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الــمــقــدمــة
ٌعتبر علم التخطٌط من بٌن أحدث العلوم فً العصر الحدٌث وال ٌعنً ذلك أنه لم تكن توجد قدٌما وعلى مر
العصور ممارسات تخطٌطٌة ٌإدٌها اإلنسان  .فاإلنسان بعقله الذي مٌزه هللا به قد مارس طوال حٌاته كثٌرا من
عملٌات التخطٌط بحسب مقتضٌات الواقع والظروؾ لمواجهة الكوارث والتحدٌات تحت مسمٌات " التدبٌر "
" التوقع " الحٌطة " .
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 قصة أبونا آدم علٌه السبلم وخطط
إبلٌس إلخراجه من الجنة بمخالفة أوامر هللا تعالى ..و تبلورت كذلك فً كتابات الفبلسفة والمفكرٌن وعلماء
االجتماع أمثال أفبلطون وابن خلدون وؼٌرهم .
إال فً بداٌات القرن
إال إن التخطٌط الحقٌقً المبنً على العلمٌة والدراسة اإلحصابٌة التجرٌبٌة لم ٌظهر
العشرٌن (1920م) مع المخططات الخماسٌة التً كان ٌنهجها االتحاد السوفٌاتً آنذاك ،وبعد ذلك أخذت الدول
الؽربٌة تستفٌد من هذه المخططات الشاملة التً بدأت توظفها فً المجال اإلقتصادي واإلداري والتربوي 0
بٌد أن أؼلب الدول العربٌة لم تؤخذ بسٌاسة المخططات والتخطٌط إال فً الستٌنٌات من القرن العشرٌن  .وٌمكن
منذ منتصؾ القرن التاسع عشر فً
القول إن التخطٌط فً الحقٌقة قد رافق ظهور اإلدارة وقطاع الخدمات
أوروبا الؽربٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مع انبثاق المجتمعات الرأسمالٌة
والشك فً أن التخطٌط ٌدخل فً كل شٌا إال أن صورته تتضح جلٌة فً التخطٌط للمنظمات الكبرى التً تعول
الكثٌر من المإسسات والثروات والموارد باختبلفها والتً تسعى إلى التخطٌط لعملٌة تنموٌة تعود على الدولة
واألفراد بالنفع والفابدة0
ولعل جانب التعلٌم له نصٌب األسد من التخطٌط فهو حجر األساس ألي تنمٌة ٌراد بها التقدم ومواكبة التطورات
والتؽٌرات وتحدي الصعوبات  .ولهذا ٌعتبر التخطٌط التربوي من أكثر أنواع التخطٌط سبقا فً جوانبه العملٌة
والعلمٌة من التخطٌط العام مرد ذلك أن التربٌة بطبٌعتها عمل ٌتم دابما للمستقبل والتخطٌط التربوي بمفهومه
الحدٌث ٌرجع إلى التجربة السوفٌتٌة فً التخطٌط العام 0
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مفكومىالتخطوطى
إن الحاجة إلى التخطٌط أمر ضروري ومهم وٌضمن استمرارٌة العمل على الوجه الصحٌح  ،وٌتضمن اتخاذ
توجه نظامً لما ترٌد فعله .وٌهدؾ التخطٌط بشكل عام إلى إحداث تؽٌٌر مقصود فً البٌبة المحٌطة  ،ونظرة
إلى المستقبل  ،والتنبإ باحتٌاجاته فً ضوء اإلمكانات المتاحة  ،والعمل نحو تحقٌق احتٌاجات المستقبل 0
المعنى اللغوي للتخطٌط
ٌقدم ابن منظور فً " لسان العرب " مجموعة من التعارٌؾ اللؽوٌة لكلمة التخطٌط المشتقة من فعل خط وخطط
الذي ٌحٌل على مجموعة من الدوال المعجمٌة ن كالخط الذي هو عبارة عن الطرٌقة المستطٌلة فً الشًء ،
والجمع خطوط  ،والخط  :الطرٌق  ( ...إلى ؼٌر ذلك من الدوال المعجمٌة  ...انظر لسان العرب البن منظور)*
وٌتبٌن لنا من خبلل هذه الدالالت االشتقاقٌة أن
 التخطٌط عبارة عن خطة مرسومة ومحددة بدقة وطرٌقة مسطرة كتابة وخط . هو إثبات لفكرة ما بالرسم أو الكتابة وجعلها تدل داللة تامة على ما ٌقصد فً الصورة 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 . عبارة عن مجموعة من الطرائق والتصامٌم والمناهج واألسالٌب والتدابٌر التً نلتجئ إلٌها منأجل تحقٌق مجموعة من األهداف والغاٌات على المستوى البعٌد والمتوسط والقرٌب .
ومن هذه التعرٌفات ٌتبٌن لنا أن التخطٌط :
 عملٌة منظمة 0
 قابمة على دراسات0
 تنطلق من الحاضر بعد النظر إلى الماضً 0
 إعداد للمستقبل 0
 تحقق أهداؾ معبنة0
 تترتب فٌها األولوٌات ( قصٌرة المدى – متوسطة المدى – طوٌلة المدى )0
 مراعاة اإلمكانات المادٌة والبشرٌة 0
 تحدٌد الوقت0

التخطوطىالتربويى:ى
عرؾ التخطٌط التربوي بؤنه
 oوسٌلة تتٌح لنا وضع مخطط منهجً ألوجه النشاط الذي ٌنبؽً االضطبلع بها بؽٌة تحقٌق
األهداؾ التربوٌة فً حدود اإلمكانات والتطلعات نحو التنمٌة المستمرة0
 oهو استخدام المواد المتاحة فً المجتمع لتحقٌق أقصى طلب على التعلٌم سواء كان ذلك على
مستوى الفرد أو الجماعة 0
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ومما سبق ٌتضح لنا أن التخطٌط التربوي
هو عملٌة علمٌة منظمة ومستمرة لتحقٌق أهداف مستقبلٌة بوسائل مناسبة تقوم على مجموعة من القرارات
واإلجراءات الرشٌدة لبدائل واضحة  ،وفقا ألولوٌات مختارة بعناٌة بهدف تحقٌق أقصى استثمار ممكن للموارد
واإلمكانات المتاحة  ،ولعنصري الزمن والتكلفة  ،كً ٌصٌح نظام التربٌة بمراحله األساسٌة أكثر كفاٌة
وفاعلٌة لالستجابة الحتٌاجات المتعلمٌن وتنمٌتهم الدائمة بمعدالت تنموٌة مرتفعة  ،وخلق الرغبة فً التقدم
المستمر0

خصائصىالتخطوطىالتربويىى
 المستقبلٌة :
أي وضع االستعدادات البلزمة لمواجهة المستقبل لتحقٌق األهداؾ بؤقل تكلفة وجهد حسب
اإلمكانٌات المتوفرة .
 العقالنٌة :
أي أنه عملٌة تعتمد على العقل والمنطق والتفكٌر فً الحاضر والمستقبل  ،التخاذ القرارات ،
واختٌار الوسابل والطرق المناسبة لتحقٌق األهداؾ المرجوة .
 الشمولٌة :
أي تتكامل عناصره ومكوناته لتحقٌق هدؾ النمو الشامل للتربٌة والذي ٌإكد على جوانب حٌاة اإلنسان
المختلفة .
 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 :
أي أنه ٌعتمد فً نتابجه على منهج وخطوات البحث العلمً ( تحدٌد أشكاله  ،معرفة أبعاده  ،العوامل
المإثرة فٌه  ،تصنٌؾ المعلومات  ،فرض الفروض  ،استخبلص النتابج  ،التطبٌق  ،تقوٌم العملٌة ،
وضع بدابل أو تعدٌل الخطة ) .
 التطبٌقٌة :
أي أنه من العلوم االجتماعٌة التطبٌقٌة ولٌس العلوم البحتة ؛ حٌث أنه ٌعتمد على نتابج العلوم األخرى
مثل التربٌة واالجتماع واالقتصاد وؼٌرها .
 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 تؽٌٌر
الواقع  ،ونقله إلى مستقبل أفضل .
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أهموظىالتخطوطىالتربويىى
لم تعد العملٌة التربوٌة مجرد أفعال وردود أفعال وإ نما دخلت فً مرحلة علمٌة متقدمة من دراسة الوضع الحالً
وتوقع المستقبل بكل ما ٌحتوٌه من ؼموض وهذا هو الهدؾ الحقٌقً من وراء االعتماد على التخطٌط التربوي ،
وهو ٌعتبر من أهم مجاالت التخطٌط القومً ؛ ذلك ألنه ٌقوم على تنمٌة القوى البشرٌة بصقل القدرات  ،وتنمٌة
المه ارات  ،وبناء المعارؾ  ،وتكوٌن االتجاهات  ،وتؤصٌل القٌم من الكفاءات البشرٌة فً جوانبها المختلفة ؛
االقتصادي واالجتماعً
حٌث أن العنصر البشرى أصبح الركٌزة األولى واألساس القوي فً بناء التقدم
والثقافً0

أهموظىالتخطوطىالتربويىفيىرواضىاألطفالى
وللتخطٌط فً رٌاض األطفال أهمٌة خاصة حٌث أنه ٌعٌننا على :
 - 1تحدٌد أهداؾ التعلٌم .
 - 2اختٌار المحتوى المناسب للطفل .
 - 3اختٌار أفضل األسالٌب والطرق المناسبة للطفل .
ٌ - 4سهل علٌنا عملٌة التقوٌم .

أهموظىالتخطوطىالتربويىلإلذرافىالفنيى
انطبلقا من دور اإلشراؾ التربوي الهادؾ إلى تجوٌد المنظومة التعلٌمٌة بكامل عناصرها وتطوٌرها وإحداث
التكامل فٌها بما ٌكفل تحسٌن المخرجات النوعٌة لبٌبات التعلم المختلفة ،فقد برزت الحاجة إلى إعادة النظر فً
مجمل العملٌات اإلشرافٌة على مستوى التخطٌط والفكر والممارسة والبنى التنظٌمٌة والهٌكلٌة لئلشراؾ التربوي
وتطوٌر ها لٌتمكن من أداء رسالته فً تطوٌر بٌبات التعلم بكفاءة وفاعلٌة
وهنا تبرز الحاجة إلى توظٌؾ التخطٌط فً اإلشراؾ التربوي فالتخطٌط ٌمثل الركٌزة األولى فً رسالة
المشرؾ التربوي وعن طرٌقه تحدد األولوٌات اإلشرافٌة وتختار النشاطات والفعالٌات والبرامج اإلشرافٌة
المبلبمة لتحقٌق أهداؾ اإلشراؾ التربوي بعٌدا عن العشوابٌة والعفوٌة التً تنتج عنها عدة مشكبلت فضبل عن
ضٌاع المجهود وإهدار الوقت
والتخطٌط لئلشراؾ من المقومات الربٌسة لنجاحه من منطلق أن اإلشراؾ التربوي ٌستند إلى أهداؾ واضحة
وشاملة تنبثق من تحلٌل الواقع للمجاالت اإلشرافٌة التً ٌعمل فً إطارها وهو مسبول عن االرتقاء بها كما
ٌعتمد على جمع المعلمات والبٌانات الوافٌة عن المعلمٌن وكفاٌاتهم والمناهج الدراسٌة والبٌبات الدراسٌة
وصٌاؼة خطط عمل محددة تتبلءم مع نوعٌة وطبٌعة األهداؾ فالتخطٌط لئلشراؾ التربوي هو أسلوب للتفكٌر
فً المستقبل بتحدٌد معالم سٌر العمل اعتمادا على حاجات المٌدان ومتطلباته وظروفه بما ٌكفل تحقٌق أهدافه.
وٌنبؽً أن ٌخطط لئلشراؾ التربوي استراتٌجٌا وأال ٌكتفً بالتخطٌط التنفٌذ ي والتشؽٌلً الن اإلشراؾ التربوي
ٌهتم بجمٌع بٌبات التعلم وعلٌه أن ٌحلل هذه البٌبات وٌجمع المعلومات والبٌانات عن عناصرها وٌتم وضع
رسالة وأهداؾ محددة ٌعمل على تحقٌقها من خبلل صٌاؼة استراتٌجٌات محددة ولكن ٌجب ٌكون التخطٌط
االستراتٌجً لئلشراؾ التربوي نابع ومتفق كلٌا مع استراتٌجٌات وزارة التربٌة والتعلٌم العالً.

9

أنواعىالتخطوطىى
هناك تقسٌمات كثٌرة ألنواع التخطٌط نوجزها كالتالً
 - 1من حٌث األهداف
ب  -تخطٌط وظٌفً
وٌتضمن نوعٌن  :أ -تخطٌط بنابً
أ) التخطٌط البنابً :
وٌطلق علٌه التخطٌط الهٌكلً أو البنابً وٌقصد به اتخاذ مجموعة من القرارات التً تهدؾ إلى تؽٌرات
عمٌقة بعٌدة المدى  .وإقامة هٌكل جدٌد مؽاٌر للسابق بؤوضاع ونظم جدٌدة.
ب) التخطٌط الوظٌفً :
وٌسمى التخطٌط التؤشٌري أو التوجٌهً وٌقصد به إعداد الخطط وتنفٌذها ضمن الهٌكل االقتصادي
طور البطًء
واالجتماعً القابم مكتفٌا ً بإحداث التؽٌر فً الوظابؾ التً ٌإدٌها النظام آخذا بمبدأ الت
واإلصبلح التدرٌجً .:
 - 2من حٌث المجاالت :
ب -تخطٌط جزبً
وٌنقسم إلً نوعٌن  :أ -تخطٌط شامل
أ) التخطٌط الشامل :
وٌتضمن إعداد خطة تشمل كل قطاعات المجتمع وأوجه أنشطته على ما ٌتطلب ذلك من شمول األهداؾ
وتعببة كافة الموارد واإلمكانات وهذا النوع ٌحقق النمو المتوازن بٌن القطاعات وٌٌسر اختٌار البدابل.
ب) التخطٌط الجزبً :
وٌنحصر فً وضع خطة وتنفٌذها لقطاع اقتصادي واحد كالزراعة أو الصناعة أو التعلٌم أو ؼٌره وقد
ٌطبق لتبادل جانب معٌن كخطة التعلٌم االبتدابً.
 - 3من حٌث المٌادٌن :
تعد مٌادٌن التخطٌط حتى تكاد تشمل كل مٌادٌن الحٌاة ؼٌر أن هناك أربعة مٌادٌن ألنواع التخطٌط هً :
أ) التخطٌط الطبٌعً:
وضع خطة ؼرضها المحافظة علً موارد البٌبة الطبٌعٌة وتنمٌتها من تربة ومٌاه ومناجم.
ب) التخطٌط االقتصادي :
وٌتضمن زٌادة اإلنتاج فً قطاعات الزراعة والصناعٌة  ..الخ.
ج) التخطٌط االجتماعً :
وٌتضمن تحقٌق األهداؾ االجتماعٌة فً االستهبلك كالعناٌة بالصحة العامة ونشر الطب الوقابً وخدمات
اإلسكان.
د ) التخطٌط الثقافً :
وٌتولى تنظٌم ونشر الثقافة بٌن أفراد المجتمع من خبلل وسابط الثقافة.
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 - 4من حٌث المستوٌات :
وٌتضمن ثبلثة أنواع :أ) التخطٌط القومً ب) التخطٌط اإلقلٌمً ج) التخطٌط المحلً
أ) التخطٌط القومً :
ً
ً
وهو أكثر المستوٌات شٌوعا وفٌه ٌكون التخطٌط شامبل لكل قطاعات االقتصاد وجمٌع مناطق الدولة.
ب) التخطٌط اإلقلٌمً :
ٌ
خطة إلقلٌم معٌن تهدؾ إلٌجاد نوع من التجانس بٌن أقالٌم الدولة.
وٌقصد به وضع
ج) التخطٌط المحلً:
وٌكون علً مستوي المجتمعات المحلٌة والوحدات اإلنتاجٌة بؽرض تطوٌرها.
 - 5من حٌث المدى :
هناك ثبلثة أنواع للتخطٌط :أ) طوٌل المدى ب) متوسط المدى ج) قصٌر المدى
أ) تخطٌط طوٌل المدى:
وتتراوح مدته بٌن عشر سنوات وعشرٌن سنة وهو أكثر تعقٌداً وأصعب تنفٌذاً وٌطلق علً هذا النوع
" التخطٌط االستراتٌجً "
ب) تخطٌط متوسط المدى :
وتتراوح مدته بٌن سنة وخمس سنوات.
ج ) تخطٌط قصٌر المدى :
مدته فً حدود عام  ،وٌطلق علٌه التخطٌط التكتٌكً

ارتقاداتىخاطئظىرنىالتخطوطى
هناك بعض االعتقادات والمفاهٌم الخاطبة حول عملٌة التخطٌط  ،نوجزها فٌما ٌلً :
 أوال  :التخطٌط مضٌعة للوقت :
ً
ً
ٌقول البعض أن عملٌة التخطٌط تستؽرق وقتا طوٌبل  ،والذي ٌمكن استؽبلله فً عملٌات أخرى متصلة بالتعلٌم
مثل إعداد الوسابل وتهٌبة البٌبة ـ وإن كان ذلك جزء من الخطة ـ والرد هنا ٌكون بؤن عملٌة التخطٌط تحتاج إلى
تدرٌب حتى تصبح عادة  ،وتكتسب فٌها مهارة تإدي إلى اختصار الوقت والجهد  ،والحل هنا أن تضع المشرفة
الفنٌة خطة موجزة تشتمل على البنود األساسٌة بحٌث تإدي فً النهاٌة إلى تنظٌم العمل وتوجٌهه وتقٌٌمه .
 ثانٌا ً  :التخطٌط ٌقٌد المشرفة الفنٌة :
وٌحدث ذلك حٌنما تصبح المشرفة الفنٌة أسٌرة للخطة التً وضعتها  ،فً حٌن أن الخطة فً أساسها وضعت
لتنظٌم األفكار واإلمكانات المتاحة واستؽبلل مصادر التعلم والتفكٌر  ،مع مراعاة المرونة فً ذلك عند التطبٌق ،
بحٌث ٌجري التعدٌل حسب الموقؾ التعلٌمً .
 ثالثا ً  :التخطٌط لؤلمور الكبٌرة فقط :
وبؽض النظر عما نعتبره أمراً كبٌراً أو صؽٌراً  ،ألن هذا شًء نسبً  ،فإن التخطٌط ٌجب أن ٌكون سبٌلنا
فً المإسسة التربوٌة التعلٌمٌة
وطرٌقة حٌاتنا فً كل ما نقوم به من أعمال صؽٌراً كان أم كبٌراً  ،والعمل
ٌتطلب حسن التخطٌط وتنظٌم العمل حتى ندرك أثر التطور المهنً والتنمٌة المهنٌة 0
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نتائجىردمىالتخطوطى:ى
وٌمكننا القول بؤنه بدون تخطٌط مسبق لعملٌة التعلٌم فً الروضة  ،فإن المشرفة الفنٌة تعرض نفسها إلى :
 %20من الوقت
 هناك إحصابٌة تقول [ إن  %80مما نقوم به من العمل المثمر إنما ٌنتج حقٌقة من
المصروؾ ]  ،بمعنى أننا إذا أردنا أن ننجز عمبل ٌستؽرق  10دقابق نصرؾ ساعة كاملة وذلك لسوء
التخطٌط أو عدمه 0
 إن ؼٌاب التخطٌط ٌإدي إلى عدم وضوح األهداؾ  ،والخلط فً تحدٌد األولوٌات  ،وفقدان تحدٌد الوجهة 0
 إن ؼٌاب التخطٌط السلٌم ٌعنً ضعؾ التقوٌم والمحاسبة وتطوٌر المنجزات  ،إننا بحاجة أن ننتقل من
مرحلة ( عمل ما فً اإلمكان ) إلى مرحلة ( عمل ماٌجب أن ٌكون )0
 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 النشاطات البلزمة
لتحقٌق الهدؾ  ،وٌمكن القول أن التخطٌط هو " ارتكاب الخطؤ على الورق " أي قبل الشروع فً التنفٌذ
وحٌن نفشل فً التخطٌط فإننا خططنا للفشل 0
ؾالمرء فً طرٌقه إلى الهدؾ قد ٌعترض له فً طرٌقه منعطفات وطرق جانبٌة  ،وإذا لم ٌتم ضبط وتسدٌد اتجاه
المسٌر فإنك قد التصل إلى الهدؾ  ،أو قد تصل إلى مكان آخر  ،أو قد تصل متؤخراً !...

مراحلىالتخطوطىالدلوم
إن إعداد الخطط لٌس عمبلً سهبلً ٌمكن القٌام به فً أي وقت وتحت أي ظروؾ  ،بل هو عمل ذهنً شاق ٌتطلب
بذل جهود كبٌرة م ن الجهة المسبولة عن وضع الخطط  ،واإللمام بجوانب عدٌدة عن المشكلة التً ٌراد التوصل
إلٌها  ،وتوفٌر اإلمكانات المادٌة والبشرٌة البلزمة لوضع الخطة  0إن مراعاة تحري الدقة فً تحدٌد جوانب
الخطة مسؤلة حٌوٌة ٌجب أخذها فً االعتبار عند العزم على إعداد أي خطة  ،واللجوء إلى األسالٌب العلمٌة فً
المعلومات وبٌانات ووسابل وإمكانات
إعداد الخطة واالستفادة قدر اإلمكان مما هو متوافر لدى المخطط من
مادٌة وبشرٌة  ،وذلك للوصول إلى درجة عالٌة من الكفاءة والفاعلٌة فً المراحل التً تمر بها الخطة بدءًا من
اإلعداد واإلقرار إلى التنفٌذ والمتابعة.
أوال ً  :مرحلة وضع الخطة :
وتشمل :
أ  -تحدٌد األهداؾ وٌراعى فٌها الوضوح والتناسق والتكامل تبعا ً الحتٌاجات األطفال وانسجاما ً مع
األهداؾ العامة للتربٌة .
ب  -تحدٌد الوسابل والتقنٌات التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق األهداؾ المحددة .
ج  -تحدٌد األسالٌب واألنشطة مع مراعاة مبلبمتها لؤلهداؾ الخاصة وضمن الظروؾ المحٌطة
والمتاحة .
ً
د  -تحدٌد الزمن المناسب لتنفٌذ كل نشاط من نشاطات الخطة وفقا للٌوم المدرسً.
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ثانٌا ً  :مرحلة التنفٌذ :
وهً مرحلة تطبٌق الخطة بعد اعتمادها فً ضوء ما تم تحدٌده مسبقا ً .
ثالثا ً  :مرحلة المتابعة :
وهً مرحلة ٌتم فٌها إدخال التعدٌبلت فً الوقت المناسب كوسٌلة تدل على سبلمة التطبٌق ومناسبة الوسابل
والطرق المستخدمة ومتابعة النتابج والتؽٌرات .
رابعا ً  :مرحلة التقوٌم :
هً آخر مراحل التخطٌط السلٌم حٌث تكشؾ للمخططٌن مدى نجاح الخطة أو فشلها وفقا ً لؤلهداؾ التً وضعت
مسبقا ً وٌتم فٌها التعرؾ على متابعة سٌر مرحلة التنفٌذ باستخدام مإشرات للحكم على كفاءة الخطة واألداء

الخروطةىالذهنوظىفيىردمىالخططىالذكوظى
ما هى خرٌطة العقل أو الخرٌطة الذهنٌة ؟
هل قابلت ٌوما شخص وتعرفت على اسمه ثم بعد ذلك قابلته مره أخرى وتذكرت جٌدا شكله لكنك لم تتذكر اسمه
كلنا تقرٌبا حدث لنا ذلك والسر هو قوة قدرة عقولنا على تذكر الصور وااللوان أكثر بكثٌر من الكلمات .؟
للعنوان
ماذا تحب أكثر عندما ترٌد الذهاب الى مكان ألول مرة أن تؤخذ ورقه مكتوب علٌها وصؾ
أم خرٌطه ملونة لطرٌق الوصول للمكان ؟
الخرٌطة الذهنٌة :-
أول من ابتكر هذه الوسٌلة  Mind Mappingهو السٌد تونً بوزان Tony Buzanفً نهاٌة الستٌنٌات
وٌمكن تعرٌؾ الخرٌطة العقلٌة أو الخرٌطة الذهنٌة كما ٌطلق علٌها
 هً وسٌلة تساعد على التخطٌط والتعلم والتفكٌر البناء ،وهً تعتمد على رسم وكتابة كل ما ترٌدهعلى ورقة واحدة بطرٌقة مرتبة تساعدك على التركٌزوالتذكر ،بحٌث تجمع فٌها بٌن الجانب الكتابً
المختصر بكلمات معدودة مع جانب الرسم  ،مما ٌساعد على ربط الشًء المراد تذكره برسمه معٌنة.
كٌف ٌمكن أن تفٌدنا الخرائط الذهنٌة " "MIND MAP؟





خرٌطة العقل هى تلك األداة الرابعة فى تنظٌم التفكٌر 00
هً أسهل طرٌقة إلدخال المعلومات الى ذهنك واسترجاعها منه
هً إحدى السبل االبداعٌة والمبتكرة للتخطٌط والمذاكرة وخصوصا فى تلخٌص الكتب
لٌصبح الكتاب الكبٌر صفحه واحده بهذه األداة الرابعة وكذلك فهى ممتازة فى تدوٌن المبلحظات
فى المحاضرات واالجتماعات وأٌضا فى العصؾ الذهنى والتفكٌر االبداعى
والمٌزة الكبٌرة فى الخرابط الذهنٌة أنها الطرٌقة التى ٌفضلها العقل فى التفكٌر وفى تخزٌن المعلومات
واستدعابها وهى الصور واأللوان ألنهم بالنسبة لعقلنا ٌمكن القول أنهم اللؽة الرسمٌة بالنسبة الٌه
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كٌف تعد خرٌطة ذهنٌة
تحتاج إلعداد ورسم خرٌطة ذهنٌة لبعض األدوات
 -1ورقة كبٌرة وٌستحسن مقاس أكبر من ، A4ومن االفضل ان تستخدم بالعرض
 -2أقبلم متعددة األحجام واألنواع واأللوان
 -3مكان هادئ ومرٌح.
 -4فكرة أو عمل تود التخطٌط له.
طرٌقة العمل:-
 -1ابدأ من منتصؾ الورقة ،اكتب الفكرة الربٌسٌة للعمل ،فإن كنت ترٌد عمل ملخص لمادة معٌنة ،فضع اسم
المادة فً منتصؾ الصفحة.
ً
 -2اكتب األفكار المتدفقة من عقلك التجعل قٌودا تحكمك فً وضع األفكار ،ضع أٌة فكرة لها عبلقة بالموضوع
وإن كانت األفكار ؼٌر مرتبة فبل تهتم لذلك ،ولكن تذكر أن تستؽل وقتك فً هذه الخطوة حٌث أن العقل البشري
ٌعمل بكفاءة على طرح األفكار الجٌدة لمدة تتراوح بٌن  5إلى  7دقابق .
 -3اجعل لكل فكرة فرعا ً من عنوان الفكرة ( او المادة ) اوكملة تدل علٌها ،واستخدم هنا األلوان والرسومات
المرتبطة بالفكرة لتمٌز كل واحدة من األفكارعلى حده .اعمل على ان ٌكون عنوان المخطط فً منتصؾ الورقة
تمتد منه فروع ربٌسٌة ومن هذه الفروع الربٌسٌة افكار فرعٌة وهكذا وحاول ان تكون الورقة مرتبة لتساعدك
على التركٌز والتذكر.
 -4فإذا انتهٌت من الخطوتٌن السابقتٌن ،قم بعملٌة فحص شاملة على الورقة للتؤكد من الترتٌب.
تنبٌهات مهمة اثناء رسم الخرٌطة:-
 -1ال تتقٌد بشكل محددٌ ،مكنك أن تخترع نظاما ً شكلٌا ً خاصا ً بك ،ولكن ٌجب ان تكون األفكار متصلة ببعضها
البعض ،ومتفرعة من بعضها البعض .
 -2إذاكنت تخطط لمادة ما ،ثم خطرت فكرة ما او شٌا اخر مثل ( الذهاب للبقالة لؽرض ما) فارسم فرعا ً
واكتب فٌه (البقالة واكتب الؽرض) وانتقل للفكرة التالٌة .إذا لم تفعل ذلك .فإن فكرة البقالة ستظل مكبوتة فً
عقلك وتدور فٌه بشكل ٌمنعك من التركٌز فً األفكار األخرى التً لها عبلقة حقٌقٌة بالموضوع.
وأبق
 -3إذا شعرت بحالة تجمد و بتباطإ تدفق األفكار أو أنه ال ٌوجد لدٌك المزٌد من األفكار لتضٌفها فبل تخؾ
ِ
ٌدك فً حركة مستمرة ارسم دوابر وأفرع فارؼة أو أرسم خطوطا ً جدٌد ًة على الخطوط الموجودة أصبلً أو قم
بتؽٌٌر اللون فمثل هذا ٌساعد على شحن طاقة المخ وٌدفعها إلنتاج المزٌد من األفكار.
َ
وجدت فكرة واحترت فً الفرع الذي ٌجب أن تضع الفكرة تحتها فبل تعٌد بناء ما كتبت ،فالترتٌب ٌبطا
 -4إذا
ً
ً
تدفق أفكارك ستقوم بترتٌب األفكار الحقا ٌمكنك وضع عبلمة سرٌعة وتذكر أنه ٌمكنك دابما إدراج األفكار
مباشرة تحت النقطة المركزٌة الربٌسٌة دون أن تضٌع الوقت فً تنظٌمها .
*إذا ا ّت َ
بعت هذه الخطوات ،فستتمكن من كتابة خرٌطة ذهنٌة رابعة ،ألنك اآلن تخطط وتحدد ما ترٌد
*عند قدرتك على القٌام بعمل الخرابط الذهنٌة ٌدوٌاً ،بإمكانك البدء فً استخدام البرامج المخصصة لذلك فهً
توفر لك الوقت
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وفٌما ٌلى أٌضا أمثلة لخرائط ذهنٌة متنوعة:
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خططىالمذرفظىالفنوظى فيىالروضظى
ى

أوالى:ىالخطظىالدنووظىالطامظىى
ثانواى:ىخطظىالزواراتىوالمتابطظىالفنوظى ى
ثالثاى:ىخطظىاالجتماراتىى
رابطاىخطظىاألنذطظىى
ى

أوالى:ىالخطظىالدنووظىالطامظىى
الخطة السنوٌة هً خطة عامة تعدها المشرفة الفنٌة قبل بداٌة العام الدراسً تعتمد فً اعدادها على
ماٌسمى بتحلٌل  0SWOTوتقوم بتقدٌم نسخة منها للموجهة الفنٌة ونسخة لمدٌرة الروضة .
ماهو تحلٌل SWOT
المقصود بنتابح تحلٌل :SWOT
 تحدٌد نقاط القوة المتوفرة فً الروضة [ ]STRENGTHوتشمل جمٌع الجوانب  :المبنى
المدرسً والبٌبة المدرسٌة  ،اإلدارة ومستوى األداء والقٌادة فٌها  ،المشرفة الفنٌة وتقٌٌم الذات
 ،الهٌبة التعلٌمٌة وكل الجوانب المتعلقة بها  ،االمكانٌات المدٌة والبشرٌة المتوفرة .....
 تحدٌد نقاط الضعؾ الموجودة فً الروضة [ ]WEAKNESSوتشمل جمٌع الجوانب :
المبنى المدرسً والبٌبة المدرسٌة  ،اإلدارة ومستوى األداء والقٌادة فٌها  ،المشرفة الفنٌة وتقٌٌم
المتعلق بها  ،االمكانٌات المدٌة والبشرٌة المتوفرة .....
ة
الذات  ،الهٌبة التعلٌمٌة وكل الجوانب
 تحدٌد الفرص المتاحة فً البٌبة الخارجٌة للروضة [ ]OPPORTUNITY
 تحدٌد المخاطر والتهدٌدات والمخاوؾ فً البٌبة الداخلٌة للروضة [ ]THREATS
[ وٌتم تنفٌذ ورشة عمل إلعداد الخطة السنوٌة للمشرفة الفنٌة ]

السلبً

Harmful

االٌجابً

التحلٌل الرباعً SWOT
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Helpful

ى
ثانواى:ىخطظىالزواراتىوالمتابطظىالفنوظىى
وهو ؼالبا ما ٌعرؾ بجدول الزٌارات األسبوعً
ما المقصود بجدول الزٌارات األسبوعً :
هو سجل تسجل فٌه المشرفة الفنٌة زٌاراتها للفصول بهدؾ المتابعة الفنٌة للمعلمات وٌتم إعداده قبل كل
خبرة تربوٌة بوقت كاؾ وتراعً فٌه التالً :
 مراعاة العدالة فً الزٌارات لتشمل جمٌع المعلمات 0[مثال فبل تهمل المعلمة القدٌمة ( ذات سنوات خبرة ) بحجة إنها معلمة قدٌمة وال تجهد المعلمة
المستجدة بحجة تنمٌتها مهنٌا ] 0
 تراعً التنوٌع فً زٌارتها ألنشطة المعلمة الواحدة 0 ان تحرص على تسجٌل المعلمة البدٌل لتتدارك أي ظرؾ لؽٌاب أو استبذان المعلمات 0 أن تحرص على تدوٌن مبلحظاتها بمصداقٌة 0[ ٌتم عرض نموذج لجدول الزٌارات األسبوعً ]

ثالثاى:ىخطظىاالجتماراتىى
تحرص المشرفة الفنٌة على التخطٌط واإلعداد الجٌد الجتماعاتها  ،والمشرفة المتمٌزة هً التً تعد
الخطوط الربٌسة الجتماعاتها طوال العام الدراسً وتنوع فً أهداؾ وأسباب عقدها لبلجتماع
فبل تهدر الوقت والجهد فً اعداد اجتماع الٌعود بالفابدة على الفبة المستهدفة  .ولكً تعد المشرفة
اجتماعا ناجحا البد أن تخطط جٌدا له وتراعً التالً :
 تعد خطة مسبقة لبلجتماعات األساسٌة والتً تستطٌع التخطٌط لها مسبقا وخطة لبلجتماعاتالطاربة وكٌفٌة االعداد لها 0
 التنوٌع فً أهداؾ عقد االجتماع بما ٌتناسب والفبة المستهدفة ( اجتماع خبرة – اجتم اع طارئ –اجتماع تنمٌة مهنٌة – اجتماع لحل مشكلة معٌنة – اجتماع لعرض مقترح أو فكرة )...
 تحدد الفبة المستهدفة لبلجتماع ( معلمات ذوات أداء متوسط ودون المتوسط (تنمٌة مهنٌة) ) -تحدد الوقت المناسب الجتماعاتها 0

رابطاىخطظىاألنذطظ:ى
على المشرفة الفنٌة أن تعد خططها مسبقا لؤلنشطة والبرامج التً تحرص على تقدٌمها وتنفٌذها خبلل
العام الدراسً  ،وؼالبا ماتكون خطط األنشطة خطط تنفٌذٌة تفصٌلٌة
مثال خطة برنامج الموهوبٌن ٌ :تم إعدادها بشكل تفصٌلً موضح كل مهمة ومدة تنفٌذها وكٌفٌة تنفٌذها .
( عرض نموذج خطة تنفٌذٌة )

ى
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التقوومى
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 أركان العملٌة التربوٌة  ،والتً
تهدؾ إلى إحداث تؽٌرات معٌنة ومقصودة فً سلوك المتعلمٌن .

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

التقييم :
هو إصدار حكم على قٌمة الشًء  ،وٌتناول جانب التشخٌص لؤلشٌاء أو الموضوعات أو أنماط السلوك .
التقوٌم :
هو عملٌة منظمة لتحدٌد مدى تحقٌق األهداؾ التربوٌة وأثرها فً إحداث تعدٌل فً سلوك المتعلم .
والتقوٌم عبارة عن عملٌة تشخٌص وعبلج ووقاٌة :
 التشخٌص  :تحدٌد مواطن الضعؾ والقوة فً الشًء المراد تقوٌمه  ،ومحاولة التعرؾ على أسبابه .
 العالج  :محاولة وضع الحلول المناسبة للتؽلب على نواحً الضعؾ واالستفادة من نواحً القوة .
 الوقاٌة  :العمل على تدارك األخطاء فً المواقؾ المتشابهة .

أهدافىالتقوومى:ى
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

تحدٌد األهداؾ التربوٌة إلحداث التعدٌل المطلوب فً أداء المعلمة .
معرفة مدى تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة المرؼوب فٌها .
تحسٌن مستوى التعلٌم .
التشخٌص والعبلج من خبلل معرفة مواطن القوة والضعؾ .
التوجٌه واإلرشاد ومعرفة المستوى الفنً والمهنً للمعلمات .
تقوٌم المناهج الدراسٌة وأسالٌب التدرٌس .
تهٌبة فرصة التؽذٌة الراجعة للمعلمة والمشرفة الفنٌة.

جوانبىالتقوومى:ى
 أوالً  :تقوٌم الطفل .
 ثانٌا ً  :تقوٌم المعلمة .
 ثالثا ً  :تقوٌم الخبرة .
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وعلى المشرفة الفنٌة أن تدرك بؤن جوانب التقوٌم ٌحمل جانبٌن  ،الجانب األول هو تقوٌم المعلمة لذاتها من
خبلل تعرٌفها بجوانب التقوٌم المختلفة واألدوات التً تعٌنها فً تقوٌم أدابها  .أما الجانب الثانً فإن الجوانب
المذكورة م ا هً إال معٌنات للمشرفة الفنٌة للتعرؾ على مستوى المعلمة فنٌا ومهنً وبالتالً تستطٌع استخدام
جوانب التقوٌم المختلفة لتقٌٌم معلماتها وتقوٌمهم 0

أوالًى/ىتقوومىالطفلى:ى
ٌعتبر الطفل من أهم مدخبلت العملٌة التعلٌمٌة  ،وهو ٌمثل نتابجها الربٌسة  ،وتعد النتابج التً تمخض عنها
تقوٌم أداء الطفل مإشرا هاما ومعٌارا صادقا لمدى نجاح المإسسة التربوٌة والنظام التربوي ككل فً بلوغ
األهداؾ وتحقٌق التطلعات .
إن المحصلة النهابٌة لتقوٌم الطفل تتمثل فً مدى ما تحقق من تطور فً نموهم فً ا لمجاالت الربٌسة الثبلث ،
العقلٌة المعرفٌة واالجتماعٌة الوجدانٌة والحسٌة الحركٌة .

أدالوبىتقوومىطفلىالروضظى:ىى
( أ ) المالحظة :
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 نموهم وتتمشى مع قدرتهم
 ،وتحرص كل معلمة أن تبلحظ أطفالها طوال الٌوم  ،والمبلحظة تكون فً عدة أشكال منها :
 - 1المالحظة الموجهة  :أو المقصودة والمخططة  ،حٌث تقوم المعلمة بتحدٌد األطفال
الذٌن تتولى مبلحظتهم  ،مع تحدٌد الجوانب التً ترٌد مبلحظتها
 - 2المالحظة العفوٌة  :أو العارضة والتً تبلحظ المعلمة فٌها أي موقؾ أو سلوك عن
طرٌق الصدفة .
 - 3المالحظة الفردٌة  :تقوم المعلمة بمبلحظة فردٌة متكررة تفٌد المعلمة فً معرفة
األطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات معٌنة كما تظهر ما ٌتمتع به أي طفل من مزاٌا
إٌجابٌة ٌمكن تطوٌرها .
 - 4المالحظة الجماعٌة  :ومن خبللها تتمكن المعلمة من تفهم أطفالها  ،فتعٌنها على
تخطٌط برامجها بشكل ٌتبلءم مع احتٌاجاتهم وقدراتهم المختلفة .
نذكر المعلمة بؤن المبلحظة تتطلب منها االنتباه والدقة والممارسة والتدرٌب  ،وعلٌها أن تقوم بما ٌلً :
ٌ - 1جب أن تقوم بالتخطٌط للسلوك المبلحظ أو الظاهر .
 - 2تحدٌد الزمان وتكرار السلوك .
 - 3تحدٌد المكان الذي تجري فٌه المبلحظة .
 - 4مبلحظة الطفل فً الموقؾ الواحد والوقت الواحد لنفس السلوك المحدد .
ٌ - 5جب أن تقوم المعلمة بجمٌع المبلحظات لبلستفادة منها فً التقوٌم النهابً .
وتستطٌع المشرفة الفنٌة أن تستخدم المبلح ظة بؤنواعها فً تقوٌم معلماتها من خبلل مبلحظتهم فً
جمٌع المواقؾ التعلٌمٌة المختلفة وطوال الٌوم المدرس مستخدمة األسالٌب المتنوعة التً ذكرناها فً
أنواع المبلحظة.
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( ب ) التشاور وتبادل الرأي والمحاورات والمناقشات بٌن معلمتً الفصل لمعالجة نواحً 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 .
( ج ) تبادل الرأي والمعلومات مع أسرة الطفل  ،وذلك لوضوح الصورة وتكاملها لدى المعلمة  ،مما ٌعٌنها
على معالجة الجوانب المختلفة لدى الطفل .
( د ) ملف إنتاج الطفل  ،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 ا ألداء الفنً المهنً للمعلمة وعبلقتها بؤطفالها من خبلل
متابعة انتاج الطفل.

أدواتىتقوومىطفلىالروضظى:ى
بعد التجول بٌن أسالٌب تقوٌم الطفل المتاحة للمعلمة  ،وبعد التعامل معها  ،سٌتوفر للمعلمة حتما معلومات شاملة
ودقٌقة ؛ تعٌنها على إصدار حكم أقرب إلى الصحة عن الطفل  ،وهنا سٌكون باإلمكان رصد معلومات ٌسترشد
بها كل من له عبلقة مع الطفل فً الحاضر والمستقبل
ومن األدوات التً تستخدم لرصد تلك المعلومات ما ٌلً :
 .1سجل مهارات وممارسات الطفل :
وهو سجل خاص تدون فٌه المعلمة المهارات التً ٌتقنها الطفل فً فترة العمل باألركان  ،حٌث أنه لكل ركن
مهارات خاصة به .

 .2التقرٌر الفتري لطفل الروضة :
هو بطاقة لرصد وقٌاس نمو مهارات الطفل وفق معاٌٌر معٌنة  ،وتقدٌم تقرٌر مختصر لولً األمر عن الطفل
على مدى فترتٌن :
 oالفترة األولى  /قبل إجازة نصؾ العام الدراسً .
 oالفترة الثانٌة  /فً نهاٌة العام الدراسً .

22

ثانواًى/ىتقوومىالمطلمظى:ى
إن من بٌن أهداؾ تقوٌم المعلمة مساعدتها على تحسٌن أدابها ؛ وذلك بتلمس حاجاتها المهنٌة  ،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 ٌستتبع ذلك من إجراءات لصالح العملٌة التربوٌة
.

أدالوبىتقوومىمطلمظىالرواضى:ى
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تقارٌر الموجهة الفنٌة .
تقارٌر المشرفة الفنٌة.
تقارٌر مدٌرة الروضة .
أراء زمٌبلتها المعلمات .
أراء األطفال .
أراء أولٌاء األمور .
تقوٌم المعلمة لنفسها بنفسها .
رأي المعلمة فً بعض القضاٌا التربوٌة والنفسٌة المتعلقة بعملها .

وفٌما ٌلً سنتناول كل جانب من هذه الجوانب بشًء من التفصٌل
 .1تقارٌر الموجهة الفنٌة :
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 ظروؾ طبٌعٌة
ي ضوء معاٌٌر أو خصابص محددة  ،وأن ٌتم
بعٌدة عن التسلط واإلرهاب وتصٌد األخطاء  ،وأن تكون موجهة ؾ
ذلك التقدٌر على عدد معقول من المبلحظات .
وتتم تقٌٌم المعلمة من خبلل زٌارتها وتدوٌن مبلحظات الزٌارة فً سجل الخاص للمتابعة الفنٌة للمعلمات وتعتمد
فً فٌها على مجموعة من الكفاٌات المهنٌة ( سنذكرها فً ختام أسالٌب تقوٌم المعلمة بشً من التفصٌل ) تعتمد
فٌها كل من المشرفة الفنٌة والموجهة الفنٌة على تقٌٌم المعلمة.
كما ٌعتبر حضور الموجهة الفنٌة وزٌارتها للمعلمة ومتابعة ماتقدمه المشرفة الفنٌة من مبلحظات ومقترحات
حول نشاط المعلمة تقٌٌما لقدرة المشرفة الفنٌة وكفاءتها فً االشراؾ والتقوٌم لمعلماتها ومدى استفادة المٌدان
من خبرات المشرفة الفنٌة
 .2تقارٌر المشرفة الفنٌة :
ا لمشرفة 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 وجودها الدابم
والمستمر فً الروضة ٌعٌنها فً عملٌة التقوٌم للمعلمة .
وؼالبا ماتسرشد الموجهة الفنٌة برأي المشرفة الفنٌة خبلل زٌاراتها للروضة  .والمشرفة المتمٌزة هً من تملك
المهارة على ابداء مقترحات وآراء متجددة بهدؾ تطوٌر العمل فً الروضة ورفع كفاءة معلماتها.
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 .3تقارٌر مدٌرة الروضة :
ثانً  ،وحٌث أن مدٌرة
لمدٌرة الروضة دور كبٌر قً تقوٌم المعلمة من الناحٌة اإلدارٌة أوالً ومن الناحٌة الفنٌة ا
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 .
صفات المعلمة العقلٌة والخلقٌة مثل توافر الذكاء  ،والتفكٌر السلٌم  ،والتفوق فً بعض الهواٌات
والمواهب  ،وإبرازها داخل الروضة  ،وما تتصؾ به من سعة الصدر  ،واالتزان االنفعالً والعاطفً .
القدرة على العمل التعاونً فً الجو العام بالروضة  ،والمشاركة فً العمل اإلداري إذا لزم األمر ،
وتلبٌة احتٌاجات العمل لبذل المزٌد من الجهد إلنجاح العمل فً الروضة .
العبلقة اإلنسانٌة مع الزمٌبلت من اله ٌبة اإلدارٌة واإلشرافٌة والتعلٌمٌة وجمٌع العامبلت فً الروضة ،
والعبلقة الطٌبة مع األطفال ومع أولٌاء األمور .

 .4أراء زمٌالتها المعلمات :
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 من تقارب فً األفكار
واآلراء  ،لذلك فإنه من المهم إن ٌستؤنس بآراء الزمٌبلت كجزء من تقوٌم المعلمة  ،ثم األخذ بمتوسط هذه اآلراء
حتى نستبعد ما قد ٌكون بٌن المعلمة وبٌن إحدى زمٌبلتها من منازعات أو خبلفات شخصٌة .
وبنفس األسلوب ٌمكن تقٌٌم أداء المشرفة الفنٌة من خبلل االسترشاد بعبلقتها بالمعلمات ورأٌهن فً أداءها.
 .5آراء األطفال :
من الصعب أ ن ٌإخذ بآراء األطفال فً مرحلة رٌاض األطفال للحكم على مدى نجاح المعلمة 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  ،وما أعدته من بٌبة محٌطة  ،فإن كان الطفل فرحا
منهمكا فً بحور اللعب واإلثارة واالستكشاؾ  ،كان ذلك مإشرا واضحا لنجاح المعلمة فً عملها ؛ والع كس
صحٌح  ،وال ننس أن هناك أطفاال ٌقلدون المعلمات  ،وهنا ٌمكننا القول إن المعلمة قد تركت أثرا على الطفل
باإلٌجاب أو السلب  ،ومن ثم ٌمكن اعتماد ذلك كمعٌار جزبً فً تقوٌم المعلمة .
 .6آراء أولٌاء األمور :
إن آراء أولٌاء األمور فً الحكم على معلمة الروضة قد تصد ق أكثر مما تصدق فً الحكم على المعلمة فً
المراحل األخرى  ،لذا ال ٌنكر دور ولً األمر فً عملٌة تقوٌم المعلمة ؛ بل ٌسترشد برأٌه ؼالبا  ،ونظراً لتكرار
زٌارات األمهات واآلباء إلى الروضة  ،ولمدى االرتباط والصلة بٌن البٌت والروضة  ،وحٌث أن األطفال
ٌحملون إلى بٌو تهم خبراتهم التً اكتسبوها من الروضة  ،و ٌتحدثون عن انطباعاتهم عنها بحرٌة وطبلقة فً
محٌط البٌت واألسرة  ،لذا نجد أن بعض األمهات ٌعرفن أشٌاء كثٌرة عن المعلمات  ،ف ُتبنى اآلراء و ُتطلق
األحكام ؛ والتً ٌمكن االسترشاد ببعضها فً عملٌة تقوٌم معلمة الروضة .
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 .7تقوٌم المعلمة لنفسها بنفسها :
هو ما ٌطلق علٌه بالتقوٌم الذاتً  ،ومعرفة رأي المعلمة فً نفسها له فابدة ذات وجهٌن  ،فمن ناحٌة نتمكن من
أن نعرؾ الصورة التً ترى بها المعلمة ذاتها  ،وهذا أمر له قٌمته فً تقوٌم 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 .
و ٌتطلب هذا النوع من التقوٌم درجة من الذكاء المناسب  ،وقدرا من الصراحة والشجاعة مع النفس  ،كما
ٌحتاج إلى تدرٌب وممارسة  ،وكثٌرا ما ٌنتقد ا إلنسان نفسه وٌرى عٌوبه بنفسه وخصوصا ً إذا أمكنه إن ٌضمن
إن إفصاحه عن مشكبلته ومصارحته بنواحً نقصه سوؾ ال ولن تقابل بالضرر  ،وإنما باإلرادة والتوجٌه
والمعاونة على التحسٌن والتطوٌر .
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  ،وٌتم ذلك من خبلل
المواقؾ واألنشطة المختلفة التً تإدٌها  ،حٌث تركز على العدٌد من الجوانب  ،ومنها :
 مدى تحقٌق األهداؾ المحددة .
 مدى التفاعل بٌن المعلمة واألطفال فً جمٌع الفترات ( العمل الجماعً  ،العمل باألركان ،
األنشطة البلصفٌة ،ألعاب الساحة . ) ... ،
 مدى القدرة على التعامل مع األطفال وتوجٌه سلوكهم .
 مدى القدرة على اكتشاؾ قدرات ومٌول واستعدادات األطفال
 جوانب أخرى .

مبلحظة ٌ :مكن للمعلمة أن تدون الجوانب السابقة فً سجل تحضٌرها الٌومً  ،أو تبتكر ما ٌحلو لها من أسالٌب
وطرق لتقوٌم ذاتها .
 .8رأي المعلمة فً بعض القضاٌا التربوٌة والنظرٌة المتعلقة بعملها :
ومن الوسابل التً ٌمكن إن تساعد فً التعرؾ على مدى كفاءة معلمة الروضة من الناحٌة المهنٌة سإالها عن
رأٌها فً بعض القضاٌا التربوٌة والنفسٌة التً تتعلق بعملها كمعلمة وذلك بقصد معرفة ما إذا كانت تقٌم رأٌها
على أسس ومبادئ تربوٌة ونفسٌة مقبولة من الناحٌة العلمٌة أم ال .
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أدواتىتقوومىمطلمظىالرواضى:ى
ٌمكن للمشرفة الفنٌة االستعانة بالعدٌد من األدوات لتقوٌم المعلمة :
 - 1التقوٌم الٌومً .
تتنوع أسالٌب التقوٌم الٌومً للمشرفة الفنٌة من خبلل المبلحظة الصفٌة والبلصفٌة طوال الٌوم المدرسً  ،فمنذ
المرور الٌومً على الفصول خبلل فترة النشاط الفردي وحتى فترة االنصراؾ فً نهاٌة الٌوم المدرسً تتمكن
المشرفة الفنٌة من متابعة المعلمات  .وال ٌقصد هنا بؤن ٌكون 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 الم وقؾ السلٌم تقؾ مشجعة ومشٌدة بالجهود وتكافا لرفع الهمة والتشجٌع .
وعلٌها أن ترصد مبلحظاتها بكل مصداقٌة وموضوعٌة لحفظ الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه .
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
 - 2تقوٌم الكفاءة
وهو عبارة عن بطاقة ترصد فٌها درجة التقٌٌم النهائٌة للمعلمة آخر العام الدراسً
وٌشمل ثالث جوانب فً تقوٌم المعلمة هً :
 عناصر تقٌٌم كفاءة األداء الفردي










مدى االلتزام بالدوام الرسمً.
حجم ودقة العمل ( إنجاز العمل).
تحمل المسإولٌة والقدرة على التصرؾ.
االلتزام بالتعلٌمات اإلدارٌة واألنظمة .
التعامل مع المراجعٌن واالستجابة لطلباتهم ( المتعلمٌن – المراجعٌن ).
الحرص على الممتلكات العامة
تقدٌم اقتراحات ودراسات لتطوٌر العمل .
االلتزام بؤخبلقٌات المهنة.
التمكن من المادة العلمٌة.

 عناصر تقٌٌم كفاءة األداء الجماعً
 مدى التعاون مع الزمبلء وأعضاء فرق العمل.
 الحرص على نقل الخبرات لآلخرٌن .
 اإللمام باألهداؾ العامة والتربوٌة .

 عوامل القدرة الشخصٌة
 المظهر العام ومدى االلتزام بالسلوك الوظٌفً.
 مدى تقبل النقد واالقتراحات.
 الطموح والعمل على تنمٌة الذات.

 عوامل تقٌٌم الكفاءة ( شاغلً الوظائف اإلشرافٌة)
 القدرة على قٌادة المرإوسٌن.
 تقسٌم وتوزٌع العمل.

*هذا ومرفق نشرة دلٌل المستخدم للنظم المتكاملة حٌث ٌوضح آلٌة وبنود التقٌٌم .
 - 3تقوٌم األداء المتدنً ( وهو نوع من أدوات التقوٌم للمعلمة ذات األداء المتدنً) :
عرض نموذج تقٌٌم األداء المتدنً
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الخاتمظى
مماسبق ٌتضح لنا بؤن التخطٌط والتقوٌم وجهان لعملة واحدة  ،وأن األساس لنجاح أي عمل ٌبدأ بالتخطٌط الجٌد
له وٌنتهً بالتقوٌم الموضوعً للعمل .
و جدٌر بالذكر أنه مهما امتلكت المعلمة من قدرات واستعدادات تإهلها للعمل مع األطفال  ،ومهما حققت من
نجاحات فً إعداد المواقؾ المبلبمة لهم  ،ومهما أخذت فً تنفٌذها لخططها وبرامجها  ...الخ  ،إال أن ذلك ال
ٌػنى أبداً عن حاجتها إلى التقوٌم ضمانا ً الكتمال الصورة وسعٌا ً لبلنطبلق نحو اإلبداع والتمٌز.
وإن كان التخطٌط هو أول حلقه تتعرض لها المعلمة فً سلسلة أعمالها  ،فإن التقوٌم هو الحلقة األخٌرة فٌها
والتً تإدي بها إلى النظر فً خطتها  ،فتعمل إما على تؤكٌدها أو تع دٌلها  ،أو تؽٌٌرها وبناء خطة جدٌدة ،
وهكذا فالعملٌة مستمرة ما بٌن تخطٌط وتقوٌم وهذا هو سر التطور والنمو المهنً .
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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.

الــمــالحــقى
 دلٌل النظم المستخدمة -نموذج تقرٌر متابعة تدنً األداء
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