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 الــمــقــدمــة
 

   

ٌعتبر علم التخطٌط من بٌن أحدث العلوم  فً العصر الحدٌث وال ٌعنً ذلك أنه لم تكن توجد      

الذي مٌزه هللا به قد  فاإلنسان بعقله. قدٌما وعلى مر العصور ممارسات تخطٌطٌة ٌإدٌها اإلنسان 

مارس طوال حٌاته كثٌرا من عملٌات التخطٌط بحسب مقتضٌات الواقع والظروؾ لمواجهة 

" . الحٌطة  "،"التوقع "  ،"التدبٌر " الكوارث والتحدٌات تحت مسمٌات 

وإذا كانت فكرة التخطٌط قد ظهرت فً المجتمعات القدٌمة  كما لدى المصرٌٌن مثبل من خبلل 

اإلشارات الواردة فً سورة ٌوسؾ علٌه السبلم فً القرآن الكرٌم  ، وقبل ذلك بكثٌر من خبلل 

ت و تبلور..إلخراجه من الجنة بمخالفة أوامر هللا تعالى  إبلٌسقصة أبونا آدم علٌه السبلم وخطط 

. أمثال أفبلطون وابن خلدون  وؼٌرهم كذلك فً كتابات الفبلسفة والمفكرٌن وعلماء االجتماع 

إال إن التخطٌط الحقٌقً المبنً على العلمٌة والدراسة اإلحصابٌة التجرٌبٌة لم ٌظهر إال فً بداٌات 

آنذاك، وبعد  مع المخططات الخماسٌة التً كان ٌنهجها االتحاد السوفٌاتً( م1920)القرن العشرٌن 

ذلك أخذت الدول الؽربٌة تستفٌد من هذه المخططات الشاملة التً بدأت توظفها فً المجال 

 .واإلداري والتربوي  االقتصادي

بٌد أن أؼلب الدول العربٌة لم تؤخذ بسٌاسة المخططات والتخطٌط إال فً الستٌنٌات من القرن  

رافق ظهور اإلدارة وقطاع الخدمات  منذ  وٌمكن القول إن التخطٌط فً الحقٌقة قد. العشرٌن 

منتصؾ القرن التاسع عشر فً أوروبا الؽربٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مع انبثاق المجتمعات 

الرأسمالٌة  

إال أن صورته تتضح جلٌة فً التخطٌط للمنظمات  شًءوالشك فً أن التخطٌط ٌدخل فً كل 

وارد باختبلفها والتً تسعى إلى التخطٌط .صعوباتلالكبرى التً تعول الكثٌر من المإسسات وا

 .لعملٌة تنموٌة تعود على الدولة واألفراد بالنفع والفابدة

ولعل جانب التعلٌم له نصٌب األسد من التخطٌط فهو حجر األساس ألي تنمٌة ٌراد بها التقدم 

من أكثر أنواع  ولهذا ٌعتبر التخطٌط التربوي. ومواكبة التطورات والتؽٌرات وتحدي الصعوبات 

ذلك أن التربٌة بطبٌعتها عمل ٌتم  العام مردسبقا فً جوانبه العملٌة والعلمٌة من التخطٌط التخطٌط 

 .جربة السوفٌتٌة فً التخطٌط العامدابما للمستقبل والتخطٌط التربوي بمفهومه الحدٌث ٌرجع إلى الت
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ى

ىمفكومىالتخطوط
إن الحاجة إلى التخطٌط أمر ضروري ومهم وٌضمن استمرارٌة العمل على الوجه الصحٌح ، 

وٌهدؾ التخطٌط بشكل عام إلى إحداث تؽٌٌر مقصود . وٌتضمن اتخاذ توجه نظامً لما ترٌد فعله
فً البٌبة المحٌطة ، ونظرة إلى المستقبل ، والتنبإ باحتٌاجاته فً ضوء اإلمكانات المتاحة ، 

 .نحو تحقٌق احتٌاجات المستقبل مل والع
 

المعنى اللغوي للتخطٌط 
 

مجموعة من التعارٌؾ اللؽوٌة لكلمة التخطٌط المشتقة من " لسان العرب " ٌقدم ابن منظور فً 
فعل خط وخطط الذي ٌحٌل على مجموعة من الدوال المعجمٌة ن كالخط الذي هو عبارة عن 

 ... الطرٌق : ، والخط  الطرٌقة المستطٌلة فً الشًء ، والجمع خطوط
 (*انظر لسان العرب البن منظور... إلى ؼٌر ذلك من الدوال المعجمٌة ) 

 وٌتبٌن لنا من خبلل هذه الدالالت االشتقاقٌة أن

  التخطٌط عبارة عن خطة مرسومة ومحددة بدقة وطرٌقة مسطرة كتابة وخط. 

  تامة على ما ٌقصد فً الصورة هو إثبات لفكرة ما بالرسم أو الكتابة وجعلها تدل داللة
 .والرسم 

 

 المعنى االصطالحً للتخطٌط
 

 :أما التخطٌط بالمعنى االصطبلحً فٌقصد به 

  عملٌة منظمة واعٌة الختٌار أحسن الحلول الممكنة للوصول إلى أهداف معٌنة. 

  عملٌة ترتٌب األولوٌات فً ضوء اإلمكانات المادٌة والبشرٌة المتاحة  . 

  مجموعة من الطرابق والتصامٌم والمناهج واألسالٌب والتدابٌر التً نلتجا عبارة عن
إلٌها من أجل تحقٌق مجموعة من األهداف والغاٌات على المستوى البعٌد والمتوسط 

 .والقرٌب 
 

 :ومن هذه التعرٌفات ٌتبٌن لنا أن التخطٌط 

  عملٌة منظمة. 

 قابمة على دراسات. 

  الماضًتنطلق من الحاضر بعد النظر إلى. 

  إعداد للمستقبل. 

 نةيتحقق أهداؾ مع. 

  (طوٌلة المدى  –متوسطة المدى  –قصٌرة المدى ) تترتب فٌها األولوٌات. 

  مراعاة اإلمكانات المادٌة والبشرٌة. 

 تحدٌد الوقت. 

ىى
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ى

ى:التخطوطىالتربويى
 :عرؾ التخطٌط التربوي بؤنه

o  ٌنبؽً االضطبلع بها بؽٌة وسٌلة تتٌح لنا وضع مخطط منهجً ألوجه النشاط الذي
 .تحقٌق األهداؾ التربوٌة فً حدود اإلمكانات والتطلعات نحو التنمٌة المستمرة

o سواء كان  هو استخدام المواد المتاحة فً المجتمع لتحقٌق أقصى طلب على التعلٌم
  .ذلك على مستوى الفرد أو الجماعة 

 ومما سبق ٌتضح لنا أن التخطٌط التربوي 
ة منظمة ومستمرة لتحقٌق أهداف مستقبلٌة بوسابل مناسبة تقوم على مجموعة هو عملٌة علمً

من القرارات واإلجراءات الرشٌدة لبدابل واضحة ، وفقا ألولوٌات مختارة بعناٌة بهدف تحقٌق 
أقصى استثمار ممكن للموارد واإلمكانات المتاحة ، ولعنصري الزمن والتكلفة ، كً ٌصٌح نظام 

ساسٌة أكثر كفاٌة وفاعلٌة لالستجابة الحتٌاجات المتعلمٌن وتنمٌتهم الدابمة التربٌة بمراحله األ
 .بمعدالت تنموٌة مرتفعة ، وخلق الرغبة فً التقدم المستمر

 
 

ىخصائصىالتخطوطىالتربويى
  المستقبلٌة : 
 حسبأي وضع االستعدادات البلزمة لمواجهة المستقبل لتحقٌق األهداؾ بؤقل تكلفة وجهد             

. اإلمكانٌات المتوفرة 
  العقالنٌة: 

أي أنه عملٌة تعتمد على العقل والمنطق والتفكٌر فً الحاضر والمستقبل ، التخاذ    
. القرارات ، واختٌار الوسابل والطرق المناسبة لتحقٌق األهداؾ  المرجوة 

  الشمولٌة: 
للتربٌة والذي ٌإكد على جوانب مل أي تتكامل عناصره ومكوناته لتحقٌق هدؾ النمو الشا    

. المختلفة  نحٌاة اإلنسا      
  اإلنسانٌة : 

أي أنه ٌراعً إشباع حاجات اإلنسان حسب رؼباته ومٌوله وقدراته ؛ حٌث أنه ٌتم من    
. أجل اإلنسان ولخدمة مصالحه 

  الدٌنامٌة: 
 .أي أنه نشط ؼٌر جامد ؛ حٌث ٌخضع لعملٌة تعدٌل وتقوٌم متعددة تتسم بالمرونة       
  العلمٌة: 

تحدٌد أشكاله ، معرفة أبعاده ) أي أنه ٌعتمد فً نتابجه على منهج وخطوات البحث العلمً      
المإثرة فٌه ، تصنٌؾ المعلومات ، فرض الفروض ، استخبلص النتابج ،  ، العوامل

( . وضع بدابل أو تعدٌل الخطة  وٌم العملٌة ،التطبٌق ، تق
  التطبٌقٌة: 

أي أنه من العلوم االجتماعٌة التطبٌقٌة ولٌس العلوم البحتة ؛ حٌث أنه ٌعتمد على نتابج        
. العلوم األخرى مثل التربٌة واالجتماع واالقتصاد وؼٌرها 
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  االستمرارٌة: 

أي أنه عملٌة مستمرة من بداٌة حٌاة الفرد حتى مماته ، وهً ال تقتصر على وضع       
 .خطة فقط ، وإنما ٌتعدى ذلك بمجموعة عملٌات متصلة ومستمرة 

  الواقعٌة : 
أي أنه ٌجب أن ٌنطلق من الواقع ومن خبلل اإلمكانات المتاحة ال من الخٌال ؛ ألنه ٌهدؾ      

. إلى مستقبل أفضل الواقع ، ونقله  إلى تؽٌٌر 

 

ىأهموظىالتخطوطىالتربويى
لم تعد العملٌة التربوٌة مجرد أفعال وردود أفعال وإنما دخلت فً مرحلة علمٌة متقدمة من دراسة 

الوضع الحالً وتوقع المستقبل بكل ما ٌحتوٌه من ؼموض وهذا هو الهدؾ الحقٌقً من وراء 
هم مجاالت التخطٌط القومً ؛ ذلك ألنه ٌقوم االعتماد على التخطٌط التربوي ، وهو ٌعتبر من أ

على تنمٌة القوى البشرٌة بصقل القدرات ، وتنمٌة المهارات ، وبناء المعارؾ ، وتكوٌن االتجاهات 
، وتؤصٌل القٌم من الكفاءات البشرٌة فً جوانبها المختلفة ؛ حٌث أن العنصر البشرى أصبح 

 .م االقتصادي واالجتماعً والثقافًالركٌزة األولى واألساس القوي فً بناء التقد
 

ىأهموظىالتخطوطىالتربويىفيىرواضىاألطفال
 

: وللتخطٌط فً رٌاض األطفال أهمٌة خاصة حٌث أنه ٌعٌننا على 
. تحدٌد أهداؾ التعلٌم    -1
. اختٌار المحتوى المناسب للطفل    -2
. اختٌار أفضل األسالٌب والطرق المناسبة للطفل    -3
. علٌنا عملٌة التقوٌم ٌسهل    -4
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ىأهموظىالتخطوطىالتربويىلإلذرافىالفني
 بكامل عناصرها التعلٌمٌة المنظومة تجوٌد إلى الهادؾ التربوي اإلشراؾ دور من انطبلقا 

 فقد التعلم المختلفة، لبٌبات النوعٌة المخرجات تحسٌن ٌكفل بما فٌها التكامل وإحداث وتطوٌرها
 التخطٌط والفكر مستوى على اإلشرافٌة العملٌات مجمل فً النظر إعادة إلى الحاجة برزت

 فً أداء رسالته من لٌتمكن ها وتطوٌر التربوي لئلشراؾ والهٌكلٌة التنظٌمٌة والبنى والممارسة
  وفاعلٌة بكفاءة التعلم بٌبات تطوٌر

 فً األولى الركٌزة ٌمثل فالتخطٌط  التربوي اإلشراؾ فً التخطٌط توظٌؾ إلى الحاجة تبرز وهنا 
 والفعالٌات النشاطات وتختار اإلشرافٌة األولوٌات طرٌقه تحدد وعن التربوي المشرؾ رسالة

 التً والعفوٌة العشوابٌة عن بعٌدا التربوي اإلشراؾ لتحقٌق أهداؾ المبلبمة اإلشرافٌة والبرامج
 عن فضبل مشكبلت عدة عنها تنتج

  الوقت وإهدار المجهود ضٌاع
 إلى ٌستند التربوي اإلشراؾ أن منطلق من لنجاحه الربٌسة المقومات من لئلشراؾ والتخطٌط 

وهو  إطارها فً ٌعمل للمجاالت اإلشرافٌة  التً الواقع تحلٌل من تنبثق وشاملة واضحة أهداؾ
 وكفاٌاتهم المعلمٌن عن والبٌانات الوافٌة وماتالمعل جمع على ٌعتمد كما  بها االرتقاء عن مسبول

 وطبٌعة نوعٌة مع محددة تتبلءم عمل خطط وصٌاؼة الدراسٌة والبٌبات الدراسٌة والمناهج
 العمل سٌر معالم المستقبل بتحدٌد فً للتفكٌر أسلوب هو التربوي لئلشراؾ فالتخطٌط  األهداؾ
 .أهدافه تحقٌق ٌكفل بما وظروفه ومتطلباته المٌدان حاجات على اعتمادا
 الن والتشؽٌلً ي التنفٌذ بالتخطٌط ٌكتفً وأال استراتٌجٌا التربوي لئلشراؾ ٌخطط أن وٌنبؽً

 المعلومات والبٌانات وٌجمع البٌبات هذه ٌحلل أن وعلٌه التعلم بٌبات بجمٌع ٌهتم التربوي اإلشراؾ
 صٌاؼة استراتٌجٌات خبلل من تحقٌقها على ٌعمل محددة وأهداؾ رسالة وضع وٌتم عناصرها عن

 استراتٌجٌات كلٌا مع ومتفق نابع التربوي لئلشراؾ االستراتٌجً التخطٌط ٌكون ٌجب محددة ولكن
 .العالً والتعلٌم التربٌة وزارة

 

ىأنواعىالتخطوطى
 نوجزها كالتالً  هناك تقسٌمات كثٌرة ألنواع التخطٌط

  من حٌث األهداف -1
 تخطٌط وظٌفً  -ب        تخطٌط بنابً  -أ: وٌتضمن نوعٌن 

  : التخطٌط البنابً (أ
وٌقصد به اتخاذ مجموعة من القرارات التً تهدؾ  وٌطلق علٌه التخطٌط الهٌكلً أو البنابً

 . وإقامة هٌكل جدٌد مؽاٌر للسابق بؤوضاع ونظم جدٌدة . إلى تؽٌرات عمٌقة بعٌدة المدى
  : الوظٌفً التخطٌط( ب

الهٌكل ضمن  وٌسمى التخطٌط التؤشٌري أو التوجٌهً وٌقصد به إعداد الخطط وتنفٌذها
ٌإدٌها النظام آخذا  االقتصادي واالجتماعً القابم مكتفٌاً بإحداث التؽٌر فً الوظابؾ التً

  . بمبدأ التطور البطًء واإلصبلح التدرٌجً
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 :من حٌث المجاالت  -2
  تخطٌط جزبً -ب        تخطٌط شامل -أ  : وٌنقسم إلً نوعٌن

  : التخطٌط الشامل( أ
 كل قطاعات المجتمع وأوجه أنشطته على ما ٌتطلب ذلك منوٌتضمن إعداد خطة تشمل 

 شمول األهداؾ وتعببة كافة الموارد واإلمكانات وهذا النوع ٌحقق النمو المتوازن بٌن
 . القطاعات وٌٌسر اختٌار البدابل

  : التخطٌط الجزبً( ب
التعلٌم وتنفٌذها لقطاع اقتصادي واحد كالزراعة أو الصناعة أو  وٌنحصر فً وضع خطة

 . لتبادل جانب معٌن كخطة التعلٌم االبتدابً أو ؼٌره وقد ٌطبق
 

 : مٌادٌنالمن حٌث  -3
التخطٌط حتى تكاد تشمل كل مٌادٌن الحٌاة ؼٌر أن هناك أربعة مٌادٌن ألنواع  تعد مٌادٌن  

  : هً التخطٌط
 : التخطٌط الطبٌعً( أ

 . وتنمٌتها من تربة ومٌاه ومناجمالطبٌعٌة  وضع خطة ؼرضها المحافظة علً موارد البٌبة
  : التخطٌط االقتصادي( ب

 . الخ.. زٌادة اإلنتاج فً قطاعات الزراعة والصناعٌة  وٌتضمن
  : التخطٌط االجتماعً( ج

الطب  وٌتضمن تحقٌق األهداؾ االجتماعٌة فً االستهبلك كالعناٌة بالصحة العامة ونشر
 . الوقابً وخدمات اإلسكان

  : الثقافًالتخطٌط ( د 
 . الثقافة بٌن أفراد المجتمع من خبلل وسابط الثقافة وٌتولى تنظٌم ونشر

 :من حٌث المستوٌات -4
  المحلً التخطٌط (ج   التخطٌط اإلقلٌمً( ب   التخطٌط القومً( أ : وٌتضمن ثبلثة أنواع

  : التخطٌط القومً( أ
قطاعات االقتصاد وجمٌع ٌكون التخطٌط شامبلً لكل  وهو أكثر المستوٌات شٌوعاً وفٌه

 . مناطق الدولة
  : اإلقلٌمً التخطٌط( ب

 . أقالٌم الدولة وٌقصد به وضع خطٌة إلقلٌم معٌن تهدؾ إلٌجاد نوع من التجانس بٌن
 : التخطٌط المحلً( ج

 . والوحدات اإلنتاجٌة بؽرض تطوٌرها وٌكون علً مستوي المجتمعات المحلٌة
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 :ى من حٌث المد -5
  قصٌر المدى( ج    متوسط المدى( ب   طوٌل المدى ( أ: أنواع للتخطٌطهناك ثبلثة 

 : تخطٌط طوٌل المدى( أ
 وتتراوح مدته بٌن عشر سنوات وعشرٌن سنة وهو أكثر تعقٌداً وأصعب تنفٌذاً وٌطلق

  " التخطٌط االستراتٌجً"   هذا النوععلً 
  : تخطٌط متوسط المدى( ب

 . سنواتمدته بٌن سنة وخمس  وتتراوح
  : تخطٌط قصٌر المدى( ج 

 علٌه التخطٌط التكتٌكً مدته فً حدود عام ، وٌطلق
 

ىارتقاداتىخاطئظىرنىالتخطوط
: هناك بعض االعتقادات والمفاهٌم الخاطبة حول عملٌة التخطٌط ، نوجزها فٌما ٌلً 

  التخطٌط مضٌعة للوقت : أوال :
ٌقول البعض أن عملٌة التخطٌط تستؽرق وقتاً طوٌبلً ، والذي ٌمكن استؽبلله فً عملٌات أخرى  

متصلة بالتعلٌم مثل إعداد الوسابل وتهٌبة البٌبة ـ وإن كان ذلك جزء من الخطة ـ والرد هنا ٌكون 
تصار بؤن عملٌة التخطٌط تحتاج إلى تدرٌب حتى تصبح عادة ، وتكتسب فٌها مهارة تإدي إلى اخ

خطة موجزة تشتمل على البنود األساسٌة بحٌث  المشرفة الفنٌةالوقت والجهد ، والحل هنا أن تضع 
. تإدي فً النهاٌة إلى تنظٌم العمل وتوجٌهه وتقٌٌمه 

 
  ًالمشرفة الفنٌة التخطٌط ٌقٌد : ثانٌا  :

ن الخطة فً أسٌرة للخطة التً وضعتها ، فً حٌن أ المشرفة الفنٌةوٌحدث ذلك حٌنما  تصبح  
أساسها وضعت لتنظٌم األفكار واإلمكانات المتاحة واستؽبلل مصادر التعلم والتفكٌر ، مع مراعاة 

. المرونة فً ذلك عند التطبٌق ، بحٌث ٌجري التعدٌل حسب الموقؾ التعلٌمً 
 

  ًالتخطٌط لألمور الكبٌرة فقط : ثالثا :
وبؽض النظر عما نعتبره أمراً كبٌراً أو صؽٌراً ، ألن هذا شًء نسبً ، فإن التخطٌط ٌجب أن  

فً ٌكون سبٌلنا وطرٌقة حٌاتنا فً كل ما نقوم به من أعمال صؽٌراً كان أم كبٌراً ، والعمل 
 وتنظٌم العمل حتى ندرك أثر التطور المهنًٌتطلب حسن التخطٌط  المإسسة التربوٌة التعلٌمٌة 

 ة المهنٌةوالتنمً
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ى:نتائجىردمىالتخطوطى

 

تعرض  المشرفة الفنٌةوٌمكننا القول بؤنه بدون تخطٌط مسبق لعملٌة التعلٌم فً الروضة ، فإن 

: نفسها إلى

 من % 20مما نقوم به من العمل المثمر إنما ٌنتج حقٌقة من % 80إن ] هناك إحصابٌة تقول

دقابق نصرؾ ساعة  10أردنا أن ننجز عمبل ٌستؽرق ، بمعنى أننا إذا [ الوقت المصروؾ 

 .ملة  وذلك لسوء التخطٌط أو عدمه كا

 ألولوٌات ، وفقدان إن ؼٌاب التخطٌط ٌإدي إلى عدم وضوح األهداؾ ، والخلط فً تحدٌد ا

 .تحدٌد الوجهة 

  إن ؼٌاب التخطٌط السلٌم ٌعنً ضعؾ التقوٌم والمحاسبة وتطوٌر المنجزات ، إننا بحاجة أن

  .(عمل ما ٌجب أن ٌكون)لى مرحلة إ( عمل ما فً اإلمكان)ننتقل من مرحلة 

  عدم قدرة المشرفة الفنٌة على التخطٌط الجٌد ٌجعلها تهمل أو تؽفل عن التعرؾ واكتشاؾ

 .قدرات المعلمات وبالتالً إضاعة الفرص المتاحة التً ٌمكن استؽبللها االستؽبلل األمثل 

  التخطٌط هو عملٌة تجمٌع المعلومات وافتراض توقعات فً المستقبل من أجل صٌاؼة

ارتكاب الخطؤ على الورق " وٌمكن القول أن التخطٌط هو ، النشاطات البلزمة لتحقٌق الهدؾ 

 .أي قبل الشروع فً التنفٌذ وحٌن نفشل فً التخطٌط فإننا خططنا للفشل " 

رض له فً طرٌقه منعطفات وطرق جانبٌة ، وإذا لم ٌتم ضبط المرء فً طرٌقه إلى الهدؾ قد ٌعتؾ
وتسدٌد اتجاه المسٌر فإنك قد التصل إلى الهدؾ ، أو قد تصل إلى مكان آخر،أو قد تصل متؤخراً 

!... 
 

  

 

ى
ىى
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ى
 

 مراحلىالتخطوطىالدلوم

 

بل هو عمل  ظروؾ ،إن إعداد الخطط لٌس عمبلً سهبلً ٌمكن القٌام به فً أي وقت وتحت أي 
، واإللمام بجوانب عدٌدة  عن وضع الخطط المسبولةالجهة  نذهنً شاق ٌتطلب بذل جهود كبٌرة م
 0، وتوفٌر اإلمكانات المادٌة والبشرٌة البلزمة لوضع الخطة  عن المشكلة التً ٌراد التوصل إلٌها

عتبار عند العزم إن مراعاة تحري الدقة فً تحدٌد جوانب الخطة مسؤلة حٌوٌة ٌجب أخذها فً اال
، واللجوء إلى األسالٌب العلمٌة فً إعداد الخطة واالستفادة قدر اإلمكان مما  على إعداد أي خطة

، وذلك للوصول  هو متوافر لدى المخطط من المعلومات وبٌانات ووسابل وإمكانات مادٌة وبشرٌة
بدًءا من اإلعداد واإلقرار   الخطةإلى درجة عالٌة من الكفاءة والفاعلٌة فً المراحل التً تمر بها 

. إلى التنفٌذ والمتابعة
 

 :مرحلة وضع الخطة : أوال ً 

: وتشمل 

تحدٌد األهداؾ وٌراعى فٌها الوضوح والتناسق والتكامل تبعاً الحتٌاجات األطفال  -أ 
 .وانسجاماً مع األهداؾ العامة للتربٌة 

 .ألهداؾ المحددة تحدٌد الوسابل والتقنٌات التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق ا -ب 
تحدٌد األسالٌب واألنشطة مع مراعاة مبلبمتها لؤلهداؾ الخاصة وضمن الظروؾ  -ج 

 .المحٌطة والمتاحة 
. تحدٌد الزمن المناسب لتنفٌذ كل نشاط من نشاطات الخطة وفقاً للٌوم المدرسً -د 

 

: مرحلة التنفٌذ :  ثانٌاً 

 .دٌده مسبقاً وهً مرحلة تطبٌق الخطة بعد اعتمادها فً ضوء ما تم تح 

 

: مرحلة المتابعة :  ثالثاً  

وهً مرحلة ٌتم فٌها إدخال التعدٌبلت فً الوقت المناسب كوسٌلة تدل على سبلمة التطبٌق  

 .ومناسبة الوسابل والطرق المستخدمة ومتابعة النتابج والتؽٌرات 

 

: مرحلة التقوٌم :  رابعاً  

هً آخر مراحل التخطٌط السلٌم حٌث تكشؾ للمخططٌن مدى نجاح الخطة أو فشلها وفقاً لؤلهداؾ  

التً وضعت مسبقاً وٌتم فٌها التعرؾ على متابعة سٌر مرحلة التنفٌذ باستخدام مإشرات للحكم على 

 .كفاءة الخطة واألداء 
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التخطٌط والتفكٌر اإلبداعً 

توفٌر مناخ صحً عام حٌث ٌعمل كل فرد منه بارتٌاح وتسود فٌه إن التخطٌط الناجح ٌعمل على 

عبلقات طٌبه بٌن كل العاملٌن فً الروضة وأطفالها ، ولتحقٌق أفضل النتابج ال بد أن تنمً المعلمة 

قدراتها لتحصل على أداء متمٌز ومتعاون بشكل إٌجابً وفعال لتطوٌر العمل ،  ولكً نحقق ذلك ال 

 .تخطٌط وتفكٌر إبداعً بد من أن ٌكون هناك 

وللتعرؾ أكثر على التفكٌر اإلبداعً ال بد لنا أن نعّرؾ أن اإلبداع الحقٌقً هو فً العمل المبدع ؛  

الذي ٌمكننا تعرٌفه بؤنه إنتاج الجدٌد النادر المختلؾ المفٌد سواء أكان فكراً أو عمبلً ، وٌإكد 

 .بدعاً العلماء على أن كل إنسان عاقل باستطاعته أن ٌكون م

 : والمثال التالً ٌوضح ذلك التفكٌر والعمل اإلبداعً 

كاد مجموعة من الناس أن ٌقتتلوا من أجل إخراج طابر الكروان الذي احتبس فً حفرة رأسٌة فً 

.....!  فؤحضر أحدهم عوداً وبدأ بإدخاله وتحرٌكه داخل الحفرة حتى كاد أن ٌقتله .... جدار سمٌك 

اقترح البعض تخوٌفه !!! ل ٌده الطوٌلة لعله ٌمسك به ولكن ببل جدوى أما اآلخر حاول أن ٌدخ

طفل فً الرابعة عشرة من عمره كان ٌرقب !!!  ، وال جدوى... باألصوات المزعجة عله ٌنهض 

ما رأٌكم لو ..!! وفجؤة ٌصرخ وجدتها ..... الموقؾ وتبدو علٌه آثار توتر التفكٌر وانفعال البحث 

! ألٌس كذلك ؟... إنه اإلبداع .... الرمل فً الحفرة تدرٌجٌاً بدأنا بسكب كمٌة من 

 

 :التخطٌط اإلبداعً  •

التخطٌط اإلبداعً ٌإدي دابما وأبدا إلى تنظٌم المشروع وحل المشكلة ، وللوصول إلى مثل هذا إن 

 :مهارات هً  5النوع من التخطٌط  هناك 

 .التعبٌر عن هدؾ الخطة  •

 .ذ تعرٌؾ المصادر البلزمة للتنفً •

 .تنظٌم الخطوات أو إجراءات التنفٌذ  •

 .األخذ بعٌن االعتبار المشاكل التً قد تعترض تنفٌذ الخطة  •

 .التفكٌر بطرق إٌجابٌة لتحسٌن الخطة  •

تلك المهارات الخمس السابقة ، فإن ذلك حتما سٌقودها إلى األسلوب اإلبداعً  تم التمكن من وإذا

فً التخطٌط والذي ٌتسم بالتفرد والجدة والمبلءمة والمرونة والقدرة على التؽٌٌر والتنوع دون 

اللجوء إلى التجمد فً زاوٌة واحده تصٌبها بالعجز ، مع توافر التفكٌر المتحرر المنطلق الخبلب ؛ 

ٌعٌنها على مواجهة مشاكل العصر الحدٌث كالعولمة ، وال ٌتؤتى ذلك من خبلل مناهج   والذي

تعلٌمٌة تقلٌدٌة ؼٌر متجددة ، وال ٌمكن أن نصل إلٌه من خبلل مركزٌة شدٌدة لنظام تعلٌمً ، وال 

 .ؼٌر مبدعة  شرفةٌمكن أن نقترب من تحقٌقه من خبلل م
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ىةالخروطظىالذهنوظىفيىردمىالخططىالذكي
 

خرٌطة العقل أو الخرٌطة الذهنٌة ؟  هً ما
لكنك  وتذكرت جٌدا شكله ثم بعد ذلك قابلته مره أخرى اسمههل قابلت ٌوما شخص وتعرفت على 

 واأللوان قدرة عقولنا على تذكر الصور كلنا تقرٌبا حدث لنا ذلك والسر هو قوة  اسمهلم تتذكر 

؟ . أكثر بكثٌر من الكلمات

 للعنوان مكان ألول مرة أن تؤخذ ورقه مكتوب علٌها وصؾ إلىماذا تحب أكثر عندما ترٌد الذهاب 

ملونة لطرٌق الوصول للمكان ؟  خرٌطةأم 

  -: الخرٌطة الذهنٌة
نهاٌة  فTony Buzanً هو السٌد تونً بوزان Mind Mapping أول من ابتكر هذه الوسٌلة

الستٌنٌات 
 وٌمكن تعرٌؾ الخرٌطة العقلٌة أو الخرٌطة الذهنٌة كما ٌطلق علٌها 

والتعلم والتفكٌر البناء، وهً تعتمد على رسم وكتابة  هً وسٌلة تساعد على التخطٌط         -
كل ما ترٌده  

، بحٌث تجمع فٌها بٌن رالتركٌز والتذكبطرٌقة مرتبة تساعدك على  على ورقة واحدة          
  لكتابًالجانب ا
المختصر بكلمات معدودة مع جانب الرسم ، مما ٌساعد على ربط الشًء المراد تذكره           

 . معٌنة برسمه
 

؟  "MIND MAP" تفٌدنا الخرابط الذهنٌة أنٌمكن  كٌف
  تنظٌم التفكٌر فًالرابعة  األداةتلك  هًخرٌطة العقل . 
  منه واسترجاعهاذهنك  إلىالمعلومات هً أسهل طرٌقة إلدخال 
 تلخٌص الكتب فًوالمبتكرة للتخطٌط والمذاكرة وخصوصا  هً إحدى السبل اإلبداعٌة 

تدوٌن  فً ممتازة فهًوكذلك  الرابعة األداةالكبٌر صفحه واحده بهذه  لٌصبح الكتاب
 والتفكٌر االبداعى الذهنًالعصؾ  فًالمحاضرات واالجتماعات وأٌضا  فً المبلحظات

 وفى تخزٌن  التفكٌر فًٌفضلها العقل  التًالذهنٌة أنها الطرٌقة  الخرابط فً والمٌزة الكبٌرة
 أنهم اللؽة ألنهم بالنسبة لعقلنا ٌمكن القول واأللوانوهى الصور  واستدعابها المعلومات
 .إلٌه بالنسبةالرسمٌة 

 
 

 
 

 



  التوجٌه الفنً العام لرٌاض األطفال                                                                                                                    
17 

 

 

 كٌف تعد خرٌطة ذهنٌة 
 تحتاج إلعداد ورسم خرٌطة ذهنٌة لبعض األدوات 

 تستخدم بالعرض أن األفضل، ومن A4 كبٌرة وٌستحسن مقاس أكبر من ورقة -1
 متعددة األحجام واألنواع واأللوان أقبلم  -2
 .مكان هادئ ومرٌح -3
 .عمل تود التخطٌط له فكرة أو  -4

 

 -:طرٌقة العمل

 

الفكرة الربٌسٌة للعمل، فإن كنت ترٌد عمل ملخص لمادة  ابدأ من منتصؾ الورقة، اكتب  -1
 .منتصؾ الصفحة معٌنة، فضع اسم المادة فً

األفكار، ضع أٌة فكرة لها  اكتب األفكار المتدفقة من عقلك التجعل قٌوداً تحكمك فً وضع -2
لذلك، ولكن تذكر أن تستؽل وقتك فً هذه  عبلقة بالموضوع وإن كانت األفكار ؼٌر مرتبة فبل تهتم

 7إلى  5طرح األفكار الجٌدة لمدة تتراوح بٌن  الخطوة حٌث أن العقل البشري ٌعمل بكفاءة على
  .دقابق

أو كلمة تدل علٌها، واستخدم هنا األلوان ( أو المادة ) من عنوان الفكرة  اجعل لكل فكرة فرعاً  -3
اعمل على أن ٌكون عنوان . المرتبطة بالفكرة لتمٌز كل واحدة من األفكار على حده والرسومات

 منه فروع ربٌسٌة ومن هذه الفروع الربٌسٌة أفكار فرعٌة وهكذافً منتصؾ الورقة تمتد  المخطط
 .وحاول أن تكون الورقة مرتبة لتساعدك على التركٌز والتذكر

 .الترتٌب الخطوتٌن السابقتٌن، قم بعملٌة فحص شاملة على الورقة للتؤكد من فإذا انتهٌت من -4
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 -: الخرٌطة تنبٌهات مهمة أثناء رسم

 
بشكل محدد، ٌمكنك أن تخترع نظاماً شكلٌاً خاصاً بك، ولكن ٌجب أن تكون األفكار  ال تتقٌد -1

  .ببعضها البعض، ومتفرعة من بعضها البعض متصلة
 

( لؽرض ماالذهاب للبقال ) فكرة ما أو شًء آخر مثل  إذا كنت تخطط لمادة ما، ثم خطرت -2
فإن فكرة . إذا لم تفعل ذلك. وانتقل للفكرة التالٌة( واكتب الؽرض البقال)فارسم فرعاً واكتب فٌه 

فً عقلك وتدور فٌه بشكل ٌمنعك من التركٌز فً األفكار األخرى التً لها  البقال ستظل مكبوتة
 .بالموضوع عبلقة حقٌقٌة

 

لدٌك المزٌد من األفكار لتضٌفها  أو أنه ال ٌوجدإذا شعرت بحالة تجمد و بتباطإ تدفق األفكار  -3
فارؼة أو أرسم خطوطاً جدٌدًة على  فبل تخؾ وأبِق ٌدك فً حركة مستمرة ارسم دوابر وأفرع

هذا ٌساعد على شحن طاقة المخ وٌدفعها إلنتاج  الخطوط الموجودة أصبلً أو قم بتؽٌٌر اللون فمثل
 .المزٌد من األفكار

 

 واحترت فً الفرع الذي ٌجب أن تضع الفكرة تحتها فبل تعٌد بناء ما كتبت،وجدَت فكرة  إذا  -4
وتذكر أنه  فالترتٌب ٌبطا تدفق أفكارك ستقوم بترتٌب األفكار الحقاً ٌمكنك وضع عبلمة سرٌعة

تضٌع الوقت فً  ٌمكنك دابماً إدراج األفكار مباشرة تحت النقطة المركزٌة الربٌسٌة دون أن
  .تنظٌمها

 

خرٌطة ذهنٌة رابعة، ألنك اآلن تخطط وتحدد ما  ّتبعَت هذه الخطوات، فستتمكن من كتابةإذا ا *
 ترٌد

الخرابط الذهنٌة ٌدوٌاً، بإمكانك البدء فً استخدام البرامج  عند قدرتك على القٌام بعمل *
 لك الوقت المخصصة لذلك فهً توفر

  

http://www.bdr130.net/vb/t240622.html
http://www.bdr130.net/vb/t240622.html
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 : أٌضا أمثلة لخرابط ذهنٌة متنوعة ٌلًوفٌما 
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ى
ىخططىالمذرفظىالفنوظىفيىالروضظ

ى

ىالخطظىالدنووظىالطامظى:ىأوالى
ىخطظىالزواراتىوالمتابطظىالفنوظى:ىثانواى
ىخطظىاالجتماراتى:ىثالثاى

ىرابطاىخطظىاألنذطظى
ى

ىالخطظىالدنووظىالطامظى:ىأوالى
الخطة السنوٌة هً خطة عامة تعدها المشرفة الفنٌة قبل بداٌة العام الدراسً تعتمد فً 

وتقوم بتقدٌم نسخة منها للموجهة الفنٌة ونسخة  SWOT0إعدادها على ما ٌسمى بتحلٌل 
 .لمدٌرة الروضة 

 SWOTماهو تحلٌل  
 :SWOTالمقصود بنتابج  تحلٌل   

  تحدٌد نقاط القوة المتوفرة فً الروضة[STRENGTH ] وتشمل جمٌع الجوانب :
المبنى المدرسً والبٌبة المدرسٌة  ، اإلدارة ومستوى األداء والقٌادة فٌها ، المشرفة 
الفنٌة وتقٌٌم الذات ، الهٌبة التعلٌمٌة وكل الجوانب المتعلقة بها ، اإلمكانٌات المدٌة 

 .....والبشرٌة المتوفرة 

 ة تحدٌد نقاط الضعؾ  الموجودة فً الروض[WEAKNESS ] وتشمل جمٌع الجوانب
المبنى المدرسً والبٌبة المدرسٌة  ، اإلدارة ومستوى األداء والقٌادة فٌها ، المشرفة : 

الفنٌة وتقٌٌم الذات ، الهٌبة التعلٌمٌة وكل الجوانب المتعلقة بها ، اإلمكانٌات المدٌة 
 .....والبشرٌة المتوفرة 

 خارجٌة للروضة تحدٌد الفرص المتاحة  فً البٌبة ال [OPPORTUNITY ] 

  تحدٌد المخاطر والتهدٌدات والمخاوؾ فً البٌبة الداخلٌة للروضة [THREATS ] 
 [وٌتم تنفٌذ ورشة عمل إلعداد الخطة السنوٌة للمشرفة الفنٌة ]
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  Helpfulاالٌجابً   Harmfulالسلبً       

  

 

  

 

                              
 SWOTالتحلٌل الرباعً                           

 

ىخطظىالزواراتىوالمتابطظىالفنوظى:ىثانواى
ٌعرؾ بجدول الزٌارات األسبوعً   وهو ؼالبا ما

 :ما المقصود بجدول الزٌارات األسبوعً 
المتابعة الفنٌة للمعلمات وٌتم هو سجل تسجل فٌه المشرفة الفنٌة زٌاراتها للفصول  بهدؾ 
 :إعداده قبل كل خبرة تربوٌة بوقت كاؾ وتراعً فٌه التالً 

 .مراعاة العدالة فً الزٌارات لتشمل جمٌع المعلمات        -
بحجة إنها معلمة قدٌمة وال ( ذات سنوات خبرة ) مثال فبل تهمل المعلمة القدٌمة ]          

 تجهد المعلمة  
 .[ مستجدة بحجة تنمٌتها مهنٌا ال           

 .تراعً التنوٌع فً زٌارتها ألنشطة المعلمة الواحدة     -
 .ي ظرؾ لؽٌاب أو استبذان المعلماتأن تحرص على تسجٌل المعلمة البدٌل لتتدارك أ  -  

 .أن تحرص على تدوٌن مبلحظاتها بمصداقٌة     -
 [ٌتم عرض نموذج لجدول الزٌارات األسبوعً  ] 
 

ىى
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ى
ىخطظىاالجتماراتى:ىثالثاى

على التخطٌط واإلعداد الجٌد الجتماعاتها ، والمشرفة المتمٌزة هً  تحرص المشرفة الفنٌة
التً تعد الخطوط الربٌسة الجتماعاتها طوال العام الدراسً  وتنوع فً أهداؾ وأسباب 

 عقدها لبلجتماع 
 .لى الفبة المستهدفة  فبل تهدر الوقت والجهد فً إعداد اجتماع ال ٌعود بالفابدة ع

 :ولكً تعد المشرفة اجتماعا ناجحا البد أن تخطط جٌدا له وتراعً التالً  
 

تخطٌط لها مسبقا وخطة تعد خطة مسبقة لبلجتماعات األساسٌة والتً تستطٌع ال      -
 .الطاربة وكٌفٌة اإلعداد لها لبلجتماعات 

   –اجتماع خبرة ) والفبة المستهدفة التنوٌع فً أهداؾ عقد االجتماع بما ٌتناسب      -
   اجتماع  –اجتماع لحل مشكلة معٌنة  –اجتماع تنمٌة مهنٌة   –اجتماع طارئ       

 ...(لعرض مقترح أو فكرة          
  معلمات ذوات أداء متوسط ودون المتوسط ) تحدد الفبة المستهدفة  لبلجتماع      -
 ( (تنمٌة مهنٌة)      
 .تحدد الوقت المناسب الجتماعاتها      -

   

ى:رابطاىخطظىاألنذطظ
لؤلنشطة المقامة فً الروضة من حٌث الهداؾ والفبة وآلٌة التنفٌذوالوقت  تعد خطة  وهً

 . الخ.....المحدد لذلك والمعٌنات 
 
 
. 
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ىالخاتمظ
 

 

واالعداد المسبق التخطٌط الجٌد ، واألساس لنجاح أي عمل هو سبق ٌتضح لنا بؤن التخطٌط  مما

 فتبرزتإهلها للعمل مع األطفال ،  ها التىواستعدادات هاقدرات ٌعٌن المعلمة على حسن استخدام

 .الخ ... فً إعداد المواقؾ المبلبمة لهم  هانجاحات

 

التخطٌط هو أول حلقه تتعرض لها المعلمة فً سلسلة أعمالها ، سعٌاً لبلنطبلق نحو  كما أن 

. وهذا هو سر التطور والنمو المهنً  ،اع والتمٌزاإلبد

 

وفً الختام نتمنى لك معلمتنا الفاضلة التوفٌق والنجاح فً مهمتك القادمة 

وأن نراك فً مٌدان العمل فً الرٌاض ساعٌة للتطور واالزدهار 

متطلعة نحو اإلبداع   
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ىالمراجع
  . محمد سيف الدين فهمي ، التخطيط التعميمي أسسه وأساليبه ومشكالته ، مكتبة األنجمو

 . 1990المصرية ، القاهرة ، 

 1999التربوي ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،  طأحمد محمد الطيب ، التخطي. د . 

 الجامعية لمدراسات  أحمد عمى الحاج ، التخطيط التربوي إطار لمدخل تنوي شامل ، المؤسسة. د
 . 1992، بيروت ، 

 هدى الناشف ، استراتيجيات التعمم والتعميم في الطفولة المبكرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة . د
 ،1997 . 

  2000/2001المرشد في رياض األطفال لأللفية الثالثة ، الطبعة األولى . 

 طفال ، الكويت  مذكرة التخطيط والتقويم ،التوجيه الفني العام لرياض األ. 

 عايدة الشريف ، التخطيط االستراتيجي وفق مفهوم الجودة الشاممة ، مركز جودة التعميم ، .أ
 .جمعية المعممين الكويتية 

 مرام أحمد كردي ، خطط لحياتك ، مكتبة الممك فهد الوطنية . أ 

 ركز الخبرات عبدالرحمن توفيق ، التخطيط االستراتيجي هل يخمو المستقبل من المخاطر،م. د
 2008المهنية لإلدارة، القاهرة ، 

ى
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 األهذاف 

 السلىكيةالرتبىيةو
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 :الهدف هو   
 . الؽاٌة أو المرمى أو الؽرض أو القصد الذي نسعى للوصول إلٌه  

 

 
 

 

.  هو وصؾ للتؽٌر المتوقع حدوثه فً سلوك المتعلم نتٌجة تزوٌده بالخبرات التعلٌمٌة     

. النتٌجة النهابٌة للعملٌة التربوٌة  فالهدؾ هو    

 

 
 

. فلسفة المجتمع وحاجاته(1

. فلسفة الـتـربـٌـة (2

. طبٌعة عملٌة التعلم وأسسها (3

. طبٌعة المواد الدراسٌة  (4

 

  

 المعنى اللغوي للهدف

 

  التربويمعنى  الهدف 

 

 مصادر اشتقاق األهداف
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 المستوى األول

 .األهداف العامة للتربٌة 
 

 [ الهدف الشامل للتربٌة فً الكوٌت]
. هً التً ترتبط ارتباطا وثٌقا بإعداد الفرد وهً التً تحدد االستراتٌجٌة العامة للتربٌة     

وتمثل مجموعة المبادئ العامة التً تعبر عن آمال وطموحات المجتمع من العملٌة التربوٌة       

. والؽاٌات التً ٌسعى النظام التعلٌمً بكل مإسساته وبكل امكانٌاته لتحقٌقها

. وٌكون واسع النطاق عام الصٌاؼة وتحقٌقه مسإولٌة مشتركة    

 

 
 

 

 

تهٌبة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد على النمو الشامل المتكامل روحٌا  "

وخلقٌا وفكرٌا واجتماعٌا وجسمٌا الى أقصى ما تسمح به استعداداتهم 

وإمكاناتهم فً ضوء مبادئ اإلسالم والتراث العربً والثقافة المعاصرة بما 

لمشاركة البناءة  فً تقدم ٌكفل التوازن بٌن تحقٌق األفراد لذواتهم وإعدادهم ل

.  " المجتمع الكوٌتً بخاصة والمجتمع العربً العالمً بعامة

   

الهدف الشامل للتربٌة فً الكوٌت 

: 

 

 مستوٌات األهــداف
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 المستوى الثانً

 األهداف العامة  للمرحلة  
 

تتمٌز بمبلبمتها لخصابص المتعلمٌن فً كل مرحلة تعلٌمٌة هً أهداؾ تربوٌة 
ومطالب نموهم وسمات العصر الذي نعٌش فٌه واشتقاقها من واقع المجتمع 

أشمل و أوسع من األهداؾ الخاصة وتؤتً على وهً صورة عامة، بتصاغ 
.  ؼٌر محدده زمنٌا شكل جمل

 

 

 

 
 

على غرس العقٌدة اإلسالمٌة فً نفوسهم، وترسٌخ اإلٌمان باهلل فً  مساعدة األطفال -1

 .قلوبهم،وتنمٌة اتجاهات إٌجابٌة نحو الدٌن  والقٌم اإلسالمٌة

مساعدة األطفال على اكساب مشاعراالنتماء لألسرة والكوٌت والخلٌج العربً واألمة العربٌة  -2

 .اإلسالمٌة

 .مساعدة األطفال على تكوٌن مفهوم اٌجابً عن الذات -3

التً تساعدهم على ان ٌكونوا آمنٌن وإٌجابٌٌن فً  مساعدة األطفال على كسب االتجاهات -4

. عالقاتهم مع اقرانهم ومع الراشدٌن

مساعدة األطفال على تنمٌة إحساسهم بالمسؤولٌة واالستقالل ومع ذلك ٌتقبلون الحدود التً  -5

 .ا العٌش  فً مجتمع متعاونٌتطلبه

مساعدة األطفال على كسب اتجاهات إٌجابٌة نحو البٌبة المحٌطة بهم، وتقدٌر مظاهر الجمال  -6

 .فٌها، والمحافظة علٌها

مساعدة األطفال على إدراك حاجاتهم الجسمٌة، والمحافظة على  ابدانهم وتقوٌتها،من خالل  -7

لراحة والنوم والتنفس والمأكل والملبس، وغرس تنمٌة عادات صحٌة سلٌمة  فً اللعب  وا

 .عادات األمن والسالمة فً المنزل والشارع والروضة

مساعدة األطفال على تنمٌة جمٌع حواسهم، واستخدام أجسامهم والتحكم فٌها بمهارة  -8

  .وإحساس متزاٌد بالثقة

 .ي المجتمعمساعدة األطفال على كسب بعض المهارات األساسٌة الالزمة للحٌاة ف -9

مساعدة األطفال على توسٌع اهتماماتهم ومداركهم عن البٌبة الطبٌعٌة المحٌطة بهم،  -10

  .والتفاعل اإلٌجابً

  

 األهداف العامة لرٌاض األطفال فً الكوٌت
 سنوات 6-3,5من سن 
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 الخبرات التربوٌة. 

  (.الرحبلت) األنشطة الخارجٌة 

 األنشطة الداخلٌة. 

  المدرسًفترات الٌوم. 

 االحتفاالت والمناسبات. 

 

 المستوى الثالث

 األهداف الخاصة  
 

 

وهً أهداؾ المجاالت الدراسٌة والمشتقة من المنهج    والمعروفة بالخبرات التربوٌة  -1   

. لدى مرحلة رٌاض األطفال 

. وهً أهداؾ تدرٌسٌة مرتبطة باألنشطة الٌومٌة  -2   

. أقل شموال وأسهل قٌاسا من األهداؾ العامة  -3   

. محددة قصٌرة المدى -4   

  

 مجاالت تحقٌق األهداف العامة فً مرحلة رٌاض األطفال
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  السلىكية األهذاف جماالت
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عرضها بشكل بعٌد عن ٌساعد على رسم الخطط التعلٌمٌة وطرٌقة  .1

 .العشوابٌة والتخبط 

.  اختٌار االنشطة التعلٌمٌة المناسبة .2

. اختٌار أسالٌب تقدٌم األنشطة  .3

. ٌساعد  على اختٌار الوسابل التعلٌمٌة المناسبة  .4

.  تعتاد المعلمة على الدقة والتركٌز .5

تحدٌد األهداؾ ٌعتبر أمرا ضرورٌا لتقوٌم عملٌة التعلم والتعلٌم والتعرؾ  .6

على مواضع القوة والضعؾ فً األنشطة وفً قدرة الطفل على اكتساب 

 .الخبرات المقدمة 
 

 

 

 :األجزاء الربٌسٌة \1
  ًالفعل السلوك 

  ًالمحتوى المرجع 

 :األجزاء االختٌارٌة  \2

  مستوى األداء 

  الـظــروؾ 

 :األجزاء الربٌسٌة :أوال

 .أن الشرطٌة (1

وهو الفعل الذي ٌشٌر الى األداء المحدد  أو السلوك المطلوب وٌكون  األدابًالفعل السلوكً (2

 .فعبل مضارعا 

ٌجب أن تختار األهداؾ التً تحدد بدقة سلوك المتعلم المطلوب  

مثل  ٌتعرؾ ،، ٌذكر ،، ٌحدد ،، ٌربط ،، ٌقارن ،،،، وهكذا  

  المحتوى المرجعً(3

 .وى الموضوع وهو الجزء الذي ٌنسب لمحت

 . أنواع الطابراتٌذكر الطفل أن  :مثال ذلك 

 

 

 

 أهمية حتذيذ األهذاف السلىكية 

 

  أجزاء األهذاف السلىكية
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: األجزاء االختٌارٌة :ثانٌا

 .وهو ٌشٌر الى مستوى معٌن من الكفاءة :مستوى األداء  -1

 أن ٌرتب الطفل مراحل النمو بدون أخطاء  .

وهً الظروؾ التً ( الشروط التً ٌحدث السلوك فً ضوءها) :الظروف  -2

.  ٌتم فٌها تحقٌق الهدؾ

 مثال ذلك ،،، أن ٌقوم الطفل بعملٌة مزج األلوان أمام زمبلءه فً خمسة دقابق .

 

 

 

 
 

 .فً الهدؾ أن ٌكون السلوك المتوقع من الطفل واضحا ومحددا  (1

[. فعل سلوكً أدابً ]أن ٌبدأ الهدؾ بفعل مضارع  (2

. أن ٌحتوي الهدؾ على ما ٌسمى بالحد األدنى لؤلداء ان أمكن  (3

. أن ٌشٌر إلى نواتج تعلم ولٌس موضوعات تعلم  (4

. أن ٌشٌر إلى نواتج تعلم ولٌس عملٌات تعلم (5

 .أن ال ٌكون الهدؾ مركبا  (6

. قاببل للمبلحظة والقٌاس أن ٌكون الهدؾ  (7

. أن ٌشٌر إلى سلوك ٌقوم به المتعلم ولٌس المتعلم ( 8

  

 الشروط الىاجب مراعاتها عنذ صياغة األهذاف السلىكية 
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 .وفقا نهخظائض انسهىكُح ويجاالخ انًُى نذي انطفم -أوال

 .وفقا نجىاَة انخثشج -شاَُا 

 

 

 

 

 
  

 تصنيف األهذاف الرتبىية 
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الثبلث فً رٌاض األطفال ٌصاغ الهدؾ العام  للخبرة التربوٌة مرة نظرا إلدخال منهج المواد 

 .واحدة فً بداٌة الخبرة  سواء أكانت الخبرة أسبوعٌن أو ثبلث أسابٌع 

وٌرجع السبب فً ذلك ألن الهدؾ العام ٌضم مفاهٌم الخبرة بشكل كامل ، كما إن الحصٌلة اللؽوٌة 

الخبرة والتً تقدم ؼالبا فً األسبوع األول من 

. تضم جمٌع الكلمات المتعلقة بالخبرة بشكل عام

 

  (موضوع واحد ) مثال لخبرة بمجال واحد 

 
 

  (موضوعٌن أو ثالث ) مثال لخبرة بأكثر من مجال 

 
 

  

 اهلذف العام للمرحلة
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 فــن
 الـقــيــادة
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 تعرٌف القٌادة     
 

  نحو الهدؾ  لجماعةهً القدرة على تحرٌك ا
  

 عناصر تعرٌف القٌادة     
 لواضح وجود الهدؾ ا •

 ( تابعٌن)جماعة من الناس وجود  •

 جماعة نحو الهدؾ الهذه وجود قدرة على تحرٌك  •

تى فً عالم الحٌوانات حكلما وجدت الجماعة ظهرت الحاجة للقٌادة  و

وما من إنسان على وجه األرض إال و ٌمارس نوعا ،القٌادة لها أهمٌتها 

فهذه القٌادة ٌمارسها المدٌر مع الموظفٌن، . ي حٌاته الٌومٌةمن القٌادة ؾ

والمعلم مع الطبلب، والزوج مع زوجته وأبنابه، وال ٌقتصر مفهوم القٌادة 

 .على الزعماء السٌاسٌٌن

لماذا ؟؟؟ وما أهمٌتها ؟؟؟    
 

 أهمٌة القٌادة      
  .تساهم فً تنظٌم العمل وتنظٌم الحٌاة وتوزٌع المهام واألدوار .1

         .واضحة ودقٌقة واستخدام  أسالٌب تحرٌك محفزة نحو الهدؾ إستراتٌجٌةوضع  .2

         .العدل ونصرة الضعٌؾ ةتدعو إقام .3

        .ٌم السلوك اإلٌجابً والتقلٌل من السلبٌاتتدع .4

         .السٌطرة على مشكبلت العمل ورسم الخطط البلزمة لحلها .5

        .ظٌفها لخدمة الجماعةمواكبة المتؽٌرات المحٌطة وتو .6

       .تنمٌة وتدرٌب األفراد .7
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  هل القٌادة تعنً اإلدارة ؟؟؟؟؟
لكن المصطلحٌن ،  وٌعتبرونهما وجهان لعملة واحدة واإلدارةٌخلط الكثٌر بٌن مصطلحً القٌادة 

 . قابداأن ٌكون ٌكون مدٌرا ولكن لٌس كل مدٌر ٌصلح  أنفالقابد ٌمكن .مختلفان تماما فً الحقٌقة

 إذا القٌادة هً      

 اإلستراتٌجٌةوالتوجهات والرسالة وتهتم بالمستقبل وتهتم بالرإٌة  اإلنسانٌةتركز على العبلقات 

  .وقضاء األوقات مع الجماعة واالهتمام بهم كبشر القدوة والتدرٌب أسلوبوتمارس 

أما اإلدارة فهً      

فً الوقت الحاضر واالهتمام باللوابح  األداءإتقان على االنجاز وعلى النقٌض من القٌادة فهً تركز 

وفً الحقٌقة كبلهما مهم فالقٌادة وحدها تجعلنا .  والنظم واستعمال السلطة، كما تهتم بالنتابج اآلنٌة

نعٌش فً عالم المستقبل ونهمل االنجاز الفوري الذي بدونه ال ٌمكن أن نستمر واإلدارة وحدها 

        .عن األهداؾ البعٌدة وقد تنسٌنا العبلقات اإلنسانٌةتجعلنا نبتعد 

 فن القٌادة      

 .التعاون معهم فً سبٌل تحقٌق الهدؾ المشترك  •

 .كسب احترامهم وطاعتهم  ووالبهم   •

 .توجٌههم بطرٌقة صحٌحة  •

  .جماعةفً الإٌجابٌا التؤثٌر  القدرة على •

 أسالٌب التأثٌر اإلٌجابً على الجماعة 
     .سٌاسة الباب المفتوح إتباع •

   .ومواقع الموظفٌن أسماءتذكر  •

  .تفقد العمل والموظفٌن •

  .اختٌار الوقت والمكان المناسب لتوصٌل الرسابل •

  .المشاركة عند االحتفال بالنجاح •

انعكاس العالقات  االٌجابٌة  
 ٌتسم االحترام وتسود المحبة بٌن الموظفٌن   •

 السعً لتحقٌق األهداؾ بروح معنوٌة عالٌة  •

 تسمع منهم دابما كلمة نحن والعمل بروح الفرٌق  •

 الشعور بالفخر عند الحدٌث عن العمل  •

 ٌسود العمل جو من المرح والبهجة  •
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 تقسٌم القٌادة من وجهة نظر الدوافع  
 ( مع إعطاء أمثلة ) فالقابد اإلٌجابً   positiveاٌجابٌة    •

 .مجموعته إلى العمل باستخدام الحب واالحترامٌدفع   

 . ٌعمل على زٌادة الكفاءة عن طرٌق إثارة حوافزهم الذاتٌة 

 .والعمل على كسب تعاونهم المطلق ٌحرص على إقناع مجموعته بالهدؾ الذي حدده 

 (مع إعطاء أمثلة ) أما القابد السلبً   negativeسلبٌة  •

 . ام العنؾ والشدةمل باستخدعفٌدفع أفراد مجموعته لل

  .استخدام الحوافز القابمة على الخوؾ والتهدٌد

 من هو الشخص القٌادي ؟؟؟      

 هل ٌكون بالفطرة أم باالكتساب  ؟؟؟       •

      سمات الطفل القابد 

كثٌر األسبلة ،خٌال واسع ، سرٌع الحفظ ، ذاكرة ..  الذكاء الذي ٌتمتع به الطفل ومإشراته •

 قوٌة ،صوت جهوري 

محبوب جداَ من األطفال اآلخرٌن وله قدرة على قٌادتهم وتوزٌع المهام علٌهم والتحدث  •

 باإلنابة عنهم  وٌبادر فً مساعدتهم 

كة فً جمٌع األنشطة ، ولدٌه قدرة عالٌة مستمع جٌد ٌتصؾ بالجرأة،والمبادرة  والمشار •

 على إٌجاد  حلول مناسبة للمشاكل والمواقؾ المختلفة وعلى البحث واالستكشاؾ 

 مهارات القٌادة التربوٌة

/ الفهم العمٌق والشامل / الخبرة الواسعة / مهارات فنٌة وتشتمل على المعرفة المتخصصة   •

 .    التجدٌد والتطوٌر

القدرة / القدرة على التخطٌط  / شتمل على تحدٌد الرإٌة والرسالة    مهارات إدراكٌة وت •

 .   اإلشراؾ والرقابة والتوجٌه/ على التنظٌم    

تقبل االقتراحات / فهم المشاعر  / مهارات سلوكٌة وتشتمل على العبلقات الطٌبة   •

 .  إشباع الحاجات/ واالنتقادات  

مستوٌات القٌادة     
 قٌادة علٌا  •

 وسطى   قٌادة •

 قٌادة تنفٌذٌة   •
 

وجمٌع هذه المستوٌات تتطلب فن للقٌادة وتتطلب مهارات القٌادة الفنٌة واإلدراكٌة والسلوكٌة 

ولكنها تتفاوت بالنسب وفق مستوى القٌادة      
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 أنماط القٌادة   

والمعنً الحرفً   Autocratic leadership: القٌادة االتوقراطٌة... أوالً 

  (القٌادة المستبدة أو القٌادة المطلقة)
 

ٌدخل تحت مفهوم هذا النوع من القٌادة الدٌكتاتورٌة والقٌادة التعسفٌة المستمدة من السلطة  •

المخولة للقٌادي ودابما ما ٌمٌل أصحاب هذه الصفة إلً حصر السلطة لصالحهم واالنفراد بها 

اتخاذ القرارات ووضع الخطط والسٌاسات منفردا وؼالبا ما دون مشاركة باقً الكوادر ومنها 

تكون أسباب ذلك ألن الشخصٌة القٌادٌة متسلطة أي أنها ال تثق فً مقدرات وقدرات اآلخرون 

عدم الثقة بالنفس وٌركز هذا النوع على أن تسلط علٌه األضواء دون  وعادة ما ٌكون لها مردود

داري ، والقٌادة من هذا النوع هً قٌادة تجٌد المناورة ؼٌره مع تهمٌش باقً أعضاء الفرٌق اإل

االنشقاق والتدنً فً  تابج هذه الصفة من القٌادةنووهم مرإوسٌه أنه األكثر معرفة ومن 

  .مستوي األداء والنتٌجة الحتمٌة هً الفشل
 

 Free-Rein Leadership: القٌادة السلبٌة... ثانٌاً 

هً السلبٌة أي بمعنً أدق قٌادة تركن إلى موقعها القٌادي   من أهم صفات هذا النوع من القٌادة

فقط دون السعً إلً تحقٌق األهداؾ وفً حقٌقة األمر هذا النوع اإلداري ال ٌإدي أي عمل ٌذكر 

المرإوسٌن دون متابعة أو ممارسة أو  ىعل سوي أنه ٌتلقً التعلٌمات من القٌادة العلٌا وتوزٌعها

ال ٌرتقً إلً مستوي محاسبة المرإوسٌن علً سوء األداء أو تحقٌق أهداؾ العمل  وسعً ل

  .التنسٌق فٌما بٌنهم وال ٌفصل فً أي قرارات وهذا النوع ٌطلق علٌه القٌادي التابع
 

 

القٌادة )بمعنً   democratic Leadership: القٌادة الدٌمقراطٌة... ثالثاً 

  (المتكاملة أو القٌادة المتعاونة

النوع من القٌادة أنها متواضعة وتستمد قوتها من رأي األؼلبٌة وتمتاز بقوة  من أهم صفات هذا 

العبلقات اإلنسانٌة بٌن القابد ومرإوسٌه نتٌجة قٌامه بدور العضو فً منظومة اإلدارة 

،والمشاركة فً حل المشاكل والقصور الذي ٌواجه اإلدارة دون إسقاط حقوق الرأي واالستماع 

ي التفاعل فً هذا النوع من قناعة القابد بمبدأ الدٌمقراطٌة وحقوق لكافة االقتراحات وٌؤت

وٌتمتع هذا النوع  اآلخرون فً صناعة القرار واعترافه بإمكاناتهم وقدراتهم علً اتخاذ القرار

من القٌادة بسهولة اإلقناع وٌعد هذا النوع من القٌادة هو األفضل لما ٌحققه من نجاحات 

 . طوٌر من خبلل التعاون المشترك واستمرار فً التنمٌة والت
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 مؤشرات هامة ٌستدل منها على نجاح القٌادة 

    .الشعور بالراحة واالطمبنان •

  .وجود حوار ومشاركة فعالة •

  .تدنً نسبة الؽٌاب •

  .القابد أداءالقدرة على تقٌٌم  •

هللا امرء أهدى إلً رحم ) رضً هللا عنه -المقولة المشهورة لسٌدنا عمر بن الخطاب وهذا ٌذكرنا ب

(. عٌوبً

       .وحتى تكون المشرفة  الفنٌة قٌادٌة فعالة ال بد من معرفتها التامة  بوظابفها المختلفة وأهم أدوارها

 

 وظابف المشرفة الفنٌة 

/ إعداد الخطط التنمٌة والعبلجٌة  /المتابعة الفنٌة للمعلمٌن والمتعلمٌن  /  وظابؾ فنٌة  •

  .على الوسابل التعلٌمٌة اإلشراؾ/ استثمار الطاقات الموهوبة 

  .إعداد السجبلت المختلفة/ المساهمة فً إعداد الجدول المدرسً / وظابؾ إدارٌة  •
 

أما أدوار المشرفة الفنٌة فهً التشجٌع أو التوجٌه وفق أنماط األتباع 

 أنماط األتباع حسب درجة الكفاءة والحماس     

  .زٌادة التوجٌه وتخفٌؾ التشجٌعوٌكون دور المشرفة  متحمس وقلٌل الكفاءة  •
 .زٌادة التوجٌه وزٌادة التشجٌعوٌكون دور المشرفة قلٌل الحماس وقلٌل الكفاءة  •
  .زٌادة التشجٌع وتخفٌؾ التوجٌهوٌكون دور المشرفة قلٌل الحماس وصاحب كفاءة  •
قلٌل من التوجٌه والتشجٌع وفرصة وٌكون دور المشرفة صاحب حماس وصاحب كفاءة  •

  .للتفوٌض

 شرفة الفنٌة القٌادٌةالمتطلبات الربٌسٌة فً شخصٌة الم

حكمة االطبلع المستمر والواسع وتحمل المسإولٌة وقوة الشخصٌة ومعرفة معالجة المشكبلت ب
ة واعً ةالبدٌهة  مرن ةالذاكرة حاضر ٌةقو،فً ؼٌر ضعؾ  ةفً ؼٌر شدة لٌنة ، حازم
 ةلعلى أساس علمً مدروس ٌتماشى مع األنظمة التربوٌة الحدٌثة ، متقبالبرامج عد ت، ةمخطط

والمجتمع ،  لروضةحمٌدة فً االسمعة الباألخبلق الفاضلة وة البناء بصدر رحب متمتع النقد
  .ٌهإدتالذي  اعملهة بؤهمٌة مإمن

من المواضٌع الهامة جدا والتً ال بد من االهتمام بر ٌعتالقٌادة موضوع ختاما نود القول بؤن 
بها والتدرٌب علٌها  حتى نتمكن من النهوض بمإسساتنا التربوٌة وبالتالً نوجد مجتمعا قوٌا 

 .وٌكون ؼدنا أفضل من ٌومنا
 

 مت حبمد هللا
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 أساليب التنمية املهنية
 للمشرفة الفنية
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 الـمــقــدمــة

 

،  أٌضافً زٌادة مستمرة  أنهاالمعرفة فً تؽٌر مستمر و  أنمإكدة  أصبحتمن الحقابق التً 

 أنسبع سنوات ، هذا التؽٌر و تلك الزٌادة تقتضً  أوالمعرفة تتؽٌر تقرٌبا كل خمس  أنبحٌث ٌقال 

تكون المعلمة على وعً و دراٌة بكل ما ٌدور حولها من مستحدثات جدٌدة ، ذلك الن التؽٌر 

المعرفً بالضرورة ٌعكس نفسه على المناهج الدراسٌة التً نقدمها لؤلطفال و التً تشهد بدورها 

.  تؽٌرات مستمرة متبلحقة 

فً تؽٌر و تطور  األخرىهً  اأٌضكانت المعرفة بصفة عامة فً تؽٌر فان المعرفة التربوٌة  إذاو 

الفكر التربوي كل ٌوم  فٌطلعناالبحوث التربوٌة و النفسٌة من نتابج  إلٌهمستمرٌن نتٌجة ما تتوصل 

و محتواها و طرابقها ، و  أهدافهاالعملٌة التعلٌمٌة من حٌث  إلىبنظرٌاته الجدٌدة التً تؽٌر نظرتنا 

وضع المعلمة و دورها مسإولٌتها  إلىدل نظرتنا الطفل و خصابص نموه كما تعا إلىتعدل نظرتنا 

 .
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:  أهمٌتهالفنً و  اإلشرافمفهوم 

 

 

االرتقاء بمستوى العملٌة التربوٌة و   إلىالفنً نشاط تربوي ذو ؼاٌة ٌهدؾ  اإلشراؾ

وصل بٌن   أداةالفنً  اإلشراؾفً تطوٌرها و تحدٌثها ، و  اإلسهامحل مشكبلتها و 

الوزارة صورة الواقع   إلىالمعلمات و التوجٌه و هو جهاز االتصال الذي ٌنقل 

تؽٌٌرات فً   إحداثالتربوي القابم من الرٌاض و ٌساعد الوزارة فً الوقت نفسه على 

.  التربوٌة المرسومة  األهداؾالممارسات التربوٌة الراهنة و تطبٌق السٌاسات و 

العملٌة التربوٌة بما ٌكفل توجٌه المعلمات و  و هو بذلك ٌكون المنسق بٌن عناصر 

و تنمٌة قدراتهم للمشاركة االٌجابٌة فً مجتمعاتهم   األطفالزٌادة فاعلٌتهن فً تربٌة 

.  التً ٌعٌشون فٌها 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  التوجٌه الفنً العام لرٌاض األطفال                                                                                                                    
44 

 

 

 

: الفنً  اإلشراف أهداف

 
. النظام التعلٌمً و تطوٌره نحو تحقٌق المزٌد من الفاعلٌة و الكفاءة  أداء تحسٌن -1

. تطوٌر المنهج المدرسً  -2

. الخاصة  كفاٌاتهنمساعدة المعلمات على تنمٌة قدراتهن و  -3

تفكٌر سلٌم  علمٌة مدروسة و أسستشجٌع المعلمات على التفكٌر و التجرٌب المهنً على  -4

  ة الجدٌدة و االتجاهات الحدٌثة فً المناهج الدراسٌة والوسابل التعرٌؾ بالطرق التربوي -5

. التعلٌمٌة     

. بٌن المعلمات  اإلنسانٌةتحسٌن الظروؾ المدرسٌة بتحسٌن العبلقات  -6

  التنشبة  العلٌا للعملٌة التربوٌة لصالح المجتمع وصالح األهداؾدعم و ربط الؽاٌات و  -7

. االجتماعٌة    

.  األطفالشكبلت التً تعانً منها المعلمات و الم إدراك -8

. للمعلمات  اإلداريالمهنً و الفنً و  األداءاالرتقاء بمستوٌات  -9
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:-  معلماتالفنً فً التنمٌة المهنٌة لل اإلشرافدور *
 

وفابدته ،   أهمٌتهمنها  أسلوبالمشرفة الفنٌة فً التنمٌة المهنٌة ، و لكل  أسالٌبتتعدد 

.  جماعٌة ، فردٌة : نوعٌن  إلى األسالٌبتنقسم هذه و 

 

 

:  الجماعٌة  األسالٌب

 

.  االجتماعات العامة للمعلمات * 

.  اجتماعات اللجان * 

.  الورش التربوٌة * 

.  البحوث * 

 

:  الفردٌة  األسالٌب

 

. زٌارة المشرفة الفنٌة * 

.  المشرفة الفنٌة و المعلم  بٌناللقاء الفردي * 

( . النموذجٌة ) الدروس التوضٌحٌة * 

. تبادل الزٌارات بٌن المعلمات * 

.  النشرات * 
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:  الجماعٌة  األسالٌب:  أوال
 

:  الجتماعات العامة للمشرفة الفنٌةا -

 

مشترك من الخبرات ، والتعرؾ  أساس إٌجادهً وسٌلة لتحقٌق التكامل بٌن جهود المعلمات و و 

عن مواطن االختبلؾ و االبتبلؾ بٌن قدراتهن و تتناول هذه االجتماعات استعراضا لطرق 

كذلك تتضمن هذه والتدرٌس المختلفة و كٌفٌة االستفادة من استخدام الوسابل التعلٌمٌة ، 

.  حلول المناسبة لها اقتراح الواالجتماعات دراسة المشكبلت التً تواجهها المعلمات فً عملهن 

التنظٌم و اإلعدادتتطلب اجتماعات هذه اللجان شؤن ؼٌرها من اللجان توفر : اجتماعات اللجان 

.  وضوح الهدؾ ونضج ووعً القٌادة والسلٌم 
 

:   الورش التربوٌة -
 

بشكل   أعضاإههٌبة تربوٌة ٌعمل  أوعبارة عن تنظٌم مإلؾ من جهاز تربوي  وهً

وضع المعلمات  إلى األسلوبالتربوٌة و ٌهدؾ هذا  أمورهنجماعً فً مناقشة و عبلج  أوفردي 
كذلك . التعاون بٌنهن والحواجز بٌنهن مما ٌمكنهن من زٌادة التفاهم  إزالةفً مواقؾ تساعد على 

 أمامالمشتركة و كذلك توفٌر فرص  األهداؾٌتٌح فرصة النمو للمعلمات عن طرٌق العمل لتحقٌق 
خبرة العمل التعاونً و تعرٌفهن كذلك بطرق  إكسابهنالمعلمات لمراجعة المشكبلت التً تهمهن و

 إلنتاج إمامهممدارسهم و كذلك توفٌر فرص  إلىٌستطٌعون استخدامها عند العودة  أسالٌبو 
.  فً عملهم المدرسً  تقنٌات تفٌدهم

 

: البحوث 
 

االهتمام بها جماعً ،  أن إالؼالبٌة البحوث فً عملها فردي  أنرؼم  

:   وتسٌر طرٌقة البحث العلمً فً الخطوات التالٌة 

.  تحدٌد المشكلة  -1

. فرض الفروض  -2

.  جمع البٌانات و المعلومات و تنظٌمها  -3

.  اختبار صحة الفروض  -4

.  النتابج و كتابة التقرٌر الختامً  لتفصً -5
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:  الفردٌة  األسالٌب: ثانٌا 
 

توجد مجموعة من المواقؾ تساعد المشرفة الفنٌة على تحسٌن النمو المهنً للمعلمة  

:   األسباببصورة فردٌة و من هذه 
 

:  زٌارة الفصول* 
 

تقوم المشرفة الفنٌة بزٌارة قاعة الدرس لمشاهدة الموقؾ القوة و الضعؾ فٌه و   

استخدامها لهذا  تراعً النقاط التالٌة عند أنالتربوٌة و على المشرفة  األهداؾذلك فً ضوء 

:   األسلوب

.   أؼراضهاو  أهدافهاالتخطٌط للزٌارات بتحدٌد  -1

. توزٌع الزٌارات على المدرسات و الفصول الدراسٌة توزٌعا ٌتناسب مع طبٌعة العمل  -2
 

:  اللقاء الفردي بٌن المشرفة الفنٌة و المعلمة *
 

ٌتبعها اجتماع بٌن المشرفة  أنكل زٌارة تقوم بها المشرفة الفنٌة للمعلمة فً الفصل ٌنبؽً  أنرؼم 

ٌسبق كل اجتماع زٌارة تقوم بها المشرفة الفنٌة للمعلمة  أنانه لٌس من الضروري  إالو المعلمة ، 

الفنٌة هذا  هذا االجتماع و قد تطلب المعلمة من المشرفة إلى، فقد تدعو المشرفة الفنٌة المعلمة 

.  أراءتبادل  أووسٌله  أو إعداد أواالجتماع ، فقد ٌكون االجتماع من اجل خطة او منهج 
 

( : نموذج درس ) الدروس التوضٌحٌة *
 

حٌث تقوم المشرفة الفنٌة بعرض . المدرسات  أمامو ٌقصد بها تدرٌس بعض النماذج التدرٌبٌة 

المدرسات البلتً ٌواجهن صعوبات معٌنة فً  أوجزء من الفصل بحضور بعض المدرسات الجدد 

حٌث تفٌد هذه الدروس فً التعرؾ على طرق تدرٌس  . العمل 

المشرفة الفنٌة لها و  إعداد إلىو تحتاج هذه الدروس التوضٌحٌة . جدٌدة فً العمل  أسالٌبو

. تخطٌطها لعناصرها 
 

:  تبادل الزٌارات بٌن المعلمات * 
 

:   و هً نوعان

.  نفسها لروضة المعلمة لزمٌلتها فً ازٌارة ( أ

.  خرى الرٌاض األ اتتبادل الزٌارات بٌن معلم( ب

  أحدتنقل خبرة  أن لٌهاإالتً تسعى للوصول  األهداؾفالمشرفة الفنٌة قد ترى لتحقٌق 

خارج  أوداخل  األخرٌاتالمعلمات الممتازات فتنظم زٌارات متبادلة بٌن هذه المعلمة و المعلمات 

و تبادل الزٌارات بٌن المعلمات فٌها نوع من المشاركة ، فالمعلمات ٌتبادلن الخبرات و . المدرسة 

.  و هذا بدوره ٌسهم فً نموهن المهنً . مواطن القوة عندهن فٌما بٌنهن 
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  :النشرات * 

 

.  و فٌها تقوم المشرفة الفنٌة بتزوٌد المدرسات بنشرات دورٌة تعالج قضاٌا تربوٌة 

عن ماهٌة   اإلعبلن أوتعلٌمٌة  أنشطةتتضمن هذه النشرات قرارات تربوٌة و  أنٌمكن و

 . المشرفة مع المعلمات لفاءاتالتً ستبحث فً اجتماعات و الموضوعات 
 

: تعرٌف النمو المهنً * 
 

كل الحلقات الدراسٌة و النشاطات  : نه أو ٌعرؾ النمو المهنً للمعلمات على 

التدرٌبٌة التً تشترك فٌها المعلمة بهدؾ زٌادة معلوماتها المهنٌة و تطوٌر قدراتها  

لتحقٌق تقدمها المهنً و رفع كفاءتها و حل مشكبلتها و التً تمكنها من المساهمة  

. فً تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة 
 

:- مبررات االهتمام بالنمو المهنً للمعلمات *
 

  جدٌدةجرٌا وراء مستحدثات و مسمٌات  أوعملٌة النمو المهنً للمعلمات لٌست حلبة 

. داخل المهنة و تلبٌة حاجات التؽٌر  األداءال ٌمكن االستؽناء عنها لتحسٌن  أساسٌةو لكنها عملٌة 
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 :التنمٌة المهنٌة  أهمٌة* 
 

فان كانت   أخرىمبررات النمو المهنً للمعلمات تجعلك تفكرٌن فً دراسة مبررات  إن
هناك مبررات   أن إالالعامة  األوضاعهناك مبررات عامة  ٌمكن استنتاجها من تؽٌر 

.  فً ضوء خبراتها و ؼٌرها من العوامل ألخرىشخصٌة قد تختلؾ من معلمة 
 

النمو المهنً لمعلمة الرٌاض  
لما كان و( من ٌملك شٌبا ً أعطى منه ، و من عرؾ شٌبا ً علمه ) اعتمد التدرٌس قدٌما ً على مبدأ 

التعلٌم نقبل ً للمعرفة أو إكسابا ً للمهارة أو تلقٌنا ً للقٌم أو تعرٌفا ً بالخبرة ، فإن المعلمٌن أعدوا 
تكلٌفً مؤجور ، ولكن فً أنفسهم بؤنفسهم و تصدروا للتدرٌس إما بشكل تطوعً ذاتً و إما بشكل 

: عصرنا هذا اختلفت النظرة إلى التدرٌس و التعلٌم و ٌرجع هذا إلى 
:  الثورة التكنولوجٌة  -1

هً وٌشٌر خبراء الدراسات المستقبلٌة إلى أن الثورة التكنولوجٌة تعد من سمات العصر الحالً 
الكمبٌوتر و تولٌد المعلومات و اختزانها تعتمد أساسا على العقل البشري و االلكترونٌات الدقٌقة و 

و استردادها و توصٌلها بسرعة متناهٌة ، و لن تكن مقصورة على المجتمعات الكبٌرة المساحة أو 
الضخمة السكان أو الؽنٌة بمواردها األولٌة إنها ثورة ٌمكن لجمٌع الشعوب أن تخوض ؼمارها إذا 

 .ما أحسنت إعداد أبنابها تربوٌا و تعلٌمٌا 
التكنولوجً ووٌشٌر بعض المربٌن إلى أن الثورة التكنولوجٌة أدت إلى زٌادة معدالت التقدم العلمً 

، وانه ال ملجؤ للمعلمة أمام هذه التحوالت إال باللجوء إلى التربٌة لتنهل منها مها ٌجعلها قادرة 
ة التكنولوجٌة فان التكٌؾ مع طبٌعة العصر الذي تعٌشه ، و من المبلحظ انه مهما حدث تقدم بالثور

المعلمة هً المحرك األول للعملٌة التربوٌة و ٌتوقؾ علٌها نجاحها نظرا للدور الذي تقوم به 
. باعتبارها العنصر البشري الذي ال ٌمكن االستؽناء عنه و ستظل وحدها لها التؤثٌر األكبر 

  االنفتاح اإلعالمً -2

انتقالها من ورا لوسابل االتصال السرٌعة ٌعتبر االنفتاح اإلعبلمً من سمات العصر الحالً نظ 
مجتمع إلى مجتمع دون أن تقؾ أمامها قٌود أو حدود تحد من دخولها المجتمعات ، فمن المبلحظ 
أن  هناك تدفقا إعبلمٌا كبٌرا حامبل معه المثٌر من القٌم بعضها قٌم اٌجابٌة و البعض اآلخر قٌم 

. سلبٌة 
ة و التلفزٌون بصفة خاصة ٌقوم بدور واضح فً توفٌر و إذا كانت أجهزة اإلعبلم بصفة عام

أٌضا تنمٌة قدراتهم وفرص كبٌرة لؤلطفال من اجل إكساب العدٌد من المعارؾ و تنمٌة مهاراتهم 
العقلٌة و إثرابهم لؽوٌا إال انه من المبلحظ أن هناك العدٌد من السلبٌات التً تإثر على تربٌة 

انطبلقا من ذلك ٌمكن القول انه ٌقع على عاتق معلمة الروضة  األطفال نتٌجة مشاهدة التلفزٌون و
ال ٌمكن أن تعٌش بمعزل عما فال فً ظل االنفتاح اإلعبلمً ، ومسإولٌات عدٌدة فً تربٌة األط

 .ٌجري وال أن نستبعد اثر هذه الوسابل فً تربٌة األطفال 
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 : االنفجار المعرفً -3

 

المعرفً أو ما ٌسمى بالثورة المعلوماتٌة و من المبلحظ أن هناك ٌتمٌز المجتمع المعاصر باالنفجار  
: العدٌد من العوامل التً ساهمت فً االنفجار المعرفً منها 

. التطور الكبٌر فً أسالٌب االتصال مما سهل انتقال المعرفة من دولة إلى أخرى  -أ
. لة للتواصل تطور الطباعة و انتشار الدورات العلمٌة و التً تعتبر وسٌلة فعا -ب
. نهج العلمً فً البحث و التفكٌر إتباع الم -ج
تطور أدوات العلم و أسالٌب تناوله للقضاٌا البحثٌة و المشكبلت المختلفة   -د
ٌتمٌز العصر الحاضر بانتشار األقمار الصناعٌة و التً تلعب أثرا : انتشار األقمار الصناعٌة  -هـ

 .ددة قد تتفق أوال مع إطار ثقافته الوطنٌة واضحا فً المتلقً بمنزلة إعبلمٌة متع
 

 :خصابص التنمٌة المهنٌة**

التنمٌة المهنٌة هً التؽٌر المقصود الموجه و المخطط باتجاه تحقٌق األهداؾ ، و على ذلك فالتنمٌة 
: لها خصابصها الواضحة و التً تتمثل بما ٌؤتً 

 

: التنمٌة عملٌة شاملة  -1
تنظر إلى تؽٌر المجتمع التربوي بشكل شامل و تحقٌق النمو فً مختلؾ التنمٌة عملٌة شامله كونها 

قطاعاته ، و تتعامل مع المجتمع التربوي باعتباره نظاما ً كامبل ً و بذلك فإنها عملٌة واسعة تؽطً 
. مجمل فعالٌات و نشاطات و موارد المجتمع التربوي

 

: التنمٌة عملٌة مستمرة  -2
إن عملٌات التطور و النمو عملٌات ذات طبٌعة متصلة و مستمرة كونها ترتبط بعملٌة التؽٌر 

المطلوب مواكبتها فً المجتمع التربوي و على ذلك فإن عملٌة التنمٌة عملٌة مستمرة  
 

: التنمٌة عملٌة مخططة  -3
حقٌق ذلك ال ٌمكن أن إن الهدؾ من التنمٌة هو تحقٌق الحٌاة األفضل عملٌا للمعلمة ، و بما أن ت

ٌؤتً بشكل عشوابً أو تلقابً ، لذلك البد من استخدام التخطٌط كؤسلوب عملً منظم لتحقٌقها ، إن 
التخطٌط ٌتضمن وضع األهداؾ و السٌاسات و األؼراض المطلوب الوصول إلٌها و تطوٌر و 

. تنمٌة الطرق و الوسابل المإدٌة إلى تحقٌق ذلك 
 

: قٌق الرفاهٌة التنمٌة تهدف إلى تح -4
إن عملٌة التنمٌة بإطارها الواسع تسعى إلحداث النمو و التطور فً المجتمع بالصورة التً تقود 
إلى رفع مستوي المعٌشة و تستهدؾ تحقٌق الرفاهٌة فً المجتمع باعتبار أن التنمٌة ٌستفٌد منها 

. فاهٌة جمٌع أفراد المجتمع من خبلل تحقٌق العدالة االجتماعٌة و بالتالً الر
 

:  التنمٌة عملٌة استثمارٌة -5
التنمٌة عملٌة تطور مستمرة تستخدم الموارد المتاحة فً سبٌل تحسٌن وسابل و ظروؾ الحٌاة و 

. اإلنتاج ، و بالتالً فإن االستثمار ٌمثل العبلمة الممٌزة للتنمٌة 
 

: التنمٌة مسؤولٌة عملٌة إدارٌة  -6
وجود أجهزة إدارٌة ذات فعالٌة لتحقٌقها و على ذلك فإن عملٌة إن تحقٌق التنمٌة ٌتطلب بالضرورة 

. التنمٌة تعتمد أساسا ً على كفاءة الجهاز اإلداري 
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: النمو المهنً و برامجه  أهداف
 

النمو   أهداؾٌختلؾ برنامج النمو المهنً للمعلمٌن باختبلؾ الهدؾ منه و مع تعدد 
ربٌسٌة   أهداؾ أربعهو برامجه و سوؾ نحدد هنا  أنواعهالمهنً للمعلمات تتعدد 

: للنمو المهنً وهً 
. التؤهٌل  -1
.  العبلج  -2
.  التجدٌد  -3
.  الترقً  -4

  :-من البرامج سنشرحها فٌما ٌلً  أنواع أربعهٌرتبط بها  األربعة األهداؾهذه 
:  برامج التأهٌل  -1

ؼٌر المإهلٌن للمهنة و   األفرادمهنة التعلٌم كثٌر من  ؼلىمن المعروؾ انه قد دخل 
المعلمات و هم عادة   إعدادلتؽطٌة النقص فً ( بمعلمات الضرورة ) هم ٌسمون 

تكون دون المستوى المطلوب و لذا تعقد   أحٌاناٌحملون مإهبلت ؼٌر تربوٌة و 
وى العلمً و  المست إلىبرامج التؤهٌل لمثل هإالء الستكمال تؤهٌلهم حتى ٌصلوا 

  .التربوي الذي ٌتناسب مع وضعهم كمعلمات 
:  برامج العالج  -2

المعلمات سواء من الناحٌة   أداءٌبلحظ وجود قصور معٌن فً  األحٌانفً كثٌر من 
تظهر   أساسٌةفً الجوانب التربوٌة ، و بصفة  أوالمرتبطة بتخصصاتهم  األكادٌمٌة

التعلٌمٌة   اإلدارات إلىالقصور هذه من خبلل التقارٌر التً ٌرفعها الموجهات  أنواع
زٌاراتهم للمعلمات ، و تعقد هذه البرامج العبلجٌة للتركٌز   أثناءنتٌجة ما ٌبلحظونه 

.  على عبلج بعض جوانب القصور لدى فبة معٌنة من المعلمات 
:  برامج التجدٌد  -3

النظرٌات و المعارؾ   بؤحدثتعقد برامج التجدٌد عادة بشكل دوري لتعرٌؾ المعلمات 
الجدٌدة فً مجال تخصصهن فً التربٌة ، و تنشط هذه البرامج بصفة خاصة عند  

و   بؤدوارهنجدٌدة لتعرٌؾ المعلمات  إدارٌةنظم  أوالشروع فً تطبٌق مقررات جدٌدة 
. هذه النظم الجدٌدة تصورات واضحة ل إعطاءمسإولٌاتهن و 

: برامج الترقً  -4
و ذلك   أعلى إدارٌةمناصب  إلىؼالبا تعقد برامج الترقً للمعلمات المتوقع ترقٌتهن 

، و ٌعدون بشكل   إلٌهبهدؾ تعرٌفهن بمتطلبات العمل الجدٌد الذي سوؾ ٌرقون 
.  ٌسمح بممارسة المهام التً سوؾ ٌقومون بها مستقببل 
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سالٌب النمو المهنً للمعلمات  أ *

 
المستخدم فً   األسلوبعدٌدة تتبع فً النمو المهنً للمعلمات ، و ٌختلؾ  أسبابهناك 

النمو المهنً للمعلمة باختبلؾ الهدؾ و باختبلؾ تخصص و ظروؾ المعلمات  
.  تواجدهن  أماكنو  إعدادهنالمستهدفات ، كما ٌختلؾ باختبلؾ 

الذاتٌة   لؤلسالٌبعملٌة كما ٌوجه اهتمام خاص  أخرىو طرق نظرٌة و  أسالٌبفهناك 
.  للنمو المهنً التً تعتمد فٌها المعلمة على نفسها فً التنمٌة المهنٌة 

:   على النحو التالً  األسالٌبو هنا سنعرض بعض 
 :زٌارات الفصول  -1

تستهدؾ زٌارة المشرفة الفنٌة للمعلم بالفصل مساعدة المعلمة على تنمٌة قدراتها و  
القصور ، و من خبلل هذه الزٌارات ٌتم توجٌه   أوجهاكتسابها مهارات جدٌدة و تبلفً 

مشكبلت ، و   أوقصور  أوجهالمعلمة للتؽلب على ما قد تبلحظه المشرفة الفنٌة من 
تستفٌد المعلمة من خبرة المشرفة فً تطوٌر التدرٌس   أن ٌتم التعاون بٌنهما من اجل

على الجدٌد فً مجال التربٌة ، و عادة هناك ثبلث مراحل الزمة لكً تحقق   اإلطبلعو 
.  فً النمو المهنً للمعلمة  أهدافهاالزٌارة 

:  النظرٌة للنمو المهنً  األسالٌب -2
المحاضرة و حلقات المناقشة و   أسلوبمجموعة كبٌرة منها  األسالٌبو تضم هذه 

:- التالٌة  األسالٌبورش العمل و ؼٌرها و سوؾ نذكر منها 
. المحاضرة  -1
.  حلقات النقاش  -2
  .ورش العمل  -3
:  العملٌة للنمو  األسالٌب -3
:  عدٌدة للنمو المهنً تستخدم فٌها الطرق العملٌة منها  أسالٌبناك ه
.  كالتدرٌب فً الورش و المعامل و المراسم :  العروض العملٌة -أ

.   األخرىكزٌارات المدارس :  الزٌارات المٌدانٌة -ب
.  المواقع المتعددة  إلىكالرحبلت :  الرحبلت العلمٌة -ج
.  التدرٌب المتنقل -د
:  البعثات  -4
  :المإتمرات  -5
 

  



  التوجٌه الفنً العام لرٌاض األطفال                                                                                                                    
53 

 

 

 :للمشرفة الفنٌةالنمو الذاتً  سالٌبأ
 

تتحمل المعلمة مسإولٌة تنمٌة نفسها مهنٌا ، فهً مطالبة بان   األسلوبو فً هذا 
و التثقٌؾ الذاتً و االتصال بالمتخصصٌن فً   اإلطبلعتنمً نفسها بنفسها عن طرٌق 

تستفٌد بكل االمكانات المتاحة   أنمجاالت العلم و المعرفة المختلفة ، و علٌها 
و ؼٌرها و على   بالمراسلةعلٌم الفٌدٌو و وسابل الت أشرطةكاستخدام الكمبٌوتر و 

 الرؼم من ذلك ٌمكن للمشرفة الفنٌة مساعدة المعلمة على النمو الذاتً من خبلل 
  :-ماٌلً 

النمو الذاتً   أسالٌبللمعلمات تنقلن عنها  قدوةتكون المشرفة الفنٌة نفسها  إن -1
.  التً تتعبها 

داخل   األوضاعتحسٌن  إلىتشجٌع المعلمات على القٌام بالبحوث التً تإدي  -2
.  المدرسة و حل مشكبلتها 

تزوٌد المعلمات بالكتب و الدورٌات و مصادر التعلم التً تساعدهن على تطوٌر   -3
.  أدابهنمعارفهن و االرتقاء بمستوى 

 
ن دور المشرفة الفنٌة إالنمو المهنً للمعلمة ؾ أسالٌبمهما تعددت  بؤنهو فً النهاٌة ٌمكن القول 

 .تقع على عاتقها  فً رفع كفاءة المعلمات األولىالمسإولٌة  إنو  أساسًدور هام و 

 *التقنٌات الجدٌدة فً التربٌة * 

 

مثل   األجهزةما ٌستجد على الساحة التربوٌة من تقنٌات تربوٌة جدٌدة كاستخدام  إن
. الخ ... المبرمج  التلفزٌون و الكمبٌوتر و الورش التعلٌمٌة و التعلم

النظر فً بٌبة النظام التعلٌمً و دور   إعادةو التنظٌمات تتطلب  األجهزةكل هذه 
و تخلق العدٌد من المشكبلت التربوٌة و تفرض على المعلمة تطوٌر طرق   المعلمة

هذه التقنٌات   إلىننظر  أالتدرٌسها و تؽٌٌر خططها و تجدٌد معلوماتها ، و لذلك ٌجب 
تؽٌٌرات جوهرٌة   إحداثالعملٌة التعلٌمٌة و لكنها تتطلب  إلى إضافةباعتبارها مجرد 

.  العملٌة التعلٌمٌة  أساسفً 
 

:  اإلعدادقصور برامج * 
 

المعلمة قبل   إعدادالنقص و القصور فً برامج  أوجهتكتشؾ بعض  أمقد ٌحدث 
و عدم القدرة على تقوٌم   األطفالالخدمة ، كؤن تجد المعلمة صعوبات فً التعامل مع 

المزٌد من التعمق ، كل ذلك ٌتم تداركه فً   إلىتحتاج  أوبطرٌقة سلٌمة  األطفال أداء
  أوجهبرامج النمو المهنً للمعلمات حتى ٌمكن مساعدة المعلمات على التخلص من 

.  القصور التً تإثر على كفاءة العمل بالتدرٌس 
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 مستوٌات األداء لدى المعلمات و احتٌاجات كل منهن فً مجال التنمٌة * 
 

 

  

 اسلوب التنمٌة المهنٌة المناسب مستوٌات المعلمات فً الخبرة و العطاء

 معلمة ذات خبرة و متمٌزة فً العطاء -1

 الرحبلت العلمٌة الخارجٌة -

 المإتمرات الدولٌة الداخلٌة و الخارجٌة -

 المتخصصةعمل البحوث  -

 الدراسات العلٌا -

 معلمة متوسطة اآلداء -2

 تبادل الزٌارات داخل الفصول -

 الندوات و المحاضرات التربوٌة العلمٌة -

 الحلقات النقاشٌة -

 معلمة متدنٌة اآلداء -3

تبادل الزٌارات مع + زٌارتها فً الفصل  -

 المعلمات الخبرة

 .االجتماعات الفنٌة الهادفة المكثفة  -

 .النمو المهنً الذاتً  -

 .ورش العمل  -

 معلمة مستجدة على المٌدان التربوي -4

 تبادل الزٌارات -

 االجتماعات الفنٌة الهادفة -

 ورش العمل -

 الندوات و المحاضرات -

 الحلقات النقاشٌة -
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 *الــــــخــــاتـــــــمـــــــــة*
 

الناجح  لإلشرافعشرون نصٌحة فً طرٌقك 
 
" و لكل درجات مما عملوا و ما ربك بؽافل عما ٌعملون " تذكري دابما قول المولى عز و جل  -1
.  ٌه مبدأ ال تحٌدٌن عنه و اجعلً تلك اآل( 132 األنعام) 

 

،  أجرانفله  فؤصابمن اجتهد " تذكري دابما قول رسولنا الكرٌم محمد صلى هللا علٌه و سلم  -2
. اجعلٌه نبراسا تسٌرٌن على هداه و " و من اجتهد و اخطؤ فله اجر 

 

سواء على الصعٌد  ٌن، و عدم وضع الحواجز مع من تختلؾ اآلخرٌنتعرفً فنون التعامل مع  -3
تتواصلٌن  كٌجعل( التحاور فً حالتً االتفاق و االختبلؾ  أدب) االجتماعً  أوالفكري  أوالثقافً 

.  معهم بشكل موضوعً و اٌجابً 
 

.  ٌحترمون عملك  اآلخرٌنلوقت و كٌفٌة استثماره تجعل ا إدارةقدرتك على  -4
 

التواضع من مقومات النجاح ، و رسم البسمة  أنبالتكبر و الؽرور ، و اعلمً  اإلٌحاءعدم  -5
 .المخلوقات أتعسؼٌر المتكلفة ، فلوال االبتسامة لكنا 

  

  .ابتعدي تماما عن الصوت العالً الذي ٌكون اقرب للصراخ منه للتحدث -6
 

 األسبابفبل ٌفقدها مهما حدث و مهما كانت  أعصابهللمرء السٌطرة على  الحمٌدةمن الصفات  -7
  .

 

و االستهزاء بمن ٌتكلم ، و عودي نفسك على  باإلهانةبهذا ٌوحً  اآلخرٌن أحادٌثال تقاطعٌن  -8
.  الجٌد المتمعن  اإلنصات

 

و التمكن من المعلومات المتخصصة فً المجال ، و كذلك المفاهٌم و المصطلحات  اإللمامٌجب  -9
.   اإلطبلعقدر عال من الثقافة و  إظهارو 

 

.  قدرات و مهارات علمٌة جدٌدة  إظهارعدم التصنع و التكلؾ و االدعاء عند  -10
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.  ثقتك بنفسك مفتاح جاذبٌتك و حضورك  أناعلمً دابما  -11
 

الخصال البؽٌضة فاعلمً حدودك جٌدا و تحدثً فً حدود معرفتك فلٌس  إحدىاالستظهار  -12
تستفسري عن شًء ال تعلمٌنه ، فهذا ال ٌقلل من قدرتك فً نظر من حولك بل ٌزٌد  أنعٌبا 

( .   إلٌهما المرجع الذي اعتمدت علٌه حتى ارجع )   احترامهم لك
 

دراسة قمت بها ، فان هذا  أوبحثا علمٌا  أومقاال  أورٌرا اعرضً شٌبا من منجزاتك سواء تق -13
.   االبتكارو  اإلبداعٌشحذ الهمم و ٌشجع على 

 

العلمً فً تقٌٌم و  باألسلوبتحطٌن من قدرهم بل تحلً  أو اآلخرٌن أعمالال تقللٌن من  -14
.  األعمالتقدٌر 

 

السلبٌات ، و اظهري قدرا كبٌرا من دابما باالٌجابٌات ثم  ابدي اآلخرٌن أعمالعند تقٌٌمك  -15
.   اآلخرٌن أخطاءاالحترام عند تناول 

 

ارستك ممفً  األولمك على معلمة حدٌثة التعٌٌن و تذكري الٌوم كال تكونً قاسٌة فً ح -16
.  لمهنة التعلٌم 

 

علمه  مالخبلفات السابقة عند حكمك وتقدٌرك لكفاءة  أوتجردي من العبلقات الشخصٌة  -17
 

.  ٌم عادل و منصؾ يتعٌقك عن تق فقد عناصر التقٌٌم إعدادال تبالؽً فً  -18
 

احرصً دابما على التخطٌط لنماذج الدروس وورش العمل وحلقات النقاش وحضورها ،  -19
.  إنجازكفهذا ٌصقل خبراتك التربوٌة و ٌعزز 

 

  . و حافظً على صداقات المهنة بعد الترقً  متوازنة إنسانٌةاحرصً على تكوٌن عبلقات  -20
 

 

 و هللا الموفق ،
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 عــــراجـــمــال

 
االتجاهات العالمٌة فً إعداد و تدرٌب المعلمٌن  -

شٌخة السند .عبد الرحمن اإلبراهٌم ،د.د

التنمٌة اإلدارٌة  -

قٌس المإمن ، حسٌن حرٌم .د

المدخل إلى أصول التربٌة  -

على تقً .الهدهود،ددالل .د

تنمٌة المجتمعات المحلٌة  -

أحمد مصفى خاطر .د

( الدور المتؽٌر للمعلم العربً فً مجتمع الؽد)المإتمر العلمً الثانً  -

محمد رأفت محمود  .مفٌد شهاب ،د.د

أسالٌب التنمٌة المهنٌة  -

 2005إبرٌل  -الدورة التدرٌبٌة لوظٌفة موجه فنً

  منى الحشاش.أ
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 املتابعة الفنية يف
 رياض األطفال
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 قــدمــةالـمــ

      

ٌجب تبنى على مبدأ  العبلقة الوثٌقة بٌن المشرفة الفنٌة والمعلمات فً الروضة أن

والمشرفات الفنٌات هن ،  حٌث أن المعلمات ٌشكلن الطاقة الربٌسٌة للعملالتعاون ، 

ٌعود  بما االستفادة من تلك الطاقاتولتحقٌق أكبر قدر من ،  المحرك األساسً لها

بالنفع العام على الرٌاض كان ال بد لنا من توضٌح األساسٌات البلزمة لنجاح سٌر 

 العمل وفقا ألسالٌب العمل فً مرحلة رٌاض األطفال واعتباره  منهجا ٌنتهجنه

فً ضوء أسالٌب العمل فً  المشرفات الفنٌات والمعلمات ٌوضح ما لهن وما علٌهن

ولتحقٌق ،  وصوال بهم إلى المستوى المنشود،  م المدرسً ذو الطبٌعة الخاصةالٌو

.  تبلحم أكثر وتقارب أكبر بٌن المعلمة والطفل

من هذا المنطلق سوؾ نتعرؾ على دور المشرفة الفنٌة أثناء المتابعة الفنٌة لعمل 

. المعلمات طوال الٌوم الدراسً  

 

 وهللا ولً التوفٌق....... لى الجمٌع ونسؤل هللا عز وجل أن  تعم الفابدة ع
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: المحاور الربٌسٌة 

  ( .لؽة واصطبلحا ) مفهوم المتابعة الفنٌة  

   مستوٌات المتابعة الفنٌة.  

  أهداؾ وأهمٌة المتابعة الفنٌة.  

  أسس المتابعة الفنٌة. 

   شروط ومقومات المتابعة الفنٌة الناجحة . 

 أسالٌب عمل المشرفة الفنٌة .

  المتابعة الفنٌة للمعلمات فً مرحلة رٌاض األطفال. 

  سجل التحضٌر للمعلمات 

  (. لؽة واصطبلحا ) مفهوم الكفاٌات المهنٌة 

  الكفاٌات المهنٌة للمعلمات. 

  نموذج متابعة تطوٌر أداء معلم. 
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  :انًفهىو انهغىٌ نهًراتؼح انفُُح  ①
  

ت ب ع :  المتابعة جاءت من 

  تبع الولد أباه:  الشًء أو مشى خلفه(  تبع ) جاءت كلمة متابعه من  فً مختار الصحاح 

  تبع ، أي مشى فً أثره ، وحذا حذوه  ،تابعه متابعة ، أي تتبعه وتقصاه/ فً المعجم الوجٌز.  

  عمله أي أحكمه وأتقنه ، تابعنا  ( تابع)  –الشًء أو الشخص سار خلفه (  تبع ) من  : متابعه

 . األعمال أي أحكمناها وعرفناها 

  القواعد الخاصة بحرفة أو عمل  :فنٌة . 

 

  :انًفهىو انرشتىٌ ②
 

هً عملٌة تربوٌة تعلٌمٌة فنٌة مستمرة تإثر فً عملٌة التعلم لتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة لرفع أداء 
. ،واإلجراءات المراد تحقٌقها ،وتوعٌته بإجراءات التنفٌذالمعلم وإعبلمه وباألهداؾ والخطط 

 

 :يسرىَاخ انًراتؼح فٍ انشوضح③
 

..  تختلؾ األدوار واآللٌة باختبلؾ مسـتوٌات المتابعة 
  .أداء المعلمة •
.  (الصفٌة والبلصفٌة ) سٌر األنشطة  •
.  مستوى وأداء األطفال •
(. األطفال مشكبلت  –ؼٌاب )  المشكبلت التً تعترض العمل •
(. حوادث مفاجؤة )  أوضاع خاصة •
 .عملٌة التقوٌم •
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: انهذف يٍ انًراتؼح انفُُح ④
 

 المعلمات على تحقٌق أهداؾ المنهج وذلك  مساعدة: 
   تلك األهداؾباالتفاق بٌن المشرفة الفنٌة والمعلمات على الخطوط الربٌسٌة لتحقٌق        

. واالجتماعات من خبلل عقد اللقاءات          
  تشجٌع ومساعدة المعلمات على استخدام طرق التدرٌس الحدٌثة ،والوسابل المعٌنة  واختٌار

. انسبها للمرحلة ،ألهمٌتها فً استثارة األطفال الفهم والمساعدة على سرعة التعلم 
 نموهم وحاجاتهم وحل مشكبلتهم من خبلل والمعلمات على فهم خصابص األطفال  ساعدتم

 د فً رٌاض األطفال ودلٌل المعلمةالمعلمات على اإلطبلع على المرشتشجٌع 
 إثارة اهتمام المعلمات وتشجٌعهم على استخدام مكتبة الروضة. 
  اكتشاؾ القدرات والعمل على حسن توجٌهها وتوظٌفها. 
  اكتشاؾ المشكبلت قبل تفاقمها .
  حل المشكبلت وقت حدوثها .
  اكتشاؾ األخطاء والخلل .
  العمل واألداءتقٌٌم  

 

: أسس انًراتؼح انفُُح انرٍ ذشذكض ػهُها انًششفح انفُُح أشُاء يراتؼرها نهًؼهًاخ⑤
 ،  االستمرارٌة   ،  الشمولٌة   الدقة  ،  الموضوعٌة             

 
: شروط ومقومات المتابعة الفنٌة الناجحة للمشرفة الفنٌة 

  (.المشرفة الفنٌة و المعلمة ) المقصود  :العبلقة الوثٌقة بٌن طرفً المتابعة 
 محددة ومخطط لها مسبقا .
  هً الصدق مع الذات بعٌدا عن الشخصانٌه مع األدب فً الحدٌث   :المصارحة والمكاشفة
 هً المدى الذي ٌتم فٌه رإٌة المصدر على أنه الخبٌر والحكم على اآلخرٌن :  المصداقٌة

. اآلخرٌن  دون  تحٌز على أن ٌكون مإثرا فً اقناع
  الترتٌب والتركٌز والخلو من الخطؤ واالقتراب من المثالٌة  :الدقة والوضوح .
  تحكٌم العقل إلى الحقٌقة بعٌدا عن كل ما هو ذاتً أو شخصً ( الواقعٌة )  :الموضوعٌة

. دون تدخل اآلراء الشخصٌة والعواطؾ 
  هج معٌن دون تحٌز هً القدرة على التواصل بثبات دون انقطاع عن ن :االستمرارٌة
  واعتقاد لكل ما فً مصلحة العمل  اعطاء تصور كامل(العمل المتكامل )  :ألشمولٌة 
  قابلٌة الشًء للتؽٌٌر وتقبل آراء اآلخرٌن  :المرونة .
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 أسانُة ػًم انًششفح انفُُح⑥
:               تنحصر أسالٌب عمل المشرفة الفنٌة فً اآلتً 

  الزٌارات المٌدانٌة للفصول وتتضمن تلك الزٌارات 

  ( زٌارات متابعة  –زٌارات توجٌهٌة وتقوٌمٌة   -زٌارات تقوٌمٌة  –زٌارات توجٌهٌة
 ( ومراجعة 

  األنشطة نموذجٌة. 

   وبٌن رٌاض أخرى ، تبادل الزٌارات بٌن المعلمات. 

  دورات تدرٌبٌة. 

  ورش عمل. 

  إلقاء محاضرات. 

  توزٌع نشرات. 

  كتابة التقارٌر وإجراء بحوث. 

  المقاببلت الفردٌة مع المعلمات. 
 

 :األطفالسَاع يشحهح فٍ نهًؼهًاخ انًراتؼح انفُُح ⑦

 :تظهر المتابعة الفنٌة للمعلمات لكل فترة من فترات الٌوم المدرسً على النحو التالً
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 فترة النشاط الفردي :

الطفل خبللها مع جو الفصل واألطفال اآلخرٌن والمعلمات فترة النشاط الفردي مهمة  حٌث ٌتكٌؾ 
، وهً الفترة األولى فً الٌوم المدرسً فً الروضة ، وٌمكن حصر أهم ما ٌجب على المعلمة 

 :القٌام به فً هذه الفترة على النحو الموضح فً الجدول التالً

 فترة النشاط الفردي

 :-النقاط الواجب مراعاتها

  والسؤال عن حالهن تحرص على إلقاء التحية على األطفال. 

  تستقبل األطفال ببشاشة ومرح

  تإكد على تحٌة األطفال لبعضهم البعض

  تحرص على إثبات الطفل لحضوره فً الفصل

  ترشد األطفال لوضع حاجاتهم الشخصٌة فً المكان المخصص

  ( والنظافة الهندام / النفسٌة / الصحٌة )تتفقد أحوال األطفال

  تتابع لوحة اسم الٌوم وحالة الجو

  تحرص على كتابة بٌانات السبورة كاملة

  تناقش األطفال فٌما سٌتعلمونه الٌوم

  توزٌع األدوار بٌن األطفال

  تحرص على عناٌة األطفال بالمزروعات والحٌوانات

  تتفاعل بحب وحنان مع األطفال

  طفل عن األخر تتحدث فردٌا مع األطفال وعدم تفضٌل

  تردد األناشٌد واأللحان مع األطفال

  تراعً األطفال ذوي الحاالت الخاصة

  تتصرؾ بحكمة فً المواقؾ الطاربة

  تإدي بعض األعمال التنشٌطٌة ألطفالها

  ًتهٌا األطفال للنشاط الصباح

  اصطحاب األطفال إلى دورة المٌاة لتعوٌده الذهاب بنفسه
 

مراعاة البعد عن اآللٌة فً التنفٌذ ، والحرص على االبتكار فً األداء بشكل ٌحتم علً المعلمة 
. مناسب و متطور ، تبعا للظروؾ المتاحة
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 ًفترة النشاط الصباح :
 

ال تقل فترة النشاط الصباحً أهمٌة عن سابقتها فهً من األنشطة المنظمة والموجهة من 
والمعلمة على حد سواء، وهً مجال للتهٌبة للٌوم قبل المعلمات ، فهً فترة محببة لؤلطفال 

: المدرسً بؤكمله، وٌتحقق من ورابها العدٌد من األهداؾ أهمها

  إمتاع األطفال وإدخال السرور والبهجة إلى نفوسهم .

 إشباع حاجات األطفال االجتماعٌة والنفسٌة المختلفة .

  إكساب األطفال العدٌد من المعلومات المفٌدة. 

 التعاون والتواصل وتكوٌن عبلقات اٌجابٌة مع اآلخرٌن من األطفال المعلمات تعودهم على. 

  تؤصٌل العادات االجتماعٌة والسلوكٌات اإلٌجابٌة لدى األطفال. 

 ٌسهم النشاط فً تكوٌن شخصٌة الطفل والثقة بالنفس .

 تنشٌط األطفال وتنمٌة المهارات الجسمٌة لدٌهم .
: ٌجب علٌها أن تراعً النقاط التالٌةوحتى تضمن المعلمة نجاح فترتها، 

 فترة النشاط الصباحً

 :-االنقاط الواجب مراعاته

 ًتتقٌد بموعد النشاط الصباح 

  تستقبل النشاط الصباحً ببشاشة وبهجة

   ًتلتزم باللباس الخاص للنشاط حسب البرنامج الٌوم

  تراعً ضبط األطفال فً حركاتهم وتنقبلتهم

  طوال فترة النشاط تتفاعل مع األطفال

  تشجع األطفال على المشاركة والحركة

  تحرص على أن تكون قدوة ألطفالها أثناء النشاط

  ًتحث األطفال على احترام العلم والنشٌد الوطن

  تحرص على وضوح صوتها وعباراتها لؤلطفال

  تتصرؾ بحكمة فً المواقؾ المختلفة

  تراعً األطفال ذوي الحاالت الخاصة

   تتعاون مع زمٌبلتها

  ًتبتكر فٌما تعده من أنشطة وفقرات للنشاط الصباح

  (الحجم / الموضوع ) تعد مسابقات علمٌة وثقافٌة وترفٌهٌة مناسبة للنشاط 

 ًتشجع على المبادرة والمنافسة الشرٌفة والتسامح والتعاون الجماع. 
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 ًفترة العمل الجماع :

هً الفترة األساسٌة فً الٌوم المدرسً ، والتً تبنى علٌها جمٌع الفترات األخرى ، وتسمى أٌضا بالحلقة 

قبل  تم التخطٌط له مسبقا منالجماعٌة ، حٌث ٌلتقً جمٌع األطفال بمعلمتهم ، لٌتحدثون عن موضوع معٌن 

تتجاوز العشرون دقٌقة ، وتكون فٌها  ، خبلل مدة زمنٌة الالمعلمة وفق أهداؾ سلوكٌة ترتبط بمفاهٌم الخبرة 

.  من الحلقة األهداؾ المرجوة المعلمتان متبلزمتٌن ومتفاعلتٌن معا ، من أجل تحقٌق 

: أداء المعلمة فً هذه الفترة من خبلل مبلحظتها لما ٌلً متابعة لمشرفة الفنٌة  على تحرص او

 فترة العمل الجماعً

 :النقاط الواجب مراعاتها

  والمساحة وتنظٌم جلسة األطفالالهدوء .

  إبعاد أي مصادر تإدي إلى تشتت انتباه األطفال

  إضفاء البشاشة واالبتهاج

  الحنان والعطؾ على األطفال والصبر فً التعامل مع األطفال

  القدرة على ضبط الفصل

  استخدام الوسابل التربوٌة مناسبة والمعٌنة لتقدٌم النشاط

  دابرة  وتوزٌع اإلهتمام لجمٌع األطفال الجلوس على شكل نصؾ

  البدء  بمثٌر لؤلطفال مناسبة لمستوى األطفال

  التركٌز على اسلوب حل المشكبلت

  تقبل وجهات نظر الطفل مهما كانت بسٌطة

  التمكن من المادة العلمٌة

  إتباع التسلسل المنطقً فً عرض عناصر الدرس

 رس الحرص على تحقٌق الترابط بٌن عناصر الد

  تحقٌق التكامل فً عرض جوانب الموضوع

  القدرة على إدارة الحوار والنقاش

  إتاحة الفرصة لؤلطفال للتعبٌر والتحدث

  الحرص على تنشٌط األطفال وتحرٌكهم

  مراعاة ذوي الحاالت الخاصة

  مراعاة الفروق الفردٌة بٌن األطفال وتشجٌع األطفال على اإلبداع

  األطفال بصورة مناسبة الحرص على تشجٌع

  االستفادة من الفترة الزمنٌة المحددة

  استخدام أسالٌب التقوٌم المختلفة
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 فترة الفطور :

هً فترة تتوسط النهار فً الٌوم المدرسً ، ٌتم فٌها إمداد الطفل بوجبة إفطار خفٌفة ، تعٌنه على 
مواصلة الٌوم المدرسً ، وقد حددت فً هذا الوقت وفقا لحاجة الطفل الجسمٌة ، وهً فترة ٌستمتع 

طفال فً جو فٌها الطفل من خبلل المشاركة الجماعٌة حول مابدة واحده تشارك فٌها المعلمة مع األ
 . من األلفة والحنان والشعور العابلً والصداقة 

: ومن أهم أهداؾ هذه الفترة 
. تعوٌد الطفل على تناول ما ٌنفعه وٌفٌده  .1
.(. ألطباق ،حمل االجلوس) تعوٌد الطفل على إتباع سلوكٌات إٌجابٌة عند تناول الطعام  .2
. ٌقوم به تعوٌد الطفل على االعتماد على نفسه وتحمل مسبولٌة ما  .3
. إكساب الطفل الكثٌر من الفوابد والمعلومات عما ٌؤكله من طعام .4
. ٌتعلم اآلداب اجتماعٌة والصحٌة  .5

وٌمكن للمعلمة أن تحقق ذلك كله وتضٌؾ مما تمتلك من قدرات وابتكارات خبلل هذه الفترة 
ٌة فً فترتها لكً لتجعلها فترة ممتعة ومفٌدة لها وألطفالها، كما ٌمكنها أن تتابع البنود التال

: تضمن نجاحها
 

فترة الفطور 

:- النقاط الواجب مراعاتها

   معرفة الحاالت الخاصة

  تهٌا األطفال وتعدهم للفترة

  تحافظ على مواعٌد الفترة

   تحرص على أن تكون قدوة ألطفالها

  تحرص على ؼرس السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى األطفال

  تقدم المعونة لمن ٌحتاج

  على روح األسرة الواحدة تحرص

  تحرص على رفع الوجبة الخفٌفة

  تحث األطفال على تناول الوجبة كاملة

  تحث األطفال على نظافة الملبس

  تحرص على نظافة المكان

  تحافظ على الهدوء والنظام أثناء العودة إلى الفصل

  تحرص على ترتٌب األطفال لصدرٌة الطعام فً المكان المخصص لها

  األطفال على ؼسل األٌدي وتنظٌؾ األسنان تحث

  تنظم عملٌة تنظٌؾ األسنان وؼسل األٌدي
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 فترة الفرصة :
 

كما هو معروؾ أن اللعب هو حٌاة الطفل ،  والذي تنمو من خبلله مهاراته الحركٌة واالجتماعٌة 
كان لزاما علٌنا والعقلٌة ، وهذا بالطبع ال ٌخفى على من ٌتعامل مع األطفال عن قرب ،  لذا 

االهتمام بهذه الفترة اهتماما كبٌرا ، وللمعلمة دور خاص فً ذلك، بمبلحظة األطفال ومتابعة أدابهم 
وتطوراتهم ، بؽض النظر عن متابعة الرإساء لها ، علما بؤن فً هذه الفترة تكثر الحوادث التً 

عا المساءلة فً هذا األمر ، ٌتعرض لها األطفال ، ولكً نجنبهم تلك الحوادث ، وحتى نتجنب جمً
. ٌجب علٌنا االهتمام بتحقٌق الهدؾ من وراء هذه الفترة 

ونظرة للجدول التالً وما ٌحوٌه من بنود، ومطابقتها على أداء المعلمة بشكل مستمر، لهو كفٌل 
 .ٌجاباذه الفترة الهامة سلبا أم إبإعطاء المشرفة الفنٌة والمعلمة القدرة على الحكم على األداء فً ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفرصةفترة 

:- النقاط الواجب مراعاتها

  تحافظ على زمن الفترة

  تستقبل الفترة بنشاط وحٌوٌة

  تشجع األطفال على اللعب

  تشجع األطفال على االندماج مع الجماعة

  تبلحظ األطفال أثناء اللعب

  تتابع أداء األطفال

  تحرص على سبلمة األطفال

 الساحة  تتجول بٌن األطفال فً أنحاء

  تشارك األطفال فً اللعب

  تراعً األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة

  تكسب األطفال عادات إٌجابٌة

  تحرص على تنمٌة المهارات الجسمٌة لدى األطفال
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 فترة العمل باألركان :

، وتهدؾ بالدرجة األولى إلى إكساب الطفل المعلومة والفابدة  يالٌومالعمل هً من أطول فترات 
فً جو من المتعة والمرح ، وهذا ما ٌعتمد علٌه األسلوب المطور ، من خبلل التعلم الذاتً باللعب 

. والتجربة والمبلحظة واالستكشاؾ ومبلمسة األشٌاء من حوله 
 :ا ٌلً فً أداء معلماتهاولضمان نجاح هذه الفترة، ٌمكن للمشرفة الفنٌة مراعاة م

 

فترة العمل الحر باألركان 

:- النقاط الواجب مراعاتها

  إعداد األركان بطرٌقة مناسبة لؤلطفال

  توفٌر بطاقات الدخول لجمٌع األطفال

  تهٌبة األطفال وتحضٌرهم للفترة

  الموازنة بٌن عدد األطفال وبطاقات الدخول

 التنوٌع والتجدٌد فً محتوى األركان 

 إعداد األعمال والمشارٌع فً كل ركن 

  ارتباط محتوى األركان بالهدؾ الخاص والخبرة التعلٌمٌة

 إدخال أركان جدٌدة حسب ما ٌتطلبه الموضوع 

  وضوح إشارة البدء واالنتهاء من العمل

 انتظام األطفال أثناء أعمالهم وتنقالتهم 

 تقدٌم المعونة لمن ٌحتاج من األطفال 

  للمشاركة فً العمل بالركن تشجٌع األطفال

  تشجٌع األطفال على االعتماد على النفس

  تحقٌق العدالة بٌن األطفال فً التوزٌع على األركان

 تشجٌع األطفال على اإلبداع واالبتكار 

  استخدام سجل مهارات وممارسات الطفل

    عرض إنتاج األطفال وإنجازاتهم

  الحرص على إعادة تنظٌم وترتٌب األركان

 
وٌجب التنوٌع ( مشاركة  –موجهة  –قابدة ) المعلمة فً فترة العمل باألركان لها ثالثة أدوار 

. بٌنها حسب الموقف التعلٌمٌة 
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 فترة األنشطة الالصفٌة واألنشطة الخاصة: 
األنشطة البلصفٌة والخاصة ، فهً أنشطة من نوع خاص ، ولها متابعات معٌنة كل حسب طبٌعته 

األخرى ، فالنشاط الحركً ٌختلؾ عن النشاط المكتبً وعن نشاط المطبخ ، والمرسم المختلفة عن 
. الخ .. ، وعن األٌام المفتوحة والمناسبات الخاصة 

وحتى ٌسهل للمشرفة الفنٌة متابعة معلماتها فً هذه الفترات ، فإنه ٌجب علٌها أن تتمكن من معرفة  
راعاة طبٌعة كل فترة ومستوى األطفال الذٌن تتعامل بهذه األنشطة أوال ، مع م المرتبطةاألهداؾ 

معهم  والفترة الزمنٌة المتاحة ، ومن ثم ٌمكنها تحدٌد أسسا عامة ترتكز علٌها لتضمن النجاح لما 
. تعرضه المعلمة 

 فترة االنصراف :
ؾ هً فترة نهاٌة الٌوم ألمدرسً حٌث ٌتم فٌها تجمٌع األطفال مع معلمتهم، مع إدارة حوار لطً

وٌتم فً هذه الفترة بتذكٌر األطفال بما سوؾ ٌقومون به .  حول ما تم اكتسابه وأدابه طوال الٌوم 
 .من أعمال للٌوم التالً ، واستبلم البرٌد لعرضه على والدٌه 

: وفٌما ٌلً بعض البنود المعٌنة على االستفادة من هذه الفترة إٌجابً
 

 افنصراففترة 

:- النقاط الواجب مراعاتها

  تعزز ما تم تعلمه طوال الٌوم

  تقوم العمل فً الفترات المختلفة طوال الٌوم

  ًتعطً األطفال فكرة مسبقة للٌوم التال

 استالم الطفل للبرٌد وتحث األطفال على رفع الرسابل من صنادٌق البرٌد 

  ترتٌب األطفال استعدادا للعودة إلى البٌت

 

 

 

 يراتؼح انفُُح نسجم انرحضُش نهًؼهًاخ ال⑧
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الكفاٌات المهنٌة  ⑨

 

  معنى الكفاٌة فً لغتنا العربٌة: 

  
وروح القدس لٌس له كفاءة أي : ورد أبن منظور على لسان العرب قول حسان بن ثابت 

. جبرٌل علٌه السبلم ، لٌس له نظٌر وال مثٌل 

 
  الكفاٌات: 

 .بالسلوك والعمل فً سٌاق معٌنهً قدرات مكتسبة تسمح 

 

  هم من ٌقومون بعملهم بكفاءة :الكفاءة  . 
 

 :تعرٌف الكفاٌات المهنٌة 
 

هً مجمل السلوك الذي تقوم به المعلمة  والذي ٌشمل  معارفها ومهاراتها واتجاهاتها  
لتساعد فً  عملٌة نمو األطفال نمواً متكامبلً وتمارس المعلمة هذا السلوك بمستوى معٌن 

 . من األداء 
 

  ًوٌقول فردرٌك مكدونالد إن الكفاٌة تتشكل من مكونٌن ربٌسٌن ، هما المكون المعرف
 كون المسلكً والم

 .مفاهٌم النظرٌة المتصلة بالكفاٌةأما المكون المعرفً فٌتؤلؾ من مجموع المعارؾ وال
 .ال التً ٌمكن مبلحظتها وتقوٌمهاأما المكون المسلكً فٌتؤلؾ من مجموع من األعم 
  .عد إتقان هذٌن المكونٌن والمهارة فً توظٌفهما أساساً لئلنتاج الجٌد يو
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المتابعة الفنٌة للمعلمة بنود 
 

: بنود المتابعة الفنٌة للمعلمة ⑩ 
: وتنقسم إلى 

 
 :فً مجال الصفات الشخصٌة : أوال 
 

 ًاالتزان االنفعال: 
ترد  –هادبة  –التبدو مترددة  –ال تصرخ فً األطفال  –تتصرؾ بثقة  –تتصرؾ بهدوء 

 .بهدوء وثقة 

 المرونة وحسن التصرف: 
القدرة على حل المشكبلت وإٌجاد البدابل الجٌدة لحلها  –المواقؾ المختلفة االتزان والهدوء فً 

 .العبلقة الطٌبة مع الزمٌبلت ،أولٌاء األمور، اإلدارة  –الذكاء واللباقة فً التعامل  –

 الحماس وتحمل المسبولٌة: 
فً المشاركة  –تلتزم بمواعٌد الفترات  –تهتم باألطفال وترعاهم  –تإدي دورها الوظٌفً 

 .األعمال الفنٌة واإلدارٌة 

 الثقة بالنفس: 
شعورها بؤنها قادرة على تحقٌق  –حضورها الفعال  –ثقتها بقدراتها وإمكانٌاتها  –الثقة بنفسها 

 .أهدافها بصورة واضحة 

 سالمة النطق ووضوحه: 
تستخدم كلمات فً  –توضح مخارج األلفاظ  –التحدث باللؽة العربٌة الصحٌحة والمبسطة 

 .تنوع نبرات الصوت –تتكلم بصوت مسموع  –وى عمر الطفل مست

 عالقة المعلمة باألطفال: 
تقبل  –مراعاة الظروؾ النفسٌة واالجتماعٌة لؤلطفال  –العبلقة الطٌبة بٌن المعلمة واألطفال 

 .الصدق واألمانة والصبر على األطفال  –استفساراتهم برحابة صدر واحترام آراءهم 
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 :فً مجال إعداد الخبرات التربوٌة  :ثانٌا  

 

 تهٌبة بٌبة مناسبة للخبرة: 
االهتمام  –التجدٌد واالبتكار فً إعداد األنشطة  –االنتظام فً اإلعداد المسبق للخبرة 

 .باإلعداد العملً للخبرة

 تٌقن الهدف العام للخبرة بطرٌقة منطقٌة ومترابطة: 
مناسب  –ٌكون الهدؾ ذو صلة بالموضوع  –تكون قادرة على صٌاؼة الهدؾ العام سلوكٌا 

أن توزع صٌاؼة األهداؾ الخاصة على مجاالت الخبرة  –لمستوى األطفال وٌمكن تحقٌقه 

 .الثبلثة بحٌث ٌمكن قٌاسها وتقوٌمها

 مدى مناسبة األهداف فً مجاالت النمو الثالثة: 
بوٌة متعددة القدرة على صٌاؼة األهداؾ السلوكٌة وترجمتها إلى مواقؾ وممارسات تر

تكون األهداؾ ذات صلة  –مناسبة للخبرة وأن تقوم بتحوٌلها إلى أنشطة متنوعة 

توزٌع صٌاؼة األهداؾ السلوكٌة  –مناسبة لمستوى األطفال وٌمكن تحقٌقها  –بالموضوع 

. على مجاالت الخبرة الثبلثة بحٌث ٌمكن قٌاسها وتقوٌمها

 

 ةتنظٌم محتوى الخبرة بطرٌقة منطقٌة ومترابط: 
أن ٌتدرج محتوى  –المراعاة عند إعداد الخبرة أن ٌرتبط محتواها مع ما سبقها من خبرات 

أن ٌتم ذلك بطرٌقة متدرجة  –الخبرة من البسٌط إلى المعقد ومن المحسوس إلى المجرد 

أن ٌشتمل المحتوى على أمثلة من واقع البٌبة  –تناسب الفروق الفردٌة بٌن األطفال 

 .وخبرات الطفل 
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: فً مجال عرض الخبرة وإدارة الفصل :ثالثاً 
 

  منبها مناسبا لبدء النشاطاستخدام: 
بحٌث ٌكون  –أي كل ما من شؤنه أن ٌستثٌر الطفل السٌما عند بداٌة الموقؾ التعلٌمً 

 .محسوسا من حٌاة الطفل ومن بٌبته –واقعٌا  –مؤلوفا  –المنبه جذابا 

  تساؤالت األطفالإعداد الموقف بطرٌقة تستثٌر: 
عرض الموقؾ أو الخبرة بصورة ؼٌر كاملة أو بصوروووة مشوقة بحٌث تدفع الطفل إلى 

استخدام مواقؾ تطبٌقٌة محسوسة لٌسؤل الطفل  –إثارة أسبلة لٌستزٌد من وضوح الموقؾ 

 .عنها 

 التسلسل المنطقً فً عرض المفاهٌم والمعلومات: 
القدرة  –التشوٌق فً العرض  –ند عرض النشاط التسلسل المنطقً والتبسٌط والتوضٌح ع

 .االهتمام بتلخٌص المعلومات فً نهاٌة النشاط –على ربط المفاهٌم العلمٌة والتكامل بٌنها 

 التنوٌع فً أسلوب العرض: 
. استخدام أكثر من أسلوب مشوق أثناء العرض –التنوٌع أثناء عرض النشاط 

 استخدام وسابل وتقنٌات مناسبة: 
أن  -أن تبلءم عمر الطفل وإمكانات نموه   –فً استخدام الوسابل والتقنٌات التربوٌة التنوع 

االهتمام بإعداد  –مراعاة مبادئ األمن والسبلمة  –تكون جذابة وتستثٌر الطفل واهتمامه 

أن تكون الوسٌلة المستخدمة واضحة ، زاهٌة ، تعرض  –التقنٌات التربوٌة قبل استخدامها 

متطورة وتناسب المستجدات  –الوقت المناسب أثناء عرض الخبرة  على األطفال فً

 .التربوٌة 

 محاورة ومناقشة األطفال بشكل فعال: 
االهتمام لحوار الطفل  –مساعدة الطفل على التعبٌر عن نفسه وعن تجاربه وآراءه بحرٌة 

وفً مستوى خبرات وفكر  –الحوار والمناقشة فً إطار موضوع الخبرة  –ومناقشته 

االستماع لكل  –التحاور ببطء وتؤن  –عدم محاورة األطفال بؤسبلة مركبة  –عقل الطفل و

 .طفل

 القدرة على إدارة وضبط الفصل: 
اعطاء –الحزم والمرونة فً المواقؾ  المختلفة  –توفٌر المواقؾ المختلفة المناسب للتعلم 

التشجٌع والتحفٌز على -فرص لجمٌع األطفال للمشاركة فً األنشطة الصفٌة والبلصفٌة  

 .توزٌع األسبلة على جمٌع األطفال –المشاركة 

 استخدام أسالٌب مناسبة لنمو الطفل مثل االستكشاف وحل المشكالت: 
اعطاء الطفل وقت للمبلحظة والمشاركة بفاعلٌة مع توفٌر األدوات المعٌنه  :االستكشاؾ 

ابل معٌنه إلثارة تفكٌر الطفل توجٌه أسبلة وعرض المشكلة باستخدام وس: حل المشكبلت 

 .والوصول إلى الحل المناسب
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 مراعاة الفروق الفردٌة: 
  التنوٌع فً طرابق التدرٌس لتوصٌل المفاهٌم بما ٌتناسب مع كل طفل االستجابة        

اختبلؾ أمزجة األطفال    لكل طفل بسبب     

 تعزٌز وتنمٌة التفوق لدى األطفال: 
تشجع على طرح  –مضطربة تدرب الطفل  على حل المشكبلت توفٌر بٌبة صفٌة ؼٌر 

تشجٌعه  –طرح األسبلة المفتوحة  –األسبلة والتحدث مع قبول اجابات األطفال مهما كانت 

 .على أن ٌكون اٌجابً ونشطا فً المواقؾ التعلٌمٌة 

 مراعاة األطفال ذوي المشكالت: 
العنؾ العدوان –ؼلب علٌة سلوك االهتمام باألطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة مثل من ي

 .....قضم األظافر الحركة الزابدة   –مص اإلصبع 

 مراعاة الوقت المخصص للنشاط: 
مهارة توزٌع أنشطة الخبرة على الفترة الزمنٌة المتاحة لتقدٌم النشاط  

    
: فً مجال إعداد األركان التربوٌة : رابعاً 
 إعداد األركان بصورة مناسبة: 

 .باألركان بما ٌتناسب الخبرة وعمر الطفل وإمكانٌاته وأن تكون جاذبة ومشوقة االهتمام 

 إتاحة الفرصة لألطفال لالعتماد على أنفسهم: 
تشجٌع الطفل على كل عمل ٌقوم به وإعطاءه حرٌة االختٌار ووضع األدوات فً متناول 

 .نظر وٌد الطفل وعرض أعمال األطفال بدون تمٌٌز 

  تحقٌق التعلم الذاتًمساعدة األطفال على: 
 توفٌر المادة العلمٌة مع مراعاة الفروق الفردٌة ،تقسٌم المادة العلمٌة إلى أجزاء متسلسلة

القٌام بالتؽذٌة الراجعة إعطاء الطفل حرٌة الحركة واالنتقال والسماح له باستخدام كل 

 الوسابل وتجربتها لتحقٌق السلوك المرؼوب بدقة لتحقٌق الهدؾ المنشود 

 تحدٌد مستوى تطبٌق المهارة:  
: قدرة المعلمة على تحدٌد مستوى أداء الطفل وٌمر مستوى المهارة بثبلث مراحل

مرحلة التمكن  -مرحلة التدرٌب لتحدٌد مستوى المهارة  -مرحلة الممارسة العملٌة  

  .واإلتقان

 ًتحدٌد نوع التفاعل االجتماع: 
 قٌادي  -تعاونً   -منعزل : ٌتم تحدٌد التفاعل بثبلثة أنواع 

 ًإتباع أدوار مناسبة حسب الموقف التعلٌم: 
مدربة حسب الموقؾ  –مشاركة  –معلمة  –موجهه  –مبلحظة : للمعلمة ادوار مختلفة 

 التعلٌمًٌ
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 تشجٌع األطفال على المشاركة واالندماج: 
 . تشجع األطفال على المشاركة وخاصة الخجولٌن المنطوٌٌن

  المالحظة والمتابعةقدرة المعلمة على: 
 . الدقة فً المبلحظة وأن تكون شاملة ومتكاملة شامله لجمٌع جوانب الطفل

 قدرة المعلمة على ربط الحلقة باألركان: 
ربط الحلقة باألركان من خبلل تفاعل األطفال مع األدوات  والخامات التً تم توفٌرها من 

 . قبل المعلمة 

 ارتشجٌع األطفال على اإلبداع واالبتك 
اعداد مواقؾ تشجع على اإلبتكار والصبر على األطفال وربطها بالمواقؾ الجدٌدة مع 

. التشجٌع على الوصول إلى اإلجابة بؤنفسهم 

 

: فً مجال التقوٌم :خامساً   
  

 االهتمام بممارسة أسالٌب التقوٌم الشامل والمستمر 
 .التؤكد بعد االنتهاء من كل خبرة أن األهداؾ تحققت ،ومدي تحقٌقها فً المجاالت الثبلثة 

 االهتمام باستخدام سجل مهارات وممارسات الطفل 
التدرٌب على تسجٌل مبلحظات المعلمة عن جوانب النمو لدي األطفال فً سجل المهارات والتسجٌل 

 ٌومً باالشتراك مع المعلمة الثانٌة 

  أداؤها فً ضوء المالحظات والتوجٌهات تطوٌر
 .مدي تقبل المعلمة للمبلحظات والنقد والتوجٌه تحرص عل طرح األسبلة التً تعمل على تطوٌر أدابها 

 :تقرٌر وصفً مختصر
..............................................................................................................

.............................................................................................. 
:................................................................................................المبلحظات

............................................................................................ .
............................... :.........................................................التوصٌات

  
  جهة الفنٌة                    توقٌع مدٌرة الروضة             توقٌع المعلمة          توقٌع المشرفة الفنٌة                 توقٌع المو
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: المبلحظات والتوصٌات
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..................................................................................... 
 ذىقُغ انًىجهح انفُُح                           ذىقُغ يذَشج انشوضح                           ذىقُغ انًششفح انفُُح   ذىقُغ انًؼهًح         
  

 انــكـفــاَــــاخ  أجضاء انُشاط
تذسجح 

كثُشج جذا 

5 

تذسجح كثُشج 

4 

تذسجح 

يرىسطح 

3 

تذسجح 

يُخفضح 

2 

تذسجح 

يُخفضح جذا 

1 

انـُـشـاط 

انـحـشكـٍ 

 د 5 

. انًؼهًح قايد ترُشُظ األطفال تحشكاخ سَاضُح حشج  -

. ذسرخذو أدواخ سَاضُح يُاسثح  -

. ذسرخذو يىسُقً يُاسثح وسشَؼح  -

. األطفال َشؼشوٌ تانثهجح وانسشوس  -

 .أػادخ األدواخ واألجهضج انشَاضُح تؼذ اسرخذايها  -

     

 

انـُـشـاط 

انـرـؼـهـُـًـٍ 

 د 15   

 

. ذؼشف األطفال ػهً انًهاسج تأسانُة يرُىػح  -

وواضح وذسرخذو َذاءاخ طىخ انًؼهًح يسًىع  -

. سهًُح 

قايد تاسرخشاج ًَىرج يٍ األطفال نرىضُح انًهاسج   -

َىػد انًؼهًح فٍ ذذسَثاخ انحشكح ػُذ ذُفُز انًهاسج   -

ذرُح نكم طفم انرذسَة ػهً انًهاسج يغ ذظحُح انخطأ  -

 .

 .اسرخذيد أدواخ يُاسثح نهًهاسج  -

  

  

 

انـُـشـاط 

 انـرـطـثـُـقـٍ

 د15

.  ذىصَغ األطفال إنً يجايُغ  -

َىػد تاألنؼاب انشَاضُح انًسرخذيح تحُس ذخذو  -

انهذف انرؼهًٍُ  

. ػًم ًَىرج نكم يجًىػح  -

. ذطثُق َشاط يُاسة نًسرىي انطفم  -

. انرثادل تٍُ انًجايُغ تطشَقح طحُحح  -

. إسجاع األدواخ إنً يكاَها انظحُح  -

  

  

 

 انـخـرـاو

 د5

 

. هادفح انًساتقح  -

. وضحد انًطهىب قثم انقُاو تانًساتقح   -

. جًُغ األطفال اشرشكىا فٍ انًساتقح  -

. ذًشَُاخ االسرشخاء يُاسثح  -

. انًىسُقً هادئح ويُاسثح  -

 .ذقُذخ تانفرشاخ انضيُُح نكم َشاط   -
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: المبلحظات والتوصٌات
..........................................................................................................................

........................................................................................................................:

..........................................................................................................................

....................................................................................... 
وقُغ انًىجهح انفُُح                          ذىقُغ يذَشج انشوضح   خ             ذىقُغ انًششفح انفُُح   ذىقُغ انًؼهًح         

  

م 
الـمـالحـظـــات الـكـفـايــات الـمـهـنـيـة للـمـعـلـمـة 

  إنقاء انرحُح ػهً أيُُح انًكرثح 1

  إػذاد غشفح انًكرثح يٍ قثم أيُُح انًكرثح 2

3 

وانرثادل فًُا تُُهى  ذىصَغ األطفال فٍ يجًىػاخ نهًطانؼح

 ويُاقشح األطفال فٍ انقظض
 

  يشاػاج حشَح اخرُاس انطفم نهقظح حسة سغثره 4

  ذىجُه األطفال نكُفُح ذظفح انقظح وأسهىب انًطانؼح  5

  يذي انرضاو األطفال تانهذوء وانُظاو أشُاء انًطانؼح 6

  يذي اسذثاط انقظح أو فُهى انفُذَى تانخثشج انرشتىَح 7

  أسهىب انًؼهًح فٍ سشد انقظح 8

  0يُاقشح انًؼهًح ألطفانها حىل أحذاز انقظح انرٍ ذى سشدها 9

 انرقُُاخ انرشتىَح ويذي يُاسثرها نهقظح أو فُهى انفُذَى  10

 دوس انًؼهًح فٍ ذشجُغ انطفم ػهً سشد انقظح انًسرؼاسج  11

 انًكرثح دوس انًؼهًح فٍ ذشجُغ انطفم ػهً اسرؼاسج انقظض يٍ  12

  0حشص انًؼهًح ػهً اسرخذاو سكٍ االسرًاع  13
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 :يؼهىًَىرج يراتؼح ذطىَش أداء ⑪

 :انجاَة اإلداسٌ ☺

ار
عٌ

لم
ا

 

 تقرٌر فترة المتابعة االولى البند

نهاٌة الفترة الدراسٌة ) 

 (الثانٌة 

 الثانٌةتقرٌر فترة المتابعة 

نهاٌة الفترة الدراسٌة ) 

 (الرابعة 

القرار  االعتماد

 النهابً

مدٌر 

 المدرسة

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم

مدٌر 

 المدرسة

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم

مراقب 

 المرحلة

مدٌر 

الشبون 

 التعلٌمٌة

الموجه 

 العام

الوكٌل 

 المساعد

للتعلٌم 

 العام

ي
ار

الد
ا

 

ٌحافظ على الممتلكات 

  العامة
            

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ٌواظب على مواعٌد 

  الدوام المدرسً
            

  

جابٌة فً ٌشارك بإي

  االنشطة المدرسٌة
            

  

تحمل  ٌبادر الى

  المسبولٌة
            

  

خلود .أ-ٌحسن التص

بالمواقف  المفٌدٌرف

  المختلفة

            

  

اال للظروف ال ٌتغٌب 

  الطاربة
            

  

امل مع ٌحسن التع

  الرؤساء والزمالء
والمتعلمٌن واولٌاء 

  االمور

            

ٌنفذ القرارات وملتزم 

  باللوابح والنظم
            

  

              اسرار العمل  ٌحافظ على

  

ل مشكالت ٌسهم فً ح

  المتعلمٌن
            

  

ٌنفذ ما ٌكلف به بدقة 

  وسرعه
                    

  

ٌحرص على االستفادة 

  من خبرات زمالءه
                    

  

ٌتقبل التوجٌهات 

والتعلٌمات لالرتقاء 

  بمستواه
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 :انجاَة اإلداسٌ  ذاتغ☺

 

 

 

ار
عٌ

لم
ا

 

 تقرٌر فترة المتابعة االولى البند

نهاٌة الفترة الدراسٌة ) 

 (الثانٌة 

 ثانٌةتقرٌر فترة المتابعة ال

نهاٌة الفترة الدراسٌة ) 

 (الرابعة 

القرار  االعتماد

 النهابً

مدٌر 

 المدرسة

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم

مدٌر 

 المدرسة

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم

مراقب 

 المرحلة

مدٌر 

الشبون 

 التعلٌمٌة

الموجه 

 العام

الوكٌل 

 المساعد

للتعلٌم 

 العام

ي
ار

الد
 ا
بع

تا
 

              ٌستمر وقت العمل

  
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ٌتحلى بالخلق القوٌم 

  والضمٌر المهنً
            

  

عرض العون  ٌبادر الى

  حوله منعلى 
            

  

مظهر  ٌحافظ على

  خارجً البق
            

  

لوب انفعالً ٌتمتع بأس

  متزن
            

  

ٌتقبل الراي االخر 

وٌستجٌب له اذا كان 

  مناسبا

            

  

              دون افراط ٌثق بنفسه

  

تنمٌة ذاته ٌسعى الى 

  وشخصٌته
            

  

مهارات االصغاء ٌتقن 

  والحدٌث والتواصل
            

  

ٌلعب دور القدوة الحسنه 

  لمتعلمٌه
            

  

التعاون مع  ٌبادر الى

  زمالبه
            

  

  

 توقٌع المعلم بالعلم

 التوقٌع االسم التوقٌع االسم
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 انفٍُ انجاَة ☺

ار
عٌ

لم
ا

 

 تقرٌر فترة المتابعة االولى  البند

 (نهاٌة الفترة الدراسٌة الثانٌة ) 

 ثانٌةتقرٌر فترة المتابعة ال

 (نهاٌة الفترة الدراسٌة الرابعة ) 

القرار  االعتماد

 النهابً

مدٌر 

 المدرسة

الموجه 

 الفنً

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم
مدٌر 

 المدرسة

الموجه 

 الفنً

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم

الموجه 

 االول

مدٌر 

الشبون 

 التعلٌمٌة

العام 

 الموجه

الوكٌل 

 المساعد

للتعلٌم 

 العام

 ً
فن

 ال
ب

ان
ج
ال

 

                 ٌرغب بمهنة التدرٌس
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ملم باألهداف العامة 

 للتربٌة

الخاصة  واألهداف

بالمرحلة والمادة 

 العلمٌة

                

                 ٌخطط جٌدا للدرس
  

ٌنظم بٌبة الفصل 

 طرٌقة جٌدةب

                
  

ٌحسن صٌاغة االهداف 

 السلوكٌة

                
  

ٌمهد تمهٌدا مالبما 

ومترابط مع الدرس 

 السابقة

                
  

ٌحدد طرق التدرٌس 

المالبمة للموقف 

 التعلٌمً

                
  

ٌستخدم الوسابل 

والتقنٌات التربوٌة التً 

تحقق االهداف من 

 الدرس

                
  

ٌعرض المادة العلمٌة 

 بصورة دقٌقة

                
  

ٌستخدم اللغة العربٌة 

 الصحٌحة
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 ذاتغ انجاَة انفٍُ ☺ 

 

 

 البند المعٌار

 تقرٌر فترة المتابعة األولى

 (نهاٌة الفترة الدراسٌة الثانٌة ) 

 تقرٌر فترة المتابعة الثانٌة

 (نهاٌة الفترة الدراسٌة الرابعة ) 
 االعتماد

القرار 

 النهابً

مدٌر 

 المدرسة

الموجه 

 الفنً

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم

مدٌر 

 المدرسة

الموجه 

 الفنً

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم

الموجه 

 األول

مدٌر 

الشبون 

 التعلٌمٌة

الموجه 

 العام

الوكٌل 

المساعد 

للتعلٌم 

 العام

ً
ع الفن

تاب
 

ٌستخدم أسالٌب التعزٌز 

  المناسبة
                        

)  ٌطرح األسبلة

 /التقوٌمٌة/القبلٌة

( النهابٌة /التكوٌتٌة

  بمهارة ووضوح

                

ٌتبع اسلوب جٌد للتقوٌم 

  المستمر
                

ٌراعً الفروق الفردٌة 

  ٌةبٌن متعلم
                

ٌصنع لغة حوار راقً 

  ةمتعلمًع م
                

ٌستطٌع استثارة 

متعلمٌه و جذبهم لمادة 

  الدرس العلمٌة

                

ٌوزع زمن الحصة 

  بمهارة و اقتدار
                

ٌجٌد بناء االختبارات 

وفق جدول المواصفات 

  و المٌزان النسبً

                

ٌدٌر األزمات و الموافق 

الطاربة داخل الصف 

  باقتدار

                

ٌصحح االختبارات 

  بموضوعٌة
                

ٌحلل نتابج االختبارات 

و ٌستخرج المؤشرات 

  و سبل العالج
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 ذاتغ انجاَة انفٍُ☺

 

 

  

 البند المعٌار

 تقرٌر فترة المتابعة األولى

 (نهاٌة الفترة الدراسٌة الثانٌة ) 

 تقرٌر فترة المتابعة الثانٌة

 (نهاٌة الفترة الدراسٌة الرابعة ) 
 االعتماد

القرار 

 النهابً

مدٌر 

 المدرسة

الموجه 

 الفنً

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم

مدٌر 

 المدرسة 

الموجه 

 الفنً

المدٌر 

 المساعد

ربٌس 

 القسم

الموجه 

 األول

مدٌر 

الشبون 

 التعلٌمٌة 

الموجه 

 العام

الوكٌل 

المساعد 

للتعلٌم 

 العام

ً
فن

 ال
ع
اب
ت

 

ٌحقق ما خطط له من 

   أهداف سلوكٌة
              

        

ٌحدد مصادر معلومات 

اضافٌة متنوعه للمادة 

   العلمٌة
              

ملم بالمادة العلمٌة 

 للمقرر الدراسً 
               

مطلع على مصادر 

معلومات خارجٌة و 

 ٌظهر ذلك فً الشرح 

               

ٌربط المادة العلمٌة 

 بواقع الحٌاة 
               

ملم بخصابص متعلمٌه 

 التعلٌمٌة 
 و العمرٌة 

               

ٌستخدم أنواع متنوعة 

من طرق التعلم مثل 

بالبحث / التعاونً)

  (الخ..

               

 توقٌع المعلم بالعلم
 التوقٌع االسم التوقٌع االسم
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 وزارة التربٌة           
قطاع التعلٌم العام            

التعلٌمٌة ..................... منطقة     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 (متدنً االداء ) نموذج بٌانات الكوادر التعلٌمٌة 

 2014/2015تقارٌر الكفاءة للعام الدراسً على ضوء مراجعه 

 : ---------------------------------لمرحلة التعلٌمٌة ---------------------------التخصص 

 

 ٌعتمد ،،،                                                                                   

 مدٌر عام المنطقة                                                                                                                

 

 

  

  التخصص      مدرسة/ مركز العمل   االسم م
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 ...وخرايا 

يٍ ػشع سؤَح يفظهح وواضحح  َاقذ اَرهٍ َكىٌتهزا 

فٍ كُفُح يراتؼح انًششفح انفُُح ألداء انًؼهًاخ 

وانرٍ آيم أٌ ذؼُُك أخرٍ انًششفح انفُُح فٍ 

ذحقُق أهذافك ، ونشفغ انكفاءج انًهُُح نك ونهًؼهًاخ 

 

..  وهللا ونٍ انرىفُق 
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 اإلدارة احلذيثة 
 يف

 االجتماعاتفـن إدارة
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 اإلدارة الحديثة في فن إدارة االجتماعات

 

 

 ميكه أن تكون وعمة و أداه لتحقيق النجاح املأمول تإن االجتماعا

 

االجتماعات شٌبا ضرورٌا لنجاح أي مإسسة ، وال تتجنبً عقد االجتماعات بل على العكس تعد 

اجتماعك مثمرا و فعاال ، و حاولً أن تسخري االجتماع لصالح العملٌة تعلمً كٌؾ تجعلً 

. التربوٌة 

 

هو تجمع عملً أو مهنً منظم مكون من اثنٌن أو أكثر من الناس فً مكان معٌن : االجتماع 

. للتشاور وتبادل الرأي حول موضوع معٌن ، كما هو وسٌلة لتحقٌق نتابج عملٌة 

 

: علٌك إال أن توجهً إلى نفسك األسبلة اآلتٌة  عندما تقررٌن عقد اجتماع ما

هل هذا االجتماع ضروري حقا ؟  -1

 ما الهدؾ من وراء هذا االجتماع ؟ -2

 هل ممكن أن أرسل نشرة بدال من عقد االجتماع ؟ -3

 هل ممكن تحقٌق أهدافً من خبلل اجتماع فردي ؟ -4

 

: التالٌة إذا وجدت أن االجتماع ضروري ، فعلٌك أن توجهً لنفسك األسبلة 

 على من ٌجب حضور االجتماع -1

؟ ( معلمة مستجدة ، قدٌمة ، ذات أداء متدنً ، معلمة متمٌزة )  

 هل احتاج فعبل لكل المعلمات فً االجتماع ؟ -2

 كم من الوقت ٌحتاج هذا االجتماع ؟ -3
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: أنواع االجتماعات 
 

ٌؽلب علٌها الطابع ( األسبوعٌة ، الشهرٌة ، السنوٌة )  الروتٌنٌةأو  االجتماعات الدورٌة: أوال 

: الرسمً 

  هً تلك االجتماعات التً تعقدها المشرفة قبل بداٌة كل خبرة والتً تحرص المشرفة فٌها

. على توضٌح التوصٌؾ الخاص بالخبرة و األنشطة و الرحبلت المناسبة لها 

  معلمة ذات أداء ) أو برنامج متابعة االجتماعات الفردٌة التً تعقدها المشرفة ضمن خطة

(.  متدنً ، معلمة مستجدة ، معلمة مإهلة للترقً 

هً اجتماعات تدعو إلٌها حاجة طاربة ؼٌر :  (الطاربة ) االجتماعات غٌر المبرمجة : ثانٌا 

. متوقعة وؼٌر متضمنة فً الخطط  

الموجهة الفنٌة بعد زٌارتها للروضة و هً التً تنقل المشرفة الفنٌة من خبلل االجتماع مبلحظات 

. أو مبلحظات مدٌرة الروضة 

 

ٌفضل أن تعقد المشرفة الفنٌة اجتماعاتها االعتٌادٌة فً مكتبها أو قاعة  :مكان االجتماع 

. االجتماعات إن وجدت 

 

: أهمٌة عقد االجتماعات 

 

. من أهم وسابل االتصاالت اإلدارٌة الفاعلة -1

 .المشاركٌن التعبٌر عن آراء  -2

 .تقوٌة العبلقات اإلنسانٌة  -3

 .ترفع المعنوٌات و تشجع على العمل  -4

 .تنمٌة التعاون بٌن المعلمات -5

.  فرصة لمعلمات حدٌثً الخبرة لبلحتكاك بباقً المعلمات   -6    

 .تضمن الوصول إلى قرارات جماعٌة تتسم بالنضج والصدق والموضوعٌة    -7    
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:  أسباب عقد االجتماع

اذكري خمسة أسباب تدعوك لعقد اجتماع مع ذكر أمثلة علٌها ؟ ( 1)ورشة عمل رقم 

: التخطٌط : أوال 

ٌكون فً بداٌة العام الدراسً لرسم الخطة السنوٌة للروضة و تحدٌد الفعالٌات و األنشطة ، و  

ٌمكن أن تكون هذه االجتماعات خبلل العام الدراسً لتخطٌط ألي نشاط لم ٌدرج فً جدول أعمال 

ت الخطة السنوٌة واالجتماع الذي ٌعقد فً بداٌة كل خبرة للتخطٌط لؤلنشطة ضمن برنامج الخبرا

. التربوٌة 
 

: توصٌل معلومات و توجٌهات : ثانٌا 

ٌجب على المشرفة الفنٌة أن تحرص على نقل كل ما هو جدٌد و ٌهم المعلمة و الطفل و أٌضا 

تحرص على نقل التوجٌهات التربوٌة الفنٌة الخاصة بها من خبلل جوالتها على المعلمات و 

لمدرسٌة أو نشرات الوزارة والمنطقة التعلٌمٌة   التوجٌهات الخاصة بالموجهة الفنٌة أو اإلدارة ا
 

: حل المشكالت : ثالثا 

. هناك نوع من االجتماعات ٌعقد لحل الخبلؾ بٌن المعلمة و أولٌاء األمور أو المعلمات و اإلدارة 
 

: لتحفٌز و مكافأة المعلمات : رابعا 

المعلمات أمام الهٌبة التدرٌسٌة من قد ٌعقد االجتماع من اجل إطراء و تقدٌر أداء متمٌز إلحدى 

. اجل تحفٌز المعلمات األخرٌات و تحفٌزهن 
 

: التدرٌب : خامسا 

من جملة أسباب عقد االجتماعات تدرٌب المعلمات و رفع مستوى مهاراتهن الفنٌة و قد ٌتضح لنا 

. مستجدات أو تدرٌب معلمات ( األسلوب المطور ) ذلك عند استحداث أسلوب جدٌد فً التدرٌس 
 

: بناء فرٌق عمل : سادسا 

ٌتضح لنا ذلك فً حالة األنشطة النموذجٌة و ورش العمل فعلى المشرفة الفنٌة تحدٌد فرٌق عمل 

مشارك فً المسإولٌات و ٌتخذ قرارات و ٌحدد األهداؾ و اإلجراءات البلزمة لتحقٌق تلك 

 . األهداؾ
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  وات التً تقوم بها المشرفةالخط: مبادئ عامة لضمان نجاح االجتماعات 

: قبل االجتماع 

كونً مستعدة و احرصً على تسجٌل جدول أعمال لبلجتماع والذي ٌشمل الموضوعات  .1

. التً تودٌن مناقشتها و اختاري الوقت و المكان المناسبٌن لبلجتماع 

أعدي جدول األعمال و اطلعً مدٌرتك على بنود جدول االعمال و أضٌفً المبلحظات  .2

 .تود المدٌرة تبلٌؽها للمعلمات التً 

 ادعً المعلمات المعنٌات لبلجتماع  .3

 .اجعلً جمٌع المعلمات على أتم االستعداد لبدء االجتماع  .4

 ( .أجهزة عرض  –مطبوعات ) احرصً على تجهٌز األدوات البلزمة  .5

: اختاري مقرره جٌده لبلجتماع تتوافر فٌها المهارات التالٌة   .6

  اإلنصات الجٌد مهارات االستماع و .

  مهارة التركٌز .

  اإللمام بالقواعد اللؽوٌة واإلمبلبٌة  .

  التمتع بمهارة الخط الجٌد والواضح .

: أثناء عقد االجتماع 

رصً على التواجد فً مكان االجتماع مبكرا للتؤكد من وجود كل ما ٌلزم النجاح اح -1

. االجتماع 

 .جٌل األفكار فً نقاط قصٌرة اهتمً بالتنظٌم و احرصً على مراقبة الوقت و تس -2

ضعً جدول أعمال االجتماع أمام جمٌع المعلمات فعلى سبٌل المثال أن تقولً أننا  -3

 .  مجتمعون الٌوم لمناقشة الخطة السنوٌة ، بحٌث تكون أهداؾ االجتماع واضحة للجمٌع

احرصً على أن جمٌع المعلمات ٌشاركن بفعالٌة ، وجهً أسبلة تبٌن مدى استٌعاب  -4

 .علمات لما تم االتفاق علٌه فً االجتماع و شجعٌهن على إبداء الرأي الم

 .كونً مستمعة جٌدة لهن واجعلٌهن ٌرون أنك مهتمة بما ٌقلن  -5

 .احتفظً بهدوبك و كونً على سجٌتك  -6

ال تخرجً عن جدول األعمال وإذا خرجت إحدى المعلمات عن الموضوع فلفتً نظرها  -7

 .بؤسلوب مهذب 

احرصً قبل اختتام االجتماع على تلخٌص كل النقاط و التوجٌهات التً تمت مناقشتها و  -8

 من ثم علٌك وضع خطة عمل إجرابٌة تحقق األهداؾ المرجوة من االجتماع 

. اشكري الحضور على التفاعل وحسن اإلنصات  -9

اندة  اؼرسً روح االلتزام عند المعلمات فمهم جدا أن تحصلً على كل التؤٌٌد والمس -10
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: بعد االنتهاء من االجتماع 

( . إلخ... مطبوعات ، نشرات ) تزوٌد كل معلمة بما ٌخص االجتماع  -1

 .تبلٌػ المعلمات البلتً لم ٌحضرن بما دار فً االجتماع  -2

 .متابعة تنفٌذ ما جاء فً االجتماع من خطط إجرابٌه أو قرارات  -3

 (. كتابة محضر االجتماع ) دونً االجتماع  -4

 .أن توقع كل معلمة على االجتماع بالعلم احرصً  -5

. قومً االجتماع لتعزٌز الجوانب االٌجابٌة ومعالجة الجوانب السلبٌة  -6

 

د االجتماع لضمان نجاح ما األمور التً ٌجب مراعاتها قبل وأثناء وبع:  2ورشة عمل رقم 

 .االجتماع

 

: أهم األسباب التً تؤدي إلى فشل بعض االجتماعات 

 اإلعداد  االفتقاد إلى. 

  االفتقاد إلى تحدٌد الهدؾ من االجتماع. 

  عدم وضوح جدول األعمال. 

  عدم اختٌار التوقٌت و المكان المناسب. 

 االنتقاد العلنً المباشر ألداء بعض المعلمات قد ٌسبب فشل بعض االجتماعات. 

  االجتماع عدم إعطاء المعلمات فرصة للمشاركة و إبداء الرأي قد ٌكون سبب فً فشل. 

  عدم تحدٌد الفبة المستهدفة أو المعنٌة باالجتماع. 
 

: التنفٌذي  –الجانب العملً 

. اتخاذ القرار بؤهمٌة عقد االجتماع  -1

 ( .إلخ ... وضوح البنود ، اختٌار الوقت المناسب ) وضع جدول األعمال  -2

المشرفة الفنٌة الفبة المستهدفة او الشرٌحة التً تنوي ) تحدٌد المشاركٌن فً االجتماع  -3

 ((.إلخ ... ، معلمة مستجدة  2، معلمات م  1معلمات م ) االجتماع بها 

 .اختٌار موعد االجتماع  -4

 .تجهٌز المكان  -5
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جدول األعمال ما هو ؟ 

. جدول األعمال بمثابة الخرٌطة التً توصل فً النهاٌة إلى تحقٌق األهداؾ بؤقصر الطرق الممكنة 

 

تقررٌن أن تعقدي اجتماع أن ٌكون هناك جدول أعمال تبدبً بكتابة هدفك ثم من الضروري عندما 

. الموضوعات التً سوؾ تناقشٌنها أثناء االجتماع 

 .وضوح البنود ، االختصار ، التوازن مع الوقت المحدد لبلجتماع : و ٌجب مراعاة اآلتً 

:  تنظم بنود جدول األعمال كالتالً 

  تحضٌره سهلة فً بداٌة االجتماع 

  المواضٌع متوسطة الصعوبة قبل منتصؾ االجتماع. 

  المواضٌع الصعبة فً منتصؾ االجتماع. 

  المواضٌع المطولة للنقاش قبل نهاٌة االجتماع. 

  تلخٌص ألهم ما جاء فً االجتماع من قرارات وتوزٌع للمهام  فً نهاٌة االجتماع  . 

  



  التوجٌه الفنً العام لرٌاض األطفال                                                                                                                    
93 

 

 

: األنماط السلوكٌة للمعلمات أثناء االجتماع كٌفٌة التعامل مع 

 

و هً ؼالبا ما تكون القدٌمة ذات الخبرة و المتمٌزة فهنا على المشرفة أن :  المسٌطرة المعلمة

تعطٌها أهمٌة و توكل إلٌها انجاز بعض األعمال مع إعطاء الفرصة العادلة لباقً المعلمات و 

. تدربها على اإلشراؾ الفنً و لكن بحدود 

 

وهً ؼالبا ما تكون المعلمة التً تبادر فً الكبلم حتى و إن كان ذلك أثناء :  المعلمة المقاطعة

. حدٌث اآلخرٌن فهنا على المشرفة الفنٌة أن تكون حازمة معها 

 

و هذا النوع من المعلمات هً التً تتحدث بهدوء إلى المعلمة :  المعلمة المحبة لألحادٌث الجانبٌة

هذه الحالة ٌجب على المشرفة أن تحاول أن تجلسها بجانبها و تكون حازمة معها  المجاورة لها ففً

( . الصمت و النظر علٌها مباشرة حتى ٌعود النظام لبلجتماع ) أٌضا 

 

و هً المعلمة الرافضة للتوجٌهات و المستجدات و دابما تخبر زمٌبلتها أن ال :  المعلمة السلبٌة

االستجابة إلى التوجٌهات و هنا ٌجب على المشرفة إذا كانت  فابدة من االجتماع و ال جدوى من

. المعلمة متمكنة أن توكل إلٌها بعض األعمال الفنٌة و تحملها بعض المسإولٌات 

 

و هذا النوع من المعلمات هً التً تفقد الثقة بنفسها و تقدٌر الذات و نجدها ال :  المعلمة الخجولة

من ذلك تعمل بجد و تحب ان تعمل بمفردها فً هذه الحالة  تساهم فً االجتماع و هً على الرؼم

ٌجب على المشرفة أن توكل لها أعمال فً حدود طاقتها و تدربها على التدرج فً المواجهة بؤن 

. تبدأ المواجهة مع مجموعات صؽٌرة ثم أكبر فاكبر و هكذا 

 

: كتابة محضر االجتماع البد أن ٌحتوي على 

.  رقم االجتماع وتارٌخه ومكانه  -1

 . أسماء الحضور والمتؽٌبات وأسباب تؽٌبهن  -2

 المواضٌع التً تم طرحها ومناقشتها  -3

 . المسبول عن تنفٌذ تكالٌؾ أو توصٌة وتارٌخ النتهاء من انجازه  -4

. وقت انتهاء االجتماع اسم المشرفة الفنٌة وتوقٌعها واسم المقررة وتوقٌعها  -5
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: االجتماع تدوٌن وقابع 

: ٌتطلب هذا التدوٌن خبلل االجتماع الوظٌفة التالٌة 

  تدوٌن النقاط الربٌسة المتعلقة بنقاش بنود جدول األعمال ، أي ما تمت الموافقة علٌه و
 .مسبولٌات المشاركٌن فً التنفٌذ فردا فردا 

 سجبلت االحتفاظ بسجبلت تدوٌن سابقة إلى جانب جدول األعمال فضبل عن نسخ من هذه ال
 .ألي مشارك ال ٌحملها 

  مراقبة الجدول الزمنً المخصص لكل بند و الذي ٌساعد على التوافق المسبق على
 .الضوابط الزمنٌة للمناقشة 

  التؤكد من أن الشخص الذي ٌدون وقابع االجتماع ٌحرص على االستماع و اإلنصات بعناٌة
 .إلى كل ما ٌقال و تدوٌن التفاصٌل األساسٌة فقط 

 لب تدوٌن السجل و طباعته تقدٌم وقابع جلسة االستماع باختصار فً أسلوب موضوعً ٌتط
 :و عملً و ٌتم فعل ذلك كالتالً 

( قال ، تم اقرار ، اتفق ) استعمال صٌؽة الماضً  -1
. وصؾ الحقابق و الوقابع فقط دون إعطاء آراء شخصٌة عن ما حصل فً االجتماع  -2
ذ باألحرؾ العرٌضة أو وضع عمود منفصل لهذا اإلجراءات اإلشارة إلى أي إجراء تنفً -3

. خبلل الطباعة و ذلك إلى جانب اسم الشخص المسبول و مركزه فً العمل
 

و من المفٌد تذكر أن السجل أو الوثٌقة أو التقرٌر لٌس ؼاٌة فً ذاته بل هو ٌعمل كدلٌل 
المشاركٌن فً االجتماع ال  عمل و ال ٌهم شكل التقرٌر ألن الهدؾ الوحٌد منه هو التؤكد أن

. ٌملكون أي عذر فً عدم معرفة ما حصل فً االجتماع و ما تم االتفاق علٌه 
ٌجب أن تكون وثٌقة إثبات االجتماع و تقرٌر وقابعه و نتابجه موجزة و أن تكتب فً أسرع 

وقت وٌجب أن ٌنظر إلٌها كحافز لكل المشاركٌن فً االجتماع للعمل لتحقٌق نتابج 
ات المتخذة ، لهذا كلما كان التقرٌر أو الوثٌقة صرٌحٌن وواضحٌن زادت إمكانٌة القرار

معرفة المشاركٌن لما ٌفترض بهم القٌام به و زاد احتمال أن ٌإدي االجتماع إلى النتابج 
. الفعالة 

 
( 7)ورشة عمل 

فً فن إدارة االجتماعات 
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تقٌٌم االجتماع 

 

ما الهدؾ من االجتماع ؟ : أوال 

هل جدول االجتماع واضح ؟ : ثانٌا

ما هو دور المقرر ؟ : ثالثا 

ما هً اإلجراءات الظاهرٌة التً قامت بها المشرفة الفنٌة قبل و أثناء و بعد االجتماع التً : رابعا 

أدت إلى نجاح االجتماع ؟ 

هل ٌوجد أنماط سلوكٌة و كٌفٌة التعامل معها ؟ : خامسا 

جابٌة و السلبٌة باالجتماع ؟ ما أبرز الجوانب االي: سادسا 

لو كنت أنت من تدرٌن االجتماع ماذا تضٌفٌن علٌه ؟ : سابعا 
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قابمة المراجع 
 

 

مركز الطفولة و / عواطؾ العٌسى .أ/ إدارة االجتماعات و مهارات االتصال مع اآلخرٌن  -1

 . 2002األمومة 

 

 . 1996الطبعة األولى / ابراهٌم الفقً .د/ أسرار قادة التمٌز  -2

 

                                 وزارة التربٌة / دالل الضوٌحً / فن إدارة االجتماعات  -3

                                            .htm file://E:/fatma/                

 

 ناصر عبد هللا ناصر المعٌلً / أسالٌب إدارة االجتماعات  -4

                                        .htm      file://E:/fatma/         mhtml:       

.  2003دار المعرفة / مارٌون هاٌنز / فن تنظٌم و إدارة االجتماعات  -5
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 فــن 
 وكتابة التقارير إعـذاد
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 ةـدمـقـمـال
 

 

ٌعامل الكثٌر التقرٌر على أنه درب من دروب الرسالة اإلدارٌة، قدٌتم بناًءعلى طلب من جهة ما ، 

والتقرٌر ٌعتبر وسٌلة من . وبذلك ٌختلؾ باختبلؾ الهدؾ منه . وقد ٌكون لتحقٌق أؼراض خاصة 

ن مختلؾ فالتقارٌر ضرورٌة لتحقٌق التنسٌق والتعامل بً، وسابل االتصال بٌن اإلدارة والعاملٌن 

 .وتفٌد فً التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة،أنشطة المنظمة 

ٌخفؾ التشوٌش والتشوٌه الذي ( اإلتصال الكتابً)وأهمٌة التقرٌر ترجع إلى أنه نوع من اإلتصال 

ٌصٌب الرسالة إلى أدنى الحدود، إضافة إلى كونه ٌمكن أطراؾ عملٌة اإلتصال من اإلحتفاظ 

. وثٌقة ٌمكن الرجوع إلٌها عند الحاجة بنسخة من الرسالة ك
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: تعرٌف التقرٌر 

وتنص المعاجم على أن معنى قرر المسؤلة أوالرأي ( قرر)التقرٌرفً اللؽة هو مصدر للفعل 
. وضحه وحققه 

فالتقرٌر هو وثٌقة مكتوبة حول موضوع معٌن أو مشكلة معٌنة بهدؾ نقل معلومات أو أفكار تإدي 
. إقتراحات وتوصٌات مناسبة للنتابج التً تم الوصول إلٌها بالبحث والتحلٌل إلى الوصول إلى 

 

: وهناك تعارٌف أخرى 

.  وصؾ تفصٌلً أو إجمالً لما دار فً مجلس ما أولفحص حلة معٌنة  -1
بسطة مع مالتقرٌر هو عبارة عن حقابق خاصة بمشكلة معٌنة تعرض عرضا تحلٌلٌا بطرٌقة  -2

 .ٌجب ان تتماشى مع النتابج التً تم التوصل إلٌها بالبحث والتحلٌل ذكر االقتراحات التً 
التقرٌر عبارة عن وثٌقة تتضمن دراسة لمشكلة ما بهدؾ نقل و اعطاء المعلومات و النتابج  -3

. التً تسفر عنها الدراسة من أجل تقدٌم األفكار و التوصٌات 
.  ٌعتبر وسٌلة ولٌس ؼاٌة: وخبلصة القول أن التقرٌر 

 

 :أهمٌة التقرٌر 

 . ألنها توفر كمٌة كبٌرة من البٌانات والمعلومات البلزمه ألعداد الخطط: تساهم فً التخطٌط   -1
وذلك عبر تبادل المعلومات والبٌانات بٌن : تسهل عملٌة التنسٌق بٌن اإلدارات المنظمة  -2

. اإلدارات المختلفة 
ث تبٌن التقارٌر ماتم إنجازه وكٌفٌة اإلنجاز حً: تٌسر أعمال الرقابة على أنشطة المنظمة  -3

  .وكذلك االنحرافات ومدى التؽلب علٌها
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 :أهداف التقرٌر 

 :ٌهدؾ التقرٌر لؤلمور التالً
.  المساعدة على إتخاذ القرار من خبلل التزوٌد بالمعلومات  -1
.  التنسٌق واالتصال  -2 
( متابعةاألنشطة والفعالٌات)المتابعة  -3
( . تقوٌم الكفاءة )الرقابة وتقٌٌم األداء  -4
عرض نتابج بحث أو دراسة موضوع معٌن أو مشكلة لها وزن لٌستفٌد من قراءته كل من ٌطلع  -5

. علٌه 
. تحرٌك سلوك األخرٌن عن طرٌق إقناعهم بشّى معٌن أو بوجهة نظر محددة -6
  .إعبلم الؽٌر بؤمر من األمور  -7

 

: تهدف إلى ثالث نقاط ربٌسٌة  و بوجه عام فإن التقارٌر

 .إعبلم الؽٌر بؤمر من األمور  -1

. تحرٌك سلوك اآلخرٌن عن طرٌق اإلقناع  -2

. عرض نتابج بحث أو دراسة موضوع معٌن أو إٌجاد حلول لمشكلة ما  -3
 

: المهارة فً كتابة التقارٌر

 :على كاتب التقرٌر أن ٌتمتع بمهارات 

. ي القدرة على التفكٌر المنطق -1

. القدرة على االستنتاج و الربط  بٌن األمور  -2

. القدرة على تفسٌر و تبسٌط األفكار  -3

. القدرة على التعبٌر و الصٌاؼة و إختٌار األلفاظ والتعبٌرات المناسبة  -4

. التمكن من قواعد اللؽة و اإلمبلء  -5
 

: هناك أنواع ومجاالت عدة لعمل التقرٌر منها 

 . الذي ٌستمر فً مبلحقة دراسات ونشاطات تجري فً مجال معٌن :  المتتابعالتقرٌر  -1

. الذي ٌرفع بعد إنتهاء دورة تدرٌبٌة :  التقرٌر النهابً -2

.  ٌتعلق بؤمور فنٌة  مثل تجرٌب آلة :  التقرٌر التقنً -3

   صل فٌها أداة أو وسىلة إلعبلم الباحثٌن عن دراسة قام بها باحث معٌن تو: تقرٌر البحث  -4

.  إذ أن التقرٌر هنا لٌس دراسة ولكنه أداة لنشر معرفة . إلى نتابج    

ٌتناول ظاهرة أو مشكلة تربوٌة بقصد تشخٌصها أو الوقوؾ على أسباب :  التقرٌر التربوي -5

  .حدوثها تمهٌداً لمعالجتها 
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 :نماذج تقارٌر تربوٌة 

 .تقرٌر وصفً لزٌارة معلمة  -1

.  بطاقة تقوٌم الكفاٌات التدرٌسٌة  -2

  ( ..تقوٌم األداء الفردي ) تقٌٌم الجوانب الفنٌة واإلدارٌة  -3
 

 :االعتبارات الواجب توافرها فً كاتب التقرٌر 

 . الصدق واألمانة وهو جانب أخبلقً  -1

المقترحات واآلراء القدرة والخبرة العملٌة أو الوظٌفٌة أوالمهنٌة فً العمل لقدرته على وضع  -2

. المناسبة 

وجود العناصر المهمة من العلم والفن والمهارة واإلبداع فً كتابتها ، ألن التقرٌر ٌعتمد على  -3

. األسالٌب العلمٌة فً عرض وتحلٌل بٌاناته وحقابقه 

. اإللمام باللؽة والمعرفة بقواعد النحو والصرؾ واإلمبلء وعبلمات الترقٌم  -4

. و فً عجلة من امره أالٌكتب وه -5

 .أن ٌكون عندما ٌكتب التقرٌر فً حالة ذهنٌة صافٌة  -6

أن ٌفصل بٌن االتجاهات والقٌم الشخصٌة وبٌن الحقابق والمعلومات التً ٌجب أن ٌتضمنها  -7

.  التقرٌر ، أي أن ٌكون حٌادٌاً 

. أن ٌتعامل مع القارَى بوصفه إنساناً له دوافع وحاجات البد أن ٌقدرها  -8

  .أن ٌكون مقتنعاً بما ٌعرضه وٌكتبه  -9
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 :اإلعتبارات الواجب مراعاتها عند كتابة التقرٌر 

 تشخٌص رؼبة قارئ التقرٌر ، وماذا ٌحتاج أن ٌعرؾ ؟ -1

.  تحدٌد الهدؾ أو الؽرض الذي من أجله كتب التقرٌر -2

.  االلمام الكامل بموضوع التقرٌر ،و التخطٌط لكتابته -3

الجهة أو السلطة التً خولت أو طلبت القٌام باعداد وكتابة التقرٌر ، وهل التقرٌر للتزوٌد ذكر  -4

بالمعلومات أو لعرض رأي ؟ أو لتقدٌم توصٌات أو اقتراحات ؟ 

.  عرض و كتابة عناصر التقرٌر عرضاً منطقٌاً متسلسبلً  -5

.  بٌان األفكار الربٌسٌة و مدى ارتباطها بموضوع التقرٌر -6

.  رتباط النتابج الخاصة بالتقرٌر بالحقابق المجمعةا -7

. وضع القوانٌن الربٌسٌة والفرعٌة والتؤكد من تسلسلها المنطقً -8

 . االبتعاد عن التجرٌد كلما كان ذلك ممكناً  -9

وقد ٌدهشك ) تجنب إهانة القارئ وإحراجه ، وتجنب استخدام ما ٌوحً بذلك ، كقول مثبلً  -10

( ، ...تعتقد  ، على عكس ما....

.  استخدام الفقرات والعبارات القصٌرة -11

. تجنب استخدام الكلمات التً لها أكثر من معنى تجنبؤ للبس والخطؤ  -12

كتابة التقرٌر بلؽة سهلة وواضحة باسخدام األلفاظ السهلة و الشابعة ، والبعد عن المصطلحات  -13

. الصعبة فً كتابة التقرٌر 

  .ات والعبارات دون داعًعدم تكرار الكلم -14

.  وضع كل من التارٌخ وعبلمات الوقؾ والترقٌم  -15

.  استخدام الدقة والموضوعٌة فً جمع المعلومات بموضوع التقرٌر -16

.  تجنب المبالؽة فً صٌاؼة التقرٌر واالكتفاء بذكر الحقابق -17

.  صٌاؼة عنوان التقرٌر و تصدٌره بمقدمة موجزة توضح الؽرض منها -18

  .اعادة الكتابة خاصٌة من خصابص كتابة التقرٌر -19

 . ذكر المقترحات والتوصٌات المبلبمة إذا ما طلبت فً نهاٌة التقرٌر -20

تنظٌم التقرٌر و ٌشمل األفكار الربٌسٌة ومدى ارتباطها بموضوع التقرٌر ووضع العناوٌن  -21

قً داخل التقرٌر ، وأخٌرا كتابة وطباعة الربٌسٌة والفرعٌة المناسبة والتؤكد من تسلسلها المنط

التقرٌر بشكل جٌد ونهابً مع مراعاة العناصر الشكلٌة الربٌسة من عبلمات الترقٌم ، ترتٌب 

األفكار ، تقسٌم المواضٌع إلى فقرات ، ترك مسافات بٌن األسطر ، ترقٌم الصفحات ، وتحدٌد 

.  الهوامش فً جمٌع االتجاهات

 .ر ٌمكن اكتسابها عن طرٌق التدرٌب والمران المستمرمهارة كتابة التقري -22
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أقسام التقرٌر 
 

 :غالف التقرٌر -1

: وٌشمل على المعلومات التالٌة  

. موضوع التقرٌر -
.  اسم المعد أو الجهة التً قامت باعداد التقرٌر -
.  اسم الشخص أو الجهة التً ٌقدم لها التقرٌر -
تارٌخ إعداد التقرٌر  -
 :المحتوٌات قابمة  -2

 :تشتمل على المعلومات اآلتٌة 

.  عناوٌن األقسام الربٌسٌة والفرعٌة -
.  أرقام صفحاتها فً التقرٌر -
 :صفحة المقدمة  -3

 :تتضمن األجزاء التالٌة 

.  الهدؾ من كتابة التقرٌر -
.  مصادر المعلومات -
.  حدود التقرٌر -
.  فً إداء التقرٌرشكر كاتب التقرٌر و اعترافه بفضل من ساعده  -
 :صلب التقرٌر  -4

 :وٌتضمن موضوع التقرٌر على 

.  سرد لكافة المعلومات بموضوع التقرٌر -
.  المعوقات التً اعترضت معد التقرٌر أثناء جمع المعلومات -
 :التحلٌل  -5

وفٌه ٌتم استعراض البٌانات والمعلومات والحقابق التً جمعها واخضاعها لعملٌة الربط 
.  نتاجواالست

 :النتابج  -6

وهً عرض وتحلٌل لنتابج المعلومات التً تم التوصل إلٌها 
 :التوصٌات  -7

تذكر التوصٌات و المقترحات المبلبمة لحل المشكلة وقد تؤتً فً بداٌة أو نهاٌة التقرٌر و القصد 
.  من التوصٌات هو تحقٌق الهدؾ الذي من أجله تم إعداد و كتابة التقرٌر

 :التقرٌر ملخص  -8
( موضوع التقرٌر والنتابج التً تم التوصل إلٌها ) ٌعتوي على عرض بسط و موجز عن المشكلة 

 المالحق والمراجع  -9
 الفهرس   -10
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 :أنواع التقارٌر

 :ٌمكن تقسٌم التقرٌر على أساس عدد من العوامل منها 
على أساس الموضوع   -1
( تقري ؼٌر رسمً  –تقرٌر رسمً  –تقرٌر نمطً ) طبقا لدرجة شكلٌاتها  -2
( تقارٌر مكتوبة  –تقارٌر شفهٌة ) طبقا للصورة التً تخرج علٌها  -3
( تقارٌر خارجٌة  –تقارٌر موجهة للداخل ) تقارٌر طبقا للجهة المرسل إلٌها  -4
(  كبٌرة الحجم  –صؽٌرة الحجم ) تقارٌر حسب حجمها  -5

 

 :اآلتٌة التقارٌر كبٌرة الحجم تتضمن األجزاء 

 . ؼبلؾ التقرٌر مدون علٌه المعلومات الربٌسٌة للتقرٌر -1
.  فهرس الموضوعات والملحقات -2
.  مقدمة التقرٌر التً تعكس أهداؾ و أهمٌة كتابة هذا التقرٌر -3
مادة التقرٌر وتتضمن العرض و التحلٌل للبٌانات والمعلومات و الطرق واألسالٌب التً  -4

.  إستخدمت فً جمعها
.  استنتاجات كاتب التقرٌر -5
.  خبلصة التقرٌر -6
.  المقترحات والتوصٌات -7
.  المراجع -8
تشتمل االحصاءات و الرسوم البٌانٌة و التوضٌحٌة و الوثابق و النماذج و ) ملحقات التقرٌر  -9

( . ؼٌرها من المستندات من أجل االطبلع علٌها 
المراجعة هً تحسٌن المسودة و ٌجب أال تعتبر أداة لتثبٌت الفابدة من عملٌة : المراجعة األولٌة  -3

 .المسودة األولى بل ٌجب أن تكون المراجعة وسٌلة لتحدٌد الشكل النهابً للكتابة 
ٌتم فٌها إعداد النسخة النهابٌة و مراجعة األخطاء النحوٌة و اإلمبلبٌة إن : المراجعة النهابٌة  -4

. إلخ ...اط و الفواصل وجدت مع وضع عبلمات الترقٌم كالنق
 

 :تدوٌن محاضر االجتماعات 

تعتبر المحاضر مستندات قانونٌة مهمة للقرارات وعادة ما تعطى مسبولٌة كتابة المحاضر 
 .لؤلشخاص المإهلٌن 
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 :عناصر المحاضر 

: للمحاضر ثبلث عناصر وهً 
تؤتً دابما فً مقدمة الصفحة و تحتوي على أهم المعلومات الواردة فً :  مقدمة المحضر -1

:- المحضر وعلى سبٌل المثال 
  زمن و مكان و أؼراض االجتماع .
  اسم و وظٌفة ربٌس االجتماع .
  عدد الحضور .
  أسماء الحضور .

ها و و ٌحتوي على ما تم تداوله فً االجتماع و القرارت التً تم اتخاذ:  صلب المحضر -2

االقتراحات و المعلومات التً وردت و أفضل طرٌقة هو اتباع تسلسل الموضوعات كما جاءت فً 

 .جدول أعمال االجتماع 

:- تحتوي على اربع معلومات مهمة :  الخاتمة -3

  زمن نهاٌة االجتماع .

  اسم مقرر االجتماع .

  اسم من طبع محضر االجتماع .

 توقٌع األعضاء الذٌن حضروا االجتماع  .
 

 :مراحل عملٌة الكتابة 

 :هناك أربع خطوات مهمة ٌجب اتباعها عند مباشرة عملٌة الكتابة و هً 

تبدأ الكتابة عادة بالتخطٌط ، والتخطٌط ٌعنً التفكٌر فٌما ٌمكن كتابته عن الموضوع : التخطٌط  -1

. باستعمال ورقة و قلم او حاسوب ، ٌعنً ان تدون المبلحظات التً تخطر ببالك 

عند كتابة المسودة الٌعتبر وقتا ضابعا و انما ٌعتبر وقتا مستؽبل بطرٌقة صحٌحة : كتابة مسودة  -2

 .

 :المكتبٌة التقارٌر 
 :  للتقارٌر المكتبٌةالشروط الشكلٌة : أوالً 

( انتقاء مقاس الورق الذي ٌتناسب مع حجم موضوع الرسالة ) المقاس  -1
(  ٌفضل األلوان الفاتحة ) اللون  -2
 . نوع الورق -3
( ٌجب ان تكون المسافات متناسبة وثابتة فً أسطر الرسابل ) المسافات  -4
( هً تلك الفراؼات المتروكة ٌمٌن و ٌسار الرسالة ): الهوامش  -5
 :وتبرز وجود الهوامش فً الرسالة بما ٌأتً  
. المحافظة على الشكل الجمالً للرسالة  -أ

.  لمساعدة فً مهمة التخرٌم عند الحفظا -ب
.  مساحه لكتابة مبلحظات مستقبل الرسالة -ج
.  المحافظة على محتوٌات الرسالة من التمزق -د
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 . تحتوي الرسالة على مجموعة أفكار البد أن تكتب على شكل فقرات)الفقرات  -6

(  لحفظها من التلؾ أو التمزق)تشبٌك أوراق الرسالة  -7

: تخطٌط أجزاء الكتابة وتشكٌلها  ابراز -8

هناك حاالت تستدعً ابراز بعض أجزاء الرسالة الهامة ،فٌوضع خط تحت الكلمات أو الجمل أو 

.  األسطر الهامة ومراعات التنقٌط واإلمبلء وعبلمات الترقٌم

 : قارٌر المكتبٌةتللالشروط الموضوعٌة : ثانٌاً 

األفكار التً ٌراها الكاتب ؼٌر ضرورٌة لنقل الرسالة للقارئ وهو حذؾ الكلمات أو : االٌجاز  -1

 :و بذلك نوجز الرسالة بماٌلً 

.  أن تتضمن الرسالة موضوع أو فكرة واحدة -

.  أن ٌتجنب تكرار ما ورد بالرسالة الواردة -

أن ٌنتقً الكلمات بحرص دون زٌادة أو نقصان أي استخدام األلفاظ والتعبٌرات القصٌرة خاصة  -

. بالنسبة لمحدودي الثقافة كؤن نقول قرٌباً بدال من المستقبل القرٌب ، دابما بدال من جمٌع األوقات

.  أن ٌكون لكل كلمة موضوع وصلة بالرسالة والٌمكن االستؽناء عنها -

أن تكون الكلمات والفقرات مترابطة و متناسقة عن طرٌق ترتٌب األلفاظ ترتٌبا سلٌما عند بناء  -

. الجملة

 :البساطة  -2

: وتتحقق بما ٌلً 

.  استعمال الكلمات والجمل القصٌرة -

.  اختٌار كلمات ذات استخدام شابع -

خاصة إذا كانت مرسلة إلى أفراد ؼٌر ) تجنب الؽموض و التعبٌرات الفنٌة المتحصصة  -

(  متخصصٌن 

 :قوة التعبٌر  -3

: وتتحقق عن طرٌق 

.  كثرة االطبلع و القراءة -

.  تجنب الجمل المفككة و الكلمات ذات المعنى الركٌك -

. تجنب الكلمات ذات المدلول أو التفسٌر المتعدد -

.  عدم المبالؽة فً كلمات و أسلوب المجاملة أو التحٌة -

.  استعمال األفعال المبنٌة للمعلوم أكثر من المبنٌة للمجهول -
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 :الصدق واالقناع  -4

: وٌتحقق عن طرٌق 

.  كتفاء و التؤكٌد على الحقابق فقطاال -

.  اتصاؾ كاتب الرسالة باألمانة و الدقة -

.  احتواء الرسالة على بٌانات و معلومات تكون بمثابة المقدمة للمادة الموصلة لبلستنتاجات -

.  ٌجب ان تتصؾ باالستنتاجات المنطقٌة -

. أن ٌكون كاتب الرسالة مقتنع أساسا بما ٌكتب -

. التردد باالعتراؾ بالخطؤ إن وجدعدم  -

 

 : التقرٌر المكتبًاألجزاء الربٌسٌة فً : ثالثاً 
 

 : تقرٌراألجزاء األساسٌة الواجب توافرها فً الأهم 
 

وتتكون من بٌانات تفصٌلٌة عن المرسل ، وتكون عادة مطبوعة فً الجزء : رأس الرسالة  -1
. العلوي من الورقة التً تكتب علٌها الرسالة

و ٌقصد به تارٌخ كتابة الرسالة ، و تبدأ كتابة التارٌخ بعد رأس الرسالة على الٌمٌن : التارٌخ  -2
. مباشرة و ٌستحسن كتابة التارٌخ الهجري مع المٌبلدي منعاً للتزوٌر أو احتمال الوقوع فً الخطؤ

مفتاح  ، وهو بمثابة( بخصوص ) أو( بشؤن ) وٌطلق علٌه البعض كلمة : ملخص الموضوع  -3
الرسالة التً تساعد قاربها على التعرؾ على موضوعها ، و ٌكتب ملخص الموضوع إلى جهة 
.  الٌسار مستكمبل لكلمة الموضوع و ٌفضل أن ٌكون تحته خط حتى ٌلفت نظر القارئ إلٌه بسرعة

وٌكتب على الجهة الٌمنى من الرسالة ، وتفضل الكتابة على : اسم المرسل إلٌه و عنوانه  -4
 :الثة أسطر و تكون كما ٌلً ث
.  اسم الشخص المرسل إلٌه الرسالة: السطر األول  -
.  العنوان بالكامل: السطر الثانً  -
.  المدٌنة ، رقم صندوق البرٌد و الرمز البرٌدي: السطر الثالث  -
فتتاحٌة وهً الكلمات التً تفتتح  بها الرسالة و ٌراعى أن تنتهً التحٌة اال: التحٌة االفتتاحة  -5

، السبلم علٌه ...وبعد ، بعد التحٌة .. تحٌة طٌبة : ) بالفاصلة  ومن هذه العبارات الترحٌبٌة 
  .إلخ..( ... ، تحٌة واحتراماً وبعد ..ورحمة هللا وبركاته 
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 :وتنقسم إلى ثبلث فقرات و هً : موضوع الرسالة  -6
وتتضمن تمهٌد للموضوع المراد كتابته بطرٌقه بسٌطة و مختصرة  : فقرة المقدمة  -
وهً لب الموضوع أو الجزء األساسً الذي من أجله تكتب الرسالة و ٌشترط : الفقرة الثانٌة  -

:  فً كتابة هذه الفقرة عدة نقاط 
أن تتضمن الرسالة موضوعاً واحداً   -1
ما إذا كانت تكتب ألول مرة أو رداً على استفسار فً)بدأ الموضوع بما ٌتناسب مع حالة الرسالة  -2

  )
ٌجب أن ٌكون لب الموضوع مقسم إلى فقرات ذات تسلسل منطقً   -3
االٌجاز الؽٌر مخل و البساطة و قوة التعبٌر و الصدق و االقناع   -4
ل هً فقرة النهاٌة وٌوجز الكاتب خبلصة رسالته وبكلمات مإثرة تإكد للمرس: الفقرة الثالثة  -

. إلٌه ثقته بما جاء بموضوع الرسالة
وتؤتً بعد فقرة موضوع الرسالة مباشرة مستقلة تماماً وتكون على الجانب : التحٌة الختامٌة  -7

 : األٌمن من الرسالة وٌجب أن تكون تحٌة ختام الرسالة بعض العبارات مثل 
. وتفضلوا بقبول فابق اإلحترام  -
. أو االحترام  لسٌادتكم خالص الشكر واالمتنان -
.  مع ختام التحٌة  -
. السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  -
. شاكرٌن لكم حسن تعاونكم معنا  -
. ولكم جزٌل الشكر واالحترام  -
وهو الدلٌل على موافقة المرسل عما جاء بالرسالة وٌؤتً التوقٌع بعد التحٌة الختامٌة : التوقٌع  -8

 :ثبلث أسطر مباشرة جهة الٌسار وٌكون على 
. ٌحتوي على المسمى الوظٌفً : السطر األول  -
. نموذج التوقٌع الٌدوي : السطر الثانً  -
. إسم الشخص موقع كامبلً : السطر الثالث  -

( . عن )وإذا وقع شخص نٌابة عن المسإول ٌجب أن ٌذكر 
. وهً تنبٌه للمرسل إلٌه إلى وجود مرفقات عند فتح الرسالة : المرفقات  -9

************************************************************************** 

 الخاتمة

وفً النهاٌة ٌتضح لنا أن عملٌة كتابة التقارٌر أو المراسالت عملٌة فنٌة لها 

 .قواعد حٌث تسهم فً عملٌة االتصال وتوفٌر الجهد 
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 يف رياض األطفال
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 :- مــويـقـتـال
 

التقوٌم جزء من التخطٌط للعملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة ، وهو عملٌة إٌجابٌة شاملة مستمرة ودقٌقة 
تعٌن على جمع المعلومات البلزمة لتطوٌر العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة ، و هو ركن أساسً من 

. علمٌن أركان العملٌة التربوٌة ، والتً تهدؾ إلى إحداث تؽٌرات معٌنة ومقصودة فً سلوك المت
: الفرق بٌن التقوٌم والتقٌٌم 

:  هناك لفظ ٌتداخل مع التقوٌم هو التقٌٌم ، ونشٌر إلى أن التقوٌم أشمل وأعم من التقٌٌم ، حٌث أن 
 

:  التقٌٌم
 .هو إصدار حكم على قٌمة الشًء 

:  التقوٌم

فً إحداث تعدٌل فً سلوك المتعلم  هو عملٌة منظمة  لتحدٌد مدى تحقٌق األهداؾ التربوٌة وأثرها 
 

: والتقوٌم عبارة عن عملٌة تشخٌص وعبلج ووقاٌة 

  تحدٌد مواطن الضعؾ والقوة فً الشًء المراد تقوٌمه ، ومحاولة التعرؾ :  التشخٌص
 .على أسبابه 

  محاولة وضع الحلول المناسبة للتؽلب على نواحً الضعؾ واالستفادة من نواحً :  العبلج
 .القوة 

  العمل على تدارك األخطاء فً المواقؾ المتشابهة :  الوقاٌة. 
 

: أهداف التقوٌم 
 .تحدٌد األهداؾ التربوٌة إلحداث التعدٌل المطلوب فً أداء المعلمة  (1
 .معرفة مدى تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة المرؼوب فٌها  (2
 .تحسٌن مستوى التعلٌم  (3
 .عؾ التشخٌص والعبلج من خبلل معرفة مواطن القوة والض (4
 .التوجٌه واإلرشاد ومعرفة المستوى الفنً والمهنً للمعلمات  (5
 .تقوٌم المناهج الدراسٌة وأسالٌب التدرٌس  (6
 .تهٌبة فرصة التؽذٌة الراجعة للمعلمة والمشرفة الفنٌة (7

 

 (الموضوعٌة  –الثبات  –المصداقٌة )  :التقوٌم  أسس 
 

: جوانب التقوٌم 
 

  ًتقوٌم الطفل :  أوال. 

  ًتقوٌم المعلمة  : ثانٌا. 

  ًتقوٌم الخبرة :  ثالثا. 

  ًتقوٌم الخطط واألنشطة : رابعا. 
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على المشرفة الفنٌة أن تدرك بؤن جوانب التقوٌم ٌحمل جانبٌن ، الجانب األول هو تقوٌم المعلمة 

أما الجانب . لذاتها من خبلل تعرٌفها بجوانب التقوٌم المختلفة واألدوات التً تعٌنها فً تقوٌم أدابها 

مستوى المعلمة فنٌا  الثانً فإن الجوانب المذكورة ما هً إال معٌنات للمشرفة الفنٌة للتعرؾ على

 .ومهنً وبالتالً تستطٌع استخدام جوانب التقوٌم المختلفة لتقٌٌم معلماتها وتقوٌمهم 
 

: تقوٌم الطفل / أوالً 

ٌعتبر الطفل من أهم مدخبلت العملٌة التعلٌمٌة ، وهو ٌمثل نتابجها الربٌسة ، وتعد النتابج التً 

ارا صادقا لمدى نجاح المإسسة التربوٌة والنظام تمخض عنها تقوٌم أداء الطفل مإشرا هاما ومعً

. التربوي ككل فً بلوغ األهداؾ وتحقٌق التطلعات 

إن المحصلة النهابٌة لتقوٌم الطفل تتمثل فً مدى ما تحقق من تطور فً نموهم فً المجاالت 

. الربٌسة الثبلث ، العقلٌة المعرفٌة واالجتماعٌة الوجدانٌة والحسٌة الحركٌة 
 

:  أسالٌب تقوٌم طفل الروضة 
 

:  المبلحظة ( أ ) 
إن المبلحظة الهادفة والدقٌقة لؤلطفال من أهم الوسابل التً تساعد المعلمة على فهم طبٌعة 
نموهم ، مما ٌعٌنها على التخطٌط المناسب لبرامج تساعدها على إشباع حاجاتهم ومطالب 

تبلحظ أطفالها طوال الٌوم ، نموهم وتتمشى مع قدرتهم ، وتحرص كل معلمة أن 
: والمبلحظة تكون فً عدة أشكال منها 

أو المقصودة والمخططة ، حٌث تقوم المعلمة بتحدٌد :   المبلحظة المباشرة -1
 األطفال الذٌن تتولى مبلحظتهم ، مع تحدٌد الجوانب التً ترٌد مبلحظتها

 

ها أي موقؾ أو العارضة والتً تبلحظ المعلمة فً:   المبلحظة الؽٌر مباشرة -2
 .أو سلوك عن طرٌق الصدفة 

 

تقوم المعلمة بمبلحظة فردٌة متكررة تفٌد المعلمة فً :   المبلحظة الفردٌة -3
معرفة األطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات معٌنة كما تظهر ما ٌتمتع به أي 

 .طفل  من مزاٌا إٌجابٌة ٌمكن تطوٌرها 
 

ة من تفهم أطفالها ، فتعٌنها ومن خبللها تتمكن المعلم  :المبلحظة الجماعٌة  -4
 .على تخطٌط برامجها بشكل ٌتبلءم مع احتٌاجاتهم وقدراتهم المختلفة 
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نذكر المعلمة بؤن المبلحظة تتطلب منها االنتباه والدقة والممارسة والتدرٌب ، وعلٌها أن تقوم بما 
 :ٌلً 

 .ٌجب أن تقوم بالتخطٌط للسلوك المبلحظ أو الظاهر   -1
 .وتكرار السلوك تحدٌد الزمان  -2
 .تحدٌد المكان الذي تجري فٌه المبلحظة  -3
 .مبلحظة الطفل فً الموقؾ الواحد والوقت الواحد لنفس السلوك المحدد  -4
 .ٌجب أن تقوم المعلمة بجمٌع المبلحظات لبلستفادة منها فً التقوٌم النهابً  -5

 

ماتها من خبلل وتستطٌع المشرفة الفنٌة أن  تستخدم المبلحظة بؤنواعها فً تقوٌم معل
مبلحظتهم فً جمٌع المواقؾ التعلٌمٌة المختلفة وطوال الٌوم المدرس مستخدمة األسالٌب 

. المتنوعة التً ذكرناها فً أنواع المبلحظة
 

:  التشاور ( ب) 
 

والمحاورات والمناقشات بٌن معلمتً الفصل لمعالجة نواحً  التشاور وتبادل الرأي( ب ) 
. جوانب القوة والضعؾ 

كما ٌمكن للمشرفة الفنٌة أن تعتمد أسلوب التشاور وتبادل الرأي مع المعلمة من جهة ومع 
الموجهة الفنٌة ومدٌرة الروضة من جهة أخرى للوقوؾ على جوانب القوة والضعؾ لدى 

 .المعلمة والعمل على تنمٌتها 
 

، وذلك لوضوح الصورة وتكاملها لدى المعلمة  تبادل الرأي والمعلومات مع أسرة الطفل( ج ) 
 .   ، مما ٌعٌنها على معالجة الجوانب المختلفة لدى الطفل 

 

: أدوات تقوٌم طفل الروضة 
بعد التجول بٌن أسالٌب تقوٌم الطفل المتاحة للمعلمة ، وبعد التعامل معها ، سٌتوفر للمعلمة حتما 

حكم أقرب إلى الصحة عن الطفل ، وهنا سٌكون معلومات شاملة ودقٌقة ؛ تعٌنها على إصدار 
باإلمكان رصد معلومات ٌسترشد بها كل من له عبلقة مع الطفل فً الحاضر والمستقبل  

 

 :ومن األدوات التً تستخدم لرصد تلك المعلومات ما ٌلً 
 

: سجل مهارات وممارسات الطفل  .1
فً فترة العمل باألركان ، حٌث أنه وهو سجل خاص تدون فٌه المعلمة المهارات التً ٌتقنها الطفل 

.  لكل ركن مهارات خاصة به
 

: التقرٌر الفتري لطفل الروضة  .2
بطاقة لرصد وقٌاس نمو مهارات الطفل وفق معاٌٌر معٌنة ، وتقدٌم تقرٌر مختصر لولً األمر  هو 

: عن الطفل على مدى فترتٌن 
o  قبل إجازة نصؾ العام الدراسً / الفترة األولى .
o  فً نهاٌة العام الدراسً/ الثانٌة الفترة . 
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 : ملف إنتاج الطفل .3
وهو ملؾ ٌحفظ فٌه كل ما ٌنتجه الطفل من خبلل األنشطة التعلٌمٌة التً ٌمارسها فً الروضة  

سواء من الكراس أو اإلنتاج الفنً أو العلمً أو ؼٌر ذلك ، مما ٌتٌح مجاالً لدراسة الطفل وما 
. ٌحتاج إلٌه من تقوٌم 

وٌعتبر هذا الملؾ أحد أسالٌب التقوٌم للمعلمة والذي ٌعكس مدى اهتمامها بما تقدمه للطفل 
والوقوؾ على مستواهم وتستطٌع المشرفة الفنٌة أن تقٌس مستوى األداء الفنً المهنً للمعلمة 

 .وعبلقتها بؤطفالها من خبلل متابعة إنتاج الطفل
 

: تقوٌم المعلمة / ثانٌاً 

تقوٌم المعلمة مساعدتها على تحسٌن أدابها ؛ وذلك بتلمس حاجاتها المهنٌة ،  إن من بٌن أهداؾ

وتوفٌر فرص لتلبٌة تلك الحاجات باألسالٌب اإلشرافٌة المختلفة ، و من األهداؾ أٌضا تٌسٌر 

إطبلق الحكم على مدى فاعلٌة المعلمة فً تخطٌطها لمهامها التعلٌمٌة وتنفٌذها وتقدٌمها ، وما 

.  من إجراءات لصالح العملٌة التربوٌة ٌستتبع ذلك 
 

: أسالٌب تقوٌم معلمة الرٌاض 

  ( مباشرة وغٌر مباشرة : ) المالحظة 

  آراء اآلخرٌن: 

 .أراء زمٌبلتها المعلمات  (1

 .أراء األطفال  (2

 .أراء أولٌاء األمور  (3

  ًالتقوٌم الذات: 

 .تقوٌم المعلمة لنفسها بنفسها  (1

 .استمارة التقوٌم الذاتً  (2

. المعلمة فً بعض القضاٌا التربوٌة والنفسٌة المتعلقة بعملها رأي  (3

وفٌما ٌلً سنتناول كل جانب من هذه الجوانب بشًء من التفصٌل 

 :المالحظة / أواًل 

نوع أسالٌب التقوٌم الٌومً للمشرفة الفنٌة من خبلل المبلحظة الصفٌة والبلصفٌة طوال الٌوم تت
المدرسً ، فمنذ المرور الٌومً على الفصول خبلل فترة النشاط الفردي وحتى فترة االنصراؾ 

 وال ٌقصد هنا بؤن ٌكون. فً نهاٌة الٌوم المدرسً  تتمكن المشرفة الفنٌة من متابعة المعلمات 
دورها تفتٌشً تتصٌد األخطاء بل ٌجب أن ٌكون دورها إشرافً بكل معنً الكلمة ففً موقؾ 

الخطؤ تقؾ ناصحة ومرشدة ألفضل الطرق لبلتجاه الصحٌح الذي ٌجب أن تسلكه المعلمة وفً 
.  الموقؾ السلٌم تقؾ مشجعة ومشٌدة بالجهود وتكافا لرفع الهمة والتشجٌع 

. كل مصداقٌة وموضوعٌة لحفظ الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه وعلٌها أن ترصد مبلحظاتها ب
أما خبلل الزٌارات الصفٌة والبلصفٌة فتستخدم المشرفة الفنٌة مجموعة من الجداول التً تضم 
بعض البنود التً تعٌنها فً تقٌٌم المعلمة خبلل أنشطتها المختلفة وتحفظها فً سجبلت خاصة 

 .للمتابعة الفنٌة للمعلمات 
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 :التشاور / ثانٌاً 
 

 مع اإلدارة والتوجٌه  .1
 

  مع الزمٌالت  .2

فً أحٌان كثٌرة تكون الزمٌبلت أقدر من ؼٌرهن من المسبوالت  على الحكم على زمٌلتهن المعلمة 

؛ وذلك لما بٌن المعلمة وزمٌبلتها من اتصاالت وعبلقات شخصٌة بصورة مستمرة ، ولما بٌنهن 

لذلك فإنه من المهم إن ٌستؤنس بآراء الزمٌبلت كجزء من تقوٌم  من تقارب فً األفكار واآلراء ،

المعلمة ، ثم األخذ بمتوسط هذه اآلراء حتى نستبعد ما قد ٌكون بٌن المعلمة وبٌن إحدى زمٌبلتها 

وبنفس األسلوب ٌمكن تقٌٌم أداء المشرفة الفنٌة من خبلل .من منازعات أو خبلفات شخصٌة 

. ات ورأٌهن فً أداءهااالسترشاد بعبلقتها بالمعلم
 

: أولٌاء األمور مع  .3

إن آراء أولٌاء األمور  فً الحكم على معلمة الروضة قد تصدق أكثر مما تصدق فً الحكم على 

المعلمة فً  المراحل األخرى ، لذا ال ٌنكر دور ولً األمر فً عملٌة تقوٌم المعلمة ؛ بل ٌسترشد 

ت واآلباء إلى الروضة ، ولمدى االرتباط والصلة بٌن برأٌه ؼالبا ، ونظراً لتكرار زٌارات األمها

البٌت والروضة ، وحٌث أن األطفال  ٌحملون إلى بٌوتهم خبراتهم التً اكتسبوها من الروضة ، و 

ٌتحدثون عن انطباعاتهم عنها بحرٌة وطبلقة فً محٌط البٌت واألسرة ، لذا نجد أن بعض األمهات 

ها ُتبنى اآلراء وُتطلق األحكام ؛ والتً ٌمكن االسترشاد ببعضٌعرفن أشٌاء كثٌرة عن المعلمات ، ؾ

فً عملٌة تقوٌم معلمة الروضة  
 

 :التقوٌم الذاتً  / ثالثاً 
 

: تقوٌم المعلمة لنفسها بنفسها  .4

هو ما ٌطلق علٌه بالتقوٌم الذاتً ، ومعرفة رأي المعلمة فً نفسها له فابدة ذات وجهٌن ، فمن 
الصورة التً ترى بها المعلمة ذاتها ، وهذا أمر له قٌمته فً تقوٌم ناحٌة نتمكن من أن نعرؾ 

شخصٌة المعلمة ، ومن ناحٌة أخرى ٌكون التقوٌم الذاتً فرصة للمراجعة والتفكٌر ، حٌث تنظر 
المعلمة فً عٌوبها وتفكر فً كٌفٌة إصبلحها وعبلجها ، وهذا ٌعكس درجة عالٌة من النضج 

. المهنً 
من التقوٌم درجة من الذكاء المناسب ، وقدرا من الصراحة والشجاعة مع  و ٌتطلب هذا النوع 

النفس ، كما ٌحتاج إلى تدرٌب وممارسة ، وكثٌرا ما ٌنتقد اإلنسان نفسه وٌرى عٌوبه بنفسه 
وخصوصاً إذا أمكنه إن ٌضمن إن إفصاحه عن مشكبلته ومصارحته بنواحً نقصه سوؾ ال ولن 

. دة والتوجٌه والمعاونة على التحسٌن والتطوٌر تقابل بالضرر ، وإنما باإلرا
وٌمكن للمعلمة أن تقوم ذاتها بمتابعة عملها ككل فً الروضة ؛ حتى تقؾ على أبرز الجوانب  

السلبٌة واالٌجابٌة فٌه ، وحتى تتعرؾ على الصعوبات التً واجهتها أثناء عملها الٌومً ، فتعمل 
على تبلفٌها ،  
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على العدٌد من الجوانب  وٌتم ذلك من خبلل المواقؾ واألنشطة المختلفة التً تإدٌها ، حٌث تركز 

 :ومنها 
   مدى تحقٌق األهداؾ
    مدى الترابط والتسلسل المنطقً فً العرض
    مدى اكتساب األطفال المفاهٌم والمعلومات
    مدى تنمٌة القدرات الخاصة لدى األطفال
    مدى فعالٌة الوسابل التعلٌمٌة فً تحقٌق األهداؾ
    مدى تفاعل األطفال مع المعلمة
    إعداد األركان بما ٌناسب النشاط وقدرات األطفال
    جوانب القوة والضعؾ

ٌمكن للمعلمة أن تدون الجوانب السابقة فً سجل تحضٌرها الٌومً ، أو تبتكر ما ٌحلو :  مالحظة
. قوٌم ذاتها لها من أسالٌب وطرق لت

 

 والهدؾ منها حفظ حق المعلمة    :استمارة التقوٌم الذاتً .5
 . وتشمل عن كل ماٌتعلق بالمعلمة من إنجازات طوال العام الدراسً     

 (مرفق نموذج من االستمارة )        
: وهناك أسالٌب أخرى ٌمكن تستخدم لتقوٌم معلمة الروضة 

 

 مستوى أداء األطفال .6
ٌإخذ بآراء األطفال فً مرحلة رٌاض األطفال للحكم على مدى نجاح المعلمة من الصعب أن 

فً عملها ، ؼٌر أنه باإلمكان أن نتابع استجابات األطفال المختلفة ، والتً ال تؤتً من فراغ 
حتما ، وإنما هً ردود أفعال طبٌعٌة لما قامت به المعلمة من أعمال ، وما هٌؤته من مواقؾ ، 

بة محٌطة ، فإن كان الطفل فرحا منهمكا فً بحور اللعب واإلثارة واالستكشاؾ وما أعدته من بً
، كان ذلك مإشرا واضحا لنجاح المعلمة فً عملها ؛ والعكس صحٌح ، وال ننس أن هناك 

أطفاال ٌقلدون المعلمات ، وهنا ٌمكننا القول إن المعلمة قد تركت أثرا على الطفل باإلٌجاب أو 
 .اعتماد  ذلك كمعٌار جزبً فً تقوٌم المعلمة  السلب ، ومن ثم ٌمكن

 :رأي المعلمة فً بعض القضاٌا التربوٌة والنظرٌة المتعلقة بعملها  .7
ومن الوسابل التً ٌمكن إن تساعد فً التعرؾ على مدى كفاءة معلمة الروضة من الناحٌة المهنٌة  

عملها كمعلمة وذلك بقصد معرفة سإالها عن رأٌها فً بعض القضاٌا التربوٌة والنفسٌة التً تتعلق ب
 .ما إذا كانت تقٌم رأٌها على أسس ومبادئ تربوٌة ونفسٌة مقبولة من الناحٌة العلمٌة أم ال 

 

 أدوات تقوٌم معلمة الرٌاض 

 :المعلمة ٌمكن للمشرفة الفنٌة االستعانة بالعدٌد من األدوات لتقوٌم 
  ( الكفاٌات المهنٌة للمتابعة الصفٌة والبلصفٌة ) تقرٌر الزٌارات :  التقارٌر
. تقارٌر الموجهة الفنٌة  (1
 .تقارٌر المشرفة الفنٌة (2
 .تقارٌر مدٌرة الروضة  (3
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 :التقارٌر / أواًل 

 :تقارٌر الموجهة الفنٌة  .8

 
تكاد تتفق اآلراء على أن مبلحظة الموجهة الفنٌة للمعلمة أثناء األنشطة والمواقؾ التعلٌمٌة ؛ لهً من  

أفضل الطرق واألسالٌب التً تساعد فً تقدٌر مدى كفاءتها فً التدرٌس ؛ بشرط أن تتم المبلحظة فً 
ي ضوء معاٌٌر أو ظروؾ طبٌعٌة بعٌدة عن التسلط واإلرهاب وتصٌد األخطاء ، وأن تكون موجهة ؾ

. خصابص محددة ، وأن ٌتم ذلك التقدٌر على عدد معقول من المبلحظات 
وتتم تقٌٌم المعلمة من خبلل زٌارتها وتدوٌن مبلحظات الزٌارة فً سجل الخاص للمتابعة الفنٌة للمعلمات 

لموجهة الفنٌة  وتعتمد فً فٌها على مجموعة من الكفاٌات المهنٌة  تعتمد فٌها كل من المشرفة الفنٌة وا
. على تقٌٌم المعلمة

كما ٌعتبر حضور الموجهة الفنٌة وزٌارتها للمعلمة ومتابعة ما تقدمه المشرفة الفنٌة من مبلحظات 
ومقترحات حول نشاط المعلمة  تقٌٌما لقدرة المشرفة الفنٌة وكفاءتها فً اإلشراؾ والتقوٌم لمعلماتها 

الفنٌة  ومدى استفادة المٌدان من خبرات المشرفة 

   ًالمجاالت التً تشمل علٌها بنود المتابعة الفنٌة للمعلمة ه 
فً مجال الصفات الشخصٌة  : أوالً  - أ
فً مجال إعداد الخبرات التربوٌة  : ثانٌاً  - ب
فً مجال عرض الخبرة وإدارة الفصل : ثالثاً  - ت
 فً مجال إعداد األركان التعلٌمٌة: رابعاً  - ث
 فً مجال التقوٌم: خامساً  - ج

 

: المشرفة الفنٌة تقارٌر  .9
المشرفة الفنٌة هً موجهة مقٌمة فً الروضة ، وظٌفتها مساعدة المعلمة فً تحقٌق األهداؾ التربوٌة 

المنشودة ، وتذلٌل الصعوبات أمامها ، وٌنطبق علٌها ما ٌنطبق على الموجهة الفنٌة ، باإلضافة إلى أن 
.  وٌم للمعلمة وجودها الدابم والمستمر فً الروضة ٌعٌنها فً عملٌة التق

والمشرفة المتمٌزة هً . وؼالبا ما تسترشد الموجهة الفنٌة برأي المشرفة الفنٌة خبلل زٌاراتها للروضة 
من تملك المهارة على إبداء مقترحات وآراء متجددة بهدؾ تطوٌر العمل فً الروضة ورفع كفاءة 

 .معلماتها
 

: تقارٌر مدٌرة الروضة  .10

قوٌم المعلمة من الناحٌة اإلدارٌة أوالً ومن الناحٌة الفنٌة ثانٌا ، وحٌث أن  لمدٌرة الروضة دور كبٌر قً ت

مدٌرة الروضة تلتقً بالمعلمة ٌومٌا ، وتحتك بها فً كافة األمور ، فهً تستطٌع أن تبلحظ العدٌد من 

الجوانب  

: و األمور الهامة لدى المعلمة ، مثل 

  ًانضباط المعلمة فً العمل عن طرٌق متابعة حضورها وانصرافها ٌومٌا . 
  صفات المعلمة الجسمٌة والصحٌة ، كبلمها وحواسها وقدرتها على النطق السلٌم ، لؽتها المفهومة

 .لؤلطفال ، ثم مظهرها العام وهندامها 
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ٌم ، والتفوق فً بعض الهواٌات صفات المعلمة العقلٌة والخلقٌة مثل توافر الذكاء ، والتفكٌر السل

 ، واالتزان االنفعالً والعاطفً  والمواهب ، وإبرازها داخل الروضة ، وما تتصؾ به من سعة الصدر
  القدرة على العمل التعاونً فً الجو العام بالروضة ، والمشاركة فً العمل اإلداري إذا لزم األمر

 .نجاح العمل فً الروضة ، وتلبٌة احتٌاجات العمل لبذل المزٌد من الجهد إل
  ًالعبلقة اإلنسانٌة مع الزمٌبلت من الهٌبة اإلدارٌة واإلشرافٌة والتعلٌمٌة وجمٌع العامبلت ف

 .الروضة ، والعبلقة الطٌبة مع األطفال ومع أولٌاء األمور 
 

 :الكفاءة  تقرٌر تقٌٌم/ ثانٌاً 
  تعرٌف بأداة نظام تقٌٌم الكفاءة

 .ٌهدف تقٌٌم الكفاءة إلى أن ٌكون وسٌلة لمتابعة أداء الموظف خالل العام بدقة و موضوعٌة 
 على مجموعات أربع من ٌتكون موظفٌه أداء عن المباشر الربٌس ٌكتبه تقرٌر عن عبارة الكفاءة تقٌٌم أداة

:  التالً النحو

 ( الفردي األداء كفاءة عوامل ) األولى المجموعة 
  الرسمً بالدوام االلتزام مدى -
  ( العمل انجاز ) العمل ودقة حجم -
  . التصرؾ على والقدرة المسبولٌة تحمل -
 . واألنظمة اإلدارٌة بالتعلٌمات االلتزام -
  . العامة الممتلكات على الحرص -
  . المهنة بؤخبلقٌات االلتزام -
  . العلمٌة المادة من التمكن -

 

 ( الجماعً األداء كفاءة عوامل  ) الثانٌة المجموعة 
  . العمل فرٌق وأعضاء الزمبلء مع التعاون مدى -
  . لآلخرٌن الخبرات نقل على الحرص -
 والتربوٌة العامة باألهداؾ اإللمام -

 

 ( الشخصٌة القدرات كفاءة عوامل) الثالثة المجموعة 
  الحسن الوظٌفً بالسلوك االلتزام ومدى العام المظهر -
 . واالقتراحات النقد تقبل مدى -
 . الذات تنمٌة على والعمل الطموح -
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 ( اإلشرافٌة الوظابف شاغلً كفاءة تقٌٌم عوامل ) الرابعة المجموعة 
 القدرة على قٌادة المرؤوسٌن   -
  تقسٌم وتوزٌع العمل -

 

( مجموعة عرض نموذج لتقوٌم كفاءة المعلم ومشرف فنً مع شرح عوامل الكفاءة لكل ) 
 

 (عرض النموذج وشرح بنوده )نموذج تقوٌم معلمة ذات أداء متدنً   مناقشة 
 

 /معاٌٌر قٌاس أداء المعلم 
  ًالجانب الفن
 الجانب اإلداري 
 ًالجانب الشخص 

 

 / كتب ثبلث تقارٌر للمعلمة طوال العام الدراسً موزعة السنة الدراسٌةت
نهاٌة العام الدراسً تقرٌر منفصل عن  –نهاٌة الفصل الدراسً الثانً   –نهاٌة الفصل الدراسً األول ) 

(  تقوٌم الكفاءة لنهاٌة العام  
   الموجهة الفنٌة تزور المعلمة فً كل تقرٌر زٌارتٌن .
  الموجهة الفنٌة األولى تزور المعلمة زٌارة واحدة فً كل تقرٌر .
 ًمشرفة فنٌة ، موجهة فنٌة ، مدٌرة روضة ، موجهة فنٌة أولى ، ) ن للتقرٌر المسبولٌن المتابع

 (مدٌر الشإون التعلٌمٌة ، مدٌر عام منطقة ، رأي الوكٌل المساعد لشإون التعلٌم العام 
 

 (عرض النموذج وشرح بنوده ) نموذج تقوٌم خبرة تربوٌة   مناقشة 
 

: بنود تقوٌم الخبرة التربوٌة       
:  تحدٌد اإلٌجابٌات والسلبٌات من حٌث       
   الصعوبات  -مدى تحقٌق األهداؾ  -المفاهٌم  -المدة 

 

  (عرض النموذج وشرح بنوده ) نموذج تقوٌم المدارس المتمٌزة مناقشة 
 

 (درجة  40مجموع المعاٌٌر ) الجزء الخاص بالتوجٌه الفنً لرٌاض األطفال 
 

:  قٌاس المعاٌٌر  الفنٌة لرٌاض األطفال
درجة   15التنمٌة المهنٌة للمعلمات  (1
درجات   5مستوى النمو عند الطفل  (2
درجات   10برامج رعاٌة الفابقٌن  (3
درجات   10األنشطة المصاحبة للمجال الدراسً على مستوى الروضة  (4

.  الموجهة الفنٌة للروضة هً المسبولة عن وضع الدرجة   
. مبلحظات وتوصٌات الموجه األول : أخٌراً 

************************************************** 
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 ومراجع مـصـادر 
 معينة أخــري

  
 هاـالع عليـلالط
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 ةـنـيـعـادر مـصـم

 املزشد يف رياض األطفال لأللفية الثالثة. 

  للنضتويني األول والثاىي دليل املعلنة. 

  كزاصة التطبيقات طفل الزوضة للنضتويني األول والثاىي. 

  الربجميات التعلينية للنضتويني . 

  ٌدليل املعلنة لربىامج متالسمة الداو. 

  دليل الرتبية احلزكية يف رياض األطفال. 

  (.   التوجيه –للزوضة )دليل املعلنة مليظومة القيه الرتبوية وكتيبات القيه 

  (.التوجيه الفين  –الزوضة  -الزجوع إىل  )دليل ميظومة املصاريع التطويزية 

  (.التوجيه الفين  –الزوضة  -موقع وسارة الرتبية ) دليل اليظه املتكاملة 

  (.التوجيه الفين  –الزوضة  -الزجوع إىل موقع وسارة الرتبية )دليل املدارس املتنيشة 

 (.التوجيه الفين  –الزجوع إىل  الزوضة ). مذكزة دورة املعلنات اجلدد 

  التقزيز الفرتي وشهادة التخزج لطفل الزوضة . 

  (. موقع مزكش التدريب والتطويز ) الدورات املعتندة مً التوجيه الفين العاو 

 املضتجدات الرتبوية يف رياض األطفال . 

 

 مع متيياتيا لكه بالتوفيق

 

  



التوجٌه الفنً العام لرٌاض                                                                                                                    
  األطفال 

121 
 

 
 

 


