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أ  

 
 تقديم
 

لقد أعلن معالى وزير التربية والتعليم أن رؤية التعليم قبل الجامعى 

تعليما  لتزم وزارة التربية والتعليم بأن يكون التعليم قبل الجامعىت"هى أن 

 الجودة للجميع؛ كأحد الحقوق األساسية لإلنسان، فى إطار نظام عالى

قائم على المشاركة المجتمعية، وأن يكون التعليم فى مصر  المركزى

يعمل على إعداد المواطنين لمجتمع المعرفة  نموذجاً رائداً فى المنطقة،

الديمقراطية والعدل وعبور دائم  فى ظل عقد اجتماعى جديد قائم على

تكاتف جميع عناصر المدخالت في العملية يجب أن ت لذا". لللمستقب

 مخرجات ذات قدرة تنافسية عالية إلى للوصول  بفعاليةوظفالتعليمية وتُ

مع مراعاة الحفاظ على ثوابت   والعالمىعلى المستوى المحلى واإلقليمي

 .األمة
   

وتحقيقا لذلك تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة  

عونة األمريكية من خالل برنامج جوائز االمتياز المدرسى بالعمل على الم

نشر الوعى لثقافة الجودة واالعتماد وإعداد كوادر تدريبية قادرة على 

ة قدراتهم فى العمل الفريقى تنميل تدريب أعضاء المجتمع المدرسى

تطوير األداء المدرسى عمليات ل والتقويم الذاتى والتخطيط االجرائى

بما يتناسب مع وبما يتمشى مع اإلطار العام لسياسة الدولة مل الشا

 .وتحقيقا للمتطلبات اإلقليميةالمتغيرات العالمية 
  

وفى ضوء ذلك أعد برنامج جوائز االمتياز المدرسى دليل جـودة            

يعتبر بمثابة  المدارس المصرية فى ضوء المعايير القومية للتعليم؛ والذى         

 الخطوات اإلجرائية   للمجتمع المدرسى تحدد  خريطة الطريق التي تصف و    

بما يساعد علـى تطـوير المـدارس المصـرية           سير على هديها    يالتي  

لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد التـى          تهاتهيئو

 .٢٠٠٦ لسنة ٨٢أنشئت وفقا القانون 



ب  

 تصدير
 

دليل جودة المدارس المصرية فى ضوء المعايير القومية هذا هو 
  ليقدم STEAP الذى أعده برنامج جوائز االمتياز المدرسى  'ESQM'للتعليم

للمجتمع المدرسى الخطوات اإلجرائية الالزمة لتقويم وتطوير األداء المدرسى الشامل 
 .التعليم واالعتمادبما يهيئ المدرسة الستيفاء متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة 

 
 هذا الدليل يأخذ بيد أفراد المجتمع المدرسي لتهيئة مدارسهم لتطبيق معايير            إن

مقدمة : ، ويتكون هذا الدليل من ثالثة محاور رئيسة هى        الجودة واالعتماد التربوي  
الدليل وإطاره الفكرى، التطوير المدرسى وماهيته ودورته، وكذلك مراحله المتمثلة 

واالستعداد، التقويم الذاتى للمدرسة، تحديد أولويات التطوير المدرسى،        التهيئة  :فى
تصميم الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة، تنفيذ وإدارة الخطة اإلجرائية للتطوير،          
متابعة وتقويم األداء فى تنفيذ الخطة، وذلك بما يهيئ المدارس لثقافـة االعتمـاد              

لمصادر التى يمكن أن يرجع إليها أفـراد        كما يشتمل الدليل على قائمة با     . التربوى
 .المجتمع المدرسى لإلفادة منها فى عمليات التحسين والتطوير

 
وتتضمن مالحق هذا الدليل ملفات توثيق المعلومات وتخزينهـا، وأداة تقـويم            
األداء المدرسي الشامل المنبثقة من المعايير القومية للتعلـيم والمعـدة خصيصـاً             

 جوائز االمتياز المدرسى، وكذلك قائمة بأهم المصـطلحات         لتحقيق أهداف برنامج  
 .المتعلقة بموضوعات تطوير األداء المدرسى

 
وقد سارت  . وقد شكل برنامج جوائز االمتياز المدرسى لجنة إلعداد هذا الدليل         

 :أعمال هذه اللجنة على النحو التالى
 .دراسة أهداف المشروع -
 .وية فى هذا المجالاإلطالع على الدراسات واألدبيات الترب -
 .دراسة وتمحيص المعايير القومية للتعليم -
 .دراسة واستخدام ما تم التوصل إليه فى المشروعات األخرى فى هذا المجال -
 .عقد ورش عمل متعددة لوضع تصورات مقترحة إلعداد الدليل -
 .كتابة الدليل -
 .صدق محتوى الدليل -



ج  

الدليل، فإنه يتقدم بخالص    وإذ يقدم برنامج  جوائز االمتياز المدرسى هذا         
الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم لحرصها الدائم على تطوير التعلـيم فـى             

كما يتقدم بخالص   . ضوء المعايير القومية واالعتماد التربوى للمؤسسات التعليمية      
 اآلتى أسمائهم إلسهاماتهم فـى      للسادةللسيدة روزيت قرياقص و   الشكر والتقدير   

 :لدليلإعداد هذا ا
 

 قيادات وزارة التربية والتعليم
 حسن البيالوى/ د.أ -
 رضا أبو سريع/ د.أ -
 أمين أبو بكر/ د -
 على هانى حسن/ أ -
 صفاء الغزالى/ أ -
 

 خبراء التقويم التربوى
 شكرى سيد أحمد/ د.أ -
 عادل سعد خليل/ م.د.أ -
 أحالم الباز حسن/ م.د.أ -
 عفاف على المصرى/ د -
 حسيب محمد حسيب/ د -
 الخالق هيكلمنى عبد / أ -
 وليد أحمد مسعود/ أ -
 

 :الخبير الدولى
 فرانك شورن -

 
 برنامج جوائز االمتياز المدرسى 



د  



ه  

 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ١  اإلطار الفكري للدليل-مقدمة الدليل
 ٣ مقدمة 
 ٣ لمن يقدم هذا الدليل؟ 
 ٣ المرتكزات األساسية الحاكمة لبناء الدليل 

 ١١ ي، ماهيته ودورته ومراحله التطوير المدرس
 ١٣ ماهية التطوير المدرسى 
 ١٣ ما هو التطوير الذى نريده؟ 
 ١٤ ما هى دورة التطوير المدرسي وماهى مراحلها؟ 

 ١٧ مراحل التطوير المدرسي وخطوات كل مرحلة
 ١٩  التهيئة واالستعداد:المرحلة األولى 
 ١٩ ر وتحديد مهام أعضائهتشكيل فريق قيادة التطوي: الخطوة األولى  
 ٢١ التوعية وبناء ثقافة داعمة للتطوير المدرسي: الخطوة الثانية  
 ٢٢ وضع الخطة الشاملة لتنفيذ مراحل التطوير: الخطوة الثالثة  
 ٢٦ التقييم الذاتى للمدرسة: المرحلة الثانية 
 ٢٦ المفهوم واالهدافه:  التقويم الذاتي للمدرسة  
 ٢٦ لمختلفة لتنفيذ دراسة التقييم الذاتي للمدرسة الخطوات ا  
 ٤٢  تحديد أولويات التطوير المدرسي:المرحلة الثالثة 
 ٤٢ طبيعة هذه المرحلة وأهميتها  
 ٤٣ خطوات تحديد األولويات  
 ٤٩  تصميم الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة:المرحلة الرابعة 
 ٤٩ لمدرسي وأهدافها   المقصود بالخطة اإلجرائية للتطوير ا  
 ٥٢ خطوات بناء الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي  
 ٧٩  تنفيذ وإدارة الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي:المرحلة الخامسة 
 ٧٩ التهيئة واالستعداد: الخطوة األولى  



و  

 الصفحة الموضوع

 ٨١ تشكيل فريق إدارة تنفيذ الخطة وتحديد مهام أعضائه: الخطوة الثانية  
 ٨٢ وضع الخطة موضع التنفيذ: ة الثالثةالخطو 
 ٨٥  متابعة وتقويم األداء في تنفيذ الخطة:المرحلة السادسة 
 ٨٧ تشكيل فريق المتابعة وتقييم األداء وتحديد مهام أعضائه: الخطوة األولى 
توعية أفراد الفريق بأساليب متابعة تنفيذ الخطة : الخطوة الثانية 

 رسياإلجرائية للتطوير المد
٨٧ 

إعداد جداول وأدوات المتابعة وجمع المعلومات : الخطوة الثالثة 
 حول األداء في الخطة في مرحلة التنفيذ

٨٩ 

 ٩٤ جمع المعلومات   : الخطوة الرابعة 
 ٩٤ معالجة وتحليل المعلومات: الخطوة الخامسة 
 ٩٤ اتخاذ القرارات المناسبة: الخطوة السادسة 

 ٩٥ وع إليهامصادر يمكن الرج
 ٩٩ المالحق

 ١٠١ توثيق المعلومات وتخزينها: ١الملحق رقم  
 ١٠٧ أداة تقويم األداء المدرسى الشامل: ٢الملحق رقم  
 ١١٧ المصطلحات: ٣الملحق رقم  

 

 فهرس الجداول
الصفحة العنوانالرقم
 ٢٠ قائمة المهارات أو المواهب  ١
 ٢١ توزيع افراد الفريق وفق المهارة ٢
 ٢٣ مثال للخطة الشاملة لتنفيذ مراحل تطوير المدرسة ٣
 ٢٥  بها لتطوير األداء الشاملةتقييم استعداد مدرسمقياس ل ٤
 ٣١ قائمة مؤشرات النجاح فى تشكيل فرق العمل فى دراسة التقييم الذاتى ٥

نماذج لبعض أنواع المعلومات المطلوبة للتقييم الذاتى للمدرسة  ٦
 ٣٥ ية الحصول عليهاومصادرها وكيف

 ٤٧ مقياس مؤشرات النجاح فى تحديد أولويات التطوير المدرسى ٧



ز  

الصفحة العنوانالرقم
 ٤٨ أمثلة ألولويات التطوير المدرسي ٨
 ٥١ نموذج الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسى ٩
 ٥٣ إلدارة الوقت فى بناء الخطةلمنتج النهائي المتوقع مثال ل ١٠
 ٥٧ رحة للتطويرمقياس جودة األهداف العامة المقت ١١
 ٥٧ كيفية تحديد وصياغة األهداف العامة للخطة اإلجرائية ١٢
 ٥٩ تحديد مستوى األداء المتوقع  ١٣
 ٦١ مقياس دقة تحديد مستوى األداء المتوقع ١٤
 ٦١ أمثلة على مستوى األداء المقبول ١٥
 ٦٤ مقياس النجاح في تحديد األهداف اإلجرائية المرحلية ١٦
 ٦٤ لى األهداف اإلجرائية المرحليةأمثلة ع ١٧
 ٦٦ )األنشطة واإلجراءات(مقياس فعالية االستراتيجيات  ١٨
 ٦٧ )األنشطة واإلجراءات المقترحة لتحقيق الهدف العام(أمثلة على االستراتيجيات  ١٩
 ٦٩)األنشطة واإلجراءات(قائمة موحدة بالتوزيع المقترح لكافة االستراتيجيات  ٢٠
 ٧٠ ودة تحديد األدوار وتوزيع المسئولياتمقياس ج ٢١
 ٧٠ أمثلة لتوزيع المسئوليات ٢٢
 ٧٢ قائمة الفعاليات والنواتج المقترحة بكل استراتيجية ٢٣
 ٧٣ الدليل الجيد نجاح مؤشرات ٢٤
 ٧٤ أمثلة على مؤشرات النجاح في تحقيق أهداف الخطة اإلجرائية ٢٥
 ٧٥ية من الفعاليات المنبثقة من كل استراتيجية إلنجاز كل فعالمحساب الزمن الالز ٢٦
 ٧٦ لتنفيذ الخطة تقدير موحد للزمن الالزم  ٢٧
 ٧٧ لتنفيذ الخطة فى تحديد الوقت الالزم مقياس النجاح  ٢٨
 ٧٨ أمثلة لتحديد الوقت الالزم والتوقيت المناسب لتنفيذ الخطة اإلجرائية ٢٩

في تهيئة أفراد  مدرسةلتعرف على مدى نجاح مدير الامقياس  ٣٠
 ٨٠ المجتمع المدرسي والمعنيين باألمر لالندماج في تنفيذ خطة التطوير

 ٨٢ مقياس مدى استعداد فرق إدارة تنفيذ الخطة ٣١
 ٨٩ نموذج لجدول المتابعة الزمنية ٣٢
 ٩٠ نموذج جدول المتابعة الحقلية ٣٣
 ٩١ نموذج لجدول متابعة اإلنتاج ٣٤



ح  

الصفحة العنوانالرقم
 ٩٢  متابعة مدى تحقق األهداف فى زمن محددنموذج استمارة ٣٥
 ٩٣ نموذج متابعة دور المساعدات الداعمة في تطوير األداء المدرسي ٣٦
 ٩٣ لمتابعة المخرجات) ١(نموذج  ٣٧
 ٩٤ لمتابعة المخرجات) ٢(نموذج  ٣٨

 

 فهرس األشكال

الصفحة العنوانالرقم
 ١٥ دورة التطوير المدرسى ومراحلها ١
 ٢٧ طوات مرحلة دراسة التقويم الذاتى للمدرسةتتابع خ ٢

٣ 
نوعية المعلومات المطلوبة لدراسة التقييم الذاتى للمدرسة وأساليب 

 الحصول عليها
٣٤ 

 ٤٣ تتابع خطوات تحديد أولويات التطوير المدرسى ٤
 ٥٠ تتابع خطوات بناء الخطة اإلجرائية للتطوير ٥

٦ 
ألداء فى تنفيذ الخطة تتابع خطوات مرحلة متابعة وتقويم ا

 اإلجرائية للتطوير المدرسى
٨٦ 







 
 
 
 

 
 

 مقدمة •

  هذا الدليل؟ يقدملمن •

 المرتكزات األساسية الحاكمة لبناء الدليل •
 
 

 
 

 مقدمة •

  هذا الدليل؟ يقدملمن •

 المرتكزات األساسية الحاكمة لبناء الدليل •

 مقدمة الدليل  
    اإلطار الفكرى للدليل



 

 ٢



 

 ٣

 قدمة الدليلم
 اإلطار الفكرى للدليل

 
 مقدمة 

 هلدليل بمثابة خريطة الطريق التـي تصـف وتحـدد لمسـتخدم           يعتبر هذا ا  
الخطوات اإلجرائية التي يجب عليه السير على هديها لتحقيق أهـداف التحسـين             
والتطوير المدرسي واإلرتقاء بمستوى تعليم التالميذ وتعلمهـم باتجـاه المعـايير            

ذا الدليل يأخـذ    القومية للتعليم، كما قد يكون من المهم هنا اإلشارة أيضاً إلى أن ه            
بيد أفراد المجتمع المدرسي لتهيئة مدارسهم لتطبيق معـايير الجـودة واالعتمـاد             

  .التربوي
 

 هذا الدليل؟  يقدم لمن 
 : هذا الدليل مقدم إلـى

 .مديرى المدارس •
 . المعلمين •
 .التالميذ •
 . مجلس األمناء •
 .أولياء األمور •
 .لية غير حكوميةأعضاء المجتمع المحلى من رجال أعمال وجمعيات أه •
 . لمؤسسات التعليميةباجميع المهتمين بتطبيق معايير الجودة واالعتماد التربوي  •

  
 المرتكزات األساسية الحاكمة لبناء الدليل 

ينهض هذا الدليل على جملة من المرتكزات األساسية التي تشـكل مجتمعـة          
 :مبادئ حاكمة لبنيته ومحتواه، وهي على النحو التالي

 صالح التعليمي المتمركز على المدرسةمدخل اإل .١
يمثل هذا المدخل أحد المبادئ الحاكمة في إعداد هذا الدليل، وذلك نظراً لمـا              
ينهض عليه هذا المدخل من توجهات فكرية تربوية تجعل منه المـدخل األكثـر              



 

 ٤

، ولعل أبرز   ∗اهنمناسبة لمتطلبات إصالح وتطوير التعليم المصري في الوقت الر        
  :ات تتمثل فيما يليهذه التوجه

: تأكيد النظرة إلى المدرسة باعتبارها الوحدة التى يتم فيها التطـوير والتغييـر             •
فهي الميدان الذى نضمن أن تتفاعل فيه كل المدخالت، بناء على خطة شـاملة              

 فيتعـاظم   - حيث يحدث تآزر بين كل المـدخالت       -لتحسين وإصالح المدرسة  
يير المنشود بفضل ما يحدثه التآزر من قوة        تأثير هذه المدخالت فى إحداث التغ     

 وفـق خطـة     -وهكذا تصبح كـل المـدخالت     .. مضافة فى جهود اإلصالح   
...  كالً واحداً متكامالً ومتآزراً يمكن مالحظته ويسهل قياس تأثيره         -اإلصالح

 .بل وتصحيح مساره
 سـمة  ويمثل هذا المبدأ: تأكيد مبدأ التعامل مع المدرسة كوحدة للتحليل والتقويم   •

بارزة لمدخل اإلصالح التعليمي المتمركز على المدرسة، من خالل نظرته إلى           
كل مدرسة على أنها وحدة قد تختلف عن غيرها من المدارس المجاورة لها أو              
القريبة منها، ومن ثم فإن أولويات التطوير في كل مدرسة قد تختلف وتتبـاين              

تبعية فالبـد وأن تختلـف      عن أولويات التطوير في غيرها من المدارس، وبال       
وعلى هذا األساس تصبح كـل      . وتتباين خطط التطوير من مدرسة إلى أخرى      

 الركيزة األساسية لتفعيل هذا     وهذا يمثل مدرسة مسئولة عن تطوير ذاتها بذاتها       
المدخل، والمعيار األكثر أهمية للحكم على مدى كفاءة جميع المشاركين، فيمـا            

 .          ية، على فهمه وتطبيقهتخططه وتنفذه من أنشطة تطوير
حيث يساعد هـذا المـدخل      : التطبيق الحقيقي لمبدأ المركزية اإلدارة المدرسية      •

على استكمال اإلطار القانونى واإلدارى إلرساء مبدأ المسئولية والمساءلة فـى           
إطار ما يسمى باإلدارة المتمركزة على المدرسة ، وتأهيل المدرسة ألن تصبح            

 ومهنياً على إدارة مواردها المالية بصورة ذاتية، األمر الذي يمكننا           قادرة ذاتياً 
من التحول نحو نقل الموازنة المالية إلى المدرسة وربطها باألداء، مما يعظـم             
من دور اإلدارة المدرسية في تحقيق االستثمار األمثل لما يتاح لها من موارد،             

 .والسعي للبحث عن مصادر لتعظيم مواردها

                                                 
ى وزارة   ∗  التربية والتعليم هذا المدخل في إصالح وتطوير التعليم المصري في الوقت الراهن، لمزيد من التفاصيل                تتبن

السياسات المستقبلية للتعليم فـى مصـر    "حول أهمية مدخل اإلصالح المتمركز على المدرسة يمكن الرجوع إلى وثيقة            
  .٢٠٠٦ایر فبر؛وزارة التربية و التعليم 
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إن هذا المدخل   : المشاركة المجتمعية فى جهود إصالح وتطوير المدرسة      تفعيل   •
فى اإلصالح يشجع على اندماج المجتمع بشكل حقيقي فـي جهـود إصـالح              
وتطوير المدرسة، فهناك أدوار ومسئوليات محددة تقع على عاتق أولياء األمور        

 .ومجلس األمناء، وأعضاء المجتمع المحلى، والجمعيات األهلية
فهذا المدخل فى اإلصالح والتطوير     :  مبدأ استمرارية التطوير المدرسي    ترسيخ •

يساعد على بناء القدرة الذاتية للمدرسة بصفتها الوحدة األولى فى خط اإلنتـاج             
التعليمى، وهو األمر الذي يجعل المدرسة تعتمد على ذاتها فى بنـاء وتنفيـذ               

ات األداء التي تكشف    وتقييم خطط التطوير التي تتناسب وظروفها وطبيعة فجو       
عنها عمليات المتابعة المستمرة والتقييم الـذاتي للممارسـات، ممـا يضـمن             

 .استمرارية هذا التطوير القائم على نظام مستقر ومستمر
 

  تهيئة المدارس لتوفير متطلبات االعتماد التربوي -٢
بـدءا  وعندما نقول أن تهيئة المدارس لتوفير متطلبات االعتماد التربوي يمثـل م           

 :آخر يحكم ويوجه عمليات إعداد هذا الدليل، فإن مرد ذلك يتمثل فيما يلي
ن تطبيق االعتماد التربوي في مدارسنا يمثل إحدى اآلليات الداعمة لضـمان            إ •

جودة التعليم الذي تقدمه هذه المدارس ألبنائنا، وهو أمر بات يمثل مطلباً ملحاً             
 عالية الجودة، تمكـنهم مـن التعـايش    تمليه حاجتهم الماسة إلى نوعية تعليمية  

اآلمن مع تحديات حضارة مجتمع المعرفة، وما تتسم به هذه الحضـارة مـن              
سيطرة العلم والمعرفة على مناشط الحياة كافة، األمر الذي باتت معه المنافسة            
شديدة الضراوة بين األفراد على اكتساب المعرفة والسيطرة على العلم، كمـا            

 المجتمعات على تطوير نظمها التعليمية لتصبح أكثر قـدرة       تعاظم التسارع بين  
 . على بناء الفرد المنتج للمعرفة والمبدع للتكنولوجيا

كما أن تطبيق االعتماد التربوي في مدارسنا يمثل دافعـاً ذاتيـاً لـدى كافـة                 •
الممارسين التربويين فيها للسعي الدائم لإلفادة مـن فـرص التنميـة المهنيـة              

 تُتاح لهم، ليتمكنوا من اإلرتقاء المستمر بالنوعية التعليمية التـي           المستمرة التي 
. يقدمونها للتالميذ، كشرط أساسي لوفاء مدارسهم بمتطلبات االعتماد التربـوي         

وهكذا فإن تطبيق االعتماد األكاديمي في مدارسنا، بالتفاعل مع مدخل اإلصالح           
ي تمكين أفراد المجتمع    التعليمي المتمركز على المدرسة، يقوم بدور محوري ف       

المدرسى من المعارف والمهارات التي تدعم لديهم قيم ومفاهيم التوجه الـذاتي            
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نحو التنمية المهنية المستدامة، ومن ثم ترسيخ الرغبة والقـدرة لـديهم علـى              
 .التطوير المستمر لمدارسهم

 الخاص بإنشاء الهيئة القوميـة      ٢٠٠٦ لسنة   ٨٢ رقم   صدار القانون تم أ وهكذا   •
 واالعتماد، فإن هذا األمر يستوجب تهيئة مدارسنا من اآلن        التعليم لضمان جودة 

، وهو األمر الذي تم تداركه في إعداد هـذا          القانونلتوفير متطلبات تطبيق هذا     
الدليل، وذلك من خالل تصميمه لألخذ بأيدي أفراد المجتمع المدرسـي لبنـاء             

ي بطبيعة أهداف وإجـراءات     وتنفيذ خطط التطوير المدرسي، انطالقا من الوع      
 . دورة االعتماد للمؤسسات التعليمية

 
  تحسين فرص تعليم التالميذ واإلرتقاء بمستويات تعلمهم-٣

ويمثل السعي لتحسين فرص تعليم التالميذ واإلرتقاء بمستويات تعلمهم المبدأ الثالث 
 :ات التاليةالذي يحكم ويوجه عمليات إعداد هذا الدليل، وذلك انطالقاً من القناع

ن تحسين فرص تعليم التالميذ واإلرتقاء بمستويات تعلمهم يجب أن يكون هو            إ •
أن تتوجـه   يجب  الهدف األساسي والغاية النهائية ألي تطوير مدرسي، ومن ثم          

خطط التطوير وإجراءاته بشكل مباشر للتركيز على جوانب األداء ومجـاالت           
 .لى تلك الغايةالعمل المدرسي التي تحقق هذا الهدف، وتصل إ

كما أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون المعيار األساسي للحكم علـى مـدى                •
فاعلية أي تطوير مدرسي، ومن ثم يصبح أي تحسن أو أي تطوير ألي جانب              
من جوانب األداء المدرسي ال يتوافق مع هذا المعيار، ال يخرج عن كونه حرثاً      

 .قت والجهدفي الماء، وهدراً لإلمكانية، وتضييعاً للو
وإذا كانت هناك متغيرات أخرى يمكن أن تؤثر بفاعلية في تحقيق هذا الهدف، غير               •

ن بنـاء وتنفيـذ     إ: تطوير األداء المدرسي في مجاالته المختلفة، فإننا نبادر بالقول        
الخطط اإلجرائية للتطوير المدرسي يمثل شرطاً الزماً للوصول إلى هذه الغاية، أما            

ل في مدى فاعلية جهود أفراد المجتمع المدرسي في توجيه هذه           شروط الكفاية فتتمث  
  .الخطط للحد من التأثيرات السلبية لهذه المتغيرات وتعظيم تأثيراتها اإليجابية

 
 نطالق من المعايير القومية للتعليم كمرجعية أساسية للتطوير المدرسيإلا -٤

ة للتطوير المدرسي يمثل االنطالق من المعايير القومية للتعليم كمرجعية أساسي
 :المبدأ الرابع الحاكم إلعداد هذا الدليل، وذلك للمبررات التالية
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ن أي تطوير مدرسي البد وأن يستهدف اإلرتقاء بمستوى الممارسات إ •
المدرسية إلى مستوى معايير محددة للجودة التعليمية، وفي هذا الصدد فمن 

 من مهمة هامة وحيوية ٢٠٠٣المعلوم أن وزارة التربية والتعليم قد انتهت عام 
وهى بناء المعايير القومية للتعليم في مصر، التى صدرت فى ثالثة مجلدات 
ضخمة، أنجزها حشد كبير من كبار أساتذة التربية والعاملين فى الميدان، بجهد 
علمي ومهنى متميز، ودافع وطنى تطوعى، وهو األمر الذي يتيح فرصة غير 

ق من هذه المعايير القومية كمرجعية أساسية نطالإلمسبوقة في مجتمعنا، ل
لتوجيه جهود التطوير واإلرتقاء بمستوى األداء المدرسي للوصول إلى مستوى 

 .الجودة التعليمية الذي تمثله
وإذا كنا نسعى إلى األخذ بمدخل اإلصالح الشامل المتمركز على المدرسة  •

ستناد إلى إلوجب اكمدخل لبناء وتنفيذ خطط التطوير المدرسي، فإن ذلك يست
 وتغطي كافة جوانب العمل ،مجموعة من المعايير المحددة التي تتسم بالتماسك

المدرسي، وتستوعب جميع العوامل المؤثرة فيه، وهذا األمر تتيحه المعايير 
المدرسة : القومية للتعليم، حيث تغطى هذه المعايير خمسة مجاالت رئيسة هـى

 .يزة، المشاركة المجتمعية، المنهج ونواتج التعلمالفعالة، المعلم، اإلدارة المتم
وهكذا تتبدى أهمية االنطالق من المعايير القومية للتعليم كمرجعية أساسية  •

للتطوير في إعداد هذا الدليل، حيث يأخذ بأيدي أفراد المجتمع المدرسي لتطبيق 
اتها هذه المعايير باعتبارها أداة لتشخيص واقع المدرسة وتعزيز وتدعيم لقدر

الذاتية، وهي في ذات الوقت أداة للتطوير والوصول إلى أعلى مستويات الجودة 
لتحقيق التعليم للتميز، والتميز للجميع كما جاء فى رؤية وزارة التربية والتعليم، 

  .وبحيث تكون المدرسة هى وحدة التطوير
 
  مصراإلفادة من الخبرات السابقة ذات الصلة فى مجال إصالح التعليم في -٥

يمثل السعي لإلفادة من الخبرات السابقة ذات الصلة في مجال إصالح  
التعليم في مصر، كمبدأ خامس يحكم ويوجه عمليات إعداد هذا الدليل، وذلك 

 :استناداً إلى القناعات التالية
أن اإلفادة من هذه الخبرات يمليه منطق تكامل وتضافر جهود إصالح التعليم  •

الل السنوات األخيرة جهود إصالح وتطوير التعليم في مصر، حيث تعاظمت خ
فى مصر، وذلك في إطار مجموعة من المشروعات التجريبية التي استهدفت 



 

 ٨

تطوير عدد من المدارس في بعض محافظات الجمهورية، بتطبيق المعايير 
القومية للتعليم، وباالعتماد على مدخل اإلصالح المتمركز على المدرسة، ومن 

تكامل جهود إصالح وتطوير التعليم في مصر وتضافرها، ثم فإن منطق 
يقتضي الوقوف على ما وفرته هذه التجارب من خبرات يمكن اإلفادة منها، 
ودراسة ما حققته من إنجازات ومن ثم البناء عليها، وفرز ما توصلت إليه من 

 . نتائج الستكمالها
ختصار الوقت، وتدبير أن اإلفادة من هذه الخبرات يمليه منطق توفير الجهد، وا •

ن المشروعات التجريبية التي تمت في إطار هذه الجهود أثمرت إاإلنفاق، حيث 
العديد من اإلنجازات التي يجب االستفادة منها في المشروعات المشابهة والتي 

" برنامج جوائز االمتياز المدرسى"تقع في ذات اإلطار، ومنها مشروع 
(STEAP) من هذه المشروعات هيأربعةناك الحالي، وفي هذا الصدد ه : 

 الممول من ،New School Program  (NSP)مشروع المدارس الجديدة .أ 
، وهو من المشروعات الرائدة في (USAID)هيئة المعونة األمريكية 

 : هذا المشرع ما يلينتج عنمجال إصالح وتطوير التعليم في مصر، وقد 
 .لة والمشاركة المجتمعيةبناء الوحدات القياسية لمجالي المدرسة الفعا  -
 . السابقينتصميم أدوات التقويم لهذين المجالين -
 .إعداد دليل التقييم الذاتي للمدرسة -
 .بناء قدرات مجموعة من المدربين الذين يمكن االستعانة بهم -
 .  تصميم المواد التدريبية التي يمكن اإلفادة من بعضها -
من تطبيق هذا استخراج الدروس المستفادة والخبرة المتراكمة  -

مدرسة في ثالث محافظات، من خالل تنفيذ ) ٥٠(المشروع فى 
 . دراسة التقييم الذاتى وبناء خطط التطوير المدرسة

، الممول من االتحـاد  Effective Schoolمشروع المدرسة الفعالة  .ب 
األوربى والبنك الدولى، وقد تم تطبيقه بالتعاون مـع وحـدة التخطـيط             

 : هذا المشروع ما يلينتج عند ، وق (PPMU)والمتابعة 
 .لمجالى المعلم واإلدارة المتميزة بناء الوحدات القياسية -
 .تصميم أدوات التقويم لهذين المجالين -
 .بناء قدرات مجموعة من المدربين الذين يمكن االستعانة بهم -
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 .  تصميم المواد التدريبية التي يمكن اإلفادة من بعضها -
لخبرة المتراكمة مـن تطبيـق هـذا        استخراج الدروس المستفادة وا    -

 مدرسة فى عشر محافظات، من خـالل تنفيـذ          ٣٠٠المشروع في   
 . دراسة التقييم الذاتى وبناء خطط التطوير المدرسية

 Education Reformمشروع تطوير التعليم المعروف بمشروع .ج 
Program ) ERP( الممول من هيئة المعونة األمريكية ،(USAID) ،

 محافظات، ولعل سبع المتمركز على المدرسة فى الذى يطبق اإلصالح
 .من أبرز إسهامات هذا المشروع، والتي يمكن اإلفادة منها ما يلي

بناء قدرات مجموعة كبيرة من الكوادر التدريبية فـي المحافظـات            -
 .السبع التي تم تطبيقه فيها

 .تصميم مجموعة من أدوات القياس المتنوعة -
 المتراكمة من تنفيذ هذا المشروع      عرض الدروس المستفادة والخبرة    -

 في هذه المحافظات            
 مدرسة تقوم به هيئة اليونيسيف فى       ٩٠مشروع تعميم التعلم النشط فى       .د 

 :وقد أنجز هذا المشروع.  وقنا وأسيوطسوهاجثالث محافظات هى 
عددا من اللوائح المالية واإلدارية الالزمة لتفعيل اإلدارة المتمركزة          -

 .درسةعلى الم
 .بناء الحقائب التعليمية الالزمة لتطبيق التعلم النشط  -
 .تصميم دليل تطبيق التعلم النشط داخل حجرات الدراسة  -
 .بناء كوادر تدريب فعالة لتدريب المعلمين -

 
ولعل من األمور التي يجب اإلشارة إليها في هذا السياق، هـو أن هـذه               

مي المتمركز على المدرسة والمستند     المشاريع كلها قد تبنت مفهوم اإلصالح التعلي      
على المعايير القومية للتعليم، ومن ثم فإن ما وفرته من أدوات وخبرات يصبح ذا              
فائدة كبيرة في المشاريع المشابهة ومنها، كما سبق القـول، المشـروع الحـالى              
المعروف ببرنامج جوائز االمتياز المدرسى ، وهو المشروع الـذى سـوف يـتم              

ل التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وهيئـة المعونـة           تطبيقه، من خال  
األمريكية، على كافة المدارس االبتدائية في جميع محافظات الجمهورية، والبـالغ           

 . مدرسة) ١٦٠٠٠(عددها نحو 



 

 ١٠

 
 ترسيخ فكر العمل الفريقي وثقافة ديمقراطية صنع واتخاذ القرار في مدارسنا -٦

كر العمل الفريقي وديمقراطية صنع واتخاذ القرار في        ويمثل السعي لترسيخ ف    
مدارسنا، المبدأ السادس الذي يحكم ويوجه عمليات إعداد هذا الدليل، وذلك انطالقاً            

 :من القناعات التالية
أن العمل الفريقي بات يمثل ركيزة أساسية إلنجاز أهداف أي تطوير مدرسي،             •

قيق نظرة شـاملة، لـدى السـعي        باعتباره يساعد في بلورة رؤية متكاملة وتح      
 .لتطوير األداء في أٍي من مجاالت العمل المدرسي المختلفة

أنه نظراً لما يتسم به األداء في أي مجال من مجاالت العمل المدرسي اليوم من                •
تعقد وتشعب،  باعتباره كل متكامل، فإن االستفادة من جهود جميع أفراد المجتمع 

المواجهة الجماعية لمشكالت العمل المدرسـي،  المدرسي، في عمليات التطوير و 
 .تصبح أمراً على جانب كبير من األهمية، وهو ما يتيحه العمل الفريقي

وأنه إذا كنا نسعى إلى تهيئة مدارسنا لتطبيق االعتماد األكاديمي، فإن أحد أهم              •
المؤشرات الدالة على النجاح في هذا العمل هو تحقيق اندماج حقيقـي لجميـع              

لمجتمع المدرسي في عمليات التطوير، وهو ما يتيحه العمل الفريقـي،           أفراد ا 
الذي ينهض على أساس تطبيق مبدأ المسئولية والمحاسبية من خالل التحديـد            

التوزيع العلمي للمسئوليات، بحيث يجد كل فرد مـن أفـراد           والدقيق لألدوار،   
 .ر مدرستهالمجتمع المدرسي فرصة حقيقية للمشاركة المسئولة في جهود تطوي

كما أن ترسيخ ثقافة ديمقراطية صنع واتخاذ القرار في مدارسنا بات مطلباً ملحاً 
تمليه العديد من االعتبارات، فإلى جانب كونه أحد دعائم النجاح لترسيخ فكر العمل 

الفريقي، فإنه يمثل مدخالً أساسياً للتعامل مع ثقافة المقاومة المتوقع ظهورها في 
وير المنشود، فضالً عن كونه آلية فاعلة لضمان مشاركة جميع مواجهة جهود التط

أفراد المجتمع المدرسي في جهود التطوير عن رضى وقناعة، خاصة عندما تتاح 
 لهم فرص حقيقية في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهية التطوير المدرسى •

  التطوير الذى نريده؟ هوما •

  مراحلها؟ وماهى التطوير المدرسىدورةهى ما  •

 التطوير المدرسـى
 

 ومراحلهاهيته ودورته م





 

 ١٣

 التطوير المدرسـى
 

  ومراحلهماهيته ودورته 
  

 التطوير المدرسيماهية 
نعني بالتطوير المدرسي، في هذا الدليل، تلك الجهود المخططة التـي يبـذلها             
أفراد مجتمع المدرسة لتطوير الممارسات في مجاالت العمل المدرسي المختلفـة،           

األداء إلى مستوى المعايير القومية للتعليم، بهدف تحسين فرص         واإلرتقاء بمستوى   
 . تعليم التالميذ واإلرتقاء بمستوياتهم التحصيلية

 
 التطوير الذى نريده؟هو ما 

ال شك في أن الهدف الذى نسعى إليه جميعاً هو تحسين فرص تعلـيم أبنائنـا                
نا لتصـبح أكثـر     واإلرتقاء بمستوياتهم التحصيلية، وذلك من خالل تطوير مدارس       

قدرة على تقديم النوعية التعليمية التي تتناسب وتحقيق هذا الهدف، ووفقاً لتوجهات            
الفكر التربوى الجديد فإن التطوير المدرسي الفعال هو الذي ينصب على المدرسة            

 على الجهود الذاتية للعاملين فيهـا       - في المقام األول     -ويتمركز عليها، وينهض    
إدارة، معلمين، تالميذ، أعضاء مجلس (اتها والمتأثرين بنتائجها والمؤثرين في عملي

  ).األمناء، أولياء األمور، أفراد المجتمع المحلي، وغيرهم من المعنيين اآلخرين
  

 فإن أولويات التطوير تتباين مـن       ،نظرا لتمايز المدارس عن بعضها البعض     و 
المسـئولة عـن    المنطق يقتضي أن تكون كل مدرسة هـي         ومدرسة إلى أخرى،    

تطوير ذاتها بذاتها، فأفراد أي مجتمع مدرسي هم األكثـر درايـة بنقـاط القـوة                
ومواطن الضعف في مدرستهم، ومن ثم فهم األكثر قدرة على تشخيص فجـوات             
األداء في ممارساتهم، وبالتبعية فإنهم يصبحون كذلك األكثر قدرة وحرصاً علـى            

فيذ الخطط المناسبة لتطوير مدرستهم، من      استثمار الفرص المتاحة أمامهم لبناء وتن     
خالل تضافر جهودهم لتعظيم نقاط القوة، وعالج نقاط الضعف، ومن ثم تجـاوز             

 .            فجوات األداء



 

 ١٤

 مراحلها ؟ماهى دورة  التطوير المدرسي وهى ما 
يسير التطوير المدرسي وفقاً لمدخل إصـالح التعلـيم المتمركـز علـى         

 :تكون من المراحل التاليةالمدرسة، في دورة ت
 .مرحلة التهيئة واالستعداد .١
 )تشخيص الوضع المدرسي الراهن ( مرحلة التقييم الذاتي للمدرسة  .٢
 .مرحلة تحديد أولويات تطوير المدرسة .٣
 .مرحلة تصميم الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة .٤
 .مرحلة تنفيذ الخطة اإلجرائية ومتابعة األداء .٥
 .حققةن النتائج الممرحلة إعداد التقارير ع .٦

 
 

و تستند كل مرحلة من المراحل السابقة على عملية تقويم و متابعة مستمرين             
 .يقوم بها فريق دائم يبدأ من أول مرحلة حتى مرحلة كتابة التقارير النهائية 

 
التالي يبين تتابع هذه المراحل في إطار دورة التطوير المدرسي، ثم ) ١(والشكل

.رحلةنعقبه بتفصيل لكل م



 

 ١٥

 

 المرحلة األولى

 التهيئة واالستعداد

 

 المرحلة الثانية

 التقييم الذاتي للمدرسة

 المرحلة الرابعة
بناء الخطة 

اإلجرائية للتطوير

 المرحلة الخامسة
تنفيذ الخطة ومتابعة 

 األداء

 المرحلة السادسة
لتقييم وإعداد التقرير عن ا

النتائج المتحققة

تخاذ قرار بالخطوة القادمة
 متابعة مستمرة

 
 
 

تحسين مستمر في
فرص تعليم التالمي

 المرحلة الثالثة
تحديد أولويات 
التطوير المدرسي

  ))١١((شكلشكل

 ومراحلها ومراحلهادورة التطوير المدرسيدورة التطوير المدرسي

بداية دورة 
جديدة للتطوير 
 المدرسي



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 التهيئة واالستعداد: المرحلة األولى  •

 التقييم الذاتى للمدرسة: المرحلة الثانية •

 تحديد أولويات التطوير المدرسى: المرحلة الثالثة •

تصميم الخطة اإلجرائية لتطوير : المرحلة الرابعة •

 المدرسة

إلجرائية تنفيذ وإدارة الخطة ا: المرحلة الخامسة •

 لتطوير المدرسة

متابعة وتقييم األداء فى تنفيذ : المرحلة السادسة •

 الخطة

 التطوير المدرسـى مراحل 
 

    آل مرحلةوخطوات
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 المرحلة األولى 
 التهيئة واالستعداد

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل التطوير المدرسي، وأشدها تأثيراً في نجـاح             
العملية بأسرها، وعلى هذا األساس فالبد وأن تعطى هذه المرحلة االهتمام الـذي             

 :  تستحقه، وتتكون هذه المرحلة من ثالث خطوات أساسية، على النحو التالي
 

 تشكيل فريق قيادة التطوير وتحديد مهام أعضائه: الخطوة األولى
 :*وتناط هذه المهمة بمدير المدرسة، وعادة يتم تشكيل هذا الفريق من   

 .**مدير المدرسة، بحكم موقعه ومسئولياته .١
 .الوكالء .٢
 .مينممثلين للمعل .٣
 .ممثلين لمجلس األمناء .٤
 .ء ممثلين ألولياء األمور .٥
 .ةبلممثلين للط .٦
 .ممثلين للمجتمع المحلي للمدرسة .٧

 
 :وتنحصر مهمة هذا الفريق فيما يلي

 .وضع الخطة العامة لتطوير المدرسة •
 .تحديد معايير تشكيل فرق العمل المختلفة لتنفيذ خطة التطوير •
 .  بين أفراد المجتمع المدرسيترسيخ ثقافة داعمة للتطوير المدرسي •
 .حصر وتوفير اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ خطة التطوير •
 .إدارة العمل في خطة التطوير •
المتابعة المستمرة لألداء في جميع مراحل التطوير، وتذليل العقبات وحل           •

 .المشكالت التي تظهر في جميع المراحل
مل مختلفة فـى كافـة      سوف يحتاج مدير المدرسة إلى تشكيل فرق ع       : ملحوظة

مراحل التطوير، ومن ثم يمكن له تحديد المهارات والمواهب الموجودة لدى كـل            

                                                 
 .يترك تحديد عدد ممثلى كل فئة من فريق قيادة التطوير وفقاً لظروف كل مدرسة وحجم العاملين بها *

 .ليس شرطاً أن يكون مدير المدرسة هو قائد هذا الفريق بل يمكن أن يوكل من يراه أهالً لذلك **



 

 ٢٠

هيئة العاملين بالمدرسـة وأعضـاء المجتمـع        (فرد من أفراد مجتمع المدرسة      
وذلك من أجل اختيار الفرد المناسب للفريق الذى يتناسب مع مهاراتـه            ) المحلى

 -:التالية األداةأو موهبته وذلك باستخدام 
 

جـل  أالمساعدة على تحديد المهارات والمواهب والتعرف عليها من         : هدف األداة 
 .اختيار الفرد المناسب للفريق الذى يتناسب مع مهارته وموهبته

 
 

وقم بوضع عالمـة أمـام    )١( راجع قائمة المهارات والمواهب بجدول رقم •
رد يمتلكها وتعتبر ضرورية لضـمه      المهارة التى تعتقد أن هذا الف      الموهبة أو 

لفريق معين ويمكنك إضافة مهارات أو مواهب أخرى تعتقـد أنهـا مهمـة              
 .وتساعدك على االختيار األمثل

، ثم حدد   "١"  رقم     خطوةقم بكتابة المهارة أو الموهبة التى تم اختيارها فى           •
     ).٢استخدم جدول رقم (الفرد الذى يمتلك تلك المهارة أو الموهبة  

 حدد أى معوقات محتملة تعتقد أنها قد تعوق مشاركة هذا الفرد فى الفريـق  •
     ).٢استخدم جدول رقم () الخ...جدول حصص كبير: مثل (

 ).٢استخدم جدول رقم (ابحث عن طريقة مبتكرة تتعامل بها مع تلك المعوقات  •
ستخدم ا(ثم حدد الفريق الذى يمكنه المشاركة فيه ودوره أو موقعه فى الفريق      •

 .)٢جدول رقم 

 
 
 
 
o                الكتابةo         بناء فريقo          إدارة نشاطo           االبتكار واإلبداعo أخرى 

o االجتماعات    إدارة o  التواصل مع

          اآلخرين

o   كتابة مذكرة ماليةo اتخاذ قرار 
o      مفكر جيد 

o أخرى 

o  التعامل مع

التفاصيل             

o  توظيف

التكنولوجيا       

o  عمل ميزانية أو

موقف مالي        

o لدية رؤية 
o والمعلومات   جمع البيانات

o أخرى 

 اإلرشادات

  )١(جدول رقم 

هباو الموات أالمهارقائمة



 

 ٢١

o     االلتزام بالوقت   o     تحليل البياناتo       حل المشكالتo                     التنفيذo أخرى 

o      ميسر اجتماعاتo   مرتبط بالمجتمعo        عالقات عامةo           تسجيل االجتماعo أخرى 



 

 ٢٢

 )٢(جدول رقم 

  توزيع افراد الفريق وفق المهارة
دوره أو 

موقعه فى 

 الفريق

الفريق الذى 

يمكن 

 المشاركة فيه

طرق التغلب 

على 

 المعوقات

المعوقات المحتملة 

 لعدم المشاركة

/ المهارة

 الموهبة

 اسم الفرد

      
      

      

      

      

      

      

      

      

 
 وعية وبناء ثقافة داعمة للتطوير المدرسيالت: الخطوة الثانية

  وتعد هذه الخطوة من أهم خطـوات تهيئـة           :الهدف األساسي لهذه الخطوة    -١
المدرسة للتطوير المدرسي، ذلك أنها تستهدف بناء ثقافة مدرسـية داعمـة            
للتطوير بما يضمن اندماج الجميع في العمل، وحفز الهمم وحشـد الطاقـات        

 . تطويرللعمل الجاد في عمليات ال
  ومن ثم فـإن هـذا األمـر          :متطلبات بناء ثقافة داعمة للتطوير المدرسي      -٢

يتطلب وضع خطة متكاملة لتوعية أفراد المجتمع المدرسي وغيـرهم مـن            
المعنيين اآلخرين، بطبيعة التطوير المدرسي وأهدافه، وما سوف يتحقق من          

 .ورائها من عوائد مباشرة وغير مباشرة
 :ن تتوجه خطة التوعية هذه للتركيز على األبعاد التاليةوفي هذا الصدد البد أ

الجهاز اإلداري بالمدرسـة، أعضـاء هيئـة        (تأكيد القناعة لدى الجميع      
بـأن  ) غيرهمالتدريس، أعضاء مجلس األمناء، الطلبة، أولياء األمور، و       

 -:هذا العمل يمثل فرصة جيدة لهم جميعاً تساعدهم على



 

 ٢٣

المعـايير   فى ضـوء     أدوارهم المختلفة  ممارساتهم التعليمية و   تطوير •
 .القومية للتعليم

نواتج التعلم كما تحددها المعايير القومية للتعليم       : اختبار العالقات بين   •
من ناحية، والتحصيل األكاديمي للتالميذ في هذا اإلطار مـن ناحيـة            
ثانية، ومدى كفاية وفعالية مصادر التعلم التي توظفها المدرسة لتحقيق          

 .م تالميذها من ناحية ثالثةجودة تعلي
.المشاركة في رسم خطط التطوير المستقبلي للمدرسة •
التأكيد على أن حرص المدرسة على مشاركة كل عضـو فـي عمليـة               

التطوير ينبع من قناعتها بقدراته وإيمانها بدوره وإسهاماته الفعالة فـي           
ة والجريئـة   تحقيق أهدافها مع الوعد بأن آرائه البناءة وأفكـاره الجـاد          
 .ستكون موضع احترام وتقدير باعتبارها مصدراً إلثراء العمل

التأكيد على أهمية تطوير المدرسة واإلرتقاء بمستوى الممارسات واألداء       
 .العام فيها للوصول إلى مستوى المعايير القومية للتعليم

إبراز الفوائد المباشرة وغير المباشرة التي ستتحقق للجميـع، متعلمـين            
لمين وإداريين، بل والمجتمع بأسره، من وراء النجاح فـي إنجـاز            ومع

 . الخطة الشاملة لتطوير المدرسة
  ال شك في أن بناء ثقافـة مؤسسـية داعمـة             : وسائل تنفيذ خطة التوعية    -٣

للتطوير المدرسي بهدف دمج الجميع في هذه العملية يتطلب من فريق قيـادة        
 :ائل واآلليات من قبيل االعتماد على العديد من الوسالتطوير

 .عقد الندوات واالجتماعات -
 .استخدام النشرات والملصقات -
 .اللقاءات الفردية وحلقات المناقشة -
 .الخ... -
 

 وضع الخطة الشاملة لتنفيذ مراحل التطوير: الخطوة الثالثة
يتم في هذه الخطوة وضع خطة شاملة لتنفيذ المراحل المختلفة لدورة التطوير،  

ك في بنائها فريق قيادة التطوير المشار إليه في الخطوة األولى السابقة، ويجب أن يشار
:التالى) ٣(الموضح فى الجدول رقم وعادة تأخذ هذه الخطة الشكل 



    

 ٢٤

 )٣(جدول رقم 
  مثال للخطة الشاملة لتنفيذ مراحل تطوير المدرسة

 مسئولية التنفيذ حأدلة ومؤشرات النجا توقيت التنفيذ خطوات تنفيذ المرحلة مرحلة التطوير

 .مدیر المدرسة .وجود قائمة بأسماء فریق قيادة التطویر • ).مثًال(األسبوع األول من شهر مایو  .تشكيل فریق قيادة التطویر .١

ة     .٢ ة داعم اء ثقاف ة وبن التوعي
 .للتطویر المدرسي

ن   ث م اني والثال بوعين الث األس
ایو  هر م تم( ش ب أن یس ر ویج

ل     دار المراح ى م ل عل ذا العم ه
 ).المختلفة للتطویر

 .وجود خطة لحملة التوعية •
ارآة  • ة   % ٩٠مش ي المدرس ن معلم م

ن  رهم م ة، وغي ع المدرس راد مجتم أف
 . المعنيين اآلخرین، في ندوات التوعية

ى     • ات تحض عل رات وإعالن ود نش وج
 .االندماج في عملية التطویر

 .فریق قيادة التطویر

 
: األولى

التهيئة 
 واالستعداد

ة   .٣ اء الخط ذ  بن املة لتنفي الش
 .مراحل تطویر المدرسة

ایو    هر م ن ش ر م بوع األخي األس
 )مثًال(

ویر  • املة لتط ة الش ة بالخط ود وثيق وج
 . المدرسة

 .فریق قيادة التطویر

ة    .١ ة الدراس ة بطبيع التوعي
 . وأهدافها

ة      یحدد التوقيت المناسب بحسب رؤی
 .وظروف آل مدرسة

ة    تح • ًا لرؤی بة وفق رات المناس دد المؤش
 .آل مدرسة

 فریق قيادة التطویر

ة      .تشكيل وتدریب فرق العمل .٢ یحدد التوقيت المناسب بحسب رؤی
 .وظروف آل مدرسة

ة     • ًا لرؤی بة وفق رات المناس دد المؤش تح
 .آل مدرسة

ویر   ادة التط ق قي + فری
 .مسئولي التدریب

: الثانية
دراسة التقييم 

الذاتي 
 للمدرسة

ة   یحدد التوقيت المناسب بح   .تخطيط الدراسة .٣ سب رؤی
 .وظروف آل مدرسة

ة     • ًا لرؤی بة وفق رات المناس دد المؤش تح
 .آل مدرسة

ي   ل ف رق العم ررو ف مق
 . دراسة التقييم الذاتي



    

 ٢٥

 
 ) ٣(تابع جدول رقم 

 مثال للخطة الشاملة لتنفيذ مراحل تطوير المدرسة
 لتنفيذمسئولية ا أدلة ومؤشرات النجاح توقيت التنفيذ خطوات تنفيذ المرحلة  مرحلة التطوير

ات   .٤ ة المعلوم ى نوعي اق عل االتف
 . والبيانات المطلوبة

ب     ب بحس ت المناس دد التوقي یح
 .رؤیة وظروف آل مدرسة

تحدد المؤشرات المناسبة وفقًا  •
 .لرؤیة آل مدرسة

ویر   ادة التط ق قي + فری
 .مقرري فرق العمل

ى   .٥ ة والحصول عل ة الدراس ذ خط تنفي
 . المعلومات والبيانات المطلوبة

لتوقيت المناسب بحسب یحدد ا
 .رؤیة وظروف آل مدرسة

تحدد المؤشرات المناسبة وفقًا  •
 .لرؤیة آل مدرسة

 .فرق العمل

ات   .٦ ل المعلوم ة وتحلي معالج
 .واستخالص الدالالت

یحدد التوقيت المناسب بحسب 
 .رؤیة وظروف آل مدرسة

تحدد المؤشرات المناسبة وفقًا  •
 .لرؤیة آل مدرسة

 .فرق العمل

یحدد التوقيت المناسب بحسب  .التقریر النهائيإعداد . ٧
 .رؤیة وظروف آل مدرسة

تحدد المؤشرات المناسبة وفقًا  •
 .لرؤیة آل مدرسة

 .فرق العمل

 

ات      . ٨ اتخاذ القرار المناسب بأولوی
 .التطویر المدرسي

یحدد التوقيت المناسب بحسب 
 .رؤیة وظروف آل مدرسة

تحدد المؤشرات المناسبة وفقًا  •
 . مدرسةلرؤیة آل

ة   ع المدرس راد مجتم أف
 بقيادة المدیر

وهكذا في باقي مراحل 
  المدرسي*التطوير

آما هو األمر في األمثلة السابقة 
 أعاله

آما هو األمر في األمثلة السابقة 
 أعاله

آما هو األمر في األمثلة السابقة 
 أعاله

 آما هو األمر في السابق

                                                 
تنفيذ و إدارة الخطة اإلجرائية للتطویر المدرسى ، المرحلة السادسة متابعة و :تصميم الخطة اإلجرائية لتطویر المدرسة ، المرحلة الخامسة  :تحدید أولویات تطویر المدرسة ، المرحلة الرابعة: المرحلة الثالثة *

 .تقویم األداء فى تنفيذ الخطة



 

 ٢٦

رقم ة التالية الموضحة فى جدول ويمكن إلدارة المدرسة أن تستخدم األسئل
 . لتحديد مستوى االستعداد للبدء فى تطوير األداء المدرسى الشامل) ٤(

 

 ) ٤(جدول رقم 
 مقياس لتقييم استعداد مدرسة لتطوير األداء الشامل بها

 الخطوات التالية/مالحظات أسئلة تؤخذ فى االعتبار                                          

 :يادةالق
  من هم أهم األفراد فى مدرستك الذین تحتاج إلى مشارآتهم فى صنع القرار؟ .١
  آيف یتم صنع القرار؟ .٢
 ما هى آانت مجهودا ته –هل یوجد حاليا فریق قيادة المدرسة؟ إن وجد  .٣

 ونتائجه حتى اليوم؟
 

  ما هى العالقة بين فریق القيادة ومجتمع المدرسة؟ .٤
  یق القيادة؟آيف تم أو یتم اختيار فر .٥
  إلى أى مدى یمثل فریق القيادة مجتمع المدرسة؟ .٦

 المناخ المدرسى
  ما مدى استمراریة العاملين وبقائهم دون تغيير بمدرستك؟ .١
  )بما فيهم مدیر المدرسة( هل یوجد تغيير متكرر فى العاملين  .٢
   ما هى؟–هل توجد إشكاليات حالية فى مدرستك؟ إن وجدت  .٣
  ورسالة لمدرستك؟هل توجد رؤیة  .٤
  هل الرؤیة مدعمة من آل مجتمع المدرسة؟ .٥
  هل توجد رؤیة منافسة؟ .٦

 المعلومات واستخدام البيانات
  إلى أى مدى یتفهم العاملون أبعاد عمليات التقييم الذاتى؟ .١
  ما مدى معرفة أو علم العاملين بإجراءات دراسة التقييم الذاتى؟ .٢
  انات ومتاحة للتحليل ؟هل توجد عدة مصادر جاهزة للبي .٣

  ما تلك البيانات؟:     إن وجدت
  هل تم اختيار مكون معين من مكونات األداء المدرسى لدراسته بتعمق؟ .٤
  ما المعلومات التى استخدمتها لتحدید هذا المكون ؟ .٥

 مجهودات التخطيط
   فعلى أى مستوى آان النجاح؟–هل شارك العاملون فى مجهود مماثل؟ إن وجد  .١
ما درجة معرفة فریق التخطيط باألبحاث الحالية عن البرامج الناجحة  .٢

 والممارسات التربویة الفعالة؟
 

  آيف یحدد فریقك األدوار والمسؤوليات؟ .٣
ما درجة اهتمام فریقك بان یشرك ویعلم مجتمع المدرسة الكبير  .٤

 بمجهوداتك التطویریة؟
 

  ما درجة نجاح الفریق فى صنع القرار؟ .٥
  ى درجة یستطيع الفریق إدارة  مواقف الصراع؟إلى أ .٦



 

 ٢٧

 المرحلة الثانية 
 التقييم الذاتى للمدرسة

هذه هي المرحلة الثانية في إطار دورة التطوير المدرسي، فما المقصـود             
 بالتقييم الذاتي للمدرسة؟ وما أهدافه؟ وكيف يمكن تنفيذ هذا التقييم؟

 افالمفهوم واألهد: يم الذاتي للمدرسةي التق
يم الذاتي للمدرسة مجموعة الخطوات اإلجرائية التي يقوم بها         ييقصد بالتق 

 إلـى مرجعيـة المعـايير       أفراد المجتمع المدرسي لتقييم مدرستهم بأنفسهم استناداً      
القومية في المجاالت المستهدفة، وذلك من خالل جمع المعلومات والبيانات عـن            

 :بالمعايير القومية بهدف التعرف علىاألداء المدرسي في الوضع الحالي ومقارنته 
درجة التوافق بين الممارسات السائدة في المدرسة في كافـة جوانـب العمـل               •

 . المدرسي وبين المعايير في مجاالتها المختلفة
 .جوانب القوة والضعف في األداء المدرسي في ضوء متطلبات الوصول إلى المعايير •
خطة اإلجرائية للتطوير المدرسي للوفاء     نطالق في بناء وتنفيذ ال    إلتحديد نقطة ا   •

 .بمتطلبات تحقيق المعايير
وعادة فالبد وأن تنتهي هذه الدراسة إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الحالي              •

 :للمدرسة يوضح
o نقاط القوة.   

o نقاط الضعف . 

o الفرص المتاحة.  

o والمعوقاتالتهديدات .  
  للمدرسةالخطوات المختلفة لتنفيذ دراسة التقييم الذاتي

 :ع خطوات على النحو التاليبتمر دراسة التقييم الذاتي للمدرسة بس
 . ومتابعة العمل فيهالتقييم الذاتى للمدرسةتشكيل فريق قيادة  .١
 . الدراسةتخطيط .٢
 .تشكيل وتدريب فرق العمل .٣
 .االتفاق على نوعية المعلومات والبيانات المطلوبة وأساليب الحصول عليها .٤
 . والحصول على المعلومات والبيانات المطلوبةتنفيذ خطة الدراسة  .٥
 .معالجة وتحليل المعلومات واستخالص الدالالت .٦
 .إعداد التقرير النهائي .٧

:التخطيطي لتتابع هذه المراحل، ثم نعقبه بشرح لكل مرحلة) ٢(ونعرض فيما يلي الشكل



    

 ٢٨

 تشكيل فريق قيادة التقيم -١
 الذاتى للمدرسة

  تخطيط الدراسة-٢
تشكيل وتدريب فرق -٣

العمل

 تنفيذ خطة الدراسة -٥
والحصول على المعلومات 

 المطلوبة
 حليل المعلومات معالجة وت-٦

 االتفاق على نوعية -٤
المعلومات المطلوبة 
 وأساليب الحصول عليها

  إعداد التقرير النهائي-٧

متابعة
 
 
متابعة

 قيادة الدراسة
 االنتقال للمرحلة الثالثة

اتخاذ القرار المناسب بأولويات

 )٢( لشك
 تتابع خطوات مرحلة دراسة التقويم الذاتي للمدرسة



 

 ٢٩

 التقييم الذاتى للمدرسةتشكيل فريق قيادة : الخطوة األولى
وة األولى في دراسة التقييم الذاتي للمدرسة في تشكيل فريق لقيـادة              تتمثل الخط 

 :الدراسة ومتابعة األداء فيها، وعادة يتكون هذا الفريق من
 .مدير المدرسة .١
 ).يفضل وكيل المدرسة لشئون الطلبة( أحد الوكالء  .٢
 .المعلمين األول لجميع المواد .٣
 . واآلباء والمعلمين لمجلس األمناءينممثل .٤
 .ألولياء األمور ينممثل .٥
 ).يفضل أن يكونوا من بين تالميذ الصفوف النهائية( مثلين للتالميذ م .٦

 :تتمثل مهمة هذا الفريق فيما يلي
 .تشكيل فرق العمل الالزمة للقيام بالدراسة •
 .اإلشراف على تدريب فرق العمل وبناء قدراتها •
 .تخطيط الدراسة •
 .اإلشراف على تجهيز أدوات جمع المعلومات •
 . وتوجيه فرق العمل في عملية جمع وتحليل المعلوماتقيادة •
 .اإلشراف على إعداد التقرير النهائي للدراسة •
قيادة أفراد المجتمع المدرسي بالتعاون مع فريق قيادة التطـوير،           •

   .التخاذ القرار المناسب بأولويات التطوير
 

 ∗تخطيط الدراسة: الخطوة الثانية
 البد من تصميم خطة إجرائيـة لتنفيـذ     ، أهدافها لضمان فعالية الدراسة في تحقيق     

 .دراسة التقييم الذاتي للمدرسة، تتحدد من خاللها المسئوليات وتتوزع المهام واألدوار
 

 بعد االنتهاء من وضع خطوات إجراء الدراسة في صورتها          :إقرار خطة الدراسة  
فـرق العمـل     البد من مناقشتها مع جميع أعضاء        ،األولية وقبل البدء في تنفيذها    

توطئة إلقرارها والموافقة عليها من ِقبل جميع األفراد، على أساس أن هذا األمـر              
يمثل ضمانة أساسية الندماج الجميع في العمل عن رضا وقناعة كونهم شاركوا في 

                                                 
لمدرسـي،  سوف يأتي الحديث تفصيالً عن كيفية إعداد المخططات اإلجرائية في المرحلة الثالثة في دورة التطوير ا                ∗

 .وهي المرحلة التالية في هذا الدليل



 

 ٣٠

ويتطلب هذا األمر من    . وضع هذه الخطة أو شاركوا في مناقشتها ومن ثم إقرارها         
 : فريق قيادة الدراسة، اإلجراءات التاليةمدير المدرسة، باعتباره رئيس

 :عقد اجتماع مع أعضاء فريق قيادة الدراسة بهدف .١
ات والمصادر المطلوبة إلنجاز الدراسة بـالكم       ياالطمئنان إلى توافر اإلمكان    •

 .والكيف المناسبين
توزيع مسئوليات متابعة العمل وتقييم األداء في خطة الدراسة أوالً بأول على             •

 . لفريقأعضاء هذا ا
 تحقيق التفاهم واالنسجام بين أفراد هذا الفريق بما يسـاعد علـى تجنـب               •

 .االختالف في الرؤى والتضارب في الرأي
 .التخطيط لعقد اجتماع موسع مع أعضاء فرق العمل المختلفة •
 :عقد اجتماع تال موسع لجميع أفراد فرق العمل المختلفة بهدف .٢

سئوليات التي ستسند إليهم فـي إطـار   مناقشة أفراد كل فريق في المهام والم      •
 .خطة تنفيذ هذه الدراسة، وتوضيح المنتج النهائي المتوقع من أعضائه

 . االطمئنان إلى أن كل فرد قد فهم واستوعب المطلوب منه في هذا العمل •
االطمئنان إلى أن كل فرد منهم قد حصل من خالل التدريب الذي قُـدم لـه                 •

تساعده على إنجـاز المهـام والمسـئوليات        على  المعارف والمهارات التي      
 .المسندة إليه في إطار خطة دراسة التقييم الذاتي

 
 تشكيل وتدريب فرق العمل الالزمة للقيام بالمهمة :  الخطوة الثالثة

تحتاج دراسة التقييم الذاتي للمدرسة إلى تشكيل عدد من فرق العمـل، بحيـث               
ن المهام المرتبطة بهذه الدراسة، أو      يتخصص كل فريق منها في أداء مهمة محددة م        

يتخصص في تقييم مجال محدد من مجاالت العمل المدرسي، ومن المهم فـي هـذا        
 بما فيهم أعضـاء     ،الصدد أن يشارك في هذه الفرق جميع أعضاء مجتمع المدرسة         

، مع  مجلس األمناء وبعض أولياء األمور وغيرهم من المعنيين وأصحاب المصلحة         
تبار أهمية االعتماد على أعضاء وحدة التدريب والتقويم بالمدرسـة          األخذ بعين االع  

 .فى هذا الصدد بشكل أساسى باعتبارها وحدة تنظيمية أصيلة صادرة بقرار وزارى
 
   أنواع فرق العمل الالزمة لدراسة التقييم الذاتي للمدرسة-١

رق العمل ـواع فـن مدخل لتحديد عدد وأنـبالرغم من أن هناك أكثر م 
لالزمة للقيام بهذه الدراسة، إال أننا ودون الدخول في كثير من التفاصيل نقترح ا

 :رق التالية إلنجاز هذه المهمةـتشكيل الف
 .فريق قيادة الدراسة •



 

 ٣١

 .فريق الرؤية والرسالة واإلطار المفاهيمى •
 .فريق إنجازات المتعلمين ومستوياتهم التحصيلية •
 .فريق أعضاء هيئة التدريس •
 .  ج والمناهج الدراسيةفريق البرام •
 .فريق الشئون اإلدارية والمالية بالمدرسة •
 .فريق المباني والتسهيالت المدرسية •
 .فريق مجلس األمناء والمشاركة المجتمعية •
 .فريق التوثيق وإدارة المعلومات •
 .فريق إعداد التقرير النهائي •
 

  كيفية تشكيل فرق العمل-٢
لتعاون مع أفراد فريق قيادة تطـوير       تتطلب هذه المهمة من مدير المدرسة با      

 :المدرسة اإلجراءات التالية
ن، اإلداريـين، أعضـاء مجلـس       والمعلم(تشجيع أفراد المجتمع المدرسي      •

األمناء، أولياء األمور، الطلبة، أفراد المجتمع المحلـي وغيـرهم مـن            
 .ودعوتهم لالنضمام إلى هذه الفرق) المعنيين

 . مختلفة الالزمة لدراسة التقييم الذاتي للمدرسةاإلعالن عن مسميات فرق العمل ال •
 الذىإتاحة الفرص أمام أفراد المجتمع المدرسي إلبداء رغباتهم في الفريق            •

 .يريدون المشاركة فيه
 :توزيع األفراد على فرق العمل المختلفة مع مراعاة األمور التالية كلما أمكن ذلك •

 . الحرص على تحقيق رغبات األفراد -
 .عدد أفراد الفريق الواحد بين خمسة وعشرة أفرادأن يتراوح  -
 .أن يتم تمثيل الفئات المختلفة من أفراد المجتمع المدرسي في كل فريق -
 .تحقيق التجانس بين أفراد كل فريق -
تحقيق نوع من المواءمة بين طبيعة مجاالت العمل المدرسي وقدرات           -

 .    األفراد ومهاراتهم
 .فرق العمل المختلفةاإلعالن عن التشكيل النهائي ل •
 ).يحبذ أن يكون من بين أفراد قيادة التطوير المدرسي(تعيين قائد لكل فريق عمل  •
 :تنظيم اجتماع مع قادة فرق العمل المختلفة لالتفاق على •

الموجهات العامة التي يجب على فرق العمل المختلفة االلتزام بها في            -
 .دراسة التقييم الذاتي للمدرسة

 .فة لتنفيذ الدراسة والمهام المطلوب إنجازها في كل خطوةالخطوات المختل -
 .اإلطار الزمني للخطوات المختلفة في هذه الدراسة -



 

 ٣٢

  أنواع التدريب الالزم لفرق العمل-٣
 البد من تدريب أعضائها     ،لضمان فعالية فرق العمل في تحقيق أهداف الدراسة             

ستسند إليهم في إطار هذه الدراسـة،       على المهارات التي تلزمهم للقيام بالمهام التي        
 :ب على المهارات التاليةيوفي هذا الصدد فإن هذه الفرق في حاجة إلى التدر

 .مهارات تشكيل وإدارة فرق العمل •
 .مهارات العمل الفريقي •
األداء المدرسي، أداء التالميـذ، أداء المعلـم، أداء         ( مهارات تقييم األداء     •

 ...). مجلس األمناءالقيادات اإلدارية، أداء أعضاء
 .مهارات تيسير عمل المجموعات البؤرية •
 .مهارات قيادة مجموعات المناقشة وورشة عمل المستقبل •
 .مهارات المقابالت الشخصية والمالحظة •
االسـتبانة، بطاقـات    ( مهارات استخدام أدوات جمع المعلومات والبيانات        •

 ...).المالحظة، قوائم الرصد، التسجيالت المسموعة والمرئية
 . مهارات تحليل الوثائق والتقارير •
 .مهارات تحليل االتجاهات واآلراء ووجهات النظر •
 .مهارات المعالجة الكمية والتحليل الكيفي للمعلومات والبيانات واستخالص الدالالت •
 .مهارات التوثيق وإدارة المعلومات •
 .مهارات إعداد التقارير •

 
 ؟ فى دراسة التقييم الذاتىفرق العملكيف تتعرف على مدى نجاحك في تشكيل  -٤ 

يمكن التعرف على مدى النجاح فى تشكيل فرق العمل فى ضوء استيفاء             
 :التالى) ٥(المؤشرات الموضحة بالجدول رقم 

 ) ٥(جدول رقم 
 قائمة مؤشرات النجاح فى تشكيل فرق العمل فى دراسة التقييم الذاتى

 المؤشرات م درجة توافرها
 غيرةص متوسطة كبيرة

    . تلبية رغبات األفراد في اختيار فرق العمل التي يفضلون االنضمام إليها ١
مراعاة المواءمة المطلوبة بين طبيعة مجاالت العمل المدرسـي          ٢

 .وقدرات األفراد ومهاراتهم
   

    .تمثيل جميع فئات المجتمع المدرسي في فرق العمل المختلفة ٣
    .ين أفراد كل فريقتحقيق التجانس والتفاهم ب ٤
تحقيق إجماع بين أفراد الفريق على الشخص الـذي سـيتولى            ٥

 .مسئولية قيادتهم
   

تحديد مهام الفريق والتأكد من فهـم جميـع أفـراده لطبيعـة              ٦
 .مسئولياتهم والدور المتوقع منهم جميعاً

   

    .تهيئة أفراد الفريق للعمل الجماعي ٧
يق وتدريبهم على المهارات التي تمكـنهم       بناء قدرات أفراد الفر    ٨

 .من القيام بالمهام المسندة إليهم
   



 

 ٣٣

 االتفاق على نوعية المعلومات الالزمة وأساليب الحصول عليها: الخطوة الرابعة
   نوعية المعلومات الالزمة-١

 :تتطلب دراسة التقييم الذاتي للمدرسة جمع نوعين من المعلومات هما
 

ة -)أ ات آمي ة  :معلوم داد الطلب ة آأع ة والرقمي ات الكمي ي البيان ل ف وتتمث
ين  دریس واإلداری ة الت اء هيئ داد أعض ة، أع ارات المختلف ي االختب اتهم ف ودرج

ك    ر ذل ة وغي زة المختلف داد األجه ى  . والموظفين اآلخرین، أع ویمكن الحصول عل
د      وائم الرص ق ق ن طری ذا ع مية، آ ائق الرس اءات والوث ن اإلحص ات م ذه البيان ه

تم الحصول               . والمسوح واالستبيانات  ي ی ة الت وهناك نوع آخر من المعلومات الكمي
ائمون                  دها الق ي ُیع وائم الرصد الت تبيانات وق عليها عن طریق تحليل المسوح واالس
بعملية جمع المعلومات، آما یمكن أن تصنف ضمن هذا النوع من المعلومات أیضًا       

ي اال    ذ ف ة ألداء التالمي ات الكمي ين   المعالج ة، وأداءات المعلم ارات المختلف ختب
 .واإلداریين، وغيرهم من الممارسين التربویين

 
ل               :معلومات آيفية  -)ب ا من تحلي تم الوصول إليه وهي بيانات وصفية ی

دات    ر والمعتق ات النظ ات واآلراء ووجه التها، اإلدراآ ة ورس ة المدرس رؤی
ؤ       ي والم ع المدرس راد المجتم ين أف ائدة ب ات الس ا  واالتجاه ي عملياته ثرین ف

اليب               . والمتأثرین بها  وع من المعلومات من خالل أس ذا الن ى ه تم الحصول عل وی
ذهني         ات والعصف ال تماع والمناقش ات االس ة وجلس ابالت والمالحظ دة آالمق ع

ى  . والمجموعات البؤریة وورش عمل المستقبل وما شابه ذلك    آما یتم الحصول عل
 .ليل وتفسير المعلومات الكميةهذا النوع من المعلومات من خالل تح

 
 

 
 
 
 
 

 ملحوظة هامة
من المهم مالحظة أن آال النوعين من المعلومات ضروري لدراسة التقييم

عد آل نوع منهما في تفسير النوع اآلخر، آما أنالذاتي للمدرسة حيث يسا
االستعانة بكال النوعين يساعد في تحقيق االتساق بين هذه المعلومات وتلك،
ومن ثم توفير الصدق والموضوعية والشمولية، فتتحقق بالتبعية الدقة

 .المطلوبة لتحقيق أهداف الدراسة



 

 ٣٤

  أساليب جمع المعلومات في دراسة التقييم الذاتي-٢
 هناك العديد من أساليب جمع المعلومات والبيانات عن واقع األداء المدرسي فـي             

 :مجاالته المختلفة، لعل أبرزها ما يلي
  . أسلوب المقابالت 
  .االستبيانات  
  .أسلوب المالحظة 
   .وائم الرصدالمسوح وق 
  .)البؤرية(المجموعات المستهدفة  
  . عمل المستقبل ورش 
 .جلسات المناقشة واالستماع 
 .مراجعة وتحليل الوثائق الرسمية 
 .تحليل مشكالت العمل واألداء 

 
التالى نوعية المعلومات المطلوبة لدراسة التقييم الذاتى للمدرسة ) ٣(ويوضح شكل 

 .وأساليب الحصول عليها



    

 ٣٥

 
 .تسجيالت •
 .مقابالت شخصية •
 .استبيانات •
 .قوائم رصد •
 .وثائق •
 .تقارير •
 .مناقشات •
. المستقبلورش عمل •
 .مجموعات بؤرية •
 .مالحظات •
 .مقاييس •
• ....... 

 آراء ووجهات نظر

 حقائق

 بيانات

 االتجاهات السائدة

معلومات ديموجرافية،المباني ،المعدات،
المعامل، المكتبات، التجهيزات، األعباء،

 ...الدرجات، الجداول،

الفرص، أوجه القوة، نقاط الضعف، 
 ...معوقات، مقترحات التطويرالتحديات، ال

 : معلومات تساعد في
 ).الحاضر(وصف وتحليل الواقع  -
 ).المستقبل(بلورة تصورات وسيناريوهات بديلة  -
وب - ع المرغ ول للوض ة الوص د لكيفي تحدي

 ).االستراتجيات(
 . بيان للفرص والتحديات والمعوقات -

 )٣(شكل
 م الذاتى للمدرسة وأساليب الحصول عليهانوعية المعلومات المطلوبة لدراسة التقيي



 

 ٣٦

أمثلة لنوعية المعلومات المطلوبة لدراسة التقييم الذاتي للمدرسـة وكيفيـة            -٣
 :الحصول عليها

التالي يوضح لك نماذج لبعض أنواع المعلومات المطلوبـة للتقيـيم الـذاتي       ) ٦(رقم  الجدول   
 :للمدرسة ومصادرها وكيفية الحصول عليها

 ) ٦(جدول رقم 

 قييم الذاتى للمدرسة ومصادرها وكيفية الحصول عليهانماذج لبعض أنواع المعلومات المطلوبة للت
 األداة المناسبة/ األسلوب مصادر الحصول عليها المعلومات المطلوبة حول

 .مناقشات • .اإلدارة •
 .مقابالت •
 .التحليل الكمي للدرجات •
 .التحليل الكيفي لالختبارات •

 .مناقشات • مجلس األمناء •
 .مقابالت •
 .استبيانات •

 .مقابالت • .المعلمون •
 .استبيانات •
 .مجموعات بؤرية •
 .مناقشات •

 .مقابالت • .أولياء األمور •
 .استبيانات •
 .مناقشات •
 .ورش عمل المستقبل •

المؤشرات الدالـة علـى المسـتوى       
 .التحصيلي للتالميذ

 

 .المالحظة • .التالميذ •
 .االختبارات •
 .مناقشات •
 .مقابالت •

 .مقابالت • .إدارة المدرسة •
 .مراجعة سجالت الزيارات •
 .تحليل محاضر االجتماعات •
 . مناقشات •

 .مناقشات • مجلس األمناء •
 .مقابالت •
 .استبيانات •

 .مقابالت • .المعلمون •
 .استبيانات •
 .مناقشات •

 .مقابالت • .التالميذ •
 .مناقشات •

المؤشرات الدالة على مدى متابعـة      
 .درسةاآلباء ألبنائهم في الم

 .مقابالت • .أولياء األمور •
 .استبيانات •
 .مناقشات •



 

 ٣٧

 ) ٦(ول رقم تابع جد

 نماذج لبعض أنواع المعلومات المطلوبة للتقييم الذاتى للمدرسة ومصادرها وكيفية الحصول عليها
 األداة المناسبة/ األسلوب مصادر الحصول عليها المعلومات المطلوبة حول

 .مقابالت • .التالميذ •
 .استبيانات •
 .مناقشات •
 .جلسات االستماع •

 .مقابالت • .إدارة المدرسة •
 .تحليل تقارير المتابعة •
 .مناقشات •

 .مناقشات • مجلس األمناء •
 .مقابالت •
 .استبيانات •

 .مقابالت • .الموجهون •
 .تقارير المتابعة •
 .مناقشات •

 .المالحظة • .المعلمون •
تحليل دفاتر إعداد الـدروس      •

 ).دفاتر التحضير(
 .مقاييس األداء •
. ت العمل واألداءتحليل مشكال •

المؤشرات الدالة علـى الممارسـات      
 .التعليمية للمعلمين

 .مقابالت • .أولياء األمور •
 .استبيانات •

 .اإلدارة •
 
 

 .مقابالت •
 .تحليل وثيقة الرؤية والرسالة •
 .مناقشات •

 .مناقشات • مجلس األمناء •
 .مقابالت •
 .استبيانات •

 .مقابالت • .المعلمون •
 .مناقشات •
 .استبيانات •

أعضاء مجلس  •
 .األمناء

 تحليل محاضر االجتماعات •
 .استبيانات •
 .مقابالت •
 .مجموعات بؤرية •

المؤشرات الدالة على رؤية ورسـالة      
 .المدرسة

  

 .أولياء األمور •
ــر  • ــل محاض تحلي

 االجتماعات
 .استبيانات •

 .مقابالت •
 .مجموعات بؤرية •

 وهكذا يمكن جمع المعلومات من أكثر من مصدر وبأكثر من أسلوب وبوسائل متعددة



 

 ٣٨

 المعلومات المطلوبةتنفيذ الخطة والحصول على : الخطوة الخامسة
  الحصول على المعلومات المطلوبة-١

تبدأ عملية التنفيذ بالتوجه مباشرة لجمع المعلومات والبيانات المطلوبة، ونقـدم            
هنا بعض المالحظات التي يجب أخذها بعين االعتبار لدى القيـام بهـذه العمليـة           

لفعالـة  على معلومات تتسم بالدقة، كـذا ضـمان المشـاركة ا    لضمان الحصول
واالندماج الحقيقي من قبل جميع أفراد مجتمع المدرسة في هذه العمليـة، ومـن              
البديهي فإن ذلك يتوقف على المهارات القيادية لمدير المدرسة وأعضاء فريق قيادة 

 :الدراسة، ولعل أبرز هذه المالحظات تتمثل فيما يلي
عـددة  من المفضل االعتماد على أكثر من أسلوب واسـتخدام أدوات مت           •

 فمن المعروف أن استخدام أكثر من أسـلوب         ،للحصول على المعلومات  
واالعتماد على أكثر من تقنية لجمع المعلومات يساعد على تحقيق درجة           
عالية من االتساق والموضوعية فيما يتم الحصول عليه من معلومـات،           

 .ويساعد ذلك على جمع أنواع متعددة
ر مدخالً أساسياً لضمان فعاليـة      إن تبسيط أساليب جمع المعلومات يعتب      •

 ذلك أنه كلما كانت األساليب واألدوات المستخدمة بسيطة وسهلة    ،العملية
االستخدام وال تتطلب الكثير من الوقت أو بذل مزيد من الجهـد، كلمـا              

 . ساعد ذلك على أن يأتي استخدامها بمعلومات أكثر دقة
مدرسة وبينها وبـين    إقامة نظام مفتوح لالتصال الفعال داخل مجتمع ال        •

 ومن المعروف أن مثل هذا النظام هو الذي يعتمد          ،المعنيين في محيطها  
على تعدد القنوات، وييسر تبادل الرأي ويتيح تدفق المعلومات وحريـة           
تداولها، وهنا فإن التكنولوجيا الحديثة سوف تلعب دوراً بارزاً في تشييد           

 . هذا النظام الفعال لالتصال
 باعتبار ذلك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق صـدق         ،سريةضمان وتأكيد ال   •

المعلومات التي يتم الحصول عليها، وبالرغم من أن هذا المبدأ صـعب            
 إال أن تحقيقـه     ،التحقق خاصة مع متطلبات إقامة نظام مفتوح لالتصال       

أمراً ممكناً من خالل االعتماد على التقنيات الحديثة كالحاسب اآللي الذي        
علومات وتدفقها ويوفر الشفافية دون ضرورة للكشف عن        يتيح تداول الم  

 .صاحب الرأي أو طارح الفكرة
 كمطلـب أساسـي لتحقيـق السـرعة         ،ابتكار إجراءات تتسم بالمرونة    •

، )خاصة المعلومات الكيفية  (والشمول في انجاز عملية جمع المعلومات       



 

 ٣٩

تخدام فإن األمر يتطلب ابتكار إجراءات تتسم بالمرونة في هذا العمل كاس          
خاصة مـع بعـض     ... التسجيالت الصوتية والمرئية والتليفون وسواها    

األفراد الذين يفضلون اإلدالء بآرائهم لفظياً بدالً مـن االعتمـاد علـى             
 .التقارير المكتوبة

 : وباإلضافة إلى ما سبق يجب مراعاة ما يلي •
جمع الحقائق واآلراء ووجهات النظر المختلفة والتي قـد تكـون            

 .ن األفراد والمعنيين داخل المدرسة وخارجهامتباينة م
 .طرح األسئلة على األفراد وجمع إجاباتها 
 .البحث لدى  األفراد عن حلول للمشكالت التي يطرحونها 
دفع األفراد لتوليد أفكار جديدة وطرح آراء جريئة حول رؤيـتهم            

 . لواقع المدرسة وتصوراتهم للرؤية المستقبلية لتطويرها
...) المدير والوكالء والمعلمـون األول    ( المدرسة  انغماس إدارة    

 .في المناقشات الجادة والمفتوحة مع الزائرين
التخطيط والترتيب لمالحظة ومتابعة توظيف التكنولوجيا بفاعليـة         

 .في مرحلة التنفيذ
 

  متابعة األداء في خطة جمع المعلومات -٢
ن مـع   ال شك في أن حرص مدير المدرسة بشخصه ومن خالل التعـاو           

فريق قيادة الدراسة على متابعة األداء في خطة جمع المعلومات أوالً بـأول،             
وتذليل العقبات وحل المشكالت التي تعترض عمليات التنفيذ، يعتبر أمراً على           

 .جانب كبير من األهمية
      وفي هذا الصدد فقد يكون من المهم التأكيد على أنه من األهمية بمكـان أن               

رسة على عقد اجتماعات دورية إما مع أعضاء فريـق قيـادة            يحرص مدير المد  
 :الدراسة أو موسعة مع فرق العمل بكامل أعضائها بهدف التأكد من

 .أن العمل في الدراسة يسير وفقاً للخطة المرسومة ووفقاً لإلطار الزمني المحدد 
 :أن المعلومات والبيانات التي تجمعها فرق العمل المختلفة 
 . العمل المدرسيتغطي كافة جوانب •
 .كافية لتقديم صورة واقعية وحقيقية عن الوضع الحالي للمدرسة •
 .تم الحصول عليها من مصادرها األولية •



 

 ٤٠

تتسم بالوظيفية من حيث قدرتها على المساعدة في تقديم وصف حقيقـي             •
 .عن واقع المدرسة

 

 معالجة وتحليل المعلومات واستخالص الدالالت: الخطوة السادسة
ر هذه الخطوة على جانب كبير من األهمية نظراً ألنها تمثـل محصـلة                   تعتب

نهائية لجهود جميع فرق العمل، فضالً عن أن نتيجتها النهائية تساعد فـي رسـم               
 .وبلورة صورة متكاملة للوضع الراهن للمدرسة في مجاالت العمل المختلفة

 
ي للمدرسة في هذه          ومن ثم فلكي تأتي الصورة التي يتم رسمها للوضع الحال         

الخطوة معبرة عن الواقع الفعلي، فمن المهم أخذ المالحظات التالية في االعتبـار             
 :في عمليات معالجة وتحليل المعلومات، ومن ثم إعداد التقرير النهائي للدراسة

 .المعالجة الكمية والتحليل الكيفي للمعلومات .١
ـ       مشاركة ةضرور .٢ ب الفريـق    جميع أعضاء المجتمع المدرسي، إلى جان

من عملية معالجة وتحليـل     المستخلصة   الدالالت   مناقشةالمتخصص في   
 .     المعلومات

من المهم أن توجه عملية معالجة وتحليل المعلومات لرسم صورة للوضع            .٣
الحالي للمدرسة في مجاالت العمل المدرسي المختلفة، مقارناً بوضـعها          

مدرسة والوصول بها    النجاح في تنفيذ خطة تطوير ال      ةالمرغوب في حال  
 . إلى مستوى المعايير القومية للتعليم في مجاالتها المختلفة أيضاً

ال ينبغي أن يسيطر على القائمين بعملية معالجة المعلومـات وتحليلهـا             .٤
هاجس السعي إلثبات أن المدرسة تحقق متطلبات المعايير وتتطابق معها،  

 هذه المعايير؟ ومن    بل إن الهدف األساسي يتمثل في معرفة أين نحن من         
ثم تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى نوعية األداء الذي يرتقي بالعمل           

 .المدرسي في جوانبه المختلفة إلى مستوى المعايير
لدى القيام باستخالص الدالالت من خالل معالجة وتحليل المعلومات البد           .٥

 :من مراعاة حرفية المعايير وروحها في ذات الوقت
 

 ،كيفية مراعاة حرفية المعايير لدى القيام بعملية التقويم الذاتي        فبالنسبة ل  •
يالحظ أنه يجب اختبار مدى تحقق كل معيار على حدة وبمعزل عـن             
غيره من المعايير ومن ثم فإن االهتمام هنا يكون منصباً علـى جمـع              

 . المؤشرات المرتبطة بهذا المعيار بمفرده



 

 ٤١

 أنه يجب التعامل مع المعـايير       وبالنسبة لمراعاة روح المعايير فيالحظ     •
مجتمعة كحزمة متكاملة باعتبارها تؤسس إطار عمل يتم في ضـوئه            

 :إصدار قرار حول
 ما الوضع الذى يجب أن تكون عليه المدرسة في إطار سعيها            -

 للوفاء بمتطلبات الجودة الشاملة كما تعبر عنها المعايير؟
 جوانب العمل   تساق النوعي بين كافة   إل كيفية تحقيق نوع من ا     -

 المدرسي لتحقق الهدف السابق؟ 
إن مراعاة روح المعايير دون التمسك فقط بحرفيتها هـو الـذي يسـمح              . ٦

بوجود نوع من التنوع واالختالف والتمايز بين المدارس المختلفة، ومن ثـم            
يمكن القول بأنه أمر على جانب كبير من األهمية، كونه يترجم علـى أرض              

ح التعليمي المتمركز على المدرسـة، ويحقـق تفردهـا،          الواقع مبدأ اإلصال  
وغني عن البيان القول بـأن هـذا        . ويجعلها الوحدة األساسية للفعل التعليمي    

ليس هناك طريق واحـد هـو الصـحيح         " األمر يؤكد المقولة المعروفة بأنه      
 .للوصول إلى الهدف الواحد

 

 إعداد التقرير النهائي للدراسة: الخطوة السابعة 
ية البد من اإلشارة إلى أنه ليس هناك شكل محدد للتقرير النهائي لمثل هـذا               بدا

 -:العمل لكن يقترح أن يأخذ هذا التقرير الشكل التالي
 )  مختصرة(مقدمة  -١

 :تتناول المحاور التالية
 .أهمية العمل وأهدافه •
 .منهجية العمل وأدواته •
 الذاتي ونوعية   جوانب العمل المدرسي التي تم إخضاعها لعملية التقييم        •

مـن المهـم تبريـر      ( المعلومات التي تم التركيز عليها في كل جانب         
أسباب اختيار جوانب معينة من العمل المدرسي دون غيرها، وأسباب          

 ).التركيز على نوعية معينة من المعلومات دون األخرى
 .خطوات العمل وإجراءاته التنفيذية •
  نتائج الدراسة -٢

 -:حينبغي أن تتركز حول توضي
رؤية إجمالية حول مدى التوافق بين األداء المدرسي في الوضـع الحـالي              •

 .  ومعايير المدرسة الفعالة كما تحددها المعايير القومية للتعليم



 

 ٤٢

ع   • ي الوض ة ف ذ المدرس يلي لتالمي توى التحص ي للمس ي والكيف ف الكم الوص
ار م  ي إط ه ف ع أن یصلوا إلي توى التحصيلي المتوق ًا للمس الي، قياس ة الح رجعي

 . المعایير القومية في مجال نواتج التعلم المختلفة
ًا       • راهن، قياس ع ال ي الوض ا ف ة أدواره ة إدارة المدرس ة ممارس وصف لكيفي

ال اإلدارة          ي مج ة ف ایير القومي ة المع ار مرجعي ي إط ة ف ا المتوقع ألدواره
 . المتميزة على المستوى التنفيذي

ة ألدواره  • ي المدرس ة معلم ة ممارس ًا وصف لكيفي راهن، قياس ي الوضع ال م ف
 . ألدوارهم المتوقعة في إطار مرجعية المعایير القومية في مجال المعلم

راد المجتمع                  • اء وأف اء األمور وأعضاء مجلس األمن وصف لكيفية ممارسة أولي
م       ًا ألدواره راهن، قياس ع ال ي الوض ي ف ل المدرس ي العم م ف ي ألدواره المحل

 .ير القومية في مجال المشارآة المجتمعيةالمتوقعة في إطار مرجعية المعای
اط الضعف         • رز نق وة وأب اط الق رز نق د واضح ألب والفرص المتاحة في     تحدی

 . األداء المدرسي في الوضع الراهن
 .التهدیدات والمعوقات الداخلية والخارجية التي تواجه المدرسة في الوضع الراهن •
 *-:حافظة المالحق -٣

 -: التقریر النهائي وتشتمل على ما یليمستقلة عن) ملفات(تقدم في ملف 
 .قائمة بفرق العمل في اللجان المختلفة 
 .أدوات جمع المعلومات والبيانات 
 .جداول تحليل وعرض البيانات والمعلومات 
اد   م االعتم ي ت ة الت ادر العلمي المراجع والمص ة ب قائم

 . عليها في إنجاز هذه الدراسة
داد       ة إع اء لجن رى أعض رى ی ق أخ ة مالح ر أی  التقری

 .النهائي ضرورة لتضمينها الحافظة
 
 
 

                                                 
 توثيق المعلومات وتخزینها): ١(انظر الملحق رقم * 

 ملحوظة هامة
ال يكتسب التقرير النهائي شرعيته إال بعد عرضه لمناقشات مستفيضة يشارك فيها مجتمع
المدرسة وجميع المعنيين من المؤثرين في صنع قراراتها والمتأثرين بها والمستفيدين من

ملين معها، معلمين وتالميذ وأولياء أمور وأعضاء مجلسالخدمات التي تقدمها وآافة المتعا
 ...أمناء وأفراد مجتمعها المحلي



 

 ٤٣

 المرحلة الثالثة 
 تحديد أولويات التطوير المدرسي

 
  طبيعة هذه المرحلة وأهميتها

تعتبر هذه المرحلة بمثابة حلقة مفصلية في دورة التطوير المدرسي، فهي           
 - للمدرسة  مرحلة التقييم الذاتي   -تعتمد على نتائج المرحلة الثانية في هذه الدورة         

 مـن  - بناء الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة–من ناحية، وتمهد للمرحلة الرابعة     
ناحية ثانية، ومن ثم فالبد من إعطائها االهتمام الذي تستحقه كونها تستهدف دمج             
جميع أفراد المجتمع المدرسي في عمليات صنع واتخاذ القرار المناسـب حـول             

 .عليها جهود التطويرتحديد األولويات التي سوف تركز 
وقد ال نكون في حاجة إلى تكرار القول بأن أولويات التطـوير تختلـف              
وتتباين من مدرسة إلى أخرى، ومن ثم فإنه بقدر نجاح أي مدرسة فـي التحديـد                
 .الدقيق لهذه األولويات، بقدر نجاحها في تركيز جهود أفرادها لصنع تطوير حقيقي

ي مدرسة في هـذه المرحلـة يتوقـف         واألمر الذي الشك فيه أن نجاح أ      
بالدرجة األولى على مدى قدرة مديرها، بالتعاون مع فريق قيادة التطـوير فيهـا،              
على ترسيخ ثقافة العمل الفريقي، وتأكيد مبادئ الديمقراطية فـي إرسـاء قواعـد         
راسخة إلطالق طاقات جميع أفراد المجتمع المدرسي، وحشد جهود الجميع ودفعها     

 : الواعية في مناقشة نتائج دراسة التقييم الذاتي بهدفنحو المشاركة
 في مجـاالت العمـل       وتحديد االحتياجات  القراءة الواعية لفجوات األداء    •

 .المدرسي المختلفة
التشخيص األمين لألسباب الحقيقية وراء نقاط الضعف التي يعاني منهـا            •

كل مجال من مجاالت العمل تلك وترتيب هذه النقاط من حيـث درجـة              
 .تأثيرها السلبي على تعليم التالميذ وتعلمهم

ر في األساليب المناسبة للتغلب على نقاط الضعف والتخلص منهـا           يالتفك •
 .في إطار جهودهم الرامية لتطوير مدرستهم

حصر نقاط القوة في كل مجال من مجاالت العمل المدرسي، وترتيبها من             •
والسـعي  ،  لمهـم حيث درجة تأثيرها اإليجابي في تعلـيم التالميـذ وتع         

 .   لتعظيمها



 

 ٤٤

   خطوات تحديد األولويات
ى                      ي یجب عل ًا لمجموعة من الخطوات الت ات التطویر وفق د أولوی یتم تحدی

 :مدیر المدرسة بالتعاون مع فریق قيادة التطویر القيام بها وهي على النحو التالي
 .تشكيل مجموعات بؤریة لتحدید األولویات .١
 .أثيرًا سلبيًا في فرص تعليم التالميذ وتعلمهمتحدید فجوات األداء األشد ت .٢
 .مناقشة أسباب نقاط الضعف األشد تأثيرًا في التحصيل التعليمي للتالميذ .٣
 .اتخاذ القرار المناسب بأولویات التطویر .٤

 التالي یوضح تتابع هذه الخطوات، ثم نتبعه بشرح تفصيلي ) ٤(            والشكل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكيل مجموعات بؤرية: ىالخطوة األول
 :  وذلك على النحو التالي

 .دعوة جميع أفراد المجتمع المدرسي الجتماع موسع •
ل صغيرة   • ى مجموعات عم يم إل لوب للتقس أي أس ارآين ب يم المش ن ( تقس م

 ). فردًا لكل مجموعة١٥-١٠

 )٤(شكل 

 تتابع خطوات تحديد أولويات التطوير المدرسى

تشكيل مجموعات -١
 بؤرية

 تحديد فجوات األشد تأثيرًا -٢
 سلبيًا على فرص تعليم التالميذ

مناقشة أسباب نقاط -٣
األشد تأثيرًا الضعف في األداء 

 سلبيًا في تعليم التالميذ

اتخاذ القرار المناسب -٤
 بأولويات التطوير

 االنتقال للمرحلة الرابعة
تصميم الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة 

 متابعة
 

 متابعة

 العمليةقيادة



 

 ٤٥

 .إعالن أسماء أعضاء كل مجموعة بؤرية •
 . للمجموعةتوجيه أعضاء كل مجموعة الختيار أحدهم كميسر •
 .عقد اجتماع مع ميسري المجموعات المختلفة لالتفاق على آلية العمل وأهدافه •
 بـين   ∗توزيع مجاالت العمل المدرسي التي تناولتها عملية التقييم الـذاتي          •

 .  المجموعات بحيث تتخصص كل مجموعة في التعامل مع مجال واحد
 

  في فرص تعليم التالميذ وتعلمهمبالسلب تحديد فجوات األداء األشد تأثيراً: الخطوة الثانية
 :اإلجراءات التاليةميسرها فى قيادة بمجموعة بؤرية وتتحدد كل 

 .المراجعة الشاملة للتقرير النهائي لدراسة التقييم الذاتي للمدرسة •
فتح مناقشة موسعة بين جميع أفراد المجموعة حول طبيعة فجوات األداء            •

 في الفجـوة الموجـودة بـين األداء         في مجال العمل المحدد، وهي تتمثل     
المدرسي، كما تكشف عنها دراسة التقييم الذاتي في هذا المجـال، وبـين             

 .مؤشرات المعايير القومية للتعليم الخاصة بذات المجال
 لترتيب فجوات األداء ترتيباً     كل فرد من أفراد المجموعة على حدة      دعوة   •

 :تنازلياً وذلك في ضوء المعيارين التاليين
 .تباطها المباشر بتعليم تالميذ المدرسةار -
 .شدة تأثيرها في المستوى التحصيلي للتالميذ -

 الستخالص قائمة موحدة للترتيب     بين جميع أفراد المجموعة   فتح مناقشة    •
التنازلي لفجوات األداء في مجال العمل الذي تخصصت فيه المجموعـة           

 .جراء السابقمن بين القوائم التي توصل إليها أفراد المجموعة في اإل
 الختيار ثـالث فقـط مـن        كل فرد من أفراد المجموعة على حدة      دعوة   •

فجوات األداء من بين تلك التي تم التوصل إليها في القائمـة الموحـدة،              
 .ويكون ذلك في ضوء نفس المعيارين السابقين

لالتفاق على ثالث فقط من فجـوات األداء         جميع أفراد المجموعة   توجيه •
 . توصل إليها أفراد المجموعة في اإلجراء السابقمن بين تلك التي

                                                 
كما سبق أن ذكرنا، لدى الحديث عن مرحلة التقييم الذاتي، ليس هناك تقسيم محدد لهذه المجـاالت، فمـن الممكـن                      ∗

 مجال المدرسة الفعالة، مجال المعلم، مجال اإلدارة،        استخدام نفس التقسيم المتبع في إعداد وثيقة المعايير القومية، وهو         
مجال المشاركة المجتمعية، مجال المنهج ونواتج التعلم، ويمكن كذلك استخدام التقسيم الموضح في دراسة التقييم الذاتي                

مجـال  مجال الرؤية والرسالة، مجال إنجازات التالميذ ومستوياتهم التحصيلية، مجال أعضاء هيئـة التـدريس،      : وهو
 .، كما يمكن استخدام أي تقسيم آخر يقترحه أفراد مجتمع المدرسة......المبنى المدرسي والتجهيزات المدرسية



 

 ٤٦

ار    • ة الختي راد المجموع ع أف ادة جمي دة قي وة واح وات األداء  فج ين فج ن ب  م
ك                  ابق، ویكون ذل ي اإلجراء الس ا ف راع    الثالث التي تم االتفاق عليه عن االقت

 .تأثيرًا سلبيًا في المستوى التحصيلي للتالميذ شداأل لتصبح هي الكتابي
 
 
 
 
 

 
 

  *مناقشة وتفسير األسباب وراء فجوات األداء: الخطوة الثالثة
و    ا نح ه وتوجيهه راد مجموعت ادة أف ة قي ة بؤری ل مجموع ر آ ى ميس عل

 :اإلجراءات التالية
داد      • ذهني إلع ي   قائمة موحدة  استخدام إستراتيجية العصف ال  باألسباب الت

ا مجموعت تقرت عليه ي اس وة األداء الت ود فج ون وراء وج د تك ي ق ه ف
 .الخطوة السابقة

 :  إلعداد قائمتينآل فرد من أفراد المجموعة على حدةدعوة  •
ة      - ة بقائم دد والمرتبط ال المح ي المج اط ضعف األداء ف ب نق ى لترتي األول

ك في ضوء شدة                     ابق، وذل ا في اإلجراء الس اق عليه م االتف األسباب التي ت
 .تالميذ المدرسةالتأثير السلبي لنقاط الضعف المختلفة في تعليم وتعلم 

وة في األداء في ذات المجال          - اط الق ك في ضوء    ∗والثانية لترتيب نق  وذل
 . تأثيرها اإلیجابي في تعليم تالميذ المدرسة وتعلمهم

ه   • ا توجي وة   المجموعة بكامل أفراده اط الق دة لترتيب نق ة واح   الستخالص قائم
 .اقشةوأخرى لترتيب نقاط الضعف في مجال العمل المدرسي موضوع المن

ه  • دة   توجي ى ح ة عل راد المجموع ن أف رد م ل ف اط الضعف  آ ار نق  الختي
اط          ين نق ن ب م، م ذ وتعلمه يم التالمي ى تعل لبيًا عل أثيرًا س د ت ع األش األرب

 .الضعف في القائمة التي تم استخالصها في اإلجراء السابق

                                                 
 نقاط الضعف األشد تأثيرًا في التحصيل التعليمي لتالميذ المدرسة* 
ع المدرسي إذ أن ت                       ∗ راد المجتم دى أف وة هو ترسيخ الشعور االیجابي  ل اط الق ى     الهدف من مناقشة نق ام عل ز االهتم رآي

 .نقاط الضعف فقط من شأنه اإلیحاء لدیهم بأنهم لم یتمكنوا من القيام بأي شئ بشكل جيد وهو ما قد یصيبهم باإلحباط

 مالحظات هامة
بانتهاء هذه الخطوة يكون قد تم تحديد أبرز فجوات األداء في مجاالت •

 المدرسي المختلفة، وذلك من خالل ضم ما توصلت إليهالعمل
المجموعات البؤرية المختلفة في قائمة واحدة، وتكون هذه الفجوات

 .هي األشد تأثيرًا سلبيًا في المستوى التحصيلي لتالميذ المدرسة
 . يستهدف التطوير المدرسي في أحد أبعاده تجاوز هذه الفجوات •



 

 ٤٧

ع األشد       المجموعة بكامل أفرادها  توجيه   • اط الضعف األرب اق حول نق   لالتف
م في مجال العمل المدرسي                   تأثي ذ المدرسة وتعلمه يم تالمي رًا سلبيًا على تعل

 .موضوع المناقشة
ه  • دة      توجي ى ح ة عل راد المجموع ن أف رد م ل ف ق   آ ن طری ویت ع ، للتص

م    ي ت ع الت اط األرب ين النق ن ب ط م اط فق الث نق ار ث ابي، الختي راع الكت االقت
 .االتفاق عليها في اإلجراء السابق

اط ال  • بح نق ا تص راد   هن ة أف ى رأي أغلبي ى عل ي تحظ ثالث الت عف ال ض
يم                     أثيرًا سلبيًا في تعل المجموعة من خالل التصويت السابق، هي األشد ت
ذه          دد له ي المح ل المدرس ال العم ي مج م، ف ة وتعلمه ذ المدرس تالمي
ي   ات ف ة األولوي ل رأس قائم ي يجب أن تحت م فهي الت ة، ومن ث المجموع

 .  ذات المجالجهود المدرسة لتطوير األداء في
 
 
 
 
 
 
 

 اتخاذ القرار المناسب بأولويات التطوير في المدرسة: الخطوة الرابعة
ام           ویر، القي ادة التط ق قي راد فری ع أف اون م ة بالتع دیر المدرس ى م عل

 :باإلجراءات التالية
ا األداء المدرسي، مصنفة في                     • اني منه ي یع اط الضعف الت اإلعالن عن نق

ة،  ل المختلف االت العم لوب،  مج ن أس أآثر م ذا اإلعالن ب ون ه ى أن یك عل
اط      ي بنق ع المدرس راد المجتم ع أف ف جمي مان تعری ددة، لض ائل متع وبوس

 .الضعف في آافة مجاالت العمل المدرسي
 :الدعوة الجتماع موسع لجميع أفراد المجتمع المدرسي، یتم فيه •

اط      -١ ى نق ا التوصل إل ن خالله م م ي ت ة الت ات المختلف توضيح اآللي
 .ف في األداء المدرسي في مجاالت العمل المختلفةالضع

ة    -٢ ارآين لمناقش ع المش ام جمي ة أم بة والكافي رص المناس ة الف إتاح
 .نقاط الضعف الخاصة بكل مجال على حدة

 مالحظات هامة
لخطوة يكون قد تم تحديد أبرز ثالث نقاط ضعف في األداء في مجاالتبانتهاء هذه ا •

العمل المدرسي المختلفة، وذلك من خالل ضم ما توصلت إليه المجموعات البؤرية
المختلفة في قائمة واحدة، وتكون نقاط الضعف هذه هي األشد تأثيرًا سلبيًا في

 .المستوى التحصيلي لتالميذ المدرسة
 .  المدرسي في أحد أبعاده التخلص من نقاط الضعف هذهيستهدف التطوير  •



 

 ٤٨

نقطتي ضعف فقط من بين نقاط      قيادة الجميع لالتفاق على تحديد       -٣
 الخاصة بكل مجال، وذلك وفقاً لشـدة تأثيرهـا          الضعف الثالث 

 .ي على تعليم تالميذ المدرسة وتعلمهمالسلب
اإلعالن في مكان واضح داخل قاعة االجتماع عن نقاط الضعف           -٤

التي تم تحديدها في اإلجراء السابق، مصنفة في مجاالت العمـل   
 .المدرسي المختلفة

دعوة كل فرد من المشاركين في االجتماع باختيار نقطة واحـدة            -٥
ريـق التصـويت    من نقاط الضعف في كل مجال، وذلك عن ط        

 .باالقتراع الكتابي
هنا تصبح نقاط الضعف التي تحظى برأي أغلبية المشاركين مـن            -٦

خالل التصويت السابق هي األشد تأثيراً سلبياً في تعلـيم تالميـذ            
المدرسة وتعلمهم، في مجاالت العمل المدرسي المختلفة، ومن ثـم          

 . فهي التي تمثل أولويات التطوير المدرسي
درسة عقد اجتماع لمجلس إدارة المدرسة إلقرار مـا تـم           على مدير الم   •

التوصل إليه في اإلجراء السابق حول أولويات التطوير، واتخاذ القـرار           
 .المناسب في هذا الشأن

 
 : مقياس مؤشرات النجاح في تحديد األولويات

 للتعـرف   التالى) ٧( الموضح فى جدول رقم      يمكنك استخدام هذا المقياس    
 .في تحديد أولويات التطوير في مدرستكعلى مدى نجاحك 

 )٧(جدول رقم 

  مقياس مؤشرات النجاح فى تحديد أولويات التطوير المدرسى
 المؤشرات م درجة توافرها

 صغيرة متوسطة كبيرة
    ).ال مبالغة وال تهوين( المعقولية في تحديد األولويات  ١
ر هذه األولويات   اقتناع أفراد المجتمع المدرسي بتعبي    ( االقتناع   ٢

 ).عن طبيعة ممارساتهم الحالية
   

    . ات المدرسةيتناسب األولويات مع إمكان ٣
    .اندماج جميع أفراد المجتمع المدرسي في تحديد األولويات ٤
وجود إجماع في صنع القرار بأولويات التطـوير مـن قبـل             ٥

 .مجلس إدارة المدرسة
   

    .ت تحقيق المعايير القوميةمالءمة األولويات مع متطلبا ٦



 

 ٤٩

 
  ∗أمثلة ألولويات التطوير المدرسي

 : بعض األمثلة ألولويات التطوير المدرسيالتالى) ٨(يوضح الجدول رقم 
 

 ) ٨(جدول رقم 

 أمثلة ألولويات التطوير المدرسي
 األولويات المجال م

 .عدم وجود رؤية ورسالة للمدرسة •
الت تسرب تالميذ المدرسة عن مثيلتها على مستوى المدارس      ارتفاع معد  •

 .المجاورة، وعن المعدل العام على مستوى الجمهورية
 .قلة استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية •
 . اضطراب التنظيم المدرسي •

المدرسة ١
 الفعالة

 .عدم تحقيق االستثمار األمثل لموارد المدرسة وتجهيزاتها •
 .درات معلمي المدرسة في مجال التخطيط للتعليمضعف ق •
 .ضعف قدرات المعلمين في تخطيط خبرات التعلم النشط •
 .ضعف استفادة معلمي المدرسة من فرص التنمية المهنية التي تقدم لهم •
 .قلة فرص التنمية المهنية التي تقدمها المدرسة للمعلمين •

 المعلم٢

 .م الشامل للتالميذضعف مهارات معلمي المدرسة في التقوي •
 .انخفاض مشاركة معلمي المدرسة في اإلدارة وصنع القرارات •
 .غياب الشفافية في صنع واتخاذ القرارات المدرسية •
 .ضعف مهارات إدارة المدرسة في توفير بيئة إنسانية ميسرة للتواصل •
 .تطويرضعف مهارات إدارة المدرسة في قيادة التغيير وال •

اإلدارة ٣
 المتميزة

. انخفاض فعالية اإلدارة المدرسية في تحقيق مشاركة مجتمعية داعمة للتطوير •
 .ضعف العالقة بين األسرة والمدرسة •
 .انخفاض وعي اآلباء بأهمية مساندتهم لتعليم أبنائهم في المنزل •
 .ضعف مشاركة أولياء األمور في صنع القرارات المدرسية •
 .عزوف المدرسة عن تنفيذ برامج ومشروعات لخدمة مجتمعها المحلي •

المشاركة ٤
 المجتمعية

ات المجتمع المحلي وموارده البشرية يضعف استثمار المدرسة إلمكان •
 .والمادية في تحسين فرص تعليم التالميذ وتعلمهم

 .انخفاض قدرات تالميذ الصف السادس في ممارسة أسلوب حل المشكالت •
 .ميذ الصف الرابع في مهارات التعبير اللغويضعف مستوى تال •
 .ضعف مستوى تالميذ الصف الثاني في مهارات القراءة والكتابة •
 .انخفاض مستوى تالميذ الصف الثالث في ممارسة العمليات الحسابية األساسية •

 المتعلم٥

 .ضعف مستوى تالميذ الصف الخامس في  ممارسة مهارات التفكير الناقد •
                                                 

الحظ أن هذه مجرد أمثلة، ومن ثم فليس من الضروري أن تكون هي أولويات مدرستك، وعليك إتباع الخطـوات                    ∗
 .  السابقة لتحديد أولويات مدرستك



 

 ٥٠

 بعة المرحلة الرا
 تصميم الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة

 

تأتي هذه المرحلة بعد االنتهاء من مرحلة اتخاذ القرارات المناسبة ألولويـات             
التطوير، ويتم في هذه المرحلة بناء خطة إجرائيـة لتنفيـذ التحسـين والتطـوير               
المدرسي لتجاوز فجوات األداء في مجاالت العمل المدرسـي المختلفـة والتـي             

رتها عمليات التقييم الذاتي كما أوضحناها في المرحلة السابقة، ومن ثم فسوف            أظه
 . نسعى في هذا الجزء من هذا الدليل إلى مساعدتك على تصميم هذه الخطة

 المقصود بالخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي وأهدافها    
تعتبر الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي بمثابة وثيقة مكتوبـة تصـف            

تحدد التغييرات التي ستقوم بها المدرسة لالرتقاء بمستوى الممارسات التعليميـة           و
السائدة فيها للوصول بها إلى مستوى المعايير القومية في مجاالتها المختلفة بهدف            

ويمكن النظـر إليهـا     . تحقيق جودة تعليم التالميذ ومن ثم تحسين مستوى تعلمهم        
ضح ألفراد المجتمع المدرسـي، المـدير       كذلك على أنها خارطة الطريق التي تو      

والمعلمين ومجلس األمناء والتالميذ  وأولياء األمـور وغيـرهم مـن المعنيـين              
اآلخرين، اإلجراءات التي يجب عليهم القيام بها لتحقيق جـودة األداء المدرسـي             

 . والوصول إلى التطوير المنشود في ضوء مرجعية المعايير القومية للتعليم
ائية كأداة جيدة إلدارة العمل في التطوير المدرسي تستهدف         والخطة اإلجر 

 :مساعدة أفراد مجتمع المدرسة لتحقيق نوع من اإلجماع فيما بينهم حول
أولويات التطوير في مجاالت العمل المدرسي المختلفة، والتي يجب أن تنصب عليها             

 . مراحل تاليةجهود التطوير في الوقت الراهن، وتلك التي يمكن تأجيل تطويرها إلى
األهداف المنشود تحقيقها في كل مجال من مجاالت العمل المدرسـي فـي              

 .ضوء األولويات التي تم االتفاق عليها
 .مستوى األداء المطلوب الوصول إليه في كل هدف من تلك األهداف 
 .األهداف اإلجرائية المرحلية المنبثقة عن كل هدف عام 
التي يمكن إتباعها لتحقيق ) ف اإلجرائيةأنشطة تحقيق األهدا(االستراتيجيات  

 .كل هدف إجرائي
 .أدلة ومؤشرات النجاح في تحقيق األهداف اإلجرائية المحددة 
 .توزيع األدوار وتحديد المسئوليات في تنفيذ األنشطة واإلجراءات 
 .الوقت الالزم والتوقيت المناسب لتنفيذ كل نشاط 
 .اإلمكانيات الالزمة ومصادر الحصول عليها 
 .توقيتات المتابعة والتقويم المرحلي لألداء في الخطة 

التالي تتابع خطوات تصميم الخطـة اإلجرائيـة للتطـوير           )٥(يوضح الشكل   و 
.الذى يليـه نمـوذج الخطـة اإلجرائيـة لهـذا التطـوير            ) ٩( والجدول رقم    المدرسي



    

 ٥١

 االنتقال إلى دورة تطوير جديدة-١
 تحديد مستوى األداء المتوقع -٢

 ه بنهاية تنفيذ الخطةبلوغ
 تحديد األهداف اإلجرائية -٣

 المرحلية

 تحديد األدوار وتوزيع -٦
 مسئوليات التنفيذ

 تحديد الوقت الالزم -٧
 والتوقيت المناسب للتنفيذ

 تحديد اإلمكانات الالزمة -٨
 ومصادر الحصول عليها

٤-
 تحديد استراتيجيات تحقيق 

ف اإلجرائية
األهدا

 
٥-

 تحديد أدلة ومؤشرات النجاح 
ف المرحلية 

في تحقيق األهدا
 

 االنتقال إلى المرحلة الخامسة
تنفيذ الخطة ومتابعة األداء

 متابعة
 
 
 
 متابعة

 قيادة المهمة

 )٥(شكل 
 تتابع خطوات بناء الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي



    

 ٥٢

 )٩(جدول رقم 
 وير المدرسى نموذج الخطة اإلجرائية للتط

 :المجال
 :فجوة األداء المطلوب تجاوزها

 :الهدف العام المنشود تحقيقه بنهاية هذه الخطة
 :مستوى األداء المتوقع بلوغه بنهاية العمل في تنفيذ الخطة

األهداف اإلجرائية 
 المرحلية

أنشطة تحقيق ( االستراتيجيات 
 ) األهداف اإلجرائية

ت أدلة ومؤشرا مسئولية التنفيذ
 النجاح

الوقت الالزم 
والتوقيت المناسب 

 للتنفيذ

ات الالزمة ياإلمكان
 ومصادرها

      
      
      
      

      

      

      



 

 ٥٣

 خطوات بناء الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي
 تشكيل فرق العمل في بناء الخطة: الخطوة األولى

ل، تعرف بفـرق بنـاء      يحتاج بناء الخطة تشكيل مجموعة من فرق العم        
الخطة، وفي العادة يتم تخصيص فريق عمل لبناء خطة إجرائية لتطوير كـل             
مجال من مجاالت العمل المدرسي، وبذلك يصبح في كل مدرسة مجموعة من 

 بعدد مجاالت العمل التي يتفـق عليهـا أفـراد           –الخطط اإلجرائية الفرعية    
ة الشاملة من مجموع هذه      ومن ثم تتكون الخطة اإلجرائي     -المجتمع المدرسي 
 .  ∗وقد سبق توضيح كيفية تشكيل فرق العمل من قبل.  الخطط الفرعية

 
 الجدول الزمني إلدارة الوقت في بناء الخطة: الخطوة الثانية

     ويتم في هذه الخطوة وضع جدول زمني إلدارة الوقت في بناء الخطـة             
 الخطة إلى مجموعـة     اإلجرائية، حيث يتم تقسيم الوقت المخصص لبناء هذه       

من المراحل الزمنية، مع تحديد المهام التي يجب القيام بها في كل مرحلـة،              
والمنتج المتوقع الوصول إليه عند االنتهاء من تنفيـذ كـل مهمـة، وتحديـد      

 .المسئول عن تنفيذ كل مهمة من هذه المهام
  

توقـع   المنتج النهائي الم   يحدد ∗∗ مثال التالى) ١٠( الجدول رقم    يوضح  و 
 :الوصول إليه بعد إتمام هذه الخطوة

                                                 
 .أوضحنا لدى الحديث عن تشكيل فرق العمل لدراسة التقييم الذاتي كيفية تشكيل هذه الفرق ∗
هذا مجرد مثال لما ينبغي الوصول إليه في نهاية هذه الخطوة، ومن البديهي فإن لكل مدرسة ظروفها الخاصة التي                    ∗ ∗

 . من مدرسة إلى أخرىتميزها عن باقي المدارس، ومن ثم فسوف يختلف هذا المنتج، بل هذا النموذج
 
 



 

 ٥٤

 )١٠(جدول رقم 

 إلدارة الوقت فى بناء الخطةلمنتج النهائي المتوقع  مثال ل
 مسئولية التنفيذ أدلة ومؤشرات النجاح المهمة التوقيت/المرحلة

 :المرحلة األولى
 اًوتستغرق شهر 

ــاً اًواحــد  تقريب
ليكن شهر مايو   (

 ).مثالً

فرق عمل  االنتهاء من تشكيل     •
 .بناء الخطط

تنظيم االجتماع األول مع قادة      •
 .فرق العمل المختلفة

تدريب فـرق العمـل علـى        •
مهارات بناء الخطة اإلجرائية    

 .للتطوير المدرسي

قوائم بأسماء فرق العمـل      •
 .المختلفة

وثائق تحـدد موجهـات      •
 .العمل في بناء الخطة

جدول زمنـي بالمراحـل      •
المختلفة للعمل فـي بنـاء      

 .الخطة
تاج ورش عمل تـدريب     ن •

الفرق على مهارات بنـاء     
 .الخطة

فريق قيادة تطوير    •
 .المدرسة

قادة فرق العمـل     •
 .المختلفة

أعضـــاء وحـــدة 
ــويم  ــدريب والتق الت

مكانية إبالمدرسة مع   
االستعانة بمـدربين   
من خارجها إذا لـزم     

 . األمر
 :المرحلة الثانية

ــتغرق  وتســ
شهرين تقريبـاً   

وليكونا شهري  (
 يونيو ويوليـو  

 ).مثالً

 :االنتهاء من تحديد
ــة للخطــط  • ــداف العام األه

الفرعية لتطـوير األداء فـي      
مجـاالت العمـل المدرسـي    

 .المختلفة وأهدافها اإلجرائية
استراتيجيات تحقيق األهداف    •

 ).األنشطة واإلجراءات(
توزيع األدوار والمسـئوليات     •

 .لتنفيذ الخطط
 .اإلطار الزمني للتنفيذ •
تنفيـذ  اإلمكانيات الالزمـة لل    •

 .ومصادر الحصول عليها
أدلة ومؤشرات النجـاح فـي       •

 .تنفيذ الخطط
توقيتات التقـويم المرحلـي      •

 .لألداء في تنفيذ الخطط
مسئوليات المتابعـة وتقـويم      •

 . النتائج المتحققة

نسخ أولية لمجموعة مـن      •
الخطط اإلجرائية الفرعية   
لتطوير األداء في مجاالت   
 .العمل المدرسي المختلفة

ة لخطة إجرائية   نسخة أولي  •
ــوير األداء  ــاملة لتط ش
المدرسي فـي مجـاالت     

 .العمل المختلفة

فــرق العمــل   •
 .المختلفة

فريـــق قيـــادة  •
التطوير بالتعـاون   
مــع قــادة فــرق 

 .العمل

 :المرحلة الثالثة
 اًوتستغرق شهر 

ولـيكن   (اًواحد
شهر أغسـطس   

 ).مثالً

مراجعة النسخ األولية للخطط     •
 .الفرعية والشاملة

ت موسعة لجميع   عقد اجتماعا  •
أفــراد المجتمــع المدرســي 
لمناقشــة الخطــط الفرعيــة 

 .والشاملة لتطوير المدرسة
االنتهاء مـن بنـاء الخطـط        •

الفرعية والشـاملة لتطـوير     
 .المدرسة

نشر الخطة الشاملة والتعريف     •
بها باستخدام وسائل وأساليب    

 .مختلفة

نسخ معدلة من الخطـط      •
اإلجرائية الفرعية والخطة   

 .الشاملة
رير بنتـائج مناقشـات     تق •

أفراد المجتمع المدرسـي    
 .للخطط الفرعية والشاملة

وثــائق النســخ النهائيــة  •
للخطط اإلجرائية الفرعيـة   
 .والشاملة لتطوير المدرسة

ــورات  • ملصــقات ومنش
للتعريف بالخطة الشـاملة    
لتطوير المدرسة موزعة    
في مواقع متعـددة مـن      

 .  المدرسة ومحيطها

 .فرق العمل •
طوير فريق قيادة ت   •

المدرسة، بالتعاون  
مــع قــادة فــرق 

 .العمل
ــل،   • ــرق العم ف

بالتعاون مع قـادة    
 .فرق العمل

 .  مدير المدرسة •



 

 ٥٥

  تحديد وصياغة األهداف العامة للتطوير:الخطوة الثالثة
يمثل تحديد األهداف العامة للتطوير المهمة األولى لكل فريق من فـرق             

 في بناء الخطـة اإلجرائيـة للتطـوير          من النجاح  اًالعمل، ومن ثم فإن جانبا كبير     
 . يتوقف على مدى دقة فرق العمل في إنجاز هذه المهمة

واألهداف العامة هي بمثابة عبارات عامة تصف الغايات النهائية لخطـة            
التطوير المدرسي وتحدد شكل األداء المتوقع الوصول إليه انطالقاً من مرجعيـة            

عمل في بناء الخطة اإلجرائية، وتوجه جهود       المعايير القومية، ومن ثم فهي تقود ال      
 . القائمين على عمليات تنفيذها

 

 كيفية تحديد وصياغة األهداف العامة للتطوير
 قيادة وتوجيه أعضاء فريقـه      ∗تستلزم هذه المهمة من قائد كل فريق عمل       

 :للقيام بجملة اإلجراءات التالية
 .∗∗تحليل رؤية المدرسة ورسالتها •
القومية المتعلقة بمجال العمل الذي سيتخصص هذا الفريق        مراجعة المعايير    •

 .في بناء خطة إجرائية لتطوير األداء المدرسي فيه
نقاط الضعف التي تم االتفاق على أنها تمثل أولوية للتطوير / مراجعة نقطة  •

 .في المجال المعني
 مع أعضاء الفريق ومن يرغـب مـن أفـراد           تنظيم ورشة عمل المستقبل    •

سة لطرح األفكار والتصورات حـول كيفيـة تطـوير األداء           مجتمع المدر 
المدرسي في مجال العمل المعني باتجاه المعايير القومية بما يسـاعد علـى             

ويجري . نقاط الضعف السابقة/ تخطي فجوات األداء التي تسببت فيها نقطة 
 :العمل في ورشة عمل المستقبل على ست مراحل على النحو التالي

 وفيها يقوم قائد فريق العمل بدعوة المشاركين لطرح :المرحلة النقدية ♦
آرائهم حول األسباب التي قد تكون وراء وجود نقاط الضعف هذه، 
وتلخص األسباب التي يدلون بها في نقاط محددة يمكن كتابتها على 
السبورة، أو على اللوحات الورقية، ثم تصنف في مجموعات حسب الصلة 

 .األسباب التي تحظى بأقصى قدر من اهتمامهمبينها، ثم يختار المشاركون 

                                                 
يخصص فريق عمل لبناء خطة إجرائية فرعية لتطوير األداء في مجال واحد من مجاالت العمل المدرسي بحيث يتخصص  ∗

 .فريق لمجال المدرسة الفعالة وآخر للمتعلم ونواتج التعلم وثالث للمعلم ورابع لالدارة المتميزة وخامس للمشاركة المجتمعية
جود رؤية ورسالة واضحة ومحددة للمدرسة نقترح أن يكون الهدف العام األول لهذه المدرسة هـو                في حال عدم و    ∗ ∗

 . تحديد رؤية ورسالة
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 وفيها يقوم القائد بتوجيه المشاركين لطرح :المرحلة التصورية ♦
تصوراتهم حول متطلبات تطوير األداء المدرسي للتغلب على األسباب 
التي تم االتفاق عليها في المرحلة السابقة، ومن ثم تلخص تصوراتهم في 

سبورة، أو على اللوحات الورقية، نقاط محددة يمكن كتابتها على ال
وبالتالي يتم تصنيفها في مجموعات حسب الصلة بينها، ثم يختار 

 .المشاركون التصورات التي تحظى بأكبر قدر من اإلجماع من قبلهم
 وفيها تتم مناقشة التصورات التي تم االستقرار عليها في :مرحلة القرار ♦

وير األداء المدرسي سهامها في تطإالمرحلة السابقة من حيث مدى 
لتجاوز الفجوات التي تسببت فيها نقاط الضعف المحددة، كذا من حيث 
مدى ارتباطها بالمعايير القومية للتعليم، وإمكانية تنفيذها في ضوء 

ومن ثم يتم . اإلمكانيات المتوافرة للمدرسة وفي حدود الوقت المتاح
 على التصورات اتخاذ القرار بالتصور األكثر مناسبة وذلك بالتصويت

 .التي تفي بالشروط السابقة بإعطاء تقديرات رقمية لكل تصور
وفيها يعطي قائد الفريق : األهداف/ مرحلة الصياغة األولية للهدف ♦

للتأمل في التصور الذي تم )  دقائق١٠-٥من (للمشاركين فرصة زمنية 
هدف االتفاق عليه في الخطوة السابقة، ثم يطلب إلى كل منهم تحويله إلى 

مستقبلي يمكن أن يساعد، إذا ما تم تحقيقه، في تطوير األداء المدرسي، ومن 
ثم يقود عملية مناقشة معهم . نقاط الضعف المحددة/ ثم التغلب على نقطة 

 .بنفس األسلوب السابق حول أفكارهم لالستقرار على أفضل ثالث صياغات
القائد  وفيها يوجه :األهداف/ مرحلة الصياغة النهائية للهدف  ♦

المشاركين نحو تطبيق مؤشرات جودة تحديد وصياغة األهداف العامة 
للتطوير المدرسي على الصياغات الثالث التي تم االستقرار عليها في 

 .األهداف/ المرحلة السابقة لبلورة صياغة واحدة للهدف 
 وفي هذه المرحلة يسعى قائد :األهداف/ لتزام بالهدف إلمرحلة خلق ا ♦

/ تحقيق نوع من اإلجماع بين المشاركين حول الهدف الفريق إلى 
األهداف العامة التي تم صياغتها في المرحلة السابقة، فذلك من شأنه 
خلق نوع من االلتزام بين المشاركين بالعمل على تحقيقها في إطار تنفيذ 

 .الخطة اإلجرائية للتطوير في المجال المعني
 

 ة للتطوير مؤشرات الجودة لتحديد األهداف العام
ثمة بعض المؤشرات يجب االلتزام بها في عملية تحديد وصياغة األهداف   

 : العامة للتطوير المدرسي على النحو التالي
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 :  ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤالين التاليين:االتساق ♦
 إلى أي مدى تتسق األهداف المقترحة مع رؤية المدرسة ورسالتها؟ 
داف المقترحة مع متطلبات اإلرتقاء بمستوى      إلى أي مدى تتسق األه     

 .األداء في المدرسة إلى مستوى المعايير القومية في المجال المحدد
إلى أي مدى تتكامل    : ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي      : التكامل ♦

األهداف التي حددها فريق العمل مع باقي األهداف التي تحددها فرق العمـل             
ا يشير إلى ضرورة أن تنطلق هذه األهداف من األولويـات           األخرى؟ وهو م  

 .التي تم االتفاق عليها للتطوير بناء على نتائج دراسة التقييم الذاتي للمدرسة
هـل األهـداف    :  ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي       :الوضوح ♦

 أحد المقترحة مكتوبة بلغة سهلة تيسر قراءته وفهمه من قبل المعنيين؟ إذ أن        
المزالق الشائعة هو محاولة التعقيد في صـياغة األهـداف بـاللجوء إلـى              
 .صياغات رنانة مما يجعلها غامضة، األمر الذي تتعثر معه عمليات التنفيذ

  ويتعلق هذا المؤشر باإلجابـة عـن السـؤال           :الواقعية والقابلية للتحقيق   ♦
ي حدود إمكانيات   هل األهداف واقعية من المستطاع عملياً تحقيقها ف       : التالي

المدرسة ومواردها البشرية والمادية وفي حدود الزمن المحدد؟ ذلك أنه في           
بعض األحيان تكون األهداف غير واقعية صعبة التنفيذ، أو تكون المدرسـة   
غير قادرة على توفير الموارد المادية أو البشرية الالزمة لتحقيقها، أو تكون            

وعلى الجانب اآلخر   . ي الزمن المحدد  من االتساع بحيث ال يمكن تحقيقها ف      
فال ينبغي أن تكون األهداف بسيطة ميسورة التحقيق بقليل من الجهد، إذ أن             
ذلك من شأنه أن يثبط األفكار الجديدة ويعطل القدرات االبتكارية واإلبداعية           

 . في المدرسة مما يصيبها بالجمود والركود وعدم النمو والتطور
كيـف  : ق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي       ويتعل :القابلية للقياس  ♦

نعرف متى تحقق الهدف؟ وهل حققنا ما يجب أن نحققه فعـالً ؟ وبـأي               
درجة من الكفاءة ؟ حيث يجب أن تكون األهداف صريحة بقـدر كـاف              

 .يسمح لنا بتحديد المقياس المالئم لقياس مدى تحققها
 المدرسـة لتلـك      ويتصل هذا المؤشر بكيفية تلقـي أعضـاء        :المقبولية ♦

 األهداف، هل هناك رضا وقبول لتلك األهداف؟ وما مداه؟ 
 :   ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤالين التاليين: اإليجابية ♦

هل تساعد األهداف المقترحة في توليد اتجاهات إيجابية لدى أفـراد            
 المجتمع المدرسي وتدفعهم لالندماج في عمليات تحقيقها؟

هم نحو البحث عن حلول مبتكرة لمشـكالت األداء         وهل توجه تفكير   
المدرسي بدال من االكتفاء بالشكوى من األوضاع والرضوخ لألمـر          

وهو ما يستلزم مراعاة أن تأتي صياغة الهدف في صـورة            الواقع؟



 

 ٥٨

عبارة عامة تتوجه إلى تحويل الصيغة السلبية للمشكلة إلى صـيغة           
 :إيجابية ، وسوف نذكر أمثلة للتوضيح

 
لمقياس جودة األهداف العامة المقترحـة      التالى  ) ١١(رقم  فى الجدول   ا يلى مثال    فيم
 يمكن ألعضاء فريق العمل استخدامه للتأكد من مدى نجاحهم في إتمام المهمة للتطوير

 )١١(جدول رقم 
 مقياس جودة األهداف العامة المقترحة للتطوير

 مؤشرات جودة تحديد وصياغة األهداف المقترحة م ر بدرجة  تتواف
 صغيرة متوسطة كبيرة

    .االتساق مع رؤية المدرسة ورسالتها١
    .االتساق مع المعايير القومية في المجال المعني٢
    . التكامل مع باقي األهداف المقترحة للتطوير في المجاالت األخرى٣
    .وضوح الصياغة وسهولة الفهم٤
حقق في حدود اإلمكانيات البشرية والمادية      واقعية األهداف وقابليتها للت   ٥

 . للمدرسة، وفي حدود الزمن المخطط
   

األهداف المقترحة قابلة للقياس باستخدام مقاييس األداء المعدة في إطار          ٦
 .   مرجعية المعايير القومية في المجال المعني

   

    .األهداف المقترحة تحظى برضا وقبول أفراد المجتمع المدرسي٧
صياغة األهداف المقترحة تساعد في توليد اتجاهات إيجابية لدى أفـراد    ٨

 .المجتمع المدرسي وتدفعهم لالندماج في عمليات تحقيقها
   

صياغة األهداف المقترحة يمكن أن تساعد في توجيه أفكـار أفـراد المجتمـع              ٩
 .المدرسي نحو البحث عن حلول مبتكرة لمشكالت األداء المدرسي

   

 كيفية تحديد وصياغة األهداف العامة للخطة اإلجرائيةالتالى ل )١٢(رقم فى الجدول ما يلى مثال فيو
 )١٢(جدول رقم 

 كيفية تحديد وصياغة األهداف العامة للخطة اإلجرائية 
نقاط الضعف في األداء والمطلوب عالجها من  م

 خالل الخطة اإلجرائية
 الهدف العام المقابل

. توعية اآلباء بأهمية مساندة تعلم أبنائهم في المنزل .ء لتعلم أبنائهم في المنزلضعف مساندة اآلبا١
تدني مستوى أداء المعلمين فـي تعلـيم التالميـذ          ٢

 .مهارات التفكير الناقد
تنمية مهارات المعلمين لالرتقاء بمستوى أدائهم في       
تعليم التالميذ مهارات التفكير الناقد إلـى مسـتوى       

 .ير القومية في مجال المعلممؤشرات المعاي
تدني مهارات تالميذ الصف الثالث في مهـارات        ٣

 .القراءة والكتابة
تطوير مهارات التالميذ في الكتابة إلى مستوى مؤشرات        

 .المعايير القومية في مجال المنهج ونواتج التعلم
ضعف العالقات بين معلمي المدرسـة بعضـهم        ٤

 .ةالبعض وبينهم وبين إدارة المدرس
دعم قدرات إدارة المدرسة على توفير بيئة تنظيمية        
ميسرة للتواصل اإلنسـاني فـي المدرسـة وفقـاً          

 .لمؤشرات معايير مجال اإلدارة المتميزة
ارتفاع معدالت تسرب تالميذ المدرسة عن مثيلتها       ٥

على مستوى المدارس المجاورة، وعـن المعـدل        
 .العام على مستوى الجمهورية

ب في المدرسة للوصول بها إلى      خفض نسبة التسر  
 . المعدل العام على مستوى الجمهورية

انخفاض قدرات تالميذ الصف السادس في ٦
 .ممارسة أسلوب حل المشكالت

تنمية قدرات تالميذ الصف السادس في مهـارات        
 .حل المشكالت

 .ف الرابع في التعبير الكتابيتنمية مهارات تالميذ الص .ضعف تالميذ الصف الرابع في مهارات التعبير اللغوي٧
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 تحديد مستوى األداء المتوقع بلوغه بنهاية تحقيق األهداف العامة: الخطوة الرابعة
هذه هي الخطوة الرابعة المطلوب من فرق العمل القيام بها فـي إطـار               

 .مسئولياتها عن تصميم وبناء الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي
 

  وقعالمقصود بمستوى األداء المت
مستوى األداء المتوقع هو عبارات قابلة للقياس تشير إلى المستوى الـذي         
ترغب المدرسة بلوغه في المستقبل من وراء تحقيق الهدف العام المحدد في نهاية             
الزمن المحدد للتطوير، وعادة تستخدم  األرقام أو النسب المئويـة للتعبيـر عـن               

ي سوف تستغرقه المدرسة للوصـول      مستوى األداء المتوقع، مع تحديد الوقت الذ      
 . إلى هذا المستوى

 
 كيفية تحديد مستوى األداء المتوقع

إن النجاح في تحديد مستوى األداء المقبول بدقة يعتمد بدرجة كبيرة على            
قدرة القائمين على هذا األمر على التوقع المستقبلي، ومن المعـروف أن التوقـع              

ى نتائج سليمة طالما كانـت المقـدمات        عملية عقلية يمكن أن نصل عن طريقها إل       
وإذا كانت النتائج التي نتوقع الوصول إليها سوف تقع في . التي ننطلق منها منطقية

المستقبل، فإن المقدمات المنطقية التي ننطلق منها إما هى بين أيدينا اآلن أو أنهـا               
 .تكون حدثت في الماضي

 
ل فريق عمل قيادة وتوجيـه      وعلى أية حال فإن هذه المهمة تستلزم من قائد ك         

 :أعضاء فريقه للقيام باإلجراءات التالية
 

مراجعة المعايير القومية المرتبطة بالهدف المحدد والمراد بلوغه في نهاية           •
 .الوقت المحدد للخطة اإلجرائية

المعايير القومية المرتبطـة بـاألداء المطلـوب        / تحديد مؤشرات المعيار     •
 .األهداف التي تم االتفاق عليها/ تطويره من خالل تحقيق الهدف 

فجوات األداء التي يـتم وضـع الخطـة اإلجرائيـة           / تحديد اتساع فجوة     •
لتجاوزها، وذلك بمقارنة المؤشرات المحققة بالفعل، كما تكشف عنها دراسة 

 .التقييم الذاتي للمدرسة، بمؤشرات المعايير القومية التي تم تحديدها أعاله
 األداء المطلـوب تجاوزهـا، وذلـك بمعرفـة     فجوات/ تحديد عمق فجوة    •

الذي تحققت به المؤشرات السـابقة علـى مـدرجات          ) الدرجة(المستوى  
 .القياس، كما تكشف عنها دراسة التقييم الذاتي للمدرسة أيضاً

كـر فـي    يللتف)  دقيقـة  ٢٠-١٥من  ( إعطاء فرصة زمنية ألفراد الفريق       •
ر في إنجازات المدرسة    يالتفكالمعلومات الناتجة عن الخطوات السابقة، كذا       

في ذات المجال خالل العامين الماضيين على األقل، وما يتوافر لهـا مـن              



 

 ٦٠

إمكانيات بشرية ومادية، ومن ثم دعوة كل فرد على حدة استخدام نتائج هذا             
 :ر في اإلجابة كتابة عن السؤالين التاليينكيالتف
ت في حال حرص المدرسة تحقيق أقصى اسـتثمار ممكـن للطاقـا            -

البشرية والمادية المتاحة لها في تنفيذ الخطة اإلجرائية، فما توقعاتـه           
للنسبة المئوية التي يمكن تحقيقها من اإلنجاز المطلوب للهدف المحدد          
في نهاية الشهر األول من بدء العمل في تنفيذ الخطة، ثم تحديد هـذه              

ا حتـى   النسبة في نهاية الشهر الثاني، ثم في نهاية الشهر الثالث وهكذ          
 الموعد المحدد لالنتهاء من تنفيذ الخطة؟

 ؟ما توقعاته للنسب السابقة في حال أدنى استثمار للطاقات المتوافرة للمدرسة -
 

دعوة كل فرد على حدة الستخراج متوسط النسب المئوية لتوقعاته الشهرية            •
 : التالي)١٣( رقم السابقة باستخدام جدول

 

 )١٣(جدول رقم 
  ء المتوقع تحديد مستوى األدا

 النسب المئوية للتوقعات الشهور
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

في حال أقصى استثمار 
 لإلمكانيات

            

في حال أدنى استثمار 
 لإلمكانيات

            

مستوى = المتوسط 
 *األداء المتوقع

            

 
توسـط الحسـابي    وهنا يكون مستوى األداء المتوقع والمقبول مسـاوياً للم         •

لتوقعات أفراد فريق العمل في نهاية المدة الزمنية لتنفيـذ الخطـة، سـواء              
 .الخ...أكانت شهراً أو شهرين أو ثالثة

لضمان مزيد من الدقة في هذه العملية، فقد يكون من األفضل إعادة عمليـات               •
التوقع أكثر من مرة ومن ثم يصبح مستوى األداء المتوقع في هـذه الحالـة               

 .اً لمتوسط المتوسطات التي تم التوصل إليها بحسب عدد مرات التوقعمساوي
ويتعلق هـذا المؤشـر باإلجابـة عـن         : القابلية للمالحظة وإمكانية القياس    •

 :السؤالين التاليين
 إلى أى مدى يمكن مالحظة تحقيق الهدف اإلجرائى بطريقة مباشرة؟ 
 إلى أى مدى يمكن قياس تحقيق الهدف اإلجرائى؟ 

                                                 
المتوسط ما هو إال ناتج جمع ما تم التوصل إليه فى حال أقصى استثمار لإلمكانات وعلى ما تم التوصل إليه فى حال  *

 ).٢(أدنى استثمار وقسمة الناتج على 



 

 ٦١

   دقة تحديد مستوى األداء المتوقعمؤشرات 
 : وتتمثل هذه المؤشرات فيما يلي     

 
 : ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة على السؤالين التاليين:المعقولية •

هل هناك مبالغة في تقدير النسب المئويـة المتوقعـة لمسـتوى             
األداء، مما يجعل الوصول إليها أمراً ال يقع في نطاق قـدرات            

 وافر لها من إمكانيات بشرية ومادية؟ المدرسة وما يت
هل هناك تبسيط أقل من الالزم في تقدير النسب المئوية لمستوى            

األداء، األمر الذي يترتب عليـه هـدر إلمكانيـات المدرسـة            
 ومواردها البشرية والمادية؟ 

  
 : التساؤلين التاليينعن ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة : االتساق •

ب المئوية المتوقعة لمستوى األداء مـع       إلى أي مدى تتسق النس     
 رؤية المدرسة ورسالتها؟

إلى أي مدى تتسق النسب المئوية المتوقعة لمستوى األداء فـي            
هذا الهدف مع مثيلتها المحددة لألهداف األخرى التي تتضـمنها          

 الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسة؟
 

 : السؤال التالين ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة ع:النمو •
إلى أي مدى تساعد النسب المئوية المتوقعة في حال الوصـول            

إليها، على اإلرتقاء بمستوى األداء فوق المستوى الذي هو عليه          
 اآلن، كما أظهرته نتائج دراسة التقييم الذاتي للمدرسة؟

 
 :ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي: الغرضية •

متوقعة لمستوى األداء فـي     إلى أي مدى تساعد النسب المئوية ال       
 اإلرتقاء بالمستوى التحصيلي لتالميذ المدرسة وتحسين تعلمهم؟

 
 : ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤالين التاليين: القابلية للقياس •

 هل يمكن قياس النسب المئوية المتوقعة لمستوى األداء؟ 
 كيف يمكن قياس النسب المئوية لمستوى األداء المتوقع؟ 

 
 اس دقة تحديد مستوى األداء المتوقع مقي

) ١٤( الموضح بجدول رقـم      يمكن لفرق العمل االعتماد على المقياس التالي      
لالطمئنان إلى الدقة في تحديد النسب المئوية التي تتوقعها لمستوى األداء في            

 إطار قيامها بهذه المهمة



 

 ٦٢

 ) ١٤(جدول رقم 
 مقياس دقة تحديد مستوى األداء المتوقع

رات دقة تحديد النسب المئوية لمستوى األداء مؤش م درجة االلتزام بالمؤشرات
 ١ ٢ ٣ المتوقع

    المعقولية ١
    االتساق ٢
    النمو ٣
    الغرضية ٤

 
 .التالى بعض االمثلة لمستوى األداء المقبول) ١٥(ويوضح الجدول رقم 

 )١٥(جدول 
 أمثلة على مستوى األداء المقبول 

 مستوى األداء المقبول  العامةاألهداف م
توعية اآلباء بأهمية مساندة تعلم أبنائهم في        ١

 . المنزل
من أباء تالميـذ    % ٧٥من المتوقع أن يصبح     : بنهاية الخطة 

 .المدرسة على وعي بأهمية مساندة تعلم أبنائهم في المنزل
تنمية مهارات المعلمين لالرتقاء بمستوى      ٢

مهارات التفكيـر   أدائهم في تعليم التالميذ     
الناقد إلى مسـتوى مؤشـرات المعـايير        

 .القومية في مجال المعلم

من المتوقع اإلرتقاء بمستوى أداء جميـع       : بنهاية الخطة 
إلى مستوى مؤشرات المعايير    %) ١٠٠(معلمي المدرسة   

 .  القومية فيما يتعلق بتعليم التالميذ مهارات التفكير

ع في التعبير   تنمية مهارات تالميذ الصف الراب     ٣
الكتابي إلى مستوى مؤشرات المعايير القومية      

 .في مجال المنهج ونواتج التعلم

من % ٩٠من المتوقع الوصول بمهارات     : بنهاية الخطة 
تالميذ الصف الرابع في التعبير الكتابي إلـى مسـتوى          

 .مؤشرات المعايير القومية في هذا المجال
بيئة دعم قدرات إدارة المدرسة على توفير       ٤

تنظيمية ميسرة للتواصل اإلنسـاني فـي       
المدرسة وفقاً لمؤشرات معـايير مجـال       

 .اإلدارة المتميزة

من المتوقع الوصول بمسـتوى قـدرات       : بنهاية الخطة 
جميع أفراد إدارة المدرسة في توفير بيئة تنظيمية ميسرة         
للتواصل اإلنساني إلى مستوى مؤشرات المعايير القومية       

 .المتميزةفي مجال اإلدارة 
خفض نسـبة التسـرب فـي المدرسـة          ٥

للوصول بها إلى المعـدل العـام علـى         
 . مستوى الجمهورية

من المتوقع خفض نسـبة التسـرب بـين         : بنهاية الخطة 
المعدل العام للتسرب فـي     %) ١،٤(تالميذ المدرسة إلى    

 .المرحلة االبتدائية على مستوى الجمهورية
س فـي   تنمية قدرات تالميذ الصف الساد     ٦

 .مهارات حل المشكالت
مـن  % ٨٠من المتوقع الوصول بمستوى     : بنهاية الخطة 

تالميذ الصف السادس في مهارات حل المشكالت إلـى         
 .مستوى مؤشرات المعايير القومية في هذا المجال

 

  تحديد األهداف اإلجرائية المرحلية:الخطوة الخامسة
 المقصود باألهداف المرحلية 

هدف العام وترجمته في صورة أهداف مرحليـة أو مهـام           هي بمثابة تجزئ لل   
عمل صغيرة مما ييسر تحقيق الهدف العام بأسلوب الخطـوة خطـوة، وتحديـد              
األهداف اإلجرائية يتيح الفرصة للمخطط الختيار جوانب األداء التي يرى أهميـة            

مـه  للتركيز عليها دون غيرها في إطار نتائج دراسة التقييم الذاتي للمدرسة وإلما           
  .بأسباب نقاط الضعف وتحليله لعمق واتساع فجوات األداء، كما بينا سابقاً



 

 ٦٣

 كيفية تحديد األهداف اإلجرائية المرحلية
عادة يتم تحديد مهام عمل رئيسة لكل هدف عام على حدة، وتستلزم هذه العملية          

 :من قائد كل فريق عمل توجيه أعضاء فريقه للقيام باإلجراءات التالية
 . الهدف العام الذي تم االتفاق على تحديده سابقاً مراجعة•
فجوات األداء التي نسعى إلى تجاوزها من خالل تحقيق هـذا           /  مراجعة فجوة    •

 .الهدف، واإللمام بأسبابها كما كشفت عنها دراسة التقييم الذاتي للمدرسة
التـي  الطلب من أفراد فريق العمل، كل على حدة، كتابة قائمة بتصوراته للخطوات              •

 .يمكن السير فيها لتحقيق الهدف العام المنشود، ومن ثم تجاوز فجوات األداء المحددة
 مناقشة تصورات األفراد للخطوات التي يمكن السير فيها لتحقيق الهدف العـام،             •

ومن ثم استخالص قائمة واحدة تعبر عن التصور العام لجميع أفراد فريق العمـل              
 .لتلك الخطوات

ة الموحدة لتصورات أفراد الفريق التي تم التوصل إليها في الخطوة            إعالن القائم  •
 .السابقة، ومن ثم تحقيق نوع من االلتزام الجمعي حولها

ر في كل خطـوة مـن       يلجميع األفراد للتفك  )  دقيقة ١٥-١٠(إتاحة فرصة من الزمن     • 
 . )مرحلي(الخطوات المتفق عليها، وكيفية ترجمة كل خطوة منها إلى هدف إجرائي 

 الطلب من أفراد الفريق، كل على حدة، كتابة مقترحاته لترجمة قائمة الخطوات             •
إلى قائمة مناظرة من األهداف اإلجرائية المرحلية التي بتحقيقها مجتمعة يتحقـق            

 .الهدف العام، وذلك في إطار مرجعية أسباب فجوات األداء
ـ          • داف اإلجرائيـة    مناقشة مقترحات األفراد واستخالص قائمة واحدة مـن األه

 .المرحلية التي تعبر عن فكر أفراد الفريق مجتمعين
 إعالن قائمة األهداف اإلجرائية المرحلية التي تم االتفاق عليهـا فـي الخطـوة               •

 .السابقة على السبورة أو اللوحة الورقية أمام الجميع
تـم   الطلب من كل فرد على حدة ترتيب قائمة األهداف اإلجرائية المرحلية التي              •

االستقرار عليها في الخطوة السابقة ترتيباً بنائياً، كلما كان ذلك ممكناً، بحيث يمهد             
 . كل منها للتي تليها

 مناقشة مقترحات األفراد في الخطوة السابقة وتحقيق نوع من االتفاق المشـترك        •
 .على ترتيب قائمة المهام

األهداف اإلجرائية ترتيباً    إعالن القائمة النهائية في صورتها الجديدة بعد ترتيب          •
للتفكير فيها، ومن   )  دقائق ١٠-٥من  ( بنائياً، ومن ثم إعطاء األفراد مساحة زمنية        

ثم تطبيق مؤشرات النجاح في تحديد األهداف اإلجرائية المرحلية الموضحة فيمـا            
 .بعد لالطمئنان على مدى نجاح فريق العمل في هذه المهمة

 



 

 ٦٤

 داف اإلجرائية المرحليةمؤشرات النجاح في تحديد األه
 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤالين التاليين:االتساق •

 إلى أي مدى تتسق األهداف اإلجرائية المقترحة مع رؤية المدرسة ورسالتها؟ 
إلى أي مدى تتسق هذه األهداف مع المعايير القومية في مجال العمـل               

 المدرسي الذي ينتمي إليه الهدف العام المحدد؟ 
 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤالين التاليين:الوظيفية •

إلى أي مدى يساعد تحقيق األهداف اإلجرائية المقترحـة فـي تحقيـق              
 الهدف العام المعني؟

إلى أي مدى يساعد تحقيق األهداف اإلجرائية المقترحة في تحسين تعليم            
 تالميذ المدرسة واإلرتقاء بمستوى تعلمهم؟  

 :علق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤالين التاليين يت:الواقعية •
إلى أي مدى يمكن تحقيق األهداف اإلجرائيـة المقترحـة فـي حـدود               

 إمكانيات المدرسة ومواردها البشرية والمادية المتاحة؟
إلى أي مدى يمكن تحقيق األهداف اإلجرائية المقترحـة فـي التوقيـت              

 المحدد وفي حدود الزمن المخطط؟
 :لق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي يتع:الشمول •

إلى أي مدى تكفي قائمة تحقيق األهداف اإلجرائية المقترحـة مجتمعـة             
 لتحقيق الهدف المحدد؟  

 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:السببية •
 إلى أي مدى يسهم تحقيق األهداف اإلجرائية المقترحة في التغلب على نقطة             - 

 فجوات األداء المحددة؟ / الضعف التي تسببت في   ظهور فجوة نقاط / 
 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:التتابع المنطقي •

إلى أي مدى تم ترتيب مجموعة األهداف اإلجرائية المقترحـة ترتيبـاً             
 بنائياً منطقياً؟

 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤالين التاليين:التكامل •
ى أي مدى تتكامل مجموعة األهداف اإلجرائية المقترحة لتحقيق هـذا           إل 

الهدف مع األهداف اإلجرائية األخرى المقترحة لتحقيق بـاقي أهـداف           
 الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة؟

إلى أي مدى ال يوجد تداخل أو تكرار بين مجموعة األهداف اإلجرائيـة            
داف اإلجرائية المقترحـة    المقترحة لتحقيق هذا الهدف ومجموعات األه     

 لتحقيق باقي أهداف الخطة؟



 

 ٦٥

 مقياس النجاح في تحديد األهداف اإلجرائية المرحلية
ويستخدم للتأكد من مدى النجاح في تحديد األهداف اإلجرائية المقترحة لتحقيق           

 :التالى) ١٦(، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم الهدف العام للخطة اإلجرائية
 )١٦(جدول رقم 

 مقياس النجاح في تحديد األهداف اإلجرائية المرحلية 
 المؤشرات م زام بهالتمدى اإل

 صغيرة متوسطة كبيرة
    .اتساق األهداف اإلجرائية المقترحة مع رؤية المدرسة ورسالتها ١
اتساق األهداف اإلجرائية مع المعايير القوميـة فـي مجـال العمـل              ٢

 .لعام المحددالمدرسي الذي ينتمي إليه الهدف ا
   

    .إسهام األهداف اإلجرائية المقترحة في تحقيق الهدف العام المعني ٣
    .إسهام األهداف اإلجرائية المقترحة في تحسين تعليم تالميذ المدرسة وتعلمهم ٤
إمكانية تحقيق األهداف اإلجرائية المقترحة مـن خـالل إمكانيـات            ٥

 . المتاحةالمدرسة ومواردها البشرية والمادية
   

إمكانية تحقيق األهداف اإلجرائية المقترحة في التوقيت المحدد وفـي           ٦
 .حدود الزمن المخطط

   

    .كفاية قائمة األهداف اإلجرائية المقترحة مجتمعة لتحقيق الهدف المحدد ٧
نقـاط  / إسهام األهداف اإلجرائية المقترحة في التغلب علـى نقطـة            ٨

 .فجوات األداء المحددة/   ظهور فجوة الضعف التي تسببت في 
   

ترتيب مجموعة األهداف اإلجرائية المقترحة لتحقيق الهدف المعنـي          ٩
 .ترتيباً بنائياً منطقياً

   

تكامل األهداف اإلجرائية المقترحة لتحقيق هذا الهدف مـع مهـام العمـل             ١٠
 .لمدرسةاألخرى المقترحة لتحقيق باقي أهداف الخطة اإلجرائية لتطوير ا

   

عدم وجود تداخل أو تكرار بين مجموعة األهداف اإلجرائية المقترحة          ١١
لتحقيق هذا الهدف ومجموعات األهداف اإلجرائية المقترحة لتحقيـق         

 .باقي أهداف الخطة

   

 .التالى بعض األمثلة على األهداف اإلجرائية المرحلية) ١٧(يوضح الجدول رقم 
 ) ١٧(جدول رقم 

 األهداف اإلجرائية المرحليةأمثلة على 
 األهداف اإلجرائية المرحلية  الهدف العام

توعية اآلبـاء بأهميـة     
مساندة تعلم أبنائهم فـي     

 .المنزل

 .تعريف اآلباء بالدور المتوقع منهم في مساندة تعلم أبنائهم في المنزل •
 .تبصير اآلباء بأهمية دورهم في مساندة تعلم أبنائهم في المنزل •
 .اون بين األسرة ومعلمي المدرسة فيما يتعلق بمتابعة تعلم التالميذتعميق التع •
 .مساعدة أولياء األمور على كيفية متابعة تعلم أبنائهم في المنزل •

تنمية مهـارات معلمـي     
المدرســـة لالرتقـــاء 
بمستوى أدائهم في تعليم    
التالميذ مهارات التفكيـر    
ــتوى   ــى مس ــد إل الناق
مؤشـــرات المعـــايير 

 .ال المعلمالقومية في مج

 .تعريف معلمي المدرسة باألنماط المختلفة للتفكير والخصائص المميزة لكل نمط منها •
 .تعريف معلمي المدرسة باالستراتيجيات المختلفة لتعليم التفكير الناقد •
تطوير قدرات معلمي المدرسة على تخطيط خبرات التعليم والتعلم الالزمـة            •

 .الناقدلتدريب التالميذ على مهارات التفكير 
إكساب معلمي المدرسة مهارات استخدام االسـتراتيجيات المناسـبة لتعلـيم            •

 .التالميذ مهارات التفكير الناقد
 .إكساب معلمي المدرسة كفايات تقويم تعلم التالميذ لمهارات التفكير الناقد •
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 تخطيط االستراتيجيات : الخطوة السادسة
اءات التي يجب أن يقـوم بهـا        مجموعة األنشطة واإلجر  : يقصد باالستراتيجيات 

اإلدارة، المعلمون، أعضاء مجلس األمناء، أولياء األمور،       (أفراد مجتمع المدرسة    
كل بحسب موقعه، لتحقيق أهداف الخطـة، وعلـى هـذا األسـاس             ...) التالميذ

فاالستراتيجيات تعد بمثابة جسور لتجاوز فجوات األداء، فمن خاللها يتم االنتقـال         
في المجال المعني، للوصول به إلى الوضع المرغـوب، كمـا           بالوضع الراهن،   

 .يحدده الهدف العام المنشود
وفي هذا الشأن فالبد من مالحظة أن االستراتيجيات تختلف وتتنـوع بحسـب             
اختالف وتنوع األهداف، بمعنى أن األنشطة واإلجراءات التي يمكن أن يتحقق بها            

 . آخرهدف معين ليس بالضرورة أن تصلح لتحقيق هدف
 كيفية التخطيط لألنشطة واإلجراءات التنفيذية الالزمة لتحقيق األهداف 

االستراتيجيات المناسبة لتحقيق لكل هدف عام على       / عادة يتم تحديد اإلستراتيجية     
حدة، وتستلزم هذه العملية من قائد كل فريق عمل توجيه أعضـاء فريقـه للقيـام               

 :باإلجراءات التالية
داف اإلجرائية المحددة لهذا الهدف والتي تم االتفاق عليها         مراجعة قائمة األه   •

 .في الخطوة السابقة
األنشطة (الطلب من أفراد فريق العمل، كل على حدة، اقتراح االستراتيجيات            •

 .التي يمكن من خالل القيام بها تحقيق هذه األهداف اإلجرائية) واإلجراءات
يها في الخطوة السابقة، واسـتخالص      مناقشة مقترحات أفراد الفريق التي توصلوا إل       •

 .جملة األنشطة واإلجراءات التي تعبر عن الرأي الجماعي لكافة األفراد
دقيقة للتفكير في األنشطة    ) ٢٠-١٥( إعطاء أفراد فريق العمل فرصة زمنية        •

واإلجراءات المقترحة، ومن ثم تطبيق مؤشـرات فعاليـة االسـتراتيجيات           
 فيما بعد لالطمئنان على مدى نجاح فريق        الموضحة) األنشطة واإلجراءات (

 .العمل في هذه الخطوة
 مؤشرات فعالية استراتيجيات تحقيق أهداف الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي

 : السؤالين التاليينعنيتعلق هذا المؤشر باإلجابة : االتساق •
إلى أي مدى تتسق األنشطة واإلجراءات المقترحة مع مجـال العمـل             -

 ضوع التطوير؟المدرسي مو
إلى أي مدى تتسق األنشطة واإلجراءات المقترحة مع متطلبات تحقيـق            -

 المعايير القومية الخاصة بمجال العمل المدرسي موضوع التطوير؟  
 : السؤال التالين يتعلق هذا المؤشر باإلجابة ع:الواقعية •

إلى أي مدى يمكن تنفيذ األنشطة واإلجراءات المقترحة فـي حـدود             -
 انيات المادية والبشرية المتوافرة للمدرسة؟اإلمك
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 : السؤال التاليعن يتعلق هذا المؤشر باإلجابة :الفهم •
 إلى أي مدى يمكن لكل فرد من أفراد المجتمع المدرسي فهم األنشطة             -

 واإلجراءات المقترحة في إطار االستراتيجيات المحددة؟
 :لتالي السؤال ان يتعلق هذا المؤشر باإلجابة ع: االرتباط •

 إلى أي مدى ترتبط األنشطة واإلجراءات المقترحة بالهدف العام -    
 المنشود وتساعد في تحقيقه؟

 :  يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:التغطية •
 إلى أي مدى تكفي مجموعة األنشطة واإلجراءات المقترحة لتحقيـق           -

 الهدف المنشود؟ 
 :ابة عن السؤال التالي يتعلق هذا المؤشر باإلج:الدمج •

 إلى أي مدى تتيح األنشطة واإلجراءات المقترحة فرص مناسبة لدمج           -
 جميع أفراد المجتمع المدرسي في عمليات التطوير؟

 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:توظيف التكنولوجيا •
إلى أي مدى تتـيح االسـتراتيجيات المقترحـة التوظيـف الفعـال              -

 وجيا في تحقيق الهدف المنشود؟للتكنول
 : ويتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:الوظيفية •

 إلى أي مدى يساعد تنفيذ االستراتيجيات المقترحة في تحسين فـرص            -
 تعليم التالميذ واإلرتقاء بمستوى تعلمهم؟

 ) األنشطة واإلجراءات(مقياس فعالية االستراتيجيات 
تأكد من مدى نجاح فريق العمل في تحديـد اسـتراتيجيات           يستخدم هذا المقياس لل    

 :التالى) ١٨(، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم فعالة لتحقيق الهدف المنشود
 )١٨(جدول رقم 

 )األنشطة واإلجراءات(مقياس فعالية االستراتيجيات  
 المؤشرات م درجة توافرها

 صغيرة متوسطة كبيرة
    .المقترحة مع مجال العمل المدرسي موضوع التطويراتساق األنشطة واإلجراءات  ١
اتساق األنشطة واإلجراءات المقترحة مع المعايير القومية الخاصـة بمجـال            ٢

 .العمل المدرسي المعني
   

أمكانية تنفيذ األنشطة واإلجراءات المقترحة في حدود اإلمكانيـات البشـرية            ٣
 .والمادية المتوافرة للمدرسة

   

    . األنشطة واإلجراءات المقترحة للفهم من قبل جميع أفراد المجتمع المدرسيقابلية ٤
    . ارتباط األنشطة واإلجراءات المقترحة بالهدف المنشود، ومساعدتها في تحقيقه ٥
    .كفاية األنشطة واإلجراءات في إطار االستراتيجيات المقترحة لتحقيق الهدف المعني ٦
جراءات المقترحة فرصاً كافية لدمج جميع أفراد المجتمـع         إتاحة األنشطة واإل   ٧

 .المدرسي في جهود التطوير
   

    .إمكانية توظيف التكنولوجيا في تنفيذ األنشطة واإلجراءات المقترحة ٨
مساعدة األنشطة واإلجراءات المقترحة في تحسين فـرص تعلـيم التالميـذ             ٩

 .واإلرتقاء بمستوى تعلمهم
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األنشطة واإلجراءات المقترحة ( أمثلة على االستراتيجيات التالى) ١٩(ل رقم ويوضح الجدو
 )لتحقيق الهدف العام

 )١٩(جدول رقم 
 )األنشطة واإلجراءات المقترحة لتحقيق الهدف العام(أمثلة على االستراتيجيات  
الهدف 
 العام

األهداف اإلجرائية 
 المرحلية

 )األنشطة واإلجراءات(االستراتيجيات 

ــة تو عي
اآلبــاء 
ــة  بأهمي
مســاندة 
ــم  تعلـ
ــائهم  أبن
ــي  فــ

 .المنزل

تعريــف اآلبــاء  •
بالدور المتوقـع   
منهم في مساندة   
تعلم أبنائهم فـي    

 .المنزل
تبصــير اآلبــاء  •

بأهمية دورهـم   
في مساندة تعلـم    
ــي   ــائهم ف أبن

 .المنزل
تعميق التعـاون    •

ــرة   ــين األس ب
ومعلمي المدرسة  
ــق   ــا يتعل فيم
ــم  ــة تعل بمتابع

 .التالميذ
 أوليـاء   مساعدة •

ــى  ــور عل األم
كيفية متابعة تعلم   
ــي   ــائهم ف أبن

 .المنزل

سوف يتم عقد ندوة يحضـرها مـدير المدرسـة والمعلمـون             •
 :وأعضاء مجلس األمناء وأولياء األمور يتم من خاللها

أهمية الواجبات المنزلية والمبـررات التـي تقـف وراء           شرح .١
 .تكليفات المعلمين للتالميذ بها

توضيح الدور المتوقع من اآلباء في مساعدة أبنائهم في إنجـاز            .٢
 .هذه التكليفات

.   استثارة اهتمام اآلباء بأهمية مساندة أبنائهم في إنجاز هذه التكليفات . ٣
تنشئ المدرسة موقعا لها على شبكة اإلنترنت لمساعدة اآلبـاء           •

  .على التواصل مع المعلمين لمتابعة تعلم أبنائهم
 :المنزلية يوضح) التكليفات(سة دليالً للواجبات تصدر المدر •
 .الخطة األسبوعية للتكليفات المنزلية .١
األنواع المختلفة للتكليفات المنزلية وأهمية كل نوع في تطـوير           .٢

 .تعلم التالميذ
 .حجم الواجبات المنزلية اليومية التي يكلف التلميذ بها .٣
 .  التعليمي الواحدأسباب تباين التكليفات التي تعطى لتالميذ المستوى . ٤
 .كيفية التنسيق بين المعلمين في تكليفاتهم اليومية للتالميذ .٥
نوعية ومستوى التدخل المطلوب من اآلباء لمساندة أبنائهم فـي           .٦

 .إنجاز هذه التكليفات
معلومات عامة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه اآلباء لمسـاندة            .٧

 . تعلم أبنائهم في المنزل
ورشة عمل مسائية لآلباء يتم من خاللهـا  ينظم معلمو المدرسة    •

 :تعريف اآلباء باآلتي
نواتج التعلم المتوقعة من أبنائهم طبقاً للمستوى التعليمي الـذي           .١

 .يدرسون فيه
 .كيفية تقييم مستوى تقدم أبنائهم باتجاه نواتج التعلم المتوقعة .٢

 
  تحديد األدوار وتوزيع المسئوليات:الخطوة السابعة

) األنشـطة واإلجـراءات     (يع مسئوليات تنفيذ االسـتراتيجيات       توز :ويقصد بها 
المقترحة لتحقيق الهدف موضوع االهتمام بين أفراد مجتمع المدرسة، مع تحديـد            

 .الدور المتوقع من كل فرد أو مجموعة أفراد في هذا الصدد
 :وهنا فالبد من التأكيد على جملة االعتبارات التالية   
كل فرد من أفراد مجتمع المدرسة تختلف وتتنوع        أن األدوار المتوقعة من      •

في عملية تنفيذ اإلستراتيجية الواحدة، وذلك بتنوع األنشطة واإلجـراءات          
 .المقترحة في إطار هذه اإلستراتيجية
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في األغلب األعم تنحصر مسئولية تنفيذ االستراتيجيات بين أفراد مجتمع           •
، أوليـاء األمـور،     المدير، المعلمون، أعضاء مجلس األمنـاء     (المدرسة  
، غير أنه في بعض الحاالت االستثنائية تتم االستعانة بأفراد من           )التالميذ

خارج مجتمع المدرسة لتنفيذ بعض األنشطة واإلجراءات التي تحتل أهمية 
محددة في إطار الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة في حـين تقـع هـذه              

ع المدرسة، من ذلـك     األنشطة واإلجراءات خارج نطاق قدرة أفراد مجتم      
 :على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

مثالً في حالة حاجة المدرسة إلى تدريب معلميها على مهـارات البحـث              •
التربوي الكيفي كأحد األنشطة المقترحة في إطار خطتها اإلجرائية، فقـد           
تضطر إلى االستعانة بأحد أساتذة التربية من أقرب كلية للتربية تقع فـي             

 .غرافيمحيطها الج
ومثالً في حالة توجه المدرسة إلى إنشاء موقع لإلنترنت كأحد األنشـطة             •

المقترحة في إطار خطتها اإلجرائية، فقد تضطر لالستعانة بمتخصص من 
أقرب كلية هندسة، أو بأحد المتخصصين في برامج الحاسب اآللي مـن            

 .   أفراد مجتمعها المحلي
في عمليـة التنفيـذ يمثـل أحـد        ن تكامل أدوار أفراد مجتمع المدرسة         إ •

 .المؤشرات األساسية لجودة التخطيط، ومن ثم ضمان فعالية التنفيذ
 

 كيفية تحديد األدوار وتوزيع المسئوليات   
تستلزم هذه العملية من قائد كل فريق عمل توجيه أعضاء فريقـه للقيـام              

 :باإلجراءات التالية
 .يق الهدف العام المعنيالمقترحة لتحق) األنشطة واإلجراءات( مراجعة •
 استعراض هذه االستراتيجيات واحدة تلو األخرى، ومن ثم الطلب من أفراد            •

الفريق، كل على حدة، تحليل كل إستراتيجية إلى فعاليات عمل محددة لتطبيقها 
 .في مرحلة تنفيذ الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة

وعة واحدة من فعاليات     مناقشة أفراد الفريق مجتمعين لالستقرار حول مجم       •
 .العمل لكل إستراتيجية على حدة

/  الطلب من أفراد الفريق، كل على حدة، طرح رؤيته حول ترشيح الفـرد               •
مجموعة األفراد األكثر مناسبة لتولي مسئولية تنفيذ كل فعالية من الفعاليـات            

 :المتفق عليها في الخطوة السابقة، وذلك في ضوء االعتبارات التالية
 . طبيعة اإلجراءات المقترحة-         

 .  نوع فعاليات العمل المحددة لإلستراتيجية-         
 . اإللمام بقدرات وخصائص أفراد مجتمع المدرسة-         
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 مناقشة أفراد المجموعة إلعداد قائمة موحـدة بـالتوزيع المقتـرح لكافـة              •
 :التالي )٢٠(رقم   الموضح فى الجدولاالستراتيجيات وفقاً للنموذج 

 )٢٠(جدول رقم 
 )األنشطة واإلجراءات(قائمة موحدة بالتوزيع المقترح لكافة االستراتيجيات  

 مسئولية التنفيذ الفعاليات اإلستراتيجية
   
   
   

 :عرض التوزيع المقترح على أفراد مجتمع المدرسة في اجتماع موسع بهدف •
 . ئوليات التنفيذ التأكد من معقولية وعدالة توزيع مس-       
 .التأكد من أن كل فرد قد ألم بدوره وفهم مسئولياته في عملية التنفيذ -       

 تحقيق نوع من التزام كل فرد بدوره المتوقع ومسئولياته المحـددة فـي              -       
 .عملية التنفيذ أمام الجميع

 
  مؤشرات جودة تحديد األدوار وتوزيع مسئوليات التنفيذ

 : هذا المؤشر باإلجابة عن السؤالين التاليينيتعلق: الوضوح •
 هل كل فرد يلم بالدور المتوقع منه في إطار إدراكه ألدوار اآلخرين؟ 
 هل كل فرد يفهم بوضوح مسئولياته في عملية التنفيذ؟ 

 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:االقتناع •
متوقع منه في إطار هل كل فرد لديه قناعة بقدرته على تنفيذ الدور ال 

 الخطة؟ 
 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:الدمج •

هل يتيح التوزيع المقترح فرصاً مناسبة لدمج جميع أفراد المجتمـع            
 المدرسي في عملية تنفيذ الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة؟ 

 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:االلتزام •
التوزيع المقترح فرصاً مناسبة لتحقيق التزام كل فـرد بـأداء           هل يتيح    

 الدور المتوقع منه في عملية تنفيذ الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة؟
 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:التكامل •

 هل تتكامل أدوار األفراد في إطار التوزيع المقترح؟ 
 :ة عن السؤال التالي يتعلق هذا المؤشر باإلجاب:التنسيق •

هل يحقق التوزيع المقترح التنسيق بين أدوار األفراد المسئولين عن  
 عملية تنفيذ الخطة اإلجرائية ويمنع تكرار المسئوليات وتداخلها؟

 : يتعلق هذا المؤشر باإلجابة عن السؤال التالي:الجماعية •
 هل يتيح التوزيع المقترح فرصاً كافية ومناسبة للعمل الجماعي؟ 



 

 ٧١

 مقياس جودة تحديد األدوار وتوزيع المسئوليات
يساعد هذا المقياس فريق العمل على التأكد من جودة عمله في تحديد األدوار             

 :التالى) ٢١(، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم وتوزيع المسئوليات
 ) ٢١(جدول رقم 

 مقياس جودة تحديد األدوار وتوزيع المسئوليات
 المؤشر م درجات التوافر

١٢٣ 
     هل كل فرد يلم بالدور المتوقع منه في إطار إدراكه ألدوار اآلخرين؟ ١
     هل كل فرد يفهم بوضوح مسئولياته في عملية التنفيذ؟ ٢
     هل كل فرد لديه قناعة بقدرته على تنفيذ الدور المتوقع منه في إطار الخطة؟ ٣
     مجتمع المدرسي في عملية تنفيذ الخطة؟هل يدمج التوزيع المقترح جميع أفراد ال ٤
هل يولد التوزيع المقترح التزاما لدى كل فرد بأداء الدور المتوقع منـه فـي                ٥

 عملية التنفيذ؟ 
    

     هل تتكامل أدوار األفراد في إطار التوزيع المقترح؟ ٦
     مسئوليات وتداخلها؟هل يوفر التوزيع المقترح التنسيق بين أدوار األفراد ويمنع تكرار ال ٧
     هل يتيح التوزيع المقترح فرصاً كافية ومناسبة للعمل الجماعي؟ 

 أمثلة لتوزيع المسئوليات
 . لتوزيع المسئوليات أمثلةالتالى) ٢٢(ويوضح الجدول رقم 

 )٢٢(جدول 
 أمثلة لتوزيع المسئوليات 

 مسئولية التنفيذ الفعاليات اإلستراتيجية
 .  فريق إعداد الخطة اإلجرائية . التخطيط للندوة-
 .رئيس مجلس األمناء+  مدير المدرسة  . الدعوة للندوة-
 .رئيس مجلس األمناء+ مدير المدرسة  . إدارة الندوة-
 .ميذالتال+ المعلمون  . اإلشراف على تنظيم الندوة-
 .األخصائي االجتماعي+ سكرتير المدرسة  . تسجيل وقائع الندوة-

ـ    ة عقد ندوة لتوعي
ــة  ــاء بأهمي اآلب
دورهم في مساندة   
تعلم أبنائهم فـي    

 .المنزل
 . التالميذ+ المعلمون  . نشر نتائج الندوة-
 المعلمون+  فريق إعداد الخطة اإلجرائية   تخطيط الدليل-
 .المعلمون  إعداد محتوى الدليل-

إعــداد دليــل  
.للواجبات المنزلية

 شئون الطلبة ومسئول+التالميذ + ون المعلم  نشر وتوزيع الدليل-
 .  فريق إعداد الخطة اإلجرائية . تحديد أهداف الموقع-
 . شئون الطلبةومسئول+ المعلمون  . إعداد معلومات الموقع وبياناته-
سوف تـتم االسـتعانة بمتخصـص فـي          .تصميم الموقع -

 .الحاسب اآللي

ــع   ــاء موق إنش
ــى  ــة عل للمدرس
شبكة اإلنترنـت   
لمســاعدة اآلبــاء 
على التواصل مع   
المعلمين لمتابعـة   

 .تعلم أبنائهم
مسـئولي شـئون    + معلمو الحاسب اآللي   . تشغيل الموقع وتجديد بياناته-

 .الطلبة
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 تحديد مؤشرات النجاح في تحقيق أهداف الخطة: الخطوة الثامنة
 :مؤشرات النجاح

على عمليات متابعـة     هي مجموعة األدلة والشواهد التي توضح للقائمين                
تنفيذ الخطة اإلجرائية مدى التقدم الذي تحرزه المدرسة أوالً بأول فـي مسـاعيها              
الرامية إلى تحقيق األهداف المنشودة من التطوير، ومن ثم فهـي تعتبـر بمثابـة               
عالمات هادية على الطريق تساعد القائمين على عمليات المتابعة التأكـد مـن أن     

اإلجرائية يسير في طريقه المرسـوم وبالتـالي تصـحيح          العمل في تنفيذ الخطة     
 .  المسارات حيثما يلزم

األدلة والشواهد على أنهـا بمثابـة األثـر         ) المؤشرات(     وقد ينظر إلى هذه     
الملموس الذي يجب أن يظهر فور االنتهاء مـن تنفيـذ كـل إسـتراتيجية مـن                 

 ثم فهي توضح للقـائمين      ومن. االستراتيجيات المقترحة لتحقيق األهداف المنشودة    
على عمليات التنفيذ معالم الطريق الذي يجب عليهم السـير فيـه لتحقيـق هـذه                

التي يجب أن تتبدى أمامهم على أثر انتهـائهم     ) األدلة الملموسة (األهداف والنتائج   
كمـا تـوفر   . من تنفيذ كل إستراتيجية من االستراتيجيات المقترحة، كل على حدة     

 أو أي مالحظ    –للقائمين على عمليات المتابعة     ) لة والشواهد األد(هذه المؤشرات   
 مرجعيات تساعد في الحكم على مدى مطابقة النتائج التي تتحقق فـي أي              -آخر  

 .وقت أثناء عملية تنفيذ الخطة، مع النتائج المتوقع الوصول إليها في هذا الوقت
  

 كيفية تحديد مؤشرات النجاح في تحقيق أهداف الخطة
هذه المهمة من قائد كل فريق عمـل توجيـه أعضـاء فريقـه للقيـام          تستلزم  

 :باإلجراءات التالية
 .جعة الهدف العام للخطة واألهداف اإلجرائية المرحلية المشتقة منهامر •
مراجعة االستراتيجيات المقترحة لتحقيق األهداف والفعاليات المتضمنة في         •

 .كل إستراتيجية، كما تم االتفاق عليها سابقاً
األثر (طلب من أفراد فريق العمل، كل على حدة، كتابة تصوراته للنواتج            ال •

التي يجب أن تظهر فور االنتهاء من تنفيذ كل فعالية من فعاليات ) الملموس
كل إستراتيجية من االستراتيجيات المقترحة، وذلك من خالل اإلجابة عـن           

 :بعد االنتهاء من تنفيذ هذه الفعالية: األسئلة التالية
 األثر الذي يجب أن نتركه لندلل على أننا قد أنجزناها بالفعل؟  ما  
 كيف يمكن ألي مالحظ خارجي الحكم على أننا أنجزنا هذه الفعالية؟ 
ما الدليل الذي ينبغي أن يتبدى ليشير إلى أن هناك تطـوراً فـي               

 األداء المدرسي قد حدث على أثر تنفيذ هذه الفعالية؟



 

 ٧٣

بدى ليشير إلى أن تطوراً في المستوى       ما الدليل الذي ينبغي أن يت      
 التعليمي للتالميذ قد حدث على أثر تنفيذ هذه الفعالية؟    

تطبيق أسلوب العصف الذهني باستخدام األسئلة السابقة، مـع أفـراد            •
المجموعة ككل، الستخالص قائمة واحدة من النواتج الخاصـة بكـل           

 :التالي) ٢٣(رقم الموضح بجدول إستراتيجية على حدة، وفقاً للنموذج 
 ) ٢٣(جدول 

 قائمة الفعاليات والنواتج المقترحة بكل استراتيجية
 األثر الذي يجب أن يظهر فور االنتهاء من تنفيذ الفعاليةالفعالياتاإلستراتيجية

 
 

 

 

كتابة قائمة النواتج المقترحة في الخطوة السـابقة علـى السـبورة أو              •
ب من كل فرد من أفراد فريـق العمـل،          اللوحة الورقية، ومن ثم الطل    

تطوير ثالثة أدلة على األكثر لكل إستراتيجية من بين هـذه النـواتج،             
 .وذلك من خالل تطبيق خصائص الدليل الجيد المبينة فيما بعد

تطبيق أسلوب العصف الذهني مرة أخرى لمناقشة أفراد فريق العمـل            •
دة، وذلك مـن بـين      ثنين لكل إستراتيجية على ح    الالتفاق حول دليلين    

األدلة التي طورها األفراد في الخطوة السابقة، مـن خـالل تطبيـق             
 .خصائص الدليل الجيد المبينة فيما بعد

عن طريق االقتراع الكتابي، يتم توجيه كل فرد، على حدة، الختيـار             •
دليل واحد لكل إستراتيجية، من بين الدليلين اللذين تم تحقيق االتفـاق            

 .الخطوة السابقةالجمعي حولهما في 
 .نتيجة التصويت في الخطوة السابقة تحدد مؤشرات النجاح المطلوبة •

 خصائص الدليل الجيد  
 . الدليل الجيد يصف شيئاً محدداً يمكن ألي مراقب مالحظته بوضوح:الوضوح •
الدليل الجيد يحدد شيئاً واقعياً يمكن الوصول إليه في حـدود           : الواقعية •

 .لمطلوب واإلمكانيات المتوافرةالوقت المحدد والتوقيت ا
 يمكن مالحظته بطريقة مباشرة، ومن ثم قياسه بسهولة    :القابلية للقياس  •

 .  بأسلوب مباشر، وبأدوات القياس المتاحة
 :، مع كل منفي آن واحد الدليل الجيد يتصف باالتساق، :االتساق •

األدلة والشواهد المحددة لمؤشرات المعايير القومية في المجـال          -
 . االرتباط بمجال العمل المدرسي الذي نخطط لتطويرهذات
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الهدف العام للخطة اإلجرائية التي نطورهـا اآلن، واألهـداف           -
 .اإلجرائية المشتقة منه

طبيعة التنفيذ التتابعي للفعاليـات المشـتقة مـن اإلسـتراتيجية            -
 .المقترحة لتنفيذ الخطة اإلجرائية

يذ الخطة اإلجرائيـة،    مستوى األداء المتوقع بلوغه مع نهاية تنف       -
 .ومراحل الوصول إليه

 يتكامل الدليل الجيد ألية إستراتيجية مع باقي األدلة الخاصـة           :التكامل •
باالستراتيجيات األخرى المقترحة لتنفيذ الخطة اإلجرائية، وتكون مجتمعة        
مؤشراً واضحاً ومحدداً على تحقق الهدف العام للخطة في نهايـة تنفيـذ             

 . تجميع االستراتيجيا
 وأخيراً الدليل الجيد يترتب على الوصول إليه تطـوراً فـي            :الوظيفية •

 .مستوى تعليم وتعلم التالميذ، وقد يكون ذلك بطريقة غير مباشرة
 فى هذه المهمةنجاح المقياس 

الدليل الجيد، ويوضح الجدول رقم نجاح مؤشرات ) ٢٤(يتضمن  الجدول رقم 
 ق أهداف الخطة اإلجرائيةأمثلة على مؤشرات النجاح فى تحقي) ٢٥(

 )٢٤(جدول 

 الدليل الجيد نجاح  مؤشرات
 الشاهد الجيد/خصائص الدليل م درجة التوافر

٤ ٣ ٢ ١ 

    الدليل المقترح يصف شيئاً محدداً يمكن ألي مراقب مالحظتـه ١
     .الدليل المقترح يمكن الوصول إليه في الوقت المحدد ٢
     .مكن الوصول إليه في التوقيت المطلوبالدليل المقترح ي ٣
    الدليل المقترح يمكن الوصول إليه في حدود اإلمكانيات المتاحة ٤
    الدليل المقترح يمكن قياسه بطرقة مباشرة، وبـأدوات القيـاس ٥
     لمؤشـراتالدليل المقترح يتسق مع األدلة والشواهد المحـددة ٦
    الدليل المقترح يتسق مع الهدف العام للخطة اإلجرائيـة التـي ٧
    ات المشتقةالدليل المقترح يتسق مع طبيعة التنفيذ التتابعي للفعالي ٨
    الدليل المقترح يتسق مع مستوى األداء المتوقع بلوغـه بنهايـة ٩
    الدليل المقترح يتكامل مع باقي األدلة المقترحة في إطار الخطة ١٠
    األدلة المقترحة في إطار هذه الخطة تكون مجتمعة مؤشراً على ١١
    يترتب على الوصول إلى الدليل المقترح تطوراً فـي مسـتوى ١٢



    

 ٧٥

 )٢٥(جدول رقم 
 أمثلة على مؤشرات النجاح في تحقيق أهداف الخطة اإلجرائية 

 األدلة والشواهد) مؤشرات النجاح (  األثر الذي يجب أن يظهر فور االنتهاء من تنفيذ الفعالية الفعاليات )األنشطة واإلجراءات(االستراتيجيات 
  ...أهدافها، موعدها، المشاركون،:  وثيقة بخطة الندوة- . التخطيط للندوة-
 . خطاب الدعوة- . الدعوة للندوة-
 ********* . إدارة الندوة-
 بيان بخطة اإلشراف على تنظيم الندوة موضحاً به توزيع األدوار           - . اإلشراف على تنظيم الندوة-

 .بين المعلمين والتالميذ، والمسئولية المحددة لكل فرد
 . ملف بوقائع الندوة يوضح ما دار فيها من أنشطة ومناقشات- . تسجيل وقائع الندوة-

عقد ندوة لتوعية اآلباء بأهمية دورهم في       
 .مساندة تعلم أبنائهم في المنزل

 .  نتائج الندوة بأكثر من وسيلة اإلعالن عن- . نشر نتائج الندوة-

انعقاد الندوة فـي موعـدها، وتوصـيل         - 
 . نتائجها لآلباء بأكثر من وسيلة

 سجل الزائرين للمدرسة يوضح زيادة إقبال       -
% ٦٠اآلباء على زيارة المدرسة بنسـبة       

للتواصل مع المعلمـين ومتابعـة تعلـم        
 .أبنائهم

 ...أهدافه، أهميته، محتواه، :  وثيقة بخطة الدليل-  تخطيط الدليل-
 . محتوى الدليل- . إعداد محتوى الدليل-

 .إعداد دليل للواجبات المنزلية

 . وصول الدليل للمعلمين واآلباء بأي وسيلة- . نشر وتوزيع الدليل-

 انتشار دليل الواجبات المنزلية بين أيـدي        -
 .التالميذ والمعلمين واآلباء

من الواجبات المنزليـة التـي يؤديهـا        % ٦٠ -
  .اآلباء لهمالتالميذ توضح مساعدة 

 الموقع وثيقة بأهداف - . تحديد أهداف الموقع-
 . وثيقة بالمعلومات والبيانات التي سيتضمنها الموقع- . إعداد معلومات الموقع وبياناته-
 . عنوان الموقع- . تصميم الموقع-

إنشاء موقع للمدرسة على شبكة اإلنترنت      
لمساعدة اآلباء على التواصل مع المعلمين      

 .لمتابعة تعلم أبنائهم

 . انطالق الموقع- . وتجديد بياناته تشغيل الموقع-

وجود موقـع للمدرسـة علـى شـبكة          -
 .اإلنترنت

من اآلباء يتواصلون مع المعلمين من      % ٥٠ -
 .خالل الموقع لمتابعة تعلم أبنائهم

 شةوثيقة مخطط الور - .تخطيط ورشة العمل -
ــة   - ــادة التدريبي ــداد الم إع

 .المطلوبة
 .المادة التدريبية الخاصة بالورشة -

ــاء    - ــدعوة لآلب ــه ال توجي
 المستهدفين

 .خطاب الدعوة -

 .حضور اآلباء للورشة - .تنفيذ الورشة -

تنظيم ورشة عمل مسائية لآلباء يتم مـن        
خاللها تعريفهم بنواتج التعلم المتوقعة من      
أبنائهم طبقاً للمسـتوى التعليمـي الـذي        
يدرسون فيه، وكيفية تقييم مستوى تقـدم       

 .أبنائهم باتجاه نواتج التعلم المتوقعة

 . ملخص بنتائج تقييم الورشة- . تقييم نتائج الورشة-

 . انعقاد الورشة في موعدها-
 .من اآلباء المستهدفين يحضرون الورشة% ٨٠ -
 استطالع آراء اآلباء يوضح أنهم ألمـوا بنـواتج          -

التعلم المتوقعة من أبنائهم، وأنهم أصبحوا أكثـر        
فهماً لكيفية تقييم مستوى تقدم أبنائهم باتجاه نواتج        
 التعلم المتوقعة منهم بحسب المسـتوى التعليمـي       

 .الذي يدرسون فيه



 

 ٧٦

 الزم والتوقيت المناسب للتنفيذتحديد الوقت ال: الخطوة التاسعة
 :تستهدف هذه الخطوة ما يلي

 .تحديد المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ الخطة اإلجرائية .١
 .تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ كل استراتيجية من االستراتيجيات المقترحة .٢

 :كيفية تقدير الوقت الالزم وتحديد التوقيت المناسب لتنفيذ الخطة اإلجرائية
 :ئد فريق العمل قيادة وتوجيه أفراد فريقه للقيام باإلجراءات التاليةعلى قا

 .مراجعة االستراتيجيات المقترحة للتنفيذ• 
 تحقيق رؤية موحدة لجميع أفراد الفريق حول ترتيب هذه االسـتراتيجيات مـن              •

حيث أولوية التنفيذ، بحيث يكون تنفيذ أية استراتيجية بمثابة مقدمة منطقية للبـدء             
 .تنفيذ التالية لهافي 
 تحقيق رؤية موحدة لجميع أفراد الفريق حول ترتيب الفعاليات الخاصـة بكـل              •

استراتيجية من حيث أولوية التنفيذ، بحيث يكون تنفيذ أية فعالية بمثابـة مقدمـة              
 .منطقية للبدء في تنفيذ التالية لها

 لتنفيذ الخطة اإلجرائية    الطلب ألفراد فريق العمل، كل على حدة، تقدير الزمن الالزم          •
في مجال العمل المدرسي المعني، وذلك بحساب الزمن الالزم إلنجاز كل فعالية مـن              

 :التالي) ٢٦(الفعاليات المختلفة المنبثقة عن كل استراتيجية، وذلك في الجدول  رقم 
 )٢٦(جدول رقم 

 ستراتيجية حساب الزمن الالزم إلنجاز كل فعالية من الفعاليات المنبثقة من كل ا
 االستراتيجية
 المقترحة

الفعاليات المنبثقة 
 عنها

الحد األدنى 
 للزمن الالزم

الحد األقصى 
 للزمن الالزم

متوسط الزمن 
 الالزم

 

 

 

 

تقديرات الفرد للزمن الالزم 
لتنفيذ الخطة في مجال 

 .لمدرسي المعنيالعمل ا

 
 
 

   

 : حيث
مجموع تقديرات الفرد للحدود الـدنيا للـزمن الـالزم لتنفيـذ الفعاليـات الخاصـة                =  

 .باالستراتيجيات المقترحة
مجموع تقديرات الفرد للحدود القصوى للزمن الـالزم لتنفيـذ الفعاليـات الخاصـة               =                  

.باالستراتيجيات المقترحة

٢) /ص+س(

 س

 ص

 ص س
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خالص تقدير موحد للزمن الالزم لتنفيذ الخطة اإلجرائية في مجال العمـل            است •
المدرسي المعني، من وجهة نظر جميع أفراد فريق العمل، وذلك وفقاً لمـا هـو               

 :التالى) ٢٧(موضح بالجدول رقم 
 )٢٧(جدول رقم 

  تقدير موحد للزمن الالزم لتنفيذ الخطة

 أ  الالزم لتنفيذ الخطةمتوسط تقديرات األفراد للحد األدنى للزمن
 ب متوسط تقديرات األفراد للحد األدنى للزمن الالزم لتنفيذ الخطة
 ٢)/ب+أ( تقدير أفراد فريق العمل مجتمعين للزمن الالزم لتنقيذ الخطة

 :حيث
 . في عملية التقديرمجموع تقديرات األفراد للحد األدنى الالزم لتنفيذ الخطة مقسوماً على عدد األفراد المشاركين=        أ 

 .مجموع تقديرات األفراد للحد األقصى الالزم لتنفيذ الخطة مقسوماً على عدد األفراد المشاركين في عملية التقدير=  ب         

لضمان مزيد من الدقة في هذه العملية، فقد يكون من األفضل إعادة عمليات  •
ذ الخطة فـي هـذه      التقدير أكثر من مرة ومن ثم يصبح الزمن الالزم لتنفي         

الحالة مساوياً لمتوسط تقديرات أفراد فريق العمل مجتمعين، والتـي يـتم            
 .التوصل إليها بحسب عدد مرات التقدير

إجراء مناقشة بين أفراد الفريق للتوصل إلى رؤية موحدة لتحديد التوقيـت             •
المناسب لتنفيذ كل استراتيجية مقترحة في إطار الخطة، مع ضرورة األخذ           

 :عتبار القيود التاليةفي اال
 .الحفاظ على الترتيب المنطقي لالستراتيجيات المقترحة لتنفيذ الخطة -
 .الحفاظ على الترتيب المنطقي للفعاليات المنبثقة عن كل استراتيجية -
 . االلتزام بالزمن الالزم لتنفيذ كل فعالية، ومن ثم كل استراتيجية كما تم تقديره -

  الالزم والتوقيت المناسب للتنفيذمؤشرات النجاح في تحديد الوقت
 : ويشير هذا المؤشر إلى ما يلي: الدقة•

 .ضرورة تكرار عملية تقدير الزمن الالزم لتنفيذ الخطة أكثر من مرة -
أهمية مناقشة التقديرات التي توصل إليها فريق العمل على نطاق واسع            -

 .مع أفراد مجتمع المدرسة
 :ا يلي ويشير هذا المؤشر إلى م: الواقعية•

 .عدم التهويل أو التهوين في تقدير الوقت الالزم لتنفيذ الخطة -
 .مراعاة ظروف المدرسة وما يتوافر لها من إمكانيات وموارد مادية وبشرية -
 .مراعاة معدالت األداء وحجم اإلنجاز في المدرسة في العام السابق على إعداد الخطة -

 : قظ إلى ما يلي ويشير هذا المؤشر إلى أهمية التي: االستبصار•
 .مواعيد العطالت الرسمية -
 .الظروف واألحوال المناخية وتأثيراتها على كفاءة األداء -
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التهديدات والمعوقات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تصادف عمليات          -
 .التنفيذ ومدى استعداد وقدرة المدرسة لمواجهتها

 عليها من ظهور مراعاة طبيعة عمليات المتابعة المستمرة، وما قد يترتب -
 .الحاجة إلى إجراء تعديالت على الخطة أثناء عملية التنفيذ

 ويشير هذا المؤشر إلى ضرورة االلتزام بالقيود التالية في عملية تحديد            : االلتزام •
 :التوقيت المناسب لعملية التنفيذ

 . الترتيب المنطقي لالستراتيجيات المقترحة لتنفيذ الخطة -
 .اليات المنبثقة عن كل استراتيجيةالترتيب المنطقي للفع -
 .الزمن الذي تم تقديره لتنفيذ كل فعالية، ومن ثم كل استراتيجية -

 مقياس النجاح في هذه المهمة
لمساعدة فريق العمل لإلطمئنان على مدى نجاحه في تحديد الوقت الالزم لتنفيـذ             

، واألمثلة  )٢٨(الخطة االجرائية، يمكن استخدام المقياس  الموضح  بالجدول رقم           
 ) .٢٩(الموضحة بالجدول رقم 

 ) ٢٨(جدول 
 مقياس النجاح فى تحديد الوقت الالزم لتنفيذ الخطة

 المؤشرم درجة االلتزام به
 صغيرة متوسطة كبيرة

    .أهمية تكرار عملية تقدير الزمن الالزم لتنفيذ الخطة أكثر من مرة١
    .ليها على نطاق واسع مع أفراد مجتمع المدرسةأهمية مناقشة التقديرات التي تم التوصل إ٢
    .عدم التهويل أو التهوين في تقدير الوقت الالزم لتنفيذ الخطة٣
مراعاة ظروف المدرسة وما يتوافر لها من إمكانيات وموارد مادية وبشرية فـي             ٤

 .عملية تقدير الزمن الالزم لتنفيذ الخطة
   

افر لها من إمكانيات وموارد مادية وبشرية فـي         مراعاة ظروف المدرسة وما يتو    ٥
 .عملية تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ الخطة

   

األخذ بعين االعتبار معدالت األداء وحجم اإلنجاز المحقق في المدرسة في العـام             ٦
 .السابق في تقدير الزمن الالزم لتنفيذ الخطة

   

    . ة في تقدير الزمنالتيقظ إلى مواعيد العطالت الرسمية والطارئ٧
    .التيقظ إلى مواعيد العطالت الرسمية والطارئة في تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ٨
    .التيقظ إلى الظروف واألحوال المناخية وتأثيراتها على كفاءة األداء في تقدير الزمن٩
اء فـي تحديـد     التيقظ إلى الظروف واألحوال المناخية وتأثيراتها على كفاءة األد        ١٠

 .التوقيت المناسب للتنفيذ
   

التيقظ إلى التهديدات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تصادف عمليات التنفيذ في            ١١
 .تقدير الزمن

   

التيقظ إلى التهديدات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تصادف عمليات التنفيذ في            ١٢
 .تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ

   

التيقظ، في تقدير الزمن الالزم، إلى طبيعة عمليات المتابعة المستمرة، وما قد يترتب             ١٣
 .عليها من ظهور الحاجة إلى إجراء تعديالت على الخطة أثناء عملية التنفيذ

   

    .التقيد بالترتيب المنطقي لالستراتيجيات المقترحة في تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ١٤
رتيب المنطقي للفعاليات المنبثقة عن كل استراتيجية في تحديد التوقيـت           التقيد بالت ١٥

 .المناسب للتنفيذ
   

االلتزام بالزمن الذي تم تقديره لتنفيذ كل فعالية، ومن ثم كل استراتيجية في تحديد              ١٦
 .التوقيت المناسب للتنفيذ
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 )٢٩(جدول 
 يذ الخطة اإلجرائية أمثلة لتحديد الوقت الالزم والتوقيت المناسب لتنف

الزمن الالزم  الفعاليات المنبثقة عنها االستراتيجية
 إلنجاز الفعالية

التوقيت المناسب لتنفيذ 
 الفعالية

ل مـن شـهر     األسبوع األو  أسبوع . تحديد أهداف الموقع-
 .أغسطس

ــات  - ــداد معلوم  إع
 .الموقع وبياناته

األسبوع الثاني والثالث من     أسبوعين
 .شهر أغسطس

األسبوع األخير من شـهر      أسبوع . تصميم الموقع-
 .أغسطس

إنشاء موقـع للمدرسـة     
على شـبكة اإلنترنـت     
لمساعدة األبـاء علـى     
التواصل مع المعلمـين    

 .لمتابعة تعلم أبنائهم

 تشغيل الموقع وتجديد -
 .بياناته

 .طوال العام الدراسي ـــــ

األسبوع األول مـن شـهر       بوعأس  تخطيط الدليل-
 .سبتمبر

األسبوع الثاني والثالث من     أسبوعين . إعداد محتوى الدليل-
 .شهر سبتمبر

إصدار دليل للواجبـات    
 .المنزلية

 إصـــدار الـــدليل -
 .وتوزيعه

األسبوع األخير من شـهر      أسبوعين
سبتمبر واألسبوع األول من    

 شهر أكتوبر
ــة   - ــيط ورش تخط

 .العمل
األسبوع الثاني مـن شـهر       أسبوع

 .أكتوبر
إعداد المادة التدريبيـة    

 .المطلوبة
األسبوع الثالث مـن شـهر       أسبوع

 .أكتوبر
وجيه الدعوة لألبـاء    ت-

 المستهدفين
األيام الثالثة األولـى مـن       ثالثة أيام

األسبوع األخير من شـهر     
 .أكتوبر

تنظــيم ورشــة عمــل 
مسائية لألباء يـتم مـن      
خاللها تعريفهم بنـواتج    

تعلم المتوقعــة مــن الــ
أبنائهم طبقاً للمسـتوى    
التعليمي الذي يدرسـون   
فيه، وكيفية تقييم مستوى    
تقدم أبنائهم باتجاه نواتج    

 .التعلم المتوقعة
ــع   يومين . تنفيذ الورشة- ــومين الراب ــاء الي مس

والخــامس مــن األســبوع 
 .األخير من شهر أكتوير

األيام الثالثة األولـى مـن       ثالثة أيام .تخطيط للندوة ال-
األسبوع األول مـن شـهر      

 .ديسمبر
اليومين الرابع والخامس من     يومين . الدعوة للندوة-

 .األسبوع األول من ديسمبر
اليوم األول مـن األسـبوع       يوم . تنفيذ وإدارة الندوة-

 .الثاني من شهر ديسمبر
 اإلشراف على تنظيم    -

 .ةالندو
 نفس اليوم السابق يوم

 نفس اليوم السابق يوم . تسجيل وقائع الندوة-

عقد ندوة لتوعية األبـاء     
ــي  ــة دورهــم ف بأهمي
مساندة تعلم أبنائهم فـي     

 .المنزل

باقي أيام األسبوع الثاني من  أسبوع . نشر نتائج الندوة-
 .شهر ديسمبر
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 المرحلة الخامسة 
 تنفيذ وإدارة الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي

 

موضع في هذه المرحلة يتم وضع الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة 
وفي . التنفيذ الفعلي، وإدارة ومتابعة األداء في تنفيذ محاورها وأنشطتها المختلفة

هذا الصدد فإن ثمة مجموعة من الخطوات األساسية التي يجب السير فيها لضمان 
 : فعالية التنفيذ ودقته، هي على النحو التالي

بالتعاون مع فريق  يجب على مدير المدرسة، :التهيئة واالستعداد : الخطوة األولى
 :قيادة التطوير، في هذه الخطوة القيام بعدد من اإلجراءات أبرزها ما يلي

 : وذلك من خالل:اإلعالم بالخطة .١
عقد اجتماع موسع لمعلمي المدرسة واإلداريين وممثلين للتالميذ وغيرهم  •

 :ممن تقع عليهم مسئوليات تنفيذ الخطة، ويتم في هذا االجتماع
املة لتطوير المدرسة للمناقشة من قبل جميع طرح الخطة الش  -

األفراد، واإلصغاء الجيد آلرائهم ومالحظاتهم، وإدخال أية تعديالت 
 .منطقية، وتحظى بقبول األغلبية

تحديد المشاركين في عملية التنفيذ وتوزيع األدوار، واالطمئنان إلى   -
 .أن كل فرد قد فهم واستوعب دوره المحدد في تنفيذ هذه الخطة

 .خلق نوع من االلتزام بتنفيذ الخطة بين جميع أفراد المجتمع المدرسي  -
 :من المهم أن يشمل اإلعالم بالخطة إلى جانب أفراد المجتمع المدرسي، كل من •

 . اإلدارة التعليمية -
 .أعضاء مجلس األمناء -
 .أولياء األمور -
 .المؤثرين من أفراد المجتمع المحلي للمدرسة -
 .وغيرهم من المعنيين -

 وذلك بعرضها على مجلس إدارة المدرسة التخاذ القرار المناسب :إقرار الخطة .٢
ببدء التنفيذ، بعد مناقشة مدى مناسبتها لتلبية حاجات المدرسة وأولوياتها من 

 .التطوير، كذا مدى واقعيتها إلمكانيات المدرسة ومواردها البشرية والمادية
نت متطلبات مادية أو بشرية، وقد  سواء أكا:تأمين الموارد الالزمة للتنفيذ  .٣

يكون من المهم في هذا الصدد التأكيد على أن السبب الرئيسي وراء فشل 
الكثير من خطط التطوير وعدم استمراريتها، هو اصطدامها في مرحلة 
التنفيذ بقصور اإلمكانيات الالزمة أو عدم توافرها بالكم والكيف المناسبين، 

اضحة بأهمية هذا األمر لدى القائمين على وذلك نظراً لغياب الرؤية الو
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عمليات التطویر، وهو أمر لم یعد مقبوًال ترآه للصدفة أو الظروف، ولذا 
 :فيجب على مدیر المدرسة، بالتعاون مع فریق قيادة التطویر فيها ما یلي

حصر وتحدید اإلمكانيات المتاحة والممكنة للمدرسة، ومن ثم وضع  •
مار األمثل والتوظيف الفعال لهذه الموارد خطة مناسبة لتحقيق االستث
 .واإلمكانيات في تنفيذ الخطة

حصر الموارد واإلمكانيات التي یمكن للمدرسة الحصول عليها من  •
 .مجتمعها المحلي، ومن ثم تأمينها قبل البدء في عمليات التنفيذ

توثيق عالقة المدرسة بأولياء األمور ورجال األعمال والميسورین  •
 . لمجتمع المحلي وتحفيزهم لتقدیم العون المادي للمدرسةمن أفراد ا

 التعرف على مدى نجاح مدير المدرسة في حشد وتهيئة أفراد المجتمع -٤
 المدرسي والمعنيين باألمر لالندماج في تنفيذ خطة التطوير

 )٣٠( یمكن لمدیر المدرسة استخدام المقياس الموضح فى الجدول رقم 
ات أفراد المجتمع المدرسي نحو المشارآة في التالى للتأآد من اتجاه

  :التطویر واستعدادهم لإلندماج في عملية تنفيذ الخطة
 )٣٠(جدول 

  مقياس التعرف على مدى نجاح مدير المدرسة
  فى تهيئة أفراد المجتمع المدرسي والمعنيين باألمر لالندماج في تنفيذ خطة التطوير

 المؤشرم درجة توافره لدى األفراد
صغيرة متوسطة آبيرة

ینخرط أفراد المجتمع المدرسي مع بعضهم البعض في مناقشات وحوارات إیجابية ١
 .حول خطة تطویر المدرسة والنتائج التي یمكن أن تتحقق من وراء تنفيذها

   

 یبدي أفراد المجتمع المدرسي استعدادًا لتقدیم األدلة والشواهد على النجاحات ٢
 . خطة أوًال بأولالتي تتحقق في ال

   

    . لدى العاملين استعداد الستخدام التقویم بالفصل واآلليات األخرى لتحقيق الهدف٣
    . یثق العاملون فى فریق القيادة لمتابعة تنفيذ خطة التطویر٤
 یتم تهيئة المناخ المدرسي لدعم المشارآة النزیهة والصریحة ویستشعره ٥

 . ع العاملين والمعنيين باألمرالحاضرون آما یشارك جمي
   

    .یبدي أفراد المجتمع المدرسي استعدادًا لالنخراط بشكل فعال في تنفيذ الخطة٦
 یحرص أفراد المجتمع المدرسي على حضور االجتماعات والمشارآة في ٧

 .المناقشات التي تنظمها المدرسة في إطار االستعداد والتهيئة
   

    .راد المجتمع المدرسي دوره في تنفيذ الخطة یعي آل فرد من أف٨
    . یبدي أفراد المجتمع المدرسي استعدادًا للعمل الفریقي٩
    .یبدي أولياء األمور استعدادًا للمشارآة في تنفيذ الخطة اإلجرائية لتطویر المدرسة١٠
    .مر في مناقشة الخطةیشارك أعضاء مجلس األمناء وأولياء األمور وغيرهم من المعنيين باأل١١
یبدي أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي للمدرسة استعدادًا لتقدیم الدعم المادي ١٢

 .والمساندة المعنویة إلنجاح تنفيذ الخطة
   

    .یبدي أفراد المجتمع المدرسي رضا وقناعة بالدور المحدد لكل منهم في تنفيذ الخطة١٣
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  فريق إدارة تنفيذ الخطة وتحديد مهام أعضائهتشكيل : الخطوة الثانية
 :حيث يتطلب التنفيذ الفعال للخطة تشكيل فريق إلدارة الخطة وتحديد مهام أعضائه

 :  من يتم تشكيل فريق إدارة التنفيذ-١
 .مدير المدرسة •
 .أحد الوكالء •
 . ممثلين للمعلمين •
 . واآلباء والمعلمينممثلين لمجلس األمناء •
 .ألمورممثلين ألولياء ا •
 .مقررى فرق دراسة التقييم الذاتى •
 ).بناء الخطة اإلجرائية( مقررى فرق التخطيط  •

 :تتمثل مهام هذا الفريق فيما يليو : مهام أعضاء هذا الفريق-٢
جدولة الخطة اإلجرائية في صورة مهام عمل مطلوب إنجازها يومياً،           •

 ).األمرإذا لزم (ومن ثم أسبوعيا، ثم شهرياً، ثم فصلياً وسنوياً 
إعداد برنامج التوعية بالخطة اإلجرائية واالحتفال ببداية العمل في          •

 .تنفيذ التطوير
 .توفير اإلمكانيات الالزمة للتنفيذ •
 .التأكد من أن التنفيذ يسير وفق الخطة الموضوعة •
 .تذليل العقبات وحل المشكالت التي تعترض التنفيذ أوالً بأول •

 :: تتمثل فيما يلي تتمثل فيما يلي:*دى أفراد هذا الفريق المهارات  التي يجب توافرها ل-٣
 .مهارة إدارة الوقت 
 .مهارات االتصال 
 .مهارات إدارة األزمات 
 .مهارات إدارة المصادر واإلمكانيات 
 .اإليمان بأهمية الشراكة مع المجتمع المحلى وخدمة البيئة 
 .الشفافية والوضوح 
 .األسلوب الديمقراطى والمشاركة الفعالة 
 . القرارالقدرة على اتخاذ 
 .الوعى وااللتزام برؤية ورسالة ومعتقدات المدرسة 
 .إرادة التغيير ومهارة إدارته 

                                                 
مهم أن يتم تدريب أفراد المجتمع المدرسى على هذه المهارات فى حالة عدم امتالكهم لها أو تدريبهم سابقاً من ال *

 .عليها
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 .فهم جيد ومتعمق ألنماط القيادة ونظریاتها 
 .وعى بأهمية التخطيط االستراتيجى وآيفية تنفيذه 
 .مهارات المتابعة والتقویم 

  مقياس مدى استعداد فرق إدارة تنفيذ الخطة-٤
التالي للتأآد ) ٣١(رسة استخدام المقياس الموضح بالجدول رقم یمكن لمدیر المد

 .من مدى استعداد أفراد هذا الفریق لقيادة العمل في تنفيذ الخطة
 ) ٣١(جدول 

 مقياس مدى استعداد فرق إدارة تنفيذ الخطة

درجة توافرها  لدى 
 القدراتم األعضاء

٤ ٣ ٢ ١ 

ة لمتابعة مدى مناسبة االستراتيجيات  استخدام أدلة ومؤشرات النجاح فى الخط١
 .المقترحة لتحقيق التقدم نحو األهداف المنشودة

    

     . اإللمام بأساليب متابعة وتعدیل استراتيجيات التنفيذ استجابة لألحداث غير المتوقعة٢
     . إدارة وقت التنفيذ بفاعلية٣
فعالية استراتيجيات التنفيذ جمع المعلومات والبيانات الالزمة للحكم على مدى ٤

 .من مصادر متعددة وبأساليب متنوعة
    

 معرفة آيفية استخدام نتائج المتابعة والتقييم المرحلي في تعدیل استراتيجيات ٥
 . التنفيذ وتصحيح المسارات إذا لزم األمر

    

     . مواجهة األزمات التي تظهر أثناء التنفيذ٦
     .صعوبات ومواجهة المشكالت التي تظهر أثناء التنفيذ القدرة على تذليل ال٧
     .القدرة على قيادة التغيير٨
     .توفير المعلومات والبيانات التي تلزم إلحداث تعدیالت وتحسينات أآثر للخطة٩
     .حشد اآلخرین وتعبئة جهودهم وتوجيهها في إحداث التطویر المنشود١٠
     . بفاعليةالتواصل مع اآلخرین١١

 
 :وضع الخطة موضع التنفيذ: الخطوة الثالثة

یتم وضع الخطة موضع التنفيذ الفعلي، وتبدأ معها عملية تنفيذ وإدارة 
االستراتيجات المقترحة في إطارها لتحقيق األهداف المنشودة، مع ضرورة مالحظة 

 :ما یلي
 .أن تكون بدایة التنفيذ في صورة احتفالية .١
فيذ في الموعد المحدد، وأن یكون هناك التزام بالتوقيتات ضرورة بدأ التن .٢

 .المحددة لتنفيذ آل استراتيجية، وآل نشاط مخطط في إطارها
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تحديد مواعيد دورية الجتماعات القيادات و العاملين في التنفيذ، لمراجعة  .٣
 .األدوار، واإلطمئنان إلى أن العمل يسير وفقاً لألنشطة المخططة

 لألداء في تنفيذ الخطة، وإعالم أفراد المجتمع المدرسى المتابعة المستمرة .٤
 .بأكلمه عن إحراز التقدم وإدخال التعديالت التي تلزم أوالً بأول

وهو ما يتطلب إعادة جدولة الخطة اإلجرائيـة        : إدارة وقت التنفيذ بفاعلية    .٥
في صورة مهام عمل مطلوب إنجازها يومياً ومن ثم أسبوعيأ ثم شهرياً ثم             

 ).إذا لزم األمر(وسنوياً فصلياً 
يجب أن تستمر متابعة الخطة حتى تكتمل األنشطة المحددة وتصبح جزءاً            .٦

من ثقافة المدرسة ويحتاج دمج األنشطة والتخطيط لتحسين المدرسة فـى           
الممارسات الطبيعية للمدرسة إلى جهود متواصلة لترسيخ ثقافة التطـوير          

 .فى المدرسة
مستمرة والمساعدة لضمان فعالية تنفيذ الخطـة،       االلتزام بعمليات التقويم ال    .٧

 :وهو ما يتطلب
تفويض بعض المعلمين واإلداريين وممثلين من مجالس األمناء من  •

وقد يكون  المهتمين بالتعليم لمراقبة ما يحدث وليكونوا طالئع للتقدم،
هؤالء من ضمن فريق قيادة التطوير، أو من بين أعضاء فرق بناء 

ساسي هو قياس مدى التقدم صوب األهداف المنشودة الخطة، وعملهم األ
للتطوير على أساس منتظم طوال العام الدراسى، وعليهم أيضاً مسئولية 
الحفاظ على تقدم سبل التواصل، والتخطيط لالحتفاالت التى يجب أن تقام 

 .مع إنجاز كل مرحلة ليشعر ويسعد الجميع بما تم إنجازه
ن أن التقويم على فترات يستخدم التأكيد على أن المعلمين يدركو •

كإجراءات تقويمية لقياس مدى تقدم التالميذ نحو تحقيق كل هدف 
 .لتحسين أداءاتهم

االعتماد على أساليب متعددة لتقويم ومراقية التنفيذ فى كل جوانب  •
 :التطوير، ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

o  بعد اإلنجازالتقييم داخل الفصل وإجراءات ما قبل وما. 
o عمل مسح للعاملين. 
o مالحظة الطلبة. 
o تحليل أعمال الطلبة. 
o  التحريرية/ األعمال الشفوية. 
o قائمة فحص سلوكيات الطلبة. 
o مقابالت الطلبة. 
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o فرق مراجعة خارجية. 
التى تم تصميمها لقياس  المراجعة المستمرة لإلجراءات التقويمية •

 راءات؟هل تم تنفيذ هذه اإلج: فعالية تنفيذ الخطة
استخدام عالمات مرجعية قبلية وبعدية لبيان مدى قرب المدرسة من  •

 .األهداف المحددة سلفاً وخاصة فيما يتعلق بتحسن تحصيل الطلبة
انظر إلى  :تحديد مدى فعالية تنفيذ الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة •

 هل قام الناس بالسير حسب -أوراق خطط العمل فى مدرستك
استراتيجيات التنفيذ وفقاً لما هو محدد في الخطة؟ الخطط؟ هل تعمل 

وهو ما يستلزم جمع المعلومات من مجموعات وفرق العمل، وفتح 
وبين أفراد المجتمع / حوارات ومناقشات فردية وجماعية مع 

المدرسي، ابتكار أية أساليب تساعد على إعطاء معلومات بشأن 
ه الضعف في تنفيذ فعالية التنفيذ والتعرف على نقاط القوة وأوج

 .االستراتيجيات المقترحة
االحتفاء بالنجاحات التي تتحقق مهما كانت صغيرة واالعتراف الدائم  .٨

واالقتناع بأن أفضل الخطط تقابلها عوائق  بالحاجة إلى مضاعفة الجهود،
ومشكالت غير متوقعة، وإذا لم يتم تنفيذ كل شئ وقياسه علينا السؤال 

 كان هناك شئ ما ينبغى البدء فيه فوراً عن السبب وتحديد ما إذا
، أو يؤجل تنفيذه لمرحلة تالية، فهناك أشياء يمكن )تدخالت إضافية(

 .النجاح فيها وأشياء يمكنك أن تكون فخوراً بها فحاول استغالل ذلك
إبدأ مرة أخرى، فالتحسين المستمر يعنى أن هناك دائماً وسائل جديدة  .٩

ل ألهداف جديدة عندما يتم تحقيق األهداف للتحسين ويمكن للفريق أن ينتق
ومراجعة ) فرق العمل(الرئيسة، ومن ثم فعليك بإعادة تنظيم المجموعات 

 .خطة التطوير، والبدء بدورة جديدة للتطوير
 تنبيه مهم
 .يجب أن يتم مراجعة خطة تحسين المدرسة وتحديثها بمعدل سنوى •
درسي هو ضع نصب عينيك أن الهدف األساسى من التطوير الم •

تحسين فرص تعليم وتعلم التالميذ، وهو ما يفرض عليك السعي 
الدائم ألن تجعل استراتيجيات تحسين التعليم فى مدرستك جزءاً من 

 .ثقافتها، والغاية األساسية ألي تطوير
الحظ أنه قد تصبح التغييرات داخلية، وقد ال يكون التحسن الحادث  •

 .تيقن أال تفوتك أى من هذه األشياءواالختالف بين األشياء ظاهراً، لذا 
 .احتفل بنجاحاتك وقم بوضع أهداف جديدة •
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 المرحلة السادسة 
 ∗متابعة وتقويم األداء في تنفيذ الخطة

 
ال شك في أن متابعة األداء في تنفيذ الخطة عملية على جانب كبير من 

هود بصفة األهمية، ألنها تمثل وسيلة أساسية لضمان تركيز االنتباه، ومن ثم الج
 .مستمرة على تحقيق أهداف التطوير المنشودة في مجال العمل المدرسي المعني

والمتابعة، من هذه الزاوية، ينظر إليها على أنها بمثابة محطات لصيانة عملية            
التطوير، حيث تتوقف فيها عملية التنفيذ، مؤقتاً لرصد التقـدم صـوب األهـداف              

تحقق في ضوء مؤشرات النجاح المحـددة،       المنشودة، وتقدير حجم اإلنجاز الذي      
 .ومن ثم إجراء التعديالت المناسبة حيثما يتطلب األمر

وعلى أية حال، فإن ثمة مجموعة من الخطوات األساسية التي يجب السير فيها 
) ٦(لضمان فعالية متابعة التنفيذ ودقتها، وهي على النحو الذي يوضحه الشكل رقم 

 :التالي
 

                                                 
ا     ∗ ز هن ر أن  الترآي ا، غي ع مراحله ي جمي ویر ف تمرة یجب أن تصاحب دورة التط ة مس ة عملي روف أن المتابع ن المع م

ع مراحل دورة التطویر،              سينصب على متابعة تنفيذ الخطة، على اعتبار أننا أوض         حنا آيفية متابعة خطوات العمل في جمي
اد                           اس خلف آل خطوة یمكن االعتم آل في موضعها، من خالل تحدید مؤشرات النجاح في تنفيذ آل خطوة، ووضعنا مقي

 . عليه في متابعة العمل في آل منها
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 ) ٦(شكل 

 تتابع خطوات مرحلة متابعة وتقويم األداء في تنفيذ الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي

 الخطوة األولى
 تشكيل فريق المتابعة 

 الخطوة الثالثة
 توعية الفريق بأساليب وأنواع المتابعة

الخطوة الثالثة
 

إعداد جداول وأدوات المتابعة
 

الخطوة الرابعة
 

المتابعة وجمع المعلومات
 

 الخطوة الخامسة
 معالجة وتحليل المعلومات

 الخطوة السادسة
 شأن فعالية التنفيذاتخاذ القرار المناسب ب

 اإلنتقال إلى دورة تطوير جديدة

االحتفال بالنجاحات وتصحيح
 المسارت حيثما يلزم

 
 

االحتفال بالنجاحات وتصحيح 
 المسارات حيثما يلزم

إدارة المهمة
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 تشكيل فريق المتابعة وتقييم األداء وتحديد مهام أعضائه: الخطوة األولى
عادة يتكون هذا الفريق من نفس أعضاء فريق قيادة  : تشكيل فريق المتابعة-١  

طوير في المدرسة، ويمكن أن ينضم إليهم بعض الموجهين ممن يتابعون الت
 . األداء في المدرسة

 : تتمثل فيما يلي: مهام فريق المتابعة-٢ 
جـدول توزيـع المهـام      (تجهيز أدوات وآليات المتابعة وجداولها      / إعداد   •

 ). جداول اإلنتاج-الجداول الحقلية- الجداول الزمنية-والمسئوليات
 .تجهيز أدوات وآليات التقييم المرحلي لألداء/ إعداد  •
قياس التقدم في تحقيق األهداف أوالً بأول وجمع األدلة والشواهد على  •

 .النجاحات المحققة
 .جمع وتصنيف المعلومات •
 .معالجة وتحليل المعلومات •
 .إدارة نظم المعلومات •
 .تحليل التغذية الراجعة، وتصحيح المسارات حيثما يتطلب األمر •

 
توعية أفراد الفريق بأساليب متابعة تنفيـذ الخطـة اإلجرائيـة           : خطوة الثانية ال

  للتطوير المدرسي
   هناك أسلوبين لممارسة المتابعة في مرحلة تنفيذ الخطة اإلجرائيـة للتطـوير            

 :المدرسي هما على النحو التالي
 )المنظمة(المتابعة الرسمية ) أ

ة لجميـع المعنيـين بـأمر تطـوير           وتجري في توقيتات محددة معروفة ومعلن     
مدير المدرسة، المعلمون، أعضاء مجلس األمنـاء، أوليـاء األمـور،           : المدرسة

التالميذ، أفراد المجتمع المحلي، وغيرهم من المعنيين اآلخرين، وعادة تكون هذه           
التوقيتات في منتصف كل فصل دراسي وعند نهايته، أي بواقع أربـع متابعـات              

راسي الواحد، يتم في كل منها جمع المعلومات والبيانات التي          رسمية في العام الد   
 :تساعد القائمين على عملية تنفيذ الخطة على

التأكد أوالً بأول من مدى عمل االستراتيجيات المقترحة لتنفيذ الخطة، وفقاً            •
للتصورات المرسومة سلفاً، ومن ثم تصحيح مسارات العمل حيثما يلـزم           

 .أوالً بأول أيضاً
د من مدى تتطابق األدلة والشواهد التي يتم رصدها عند لحظة معينة            التأك •

أثناء تنفيذ الخطة، مع مؤشرات النجاح المتوقع الوصول إليها عنـد هـذه             
 . اللحظة، كما تم وصفها عند بناء الخطة
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تالفي أوجه القصور في عملية بناء الخطة والتي قد تتبدى فـي مرحلـة               •
 .ت المطلوبة والمناسبة إذا اقتضى األمر ذلكالتنفيذ، ومن ثم إدخال التعديال

 .مواجهة أية ظروف طارئة أو أية صعوبات قد تظهر أثناء عمليات التنفيذ •
التأكد من أن كل فرد من المندمجين في عمليـات التنفيـذ يتلقـى الـدعم                 •

والمساندة الفنية والحفز المعنوي الذي يحتاج إليـه لضـمان اسـتمرارية            
 .ياتاندماجه في هذه العمل

 المتابعة غير الرسمية) ب
يجري هذا النوع من المتابعة بصورة غير رسمية، كما يتم في أي وقت وفـي               

 :كل وقت، ويعتمد بشكل أساسي على أسلوب المناقشات الفردية والجماعية حيث
يمكن لمدير المدرسة بل يجب عليه، أن يسعى مـن آن آلخـر إلجـراء                •

اء مجلس األمناء والتالميذ وأولياء مقابالت غير رسمية مع المعلمين وأعض
األمور وغيرهم من المعنيين، لمناقشتهم في كافة األمور المتعلقـة بتنفيـذ            
الخطة، والتعرف على مالحظاتهم حول مدى اإلنجاز المتحقق فيها، ومدى          
مطابقة األدلة والشواهد المرصـودة مـع مؤشـرات النجـاح المحـددة،             

 ...يذ، ومقترحاتهم للتغلب عليهاوالصعوبات التي تواجه عملية التنف
كما يمكن للمعلمين بل يجب عليهم، ممارسة نفس الشـئ، مـع بعضـهم               •

 .البعض، ومع التالميذ وأولياء أمورهم، وغيرهم من المعنيين اآلخرين
 .نفس الشئ مطلوب من أعضاء مجلس األمناء •

          
 : يليوقد يكون من المهم هنا اإلشارة إلى أنه البد من مراعاة ما

 . أن تدور هذه المناقشات في ضوء أسئلة محددة 
 .أن يتم تسجيل نتائج هذه المناقشات في سجالت خاصة للمتابعة 
أن يتم تحليل المالحظات واألراء والمقترحات التي يتم الحصول عليها           

 .من هذه المناقشات
ضرورة دراسة مدى إمكانية االستفادة من ذلك في تطـوير عمليـات             

 . بأولالتنفيذ أوالً
 متابعة المخرجات) ج

إجراءات تقويمية مثل التقويم الذى يرتكز على الفصل وتحليل عمل  وهي 
الطالب الستخدامه للوقوف على مدى التقدم الذى طرأ فى كل مجال من مجاالت 

 : الهدف، والنتائج الرئيسة لهذه المرحلة هى
 .إظهار التقدم .١
 .التركيز على الخطة واالهتمام بها .٢
 . أسس إحداث التغيير المطلوبتوفير .٣
       .إبداء األسباب لالحتفاء بجهود العاملين والتالميذ وأولياء األمور .٤
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إعداد جداول وأدوات المتابعة وجمع المعلومات حول األداء في         :  الخطوة الثالثة 
 الخطة في مرحلة التنفيذ

أدوات معينـة       لضمان دقة المتابعة وفاعليتها، فالبد من االستعانة بجـداول و         
لجمع المعلومات حول كيفية تنفيذ االستراتيجيات، ورصد نتائج التقدم في تحقيـق            

 . األهداف
 : وفي هذا الصدد هناك ثالثة أنواع من جداول المتابعة هي:إعداد جداول المتابعة -١

 وتخصص لجمع المعلومات حول مدى االلتزام       :جداول المتابعة الزمنية  ) أ
ملية تنفيذ االسـتراتيجيات المقترحـة فـي الخطـة          بالزمن المخطط في ع   

 :التالي) ٣٢(اإلجرائية، وعادة تكون على الشكل  الموضح بالجدول رقم 
 ) ٣٢(جدول 

 نموذج لجدول المتابعة الزمنية
  زام في التنفيذ بالتوقيت المحددمدى االلت

االستراتيجية 
المقترحة في 
 إطار الخطة 

 
التوقيت 
المحدد 

لتنفيذها في 
 إطار الخطة

 
توقيت 
التنفيذ 
 الفعلي

 التزام 
 تام

)٥( 

التزام 
 كبير

)٤( 

  التزام إلى
 حد ما 

)٣( 

انحراف 
 كبير

)٢( 

انحراف 
 تام

)١( 

        

        

        

ومن خالل متابعة األداء في تنفيذ الخطة فإن المعلومـات التـي يمكـن جمعهـا                
لتوقيت المحدد في الخطة أثناء عمليـات       باستخدام هذا الجدول عن مدى االلتزام با      

 : التنفيذ تساعد في اتخاذ قرار واحد من بين البدائل التالية
إذا أشارت المعلومات المتحصلة إلى أن هناك التزام تام أو التزام إلى             •

حد كبير، فإن ذلك يشير إلى أن تنفيذ االستراتيجيات يسير وفقاً للزمن            
و ما يدعو إلى اإلطمئنان إلى جـودة   المحدد وفي التوقيت المناسب، وه    

 .التخطيط وفعالية التنفيذ
وإذا جاءت المعلومات المتحصلة لتشير إلى أن هناك التزام إلى حد ما،             •

فإن ذلك معناه أن هناك خلل ما، قد يكون في التخطيط أو في التنفيذ أو               
في كليهما، وهو األمر الذي يدعو إلى التدخل لتصحيح المسارات، إما           

 .يل االستراتيجيات أو بتعديل أساليب التنفيذ، أو بتعديلهما معاًبتعد
ولكن إذا جاءت تلك المعلومات لتشير إلى أن هناك انحـراف تـام أو               •

انحراف كبير بين التوقيتين، فإن ذلك معناه أن هناك خلل كبير قد يكون 
في التخطيط أو في التنفيذ أو فيهما معاً، وهو األمر الذي يحتاج إلـى              
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وقف عن التنفيذ، للتفكير في األسباب ومن ثم القيام بمراجعة شـاملة            الت
 .وجذرية، سواء للخطة بكامل عناصرها، أو ألساليب التنفيذ

 وتخصص لجمع المعلومات حـول      ):أو المجالية (جداول المتابعة الحقلية    ) ب
مدى التأثير السريع المصاحب لتنفيذ الخطة على تطوير األداء في مجال العمل            

مدرسي موضوع المتابعة، وعالقة ذلك التحسن في األداء على تعليم التالميـذ            ال
وعادة تأخذ جداول المتابعـة الحقليـة الشـكل الموضـح بالجـدول             . وتعلمهم

 :التالي)٣٣(رقم
 نموذج جدول المتابعة الحقلية) ٣٣(جدول 

مدى التطابق بين مستوى األداء 
المتوقع، ومستوى التطوير 

 المصاحب للتنفيذ في ذات التوقيت

 
مجال العمل 
 ∗المدرسي

مستوى األداء 
المتوقع الوصول 

إليه في توقيت القيام 
بالمتابعة كما تم 
 تحديده في الخطة

مستوى التطوير 
الحادث في األداء 
والمصاحب لتنفيذ 
الخطة في هذا 

 المجال
 كبير

)٣( 
 متوسط

)٢( 
 صغير

)١( 
      اإلدارة المدرسية

      ممارسات المعلمين

      المشاركة المجتمعية

      المدرسة الفعالة

      المنهج ونواتج التعلم
 

ومن خالل متابعة األداء في تنفيذ الخطة، فإن المعلومات التي يمكـن جمعهـا              
باستخدام هذا الجدول عن مدى التطابق بين مستوى األداء المتوقع الوصول إليـه             

ي توقيت القيام بعملية المتابعة والمحـدد فـي         لتطوير األداء في المجال المعني، ف     
الخطة، ومستوى التطوير المصاحب للتنفيذ في نفس توقيت المتابعة تسـاعد فـي             

 :اتخاذ قرار واحد من بين البدائل التالية
إذا جاءت المعلومات المتحصلة من عملية المتابعة لتؤكد أن هناك تطابقاً            •

ودة التخطيط وفعالية التنفيـذ،     بين كال المستويين، فإن ذلك يشير إلى ج       
 .وهو ما يدعو إلى اإلطمئنان

وإذا جاءت هذه المعلومات لتشير إلى أن هذا التطابق متوسطاً، فإن ذلك             •
معناه أن هناك خلالً ما قد يكون في التخطيط أو في التنفيذ أو في كليهما،            
وهو األمر الذي يدعو إلى التدخل لتصـحيح المسـارات إمـا بتعـديل              

 .اتيجيات، أو بتعديل أساليب التنفيذ، أو بتعديلهما معاًاالستر

                                                 
 إلى أهمية الحرص على توجيه جهـود التطـوير          تم استخدام مسميات مجاالت المعايير القومية للتعليم، للفت االنتباه         ∗

 .باتجاه االلنزام بتحقيقها، ومن ثم قيمكن لكل مدرسة أن تعتمد أي تقسيم آخر لمجاالت العمل المدرسي
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أما إذا أشارت هذه المعلومات إلى أن التطابق بين المستويين صـغيراً،             •
فإن ذلك معناه أن هناك خلل كبير، قد يكون في التخطيط أو في التنفيذ أو 
فيهما معاً، وهو األمر الذي يحتاج إلى التوقف عن التنفيذ، للتفكير فـي             

سباب ومن ثم القيام بمراجعة شاملة وجذرية، سواء للخطـة بكامـل            األ
 .عناصرها، أو ألساليب التنفيذ

 وتخصص لجمع المعلومات حول مدى التطابق بين        :جداول متابعة اإلنتاج  ) ج
أدلة ومؤشرات النجاح المقترحة في إطار الخطة في مرحلة بنائها، واألدلـة            

لمتابعة في مرحلة التنفيذ، وعادة تأخذ      والمؤشرات التي يتم جمعها من خالل ا      
 :التالي) ٣٤(جداول متابعة االنتاج الشكل الموضح بالجدول رقم 

 
 )٣٤(جدول 

  نموذج لجدول متابعة اإلنتاج
مدى التطابق بين األدلة 

والمؤشرات المقترحة ومثيلتها 
التي تم الحصول عليها من خالل 

 المتابعة أثناء التنفيذ

 
االستراتيجيات 

المقترحة في إطار 
 الخطة
 

 
أدلة ومؤشرات 

النجاح المحددة في 
إطار الخطة والخاصة 

 باالستراتيجيات

 
ت األدلة والمؤشرا

التي تم جمعها 
خالل المتابعة في 
 كبير مرحلة التنفيذ

)٣( 
 متوسط

)٢( 
 صغير

)١( 
      

      

      

      

 
ي تنفيـذ الخطـة فـإن       وبنفس المنطق السابق فمن خالل متابعة األداء ف       

المعلومات التي يمكن جمعها باستخدام هذا الجدول عن مدى التطابق بين األدلـة             
والمؤشرات المحددة في إطار الخطة والخاصة باالسـتراتيجيات المقترحـة فـي            
إطارها أيضاً، ومثيلتها التي تم الحصول عليها من خالل المتابعة في مرحلة التنفيذ          

 :احد من بين البدائل التاليةتساعد في اتخاذ قرار و
إذا جاءت المعلومات المتحصلة من عملية المتابعة لتؤكد أن هناك تطابقاً            •

بين كال النوعين من األدلة والمؤشرات، فإن ذلك يشـير إلـى جـودة              
 .التخطيط وفعالية التنفيذ، وهو ما يدعو إلى اإلطمئنان

متوسـطاً، فـإن   وإذا جاءت هذه المعلومات لتشير إلى أن هذا التطابق    •
ذلك معناه أن هناك خلالً ما، قد يكون في التخطيط أو في التنفيذ أو في               
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ا         ارات، إم حيح المس دخل لتص ى الت دعو إل ذي ی ر ال و األم ا، وه آليهم
 .بتعدیل االستراتيجيات أو بتعدیل أساليب التنفيذ، أو بتعدیلهما معًا

وع        • ين ن ابق ب ى أن التط ات إل ذه المعلوم ارت ه ا إذا أش ة أم ي األدل
د یكون في                      رًا، ق ًال آبي اك خل اه أن هن ك معن إن ذل والمؤشرات صغيرًا، ف
ى التوقف                   اج إل ذي یحت التخطيط أو في التنفيذ أو فيهما معًا، وهو األمر ال
ة،            املة وجذری ة ش ام بمراجع م القي ر في األسباب ومن ث عن التنفيذ للتفكي

 .سواء للخطة بكامل عناصرها أو ألساليب التنفيذ
ة -٢ داد أدوات المتابع ًا أدوات      : إع اك أیض ة، هن داول المتابع ى ج افة إل  وباإلض

 :ونماذج للمتابعة، نورد منها هنا ما یلي
 وتستخدم لجمع المعلومات حول       :استمارة متابعة مدى تحقق أهداف الخطة     ) أ

ة            ة المنتظم ة الدوری ه المتابع ا علي ( مدى تحقق أهداف الخطة في إطار ما أطلقن
ا بواسطتها            )ر مثالً  شهو ٣آل   تم الحصول عليه ، ویالحظ أن المعلومات التي ی

دیل االستراتيجي                  دخالت لتع ة ت ات ـتساعد في اتخاذ قرار حول مدى الحاجة ألی
ة مدى                      تمارة متابع ادة تأخذ  اس ذ، وع ئوليات التنفي زم في مس أو أیة تعدیالت تل

  : التالي) ٣٥(تحقق أهداف الخطة الشكل المضح بالجدول رقم 
 )٣٥(جدول 

  نموذج استمارة متابعة مدى تحقق األهداف فى زمن محدد

 :  التنفيذ الكامل-أ
 : التنفيذ الجزئى-ب
 : بداية التنفيذ-ج
 : لم ينفذ شئ-د

 األهداف
  فى الخانة المناسبةxضع عالمة 

 لمدى درجة تحقق الهدف

تعليقات على 
االستراتيجيات الخاصة 

 بتفعيل الهدف

/  شهور ٣آل 
يرات وتعديالت أو تغي

 إقرارات ومراجعات
 ٤ ٣ ٢ ١   

 الهدف األول

هل هناك حاجة إلى     
تدخل  أى

 استراتيجى؟

هل هناك حاجة إلى 
تعديالت فى أعضاء أو 

 مسئولية التنفيذ؟

       الهدف الثانى

       الهدف الثالث

       الهدف الرابع



 

 ٩٤

  تطوير األداء المدرسينموذج متابعة دور المساعدات الداعمة في) ب 
ویستخدم لمتابعة مدى إسهام أیًا من المساعدات الداعمة آالتدریب والتكنولوجيا ومصادر 
التعلم وسواها، في تطویر األداء المدرسي وتحسين فرص تعليم التالميذ وتعلمهم، ومن ثم 

ل هو في فهو یتيح الفرصة للوقوف على طبيعة التدخل الالزم لتطویر األداء التعليمي، ه
الخ أم ...التدریب الذي یقدم للمعلمين أم یكون في التكنولوجيا، أم في دور التوجيه التربوي، 

وعادة یأخذ نموذج متابعة دور المساعدات الداعمة في تطویر األداء المدرسي . فيها جميعًا
 :  التالية) ٣٨(، ) ٣٧(، )٣٦(األشكال الموضحة بالجداول أرقام 

 ) ٣٦(جدول 
 متابعة دور المساعدات الداعمة في تطوير األداء المدرسينموذج 

 المساعدات الداعمة
تاريخ 
 التنفيذ

 دور التدخل المطلوب
 التدريب

دور 
 التكنولوجيا

 دور 
مصادر 
 التعلم

دور 
 التدريس

دور 
 التوجيه

 متابعة
 التقدم

       
 

مثًال تقييم مدى تقدم 
       التالميذ

       
 

استراتيجيات متابعة 
تقدم التالميذ على 

 مدار العام
      

       
 

 استمرار المتابعة
      

       
 

 استمرار المتابعة
      

       
 

 
      

 

 )٣٧(جدول 
 لمتابعة المخرجات) ١( نموذج 

 :الهدف األول
  آل التالميذ يحسنون من حضورهم للمدرسة يوميًا 

 :العالمات المرجعية
  الحضور للمدرسةضع معدل

 :البيانات التى تؤآد 
 معدل الحضور -١
 معدل الحراك -٢

 :االختبارات المقننة 
تحصيل التالميذ فى  -١

 اللغات والرياضيات
 النتائج المتوقعة -٢

 :االختبارات المحلية 
 معدل الرسوب  -١
 معدل النجاح -٢
 معدل التخرج -٣

 :التدخل
 : السلوك المتوقع -١
 :توقع الحضور -٢
 :الحوافز للحضور الجيد -٣

 :لممارسات الناجحةا



 

 ٩٥

 ) ٣٨(جدول 
 لمتابعة المخرجات) ٢(نموذج 

 :الهدف الثاني 
 كل التالميذ يبدون تقدماً ملحوظاً فى تطبيق االستدالل العقلى ومهارات حل المشكالت فى الحياة الواقعية

 : مثال –ضع المعدل الذى تراه : العالمات المرجعية لتحقيق الهدف 
 .سنويا% ٥فى اختبارات الفنون واللغة والرياضيات وتزيد نسبة النجاح %  ٤١اح التالميذ يحققون نسبة نج

 :البيانات الدالة 
 

 :االختبارات المقننة 
 .النتائج -
 .النتائج المتوقعة -

 :االختبارات المحلية
 
 

 :التدخل فى عناصر العمل المطلوب 
 

 :الممارسات الناجحة

 
  جمع المعلومات: الخطوة الرابعة

في هذه الخطوة متابعة األداء في تنفيذ الخطة وجمع المعلومات باسـتخدام              ويتم  
األدوات السابقة، وأية أدوات أخرى غيرها ترى المدرسة إمكانية استخدامها، وفي           
هذا الصدد يتم اتباع نفس األساليب التي أوضحناها لدى الحديث عن خطوة جمـع              

 .سةالمعلومات في مرحلة دراسة التقييم الذاتي للمدر
 معالجة وتحليل المعلومات: الخطوة الخامسة

وهنا أيضاً يتم استخدام نفس األساليب التي أوضحناها لهذا الغرض لدى الحـديث          
 .في دراسة التقييم الذاتي للمدرسة

  اتخاذ القرارات المناسبة: الخطوة السادسة
 :ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن    

تراتيجيات المقترحة لتنفيذ الخطة، ومن ثم      الطريقة التي تعمل بها االس     •
 .تصحيح مسارات العمل حيثما يلزم أوالً بأول أيضاً

مدى تتطابق األدلة والشواهد التي يتم رصدها عند لحظة معينة أثنـاء             •
تنفيذ الخطة، مع مؤشرات النجاح المتوقع الوصول إليهـا عنـد هـذه             

 . اللحظة، كما تم وصفها عند بناء الخطة
جة إلى إدخال أية تعديالت مطلوبة لتالفي أوجه القصور في          مدى الحا  •

 .عملية بناء وتنفيذ الخطة، والتي قد تتبدى في مرحلة التنفيذ
مواجهة أية ظروف طارئة أو أية صعوبات قد تظهر أثنـاء عمليـات              •

 .التنفيذ
 .االنتقال لدورة جديدة من تطوير المدرسة •

 ...هذا، وعلى اهللا قصد السبيل،،،
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  يمكن الرجوع إليهامصادر
 

 :المصادر العربية: أوال
تقويم تحصيل مادة العلوم باستخدام نظريـة       ): "٢٠٠٢(أحالم الباز حسن، رضا حجازى      . ١

المؤتمر السـادس للجمعيـة     ،  "السمات الكامنة لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسى      
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 توثيق المعلومات وتخزينها
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 توثيق المعلومات وتخزينها
بالنظر إلى أن عملية التطوير يجب أن تتسم باالستمرارية، فـإن هـذا األمـر               

ك من خـالل    يستوجب أن تبادر المدرسة ببناء نظام فعال للتوثيق وإدارة المعلومات، وذل          
 . االستعانة بمعطيات التكنولوجيا الحديثة في هذا الغرض

وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه قد يكون من المناسب أن تستثمر المدرسـة عمليـة                
التقييم الذاتي التي نحن بصددها في إنشاء مجموعة من الملفات لوصف الواقـع الحـالي               

رح للتوثيق وإدارة المعلومات، ولعل أبرز      للمدرسة ليكون بمثابة مقدمة لتفعيل النظام المقت      
 : الملفات هى ههذ
 

   " للمدرسةالملف اإلداري "-:الملف األول
 :يجب أن يتضمن الوثائق التالية

بيان مكتوب باإلطار المفاهيمى للمدرسة يوضح رؤيتها ورسـالتها والمفـاهيم            .١
 .الحاكمة لتسيير الممارسات في كافة المجاالت

 .يمي واإلداري للمدرسةخريطة الهيكل التنظ .٢
 ).الالئحة الداخلية للمدرسة( النظام األساسي  .٣
والتمويـل  ) وتطورها خالل السنوات الخمـس األخيـرة        ( ميزانية للمدرسة    .٤

 .المتاح لها ومصادره وأبواب اإلنفاق المختلفة
األعداد، التخصصات ، المؤهالت، أنواع     (بيان بأعضاء هيئة التدريس للمدرسة       .٥

 ).ي حصلوا عليهالتدريبي الذ
بالمدرسة مـع   ) من غير أعضاء هيئة التدريس    ( بيان بأعضاء الجهاز اإلداري      .٦

 . وصف مختصر لألعمال التي يقومون بها
ملخص للشروط واإلجراءات التي تتبعها المدرسة في تعيين أعضـاء الجهـاز             .٧

 .وترقيتهم) من غير أعضاء هيئة التدريس( اإلداري 
 .اتها المختلفة والتسهيالت المتوافرة لهاوصف لمباني المدرسة وتجهيز .٨
ملخص مختصر لالجتماعات والفعاليات العلمية والثقافية وسواها والتي تمت في           .٩

 .المدرسة خالل األعوام الثالثة األخيرة
ملخص للمتوافر من تقارير التقويم الشامل ألداء المدرسة خالل السنوات الثالث            .١٠

 .األخيرة
 

 "   البيطملف الال "-:الملف الثاني
 -:يجب أن يتضمن الوثائق التالية

 .التي تحددها المدرسة لقبول التالميذ) المعايير(الشروط  .١
 .بيان بعدد التالميذ المقيدين بالمدرسة في المستويات التعليمية المختلفة .٢



 

 ١٠٥

 .بيان بعدد التالميذ الذين تم قبولهم خالل السنوات الخمس األخيرة .٣
 .بيان بمعدالت الغياب والتسرب .٤
بيان بتدفق التالميذ بين مستويات الدراسة في المدرسة متضمناً النسب المئويـة             .٥

 .الخ بصفة عامة وعلى مستوى كل مادة دراسية...للنجاح والرسوب، 
ملخص بنتائج الدراسات التتبعية التي تقوم بها المدرسة على خريجيها ومـدى             .٦

لى النجاح في الدراسة    استيعابهم في المستويات التعليمية األعلى ومدى قدرتهم ع       
 ).خالل السنوات الخمس األخيرة(في هذه المستويات 

 
 "    الدراسيةملف البرامج "-:الملف الثالث

 -:يجب أن يتضمن الوثائق التالية
بيان بالبرامج والمناهج الدراسية التي تقدمها المدرسة والتعديالت التي أجريـت            .١

 .اتهاومبرر) خالل السنوات الثالث األخيرة(عليها 
 .بيان باألنشطة الطلبةية، ومستويات تنفيذها .٢
ملخص للمتوافر من تقارير ومالحظات التالميـذ وأعضـاء هيئـة التـدريس              .٣

خالل األعـوام الثالثـة     (والمعنيين اآلخرين على المناهج واألنشطة المصاحبة       
 ).األخيرة

ل خال(ملخص للتقارير السنوية التي تصدرها المدرسة حول مناهجها وأنشطتها           .٤
 ).السنوات الثالث األخيرة

ملخص لما قامت به المدرسة خالل األعوام الخمسة األخيرة لتطوير مناهجهـا             .٥
سواء أكانت هـذه    ( في ضوء ما توافر لها من نتائج مختلفة لتقييم هذه المناهج            

 ).التقييمات داخلية أو خارجية
 

   "ملف نواتج التعلم "-:الملف الرابع
 -:لتاليةيجب أن يتضمن الوثائق ا

 التي تسـعى المدرسـة إلـى        - في مجاالت التعلم المختلفة    –وثيقة نواتج التعلم     .١
 .تحقيقها لدى التالميذ من خالل برامجها وأنشطتها التعليمية المختلفة

قائمة بالمعارف والمهارات واالتجاهات التي تسعى المدرسـة إلـى إكسـابها             .٢
 .لطالبها

ة لتقويم أداء طالبها في ضـوء نـواتج         قائمة بالمقاييس التي تستخدمها المدرس     .٣
 .التعلم المتوقعة

) الداخلية والخارجية (ملخص للمتوافر من مالحظات وتقارير التقييمات المختلفة         .٤
حول نواتج التعلم التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها وأساليبها لتقويم أداء تالميذها            

 ).خالل السنوات الخمس األخيرة(في ضوء هذه النواتج 
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 "ملف المنهج الدراسي "-:ف الخامسالمل

حيث من الضرورى أن يكون لكل منهج من المناهج الدراسية التي تقـدمها المدرسـة،               
ويسهم في توثيق هذا الملف جميع أعضاء هيئة التدريس الذين تولوا تدريس هذا المقـرر               

 -: األخيرة، ويجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق التاليةالثالثخالل السنوات 
 :توصيف الشامل للمنهج متضمناً ال .١

بيانات أولية عن المنهج من حيث طبيعته والمستوى الدراسـي الـذي             •
 .الخ...يدرس فيه للتالميذ وعدد ساعاته التدريسية األسبوعية

 .األهداف العامة للمنهج •
 .نواتج التعلم التي يدور حولها •
 .الخطة الزمنية لتدريس موضوعات المقرر •
 .صفية المصاحبة للمنهجاألنشطة الصفية والال •
 .الطرائق واألساليب المتبعة في تدريس المقرر •
 .أساليب التقويم المتبعة في تقويم أداء الطلبة في المنهج •
 .الوسائل والتجهيزات وتكنولوجيا التعليم المستخدمة في تدريسه •
الكتب والمراجع والقراءات اإلضافية اإلثرائية للمقرر ومصادر التعلم         •

 . ي يتم االعتماد عليها في دراستهالمختلفة الت
نماذج من التقارير السنوية أو الدورية التي قدمها أعضاء هيئة التدريس الذين قـاموا              . ٢

 األخيرة والتي تعكس مالحظـاتهم علـى        الثالثعلى تدريس هذا المنهج خالل السنوات       
 .الخ...أهدافه ومحتواه وطرق تدريسه وأساليب تقويم الطلبة

 . إنتاج الطلبة وأنشطتهم في إطار دراستهم للمنهجنماذج من . ٣
 .نماذج من أدوات التقويم المستخدمة في تقويم أداء الطلبة في المنهج. ٤
 .نماذج من نتائج تقييم الطلبة للمنهج خالل السنوات الثالث األخيرة. ٥
 

 "للمعلمالملف الشخصي  "-:الملف السادس
المعلم األول في التخصص الذي ينتمي      يقوم بإعداده المعلم بنفسه تحت إشراف       

ويجـب  . إليه، ومن ثم فسوف يفرز هذا العمل مجموعة من الملفات بعدد معلمي المدرسة       
 -:أن يتضمن هذا الملف البيانات التالية

سيرة األحوال العلمية والشخصية للمعلم متضمناً مؤهله الدراسي وتخصصه وتدرجه          . ١
 .الوظيفي

 .لم والمقررات التي يقوم بتدريسها وإسهاماته في تطويرهاالنصاب التدريسي للمع. ٢
 .الدورات التدريبية التي حضرها المعلم خالل السنوات الثالث األخيرة. ٤
 .ملخص إلسهامات المعلم خالل السنوات الخمس األخيرة في تطوير العمل المدرسي. ٥
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 .ملخص إلسهامات المعلم في خدمة المجتمع المحلي للمدرسة. ٦
 .أية إضافات أخرى يرى المعلم أهمية تضمينها ملفه الشخصي. ٧
 .نماذج من تقييم التالميذ ألداء المعلم خالل السنوات الثالث األخيرة. ٨
نماذج لتقارير الكفاية الخاصة بتقييم أداء المعلم خـالل السـنوات الـثالث             . ٩

 .األخيرة
 

 "هيالت ملف المبنى المدرسي والتجهيزات والتس " -:الملف السابع
 -:يجب أن يتضمن الوثائق التالية

 .بيان عن الموقع الجغرافي للمدرسة. ١
 .تاريخ المبنى، ومدى صالحيته للعمل التعليمي من حيث اإلضاءة والتهوية. ٢
 .مساحة المباني ونسبتها إلى المساحة الكلية للمدرسة. ٣
 .رىنصيب التلميذ الواحد من المباني، ونصيبه من المساحات األخ. ٤
 .عدد المعامل واألغراض التي تستخدم فيها، ومساحة كل معمل وتجهيزاته. ٥
وصف لمسرح المدرسة وفنائهـا ومالعبهـا، مـن حيـث المسـاحة والتجهيـزات               . ٦

 .والصالحية
وصف لمكتبة المدرسة، من حيث مساحتها وتجهيزاتهـا ومصـادر الـتعلم            . ٧

 .األخرى
فـي المدرسـة ونوعيتهـا واسـتخداماتها        بيان بتكنولوجيا التعليم المتوافرة     . ٨

 .وصالحيتها
معدات األمن والسالمة المتوافرة في المبنى المدرسي، ومدى صالحيتها لالسـتخدام           . ٩

 .عند الضرورة
 

 "ملف مجلس األمناء: " الملف الثامن
 .آلية تشكيل المجلس. ١
 .السيرة الذاتية ألعضاء المجلس. ٢
 .س في صنع قراراتهاآللية التي يعتمد عليها المجل. ٣
 .نماذج لمحاضر اجتماعات المجلس خالل العام الدراسي األخير. ٤
 . نماذج من القرارات التي اتخذها المجلس خالل العام الدراسي األخير. ٥
نماذج إلسهامات أعضاء المجلس في تطوير العمل المدرسي خالل العام الدراسي . ٦

.األخير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٢(الملحق رقم 

 

 قويم األداء المدرسى الشاملأداة ت



 

 

 





 

 ١٠٩

 
  _____________________: المدرسة  آود  _______________________: اسم المدرسة
  _____________________: اسم المديرية   ________________________: اسم اإلدارة 
  ___________________:رسةتليفون المد   ____________________: المدرسة اسم مدير

 _______________________________________________________:عنوان المدرسة
  _______________:رقم الصندوق البريدي _______________________: القرية/المدينة

  ____________________________:البريد االلكتروني للمدرسة
 

 العامةالبيانات 
 )   (خاص  )   (تجریبي  )   (رسمي   :لمدرسةتبعية ا. ١
 )   (بنات  )   (بنون  )   (مشترآة   :نوع المدرسة. ٢
 )   ( فترتين    )   ( فترة مسائية )   (فترة صباحية  )   ( یوم آامل :اليوم الدراسي . ٣
 )   (یة صحراو )   (ساحلية         )   (حضر   )   (ریف   :البيئة المحيطة بالمدرسة. ٤
 )   (منخفضة  )   (متوسطة  )   (عالية   :الكثافة السكانية المحيطة بالمدرسة. ٥
 )   (منخفض  )   (متوسط  )   (عالي  :المستوى االقتصادي للبيئة المحيطة بالمدرسة. ٦
 )   (ير متجانس غ   )   (متجانس إلى حدا ما  )   (متجانس    :مدى تجانس المستوى االقتصادي للبيئة المحيطة. ٧
 )   (منخفض  )   (متوسط  )   (عالي   :المستوى الثقافي االجتماعي للبيئة المحيطة بالمدرسة .٨
 )   (غير متجانس  )    (متجانس إلى حدا ما  )   (متجانس :مدى تجانس المستوى الثقافي االجتماعي للبيئة المحيطة. ٩
 )   (جملة      )    (بنات          )       (ونبن    :عدد التالميذ المقيدين بالمدرسة. ١٠
 )   (ال  )    (نعم    : تقدم المدرسة رعاية صحية للطلبة. ١١
 )   (ال  )    (نعم   : تقدم المدرسة رعاية صحية للعاملين. ١٢
 )   (دغير متواج )    (متواجد إلى حد ما  )   (متواجد بشكل دائم  :مدى تواجد الطبيب بالمدرسة. ١٣
 )   (غير متواجدة)    (متواجدة إلى حد ما )    (متواجدة بشكل دائم  :مدى تواجد الزائرة الصحية. ١٤

 

 المبنى المدرسي
 :) فى حالة وجود أآثر من مبنى برجاء اختيار لألحدث(عمر المبنى المدرسي . ١

 )   (  سنة٣٠ أآثر من (   )  ٣٠- ٢١من  )    (٢٠ -١١من  )   ( سنوات ١٠أقل من 
 )   ( ال                  )      (نعم              هل يوجد سور للمدرسة؟ . ٢
    إذا آانت اإلجابة بنعم فما هي حالة السور؟ . ٣

 )   ( ضعيفة           )        (متوسطة         )        (جيدة                         )     (جيدة جدا           

 جودة أداء المدرسة 



 

 ١١٠

 فاصيل المبنى المدرسيت. ٤

 الحالة

 جيدة جدا جيدة متوسطة ضعيفة
 البيان عدد

 غرف األنشطة. ١     
 الفصول. ٢     

 غرف المعلمين. ٣     

 غرف اإلدارة. ٤     

 غرف الهيئة المعاونة. ٥     

 المعامل. ٦     

 المكتبة. ٧     

طلبة     

هيئة     
 دورات المياه. ٨

 :لحالة العامة للمبنى المدرسيا. ٥
 )   ( ضعيفة     )   ( متوسطة   )   (جيدة   )    ( جيدة جدا )   (ممتازة    

 

 )قسمة عدد الطلبة على المساحة أو العدد( نصيب الطالب من مساحة المباني والتسهيالت المدرسية. ٦

 البيان آاف آاف إلى حد ما غير آاف

 المبنى. ١   
 الفناء. ٢   

 الحديقة. ٣   

 الفصول. ٤   

 دورات المياه. ٥   

 حجرات األنشطة. ٦   

 المعامل. ٧   
 

 القيادة التربوية
 

 درجة الحكم
  ضعيف جدا--------ممتاز 

٤ ٣ ٢ ١ 
 مدرستك نعم ال

. توجد لها رؤیة ورسالة معلنة.١
. تنفذ الرؤیة والرسالة المعلنة.٢
تطبق نظام الجوائز لألداء المتميز على عناصر. ٣
.تتوافر بها مصادر المعرفة المتطورة. ٤
.تحرص على تطبيق نظام التقویم الشامل بكفاءة. ٥



 

 ١١١

 درجة الحكم
  ضعيف جدا--------ممتاز 

٤ ٣ ٢ ١ 
 مدرستك نعم ال

تهتم بالمحاسبية على المستوى الفردي ومستوى . ٦
ليمية في عمليات یشترك أعضاء المنظومة التع. ٧

 .تشجع عقد البرامج المجتمعية في المدرسة. ٨
 من السجالت: مصدر التحقق )   (منخفضة          )   ( متوسطة  )   ( عالية  :نسبة غياب العاملين.٩
 )   (غير مقبول             (   )مقبول إلى حد ما  )   (مقبول      :    ترتيب وتنظيم مكان العمل. ١٠
 )   (جملة                )      (إناث      )         (ذكور  :عدد العاملين بالمدرسة عدا المعلمين. ١١
 ) المالحظة–السجالت : مصدر التحقق( :الحالي الدراسيدرجة التحقق من االنضباط العام لتالميذ المدرسة عن العام . ١٢

 )   (لم تتحقق           )       ( منخفضة       )     (متوسطة )      (جة عالية در                   
 ) المالحظة–السجالت : مصدر التحقق(. الحالي الدراسيدرجة التحقق من االنضباط العام للعاملين بالمدرسة عن العام . ١٣

 )   (لم تتحقق           )       (ة منخفض       )     (متوسطة )      (درجة عالية                    
 )الخطط-السجالت-المالحظة(.  الداعم لتحقيق الجودةالمدرسيكفاءة التنظيم . ١٤

 درجة الكفاءة
٤ ٣ ٢ ١ 

 البيان

 وحدة التدريب والتقويم. ١   
 الوحدة المنتجة. ٢   
 )الحكومة االلكترونية(وحدة اإلحصاء. ٣   
 مجلس األمناء. ٤   

 
 )   (ال يحدث   )   (نادرا    )   (أحيانا    )   (دائما  :ألدائها شامل ذاتيتقوم المدرسة بعمليات تقييم . ١٥
 )   (ال         )   (نعم    :الذاتيتعد المدرسة خطة للتطوير والتحسين الشامل فى ضوء نتائج التقييم . ١٦

 .لى نسخة من الخطةفى حالة نعم احصل ع                              
 )    ( ال   )      (نعم   : تقارير عن األداء بصفة دورية  تعد المدرسة . ١٧
 هل تحتوى الخطة على أهداف واضحة؟ . ١٨

 )   (بدرجة ضعيفة       )   (بدرجة متوسطة       )   (بدرجة جيدة       )     (ةبدرجة عالي
 )ار أكثر من بديليمكن اختي(: يتم إعداد الخطة من خالل. ١٩

 تشكيل فرق عمل (   )  التقويم الذاتي المستمر للمدرسة (   )
 تصميم الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة (   )  عقد االجتماعات والندوات (   )
 المعايير القومية للتعليم (   )  تحديد المستوى الفعلي ألداء للمدرسة (   )

 
 )يمكن اختيار أكثر من بديل(:  الخطةعضاء المشاركين فى إعدادألا. ٢٠

 مدير المدرسة (   )  المعلمون (   )
 التالميذ (   )  مجلس األمناء (   )
 أولياء األمور (   )  رجال األعمال/الجمعيات األهلية (   )

 
 )   (ال )            (نعم :     تحدد الخطة أعمال تفصيلية وزمنية يتم تنفيذها.٢١
 )   (ال )            (نعم                :الخطة كأداة لتقويم أهدافهاتستخدم . ٢٢



 

 ١١٢

 )   (غير محققة    )   ( محققة إلى حد ما   )   ( محققة بدرجة كبيرة :مدى تحقيق المدرسة لألهداف التعليمية. ٢٣
 )   (غير محققة )   (حد مامحققة إلى  )   ( محققة بدرجة كبيرة:اإليجابيمدى تحقيق أهداف السلوك االجتماعي . ٢٤
أدلة واضحة لألهداف المسجلة والمتاحة لكل العاملين        مصدر التحقق (: مدى تحقيق األهداف الموضوعة لخطط التنمية     . ٢٥

 )عقد لفاءات مع العاملين –فحص السجالت  –
 )   (غير محققة        )   (محققة إلى حد ما        )   (محققة بدرجة كبيرة 

 
 )   سؤال العاملين عن األنشطة، سجالت العمل:(  المشاركة الفعالة لهيئة العاملين في أنشطة التطويردرجة. ٢٦

 )   (ال يشارك          )   (يشارك إلى حد ما       )   (يشارك                 
 –ت التقـدير واالمتيـاز   شهادا مصدر التحقق(  ::  في تحقيق األهداف المرجوة)مادية/ معنوية(  مكافأة العاملين. ٢٧

 )سؤال العاملين-الميداليات التذكارية
 )   (     ال تتم         )   (  تتم بدرجة قليلة        )   (  تتم إلى حد ما       )   (تتم 

سجالت االجتماعات، إمكانية مالحظـة   مصدر التحقق( :درجة مشاركة العاملين في حضور االجتماعات المدرسية. ٢٨
   ). أثناء اليوم الدراسي، مالحظة العاملين أثناء أدائهم لعمل معيناجتماع

 )   ( بدرجة ضعيفة  )     (  إلى حد ما            )    (بدرجة كبيرة 
 )مقابلة مع العاملين :مصدر التحقق:(يستطيع العاملون وصف رسالة وخطة المدرسة بوضوح. ٢٩

 )   (   بدرجة ضعيفة  )    (   إلى حد ما           )   (بدرجة كبيرة 
 )مقابلة مع فئات مختلفة من العاملين( :تحقق المدرسة الفرص المتكافئة للمشاركة في أنشطة التطوير. ٣٠

 )   (     غير محقق   )   (   محققة إلى حد ما      )   (محققة 
 )جتماعات، المالحظةسجالت اال (: للمشاركة في صنع القرارات إتاحة الفرص للعاملين بالمدرسة. ٣١

 )    (ة   غير متاح  )     ( إلى حد ما ة     متاح )     ( إلى حد كبير ةمتاح
 :  مدير المدرسة كقائد تربوي يوفر الدعم الفعال للعاملين. ٣٢

 )        (ال يدعم )             (يدعم إلى حد ما)              ( يدعم
  )سجالت االجتماعات، سجالت التدريب، سجالت اإلشراف :(المهنية للعاملين بهاتهتم قيادات المدرسة بالتنمية . ٣٣

 )   (          ال تهتم )    (        تهتم بدرجة قليلة )    ( تهتم بدرجة كبيرة
 :الوقت، والموارد في إعداد برامج للتنمية المهنية للعاملين وتستثمر وحدة التدريب والتقويم. ٣٤

 )    (   ال تستثمر     )    (      تستثمر إلى حد ما   )   ( يرةتستثمر بدرجة كب
 )المالحظة :مصدر التحقق :(فرة للعاملين خالل يوم العملاالموارد متو.٣٥

 )   (  غير متوافرة     )   (   متوافرة إلى حد ما     )   (  متوافرة بشكل دائم   :المقاعد/المكاتب
 )   (     غير متوافرة )   (    متوافرة إلى حد ما    )   (ة بشكل دائم متوافر           :  األماكن
 )   (    غير متوافرة  )   (     متوافرة إلى حد ما   )   (    متوافرة بشكل دائم        :  اإلضاءة
 )   ( ة   غير متوافر  )   (     متوافرة إلى حد ما   )   (متوافرة بشكل دائم             : التهوية

 
  :يوجد تحديد واضح لألدوار والمسئوليات داخل المدرسة. ٣٦

 )   (    ال يوجد       (   )      ضعيفة             )   (      متوسطة             )   ( بدرجة عالية
 :توجد آليات ووسائل لمشاركة المجتمع المحلى فى الرقابة والتوجيه. ٣٧

 )   (    ال يوجد       (   )      ضعيفة             )   (      متوسطة             )   ( بدرجة عالية
 : تقدمها اإلدارة التعليمية لتدعيم تطوير األداء الشامل للمدرسةالتيدرجة المساندة . ٣٨

 )   (تساند    ال        (   )      ضعيفة             )   (      متوسطة             )   ( بدرجة عالية



 

 ١١٣

 

 هيئة التدريس
 توزيع هيئة التدريس. ١

 عدد المعينين عدد العاملين بأجر

 تربوي غير تربوي تربوي غير تربوي

 ذآر أنثى ذآر أنثى ذآر أنثى ذآر أنثى

        
 

 : (       )عدد الفصول  :  (         )عدد الحصص األسبوعية للمدرسة. ٢
خطة -مراجعة أنصبة المعلمين-االطالع على الجدول-المالحظة: مصدر التحقق: (واستقرارهيحقق الجدول المدرسي تنظيم العمل . ٣

 )توزیع االحتياطي

 )   (غير محقق)        ( ضعيفة)        ( متوسطة)        ( بدرجة عالية
 )ملف انجاز المعلم: قمصدر التحق(ينظم المعلم بيئة التعليم والتعلم الفيزيقية لمساعدة التالميذ على التفاعل الصفي. ٤

 )   (    مبتدئ   )     (     نامي   )    (     آفء   )    ( متقدم
دفتر -سجالت استخدام المصادر-خطة األنشطة-ملف انجاز المعلم(يستخدم المعلم األدوات والتجهيزات المتاحة داخل الفصل. ٥

 )تقاریر المتابعة الصفية-ملف انجاز التلميذ-التحضير
 (   )مبتدئ (   )        نامي (   )        آفء   )        ( متقدم 

-خطة األنشطة-ملف انجاز المعلم(: يصمم المعلم الوسائط التعليمية المتعددة المناسبة للبيئة والدرس والمتعلمين. ٦

 )تقاریر المتابعة الصفية-ملف انجاز التلميذ-دفتر التحضير-سجالت استخدام المصادر

 (   )مبتدئ (   )        نامي (   )             آفء (   )   متقدم 
  ) مصدر التحقق، سؤال المعلمين عن األنشطة الالصفية، سجالت مناخ التعلم( :يشارك المعلم بفعالية في أنشطة تطوير المدرسة. ٧

 )   (ال یشارك      )   (     یشارك إلى حد ما       )   (یشارك               
سجالت االجتماعات، إمكانية مالحظة اجتماع أثناء اليوم : مصدر التحقق( :المعلم في حضور االجتماعات المدرسيةيشارك . ٨

 )الدراسي، مالحظة المعلمين أثناء أدائهم لعمل معين داخل المدرسة
 )   (   ضعيفة                  )   (    إلى حد ما                       )   (بدرجة آبيرة     

 )من السجالت: مصدر التحقق()    (منخفضة    )   (متوسطة        )   (  عالية          :نسبة غياب المعلمين. ٩

 (   )منخفضة (   )   متوسطة    (   )         عالية         :جزاءات المعلمين. ١٠
 ) الميداليات التذآاریة–ادات التقدیر واالمتياز شه:مصدر التحقق (:مكافأة المعلمين في تحقيق األهداف التربوية المرجوة. ١١

 )    ( تتم بدرجة قليلة            )   (  تتم إلى حد ما     )   (تتم    
  :)بأجر+ معين (نسبة المؤهالت الدراسية للمعلمين نسبة إلى العدد اإلجمالي لهم . ١٢

 % )    (ت عليا       دراسا   %)    (      جامعي    %)     (أقل من جامعي
  :)بأجر+ معين ( نسبة سنوات الخبرة للمعلمين نسبة إلى العدد اإلجمالي لهم. ١٣

  %)   (سنوات ١٠   أآثر من  %)    (سنوات١٠ -٥     %)   ( سنوات٥أقل من 
 ...) أنشطة تربویة– إشراف یومي –لجان إداریة (؟ هل للمعلمين مسئوليات أخرى غير التدريس. ١٤

 )   (   ال أحد    )      (    بعضهم )   ( معظمهم)          ( آلهم
 : (           )عدد الحصص األسبوعية لمجموعات التقوية. ١٥
 :نسبة المشارآين في مجموعات التقوية نسبة إلى العدد اإلجمالي. ١٦

 %)   (      المشرفون        %)     (     التالميذ     %)     (المعلمون 
 :ة المشارآين في األنشطة الالصفية نسبة إلى العدد اإلجمالينسب. ١٧

 %)   (       المشرفون        %)    (     التالميذ     %)     (المعلمون 



 

 ١١٤

 ).عقد لقاءات مع المعلمين– سجالت درجات الطلبة- دفتر التحضير –المالحظة : مصدر التحقق(: بيئة التدريس. ١٨

 مستوى الحكم

مبتدئ آفء  نامي  متقدم
 رستك المعلم فى مد

 .یصمم أدوات متنوعة ومبتكرة للتقویم. ١    

 .یشخص نقاط القوة ونواحي الضعف لدى التالميذ. ٢    

یتعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة والموهوبين ویدمجهم فى أنشطة . ٣    

 .حجرة الدراسة

 .ة النشطة للتالميذ فى التعلمینوع االستراتيجيات التعليمية لزیادة المشارآ. ٤    

 .یستخدم نتائج التقویم لتحسين أداءه. ٥    
 

اختر من القائمة التالية ثالثة أنشطة مهنية ترى أنها تستغرق معظم وقت المعلمين بمدرستك، . ١٩
 )سؤال المعلمين وهيئة اإلدارة والسجالت: المصدر (:باإلضافة إلى نشاط التدريس الفعلي

 :أمام ثالثة فقط مما يأتي) √(لك ضع عالمة  من فض-     
زیادة نشاط ثقافي مثل آورال المدرسة أو المناظرات     (   )  تصحيح أعمال التالميذ        )   (
 ملف إنجاز الطالب            (   ) حضور اجتماعات اتحاد الطلبة أو نقابة المعلمين     (   )
 القيام بالمهام اإلداریة          (   ) ميذ     تنظيم النشاط الریاضي للتال (   )
 حضور االجتماعات           (   ) حضور التدریبات أثناء الخدمة     (   )
 مقابلة أولياء األمور           (   ) االشتراك في مجموعات التقویة بالمدرسة     (   )
  العليا    االلتحاق بالدراسات (   ) تحضير الدروس         (   )

 
ة التي                         . ٢٠ ا األنشطة الثالث ي، فم دريس الفعل د وقت الت إذا آان لدي المعلمين بمدرستك مزيًدا من الوقت بع

 سؤال المعلمين وهيئة اإلدارة والسجالت: المصدرسوف يقضون فيها هذا الوقت؟ 
 :أمام ثالثة فقط مما يأتي) √(من فضلك ضع عالمة 

 حيح أعمال التالميذتص (   ) تحضير الدروس (   )
 قراءة المجالت والكتب العلمية (   ) )الثقافية –الریاضية (المشارآة في األنشطة الالصفية  (   )
 تحدیث معلوماتك عن المهام اإلداریة (   ) ملف إنجاز الطالب (   )
 تنظيم العروض الصفية (   ) مناقشة أعمال التالميذ مع اآلباء (   )
 االلتحاق بالدراسات العليا (   ) ماعات هيئة التدریسحضور اجت (   )

ال ذوى   (   ) إرشاد التالميذ بشكل فردى (   ) ة لألطف ات تقوی اء مجموع إعط
 حضور التدریبات أثناء الخدمة (   ) االحتياجات الخاصة

 (   )غير متوافرة              (   )متوافرة لبعض المواد         (   )متوافرة لجميع المواد   :أدلة المعلمين. ٢١
 (   ) غير مكتملة   (   )مكتملة إلى حد ما     (   )مكتملة بشكل جيد  ...)دفتر التحضير، دفتر المكتب( :سجالت المعلمين. ٢٢

 

 المشارآة المجتمعية
 تقطن هيئة العاملين بالمدرسة في النطاق الجغرافي الذي تقع فيه المدرسة. ١

 )   ( خارج النطاق       )    (    قریب من النطاق      )   (          داخل النطاق                



 

 ١١٥

  محاضر االجتماعات، مقابالت مع هيئة العاملين بالمدرسة-سجالت: يشارك هيئة العاملين بالمدرسة في أنشطة المجتمع المحلى. ٢

 )   (ال یشارك             )   (یشارك إلى حد ما              )   (یشارك 
-بيان التبرعات ا  : مصدر التحقق (: يقدم المجتمع المحلى والشرآات ورجال األعمال الدعم المادي والعيني للمدرسة         . ٣

 (   )غير محقق       (   )ضعيفة       (   )     متوسطة(   )بدرجة عالية                         )نظام تنمية الموارد
ات اإلغاث . ٤ وم منظم وارئ    تق راءات الط ة وإج عافات األولي ن اإلس ذ ع اء محاضرات للتالمي اذ بإلق ة واإلنق

 )خطة التوعية-خطة احتياجات المدرسة: مصدر التحقق(:واإلنقاذ
 (   )     غير محقق(   )     ضعيفة(   )     متوسطة(   ) بدرجة عالية

 :يزور ممثلون من مجلسي المدينة ومجلس الشعب المدرسة وفصولها. ٥
 (   )     غير محقق(   )     ضعيفة(   )     متوسطة(   )بدرجة عالية

ة           . ٦ ة  / يتبرع األهالي أو المؤسسات بمباني أو مساحات لممارسة األنشطة التربوي مصدر  ( الرياضية / الثقافي

 )التبرعات الفعلية والمتبرعين-بيان االحتياجات: التحقق
 (   )     غير محقق(   ) ضعيفة    (   )     متوسطة(   )بدرجة عالية

  :) الفناء-القاعات (يستفيد المجتمع المحلى من مصادر المدرسة . ٧
 (   )     غير محقق(   )     ضعيفة(   )     متوسطة(   )بدرجة عالية

ا           . ٨ ق  ( يقرر أولياء األمور مدى أداء المدرسة للمهمة المنوطة بها من خالل إنجازاته تمارة : مصدر التحق  استطالع  اس

 )تقاریر أولياء األمور-نتائج تقویم أولياء األمور لألنشطة وإدارة المدرسة-تحليل أراء أولياء األمور-الرأي

 )   (     ال تتم     )   (   منخفضة )   (متوسطة)        (بدرجة عالية
 :يتحسن أداء التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة بشكل ملحوظ. ٩

 )   (     ال یتحقق  )   (منخفضة)       (  متوسطة)      (بدرجة عالية
 

 المتعلم
 :طريقة توزيع التالميذ على الفصول فى الصف الواحد. ١

 )   ( عشوائيا              )   (  بالمجموع              )   ( أبجدیا
 (   )٦  (   )  ٥   (   ) ٤     ) ( ٣  (   )  ٢   (   ) ١            )أآتب العدد لكل صف( :عدد الفصول في الصف. ٢
 )   ( غير مستخدمة      )    (مستخدمة إلى حد ما     )    (مستخدمة بشكل جيد  : استخدام مناهل المعرفة. ٣
 )المالحظة والسجالت: مصدر التحقق(....):  األثاث- وسائل معينة -السبورة ( تجهيزات الفصل . ٤

 )   (   غير آاٍفية   )           ( آافية لحد ما                   )   ( آاٍفية 
 )    (غير صالحة            )   (متوسطة الصالحية          (   ) جيدة الصالحية

 )   ( غير مستخدمة     )      (مستخدمة إلى حد ما       )     (مستخدمة بشكل جيد        :استخدام المكتبة. ٥
 (   )  غير مستخدمة    (    )      مستخدمة إلى حد ما    (   )  مستخدمة بشكل جيد     :  استخدام المعامل. ٦
 )   (  غير متوافرة       )    ( متوافرة لبعض المواد   ) (متوافرة لجميع المواد : الكتب المدرسية المقررة. ٧
 )   ( غير متوافرة          )   ( الموادمتوافرة لبعض  )   (متوافرة لجميع المواد         : أدلة تقويم الطالب. ٨
)                  (غير مقبول            )    ( مقبول إلى حد ما      )   (مقبول                       :ترتيب وتنظيم الفصول. ٩
 )لمعلمين والطلبةالسجالت سؤال ا: مصدر التحقق( :مكافأة التالميذ في تحقيق األهداف التربوية المرجوة. ١٠

 )   ( تتم بدرجة قليلة       )   (  تتم إلى حد ما              )   (تتم 
 )السجالت والدفاتر واألخصائي: مصدر التحقق(   :جزاءات الطلبة. ١١

 )   (    منخفضة           )   (    متوسطة                  )   (عالية 



 

 ١١٦

 :تجانس الفصول. ١٢
 )   (      غير متجانس )   ( انسمتج  :  السن-١
 )   (             مشترك          )   (             بنات    )      (   بنون  :   النوع-٢
 )   ( بشكل منظم ونموزع   )        (  عشوائياونموزع )    (ونمجمع : الباقون لإلعادة-٣
 )ئون الطلبةش: مصدر التحقق(:   واالقتصادياالجتماعي المستوى -٤   

 (    )      غير متجانس(   )      متجانس                       
 

 درجة الحكم
١ ٢ ٣ ٤

ال  مدرستك نعم

)الخ. أنشطة رياضية–مجموعات تقوية ( تقدم برامج بعد إنهاء اليوم الدراسي . ١٣      

 )الخ ..معسكرات.. رحالت(  تقدم برامج للتالميذ خارج المدرسة. ١٤      
 تمارس األنشطة الالصفية. ١٥      
  فاعلةةبليوجد مجالس ط. ١٦      

 
 الحالي/ بيان التالميذ والفصول عن العام السابق . ١٧

 الصف

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 
 البيان

 نسب النجاح. ١      

 نسب الرسوب. ٢      

  اليوميالحضورنسبة متوسط . ٣      

 نسب الغياب. ٤      

 منقطعينالنسب . ٥      

 نسب المتسربين. ٦      

  من المقيدينالفعلينسبة العدد . ٧      

 
 مالحظات إضافية

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 القائم على ملئ االستمارة

 ____________________________:      الكود__________________________ :االسم
 _________________________:   جهة العمل_____________________  :ليةالوظيفة الحا

 ___________________: المحمول_________________________    :  التليفون
٢٠٠:    /     /   التاريخ_______________   __: االستمارةبيانات  التوقيع على صحة ودقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٣(الملحق رقم 

 

المصطلحات





 

 ١٠٩

 





 

 ١١٩

 المصطلحات
عبارات وصـفية تحـدد مسـتويات الجـودة         : المعايير القومية للتعليم   -١

 .  المنشودة فى منظومة التعليم والتعلم بكل عناصرها
 لنفسـها    المعايير التى تحددها المؤسسـة التعليميـة       :المعايير المعتمدة  -٢

وتعتمدها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بشرط أال تقـل           
 .عن المعايير القياسية 

 األسس التى تضعها اللجان المتخصصـة بمشـاركة         :المعايير القياسية  -٣
جميع الجهات المعنية والمستفيدين مـن الخدمـة التعليميـة استرشـاداً            

اتية الثقافية لألمة ، وتمثل الحـد       بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذ     
 .األدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية

 إقرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد اسـتيفاء          :االعتماد -٤
المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمى مستوى معين من معايير الجودة          

 .٢٠٠٦ لسنة ٨٢وفقا إلحكام القانون رقم 
  مجلس يضم ممثلين لآلباء والمعلمين وأعضاء من بين          :مجلس األمناء  -٥

أفراد المجتمع المدني المهتمين بالعملية التعليمية، ويشكل بهدف تحقيـق          
 .الالمركزية فى اإلدارة والتقويم والمتابعة وصنع واتخاذ القرار

لتعليم،  االندماج الفعال للمجتمع فى جهود تحسين ا       :المشاركة المجتمعية  -٦
 .وزيادة فاعلية المدرسة فى تحقيق وظيفتها التربوية

مستويات متدرجة لمعايير الجودة، ويتم تدرج األداء       : الوحدات القياسية    -٧
 .فى ضوء تلك المستويات

 تلك الجهود المخططة التي يبذلها أفـراد مجتمـع          : التطوير المدرسي   -٨
 المختلفـة،   المدرسة لتطوير الممارسات في مجاالت العمل المدرسـي       

 بمستوى األداء إلى مستوى المعايير القومية للتعلـيم، بهـدف           واإلرتقاء
 . أدائهمتحسين فرص تعليم التالميذ واإلرتقاء بمستويات

 إعداد وتنفيذ المدرسة ذاتيا لخطـة       : كوحدة للتحليل و التقويم   المدرسة   -٩
ختلف من  تطوير أدائها بناء على احتياجاتها وبياناتها الفعلية، والتى قد ت         

 .مدرسة ألخرى
مجموعة الخطوات اإلجرائية التي يقوم بها أفـراد        : التقييم الذاتى للمدرسة   -١٠

 إلى مرجعيـة المعـايير      المجتمع المدرسي لتقييم مدرستهم بأنفسهم استناداً     
القومية في المجاالت المستهدفة، وذلك من خالل جمع المعلومات والبيانات         

 .الي ومقارنته بالمعايير القوميةعن األداء المدرسي في الوضع الح



 

 ١٢٠

األنشطة المخططة التـى يمارسـها  أفـراد         :التنمية المهنية المستديمة   -١١
المجتمع المدرسى سواء داخل المدرسة أو خارجها بهدف تنمية جميـع           

ليتمكنوا من اإلرتقاء المستمر بالنوعيـة التعليميـة التـي       جوانب األداء   
 . ق معايير الجودة لتحقييقدمونها للتالميذ، كشرط أساسي

 اإلصـالح القـائم علـى       : على المدرسـة   المتمركزاإلصالح التعليمي    -١٢
 في   والمؤثرين لمدرسةا  الذاتية للعاملين في   احتياجات المدرسة، والجهود  
إدارة، معلمين، تالميذ، أعضـاء مجلـس       (عملياتها والمتأثرين بنتائجها    

رهم مـن المعنيـين     األمناء، أولياء األمور، أفراد المجتمع المحلي، وغي      
 ).اآلخرين

تفاعل بين الشخص القائم بالمقابلة ومستجيب بغرض :  أسلوب المقابالت -١٣
 .الحصول على معلومات من المستجيب

أدوات لتجميع بيانات يتم إعدادها وتصميمها وفقا لشروط        : االستبيانات -١٤
 .علمية

ـ       : أسلوب المالحظة  -١٥ ة مالحظة األداء الفعلي وتقديره وفقا لقائمة مالحظ
 . األداء التى يتم إعدادها لهذا الغرض

ـ  هى عبارة عن مجموعة أفـراد      :المجموعة المحورية  -١٦ تم اختيـارهم    ي
وتكوينهم من اجل المشاركة إلبداء رؤيـتهم المنبثقـة مـن معتقـداتهم             

 . موضوع معينوخبراتهم المجتمعية والعلمية والعملية  فى
عداد الطلبة ودرجـاتهم    تتمثل في البيانات الرقمية كأ    : المعلومات الكمية  -١٧

في االختبارات المختلفة، أعداد أعضـاء هيئـة التـدريس واإلداريـين           
وتتدرج هذه البيانات على خـط متصـل واحـد،          والموظفين اآلخرين،   

 .وتترتب تبعا للكم أو المقدار
 بيانات وصفية يتم الوصول إليها من تحليل رؤيـة          :المعلومات الكيفية  -١٨

ات واآلراء ووجهات النظـر والمعتقـدات       االدراكوالمدرسة ورسالتها،   
واالتجاهات السائدة بين أفراد المجتمـع المدرسـي، والمـؤثرين فـي            

وقد تنتج هذه البيانات من تحليل وثائق معينة        . عملياتها، والمتأثرين بها  
كالسجالت المدرسية والقوانين المنظمة للعمل المدرسى، ويكون أسـاس         

 .تصنيفها كمى فى جوهره
 اسـتخدام أسـاليب      :حليل المعلومات واستخالص الـدالالت    معالجة وت  -١٩

مالئمة لتجهيز ووصف وعرض المقادير الكبيرة من البيانات التى تـم           
 .جمعها بصورة تيسر استيعاب النتائج وتفسيرها



 

 ١٢١

نقاط الضعف التى تتضح فى األداء  كما تقاس بـالفرق           : فجوات األداء  -٢٠
 .نشودبين مستوى األداء الراهن ومستوى المحك الم

فجوات األداء األشد تأثيرا فى األداء والتـى حـددها          : أولويات التطوير  -٢١
أفراد المجتمع المدرسى فى ضوء نتائج التقويم الذاتى، ليبدأ بها التطوير           

 . أوال
التـي توضـح    والبـراهين   مجموعة الشواهد    :أدلة ومؤشرات النجاح   -٢٢

ه المدرسـة،    مدى التقدم الذي تحرز    تطوير األداء للقائمين على عمليات    
أوالً بأول، في مساعيها الرامية إلى تحقيق األهـداف المنشـودة مـن             

  التطوير
 الذي ترغب المدرسة بلوغه مـن وراء تحقيـق          األداء: األداء المتوقع  -٢٣

 .الهدف العام المحدد في نهاية الزمن المحدد للتطوير
مجموعة األنشطة واإلجراءات التي يجب أن يقوم بهـا         : االستراتيجيات -٢٤

اإلدارة، المعلمون، أعضاء مجلس األمناء، أولياء      (راد مجتمع المدرسة    أف
 .كل بحسب موقعه، لتحقيق أهداف الخطة...) األمور، التالميذ

تقويم األداء المدرسى أوال بأول خالل عملية : المتابعة والتقويم المرحلي -٢٥
التطوير والتحسين، بهدف تقديم التغذية الراجعة، وتركيز جهود المجتمع         

 .المدرسى نحو تحقيق المعايير المنشودة
فراد مجتمـع المدرسـة     أل ورشة تضم ممثلين   : ورشة عمل المستقبل   -٢٦

لطرح األفكار والتصورات حول كيفية تطوير األداء المدرسي في مجال          
العمل المعني باتجاه المعايير القومية بما يساعد على تخطـي فجـوات            

 . عف السابقةنقاط الض/ األداء التي تسببت فيها نقطة 
 
 
 


