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  تقديم

والتي يمكن أن تساعد المؤسسات  ،تحرص الهيئة على توفير ونشر المعلومات الكافية والدقيقة
. والحصول على االعتمادالالزمة للتقدم  الخطواتاتخاذ تتمكن من التعليمية على التقويم الذاتي، ومن ثم 

نظم ضبط " المتمثل في   اصدارهاتعليم قبل الجامعي نه يسعد الهيئة أن تقدم لمؤسسات الومن هنا فإ
اإلجرائية  وتحدد الخطوات تصف التي الطريق، خريطة بمثابة هذا اإلصدار يعتبرو  ،"الجودة الداخلية

 التحسين والتطوير المدرسى، أهداف ؛ لتحقيق بمؤسسات التعليم قبل الجامعىلوحدة التدريب والجودة 
فى ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد الصادرة من الهيئة  وتعلمهم، تعلمينالم تعليم بمستوى واإلرتقاء

 المدخل فهذا المدرسي،  التطوير استمرارية مبدأ القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد؛ وذلك بترسيخ
 تعتمد يجعلها الذي األمر وهو للمؤسسة التعليمية، الذاتية القدرة بناء على والتطوير يساعد اإلصالح فى
 التي األداء فجوات وطبيعة وظروفها تتناسب التي التطوير خطط وتنفيذ وتقييم بناء فى ذاتها على

 التطوير هذا يضمن استمرارية مما للممارسات، الذاتي والتقييم المستمرة المتابعة عمليات تكشف عنها
 .التربوي داالعتما متطلبات لتوفير المؤسسات ومستمر، وتهيئة مستقر نظام على القائم

 لضمان جودة الداعمة اآلليات إحدى يمثل مدارسنا في التربوي االعتماد تطبيق حيث إن 
 إلى الماسة حاجتهم ملًحا تمليه مطلًبا يمثل بات أمر وهو ألبنائنا، المؤسسات هذه تقدمه الذي التعليم،
 .الجودة عالية تعليمية نوعية

  
   وراء القصد و هو يهدى السبيل  و اهللا من
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  مقدمة
فى اطار التطورات المتالحقة فى نظم التعليم، والحاجة الماسة إلى اعتماد المؤسسات التعليمية، 

المؤسسات التعليمية، حيث برزت لها تعتبر وحدة التدريب والجودة هى العقل المدبر لنظم الجودة داخل 
مجموعة من األدوار الخاصة باعتماد المؤسسات باعتباره الدور الحيوي والمحور األساسي للوحدة، فمن 
خالله تقود العمل داخل المؤسسات التعليمية بهدف إعدادها  للتقدم لالعتماد فى ضوء  معايير الجودة 

ودة هى المسئول الرئيس داخل المؤسسة التعليمية عن متابعة واالعتماد، حيث تعتبر وحدة التدريب والج
إجراءات وٕادارة  عمليات تقدم المؤسسة لالعتماد، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع جميع أعضاء 

  . فريق إدارة  الجودة بالمؤسسة
  

  نشأة وحدة التدريب والجودة
  ٢٠٠١/  ٤/ ١٨خ بتاري )٩٠( القرار الوزارى رقمنشأت وحدة التدريب بإصدار 

 : المــــادة األولى

 بتشكيلها قرار  وحدة للتدريب يصدر ) ثانوى عام وفنى –إعدادى  –ابتدائى ( مدرسة  تنشأ بكل
 : على النحو التالى ،من مجلس إدارة  المؤسسة التعليمية

 كونوي ،أو أحد المشهود لهم بالكفاءة من المعلمين ،وكالء المؤسسة التعليمية أحد نظار أو -

 على الوحدة دوره اإلشراف

 البعثات الخارجية بالمؤسسة  العائدون من.  
  ًتخصصه حسب لألقدمية والكفاءة كل المعلمون المشرفون بالمؤسسة  طبقا 

 :المــــــادة الثانية

  : ما يلىفيوحدة التدريب  تحدد اختصاصات

 بالمؤسسة  تخطيط وٕاعداد البرامج التدريبية للعاملين . 

 التدريبية بالمؤسسة  امجالبر  تنفيذ . 

  ووحدة التدريب تبادل وتنمية المهارات الفنية بين العاملين بالمؤسسة. 

 زمالئهم ونقلها إلى ،عثين العائدين من الخارجتخبرات المب االستفادة من . 

 الفنية لما تم تنفيذه بوحدة التدريب بالمؤسسة المتابعة . 

  
 :للوحدة العامة األهداف

 قبلية مست تحديد رؤية 

 بالمؤسسة تنمية كفايات المعلمين والعاملين.  

 أداء أدوارهم بفاعلية وكفاءةالعاملين من  تمكين. 



 ٩ 

 الشاملة لى الجودةإ جعل المؤسسة  قادرة على الوصول. 

 

 مهام الوحدة

  بالمؤسسة  مة للعامليناالتنمية المستد ىشجع علت توفير برامج  -
  بالمؤسسة  للعاملينوالقيم االيجابية ، واالجتماعية، والثقافية ،تنمية الكفايات المهنية -
والحاصلين علي  ،وخاصة العائدين من البعثات ،بالمؤسسة االستفادة من الخبرات المختلفة للعاملين -

 مهنيةو  ،دورات علمية

 .المختلفة كوادر تدريبية للقيام باألنشطة إعداد -

  .بالمؤسسة للعاملين زيادة مستوي الرضا الوظيفي -

 .مع أقرانهم بالمؤسسات التعليمية األخرى الخبرات المختلفة للعاملين بالمؤسسة  تبادل -

 
) ٤٨(وقد تم تعديل اسم الوحدة من وحدة التدريب إلى وحدة التدريب والتقويم بموجب القرار رقم 

  :م وأضيفت إليها االختصاصات اآلتية ٢٠٠٢لسنة 
 تى تعقد بالمؤسسةتقويم جميع أنواع البرامج التدريبية ال. 

  تقويم جميع نواحى العملية التعليميةن لتشمل تقويم المتعلمين، وتقويم البرامج التعليمية، وتقويم
  .إدارة  المؤسسة

  
نتيجة ظهور االتجاهات التربوية الحديثةن " وحدة التدريب والجودة"تم تغيير مسمى الوحدة الى 

 : والتى تتمثل فى

لســــنة ) ٦٢(ن جــــودة التعلــــيم واالعتمــــاد بصــــدور القــــانون إنشــــاء الهيئــــة القوميــــة لضــــما -١
 . م، باعتبارها الجهة المنوط بها اعتماد الجودة بالمؤسات التعليمية ٢٠٠٦

لســنة ) ١٥٥(وجــود كيــان وهيكــل لكــادر المعلــم بمســتوياته المختلفــة وفقــا للقــانون رقــم   -٢
 .م٢٠٠٧

     .  التقويم المؤسسى -٣

 .تأكيد مفهوم الجودة الشاملة -٤

 . ريب المتمركزة على المؤسسة التد  -٥

 . دعم الالمركزية فى التعليم والتدريب -٦

 .إجراء عملية التنمية المهنية داخل المؤسسة  -٧
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وجودة    School-based Reform املتمركز على املدرسة اإلصالح األدوار الرئيسة للوحدة فى ضوء
  :أداء املؤسسة التعليمية

تأهيال لالعتماد  لتحقيق الجودة  School-based Reform المتمركز على المدرسة اإلصالح  - أ
يركز مفهوم اإلصالح أن تمتلك المدرسة رؤية ورسالة وأهداف وآليات واضحة  حيثالتربوي، 

تمكنها من التطوير والتحسين المستمر لكافة العمليات المدرسية، ضمن منظومة قومية تحدد 
اسبية من أجل تحقيق الجودة والتهيئة لالعتماد األهداف والمعايير والسياسات واألنظمة ونظم المح

   .٢٠٠٦لسنة  ٨٢بموجب قانون هيئة االعتماد وضمان الجودة رقم  التربوي
دف تنمية الفرص المتاحة لتحقيق التحول إلى نموذج تربوي الذي يقوم على احتياجات بهوذلك 

قادرة ذاتيًا ومهنيًا  سسة التعليميةالمؤ المتعلم ونشاطه وتعامله مع مصادر المعرفة، ويتجسد ذلك في جعل 
نحو نقل الموازنة المالية إلى المدرسة وربطها باألداء وبرامج  التدريجي التحولو على تحمل المسئولية، 

قادرة على التقويم الذاتي وبناء خطط التطوير في ضوء المعايير القومية المؤسسة  وجعل، التحسين
  .على المستوى القوميللتعليم والسياسات التعليمية المعلنة 

أن تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها مؤسسة وفي إطار المعايير القومية للتعليم أصبح على كل 
وتعمل على تحقيقها، من خالل مسئولية جماعية تشاركيه تسهم فيها كل فئات المجتمع، حيث يعد 

من تحديات  المؤسسات اإلصالح من أكثر المتطلبات إلحاحا في العصر الحالي نتيجة لما تواجهه
  :على تميزها األكاديمى من خاللمؤسسة وصلت إلى ضرورة أن تعمل كل 

  دعم السلطة المدرسية وتمكينها من امتالك اآلليات التي تمكنها من مواجهة المتغيرات المحلية
 .والعالمية

 في تخطيط وتنظيم وتنسيق  بناء القدرات والمهارات اإلدارية والفنية لجميع العاملين فيها من خالل مشاركتهم
 .ومتابعة وتقويم العملية التربوية والتعليمية

 ورفع  تطوير عمليتى التعليم والتعلم من خالل التعلم النشط واستخدام مدخل منظومة التقويم الشامل
 .كفاءة طرق التدريس في المواد الدراسية

  التربوية والتعليميةاالستفادة الفعالة والكاملة من التكنولوجيا في تطوير العملية. 

اخل هذه المؤسسات دأن يكون التطوير والتحسين ب ،ضمان جودة أداء المؤسسات التعليمية   -  ب
المحلية، والقومية، والدولية، أصبح لزامًا علي هذه المؤسسات االهتمام بالمتعلم، : مواكبًا للمتغيرات

خريطة المنهج وتعتبر  المؤسسى،ألساس فى عملية االعتماد التى تعد اونواتج التعلم المستهدفة، 
 –المعلم  –المتعلم ( "الفاعلية التعليمية"وممارسات مؤشرات  أحد محكات الحكم الرئيسة على

 فى المواد تعليمية بكل مرحلة، وهى االساس فى متابعة النمو التحصيلى للمتعلم )المناخ –المنهج 
الدراسات  –العلوم  –الرياضيات  –اللغة األجنبية  –اللغة العربية (األساسية  الدراسية

والفنية للتعليم الفنى، واألنشطة التربوية بمرحلة ، باإلضافة إلى المواد التخصصية )االجتماعية
 . رياض األطفال
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  :على سبيل المثال
  :جمال املتعلم 

  :تتوافر خريطة لنواتج التعلم
  .تتناسب نواتج التعلم المستهدفة مع المرحلة الدراسية 

  .للمتعلم)  معرفيًا، و وجدانيًا، ومهارياً (ل نواتج التعلم المستهدفة تتكام
  .تتسق األنشطة التي يقوم بها المتعلم  مع نواتج التعلم المستهدفة

    
  :وفيما يلى مثال ألحد المواد الدراسية لمرحلة التعليم األساسى

  ):فأكثر% ٦٥الحاصلون على (لغة العربية الالمتعلم نواتج تعلم مادة  يحقق
  .يتمكن المتعلم من مهارات التواصل الشفوي

  .يتمكن من مهارات القراءة
  .يستخدم التراكيب اللغوية

  .يتقن مهارات الكتابة العربية
  .يتحسن أداء المتعلم في ضوء نتائج التغذية الراجعة لعمليات التقويم

  .العربيةيتسق أداء المتعلم مع نواتج التعلم المستهدفة من مادة اللغة 
  

وأصبحت نظم التقويم والمتابعـة فـى التخصصـات المختلفـة داخـل المؤسسـة التعليميـة كأحـد مقومـات 
إلــى تحقيــق نــواتج الــتعلم المســتهدفة، مــع االســتفادة مــن   -بشــكل أساســى  -تهــدف   "القــدرة المؤسســية"

  .والكيفية ،الكمية :يل البياناتوتحل ،لجمع ،أساليب متنوعةنتائج التقويم لتحسين أداء المتعلمين باستخدام 
  :القيادة والحوكمة، وتوكيد الجودة والمساءلة: على سبيل المثال،  بعض ممارسات مجالى

  :القيادة واحلوكمةجمال 
  :دعم عمليتي التعليم والتعلم

  ...).سنوية - فصلية - شهرية(تضع القيادة آلية لتقويم االختبارات دورياً 
  .لتعلم لدى المتعلمين  في ضوء نواتج التعلم المستهدفةتتابع نتائج تقويم جوانب ا

  .توفر نظامًا لالستفادة من نتائج التقويم في تحسين أداء المتعلمين
  .ين على التعاون معًا في متابعة أداء المتعلمينالمعلمتحفز 

  .......) - يالمدرسبطاقة األداء (تستخدم نظامًا إلعالم أولياء األمور بمستوى تقدم أداء أبنائهم 
  
  

 :توكيد اجلودة واملساءلةجمال 

  :فاعلية وحدة التدريب واجلودة
  .الكمية والكيفية :فر أساليب متنوعة لجمع وتحليل البياناتاتتو 
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 ،والمتعلمين األمناء،ومجلس  ،العاملين(والمعنيين  ،وجد فرق للمتابعة والتقويم من التخصصات المختلفةت
(....  

  : ظهر أهمية دور وحدة التدريب و الجودة انطالقا من قاعدتين أساسيتين، هماومن ثم يمكن أن  ت
  معايير االعتماد الخاصة بمؤسسات التعليم قبل الجامعى  - ١
  : وتتمثل أدوارها فى االتى    

  والتحسين  ،الذاتيّ التقييم لمتابعة عمليات  ؛وبرامج واضحة ومفعلة اخططً الوحدة  تضع
  .علم المستهدفة، لتحقيق نواتج التالمستمر

 مردود برامجها على العملية التعليميةلتقويم  ذاتياً  نظاماً  ةتتبع الوحد. 

  :تتمثل أدوارها فى اآلتىالقرارات الخاصة بتنظيم وتحديد األهداف الخاصة بالوحدة، و   - ٢
 بالمؤسسة  تخطيط وٕاعداد البرامج التدريبية للعاملين . 

 التدريبية بالمؤسسة  البرامج تنفيذ . 

 تبادل وتنمية المهارات الفنية بين العاملين بالمؤسسة سهام فى اإل. 

  زمالئهم ونقلها إلى ،خبرات المبعوثين العائدين من الخارج االستفادة مناإلسهام فى. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األدوار الرئيسة لوحدة التدريب والجودة)  ١( شكل 
  :فى كل منسة للوحدة دوار الرئيوضع تصور حول األ يمكن ،وفى ضوء ما سبق

للتحقق من تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، ؛ إدارة منظومة قياس وتقويم نواتج التعلم -١
 . وتقديم التغذية الراجعة المناسبة

  
  

التنمية المهنية للعاملين 
 بالمؤسسة

وحدة التدريب 
  والجودة

ادارة منظومة قياس وتقويم 
 نواتج التعلم

وحدة التدريب 
  والجودة

إدارة منظومة قياس وتقويم 
 نواتج التعلم
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وتعتمد وحدة التدريب والجودة  فى عملها إلدارة  هذه المنظومـة علـى مجموعـة مـن المرتكـزات 
  :والمبادئ األساسية، أهمها 

 .إدارة  منظومة قياس وتقويم نواتج التعلم تشكيل فريق -

التعـــــاون مـــــع إخصـــــائى اإلعـــــالم فـــــى التواصـــــل مـــــع جميـــــع األطـــــراف المعنيـــــة للـــــدعم  -
، وإلعالمهــم بالنتــائج التــى حققتهــا )التهيئــة واالســتعداد(ومشــاركتهم فــى خطــط التطــوير 
 . المؤسسة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية

علم المســـــتهدفة، والجوانـــــب المرتبطـــــة بهـــــا متابعـــــة عمليـــــات تقـــــويم وتحســـــين نـــــواتج الـــــت -
 ).باستخدام قوائم التحقق(

اســـــتخدام التقـــــويم المبـــــدئي، والبنـــــائي، والنهـــــائي؛ لمتابعـــــة مـــــدى تحقيـــــق نـــــواتج الـــــتعلم  -
 .بالمؤسسة

التعـــاون مـــع مشـــرفى المـــواد االساســـية المختلفـــة فـــى تتبـــع، وتســـجيل نتـــائج المتعلمـــين  -
 ).١ملحق -ملفات انجاز المعلمين(

ملـف انجـاز (اد تقارير مجمعة لنواتج التعلم على مستوى الصفوف والمـواد الدراسـية إعد -
 ).٢ملحق  – تقويم نواتج التعلم

 .المؤسسة نواتج التعلم على مستوىإعداد تقارير عن تقويم  -

 .المشاركة فى تحديد مستوى األداء المدرسى -

ـــــوكالء، ومشـــــرفى المـــــواد، لتطـــــوير  - ـــــة مـــــع ال ـــــة عقـــــد االجتماعـــــات الدوري األداء، وتنمي
االتجاهــات اإليجابيــة لــدى العــاملينن والمعلمــين؛ لتحقيــق الجــودة الشــاملة وفــق معــايير 

 .االعتماد

 .االحتفاظ بسجالت تقويم األداء، وخطط التحسين، وخطط المتابعة -

التعـــاون مـــع القيـــادة المؤسســـية، لتـــوفير نظـــم للتحفيـــز المعنـــوي والمـــادى للمتميـــزين فـــى  -
 .م، وتفعيل نظم إدارتهاتحقيق نواتج التعل

إعـالن نتـائج تقـويم نـواتج الـتعلم للعـاملين بالمؤسسـة، ومجلـس األمنـاء، وأوليـاء األمــور،  -
 ).بطاقة األداء المدرسى(والمتعلمين 
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فى ضوء دراسة االحتياجات التدريبية للعاملين، ، التنمية املهنية للعاملني باملؤسسة -٢
  .يق نواتج التعلم المستهدفةونتائج التقويم الذاتى لممدى تحق

وتعتمد فى عملها لتحقيـق التنميـة المهنيـة بالمؤسسـة علـى مجموعـة مـن المرتكـزات والمبـادئ 
  :األساسية، أهمها 

فـــى بنـــاء البـــرامج التدريبيـــة؛ األمـــر  competenciesاالعتمـــاد علـــى مـــدخل الكفايـــات  -
اســية المرتبطــة بمهنــة الــذى يتطلــب بنــاء بــرامج تدريبيــة باســتخدام مــدخل الكفايــات األس

 .التعليم، سواء كانت تخصصية أم مهنية أم ثقافية

تنميــة قــدرات العــاملين، والتــدريب علــى الــتعلم الــذاتى، والتنميــة المهنيــة المســتمرة، حيــث  -
يــتم تحديــد الكفايــات األساســية والفرعيــة، والتــدريب علــى اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة، 

ل مجـــــال، فـــــى ضـــــوء أدوار العـــــاملين بالمؤسســـــة ومصـــــادر المعرفـــــة المتنوعـــــة فـــــى كـــــ
راجـــع معـــايير جـــودة واعتمـــاد مؤسســـات التعلـــيم قبـــل (التعليميـــة، ومســـئولياتهم الوظيفيـــة 

 ).الجامعى

 needsإعــــداد بــــرامج تــــدريب المعلمــــين فــــى ضــــوء االحتياجــــات التدريبيــــة الفعليــــة  -

assessment أعمــــالهم  ، وطبيعــــة)غيــــر تربــــوى –تربــــوى (، ومراعــــاة تنــــوع المــــؤهالت
راجــع وثيقــة المســتويات المعياريــة للمعلــم الصــادرة مــن الهيئــة القوميــة لضــمان (وأدوارهــم 

 ).جودة التعليم واالعتماد

 .االهتمام بأن تكون المؤسسة التعليمية هى المركز الرئيسى للتدريب والتنمية المهنية -

ضــمن خبــرة أكثــر ممــا ي. ولــيس التعلــيم فــى البرنــامج التــدريبى learningتأكيــد الــتعلم  -
 .تأثيرًا، وفاعلية أكبر بالنسبة للمدربين والمتدربين

، والجوانـب التطبيقيـة، والعمليـة فـى البـرامج التدريبيـة؛ performanceاالهتمام بـاألداء  -
، والعمـــل علـــى تطبيـــق مهـــارات أدائيـــة تمـــارس ممـــا يســـتوجب اإلكثـــار مـــن ورش العمـــل
 .بالفعل فى الجوانب والمواقف التربوية

يه اهتمام خـاص إلـى تـدريب العـاملين الجـدد بالمؤسسـة التعليميـة، وتنميـة معـارفهم، توج -
 .ومعلوماتهم، التى اكتسبوها فى مرحلة اإلعداد

  
   :ولكي تقوم وحدة التدريب والجودة بمهامها بشكل صحيح، ينبغي أن تتوافر لديها ما يلي

 التدريب ريق وحدةفتشكيل ب قائمة معتمدة.   
 تتضمن صة بالعاملينقاعدة بيانات خا: 

 )المستقبليةاالحتياجات التدريبية  -التدريبية الحاصلين عليها الدورات(
 وتكون قابلة للتنفيذ   ،العام المستهدفة خاللواألعمال  لبرامج ل ية شاملةتنفيذ خطة

 .وفق جدول زمنى محدد
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 علميةالاد و مال، و التدريب هم، وأماكناختيار  معايير، و المدربين ومجاالتهمقائمة ب. 
 قائمة بفرق العمل فى التقييم الذاتى، وخطط التحسين، تشمل تخصصاتهم ومهارتهم. 
  بموارد الوحدة، ومصادرهاقائمة. 
  ،خطة للتنسيق بين الوحدة والوحدات األخرى على مستوى المؤسسات التعليمية

 والمديريات التعليمية تواإلدارا
  اجتماعات الوحدةسجل. 
 ومتابعة نتائج مدى تحقيق نواتج التعلم ب،التدريثر أقياس ل آلية. 
   متابعة وتقويم للبرامج واألعمالتقارير.  
  وملفات متابعة نواتج التعلم ،للبرامج التدريبية متنوعةوثائق.  
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  الفصل الثانى
  

  منظومة قياس وتقويم نواتج التعلم
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  مقدمة
 ،وقع أن يكتسبه المتعلم من المعارفكل ما يت هي Learning Outcomes نواتج التعلم      

 المعلموالقيم وفق معايير قياسية محددة، إضافة إلى ما خططت المؤسسة و  ،واالتجاهات ،والمهارات
أو برنامج تعليمي  ،إكسابه للمتعلمين، ويكون المتعلم قادرًا على أدائه في نهاية دراسة مقرر دراسي

  .محدد
ئي للمؤسسة، الذي يظهر في صورة متعلمين يملكون القدر المطلوب وتعد نواتج التعلم المنتج النها    

  .اكتسبوه ما بناء على معيناً  ويسلكون سلوكاً  ،والقيم ،واالتجاهات ،والمهارات ،من المعارف
  

  :مكونات نواتج التعلم
  :تتكون نواتج التعلم من مجالين رئيسيين، هما         

  :يةمجال البنية المعرفية للمواد الدراس - ١
واتجاهات الخريج  ،وقيم ،ومعارف ،ومهارات ،تصف البنية المعرفية للمواد الدراسية قدرات

وبنهاية الصف ) مرحلة التعليم األساسي(في المواد الدراسية المختلفة بنهاية الصف التاسع ) نواتج التعلم(
  ) . مرحلة التعليم الثانوي(الثاني عشر 

  .اللغة العربية -
  .اللغة األجنبية -
  .علومال -
  .الرياضيات -
  .الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية والمدنية -
  .والمواد الدراسية األخرى -

  :المجاالت العامة - ٢
لمجموعة من المجاالت العامة لمعايير الخريج في  يتضمن هذا القسم عرضاً 

مرحلة التعليم قبل الجامعي، والمعايير والمؤشرات الخاصة بكل مجال، وذلك على النحو 
  : لتاليا

  .مهارات التفكير -
  .الحياة ٕادارة و  ’المهارات الحياتية -
   .المشروعات دوارتيا ’التهيئة لسوق العمل -
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -
  .والعولمة ،والهوية الثقافية ،المواطنة -
  .يتعلم كيف يتعلم –التعلم طوال الحياة  -
  .القيم الروحية واألخالقية -
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  .الفنون اإلبداعية -
  .ر البيئيالتنو  -
  .التنور الصحي والرياضي -

  
  مفهوم خريطة املنهج

عناصر المنهج التعليمي في  ٕادارة و  ،وتنظيم ،أداة بنائية تهدف تخطيط" خريطة المنهج هي 
بغرض تحقيق  ،ويتكامل معها ،ومتسقة حيث يتأثر كل عنصر فيها بالعناصر األخرى ،منظومة متكاملة

  ".نواتج التعلم المستهدفة
  

  خريطة املنهج  مكونات
  :تتكون خريطة المنهج من العناصر التالية      
 .المعايير القياسية .١

  . نواتج التعلم .٢
  . موضوعات المنهج .٣
  .طرق واستراتيجيات التدريس .٤
  .األنشطة التعليمية التعلمية .٥
  .أساليب التقويم .٦
  .األدلة والشواهد على تحقق نواتج التعلم .٧

  :معايري خريطة املنهج

   :يمعايري احملتو -١
  ترجمة المحتوى لنواتج التعلم.  
 والتكنولوجية  ،والتطبيقية ،التوازن بين الجوانب النظرية. 

 المعرفي واالستقصائي  :التكامل بين الجانبين. 

 وتنوعها  ،تحقيق وحدة المعرفة. 

 المتعلمالشخصي والمجتمعي من حياة : ارتباط المحتوى بالبعدين . 

  :  التعليم والتعلمنشطة أ معايري  -٢
 تساق األنشطة مع أهداف المهنج ومحتواه ا. 

 وتكاملها  ،تنوع األنشطة.  
  مالءمة األنشطة لتحقيق التعلم الفعال.  
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  توفر األنشطة فرصًا للتقويم الشامل للمتعلم.  

  : معايري اسرتاتيجيات التعليم والتعلم -٣
  اإلسهام في تحقيق أهداف المنهج. 

 لتحقيق التعلم الفعال ،إتاحة بيئة مواتية.  
 تتنوع وتتالءم لتحقيق أهداف المنهج.  
 توظف التكنولوجيا المتقدمة.  
 مالءمتها للتقويم الشامل للمتعلم.  
 تعمل على تنمية مهارات التفكير.  

  :معايري التقويم -٤
  للمتعلِّم) الواقعي(صدق وموضوعية التعبير عن األداء األصيل .  
 لتوجيه مسار عملية التعلم ،استمرارية التقويم.  
 وتنوع أساليبه، وأدواته ويم كافة جوانب التعلم،شمول التق.    
  والعالنية والوضوح افر آليات ميسرة لعمليات التقويم، تتسم بالشفافية،تو. 

 تعدد جهات ومستويات التقويم.  
 استثمار التقويم؛ لتنمية وتطوير المتعلم. 

  
  منظومة قياس وتقويم نواتج التعلم دارةإل التدريب واجلودة وحدةمهام 

  

صبحت فاعلية أ ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد، وأهمية تحقيق نواتج التعلم المستهدفة؛فى 
منظومة قياس  إدارة "تمركز حول ت ،تحقيق نظم الجودة داخل المؤسسة التعليميةلوحدة التدريب والجودة 
  :ن تتضمن المهام التاليةيمكن أ ، والتى"وتقويم نواتج التعلم

  .يم نواتج التعلمقياس وتقو تشكيل فريق  -١

 .اطراف المعنيةتهيئة واالستعداد لمشاركة جميع األال -٢

 . تحليل نتائج المتعلمين  -٣

مجاالت القدرة  – التعليمية مجاالت الفاعلية(تحليل العوامل المؤثرة فى أداء المتعلمين  -٤
 )المؤسسية

 .وخطط متابعتها ،م المستهدفةللتحقيق نواتج التع ،وضع خطط تحسين -٥
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 تشكيل فريق قياس وتقويم نواتج التعلم : والً أ

 ،المنظومـة إدارة  فريـق تشـكيل فـي منظومة قياس وتقويم نواتج الـتعلم إدارة  في األولى الخطوة تتمثل
  :من الفريق هذا يتكون و فيها، األداء ومتابعة
 . )الوكالء أحدأو (ة سالمؤس مدير -١

 .الدراسية المواد مشرفو -٢

 .لجودةمسؤول وحدة التدريب وا -٣

 .له خبرة فى استخدام الحاسب مدرسلى أو اخصائى الحاسب اآل -٤

  )١(جدول 
 تشكيل فريق قياس وتقويم نواتج التعلم

 دوره فى الفريق  االسم العدد الفئة م

 رئيس الفريق   )وكيل المؤسسةأو ( مدير المؤسسة 

    الدراسية المواد مشرفو 

     
     
     
    لجودةا التدريب مسئول وحده 

  لىاخصائى الحاسب اآل 
له خبرة فى استخدام  مدرس أو 

 الحاسب

   

  

  

 :يلي فيما الفريق هذا مهمة تتمثل

  .لنواتج التعلم المستهدفة دراسة التقييم الذاتي تخطيط - ١

  .بالدراسة للقيام الالزمة العمل فرق تشكيل  - ٢

 .البيانات وتحليلهاعلى جمع  اقدراته وبناء ،تحليل نتائج المتعلمين فرق تدريب  - ٣

 .البيانات جمع أدوات تجهيز على اإلشراف  - ٤

  .)٢ملحق(ومرففقاته  "تقويم نواتج التعلم" ملف إعداد على اإلشراف  - ٥

 ).١ملحق(متابعة اعداد ملف االنجاز المهنى للمعلمين   - ٦

  .التحسين بأولويات المناسب القرار اتخاذ - ٧

 المنظومة إدارة لمناقشة المشاركين في  ؛ريةعقد اجتماعات ولقاءات دو مع  لمتابعةام وضع نظ - ٨
  .في العمل المجتمع المدرسى مشاركةلضمان  ؛مقترحاتهم وتصوراتهم حول
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 التهيئة واالستعداد ملشاركة مجيع االطراف املعنية: ثانياً 

إن إحداث التغيير داخل المؤسسة التعليمية، يستلزم مشاركة جميع المعنيين فى التخطيط 
، ودعم خطط التحسين المستمر، ومتابعة مدى تحقيق نواتج لنواتج التعلم دراسة التقييم الذاتىوالتنفيذ ل

  . التعليمية المستهدفة الناتجة عن تنفيذ خطط التحسين
ة يأو المجموعات المشاركة، والمهتمين بالعملية التعليم ،األفراد :على األطراف المعنية تشتملو 

فتحقيق النواتج المستهدفة للمتعلمين يتطلب أن تكون جميع . يميةوأداء المتعلمين بالمؤسسة التعل
لدفع عجلة التحسين  ؛ية، ولديهم اقتناع بالمشاركةالمدرساألطراف المعنية على دراية وفهم بالمشكالت 

  . إلى األمام
  :ويمكن عرض مزيد من التفصيل حول أدوار كل منهم

  :المعلمون
فى الفصول الدراسية من المصادر األساسية لتقييم أداء المؤسسة،  يعد تقييم المعلمين ألنفسهم        

ومدى تحقيقها لمجاالت الفاعلية التعليمية، حيث إنهم على دراية كبيرة بالمشكالت التعليمية لدى 
و يطبقون فى عملهم اليومى مدى ). ١إلى  ١٠متعلم ال يستطيع إجراء العد التنازلى من (المتعلمين 

  ). وفقًا لخريطة المنهج(وأساليب التقييم؛ التخاذ القرار حول جودة عملية التعلم  متسعًا من أدوات
وتكون مشاركتهم فى مجموعات . ويستطيع المعلمون المشاركة بأفكارهم، وتقديم األدلة والشواهد       

ة إدراكهم العمل الخاصة بالتدريس والتعلم فيما يتعلق بمهام بالتقييم والتخطيط والتطبيق، وذلك ألهمي
  .للمشكالت التى تواجه المؤسسة

  :مشرفو المواد الدراسية
 

تكون لديهم الصورة العامة للتعليم والتدريس، حيث إنهم يالحظون عددًا كبيرًا من المتعلمين،       
وكذلك يالحظون مدى واسعًا من المعلمين، الذين يمارسون طرق وأساليب تدريس مختلفة، كما يفترض 

ديهم التغذية الراجعة من الموجهين، وأولياء األمور، والمتعلمين عن تفعيل العملية التعليمية أن يتوفر ل
  .داخل وخارج الفصول الدراسية

 :أولياء األمور

يمكن أن يشارك أولياء األمور باستخدام االستبيانات واستطالعات الرأى، أو من خالل        
م المشاركة بشكل غير مباشر من خالل التغذية الراجعة، المقابالت واللقاءات الجماعية، كما يمكنه

التى تحصل عليها المؤسسة من المقابالت الفردية والجماعية مع بداية اليوم الدراسى ونهايته، والتي 
تتم بشكل غير منتظم، وكذلك من خالل المكالمات الهاتفية، وخطابات أولياء األمور، وتساعد جميع 

  .رفة وجهة نظر أولياء األمور، ومدى رضائهم عن أداء المؤسسة التعليميةهذه الطرق المؤسسة فى مع
  :المتعلمون

م يعد المتعلمون هم المصدر الرئيس لمعرفة ما يحدث داخل الفصل الدراسى، ويستطيعون الحك       
م ن من عمليات التعليم والتعلم داخل المؤسسة، وهعلى جودة فاعلية التدريس، حيث إنهم المستهدفو 
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  ).يمب التقو أسالي –األنشطة التعليمية  -استراتيجيات التدريس(المشاركون فى فعاليات التعليم والتعلم 
 

 إدارة خر حول كيفية العمل على  مشاركة العديد من األطراف المعنية فى  آوهنا نطرح تساؤالً   
 ،يد األطراف المعنيةفي تحد بالجدول التالي االستعانة يمكنو نظم تقييم ومتابعة نواتج التعلم؟ 

  .لضمان مشاركة كل طرف ،واألنشطة المناسبة ،واإلجراءات
  )٢(جدول 

  المعنية األطرافاإلجراءات واألنشطة المناسبة لمشاركة كل 
األطراف المعنية بعملية   مسلسل

  التقييم الذاتي
  جراءات واألنشطة المناسبة لضمان مشاركة كل طرفاإل

      
      
      

 

 . نتائج املتعلمنيحتليل : ثالثاً 

توى الذى يعبر عن المس ،يبدأ الوصف الواضح لمستوى أداء المتعلمين عن طريق التوثيق الجيد
 ذلك تقويم برامج التدخلوهذا يتضمن البيانات العامة ألداء المتعلمين ووصف دقيق لها، وك الواقعى لهم،

intervention فى  رعايةالمتفوقين دراسياً و ؛ منخفضى التحصيلو  ،الخاصة بعالج صعوبات التعلم
 .المنهجوالتى تم تضمينها فى خرائط  ،نواتج التعلم المستهدفةمدى تحقيق ضوء 

االعداد وهذه المهمة تساعد المؤسسة التعليمية على فهم أهمية الدور الذى تلعبه البيانات فى 
اء التى تم جمعها، والتى األرقام، والكلمات، واآلر  :التطبيق الناجح لخطط التحسين، فالبيانات تشملو 

فاالستخدام  وخاصة نواتج التعلم المستهدفة، يجب أن تعطى معنى فى ضوء رؤية المؤسسة ورسالتها،
 ،المنظم للبيانات يساعد على تحديد األولويات ويزيد من قدرة المؤسسة على تحسين أداء المتعلمين

  .)التعلم ملف المؤسسة لتقويم نواتج -٢ ملحقأنظر ( وتحقيق المستهدف
  )منظومة نواتج التعلم إدارة  فريق ( إدارة  البيانات  ١-٣

من خالل أربع  ؤسسةبالم منظومة نواتج التعلمإدارة تشمل تقديم البيانات بشكل دورى إلى فريق 
  :هى، و مراحل
 .فى بداية عمليات التحسين -١

 ).ن التطويرالبيانات التفصيلية للمجاالت المستهدفة م(أثناء تحديد أهداف التحسين  -٢

التقويم التكوينى والمستمر أثناء تطبيق عمليات (التدخل برامج أثناء تطبيق عمليات التحسين و  -٣
 ).التحسين
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 ).التدخلبرامج ملخص نتائج التحسين و (لتوثيق النتائج  ،فى نهاية خطة التحسين -٤

  :البيانات بشكل جيد، يمكن تصنيفها كالتالى دارة وإل
  فاعلية المؤسسة –لمتعلمين أداءات ا(تصنيف البيانات.( 

 عرض أداءات المتعلمين فى كل مادة على حدة فى ضوء المستويات المستهدفة لنواتج التعلم. 

  ًلطرق التقويم المختلفة تصنيفها وفقا. 

  الفصل الدراسى  –الشهور (تصنيفها عبر الفترات الزمنية المختلفة.(... 

 :البيانات وتنظيم استخراج ٢-٣

وتشمل عب مهمة فى التعامل مع البيانات المرتبطة بتحسين أداء المؤسسة، وربما تكون أص
  :خطوات ست

  ).مسؤل وحدة التدريب والجودة -مشرفو المواد(تحديد البيانات  -١
 ).دور المعلم(جمع البيانات،  -٢

مسئول وحدة التدريب  -اخصائى الحاسب –مشرفو المواد  –دور المعلم (تنظيم البيانات  -٣
 ).والجودة

مسئول وحدة             التدريب  -اخصائى الحاسب –مشرفو المواد ( ص البيانات تلخي  -٤
 ).والجودة

 ).مشرفو المواد(عرض البيانات  -٥

 ).مسئول وحدة التدريب والجودة –المواد  مشرفو(تحليل النتائج  -٦

  
  :)مسؤل وحدة التدريب والجودة - المواد مشرفو( تحديد البيانات: الخطوة األولى

  

ن تساعد فى تحديد يمكن أ) ٣ -جدول(ديم مجموعة من األسئلة المقترحة تق ويمكن هنا
والتحديد الجيد لمدى تحقيق المؤسسة لنواتج التعلم  ،البيانات التى يمكن استخدامها فى تحليل النتائج

  .المستهدفة، ومدى فاعلية المؤسسة لتحقيق هذه النواتج
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  ) ٣(جدول 
  حة بالمؤسسةأسئلة أساسية حول البيانات المتا

بداية العمل فى   
  عمليات التحسين

داء تقويم أ
  المتعلمين

عمليات التطوير 
  والتحسين

تقويم نتائج 
  التحسين 

  :المحور األول
أداءات 
  المتعلمين

هل لدينا البيانات 
 ،التى نحتاجها
 ،لتحديد نقاط القوة

الضعف نقاط و 
فى أداء 

  المتعلمين؟
  

من هم المتعلمين 
الذين لم يحققوا 

المستويات 
المستهدفة من 

ى وفى أ التعلم؟
  مادة؟

  

من الذى يحقق 
تحسن أثناء عمليات 

وتنفيذ  ،التدخل
خطط التحسين فى 
التعلم؟ وفى اى 

  مادة؟

هل لدينا بيانات 
مدى لتحديد  ،كافية

النجاح فى عمليات 
وخطط  ،التدخل

  التحسين فى التعلم؟
  

  :المحور الثانى
فاعلية 
  المؤسسة

نات هل لدينا البيا
 ،التى نحتاجها
، لتحديد نقاط القوة

الضعف نقاط و 
فى ممارسات 
المؤسسة التعليمية 

الفاعلية (
) التعليمية

الممارسات و 
القدرة (التنظيمية 
  )المؤسسية

ما الممارسات 
الفاعلية ( التعليمية
) التعليمية

الممارسات و 
القدرة (التنظيمية 

) المؤسسية
المرتبطة بمشكالت 

  أداء المتعلمين؟
  

فى ا مدى التحسن م
الممارسات التعليمية 
التنظيمية أثناء 
 ،عمليات التدخل

وتنفيذ خطط 
  التحسين ؟

هل لدينا بيانات 
لتحديد تأثير  ،كافية

عمليات التحسين 
على فاعلية 

  المؤسسة؟

 
 ،تقويم نواتج التعلممنظومة قياس و  إدارة ولويات لفريق أالبيانات على تحديد  كما تساعد هذه

تج التعلم افى ضوء نو (لى تحسين حتاج إالتى ت نن يضع  قائمة للمجاالت والمعايير فريق ألويمكن ل
 ،ها من جميع المعنييين بالمؤسسة، وهذه القائمة يتم استيفاؤ )لمرحلة التعليميةلطبيعة ا وفقاً و المستهدفة 

 ،وتنظيم ،جمعحيث يتم  األمثل لجميع مصادر البيانات، والتى يتوقف نجاحها على االستخدام
ين ومشرفى المواد على المعلموعرض البيانات وثيقة الصلة بأداء المتعلمين، ولمساعدة  ،وتلخيص

  . نشطة التعليمية المختلفة، وتفعيل األتحسين نواتج التعلم من خالل طرق التدريس
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  :هذه الخطوة تتضمن
  .نتحديد مصادر البيانات عن المتعلمي -
  .نت أداء المتعلميتحديد مصادر البيانات عن مستويا -

  

 ما البيانات التى تقدم أفضل وصف للمتعلمين؟( حتديد مصادر البيانات عن املتعلمني(  
( ومشاركتهم فى برامج التدخل  ،تحديد مصادر البيانات المرتبطة بخصائص المتعلمينتبط بهذا النشاط مر 

  ....)المتفوقين دراسياً  رعاية –منخفضى التحصيل  -عالج صعوبات التعلم
  

  )٤( جدول 
  البيانات  مصادر

  
  

  المسئول عن تقديم البيانات  مصادر البيانات  
      المتعلمين احصاءات

وفى كل (أعداد المتعلمين فى كل فصل دراسى 
  ).صف دراسى

  
  

  

المدارس الثانوية (اعداد المتعلمين فى كل تخصص 
  ).العامة، والفنية

  
  

  

صل أعداد المتعلمين منخفضى التحصيل فى كل ف
  ).وفى كل صف دراسى(دراسى 

  
  

  

أعداد المتعلمين المتفوقين دراسيًا فى كل فصل 
  ).وفى كل صف دراسى(دراسى 

  
  

  

خرى ترى المؤسسة أھميتھا فى عرض أتصنيفات 
  .نتائج المتعلمين

    

      فى برامج التدخل المشاركون نالمتعلمو  
المتعلمين فى  وأعدادبرامج ذوى صعوبات التعلم، 

  .)وفى كل صف دراسى(دراسى  كل فصل
  
  

  

 وأعدادمجموعات التقوية لمنخفضى التحصيل، 
وفى كل صف (المتعلمين فى كل فصل دراسى 

  .)دراسى

  
  

  

المتعلمين  أعدادبرامج اثرائية لمرتفعى التحصيل، 
  .)وفى كل صف دراسى(فى كل فصل دراسى 

  
  

  

برامج رعاية الموهوبين، أعداد المتعلمين فى كل 
  .)وفى كل صف دراسى(اسى فصل در 
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  المسئول عن تقديم البيانات  مصادر البيانات  
      .برامج أخرى

نواتج التعلم المستهدفة     
  .....لمادة) المؤشرات(

  .......الصف

    

      
      
      
      
  

  :)المعلمدور (جمع البيانات، : الخطوة الثانية
من أهم مصادر ) المنهجالمتضمنة فى خريطة (عد طرق القياس والتقويم المستخدمة داخل الفصل ت
  :والتى تشمل ،اتالبيان
  شفوية –تحريرية (االختبارات التحصيلية.(... 

  الجوانب الوجدانية –المهارات (المالحظة(... 

 المشروعات  –األبحاث (نشطة التعليمية األ(...  

ل وحدة مسئو -اخصائى الحاسب –المواد  مشرفو – المعلمدور (تنظيم البيانات : الخطوة الثالثة
 )والجودة التدريب

، القدرة على ؤسسىالمهارات المطلوبة للتعامل مع البيانات المرتبطة بتحسين األداء الممن أهم 
  .تنظيم البيانات الكافية لمساعدة المؤسسة لعالج الفجوة فى أداء المتعلمين

  :التصنيفات المرتبطة بتنظيم البيانات
 .تحديد الفجوة بين المستهدف والمحقق من نواتج التعلم  - أ

 .نالذى حققه المتعلمو  سة مدى التقدمدرا   -  ب

  .مقارنة نتائج المتعلمين على المستويات المختلفة -ج
  .أداء المتعلمين رفع تحديد العوامل التى تسهم فى -د
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  )٥( جدول 
  البيانات  تنظيم

  

 

  مستخدم البيانات  
  المواد  مشرفو  المعلم  مستوى التصنيف

تحديد الفجوة بين المستهدف  -أ
  .تعلموالمحقق من نواتج ال

تتضمن أداءات المتعلمين وفقا 
لنواتج التعلم المستهدفة 
والموجودة فى خريطة نواتج 
التعلم فى كل مادة دراسية ومدى 
تحقيق األهداف فى المادة 

  .الواحدة

  

سة مدى التقدم الذى درا - ب
  .نحققه المتعلمو

مدى التقدم الذى حققه  -  
ن مقارنة بنتائج التقويم المتعلمو 

العام الدراسى السابقة فى 
  .الحالى

مدى التقدم الذى حققه  -
ن مقارنة بالفصول المتعلمو 

   الدراسية السابقة

مقارنة نتائج المتعلمين على  -ج
  .المستويات المختلفة

مقارنة نتائج المتعلمين فى  -  
الصفوف المختلفة مقارنة 

   باالمتحانات العامة

 تحديد العوامل التى تسهم فى
  نأداء المتعلمي رفع

جمع األدلة والشواهد التى تتحقق 
من تأثيرها على نواتج التعلم 

 – التعليمية مجاالت الفاعلية(
  مجاالت القدرة المؤسسية

جمع األدلة والشواهد التى 
تتحقق من تأثيرها على نواتج 

 مجاالت الفاعلية(التعلم 
مجاالت القدرة  – التعليمية
  )المؤسسية

  )هنى للمعلمملف االنجاز الم – ١راجع ملحق (
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ل وحدة             مسئو -اخصائى الحاسب –المواد  مشرفو (تلخيص البيانات : الخطوة الرابعة
 )والجودة التدريب

واالستراتيجيات المختلفة للتلخيص  ،)كيفية –كمية (تستلزم هذه الخطوة معرفة انواع البيانات 
  .(Microsoft Excel)فت اكسل ميكروسو  :مع االستعانة ببعض برامج الحاسوب البسيطة مثل

  :أنواع البيانات
والفاعلية التعليمية،  ،ا كبيرًا من أدلة وشواهد القدرة المؤسسيةتغطي البيانات الكمية جزءً  :البيانات الكمية

ٕاحصاءات و  ،ٕاحصاءات الموارد البشرية، و نسب النجاح، و نسبة الحضور: حيث تشمل
 ،الغيابنسب و  ،عدد وأنواع الدورات التدريبيةو  ،اإلحصاءات التعليمية و ،الموارد المادية

لمعلومات التي يمكن أن تؤخذ بعين لوأي مصدر آخر  ،)وغيرها... ،نسب التسربو 
  .االعتبار

حول إلى بيانات كمية عند تصنيفها وفق كل متغير هذا النوع من البيانات غالبا ما ت: البيانات الكيفية
كن أن تحول إلى نص مكتوب يوصف حالة أو تصنيفى وتحويلها إلى نسب مئوية، ويم

 –ين المعلمأداء (الكيفى يعتبر مساعد فى تفسير السلوك البشرى والملخص . أداء معين
  .المرتبط بالجهود المبذولة فى خطط التحسين...) القيادة المؤسسية  –األخصائيين 

  . اذ القرارات الخاصة بعمليات التحسينلصنع واتخ اً جيد اً ويعتبر التكامل بين النتائج الكمية والكيفية أساس
  

  

 )المواد مشرفو(عرض البيانات : الخطوة الخامسة

والعرض الجيد  ج البيانات وتحليل البيانات،يعتبر عرض البيانات خطوة مهمة للربط بين استخرا
ويجب . للبيانات اً مختلف اً للبيانات يعتمد على فهم الهدف من العرض، فاألهداف المختلفة تتطلب عرض

  .لسهولة اتخاذ القرارات ،لفريق التطوير بالمؤسسة أن يكون العرض واضحاً 
  

 تحديد الهدف من عرض البيانات  
تعتبر البداية الجيدة لتصميم طريقة عرض  ،يجب أن يشمل عرض البيانات الجمع بين ثالثة عناصر 

  :وهى ،البيانات
 ...).واإلناث الذكور –الصفوف (عدد المجموعات التى تتضمنها البيانات   - أ

 ...).الشهور –السنوات الدراسية  –الفصول الدراسية (عدد مرات القياس    -  ب

  .عدد أدوات التقويم المستخدمة فى القياس  - ج

 تحديد العرض النهائي للبيانات  
من أهم مكونات تعتبر و ولكل شخص،  ،التأكد من أن طريقة عرض البيانات واضحة فى كل وقت

  :قاط التى يجب أن يتضمنها عرض البيانات  كالتالىمجموعة من النعرض البيانات، ويمكن اقتراح 
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 ،المجموعات (يعرض بوضوح المكونات األساسية للنتائج  يجب أن يكون هناك عنوان–
 ...).القياس –التوقيتات 

 ،أوالشكل (ظة فى نهاية الجدول حفى العنوان أو فى مال اً يجب أن يكون واضح مصدر البيانات
 ).البيانى

 حيث يستطيع فريق التطوير بالمؤسسة التحقق منها بيانات،دقة ال. 

 النسبة  –الدرجة (، فى جداول النتائج ودرجات القياس إعطاء عناوين للصفوف واألعمدة
 ...).التكرارات –المئوية 

 العام الدراسى –الفصل الدراسى  –الشهر (، وضع المدى الزمنى للبيانات.(... 

 إال إذا كانت مفهومه من جميع المتعاملين  ات أو الرموز،عدم وضع اي اختصارات فى الكلم
 ...).أولياء األمور –ن المتعلمو  –المواد  مشرفو –ن و مدرسال(مع هذه البيانات 

 ،يساعد على فهم معنى البيانات المعروضة كتابة تعليق مختصر مصاحب لعرض البيانات. 

  )وحدة التدريب والجودةل مسئو –مشرفى المواد (تحليل النتائج : الخطوة السادسة
 

عند األنتهاء من استخراج البيانات وعرضها، يبدأ فريق التطوير بالمؤسسة فى تحليل نتائج 
  .المتعلمين

  .ويمكن طرح مجموعة من التساؤالت كمرشد للقيام بهذا التحليل
 هل البيانات دقيقة؟ 

 هل البيانات محدثة؟ 

 هل البيانات كافية؟ 

 داءات المتعلمين؟ختلفة للبيانات عن أد المصادر المهل قمت بتحدي 

 داءات المتعلمين مرتبطة بنواتج التعلم المستهدفة فى كل مادة دراسية؟هل البيانات عن أ 

 نواع التحليالت المختلفة، استخدام أ 

  .مقارنة النتائج بين المجموعات المختلفة التحليل المقارن،
  مواد  –صفوف  –فصول (المختلفة ماذا ترى نتيجة المقارنات الناشئة بين المجموعات

 ؟...)دراسية

  نسبة المشاركين من األناث فى األنشطة (ماذا ترى عندما نرجع البيانات ألجمالى المتعلمين
 ؟...)فى مادة معينة نخفضي التحصيلمنسبة  –المختلفة 
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  .مقارنة النتائج عبر فترات زمنية مختلفة الدراسة الطولية،
 ن فى التخصصات اعداد المتعلمي(ت عبر فترة زمنية محددة نااما هو االختالف فى البي

 ؟)سنوات المختلفى عبر ثالث

  فالتحديد  ؟...)الرسوب –التسرب  –نسب الغياب (هل هناك تقدم أوتراجع فى نسب معينة
 .الدقيق لمدى التقدم أو التراجع يساعد على تحديد أهداف التطوير

  )٦( جدول 
  البيانات مثال لعرض

  ولادـــــــــــــالج
  عناصر البيانات

  مجموعات المتعلمين
 )مجموعات ثالث(

  ثالث(الفترة الزمنية 
 )سنوات

  اختبارات (القياس
 )وشفوية ،تحريرية

ا عرض يمكنه الجداول،
كثر مدى واسع من البيانات أ

ونستخدم . من الرسوم البيانية
ا كم الجداول اذا كان لدين

كبير من المعلومات يجب 
ا كانت ولكن اذ عرضه،

 ،المعلومات فى الجداول كبيرة
صعوبة فى قراءتها  ويوجد
تقسيم هذه يمكن . تفسيرها

غيرة إلى جداول صالبيانات 
تتناول كل مجموعة على حده 

أو  ،السنوات :من حيث(
أو  ،المواد الدراسية

  ...).الصفوف

  ........ةمدرسنسب النجاح فى مادة الرياضيات ل
  والمديرية دارة ة باإلللصف السادس االبتدائى مقارن

  ٢٠٠٩-٢٠٠٧فى الفترة من 
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

الفصل   
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 

  ثانىال

الفصل 
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 

  ثانىال

الفصل 
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 

  ثانىال
  ٧٧  ٧٦  ٧٤  ٧٩  ٧٨  ٨٤  ةالمدرس

  ٦٨  ٦٩  ٦٦  ٦٩  ٦٧  ٧٤  دارة اإل
  ٦٧  ٦٧  ٦٤  ٦٨  ٦٦  ٧٢  المديرية

  

  قــة تعليـكتاب
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استخدام  كتابة تعليق،
التعليقات يلخص نتائج 

أو مقتطفات عن ، التحليل
ئج الكمية، من خالل النتا

دوات فحص عينة من أ
الفردية  التقويم، أو المقابالت
  .والجماعية للمتعلمين

  تقديم صورة مختصرة من
 .التحليل

 إظهار التقدم فى األداء، 
 .والمقارنات المختلفة

  استخدام لغة مفهومة
وتجنب  ،وواضحة

  .االختصارات

  ........ةمدرسنسب النجاح فى مادة الرياضيات ل
  والمديرية دارة للصف السادس االبتدائى مقارنة باإل

  م٢٠٠٩-م٢٠٠٧فى الفترة من 
  

يظهر من الجدول ان المتعلمين فى استجاباتهم على اختبارات الرياضيات 
على  مظهر قدراتهل الى الى النتيجة النهائية تخطوات للوصو اتبعوا 

  .االستدالل
  

 

 دخلومشاركتهم فى برامج الت ،دراسة مدى التقدم فى خصائص املتعلمني.      

يحدد  ، حيث)٦-جدول (المتعلمين على غرار المثال السابق ئج اويتضمن هذا الجزء تفسير للنت
تقدم المتعلمين ومدى مشاركتهم فى برامج التدخل مما يساعد  رفريق ادارة منظومة نواتج التعلم عناص
  .)٧جدول ( على تحديد اولويات التتطوير والتحسين
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  )٧( جدول 
  م فى اداء المتعلمينعناصر مدى التقد

  )وفقا لنتائج تقويم نواتج التعلم المستهدفة( عناصر مدى التقدم  
    المتعلمين نتائج 

  
  

عالج (المشاركة فى برامج التدخل 
منخفضى  - صعوبات التعلم

رعايةالمتفوقين  –التحصيل 
  ...).دراسيا

  
  
  
  

  
  

جماالت القدرة  –الفاعلية جماالت (حتليل العوامل املؤثرة فى أداء املتعلمني : رابعاً 
 )املؤسسية

. ية وفاعليتهاالمدرسلألعمال  اً ن يشمل وصفعلية لمستوى أداء المتعلمين يجب أوضع الصورة الفان 
وعالقتها بنتائج المتعلمين وتوثيق نتائج  ،وهذا يشمل تقويم ممارسات الفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية

  .هذا التقويم
 overall ونواحى الضعف للفاعلية الكلية للمؤسسة ،تحديد نواحى القوة هو الخطوة الهدف من هذهان 

school effectiveness .التى تسهم فى أداء المتعلمين.  

  :هذه الخطوة تتضمن نشاطين
  .ةلمؤسسالكلية ل تقويم الفاعلية -
  .استخدام البيانات الخاصة بفاعلية المؤسسة -

  
  

  .ةلمؤسسالفاعلية الكلية لتقويم  ١-٤
بداية ونهاية كل مرحلة فى  لتحقيق النواتج المستهدفة ؛هذا النشاط مرشد لتقويم الفاعلية الكلية للمؤسسة

  .من مراحل العمل فى عمليات التحسين
  

بالتخطيط الستخدام قائمة التحقق من الفاعلية  منظومة قياس وتقويم نواتج التعلم إدارة  يقوم فريق
ملحق  (يمكن االستعانة بقوائم الفحص .( المؤسسةركة جميع العاملين ببمشا )٢ملحق (الكلية للمؤسسة 

 )الجزء الثانى االعتماد، كما يمكن االستعانة باألدوات الموجودة فى دليل )٣
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من خالل  لتحقيق النواتج المستهدفة  الفاعلية الكلية للمؤسسة من يتم استكمال قائمة التحقق -١
  ).تدئ، نام، كفء، متميزمب( االربعةلتقدير امستويات استخدام 

 :لذى يقدم أفضل وصف ألداء المؤسسةكالتالىيتم تحديد المستوى ا -٢

 

 .توجد أدلة وشواهد ضعيفة عن الممارسات التعليمية والقدرة المؤسسية   :مبتدئالمستوى 

 همية الممارسات التعليمية المؤسسة حول أيوجد وعى ضعيف بين العاملين ب
  .والتنظيمية

وجد أدلة وشواهد عن الممارسات التعليمية والقدرة المؤسسية ولكنها غير ت   :نامىالمستوى 
 .متسقة

  يوجد وعى متزايد بين العاملين بالمؤسسة حول اهمية الممارسات التعليمية
  .والتنظيمية 

قوية عن الممارسات التعليمية والقدرة المؤسسية فى توجد أدلة وشواهد    :كفءالمستوى 
 .المستهدفة ارتباطها بنواتج التعلم

  همية الممارسات كبير بين العاملين بالمؤسسة حول أيوجد وعى عام و
   .التعليمية والتنظيمية

توجد أدلة وشواهد متسقة مع الممارسات التعليمية والقدرة المؤسسية فى    :تميزال مستوى
 .ارتباطها بنواتج التعلم المستهدفة

 ات التعليمية والتنظيمية معظم العاملين بالمؤسسة على وعى بأهمية الممارس
  .ويتفهمون أهميتها فى تأثيرها على العاملين والممارسات داخل المؤسسة

    
  
  

  فاعلية الكلية للمؤسسةالبيانات استخدام  ٢- ٤
  .هذا النشاط مرشد للمهام المرتبطة بتحليل نتائج نواتج التعلم المستهدفة

  

  استخراج البيانات١ -٢- ٤

 تنظيم البيانات عن المؤسسة،  -١

  المناخ –المنهج تفعيل  – المعلم(الفاعلية التعليمية.(... 

  توكيد الجودة  –والحوكمة القيادة  – البشرية والمادية  الموارد(القدرة المؤسسية(... 

  القيادة (تلخيص نتائج الفاعلية الكلية للمؤسسة، من خالل مجموعات المعنيين– 
 ...)..-ونالمعلم
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 :من خالل والتعليق عليها، ،ورسوم توضيحية ،عها فى جداولعرض البيانات بعد تلخيصها ووض -٢

 العام الدراسى(البيانات  االفترة الزمنية التى تتضمنه.(...../...... 

  نسب مئوية –تكرارات (نوع البيانات.(.... 

  الفصول ومدرس -المتعلمينملفات (مصدر البيانات.(... 

  .البياناتوتدقيق  مراجعة  -٣
 

  واستخدامها تحليل البيانات ٢-٢- ٤

نتهاء من استخراج البيانات وعرضها، يبدأ فريق التطوير بالمؤسسة فى تحليل عند اإل  
  .فاعلية المؤسسية لتحقيق نوتج التعلم المستهدفةال

  .ويمكن طرح مجموعة من التساؤالت كمرشد للقيام بهذا التحليل
 ).متميز –كفء (ة على تقدير وهى الممارسات الحاصل ،تحديد نواحى القوة فى الفاعلية المؤسسية -١

 –مبتدئ (وهى الممارسات الحاصلة على تقدير  ،تحديد نواحى الضعف فى الفاعلية المؤسسية -٢
 ).نامي

د أولويات التحسين لنواتج التعلم الضعف بشكل دقيق، سوف يحدونواحى  ،وضع نواحى القوة -٣
 . بشكل دقيق المستهدفة

  )٨( جدول 
  التعلم المستهدفة نقاط القوة ونقاط الضعف لنواتج

  

نواتج التعلم المستهدفة 
  .....لمادة) المؤشرات(

  .......الصف

  نقاط الضعف  نقاط القوة

      
      
      

  

  )٩( جدول 
  نقاط القوة للفاعلية الكلية للمؤسسة

  

    بنقاط القوةالمرتبطة  المؤسسية عواملال  
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نواتج التعلم نقاط القوة ل
  )المؤشرات(

نواتج  بناء على نتائج تقويم(
  )التعلم المستھدفة 

  الفاعلية التعليمية

تفعيل  –المعلم (
المناخ  –المنھج 

  )المدرسى

  القدرة المؤسسية

الموارد  –القيادة (
 –المادية والبشرية 
  ...)التنمية المھنية

  األدلة والشواھد

        

        

        

  

 
  
  

  )١٠( جدول 
  نقاط القوة للفاعلية الكلية للمؤسسة

  

    بنقاط الضعفالمرتبطة  المؤسسية عواملال  

نواتج التعلم نقاط الضعف ل
  )المؤشرات(

بناء على نتائج تقويم نواتج (
  )التعلم المستھدفة 

  الفاعلية التعليمية

تفعيل  –المعلم (
المناخ  –المنھج 

  )المدرسى

  مؤسسيةالقدرة ال

الموارد  –القيادة (
 –المادية والبشرية 
  ...)التنمية المھنية

  األدلة والشواھد

        

        

        

  

 
 

  
  
  
  
  
  

 .م املستهدفةلوضع خطط حتسني أداء املتعلمني لتحقيق نواتج التع: خامساً 
  

لكل هدف من األهداف العامة للتحسين، والتي يتم وضعها  Action planب وضع خطة إجرائية يج
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هذه الخطط تربط أهداف  ى تم تحديدها فى الخطوات السابقة،الضعف التنقاطبناء على نقاط القوة و 
ج الفجوة بين مستوى األداء الحالى ونواتج التعلم وبرامج التدخل المتخصصة وذلك لعال التحسين
  .المستهدفة

التى ترشدنا للتطبيق الناجح لبرامج  ،إذن الهدف من هذه الخطوة هو وضع الخطة اإلجرائية للتحسين
  .التدخل لتحقيق أهداف التحسين

  

  .وضع اخلطة اإلجرائية للتحسني ١- ٥
نضع الهدف من التحسين، والنواتج المتوقعة من المتعلمين، والمشاركين فى التنفيذ، وطريقة   - أ

 .رق التقويم، بحيث يكون هناك نموذج لكل هدف من أهداف التحسينالتدخل، وط

 يمكن أن تستخدم التساؤالت التالية للتأكد من اكتمال الخطط اإلجرائية ألهداف التحسين  -  ب
 .) ٣ملحق  –ية المدرسيمكن االستعانة بقائمة التحقق من جودة الخطة (

 طار الزمنى لتنفيذ الخطةاإل:  
  :نقاط التاليةالزمنى حدد ال اإلطارهل 
 بداية ونهاية الخطة؟ -

 تحديد وقت كاف للتنفيذ؟ -

  تحديد وقت كاف لمعرفة تأثير تنفيذ الخطة على أداء المتعلمين؟ -

 الخطوات التنفيذية:  
  :تيعى فيها اآلهل الخطوات التنفيذية رو 

 األنشطة الالزمة للتنفيذ؟ -

 إرشادات واضحة للقائم بالتنفيذ؟ تقديم -

 اعلية الكلية للمؤسسة؟العوامل المرتبطة بالف -

  ية سلبيات أثناء التنفيذ؟مالحظة ومتابعة التنفيذ لمواجهة ا امكانية -

 الجدول الزمنى  
  :يتضمن ىهل الجدول الزمن 

 بداية ونهاية كل خطوة تنفيذية؟  -

 لالنتهاء من كل خطوة تنفيذية؟ اً مناسب اً تقدير  -
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 المسئوليات  
  :هل المسئوليات فى كل خطوة تنفيذية 

 ها لكل فرد بشكل واضح لكل خطوة تنفيذية؟تم تحديد -

 تم تحديد األدوار لكل خطوة تنفيذية؟ -

 المتابعة:  
  :بحيث تشمل ،هل تم تحديد المتابعة

 الشواهد واألدلة للتطبيق الناجح لكل خطوة تنفيذية؟ -

 مكانية مالحظة المخرجات الخاصة بكل خطوة تنفيذية؟إ -

 ؟)القدرة المؤسسية –لفاعلية التعليمية ا(تحديد العوامل المرتبطة بأداء المتعلمين  -

 الموارد البشرية والمادية 

  :بحيث تشمل ،هل تم تحديد الموارد
 والميزانية لكل خطوة تنفيذية؟ ،والتجهيزات ،األدوات -

 لتنفيذ كل خطوة إجرائية؟ ،وخطط التدريب والتنمية المهنية المطلوبة ،العاملين المشاركين -

، شارك جميع المعنيين بالمؤسسة والمشاركين فى التنفيذ فى بعد استكمال الخطة اإلجرائية -
 .مناقشة الخطة

وتحقق  ،للتأكد من التطبيق الكامل للخطة اإلجرائية، قم بجمع التغذية الراجعة من العاملين -
  . من التطبيق
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  )١١( جدول 
  مثال لخطة اجرائية لتحسين نوانج التعلم

 

  الخطة اإلجرائية
ن يتقن المتعلمين فى ا: تحسينهدف ال

  الصف الثالث االبتدائى  القراءة 
  يقرأ الدرس قراءة جهرية: نواتج التعلم المستهدفة

تدريب المتعلمين على القراءة فى جميع  -١:أساليب التدخل
  .المواد الدراسية

  .نتهاء اليوم الدراسىعات تقوية بعد إمجمو  -٢

  اختبار القراءة -١: طرق التقويم
  مالحظةال-٢

  م٣٠/٥/٢٠٠٩إلى  م١/١٢/٢٠٠٨خالل الفترة من : اإلطار الزمنى للتطبيق
 

  الموارد  المتابعة  المسئوليات  الجدول الزمنى  الخطوات التنفيذية
تحديد  -١

ين القائمين على المعلم
  البرنامج العالجى

لى إ ١/١٢
  م٣٠/١٢/٢٠٠٨

مشرف اللغة   المدير
  العربية

ة اللغة العربي ومدرس
لث للصف الثا

االبتدائى، والمعملون 
ن على الحاصلو 

سات ادورات أو در 
  فى صعوبات التعلم

اجراء اختبار قبلى -٢
  .للمتعلمين فى القراءة

لى إ ١/١
  م٥/١/٢٠٠٩

مشرف اللغة 
  العربية

مشرف اللغة 
 العربية

  وراقأ

تصميم برنامج -٣
  .متعلمينعالجى لل

لى إ ٧/١
  م٣٠/١/٢٠٠٩

مشرف 
اللغة  ومدرسو 

  العربية

ف اللغة مشر 
 العربية

  وراقأ –مراجع 

تنفيذ البرنامج  -٤
  .العالجى

لى إ ١/٢
  م٣٠/٤/٢٠٠٩

اللغة  ومدرس
العربية للصف 

الثالث 
  االبتدائى

مشرف اللغة 
 العربية

ميزانية  –وراق أ
  للتصوير
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  الموارد  المتابعة  المسئوليات  الجدول الزمنى  الخطوات التنفيذية
 ،اختبار بعدى-٥

لتحديد مدى التقدم فى 
  المتعلمينمستوى 

مشرف اللغة   م١/٥/٢٠٠٩
  العربية

مشرف اللغة 
 لعربيةا

  وراقأ

استمرار تنفيذ  -٦
ضافية إنشطة أبرامج و 

للمتعلمين غير 
المحققين للمستوى 

  المطلوب

لى إ١/٥
  م٣٠/٥/٢٠٠٩

ى اللغة مدرس
العربية للصف 

الثالث 
  االبتدائى

مشرف اللغة 
 العربية

ميزانية  –وراق أ
  للتصوير

اختبار بعدى  -٧
لتحديد مدى التقدم فى 

  المتعلمينمستوى 

مشرف اللغة   م١/٦/٢٠٠٩
  العربية

مشرف اللغة 
  العربية

  وراقأ
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  الفصل الثالث
  

  للعاملني باملؤسسة التنمية املهنية
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  مقدمة

ورسالة التنمية المهنية هى دعم  التعليم وجودته،تطوير فى  صحيويا تلعب التنمية المهنية دوراً      
وتتيح التنمية . لى بلوغ مستويات أعلى للتعلم والنموع المتعلمينمساعدة جميع  ، حتى يستطيعواينالمعلم

وتقدم . صول الدراسيةالف داخللنظريات إلى ممارسات فعلية لكى يحولوا ا للمعلمين،المهنية فرصا 
أنشطة  ين لكى يختاروا، ويخططوا، وينفذوا، ويقيمواالمعلمداعمة لكافة  التنمية المهنية الفعالة فرصاً 

هم فى خلق ءزمال للمعلمين فى أن يشاركواوعندما تتاح الفرصة . يشتركون فيها التى ،التنمية المهنية
ستفادة ويجب أن تكون ا. متعلميهموتنفيذها، مما ينعكس على انجاز ونجاح  ،أنشطة التنمية المهنية

 ،المؤسسة التعليميةوأن تتوافق مع رسالة، ورؤية  ة لجميع مجهودات التنمية المهنية،المتعلم هى الغاي
  على المتعلم؟ يجابياً نية إكيف ستنعكس التنمية لمه: هو من خالل طرح سؤال مهم وأهدافها،

�مفهوم التنمية املهنية

ون المعلميشترك فيها  ،التنمية المهنية بمفهومها الدقيق تعنى عملية تعلم مستمرة ومتراكمة
والتنمية . هممتعلميت تعلم كيف يقومون بتوجيه تدريسهم على أفضل وجه إلحتياجا ، لكى يتعلمواطوعا

الذى يقدم أفضل نتائجه عندما يستدام  ،المهنية هى عملية مستمرة لكشف الذات، والتأمل، والنمو المهني
  . لفترة فى مجتمعات الممارسة

  :ما يلى التنمية المھنية تتضمن ومن ثم

أو  ،درجتك الحاليةي إلنجاز مسئوليات الوظيفة ف ،وعلمك ،مهام تؤديها تساعدك على تنمية مهاراتك -
  .لدرجة مستقبليةتنمية مهاراتك وعلمك 

  .كما يمكن تصميمها لدعم أسلوب حل المشكالت التعاونية ،فرص تعلم لتلبية احتياجات األفراد -
وتوفير مصادر الدعم الالزمة من داخل وخارج  ،وتشمل عمليات المتابعة ،ومستدامة ة عملية مستمر  -

واكتساب المزيد من  ،علم من خالل التعرف على أفكار جديدةإلضافة مزيد من الت ،المؤسسة
ومصادر التعلم المختلفة لتكييف التدريس  ،لفهم المحتوى ،واستكشاف أنماط جديدة متقدمة، المعارف

  .في ضوء احتياجات المتعلمين

وتتضمن جميـع  ،يالمدرسن في المجتمع يي تخطيطها و تنفيذها جميع العاملعملية منظمة يشترك ف -
فــي  المؤسســة خبــرات الــتعلم الرســمية وغيــر الرســمية التــى تــدعم النمــو المهنــي لجميــع العــاملين فــي 

�.أو جماعية ،جميع المراحل من خالل أنشطة فردية

  :أهمية التنمية املهنية 
 ،ين فى ربط أهـداف التـدريسالمعلمتزايدت أهمية التنمية المهنية باعتبارها طريقة للتأكد من نجاح 

جراءاتهــا عــن المســاعى ، وإ وتختلــف التنميــة المهنيــة فــى أهــدافها. هممتعلمــيونــه مــع احتياجــات الــذى يقدم
ين، أو المعلمـحيـث يهـتم التقيـيم بـالحكم علـى كفـاءة  وتقييمه، المعلماإلشراف على : المهنية األخرى، مثل
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خاص على كيفية  وتركز التنمية المهنية بشكل ركز بالضرورة على نموهم فى عملهم،جودة التدريس وال ي
. ن لهـــويتهم المهنيـــة فـــى تفاعـــل متزايـــد مـــع المتعلمـــين وانعكاســـها علـــى أدائهـــم فـــى الفصـــوليالمعلمـــبنـــاء 

رقـــى بجـــودة التـــدريس الـــذى ينـــتج عنـــه جـــودة فـــى تعلـــم جميـــع األساســـي للتنميـــة المهنيـــة هـــو ال والغـــرض
  .المتعلمين

  . اعمة للمعارف والمهارات المكتسبةكما تتيح التنمية المهنية الفرص لفهم النظريات الد     

  : التنمية املهنية الفعالة
لكـــى تـــنجح التنميـــة المهنيـــة يجـــب أن تتوافـــق مـــع األبحـــاث الحديثـــة الخاصـــة بـــالتطور المســـتقبلى 

بينمــا ينتقــل المعلمــون بــين المراحــل المهنيــة المختلفــة، تكــون لهــم ف. للمعلمــين ونمــاذج تعلــم الكبــارالمهنــي 
ولكى تكون  ين الخاصة بكل مرحلة،وتحتاج التنمية المهنية أن تحدد إحتياجات المعلم احتياجات مختلفة،

التنمية المهنية فعالة، يجب تحديد األهداف، ومستويات التحدى الكافية، واالستفادة مـن الخبـرات السـابقة، 
  .واإلستدامة طول الوقت، ودعم المؤسسات التعليمية ، وتنظيم العمل

ن أنفسهم فى تخطيط، وتنفيذ، وتقييم يماذج التنمية المهنية بدرجة إشتراك المعلمويتم التمييز بين ن
ال يتجزأ من حياة المعلمين اليومية  ويجب أن تكون التنمية المهنية جزءاً . التى يشتركون فيها ،األنشطة

  .وٕاستخدام فعال لإلستراتيجيات التى تتوافق مع إحتياجاتهم المحددة ،مع وجود دعم إدارى قوى

  : خصائص التنمية املهنية
  ولكنهـــا تشـــمل جميـــع األعضـــاء اآلخـــرين  ،المتعلمـــينين باعتبـــارهم أســـاس تعلـــم المعلمـــتركـــز علـــى

  .ىالمدرسللمجتمع 
 والمؤسسات التعليمية ،تركز على تقدم الفرد، والمجموعات . 

  ىالمدرسجتمع ، والمديرين، وغيرهم ممن فى المللمعلمينتحترم وترعى القدرات الذهنية والقيادية . 

 تعكس أفضل األبحاث والممارسات المتاحة فى التعليم، والتعلم . 

  ين مـــن توســـيع دائـــرة إطالعهـــم فـــى محتـــوى المـــنهج، واســـتراتيجيات التعلـــيم، واســـتخدام المعلمـــتمكـــن
 . جوهرية لعملية التعلمالعناصر الالتكنولوجيا، وغيرها من 

  تنفيذ أنشطتهاتقوم على التعاون بين المشاركين فى تخطيط و . 

 تتطلب الكثير من الوقت والموارد. 

 تقودها خطة متماسكة وطويلة المدى . 

  وهــذا التقيــيم  المتعلمــينين وتعلــم المعلمــيــتم تقييمهــا فــى النهايــة علــى أســاس تأثيرهــا علــى فاعليــة أداء
 .يقود الجهود الالحقة للتنمية المهنية
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  : أهداف التنمية املهنية
 بمستوى تحصيل  بشكل اساسىوترتبط   ،المتعلمينمستوى التعلم لكل  وتحسن ،تثرى التدريس

 .متعلمينأفضل لل

  على المستوى الشخصي والمهني المعلمتدعم  تطوير. 

  كأهمية التدريس بالفصل اً مهم اً اليتجزأ من التدريس، بل جزءاً تعتبر  جزء. 

 وتتسم بأسلوب مستدام طويل المدى ،تعتبر  عملية مستمرة. 

 على البحث وتعتمد أساساً  ،ال يتجزأ من الوظيفة اً تعد  جزء. 

 تدعم  مبادئ التعليم والتعلم  الحالية. 

  وتتصل بجهود اإلصالح بشكل واضح المؤسسة التعليمية،تحقق  أهداف تحسين مستوى. 

 تدعم  التغيير المنظم. 

  :املعايري العاملية للتنمية املهنية
 تعزيز المعرفة في إطار المحتوي الدراسي .١

  وتمكينهم من اكتساب المعارف  ،تقديم المساعدة الالزمة للقائمين علي العملية التعليمية
  وتطبيقها في كافة المناحي الدراسية ،والمرتبطة بالمحتوي الدراسي ،الالزمة

  الدراسي بالمناهج  ىمعايير المحتو تحقيق  ىعل المتعلمينين من مساعدة المعلمتمكين  
  .ية الرئيسية المدرس

 الدراسي بالمناهج  معايير المحتوي التنمية المهنية مع ىتوافق محتو  ىعراض ومراجعة مداست
 .ية الرئيسية ، وأيضًا مع كافة أطر المجاالت الدراسية األخرىالمدرس

، والتحقق من مواألكاديمية الخاصة بكل متعل ،واالجتماعية ،نفسيةوال ،إدراك االحتياجات المادية .٢
من  المتعلمينبهدف تمكين  ،عملية التعليمية لمهارات تدريسية مالئمةال ىتوظيف القائمين عل
 :من خالل االستفادة من قدراتهم

 المتعلمنمو درايتهم ومعرفتهم بكيفية تعلم و  ىمد ىجيات التعليمية بناء علتعديل االستراتي.  
  يواالجتماع ،بهدف دعم التطور الشخصي ،تخطيط وتصميم منهجيات واستراتيجيات مختلفة، 

  .والفكري لكل متعلم
 بهدف التعرف علي قدرات ونقاط القوة  ،تقديم المساعدة الالزمة للقائمين علي العملية التعليمية

  .المتعلمينلدي 
  المتعلمينومواهب  ،وقدرات ،احترام وجهات نظر.  
  داخل الفصول الدراسية ةتخطيط وتصميم استراتيجيات تعليمية شامل.  
  لديه اقدودعم التفكير الن ،هدف إلي تعزيز تعلم المتعلمت ،تشجيع خلق بيئة تعلم .  

  :تمكين القائمين علي العملية التعليمية من .٣
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  المعاصرةمواكبة األبحاث التعليمية 

 الدراسي وفي عملية التدريس ىأبعاد جديدة في المحتو  دمج 

  تعزيز تعلم المتعلم من خالل تقديم الخبرات المالئمة 

 وتوظفيها في مجتمع العملية التعليمية ،ة لديهمتعزيز المهارات القيادي  
 :تطوير مهارات متنوعة في مجال تقييم الفصل الدراسيل ،تشجيع القائمين علي العملية التعليمية .٤

  المتعلمينوتحليل أعمال  ،التي يتم رصدها ،المالحظات ىتطويع العملية التدريسية بناء عل.  
 المتعلمينلمتابعة تعلم  اختيار وتشكيل وتوظيف استراتيجيات تقييم.  
  ية الرئيسيةالمدرسالدراسي بالمناهج  ىمعايير المحتو " ىتطوير استرايتيجات تقوم عل.   

 :التمكين من إدراج أساليب التعلم الجديدة في المناهج والفصول الدراسية - ٥

 ربط عملية التعلم بعملية التدريس، وٕادراج مفاهيم جديدة داخل ممارساتهم التعليمية.  
 بهدف تحقيق نتائج تعلم المتعلم ،إجراء وتنفيذ تغييرات مرغوب فيها.  
   يالمدرسفي إطار المناخ  للمعلمينتوفير الدعم المتواصل.  

 الخاصة بتعلم الكبار والراشدين مبادىءال ىالعتماد علا -٦

  حماسة الكبار والراشدين، ومراحل التطور بالنسبة للشخص البالغ ةأهمية استثار  ىالتأكيد عل ،
  . واالحتياجات الشخصية للبالغين، ومستويات الخبرة لديهم ،واألهداف

  العملية التعليمية ىالقائمين عل ىع المهارات الفردية والجماعية لدتشجي.  
  تحقيق النجاح علىالعملية التعليمية في قدراتهم  ىتعزيز ثقة القائمين عل.  
  العمل الفريقى اتإستراتيجي :لمثالمتنوعة، بما في ذلك علي سبيل ا داخلتوظيف نماذج وم ،

تنمية، والتدريبات، واالستفسارات، ال/ تحسنالالتقييم، واالشتراك في عملية / ورصد المالحظات
  .إلخ

نتائج تعلم ى أو عل ،اآلثار المحتملة علي الممارسات التدريسية تحديدبهدف  ،إجراء تقييم دوري.٧
 .المتعلم، أو كال األمرين معاً 

 وغيرها من البيانات بهدف توجيه  ؤسسة التعليميةمولل ،للفصل الدراسي دقيقل إجراء تحلي
  .الجهود المستقبلية التي يتم بذلها في إطار التنمية المهنية

  العملية التعليمية بهدف تقييم آثار التنمية المهنية ىلتقييم الذاتي للقائمين علتوظيف ا.  
 .يالمدرسالنظام  كافة مستويات ىتخطيط إستراتيجي علجراء إ. ٨

  باإلضافة إلي القدرات المتوقع تزويدهم بهاالمتعلمينتحديد المعارف المتوقع أن يكتسبها ،.  
  دارة واإل المؤسسة دعم رؤية واضحة، بما يتفق مع أهداف.  
 دارة والتي يتم توظيفها من قبل اإل ،األبحاث والدراسات ىالنظريات القائمة عل ىالتركيز عل 

  . يةالمدرس



 ٤٥ 

 التي يتم تحقيقها علي المستوي الفردي، وعلي مستوي  التطوير والتحسينأوجه  ىتركيز علال
  .يةالمدرس دارة وأيضًا علي مستوي اإل المؤسسة 

 ومن قبل المجتمع باعتبارها جزء ال يتجزأ من المؤسسة التأكيد عليها من قبل فريق العمل ب
  . التميزية نحو تحقيق المدرس دارة المساعي التي تبذلها اإل

 تعزيز استخدام التقييم الذاتي في تحقيق النمو المهني والفكري.  
 دارة إتاحة فرص تعليمية تعكس الخطة اإلستراتيجية التي أعدتها اإل.  
 والتوظيف المبتكر ألفضل الممارسات ،تشجيع التجارب، وتعزيز الممارسات الجديدة .  
 تحقيقها ىإل دارة اإل ىمية التي تسعتحقيق النتائج التعلي.  
  وفي اتخاذ  ،)ةواالجتماعي ،االقتصادية :النوع االجتماعي، واألوضاع( المتعلمينتحليل بيانات

  .قرارات بناء علي تلك البيانات
 والعالقات ،بهدف تغيير األدوار ،والتطور المتواصل ،نيية تهدف إلي تعزيز التحسمدرسخلق ثقافة - ٩

   :التعليمية العملية ىالتقليدية فيما بين القائمين عل
 بهدف تحقيق النجاح في كافة جوانب العملية  ى،وتحقيق التفاعل الجماع ،ضرورة توفير الدعم

  .التعليمية
 العملية التعليمية ىبين القائمين عل فعالضرورة تحقيق التعاون المتواصل وال .  
 تقدير الجهود الفردية التي تسعي إلي تحقيق التقدم الذاتي.  
  بهدف تبني خطة  ة؛العملية التعليمية بالحوافر وجوانب الدعم الالزمتزويد القائمين علي

  . ن المتواصليالتحس
 بهدف تشجيع  ؛يالمدرسكافة مجاالت المجتمع  فىدور القيادة القوية والفعالة  ىالتأكيد عل

  . الحياة ىااللتزام بخطط التعلم المستمر مد
 تشجيع اإلبداع واالبتكار.  
 ارات الجديدة في إطار مناخ جماعيدعم التطور المتواصل للمه. 

  تقدير مساهمات القائمين علي العملية التعليمية ومساعيهم نحو تعزيز تعلم المتعلم .  
  .خطط التنمية المهنيةالتي يمكن في إطارها تحقيق ، والفكرية اديةتخصيص االلتزامات الم -١٠

  ةواالحتياجات الشخصي ةنقاط القو  تحترم ،باعتبارها عملية متواصلةإلى التنمية المهنية النظر 
  .العملية التعليمية علىللقائمين 

  والتي من شأنها تعزيز جودة  ،دعم خبرات التعلم والمشاركة فيها على المؤسسة  إدارة تشجيع
  . التنمية المهنية

  والمشاركة فيها بهدف تعزيز عملية  التنمية المهنيةدعم أنشطة  على المؤسساتتشجيع مديري
  .لمتعلمتعلم ا



 ٤٦ 

  بهدف تحقيق خطط  ،توفير الدعم الالزم من خالل تخصيص االعتمادات المالية الالزمة
  .التنمية المهنية

  نية، بما في ذلك تخصيص هدعم التنمية الم علىوتشجيع الرأي العام  ،تعظيم الفهم العام
  . الوقت الكافي والدعم المالي الالزم لتعزيز التنمية المهنية

  عمليات تفعيل بهدف  ،وغيرها من الموارد الحديثة والضرورية ة،؛وجيا الالزمتوفير التكنول
 . وتعظيم دور عملية التعلم ،التنمية المهنية

 .مدار ساعات العمل علىتخصيص الوقت الكافي  -١١

   عملية التعلم بهدف التعاون فيما بينهم إلعداد الخطط  علىتوفير الوقت الكافي للقائمين
، وتطوير وتطبيق الممارسات التعليمية المتعلمينالبيانات ودراسة أنشطة  الالزمة، وتحليل

   .والمناهج الدراسية، وٕاجراء أنشطة التقييم، وتنفيذ االختصاصات والواجبات المحلية
   التي يعرب عنها كل فرد من القائمين  ،بااللتزامات المهنية والشخصية الوفاءاالعتراف بأهمية

  . العملية التعليمية على
 .من المجتمعالتعاون بفاعلية مع أولياء األمور ومع الشركاء  -١٢

   العملية التعليمية بهدف توثيق الروابط وعالقات الشراكة  علىتقديم المساعدة الالزمة للقائمين
  .المتعلمينمع أولياء األمور وأسر 

 بهدف تعزيز تعلم المتعلم ،وتوظيفها ،تحديد الموارد المجتمعية.  
  العملية التعليمية بالراحة والثقة علىأن يشعر القائمون  هالذي يمكن في إطار  تعزيز المناخ ،

  . للتعاون فيما بينهم، وأيضًا للتعاون مع أولياء األمور، وغيرهم من قادة المجتمع
  

  : املبادىء اإلرشادية للتنمية املهنية
المبذولة  الجهودهو أساس كل  ومن المهم  أيضا أن ندرك أن وضع التنمية المهنية ضمن األولويات     

وٕاذا كان غرضها هو  عملية تمتد مدى الحياة،ومن المهم أن يدرك المعلم أن التعلم  ،لتحسين التعليم
وكيف نعلمهم  ،نعلمهم الذينبإحتياجات المتعلمين، فيجب علينا أن نعمل على تحسن وتحديث  الوفاء

  . باستمرار

والمجتمعات فى وضع الخطط المستمرة  المؤسساتد المعلمين و والمبادىء اإلرشادية التالية تساع    
  . للمعلمينللتنمية المهنية 

  :واألهداف المعلنة وذلك عن طريق ،والرسالة ،تستجيب التنمية المهنية الفعالة للرؤيةـ ١

  .أ ـ تشجيع تحصيل عالى المستوى للطالب



 ٤٧ 

وأهدافها مع تفهم   ،المؤسسةب ـ وضع المتعلم والمعلم فى مصاف واحد مع ورؤية، ورسالة  
  .احتياجات األفراد

  .جـ ـ دعم حركة تراكمية نحو رؤية طويلة المدى للمستقبل

  .د ـ إدراك العالقة المتبادلة بين التعليم والتعلم

  :و تكون مستمرة عن طريق ،ـ التنمية المهنية الفعالة هى عملية مستمرة ومستدامة٢

  .وأهدافها  ،ورسالة المؤسسة أ ـ تحديد االحتياجات فى ضوء رؤية،

  .ب ـ التخطيط الهادف

  .ة للمعارف والمهارات واالتجاهاتجـ ـ توفير فرص التعلم الموجه

  .د ـ توفير الوقت والفرص لتطبيق ما يتم تعلمه

  .هـ ـ تقديم الدعم والمتابعة

   .وات تدعم الهدف الرئيسي للبرنامجو ـ تجميع بيانات تقويم من النتائج بأد

  .ستخدام بيانات التقويم فى عمل تغذية مرتدة للتنمية تخدم عملية التخطيطز ـ ا

  :ـ التنمية المهنية الفعالة هى عملية لتعزيز المشاركة عن طريق٣

  .أ ـ اشتراك جميع الشركاء فى العملية من البداية

  .واستخدامها ،وتقديرها ،ب ـ محاولة الحصول على مدخالت المشاركين

  .وجيه مسئولةجـ ـ تأسيس لجنة ت

  .د ـ استخدام طريقة اتصال فعالة وواضحة

  :ـ تستخدم التنمية المهنية الفعالة األبحاث والنظريات المؤكدة عن طريق٤

  .والنظريات ذات الصلة بالمجال المستهدف ،أ ـ تحديد ودمج البحوث الحالية

  .هموالنظريات فى مجال عمل ،على دراية جيدة بالبحث بمعلمينجـ ـ اإلستعانة 

  .د ـ ضمان انتماء الموارد والمستشارين إلى منظمات موثوق بها

  .هـ ـ ربط الجانب التطبيقي بالنظرية والبحث بوضوح

  :ويركز على المشاركين عن طريق ،ـ تتركز التنمية المهنية الفعالة حول المتعلمين٥

  .أ ـ إدراك األهداف الفردية 



 ٤٨ 

  .ب ـ االرتباط باحتياجات المتعلمين

  .وتمكينه ،جيع مبدأ المسئولية الشخصيةجـ ـ تش

  .د ـ وضع االحتياجات الجسدية والعاطفية للمتعلمين فى االعتبار

  .هـ ـ االستجابة لمراحل المستقبل المهني

  :ـ تقود التنمية المهنية الفعالة استراتيجيات التدريس الفعالة لتنفيذها فى الفصول من خالل٦

  .تنوعةأ ـ التعامل مع أساليب التعلم الم

  .باحتياجات جميع المتعلمين الوفاءب ـ 

  .جـ ـ استخدام أساليب تقييم متنوعة

  .د ـ التجاوب مع التغذية المرتدة من للمتعلمين

  .هـ ـ وضع نماذج لتقنيات التدريس العملية والمالئمة

  .وذلك لتوسيع مجال تعلم المتعلم ،و ـ تعزيز استخدام الموارد البشرية والمادية

  .وأكثرها مالئمة ،دام وتشجيع تطبيق تقنيات التكنولوجيا األكثر تقدماً ز ـ استخ

  :ـ التنمية المهنية الفعالة تتم من خالل٧

  . ليتم تدريبهم ،أ ـ تحديد األشخاص المناسبين

  .وغير الرسمى ،الرسمى مشاركة بين المشاركين على المستويينب ـ تشجيع التفاعل وال

  .والتدريب الخاص هما عملية نمو إيجابية بعيدا عن التقييم الرسمي ،ج ـ إدراك أن التدريس الخاص

  :تىللتغذية المرتدة عن طريق اآلـ تتضمن التنمية المهنية الفعالة آليات التقويم ٨

  .أ ـ توثيق العملية والمحتوى

  .ب ـ تقييم شامل لمستوى تعلم المتعلم

  .جـ ـ تسجيل التغيرات فى ممارسات المشارك

  .الذى يتم فى المستقبل ،وتعلم المتعلم الرشاد التخطيط والتحسين ،تقارير تقييم البرنامجد ـ استخدام 

  .هـ ـ عرض نتائج التقييم على كل الشركاء والمشاركين

  .او ـ مقارنة النتائج باألهداف التى تم وضعها سابقً 
  



 ٤٩ 

  :التنمية املهنية النابعة من املؤسسة التعليمية

  
غير واضح لدى العديد من اإلدارات  المؤسسة مهنية النابعة من ال يزال مبدأ التنمية ال

، وفي أغلب األحيان يكون معظم هؤالء المدربين المؤسسة ففى التنمية المهنية النابعة من   ،التعليمية
ين اآلخرين المعلمعملية التدريب، كما يعملوا مع  المؤسسة ، حيث توكل لهم المؤسسة ي مدرسمن 

هذا ويستمر هؤالء . مجموعات صغيرة،  أو مع جميع القائمين على عملية التدريس بشكل فردي، أو في
ين خالل فترات المعلمهم داخل حجرات الصف والعمل مع زمالئهم من متعلميين في العمل مع المعلم

  . الراحة والتي تتراوح ما بين عدة ساعات خالل الشهر الواحد ونصف اليوم الدراسي

أثرًا كبيرا في جودة التدريس وٕانجازات  المؤسساتملية التنمية المهنية بويحدث القائمون على ع
وبمراجعة العديد من األبحاث وجد أنه بانضمام القائمين على عملية التطوير والتنمية المهنية . المتعلمين

إذ يقود هؤالء األشخاص عملية  للمؤسسة،تحدث عملية تطوير شاملة  المؤسسة من داخل العاملين ب
  . والدعم الخارجي لمؤسسة،طوير بأنفسهم مع القليل من التوجيهالت

 .واإلدارات المؤسساتويعتمد هذا النموذج من التنمية المهنية إلى حد كبير على رغبة مديري 
إلى  المؤسساتلتكريس الوقت والموارد الالزمة لتحويل استراتيجيات التطوير الضعيفة التي تتبعها بعض 

  .  المؤسسة عملية تطوير استراتيجيات داعمة ل

، فإنهم المتعلمينين بإدراك العالقة بين التنمية المهنية المستدامة وٕانجازات المدرسحيث يقوم 
 ،هذا. تتمركز حول نظرية تعلم الكبار ومهارات القيادةالتى بحاجة إلى إدراك أهمية التنمية المهنية، 

العملية تحقق فائدة مشتركة إذ ينتفعوا هم أنفسهم ويميل الكثير من القائمين على التطوير إلى أن هذه 
  . والتنمية المهنية عند التأمل في التحديات التي يواجهونها ،من مجتمعات التعلم

  :داخل املؤسسة التعليمية عوامل جناح التنمية املهنية: أوالً 
 

 :مناخ املؤسسات التعليمية -١

ن إحيــث  ،التــى تــنظم العالقــات بــين الــزمالء ،الفعالــة تتســم بمجموعــة مــن القواعــد المؤسســاتإن 
ـــه  ـــذى يقـــدمون ب ـــبعض وال ـــه المعلمـــون مـــع بعضـــهم ال ـــرتبط بشـــدة بالحـــد الـــذى يتفاعـــل ب درجـــة التغييـــر ت

، فـى ورش عمـل للتـدريب علـى المهـارات ون أن يشـتركوايحتاج المعلمـو  الفنية لبعضهم البعض،المساعدة 
ـــاجون أيضـــا لفـــرص التعامـــل فـــردا لفـــرد وكـــذلك  ـــاخ  .والتعامـــل فـــى مجموعـــات لتلقـــى المســـاعدةيحت والمن

ويعــد إنســجام . غيــر المــنظم مــع عــدم وجــود أهــداف واضــحة يــؤدى إلــى فشــل التنميــة المهنيــةاالجتمــاعي 
يمكـن تنميتـه أثنـاء سـير جهـود التحسـين  ن أمرا حيويا لنجاح جهـود التحسـين ولكنـه أمـراً ين واإلدارييالمعلم

وفــى نمــاذج التنميــة . لعمــل بــين المعلمــين واإلداريــين واضــحة وداعمــةومبــدئيا يجــب أن تكــون عالقــات ا
المهنية التى تسبب فيها اإلسـتراتيجية المفروضـة بعـض عـدم اإلنسـجام المبـدئى بـين المعلمـين واإلداريـين، 



 ٥٠ 

وعنـــدما يـــتم . يتغيـــر المنـــاخ عنـــدما يتضـــح التـــأثير اإليجـــابى الـــذى ينتجـــه البرنـــامج الجديـــد فـــى المتعلمـــين
برنــامج تنميــة مهنيــة جديــد بعنايـة ويحصــل المعلمــون علــى تــدريب ودعـم جيــد، يوافــق أغلــب الــذين إختيـار 

  . كانوا متشككين فى البداية على هذه الجهود ويلتزمون بها
  :القيادة والدعم -٢

. لنجـــاح أى جهـــود نحـــو التغييـــر ًا حيويـــاً الـــدعم الفعـــال الـــذى يقدمـــه المـــديرون واإلداريـــون يعـــد أمـــر 
أن المعلمــين يثبتــون تحســنا أفضــل فــى بــرامج التنميــة المهنيــة التــى يــدعمهم فيهــا  اث إلــىوتشــير األبحــ

ن فى تنمية العاملين ين، كما أن إندماج المديريالمديرون ويكون التغيير واضحا وثابتا فى سياسات المعلم
اقـع التحسـين حيث يجب أن يتولى اإلداريـون فـى مو . الخاصة بالمعلمين ينتج عنها تغييرات طويلة المدى

  .ويقدمون اإلرشادات المطلوبة إلشتراك المعلمين فى الممارسات الجديدة ،الناجحة أدوارهم القيادية بجدية
يحــدث بشــكل كبيــر عنــدما يبــذل اإلداريــون جهــودا  ،وتوظيــف المعلمــين النــاجح للمهــارات الجديــدة

  . لتنفيذها ،كبيرة ومستمرة
   للمعلمني توفري الوقت الالزم للتنمية املهنية -٣

تحســـين أداء جميـــع المتعلمـــين، إتاحـــة وقـــت أطـــول للتنميـــة علـــى المؤسســـات التـــى تســـعى لرفـــع و 
و الســؤال هــو كيفيــة عمــل ذلــك دون تعطيــل  تعلــم المتعلمــين؟ تــدعو بعــض المنظمــات . للمعلمــينالمهنيــة 

. العمـل التعـاونىو  ،التعليمية العالمية إلى تخصـيص ربـع وقـت عمـل المعلـم علـى األقـل للدراسـات المهنيـة
مــن عمــل  ال يتجــزأ ولكــن يجــب أن يصــبح جــزءاً  ،وال يجــب أن تكــون أيــام منفصــلة أثنــاء ســاعات العمــل

ويـــتم تنفيـــذ هـــذا المـــدخل المـــدمج بالوظيفـــة فـــى . وأكثـــر إتصـــاال بتحســـين تعلـــم المتعلمـــين ،المعلـــم اليـــومى
ى شكل مجموعات دراسة، وأبحاث حتى يصبح جزءا ال يتجزا منها فى تنمية المعلمين مهنيا ف المؤسسات

  .عمل ، وتدريبات، وتدريبات أقران، والتخطيط المتصل للمدرس وتحليل أعمال المتعلمين
  

بحــل مشـــكلة  المؤسســاتمــن تحصــيل المتعلمــين، يجــب أن تقــوم قيــادات  المؤسســاتولكــى ترفــع 
  . كيفية توفير الوقت لتنمية مهارات المعلمين ومعارفهم

  
  

  :ين مهنياً المعلمة الوقت لتنمية أمثلة لكيفية إتاح
  : مد اليوم الدراسى

وذلك سواء قبل أو بعد  ،وذلك للحصول على وقت للتنمية المهنية ،بإضافة ساعات لليوم الدراسي    
ين إضافة المعلمولكن يمكن أن يكون صعبا على . وذلك بمد فترة للغذاء ،اليوم الدراسي أو خالل اليوم

وأيضا مع األخذ فى االعتبار  ،باإلضافة إلى مسئولياتهم الشخصية فى المنزل ،المزيد ليوم عمل كامل
  .أو يتحملون مسئوليات أخرى  قبل اليوم الدراسي أو بعده ،احتمالية اشتراكهم فى برامج تدريب أخرى
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  :التدريب الصيفي

فى الصيف للتنمية  المتعلمينالتى ال يحضر فيها  ،يركز نظام التدريب الصيفي على استغالل األيام    
  . المهنية

  :التدريب بين الحصص الدراسية

وذلك للقيام بالتحسين ) من يوم إلى خمسة أيام(ويتم ذلك بعمل تدريب بين الحصص الدراسية     
  .فى المؤسسةالمستمر 

  :الجدول المرن

لمؤسسة فى األنشطة المجتمعية خارج أو داخل ا نالمتعلمو استغالل الوقت الذى يشارك فيه     
يتم تعيين  ،وفى بعض الحاالت ،بالمشاركة فى أنشطة التنمية المهنية للمعلمينللسماح  ،التعليمية
وفى حاالت أخرى يتم جمع أكثر من فصل ليتحمل  الفصول، إدارة ن للمساعدة فى ين االحتياطييالمعلم
خل هذا المد شملمهنية ويمية الون بالمشاركة فى التنالمعلمواحد مسئوليتها بينما يسمح لباقى  معلم

ي لعدة المعلم، وتعديل الجدول األساسي، وزيادة وقت اليوم للمعلملتحقيق التفرغ  ،البديل المعلمإستخدام 
لتوفير فترة ممتدة  ،أو إنهاء اليوم الدراسي مبكرا مرة واحدة فى اليوم الخامس. أربعة أيام كل أسبوع ،دقائق

  .من الزمن للتنمية المهنية

  :التخطيط المشتركةفترات 

نفس الصف أو المرحلة الدراسية بفترات زمنية  لمعلمىبشكل يسمح  المؤسساتتوضع الجداول فى     
ويمكن لإلداريين أن يضعوا فى الجدول حصص . للمؤسسةمشتركة للعمل على التحسين المستمر 

أن يجتمعوا  للمعلمينا يسمح للموسيقى، والفنون والتربية البدنية وعلوم المكتبات وعمل التكنولوجيا بم
  .بإنتظام
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  : استخدام شبكة االنترنت

وهناك . يمكن أن تقدم المنظمات والمؤسسات برامج التنمية المهنية لهيئة التدريس عبر شبكة اإلنترنت    
فائدة إضافية الستخدام التكنولوجيا بهذا الشكل وهى أن فعالية التنمية المهنية تظهر عندما تتركز حول 

. وهذا الشكل ييسرالحصول على التنمية المهنية فى أى وقت وفى أى مكان. مستويات العليا للتفكيرال
شرائط : تغطى هذه الفرص كل فروع المعرفة، حيث يقدم التدريب على شكل وسائل متنوعة بما فى ذلك 

  . ا أكثر من وسيلةالفيديو، واالنترنت والدورات التدريبية بالتعلم عن بعد ومجموعات متنوعة يشترك فيه

   املؤسسة  مستوي على املهنية للتنمية منوذج: ثانيا  

 المؤسسة التعليمية إدارة  قيام يتطلب المؤسسة، مستوى على المهنية للتنمية نموذج إعداد إن
 أو المؤسسة  مستوى على التنمية المهنية هذه تكون وقد ،بالتعاون مع وحدة التدريب والجودة بالتخطيط

ويشارك  . التنمية المهنية هذه وتخطيط إدارة  في مًعا تشترك التي ، المؤسساتمن  عدد توىمس على
 في المهنية التنمية ثقافة لنشر نواة التنمية المهنية هذه وتمثل ،المؤسسة في المعلمينفيها جميع 

 تفعيل راتيجياتاست منها وتنطلق المهنية، التنمية برامج وتقويم وتنفيذ فيها تخطيط يتم حيث ،المؤسسة
وواقع  ، ناحية من بالمؤسسة  األفراد ومتطلبات حاجات إلى استناًدا المهنية التنمية كافة مجاالت

  . أخرى ناحية من المؤسسة  وٕامكانيات

 : النموذج بناء

 القيام من المجتمع المدرسى يتطلب ، المؤسسة  داخل المهنية للتنمية نموذج بناء إن
 : التالية باألنشطة

 : التنمية المهنية أهداف تحديد  :أوالً 
 : التالية الفرعية باألنشطة القيام يتطلب التنمية المهنية أهداف تحديد إن

  استثمارها يمكن التي المهنية التنمية ومجاالت ، وٕامكاناتها المؤسسة  واقع حلل . 

  تحديات من يواجهها وما ، المعاصرة المؤسسة  ثقافة توجهات أهم سدر . 

  المهنية التنمية بجوانب ارتباطها ومدى المؤسسة  ورسالة يةرؤ  حلل . 

 التعلم صعوبات – القراءة ضعف ( أدائهم في القصور وجوانب المتعلمين حاجات حلل 

 .) التقنيات استخدام على القدرة عدم – التعليم في االنشغال عدم – الدافعية عدم –
 اإلنترنت خالل من المهنية للتنمية بنماذج استرشد .  
 المهنية للتنمية المدى بعيدة وأخرى المدى قريبة أهداف اقترح .  
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 : )التنمية المهنية(لوحدة التدريب والتقويم   التنظيمي الهيكل تشكيل : ثانًيا
 الفرعية باألنشطة القيام يتطلب المهنية، للتنمية تنظيمي هيكل تشكيل إن

  : التالية
 عليها يبنى التي ألسسوا التنظيمي للهيكل المختلفة األشكال ادرس  
 التخصصات– المؤسسة  حجم( التنظيمي الهيكل تشكيل على المؤثرة العوامل أهم حلل – 

 )الكفاءات
 التنظيمي والهيكل ، التنمية المهنية أهداف بين العالقة وضح . 
 التنظيمي الهيكل في واإلشرافية ،اإلدارية ووظائفهم ،األفراد مسئوليات حدد . 
 ذلك ومبررات ،للتفرع التنظيمي الهيكل في األفراد حاجة ادرس . 
 باإلنترنت مستعيًنا التنظيمي للهيكل مختلفة بأنواع استرشد . 
 : الموارد من التنمية المهنية متطلبات تحديد : ثالثًا

 :التالية الفرعية باألنشطة القيام يتطلب الموارد من التنمية المهنية متطلبات تحديد إن
 مصادر التعلم مركز – المكتبة – المختبرات – األجهزة ( المادية  المؤسسة موارد بحصر قم(. 
 المهارات – الكفاءات – التخصصات ( البشرية المؤسسة  موارد ادرس ( . 
 أولياء – المنطقة – الوزارة ) بها االستعانة يمكن التي الخارجية الموارد ابحث 
 األخرى المؤسسات – األمور ... ) . 
 العالقات – الرسمية المكاتبات ( الداعمة الجهات مع واصلالت وأساليب طرق حدد 
 اإلنترنت – اإلعالم – اإلنسانية ( . 
 والتجارب  النماذج ببعض مستعيًنا، والبشرية ،المادية :الموارد من التنمية المهنية متطلبات قدر

 .السابقة
 : المهنية التنمية برامج تخطيط : رابًعا

 : التالية الفرعية باألنشطة القيام يتطلب ةالمهني للتنمية برامج تخطيط إن
 المهنية للتنمية األفراد حاجات وتحديد ، المؤسسة  في المهنية الممارسات واقع تحليل.  
 ضوء  في المهنية التنمية برامج حولها تدور أن يمكن التي المجاالت أهم دراسة

 ملفات، و اإلجرائية البحوثو ، التربوية عرفةمن الم  المتعلمين، و المعلمين، و المديرين:حاجات
 .المتعلمين منها يعاني مشكالت اإلنجاز

 لها الزمني المناسب التخطيط وكذلك ، للبرامج المادية الكلفة لتحديد المناسب األسلوب اختيار. 
 بالتنمية المهنية ومجاالتها الصرف بنود تحليل . 
 البرامج لتنفيذ ،المطلوبة البشرية والكفاءات الكوارد تحديد . 
 البرامج لتنفيذ المناسبة األساليب بحث . 
 البرامج هذه تنفيذ تواجه أن يمكن التي ،الصعوبات ببعض التنبؤ . 
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 الصعوبات لهذه حلول صورة في بدائل تقديم . 
 : التنمية المهنية ومتابعة تقويم : خامًسا

 : التالية الفرعية باألنشطة القيام يتطلب ، التنمية المهنية ومتابعة تقويم إن
 بدقة تقويمها المطلوب المجاالت حدد . 
 التنمية المهنية بأهداف ارتباطها ومدى ، المختلفة التقويم مداخل حدد . 
 التنمية المهنية أداء لتقييم ،واضحة معايير ضع . 
 التنمية المهنية مخرجات لتقييم ،مناسبة أدوات استخدم . 
 التنمية المهنية أداء لتحسين، األفراد مقترحات حلل . 
 التنمية المهنية أداء في واإلخفاق التميز جوانب ابحث . 
 بالمؤسسة التعليمية والمتعلمين، والمعلمين ،المدراء أداء في التحسين مدى تبين أدلة قدم. 
 والتحسن ،التطور ومتابعة اإلخفاق لعالج مناسبة حلوالً  قدم . 

  
  يميةاملؤسسة التعل مستوي منوذج التنمية املهنية على بناء إجراءات

 

  املخرجات  اإلجراءات  اخلطوات
 أهداف تحديد - ١

  التنمية المهنية
 ، وامكاناتها  ،المؤسسة واقع حلل

 يمكن التي ،المهنية التنمية ومجاالت
  . استثمارها

  ،المؤسسة إلمكانيات تحديد ووصف
 في استثمارها يمكن التي والمجاالت

  . مهنًيا األفراد تنمية
 لمؤسسة ا ثقافة توجهات أهم ادرس

 تحديات من يواجهها وما، المعاصرة
 – التنوع -الشراكة – النشط التعلم(

  ) المهنية التنمية– التعاوني التعلم

 المؤسسة  ثقافة أبعاد وصف
  للمؤسسة أهميتها ومدى المعاصرة

 ، المؤسسة ورسالة رؤية حلل
 التنمية بجوانب ارتباطها ومدى
  . المهنية

 وأهم المؤسسة  ورسالة لرؤية وصف
 حالية توجهات من بهما ما

  . المهنية بالتنمية ترتبط ومستقبلية
 وجوانب،  متعلمينال حاجات حلل

 تعلم صعوبات(أدائهم  في القصور
  )سلوكية مشكالت الدافعية ضعف

 ، متعلمينال بحاجات قائمة -
 وجوانب
 . أدائهم في القصور

 هذه ارتباط مدى يبين وصف -
  .المهنيةالتنمية  بأهداف الحاجات

 إليها الرجوع تم مواقع توثيق من المهنية للتنمية بنماذج استرشد
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  املخرجات  اإلجراءات  اخلطوات
  . منها واالستفادة  اإلنترنت خالل
 ،وأخرى المدى قريبة أهداف اقترح
   المهنية للتنمية المدى بعيدة

 : التنمية المهنية بأهداف قائمة
  المدى قريبة أهداف -
  المدى بعيدة أهداف -

 تحديد متطلبات - ٢
 من التنمية المهنية

  الموارد

المادية  المؤسسة  موارد بحصر قم-
 مركز – المكتبة المختبرات–األجهزة(

  .)القاعات – التعلم مصادر

 . المادية المؤسسة  بموارد قائمة -
 هذه من االستفادة مدى وصف -

  .التنمية المهنية دعم في     الموارد
 البشرية المؤسسة  موارد ادرس -
 -الكفاءات – التخصصات(

 ).الخبرات – المهارات

 . البشرية المؤسسة  بموارد قائمة -
 هذه من االستفادة مدى وصف -

  . التنمية المهنية دعم في الموارد
يمكن  التي الخارجية الموارد ابحث -

المديرية  -الوزارة( بها االستعانة
المؤسسات   -أو االدارة التعليمية

 ). األمور ولياءأ –األخرى

 التي الخارجية بالموارد قائمة -
 يمكن

 . التنمية المهنية تدعم أن  
 يمكن التي الدعم لجوانب وصف -

 ( الخارجية الجهات من تلقيها
  )معنوي دعم – مادي دعم

 مع التواصل وأساليب طرق حدد -
 – المكاتبات( الداعمة الجهات
 .) اإلنترنت -اإلعالم – النشرات

لجهات ا مع التواصل بأساليب قائمة
الوسيلة  تبريرالستخدام مع الداعمة
  . المعنية الجهة مع المناسبة

 من التنمية المهنية متطلبات قدر -
 مستعيًنا والبشرية المادية الموارد
 .السابقة والتجارب النماذج ببعض

التنمية  لمتطلبات مكتوب تصور-
 والبشرية المادية الموارد من المهنية

. 
 التنمية ةوحد حاجة تبين مبررات-

  . الموارد لهذه المهنية
 برامج تخطيط - ٣

  للوحدة المهنية التنمية
 في المهنية الممارسات واقع حلل -

  .المؤسسة
 للتنمية األفراد حاجات حدد -

  .المهنية

 للتعرف المناسبة باألدوات قائمة -
 في المهنية الممارسات واقع على

 المؤسسة 
 لتحديد المناسبة باألدوات قائمة  -

  المهنية للتنمية األفراد حاجات
 المختلفة األفراد بحاجات قائمة -
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  املخرجات  اإلجراءات  اخلطوات
   المهنية للتنمية

 يمكن التي المجاالت أهم دراسة -  
 المهنية التنمية برامج حلولها تدور أن
 – المديرون( حاجات ضوء في

  )متعلمينال – ونالمدرس

 . المهنية التنمية بمجاالت قائمة
 جاالتالم هذه مصفوفة ترتيب

  .أولويتها حسب

 لتحديد المناسب األسلوب اختيار -
 ، والتخطيط للبرامج الكلفة المادية

 الزمني المناسب
 

 لألسلوب مكتوب وصف -
 الصرف بنود المناسب لتحديد

  . المختلفة
 لألسلوب مكتوب وصف -

 الزمني التخطيط في المستخدم
  . للبرامج

لتنمية ل ومجاالتها الصرف بنود تحليل
 . لمهنيةا

 المطلوبة الصرف ببنود قائمة -
 لوحدة

 .التدريب والجودة 
 نشاط كل على الصرف مبررات -

  . من األنشطة
 البشرية والكفاءات الكوادر تحديد -

  .البرامج لتنفيذ المطلوبة
 بعمليات سيقومون بمن قائمة -

 .التدريب
 عمليات سيتلقون بمن قائمة -

  .التدريب
 لتنفيذ ناسبةالم األساليب بحث -

 . البرامج
 لتنفيذ المناسبة األساليب كتابة -
 لبرامجا

  األساليب هذه اختبار مبررات -
 يمكن التي الصعوبات ببعض التنبؤ-
 .البرامج تنفيذ تواجه أن

  . والمعوقات بالصعوبات قائمة -

 هذه على للتغلب مقترحات تقديم
 .الصعوبات

 للتغلب المناسبة بالمقترحات قائمة -
  . الصعوبات هذه على  

 ومتابعة تقويم - ٤
  التنمية المهنية

 تقييمها المطلوب المجاالت حدد-
  بدقة

 واألنشطة بالمجاالت قائمة  -
  . تقييمها المطلوب

 . المختلفة التقويم بمداخل قائمة - ومدى المختلفة التقييم مداخل حدد



 ٥٧ 

  املخرجات  اإلجراءات  اخلطوات
 التقييم اخلمد اختيار مبررات- . التنمية المهنية بأهداف ارتباطها

  ) باألهداف ارتباطها – الواقعية (
التنمية  لتقييم واضحة معايير ضع -

  . المهنية
 المختلقة التقييم لمعايير وصف-
  .)أساسي – فعال – متميز(

 لتقييم مناسبة أدوات استخدام -
  التنمية المهنية   مخرجات

 يمكن التي التقييم بأدوات قائمة -
 . ستخدامهاا

 أداء لتحسين األفراد ترحاتمق حلل -
  .التنمية المهنية

 . األفراد لمقترحات وصف -
 هذه حول الشخصي الرأي -

  المقترحات
جوانب القوة و  جوانب ابحث -

 أداء    التنمية المهنية في الضعف
جوانب القوة و  لجوانب وصف
  . التنمية المهنية أداء في الضعف

 في التحسن مدى تبين أدلة قدم -
  متعلمينوال ينالمعلمو  لمديرينا أداء

 األثر تظهر الكترونية أو ورقية أدلة
 وحدة وبرامج ألنشطة اإليجابي
 التنمية
 ينالمعلمو  المديرين على المهنية

  متعلمينوال
جوانب  لعالج مناسبة حلوال قدم  

  .والتحسن التطور ومتابعة الضعف
 لتطوير مقترحات على تشتمل قائمة
  . التنمية المهنية أداء

  
  
  
  

  : التقييم الفعال لالحتياجات التدريبية: ثالثاً 
هناك الكثير من الصعوبات التي قد تحول دون التنفيذ الفعال لتقييم االحتياجات التدريبية على 
أرض الواقع فهناك مشاكل متعلقة بالموارد من حيث الوقت والتكاليف إضافة إلى العديد من الصعوبات 

بشكل -وٕادراك هذه األمور في المراحل األولى يساعد . هيم والسمات المؤسسيةالمختلفة والمتعلقة بالمفا
فاالحتياج يعبر عن الفجوة . في تصميم إجراءات عملية لتقييم االحتياجات التدريبية بشكل مالئم -عام
   ).ما يجب أن يكون(والوضع المأمول أو المثالي  ،)ما هو كائن(الوضع الراهن  :بين
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   :ومات حول االحتياجات التدريبية للمؤسسةوسائل جمع المعل 

 إحصائيات العاملين، تقارير التدريب، تقارير األداء : تحليل السجالت الخاصة بالمؤسسة
  . إلخ... لألفراد، القرارات الخاصة بالقوى العاملة

 ينيالمقابالت الرسمية وغير الرسمية مع المسؤولين الرئيس .  
 المالحظات المباشرة .  
 لمعرفة شعور واتجاهات العاملين نحو األعمال التي يقومون بها العام؛ مسح المناخ .  
 للحصول على وجهات نظر العاملين في المؤسسة عن االحتياجات التدريبية  ؛العصف الذهني

   .عن طريق االستبيان المناسب للوظيفة التي يشغلها الموظف
  : إجراءات تقييم االحتياجات التدريبية 

أيــا كانــت مداخلــه فإنــه يركــز علــى كيفيــة التوصــل  ،د االحتياجــات التدريبيــةإن البحــث عــن تحديــ
بصورة علمية دقيقة إلى حجم االحتياجات التدريبية ، ونوعيتها ، وهناك العديد من الطرائق لتحديد تلك 

  :دريبية لعل من أبرزها باختصار االحتياجات الت
  .فى ضوء معايير الجودة واالعتماداالطالع على أهداف المؤسسة التعليمية وذلك  -١     
  .االطالع على المسئوليات التى يجب أن يقوم بها العاملون فى الحقل التربوى -٢     
  .تحديد المواصفات والمهارات التى يجب أن يكون عليها كل من يعمل فى الحقل التربوى -٣     

  . تحديد نوع الطريقة التى يتم بها تقييم االحتياجات -٤       
  :مثل ،إعداد األدوات المناسبة لتقييم االحتياجات -٥       

  .رأىالاستطالع    -أ           
  .بطاقة المالحظة -ب           

  

  وضع أهداف البرنامج التدريبى
لمواجهـة تلـك االحتياجـات ويجـب أن  ،بناء علـى تقيـيم االحتياجـات، توضـع أهـداف البرنـامج التـدريبى     

وفيمــا يلــى الخصــائص األساســية لصــياغة األهــداف  ،وقياســها ،يســهل مالحظتهــا ،كيةتصــاغ بطريقــة ســلو 
  :السلوكية

ويجب أن يكون المـدربون قـادرين  ،يجب أن يحدد الهدف :أن تحدد األهداف السلوك النهائى   -١     
  .على القيام به فى نهاية التدريب، كدليل على اكتسابهم للسلوك المستهدف

 ،يجـب أن تصـف األهـداف بشـكل كامـل :ألهداف الظروف التى يتم األداء خاللهـاأن تحدد ا   -٢     
  .التى يمر بها المتدربون حتى يحدث التغير المطلوب ،لتوضيح الظروف



 ٥٩ 

) معيـار(يجب أن تحدد األهداف السـلوكية مسـتوى  :أن تحدد األهداف معايير األداء المقبول   -٣     
ربون فى أدائهم، ويحدد المعيار أو مستوى الحد األدنى الذى يجب أن يصل إليه المتد ،األداء

لمتطلبـات أداء الواجـب أو المهمـة التدريبيـة أو التعليميـة، والتـى عنـدها يـتم التثبـت مـن تحقيــق 
  .الهدف

قــد يصـاغ الهـدف أحيانـًا فــى صـورة سـلوك يعبـر عــن  :أن تحـدد األهـداف وفقــًا لسـلوك المتـدرب -٤
  .أن يصاغ الهدف فى صورة سلوك المتدربأداء المدرب ال المتدرب، واألصح 

  

  أهداف قابلة للقياس للبرنامج التدريبى صياغة
ولكــى . شـدهانالهـدف هـو مـا يبـذل المـرء جهـده مـن أجــل تحقيقـه، سـواء كـان غرضـا يرجـوه أو غايـة ي     

حـو ال، عليـك أن تكتـب هـذه األهـداف علـى ن والغايـات قـد تحققـت أاألغـراض أو كانـت تلـك  ما إذاتعرف 
وبعبــارة  ،وال انفصــال بــين إجــادة كتابــة األهــداف والــتمكن مــن قيــاس مــدى إنجازهــا ،"قابلــة للقيــاس"يجعلهــا 

  .يجب فى الوقت نفسه أن تفكر فى كيفية تقييم هذا النشاطمعين أخرى، حين تخطط لنشاط تدريبى 

   (SMART) األهداف التدريبية الذكية
، التـى تتكـون SMARTما يشار إليه فى اإلنجليزيـة بكلمـة  ، أو"كىذ"ف كتابة هدف جيد تعنى كتابة هد

وقابـل  ،(Specific) إجرائـىأو  والهدف الذكى هو هدف دقيـق. أخرى من األحرف األولى لخمس كلمات
وموائم أو وثيـق الصـلة بالمتـدرب  ،(Achievable)لتحقيق أو ا وقابل لإلنجاز ،(Measurable)للقياس 
 وال يمكـــــن الحكـــــم علـــــى تحقيـــــق. (Time-based) أو محـــــدد األجـــــلوموقـــــوت  ،(Relevant) والمـــــدرب

  .ند صياغة األهدافاألهداف من عدمه إال إذا راعينا هذه المعايير ع

  :اهلدف اإلجرائى

أن  نتظـــرنجـــازات التـــى مـــن الماإليصـــف األفعـــال والســـلوكيات و  هـــدفٌ  هـــو (specific)الهـــدف اإلجرائـــى 
. ، وكـذلك يحـدد المقـدار المـأمول مـن تلـك األشـياء المنتظـرةدريبىتصدر عـن المتـدربين بتـأثير البرنـامج التـ

مـن اليسـير ف ،"سـرعةفـى اإلجابة عن األسـئلة "فى نهاية البرنامج من  ونالمتدربأن يتمكن تتوقع  كنت فإذا
بـال  ؛ إذ يمكنـكمـنهم نتظـرألنـه وصـف دقيـق للسـلوك الم ،الشق األول من هـذا الهـدف للمالحظـة إخضاع

ــ. ال وكــان المتــدربون يجيبــون عــن األســئلة أ إذامــا ن تــرى أشــك  تقــرر مــا إذا أن  يس فــى مقــدوركولكــن ل
ين اتباعهـــا عنـــد المتـــدرب علـــى الســـرعة التـــى تعيـــينمعيـــار لفلـــيس مـــن  أو ال؛" فـــى ســـرعة"كـــانوا قـــد أجـــابوا 

قــائمون فلــن يتفــق ال ؛كمــا ذاتيــا ال موضــوعياوبــدون هــذا المعيــار، يصــير التقيــيم حُ  ســئلة،عــن األ اإلجابــة
؛ فلكــل قــائم "ســرعةفــى األســئلة  ناإلجابــة عــ"كــم واحــد فيمــا يتعلــق بقــدرة المتــدربين علــى بــالتقييم علــى حُ 

  . "سرعةفى اإلجابة عن األسئلة "ـ للمقصود بالخاص  هتفسير بالتقييم 

 ؛ وذلكولكى تتجنب التفسيرات الذاتية، حاول أن تحدد الكم أو المقدار المتوقع من السلوك المأمول
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يكتســــب أن  المتوقــــع مــــن"وعلــــى هــــذا فــــإن هــــدفا مثــــل . أو معــــدل تكــــرارهو نســــبته المئويــــة أعــــدده تعيــــين ب
بــل هــو هــدف  ،لــيس هــدفا دقيقــا فحســب" عــن الســؤال فــى ثالثــين ثانيــة أن يجيبــوا القــدرة علــى المتــدربون
ــ. أيضــالــى تفســير موضــوعى إيفضــى  مــا  رت عــن هــدفك علــى هــذا النحــو تكــون بــذلك قــد وصــفتوٕاذا عبَّ
، كلمـا أمكـن، جـب، يناألهـداف الدقيقـة، إذ". فـى ثالثـين ثانيـة"فهى اآلن تعنـى  ؛"سرعةفى " قولكتقصده ب

 ذكروذلـك بـ ؛كميـة لـى قيمـةٍ إتحدد مقدار هذا السـلوك بتحويلـه  أنتصف سلوكا دقيقا أو نتيجة دقيقة، و  أن
  .التعبير عنه عند كرارهئوية أو معدل تالم تهأو نسب هعدد
  مثال
 ــــعلممــــن ا ــــدربونيكتســــب أن  توق ــــى  المت ــــدرة عل مــــن صــــفات مــــدرس اللغــــة  امســــخَ  واصــــفي أنالق

 .اإلعدادية المصرية دارساإلنجليزية الجيد فى الم

  :اهلدف القابل للقياس

. مدى النجـاح فـى تحقيـق هـذا الهـدفواضحة تحدد كيفية قياس  حكاتأن تتضمن صياغة الهدف م جبي
المتوقـع الـذى  متابعة وتسجيل السلوك أو الفعـليسر قة أو إجراء ينظام أو طري وضع جبوبعبارة أخرى، ي

عـدد مـن  نوعلـى هـذا فمـن المقبـول أن تضـع هـدفا يقتضـى أن يجيـب المتـدربون عـ وضع الهدف لتحقيقه،
ال و  هـذه الغايـة،لتيقن مـن مـدى تحقيـق لسلفا األسئلة فى ثالثين ثانية، شريطة أن يكون لديك طريقة مقررة 

ســتخدامه فــى ا كيمكنــ ثابــتنظــام  ، عــن(measurable) عنــد كتابــة أهــداف قابلــة للقيــاسغنــى لــك، إذن، 
  . المنشودة الغاية صوب قياس ما يحرزه المتدربون من تقدم

  :أمثلة
 لمسـتوى الثــانى، لختبـار البعــدى يصـفوا، فــى اال أنالقـدرة علــى  المتــدربونيكتسـب أن  توقــعمـن الم

 .اإلعدادية المصريةدارس الجيد فى المخمسا من صفات مدرس اللغة اإلنجليزية 

 "أثنـاء الـدرس الـذى فـى علـى األقـل  اونيـا واحـداتع صـفياأن يستخدم المتدربون نشاطا  توقعمن الم
 .موجه التربية العملية الحظهي

  :اهلدف القابل لإلجناز

يــة فــى خــالل مــدة زمن (achievable)جعــل إنجازهــا ممكنــا علــى النحــو الــذى ياألهــداف  كتــبأن ت جــبي
فلـيس مـن المتوقـع أن  .علـى هـذا النحـو ة األهـدافوٕاذا لم تـأت صـياغ. من الجهد ناسبأو بقدر م ناسبةم

بسـبب ظـروف  لداء السـلوك المـأمو أيعجـزون عـن حينئـذ لماذا؟ ألن المتدربين . تكون أهدافا قابلة للتحقيق
أن يكتسب المتدربون القدرة علـى  وقعتمن الم"ففى الهدف الذى عبرنا عنه بقولنا  لهم بالتحكم فيها، لَ بَ ال قِ 

كافيـة  ثانيـة تبدو مـدة الثالثـين" ختبار البعدىمن اال ىالشفو الجزء  اإلجابة عن السؤال فى ثالثين ثانية فى
  .ثم اإلجابة عن السؤال ،للتفكير
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يقـــل عـــن عشـــرة  مـــا ال هفهمـــأن الـــدرس قـــد التأكـــد مـــن "أن كـــذلك ومـــن بـــين األمثلـــة الســـالفة الـــذكر نجـــد  
قـابالن هـدفان همـا " تعاونى واحد على األقـل صفىّ  استخدام نشاط"وكذلك  ،"علمين، كل منهم على حدةمت

 cooperative learning)تعاونيــة  صــفيةأمــا مطالبــة المعلمــين باســتخدام خمســـة أنشــطة . للتحقيــق

activities) بالقدر نفسه قابال للتحقيقهدفا  يكون فى درس واحد فقد ال.  

  :اهلدف املوائم 
 هــميؤمن بقــدرتك علــى إحداثــه أو تغييــره، وأنــه تــ ىءشــ هأنــ: صــفتينب (relevant) المــوائمف هــدال يتصــف

فعلــى ســبيل المثــال، إذا طلبــت مــن قائــدى ســيارات  ،(training provider) التــدريب الجهــة التــى تقــدم
أفضــل فــى العــام يزيــدوا مــن عــدد المتعلمــين القــادرين علــى كتابــة اإلنجليزيــة علــى نحــو "الميكروبــاص أن 
أمـا إذا طلبـت مـنهم . ىء حيالهـافإن ذلك ليس مـن األشـياء التـى يمكـنهم أن يفعلـوا أى شـ ؛"الدراسى المقبل

فإن ذلك يعـد أمـرا  ،أن يخفضوا من إنفاقهم على قطع الغيار بمراعاة الصيانة الدورية فى مواعيدها المقررة
 جـبي ، إذن،لصـياغة أهـداف قابلـة للتحقيـقو  بهـم،وثيـق الصـلة فى محله تمامـا؛ أى أمـر مـوائم لهـم؛ ألنـه 

أن تتيقن من قدرة من تضع الهدف من أجلهـم علـى إحـداث تـأثير فـى الموقـف الـذى يتصـل بـه ذلـك عليك 
التـى  والمهـارات ،الوظيفيـةهل لـديهم المعـارف والصـالحيات : وذلك بأن تسأل نفسك السؤال اآلتى ؛الهدف

  ؟يقتضيها ذلك الهدف

 الحظــــهالمتـــدربون، فـــى أثنـــاء الـــدرس الـــذى ي رَ ِهــــظْ أن يُ  توقـــعمـــن الم"كـــان الهـــدف القائـــل فـــإذا          
 ال مـا أن الـدرس قـد فهمـهمـن  همالمدرب، مهاراتهم فى مجال التقييم التكوينى للنشاط الصفى، وذلك بتأكـد

علـى  نإذ، فهـو ينموجهـا إلـى المعلمـهـذا الهـدف إذا كان  – "يقل عن عشرة متعلمين، كل منهم على حدة
أن تكــون لــديهم القــدرة علــى اســتخدام مهــارات  جــبي ونفــالمعلم ؛، ومــن ثــم فهــو فــى محلــهصــلة وثيقــة بهــم

يكــون هــذا الهــدف علــى صــلة  مــديرين فقــد المــن الأمــا إذا كــان المتــدربون . التقيــيم التكــوينى أثنــاء دروســهم
  .، ومن ثم فهو فى غير محله؛ أى أنه هدف غير موائموثيقة بهم

  

  :احملدد األجلاهلدف 

علـى إطـار  تهصـياغ نصأن تـ؛ أى (time-based)أن يكـون الهـدف التـدريبى محـدد األجـل  جـبوأخيرا ي
أو تـاريخ / و) إن كان من النـوع المتواصـل( الذى ينشد هذا الهدف فى النشاط التدريبى ءزمنى وتاريخ للبد

  ).متصال بمشروع ماإن كان أو  األجل إن كان قصير(نتهاء منه لال
  :مثلةأ

 "المــدرب، مهــاراتهم فــى مجــال  الحظــهالمتــدربون، فــى أثنــاء الــدرس الــذى ي رَ ِهــظْ أن يُ  توقــعمــن الم
يقــل عــن عشــرة  ال مــا أن الــدرس قــد فهمــهمــن  همالتقيــيم التكــوينى للنشــاط الصــفى، وذلــك بتأكــد
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 ".نتهاء الدورة التدريبيةابعد شهر من  ، وذلكمتعلمين، كل منهم على حدة

 "أثنـاء الـدرس الـذى فـى علـى األقـل  اونيـا واحـداتع صـفيان يستخدم المتدربون نشاطا أ توقعمن الم
 ".نتهاء الدورة التدريبيةا من بعد شهر على األقل موجه التربية العملية الحظهي

 
  :تى، وذلك على النحو اآلواحدب أهداف متعددة لنشاط تدريبى كتَ أن تُ كذلك  ئعمن الشا

القــدرة قــد اكتســبوا أيامهــا الخمســة، مــن المتوقــع أن يكــون المتــدربون فــى نهايــة الــدورة التدريبيــة ب
  :على أن

 وســــيلة تنظــــيم تخطيطيــــة  – ختبــــار البعــــدى للمســــتوى الثــــانىفــــى اال – يســــتخدموا(graphic 

organizer) بتدائيةالمدارس اال متعلمينتدريس القراءة والكتابة ل تيسيرعلى األقل ل ةواحد. 

 ثالثـــة مـــن األنشـــطة الصـــفية التـــى يمكـــن أن تســـاعد  – المصـــغرعـــرض للتـــدريس فـــى  – يقـــدموا
 .المتعلمين على اكتساب وتعلم المفردات

  أهم عناصر األهداف اجليدة الصياغة
 تود أن يؤديه المتـدرب، لـذلك ،للمالحظة سلوكا أو أداء قاباليجب أن يتضمن الهدف القابل للقياس ) ١(

 action)عمـــال الدالـــة علـــى أنشـــطة أو أ(أو األدائيـــة  الســـلوكيةمـــن األفعـــال  ســـتخدم فعـــالعليـــك، أن ت

verbs)(  حـرص أن تو ، ..."القـدرة علـى أن المتـدربمن المتوقـع أن يكتسـب "فى تكملة الجملة التى تبدأ بـ
أمــا ( ، وذلــك لصــعوبة قياســهاالتــالىالجــدول  مــننــوع المــذكور فــى العمــود األول الأفعــال مــن تجنــب علــى 

وٕاليــك مثــال لكتابــة  ،)مقابــلوالقابلــة للقيــاس فتجــدها فــى العمــود ال لالســتخدام صــالحةاألنشــطة ال/ األفعــال
  :األهداف على النحو السليم

فى نهاية البرنامج، أن  من المتوقعإذا أعطى المتدرب قائمة تضم عددا من األهداف، ف
  .األهداف القابلة للقياسأمام )√(ضع عالمة ي يكون قد اكتسب القدرة على أن

  .األهداف القابلة للقياسأمام )"√(وضع عالمة "ابل للمالحظة هنا هو األداء الق

  األفعال السلوكية
  

  استخدم هذه األفعال  تجنب هذه األفعال
  يؤلف  يستوعب

  يترجم  م َـ لـعْ يَ 
  بـ يتنبأ  يكون على علم بـ

  يحاكى  يرى
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  يحدد موضع  يستوعب
  )مشكلة أو مسألة(يحل   يكون على وعى بـ

  يرتب  يفهم
   ) يذكر اسم (ىيسم  فرِ عْ يَ 

  يصف  بـ يؤمن
  يصنف  درك أني

  )قاعدة(يطبق   يسمع
  ) عمليا أو بيانا يقدم عرضا (ظهريُ   بـ يشعر
  )قاعدة أو قانون(يعبر عن   يعى
  فرِّ عَ يُ   يقر بـ
  يتبين/ فيتعرَّ / يعيِّن  يلحظ
  يفسر  يعتقد
  )يحدد قدر (يقدر  يهتم بـ
  يقيس  يتصور
  )يحدد قيمة (يقيِّم  إلى يستمع

  نيكوِّ   يستظهر
   
وأن نصف المالمح العامة للظروف الالزمة لتأدية هذا  ،أو مأموالً  ال يكفى أن نصف سلوكا متوقعا) ٢(

لهذا  عيارأو م) حكاتأو عدد من الم( حكلهدف التدريبى أيضا على مجب أن ينص اي؛ بل السلوك
المحك أو هذا . نى من القبول لدى المتدربالحد األدهذا المحك أو المعيار ببحيث يحظى  ،األداء

تنقسم هى ، و ةعددي حكاتويقتضى القياس م للقياس،قابل  ىءلى شإالمعيار ييسر ترجمة أداء المتدرب 
فى استغالل الموارد المتاحة فى (والكفاءة   (quality) والكيف (quantity)الكم : لى أربعة أنواع كبرىإ

 من احكويجب أن يتضمن الهدف م. (durability) واالستمرارية) (efficiency)تحقيق النتائج المرجوة 
، وهو ما يتضح من المثال صياغةالسليم هدفا حتى يكون  ،نوع واحد على األقل من هذه األنواع األربعة

  :اآلتى
وغير ذلك من المواد  ،ووفرنا له مواد تدريبية ،هدفا ٢٠تضم إذا أعطينا المتدرب قائمة 

 )√(عالمة  أن يضععلى  ، فى نهاية البرنامج،القدرة يهالمتوقع أن يكون لدمن فالمطبوعة، 
  .من بين األهداف العشرين المذكورةللقياس  هدفا قابال ١٨ أمام ما ال يقل عن

يعبر بوضوح عن سلوك دقيق وعن الظروف ( ادقيق اهدفالتدريبى المنشود الهدف وبهذا يصبح  
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أو التحقيق لإلنجاز  ، وقابال)يضع معايير لألداء(للقياس  ، وقابال)كالتى ينبغى أن يؤدى فيها هذا السلو 
 حدد األجل، وم)فى هذا البرنامج تحديدا( موائم أو فى محله، و )فى يسر ءهأدايستطيع المتدربون (
  .")بانتهاء البرنامج": يتضمن عبارة مثل(

  

 املهنية التنمية برامج تصميم: رابعاً 

 يةبرامج التنمية المهن أهداف

 التأهيل -١

 العالج - ٢

 التجديد - ٣

 الترقي - ٤

  
 : البرامج كما يلي من أنواع أربعة بها يرتبط األربعة األهداف هذه

 التأهيل برامج -١

 العلمي المستوى إلي يصلوا حتى تأهيلهم الستكمال للمعلمين تأهيلي برامج يعقد أن يجب

 . كمعلمين وضعهم مع يتناسب الذي والتربوي

 العالج جبرام -٢

 الجوانب في أو األكاديمية الناحية من سواء المعلمين أداء في معين قصور وجود يالحظ

 الموجهون يرفعها التي التقارير خالل من هذه القصور أنواع تظهر أساسية وبصفة . التربوية

 البرامج هذه وتعقد، للمعلمين زياراتهم أثناء يالحظونه ما نتيجة التعليمية اإلدارات إلى

  . المعلمين من معينة فئة لدى القصور جوانب بعض عالج على للتركيز
 التجديد برامج -٣

 الجديدةة والمعرف النظريات بأحدث المعلمين لتعريف دوري بشكل عادة التجديد برامج تعقد

 ،جديدة مقررات تطبيق في الشروع عند البرامج هذه وتنشط ،التربية في تخصصهم مجال في

  . ومسئولياتهم بأدوارهم المعلمين لتعريف ،يدةجد إدارية نظم أو
 الترقي برامج -٤

 تعريفهم بهدف وذلك ،أعلى إداريه مناصب إلي ترقيتهم المتوقع للمعلمين الترقي برامج تعقد

 ) مستقبال بها يقومون سوف التي المهام ( إليه رقونتي سوف الذي الجديد العمل بمتطلبات

  

   تنفيذ البرنامج                                تصميم البرنامج
                           

  
  

اھداف البرانامج-  
الفئات -

المستھدفة

فتھيئه وتعار-  
مقدمة عن -
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  تقويم البرنامج
  

      
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لتصميم برنامج تدريبي  -نموذج  )٢شكل (

  
 :تصميم برامج التنمية المهنية خطوات

 :التدريبية االحتياجات تحديد .١
 و بمعارفـه المتعلقـة و الفـرد فـي إحـداثها المطلـوب التغييـرات مجمـوع هـيالتدريبيـة  االحتياجـات

 . بكفاءة بعمله للقيام اتجاهاته و مهاراته

 :البرنامج أهداف تحديد .٢
 . مالحظتها و،  قياسها يسهل سلوكية بطريقة تصاغ و ،لالحتياجات ترجمة هي

 :المتدربين اختيار .٣
 الشروط؟ هذه ما .ربالمتد في الشروط من مجموعة توافر يجب

 :التدريب زمان و مكان تحديد .٤
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 (...والبصرية السمعية الوسائل – التدريب قاعة) المناسب التدريب مكان مواصفات •
 التدريب زمان تحديد اعتبارات •

 :ويشمل للبرنامج التنفيذي التصميم .٥

 التدريبي المحتوى وضع •
 التدريب مستوى تحديد •
 ريبيالتد المحتوى تنظيم •

 :التدريبية المادة إعداد .٦
  األهداف تحقيق علي تساعد و المهارات و المفاهيم تحوي التي التعليمية المواد كل تشمل و

 التدريبية المواد وظائف •
 التدريبية المواد إعداد شروط •

 :المناسبة التدريب أساليب اقتراح .٧
 . االتجاهات تنمية و تالمهارا إكساب و المعرفة لنقل المتبعة األساليب هي و

 المناسبة التدريب أساليب •
 التدريبي األسلوب اختيار معايير •

 :التعليمية الوسائل اختيار
 المتدربين تزويد و بفاعليته االرتقاء و التدريبي العرض جودة على تساعد التي األدوات مجموعة

 . األثر باقية بخبرات
 التعليمية؟ الوسائل أنواع ما •
 التدريب؟ في التكنولوجيا استخدام مزايا ما •

 :المدربين اختيار .٩
 . بالتدريب للقيام الالزمة التدريبية بالكفاءات يتمتعون الذين المدربين اختيار يجب

 المدرب؟ اختيار شروط ما •
 المدرب؟ بها يلم أن يجب التي الشروط ما •

 :التدريب إدارة  . ١٠
 فـي المسـاعدة علـى العمـل و التـدريب خطـة إعـداد مهمتهـا عمـل مجموعـة التـدريب إدارة  تمثـل

  . بنجاح تنفيذها
 :التعليمية الوسائل اختيار -١١

 المتدربين تزويد و بفاعليته االرتقاء و التدريبي العرض جودة على تساعد التي األدوات مجموعة
 . األثر باقية بخبرات

 التعليمية؟ الوسائل أنواع ما •
  التدريب؟ في ياالتكنولوج استخدام مزايا ما •



 ٦٧ 

 :المدربين اختيار . -١٢
 . بالتدريب للقيام الالزمة التدريبية بالكفاءات يتمتعون الذين المدربين اختيار يجب

 المدرب؟ اختيار ما شروط •
  المدرب؟ بها يلم أن يجب التي الشروطم •
 :التدريب وحدة .  -١٣
 تنفيـذها فـي المسـاعدة على عملال و التدريب خطة إعداد مهمتها عمل مجموعة التدريب وحدة تمثل
  بنجاح
  
 

  التنمية املهنية تنفيذ أساليب:  خامساً 
 : الصفية الزيارات .١

خالل  ومن القصور، أوجه وتالفي جديدة مهارات وٕاكسابه قدراته تنمية على المعلم مساعدة إلى وتهدف
 حتى تعاونا هناك يكون أن على الفنية المشكالت أو القصور أوجه على للتغلب المعلم توجيه يتم الزيارة

 على واالطالع التعليمية العملية تطوير في الموجه الفني/المعلم األول من كل خبرة من يستفيد المعلم
 . مجال التربية في ديد الج

 : للمعلم المهني النمو في أهدافها الزيارة تحقق لكي الزمة مراحل ثالث وهناك
 الزيارة بعد ما مرحلة، و هانفس الزيارة مرحلة الزيارة قبل ما مرحلة

 .)تقويمية – توجيهية -استطالعية ( الزيارة نوع تحديد -
 .الزيارة هدف تحديد-
 .التدريس طريقة تحديد-

 .ما مشكلة وعالج دراسة -
 .التربوية والتقنيات الوسائل استخدام حسن-
 .التقويم أساليب في التنوع-
 بالمتعلم المعلم عالقة مالحظة-
 .المتعلمين لدى التعلم تائجن على التعرف-

 .المعلم أداء أسلوب مالحظة -
 .)المالحظات االيجابيات( الزيارة تسجيل-
 المعلم مناقشة-
 .الضعفنقاط و  القوة نقاط يتضمن التقرير وضع-
  . بشأنها الرأي لتبادل، المشتركة المشكالت ذوي للمعلمين اجتماع عقد-
  : الزيارات تبادل .٢
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 على لالطالع،  ذاته الدراسي المنهج بتدريس يقومون الذين وخاصة القسم داخل المعلمين بين تكون
 لتدعيمها اإليجابيات مناقشة الزيارة بعد تتم أن على ، اء األد في يتبعونها التي الطرق واألساليب

 احيةن ومن ، المعلمين بين المتكاملة الخبرة يحقق مما بالمودة يتسم تربوي جو لتالفيها في والملحوظات
 والدروس وخبراتها تجاربها على لالطالع األخرى المؤسساتب المعلمين بين الزيارات المتبادلة تتم أخرى
  .خاصة أو حكومية المؤسسات كانت فيها سواء تعقد لتي ا الريادية

 : النموذجية الدروس .٣

 على أو  ،ؤسسةالم مستوى على النموذجية الدروس وحضور إعداد للمعلمالتنمية المهنية  وسائل من
الموجه /المعلم األول وٕاشراف ،اإلعداد في بالدقة تتميز ألنها، الخاصة التعليمية المنطقة مستوى مدارس

 في واإلبداع التدريس وطرائق ،األداء أسلوب في واالبتكار السلوكية صياغة األهداف وحسن الفنىعليها
 من االنتهاء بعد نقاشية حلقة عقد يتم كما ،التقويم بأسالي في والتنوع والوسائل التعليمية التربوية التقنيات
 داخل من والمعلمين،الموجه الفنى/والمعلم األول الفني التوجيه كل من بحضور النموذجي الدرس

  . األداء في االمتياز ومستوى ،المتكاملة الخبرة تحقيق في يسهم مما ،خارجها و المؤسسة 
 :العمل وورش ،النقاشية الحلقات- ٤

 للمشاركين الفرص تتيح حيث ، للمعلمين التنمية المهنية برامج في كبير بشكل النقاشية الحلقات تفيد
 واإلبداع لالبتكار الفرصة توفر كما منها المرجوة األهداف تحقيق إلى للوصول واألفكار لتبادل اآلراء

 . المشاركون يطرحها التي المتميزة طريق األسئلة عن
 التعليمية في العملية منها يستفاد تعليمية وأدوات مواد إنتاج إلى يؤدي عمال تمثل فهى العمل ورش أما
  . متعددة مهارات و معلومات بالورشة عملهم أثناء المشتركون يكتسب كما
 : واإلدارية الفنية االجتماعات .٥

 ما كل مناقشةل للمعلمين واإلدارية الفنية االجتماعات يكثف الذي هو الموجه الفنى المبدع/المعلم األول
بالحلول  للخروج الميدانية المشكالت بعضمواجهة في تربوًيا جًوا لخلق يمكن كما بالعملية التربوية يتعلق

 من مستقبلية كوادر إلعداد وٕادارية فنية اجتماعات إدارة  على تدريب المعلمين يمكن كما لها الناجحة
  .األقسام رؤساء

 : التدريبية الدورات .٦

 واإلبداع تنوعه أو األداء أسلوب تطور في تسهم ألنها للمعلمين المهنية الكفاءة التدريبية الدورات ترفع
 من واالستفادة ، الحاسوب جهاز خالل من التدريس أو التعليمية والوسائل التقنيات في استخدام

،  لمعلومةا توصيل وفن، التدريس وطرائق أساليب في تعقد التي الدورات وأيًضا ، تكنولوجيا المعلومات
 أو التعليمية المنطقة مستوى على المؤسسات بين أو الفني التوجيه قبل من تعقد الدورات التي من وغيرها
  . المختلفة التخصصات في المتكاملة الخبرة لتحقيق الواحدة في المؤسسة  العلمية األقسام بين
 : الذاتية التنمية .٧
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 بالمكتبة واالستعانة بالقراءة نفسه لتطوير المعلم من وحرص يداخل بدافعالتنمية المهنية الذاتية   حققتوت
 لتنمية الحديثة التربوية النظريات أحدث على اإلطالع على والحرص ، لإلنماء المهني أساسي كمرجع
  . المعلم لدى الشخصي الجانب

 : اإلنترنت .٨

كل  يقوم أن يمكن كما ، باإلنترنت والتعليمية التربوية بالعملية الخاصة المواقع على يطلع الناجح المعلم
 من إنجازه تم ما بوضع المؤسسة  أقسام من قسم كل فيه يشترك اإلنترنت على موقع بإعداد مدرس
 جميع على الفائدة فتعم األخرى المؤسسات عليه لتطلع ؛ التعليمية العملية في تفيد أو معلومات أعمال

  . المعلمين
  : المصغر التدريس أسلوب .٩

خمس  عن قليال منها كل مدة ،صغيرة تدريبية مواقف الى التعليمي الموقف تقسيم أساس على ويقوم
 التعليمية العملية لتسجيل الفيديو كاميرات استخدام مع المتعلمين يمثلون للمدرس زمالء بوجود دقائق
 خطاءهأ الصغير التعليمي الموقف هذا بتدريس يقوم الذي المعلم ليعرف ذلك بعد يمكن عرضها حتى
 : مثل متعددة مصادر من للمعلومات بإثراء يقوم أنه األسلوب هذا مميزات أهم ومن. سلوكه من ويعدل
 ،الزمالء مع والمناقشة األخطاء فة ومعر األداء هذا تحليل ثم باألداء وهو يقوم لنفسه المعلم مشاهدة
 كما المطلوب اإلتقان مستوى ىإل نصل أن ويمكن حقيقية بصورة مهارات التدريس على التدريب فيه ويتم
  .التدريب على الموجه المشرف ووقت المعلم وقت يوفر أنه
 :  المحاضرة-١٠

 األفكار من مجموعة المحاضربتقديم فيها يقوم ، والمعلمين المشرف الموجه بين اتصال عملية
  . تقديمها قبل وتنظيمها إعدادها يتم والمعلومات،

 :الندوة-١١

 الحلول وٕايجاد ، تربوية مشكلة دراسة في لإلسهام الخبرة أصحاب تربويينال من مجموعة اجتماع
  . فيها المشاركين قبل من الموضوع حول اآلراء وٕابداء للمناقشة الفرصة تعطى وفيها المناسبة لها

 : الفعال التدريس. ١٢

 التدريسعلى   يعتمد للمتعلمين ومؤثرة غنية خبرات لتقديم المناسبة الظروف توفير في المعلم نجاح
 والبعد ، التدريس طرائق في والتنويع ، التعليمية للعملية محوًرا المتعلم جعل : منها على أسس الفعال
 طريق عن والتشويق واإلثارة للمتعلمين، المختلفة المهارات ية تنم على والتلقين واالعتماد اإللقاء عن

 في المحددة األهداف تحقيق بمدى التدريسية ةالعملي كفاءة وتقاس لعملية التدريس، المساندة الوسائل
  . التدريس موقف

  
  :التنمية املهنيةبرامج تقويم : سادساً 
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هـــى الـــدور الجـــوهرى الـــذى تلعبـــه فـــى تحســـين تعلـــم  للمعلمـــينإن القيمـــة الكليـــة للتنميـــة المهنيـــة         
لمهنيـة علـى أداءهـم الـوظيفى، ين أن ينتبهـوا لنتـائج التنميـة االمعلمـويعنى ذلك أنـه يجـب علـى . المتعلمين

ويجـــب أن تكـــون جميـــع أنشـــطة التنميـــة المهنيـــة مصـــحوبة . المتعلمـــينوفاعليـــة المؤسســـة، ونجـــاح جميـــع 
  . بخطة تقييم مصممة جيدا لتحديد فاعليتها

  
  : أهداف تقويم برامج التنمية املهنية

 يعتبر التقويم جزءا حيويا من جهود تخطيط التنمية المهنية وتنفيذها.  
  يتم تقديم خطط متعددة األوجه لتقييم التنمية المهنية أثناء عملية التخطيط وهى تتزامن مع موضوع

 .البرنامج

  يتم عمل التقويم أثناء برنامج التنمية المهنية لتعديل وتحسين جودة البرنامج وصلته بالموضوع ويتم
 .التعديل لضمان أفضل النتائج

 المؤسسـة ين، و المعلمـالمهنيـة لتحديـد فاعليتـة علـى ممارسـات  يتم عمل التقويم بعد برنامج التنمية ،
 .المتعلمينوتحسين تعلم 

  ين أنفســهم، بمــا فيهــا المعلمــأحــد األجــزاء األصــلية فــى عمليــة التقــويم هــو أثــر التنميــة المهنيــة علــى
 .طبيعة ذلك النمو والتغيرات الحادثة فى حياتهم ، وأدوارهم، ومسئولياتهم المهنية

 وأخيرا المؤسسة ين بل أنه يشمل تأثيره على المعلمتقييم التنمية المهنية على تأثيره على  ال يقتصر ،
 .المتعلمينعلى نتائج 

 يوجه التقويم جهود التنمية المهنية الالحقة. 

 تقدم نتائج التقويم فى شكل سهل ومفهوم وتتاح لجميع األطراف المعنية. 

  
 

 :انواع التقييم

برنــامج التنميــة  فــىل التقيــيم التكــوينى أثنــاء الفتــرات الفاصــلة ويــتم عمــ. تقيــيم تكــوينى  -
مما يمكن مسئولى التنمية المهنيـة مـن  ،وتعليقات ،ويطلب من المشاركين تقديم تغذية مرتدة ،المهنية

ويسـاعد  ،وتكـوين حكـم دقيـق لتحسـين جـودة البرنـامج ،عمل تعديالت فى منتصـف البرنـامج التـدريبى
ضمان أن كل برنامج تنمية مهنية يوفى احتياجـات المشـتركين وتوقعـاتهم، وأنـه  التقييم التكوينى على

  .خبرة مفيدة ويمكن ترجمته لعمل فى الفصول

ويتم جمعـه علـى  ،ويتم عمل التقييم االجمالى فى نهاية البرنامج ، تقييم اجمالى نهائى -
 .المتعلمينية، ونتائج ين، والتغيير فى المؤسسات التعليمالمعلموهى ممارسات  ،ثالث مستويات

 

 :مستويات التقييم االجمالى
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ـــيم اإلجمـــالىالمســـتوى األول، ا -١ ين كنتيجـــة المعلمـــ لـــدىهـــو تقيـــيم التغييـــرات التـــى تحـــدث  ،لتقي
ويطلـــب مـــن المشـــاركين وصـــف للتغييـــرات فـــى طريقـــة . للمشـــاركة فـــى برنـــامج التنميـــة المهنيـــة

مـا يصـفون نمـوهم المهنـي الخـاص ويقيمـون ك. تفكيرهم، وما يعتقدونه، وما يعملونه فـى الفصـول
ويمكـن أن تحـدد مثـل تلـك التغييـرات . البرنامج فيمـا يتعلـق بتحقيقـه ألهـدافهم الشخصـية والمهنيـة

االستبيانات ، والمالحظات، والمقابالت، وأدوات التقيـيم الـذاتى، وتحليـل التسـجيالت : عن طريق
  ). مثل المحاضر الرسمية إلجتماعات هيئة التدريس(

وهـذا . المؤسسـة التعليميـةهـو تقيـيم الطـرق التـى تغيـرت بهـا  ،المستوى الثـانى للتقيـيم اإلجمـالى -٢
 المتعلمـينالتقييم حيوى ألن األبحاث توضح أن مناخ المؤسسة وثقافتها يؤثران بشدة على نتـائج 

  . إذا قدمت ثقافة المؤسسات دعما متزايدا لهذه الجهود
باللقاءات، واالستبيانات، والمالحظات، وتحليل الوثائق  المؤسسة ويمكن أن يتم تحديد التغيير فى 

اعــــات  ويمكــــن للمقيمــــين لكــــي يقومــــوا هــــذا ، والمحاضــــر الرســــمية لإلجتم)مثــــل الميزانيــــات، والسياســــات(
ين، وتغييــرات المعلمــو  دارة لتغييــر، أن يبحثــوا عــن التعــاون المتزايــد، وعالقــة أفضــل بــين اإلالمســتوى مــن ا
  .المؤسسة فة عامة فى ثقا

حيــث إن ، المتعلمــينأثــر عمليــة التنميــة المهنيــة علــى تعلــم  ،المســتوى الثالــث للتقيــيم اإلجمــالى -٣
، فيجــب أن يراعــى المتعلمــينيقصــد بهــا التــأثير علــى تحصــيل  المؤسســاتأغلــب جهــود تحســين 

دة حـول نتـائج وتقدم إجراءات التغذية المرتـ ،التقييم بأكمله فاعلية التنمية المهنية فى ذلك المجال
ون المعلمـومـن المتوقـع جـدا أن يتقـدم  ،المتعلمـينين دليال على فاعلية جهودهم على تعلم المعلم

 المتعلمينوال يجب أن تكون درجات  ،المتعلمينبممارسات جديدة إذا شاهدوا نتائج إيجابية على 
ختبــارات التحصــيل فــيمكن اســتخدام ا. يــاس الوحيــد علــى الفاعليــةالمق هــىفــى االختبــارات المقننــة 

ومـن .  ، والدرجات فى تقييم أثر التنميـة المهنيـةالمتعلمينون، وحقائب أوراق المعلمالتى يعقدها 
، ففــى تلــك الحالــة ) المتعلمــينتقليــل عنــف : مثــل ( علمــى مكــن أن يكــون للتنميــة المهنيــة أثــرالم

، المتعلمــينر مثــل معــدالت حضــو (يجــب أن تشــمل مؤشــرات الفاعليــة اشــكال تقيــيم موثــوق بهــا 
  ).ةمدرسوالتغييرات الحادثة فى كم التخريب المتعمد لل

ين وبـدورهم يـؤثرون فـى المعلمورغم أن برامج التنمية المهنية قد صممت لتؤثر فى المشاركين من 
وهــم اإلداريــين ، والمستشــارين، ... ، فهــى تــؤثر بــنفس الطريقــة علــى األطــراف المعنيــة األخــرى المتعلمــين

وحتـى يكـون التقيـيم شـامال، يجـب أن يـتم إسـتنتاجه مـن هـذه المصـادر . أى هيئة تعلـيم أخـرىوالمديرين، و 
ويجب أن يتم توظيف مدخال متعـدد األوجـه بإسـتخدام نمـاذج مختلفـة . وكذلك من المشاركين فى البرنامج
) اسيقودهـا القيـ( كميـةويجب أن تشمل هذه العملية كـل مـن بيانـات . من المعلومات من مصادر متنوعة

ويجــب أن تشــمل هــذه المعلومــات . لتقــديم معلومــات ذات قيمــة) علــى أســاس قصصــى(نوعيــة ال البيانــاتو 
  .المتعلمينعلى بيانات حول نتائج المشاركين، ونتائج المؤسسات، ونتائج 
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ويجب أن تقـدم نتـائج التقيـيم فـى شـكل يمكـن أن يفهمـه جميـع أصـحاب المنفعـة فـى عمليـة التنميـة 
 المؤسســة عــرض النتــائج الواضــح علــى ضــمان إســتخدام النتــائج لتوجيــه جهــود تحســين  المهنيــة، ويســاعد

  .وأنشطة التنمية المهنية الالحقة
ين علــى فرصــة لتنفيــذ األفكــار التــى المعلمــويكــون تقيــيم المتابعــة الــذى يــتم اســتكماله بعــد حصــول 

ريس، والتغييــرات الحادثــة فــى جمعوهــا مــن األنشــطة ، مفيــدا فــى تقــويم التغيــرات الحادثــة فــى ممارســة التــد
ولتعزيز التغيرات التـى . المتعلمينوتحسين تعلم  ) التعاون وحل المشكالت المتزايدة :مثل(الثقافة المهنية 

  .كجزء من عملية التقييم برامج متابعة وأنشطة دعم، يمكن تنظيم المؤسساتون و المعلميحدثها 
  

مع  المؤسسة يم القوية التى يمكن أن تجريها هيئة التدريس بوالبحوث اإلجرائية هى أحد أمثلة عملية التقي
  :الحصول على مساعدة خارجية ضئيلة وتمر دورة البحث اإلجرائى بخمس مراحل هى 

  اختيار أحد المجاالت أو المشاكل ذات اإلهتمام الجماعى ) ١( 
  تجميع البيانات ) ٢(
  تنظيم البيانات ) ٣(
  تحليل البيانات وتفسيرها ) ٤(
  .ثم تجمع البيانات ثانية لتحديد فاعلية هذه الجهود ،البدء فى العمل على أساس هذه المعلومات) ٥(
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  إعداد ملف اإلجناز املهىن

وتشمل كل مرحلة منها أنشطة وعمليات  ،تمر عملية إعداد ملف اإلنجاز بعمليات أساسية ورئيسة   
  :ضيح هذه المراحل كما يليويمكن تو   ،وٕاتقانها ،اإللمام بها المعلميجب على 

  عمليات أساسية:  المرحلة األولى) ١(
منها نوع  ،اتخاذ القرار بشأن عمليات كثيرة يتم ومن خاللها ، مدرستمثل هذه المرحلة نقطة البدء لل

وتشمل هذه المرحلة العمليات  ،وكيفية جمع الوثائق والبيانات ،والمعايير المستخدمة فيه ،وأهدافه ،الملف
  :يةالتال

  :تحديد  أهداف الملف -
من خالل التعرف  ،تحديد نوع الملف فى البدء المعلموعلى  ،تختلف أهداف الملف باختالف نوعه    

 ،ثم بعد ذلك صياغة وتحديد األهداف من استخدام بصورة جيدة -كما تم ذكرها فيما سبق -على أنواعه
الملف؟ أن اإلجابة عن هذا السؤال توفر لك  لماذا يجب أن استخدم هذا: ويمكنك أن تسأل نفسك سؤاالً 

  .لتحديد األهداف بصورة صحيحة ،المعلومات الكافية
  دراسة معايير األداء -

التى يجب أن  ،من قبل الهيئة القومية للجودة المعدة بتحديد معايير األداء المعلمفى هذا النشاط يقوم    
  .يعمل فى ضوئها

  إعداد الوثائق  -
والتي تفي  ،مهمة صعبة وتتمثل فى انتقاء هذه الوثائق المعلمدد الوثائق يقع على عاتق انطالقا من تع  

ويمكن تحديد مجموعة من الوثائق  ، ءواالرتباط عند االنتقا ،والجدة ،ويفضل عنصر الحداثة ،بالغرض
  :تضمينها فى الملف كما يلي للمعلميمكن 

  تخطيط واضح تم التخطيط لها فى ضوء نموذج ،وحدة دراسيةتلخيص.  
 داخل  متعلمينبحث قمت بإنجازه حول مشكلة ميدانية  ظهرت من خالل تعاملك مع ال

 .حجرة الدراسة

 رحالت تعليمية ،تتمثل فى قراءة بحوث ودراسات ،أنشطة موثقة حول مادة تخصصك، 
 .زيارات ميدانية لمدارس أخرى

 وما كنت  ،ة به من خاللهاوما تم االستفاد ،الدورات التدريبية الحديثة موضحا أهدافها
 .تود االستفادة

  الدورات التدريبية التى يمكن القيام بها داخل وحدات التدريب للمشاركة مع زمالئك فى
 .النهوض بتدريس المادة

 آراء رؤساء العمل فيك وتشمل استمارات تقويم وخطابات موثقة. 
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 كآراء زمالء التخصص في. 

 سيالخطة الدراسة للمادة فى العام الدرا. 

 بعض مصادر التعلم التى توضح اإللمام المعرفي لمادة التخصص. 

  المتعلميناستمارات تقييم. 

 ويمكن االستشهاد بأمثلة ،ورقة عمل توضح كيفية التخطيط. 

 أثناء التخطيط متعلميننموذج يوضح كيفية مراعاة احتياجات ال. 

 نموذج يوضح كيفية مراعاة الفروق الفردية. 

  ستراتيجيات التدريسية التى تفضل استخدامها داخل حجرة الدراسةد الطرائق وااليحدت. 

  الفصل إدارة وضح أسلوبك فى. 

 وأنشطتهم فى حصص مختلفة متعلميناسرد عينات من أعمال ال. 

 على المشاركة فى العمل والمناقشة والتفكير  متعلمينيع الجوضح استراتيجيتك فى تش
 .داخل الفصل

 مشكلة صفية واجهتك داخل الصف وضح خطوات اتخاذ قرار بشأن. 

   المتعلميننماذج ألدوات تقييم أداء. 

 ضعاف التحصيل متعلمينخطة عالج ال. 

 خطة التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة. 

 ومدى انضباطهم متعلمينالسجالت المرتبطة بال. 

 صور من ملصقات الحوائط. 

 متعلمينصور لمناقشات ال. 

 خدمةصور للوسائل التكنولوجية المست. 

  المؤسسة األنشطة المختلفة للتنمية المهنية داخل وخارج. 

  المؤسسة أنشطة  التطوير داخل. 

 األنشطة المرتبطة بالمشاركة المجتمعية. 

 الجوائز وشهادات التقدير. 

  وخارجها المؤسسة الخطابات الرسمية المرتبطة بالعمل والتدريب واألنشطة داخل. 

 سيرة ذاتية حديثة. 

  تعزيز الوثائق: الثانية المرحلة) ٢(
ولذلك فعليه التركيز على  ،هم فى تقييمه ذاتياً فى إعداد الوثائق التى تس المعلموفي هذه المرحلة يبدأ    

  :مايلي من عمليات
  ربط المعايير بتوثيق ملف اإلنجاز -
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ولذلك فعلى  ،علمالمفى المرحلة األولى تم تحديد مجموعة من معايير األداء التى تسهم فى تقييم أداء    
  :فعلى سبيل المثال ،اختيار الوثائق الدالة والمرتبطة بهذه المعايير المعلم

 إلي وثائق عديدة دالة على هذا  المعلميحتاج : معيار اإللمام بالمادة والتمكن المعرفي
شهادات حضور دورات و  ،كتابة بحوث وتقاريرو  ،شهادات التقدير: المعيار منها

  .لتخصصتدريبية فى مادة ا
 أو  ،إلى تقديم نموذج خطة على مستوى الوحدة الدراسية المعلميحتاج  :معيار التخطيط

 .متعلميننماذج لتقويم الو  ،نموذج لخطة درس

  طرائق إشغال  ،متعلمينفى تنظيم جلوس ال المعلمأسلوب : الصف إدارة معيار
  .وغيرها...،نماذج لدراسة الحالة المشاغبةو   ،متعلمينال

  الوثائقتدعيم  -
  :تدعيم الوثائق التى تم االستعانة بها من خالل مايلي المعلمعلى 

 عمل مقدمة توضح الهدف من الوثيقة المطروحة.  
 موجزة ةتفسير وشرح الوثائق بطريق. 

  عرض الوثائق -
تعتبر عملية عرض الملف من العمليات الصعبة والتي تستهدف االستفادة بالوثائق التى تم جمعها   

  :ولذلك يجب مراعاة النقاط التالية ،ذاتياً  لمعلمالتقييم 
 تقرير  :الجزء الرئيس ويشملو  ،السيرة الذاتيةو  ،مقدمةال: مراعاة مكونات الملف وتشمل

المالحق وقد تشمل  ،الوثائق ،والبحوث وغيرها ،األنشطة وقد تشمل التدريبات ،وافياً 
  .صور فوتوغرافية وغيرها

 بشكل واضح مع الترابط الداخلي بين أجزاء الملفيجب أن يأتي كل جزء  ،التنظيم. 

 تنوع الوثائق ما بين كمية  ونوعية مع ضرورة التركيز على ترتيبها وتنظيمها. 

  تحويل خبرته السابقة فى العمل الميداني بالتدريس إلي ملف  للمعلمفى النهاية يمكن
 .إنجاز

  المعلم استخدام ملف اإلنجاز: المرحلة الثالثة)  ٣(
وتشمل عملية التقييم التركيز على النقاط قرارًا بتقديم ملفه بهدف التقويم  المعلمهذه المرحلة يتخذ  فى  

  :التالية
 وما مدى وضوح  ،ما مدى إسهام المقدمة فى توضيح أهداف الملف ونوعه ومحتويات

  اللغة بها وٕايجازها بما ال يخل بالمعنى؟
  ؟المعلمما مدى شمولية الملف الداء وخبرة 

  هل الوثائق المقدمة كافية ومتنوعة وما مدى مصداقيتها؟ 

 هل تم وضع محتويات الملف بشكل متسلسل ومنطقي؟ 
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 هل يمكن الحصول على الوثائق المقدمة بسهولة؟ 

  ؟المعلمهل تقدم الوثائق األدلة المادية التى تشهد بكفاءة 

 هل الوثائق مصحوبة بمقدمات وشروح وتأمالت؟ 

 ساق بين محتويات الملف؟ما مدى التوازن واالت 

 عنها دون اإلخالل  ءهل يوجد أشياء أو أجزاء من بين محتويات الملف يمكن االستغنا
 بالملف ؟

  ؟ أم يجب أداء المعلمهل يمكن اتخاذ القرار بشأن تقديم الملف بشكله الحالي لتقويم
  االنتظار الستكمال نقاط معينة؟
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  المراجع
 .برنامج اللغة اإلنجليزية المتكامل). م٢٠٠٠( دارة  التدريب للمديرين والمدربيندليل إ - ١

 .والخاص بكادر المعلمين والئحته التنفيذية .)م ٢٠٠٧لسنة  ١٥٥( القانون رقم  - ٢

والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد   ).م٢٠٠٦لسنة  ٨٢( القانون رقم -٣
 .والئحته التنفيذية

 .والخاص بإنشاء وحدات التدريب والتقويم .)م ١٨/٤/٢٠٠١بتاريخ ٩٠(القرار الوزاري رقم  -٤

مجدى عبد الوهاب قاسم، صالح عالم، هشام حبيبب الحسينى، هشام فتحى جاد الرب  -٥
: القاهرة. جودة التعليم فى ضوء القيمة المضافة. )٢٠١٠(

 .الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وثيقة معايير ضمان الجودة واالعتماد  .)م٢٠٠٨( لضمان جودة التعليم واالعتمادالهيئة القومية  -٦
 .لمؤسسات التعليم قبل الجامعى

دليل االعتماد، الجزء األول، اجراءات االعتماد والتقييم الذاتى لمؤسسات  .)م٢٠٠٩(ــــــــــــــــــــــــ  -٧
 .التعليم قبل الجامعى

دليل االعتماد، الجزء الثانى، ادوات جمع البيانات لدراسة التقييم الذاتى  .)م٢٠٠٩(ـــــــــــــــــــــــــ  -٨
 ..لمؤسسات التعليم قبل الجامعى

 ..التعليم قبل الجامعى لمعلموثيقة المستويات المعيارية  .)م٢٠٠٨(ـــــــــــــــــــــــــ  -٩

 ..الدراسية لمؤسسات التعليم قبل الجامعىوثيقة معايير المنهج للمواد  .)م٢٠٠٨(ـــــــــــــــــــــــــ  -١٠

 ..نماذج استرشادية لخرائط المنهج لمؤسسات التعليم قبل الجامعى .)م٢٠٠٩(ـــــــــــــــــــــــ  -١١

، لمؤسسات )غير منشورة(المادة التدريبية للتقويم الذاتى وخطط التحسين  .)م٢٠٠٩(ـــــــــــــــــــــــ   -١٢
 ..التعليم قبل الجامعى

، لمؤسسات )غير منشورة( قيبة التدريبية لمنظومة تطوير اداء المعلمينالح.)م٢٠٠٩(ـــــــــــــــــــــ ـ -١٣
 .التعليم قبل الجامعى

، لمؤسسات التعليم قبل )غير منشورة( قيبة التدريبية لضبط الجودة الداخليةالح).م٢٠١٠(ــــــــــــــــــــــ  -١٤
 .الجامعى
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  )١(ملحق 
   لمعلماملهىن ل  جنازإلا ملف

  
    :المعلمسم ا

        
    :التخصـــص

        
        

        :المؤسسةسـم ا
        

    :التعليمية دارة اإل    :المديرية التعليمية
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    مرفقات املكون الثانى
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  :للمعلم البيانات األساسية
  

  
    دبلوم تربوي        بكالوريوس     تأهيل تربوى       مؤهل دراسىأعلى 

              

    أخـــرى         دكتــوراه      ماجستــير   
              

  بالعملمدة الخبرة 
  فى هذه الوظيفـة

 ٣أقل من     
سنوات          

    ثرسنوات فأك ٥  سنوات    ٥–٣من  

              

    سنوات فأكثر ٥    سنوات    ٥ – ٣من   سنوات     ٣أقل من    الحاليةالمؤسسة عدد سنوات العمل ب
              

        ابتدائي            رياض أطفال   :المرحلة التعليمية
        ثانوى            إعدادي         

 :التبعيـة

    خاص بمصرفات    رسمي لغات       رسمي          :ام تعليـم عـ
              

            خاص لغات    
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  )أھداف الملف ونوعه ومحتوياتتوضح (: مقدمة
  
  

  تقويم نواتج التعلم املستهدفة: املكون األول
 )وفقا لتخصص المعلم والصفوف التى يقوم بالتدريس لها(خرائط نواتج التعلم المستهدفة  -١

  )لصفوف التى يقوم بالتدريس لهاوفقا ل( المتعلمين تحليل نتائج - ٢
 

  ١نواتج التعلم املستهدفة  للتخصص فى املواد الدراسيةائط خر-١
  

 :.............................................٢المادة 
  :.................................................................الصف الدراسى 

  ........................................................................: ..المعيار

نواتج التعلم 
  المستھدفة

محتوى 
المنھج 
  الحالى

أساليب التعليم  توقيت التنفيذ
  والتعلم

األنشطة 
التعليمية 
  المستخدمة

/ أساليب التقويم
األنشطة 
  التقويمية

            
            
            
            

  

                                                 
وثائق ب تلتزم المؤسسة التعليمية بأھداف المناھج الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، كما يمكنھا االسترشاد  ١

  .الھيئة القومية لضمان جودة التعليم  التى أعدتھا معايير المناھج والمتعلم ومواصفات الخريج 

وقد قامت الھيئة . اصة بمادة تخصصه ولكل صف دراسىباستخدام خريطة نواتج التعلم الخ معلميجب أن يلتزم كل  ٢
  .القومية لضمان جودة التعليم باعداد نماذج استرشادية لخريطة المنھج



 ٨٧ 

 

  ئج املتعلمنيحتليل نتا - ٢

 

 تحديد الفجوة بين المستهدف والمحقق من نواتج التعلم  - أ

  )على نواتج التعلم المستھدفة وطرق التقويم المستخدمة هتحليل النتائج يجب أن يتم بناء(

على مستوى الفصل أو الفصول التى يقوم ( نقاط القوة الىت أظهرها حتليل نتائج املتعلمني 

  ):بالتدريس لھا المعلم

 .........................ادة الم

نسبة المتعلمين المحققين لنواتج التعلم المستھدفة   الصف  المؤشرات
  )المھارية –الوجدانية  –المعرفية (

  األدلة والشواھد

        

        

        

        

  
على مستوى الفصل أو الفصول التى يقوم (نقاط الضعف الىت أظهرها حتليل نتائج املتعلمني 

 :)ھا المعلمبالتدريس ل
   ..............................المادة

نسبة المتعلمين المحققين لنواتج التعلم المستھدفة   الصف  المؤشرات
  )المھارية –الوجدانية  –المعرفية (

  األدلة والشواھد

      

        

        

        

        



 ٨٨ 

 نم الذى حققه المتعلموالتقد   -  ب
على مستوى الفصل أو ( نتائج التقويم السابقة فى العامن مقارنة بمدى التقدم الذى حققه المتعلمو

  )الفصول التى يقوم بالتدريس لھا المعلم
   الدراسى الحالى(       /         ) 

  ..............................المادة

  )المؤشرات(نواتج التعلم 
  

نتائج 
التقويم 
 األخير
يكتب 

 التاريخ 

  النتائج السابقة
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم

                
                
                
                

  
على مستوى الفصل أو الفصول ( ن مقارنة بالفصول الدراسية السابقةمدى التقدم الذى حققه المتعلمو
  )التى يقوم بالتدريس لھا المعلم

  ..............................المادة

  )المؤشرات(نواتج التعلم 
(  العام الدراسى الحالى 

(     / 
 العام الدراسى السابق

(   /     ) 
  العام الدراسى

  قبل السابق 
 (     /    ) 

الفصل   
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 
  الثانى

الفصل 
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 
  الثانى

الفصل 
الدراسى 
  األول

ل الفص
الدراسى 
  الثانى

              
              
 

على مستوى الفصل (مدى التقدم فى خصائص املتعلمني، ومشاركتهم فى برامج التدخل 
  )أو الفصول التى يقوم بالتدريس لھا المعلم

    

  )وفقا لنتائج تقويم نواتج التعلم المستهدفة( عناصر مدى التقدم  
    نتائج  المتعلمين

  
  

عالج (تدخل المشاركة فى برامج ال
منخفضى  - صعوبات التعلم

رعايةالمتفوقين  –التحصيل 
  ...).دراسيا

  
  
  
  

  



 ٨٩ 

  املعلماجنازات : املكون الثانى
تصميم األنشطة التعليمية  -تحديد االحتياجات التعليمية للمتعلمين يوضح ( التخطيط  -١

 ).المالئمة

  .متعلمينتحديد االحتياجات التعليمية لل ١- ١
  
  
  طة التعليمية المناسبةتصميم األنش  ٢- ١
  
  

استخدام استراتيجيات تعليمية استجابة يوضح (استراتيجيات التعليم والتعلم وٕادارة  الفصل- ٢
إدارة  وقت التعلم بكفاءة والحد من الوقت  -تيسير خبرات التعلم الفعال  -لحاجات المتعلمين 

 )الفاقد

  
  .علمينمتاستخدام استراتيجيات تعليمية استجابة لحاجات ال ١- ٢
  
  
  تيسير خبرات التعلم الفعال  ٢- ٢
  
  
  
  وقت التعلم بكفاءة  إدارة  ٣- ٢
  
  

التمكن من طرق  -. التمكن من بنية المادة التعليمية وفهم طبيعتهايوضح : (المادة العلمية- ٣
 ).البحث في المادة العلمية

  .التمكن من بنية المادة التعليمية وفهم طبيعتها ١- ٣
  
  
  ق البحث في المادة العلميةالتمكن من طر  ٢- ٣
  
  



 ٩٠ 

 )تقويم المتعلمين -التقويم الذاتي الداءه : (التقويم- ٤

  اء المعلمالتقويم الذاتي الد ١- ٤
  
  
  متعلمينتقويم ال ٢- ٤
  
  

  )التنمية المهنيةيوضح برامج ( :مهنية المعلم - ٥
  التنمية المهنية ١- ٥
  
  

  :)تضع فى اخر الملف( املرفقات

  مرفقات املكون األول -١
 اذج لالختبارات ومواصفات الورقة االمتحانية ونماذج التصحيحنم -

 نماذج لألنشطة والمشروعات -

  اية طرق تقويم اخرى استخدمها المعلم -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩١ 

  مرفقات املكون الثانى -٢
 :امثلة مرفقات المكون الثانى-

 تلخيص وحدة دراسية تم التخطيط لها فى ضوء نموذج تخطيط واضح.  
 ول مشكلة ميدانية  ظهرت من خالل تعاملك مع المتعلمين داخل بحث قمت بإنجازه ح

 .حجرة الدراسة

  ،أنشطة موثقة حول مادة تخصصك تتمثل فى قراءة بحوث ودراسات، ورحالت تعليمية
 .وزيارات ميدانية لمدارس أخرى

  الدورات التدريبية الحديثة موضحا أهدافها وما تم االستفادة به من خاللها وما كنت تود
 .ستفادة منهااال

  الدورات التدريبية التى يمكن القيام بها داخل وحدات التدريب للمشاركة مع زمالئك فى
 .النهوض بتدريس المادة

 آراء رؤساء العمل فيك وتشمل استمارات تقويم، وخطابات موثقة. 

 الخطة الدراسة للمادة فى العام الدراسي. 

 مادة التخصصبعض مصادر التعلم التى توضح اإللمام المعرفي ل. 

 نموذج يوضح كيفية مراعاة احتياجات المتعلمين أثناء التخطيط. 

 نموذج يوضح كيفية مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. 

 الطرائق واالستراتيجيات التدريسية التى تفضل استخدامها داخل حجرة الدراسة. 

 عينات من أعمال المتعلمين وأنشطتهم فى حصص مختلفة. 

 يجيتك فى تشجيع المتعلمين على المشاركة فى العمل والمناقشة والتفكير وضح استرات
 .داخل الفصل

 صور من ملصقات الحوائط. 

 صور لمناقشات المتعلمين. 

 صور للوسائل التكنولوجية المستخدمة. 

 األنشطة المختلفة للتنمية المهنية داخل وخارج المؤسسة التعليمية.، 

 ليميةأنشطة  التطوير داخل المؤسسة التع. 

 األنشطة المرتبطة بالمشاركة المجتمعية. 

 الجوائز وشهادات التقدير. 

  الخطابات الرسمية المرتبطة بالعمل والتدريب واألنشطة داخل المؤسسة التعليمية
 .وخارجها

 سيرة ذاتية حديثة.  
  



 ٩٢ 

  )٢(ملحق 

  التعلمنواتج  تقويماملؤسسة لملف  
  )وحدة التدريب واجلودة –املواد  رفومش(

  
  :)بدون اختصارات(سم المؤسسة ا
  

  :)بالتفصيل( البريديالعنوان 
  

  :(E Mail) يالبريد اإللكترون

   :الموقع اإللكتروني للمؤسسة
  

  ):يكتب كود المحافظة(التليفونرقم 

  ):يكتب كود المحافظة( رقم الفاكس
  

  :التعليمية  دارة اإل
  
  

  :المديرية التعليمية
  
  
  

        ابتدائي            رياض أطفال   :المرحلة التعليمية
        ثانوى           إعدادي         

 :التبعيـة

      رسمي لغات  يرسمــ  :تعليـم عـام 
 

     
 

   خاص لغات  بمصرفات خاص 
 

     
 

  
       

   بنـات  بنـون  مشتركة :المؤسسةنوع 

 

  فترتين  فترة ممتدة  كامل يوم :اليوم الدراسي



 ٩٣ 

  فهرس احملتويات
  

رقم   املوضوع
  الصفحة

    
    البيانات واالحصاءات االساسية للمؤسسة

    تشكيل فريق إدارة  منظومة قياس وتقويم نواتج التعلم
    المواد الدراسية لجميعخرائط نواتج التعلم المستهدفة للتخصص 

    تحليل نتائج المتعلمين
مجاالت القدرة  –مجاالت الفاعلية (المؤثرة فى أداء المتعلمين  تحليل العوامل

  )المؤسسية
  

    تحديد أولويات تحسين أداء المتعلمين
    الخطة اإلجرائية لتحسين نواتج التعلم

    المرفقات
  
  



 ٩٤ 

   االحصاءات االساسية -١
  توزيع املتـــــــعلميــــــــــن

  سط كثافة الفصولمتو   عدد الفصول  إجمالي العدد إناث ذكور  الصف

          

          

          

          

          

          

          إجمالي العدد

  
 النسب املئوية لنجاح املتعلمني 

  
  
  

  المرحلة
  الصف  التعليمية

  السنة الدراسية الحالية
/  

  السنة الدراسية السابقة
/  

السنة الدراسية قبل 
  السابقة 

/  
  الفصل

  الدراسي األول 
الفصل الدراسي 

  يالثان
  الفصل

الدراسي  
  األول

  الفصل
الدراسي  

  الثاني

  الفصل
الدراسي  

  األول

  الفصل
الدراسي  

  الثاني

  .......              

.......              

.......              

......              

.......              

........              



 ٩٥ 

 :فأكثر% ٦٥النسب املئوية للمتعلمني احلاصلني على 

  :فأكثر يف املواد الدراسية األساسية% ٦٥النسب املئوية للمتعلمني احلاصلني على 

  

                                                 
 .فأكثر بالنسبة للعدد الكلي للمتعلمين المقيدين في االمتحان% ٦٥تحسب نسبة    

  الفصل الدراسي الثاني=  ٢الفصل الدراسي األول، وف=  ١ف.  

 

  المرحلة
  التعليمية

  لصفا

  السنة الدراسية الحالية
/  

  السنة الدراسية السابقة
/  

  السنة الدراسية قبل السابقة 
/  

  الفصل
  الدراسي األول 

الفصل الدراسي 
  الثاني

  الفصل
  الدراسي األول 

  الفصل
  الثانيالدراسي  

  الفصل
  الدراسي األول 

  الفصل
الدراسي  

  الثاني

  .......              

.......              

.......              

......              

.......              

........              

  الصف
اللغة األجنبية   اللغة العربية

مواد العلوم   العلوم  الرياضيات  األولى
  االجتماعية

  ٢ف  ١ف  ٢ف  ١ف  ٢ف  ١ف  ٢ف  ١ف  ٢ف  ١ف

.......                      

.......                      

.......                      

......                      

.......                      

........                      



 ٩٦ 

 

 تشكيل فريق قياس وتقويم نواتج التعلم -٢

 

 دوره فى الفريق  االسم العدد الفئة م
 رئيس الفريق   وكيل المؤسسةأو  مدير المؤسسة 

    الدراسية المواد مشرفوا 

     
     
     
    الجودة حدهمسئول و  

  اخصائى الحاسب االلى 
بو له خبرة فى استخدام الحاس مدرسأو  

   

  

  



 ٩٧ 

 

  ٣املواد الدراسية جلميعنواتج التعلم املستهدفة  للتخصص  خرائط -٣
 

 :.............................................٤المادة 
  .............................................:....................الصف الدراسى 

  : ..........................................................................المعيار

نواتج التعلم 
  المستھدفة

محتوى 
المنھج 
  الحالى

أساليب التعليم  توقيت التنفيذ
  والتعلم

األنشطة 
التعليمية 
  المستخدمة

/ أساليب التقويم
نشطة األ

  التقويمية
            
            
            
            

  
  
  

                                                 
وثائق ب ؤسسة التعليمية بأھداف المناھج الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، كما يمكنھا االسترشاد تلتزم الم ٣

  .التى أعدتاه الھيئة القومية لضمان جودة التعليم  معايير المناھج والمتعلم ومواصفات الخريج 

  .ه ولكل صف دراسىباستخدام خريطة نواتج التعلم الخاصة بمادة تخصص مدرسيجب أن يلتزم كل  ٤



 ٩٨ 

 

  حتليل نتائج املتعلمني -٤
  

    :مصادر البيانات ١- ٤
المسئول عن تقديم   مصادر البيانات  خصائص المتعلمين

  البيانات
طرق القياس 

  والتقويم
أعداد المتعلمين فى كل فصل 

  ).وفى كل صف دراسى(دراسى 
  
  

    

 اعداد المتعلمين فى كل تخصص
  ).المدارس الثانوية العامة، والفنية(

  
  

    

أعداد المتعلمين منخفضى 
التحصيل فى كل فصل دراسى 

  ).وفى كل صف دراسى(

  
  

    

أعداد المتعلمين المتفوقين دراسيًا 
وفى كل (فى كل فصل دراسى 

  ).صف دراسى

  
  

    

خرى ترى المؤسسة أتصنيفات 
أھميتھا فى عرض نتائج 

  .المتعلمين

  
  

    

    مشاركة المتعلمين فى برامج التدخلبيانات 
المسئول عن   مصادر البيانات  خصائص المتعلمين

  تقديم البيانات
طرق القياس 

  والتقويم
برامج ذوى صعوبات التعلم، 
وأعداد المتعلمين فى كل فصل 

  ).وفى كل صف دراسى(دراسى 

  
  

    

مجموعات التقوية لمنخفضى 
التحصيل، وأعداد المتعلمين فى 

وفى كل صف (راسى كل فصل د
  ).دراسى

  
  

    

برامج اثرائية لمرتفعى التحصيل، 
أعداد المتعلمين فى كل فصل 

  ).وفى كل صف دراسى(دراسى 

  
  

    



 ٩٩ 

برامج رعاية الموهوبين، أعداد 
المتعلمين فى كل فصل دراسى 

  ).وفى كل صف دراسى(

  
  

    

        .برامج أخرى
    البيانات الخاصة بأداء المتعلمين 

لم المستهدفة نواتج التع
  .....لمادة) المؤشرات(

  .......الصف

المسئول عن تقديم   مصادر البيانات
  البيانات

طرق القياس 
  والتقويم

    
  

    

    
  

    

    
  

    

    
  

    

  
 تحديد الفجوة بين المستهدف والمحقق من نواتج التعلم ٢-٤

  )يم المستخدمةتحليل النتائج يجب أن يتم بناء على نواتج التعلم المستھدفة وطرق التقو(
 

  :)صف الدراسىكل  على مستوى( نقاط القوة الىت أظهرها حتليل نتائج املتعلمني 

 .........................المادة 

نسبة المتعلمين المحققين لنواتج التعلم   الصف  المؤشرات
 –الوجدانية  –المعرفية (المستھدفة 

  )المھارية

  األدلة والشواھد

        

        

        

        

  
  :)صف الدراسىكل  على مستوى( نقاط الضعف الىت أظهرها حتليل نتائج املتعلمني 

   ..............................المادة



 ١٠٠ 

نسبة المتعلمين المحققين لنواتج التعلم   الصف  المؤشرات
 –الوجدانية  –المعرفية (المستھدفة 

  )المھارية

  األدلة والشواھد

      

        

        

        

        



 ١٠١ 

 نالذى حققه المتعلمو مالتقد  ٣-٤
على مستوى ( الحالى ن مقارنة بنتائج التقويم السابقة فى العاممدى التقدم الذى حققه المتعلمو

  :)صف الدراسىكل 
 (         /       )الدراسى الحالى  العام 

  ..............................المادة

  )المؤشرات(نواتج التعلم 
  

نتائج 
التقويم 
 األخير
يكتب 

 لتاريخ ا

  النتائج السابقة
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم

                
                
                
                

  
صف كل  على مستوى( ن مقارنة بالفصول الدراسية السابقةمدى التقدم الذى حققه المتعلمو

  :)الدراسى
  ..............................المادة

  )المؤشرات(نواتج التعلم 
(  العام الدراسى الحالى 

(     / 
العام الدراسى 

  السابق
(   /     ) 

  العام الدراسى
  قبل السابق 
 (     /    ) 

الفصل   
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 
  الثانى

الفصل 
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 
  الثانى

الفصل 
 الدراسى
  األول

الفصل 
الدراسى 
  الثانى

              
              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٠٢ 

صف كل  على مستوى( املتعلمني، ومشاركتهم فى برامج التدخل أداءمدى التقدم فى  
  :)الدراسى

    

 

  عناصر مدى التقدم  
    نتائج  المتعلمين

  
  

عالج ( المشاركة فى برامج التدخل 
 –منخفضى التحصيل  -صعوبات التعلم

  ...).ايةالمتفوقين دراسيارع

  
  
  
  

  



 ١٠٣ 

  

جماالت  – التعليمية جماالت الفاعلية(ية املرتبطة بأداء املتعلمني املدرسحتليل األعمال  ٥
  ) القدرة املؤسسية

، كما يمكن ٣ملحق  – يمكن االستعانة بقوائم الفحص(.العوامل الىت تسهم فى أداء املتعلمني  ١-٥
 )الجزء الثانى االعتماددليل االستعانة باألدوات الموجودة فى 

 –مجاالت الفاعلية (جمع األدلة والشواھد التى تتحقق من تأثيرھا على نواتج التعلم (
  )مجاالت القدرة المؤسسية

  الممارسات التعليمية والتنظيمية

، تك التعليميةمؤسسفى 
الممارسات التى تساعد على تحقق 
نواتج التعلم المستهدفة تعتبر فى 

  ...مستوى

دئ
مبت

  

مى
نا

فء  
ك

ميز  
مت

  

:  ممارسات المؤسسة لتحديد نواتج التعلم المستهدفة بشكل واضح
 ضع المستهدف من نواتج التعلم فى رؤية المؤسسة بشكل واضحت. 

 واالسترتيجيات ،هدافتحديد األ. 

  تتناسب نواتج التعلم المستهدفة مع المرحلة الدراسية. 

  ًو وجدانيًا ومهاريًا  للمتعلم تتكامل نواتج التعلم المستهدفة معرفيا. 

 تضع خرائط لجميع نواتج التعلم لجميع المواد.  

        

  :ممارسات المؤسسة لمتابعة النواتج المستهدفة 
  تستخدم البيانات الخاصة بنتائج التقويم المختلفة فى صنع واتخاذ

 .القرار

  تستخدم نظام التقويم الشامل لتقديم التغذية الراجعة فى تحسين
 .وأداء المتعلمين ،يسالتدر 

  تهتم بالتقويم داخل الفصل لتقويم الجوانب المعرفية والوجدانية
 .ومهارات التفكير

 تقوم بتقييم فاعلية التحسين فى ضوء األهداف والمؤشرات. 

 ضوء  تتابع القيادة نتائج تقويم جوانب التعلم لدى المتعلمين  فى
 .نواتج التعلم المستهدفة

  داء المتعلمينأتعاون معا فى متابعة ين على الالمعلمتحفز. 

        



 ١٠٤ 

  الممارسات التعليمية والتنظيمية

، تك التعليميةمؤسسفى 
الممارسات التى تساعد على تحقق 
نواتج التعلم المستهدفة تعتبر فى 

  ...مستوى

دئ
مبت

  

مى
نا

فء  
ك

ميز  
مت

  

  تستخدم نظاما إلعالم أولياء األمور بمستوى تقدم أداء أبنائهم
  .......) -يالمدرسبطاقة األداء (

  :المتعلمينممارسات المؤسسة لدعم تعلم 
  تحرص على تنفيذ خطط التعليم والتعلم القائمة على التعلم المتمركز

  .حول المتعلم

  وغير تقليدية متنوعة نشطة تعليميةأ ين على استخدامالمعلمتحفز  

 لمتعلمين المتميزين فى استخدام التعلم الذاتىلنظامًا للحوافز  طبقت  

  رعاية  –رعاية ذوى الصعوبات (تقدم وتدعم البرامج الخاصة
 .المتعلمينلتعزيز تعلم ) الموهوبين

 جتمع لتبادل الخبرات التربوية بين جميع أعضاء الم اً توفر مناخ
 .ىالمدرس

 والسلوكية تقدم بعض البرامج الوقائية للمشكالت االجتماعية 
 للمتعلمين

 تسود المؤسسة ثقافة التميز فى األنشطة التربوية. 

 تدعم استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الجوانب التعليمية.  

        

  :ينالمعلمممارسات تفعل من فاعلية 
  الجوانب المعرفية والوجدانيةتستخدم أساليب تعليم وتعلم تنمى، 

  . والمهارية لدى المتعلمين

  توظف استراتيجيات تعليم وتعلم تراعى الفروق الفردية بين
 .المتعلمين

 توظف األنشطة التربوية بما يحقق مشاركة فعالة للمتعلمين. 

 تصمم مواقف تعليمية لتنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين. 

 مهارات المتعلمين للتعامل مع  تصمم مواقف تعليمية لتنمية

        



 ١٠٥ 

  الممارسات التعليمية والتنظيمية

، تك التعليميةمؤسسفى 
الممارسات التى تساعد على تحقق 
نواتج التعلم المستهدفة تعتبر فى 

  ...مستوى

دئ
مبت

  

مى
نا

فء  
ك

ميز  
مت

  

 .  التكنولوجيا

  تستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الجوانب التعليمية. 

  تصمم  أساليب وأدوات التقويم التى  تتسق مع  نواتج التعلم
  ).المعرفية والوجدانية والمهارية(المستهدفة 

  :ممارسات المؤسسة للتحسين المستمر
 االعتمادمعايير فى ضوء  لتقييم الذاتيا تقوم المؤسسة بعمليات 

 المؤسسة  إدارة   ممثلون عنخطة التحسين  يشترك فى وضع
 .األمناءين ومجلس المعلمو 

  مهارًيا  -معرفيا( لمتعلمينلاألداء الشامل تستهدف الخطة تنمية - 
 فى ضوء نتائج التقييم الذاتي )وجدانيا

  لتحسين عمليات  للمعلميناألداء الشامل تستهدف الخطة تنمية
  ..التعليم والتعلم

        

  :ينالمعلمممارسات المؤسسة لتوكيد جودة أداء 
  ين فى تحقيق نواتج التعلم لدى المتعلمين المعلمتتابع القيادة أداء

  ...).التقويم الذاتي –مشرف المادة -تقارير الموجهين(

 تقويمالمتابعة والنتائج  فى ضوء للمعلمين تقدم تغذية راجعة.  

 ين فى ضوء التغذية الراجعة المعلمبع تحسين أداء تتا. 

 للمعلمينللتنمية المهنية   بالمؤسسة خططوجد ي.  

        

  :ممارسات المؤسسة لتوكيد جودة البيانات
  فر أساليب متنوعة لجمع وتحليل البيانات الكمية والكيفيةاتتو.  

 صصات المختلفة والمعنيين وجد فرق للمتابعة والتقويم من التخت
  ....)ن و والمتعلم ،األمناءومجلس  ،نو عاملال(

 وتلخيصها التخاذ القرارات ،وتصنيفها ،يوجد نظام جمع  البيانات. 

        



 ١٠٦ 

  الممارسات التعليمية والتنظيمية

، تك التعليميةمؤسسفى 
الممارسات التى تساعد على تحقق 
نواتج التعلم المستهدفة تعتبر فى 

  ...مستوى

دئ
مبت

  

مى
نا

فء  
ك

ميز  
مت

  

  
  :الموارد البشرية والمادية

 توظف الموارد البشرية وفقا لخبرتها فى تحسين أداء المؤسسة. 

 للعملية التعليميةالمعامل الالزمة  تتوافر بالمؤسسة. 

 لألنشطة الصفية والالصفيةالمعدات الالزمة و  األجهزة تتوافر.. 

 تفي باحتياجات التعليم والتعلم للمعرفة متنوعةمصادر  توجد بالمكتبة 
. 

 المتعلمين وفقا للخطة الدراسيةأعداد  مع ناسب سعة المعامل تت. 

 تتوافر اإلمكانات الالزمة لتنفيذ برامج األمن والسالمة. 

  فنية(المتنوعة  األنشطةممارسة لالمواد الالزمة و  األدواتتتوافر - 
  ...).رياضية  –علمية 

        

 
  



 ١٠٧ 

  نقاط القوة ٢-٥

  نقاط القوة للفاعلية الكلية للمؤسسة
  

    بنقاط القوةالمرتبطة  المؤسسية عواملال  

نواتج التعلم نقاط القوة ل
  )المؤشرات(

بناء على نتائج تقويم نواتج (
  )التعلم المستھدفة 

  الفاعلية التعليمية

تفعيل  –المعلم (
المناخ  –المنھج 

  )المدرسى

  القدرة المؤسسية

الموارد  –القيادة (
 –المادية والبشرية 
  ...)التنمية المھنية

  األدلة والشواھد

        

        

        

  

 
  

  نقاط الضعف ٣- ٥

  لية الكلية للمؤسسةنقاط القوة للفاع
  

    بنقاط الضعفالمرتبطة  المؤسسية عواملال  

نواتج التعلم نقاط الضعف ل
  )المؤشرات(

بناء على نتائج تقويم نواتج (
  )التعلم المستھدفة 

  الفاعلية التعليمية

تفعيل  –المعلم (
المناخ  –المنھج 

  )المدرسى

  القدرة المؤسسية

الموارد  –القيادة (
 –المادية والبشرية 
  ...)التنمية المھنية

  األدلة والشواھد

        

        

        

  

 



 ١٠٨ 

  

  حتديد أولويات حتسني أداء املتعلمني ٦

  :أولويات اخلطة ١-٦
  
  
  

  )قابلة للقياس –مختصرة  –واضحة (حتديد األهداف املراد حتقيقها  ٢-٦

  نواتج التعلم
  )المؤشرات(

المستوى 
  الحالى

المستوى 
 المستھدف

تاريخ 
  التنفيذ

  الخطة االجرائية
استراتيجيات 
 التعليم والتعلم

األنشطة 
  التعليمية

أساليب 
  التقويم

              
              
              

  
ويمكن  ادائها بناء على تحليل االعمال المدرسية والقائمين على( االحتياجات التدريبيةحتديد  ٣-٦

  )الرجوع الى وثيقة معايير ضمان الجودة واالعتامد ووثيقة معايير المعلم



 ١٠٩ 

  

وفقا لكل من نقاط الضعف لنواتج التعلم المستهدفة ( نواتج التعلم لتحسنياخلطة اإلجرائية  ٧
  )والعوامل المؤسسية المرتبطة بها

  جرائيةالخطط اإل ١- ٧
  :الخطة اإلجرائية
  :ج التعلم المستهدفةنوات  :هدف التحسين
  :طرق التقويم  :أساليب التدخل

  :اإلطار الزمنى للتطبيق
  الموارد  المتابعة  المسئوليات  الجدول الزمنى  الخطوات التنفيذية

١ -          
٢ -          
٣ -          
٤ -          
٥ -          
٦ -          
٧ -          
٨ -          
٩ -          
١٠-          
١١-          
١٢-          

  



 ١١٠ 

 )نتيجة تنفيذ خطط التحسين(المتعلمين  التقدم الذى حققه ٢- ٧
  مدى التقدم الذى حققه المتعلمين مقارنة بنتائج التقويم السابقة فى العام الدراسى الحالى

(       /         ) 
  ..............................المادة

  )المؤشرات(نواتج التعلم 
  

نتائج 
التقويم 
األخيرة 
 التاريخ 

  النتائج السابقة
اريخ ت 

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم
تاريخ  

 التقويم

                
                
                
                

  
 مدى التقدم الذى حققه المتعلمين مقارنة بالفصول الدراسية السابقة 

  ..............................المادة

  )المؤشرات(نواتج التعلم 
(  الدراسى الحالى العام 

(     / 
 العام الدراسى السابق

(   /     ) 
  العام الدراسى

  قبل السابق 
 (     /    ) 

الفصل   
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 
  الثانى

الفصل 
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 
  الثانى

الفصل 
الدراسى 
  األول

الفصل 
الدراسى 
  الثانى

              
              

 ج المتعلمين فى الصفوف المختلفة مقارنة باالمتحانات العامةمقارنة نتائ 
  ..............................المادة

نواتج التعلم 
  )المؤشرات(

نسبة المتعلمين المحققين لنواتج التعلم المستھدفة على مستوى 
  الصفوف

نسبة المتعلمين 
المحققين لنواتج 
فى   التعلم المستھدفة
  نھاية المرحلة

    ...الصف   ...الصف   ...الصف   
          
          
          

  

  
  



 ١١١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق 
  قوائم الفحص 



 ١١٢ 

  :قوائم الفحص
 .قائمة التحقق من معوقات تحقيق معايير الجودة فى المؤسسة - ١

  .يةالمدرسقائمة التحقق من جودة الخطة  - ٢
 .قائمة التحقق من خطوات تقويم نواتج التعلم - ٣

 .في ملف إنجاز علمالمقائمة التحقق من أداءات  - ٤

  . قائمة التحقق من تقييم ذوى صعوبات التعلم  - ٥
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٣ 

  
  : تحقيق معايير الجودة فى المؤسسة قائمة التحقق من معوقات) ١(

فــى ضــوء  المؤسســة فــي الجــودة معــايير تحقيــق لمعوقــاتالتقيــيم الــذاتي   :  القائمةالهدف من 
  التعليم قبل الجامعى االعتماد لمؤسساتالجودة و  معايير

، التــدريب والجــودة ولومســئ، المعلــمو  )الــوكالءو المــدير (ية المدرســالقيــادة   :  القائمةمستخدم 
  ةكل منهم على حد

  :  القائمةمكونات 
    

  
  :تعليمات التطبيق

تطبيق  ُتعبر عن الممارسات الفعلية التي تعكس معوقات العبارات من مجموعة على القائمة تشتمل
 جيًدا عبارة كل قراءة منك والمطلوب ،بالقدرة المؤسسية والخاصة معايير الجودة في المؤسسات التعليمية

  .عنها اإلجابة بدون عبارة تترك ال بالفعل، يتم حسبما عليها واإلجابة
  :ن وهما كاآلتياوأمام كل عبارة من هذه العبارات تقدير 

   .بالمؤسسة  كان محتوى العبارة متحققإذا :  نعم 
   .كان محتوى العبارة غير متحقق بالمؤسسة إذا :   ال

. عليكعبر عن مدي انطباقها الخانة التى تُ في )  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية فى  قائمةال علمًا بأن استجابتك على هذه

  .دوفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماالمؤسسة، 
  
  
  
  
  
  
  

  عدد  بعاداأل
  العبارات

  ١٦  ............ ...............)المديريةو التعليمية  دارة اإل(الجهات اإلدارية العليا -١
  ١٧  ....................... ............... .......................بيئة المؤسسة  -٢
  ١٣  ..................... ................ .......................المؤسسة  إدارة  -٣
  ١٤  ............................ ................. .........ون والعاملون المعلم -٤
  ١٤  .................................. .................... .........متعلمون ال -٥
  ٩  ............................. ....................المجتمع المحلي للمؤسسة  -٦



 ١١٤ 

  
  ال  نعم     العبــارة  م
  : )المديرية - دارة اإل( تطبيق معايير الجودة المتعلقة بالجهات اإلدارية العليا  
  عن كيفية تحسين العملية التعليميةرؤية واضحة الجهات اإلدارية  قدمتُ    ١
  للتحقق  وأهداف إجرائية قابلةرسالة  تتبنى  ٢
  ناع بتطبيق معايير الجودة ونشر ثقافتها تقا وجدي  ٣
  إعداد البيئة المناسبة لتقبلها بعدالجودة بالمؤسسة معايير ُتطبق   ٤
  التعليمية تطبيق معايير الجودة بالمؤسسات  تابعتُ   ٥
  ال مركزًيا تخاذ القرارال ادعمً  دارة فوض المسئوليات في اإلتُ  ٦
  ة يمتعلية الليمعال بشأنيين عنالم قترحاتهتم بشكاوى ومت  ٧
  نفذ دورات تدريبية مرتبطة بالجودةتُ   ٨
  توفر نفقات برامج التدريب الخاصة بالجودة  ٩
 والمصادر اإللكترونية الوسائل التكنولوجيةتوفر   ١٠

  ةتُيسر إجراءات وأساليب العمل الخاصة بتحقيق معايير الجود  ١١

 توفر مصادر البيانات والمعلومات على نحو دقيق وسريع  ١٢

 توفر الكوادر المؤهلة والمدربة في مجال الجودة  ١٣

 اإلدارات التعليميةدور أقسام الجودة بالمديريات و  ُتفعل  ١٤

 توفر نفقات عمليات التحسين بالمؤسسات التعليمية  ١٥

  ين واألخصائيين والعمال المعلملتعليمية من تدعم احتياجات المؤسسات ا  ١٦
  :ببيئة المؤسسةتطبيق معايير الجودة المتعلقة   
  بتطبيق معايير الجودة ونشر ثقافتهالدى أعضاء المؤسسة ناع تقا يوجد  ١٧
  يشعر الجميع بالمسؤولية تجاه المؤسسة  ١٨
  توجد خطط وبرامج تحسين للمؤسسة   ١٩
  زانية خاصة لتحسين مرافق وخدمات المؤسسةتتوفر مي  ٢٠
  تتوفر كوادر تقدم الدعم الفني خالل مراحل العمل  ٢١
  توجد أساليب لمتابعة األداء الفعلي للعاملين بالمؤسسة  ٢٢
  في تنفيذ برامج الجودة بهاجميع أعضاء المؤسسة شارك يُ   ٢٣
  ة يهتم المعنيون بنتائج تطبيق معايير الجود  ٢٤
  ي وملحقاتهالمعلمتنفذ عمليات صيانة للمبنى   ٢٥
  إجراءات األمن والسالمة والحماية في حالة الطوارئ نفذتُ   ٢٦
  فر مالعب لممارسة األنشطة الرياضية المتنوعةاتتو   ٢٧
  فر قاعات لممارسة األنشطة والهوايات بشكل مناسباتتو   ٢٨
  لوم والحاسب اآللي من األجهزة والخاماتفر احتياجات معامل العاتتو   ٢٩
  نفذ عمليات صيانة ألجهزة معامل الحاسب اآللي والعلومتُ   ٣٠



 ١١٥ 

  ال  نعم     العبــارة  م
  فر خدمة اإلنترنت بالمؤسسةاتتو   ٣١
  ي مناسب للعملية التعليمية والمرحلة العمريةمدرسُيستخدم أثاث   ٣٢
  نالمتعلميكثافة تستوعب الفصول الدراسية   ٣٣
  :المؤسسة إدارة ي يق معايير الجودة المتعلقةتطب  
  لتحقيق معايير الجودة، التغييرالمؤسسة  إدارة ُتشجع   ٣٤
  تستخدم األسلوب العلمي في التعامل مع مشكالت العمل   ٣٥
  بتطبيق معايير الجودة ونشر ثقافتها المؤسسة  إدارة لدى ناع تقيوجد ا  ٣٦
  لتحسين األداء في المؤسسة  دارة اإل لدىتوجد رغبة فعلية   ٣٧
  الجودةمعايير تطبيق  المؤسسة بجدوى إدارة لدى ناع تقيوجد ا  ٣٨
   ُتحسن خبراتها في المجال التكنولوجي  ٣٩
 ا لتنفيذ خطط المؤسسة ال مركزًيا دعمً  دارة تفوض المسئوليات في اإل  ٤٠

 بالمؤسسة بتحقيق معايير الجودة  تُيسر أساليب وٕاجراءات العمل الخاصة  ٤١

 المتاحة لدعم برامج الجودة بالمؤسسة لموارد الماليةاتوظف   ٤٢

 تدعم العالقات اإلنسانية مع المعنيين بالمؤسسة  ٤٣

 تدعم عمليات التحسين بالمؤسسة  ٤٤

 ات حول مستوى األداءقترحمالشكاوى و الهتم بت  ٤٥

  معايير الجودة بالمؤسسة تسعى لتحقيق أهداف  ٤٦
    
   :ين والعاملين في المؤسسةالمعلمب تطبيق معايير الجودة المتعلقة  
  الجودةمعايير تطبيق  بجدوى ين والعاملين بالمؤسسةالمعلملدى  ناعتقيوجد ا  ٤٧
  الجودة  نشر ثقافة ب لديهم ناعتقيوجد ا  ٤٨
  يالمؤسساألداء  حسينت منهم للمشاركة فيرغبة فعلية  توجد  ٤٩
  يوجد اقتناع لديهم بأهمية األنشطة التربوية بنفس قدر أهمية التحصيل  ٥٠
    في البرامج التدريبية نو ون والعاملالمعلم يشارك  ٥١
  التكنولوجيمجال الفي  همخبراتن و ون والعاملالمعلمُيحسن   ٥٢
  المتعلميناإليجابي مع  التواصل ن مهاراتو ون والعاملالمعلميمتلك   ٥٣
مثــل الحاســب اآللــي وأجهــزة  التقنيــات الحديثــة فــي التــدريس نو ون والعــاملالمعلمــ يوظــف  ٥٤

 العرض 

مثــل الــتعلُّم النشــط والعمــل  ألســاليب الحديثــة فــي التــدريسا ون والعــاملونالمعلمــ يســتخدم  ٥٥
 التعاوني

 معارف وقدرات المتعلمينتقويم ن أدوات متنوعة لو ون والعاملالمعلميستخدم   ٥٦

 اإلنترنت في مجال عملهم نو ون والعاملالمعلميستخدم   ٥٧

 ن في تنفيذ برامج الجودةو ون والعاملالمعلم تعاوني  ٥٨



 ١١٦ 

  ال  نعم     العبــارة  م
 عمليات التحسين بالمؤسسةفي  نو ون والعاملالمعلميشارك   ٥٩

  لمحليخدمة المجتمع ابرامج لفي  نو ون والعاملالمعلم ساهميُ   ٦٠
    
  :بالمتعلمين تطبيق معايير الجودة المتعلقة  
  الجودةمعايير تطبيق درك المتعلمون جدوى يُ   ٦١
  يوجد لديهم إلمام بثقافة الجودة  ٦٢
   توجد لديهم دافعية إيجابية نحو تطبيق المؤسسة لمعايير الجودة  ٦٣
  ةالمؤسسأداء  ينحستللمشاركة في رغبة فعلية  فر لديهماتتو   ٦٤
  ين أثناء الدرسالمعلمبإيجابية مع  المتعلمونيتفاعل   ٦٥
  ينالمعلمالتواصل اإليجابي مع  مهارات يمتلك المتعلمون  ٦٦
 تحصيل الدراسيالب يهتم المتعلمون  ٦٧

  ية المتنوعةالمعلمفي األنشطة  المتعلمون شاركيُ   ٦٨

 في تنفيذ برامج الجودة سةؤسالم ة إدار مع  المتعلمون تعاوني  ٦٩

 خدمة المجتمع المحليبرامج لفي  المتعلمون سهمي  ٧٠

 عمليات التحسين بالمؤسسةفي  شارك المتعلمونيُ   ٧١

 يستخدم المتعلمون اإلنترنت  ٧٢

 الدراسية بحضور الحصص المتعلمون يهتم  ٧٣

 ،مثــل الــتعلُّم النشــط ليب الحديثــة فــي التــدريسألســاين لالمعلمــاســتخدام  يــدعم المتعلمــون  ٧٤
  التعاوني معلتوال

       
  :بالمجتمع المحلي للمؤسسة تطبيق معايير الجودة المتعلقة  
   في السياسات التربويةلتغيير أولياء األمور والمعنيون ا ُيشجع  ٧٥
  المؤسسةأساليب التطوير والتحسين بأولياء األمور والمعنيون يتقبل   ٧٦
  المتعلمينأن تطبيق معايير الجودة ليست مضيعة لوقت  أولياء األمور والمعنيونيرى   ٧٧
  بفاعلية في اللقاءات مع أعضاء المؤسسة أولياء األمور والمعنيون شاركيُ   ٧٨
   البرامج واألنشطة التي تقدمها المؤسسة أولياء األمور والمعنيون يدعم  ٧٩
 ألساليب الحديثة في التدريسل ينالمعلماستخدام  لياء األمور والمعنيونأو  ُيشجع  ٨٠

 في تنفيذ برامج الجودة ةؤسسالم إدارة مع  أولياء األمور والمعنيونتعاون ي  ٨١

 في خطط التحسين بالمؤسسة أولياء األمور والمعنيون شاركيُ   ٨٢

 مع المؤسسة مشاركة المجتمعيةفي تعزيز ال ساهم أولياء األمور والمعنيونيُ   ٨٣

    
  
  



 ١١٧ 

  :يةالمدرسالخطة  التحقق من جودة قائمة) ٢(د
الجــودة  معــاييرية بهــدف تمكينهــا مــن تحقيــق المدرســتقيــيم المؤسســة للخطــة   :  القائمةالهدف من 

  االعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعىو 
   ومسئول وحدة التدريب والجودة )الوكالءو المدير (ية المدرسالقيادة   :  القائمةمستخدم 

وثيقــة مكتوبــة تتضــمن جميــع الخــدمات التربويــة والخــدمات المســاعدة  القائمــة دعــتُ   :  القائمة صرناع
ية، وتُبنى على نتائج الدراسة التشخيصية لهـذه المدرسالتي تقتضيها االحتياجات 

مــة القائ ملتشــتو . االحتياجــات، ويشــارك فــي إعــدادها فريــق عمــل مــن المؤسســة
علــى مجموعــة مــن البنــود والمواصــفات التــي ُتســهم فــي فحــص خطــة المؤسســة، 

  :يةوالتى ترتبط بالمؤشرات التال
  

  عدد  المؤشرات
  العبارات

  ١٣  ............. .................... ................... ............... اإلطار العام -١
  ٣  ................ .......... .............................ة ذاتيال االرتباط بالدراسة -٢
  ٤  ..... .............. )في مراحل الخطةاألنشطة واألدوات المستخدمة (مكاناتاإل -٣
  ٥  ............................. ................. مهام القائمين بتنفيذ مراحل الخطة -٤

  :تعليمات التطبيق
ية، والمطلوب المدرسيمكن من خاللها فحص الخطة  بنود التيمن المجموعة تحتوي القائمة على 

  :ن هما اختيارا وأمام كل من هذه البنود .قراءة كل بند جيًدا واإلجابة عنه حسبما تم بالفعل
  

  كان محتوى الخطة مستوفيًا هذا البندإذا   :  نعم
  كان محتوى الخطة غير مستوٍف هذا البندإذا   :   ال

  

بالفعل عن الواقع، عبر التى تُ  في الخانة)  √( ضع عالمة و بعناية، و  بندقراءة كل برجاء التكرم ب
وفقًا المؤسسة سوف يستفاد بها فى تطوير العملية التعليمية فى  القائمة هعلمًا بأن استجابتك على هذ

 .الجودة واالعتمادضمان لمعايير 
    العبارة  م

  نعم
  
  ال

  :اإلطار العام للخطة  

  م محدد للخطة   يوجد اس  ١
  تتميز صياغة محتوى الخطة بالوضوح  ٢
  يتضمن المحتوى جميع عناصر الخطة   ٣
  يتضمن المحتوى توصيًفا لخطوات الخطة   ٤
  يتضمن المحتوى تفصيًال إلجراءات تنفيذ الخطة     ٥
  تتميز الخطة بالمرونة والقابلية للتعديل  ٦
 اف إجرائية قابلة للتحققتشتمل الخطة على أهد  ٧



 ١١٨ 

    العبارة  م
  نعم

  
  ال

 ُتظهر الخطة تنوع األدوات والوسائل المستخدمة في تحقيقها  ٨

 تتضمن الخطة المراحل الزمنية الخاصة بتنفيذها  ٩

 تتضمن الخطة الفئة المستهدفة    ١٠

 ُيظهر محتوى الخطة العائد المتوقع منها  ١١

 المستمر والختامي ُيظهر المحتوى خضوع الخطة للتقويم  ١٢

  تتضمن الخطة البدائل والحلول المقترحة عند اإلخفاق في تحقيق الهدف  ١٣
  :ارتباط الخطة بالدراسة الذاتية  
 تتسم الخطة بالواقعية في تناول المشكلة التي تعالجها  ١٤

 تعالج الخطة المشكالت المؤسسية األكثر إلحاًحا   ١٥

  ي بنائها على نتائج الدراسة الذاتية للمؤسسةستند الخطة فت  ١٦
  :إمكانات الخطة  
  تتضمن الخطة األنشطة واألدوات المستخدمة في مرحلة اإلعداد  ١٧
  تتضمن الخطة األنشطة واألدوات المستخدمة في مرحلة التنفيذ  ١٨
  تتضمن الخطة األنشطة واألدوات المستخدمة في مرحلة التقييم  ١٩
  واألدوات المستخدمة في مرحلة المتابعة   ،تتضمن الخطة األنشطة  ٢٠
  :مهام القائمين على تنفيذ مراحل الخطة  
  تتضمن الخطة أسماء ووظائف األفراد القائمين بتنفيذها   ٢١
  تتضمن الخطة المهام الموكلة لألفراد الذين شاركوا فيها  ٢٢
  بالمؤسسة في تنفيذ مراحلها تتضح مشاركة معظم العاملين   ٢٣
  في تنفيذ الخطة  المتعلمينتتضح مشاركة   ٢٤
  تتضح مشاركة أولياء األمور في تنفيذ الخطة  ٢٥

  
  
  



 ١١٩ 

  قائمة التحقق من خطوات تقويم نواتج التعلم المستهدفة) ٣(
  

  تقييم مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة  :  القائمةالهدف من 
  الموجه، كل منهم على حدةو  ،األول المعلمو  ،المعلم  :  القائمةمستخدم 
ر عـــن الممارســات الفعليـــة مجموعــة مـــن العبــارات التـــى تعبَّــ القائمــة علـــى تشــتمل  :  القائمةمكونات 

الخطــوات المتبعــة ترتبـــط بمجموعـــة العبــارات وهــذه . لمــدى تحقــق نــواتج الــتعلم
  لتقويم نواتج التعلم

  
  

  عدد  كوناتالم  
  العبارات

  ١٧  خريطة نواتج التعلم المستهدفة للتخصص فى المواد الدراسية  ١
  ١٠ تحليل نتائج المتعلمين  ٢
  ٥  العوامل المؤثرة فى أداء المتعلمين  ٣
  ٣ تحديد أولويات تحسين أداء المتعلمين  ٤
  ٣ تحديد أهداف خطة التحسين  ٥
  ٤  تحديد الخطة االجرائية لتحسين نوتج التعلم  ٦
  ٥  ر الزمنى والموارد والمسئولياتتحديد اإلطا  ٧
  ٣  توثيق خطة التحسين  ٨
  ٧  تنفيذ الخطة وتحليل نتائجها  ٩

  

     :تعليمات التطبيق
  

. لمدى تحقق نواتج التعلمر عن الممارسات الفعلية عبَّ مجموعة من العبارات التى تُ  القائمة على تشتمل
وأمام كل عبارة من هذه  ،ويم نواتج التعلمالخطوات المتبعة فى تقترتبـط بمجموعـة العبارات وهذه 

  :وهما كاآلتي ، ناالعبارات تقدير 
  محتوى العبارةتحقق إذا :       نعم
  العبارة يتحقق محتوى  إذا لم:          ال

. عليكعبر عن مدي انطباقها التى تُ  ،تحت الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة،  قائمةال استجابتك على هذهعلمًا بأن 

  .وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد



 ١٢٠ 

  
    العبارة            م

  نعم
  
  ال

   :خريطة نواتج التعلم املستهدفة  
المســتهدفة لكــل  لــتعلُّمانــواتج  مؤشــرات ُتحقِّــقمشــرفى المــواد حــول و ين المعلمــ بــينيوجــد اتفــاق  ١

 مقرر دراسى
 لمقررات الدراسية المختلفة على جميع المعنيينل خريطة المنهجتوزع النسخة المبدئية ل ٢
نــواتج  مؤشــرات ُتحقِّــقخــذ فــى االعتبــار التعليقــات والمقترحــات المقدمــة مــن المعنيــين حــول ُتؤ  ٣

   التعلُّم
 هدفة مع رؤية ورسالة المؤسسةالمست التعلُّمنواتج  تتوافق ٤
  اللغةو  المعنىفى  الوضوح التعلُّمصياغة مؤشرات نواتج  ى فىراعَ يُ  ٥
  والتكرارأتجنب اإلطناب و االختصار  التعلُّممؤشرات نواتج  صياغة ى فىراعَ يُ   ٦
  القابلية للمالحظة والقياس التعلُّممؤشرات نواتج  صياغة ى فىراعَ يُ   ٧
 الشمول والتكامل التعلُّمى فى نواتج راعَ يُ  ٨
 د التوقيت الالزم لتحقيق النواتج المستهدفة بوضوححدَّ يُ  ٩
 د محتوى وموضوعات المنهج بوضوح حدَّ يُ  ١٠
 المتعلمد المفاهيم والمهارات واالتجاهات التى يجب أن يكتسبها حدَّ تُ  ١١
 المتعلم بوضوح علىمرتكزة ال مالتعلُّ تعليم و الد استراتيجيات حدَّ تُ  ١٢
 الــتعلُّمو  ذاتىالــ الــتعلُّمو  دواراأللعــب و  مناقشــةبحيــث تشــمل ال الــتعلُّمع اســتراتيجيات التعلــيم و نــوَّ تُ  ١٣

 تعاونىال
 المشروعاتو التجارب العملية و البحوث و القراءة بحيث تشمل ع األنشطة التعليمية نوَّ تُ  ١٤
للمسـتويات  المتعلمـينيسمح بتحديد الشواهد واألدلة حول مـدى تحقيـق  ماقويم بد طرق التحدَّ تُ  ١٥

 المستهدفة
 نجازملفات اإلو  المالحظةو  شفهيةوال تحريريةالختبارات بحيث تشمل اال ع طرق التقويمنوَّ تُ  ١٦
 التدريس  ليبساأو  ألنشطةاو  محتوى المنهج مع سق مكونات خريطة المنهجتت ١٧

 :نتائج أداء املتعلمنيحتليل  

 المتعلمينأداء  ائجتوجد طرق منظمة لجمع وتحليل نت ١٨
 مهاريةوالوجدانية وال معرفيةال التعلُّمواتج نتائج تقييم نتم تجميع ي ١٩
 المتعلمين أداء المواد فى تحليل نتائج ومشرفو ن و المعلم شاركيُ  ٢٠
البيانــات التــى تــم تجميعهــا مــن أســاليب التقــويم  ا الــىاســتنادً  الضــعفنقــاط د نقــاط القــوة و حــدَّ تُ  ٢١

 المختلفة
 درس البيانات والنتائج بعمقتُ  ٢٢
 النتائج عبر السنوات المختلفة قارنتُ  ٢٣
 الصفوف المختلفة وبين ناثواإل ذكورالبين نتائج ال قارنتُ  ٢٤
 بفهمها مور للمتعلمين وأولياء األيسمح البيانات بما عرض تُ  ٢٥
 وتقديم التغذية الراجعة لهم أداء أبنائهمبنتائج األمور وأولياء  المتعلمينعالم إتم ي ٢٦
  فى وضع خطة التحسين المتعلمينُيستفاد من نتائج تقويم أداء  ٢٧



 ١٢١ 

    العبارة            م
  نعم

  
  ال

ية جملاالت الفاعلية التعليمية والقدرةاملؤسسيةاملؤثرةفى أداء املدرسحتليل األعمال  
 :علمنياملت

  المتعلمينتحديد العوامل المؤثرة فى نتائج أداء المواد فى  ون ومشرفو المعلمشارك يُ  ٢٨
  المتعلميناألدلة والشواهد عوامل الضعف المرتبطة بنتائج حدد تُ  ٢٩
 المتعلمينعوامل القوة المرتبطة بنتائج  األدلة والشواهدحدد تُ  ٣٠
  المتعلمين تعلُّم بالمؤسسةواألنشطة التعليمية  التدريس بيالسأ دعمتُ  ٣١
  المتعلمين تعلُّم القيادة والموارد البشرية والمادية ونظم توكيد الجودة دعمتُ  ٣٢

  
حديد أولويات حتسني أداءاملتعلمني 

ُ
 :ت

 لُّم فى ضوء نواتج التع المتعلمينحدد أولويات التحسين بناء على التحليل الشامل ألداء تُ  ٣٣
القــــدرة الضــــعف فــــى مجــــالى جوانــــب و القــــوة علــــى جوانــــب أولويــــات التحســــين يعتمــــد تحديــــد  ٣٤

 المؤسسية والفاعلية التعليمية
 الـتعلُّمنـواتج قِّـق حوالفاعلية التعليميـة بمـا يُ  القدرة المؤسسيةفى مجالى ن يتحسالأولويات ُتحدد  ٣٥

 المستهدفة
 :حتديد أهداف خطة التحسني

  المتعلمينالتحسين احتياجات خطة أهداف  لبىتُ  ٣٦
  للقياسخطة التحسين بحيث تكون قابلة أهداف  صاغتُ   ٣٧
   التعلُّمنواتج ل وفقاً التحسين  ةد األهداف العامة لخطحدَّ تُ   ٣٨

م
ُّ
 :حتديد اخلطة اإلجرائية لتحسني نواتج التعل

  مع أولويات التحسينللخطة خطوات اإلجرائية ال تتفق  ٣٩
  نواتج التعلُّم المستهدفة  معللخطة خطوات اإلجرائية ال تتسق ٤٠
 بوضوحأساليب تنفيذ الخطة حدد تُ   ٤١
م خطة التحسين فى ضوء نواتج   ٤٢   التعلُّمتُقوَّ

  
 :حتديد اإلطار الزمىن واملوارد واملسئوليات

  لتنفيذيةجدول زمنى مناسب للخطوات ا يوضع  ٤٣
 اإلطار الزمنى المحدد لها ضوء فى التحسين خطةأهداف  تحققت ٤٣
 د الموارد المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ الخطةحدَ تُ   ٤٤
 تنفيذ الخطة قائمون علىد الحدَّ يُ   ٤٥
 بوضوحساءلة ب المُ اليد أسحدَّ تُ   ٤٦

  

  :خطة التحسني ونتائجها توثيق



 ١٢٢ 

    العبارة            م
  نعم

  
  ال

 ة التحسين ونتائجهاتنفيذ خطما يتعلق بخطة لتوثيق  جدو ت ٤٧
  ين المعلمأداء  ى التوثيق مدى تقدم مستوىراعِ يُ   ٤٨
 المتعلمين أداء التوثيق مدى تقدم مستوىى راعِ يُ  ٤٩

  :هااخلطة وحتليل نتائجنفيذ ت

 ن فى تنفيذ الخطةو شارك العامليُ  ٥١
 لتنفيذ الخطةارد الالزمة م الدعم والمو قدَّ يُ  ٥٢
 كل مستوى من مستويات األداءلوالتقويم جمع البيانات يتم  ٥٣
 وبعدها قبل خطط التحسين المتعلمينمقارنات ألداء  جرىتُ  ٥٤
 ق األدلة والشواهد حول جهود المؤسسة لتحسين التدريستوثّ   ٥٥
 الخطةتنفيذ بعد كل مرحلة من مراحل ويحللها فريق التحسين نتائج المؤسسة  راجعيُ  ٥٦
 التعديالت الالزمة على الخطة فى ضوء نتائج المتابعة ىجر تُ  ٥٧

  



 ١٢٣ 

  :ملف إنجاز المتعلم فى المعلمقائمة التحقق من أداءات ) ٤(
  

    ألدائه فيما يتعلق بملف إنجاز المتعلم المعلمتقييم   :  الهدف من القائمة

 فــى جميــع المــواد الدراســية ين داخــل المؤسســة التعليميــةالمعلمــلــة مــن عينــة ممث  :  القائمةمستخدم 

  على حدة  مدرسحيث ُتخصص قائمة لكل 
  

  مجموعة من العبارات التيعلى  تشتمل القائمة  :  القائمةمكونات 
فيمـا يتعلـق بتقيـيم محتويـات  عبر عن أداءاتك الفعليـة داخـل الفصـل الدراسـى،تُ 

العبــــــارات مجموعــــــة مــــــن الممارســــــات هــــــذه  صــــــفتو  .ملــــــف إنجــــــاز المــــــتعلم
  المرجو تحقيقها والمؤشرات المتعلقة بالفاعلية التعليمية

  

  
  عدد  ؤشراتالم  م

  العبارات
  ١٥  ....................ستخدم ملفات اإلنجاز في متابعة أداء المتعلمين تُ   ٤- ١- ٣- ٧
  

  :  تعليمات التطبيق 
  

 ،ءاتك الفعلية داخل الفصل الدراسىتعبر عن أدامجموعة من العبارات التي القائمة على اشتمل ت - ١
ق مجموعة من الممارسات فيما يتعلق بتقييم محتويات ملف إنجاز المتعلم وتتعلق هذه العبارات بتحقُّ 

  :يالن وهما كالتكل عبارة من هذه العبارات تقديرا والمؤشرات المتعلقة بالفاعلية التعليمية وأمام
هذه علمًا بأن استجابتك على . ارة بصفة دائمة مدي انطباقها عليكإذا انطبقت عليك العب:   نعم  - ٢

سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة، وفقًا لمعايير ضمان  القائمة
  .الجودة واالعتماد

  إذا لم تنطبق عليك العبارة تماما :      ال - ٣
  عبر عن تحت الخانة التى تُ )  √(  برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة - ٤

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٤ 

غري موجود  موجود  العبارة  م

  مكونات امللف  
  المتعلمنجاز إتعريف بملف   ١
 فهرس الملف  ٢

  المؤسسة ورسالة رؤية  ٣
 بنفسه المتعلمتعريف  - صفحه الغالف   ٤

 قائمة بالتكليفات االجبارية  ٥

 االختياريةقائمة بالتكليفات   ٦

 نتائج االختبارات  ٧

  أفضل األنشطة  ٨
  افضل األ عمال التحريرية كل شهر  ٩
  تعليقات المتعلم   ١٠
  تعليقات ولي األمر  ١١
  تعليقات الزمالء  ١٢
  المعلمتعليقات   ١٣

 املعلماداءات 

  ال  نعم  العبارة  م
  

  نجاز التعليمى عن ملف اإل للمتعلمينقدم فكرة أُ   ١
  التعليمى اإلنجاز  لملف اً نموذج للمتعلمينأعرض على   ٢
  إنجازهم كيفية تنظيم ملفات للمتعلمينأوضح   ٣
  المتعلمحدد قائمة بالتكليفات اإلجبارية المطلوبة من أُ   ٤
  المتعلمحدد قائمة بالتكليفات االختيارية المطلوبة من أُ   ٥
  نجازهمإ كيفية اختيار األعمال التى يضمها ملفات مينللمتعلأوضح   ٦
  بفصله  متعلمأحتفظ بسجالت مدون فيها األنشطة المميزة لكل   ٧
   كل منهم نجازالمناقشة ملف  المتعلمينأعقد لقاءات فردية مع   ٨
 ي األفــراد الــذين مــن حقهــم االطــالع علــى ملفــاتمتعلمينــحــدد مــع أُ   ٩

   انجازهم
  متعلمملف كل لتقييم صمم بطاقات مالحظة أُ   ١٠
  المتعلميم ملف يأضع ضوابط محددة بطريقة إجرائية لتق  ١١
 من خـالل ملـف متعلميم الجانب المعرفى لليصمم أدوات متنوعة لتقأُ   ١٢

   إنجازه



 ١٢٥ 

  ال  نعم  العبارة  م

 من خالل ملف متعلميم الجانب الوجدانى لليصمم أدوات متنوعة لتقأُ   ١٣
  إنجازه

   متعلمكل نجاز إيم ملف يعلى نتائج تق المؤسسة  إدارة طلع أُ   ١٤
   متعلمكل  نجازإيم ملف يطلع أولياء األمور على نتائج تقأُ   ١٥

  
  



 ١٢٦ 

  قائمة التحقق من تقييم ذوى صعوبات التعلم ) ٥(
  داخل المؤسسة  التحقق من تقييم ذوى صعوبات التعلم  :  القائمةالهدف من 
  الموجه، كل منهم على حدةو  ،األول المعلمو  ،المعلم  :  القائمةمستخدم 
لتقيـيم ر عن الممارسـات الفعليـة مجموعة من العبارات التى تعبَّ  القائمة على تشتمل  :  القائمةمكونات 

  :كالتالي وهىالمتعلمين ذوى صعوبات التعلم، 
    

  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

  ١٤  ............................................. جمع البيانات  ١
  ١١  ...........................................تقرير التشخيص  ٢
  ............................................... خطة العالج  ٣

  
١١  

  
     :تعليمات التطبيق

  
علمين ذوى لتقييم المتر عن الممارسات الفعلية مجموعة من العبارات التى تعبَّ  القائمة على تشتمل

  :ن وهما كاآلتيكل عبارة من هذه العبارات تقديرا وأمام صعوبات التعلم،
  العبارة  تحقق محتوىإذا :    نعم 
  العبارة  يتحقق محتوىإذا لم :       ال

. عليكعبر عن مدي انطباقها تحت الخانة التى تُ )  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة،  استجابتك على هذه القائمةعلمًا بأن 

  .وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد



 ١٢٧ 

  
    العبارة  م

  موجود
  غري 
 موجود

  مجع البيانات  
  على األقل ًياشهر  المتعلمينطبق اختبارات تحصيلية على جميع تُ   ١
  صعوبات التعلُّمذوى  المتعلمينضافية على خيصية إطبق اختبارات تشتُ    ٢
  المتعلمينستخدم أدوات إضافية مثل قوائم المالحظة للحكم عل سلوك ُت◌ُ   ٣
   ينالمعنيمن خالل مقابلة  صعوبات التعلُّمذوى المتعلمين جمع معلومات عن تُ   ٤
  التعلُّم  صعوبات ذوى المتعلمينلتقارير الدورية عن حالة لعد ملف يُ   ٥
  هم  قبل بداية التعامل معذوى صعوبات التعلُّم هم بمستوى أبنائأولياء األمور يتم إعالم   ٦
ذوى  المتعلمـينن فريق عمل متعدد التخصصات للمشاركة فى جمع المعلومات عن كوَّ يُ   ٧

  التعلُّمصعوبات 
 المتعلمــيناعــد بــين نســبة ذكــاء التبصــعوبات الــتعلُّم وفقــًا لمقــدار  يــتم التعــرف علــى ذوو  ٨

   وتحصيلهم الفعلى 
  التعلُّم ذوى صعوبات المتعلمينستخدم أكثر من محك للحكم على يُ   ٩
 اإلدراكيـة إلجـراء االختبـاراتى النفسـخصـائى لألصعوبات الـتعلُّم   المتعلمون ذوول حوَّ يُ   ١٠

  المناسبة
العصـبية  إلجـراء االختبـاراتى النفسـخصائى لأل  المتعلمون ذوى صعوبات التعلُّمل حوَّ يُ   ١١

  المناسبة
  للتعرف على ذوى صعوبات التعلُّم  طبق مقاييس تقدير الخصائص السلوكيةتُ   ١٢
  ستخدم مجموعة من أدوات التقييم الكيفية مثل المقابالت ودراسة الحالةتُ   ١٣
  ين النفسييين إضافة لألخصائطباء األستعان فى بعض الحاالت بيُ   ١٤
  تقرير التشخيص  

  تقرير التشخيص إعداد فى  تعدد التخصصاتم يقفر  ركاشيُ   ١٥
  تقرير التشخيص الستيفاء لعناصر حدد استخدم نموذج ميُ   ١٦
  جميع البيانات الشخصية واألسريةالتقرير يتضمن   ١٧
  نى عليها  يتضمن األسس التى بُ   ١٨
  بدقة المتعلمبة التى يعانى منها يصف نوع الصعو   ١٩
   مالحظتها وعالقتها باألداء االكاديمى  تالسلوكيات التى تم صفي  ٢٠

  



 ١٢٨ 

    العبارة  م
  موجود

  غري 
 موجود

   متعلمألداء االكاديمى للاد جوانب قوة وضعف حدِّ يُ   ٢١
  د العوامل الطبية المرتبطة باألداء االكاديمى حدِّ يُ   ٢٢
  صعوبات التعلُّم فى تشخيصقائمة باالختبارات المستخدمة  تضمني  ٢٣
  المتعلمالتى يتسم بها  االنفعاليةيتضمن المهارات االجتماعية والخصائص   ٢٤
غرفـة و  الفصل: مثللخدمة المقدمة ا التعلُّم اتصعوب يذو  المتعلمينيتضمن مكان تلقى   ٢٥

  وغيرهاالعيادة النفسية و المصادر 
  خطة العالج  
  )السنوية(وية الفردية قائمة باألهداف طويلة األمد تتضمن الخطة الترب  ٢٦
  نجازهاإتتضمن قائمة باألهداف قصيرة األمد المطلوب   ٢٧
  خصائى النطق واللغةأمثل  المتعلمالخدمات التربوية المناسبة لحالة  ُتحدد  ٢٨
  المتعلمالبدائل التربوية المساندة لحالة  حددتُ   ٢٩
  حدد لكل بديل تحدد الوقت الم  ٣٠
  تتضمن جدول زمنى للخدمات المقدمة فى الخطة   ٣١
  توضح محكات تقويم األهداف  ٣٢
  تتضمن األنشطة والوسائل التعليمية المطلوبة للتنفيذ   ٣٣
  تتضمن طرق واستراتيجيات التدريس المقترحة للتنفيذ   ٣٤
  ذ فى التنفي أولياء األمورتوضح كيفية إسهام   ٣٥
  تتضمن طرق وتوقيتات التقويم التتبعى   ٣٦

  



 ١٢٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٤(ملحق 

  مناذج اسرتشادية لربامج التنمية املهنية
  )املتابعة –التقويم  –التخطيط ( 

  
  
  
  

  



 ١٣٠ 

  
  :منوذج لربنامج تدريىب

 

  :الهدف العام للبرنامج  .١
  ................. مهارات المعلمين في
  :األهداف الفرعية

   -:النتهاء من البرنامج التدريبي يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن 
  يميز بين.......... 

  يعدد بعض األخطاء الشائعة في............. 

  يستخدم بعض استراتيجيات ................. 

  يصف مكونات ...................... 

  يحدد............................ 

  يدير...... .................. 

  يدمج............................ 

  
 

  : الموضوعات. ٢
  :خلفية نظرية) أ  

 ماهية ................ 

  األخطاء الشائعة في .................... 

  استراتيجيات................... 

 
  :أنشطة) ب

 

  : المستهدفون. ٣
  .المواد الدراسية المختلفة مدرسو         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٣١ 

  : التوزيع الزمني للبرنامج. ٤
  : ساعات يوميا ويكون التوزيع الزمني كاألتي........ أيام بواقع ......... يعقد البرنامج على مدار 

  
 الزمن  ن الشرح الموضوع اليوم

  األول
 

 
  

  الثانى
 

   

 الثالث
   

   الرابع
 

  الخامس
 

    

  
 

  :أساليب التدريب. ٥
  لقاءات يصحبها مناقشات 

 ورش عمل 

 عروض عملية . 

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

  
 

  : الوسائط التدريبية. ٦
 Data show   الستخدام العروض التقديميةPowerPoint   

  مطبوعات 

  جهازOverhead Projector   لعرض بعض الشفافيات 

 ورق قالب  

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

  : المواد التعليمية .٧
 الكتيبات التي تتناول وحدات البرنامج وتتألف كل وحدة . 

  دليــــل المشــــارك الـــــذي يوضــــح طريقــــة الـــــتعلم والنقــــاط التعليميــــة والصـــــعوبات



 ١٣٢ 

 والمشكالت 

  أوراق وتكليفات 

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

 : تقويم أداء المتدربين -٨

 استمارة تقويم المتدرب تطبيق . 

 تطبيق استبانه ألخذ رأي المتدربين في البرنامج .  
 

  :طريقة تنفيذ البرنامج  -٩
ثــم يقــوم بعــرض المهــارة أو موضــوع  ،ومبــادئ العمــل ،يعــرض المــدرب أهــداف الجلســة التدريبيــة -

  .أو عرض الشفافية ، PowerPointالجلسة مستخدما برنامج العروض التوضيحية 
 .واستخدامها ،ويناقش المتدربين في معناها ،لتوضيح طبيعة المهارة ،مدرب أمثلةيعطي ال -

ويـوزع ورقـة عمـل علـى كـل مجموعـة ويطلـب  ،٥-٣يقسم المدرب المتدربين إلى مجموعات مـن  -
 .منهم أداء مهمة جماعية بما يتفق والموقف التدريبي 

 ،والقواعـد ،وة مشـيرا إلـى الهـدفيقوم المـدرب بمسـاعدة المتـدربين فـي تطبيـق المهـارة خطـوة بخطـ -
 واألسباب وراء كل خطوة 

ويستمع إلى ردود فعل المجموعات علـى  ،يتيح المعلم الفرصة لكل مجموعة لعرض ما قامت به -
 .التي قامت بها كل مجموعة  ،المهمة

وذلــك مــن خــالل  ،لتــدعيم عمليــة تنفيــذ المهمــة ، feedbackيســتخدم المــدرب التغذيــة الراجعــة  -
التي اتبعت في تنفيذ المهارة  ،لمراجعة الخطوات والقواعد ،قاش مع المتدربين بعد التنفيذإجراء ن

تكــرار العمــل بالتــدريب علــى مهــارة أخــرى حســب ورودهــا فــي البرنــامج مــع مالحظــة أن الوحــدة  -
 .أما بقية الوحدات فليس من الضروري مراعاة الترتيب  ،األولى فقط يجب البدء بها

  
  

    
 

  
  
  
  
  
  

  التنمية املهنية برامجلقائمة تقييم   - جمنوذ



 ١٣٣ 

وتحليــــل  ،اإلتفاقيــــاتو  ،اللـــوائحو  ،السياســــاتمـــن المفيــــد إســـتعراض المهنيــــة، لتنميـــة عنـــدما تخطــــط ل     
  .لترشدك فى تكوين تخطيطك المبدئي التاليةاستخدم األسئلة . اإلحتياجات

جب أن تقدمه لتخطيط ما ي ،على نحو كبير المتعلمينهل تستخدم مقاييس تحصيل   -
تك، أو تستخدمها أنت لكى تقرر أى فرص مدرسفى  للمعلمينأنشطة التنمية المهنية 

  التنمية المهنية التى ستتبعها؟

  ...................أحيانا .............. ال ................. نعم 

  إذا كان األمر كذلك فما المقاييس المستخدمة 

  ستخدامها؟وما طريقة ا -

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

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

 تها لمن يعقدلة واحدة أو إثنتين مع إعادة قراءنرجو ممن يعقد المقابلة أن يعيد الصياغة فى جم(
  )معه المقابلة لتوخى الدقة

، فهل إخترتها للمساعدة فى تحقيق أهداف  ـ إذا كنت أحد المساهمين فى أنشطة التنمية المهنية المذكورة
  ؟علمينشخصية حددتها أنت لنفسك على نحو خاص بصفتك أحد الم

تيارك؟ برجاء إن لم يكن كذلك فهل هناك أسباب أخرى الخ............. ال ................   نعم 
  .ذكرها

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

  ؟ باعداد خطط تحسن الداءها فى ضوء معايير الجودةتك مدرسـ  هل تشترك 

  ...............ال أعرف   ..............ال   ................نعم 

  : ...........................ذكرها بإيجاز إذا كان األمر كذلك ا

  من اآلن؟ ثالثة سنواتتك رؤية معينة لما يجب أن تكون عليه بعد مدرسـ هل لديك أو لدى 

  ...............ال ..............  نعم : شخصية 

  ...............ال ..............  نعم :  المؤسسة 

  ؟ةتك رسالة مكتوبمدرسـ هل لدى 

  ...............ال أعرف   ...............ال .............  .نعم 

  ؟بها تك رسالة، هل يمكنك وصف صلة أنشطة التنمية المهنية المذكورةمدرسـ إذا كان لدى 



 ١٣٤ 

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

ستخدام التنمية المهنية ، بما فيها ا)أكثر من سنة واحدة(يلة المدى تك خطة طو مدرسـ هل لديك أو لدى 
  تك؟مدرسكوسيلة لتحسين التعليم فى فصلك أو 

  ...............ال ..............  نعم : شخصية 

  ...............ال ..............  نعم : المؤسسة 

داء المؤسسة فى أطب هدفا محددا لتحسين ألنها تخا ـ هل تم إختيار أنشطة التنمية المهنية المذكورة
  ؟ضوء معايير االعتماد

  .صف بإيجازإذا كان األمر كذلك، ......... .....ال ..............      نعم 

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

قد (ة؟ مدرستنمية المهنية المتصلة باألهداف المحددة للتك دعم أنشطة المدرسـ هل تقدم ميزانية ١٣
البدالء  والمعلمينالتمويل لدفع األجور للذين يقدمون النشاط، وتكاليف سفر المساهمين، : يشمل هذا

  ).، إلخ

  ..............ال ..............      نعم 

مية المهنية المتصلة باألهداف فى أنشطة التن للمساهمة للمعلمينتك بمنح وقت تفرغ مدرسـ هل تسمح 
  ة؟مدرسالمحددة لل

  ..............ال ..............      نعم 

  المستمر؟تحسين ال اتـ هل أثرت أنشطة التنمية المهنية بأى طريقة فى عملي

 لم تتغير   تغيرت تغيير ملموسا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

  .كانت قد تغيرت، برجاء تقديم وصف موجزإذا 

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

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

 للمعلمينـ هل أدت أنشطة التنمية المهنية الى تغيير فى تفكيرك حول الغرض من توفير التنمية المهنية 
  فى الفصول؟ المتعلمينتصالها بتعلم إل

 لم تتغير   تغيرت تغيير ملموسا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

  .كانت قد تغيرت، برجاء تقديم وصف موجز إذا



 ١٣٥ 

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

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

تها لمن يعقد معه جملة واحدة أو إثنتين وٕاعادة قراءالرجاء ممن يعقد المقابلة أن يعيد الصياغة فى (
  ).اللقاء لتوخى الدقة

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

  عملية منظمة لكى تقرر أى أنشطة التنمية المهنية التى ستتيحها؟) أو ادارتك(تك رسمدـ هل توجد فى 

  ................ال أعرف ..............     ال ...............    نعم 

  إذا كان األمر كذلك فأى تلك المجموعات يشترك فيها؟

 المؤسسة التعليمية إدارة جلس م.........   المتعلمين......... اإلداريون ........ ون المعلم
  ............غيرهم ............   ون األوائل المعلم............  المجتمع .........      

  ........سنويا........... كل فصل دراسي ..........ما مدى تكرار إجتماعاتهم ؟شهريا 

خداما واعيا عندما يطورون هذه ـ هل يستخدم المخططون معلومات األبحاث ذات الصلة باألهداف إست
  ...........ال أعرف .............  ال ...............   نعم .   األنشطة

 ،التنمية المهنية معلمأو ادارتك لتحديد مؤهالت / تك مدرسـ ما الوسائل الشائعة التى تستخدمها 
  واختياره؟

  .......................................................................توصيات شفاهية 

  ........................توصيات رسمية من الجامعات أو خبراء آخرين فى هذا المجال 

  ....................................إستعراض المعلومات الموجزة عن التعليم والخبرة 

  ..........................................................................وسائل أخرى 

دارتك لتحديد مدى توافر المواد، والموارد ، أو إ/ تك مدرسـ ما الوسائل الشائعة التى تستخدمها 
  والمستشاريين الذين تحتاجهم للتنمية المهنية؟

  .......................................................................توصيات شفاهية 

  .....................................................وخدمات اإلحالة /  األبحاث المهنية

  ........................لوجرافية والمصادر األصلية للمعلومات إستعراض المراجع البب

 ،أن تنبع من قاعدة األبحاث الجديدة: تفعل كال األمرين التاليين) األنشطة المذكورة للتنمية المهنية(ـ هل 
ظهر للمساهمين فيها كيف يترجمون هذه األبحاث ليستخدمونها فى فصولهم أو مدارسهم؟    نعم وت



 ١٣٦ 

  .............ال أعرف ............    ال .............   

علم أو المهارات الجديدة لمساهمين فيها وقتا لممارسة التمنح ا) للتنمية المهنية األنشطة المذكورة(ـ هل 
  سات فعلية فى الفصول؟فى ممار  وتطبيقها

  ...................ال أعرف .................    ال .......................   نعم 

ويعملون على  ،للتحسين ،فردية افين على تحديد أهدالمعلمتك أو ادارتك وسائل تساعد مدرسـ هل لدى 
ن الذاتى، ومجموعات قد تشمل التدريب الخاص  ، وحلقات البحث الخاصة بالتحسي(تحقيقها؟ 

  .) الدراسة ، وبرامج المنح المحلية، إلخ

  ...................ال أعرف .................    ال .......................   نعم 

  .تقديم وصف موجز إذا كان األمر كذلك برجاء

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

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

رجاء ممن يقوم بعقد المقابلة أن يعيد الصياغة فى جملة واحدة أو إثنتين وٕاعادة قراءتها لمن يعقد (
  ).معه المقابلة لتوخى الدقة

تلك (لمواصلة أهدافهم للتحسين الشخصي  للمعلمينالتمويل  تك أو ادارتك الوقت أومدرسـ هل تتيح 
  ).دارة أو اإل المؤسسة التعليميةاألهداف التى ال ترتبط على نحو خاص بأهداف 

  ...................ال أعرف .................    ال .......................   نعم 

حتياجات التى عبر عنها المشتركون ة على أساس االألنشطة المذكورة للتنمية المهنياـ هل يتم إختيار 
  أنفسهم أو التى أثبتت البيانات ضرورتها؟

  ...................ال أعرف .................    ال .......................   نعم 

ى ين على اإلشتراك فالمعلمأو الفرص التى تساعد  ،تك أو ادارتك الحوافز التشجيعيةمدرسهل توفر  -
تنمية مهنية، وتأمل، وتحسين ذاتى، ومشاركة األقران األفكار الجديدة، ودمج األفكار الجديدة فى 

ية وهذا قد يكون باإلضافة لمتطلبات الوظيفة بالتنم(المناهج الموجودة، إلخ على نحو متزايد؟ 
  ).ض النظر عن ذلكالمهنية لتجديد الشهادات أو بغ

  ................. ال.......................   نعم 

  :  كان األمر كذلك برجاء تقديم وصف موجز إذا

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



 ١٣٧ 

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

ء المقابلة، إعادة الصياغة فى جملة واحدة أو إثنتين وٕاعادة قراءتها لمن يعقد برجاء ممن يقوم بإجرا(
  ).المقابلة معه لتوخى الدقة

فى مختلف مراحل المستقبل المهني وهل  للمعلمينادارتك اإلحتياجات المختلفة / تك مدرسـ هل تدرك 
  تتيح فرصا متنوعة للتنمية المهنية لكى توفق بين هذه اإلحتياجات؟

  .إستراتيجيات تدريسية مالئمة ألنماط التعلم المتنوعة ل تستخدم برامج التنمية المهنيةـ ه

  ................ال ................   نعم 

  نماذج الستراتيجيات شاملة؟ نمية المهنيةالبرامج ا لمذكورة للتـ هل تضع 

  ................ال ................   نعم 

  العديد من أساليب التقويم؟ لتنمية المهنية ـ هل تستخدم برامج ا

  ................ال ................   نعم 

  ؟المتعلمينسبيال للتغذية المرتدة التى يقدمها  ـ هل تشمل برامج التنمية المهنية

  ................ال ................   نعم 

البشرية والمادية النافعة إلستخدام المشاركين فيها معلومات عن الموارد ـ هل تقدم برامج التنمية المهنية 
  بينما يطبقون معارفهم أومهاراتهم الجديدة مرة أخرى فى مدارسهم؟

  ................ال ................   نعم 

نماذج إلستخدام التقنيات المناسبة أو شرح كيفية تنفيذ هذه التقنيات فى  ـ هل تضع برامج التنمية المهنية
  ؟المؤسساتع مواق

  ................ال ................   نعم 

  برامج التنمية المهنية ؟ة التنمية المهنية للمشاركين فى ـ هل يتم توفير دعم لمتابعة أنشط

  ................ال ................   نعم 

  هنية؟ ـ هل هناك خطة رسمية لإلتصال لدعم المتابعة للمشاركين فى برامج التنمية الم

  ................ال ................   نعم 

والتنفيذ للبرامج المذكورة للتنمية المهنية / ـ هل تم التدعيم بالوثائق للعملية المتبعة أثناء التخطيط 
  ومتابعتها وكذلك األمر بالنسبة للمحتوى الذى تم توصيله من أجل التأمل والتخطيط المستقبلى؟



 ١٣٨ 

  ................ال    ................نعم 

  ؟المتعلمينتحديدا إلمكاناتها أو تأثيرها المباشر على تعلم  برامج التنمية المهنيةـ هل تشمل 

  ................ال ................   نعم 

  ؟  بمستواهم قبل تنفيذ خطة التنمية المهنيةلمقارنته  المتعلمينـ هل هناك خطة إلعادة تقويم تحصيل 
  .............ال   ..............نعم   

  ـ هل يشمل تقييم األنشطة المذكورة للتنمية المهنية تغذية مرتدة من المشاركين ؟ 
  .............ال   ..............نعم   

  

  
  
  
  



 ١٣٩ 

  مناذج تقدير االحتياجات التدريبية
يما نقترحه هنا ن تعبر عن رأيك فتك، نود أمدرستدريبية على مستوى  نشطةمن أجل اإلعداد أل :للمعلمتعليمات 

ويرجى أن تعطى درجة لكل موضوع من تلك الموضوعات حسب أهمية  ،ه األنشطةلهذ )ممكنة(موضوعات  من
  :كل منها لتدريب كهذا، مستخدمًا مقياس التقدير اآلتى

  .تدريب فى هذا الموضوعإلى أحتاج قطعًا : جدامهم = ١

  .ولكن يمكن تأجيله إلى وقت الحق ،ريب فى هذا المجالقد أستفيد من التد: مهم إلى حد ما= ٢

  .إلى تدريب فى هذا المجال ال أحتاج: غير مهم= ٣
  

  التقييم الصفى: ١المجال 

  التقدير  الموضوع 

    المتعلمينالتقييم التكوينى والختامى لتحديد احتياجات واهتمامات  قياساتاستخدام 

لمهارات المفاهيم الجديدة وٕاجادتهم اتوى استيعابهم من إظهار مس المتعلمين توجيه أسئلة تمكن
  الجديدة

  

للحصول على معلومات عما  ،والتقييم قياسوأدوات ال ،استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات
أعمال  ملفو  ،وسوف يركز التدريب على تصميم واستخدام أدوات المالحظة. اكتسبوه من تعلم

وأدوات التقييم  ،(teacher-made tests) المعلم من وضعواختبارات ، (portfolio) المتعلم
  النهائية لتحريريةختبارات ااالو  ،وتقييم األقران ،الذاتى

  

طرق التدريس فيما يتعلق ب(استخدام نتائج التقييم فى توجيه وتعديل خطط التدريس فى المستقبل 
  )والممارسات واألنشطة الصفية، على سبيل المثال

  

    تقييموالتدقيق فيها؛ وذلك ألغراض القياس وال ،ثم تحليلها ،لكيفيةجمع البيانات ا

؛ وذلك ألغراض القياس فيما أحرزوه من تعلم متعلميناستخراج تأمالت الو  ،لذاته متعلمتقييم ال
  والتقييم

  

الحتفاظ بتلك وا ،التعليمى من تقدم فى جميع جوانب أدائهم متعلمينجمع سجالت توثق ما أحرزه ال
  وتحديثها؛ وذلك ألغراض القياس والتقييم ،تالسجال

  

  



 ١٤٠ 

  

   لتقدير االحتياجات التدريبية المؤسسة التعليميةقائمة مدير 
ة لضمان جودة يالصدرة من الهيئة القوم المعلميمكن االستعانة فى اعداد هذه القائمة بوثيقة معايير (

  )التعليم
  .: ..................................المعلماسم 

  : ............................التعليمية دارة اإل: ....................................المحافظة
  : .....................................المؤسسة 

  ............................: ............................اآلن المعلم مقررات التى يدرسهاال
  : ......................................ةاستيفاء القائم تاريخ

غير   مستوف  المؤشر
  مستوف

  وسيلة التحقق من ذلك

الصفات الشخصية التى يتسم بها  المعلمأن ُيظهر 
المواظبة والمسئولية  :الفعال، التى من بينها المعلم

  .والمرونة والكياسة ومراعاة مشاعر اآلخرين وظروفهم

     سجالت الحضور  
 المالحظة 

 اقشة العاملين من
 المؤسسة ب

  المعلممقابلة 
  األول

: مهارات التعامل مع اآلخرين مثل المعلمأن ُيظهر 
 ،واستخراج المعلومات واآلراء ،إقامة العالقات الودية
 بفاعليةالتى البد منها للعمل  ،وتقديم التشجيع والدعم

وأفراد  ،ين األوائلالمعلمو  ،والزمالء ،المتعلمينمع 
  .وأولياء األمور ،والموجهين ،سسة التعليميةالمؤ  إدارة 

     المالحظة 

  مناقشة العاملين
المؤسسة ب

 التعليمية

  المعلممقابلة 
  األول

يجابية مع وا بفاعليةعلى التواصل  المعلمأن َيقِدر 
دراسيًا وبشأن  المتعلمينأولياء األمور بشأن تقدم 

  .سلوكياتهم

      مقابالت مع أولياء
 األمور

  مالمعلمقابلة 
 األول

 المالحظة  

على السعى إلى تحسين األداء فى  المعلمأن يواظب 
  .الصف

      المعلممقابلة 

  المعلممقابلة 
 األول



 ١٤١ 

 المالحظة  

 ،أن يكتسب حديثًا مزيدًا من المعرفة بالتعليم والتعلم 
  .ويرتقى بهذه المعرفة بالقراءة فى مجال التدريس

     المالحظة 

  المعلممقابلة 

  المعلممقابلة 
  ولاأل

الحلقات : فرصًا للتنمية المهنية؛ مثل المعلمأن ينشد  
النقاشية وجلسات العمل والمؤتمرات والدراسات 

  .التكميلية

     سجالت الحضور 

  شهادات حضور
الحلقات النقاشية 

  والمؤتمرات

المواد (رغبته فى تبادل الخبرات  المعلمأن ُيظهر  
مع ) مثالالتعليمية والمعارف والمهارات، على سبيل ال

ين األوائل، على سبيل المعلمالزمالء و (اآلخرين 
  ).المثال

     المالحظة 

  المعلممقابلة 
  األول

  
  
  



 ١٤٢ 

 لتقييم التدريببالتفصيل مستويات كريكباتريك األربعة 

املستوى
 

  نوع التقييم
 )ما يتم قياسه(

وصف وخصائص 
 التقييم

أمثلة ألدوات وأساليب 
 التقييم

عالقته باملوضوع  
 عمليته ومدى

 المتدربين رضا 1

  يتم  الرضاءتقييم
من خالل معرفة 
شعور المتدربين 
حول التدريب أو 
التعلم أو تجربة 

 :التعلم ، مثالً 

هل أحب المتدربون  -
   التدريب واستمتعوا به؟

هل اعتبروا التدريب  -
على عالقة 
   الموضوًع؟

هل كان استغالًال  -
   مفيدًا لوقتهم؟

هل أعجبهم المكان  -
واألسلوب والتوقيت 

  ؟ الخ... والترتيبات

 مستوى المشاركة.  

 االرتياح من التجربة 

 الجهد المطلوب 
لالستفادة إلى 

أقصى حد من 
  التعلم

  ما تبين من

  استمارات تغذية
راجعة حول رد 

الفعل الذاتي 
الشخصي على 
  تجربة التدريب

  ،ردود أفعال شفهية
دوينها يمكن ت
  .وتحليلها

  تقييم أو إعطاء
عالمات من قبل 

المتدربين من خالل 
  .االتصال باالنترنت

  دراسات مسح أو
استبيانات الحقة أو 

تقارير خطية 
يعطيها المتدربون 

عند  مديريهمإلى 
عودتهم إلى 

  .أعمالهم

 

  يمكن إجراؤه فور
  .انتهاء التدريب

  من السهل جدًا
الحصول على 
رد فعل وتغذية 

  عةراج
  جمع أو تحليل

التغذية الراجعة 
غير مكلف 

بالنسبة 
  .للمجموعات

  من المهم أن
نعرف أن الناس 

لم يشعروا 
باالنزعاج أو 
  .خيبة األمل

  من المهم أن
يعطي الناس 

انطباعًا ايجابيًا 
عند رواية 
تجربتهم 
  .لآلخرين

  مهم لآلخرين
الذين قد يقررون 

خوض نفس 



 ١٤٣ 

املستوى
 

  نوع التقييم
 )ما يتم قياسه(

وصف وخصائص 
 التقييم

أمثلة ألدوات وأساليب 
 التقييم

عالقته باملوضوع  
 عمليته ومدى

إمكانيات للتطبيق 
 .العملي للتعلم

 

  التجربة

 

 التعلم  2

 م هو تقييم التعل
قياس الزيادة في 
. المعرفة قبله وبعده

  هل تعلم المتدربون
 ما كان مقصودًا من

 تعليمهم؟

  هل جرب المتدربون
ما كان مقصودًا أن 

 يجربوه ؟

   ما مدى التقدم أو
التغيير لدى 

المتدربين بعد 
التدريب باالتجاه أو 
 المجال المقصود؟

  تقييم أو اختبارات تتّم
بشكل نموذجي قبل 

   لتدريبوبعد ا
  يمكن أيضا استخدام

المقابالت أو 
المالحظات قبل 

وبعد على الرغم من 
أن ذلك يستهلك 

وقتا وقد يكون غير 
  .متماسك

  ينبغي أن تكون
أساليب التقييم على 
ارتباط وثيق بأهداف 

  .التعلم
    القياس والتحليل

ممكن وسهل على 
  .نطاق المجموعة

     ينبغي وضع
درجات وقياسات 

حة موثوقة وواض
بغية الحد من خطر 
  .عدم تماسك التقييم

    كل أساليب التقييم
ورقيًا أو الكترونيا أو 

  وضعه سهل نسبيًا
إال أنه بحاجة 
إلى مزيد من 

االستثمار والفكر 
بالمقارنة مع تقييم 

  .رد الفعل
 ·           جدواه

عالية ومعد 
لتدريب معين 
مثل المهارات 

لقابلة للتحديد ا
أو   كميا

   .المهارات الفنية
    أقل سهولة

بالنسبة للتعلم 
المعقد مثل 

تطوير المواقف 
المعروف 

  .بصعوبة تقييمه
    تتصاعد التكلفة

إذا ما كانت 
األنظمة مصممة 
بشكل سيء مما 
يزيد من العمل 



 ١٤٤ 

املستوى
 

  نوع التقييم
 )ما يتم قياسه(

وصف وخصائص 
 التقييم

أمثلة ألدوات وأساليب 
 التقييم

عالقته باملوضوع  
 عمليته ومدى

االنترنت أو عبر 
 بالمقابلة ممكنة 

المطلوب للقياس 
   .والتحليل

 

 السلوك  3

  تقييم السلوك يتم
ق بقياس مدى تطبي

التعلم خالل العمل، 
ويمكن أن يكون 
ذلك بعد التدريب 

فورًا أو بعدة اشهر 
 :بناءًا على الحالة

  هل وضع المتدربون
ما تعلموه موضع 

التنفيذ عند عودتهم 
  إلى العمل؟

  هل تم استخدام
المعرفة والمهارات 

  الالزمة؟

  هل ظهر تغيير
ملحوظ وقابل 

للقياس في نشاط 
وأداء المتدربين عند 

تهم إلى عود
 وظائفهم؟

  هل استمر التغيير
السلوك والمعرفة  في

 الجديدة؟

  هل باستطاعة

  هناك حاجة
للمالحظة والمقابلة 

على امتداد فترة 
زمنية  من أجل 

تقييم التغيير وجدواه 
  .استدامتهو 

  عمليات التقييم
االعتباطية السريعة 

غير موثوقة ألن 
األشخاص يتغيرون 

بطرق مختلفة 
  .باختالف الوقت

  ينبغي أن تكون
عمليات التقييم متقنة 

ومتواصلة وتحول 
بعد ذلك إلى أداة 

  .تحليل مالئمة
  ينبغي أن تصمم

عمليات التقييم 
بشكل يخفف من 
المحاكمة الذاتية 

أنها للُمقيِّم حيث 
عامل متغير قد 

يؤثر على موثوقية 

    قياس تغير
السلوك كميًا 

وتفسيره أصعب 
من تقييم رد 
  .الفعل والتعلم

  لن تكون أنظمة
اإلجابة البسيطة 

السريعة كافية و 
  .  على األغلب

  تعاون ومهارة
المراقبين وخاصة 

 المديرين
لين ئو المس

 مهمانعامالن 
ولكن من 

الصعب التحكم 
  . بهما

  إدارة من الصعب 
وتحليل عمليات 

التقييم المتقنة 
والمتواصلة وهي 

غير ممكنة 
عمليًا بدون نظام 
جيد التصميم منذ 



 ١٤٥ 

املستوى
 

  نوع التقييم
 )ما يتم قياسه(

وصف وخصائص 
 التقييم

أمثلة ألدوات وأساليب 
 التقييم

عالقته باملوضوع  
 عمليته ومدى

المتدرب نقل ما 
تعلمه إلى شخص 

 آخر؟

  هل يدرك المتدرب
التغيير الذي حصل 
في سلوكه ومعرفته 
 ومستوى مهاراته؟ 

  . وتماسك القياس
  رأي المتدرب، وهو

مؤشر ذو أهمية، 
إال أنه ذاتي وغير 

لذا . موثوق أيضاً 
ينبغي قياسه بطريقة 

  .محددة ومتماسكة
  ٣٨٠التغذية الراجعة 

درجة أسلوب مفيد 
ولكن ينبغي عدم 

استعمالها قبل 
التدريب ألن 

المجيبين عليها قد 
أيهم حول يبدوا ر 

التغيير المفترض 
بعد التدريب، ويمكن 

تحليلها بالنسبة 
لمجموعات من 

المجيبين 
  .والمتدربين

  يمكن تصميم
عمليات التقييم حول 

سيناريوهات أداء 
ذات عالقة 

ومؤشرات أو معايير 
محددة ورئيسية 

  .لألداء
   من الصعب إدخال

  .البداية
   تقييم التنفيذ و

هم التطبيق م
للغاية، حيث أنه 

ال فائدة تذكر من 
رد الفعل الجيد و 
الزيادة الجدية في 

المقدرة إذا لم 
يتغير شيء عند 

العودة إلى 
لذا فان . العمل

التقييم في هذا 
المجال يعد حيويًا 
وٕان كان موضعًا 

  . للتحدي
  تقييم تغير السلوك

ممكن إذا ما 
جيدًا  أعطي دعماً 

و اهتمامًا من 
 يرينقبل المد

المسؤولين أو 
لذا . المتدربين

فانه من المفيد 
إقحامهم منذ 

البداية و تعريفهم 
بفوائده لهم بما 

يرتبط بتقييم 
" ٤"المستوى 



 ١٤٦ 

املستوى
 

  نوع التقييم
 )ما يتم قياسه(

وصف وخصائص 
 التقييم

أمثلة ألدوات وأساليب 
 التقييم

عالقته باملوضوع  
 عمليته ومدى

عمليات التقييم من 
خالل االتصال 

 باالنترنت والكترونياً 
فعمليات التقييم 
تنحو أكثر إلى 

النجاح عند دمجها 
ضمن بروتوكوالت 

والقيادة  دارة اإل
  .القائمة

   قد يكون التقييم
الذاتي مفيدًا 

باستخدام معايير 
وقياسات مصممة 

 .بعناية

 .   أدناه

 النتائج  4

  تقييم النتائج يتم
بقياس مدى تأثيرها 

من خالل أداء 
المتدرب على العمل 

انه  -أو المحيط 
  االختبار الالذع

  يقيس بشكل نموذجي
رات األداء مؤش

الرئيسية في العمل 
: أو المؤسسة، مثل

القيم، و األحجام، 
النسب المئوية، و 

مقاييس الزمن، 
العائد على 

  من المحتمل أن
يكون العديد من هذه 

القياسات موجود 
مسبقًا من خالل 
األنظمة المعتادة 

وتنظيم  دارة لإل
  التقارير

  يكمن التحدي في
تحديد ما الذي  

سيتم ربطه 
بالمدخالت والتأثير 

لدى المتدرب وكيفية 
  .ذلك

  من المهم تحديد

  ليس هناك صعوبة
خاصة في تقييم 
النتائج إفراديًا، 
أما في مؤسسة 

بأكملها فإن 
األمر يشكل 
تحديًا أكبر 
 بكثير، على

األقل  بسبب 
االعتماد على 

المباشرة  دارة اإل
كرر و و على ت

نطاق ما تغير 
و  اكلمن هي



 ١٤٧ 

املستوى
 

  نوع التقييم
 )ما يتم قياسه(

وصف وخصائص 
 التقييم

أمثلة ألدوات وأساليب 
 التقييم

عالقته باملوضوع  
 عمليته ومدى

االستثمار وغيرها 
من النواحي القابلة 

لتحديد كميًا من ل
، ىاألداء المؤسس

: على سبيل المثال
أعداد الشكاوى، 

حاالت الفشل، و 
الهدر، عدم االلتزام، 

معدالت الجودة، 
حقيق المعايير ت

 . الخ...القياسية

ولية واألهمية ئالمس
تفاق عليهما مع واال

المتدرب في بداية 
التدريب بحيث يفهم 
ما الذي سيخضع 

  .للقياس
 هذه العملية  تهدف

 دارة التمرس في اإل
العادية الجيدة وبكل 
بساطة ال تحتاج إال 

إلى الربط مع 
  .مدخالت التدريب

  إن الفشل في الربط
بنوع وتوقيت 

مدخالت التدريب 
ب عيجعل من الص

عزو النتائج إلى 
  . ريبالتد

  إن تدريب كبار
األشخاص خاصة 

والتقييم السنوي 
واالتفاق المتواصل 

على الغايات 
الرئيسية للعمل 
تدخل كلها في 

صميم قياس نتائج 
العمل المأخوذة من 

 . التدريب

وليات وأدوار ئمس
مما يعقد عملية 
ردها إلى أسباب 

  .واضحة
  هناك أيضًا عوامل

خارجية تؤثر إلى 
حد كبير على 
أداء العمل و 
المؤسسة مما 

يغطي المسبب 
الحقيقي للنتائج 
.  الجيدة أو السيئة



 ١٤٨ 

  



 ١٤٩ 

   
  ............برنامج 

  ___________:التاريخ
  استبيان مدركات المتدربين 

  :الزميل العزيز

وسوف يساعدنا . الذى انتهيت من حضوره منذ قليل............. نرجو أن تعبر لنا عن رأيك فى برنامج
ذا ومـــن المتوقـــع أن يســـتغرق مـــلء هـــ. رأيـــك علـــى اإلعـــداد لتـــدريب أفضـــل وخـــدمات أفضـــل مـــن أجلـــك

  .وشكرا. االستبيان ما ال يزيد عن عشر دقائق
  :تعليمات

  ".الوجه الباسم"الجمل الموجودة حول  يرجى تكملة: القسم األول
  

  :الموضوعات التى تناولھا اللقاء كانت
  :كانوامنسقى التدريب      ☺: أوراق التدريب التى وزعت كانت

  
  :كانتالتجھيزات 

  

  ): فة ما لديك من مقترحات فى األعمدة اآلتيةيرجى إضا(مقترحات : القسم الثانى
  

 التجھيزات منسقى التدريب الموضوعات
أوراق / أوراق التدريب

  النشاط العملى

      
  

      
 

      
 

  

  :تعليقات أخرى: القسم الثالث
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  



 ١٥٠ 

  

   رضا المتدربينل اليومى لتقييمااستمارة  -نموذج 
  

  :الزميل العزيز

وسوف . حضورها منذ قليل نرجو أن تعبر لنا عن رأيك فى ورشة التدريب المحلى التى انتهيت من
ومن المتوقع أن يستغرق ملء هذه . يساعدنا رأيك على اإلعداد لتدريب أفضل وخدمات أفضل من أجلك

  .وشكرا. االستمارة ما ال يزيد عن عشر دقائق
  :فى الموضع المالئم على الخط الممتد أسفل كل عبارة من العبارات اآلتية× ضع عالمة : تعليمات

  
  .من التدريب الذى حضرته اليومفهمت الغرض  -١

→---------------------------------------------←  

  .لم أفهمه على اإلطالق.                                                         فهمته تماما

 .التدريب اليوم كان مفيدا لتطورى المهنى -٢

→----------------------------------------------←  

  .لم يكن كذلك على اإلطالق.                                       كان كذلك تماما

 .قاعة التدريب كانت مالئمة -٣

→----------------------------------------------←  

  .لم تكن كذلك على اإلطالق.                                      كانت كذلك تماما

 .عمل التى ُوزَِّعت علينا كانت مفيدةأوراق ال/ أوراق التدريب -٤

→---------------------------------------------←  

  كانت كذلك تماما                                         لم تكن كذلك على اإلطالق

 .المدرب كان مفيدا -٥

→-------------------------------------------←  

  .لم يكن كذلك على اإلطالق                               .             كان كذلك تماما

 .المدرب أثار اهتمامنا وأشركنا فى النشاط التدريبى -٦

→-------------------------------------------←  

  . لم يفعل ذلك على اإلطالق.                                             فعل ذلك تماما
  



 ١٥١ 

  

 )التدريبية المادة ، المدرب(  تدريبي برنامج تقييم ستمارةال  -نموذج
 اسم

 البرنامج
 اسم 

 المدرب
 

 تاريخ
 االنعقاد

  الدورة مدة 

 االنعقاد مكان
  

    

  
) ١( يعني حيث التقييم خانة في) ٥( إلى) ١( من المناسب الرقم وضع يرجى: عزيزى المشارك

  تقدير أعلى) ٥( و تقدير أقل
 التقييم المدرب:  أوال
  للبرنامج العلمي المحتوى من تمكنه ١
  والمعلومات المعارف توصيل على قدرته ٢
  للمتدربين العملي بالواقع التدريبة المادة ربط على قدرته ٣
  المستخدمة واألنشطة التدريبية اساليبه تنوع ٤
  المشاركين وتحفيز النقاش إدارة  على قدرته ٥
   المتدربين نبي التفاعل إحداث على قدرته ٦
  والبصرية السمعية التدريبية والتقنيات للوسائل استخدامه ٧
  اإللقاء في مھارته ٨
  بالمواعيد والتزامه البرنامج لوقت إدارته ٩
  المتدربين من المختلفة األنماط مع التعامل على قدرته١٠
  التدريب بموضوعات التزامه١١
  التدريبية تالجلسا أھداف تحقيق على قدرته١٢

  
  ..................................................................................:المدرب حول أخرى انطباعات

  
 التقييم :التدريبية المادة/  الحقيبة: ثانيا
  واقعية البرنامج أھداف ١
  للقياس قابلة البرنامج اھداف ٢
  والتطبيقية النظرية االھداف بين البرنامج موازنة ٣
  الزمني الجدول على الموضوعات توزيع مالءمة ٤
  البرنامج أھداف لتحقيق الموضوعات كفاية ٥
  المتدربين لمستويات الموضوعات مناسبة ٦
  التدريبية المادة حداثة ٧
  الموضوعات مع التدريبية األنشطة توافق ٨
  التدريبية ةالماد بھا كتبت التي اللغة وسالسة سالمة ٩
  التدريبية المادة/  للحقيبة العام اإلخراج جاذبية١٠

  
  ........................................................:التدريبية المادة/  الحقيبة حول أخرى انطباعات

  
  



 ١٥٢ 

 التقييم :لتجھيزات واإلجراءاتا: لثاثا
  طريقة االعالم بالدورة التدريبية مناسبة ١
  ساحة قاعات التدريب مالئمة وتساعد على تحقيق الھدف من التدريبم ٢
  مكان التدريب مريحا بالقدر الذى يساعد المتدربين على التركيز فى التدريب ٣
  تتوافر الوسائل المساعدة من اجھزة عرض بصرية وسمعية ٤
  الفترة الزمنية للتدريب مناسبة لتغطية جميع موضوعات التدريب ٥
  فترة الزمنية للتدريب مناسبة لظروف العملال ٦
  

  ........................................................:اإلجراءات/ التجھيزات  حول أخرى انطباعات
  
  
  



 ١٥٣ 

  

  للعروض المصغرة التحليلىمقياس التقدير  -نموذج
  )حكمستويات األداء لكل ممع بيان (

  )ضعيف( ٣  )جيد( ٢  )ممتاز( ١النسبى  الوزن  العناصر
  تنظيم العرض

  المقدم
على يشتمل العرض   ١× 

 هجميع عناصر
والوسط  المقدمة(

  .)والخاتمة

العرض ينقص 
   .عنصر واحد

العرض ينقص 
  .عنصران

مھارات 
المتدرب 

  اللغوية 

توجد أخطاء فى  ال  ١× 
   .الكالم

أخطاء قليلة توجد 
  .فى الكالم

أخطاء كثيرة فى 
  .الكالم

درجة تفاعل 
لمتدرب مع ا

  المستمعين

فى  المتعلمينيشارك    ٢× 
من % ٥٠(النشاط 

  .)المقدم زمن العرض

 المتعلمينيشارك 
من (فى النشاط 

  .%)٣٠إلى  ٢٠

مشاركة ضئيلة 
أو % ١٠(جداً 
  )أقل

مستوى ثقة 
المتدرب 
  بالنفس

يفتقد الثقة   واثق إلى حد ما  واثق جداً   ٢× 
  .بالنفس

  

طى قد قرر أن يع –وفقا لجدول تعليمات المقياس المتدرج المستخدم هنا  –القائم بالمالحظة الحظ أن 
درجة تفاعل المتدرب مع "ن أ ىأخاصا به؛  (weight)نسبيا وزنًا  لكل عنصر من عناصر المقياس

عنصران كالهما يساوى ضعف ما يساويه العنصران " مستوى ثقة المتدرب بالنفس"و" المستمعين
على هذا النحو قد يكون النسبى تحديد الوزن ". تنظيم العرض"و " درب اللغويةمهارات المت" ؛ أىخراناآل

  .نتيجة للمدة الزمنية المخصصة لكل عنصر من عناصر العرض المقدم
  

  
  
  
  



 ١٥٤ 

   للمدرب لتقييم ذاتى لمهارات العرض  -نموذج
 نادرا أحيانا عادة دائما العبارات رقم

     .إللقاء والعرضالتخطيط ل أحدد األهداف األساسية قبل  ١

     .الحاضرين أحلل قيم واحتياجات جمهور  ٢

٣  
لتكون األسس الرئيسية لما  أدون بعض األفكار الرئيسية أوالً 

 .سأعرضه
    

٤  

آخذ في عين االعتبار كافة  عند تنظيم مواد الموضوع فإنني
األفكار األساسية سواء في صورتها األساسية أو بعد 

 .اوتنقيحه تحسينها

    

٥ 
اهتمام جمهور الحاضرين،  أضع المقدمة التي سوف تجذب

 .وأدعم ذلك بتقديم المعلومات األساسية الالزمة
    

٦ 
احتوائه على عبارة تدعو  يرتبط ختام حديثي بمقدمته مع
 .للعمل عندما يكون ذلك مالئماً 

    

٧ 
معدة بعناية، فضًال عن  المساعدات البصرية التي أستخدمها

 .ا بسيطة وسهلة القراءة وذات معنى ملموسأنه
    

٨  
حماسي في اإللقاء وال يحد  استغل قلقي جيدًا؛ بحيث ُيزكي
 .من قدرتي أو يثبط من همتي

    

٩  
أن تعود على جمهور  أتأكد من وضوح الفوائد التي يمكن

 .الحاضرين
    

     .حماس أسعى لتوصيل أفكاري بكل  ١٠

١١  

أوجه أقصى اهتمامي  لقيام بدوري؛ لذلكأتدرب تمامًا ل
 وانتباهي إلى جمهور الحاضرين مع أدنى تركيز ممكن على

 .المذكرات

    

١٢  

المناسبة فقط؛ ولذلك أتجنب  تشتمل مذكراتي على الكلمات
 القراءة من األصل المطبوع والمعد أو من أي أبحاث وأوراق

 .فنية

    

    لعرض واقفًا، وباستخدام وا أتدرب وأستعد تمامًا للتقديم ١٣



 ١٥٥ 

 نادرا أحيانا عادة دائما العبارات رقم

 .المساعدات البصرية

     .وأتدرب على اإلجابة عنها أعد األجوبة لألسئلة المتوقعة  ١٤

١٥  
العرض البصري مقدمًاُ◌  أعد أماكن الجلوس وأفحص معدات

 .في كل وقت
    

١٦  
تمامًا وال يؤثر عليها أي  كافة إيماءاتي وحركاتي طبيعية

 .عنصر قلق
    

     .رتيباً  صوتي قوي وواضح وليس ممًال أو  ١٧

  



 ١٥٦ 

  

  مع المتدربين المقابلة الجماعية المركزةأسئلة  -نموذج 
  جماعية مركزة مقابلة

   :تعليمات

. أحـدبـدون التشـاور مـع و  كتابـة اإلجابـة بصـدقتـأن ثـم بكل سؤال من األسئلة اآلتية  قراءةالمطلوب منك 
مـا مـنكم نجمـع  لن، وهابعد أن تنتهى أنت واآلخرون من تـدوينبات سوف يفتح الباب لمناقشة تلك اإلجاو 

  .إجاباتكتبتموه من 
  :األسئلة

واالتجاهــات التــى اكتســبتها مــن الــدورات التدريبيــة التــى قــدمها  ،والمهــارات ،هــل تطبــق المعــارف -١
  البرنامج ؟ لماذا تطبقها؟ ولماذا ال تطبقها؟ وٕالى أى مدى؟

 ؟ ولماذا؟مؤسستكجاهات القابلة للتطبيق فى واالت ،والمهارات ،ما المعارف -٢

 ؟ ولماذا؟  مؤسستكالقابلة للتطبيق فى  غيرواالتجاهات  ،والمهارات ،ما المعارف -٣

 ما المعوقات التى ربما تحول دون تطبيق تلك المعارف والمهارات واالتجاهات؟ -٤

 هل يمكن التغلب على المعوقات إن وجدت؟ وكيف؟ -٥

 واتجاهات؟ ،ومهارات ،مة لتطبيق ما اكتسبته من معارففر الموارد الالز اما مدى تو  -٦

 ماذا لديك من تعليقات ومقترحات أخرى؟ -٧

  



 ١٥٧ 

  

  مع المتدربين مقابلة مفتوحة مقننةلنموذج 
الغرض من هذه المقابلة هو معرفة رأيك فى النتائج األولية التى أسفرت عنها دراسة مسحية أجريت على 

لمعارف والمهـارات واالتجاهـات التـى اكتسـبوها اات عن مدى تطبيقهم لجمع بيان هيئة التدريس بالجامعات
  .رأيك فى كيفية تعزيز نتائج التدريب عرفونحن نود أن ن. من دورات تدريبية 

تطبيـق المعـارف والمهـارات واالتجاهـات التـى تحـول دون معوقـات المـا : "ردًا على السؤال اآلتى )١(
  هذا القول؟توافق على أو ال   وافقى مدى تإلى أف. ______، قال المشاركون "الجديدة؟

 .______، قال المشاركون "كيف يمكن التغلب على هذه المعوقات؟: " تىردًا على السؤال اآل )٢(
 هذا القول؟  على وافقأو ال ت وافقإلى أى مدى تف

يواجه معوقات المعارف والمهارات واالتجاهات موضع التطبيق العملى هذه هل تعتقد أن وضع  )٣(
 ؟لك التى ذكرها المشاركونغير ت

 نعم 

 ال 

  وٕاذا كانت إجابتك بنعم، فما تلك المعوقات األخرى؟          

  ؟ التى ذكرتها كيف يمكن التغلب على المعوقات )٤(

 التعلم األخرى التى تواجهها يوميًا غير تلك المعوقات؟ / ما مشكالت التعليم )٥(

  كيف يمكن التغلب على تلك المشكالت؟   )٦(



 ١٥٨ 

  

   جلسة تدريبيةمالحظة  ارةاستم -نموذج 
  

 اسم
 البرنامج

  المدرب اسم 

 تاريخ
 االنعقاد

  الدورة مدة 

 االنعقاد مكان
  

الفئة المستھدفة  
  كن التدريب

 

   عدد المشاركين   

  :ادوات التدريب) ١(
  داتا شو  □

  بروجكتور  □

  اوراق  □

  خالف ذلك  □

  ت مبالحظتهابرجاء كتابة رقم اجللسة واالنشطة الىت قم) ٢(
  

  

  

  

  

  

  التجهيزات) ٣(
 )واحدةضع دائرة حول (؟    نعم    ال  هل جميع المشاركين تسلموا المادة التدريبية) ١-٣( 

  )ضع دائرة حول واحدة(نعم     ال      ؟هل بدأت الجلسة وانتهت فى موعدها) ٢-٣( 

  )احدةو ضع دائرة حول (؟    نعم    ال   هل تم حصر الغياب والحضور) ٣-٣(

  )أو املدربني فى حالة وجود اكثر من مدرب(املدرب ) ٤( 
  تقدير أعلى) ٥( و تقدير أقل) ١( يعني حيث التقييم خانة في) ٥( إلى) ١( من المناسب الرقم وضع يرجى

  



 ١٥٩ 

 التقييم المدرب:  أوال
  للبرنامج العلمي المحتوى من تمكنه ١
  والمعلومات المعارف توصيل على قدرته ٢
  للمتدربين العملي بالواقع التدريبة المادة ربط على رتهقد ٣
  المستخدمة واألنشطة التدريبية اساليبه تنوع ٤
  المشاركين وتحفيز النقاش إدارة  على قدرته ٥
   المتدربين بين التفاعل إحداث على قدرته ٦
  والبصرية السمعية التدريبية والتقنيات للوسائل استخدامه ٧
  بالمواعيد والتزامه البرنامج لوقت إدارته ٨
  التدريب بموضوعات التزامه ٩

    



 ١٦٠ 

  قياس التغير فى أداء المؤسسة  -نموذج 
  مع فريق قيادة التطوير – جماعية مركزة مقابلة -نموذج 

  استمارة تقييم جماعى

االت مـن مجـ دقيـقف كـل مجموعـة ببحـث مجـال كلَّـوسـوف تُ . مجموعـات صـغيرة تكـوينيرجـى  :تعليمات
ف بـه، ثـم تـدوين كلَّـويرجى من كل مجموعة مناقشة األسئلة المتعلقة بمجال األداء الـذى تُ . المؤسسة أداء

النقــاط واآلراء أهــم  مناقشــةُ ويرجــى مــن كــل مجموعــة بعــد ذلــك . بإيجــاز فــى الفــراغ المخصــص لــذلك أيهــار 
  .ئول التقييمهذه االستمارة إلى مس ، ثم إعادةالتى توصلت إليها مع بقية المجموعات

  
  :)يجب ان يكون مرتبط بمعايير ضمان الجودة واالعتماد( مجال األداء

   

 رأى المجموعة  األسئلة

مجال عند بداية الدورات هذا ال فى تبعةمعمل نظم  لدى المؤسسة هل كان) ١(
  التدريبية التى قدمها البرنامج ؟

  

، فما ال فى ذلك الحينعمل فى هذا المجنظم  قد ُوِجَد لدى المؤسسة إن كان) ٢(
  .خصائص تلك النظم؟ يرجى إعطاء وصف موجز

  

مجال هذا اللتطبيق تلك النظم فى  الالزمة دواتاألمواد و الهل كان لدى المؤسسة ) ٣(
  عند بداية الدورات التدريبية التى قدمها البرنامج ؟

  

    .صف موجز؟ يرجى إعطاء و هات، فما خصائصدَ جِ إن كانت المواد واألدوات قد وُ ) ٤(

والتحسين فى  تجديدلتيسير اهل أتاحت المؤسسة ما يلزم من قنوات مفتوحة ودعم ل) ٥(
  .دلل عليها؟ اذكروا األسباب واألمثلة التى توضح إجاباتكم وتهذا المجال

  

عند بداية الدورات التدريبية التى قدمها  األداء فى هذا المجالما مدى فعالية ) ٦(
  .مليل إلجابتكالبرنامج ؟ يرجى التع

  

    كيف أسهمت الدورات التى قدمها البرنامج فى تغيير األداء وتحسينه؟) ٧(

    ما الدورات التى تعتقدون أنها أثرت أكثر من غيرها فى تغيير هذا األداء؟) ٨(

فى حاجة إليه حتى تحقق مزيدًا من التحسن  تزال ما الذى تعتقدون أن المؤسسة ال) ٩(
  المجال؟هذا فى 

  

   
 


