوعكمن هنا نستطيع أن نتبين كيف يمكن لك أ

فيرتبك نظام   هامة على جدول مواعيدك اليوميجد أنه غالًبا ما تطرأ أفعااًل فت ،تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن
إال أنها ال تعني  ،لهذا البد أن تعلم أن المرونة هي أهم خصائص ترتيب األولويات أو وضع جدول األعمال ،حياتك

 في الوقت ذاته أن تكثر من التغييرات في جدول أعمالك دون الحاجة الماسة إلى ذلك.
 .. ات الناجحينأولوي

ثالثة عالمات فارقة في حياة الناجحين تظهر أثناء تحديد األولويات: األولى اهتمامهم الشديد بالمهام التي تتصدر 
وعن هذا يقول الفيلسوف  ،قائمة األولويات، والثانية تجنبهم إضاعة الوقت في المهام غير الهامة وغير العاجلة

نجد أن هناك أيًضا فن ترك أمور غير منجزة ال  ،ب فن إنجاز األمور النبيل: )بجان والمؤلف الصيني لين يوتانج
وأما الثالثة فتختص بتحديد  التخلص من أشياء ليست ذات أهمية(وحكمة الحياة تشتمل على  ،تقل نباًل عن األول

 أوقات الهدوء والراحة ووضعها على جدول األعمال.
قات الراحة حتى إال أنه في الحقيقة تجد أن أو  ،من أولويات الناجحين وقات الراحةقد تتعجب من أن تحديد أ       

ن كانت قصيرة   فإنها ُتجدد النشاط وتبعث الحيوية في الفرد لمواصلة القيام بأعماله.، وا 
واجعل شعارك: سأحدد أولوياتي  ،الناجحين، فابدأ بتحديد أولوياتكوختاًما إذا أردت أن تكون من هؤالء        
:  وتذكر ما قاله جون ماكسويل ،أن تكون ذات أعلى مردودية وسأكرس تركيًزا وجهًدا للبنود التي من المرتقب الحيات

 بل نستطيع تغيير أولوياتنا فحسب(. ،)إننا ال نستطيع تغيير الوقت
 .. أفكار بسيطة لتوفير الوقت

 علي الذاكرة.  لتسجيل األفكار والمواعيد، وال تعتمد  منظمُا أو مفكرة اعتمد استخدام •
صد رسائلال ىجدول األنشطة المتشابهة ونفذها معًا: حدد ساعة معينه لالتصاالت التليفونية والرد عل • ار وا 

 .التعليمات
في كل  التأخر في االنجازبكميات: سواء كانت احتياجات شخصية أو مكتبية، فمن الخطأ  احتياجاتك وفر •

 مرة تحتاج لواحدة منها.
  بفترة كافية حتى تستغل الوقت نفسه في حال تم الغائها. هاالمواعيد قبللتأكيد  رسل رسالةا •
 ورسائل أنسب وقت لالتصال بهم حتى ال تضيع وقتك في مكالمات حدد مع رؤسائك أو الزمالء في العمل •

 بال نتائج.
 وأنت تنتظر أحد االجتماعات. انجاز االمور البسيطةقم بعملين في نفس الوقت: يمكنك  •
باستخدام جدول األعمال اليومي قم بمتابعة وتسجيل ما تم انجازه ، وحدد  :قبل المتابعةكتبك مال تغادر  •

 .التعديالت على جدول أعمالك لليوم التالي
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       أمثلة لنماذج خطط تشغيلية و خطط عمل فصلية / شهرية / أسبوعية ..
كما تم ذكره مسبقا ال يوجد جداول وتصاميم موحدة للخطط ، فهي عملية تنظيمية خاصة بالفرد نفسه 

 وأسلوب عمله ..
 دة للخطط السنوية..أمثلة لنماذج متعد

 .. 1نموذج 

األهداف  الهدف العام المجال  
الفترة  اإلمكانات اإلجراءات التفصيلية

أدوات  مؤشرات األداء الزمنية
 التقييم

توظيف 
 البشرية المادية النتائج

          

          

 
 .. 2نموذج 

 المجال  
 الهدف العام 

األهداف 
الفئة  اإلجراءات التفصيلية

 المستهدفة
الفترة  اإلمكانات

 الزمنية
مؤشرات 
 األداء

أدوات 
 البشرية المادية المالحظات التقييم
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 ..3نموذج 
 المجال : ..............

  ..........................الهدف العام : 

 
 ..4نموذج 

 المجال : ..............
   ..........................الهدف العام : 

الفئة  جهة التنفيذ البرامج واإلجراءات األهداف التفصيلية
 المستهدفة

الفترة  اإلمكانات
 ةالزمني

جهة 
 المتابعة

مؤشرات 
 البشرية الموازنة األداء

 
 
 
 
 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

األهداف 
 التفصيلية

البرامج 
 جهة التنفيذ واإلجراءات

الفترة  اإلمكانات
 ات األداءمؤشر  جهة المتابعة الزمنية

 البشرية الموازنة
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 ..الفصليةأمثلة لنماذج متعددة للخطط 
            .. 1نموذج 

 خطة عمل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ..........
 لم ينفذ نفذ (نهاية الفصل -  1/11نية )المرحلة الثا لم ينفذ نفذ ( 30/10 -  7/9المرحلة األولى )  المجال م
  -    -    

        

 
 

 ..   2نموذج 
 خطة عمل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ..........

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة األولى المجال م
بعة 29/9 -  5/9
متا
ال

 

 المرحلة الثانية
بعة 31/10 – 2/10

متا
ال

 
 المرحلة الثالثة

بعة 30/11 -  1/11
متا
ال

 

 المرحلة الرابعة
نهاية  – 1/12

 الفصل

بعة
متا
ال

 

  -  
 

-  
 

-  
 

 
 

  -  
 

-  
 

 
 

-  
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 ..الشهريةأمثلة لنماذج متعددة للخطط 
            .. 1نموذج 

 خطة عمل شهر .............. 
 
 
 
 
 
 
 

            .. 2نموذج 
 خطة عمل شهر .............. 

 
 
 
 
 
 
 ..            3نموذج  

 شهر ....... مهييييييييام االداريةال المهيييييييييييييييييييييييييييييام الفنيييييييييييييييييييييييييييييييييييية
 نماذج دروس + ورش عمل أعمال اخرى 

 ندوات وبرامج
االجتماعات  ........

 الفنية
االجتماع  .....

 االداري 
 االسبوع والتاريخ

 االسبوع األول      
- 

 االسبوع الثاني      
- 

 االسبوع الثالث      
- 

 االسبوع الرابع      
- 

 األعمال م
  االسيييييييييييابيع

 نفذ
 

 لم ينفذ
 المالحظات

1 2 3 4 
1         
2         
3         
4         

 المهام المجال م
 االسيييييييييييابيع

1 2 3 4 
1       
2       
3       
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 ..األسبوعيةمتعددة للخطط  أمثلة لنماذج
            .. 1نموذج 

 خطة عمل األسبوع .............. 

 
 ..            2نموذج 

 خطة عمل األسبوع ..............

 

 /  /   سالخمي /  األربعاء /  / /   الثالثاء /   /  ناألثني /      /   األحد اليوم و التاريخ
      المهام

   /الخميس  /      /األربعاء  /    /     الثالثاء  / /     األثنين  / /    األحد   /  اليوم و التاريخ
      األولى الحصة

      الثانية الحصة

      الثالثة الحصة

      الرابعة الحصة

      ة الخامسةالحص

      ة السادسةالحص
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راته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، دار اليازوري العلمية، أمل لطفي أبو طاحون ، التخطيط التربوي واعتبا •
2013 

 2012د. أسامة محمد سيد علي، التخطيط االستراتيجي وجودة التعليم واعتماده، دار العلم وااليمان ،  •
 2011د. أحمد ابراهيم أحمد، االتجاهات المعاصرة في التطوير التنظيمي بالمدارس، دار الفكر العربي،  •
مي محمد ضحاوي ورضا ابراهيم المليجي، توجهات اإلدارة التربوية الفعالة في مجتمع المعرفة، دار الفكر بيو  •

 2010العربي، 
 2008النظرية والتطبيق، دار المسيرة،  -محمد حسين العجمي، اإلدارة والتخطيط التربوي  •
 2008رياض بدري ستراك، تخطيط التعليم واقتصادياته، اثراء،  •
 2000، إدارة بيئة التعليم والتعلم القاهرة ، دار الفكر التربوي،  حجي أحمدد.  •
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يعد االتصال من أهم متطلبات العمل اإلداري الناجح في المؤسسات التربوية، حيث يلعب دورًا بارزًا في كل من 
لمنشودة للمؤسسة التربوية. فلذلك ينبغي على رئيس القسم الفَعال عمليات التوافق والفهم للوصول إلى تحقيق األهداف ا

أن يعي مستوى كفايته ومهارته وفعاليته في أداء عملية االتصال في التنظيم المهني، فضاًل عن اقتناعه التام بأهمية 
 هذه العملية في تحقيق أهداف التنظيم.

  مفهوم االتصال والتواصل: (3.1)
سائل لنقل المعلومات والمعاني واألحاسيس واآلراء إلى أشخاص آخرين والتأثير في أفكارهم سلوك أفضل السبل والو 

قناعهم بما تريد سواء كان بطريقة لغوية أو غير لغوية   (.2008)أبوناصر،وا 
أما التواصل فيمكن تعريفه بأنه حالة من الفهم المتبادل بين شخصين أو نظامين، بحيث يكون األول مرساًل في وقت 

 معين، والطرف اآلخر مستقباًل، وفي وقت آخر يتبادل الطرفان مواقعهما من حيث اإلرسال واالستقبال.
  عناصر االتصال: (3.2)

 تشمل عملية االتصال العناصر الرئيسية التالية:
 التغذية الراجعة )األثر(-ناة االتصال( ق)الوسيلة -الرسالة    -المستقبل -المرسل )المصدر(  

 
 
 
 
 
 
  أهداف االتصال: (3.3)
 نقل المعلومات والتأكد من تحقيق التعاون بين األفراد. .1
 قيادة وتوجيه األفراد والتنسيق بين جهودهم وحفزهم للعمل. .2
وزارة التربية( إلى -المنطقة التعليمية-التوجيه الفني-توصيل أفكار وتوجيهات اإلدارة العليا )إدارة المدرسة .3

 المعلمين.
 االحترام والتفاهم بين الجميع.إقامة الثقة و  .4
 اتخاذ القرارات الالزمة في العمل. .5
 شرح أهداف وخطط العمل. .6
 

 مهارات االتصال والتواصل 
 

 الوسيلة -الرسالة    المستقبل مرسلال

 تغذية راجعة   
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  هارات االتصال الواجب توافرها في رئيس القسم أثناء عملية االتصال:م (3.4)
 ( مهارة التحدث:3.4.1)

ينبغي أن يكون قادرًا على  فعندما يتحدث رئيس القسم مع مديره أو معلميه أو أولياء األمور أو التوجيه الفني
 التحكم في ألفاظه ونبرة الصوت المناسبة واختيار الكلمات بعناية، بحيث يستطيع أن يؤثر في اآلخرين.

 ( مهارة الكتابة:3.4.2)
 عند كتابة أي تقرير من قبل رئيس القسم إلى اآلخرين ينبغي مراعاة مايلي:

 تجنب األخطاء اللغوية عند الكتابة. •
كتابة موضوعية وبلغة سهلة ومبسطة ومفهومة، واالبتعاد بقدر االمكان عن الكلمات الصعبة غير أن تكون ال •

 الشائعة.
 مراعاة التدرج الوظيفي أثناء المخاطبات الكتابية. •
أن يكون التقرير متكامل البيانات )تحديد العنوان والموضوع بدقة، ثم يلي ذلك توجيه التحية للمرسل بصفته  •

ذلك كتابة تعبير الموضوع ويحدد منه المحتوى بشكل مختصر، ويختم التقرير بعبارة شكر، ويذيل الوظيفية، يلي 
 باالسم والمسمى الوظيفي والتوقيع مع التاريخ(.

 ( مهارة القراءة:3.4.3)
 يتصف رئيس القسم الفعال بأنه يقرأ ويفهم مايقرأ بالسرعة المناسبة حتى يحقق اتصااًل ناجحًا.

 اإلنصات:( مهارة 3.4.4)
تساعد هذه المهارة رئيس القسم على الحصول على معلومات مهمة التخاذ قرارات بشكل أفضل، وكذلك فهم 
معلميه ورؤسائه في العمل ومايقترحونه من أفكار وآراء. وهناك العديد من القواعد التي تسهم في تنمية مهارة 

دث، التركيز على المحتوى وليس طريقة الحديث االنصات مثل: )اعطاء االنتباه الكامل لمضمون كلمات المتح
فقط، التحلي بالصبر وعدم توجيه النقد أو اللوم أو المقاطعة، تبني مبدأ الحياد عند تلقي المعلومات وترك عملية 

تقييمها إلى نهاية الحديث، عدم االنشغال بأي شيء سواء أكانت مطبوعات أو أجهزة، االنصات بهدف بناء 
 الثقة(.

 مهارة االتصال عن بعد )مهارة استخدام التكنولوجيا(: (3.4.5)
في ظل التسارع الكبير لتقدم التكنولوجيا الحديثة والذي أحدث طفرة في وسائل االتصال كالبريد االلكتروني 

وغيرها من البرامج الحديثة بات لزامًا على رئيس القسم مواكبة  و التيليغرام drop box والمواقع االلكترونية و 
ذا التطور ومعرفة كيفية استغالل التكنولوجيا المعاصرة واالستفادة القصوى مما توفره من سرعة في تبادل ه

المعلومات وايصالها لألطراف المعنية، مع ضرورة تفعيل بريد الكتروني خاص لرئيس القسم والتزامه بسرعة الرد 
 على المخاطبات االلكترونية.

وعة لجميع معلميه بالواتساب حيث يسهل عليه نقل التعليمات والتوجيهات كذلك على رئيس القسم أن ينشأ مجم
 ومايستجد من أعمال أواًل بأول.
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ومن المواقع االلكترونية التي البد لرئيس القسم ومعلميه االطالع عليها واستخدامها موقع وزارة التربية الرسمي 
www.moe.edu.kw  المراحل التعليمية.حيث يضم عدة أقسام للمعلم والمتعلم بجميع 

 ( مهارة االتصال غير اللفظي:3.4.6)
نما من خالل مجموعة من  نظرًا ألن االتصال عملية اجتماعية فقد اليتحقق باللغة المنطوقة أو المكتوبة فقط وا 

األفعال المتعددة كأن يتم التفاهم باالبتسامات أو التجهم أو العبوس أو عن طريق االشارات واألفعال وذلك 
سمى باالتصال غير اللفظي ومن وسائلها: )حركات الجسد، حركات اليدين واللمس كالمصافحة، تعبيرات ماي

الوجه والعيون، شكل الجسم ومظهره( فمالبس الشخص واهتمامه بمظهره الخارجي يحددان شخصيته وله األثر 
جيب بعضهم لبعض بناء على الكبير في قبول عملية االتصال، كما أن المظهر يعبر عن الشخصية واألفراد يست

 جاذبيتهم. فلذلك ينبغي لرئيس القسم أن يكون حسن المظهر والهندام ذو ابتسامة بسيطة.
 ( معوقات االتصال:3.5)

إن تداخل عملية االتصال وتشابكها قد ينشأ عنه بعض المعوقات التي تحول دون ايصال الرسالة بنجاح، كما أن 
الذين بدورهم يختلفون في صفاتهم الشخصية واالجتماعية والثقافية وفي عاداتهم عملية االتصال تنشأ بين األفراد 

 وتقاليدهم واتجاهاتهم، وهذا بدوره يؤثر على فعالية االتصال.
 ومن معوقات االتصال:

 ( معوقات شخصية: 3.5.1)
مثل االنطواء أو مثل قصور في مهارات االتصال، أو سوء العالقات بين األفراد، أو اتجاهات سلبية لألفراد 

 المبالغة في االتصال أو الشعور بمعرفة كل شيء.
 ( معوقات نفسية: 3.5.2)

كخوف أحد أطراف االتصال من الطرف اآلخر، أو عدم الرغبة في االتصال أو التعصب للرأي بحيث اليقبل 
اج، فيلجؤون إلى عدم برأي مخالف لرأيه مما يدفع اآلخرين إلى عدم تقديم آرائهم ومقترحاتهم خوفًا من االحر 

 التفاعل مع العملية االتصالية وبالتالي التعامل معها بجمود.
 ( معوقات في وسيلة االتصال:3.5.3)

كاختيار وسيلة التتناسب مع موضوع محل االتصال، أو عدم مالئمة وسيلة االتصال للوقت المتاح لالتصال، 
المرسل لالجراءات الرسمية في استخدام وسيلة  اختيار وسيلة ال تتناسب مع أطراف االتصال، عدم اتباع

 االتصال، عدم وضوح لغة االتصال.
 ( معوقات في الرسالة:3.5.4)

تتعرض المعلومات أثناء وضعها في رسالة لبعض المؤثرات التي تغير من طبيعة وشكل أوحجم ومعنى 
صياغتها: سوء اإلدراك أو الفهم  المعلومات واألفكار، ومن أهم المؤثرات التي قد تتعرض لها الرسالة أثناء

 للمعلومات التي تتضمنها الرسالة، عدم القدرة على انتقاء كلمات سهلة ومعبرة.
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 توصيات لالتصال بكفاءة مع اآلخرين:( 3.6)
 تحديد الهدف من االتصال ومدى أهميته. .1
 توسيع دائرة التفكير بزيادة المعلومات عن الموضوع المراد االتصال من أجله. .2
 ستماع بدقة واستيعاب إلى الرسالة المنقولة إليك.اال .3
 طرح األسئلة خاصة عندما يكون المعنى غير مفهوم، وعدم الخوف من الظهور بمظهر الجاهل. .4
 طرح األفكار في المكان والوقت المناسب. .5
 الوضوح في الحديث وتجنب العموميات والغموض في الحديث. .6
 إدارة االجتماعات( 3.7) 

بأنه: " لقاء بين مجموعة من األفراد ينتمون إلى جهة تنظيمية واحدة، يجتمعون معًا لتبادل األفكار  يعَرف االجتماع
 .(2014)ماهر،والمعلومات الخاصة بموضوع معين أو لحل مشكلة معينة واتخاذ قرار بشأنها" 
 وترتكز نتائج هذه االجتماعات ونجاح إدارتها في دعم عملية التعليم والتعلم.

 جتماعات التي يعقدها أو يحضرها رئيس القسم:أنواع اال
 ( االجتماع اإلداري:3.7.1)

في هذا النوع من االجتماعات يحضر رئيس القسم االجتماع االداري في المدرسة بصفته عضو بمجلس إدارة 
سة جزء منه المدرسة، وتتم مناقشة األمور اإلدارية والشئون المدرسية في هذا االجتماع، وأحيانا يخصص مدير المدر 

لالنماء المهني لرؤساء األقسام تتم فيه مناقشة بعض األمور التربوية المستجدة. وعلى رئيس القسم بعد ذلك نقل 
 جميع ماجاء في االجتماع اإلداري إلى معلميه ومحضري العلوم.

 ( االجتماع الفني:3.7.2)
جال الدراسي كطرق التدريس، الموضوعات التي يكون هذا النوع مخصص بمناقشة األمور الفنية المرتبطة بتدريس الم

ستدرس خالل فترة زمنية قادمة، التقويم وأسئلة التفكير العليا، التقنيات التربوية والوسائل التربوية المعينة للدروس، 
تجارب عملية بديلة أو معينة، موضوعات اثرائية، حل المشكالت، تحليل نتائج االمتحانات، تنفيذ طرق متابعة 

ب المتعثرين أو الفائقين. ويعقد هذا النوع من االجتماعات في مختبر العلوم وبحضور جميع معلمي قسم العلوم الطال
 للمرحلة االبتدائية والمتوسطة، وحسب التخصص للمرحلة الثانوية ومحضري العلوم حتى تعم الفائدة للجميع.

 خطوات اإلعداد لالجتماع:( 3.7.3)
 مثمرًا على رئيس القسم التجهيز له قبل وقت كاف عبر:لكي يكون االجتماع ناجحًا و 

 تحديد األهداف من عقد االجتماع بوضوح ودقة. .1
 إعداد جدول أعمال االجتماع وتوزيعه على جميع األعضاء. .2
 ترتيب موضوعات االجتماع في تسلسل حسب أهميتها. .3
والموضوعات التي فيها اتفاق  يمكن ترتيب الموضوعات بحيث توضع الموضوعات التي فيها خالف وجدل أواًل، .4

 في نهاية االجتماع، وذلك حتى تكون نهاية االجتماع ذات أثر نفسي طيب على المشاركين.
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 تحديد الوقت الالزم لمناقشة كل موضوع، وذلك لضبط وقت االجتماع. .5
نظرهم المانع أن تعرض وجهة نظرك لبعض المشاركين في موضوع معين قبل بدء االجتماع، وأن تتبين وجهة  .6

 حتى تستطيع أن تتوقع ما يمكن أن يحدث خالل االجتماع ويعينك على التحكم في االجتماع وتوجيهه.
كذلك من األمور التي تساعد في نجاح االجتماع وتحقيق الهدف منه توزيع جدول األعمال على الحضور قبل موعد 

 االجتماع بوقت كاف متضمنًا مايلي:
 مكان ووقت عقد االجتماع. •
 بالنقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها خالل االجتماع )بنود االجتماع(. قائمة •
 وضع وقت تقريبي مخصص لكل بند من بنود االجتماعات. •
 تحديد أسماء األعضاء الذين سيعرضون موضوعات محددة. •
 إفراد بند خاص بما يستجد من أعمال. •

 أما خالل االجتماع فيراعى التالي:
ثم توقيع  في االجتماع( رماع )ويراعى أن يكون المقرر دقيق ويسجل جميع ما داتحديد واختيار مقرر لالجت .1

 األعضاء على محضر االجتماع بعد تدوينه في السجل المخصص له.
تحديد أماكن جلوس األعضاء قبل بداية االجتماع وذلك بناء على معرفة رئيس القسم بمعلميه، فالمعلمون كثيرو  .2

رئيس القسم عن يمينه أو يساره بحيث يجدوا صعوبة في االتصال برئيس القسم الكالم يجب أن يجلسوا بجوار 
وجهًا لوجه، أما األعضاء المعارضون بصفة دائمة في الرأي فال يجب أن يجلسوا وجهًا لوجه حتى التكون هناك 

 فرصة لقيام مشادات بينهم.
برأي كل عضو في كل بند  القسم رئيس أن يكون لألعضاء الحضور فاعلية ومشاركة، ومن الضروري أن يأخذ .3

شعارهم بأهمية رأيهم.  وا 
 التحلي بالصبر وسعة الصدر وسرعة البديهة خالل االجتماع، واالبتعاد عن العصبية والحدة. .4
 عدم السماح بالمهاترات والجدل العقيم بين األعضاء. .5
اق عليه، وتوقيع األعضاء على تسجيل جميع الموضوعات والبنود التي تمت مناقشتها خالل االجتماع وماتم االتف .6

 محضر االجتماع.
 اإلجراء المتبع في حال غياب أحد األعضاء عن االجتماع:( 3.7.4)

يسجل في محضر االجتماع أسماء األعضاء المتغيبون عن االجتماع والسبب، وبعد طباعة محضر االجتماع 
 يجب توقيع جميع األعضاء حتى المتغيبون بالعلم بما جاء باالجتماع.
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  :مقدمة

، ويتطلب ذلك معرفة رير إما لعمل قمت به أو لرصد ظاهرة ما وغيرهكتابة تق كيطلب من كثيرًا مافي مجال العمل 
 اذا يقصد بالتقرير؟فم، تصميمهاقواعد كتابة التقارير وطرق 

 .وبيانات ونتائج تعلقة بنقل معلوماتعبارة عن وثيقة مهنية تتضمن دراسة مشكلة أو أزمة أو مسألة مالتقرير 
  أهمية كتابة التقارير:

 .وتوضيح المستجدات مصدرًا مهمًا من مصادر نقل وتوصيل المعلومات والحقائق .1
 الموضوعة ضمن خطة العمل.مراقبة وتقييم لألعمال لأداة و  على إنجاز العمل وسيلة لإلثبات القانونيمستند و   .2
 .التنبؤ باالحتياجات المستقبليةو األداء في العمل قويمعلى تتوفره من معلومات  يماتساعد أصحاب القرار ف .3
 .رَسل إليهم ما بين الُمرِسل والمُ يسهل عملية التفاهو  في التنسيق والتعاون والترابط بين االدارات المتعددة هميسا .4
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتصنف التقارير حسب التالي:
 إلى:  وتقسم الزمن:ناحية  أواًل: من

 تتنوع من تقارير يومية وأسبوعية، شهرية أو فترية.و ي فترة ثابتة من الزمن، غطتير تقار ي ه تقارير دورية:.1
 .مفاجئةأو  ئية أو خاصةستثناا معين وقد تكون ترتبط بزمن ال  تقارير غير دورية:.2

 ثانيًا: من ناحية الهدف:
يحية أو تعديل في تصحاتخاذ قرارات تساهم في و جاري تنفيذه، أو برنامج  عمل بخطة وترتبط تقارير متابعة: .1

 ة.الخطط الموضوع
مثل تتقارير إخبارية وقد  هيداث أو مواقف معينة، و عن أحوحقائق نقل معلومات  ويتم فيها تقارير معلومات: .2

 تساعد على اكتشاف وتحديد ظواهر معينة.و تهدف إلى اإلحاطة فقط،  وغالباً  ،هاكاتبأو رأي وجهة نظر 
موضوعية مسبقًا، وتهدف إلى الحكم على الكفاءة  مستوى األداء قياسًا بمعاييرتقيم وهي  تقارير تقييم األداء: .3

 .اء درجات أو تقديرات تعبر عن مستوى األداء خالل فتره التقييمطا عو 
 . تقارير األفراد 3   األنشطةو  االنجازات . تقارير2ومحاسبية تقارير مالية  .1 المحتوى:ثالثًا: من ناحية 

 تقارير
 المتابعة

 تقارير
 إدارية

تقارير األنشطة والزيارات 
 الميدانية

 تقارير األعمال المنجزة

 تقارير
 التقييم 

  أنواع 
 التقارير

 ةاعداد التقارير والمخاطبات الرسمي
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 شكل:رابعًا: من ناحية ال
 حالة المرافق المدرسية.و الرحالت  عن تقارير هي، مثلظاهرة كما ال وهي تصف التقارير الوصفية:. 1
 أهّم ما يمّيز هذه التقارير هي األرقام وتوضح بالتحليل والمقارنة مستويات األداء. التقارير اإلحصائية: .2
 الحاجة فقد تقدم سنويًا أو شهريًا أو يوميًا.وهذه التقارير تقدم حسب  البنود واضحة التقارير اإلدارية: .3

 تقارير خارجية .2داخلية تقارير  .1الجهة المرسل لها التقرير وهي نوعان:  حوتوض :التوجيهخامسًا: من ناحية 
 .عالمصداقية واإلقناوتحديد الهدف ييييييييي األفكار ييييييييي تسلسل والدقة والوضوح االختصار الجيد:مقّومات التقرير 

 واصفات التقرير الجيد:م
 التقرير. وتقديم التقرير ووقت عرض هيغطي ذيالوهي الزمن  :الفترة الزمنية•
 .التقريراإلجابة على تساؤالت قارئ و طية جميع النواحي المختصة بالموضوع، ويعني تغ والترابط: موليةالش•
 .معدالكفاءة و التقرير،  جودة ىعامل أساسي للحكم على مدوهي  ها:صحة البيانات وَمدي دقت•
 ع لها التقرير. و فمر لاإلدارة او  حجم التقرير على الزمن والموضوععتمد وي حجم الكتابة ومناسبته للتقرير:•
 بسهولة. رهعرض أفكاعلى  قدرتهتقرير، و المعد ة على كفاءهذا ل دعًا نقم رتقريالكان إذا  درتك على اإلقناع:ق•
 من أسلوب عرضها وسهولة قراءتها وجذبها للقارئ. التقارير كم على جودةالح ويتم عرض التقرير وأسلوبه:•
 .عدراسة أو الموضو ال حقائق ونتائج ي عند عرضصعن كل ما هو شخ االبتعاد: موضوعية تقريرك•

 مراحل كتابة التقرير:
 ؟ي يحتاج معرفته قارئ التقريرما الذو  ر،هدف من إعداد التقريالحديد ت .1
 .ها ودقتهاوضوحثم ترتيب المحتويات والتأكد من  صحتها األفكار ومراجعةتحديد و مات والمعلو  ع الحقائقجم .2
 .والهوامش األشكال التوضيحيةالبيانات و كتابة التوصيات وما يجب تنفيذه وتوثيق العمل بالصور و  .3

 الصعوبات التي تواجه كاتب أو ُمعد التقرير:
 .والصياغة اللغوية كتابةالم امتالك مهارة عدألهمية التقرير والهدف المرجو منه و  ةالالمباال ▪
 .وعدم التعاون بين أعضاء الفريق الواحد صعوبة في ادارة الوقت واستغالله لصالح العمل ▪
 عدم تحقق الهدف من التقرير نتيجة لنقص في البيانات والموضوعات الخاصة بموضوع التقرير. ▪

 التقرير: عناصر
  .وحمايته من التلف يهمحافظة علر واللتغطية التقرييستخدم الغالف  الغالف:•
 للتقرير. التقرير، والجهة المرسلةلموجه لها والتاريخ، ثم الجهة اعنوان التقرير ُيوّضح بها  صفحة العنوان:•
 ويتم وضع الفهرس لموضوعات التقرير لتسهيل الوصول إلى هذه الموضوعات. الفهرس أو جدول الُمحتويات:•
  .ومدى إنجازاتها جهة العملالكتابة عن  من خاللها ويمكن ُمقّدمة التقرير:•
 .ويتم فيها مناقشة النتائج التي تم الوصول إليها، وعرضها بشكل تفصيلي التقييم:•
 تشمل كل ما توصل إليه التقرير من توصيات، ومبررات ووضعها وما تغطيه من احتياجات. التوصيات:•
 . وغيره ، وكشف حضور وغيابورش عمل المطبوعات، الصور، مثل المالحق والمرفقات:•
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 بعض تقارير رئيس القسم
 :الدورية رأواًل: التقاري 
 .بداية العام الدراسي يقوم رئيس القسم بكتابة التقارير التالية:1

 معلمين، محضرين، الجدول المدرسي()ميزانية القسم  .1
 مرافق المدرسة ومدى جاهزيتها .2
 عمل وصالحيتها.مدى توفر األدوات واألجهزة الالزمة لل .3
 الكتب الدراسية وتوفرها ومدى كفايتها. .4

 .في نهاية الفصل الدراسي األول والثاني يرسل رئيس القسم ما تم انجازه خالل الفصل الدراسي في الجوانب التالية:2
 المتعلمين والهيئة التدريسية والمحضرين .1
 برامج اإلنماء المهني واألنشطة التعليمية .2
 لتربويةالمناهج والتقنيات ا .3
 غير دورية: رثانيًا: تقاري
 (رحلة علمية-محاضرة–ورشة عمل -دورة تدريبية) تقارير بعد انجاز عمل معين مثل: .1
 تقرير عن ضعف متعلمين فصل دراسي ويوضح فيه ما يلي: .2

الخطة العالجية -توضيح أسباب الضعف-ارفاق نسخة من تحليل نسب النجاح لهذا الفصل-)أسباب كتابة التقرير
 المقترحات والتوصيات(–الصعوبات -ابعة تنفيذهاومت

  ابته على مراحل بهدف متابعة أداء المعلم وأثر معلم متدني أداء(: وتتم كت–تقرير عن )معلم ضعيف  .3
خطة االنماء المهني عليه ويشترك في تسجيله كل من رئيس القسم والموجه الفني والموجه الفني األول ومدير 

أثر هذه -البرامج العالجية وتنفيذها-تمت للمعلم يالزيارات الت-انب التالية: جوانب الضعفالمدرسة وتوضح فيه الجو 
 مقترحات وتوصيات.-البرامج على أداء المعلم

 تقرير عن أداء معلم جديد: .4
-وصف ألداء المعلم-الفصول التي تمت زيارتها–الخبرة -ويكتبه رئيس القسم ومتضمنًا البنود التالية: بيانات المعلم

 أثر الخطة العالجية على أداء المعلم.-خطة التنمية المهنية التي اعتمدها رئيس القسم لمتابعة المعلم الجديد
 ضرورة مراعاة التدرج الوظيفي عند رفع التقارير ومعرفة إلى من ترفع التقارير مثل:

لك برفع تقريرًا إلى كل عند وجود عجز في معلم أو محضر علوم تتم مخاطبة الموجه الفني للمدرسة كتابيًا وذ •
 من مراقب المرحلة والموجه الفني األول للعلوم في المنطقة التعليمية.

 عجز أدوات مخبرية يرفع به تقرير إلى مشرف المختبرات أو الموجه الفني األول للعلوم في المنطقة. •
 تحليل فئات النتائج يرفع التقرير إلى الموجه الفني المسؤول عن المدرسة. •

 ضرورة وجود اعتماد مدير المدرسة على التقارير والكتب الرسمية قبل ارسالها للجهات المختصة. هامة:مالحظة 
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  ورقّيًا أو رقمّيًا. ، سواء كانت هذه المراسلة مكتوبةالمرسل والمستقبلهي طريقة تهدف إلى تحقيق التواصل بين 
 مقّومات وخصائص الرسالة الجّيدة:

 ة.لتقيد بالمصطلحات الرسمّية الفنية، والحكومياويجب  النحوية أو اإلمالئية من األخطاءصحيحة خالية  ▪
 تراعي مصلحة العمل وغرض وهدف الرسالة.و  ة والبعد عن الغموضواقعيلوا دقة والصدقتتصف باإليجاز وال  ▪
 لوفيرة.عما يريده كاتب الرسالة وتعطي معنى كاماًل من خالل تزويد المستقبل بكافة المعلومات ا أن تعبر ▪
 والقبول بين المرسل والمستقبل. تخلق جوًا من التقديرالتي  وحسن اختيار األلفاظ الطيبةاستعمال الكلمات  ▪

 :ةأهمية المراسالت اإلداري
 .لوقت والجهدل اً توفير  ةمباشر  سؤوليندون الحاجة إلى لقاء الماالدارات االتصال بين وتسهل  لعملا تنظم .1
 راسلة.ومناسبة مع الهدف الرئيسي من الم صحيحة ةفكار، وصياغتها بطريقى ترتيب األالمساعدة عل.2
 سة.بر الرسائل وثيقة قانونية معتمدة من قبل الجهة اإلدارية في المؤستعت.3

 طريقة كتابة المراسالت والخطابات الرسمية
 مالحظات هامة ويجب مراعاتها:

 .ي توجيه الخطاباتف مراعاة التدرج الوظيفي والصالحيات .1
 خطابات الرسمية وأن يكون لون الورق أبيضًا ومراعاة اختيار نوعال توضع اطارات أو نقوش أو رسومات في ال .2

 إال في الحاالت القصوى. ، وال يكتب يدوياً A4، وغير قابل للّتلف بسهولة وبحجم لملمسقوّي، وناعم ا
 .المسافة بين الجانبين )الهامش(اعاة ومر  )تباعد األسطر والفقرات( يجب أن تكون معقولة المسافة العمودية .3
 Times :ومن الخطوط الواضحة في القراءة مثلنوع الخط الذي تكتب به الرسالة يجب أن يكون باللون األسود  .4

New Roman  أوSimplified Arabic . (14-16يكون مقاس الخط بحجم )و. 
 بنود الرسالة:

 منى العليا من الخطاب بحيث تحتوي على المعلومات التالية:           يجب كتابة ديباجة معلومات اإلدارة في الزاوية الي
 بقية البيانات.أعلى كلمة وزارة التربية يليه ألسفل اسم المنطقة التعليمية و يجب أن يكون موجودًا و شعار الوزارة .1
 اليوم والتاريخ.كتب يرى العليا في الزاوية اليس.2
 ن تكتب المسميات بطريقة مناسبة والئقة ويكتب بدون إمالة في الخط.سالة ويراعى ا.اسم وصفة مستلم الر 3
، أو تحية طيبة وبعد حمة هللا وبركاتهعليكم ور  استخدامًا تحية اإلسالم، السالمسالة ومن أكثر الجمل الر  ةتحي.4

 .وبعد، ويتبع بفاصلة منقوطة )؛(
من اليمين، سالة سالة، ويكتب الموضوع في أعلى الر رئيسي والهدف المباشر من الر ال هو العنوانو سالة ر .موضوع ال5

 ويليه يكتب محتوى الرسالة. ويكون بعد التحية حيث يساعد القارئ على فهم الهدف من الرسالة
 قصيرة. إلى فقرات يقسممن فقرة واحدة، أو  وعادة يكتب محتوى  ،الرسالة مضمون  لة: هوسار .محتوى ال6

 كتابة الرسالة
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 .وغيره (، لالطالعالالزمعمل  ابعة، نرجوالمت)نرجو  :وقبل قفله مثل تهالغرض من الخطاب في نهاي يوضح.7
في وسط  الجهة المرسلةتكون صفة وختم الموقع وخانة التوقيع في الجهة اليسرى السفلى من الخطاب ويوضع ختم .8

 .عمسئولية سالمة الخطاب على الموق تقعو  ختالل في التنسيقاالالجهة السفلى من الخطاب، ويراعى عدم 
نما بالضغط على زر مال يستخدنقط الكتابة ل. 9  حرف )الزاي(من لوحة المفاتيح.و  (shift)زر الرقم صفر وا 

يراعى عند قفل الخطاب عدم كتابة كلمة )دمتم، التحيات( نظرًا لمخالفتها للشرع فالدوام والتحيات هلل وحده ويمكن .10
 لمودة واالحترام، ولكم منا جزيل الشكر، وغيرها.ان تقفل بمثل االتي: وهللا الموفق، وتقبلوا فائق ا

  .ة المرسلة للخطابعنوان ووسيلة االتصال للجهب تذييل الرسالة.11
 نموذج رسالة رسمية:
                    
 وزارة التربية                   

 اليوم: ...............                                                                                                                   اإلدارة العامة لمنطقة.............التعليمية                                
 الموافق: ..............                                               ة........................مدرس       

 ل/........................................... ييي المحترمالسيد الفاض
 ............المسمى الوظيفي.............

 السالم عليكم ورحمة هللا وبعد؛
 الموضوع: .............................................................

 .............................................محتوى الرسالة .........................................
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 بول فائق االحتراموتفضلوا بق

 
 يعتمد
 

 مدير المدرسة                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 يسجل هنا اسم الجهة المرسلة +العنوان +وسيلة االتصال
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 . محمد علي شيبان العامري د التقارير،.مهارات إعداد وكتابة 1
 2014ية، اإلسكندرية، ماهر، الدار الجامع دأحم ؟،.كيف ترفع مهاراتك في االتصال2
 2014التقارير والمراسالت، مؤسسة نور الحسين  –دليل التدريب اإلداري )برنامج قدرات( .3
 م.2008. مدخل إلى اإلدارة التربوية النظريات والمهارات، د. فتحي أبو ناصر، 4
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 المقدمة:  

 مستوى  على المعلم، يحافظ الضروري أن من الحالي، أصبح عصرنا به يتميز الذي الهائل عرفيالم للتقدم نظرا
 بالنسبة التعليم يكون  التعليم والتقنيات التربوية ،وبذا طرائق في الحديثة واالتجاهات والمهارات المعلومات من متجدد
 ومتواصلة . مستمرة نمو عملية للمعلم

 الالزمة الخدمة التربوية توفير أجل من ضرورة أكثر المهني اإلنماء معلومات أصبحوال التكنولوجيا ثورة ظل في 
 التعليم وتقنيات في أساليب وبالمستجدات التربوية، العملية مجاالت في التجدد تزويده بمواد تتضمن والتي للمعلم،
 المعلمين أداء رفع وبالتالي.…وعلمية تربوية تطورات من النمو المهني في جديد هو ما كل واستيعاب   والتعلم،

نتاجيتهم  واألدائي. المعرفي بجانبيها كفايتهم التعليمية تطوير خالل من وا 

 التنمية المهنية :مفهوم 

هي عملية مستمرة مخطط لها بصورة منظمة قابلة للتنفيذ من أجل االرتقاء بمستوى أداء المعلم من خالل إكسابه 
اإليجابية لديه لتحسين مستوى التعلم والتعليم استجابة للمتغيرات وحاجات  المهارات الالزمة وتنمية االتجاهات

 المجتمع.

 أهداف التنمية المهنية للمعلمين :

وقوف المعلمين على الحديث من طرائق التدريس، والوسائل التعليمية، وتكنولوجيا التعليم، وكيفية تطبيق تلك . 1
 الطرق وهذه الوسائل ميدانيا. 

 الشفهية والتحريرية. االمتحاناتديد من وسائل التقويم واألساليب الحديثة في . معرفة الج2
 . تنمية المعلمين في كافة الجوانب : أكاديميا ومهنيا و شخصيا و ثقافيا.3
 . تنمية الجوانب اإلبداعية لدى المعلمين وتحفيزهم، على أن يشمل تدريسهم تلك الجوانب اإلبداعية.4
ومجتمعه المحلي والعالمي، وتدريبه على مهارات التخطيط لتوثيق الصلة بينه وبين بيئته  . ربط المعلم ببيئته5

 المحلية ومهارات تنفيذ وتقويم هذه الخطط.
 .تعميق االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم و تقديره لقيمة عمله، وأهميته6
   مبدأ التعلم المستمر واالعتماد علي أساليب التعلم الذاتي.  .ترسيخ7

 التنمية المهنية
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  .تمكين المعلم من مهارات استخدام مصادر المعلومات والبحث عن كل ما هو جديد ومتطور . 8
 .المساهمة بشكل فاعل في معالجة القضايا التعليمية بأسلوب علمي9

 .الربط بين النظرية والتطبيق في المجاالت التعليمية.10

 أسس ومبادئ التنمية المهنية داخل المدرسة :

 لة للتنمية المهنية خالل العام الدراسي.بناء خطة متكام .1
 إشراك المعلمين في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لبرامج التنمية المهنية . .2
 توفير الوقت الكافي والموارد المناسبة لبرامج التنمية المهنية. .3
 استهداف كافة المعلمين دون تمييز بين القديم والجديد ومنخفض األداء . .4
 ب المهنية للمعلمين المعرفية والمهارية والوجدانية.استهداف كافة الجوان .5
 السعي لتحقيق االحتياجات الفعلية للمعلمين . .6
 التواصل والتفاعل االيجابي المشترك للمعلمين من خالل تدريب األقران . .7
 . توظيف برامج التنمية المهنية إليجاد حلول للمشكالت المدرسية .8

 توطين التدريب في المدرسة :

مركز تدريب في كل مدرسة واالهتمام بالتنمية المهنية للمعلم بما يساهم في النهوض بالعملية التربوية إنشاء هو 
 والتعليمية في البالد.

، كما أنه يعزز من انتماء بالمدارستوطين التدريب من شأنه أن يتيح فرصا تدريبية أكبر للهيئة التعليمية واإلدارية و 
 ريب أكثر اندماجا مع منظومة العمل التربوي الميداني.، ويجعل التدالمدرسةإلى  المعلم

تمكين المعلمين من المهارات التي تجعلهم قادرين على اإلفادة من المستحدثات العلمية والتقنية كما أنه يعمل على 
 والنظريات والمعارف التربوية واإلدارية و التطويرية وتوظيفها في ممارساتهم التدريبية والتعليمية.

 : احل عملية التنمية المهنية مر 
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 عناصر التخطيط للتنمية المهنية :

 

 

 

 

 خطة التنمية المهنية للمعلمين : 

 الوقوف على مستويات المعلمين من خالل زيارتهم في الفصول .  •
 إعداد وتنفيذ جدول لتبادل الزيارات في الفصول بين أعضاء الهيئة التدريسية وتنفيذه.  •
 د المعلمين للدروس النموذجية، وحثهم على اإلبداع واالبتكار فيها . اإلشراف على إعدا •
 عقد حلقات النقاش وورش العمل، للرفع من كفاءة المعلم .  •
 تكثيف االجتماعات الفنية واإلدارية لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية التربوية .  •
 .  حث المعلمين على االشتراك في الدورات التدريبية حسب حاجة كل معلم •
الحث على حضور المعلمين للدروس التطبيقية التي تعقد داخل المدرسة وخارجها ؛ لتحقيق الخبرة المتكاملة  •

 بين المعلمين . 
 الحرص على تدريب المعلمين على أساليب األداء، وطرق التدريس، ومهارة استخدام التقنيات التربوية.  •
 المدرسة كمراجع للمعلمين .  توفير الكتب العلمية والتربوية الحديثة في مكتبة •
 تكثيف الزيارات للمعلم المستجد أو منخفض األداء .  •
 تدريب المعلمين على التنمية الذاتية بالقراءة واالطالع والبحث العلمي . •
حث المعلمين على االطالع على المواقع التربوية باإلنترنت، وما تم إنجازه من معلومات من المدارس  •

 األخرى .
رات المعلم في قراءة وتحليل التقارير والبيانات ونتائج طالبه وغيرها من مصادر المعلومات التي تنمية مها •

  .تعكس مؤشرات أداءه
 تدريب المعلمين على إدارة بعض االجتماعات لتنمية مهارة إدارة االجتماع لديهم .  •
 المتابعة والتقويم المستمر لتحقيق األهداف المرجوة من الخطة .  •
 جزات المعلمين  .تقويم من •
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امج التنمية المهنية باختالف الهدف المراد منها و مع تعدد األهداف تتعدد أنواع اإلنماءات تختلف بر 
  المهنية وبرامجها ومنها :

تكون لوجود جوانب من القصور لدى بعض المعلمين سواء من الناحية الشخصية أو  برامج العالج المهني:
 وية.الفنية أو اإلدارية أو الترب
  بهدف تعريفهم بمتطلبات العمل الجديد . للوظائف االشرافيةتعقد للمرشحين إلى  برامج الترقي المهني :

تعقد عادة بشكل دوري لتعريف المعلمين بالنظريات التربوية الحديثة والمعارف  برامج التجديد المهني :
 الجديدة في مجال تخصصهم في المجال التربوي والعلمي . 

تتمثل في المساعدة في تأهيل المعلم المستجد أو المعلمين الذين يحملون مؤهالت  تأهيل المهني:برامج ال
 .غير تربوية

أساليب متعددة لتحقيق أهدافه في التنمية المهنية للعاملين في الميدان التعليمي،  رئيس القسم الفعاليمارس 
ماعات العامة، وتبادل الزيارات بين المعلمين، ومن هذه األساليب الزيارة الفنية للمعلم في الفصل، واالجت

والدروس التطبيقية ،والورشة التربوية والندوات والمحاضرات، وحلقات المناقشة والدورات التدريبية،والتنمية 
الذاتية للمعلم المعتمدة على الجوانب العلمية كالكتب واالنترنت والتعلم عن بعد وتطوير الذات من خالل 

 . ة الحديثة الوسائط التقني

في التنمية المهنية  رئيس القسم ويوضح الشكل التالي مجموعة من األساليب التي قد يستخدمها 
 للمعلمين :
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كسابه مهارات جديدة وتالفي  . الزيارات الصفية :1 وتهدف إلى زيارة المعلم في الفصل ومساعدته على تنمية قدراته وا 
يتم توجيه المعلم للتغلب على بعض الملحوظات من أوجه قصور أو مشكالت على أوجه القصور، ومن خالل الزيارة 

أن يكون هناك تعاونا حتى يستفيد المعلم من خبرة رئيس القسم في تطوير العملية التعليمية واإلطالع على الجديد في 
 مجال التربية. 

 :لمعلم وهي وهناك ثالث مراحل الزمة لكي تحقق الزيارة أهدافها في النمو المهني ل
 مرحلة ما قبل الزيارة : -أ
 مراعاة تحديد نوع الزيارة.  ➢
 تحديد هدف الزيارة.   ➢
 دراسة مشكلة ما وسبل عالجها. ➢

 مرحلة الزيارة نفسها : -ب   
 مالحظة أسلوب أداء المعلم.  ➢
 حسن استخدام الوسائل والتقنيات التربوية.  ➢
 التنوع في أساليب التقويم.   ➢
 بالمتعلم.مالحظة عالقة المعلم   ➢
 التعرف على نتائج التعلم لدى المتعلمين.  ➢

 مرحلة ما بعد الزيارة : -ج 
 تسجيل الزيارة )اإليجابيات والملحوظات(.  ➢
 مناقشة المعلم. ➢
 وضع التقرير يتضمن نقاط القوة والضعف. ➢
 عقد اجتماع للمعلمين ذوي المشكالت المشتركة. ➢

لقسم وخاصة الذين يقومون بتدريس المنهج الدراسي ذاته لإلطالع تكون بين المعلمين داخل ا . تبادل الزيارات :2
على الطرق واألساليب التي يتبعونها في األداء، على أن تتم بعد الزيارة مناقشة اإليجابيات لتدعيمها والملحوظات 

 لتالفيها في جو تربوي يتسم بالمودة مما يحقق الخبرة المتكاملة بين المعلمين.
من إعداد وحضور الدروس النموذجية وورش العمل على مستوى  :ية وورش العمل . الدروس النموذج3

شراف رئيس القسم والتوجيه  المدرسة أو على مستوى مدارس المنطقة التعليمية ألنها تتميز بالدقة في اإلعداد وا 
ي التقنيات التربوية عليها وحسن صياغة األهداف السلوكية واالبتكار في أسلوب األداء وطرائق التدريس واإلبداع ف

 والوسائل التعليمية والتنوع في أساليب التقويم.
تفيد بشكل كبير في برامج التنمية المهنية للمعلمين، حيث تتيح الفرص  . الحلقات النقاشية وورش العمل :4

تكار واإلبداع للمشاركين لتبادل اآلراء واألفكار للوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة منها، كما توفر الفرصة لالب
 عن طريق المناقشة المتميزة التي يطرحها المشاركون.
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رئيس القسم المبدع هو الذي يكثف االجتماعات الفنية واإلدارية للمعلمين  . االجتماعات الفنية واإلدارية :5
تربوية، كما يمكن أن يخلق جوًا تربويًا في بعض المشكالت الميدانية للخروج لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية ال

 بالحلول الناجحة لها.
 
ترفع الدورات التدريبية الكفاءة المهنية للمعلمين، ألنها تسهم في تطور أسلوب األداء أو  . الدورات التدريبية :6

 تنوعه، واإلبداع في استخدام التقنيات، والوسائل التعليمية.
 
تحقق التنمية الذاتية للمعلم لتطوير نفسه بالقراءة واالستعانة بالمكتبة كمرجع أساسي للتنمية  . التنمية الذاتية :7

 المهنية، والحرص على االطالع على أحدث النظريات التربوية الحديثة لتنمية الجانب الشخصي لدى المعلم.
 
خاصة بالعملية التربوية والتعليمية باإلنترنت، كما يمكن أن يقوم المعلم الناجح يطلع على المواقع ال . اإلنترنت :8

كل معلم بإعداد موقع على اإلنترنت يشترك فيه كل قسم من أقسام المدرسة بوضع ما تم إنجازه من أعمال أو 
 .معلومات تفيد في العملية التعليمية لتطلع عليه المدارس األخرى فتعم الفائدة على جميع المعلمين

 
يقوم على أساس تقسيم الموقف التعليمي على مواقف تدريبية صغيرة مدة كل  سلوب التدريس المصغر :. أ9

منها ال تقل عن خمس دقائق بوجود زمالء للمعلم يمثلون المتعلمين، مع استخدام كاميرات الفيديو لتسجيل العملية 
هذا الموقف التعليمي الصغير أخطاءه  التعليمية، حتى يمكن عرضها بعد ذلك ليعرف المعلم الذي يقوم بتدريس

 وُيعّدل من سلوكه ويمكن أن يتم ذلك خالل االجتماعات الفنية .
 

 معوقات التنمية المهنية : ● 
 التغلب على المعوقات وهي : على رئيس القسم ويجب 

 ضعف مستوى برامج التنمية المهنية. -1
 الخوف من التغيير ومعارضته. -2
 برامج التنمية المهنيةقلة المعلومات عن  -3
 . غياب الرؤية المستقبلية  -5
 عدم الرغبة في العمل الجماعي. -6
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 أساليب االرتقاء بأداء معلم متدني :
 بتدني األداء ؟ داوأل : ما المقصو 

 تدنى األداء يعني أن المعلم لم يحقق وفق المقياس المعد لتقويم أداءه الحد األدنى 

 األداء ؟ ثانيا : ما هي أسباب تدني

ساس الذي من شأنه أن يوضح إن كان ذلك يعود إلى األإن معرفة أسباب تدني أداء المعلم عن الحد المقبول هي  
 المعلم و أساليب إعداده  أو تأهيله أو تدريبه أو أن كان هناك متغيرات أخرى .

 لعالجية المناسبة اثالثًا : اتخاذ اإلجراءات 

د اإلجراءات المناسبة لمعالجة القصور في أداء المعلم وعدم تحقيقه للحد المقبول  من مهام رئيس لقسم أن يحد    
 من خالل معرفته بكافة السلبيات في األداء وأسبابها والتي قد ترجع إلى :

 عدم معرفة المعلم بي : .1
 الحد المقبول ألدائه •
 كيفية أداء بعض جزيئات مهام في التدريس. •

 نامج عالج متدني األداءاألدوات المستخدمة لتنفيذ بر   

 تعددت طرق األدوات المستخدمة لعالج تدني األداء منها :    

 بطاقة التقييم الذاتي -الئحة التدقيق  - بطاقة المشاهدة الصفية

 سجل التنمية المهنية للمعلمين ويضم  :توثق جميع أعمال رئيس القسم للتنمية المهنية للمعلمين في 
 التي نفذها القسمرش العمل لنماذج الدروس وو * جدول 
 جدول للدروس الريادية التي ينفذها المعلمين  *

 جدول للورش والحلقات النقاشية التي يقدمها رئيس القسم للمعلمين أو التي يقدمها المعلمين أنفسهم. *
 * استخدام طرائق تدريس الحديثة .

 * تبادل الزيارات للمعلمين داخل المدرسة أو خارج المدرسة .
 طرق متابعة المعلمين وخاصة المستجد ومحدود األداء . *
 وسائل تشجيع وتحفيز المعلمين وخاصة المتميزين . *

العملية التعليمية، فمتى ما أحسن إعداده وتأهيله وتطويره المستمر  يعتبر المعلم هو حجر الزاوية في   ●
هيل للمعلمين على رفع كفاياتهم وبالتالي تنعكس حيث يساعد النمو والتدريب والتأ هتفستتحسن كفاءة التعليم وجود

 تلك الكفاية على المستوى التحصيلي للطالب.
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 المقدمة :    

يعد التدريب مصدراً مهماً من مصادر إعداد الكوادر البشرية وتطوير كفاياتهم وتطوير أداء العمل وتتعدد مفاهيم 

ر فيعرف التدريب بأنه " الجهود المنظمة والمخططة لتطوير التدريب وتتنوع الال أن مضامينها تتشابه الى حد كبي

معارف وخبرات واتجاهات المتدربين وذلك يجعلهم أكثر فاعلية في أداء مهامهم كما يعرف التدريب " بأنه عملية 

 ديناميكية تستهدف احداث تغييرات في معلومات وخبرات واتجاهات المتدربين بغية تمكينهم من استغالل امكاناتهم

 وطاقاتهم الكامنة بما يساعد على رفع كفاياتهم في ممارسة أعمالهم بطريقة منتظمة وبإنتاجية عالية "  

 

 االحتياجات التدريبية :

هي مجموعة من المهارات والمعارف واالتجاهات المحددة التي يحتاجها المعلم وذلك من أجل القيام بأداء المهام 

 الية وكفاءة.المطلوبة منه على الوجه األكمل بفع

 من الذي يحدد االحتياجات التدريبية للمعلمين؟ 

 رئيس القسم بالتعاون مع التوجيه الفني

 

 أسس التدريب:

 أن يؤسس التدريب على اطار أو نموذج نظري يستمد مبادئه من الحقائق التجريبية-1

 ان تكون أهداف البرنامج التدريبي واضحة وواقعية-2

 تدريبية حقيقية للمعلمينأن يلبي التدريب حاجات -3

 أن تتسم عملية التدريب باالستمرارية-4

 أن يرتبط التدريب بالسياسات التربوية والنظام التعليمي وسياسية المدرسة-5

 

 التدريبية : البرامج إعداد مراحل
 المرحلة األولى : جمع وتحليل المعلومات  
 تفي سليمة خطة إعداد من تمكنه التي البيانات من مجموعة بجمع التدريب خطة إعداد عند رئيس القسم يقوم 

  المدرسة. إمكانيات و ظروف مع تتناسب و المعلمين باحتياجات
 : تصميم البرامج التدريبيةالثانيةالمرحلة   

 و تتضمن عملية تصميم البرامج التدريبية عدة عناصر أهمها: 
 * تحديد موضوعات التدريب. 
 ...( ورش عمل، حلقات نقاشية أسلوب المحاضرات،  * تحديد أساليب التدريب ) مثل

 * تجهيز المعدات و المستلزمات التدريبية ) كوسائل اإليضاح السمعية و البصرية...(.
 
  

 البرامج التدريبية
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 : تنفيذ البرامج التدريبية الثالثةالمرحلة 
 و تشتمل هذه المرحلة على : 
 مج و الموضوعات. * إعداد الجدول الزمني للبرامج و تنسيق التتابع الزمني للبرا 

   إعداد مكان التدريب و * تجهيز
 

 ::  تقييم البرامج التدريبيةالرابعةالمرحلة 
فعالية التدريب ال تتحقق من خالل التخطيط فقط، و إنما تعتمد أيضا على دقة التنفيذ، و من ثمة ال بد من  مدى

ية للتقييم هي أنه يكمل دائرة التدريب كما أن به .إن النظرة األكثر عمومشكل عام ب  القيام بتقييم النشاط التدريبي
       لية :                          مفتاح التحكم في الجودة لدائرة التدريب عن طريق توفير التغذية الراجعة للجوانب التا

             مدى فعالية الطرق المستخدمة في التدريب                                                    * 
  مدى تحقق األهداف المبتغاة من التدريب                                                                       *

 *   مدى تحقق أهداف تحديد االحتياجات التدريبية
 
 

 عن طريق معرفة : ييمتتم عملية التق
 *  رد فعل المشاركين في البرامج التدريبية

 ذي بلغ وتحققت به عملية التعلم* المدى ال
 * التغيرات في السلوك واالتجاهات للمعلمين
 * النتائج النهائية التي تم الحصول عليها 

 وتعتبر االستبانة من وسائل تقييم البرامج التدريبية التي يسهل وصولها الى عدد كبير من األفراد في أقصر وقت.
 

 ريبي:وفيما يلي نموذج استبانة تقييم برنامج تد
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 صفات رئيس القسم كمدرب: 
 االنصات الجيد * 

 * توصيل المعلومة بصورة واضحة 
 * االتصال اللفظي الفعال  

 * االتصال الغير اللفظي الفعال  
 * المشاركة . وزن األمور. االنفعال المتوازن . البساطة في األداء 

 * الثقة بالنفس. الواقعية . االبتكار . التلقائية  
 واجب توفرها في رئيس القسم كمدربهارات الالم
مهارة تصميم البرامج التدريبية والتعليمية*    

 *  مهارة فن اإللقاء 
 *  مهارة فن طرح األسئلة 

 بالتدريب.  ااالتصال وعالقتهمهارة 
 االتصال: مفهوم 

فهمهما بشكل صحيح يعرف االتصال بأنه نقل رسالة من شخص )المرسل( إلى شخص آخر )المستقبل( بحيث يتم 
 من قبل المستقبل. 

 االتصال في التدريب: 
بناًء على تعريف االتصال فإنه يمكننا أن ُنعرف التدريب بأنه نقل محتوى تدريبي أو مهارة تدريبية من شخص 

)المدرب( إلى شخص/ أشخاص آخرين )متدربين( بحيث يتم فهم محتوى أو اكتساب المهارة بشكل صحيح من قبل 
 ين. المتدرب

 : مكونات دائرة االتصال الثمانية وربطها بالتدريب   
 الهدف: -1

من الضروري أن يكون الهدف من االتصال في التدريب معروفًا قبل البدء فيه، وبشكل عام فإن هدف التدريب يجب 
 أن يكون: 

o  .محددًا 
o .ُمصاغًا بأسلوب واضح 
o .يتناسب مع قدرات المدرب 
o يتناسب مع احتياجات المتدرب. 
o .يمكن تحقيقه في اإلطار العام للتدريب 
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 الُمرسل )المدرب(: -2

هو الذي يقوم بنقل الرسالة )المحتوى التدريبي( من خالل قناة اتصال )أساليب التدريب( إلى المتلقين )المتدربين(. 
 ويعتبر المدرب محور عملية االتصال التدريبي.

 الرسالة )المحتوى التدريبي(: -3

دها ومراجعتها مسبقًا قبل عرضها على المتدربين، ويجب أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق يجب أن يتم إعدا
بواسطة المتدرب؛ ولذلك يجب مراعاة اختيار المعينات التدريبية وأساليب التدريب المناسبة لتوصيل المحتوى أو 

 المهارة للمتدربين بصورة بسيطة وسهلة.

 (:قناة االتصال )أسلوب التدريب -4

عبارة عن األداة/ المعينات التدريبية أو أساليب التدريب التي تّم استخدامها من قبل المدرب في توصيل المحتوى 
التدريبي أو المهارة للمتدربين، ويجب على المدرب أن يراعي الفروق الفردية بين المتدربين وذلك عند اختياره قناة 

 ية في توصيل المحتوى التدريبي أو المهارة المحددة.االتصال/ أساليب التدريب/ والمعينات التدريب

 المتلقين )المتدربين(: -5

ظهار ما  هم األفراد الذين يتلقون المحتوى التدريبي أو المهارة أو االتجاه المحدد والذين ُيتوقع منهم استيعاب ذلك وا 
 يدّل على الفهم )التغذية الراجحة( ثّم تطبيق ما يتم التدريب عليه.

 ة:عذية الراجالتغ -6

 وهي ما يصدر عن المتلقي )المتدرب( والذي يفيد بأنه تلقى المحتوى التدريبي واستوعبه تمامًا.

 االستجابة: -7

 هي ما سيقوم المتدرب بأدائه من مهام/ مهارات/ أعمال/ اتجاهات نتيجة لما اكتسبه من خالل التدريب.

 بيئة االتصال )بيئة التدريب(: -8

المحيطة بالمكان واألفراد المرتبطين بالتدريب من تجهيزات القاعة، األجهزة والمعدات، حالة الجو، وهي كل المؤثرات 
 . الخدمات، والتسهيالت المتوفرة
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 أنواع االتصال: وهما نوعان لفظي وغير لفظي 

 )أ( االتصال اللفظي: 

من فم المرسل إلى أذن المستقبل.  هو االتصال الذي يتم عبر الكلمات واأللفاظ، بحيث يتم نقل الرسالة الصوتية
االتصال اللفظي له مدة واسع من المدلوالت، حيث تلعب اللغة المستخدمة ودرجة الصوت ومخارج األلفاظ دورًا كبيرًا 

 في إضافة معاني أخرى للرسالة. 

توصيل القيم في الواقع ال تظهر فواصل بين نوعي االتصال، إذ أنهما يستخدمان معًا لدعم كل منهما اآلخر في 
واألحاسيس، إال أنه عادًة يتم التركيز على االتصال اللفظي وهذا األمر قد يؤدي إلى عدم فاعلية وكفاءة االتصال 

 عند حدوث أي نوع من التوافق أو التعارض بين االتصال اللفظي وغير اللفظي. 

 ( مقومات أساسية هي: 4ولالتصال اللفظي )

o  .وضوح الصوت 
o .التكرار 
o ة والتشجيع والتجاوب.المجامل 
o  .التغذية الراجحة 

 )ب( االتصال غير اللفظي: 

 هو االتصال الذي ال تستخدم فيه األلفاظ أو الكلمات، ويتم نقل الرسالة غير اللفظية عبر نوعين من االتصال هما: 

 لغة الجسد: مثل: 

o  .تعبيرات الوجه 
o .حركة العينين والحاجبين 
o .اتجاه وطريقة النظر 
o اليدين والكفين. حركة ووضع 
o .حركة ووضع الرأس 
o .حركة ووضع األرجل 
o .حركة ووضع الشفاه والفم واللسان 
o وضع الجسم   
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 ولالتصال غير اللفظي خمسة مقومات هي: 

o  .تواصل العينين 
o .االبتسام 
o .إظهار االهتمام 
o .االسترخاء 
o .التجاوب 

 مميزات االتصال الفّعال: 

o  .تقوية العالقات 
o ة والتعاون.يساعد في لبناء الثق 
o  .بساعد على إزالة اللبس وسوء الفهم ويقلل المشاكل والخالفات 

 معوقات االتصال: 

o  .االضطراب والسرعة في العرض 
o .عدم االهتمام بردود فعل اآلخرين 
o .التعالي والفوقية 
o .التناقض بين االتصالين اللفظي وغير اللفظي 
o .التقديم الخاطئ 
o الشرود وعدم االنتباه 

 

 

 د ميشيل عبدالمسيح عود. –أ.د خيري عبدهللا سليم  –لنفسية واالجتماعية والنمو المهني للمعلمين *األسس ا
د. عبدالقادر حسن العداقي. –*فن التدريب وتدريب المدربين    

د. حسن أحمد الطعاني. -*التدريب مفهومه وفعالياته   
 .ف الفضالةد فهد يوس  -*التدريب أثناء الخدمة ودوره في التنمية البشرية   
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 غايات وأهداف تدريس العلوم
 لدافع لكل جديد وحديث في الميدانالعملية التعليمية التعلمية كان وال يزال، اتحقيق المستويات العليا في إن 

جهة تحديات على موا امن أجل تخريج جيل من المتعلمين قادر و المختلفة. ذلك  متعلمينفي مراحل دراسة الالتربوي 
القرن الواحد والعشرين. حيث إن التحديات الجديدة تتطلب من القائمين على العملية التعليمية أن يتمكنوا من تحقيق 

 واضعي السياسات التربوية،أهداف وغايات التدريس بشكل عام ومنها غايات وأهداف تدريس العلوم، وهو محل اهتمام 
لم على اكتساب المعرفة العلمية المناسبة، والتفكير العلمي وتنميته، واكتساب بالنسبة للمتعلم، ومنها مساعدة المتع

عمليات العلم )األساسية والمتكاملة(، واكتساب المهارات العلمية المناسبة، واكتساب االتجاهات العلمية وتنميتها، 
لحصول على الحقائق والمفاهيم هذه الغايات تمكن المتعلم من ا (.2013)زيتون، واكتساب الميول العلمية وتنميتها 

العلمية واكتساب المهارات المناسبة للقيام باألنشطة التربوية المصاحبة للعملية التعلمية وتنمية االتجاهات المرغوبة 
بشكل ذاتي يستمر مع المتعلم في جميع مراحل حياته. وعن طريق تحقيق تلك الغايات، سوف يتمكن المتعلم من 

يعة من حوله في جميع مناحي الحياة والتي تحتاج منه البحث عن المعرفة بشكل ذاتي، بالكفاءة مواكبة التغيرات السر 
طرق التدريس التي تسير في و في التدريس  مناسبةال لمناهجوالدقة المطلوبة. لذلك فإنه أصبح من الضروري دراسة ا

 جهة تحديات القرن الواحد والعشرين،نفس هذا االتجاه وهو االتجاه نحو تخريج جيل من المتعلمين قادر على موا

وتتطلب تلك التحديات، كذلك من المعلم أن يكون مرشدًا، موجهًا للمتعلم وميسرًا للعملية التعليمية، وأن ال يقتصر دوره 
على التلقين كما هو واقع الحال في الوقت الحاضر العديد من الطرائق التدريسية. والتعليم الجيد يساعد المتعلم على 

 (.2012)الحيلة، تعلم وليس من خالل التلقين المباشر ال
، والمبنية على الفلسفة فاعليةوجاء البحث المستفيض والكبير في الميدان التربوي عن طرق التدريس األكثر 

ى التربوية التي تركز على المتعلم وجعله محور للعملية التربوي، كردة فعل للطرائق االعتيادية التي تعتمد على المحتو 
 على جوانب مختلفة مهمة  والتي تؤكدوتمارس التلقين كطريقة للتدريس أو تلك التي تتبنى المنحى السلوكي في التعليم 

هملت جوانب مهمة كثير أخرى وهي، المتعلم واهتماماته وحاجاته الشخصية، أ  في العملية التعليمية التعلمية، لكنها
 والنفسية، واالجتماعية. 

ركز على أهمية المحتوى  ، حيثالمنحى الذي يعتمد على التركيز على المحتوى يادية ومن الطرائق االعت
كمعرفة متراكمة ناتجة عن الجهود البشرية لألجيال المتتابعة، لذلك كرس هذا المنهج العمل على نقل المعرفة كما 

 المعلومة للمتعلم، الذي يتوقع منه كملقن، يقوم بنقل  ،هي، ويمثل المعلم، وهو محور العملية التعليمية في هذا المنحى
حفظ تلك المعرفة واسترجاعها عند السؤال عنها. والمنحى السلوكي من الناحية األخرى، ولعله األكثر حداثة من 
المنحى السابق، يركز على سلوك متوقع يقوم به المتعلم يرغب به واضعي المناهج، دون االهتمام بالسلوك الذي 

  .تسابهيرغب المتعلم نفسه باك
  

 نظرة في منهج الكفايات  
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وقد سعت األمم المختلفة، بجهود حثيثة ومتواصلة، لتدارك وتصحيح هذا المسار االعتيادي في التدريس، 
حيث حاولت تبني األفكار المنطلقة من الدراسات المستفيضة، التي تقدم الحلول المناسبة لتطوير العملية التعليمية 

هذا التوجه قاصرا على الواقع التربوي المحلي ولكنه كان شاماًل  التعلمية واالرتقاء بها في جميع جوانبها. ولم يكن
وعلى جميع المستويات المحلية، العربية، العالمية.  تلك الدراسات التي تبحث في الواقع التربوي وتسعى لمعرفة سبب 

متغيرات المتسارعة من الخلل في األداء التربوي وتدني مستوى المخرجات التعليمية وعدم قدرة المتعلمين على مواكبة ال
 .حولهم خصوصًا فيما تتطلبه مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين

ويوجد العديد من التوجهات لتحديد الواقع التربوي واقتراح الحلول للمشاكل التربوية. ولتوضيح تلك التوجهات،  
ي تم اقتراحها من قبل العاملين في المجال يتم الحديث بداية عن التوجه العالمي في تحديد الواقع التربوي والحلول الت

 التربوي لحل المشكلة التعليمية. هناك العديد من الدراسات التي أجراها المهتمون بالحقل التربوي، منها دراسة براون 
(Brown, 2009) حيث أوضح بأن ظهور نموذج اإلصالح التربوي في التعليم المبني على المعايير في الواليات ،

ضرورة اإلصالح التربوي" في عام  ،ألمريكية كان عقب ظهور التقرير الذي يحمل عنوان "األمة في خطرالمتحدة ا
، National Commission On Excellence in Education الصادر عن اللجنة الوطنية حول التميز في التعليم 1983

في اتجاه تطوير المواهب إلى حدها  حيث ذكر التقرير في عدة مواقع منه بأن األهداف التعلمية يجب أن تكون 
على العمل، واستخدام الحد  المتعلمينونساعد  المتعلميناألقصى. وتحقيق هذا الهدف يحتاج منا إلى أن نتوقع من 

  .األقصى من إمكانياتهم
، بأن النجاح في المجتمع االقتصادي (Nairova and Burger, 2008) وفي هذا السياق أوضح نايروفا وبيرجر 

لعالمي الحديث والنجاح في الحصول على المهن والوظائف المبنية على المعرفة، يعتمد على ما يتلقاه المتعلم في ا
 -تعليم. وقد ظهرت في الواليات المتحدة حركة تربوية تركز على منحى العلمالمجاالت التقنيات والعلوم في 

وذلك في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات   Science–Technology – Society (STS) المجتمع -لوجيا و التكن
( بأن هذه الحركة ظهرت نتيجة للتفاعل بين 2013وقد أوضح زيتون ).  (Aikenhead, 2003)من القرن العشرين

 حاجات المتعلم والعلم والمجتمع. وهي حركة في التدريس تسمح للمتعلم بأن يبحث، يستقصي، يحلل، يطبق المفاهيم 
علمية على قضاياه ومشاكله الحقيقية. وحتى يتحقق التطبيق الفعال لهذا المنحى، البد من إعادة التفكير والعمليات ال

 .في بناء وتنظيم البرامج التربوية وتعديل األهداف والغايات المتوقعة لتدريس العلوم
تي تخدم التطوير وقد تعددت جهود الباحثين في المجال التربوي من أجل إيجاد ووضع النظريات األحدث وال 

المناسب في العملية التعليمية التعلمية خالل القرن السابق. حيث تطورت النظريات المتعلقة بعملية التعليم والتعلم منذ 
وكل نظرية  ،التطور في عمليات وضع النظرياتفي تدرج وقد كان هناك مطلع القرن السابق حتى وقتنا الحاضر. 

. وأن التطور في في وقتها وحينها عملية التعليم والتعلم من وجهة نظر واضعيهاحملت فكرًا أحدث وأكثر مالءمة ل
 النظريات قد تم بشكل متتابع خالل القرن العشرين وحتى وقتنا الحالي بشكل يخدم العملية التعليمية التعلمية من وجهة 

يبية والسلوكية وصواًل إلى النظرية نظر واضعي هذه النظريات. حيث تم التطور من النظرية االعتيادية مرورًا بالتجر 
البنائية.  والبنائية في التعليم هي النظرية التي جاءت كردة فعل لتركيز التدريس بطرقه االعتيادية على الحفظ 
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لكي يصبح قادرًا على أن يبني  المتعلمللمعلومة دون التأكد من فهم معناها أو التفكير فيها، ونادت بأنه يجب أن نعد 
 .(Posner, 2004) به للمعرفة بناء على معرفته السابقة ويستخدم تلك المعرفة الجديدة بشكل وظيفي اً صتصورًا خا
في الفترة السابقة هو المنهاج المبني على فرضيات النظرية السلوكية والتي  اً سائدالذي كان منهاج الولعل  

لمون والتي تهدف إلى تحقيق األهداف العامة تعرف المنهج على أنه "جميع الخبرات التعليمية التي يكتسبها المتع
واألهداف الخاصة، ويتم تخطيطها وبناؤها باالعتماد على النظرية واألبحاث والمشاركة أو الممارسات المهنية في 

 متعلمينكذلك على أنه " كل ما يتعلمه ال يعرف والمنهج من وجهة نظر السلوكية (.Tyler, 1957الماضي والحاضر)
"     لنظرية هوا. والمحتوى من وجه نظر هذه (Taba, 1962)قبل المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية  خطط له منمو 

مثل حقائق والمفاهيم  –مهارات وصيغ تترجم في النهاية على شكل سلوكيات أما بقية المفاهيم التي يحتويها المنهاج 
 (Posner, 2004)م السلوكيات. لتعلم وتعلي ن تترجم على شكل سلوكيات أو تستخدمإما أ -األخرى 

يكون قادرًا على  ،على أنماط وأشكال سلوكية متوقع من المتعلم هو من العرض السابق يتضح بأن التركيز
التعليم المتكافئ لجميع أن يحققها في نهاية العملية التعليمية. وهذه األهداف السلوكية تضمن إلى حد ما نوع من 

لعلمي إلى األجيال المتعاقبة، ولكن، هل يتوقع أن يظهر هذا النوع من المناهج حقق نقل المحتوى االمتعلمين وت
اإلبداعات والمواهب األدبية واالجتماعية والفنية والعلمية الكامنة عند المتعلمين؟ وهل توضح تلك النظرية منطقية 

أن " المعرفة عبارة عن بناء منظم من التعلم بالنسبة للمتعلم؟ هذه األسئلة أجابت عنها النظرية البنائية في تقريرها ب
)سعادة . "الحقائق والمفاهيم التي يكتشفها اإلنسان ويجمعها ويصنفها وينظمها في بناءات فكرية جديدة خاصة به

براهيم،   (.2011وا 
من أن يستخدموا هذه المعارف الجديدة في أنشطة ذات معنى تحتاج إلى صنع  متعلمينالبد للفإنه وهكذا 

وقد اهتمت البنائية بعقل الفرد وكيفية حدوث التعلم من األحكام ويصل إلى حل المشكالت.  اصدر من خاللهالقرار، ي
نى المعرفية وتطورها خالل البحوث التي ربطت بين تشريح الدماغ ونظريات جانبي الدماغ. وركزت كذلك على البُ 

إلى مراحل متعددة. فالتعلم  ،ة العقلية والنمو المعرفيفي أبحاثه حول األبني ،خالل مراحل نمو الفرد التي قسمها بياجيه
من وجهة نظر البنائية يحدث نتيجة لبناء عقلي جديد، عن طريق تنظيم ومواءمة المعلومات الجديدة مع تلك 
الموجودة سابقا في عقل المتعلم. وتركز عملية التعلم من منظور البنائي على التفكير، الفهم، االستدالل، وتطبيق 

عرفة. كل ذلك يتم ذاتيا من خالل عمليات عقلية خاصة به، إذا فهي تختلف باختالف األشخاص وخبراتهم الم
 .(2007)زيتون، 
الحقائق العلمية ليس بقدر  متعلمينوقد أكد بعض التربويين الباحثين في مجال تدريس العلوم أن "تدريس ال 

 (young, 1995يونغ  ،المعرفة بذاتهم نوا من الحصول علىأهمية تنمية مهارات اكتساب العلم لديهم وذلك حتى يتمك
أي أن اكتساب المعرفة من قبل المتعلم باستخدام المهارات المناسبة  (.Mei et al., 2007المشيار إلييه فيي مي وآخيرون 

 ية سوف يمكن المتعلم من التعلم بشكل الذاتي يرسخ المعلومة في ذهنه. وهذا يحقق التعليم الذي يحمل أهم
للمتعلم حيث أنه شارك بشكل فعال في العملية التعلمية. وهذا يحقق المبادئ التي تنادي بها النظرية البنائية في 

 التعليم وهي أن يكون المتعلم محور العملية التعليمية ويكون التعلم ذو معنى خاص للمتعلم.
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 ,(Scientific Thinking) كير العلميومن مقاصد تدريس العلوم وغاياته المهمة كذلك اكتساب مهارات التف 
فهذه المهارات سوف تسهم في مشاركة المتعلم في العملية التعلمية. وبذلك يصبح التعلم أكثر أهمية ومتعة لدى 

طريق خطوات محددة، هو ذلك الشكل  لهالتفكير العلمي و  لى رسوخ المفهوم في ذهن المتعلم.المتعلم مما يساعد ع
 .(2013ي يهدف إلى فهم الظواهر وتفسيرها، ومعرفة ما هو أساسي وجوهري فيها )زيتون، الذ من أشكال التفكير

 :( هي1988، كما أشار إليها حسن )(Scientific Thinking Skills) ومهارات التفكير العلمي
   - (Definition of the problem) تحديد المشكلة  -
  – (formulating Hypothesis) اختيار الفروض -
   - (testing) ر صحة الفروضاختبا -
  - -(explaination) التفسير -
 . (Generalyzation)  التعميم -

وهكذا يتضح من مهارات التفكير العلمي بأنها مهارات ضرورية للمتعلم من أجل أن يحدد الطريقة المنطقية 
لك الخطوات وهذا والصحيحة في الحصول على المعلومة ويكون قد شارك وبشكل فعلي في الحصول عليها وفق ت

 سوف يسهم 
في ترسيخ المعلومة لدى المتعلم، وهو كذلك ينطلق من مبادئ النظرية البنائية في التعليم. فالمتعلم مشارك فعال 

 .بشكل ذاتي المتعلميختبرها  ةويعمل وفق خطوات محدد
ات التعليمية في ضوء ما سبق، يالحظ بأن الواقع التربوي يؤكد على أنه من أجل الوصول إلى المخرج

األكثر توافقا مع متطلبات التعليم الفعال والناجح والمخرجات المرغوبة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، فإن 
 تدريسية حديثة مبنية على فرضيات النظرية البنائية في تدريس العلوم، والتي تؤكد على  مناهجهناك حاجة إلى تبني 

، قد تكون األكثر مناسبة واستراتيجيات التعلم في التدريس مناهجالتعلمية.  فتلك ال مشاركة المتعلم كمحور للعملية
 .لتحقيق التطور المنشود في العملية التعلمية في مجال العلوم

 استراتيجيات التعلم
حقيق أهداف وغايات تعددت الدراسات لتقصي أثر طرق التدريس الحديثة المبنية على النظرية البنائية، في ت  

الدراسات التي أجريت حول الطرائق الحديث والمبنية على المنحى البنائي في  من تلك الدراسات،، دريس العلومت
 ( كاستراتيجية التعلم المتمركز حول حل المشكلة2007التدريس مثل استراتيجيات التعلم التي ذكرها مازن )

Problem Cenetered Learningودورة التعلم ، Learning Cycleستراتيجية التدريس بطريق الشكل، وا 
(V)Vee Maping Teaching   والتعلم لإلتقان ،Mastery Learning والتعلم النشط ،Active Learning 

  .على المنحى البنائي في التدريسوهناك العديد من االستراتيجيات والطرائق األخرى الحديثة المبنية .
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 :Active Learning النشط  التعلموفي ما يلي شرح مبسط الستراتيجية 
 : أواًل: التعريف -
هو عملية احتواء ديناميكي للمتعلمين في المواقف التعليمية التي تتطلب منهم الحركة والمشاركة الفاعلة بتوجيه "

شراف من المعلم"  اتجاه فلسفي يقوم على نقل بؤرة االهتمام في على أنه " (2015عطية ) . ويعرفه (Martha, 2001)وا 
يكون محور النشط في تعلم المادة ولعلم ودورة لم ودوره في تلقين المادة، إلى المتعملية التعليمية التعلمية من المعال

العملية التعليمية، وجعل التعلم مرتبطًا بحياة المتعلم واحتياجاته واهتماماته معتمدًا على استعداداته وقدراته وتفاعله مع 
 منزلية أو االجتماعية من عناصر ومعطيات".كل ما في البيئة المدرسية أو ال

 ثانيًا طرق تدريسية يمارس فيها التعلم النشط: -
  -لتعلم المفاهيم Frayer Model نموذج فراير  -فكر زاوج شارك  -الخرائط المعرفية  -* العصف الذهن 

 - تناقشة متعددة االتجاهاالم -سرد القصص  -إعط النص عنوانًا  -بطاقة الخروج  -شارك قارن - الجدول الذاتي 
وهناك طرق أخرى كثير يمارس فيها التعلم  .طريقة جيسكو -الكرسي الساخن  -األلعاب  –المحاضرة المعدلة 

 النشط.
  ثالثًا دور المعلم: -

المدير والمنظم و  متعلمينهو ميسر وموجه ومصمم العلمية التعليمية والمنظم لبيئة التعلم والمشرف على أداء ال
 المسؤول عن الضبط وسير العمل بسالسة.و يات التفاعل بين المتعلمين لعمل
 :  المتعلمرابعًا دور  -

عن المصادر، يستنتج ويلخص ويكتب الملخصات، يشارك بشكل فعال في أنشطة التعلم،  يطرح األسئلة، يبحث
 ويتحقق منها تجريبيًا. يجري التجارب ويكتشف ويحل المشكالت التي تواجهه، يتعاون مع أقرانه، يفرض الفروض

إلى  : يهدف إلى تقويم مستمر يتم قبل التدريس وفي أثنائه وبعد االنتهاء منه. ويهدففي التعلم النشط التقييم -
 اإلنجاز ومستوى الفاعلية وتقرير مستوى جودة التعلم.مستوى  معرفة

 المنهج المستند إلى الكفايات والمعايير
إلى المخرجات التعليمية األكثر توافقا مع  يؤكد على أنه من أجل الوصول أن الواقع التربوي حظ من المال 

متطلبات التعليم الفعال والناجح والمخرجات المرغوبة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، فإن هناك حاجة إلى 
تؤكد على مشاركة المتعلم في تدريس العلوم، والتي ية على فرضيات النظرية البنائية حديثة مبنتدريسية  مناهجتبني 

وهكذا جاء منهج الكفايات استجابة لمتطلبات الواقع التربوي وتطويره. فيوضح فيليب بيرنو . كمحور للعملية التعلمية
(Perrenoud, 1999)   ( 2013دمشق،  -الورشة الوطنية لمتطلبات المناهجالمشار إلية في،)  بأنها القدرة "الكفايات تحدد أن

معلومات وقدرات( لمواجهة طائفة )أو مجموعة منسجمة( من و موعة من الموارد المعرفية )معارف على توظيف مج
الوضعيات بحذق وفعالية". وعرفها كذلك على أنها: " قدرة على العمل بفعالية إزاء طائفة من الوضعيات نتوصل إلى 

رة على توظيفها بدراية، في مدة زمنية ضبطها أو السيطرة عليها ألننا نمتلك في آن معا المعارف الضرورية والقد
  مناسبة، بهدف التعرف إلى مشكالت حقيقية وحلها".
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 وجاء التعريف المعتمد في وزارة التربية الكويتية حول منهج الكفايات كما يأتي: 
جل "منظومة من المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم التي تتطور من خالل التعلم، والتي يمكن إعدادها من أ

 التعرف على المشاكل وحلها في مجال معين أو في مجاالت متداخلة في مجموعة متنوعة من السياقات".
 ، إلى ثالثة أنواع:( 2014وثيقة المنهج والمعايير الوطنية لمادة العلوم )-وزارة التربية الكويتية تم تصنيف الكفايات حسب قد و 

 الكفايات األساسية: أواًل: 
 لى أنها:تعرف بشكل شامل ع

 نظم متكاملة من المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات والمعتقدات، والسمات الشخصية/االجتماعية التي           
 يحتاج جميع األفراد اكتسابها لتحقيق مصالحهم الشخصية والتطوير واالندماج والتوظيف.      

 وتعرف نفسيا واجتماعًا على أنها: 
(. وهي متداخلة ومتبادلة 12ية المتوقع أن ينجزها المتعلمين في نهاية دراستهم )الصف المخرجات التعليم"     

ية في المناهج )غير محددة بمادة دراسة معينة( وقابلة للتحويل ومتعددة الوظائف. وتساهم جميع المواد الدراس
 تطويرها"

 والكفايات األساسية هي كما يأتي:
 .خالقيةكفايات الدين اإلسالمي والكفايات األ -
 .كفايات التوصل باللغة العربية -
 كفايات التواصلية والثقافية والمتداخلة ثقافيا المتعلقة باللغة اإلنجليزية والثقافات واللغات األجنبية األخرى  -
 الكفايات االجتماعية والمدنية )أي الكفايات المتعلقة بالهوية والقيم واإلجراءات االجتماعية والمدنية( -
 اضية ) المتعلقة بالرباضيات(الكفايات الري -
 الكفايات العلمية والتكنلوجية والرقمية -
 كفايات التطور الشخصي وتعلم كيفية التعلم -
 كفايات الحياة والعمل، وريادة األعمال، والكفايات االقتصادية والمالية -
 الكفايات العامةثانيًا: 

كثر عمومية والمبنية على المادة فيما المواقف، والقيم األتحدد المعرفة المتكاملة والمهارات و كفايات تعرف على أنها: " 
 ."12يخص المخرجات المتوقعة من المتعلمين في نهاية الصف 

يات أعاله( "من خالل نطاق من الواقع ويتم تطوير كل كفاية عامة )كما جاء في موقع آخر في متن الوثيقة المذكورة
ت( واالعتبارات الشخصية )االتجاهات والقيم( والروابط مع التعلم في )اكتساب المعرفة(، والعمليات )اكتساب المهارا

 نواحي ذات صلة أخرى، مثل تطوير اللغة، والدراسات االجتماعية، والرياضيات وتكنلوجيا االتصال والمعلومات.
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 والكفايات العامة لمادة العلوم حسب ما قررتها الوثيقة أعاله هي كما يأتي:
الطرق والتغيير في الكائنات الحية واألشياء غير الحية باستخدام األدوات المناسبة البحث عن الظواهر و  -

 والنماذج والمحاكات والعروض.
التفسير والتحليل للصفات والسلوك والظواهر والعمليات في الكائنات الحية واألشياء غير الحية من خالل  -

 المالحظة والتفسير الموجه.
حاوالت مع العمليات التكنلوجية والمنتجات من أجل حماية ورفع وتعزيز ربط بين األفكار العلمية والم -

 واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية.
 الكفايات الخاصة: ثالثًا: 
 تعرف على أنها:  -
 أقسام فرعية للكفايات العامة وهي تمثل مراحل اكتسابها. ويتم إنشاؤها وتطويرها عند المتعلمين خالل العام        
الدراسي. وتحدد أنظمة أكثر تحديدًا من المعرفة المتكاملة والمهارات والمواقف والقيم وهي يمكن أن تعطي      

 كفايات   
 متخصصة وقائمة على الموضوع والتي يجب على المتعلمين إظهارها في نهاية كل صف وتشير الكفايات      
 الخاصة لألبعاد ) النطاقات( التالية:     
 نطاق الحقائق –حقائق المحددة للمادة )المعرفة( مجموعة من ال -
 نطاق العمليات –والمعرفية )مهارات واستراتيجيات( محددة للمادة  مجموعة من العناصر المهارية -
مجموعة من االستجابات االجتماعية والشخصية )االتجاهات، والقيم، والمعتقدات( والتي تحركها المعرفة  -

 اق االتجاهات والقيمنط –والمهارات في مادة معينة 
 نطاق الربط –مجموعة من االتصاالت مع المواد والمجاالت األخرى  -

وال تحدد الكفايات الخاصة بعدد محدد من الكفايات الخاصة لكل حصة دراسية، وذلك ألن العدد يحدد حسب 
 الكفايات الخاصة التي تحقق المعيار الذي يحدد التعلم المتوقع في ذلك الدرس.

 التي تحدد مستوى الجودة لكل كفاية خاصة المعايير
تعليم في دولة ( الصادر عن المركز الوطني لتطوير ال2015يعرف المعيار كما جاء دليل المعلم للتعليم الفعال )

مستويات الجودة التي يتعين على المتعلمين تحقيقها في تطوير كفاياتهم في المراحل لد يتحدالكويت، على أنه "
 –المنهج والمعايير الوطنية لمادة العلوم في ما يلي نموذج معتمد من وزارة التربية الكويتية ) و. عملية التعلم"المختلفة أثناء 
حدد من خاللها ت( على كيفية وضع الكفايات العامة والخاصة والمعايير التي ي2016الصف السادس،  –المرحلة المتوسط 

  .مستوى جودة تحقق الكفايات
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 المعايير: وهناك نوعين من
معايير المنهج وهي  مستوى الجودة الذي يحققه المتعلم في تحصيل الكفايات الخاصة في نهاية كل وحدة  -

 فص/
العامة في نهاية كل مرحلة  وهي  مستوى الجودة الذي يحققه المتعلم في تحصيل الكفاياتمعايير األداء:  -

 دراسية.
 والخاصة والمعايير لموضوع  علوم الحياة : الخاليا على الكفايات العامة الجدول التالي يوضح مثاالً 

 
 معايير المنهج أمثلة على أنشطة التعلم الكفاية الخاصة الكفاية العامة

البحث عن -1
الظواهر 
والطرق 

والتغيير في 
الكائنات الحية  
واألشياء غير 

الحية 
باستخدام 
األدوات 
المناسبة 
والنماذج 
والمحاكاة 
 والعروض 

 اة: الخالياعلوم الحي-1
 مجال العمليات

استكشاف تركيب 
الخاليا باستخدام 
 المجهر الضوئي

 أن يفحص المجهر ويتعرف أجزاءه الرئيسية-1
يشاهد ويناقش فيلما عن بناء منزل جديد وعن -2

جسم اإلنسان ليتوصل إلى أن الخلية هي وحدة بناء 
 جسم الكائن الحي، ثم يتساءل: المدينة مم تتكون؟

شرائح متنوعة لخاليا كائنات حية في يعد -3
مجموعات )بشرة البصل(، بطانة الخد، حبوب لقاح، 

خميرة، فطر العفن ويفحصها باستخدام المجهر 
 الضوئي ويرسمها.

يقسم المتعلمين إلى مجموعات لعمل عرض -4
مسرحي لشرح أجزاء الخلية النباتية والحيوانية 

 وأهميتها.

يحدد تركيب الخاليا 
يوانية الحية الح

والنباتية باستخدام 
 المجهر.

استكشاف 
التعضي في 
 الكائنات الحية

يبحث في المصادر المختلفة عن كائنات حية -1
وحيدة الخلية وكائنات حية عديدة الخاليا ثم يرسم 

 نوعا منها.
 يرسم مخططا للتعضي في اإلنسان -2
يفحص تحت المجهر شرائح ميكروسكوبية  -3

 نية.ألنسجة نباتية وحيوا
يحدد أجهزة جسم اإلنسان ووظائفه الرئيسية  -4

 على ورقة عمل تحوي مخططا لجسم اإلنسان.
 يرسم مستويات التعضي ألحد أجهز اإلنسان -5

يشرح التعضي في 
أجسام الكائنات 

 الحية
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 مجال الحقائق
التعرف على 

األجزاء األساسية 
للخلية الحيوانية 
والخلية النباتية 

 وأهميتها.

رسم مخططا سهميًا يوضح تركيب وأهمية ي -1
 أجزاء الخلية النباتية والحيوانية.

يقارن في الجدول بين الخلية النباتية والخلية  -2
 الحيوانية.

يشرح أجزاء الخلية 
النباتية والخلية 

 الحيوانية وأهميتها

استنتاج التعضي 
وأهميته في 

أجسام الكائنات 
 الحية

 الحية. يعرف التعضي في الكائنات -1
 يعدد أجهزة الجسم ووظائفه الرئيسية. -2
 يوضح مستويات التعضي ألحد أجهزة الجسم  -3

 )جهاز، أعضاء، أنسجة، خاليا( ويقارنها بالنبات.
يناقش بأمثلة العالقة بين أنسجة وأعضاء أحد  -4

أجهزة الجسم، والعالقة بين أجهزة الجسم كوحدة 
 متكاملة

يستنتج التعضي 
سام أهميته في أج
 الكائنات الحية

 مجال القيم الشخصية
التعرف على 

كيفية المحافظة 
على المجهر 
وكفية إعداد 

الشرائح المجهرية 
بصورة صحيحة 

 وآمنة

 يشرح كيف يحافظ على المجهر. -1
يتتبع خطوات إعداد الشرائح بطريقة صحيحة  -2

 وآمنة

يعدد طرق المحافظة 
على أجزاء 

الميكروسكوب 
ة والطرق اآلمن

والصحيحة في إعداد 
شريحة 

 ميكروسكوبية.
 مجال االرتباط

التعبير عن  
الحقائق الخاصة 

بأنواع الخاليا 
واألنسجة 

 ومستوى التعضي

يرسم أنواع الخاليا واألنسجة مستخدما برنامج  -1
 إلكتروني.

يصمم خريطة فاهيم إلكترونية موضحا التعضي  -2
ذكر أمثلة  بدءا من الخلية ووصواًل إلى الجهاز مع

 لبعض األجهزة في جسم اإلنسان.

يعبر عن الطرق 
توضيح أنواع الخاليا 
واألنسجة ومستوى 
التعضي باستخدام 
المعرفة والمهارات 

المكتسبة في تصميم 
برامج الكترونية دقيقة 

من مادة تكنلوجيا 
 االتصال والمعلومات
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 التقييم الخاص بالمنهج القائم على الكفايات
 يمناوتق فنتائج كلذ على مهل اهمدنق لتيا جعةرالا يةذلتغوا عمالهمأل يمناوتق نم ميةهأ ركثأ البناطل هب ومنق ءشي ال"
 (2005) ثسميو راون بو سير.  مهحيات لبقية مهعلي رثؤت بالطلل

 فما المقصود بالتقييم؟
 هو وسيلة لقياس جودة تعلم المتعلمين وتنمية الكفايات التي تتماشى مع المنهج. -
 :تقييم إلى نوعين من أنواع التقييمال وينقسم
  لبنائيا التقييم -

التعلم  حصيلة قتحقي في نلمتعلميا زنجاا تياومست نع الدراسي، تم للفصلت لتيا ميولتقا لشكاا حدهو أ
 وتخطيط وا عداد خطط فةرمع على ملمعلا لبنائيا التقييميساعد . هالتجاا المتعلم في هذا هحققالذي  والتقدم

 نلمتعلميا لدى لضعفوا القوة طنقا نبشأ تشخيصية ويقدم معلومات. نلمتعلميا تالحتياجا مةلمالئا التدريس
من  المتعلمو   المعلم نيمك كما. نلمتعلميأداء ا فعالة ومالحظة متابعة تسجال إعداد نم المعلم نلتمكي
 سد تلك سبل تحديد نم وتمكينهما ،بالفعل تعلمه نم نتمك ماو تعلمه ليا جيحتا ما نبي جوةلفا تحديد
 .الفجوة

 استراتيجيات التقييم الصفي ) البنائي(:
 :  ةظلمالحا -

 مللمعل ينبغي لتيا ألسئلةا .منهم بةولطلما المهام ذتنفيوتعلمهم  ءثناأ نللمتعلمي نلمعلميا ةظمالح لىإلحاجة ا
أو  معدلا وادم ون مديستخ فكي ل؟فعا لبشك ططون يخل ه  ون؟كريشا نلمتعلميا جميعل ه: يه يسألهاأن 
 ون لمتعلما يتبعل ه ل؟قب نم هو قيمو هو تعلم  لتيم التعلا تتيجياراستا نم دون يستفيل ه  ؟جعيةرلما وادلما

  ون مويق لتيا المهمة على ون لمتعلما زكريل ه ؟المهمة مع بإيجابية ون لمتعلما ليتفاعل ه  ؟نياوتعا منهجاً 
 ؟بها

 طلنشاا على ملقائا ميولتقا -
أو  فقوالما فمختل  رختباوا ضيحوت في دوارألا لتمثي دميستخ ما راكثي. دوارألا لتمثي: للمثاا لسبي على

 لتخيأو  ت،شخصيا صتقم نلمتعلميا نم بلطن فإننا دوارألا لتمثي دمنستخ مادعن.و رألفكاأو ا تعارالصا
 للقصة ون تك.و  نمعي وعضوم متعلو ملتعلي صلقصا دامالستخ يقةطر يهو لقصةادور؛  لتمثيو ص،لشخا

 متقسي ميت دةعا. هجولما ثلبحا. ما دثحأو  مشكلة رضع ميت ثحي مماهلال رةمثي يةدابأو  ميةدرا حبكة
 ومهلمفأو ا وعضولما لمناقشة مختلفة عيةرف تعاوضوم في تعاولمجما لتعمو تعاومجم لىإ فلصا
أو  يةورر لضا وادلما على مهالعإط نم دالبو ثبالبح مللقيا بالطلل لكافيا تقولا رفيوت ينبغي.و للشاما
  سةدرلما طمحي في قعوام رةياز نللمتعلمي نيمك. نيةدالميا تحالرلا.  اهمداستخا مهعلي لتيا يقةطرلا

 مع ون بالتعا نلمتعلميا اهعن ريعبو مشكلة ديدتح ميت. للعما روعمش ددة؛مح مسالة ءستقصاأو ا نع ؤالللس
 نلمعلميا
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 . ليةزلمنا تجباوالا -
 ضبع فةرلمعأو  هليإ إلضافةأو ا للفصا لخدا ميت ذيلا للعما معدل ةليزلمنا تجباوالا دامستخا ينبغي

 .دملقاا درسلا وعضوم نع ورألما
 رةلقصيا راتالختباا -

 لتيا للجما بتصحيح ون لمتعلما وميقأن  ينبغيو . أطخأو  وابص" سئلةأ راتالختباايمكن أن تكون هذه  
 مهنأ نم دلتأكا كعلي ء،اطألخا على رفلتعا ردمج نم الدب اطلخا ون يصحح واكان ذافإ" أطخ" اهنأ ون لويق

 .تتخمينا على ءبنا سليو هنوفريع ما نع ءبنا ون يجيب
  رضلعا -

. يقولهأن  ديري ما سةرمماو دادعإ على درقا ون يك هفإن ف،لصا مماأ دثيتحأن  ملمتعلا نم بلطت مادعن

 اهيطتع لتيا جةدرلا دتنتسأن  ينبغي ،لحالةا ذهه فيو .هعوضوم في تماومعل نع ثيبحأن  يضاأ هيمكنو
 .رضلعوا وى لمحتا نم لك لىإ مللمتعل

 . الشفهية لمقابلةا -
 ؟درسلا نم يفهمه مل ذيلا ماو فهمه ذيلا ما نلمتعلميا لسأا

  .للعمأوراق ا -
 .للعمأوراق ا دامباستخ ةطألنشا نم عةومتن عةومجم نلمتعلميا ءاطعإ نيمك

  النهائي التقييم -
 يتألف وهو. مثال سيرادلا لفصلا كنهاية نمعي قتو  في نلمتعلميا زنجاإ نبشأ معلومات متقدي التقييم النهائي يتضمن

 التقييم تسجال لدعم لبنائيةا التقييمات على يبني أنه كما ،التقييم يخرتا حتى منها االنتهاء تم لتيا للألعماتقييم  نم
  يقدم) لالعماا بصحاوأ لولقبا ومعاهد روألما ءلياأو مثل لمعنيةا للجهات المتعلمأداء  نع ازجوم لتقدم ائيهلنا

 .لتعليمي(ا وفعالية النظام نلمتعلميا زنجاا نبشأ ملةاش معلزمات التقييم النهائي
 وات التقييم النهائي:أد -
 .االختبارات العملية، االختبارات الشفهية، المقاالتاالختبارات النهائية،  -

كان البد من وضع محددات وصفية تحدد األداء المتوقع من  ولكي نحقق العدالة والدقة في تقييم أداء المتعلمين
 نم قعولمتا داءألا تصف راتعبا أو جملالوصفية هي  المحددات -؟ فما هي المحددات الوصفيةالمتعلمين تحقيقة. 

 أساسها. يقيم و  المتعلم ققهايحق لتيا( 4، 3، 2، 1) زنجاإلا تياوبمست وربطه ،نلمتعلميا
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 ال على المحددات الوصفية لمستويات األداء في مادة العلوم:وفي ما يلي مث

 
 منهج القائم على الكفايات هو منهج يتمحور حول المتعلمالأن  ،وهكذا يتضح من العرض السابق ومن األمثلة الواردة

لمتعلمين الفروق الفردية بين ا راعييذو معنى وأهمية لدى المتعلم ويحمل صفات المتعلم الشخصية و ويجعل التعلم 
وهذا يتوافق مع منطلقات وفروض الفلسفة البنائية في التعليم والتعلم. وأن هناك  .رشده نحو التعلم الذاتي والمستمريو 

قواعد وأسس يبنى على أساسها هذا النوع من المناهج، من حيث استراتيجيات التعليم واستراتيجيات التعلم والحصول 
لخبرات والمهارات الالزمة لتحقيق ذلك، واستراتيجيات التقييم.  ويجب أن يتميز على المعلومة من مصادرها، وتحديد ا

 تطبيق تلك القواعد واألسس بالدقة والمصداقية والعدالة حتى يحقق هذا المنهج ما يرجى منه تحقيقه.
 
 
 
 
 
 
 
 

. شرح وتحليل السمات والسلوك والظواهر والعمليات في عالم الكائنات الحية وغير الحية عن طريق المالحظة 1الكفاية العامة 

 والتفسير الموجه.

 تحديد ووصف خصائص األسماك التي تمكنها من العيش في البيئة البحرية. 1-1الكفاية الخاصة : 

 معيار المنهج : المتعلم قادر على أن
 يز بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية من حيث احتياجات الكائنات الحية ) الهواء والماء والغذاء(يم 1.1

 تحديد ووصف خصائص الطيور التي تمكنها من العيش في البيئة الكويتية 1.2

 ات ال يمكن أن تربطسؤال االختبار : صل العبارات التالية باألسماء برسم خط بين العبارة واسم الكائن الحي. إحدى العبار

 

 

 

 

                            

 

 

 سمكة                                            طائر                              

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

المتعلم لديه صعوبة في التوصيل 

بين العبارات وأسماء الكائنات 

لحية، ولديه إجابة واحدة غير ا

 صحيحة أول أقل

المتعلم قادر على توصيل 

أسماء الكائنات الحية مع 

عبارتين فقط بصورة 

 صحيحة

المتعلم قادر على توصيل 

أسماء الكائنات الحية مع 

ثالث عبارات بصورة 

 صحيحة

المتعلم قادر على توصيل 

أسماء الكائنات الحية مع 

كافة العبارات والصور 

 صحيحة بصوة

 

ال أستطيع أن 

أعيش على 

األرض ألني ال 

 أستطيع التنفس

أنا بحاجة 

إى أن آكل 

 الحشرات

ال أستطيع أن 

أعيش على 

األرض ألني 

 ليس لدي أرجل

البد أن أعيش 

عاليا عن األشياء 

التي يمكن أن 

 تؤذيني

أنا بحاجة إلى أن 

آكل الكثير من 

 العشب
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 :المراجع العربيةأواًل: 
        مهارات المتكاملة في التفكيرأثر تدريس منهج العلوم المطور على تنميه ال(.1988حسن، أحمد )

 .78 -15(:9) التربية. جامعة األزهر،. العلمي لدى تالميذ الصف الثالث          
 الجامعي. .اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب4ططرائق التدريس واستراتيجياته. (. 2012الحيلة، محمد )
 عمان:دار الشروق..ات تدريس العلومالنظرية البنائية واستراتيجي.(2007زيتون، عايش )
 عمان:دار الشروق.الصدار الثامن، 1.طأساليب تدريس العلوم.(2013زيتون، عايش )

 . عمان: دار الفكر.6. طالمنهج المدرسي المعاصر(. 2001سعادة، جودة وابراهيم، عبد هللا، )
 ر.دار صفاء للنش التعلم أنماط ونماذج حديثة. عمان: (.2015عطية، محسن )
 القاهرة، مصر. . دار الفجر للنشر والتوزيع،اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم (.2007مازن، حسام )
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 متعلمينال أداء نّقوم فإننا. التقويم لعملية األسمى الهدف هو التعلم تحسين أن( 409: 2005)  عالم أبو رجاء يشير
. وزيادتها القوة جوانب على والتأكيد الضعف نقاط لعالج تمهيداً  أدائهم في والضعف القوة نواحي عن الكشف بغرض
 الخطوة هو المستوى  هذا تحديد فإن ،المتعلمين مستوى  تحديد مجرد األحوال من حال بأي التقويم من الغرض وليس
 إلى متعلمينبال بالوصول التعلم بتحسين ويقصد التعلم، تحسين وهو التقويم من األهم الغرض تحقيق نحو األولى
 .  تحقيقها إلى المقررات من مقرر أي يهدف التي المهارات إتقان مستوى 
 : التقويم أنواع
 التعليم، مراحل مختلف في جوهرياً  دوراً  يعلب فهو ولذلك التعليمية، العملية عناصر من رئيساً  عنصراً  التقويم أصبح
 العملية في التقويم يطبق متى: التالي السؤال على باإلجابة التقويم تصنيف يمكن كولذل النهاية، إلى البداية من

 :هي أنواع ثالثة إلى األساس هذا على التقويم تصنيف ويمكن ، التعليمية؟
 :القبلي التقويم: أوالً 

 تدريس بداية قبل أي التعليمية العملية بداية قبل التقويم من النوع هذا( 41: 2003) سالم، وأحمد سيد علي ويعرف
 تسكين أي متعلم لكل البداية نقطة تحديد منها رئيسة أغراض عدة لتحقيق وذلك الدراسي المقرر محتوى  دراسة أو

 أو معينة وحدة لتعلم المتعلمين استعداد مدى وتحديد التعلم، عملية بداية أجل من له المناسب المستوى  في المتعلم
 تمكن مدى وتحديد المقرر، أو الوحدة هذه لتعلم والالزمة السابقة والمهارات تالقدرا المتعلم لدى وهل معين مقرر
 .دراستها قبل الجديدة الوحدة من المتعلم
 :التكويني التقويم: ثانياً 
 منظمة بعملية المستمر التقويم أحياناً  عليه يطلق والذي التكويني التقويم فيعرف( 18: 2016) يوسف الكندري  أما

 العملية هذه لتنتهي منظمة مالحظات أو كاختبار قياس أداة تطبيق طريق عن بيانات بجمع تبدأ رية،باالستمرا تتسم
 التقويم عملية وأن المهارة، يتقن حتى مرة من أكثر يتعلم أن المتعلم حق ومن التعليمية، للعملية تعديل قرارات باتخاذ

 على الحكم حد عند يقف ال التكويني التقويم أن كما. جنب إلى جنباً  تسيران بل بعض عن تنفصالن ال والتدريس
 لضمان متعلمينال لدى القصور ومعالجة القوة نقاط لتعزيز والمتعلم المعلم من لكل راجعة تغذية يقدم بل المتعلم
 .التعلم عملية سيرورة
 :النهائي التقويم: ثالثاً 

 فصل نهاية في المستخدم التقويم نوع على لةللدال النهائي التقويم أن( 181: 1983) وآخرون  مادوس جورج ويذكر
 للتقويم الرئيسة الميزة وتعد التحصيل، تقويم أو شهادة أو درجات إعطاء بهدف برنامج أو تعليمي، مقرر أو دراسي،
 عملية تتم أن بعد التدريس أو التعليم بكفاءة يتعلق فيما المنهج وعلى ،معلما وعلى ،المتعلم على حكم إصدار النهائي

 موقف في يضعهم حيث المنهج ولواضع وللمتعلم للمعلم القلق من نوعاً  الحكم هذا مثل ويسبب والتعليم، لتعلما
 .  دفاعي

 التقويم التربوي:
 



 2018/2019 – رئيس قسم ) تربوي واداري (مذكره الوظائف االشرافيه  –التوجيه الفني العام للعلوم 

 

83 

 

 ويلخص الجدول التالي خصائص كل من أدوار التقويم الثالثة السابقة:
 التقويم النهائي التقويم التكويني التقويم القبلي 

 ييقدم معلومات عن المستوى القبل الغرض
 .للمتعلمبن

يقدم تغذية راجعة توجه العملية 
 التدريسية، وتصحح أخطاء التعلم.

يقدم معلومات تقويمية عن النواتج 
 التعليمية.

 في نهاية مدة دراسية معينة. مستمر. قبل بدء العملية التدريسية. االطار الزمني
 بروفيالت. أنواع التقارير

 نتائج اختبارات.
 استعدادات أو تهيؤ.

 ر رسمي:غي
 مقابالت. -
 مذكرات. -
 مناقشات. -
 رسمي:
 مالحظات. -
 قوائم مراجعة. -
 نتائج االختبارات. -
 اجتماعات. -

 اجتماعات.
 بطاقات أو شهادة مدرسية.

 نقل إلى مرحلة أعلى.
 شهادات تخرج.

 قبول في برنامج تعليمي.
 مسائلة تربوية.

 

 :الفرق بين القياس والتقويم والتقييم
( بقوله: 1997مل من القياس الذي هو أحد أركانه، ويوضح ذلك فؤاد أبو حطب وآخرون )نجد أن التقويم أعم وأش

للتميز بين مفهوم التقويم والقياس يفضل البعض أن يقتصر مفهوم التقويم على الحكم الكلي على الظاهرة، أما القياس 
 دقة.فيعني الحكم التحليلي الذي يعتمد على االختبارات وغيرها من المقاييس الكثر 

 القياس هو عملية تحديد درجة امتالك فرد سمة معينة، فالقياس يحدد المكانة أما التقويم فيحدد الجدارة أو الكفاءة
( القياس بأنه التقدير الكمي لألشياء وفق معايير محددة، وذلك انطالقًا من 17: 2012يعرف مسعد أبو الديار )

ن كل مقدار يمكن قياسه. وتتضمن فكرة القياس عادة فكرة المقارنة أو القاعدة التي تقول إن كل شيء يوجد بمقدار، وأ
 الموازنة أيضًا، فنحن عندما نقيس، نقوم ضمنيًا بعملية المقارنة والموازنة.

 المعلم فتقويم عليه والحكم الشيء قيمة تقدير تعني التقويم كلمة أن( 30: 2005) سليمان وأمين مراد صالح ويوضح
 يعرف ما وهو الدروس فهم في المتعلم إليه وصل الذي المستوى  معرفة بقصد درجة متعلم كل طاءإع يعني لمتعلميه
 أساليب اقتراح ذلك ويلي مسبقاً  محددة معايير ضوء في المتعلم على حكم إصدار العملية هذه ويتبع. القياس بعملية
صدا القياس،: هما عمليتين يتضمن التقويم فإن األداء، وتطوير للعالج  أوجه لعالج مقترحات وتقديم الحكم روا 
 .األداء وتحسين القصور

( التقييم بأنه إعطاء قيمة لشيء أو عمل ما، بمعنى تحديد المدى الذي وصل 19: 2012ويعرف مسعد أبو الديار )
التقويم إليه أو اإلنجاز وفق معايير مقننه لذلك، وقد يعد التقييم أحد مراحل التقويم، وهو بالتالي يختلف عنه كون 

أشمل، حيث يرتبط بحتمية الوصول إلى إصدار األحكام المناسبة، في حين أن التقييم قد يقف عند حدود إعطاء 
 القيمة أو الثمن.
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 :وظائف التقويم

 التشخيص: أوالً 
 لمالمع أراد فإذا. مشكلة هناك كانت إن. المشكلة ماهية على يتعرف لم ما واحدة خطوة يقدم أن المعلم يستطيع ال

 فاألهداف األهداف، بلوغ إلى يوصله الذي المستوى  على يتعرف أن فالبد ما، مادة في ما، متعلم مستوى  تعرف
ذا التعليمية، للعملية نهائي مبتغى هي عموماً   عن يسأل البداية في إذن. يريد ما حقق قد يكون  فإنه لتحقيقها توصل وا 

 .يتحقق لم وما منها، تحقق وما. األهداف
 العالج: ثانياً 
 تحقيق على للتأكد مناسباً  مخرجاً  يجد أن ويحاول تتحقق، لم التي األهداف تحديد في سبق ما ضوء في المعلم يبدأ
 األهداف، معظم أو جميع تحقيق في صعوبات يواجهون  الذين المتعلمين على يتعرف أن فيستطيع األهداف، تلك
 كانت فإذا المشكلة،  عالج ثم السبب معرفة له يتسنى حتى اذا؟لم التساؤل في ويبدأ منها، اليسير البعض حقق فربما

ذا أخطائه، وتوضيح مساره تعديل عليه يتوجب فإنه البرنامج، من المشكلة  مثالً  األسرة من المشكلة كانت ما وا 
 . مناسبال للحل التوصل سبيل في والتعاون  بالمساعدة ذلك بعد ليقوم األمر لولي برمتها المشكلة طرح عليه فيتوجب

 التصنيف: ثالثاً 
 انتقاله الممكن من فإن معينة، فترة في المنشودة األهداف جميع تعلمه نتيجة حقق قد متعلمال أن المعلم تأكد إذا

 فمن المطلوب من أقل مستوى  في يزال ال أنه وجد إذا أما التعليمي، المستوى  من أو األهداف من األعلى للمستوى 
 مجموعة استخدام خالل من عليه الحكم ويمكن األهداف، تلك تحقيق بغيه نفسه المستوى  في التعليم معاودة الممكن

 . (64-63: 2002 ،عقل أنور) التقويم أدوات من
 التقويم أسس

 ( إلى أن التقويم الناجح يعتمد على مجموعة من األسس منها:116: 2003يشير رمضان بدوي )
 التعليمي الذي نقومه.أن يرتبط التقويم بالكفايات أو المحتوى  -1
أن يكون التقويم شاماًل لكل أنواع المعايير التي ننشدها، وال يقتصر على تقويم تحصيل المتعلم بل البد أن نقوم  -2

 العملية التعليمية بكافة عناصرها من كفايات، محتوى، وسائل تعليمية، ومهارات التدريس لدى المعلم.
 .كشف عن المستويات المتنوعة للمتعلمينيراعي الفروق الفردية ويتنوع أدوات ووسائل التقويم، وأن  -3
 قبل وبعد مرورهم بالمواقف التعليمية. مستمرة ومنظمة تبدأ بتقويم المتعلمينأن يكون التقويم عملية  -4

 خصائص التقويم في العملية التدريسية

 وهي كالتالي: دريسيةالت العملية في التقويم خصائصأهم  (42: 2011صالح الدين عالم ) يوضح
قدر االمكان لكي يكون القرار  لى معلومات كاملة وشاملة عن متعلميهالشمولية: فالمعلم ينبغي عليه الحصول ع -1

 .المراد اتخاذه صائباً 
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في غالبية األحيان على أسلوب واحد، وهو اختبارات  ت: يعتمد التقويم التقليدي للمتعلمينتنوع األساليب واألدوا -2
من العمليات المعرفية. أما التقويم بمفهومه األكثر شمولية والذي سبق  محدوداً  قة والقلم التي تقيس عدداً الور 

 توضيحه، فانه يتطلب أساليب وأدوات متنوعة.
يجعل عملية التقويم إيجابية  –كما سيق وأن ذكرنا  –الديناميكية: فتكامل عملية التقويم مع العملية التدريسية  -3

 وال تنفصل عن عمليتي التعليم والتعلم. فالتقويم الصفي يجب أن يكون عملية مستمرة.وبناءة، 
 .م الذاتية للقائم بالتقويمالموضوعية: تشير موضوعية أي عملية تقويم إلى مدى استقالل نتائجها عن األحكا -4
يحقق  ة. فالتقويم القبلي مثالً لتحقيق غرض أو أغراض معين متعلميهالموائمة: يجمع المعلم بيانات ومعلومات عن  -5

يختلف عن التقويم الختامي. فاذا لم ترتبط البيانات التي يتم جمعها بالغرض الذي يهدف التقويم المعين  غرضاً 
 لتحقيقه، فإن هذه البيانات تكون عديمة الفائدة، وبالتالي تكون غير فعالة من حيث الوقت المستغرق.

إذا ركز على المعارف والمهارات والذكاءات التي  يستخدمه المعلم يكون عادالً  العدالة: فأسلوب التقويم الذي -6
في هذا الشأن ربما تفيد  متعلمينأكدها بالفعل في العملية التدريسية لمقرر معين، وأوضح أهميته. كما أن تعليقات ال

 المعلم في معرفة جوانب الغموض في بعض أسئلة االختبارات.
وانب االجرائية لعملية التقويم من الجوانب التي ينبغي على المعلم أن يأخذها بعين االعتبار في اإلجرائية: تعد الج -7

. ونقصد باإلجرائية مايتعلق بظروف التقويم ومتطلباته، من حيث الوقت، واالمكانات، والكلفة. فوقت متعلميهتقويمه ل
سواء في تصميم وبناء أدوات التقويم، أو تطبيقها، أو  قيمته كبيرة، واالستفادة المثلى من هذا الوقت المتعلمالمعلم و 

 تصميمها وتقدير درجاتها، أو تفسير نتائجها تعد من األمور المهمة.
كلما تطورت التكنولوجيا أصبح المعلمون أكثر كفاءة في استخدامها، سوف يكون هناك مزيد  توظيف التكنولوجيا: -8

في القياس والتقويم الصفي، مثل: االختبارات االلكترونية، والتصحيح  من الفرص المتاحة لهم لتوظيف التكنولوجيا
 اآللي لالختبارات.

 أساليب قياس وتقويم التحصيل

 .الدراسي للمتعلمين التحصيل وتقويم قياس أساليب ( أهم45: 2011يوضح صالح الدين عالم )
 أساليب تتطلب إجابة صحيحة: -1

 يغ المفردات االختبارية التي تتطلب ورقة وقلم، ويتم تصحيحها موضوعياً وتشمل هذه األساليب على جميع أنواع ص
أن يختار إجابة صحيحة أو أفضل  المتعلموكل هذه المفردات يصاحبها مجموعة من بدائل االجابات، وعلى 

عليها االجابات من بين بدائل معطاة، ويكون مؤشر التحصيل في هذه الحالة هو عدد أو نسبة المفردات التي أجاب 
 اجابة صحيحة. المتعلم

  أساليب تتطلب إجابة حرة: -2
وتشمل هذه األساليب على صيغ األسئلة التي تتطلب استدعاء المعلومات وتوظيفها لغرض معين، مثل: حل 

)أو مجموعة من  تمريناً  التحريري، وغير ذلك. ويقدم للمتعلمينالمشكالت والمسائل الرياضية، والتعبير اللغوي 
 ن( التي تتطلب إعداد إجابة تحريرية أصيلة.التماري
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 أساليب تتطلب أداءات: -3
على تطبيق وتوظيف المعلومات التي اكتسبها المتعلم في مواقف أدائية متنوعة. فمهارات  وتعتمد هذه األساليب

، تتطلب جميعها التواصل، واستخدام الحاسوب، والمشاركة الجماعية في أداء مهام معينة، والمهارات الفنية والبصرية
معرفة وظيفية متعلقة بالمجاالت الدراسية. وهذه األداءات والنتاجات توضح ما يمكنه المتعلم فعله في مواقف حياتية 

 حقيقة.
 أساليب تتطلب نتاجات: -4

القصص، والتقارير، ، مثل علم جمع معلومات عن نتاجات المتعلمين توجد مواقف صفية كثيرة تتطلب من الم
) بورتفوليو (،  المتعلمفي المدرسة، وا عداد ملف أعمال  ، والمشروعات التي يقدمها المتعلمينات العمليةواالختبار 

في مهام مركبة. ويتطلب تقييم هذه الجودة إعداد محكات تعكس  المتعلموتشير جودة هذه النتاجات إلى مستوى تفكير 
 الخصائص األساسية لهذه النتاجات وتطبيقها بعناية.

 وات القياس والتقويم الجيدشروط أد

( إلى أن هناك صفات وشروط البد أن تتوافر في أدوات القياس والتقويم حتى 29: 2012يشير مسعد أبو الديار )
 يكون جيدًا، وهي صفات أساسية ال يمكن تجاهلها وهي كالتالي:

 أواًل: صدق االختبار:
( بأن موضوع 1997ويعرفه فؤاد أبو حطب وآخرون ) "ويقصد بصدق االختبار "أن يقيس االختبار ما وضع من أجله

لى أي حد ينجح في قياسه ويتصل هذا بمدى وصولنا إلى تنبؤ دقيق أو استنتاج  الصدق يتعلق بما يقيسه االختبار وا 
 صحيح من الدرجة التي يحصل عليها المفحوص في االختبار.

 العوامل المؤثرة في الصدق:
خوف المتعلم وقلقه على اإلجابة فيحصل على نتيجة ال تمثل قدراته الحقيقية،  المتعلم، يؤثرعوامل متعلقة ب -1

 إضافة إلى العادات السيئة في اإلجابة: كالتخمين، أو الغش.
أن غموض  باالختبار، فقد تكون لغة االختبار فوق مستوى المتعلم فيعجز عن فهم السؤال. كما عوامل متعلقة -2

 هم االسئلة.ف األسئلة يصعب على المتعلمين
بإدارة االختبار، ومن هذه العوامل بيئة المكان الذي يجرى فيه االختبار: كارتفاع درجة الحرارة،  عوامل متعلقة -3

والضوضاء، والبرودة الشديدة، والعوامل المتعلقة بطباعة االختبار، وعدم وضوح االسئلة، ووجود األخطاء المطبعية، 
 (.25، ص 2012ديار،وسوء ترتيب األسئلة )مسعد أبو ال

 ثانيًا: ثبات االختبار:
( الثبات بأنه "دقة االختبار في القياس أو المالحظة وعدم تناقضه مع نفسه، 1997يعرف فؤاد أبو حطب وآخرون )

 واتساقه فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص.
ار السابق إذا أعيد تطبيقه بعد فترة زمنية ويمكن تعريف ثبات االختبار بأنه حصول المتعلم على نفس درجة االختب

 تقدر بأسبوعين مع نفس ظروف االختبار األول.
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 :عوامل المؤثرة في الثباتال
 كلما زاد طول االختبار زاد ثباته. -1
 كلما زاد تباين االختبار زاد ثباته. -2
 يقل ثبات االختبار إذا كانت األسئلة سهلة جدًا، أو صعبة جدًا. -3
 لية البنود، كلما اعتمدت الفقرات على بعضها البعض قل ثبات االختبار.استقال -4
 موضوعية التصحيح تزيد من ثبات االختبار. -5
 يؤدي التخمين إلى انخفاض معدل الثبات. -6
 تناسب الوقت المخصص لالختبار وعدد الفقرات. -7
 االختبار الصادق يكون ثابتًا. -8

 :العالقة بين صدق االختبار وثباته
تعد العالقة وثيقة بين صدق االختبار وثباته، ويفترض في االختبار الجيد ان يكون صادقًا وثابتًا، والعالقة بين كل 

 منهما عالقة ارتباطية عالية.
 تحليل نتائج االمتحانات:

 األهداف تحقيق في نجح قد المتعلم أن التقويم من ظهر فإذا التقويم، نتائج في التعليمية التربوية العملية نتائج تتحدد
 ينبغي فانه األهداف، هذه تحقيق في المتعلم إخفاق التقويم أظهر إذا أما جديد، تعليمي موقف إلي ينتقل فإنه المرجوة
دخالالتربوية  والتقنيات التعليمية واألنشطة التدريس طرائق: مثل من المعلم، اتبعها التي األساليب في النظر إعادة  وا 

 برامج وضع في التقويم أهمية تتضح هنا ومن، األهداف تحقيق من المتعلم يتمكن حتى عليها المناسبة التعديالت
 .المتعثرين  بالمتعلمين العناية وبرامج المتميزين، للمتعلمين الرعاية

 المتفحص الخبير بعين يلحظ والذي القرار لصانع المعلومات مصادر أهم منالمدرسية  االختبارات نتائج تعتبرو 
 والثبات الصدق من عالية درجة ذات اختبارات إجراء إلى ويتطلع المعلمون  يعدها التي االختبارات جودة في تالتفاو 
 مستوى  عن الكشف يمكن خاللها من التي االختبارات إلى الحاجة يلمس كما المتعلمين، بين العدالة تحقق أن يمكن

 .األهداف لتحقيق الناجحة لولالح ووضع لدراستها القصور وجوانب تحقيقها تم التي األهداف
  ومتى؟ النتائج؟ بتحليل يقوم من

 : الفترات في المتعلمين تقويم نتائج تحليل في والمعلمون  القسم رئيس يشترك
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 نتيجة الفصل نتيجة الفصل
 معدل الفصلين ) آخر العام (
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 ورئيس للمعلمين يكشف كما جهد، من يبذلونه ما وجدوى  المعلمين أداء مستوى  على جيدا مؤشرا التحليل هذا يمثل
 الفئات هذه من ولكل( الفائقين) والمتميزين ،(العاديين) األداء ومتوسطي ،متعثرين ال: المتعلمين فئات عن القسم

  تميزهم رعاية أو مستواهم، وتحسين بيدهم لألخذ خطة أو أسلوب،
 ؟ لنتائجا تحليل عملية فائدة ما
 . أهداف من تحقق ما ونسبة المتعلمين أداء مستوى  عن وموضوعية موثقة بمعلومات القرار أصحاب تزويد -1
جراء ، المعلم أداء تقويم -2  .المتعلمين تحصيل عن بحوث وا 
 .الدراسي المقرر الخصوص وجه وعلى الدراسية والبرامج المناهج تقويم -3
 .الدراسي لتحصيله المناسب اسيالدر  المستوى  في المتعلم وضع -4
 دراسية موضوعات أو تعلمها سبق معينة دراسية مهارات وأداء اكتساب في الضعف وجوانب القوة نقاط تشخيص -5

 .عالجية تدريسية برامج وتطوير بناء بهدف معينة
 الدراسية المواد من مجموعة أو مادة في ، دراسية مرحلة/  صف/  فصل عن مناسبة راجعة تغذية توفير -6

 جوانب في المتعلمين لدى الضعف ومصادر ومكان القوة نقاط على للوقوف األمور وأولياء والمتعلمين للمعلمين
 .القصور نواحي وعالج القوة جوانب لدعم التعليمية العملية أطراف بين مشترك تعاون  إلى للوصول الدراسي التحصيل

 خطوات تحليل االختبار:

 مع للعلوم الفني التوجيه قبل من المعد دي السي في تفريغها يتم حيث وجدولتها، االختبار من مالمتعل نتائج تفريغ -1
 . التدريسية الهيئة وبيانات المتعلمين اسماء وادخال التوجيه من استالمه فور اعداده مراعاة

( الجرسي) التكراري  المنحنى أو الدائرية القطاعات أو التكراري  المدرج أو األعمدة طريق عن بيانياً  النتائج تمثيل -2
 .استخداما األكثر وهو
 الجيد أو المتوسط فئة في المتعلمين أغلب ،التوزيع في معينة قيمة من تقترب قيم ألخذ الدرجات ميل مالحظة-3
 مع المنطقة في الفني التوجيه إلى(  النتائج استقراء)  لفظي تقرير+  النتائج تحليل نموذج من نسخة إرسال -4
 .النتائج واستقراء النتائج تفريغ عملية في المعلمين إشراك رصالح
رسال النتائج تحليل عملية بعد ماذا  ؟ الفني التوجيه إلى نسخة وا 
 خالل ومن الفصول معلمي مع ذلك ومناقشة معالجتها كيفية ومناقشة الضعيفة النجاح نسب على التركيز يمكن -1

 :بسبب الضعيفة النجاح نسبة تكون  وقد القسم، رئيس قبل من متابعتها وتتم عالجية خطط وضع يتم ذلك
 : المتعلم:  أوال
 أن على مؤشر ذلك :فإذا الفصل في المتعلمين لعدد بالنسبة النهائية الدرجة على الحاصلين المتعلمين نسبة تحديد يتم

  .المعلم/  االختبار/  المتعلم السبب يكون  وقد ضعيف المتعلمين مستوى 
 األسئلة) عليها اإلجابة تتم لم التي األسئلة تحديد ويتم التحريري  االختبار على المتعلمين إجابات حليلت يمكن وهنا
 قبل من العلمية المفاهيم تدريس في خلل وجود على ذلك يدل وقد(  عنها اإلجابة من متعلمينال يتمكن لم التي
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 أن على يدل(  مختلفة أسئلة)  عشوائية عنها جابةاإل المتعلمين يتمكن لم التي األسئلة كانت إذا بينما، المعلم
 :  منها كثيرة ألسباب ذلك يكون  وقد ضعاف المتعلمين

 .المنزلية المتابعة ضعف*                        .الواجبات حل عدم*
 .إهمال*    .المذاكرة من المتعلم تمنع أسرية ظروف*
 .التركيز على القدرة عدم*

 .األخرى  بالصفوف نفسه للمعلم المتعلمين نتائج ابعةمت تتم :المعلم: ثانياً 
 :من التأكد يجب :االختبار: ثالثاً 

 .خارجية أسئلة وجود عدم*   .للمتعلمين الفردية الفروق  تراعي و متنوعة االختبار أسئلة* 
 .االختبار زمن مع يتناسب األسئلة عدد*                    .االختبار أطر يطابق* 
 .واضحة الصور و الطباعة*           .واضحة تكون  ئلةاألس صياغة* 

 .الجرسي بالمنحنى ذلك ومقارنة للفصل النجاح نسب تحليل -2
 .المتالحقة الدراسية الفترات خالل الفصل نتائج مقارنة -3
 .ذلك تنفيذ في المعلمين ومتابعة والمتوسطين والفائقين متعثرينال للمتعلمين عالجية خطط وضع –4

 العلوم مادة في المتعلمين ضعف أسباب
 وقد(  األسرية الرقابة ضعف األسري، التصدع األهل، متابعة عدم األسرية، المشكالت)  االجتماعية المشاكل –1

 .الوقت استغالل سوء إلى ذلك يؤدي
 .النجاح هو فقط الهدف و المثابرة روح إلى المتعلم وافتقار هدف، أو دافع وجود عدم – 2
 (والضرب والقسمة والطرح الجمع) الرياضيات ومبادئ العربية اللغة مادة في لتراكميا الضعف – 3
 . علمية  مادة من تدريسه يتم لما اليومية المتابعة عدم و الواجبات أداء في التقصير و اإلهمال – 4
 اتصال حلقة يخلق ال مما واالخر الدرس بين الوصل حلقة فيفقد للمتعلم العلمي التحصيل يعرقل مما الغياب كثرة –5
 .حوله من يدور ما مع
 .اللعب و الدراسة و الراحة بين الوقت تنظيم عدم و الوقت استغالل سوء – 6
 .بالدراسة الرغبة عدم أو  اجتماعية أو صحية ألسباب وذلك الشرح خالل التركيز على المتعلم قدرة ضعف – 7
 . العلمية للمواد المتعلم ميل عدم – 8
 . للدراسة السليمة الطريقة فةمعر  عدم  -9

 .  الفحوصات الستكمال الحصص من الخروج أو الغياب يسبب مما صحية مشاكل من البعض معاناة – 10
 :المقترحة العالج طرق 
 الموجه ويتابع المتعلمين أداء ضعف لمعالجة عالجية خطة بعمل الفصل ومعلم القسم رئيس مع الفني الموجه يتشارك
 .التعثر وأسباب متعلم كل طبيعة حسب الطلبة وعلى والفصول المدارس في الخطة هذه تنفيذ
 التشويق عنصر وتوفير انتباهه وجذب الحصة في الضعيف المتعلم على والتركيز المستمرة اليومية المتابعة –1
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 (.التعليمية األنشطة المناقشة،) الفصلية األنشطة في بالمشاركة له الفرصة إتاحة – 2
 .بأول أوال الخطأ وتصويب صفية ال تقويم بأسئلة تزويده – 3
 المتعلم و الرياضيات، مادة في الضعف جانب لتقوية كوسيلة العلوم منهج تخص حسابية بمسائل المتعلم تكليف – 4

 . مرات عدة العلمية المصطلحات يكتب أن يمكن الكتابة مهارة في الضعيف
 . ةالصحيح االستذكار طريقة إلى المتعلم توجيه –5
 منه ويطلب أخرى  فقرة يعطى ثم حلها منه يطلب و الكتاب صفحات من فقرة على أسئلة المتعلم يعطى أن يمكن -6

 خطوة تكون  ومنها الكتاب، من المناسبة المعلومة على الحصول كيفية على المتعلم يتعرف ومنها عليها أسئلة وضع
 .واالستيعاب الفهمو  القراءة مهارة لتقوية إيجابية

 .للمتعلمين المختلفة المستويات من مزيج الطاولة تشمل بحيث منتظما توزيعا المختبر في المتعلمين توزيع –7
 .األسرية والمشاكل الصعاب لتخطي تشجيعه لمحاولة المتعلم من التقرب زيادة – 8
 .المرغوب للسلوك المباشر التعزيز و المتعلم المستمر التشجيع أسلوب إتباع –9

 .دورية بصورة ذلك يكون  و األمور أولياء استدعاء لىع الحرص – 10
 وفي العالجية الخطة نجاح مدى لقياس والفصول المدارس زيارات خالل من الخطة هذه تطبيق الفني الموجه يتابع
 يتم ثم ومن  بديلة عالجية بخطة وتستبدل الموضوعة الخطة تقويم يتم العالجية للخطة المتعلمين استجابة عدم حالة
 .النجاح نسب وارتفاع المتعلمين أداء وتحسن نجاحها من للتأكد اسهاقي

 العلوم مادة في المتعثرين المتعلمين القسم لمتابعة رئيس خطة
 وتنمية العلوم مادة في المتعثرين للمتعلمين التحصيلي بالمستوى  االرتقاء على وزارة التربية حرص من انطالقاً 

 .العلمية المادة في النتائج أفضل لتحقيق التحصيلية مستوياتهم
 كالتالي هي محاور عدة تتضمنوم العل مادة في المتعثرين المتعلمين القسم لمتابعة رئيسل عمل خطة تطبيق يتم
 يحوي  تقرير وكتابة متعلمينال مستويات تدني سبابأ لمعرفةاجتماع خاص  العلوم ومعلمي قسمال رئيس عقدي – 1

 .مستوياتهم تدني أسباب وتحديد العلوم ةبماد المتعثرين متعلمينال أسماء
 .المتعثرين المتعلمين واجابات االختبار تصحيح آلية على االطالع الفصول من عشوائية عيناترئيس  خذيأ -2
 .للمتابعة مناسبة آلية ووضع االختبار قبل المتعلمين المتابعة في المعلمين يتابعها التي األساليب مناقشة –3
 . تعثره أسباب حسب كال متعثرينال متعلمينلل ةعالجي خطة وضع – 4
 .القسم رئيس من واعتمادها متعلمينلل التحصيلي للمستوى  مناسبة اثرائية أسئلة بإعداد المعلمين تكليف –5
  ضعفها أسباب عن تقرير وكتابة النجاح لنسب المتدنية للفصول رئيس القسم زيارة –6

 . ( االختبار – مالمعل – بالمتعلمين خاصة أسباب)       
 .المعلمين عند دراسياً  المتعثرين المتعلمين متابعة سجالت على االطالع – 7
 .فصل كل في المعلم به يقوم الذي العالجي والبرنامج الخطة تنفيذ متابعة – 8
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 فئات التربية الخاصة
خاصة والتأهيل والخدمات الداعمة األفراد ذوو االحتياجات الخاصة هم األفراد الذين يحتاجون إلى خدمات التربية ال

لها، يختلف هؤالء األفراد عن اآلخرين ي واحده أو أكثر من مجاالت النمو واألداء التالية: المجال المعرفي، المجال 
الجسدي، المجال الحسي، المجال السلوكي، المجال اللغوي، المجال التعليمي، وبناء على ذلك فإن الفئات الرئيسية 

 ى خدمات التربية الخاصة الداعمة لها هي الفئات الثمان التالية:التي تحتاج إل
 صعوبات التعلم.                 -5اإلعاقة العقلية.                                    -1
 اضطرابات السلوك. -6اإلعاقة السمعية.                                  -2
 اضطرابات التواصل. -7                 اإلعاقة الجسدية.                 -3
 الموهبة والتفوق. -8اإلعاقة البصرية.                                  -4

 (16، ص 2005)جمال الخطيب، منى الحديدي، 
 الفرق بين صعوبات التعلم وبطيء التعلم والتأخر الدراسي )التعثر الدراسي(.

 والتأخر الدراسي علموبطيء الت صعوبات التعلم وجه المقارنة

فما  70ضمن الفئة الحدية من  فما فوق  90من  معامل الذكاء
 دون 

 درجة فما فوق  90من 

التحصيل 
 الدراسي

منخفض في المواد األساسية 
 )الرياضيات، القراءة، اإلمالء(

منخفض في جميع المواد بشكل 
عام مع عدم القدرة على االستيعاب 

 )الفهم(

، مع منخفض في جميع المواد
 إهمال واضح

اضطراب في العمليات الذهنية  سبب التدني
 )االنتباه، اإلدراك، الذاكرة(

 عدم وجود دافعية للتعلم انخفاض معامل الذكاء

المظاهر 
 السلوكية

عادي وقد يصحبه أحيانًا نشاط 
 زائد

يصاحبه غالبًا مشاكل في السلوك 
التكيفي والتعامل مع األقران ومع 

 وميةمواقف الحياة الي

سلوكيات غير مرغوبة، أو إحباط 
 دائم من تكرار الفشل

الخدمة 
 المقدمة

برامج صعوبات التعلم واالستفادة 
 من أسلوب التعلم الفردي

الفصل العادي مع بعض التعديالت 
 في المنهج

دراسة حالة من قبل االختصاصي 
 االجتماعي في المدرسة
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 .المسيرة دار: عمان األولى، الطبعة. لمالتع تقويم(. 2005) أبوعالم محمود رجاء
 .الرياض األولى، الطبعة. التربوية المنظومة في التقويم(. 2003) سالمة محمد وأحمد سيد، أحمد علي
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 معهد منشورة، غير دكتوراه رسالة. الكويت بدولة االبتدائية المرحلةفي  التعلم صعوبات ذوي التالميذ  لدى الرياضيات
 .القاهرة جامعة التربوية، الدراسات

 (. المدخل إلى التربية الخاصة. عمان: دار الفالح.2005جمال الخطيب، منى الحديدي )
 أمين محمد ترجمة. والتكويني التجميعي متعلمال تعلم تقييم(. 1983) هاستنجس وتوماس بلوم، بنيامين مادوس، جورج
 .للنشر ماكجرهيل دار: القاهرة وآخرون، المفتي

 (. القياس والتشخيص لذوي صعوبات التعلم، الكويت: مركز تقويم وتعلم الطفل.2012مسعد أبو الديار )
 .العربية النهضة دار: قطر. المتعلم أداء تقويم تطوير(. 2002) عقل أنور

 .االبتدائي السادس حتى األطفال رياض من الفعال الرياضيات تدريس(. 2007) بدوي  مسعد رمضان
 .المسيرة دار: عمان. يةالتدريس العملية فيالتربوي  والتقويم القياس(. 2011) عالم محمود الدين صالح

 رية.(. التقويم النفسي. القاهرة: مكتبة األنجلو المص1987فؤاد أبو حطب، سيد عثمان، آمال صادق )
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هناك اتفاق جماعي عند التربويين ان التفكير الفعال عامل مهم للنجاح في المدرسة والحياة على حد سواء مما جعل 

 ل ملفت للنظر.األنماط والبرامج اإلبداعية الخالقة تتكاثر في العالم بشك
وقد ازداد االهتمام بموضوع التفكير وتنميتة في األوساط التربوية في مختلف البلدان العربية االسالمية في اآلونة  

االخيرة حتى أصبح أحد األهداف الرئيسة للمناهج الدراسية المختلفة وذلك شعور منهم بأهمية هذا األمر في تحسن 
ما أشارت إليه الدراسات من انخفاض نسبة عدد المتعلمين الذين يملكون مهارات مستوى تعلم المتعلمين إضافة الى 

 التفكير العليا وهذا بدوره يؤثر على المستوى التحصيلي للمتعلمين .
ان الجهد االعظم لعملية التعليم في المدارس المعاصرة موجه الى تعليم المهارات األساسية ، ولكن ال يعني اغفال 

لداخلية للفرد وبخاصة ان النظريات الحديثة في التعليم تركز على تعليم مهارات حل المشكالت كما تنمية الطاقات ا
تركز على تعليم القراءة ذات المعنى وعلى تعليم المحاكمات العقلية في الكتابة وتعليم مهارات التعلم الذاتي وكل هذه 

ت الحديثة في ادعائها ذلك الى التغيرات التكنولوجية األمور تحتاج الى تعلم مهارات التفكير، وتستند هذه النظريا
واالجتماعية التي حدثت في المجتمعات المعاصرة ومازالت هذه التغيرات تحدث باستمرار بطريقة متسارعة تجعل من 

التي  الصعب التنبؤ بالمعلومات الالزمة للفرد في المستقبل ولذلك اتجه المفكرون التربويون الى تعليم الفرد المهارات
تمكنه من السيطرة على امور حياته مثل مهارات التفكير ومهارات التعلم الذاتي والمهارات المتعلقة بتطوير طرق 

 الحصول على المعرفة واالنفتاح العقلي على المستقبل .
 تعريفات التفكير :

عنى من خالل الخبرة التي يرى باير أن التفكير عبارة عن عملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقها عمل شيء ذي م
يمر بها ، بينما ويلسون يرى بأن التفكير هو عملية عقلية يتم عن طريقها معرفة الكثير من األمور وتذكرها وفهمها 

 وتقبلها .
 تتداخل عمليات التفكير وتنقسم الى :  عمليات التفكير :

 عمليات استقبال مثل:
 سان من مشاهد وأحداث .اإلحساس/الوعي عن طريق الحواس لما حول اإلن* 
 الفهم /التفسير لما يتم استقباله من رسائل عن طريق الحواس .* 
 التقويم /القياس إعطاء قيمة سريعة لما يتم فهمه من الرسائل الخارجية وبيان أهميتها.* 
 حفظ/تخزين ) بعد التقويم أو قبله ( لما يتم استقباله من رسائل حسب ترتيب معين.* 

 : عمليات معالجة
 التفاعل الوجداني مع الموقف أو الحدث أو المشكلة .* 
 التفاعل اللفظي: السؤال عن بعض تفاصيله / اعطاء اجابة لشخص اخر* 
 الذهاب قريبا منه.التفاعل المادي / الحسي مع األمور المحسة في الموقف / تركيز االنتباه على الحادث / * 
 ادث وتذكر التفاصيل.التذكر: استرجاع مشاهد وصور وتفاصيل الح*

 كيرمهارات التف
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 عمليات ارسال:
 التحليل: تحليل أسباب الحادث وتجزئته الى مراحل وخطوات* 
 تركيب رسم مخطط للحادث أو استخدام مجسمات لتوضيح الحادث.* 
 التطبيق/ التنفيذ: تحريك المجسمات حسب الخطوات لتنفيذ مجريات الحادث.* 
 التقويم) إصدار حكم (: دراس* 
 ر :أنماط التفكي

نمط التفكير هو األسلوب والكيف الذي يفكر به اإلنسان ، وقد يطلق على المستوى أحيانا ، ويفيدنا الوقوف عليه في 
فهم أفكار اآلخرين ،وتحديد أسلوب التعامل معهم ، ومعرفة الوسائل واألساليب المناسبة لإلرتقاء بمستويات تفكيرهم ، 

 . وتخليصهم من األساليب غير المرغوب فيها
 وقد قسم التربويون أنماط التفكير إلى عدة تقسيمات تظهر فيما يلي :

 التصنيف األول :الذي حدد التفكير بثالثة مستويات :
 التفكير المنخفض : وهو التفكير البسيط الذي ال يتجاوز مهارات الحفظ والتذكر واإلسترجاع. * 
ير والمقارنة والتحليل والتركيب والتقويم ، وقد التفكير الراقي : وهو الذي يتجاوز إلى مستويات التفس* 

 يوصف بأنه تفكير منهجي أو منظم .
 التفكير العالي : وهو الذي ارتقى الى مستويات النقد والتأمل وفرض الفروض واإلبداع واإلختراع .* 

 التصنيف الثاني : حدد التفكير في هذا التصنيف في صنفين هما  :
درة على إعطاء أكبر عدد ممكن من األفكار ،أو الحلول لمشكلة ما تواجه المفكر التفكير الكمي : وهو الق* 

 في وحدة زمنية معينه دون النظر إلى نوع هذه األفكار وقيمتها .
 التفكير النوعي :ويعرف بالقدرة على إعطاء آراء قليلة وغير متشابهة ولكنها مفيدة جدا وذات قيمة .* 

 فكير في هذا التصنيف ثالثة أصناف  :التصنيف الثالث : وقد جعل الت
وهو الذي يكتفي بالمالحظة العابرة مع قلة المعلومات أو تشوهها، باإلضافة إلى قلة  التفكير السطحي :* 

تحري الدقة ، وعدم اإلحاطة بالواقع المحيط به ، وهو تفكير بدائي إذا تعود الناس عليه يجعله عادة عندهم ، 
تخفيضها بإزالة العادة بالتفكير وذلك بتعليمهم وتثقيفهم وبإكثار التجارب لديهم أو ويمكن إزالة السطحية أو 

أمامهم ، وجعلهم يعيشون بواقع متعدد ومتجدد ومتغير مما يجعلهم يعيشون الحياة ويساهمون في النهوض 
 باألمة .

، والوعي بالمالبسات وهو الذي يتحرى دقة المالحظة مع سعة اإلطالع على المعلومات التفكير العميق :* 
 للوصول إلى إنجاز علمي أو إبداع حلول وأفكار جديدة ، وهذا هو تفكير العلماء والمخترعين .

وهو الذي يرتقي فيه صاحبه فوق ذاته ويتجه إلى رعاية شؤون األمة والعمل على  التفكير المستنير :* 
 م .تطويرها ورقيها ، فيخرجها من األزمات ويجعلها في مقدمة األم
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ويعتبر التفكير المستنير أرقى أنواع التفكير ، فعالم الذرة حين يبحث في شطر الذرة وما يترتب عليه من توليد 
القوى المختلفة ، وعالم الكيمياء حين يبحث في تركيب األشياء وخصائصها ، هؤالء يبحثون في هذه األمور 

صلوا إلى النتائج المرجوة من أبحاثهم ، فتفكيرهم بشكل عميق ، ولوال جهودهم العميقة التي يبذلونها لما تو 
نهاضها  يكون تفكيرا عميقا ولكنه ليس تفكيرا مستنيرا ألنهم ال يتجهون في أبحاثهم إلى رعاية شئون األمة وا 

 ثقافيا وحضاريا . 
 مستويات التفكير :

  فوق معرفي                              المستوى األول *
 

 التخطيط                   مراقبة                     تقييم              
  معرفي                              المستوى الثاني *
 

 عمليات                                                  استراتيجيات      
                                                     

 التفكير الناقد  اإلستدالل    التفكير اإلبداعي                    حل المشكالت    اتخاذ القرار  تكوين المفاهيم
 

 المستوى الثالث *
 

 مهارات                                                        
 

  ت التفكير اإلبداعي   مهارات التفكير فوق المعرفي                                                                              مهارات اإلستدالل    مهارات التفكير الناقد    مهارا        
 

 مهارات التفكير :
يمكن تعريف مفهوم المهارة على أنه القدرة على القيام بعمل ما بشكل يحدده مقياس مطور لهذا الغرض ، 

 ( .1999الفهم والسرعة والدقة ) سعادة وزميله ،وذلك على أساس من 
على أنها تلك العمليات العقلية التي تقوم Wilson 2002 ) أما مفهوم مهارات التفكير فقد عرفها ولسون ) 

بها من أجل جمع المعلومات وحفظها أو تخزينها ، وذلك من خالل إجراءات التحليل والتخطيط والتقييم 
وصنع القرارات . وهناك تعريف آخر لمهارات التفكير على أنها عبارة عن عمليات والوصول إلى استنتاجات 

عقلية محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات والبيانات لتحقيق أهداف تربوية متنوعة 
اء تتراوح بين تذكر المعلومات ووصف األشياء وتدوين المالحظات ، إلى التنبؤ باألمور وتصنيف األشي

 وتقييم الدليل وحل المشكالت والوصول إلى استنتاجات .
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تلعب مهارات التفكير دورا أساسيا في مستوى التعلم الذي يصله المتعلم ، فكلما امتلك المتعلم هذه المهارات  
بمستوى أفضل ، أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى تعلمه ، ألن عملية التعلم ال تحدث بشكل آلي بل تتطلب جهدا 

وموجها من المتعلم نفسه ، ولكي تحدث عملية التعلم يجب على المتعلم أن يمتلك العمليات والبنى  مدعما
األساسية المطلوبة ، حيث أن مشكالت التعلم وصعوباته ليست بالضرورة ذات صلة بصعوبة الموضوع 

بعجز المتعلم في  المطروح ،أو بميل المتعلم وتهيؤه إلى ذلك الموضوع ، بل معظم مشكالت التعلم ذات صلة
مهارات معرفية محددة ومطلوبة في تعلم ذلك الموضوع واإلستفادة منه . ولذلك ال بد من تعلم هذه المهارات 

 حتى نضمن نجاح المتعلم وتفوقه .
والضعف يتولد عند المتعلم بسبب عدم إمكانية التحكم في هذه المهارات ،وهي مهارات تفكير أساسية يستطيع 

علمها أو يتدرب عليها لكي يستعملها ويوجهها في معالجة معلوماته ،ولذلك فالمتعلمين الضعفاء المتعلم أن يت
يعانون من صعوبات كبيرة في اإلستفادة من المعلومات الجديدة ودمجها بالمعلومات السابقة وحفظها في 

 الذاكرة طويلة المدى لتستدعي عند الحاجة إليها في مواقف أخرى .
 ير كثيرة يصبح من الضروري اإللمام بها وتعريف كل منها بدقة كاآلتي : توجد مهارات تفك

هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل التفكير بطرق جديدة أو غير مألوفة أو استثنائية مهارة األصالة :  -1
عل من أجل أفكار ذكية وغير واضحة ،واستجابات غير عادية وفريدة من نوعها ، أو تلك المهارة التي تج

 األفكار تنساب بحرية من أجل الحصول على أفكار كثيرة وفي أسرع وقت ممكن .
هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل توليد فكر ينساب بحرية تامة في ضوء عدد من  مهارة الطالقة : -2

 األفكار ذات العالقة ، أو أنها عبارة عن عملية ذهنية يتم من خاللها الوصول إلى أفكار جديدة.
هي تلك المهارة التي يمكن استخدامها لتوليد أنماط أو أصناف متنوعة من التفكير  مهارة المرونة : -3

وتنمية القدرة على نقل هذه األنماط وتغيير اتجاه التفكير ، واإلنتقال من عمليات التفكير العادي إلى 
دراك األمور بطرق متفاوتة ، أو أنها المهارة ا لتي يتم فيها فعل األشياء أو فهمها االستجابة ورد الفعل وا 

 بطرق مختلفة .
هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل تجميل الفكرة أو العملية العقلية  مهارة التوضيح أو التوسع : -4

وزخرفتها والمبالغة في تفصيل الفكرة البسيطة أو اإلستجابة العادية وجعلها أكثر فائدة وجماال ودقة عن طريق 
 معناها بإسهاب وتوضيح ، أو أنها عبارة عن إضافة تفصيال جديدة للفكرة أو األفكار المطروحة التعبير عن 

هي تلك المهارة التي تستخدم لتحديد الخصائص أو الصفات الداخلية لألشياء  مهارة العزو أو الوصف : -5
 ق لهذه االمور جميعا أو المفاهيم أو األفكار أو المواقف أو أنها ببساطة القيام بعملية الوصف الدقي

هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل بناء نوع من الدافعية الذاتية لالعتماد  مهارة تحمل المسئولية : -6
 عن النفس أو تحمل المسؤولية في العملية أو انها عبارة عن القيام بعمل ما ينبغي القيام به.

تي تستخدم من أجل الوصول بفاعلية الى هي تلك المهارة ال مهارة الوصول إلى المعلومات : -7 
 المعلومات ذات الصلة بالسؤال أو المشكلة المطروحة.
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هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل تسجيل المعلومات المهمة بشكل  مهارة تدوين المالحظات : -8 
 مختصر ومكتوب.

واالحتفاظ بها في الذاكرة طويلة  هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل ترميز المعلومات مهارة التذكر : -9
 المدى، أ، أنها عبارة عن عملية تخزين المعلومات في الدماغ من أجل استخدامها الحقا. 

هي تلك المهارة التي تستخدم لتطبيق معلومات معطاة  مهارة اصدار االحكام أو الوصول الى الحلول:-10
لول نهائية أو انها عبارة عن عملية ذهنية يتم واستنتاجات مقدمة من أجل الوصول الى أحكام عامة أو ح

 خاللها الوصول الى أحكام بعد األخذ في الحسبان جميع المعلومات المتوفرة.
هي تلك المهارة التي تستخدم لتحديد العالقات السببية بين  مهارة تحديد العالقة بين السبب والنتيجة:-11

 التي تبين كيف ان شيئا ما يكون سببا الخر. األحداث المختلفة أو انها تلك العملية الذهنية
هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل الحصول على أفضل استغالل للوقت  مهارة إدارة الوقت :-12

المرتبط بواجبات أو مهام أو أعمال محددة وبأغراض أو أهداف شخصية ، أو أنها عملية ذهنية تهدف إلى 
 استخدام الوقت بحكمة تامة .

هي تلك المهارة التي تستخدم لتجميع األشياء على أساس خصائصها أو صفاتها  ة التصنيف :مهار -13
ضمن مجموعات أو فئات ، أو أنها عبارة عن عملية عقلية يتم من خاللها وضع األشياء معا ضمن 

 مجموعات بحيث تجعل منها شيئا ذا معنى.
لذهنية التي تستخدم لتحديد الفكرة عن طريق هي تلك المهارة ا مهارة تنمية المفاهيم أو تطويرها :-14

 تحليل األمثلة الخاصة بها ، أو أنها عبارة عن عملية ذهنية تهدف الى ايجاد تسميات أو تصنيفات لألفكار .
هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل تشكيل أو طرح حلول تجريبية  مهارة طرح الفرضيات واختبارها :-15

يتها وتحليل نتائجها ، أو أنها عبارة عن القيام باقتراح تخمينات جيدة لحل قضية ما لمشكلة ما واختبار فاعل
 ثم العمل على فحص أو اختبار هذه التخمينات .

هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل توسيع أو زيادة حجم العالقات القائمة على  مهارة اإلستنتاج :-16
كير اإلستداللي أو التحليلي من أجل تحديد ما يمكن أن يكون المعلومات المتوفرة ، واالستفادة من التف

 صحيحا ، أو أنها عبارة عن استخدام ما يملكه الفرد من معارف أو معلومات للوصول إلى نتيجة ما .
هي تلك المهارة التي تستخدم لتحديد فيما إذا كانت المعلومات تتمتع بصفة  مهارة تقييم الدليل :-17

 ت في آن واحد ، أو أنها عبارة عن اإلعتراف أو االقرار بأن المعلومات مهمة .الصدق وبصفة الثبا
هي تلك المهارة التي تستخدم لفحص شيئين أو أمرين أو فكرتين  مهارة المقارنة والتباين أو التعارض :-18

التي تكون أو موقفين الكتشاف أوجه الشبه ونقاط االختالف ، أو أنها تلك المهارة التي تبحث عن الطريق 
 فيها األشياء متشابهة تارة ومختلفة تارة أخرى  .
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هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل التحكم أو إدارة أو ضبط  مهارة شد اإلنتباه أو ضبط اإلنتباه :-19
المستويات المختلفة لالنتباه ، أو أنها عملية االنتباه أو الحذر لما يقال أو يناقش أو يعرض من معلومات أو 

 فكار أو آراء أو معارف  .أ
هي تلك المهارة التي تستخدم من جانب شخص ما يفكر فيما سيحدث في المستقبل ، أو  مهارة التنبؤ :-20

 أنها تمثل عملية التفكير فيما سيجري في المستقبل .
ل هي تلك المهارة التي تستخدم لتحليل ووضع استراتيجيات تهدف الى حل سؤا مهارة حل المشكالت :-21

صعب أو موقف معقد أو مشكلة تعيق التقدم في جانب من جوانب الحياة ،أو أنها عبارة عن ايجاد حل 
 لمشكلة ما تواجه الفرد أو المجتمع .

هي تلك المهارة التي يتم عن طريقها وضع األشياء أو األمور في ترتيب  مهارة تحديد األولويات :-22
 حسب أهميتها .

هي تلك المهارة التي تستخدم لدعم نوعية المعلومات من خالل  المساءلة :مهارة طرح األسئلة أو -23
 استقصاء طالبي يتطلب طرح األسئلة الفاعلة أو صياغتها أو اختيار األفضل منها .

هي تلك المهارة التي تستخدم لفهم وتطبيق خطوات معقدة في ضوء  مهارة تطبيق اإلجراءات :-24
أو أنها عبارة عن تعلم عمل شيء ما بدقة عالية بحيث يصبح من غير  عناصرها أو أجزاءها المتعددة ،

الضروري التفكير كثيرا في تلك الخطوات أثناء القيام بها نظرا ألن تطبيقها أو تنفيذها أصبح يتم في الواقع 
 بشكل اعتيادي .

المعايير من  هي تلك المهارة التي تستخدم لتشكيل مجموعة من مهارة وضع المعايير أو المحكات :-25
 أجل التوصل الى أحكام معينه ، أو أنها عبارة عن عملية وضع حدود للخيارات الممكنة .

هي تلك المهارة التي تستخدم للمواءمة بين جميع العوامل التي تؤثر في موقف  مهارة التفكير بانتظام :-26
بارة عن كل شيء يمكن تطبيقه ما بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تنجم عن نتاج التفكير ، أو أنها ع

 والتخمين بما يمكن أن يحدث إذا تقدم شخص إلى األمام بخطوة ما .
هي تلك المهارة  مهارة عرض المعلومان بيانيا أو على شكل رسوم أو أشكال أو دوائر أو أعمدة :-27

مترابطة بشكل  التي تستخدم  لتغيير شكل البيانات والمعلومات من أجل توضيح كيف أن العناصر الحرجة
 دقيق ، وذلك عن طريق استخدام اللوحات أو الرموز أو األشكال أو الرسوم أو األعمدة أو الدوائر .

هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل ترتيب الحوادث أو الفقرات أو األشياء أو  مهارة التتابع :-28
 نظيم محدد يتم اختياره بعناية فائقة .المحتويات بطريقة منظمة ودقيقة ، أو أنها تعني وضع األشياء بت

هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل اكتساب المعلومات عن األشياء أو  مهارة المالحظة النشطة :-29
القضايا أو األحداث أو أنماط سلوك األشخاص ، وذلك باستخدام الحواس المختلفة ، أو أنها عبارة عن بذل 

 المزيد من االهتمام بشيء ما .
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هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل ايجاد اطار عقلي أو فكري يستطيع  مهارة التنظيم المتقدم :-30
األفراد عن طريقه تنظيم المعلومات ، أو أنها عبارة عن النظرة السريعة إلى األمر كله أو الشيء كله من أجل 

 فهمه جيدا  .
مهارة التي تستخدم من أجل تكرار عملية هي تلك ال مهارة عمل األنماط المعرفية واستخدامها :-31

 الترتيبات المنظمة ، أو هي عبارة عن مجرد استخدام األنماط المعرفية واستخدامها .
هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل فهم األمور وحفظ المعلومات المسموحة  مهارة اإلصغاء النشط :-32

 الحصول على المعلومات .، أو أنها عبارة عن اإلنصات بعناية فائقة من أجل 
هي تلك المهارة التي تستخدم لبناء مجموعة من العبارات أو الجمل التي تشتق من  مهارة التعميم :-33

العالقات بين المفاهيم ذات الصلة ، أو أنها عبارة عن بناء جمل أو عبارات واسعة يمكن تطبيقها في معظم 
 الظروف أو األحوال إن لم يكن جميعها .

هي تلك المهارة التي تستخدم من جانب الفرد لالختيار المنتظم  رة عمل الخيارات الشخصية :مها-34
والناجح من بين خيارات عدة ، وذلك من أجل حل مشكلة ما أو قضية معينة ، أو أنها عبارة عن التفكير 

 جيدا قبل عملية االختيار .
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