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الوحدة األولى: القيادة اإلستراتيجية

ــى  ــاعدتك عل ــل مس ــن أج ــتراتيجية م ــادة اإلس ــارات القي ــي مه ــنبحث ف ــدة  س ــذه الوح ــي ه ف
ــدات  ــن الوح ــك م ــدة أو تل ــذه الوح ــي ه ــوا ف ــك عض ــال . وبصفت ــذا اجمل ــي ه ــك ف ــر مهارات تطوي
اإلســتراتيجية اجلديــدة، ســيتعني عليــك توجيــه العمــل فــي وجهتــه املناســبة وحتديــد اجلوانــب 
التــي ينبغــي أن يركــز عليهــا لصالح تعليــم الطلبــة الفلســطينيني في مــدارس األونــروا. ويتضمن 
دورك فــي هــذا اجملــال بنــاء واســتدامة االلتــزام داخــل النظــام التعليمــي مــن أجــل حتســني نتاجــات 
جميــع الطلبــة. إن القــادة اإلســتراتيجيني الفعالــني يقومــون ببنــاء خطــاب يســاعد علــى فهــم 
إســتراتيجية التعليــم والتحديــات املعقــدة  التــي تواجــه عمليــة حتقيــق أهــداف االســتراتيجية 
ــل  ــي تعم ــود الت ــة والقي ــة احمليط ــليم للبيئ ــم الس ــا بالفه ــادة أيض ــؤالء الق ــاز ه ــا. وميت وغاياته
األونــروا فــي ظلهــا، ويــرون الصــورة علــى نطاقهــا األكبــر، ويعملــون باســتمرار علــى استكشــاف 

الفــرص واخملاطــر.

ــر  ــن التفكي ــك م ــق متكن ــطة وأدوات وطرائ ــى أنش ــة عل ــة املهني ــواد التعلمي ــذه امل ــوي ه حتت
والتخطيــط والعمــل بطريقــة إســتراتيجية فاعلــة. وستســاعدك هــذه املــواد أيضــا علــى حتليــل 
واعتمــاد البيانــات الــواردة مــن مصــادر مختلفــة لكــي يتــم حتديــد القضايــا العمليــة الرئيســة 

ــة. ــول عملي ــى معاجلــة مــن خــال حل ــاج إل التــي حتت

تتطلــب القيــادة اإلســتراتيجية الفاعلــة التركيــز الشــديد علــى النتاجــات وعلــى توضيــح الصــورة 
الكبيــرة. ومــن شــأن رؤيتــك املشــتركة للتعليــم فــي مــدارس األونــروا أن تشــكل قــوة دافعــة مــن 

أجــل تطويــر املمارســات الفضلــى وتشــجيع االبتــكار علــى مســتوى اإلقليــم الــذي تعمــل فيــه.

مجال الكفاية 1: القيادة اإلستراتيجية
يُتوقــع منــك وأنــت متــارس دورك اجلديــد كمنســق أو مديــر إلحــدى الوحــدات اإلســتراتيجية أن تكــون 
فــي طليعــة مــن يفهــم ويتبنــي برامــج التطويــر وطــرق العمــل اجلديــدة. وينبغــي أن يكــون تركيزك 
ــة وممنهجــة  ــة، ويتوقــع منــك أن تفكــر بطريقــة مفاهيمي ــا علــى حتســني نتاجــات الطلب منصب
ــاركي،  ــل التش ــدي العم ــن مؤي ــارك م ــتقبل. وباعتب ــي املس ــاح ف ــق النج ــق لتحقي ــعة األف وواس
يتوقــع منــك أيضــا التعــاون مــع عناصــر املنظومــة التعليميــة مــن أجــل حتقيــق أفضــل النتائــج 

املمكنــة.

مجاالت المعرفة العملية والفهم والمهارات التي سيتم تغطيتها في الوحدة 
الدراسية األولى

مهارات البحث 1 الهدف املعنوي

وضع الرؤية  التفكير املستقبلي

استخدام مناذج التخطيط  التفكير والتخطيط بطريقة استراتيجية

)برنامــج  التغييــر  أدوات  رزمــة  اســتخدام 
املســتقبل( أجــل  مــن  القيــادة 

أدوات التخطيط
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أ. الهدف المعنوي 
في دراستهم حول التغيير، أكد كل من فوالن وكاتريس وكليشر ) 8 قوى لقادة التغيير( على أهمية 

مخاطبة الهدف املعنوي لدى األفراد.

»إن المبــدأ المؤثــر األول هــو معرفــة لمــاذا يتــم التغييــر، أي معرفــة الهــدف 
المعنــوي. إن الهــدف المعنــوي من منظــور التغييــر التربوي يتعلق بتحســين 
المجتمــع مــن خــال تحســين النظــم التعليميــة، وبالتالــي تحســين تعلــم 

جميــع المواطنيــن.

فــي مجــال التعليــم، إن الهــدف المعنــوي يتعلــق بااللتــزام  برفــع مســتوى 
المعاييــر وســد الفجــوات فــي تحصيــل الطلبــة- علــى ســبيل المثــال، 
التوســع فــي نشــر معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى الجميــع، مــع إيــاء 
اهتمــام خــاص لألفــراد األقــل حظــا. وهنــاك فجــوة واســعة، الســيما فــي 
ــم  ــن ه ــي وم ــتوى التعليم ــة المس ــي قم ــم ف ــن ه ــن م ــدان، بي ــض البل بع
فــي أدنــاه. لذلــك مــن واجــب المــدارس أن تعمــل علــى » رفــع الحــدود الدنيا« 
عــن طريــق معرفــة كيفيــة تســريع التعلــم لــدى األفــراد الذيــن هــم فــي 
المســتوى األدنــى ولــدى األفــراد الذيــن ال يتمتــع النظــام التعليمــي المتوفــر 
لهــم بالفاعليــة المطلوبــة، وذلــك دون التأثيــر ســلبا علــى األفــراد مــن ذوي 

ــع. ــل المرتف التحصي

القــراءة والكتابــة  للتحصيــل فــي مجــال  العــام  المســتوى  إن تحســين 
ــي  ــدان الت ــي البل ــة. وف ــة للدول ــة االقتصادي ــرا باإلنتاجي ــا مباش ــط ارتباط يرتب
يتــم فيهــا تضييــق الفجــوة فــي التحصيــل الدراســي مــا بيــن الطلبــة ذوي 
المواطنيــن  صحــة  فــإن  الضعيــف،  األداء  ذوي  والطلبــة  المرتفــع  األداء 

ورفاهيتهــم تتحســن بشــكل ملمــوس.

فــي التغييــر المعرفــي، ال يكــون الهــدف المعنــوي مجــرد هــدف فحســب، 
ــي  ــع المحل ــادة المجتم ــن وق ــتقطاب المعلمي ــا اس ــم فيه ــة يت ــل عملي ب
والمجتمــع ككل للمشــاركة فــي الهــدف المعنــوي لإلصــاح. فــإذا كان 
الهــدف المعنــوي فــي صلــب تلــك العمليــة وفــي مقدمــة أولوياتهــا، 
فــان المحــركات الدافعــة الســبعة المتبقيــة تصبــح  قــوى إضافيــة لتنفيــذ 

ــوي«. ــدف المعن اله

ــك  مــن  ــر وضوحــا مــن ذل ــوا أكث ــه  أن يكون ــكل فــوالن وزمالئ ــم يكــن بوســع البروفيســور ماي ل
ــوي فــي اإلصــالح التعليمــي. ــه الهــدف املعن ــذي يلعب ــدور احملــوري ال ــة ال ــان أهمي حيــث بي

ــل  ــرح والتواص ــي الش ــؤوليتك ف ــإن مس ــتراتيجية، ف ــدة إس ــراً لوح ــقا أو مدي ــك منس بصفت
ــات  ــن النتاج ــة لتحس ــة األهمي ــؤولية بالغ ــر مس ــوي تعتب ــوي ق ــدف معن ــا له ــرف وفق والتص

ــباب. ــال والش ــة لألطف التعلمي

نشاط معتمد على اإلنترنت:

اقرأ املقالة الكاملة املتعلقة مبحركات التغيير ) 8 قوى لقادة التغيير(. فوالن وكاتريس وكليشر.

الروابط:

اقــرأ الوحــدة األولــى مــن اجملمــع التدريبــي الثانــي لبرنامــج القيــادة مــن أجــل املســتقبل حــول الهــدف 
املعنــوي، وشــاهد فيديــو الدكتــور مهنــد بيــدس )املتوفــر فــي اجلــزء اخلــاص ببرنامــج القيــادة مــن أجــل 
املســتقبل فــي موقــع األونــروا( الــذي يتحــدث حــول الهــدف املعنــوي لإلصــالح التعليمــي فــي األونــروا.
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سجل التعلم / التأمل الذاتي:

باستخدام سجلك التعلمي لتسجيل أفكارك، تأمل الهدف املعنوي اخلاص بك.

ما هو اإلرث الذي تود أن تتركه لألونروا؟  ●

ما الذي ستفعله لتضمن أنك تتصرف دائما بناء على هدف معنوي في حياتك املهنية والشخصية؟  ●

حسب اعتقادك، كيف سيصف زمالؤك الهدف املعنوي اخلاص بك لو ُطلب منهم أن يصفوه؟  ●

ب. مهارات البحث 1 
كجــزء مــن دورك فــي إحــدى الوحــدات اإلســتراتيجية فــي اإلقليــم، يتوقــع منــك أن تقــوم بتطويــر 
ــك، أو  ــاص ب ــي خ ــروع بحث ــم مش ــى تصمي ــاج إل ــد حتت ــك ق ــك أن ــث. ذل ــة البح ــك لعملي فهم
ــراءات  ــى إج ــا إل ــورة وحتويله ــوث املنش ــج البح ــير نتائ ــك، أو لتفس ــوث زمالئ ــج بح ــم نتائ لتقيي

عمليــة مبــا يتــالءم مــع الســياق املهنــي الــذي تعمــل فيــه.

ــروري  ــن الض ــون م ــوف يك ــد، س ــي دورك اجلدي ــتقصاء ف ــث أو االس ــتخدمت البح ــا اس وكيفم
ــا  ــى القضاي ــى التعــرف عل ــادرا عل ــات البحــوث وأن تكــون ق ــك فهــم طــرق ومنهجي بالنســبة ل

ــي. ــروع البحث ــم املش ــد تصمي ــار عن ــي االعتب ــا ف ــيتعني أخذه ــي س ــتركة الت املش

ــط االســتراتيجي،  ــر والتخطي ــي التفكي إن البحــث واالســتقصاء همــا مــن األمــور األساســية ف
خاصــة مــن أجــل مواكبــة مــا يســتجد علــى صعيــد أفضــل املمارســات ونتائــج بحــوث اآلخريــن، 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــول املمكن ــي احلل ــث ف ــات والبح ــدمي اإلجاب ــاؤالت أو تق ــرح التس ــل ط ــن أج أو م

ــني العاملــني فــي اإلقليــم. مبمارســات التربوي

ــت إليهــا  ــي توصل ــج الت ــق فــي جــزء منهــا بعــرض النتائ ــة البحــث واالســتقصاء تتعل إن عملي
ــة  ــة وموثوق ــة مالئم ــي منهجي ــن تبن ــد م ــك ال ب ــام. لذل ــق الع ــم للتدقي ــن ث ــران، وم ــى األق عل

ــتخلصة.  ــتنتاجات املس ــة االس ــان صح وضم
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بدء العمل

التأمل الذاتي:

ما هي خبراتك في مجال استكمال املشاريع البحثية ؟ إذا كنت قد درست مؤخرا من أجل احلصول 
على درجة جامعية أعلى فإنك قد تشعر بالثقة والكفاءة إلجراء البحوث ضمن مهام دورك اجلديد.

مــا مــدى ثقتــك فــي قدرتــك علــى قــراءة وتفســير نتائــج البحــوث مــن مصــادر أخــرى وتطبيــق 
تلــك النتائــج فــي الســياق اخلــاص بــك؟

ما هي خبراتك في مجال مراجعة األدبيات البحثية؟

ســواء بوعــي أو دون وعــي، فــان أي ســؤال بحثــي أو اســتقصائي ســيتم تناولــه مــن وجهــة نظــر 
معينــة. ويطلــق علــى الطريقــة التــي ننظــر بهــا إلــى العالــم اإلطــار النظــري.

وعندمــا يتعلــق األمــر بإجــراء البحــوث، فــإن مــا يحــدد إطارنــا النظــري هــو وجهــات نظرنــا بشــأن 
عالــم الوجــود )كيــف نعــرف مــا هــو حقيقــي( وبشــأن عالــم املعرفــة )نظريــة املعرفــة - كيــف 
ــن أن  ــة ميك ــة واملعرفي ــر الوجودي ــات النظ ــول وجه ــفية ح ــج الفلس ــه(. إن احلج ــا نعرف ــرف م نع
ــة، ورمبــا حتتــاج للمناقشــة علــى أعلــى مســتوى فــي إقليمــك. وفــي هــذه  تكــون معقــدة للغاي
املــواد ســوف نبحــث بإيجــاز فــي األطــر النظريــة للبحــث ملســاعدتك علــى فهــم الــدالالت املترتبــة 
علــى إجــراء البحــوث أو املشــاريع االســتقصائية التــي تتــم علــى نطــاق محــدود، وتفســير نتائــج 

البحــوث املنشــورة التــي تتــم علــى نطــاق أوســع.

مراجعة األدبيات

عادة ما يبدأ الباحثون املتمرسون مبراجعة األدبيات حول املوضوع الذي مت نشره. ومن أجل استكمال 
دراسة بحثية مستفيضة ينبغي أن يتوفر لديك:

●   فهم ومعرفة ممتازة حول مجال البحث الذي اخترته.

●   قدرة مثبتة على التفكير الناقد.

●   وعي واضح باخللفية املفاهيمية ومدى صلتها بالسياق العام 

●   قدرة مثبتة على جمع البيانات املستقلة وذات الصلة.

إن األدبيات التي ستقوم مبراجعتها قد تكون منشورة في اجملالت والتقارير ومحاضر املؤمترات ومصادر 
شبكة اإلنترنت.

إن مراجعتك لألدبيات سوف متكنك من :

●   حتديد الفجوات في معرفتك احلالية

●   إثبات أنك تبني على ما سبق إجنازه في هذا اجملال.

●   إثبات أن البحث الذي تقوم به يتصل بسياق العمل ويواكب أحدث املستجدات.  

●   إثبات أنك على معرفة جيدة مبجال البحث واملواضيع واملناقشات املتصلة به.

●   توفير السياق الالزم لبحوثك. 

●   اكتشاف وجهات نظر مختلفة.

●   حتديد األفكار واملوارد التي ميكنك استخدامها في البحث أو االستقصاء الذي تقوم به. 
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●      إثبات أنك تفكر بشكل ناقد في األبحاث املنشورة.

التخطيط لمشروع استقصائي أو بحثي 

الفلسفة الوضعية

تتبنــى وجهــة نظــر الفلســفة الوضعيــة املنهــج العلمــي فــي البحــث. وهــي تفتــرض مــن منظــور 
مــادي ومعرفــي أن العالــم يتميــز بواقــع موضوعــي، وأن املعرفــة موجــودة، وأنــه ميكــن مشــاهدتها 
ــاع   ــى اتب ــث إل ــا يقــود الباح ــادة م ــة ع ــفة الوضعي وقياســها. إن إجــراء البحــوث حســب الفلس
ــة  ــة هــو عملي ــة الوضعي ــة البحــث الكمــي. كمــا أن أحــد األركان األساســية للمنهجي منهجي
التعليــم حيــث يتــم جمــع معلومــات جتريبيــة )املســتمدة مــن التجــارب وليــس مــن النظريــات( من 
أجــل إثبــات أو دحــض فرضيــة مــا )تفســير معــن أو افتــراض مقتــرح(. وعمومــا يهــدف البحــث 
إلــى دحــض الفرضيــة عــن طريــق اختبــار مــا يعــرف بفرضيــة العــدم. فــإذا مت رفــض فرضيــة العدم، 

فــإن ذلــك يدعــم الفرضيــة النظريــة.

ــر  ــة هــي أكث ــس التلقيني ــأن أســاليب التدري ــة ب ــد تضــع فرضي ــك: ق ــى ذل ــال عل ــي مث فيمــا يل
انتشــارا فــي مــدارس الذكــور. إن اتبــاع منهجيــة البحــث الكمــي املبنــي علــى الفلســفة الوضعية 
يــؤدي إلــى جمــع بيانــات الختبــار فرضيــة العــدم ) أي أنــه ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن 
أســاليب التعليــم واملــدارس ذات اجلنــس الواحــد(. فــإذا مت رفــض فرضيــة العــدم، فــإن ذلــك يدعــم  

الفرضيــة األصليــة.

ــدودة  ــة ومح ــر مرن ــدا وغي ــة ج ــة آلي ــا منهجي ــة أنه ــة الوضعي ــى املنهجي ــا عل ــذ أحيان ــا يؤخ مم
ــة. ــة العلمي ــن الناحي ــة م ــا زائف ــاق وأنه النط

المنهج التفسيري 

ــا عــن العلــوم  ــأن األفــراد ومؤسســاتهم يختلفــون جوهري إن هــذا املنهــج يدعــم الــرأي القائــل ب
الطبيعيــة. لذلــك فــان دراســة العالــم االجتماعــي تتطلــب نهجــا مختلفــا يســعى إلــى فهــم 

الســلوك البشــري والفهــم العاطفــي للتصرفــات البشــرية.

يعتقــد كثيــر مــن النــاس أن جميــع البحــوث تفســيرية، وأن األبحــاث موجهــه حســب معتقــدات 
الباحــث ومشــاعره بشــأن العالــم وكيــف ينبغــي أن تتــم دراســته وفهمــه. وغالبــا مــا تتعــرض 
منهجيــات البحــث التفســيرية لالنتقــاد ألنهــا تتبنــى حقائــق مركبــة يبنيهــا الباحــث بنفســه. 
ــي  ــل ف ــخصية تتدخ ــا الش ــا ومفاهيمن ــي أن معتقداتن ــذا يعن ــإن ه ــا ف ــع فردي ــاء الواق وإذا مت بن
عمليــة البحــث. وهــذا علــى النقيــض مــن املنهجيــات املوضوعيــة التــي جتــري مــن خاللهــا عمليــة 
البحــث بشــكل مســتقل عــن الواقــع. أمــا فــي املنهــج التفســيري، فــإن الباحــث يكــون دائمــا 

جــزءا مــن الواقــع الــذي يحــاول فهمــه.

يعتمــد املنهــج التفســيري دائمــا علــى العمليــة االســتقرائية، مبعنــى أن النظرية يتم اســتنباطها 
ــتتبع  ــذا يس ــخصية، فه ــر ش ــة نظ ــن وجه ــاؤه م ــم بن ــع يت ــان الواق ــّلمنا ب ــة. وإذا س ــن األدل م
ــة حــول  ــة فردي ــق نوعيــة للتمعــن فــي كل جترب بالضــرورة أن يســتخدم املنهــج التفســيري طرائ

ظاهــرة معينــة.

ــر  ــه يتأث ــي، وأن ــر علم ــاره غي ــاد باعتب ــي لالنتق ــيري أو النوع ــج التفس ــرض املنه ــا يتع ــا م غالب
ــة. ــير ذاتي ــة وتفاس ــة ناقص ــن أدل ــتمدة م ــكيل آراء مس ــرض لتش ــخصية ومع ــدات الش باملعتق
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لــدى اســتخدام البحــث مــن أجــل دعــم عمليــة اتخــاذ قــرارك، مــن املفيــد فهــم الفــارق بــن 
املصــادر الرئيســة واملصــادر الثانويــة، وبــن البحــث الكمــي والبحــث النوعــي.

●  املصــادر الرئيســة قــد تشــمل املشــاهدات واملقابــات والوثائــق األصليــة مثــل اخملطوطــات 
ــة والســير الذاتيــة والســجات الرســمية. بالنســبة لســياق  ــات اإلخباري والرســائل والبيان
ــروا، فيمــا يلــي أمثلــة ماديــة علــى املصــادر الرئيســة: املشــاهدات الصفيــة ودراســة  األون
التســرب وتقريــر مراقبــة التحصيــل الدراســي باعتبــار تلــك األعمــال أعمــاال أصليــة قامــت 

بهــا األونــروا ومت جتميعهــا خــال وقــت الدراســة/ البحــث. 

ــة   ــادر الرئيس ــر املص ــي تفس ــات الت ــادر املعلوم ــي مص ــل ه ــي املقاب ــة ف ــادر الثانوي املص  ●
ــن  ــة. م ــث األصلي ــة البح ــن عملي ــل ع ــدة مراح ــد ع ــادر تبع ــي مص ــك فه ــا، ولذل وحتلله
ــة البحــوث املذكــورة أعــاه  ــث« كاف ــروا :»تثلي ــك بالنســبة لســياق األون ــى ذل ــة عل األمثل
وملخصــات األبحــاث املســتمدة مــن أبحــاث عامليــة أُجريــت حــول موضــوع محــدد كاألبحاث 
املتعلقــة بحجــم الصــف. إن الفــارق الرئيــس بــن املصــادر الرئيســة والثانويــة تبعــا لذلــك 

ــة. ــدة أو أصلي ــات جدي ــات/ بيان ــا أو معلوم ــرض أبحاث ــة ال تع ــادر الثانوي ــو أن املص ه

البحث الكمي وطرائق االستقصاء

ــن  ــي. وم ــوذج رقم ــكل من ــي ش ــيرها ف ــا وتفس ــات وحتليله ــع البيان ــي جم ــث الكم ــمل البح يش
األهــداف الرئيســة لألبحــاث الكميــة حتليــل األدلــة مــن عينــة مــن أجــل اســتخراج نتائــج يتــم 
تعميمهــا علــى مجتمــع العينــة. هــذه الطريقــة تتيــح اجملــال إلجــراء املقارنــات املباشــرة، لكنــه 
مــن الضــروري أن يتنــاول هــذا النــوع مــن الدراســات قضايــا املوثوقيــة واملصداقيــة لضمــان صمــود 

النتيجــة أمــام التمحيــص.
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إن النتائج مثل:

هــي نتائــج توحــي باملصداقيــة والثقــة كونهــا تعــرض قيمــا عدديــة. لكــن هــذه القيمــة الدقيقــة 
ظاهريــا قــد تكــون مضللة،خاصــة عندمــا يتعلــق البحــث بظاهــرة مبنيــة علــى مشــاعر وخبــرات 
ــك  ــن ان ــي وأن تضم ــل اإلحصائ ــر التحلي ــد نش ــذر عن ــى احل ــث أن تتوخ ــك كباح ــخصية. علي ش
قــادر علــى الدفــاع عــن صحــة منهجيتــك. لــذا ســتحتاج إلــى إيــاء اهتمــام خــاص لطريقــة أخــذ 
العينــات، وللمســائل املتعلقــة بالداللــة اإلحصائيــة واالســتنتاج والعاقــة بــن الســبب والنتيجــة.

أخذ العينات

إن معظــم البحــوث الكميــة تعمــل علــى دراســة عينــة مــا ومــن ثــم تعميــم النتائــج علــى نطــاق 
مجتمــع العينــة. ومــن أجــل أن تكــون النتائــج صاحلــة للتعميــم، يجــب أن تكــون العينــة بحجــم 

معــن ومتثــل كل أفــراد مجتمــع العينــة. 

١١

» أولياء األمور 
في هذا اإلقليم 
راضون بدرجة 4.9 

عن تقدير المدرسة 
مقارنة مع متوسط 

عام يبلغ 4.2 
لكافة أقاليم 

األونروا«

85٪ من المدارس 
في هذا اإلقليم 
تبنت السياسة 

المعدلة

الوحدة األولى: القيادة االستراتيجية



ــج  ــة برنام ــوا دراس ــن انه ــون أو الذي ــن يدرس ــدارس الذي ــرو امل ــكل مدي ــال: يش ــبيل املث ــى س عل
القيــادة مــن أجــل املســتقبل مــا نســبته 40٪ مــن مجمــوع مديــري املــدارس فــي إقليمــك. وعنــد 
حضورهــم فعاليــات يــوم األثــر ُطلــب منهــم تعبئــة اســتبانة حــول الدعــم املقــدم مــن مديــري 
التعليــم فــي املناطــق. لكنــه ليــس منطقيــا أن نفتــرض أن مديــري املــدارس اآلخريــن الذيــن تبلــغ 
نســبتهم 60٪ ســيجيبون علــى االســتبانة بنفــس الطريقــة. مــاذا يعنــي هــذا بالنســبة لصحــة 

نتائــج االســتبانة؟

عندمــا تكــون العينــات عشــوائية باملعنــى احلقيقــي فليــس مــن املســتغرب أن تكــون صغيــرة إلــى 
حــد مدهــش. إذ إن اســتطالعات الــرأي الوطنيــة فــي بلــدان مثــل انكلتــرا عــادة مــا تســتخدم عينة 
مــن حوالــي 1000 - 3000 شــخص، ومــع ذلــك فإنهــا تكــون قابلــة لتعميــم نتائجهــا علــى عــدة 
ماليــن مــن الســكان بدرجــة عاليــة مــن الدقــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن العينــات الكبيــرة 
قــد ال تعطينــا معلومــات دقيقــة عــن الســكان إن لــم تكــن ممثلــة. وهــذا صحيــح إلــى حــد كبيــر 
إذا مت اختيــار العينــة ذاتيــا، كأن يتــم اختيارهــا مثــال مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت. إن احلكــم علــى 
ــد يكــون باإلمــكان  ــا، أو ق ــد يكــون حكمــا ذاتي ــه ق ــة للمجتمــع املأخــوذة من ــل العين مــدى متثي
تقديــره مبقاييــس إحصائيــة. لذلــك عنــد التخطيــط للمشــروع البحثــي أو االســتقصائي، يتوجــب 

علــى الباحــث إيــالء عنايــة فائقــة للمســائل املتعلقــة باختيــار العينــة وحجمهــا.

االستنتاج والداللة اإلحصائية 

ــرة نســبيا،  ــة صغي ــم فــي إقليمــك قــد تتضمــن عين ــي تت مــن املرجــح أن معظــم األبحــاث الت
ولذلــك مــن املهــم أن تكــون حــذرا حــول اســتنتاج نتائــج قــد ال تكــون ذات داللــة إحصائيــة. علــى 
ــد 14  ــه، يوج ــل في ــذي تعم ــم ال ــي اإلقلي ــناً ف ــر حتس ــدارس األكث ــن امل ــن ضم ــال: م ــبيل املث س
مدرســة يديرهــا مديــرون كانــوا مــن ضمــن الـــ 20 مديــراً الذيــن شــاركوا فــي برنامــج »القيــادة من 
أجــل املســتقل«. هــل هــذا يثبــت فعاليــة البرنامــج؟ ســيكون مــن الســهل ومــن املغــري أن تّدعــي 
أن هــذا يثبــت فعاليــة برنامــج القيــادة مــن أجــل املســتقبل فــي حتســن مهــارات القيــادة. تذكّــر 
مبــدأ فرضيــة العــدم. إحصائيــا، عليــك أن تبحــث فــي احتمــال عــدم وجــود عالقــة بــن املســألتن 

وفــي احتمــال أن يكــون هــذا الفــارق امللحــوظ يعــود إلــى عوامــل عشــوائية.

ــة 20 مــرة، فكــم  ــة معدني إذا قمــت برمــي عمل
مــرة تتوقــع أن تســقط علــى وجــه »النقشــة«؟ 
فــي املتوســط قــد تتوقــع 10 مــرات نقشــة و 10 
مــرات كتابــة، ولكــن الواقــع هــو أنــك ســتحصل 
إن  املتنوعــة.  النتائــج  مــن  مجموعــة  علــى 
مــرات   6 و  نقشــة  مــرة   14 علــى  احلصــول 
ــج،  ــي للنتائ ــدل الطبيع ــن املع ــو ضم ــة ه كتاب
ــأن  ــاد ب ــى االعتق ــة إل ــذه النتيج ــودك ه وال تق
العملــة قــد تكــون أثقــل مــن وزنهــا الطبيعــي 
ــج ذات  ــر النتائ ــا تعتب ــزة. وعــادة م أو أنهــا متحي
ــن  ــه ع ــال حدوث ــة إذا كان احتم ــة إحصائي دالل
طريــق الصدفــة أقــل مــن 5٪. وهــذا يتطلــب فــي 

ــإن  ــك ف ــغ 5:15. لذل ــبة تبل ــابق نس ــال الس املث

ــاركة  ــى أن املش ــدل عل ــد ت ــابقة ق ــة الس احلال

فــي برنامــج القيــادة مــن أجــل املســتقبل تــؤدي 
إلــى حتســن األداء املدرســي، لكنــه ال ميكــن إثبــات 
ذلــك بدرجــة مقبولــة مــن الداللــة اإلحصائيــة إال 

ــة. ــن األدل ــد م مبزي

١٢

وحدات الدعم االستراتيجي



السببية 

غالبــا مــا يســتخلص الباحثــون قليلــو اخلبــرة وجــود عالقــة ســببية بــن املتغيــرات عندمــا تــدل 
ــدارس  ــري امل ــول مدي ــابق ح ــال الس ــا املث ــة. وإذا أخذن ــك العالق ــود تل ــى وج ــة عل ــات الكمي البيان
املشــاركن فــي برنامــج القيــادة مــن أجــل املســتقبل، فحتى لــو كان التحســن فــي األداء املدرســي ذا 
داللــة إحصائيــة، فإنــه ال ميكــن اإلدعــاء أن البرنامــج هــو ســبب التحســن. فــإذا قــام مديــرو املــدارس 
مــن تلقــاء أنفســهم بدراســة مســتفيضة ملــواد التعلــم عــن بُعــد وباســتكمال كافــة الواجبــات 
العمليــة للبرنامــج، فمــن املعقــول جــدا أن يكونــوا أكثــر حماســا لتحســن أداء املدرســة وأن تكــون 

دافعيتهــم هــي العامــل األساســي للتحســن املتحقــق، وليــس جملــرد مشــاركتهم فــي البرنامــج.

ــاهدون  ــة ويش ــة إضافي ــة كلغ ــة اإلجنليزي ــون اللغ ــن يتعلم ــخاص الذي ــاث أن األش ــرت األبح أظه
تلفزيــون هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة )BBC( والبرامــج التلفزيونيــة األميركيــة بصــورة منتظمــة، هــم 
أفضــل بكثيــر فــي مهــارات اللغــة اإلجنليزيــة مــن أولئــك الذيــن ال يشــاهدون البرامــج التلفزيونيــة 
باللغــة اإلجنليزيــة بانتظــام. قــد يعنــي ذلــك أن مشــاهدة البرامــج التلفزيونيــة باللغــة اإلجنليزيــة 
يحّســن لغتهــم اإلجنليزيــة، ولكنــه قــد يعنــي أيضــا أن هــؤالء األشــخاص يشــاهدوا هــذه البرامــج  
أكثــر الن لغتهــم االجنليزيــة أفضــل. وال ميكــن أثبــات العالقــة بــن الســبب والنتيجــة إال إذا كان هناك 
تسلســل زمنــي واضــح بــن الطرفــن. فــي هــذا املثــال نحــن بحاجــة للتأكــد مــن أن التحســن فــي 

املهــارات اللغويــة جــاء بعــد مشــاهدة برامــج تلفزيونيــة باللغــة اإلجنليزيــة بشــكل منتظــم.

وهنــاك خطــأ آخــر وهــو افتــراض وجــود عالقــة ســببية بــن عاملــن فــي حــن أنــه يوجــد عامــل 
ثالــث يرتبــط بعالقــة تأثــر وتأثيــر بــكل مــن العاملــن اآلخريــن. إن األدلــة البحثيــة ميكــن أن تثبــت 
أن األطفــال الذيــن يتعلمــون العــزف علــى آلــة موســيقية يكــون حتصيلهــم املدرســي أفضــل مــن 
أولئــك الذيــن ال يفعلــون ذلــك. ومــع ذلــك فمــن املمكــن متامــا أن كل مــن هــذه املتغيــرات ترتبــط 
مبتغيــر ثالــث، وهــو الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي. وعليــه فإنــه ليــس مــن الصحيــح االســتنتاج 

بــأن تعلــم العــزف علــى آلــة موســيقية يــؤدي إلــى حتصيــل دراســي أفضــل.

ــتخدام  ــار باس ــا باالعتب ــن أخذه ــه ميك ــة فإن ــة محتمل ــل خارجي ــة بعوام ــى دراي ــت عل إذا كن
مجموعــات ضابطــة، وهــي اجملموعــات التــي لديهــا نفــس خصائــص عينــة البحــث لكنهــا ُمنعــت 
ــة. علــى ســبيل املثــال: ميكــن اســتخدام الصفــوف املوازيــة  قصــدا مــن التعــرض لنفــس التجرب
فــي دراســة لبحــث تأثيــر التقييــم مــن أجــل التعلــم علــى التحصيــل الدراســي للطلبــة. ويتــم 
تدريــب طلبــة أحــد هــذه الصفــوف علــى إجــراء التقييــم ذاتــي وتصحيــح أعمالهــم بأنفســهم 
علــى أســاس معاييــر جنــاح واضحــة، وال يتــم تزويــد طلبــة الصــف األخــر مبعاييــر النجــاح أو بالدعم 
لكــي يتطــوروا كمتعلمــن ممارســن للتقييــم الذاتــي. يتلقــى الصفــان نفــس التعليــم ويتــم مــع 
ــذي  ــف ال ــق الص ــإذا حق ــر. ف ــف اآلخ ــع الص ــف م ــل كل ص ــدم وحتصي ــة تق ــت مقارن ــرور الوق م
اســتخدم طرائــق التقييــم الذاتــي تقدمــا ونتائــج أفضــل فإنــه يصبــح لدينــا بعــض األدلــة علــى 
أن التقييــم مــن أجــل التعلــم لــه أثــر إيجابــي علــى التعلــم. لكــّن حرمــان الطلبــة من االســتفادة 
ــارات  ــؤدي إلــى حتســن التعلــم يعتبــر مســألة حتيــط بهــا اعتب مــن األســاليب واملصــادر التــي ت

أخالقيــة.
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الطرائق النوعية

إن الهــدف الرئيــس مــن البحــث النوعــي هــو معرفــة آراء األفــراد موضــوع البحــث أو املشــاركني فيــه 
حــول التجــارب التــي عاشــوها. وغالبــا مــا يبــدأ هــذا النــوع مــن األبحــاث بتصــور معــني أو ســؤال 
أو مجــرد شــعور غريــزي مــن جانــب الباحــث بــدال مــن وضــع فرضيــة ليتــم التحقــق مــن صحتهــا. 
تهــدف األســئلة البحثيــة إلــى الكشــف عــن التصــورات االجتماعيــة الســائدة حــول موضــوع معني. 
لذلــك جنــد أن هــذه األســئلة واســعة النطــاق واستكشــافية بطبيعتهــا، حيــث ينصــب االهتمــام 

علــى الكيفيــة التــي يعبــر فيهــا املشــاركون عــن أنفســهم اســتجابة لتلــك األســئلة.

يســعى البحــث النوعــي إلــى تكويــن فهــم متعمــق حــول تصــور معــني أو جتربــة معايشــة ظاهــرة 
معينــة، وذلــك مــن وجهــة نظــر العينــة املســتطلعة. لكــّن حجــم العينــة فــي البحــث النوعــي 
أصغــر بكثيــر مــن حجــم عينــات الدراســات الكميــة. ويتــم اختيــار أفــراد العينــة مــن اجملموعــة 
اخلاضعــة للدراســة، ويتــم وضــع وجهــات نظرهــم فــي ســياق البحــث . ومبــا أن البيانــات التــي يتــم 
ــى  ــج عل ــم النتائ ــه ليــس مــن الضــروري تعمي ــة، فإن ــات ذاتي جمعهــا بهــذه الطريقــة هــي بيان

مجتمــع العينــة، لكنهــا تســتخدم للتعــرف علــى آراء العينــة حــول الظاهــرة مــدار البحــث.

علــى ســبيل املثــال: قــد يطــرح باحــث سلســلة مــن األســئلة حــول القيــادة املدرســية ويضعهــا 
فــي اســتبانة ثــم يُتبــع تعبئــة االســتبانة بسلســلة مــن املقابــات.

تتطلــب األبحــاث النوعيــة مســتوى عاليــاً مــن الثقــة بــني املشــاركني والباحــث، وهــي عمليــة لهــا 
انعكاســاتها الفكريــة علــى الباحــث، مبعنــى أنهــا تتطلــب منــه أن يفكــر فــي دوره فــي عمليــة 
البحــث، وكيــف ميكــن أن تؤثــر طرائــق البحــث التــي اختارهــا علــى النتائــج، والتفكيــر فــي دوره في 
ــر موقفــه والدفــاع عنــه،  تفســير النتائــج. هــذه االنعكاســات التأمليــة متكــن الباحــث مــن تبري
ــن أن  ــدة ميك ــة واح ــد حقيق ــه ال يوج ــة بأن ــاث النوعي ــر األبح ــه. وتق ــا لعمل ــا متين ــر أساس وتوف
تقــدم تفســيرا للظاهــرة املدروســة. لذلــك فــإن االهتمــام يتركــز علــى فهــم وجهــات نظــر أفــراد 
العينــة حــول ظاهــرة معينــة فــي وقــت معــني، وهــي وجهــات نظــر تكــون أحيانــا منحــازة وتعبــر 

فــي كل احلــاالت عــن آراء شــخصية.

تشــتمل طرائــق البحــث النوعيــة علــى املقابــات واملشــاهدات وجمــع البيانــات اخلطيــة، مبــا فــي 
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ذلــك االســتبانات ومدونــات الباحــث واملشــارك.

المقابالت

رمبــا تكــون املقابــات هــي أكثــر الطــرق املســتخدمة جلمــع البيانــات. وتعتبــر املقابــات املفتوحــة 
ــر  ــه بشــأن موضــوع معــن. وهــي توف ــى مشــاعر املشــارك أو خبرات ــدة للتعــرف عل طريقــة مفي
ــد  ــات ق ــن املقاب ــره. لك ــة نظ ــرح وجه ــن ش ــارك م ــن املش ــا ميكّ ــث مب ــي احلدي ــع ف ــال للتوس اجمل
تشــكل بعــض التحديــات بالنســبة للباحــث مــن حيــث التأكــد مــن أن املشــارك يقــول مــا يعنــي 
ويعنــي مــا يقــول. ومــن التحديــات األخــرى التــي تواجــه الباحــث أن ينقــل مضمــون املقابلــة بدقــة 
ــى ســرية املعلومــات، واالتفــاق مــع املشــارك حــول  ــى الباحــث احلفــاظ عل ــز. ويجــب عل ودون حتي

نطــاق حتليــل وتفســير املعلومــات اجملمعــة.

المشاهدة والمشاركة

غالبــا مــا تتطلــب املشــاهدة وقتــا طويــا مــن الباحــث حلضــور الفعاليــات الــي تتناولهــا الدراســة 
وللمشــاركة أحيانــا فــي تلــك الفعاليــات. علــى ســبيل املثــال، قــد يقضــي الباحــث بعــض الوقــت 
فــي عــدد مــن املــدارس وهــو يشــاهد ويشــارك فــي عمليــة التعليــم والتعلــم أو فــي األنشــطة 

القياديــة وذلــك مــن أجــل تكويــن فهــم حقيقــي حــول مــا يحــدث علــى أرض الواقــع.

استخدام مزيج من طرائق البحث

ــات  ــق بحــث متنوعــة جلمــع بيان ــات مختلفــة وطرائ ــون مصــادر بيان ــا مــا يســتخدم الباحث غالب
أكثــر دقــة حــول الظاهــرة املدروســة. مــن الناحيــة العمليــة، إنــه مــن املفيــد جــدا اســتغال نقاط 
القــوة التــي تتميــز بهــا الطــرق البديلــة مــن أجــل تكويــن فكــرة أعمــق حــول املوضــوع املــدروس.

ــات  ــأن الدراس ــا ب ــرة، علم ــة كبي ــى درج ــة إل ــج البحثي ــة النتائ ــزز قيم ــرق يع ــن الط ــزج ب إن امل
ــة.  ــئلة مختلف ــى أس ــات عل ــر إجاب ــة توف ــة والنوعي الكمي

البحث النوعي

يقدم معلومات
حول ملاذا وكيف

البحث الكمي

 يقدم معلومات
حول ماذا وكم
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عموما، هناك ثالث طرق ميكن من خاللها اجلمع بني منهجيات البحث: 

ــة . 1 ــل مقارن ــن أج ــد م ــي آن واح ــة ف ــة والنوعي ــات الكمي ــع البيان ــى جم ــير إل ــث: يش التثلي
ــا ــا بعض ــم بعضه ــت تدع ــا إذا كان ــد فيم ــج للتأك النتائ

التصميــم االستكشــافي: يتــم مــن خاللــه جمــع بيانــات نوعيــة واســتخدام نتائــج البحــث . 2
لالسترشــاد بهــا فــي االســتقصاء الكمــي. ثــم يتــم اســتخدام هــذه البيانــات للتحقــق مــن 

صحــة نتائــج البحــث النوعــي أو مــن أجــل تعميمهــا. 

فــي التصميــم التفســيري: قــد يــؤدي االســتقصاء الكمــي إلــى نتائــج ثــم يتــم دراســة تلــك . 3
النتائــج باســتخدام طرائــق نوعيــة، األمــر الــذي يتمخــض عــن بيانــات تســاعد علــى فهــم 

أســباب العالقــة التــي كشــفت عنهــا الدراســة الكميــة.

الخالصة 

إن قــراءة وتفســير نتائــج البحــوث وإجــراء البحــوث والدراســات االســتقصائية هــو جــزء ال يتجــزأ 
ــراء  ــم إج ــروري أن يت ــن الض ــك. وم ــي إقليم ــدة ف ــتراتيجية اجلدي ــدات اإلس ــي الوح ــن دورك ف م
البحــوث بطريقــة ممنهجــة وســليمة مــن الناحيــة األخالقيــة. ويجــب أن تصمــد نتائــج البحــوث 
أمــام اختبــارات املراجعــة مــن قبــل األقــران واملســاءلة العامــة. علــى الباحثــني أن يكونــوا قادريــن 

ــر املنهجيــة التــي اختاروهــا، وليــس جملــرد أنهــا أســهل الطــرق وأكثرهــا مالئمــة. علــى تبري

عنــد اســتخدام الطرائــق الكميــة، فإنــه مــن الضــروري أن تكــون العينــة كبيــرة مبــا يكفــي وممثلــة 
لكافــة أفــراد اجملموعــة املدروســة، وأن تكــون االســتنتاجات املســتخلصة مــن البيانــات صحيحــة 
ــلوك  ــق للس ــم متعم ــى فه ــؤدي إل ــن أن ت ــة فيمك ــق النوعي ــا الطرائ ــة. أم ــة إحصائي وذات دالل
البشــري ولكنهــا ال تدعــي أنهــا تفــرز نتائــج صاحلــة للتعميــم. وعليــه فــإن تبنــي منهجيــة متــزج 
ــج  ــم النتائ ــأنه دع ــن ش ــة م ــكل طريق ــنة ل ــزات احلس ــن املي ــتفيد م ــة وتس ــرق اخملتلف ــني الط ب

وتعزيــز صحتهــا.

التأمل الذاتي:

ما هي املواضيع أو مجاالت املمارسة التي حتظى باهتمامك ؟

ما هي برأيك نقاط قوتك في منهجية البحث؟

مــا هــي املهــارات التــي حتتــاج إلــى تطويرهــا قبــل إجــراء مشــروع بحثــي أو اســتقصائي داخــل 
ــتراتيجية. ــك اإلس وحدت

نشاط معتمد على اإلنترنت:

هنــاك العديــد مــن املواقــع التــي حتتــوي علــى املعلومــات واملصــادر التــي تســاعدك علــى وضــع 
خطــة مشــروع بحثــي. ألــق نظــرة علــى هــذه املصــادر اإللكترونيــة.

http://www.palgrave.com/studentstudyskills/page/choosing-appropriate-re-
search-methodologies/

http://www.ncrm.ac.uk/
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القراءة واملصادر اإلضافية:
قــد ترغــب فــي قــراءة كتيــب جامعــة برادفــورد بعنــوان »مقدمــة إلــى البحــوث وطرائــق البحــث« 

متوفــر علــى املوقــع التالــي:

http://www.ssu.unrwa.org/

سجل التعلم:

احتفــظ بســجل ألي مجــال مــن اجملــاالت التــي تهمــك مــن الناحيــة املهنيــة أو لألســئلة البحثيــة 
التــي تخطــر لــك. اســتخدم ســجلك التعلمــي للبــدء بالتخطيــط ملشــروع بحثــي آو اســتقصائي.

الروابط:

فــي الوحــدة الدراســية اخلامســة حــول القيــادة مــن أجــل حتســن املــدارس، ســوف نبحــث فــي 
ــة حــول مشــروع بحثــي ناجــح. كيفيــة طــرح أســئلة بحثيــة جيــدة ونســتعرض دراســة حال

ج. التفكير المستقبلي ووضع الرؤية

ــروا إلصــاح  بصفتــك عضــوا فــي وحــدة إســتراتيجية، فــإن دورك فــي تطبيــق إســتراتيجية األون
التعليــم، والســعي لتوفيــر تعليــم عالــي اجلــودة وجامــع ومتكافــئ جلميــع الطلبــة، يتطلــب منــك 
القيــادة مــن أجــل التغييــر. عليــك أن تكــون قــادرا علــى التواصــل بوضــوح لشــرح دواعــي احلاجــة 
إلــى التغييــر وتقــدمي رؤيــة قويــة ملســتقبل أفضــل. ســتحتاج أيضــا إلــى إشــراك أعضــاء الفريــق 

واألطــراف الرئيســة األخــرى فــي وضــع االســتراتيجيات وتنفيذهــا.

التأمل الذاتي:

انظــر بعنايــة إلــى اخلصائــص التاليــة التــي يتميــز بهــا القــادة االســتراتيجيون، وراجــع ســلوكاتك 
اإلســتراتيجية لتقــرر كيــف ميكنــك أن تطــور مهاراتــك التــي حتتــاج إلــى تطويــر مــن أجــل إقنــاع 

اآلخريــن بضــرورة التغييــر. 

وفقــا لديفيــس وإليســون )النجــاح واالســتدامة: تطويــر مدرســة ذات توّجــه اســتراتيجي،الكلية 
ــادة املدرســية،2006(، فــإن القــادة اإلســتراتيجيني يُظهــرون خصائــص معينــة: الوطنيــة للقي

اســتخدم العبــارات الــواردة أدنــاه للتأمــل والتفكيــر فــي قيادتــك. قــم بتســجيل مالحظــات فــي 
املربعــات حــول أي دليــل ميكــن أن تســتخدمه إلظهــار قيادتــك الناجحــة.

١٧
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• إنهــم•يتميــزون•بالتحــدي•وإثــارة•التســاؤالت؛•إنهــم•غيــر•راضــن•أو•مرتاحــن•بشــأن•الوضــع•	
ــذ  ــا لتنفي ــة حالي ــة املتبع ــتمرار- أي الطريق ــن باس ــع الراه ــدون الوض ــم يتح ــي. )إنه احلال
ــذي   ــت ال ــي الوق ــطء«. وف ــير بب ــق« أو »تس ــة »حتّل ــت املؤسس ــون إن كان ــم يدرك ــل. وه العم
يحرصــون علــى إظهــار العرفــان للعمــل اجليــد واالحتفــاء بــه، فإنهــم يتطلعــون إلــى األمــام 
ــرون  ــدة، وي ــكار اجلدي ــر واألف ــون التغي ــم يتقبل ــتقبل. إنه ــو املس ــم نح ــون تفكيره ويوجه
املصاعــب كتحديــات وليــس كمشــاكل، ويســألون » هــل هــذا جيــد إلــى احلــد الــذي ينبغــي 

ــه ؟(. ــون علي أن يك

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

• إنهــم•يضعــون•تفكيرهــم•االســتراتيجي•وتعلمهــم•علــى•رأس•أولوياتهــم،•ويعملــون•علــى•	
بنــاء•منــاذج•عقليــة•جديــدة•لتأطيــر•تفكيرهــم•وتفكيــر•اآلخريــن.•) يدركــون أهميــة اكتســاب 
ــان  ــدون الزم ــم يوج ــة. إنه ــة التأملي ــول املمارس ــون مفع ــدة ويدرك ــم جدي ــة ومفاهي معرف

واملــكان للتفكيــر وتوليــد األفــكار واالنخــراط  فــي التعلــم املهنــي اخلــاص بهــم(.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

• •إنهــم•يظهــرون•احلكمــة•اإلســتراتيجية•املبنيــة•علــى•منظومــة•قيميــة•واضحــة. )يظلــون 	
علــى صلــة وثيقــة بهدفهــم املعنــوي وباألهــداف العامــة لبرنامــج التعليــم. وهــم  يفكــرون 
بطريقــة خالقــة وحتليليــة وعمليــة، ويشــاركون اآلخريــن فــي البحــث عــن احللــول واإلمكانيــات 

الكفيلــة بتحقيــق رؤيتهــم للمســتقبل املبنيــة علــى هــدف معنــوي.(

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

وحدات الدعم االستراتيجي



١٩

• لديهــم•شــبكات•مؤثــرة•مــن•العالقــات•الشــخصية•واملهنيــة.) إنهــم يســتطلعون آفاقهــم 	
محليــا ووطنيــا وعامليــا مــن أجــل التعلــم واملشــاركة. وهــم يشــاركون ويســاهمون فــي الزمــر 
واجملموعــات والشــبكات التــي تركــز علــى التعلــم. وغالبــا مــا تكــون لديهــم شــبكات اتصــال 

حقيقيــة وافتراضيــة، مثــل روابــط املــدارس وتويتــر ولنكــدإن.(

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

الروابط:

اقــرأ واعمــل مــن خــال األنشــطة الــواردة فــي الوحــدة الرابعــة مــن اجملمــع التدريبــي األول لبرنامــج 
ــواد  ــذه امل ــتمدك ه ــا. س ــة وتعميمه ــع الرؤي ــاول وض ــي تتن ــتقبل الت ــل املس ــن أج ــادة م القي

ــة للمســتقبل. ــة قوي ــم رؤي ــن وتعمي ــة مــن أجــل تكوي باألســاليب العملي

• إنهــم•ميتلكــون•مهــارات•شــخصية•وتفاعليــة•ذات•جــودة•عاليــة.•)إنهــم يفكــرون فــي تأثيــر 	
ــت  ــون حت ــم تعمل ــعرون وأنت ــف تش ــؤالهم » كي ــال س ــن خ ــم م ــى موظفيه ــم عل قيادته
ــتقبل  ــى املس ــة عل ــة ومبني ــة وحتفيزي ــم ملهم ــون قيادته ــى أن تك ــون عل ــي؟« ويحرص قيادت

ــن.( ــع العامل ــبة جلمي بالنس

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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التأمل الذاتي:

واآلن عليــك إكمــال نشــاط التأمــل الذاتــي التالــي لكــي تعــرف إلــى أي مــدى بأنــك تفكــر وتخطط 
بطريقــة اســتراتيجية. وســيكون مــن املفيــد أن تنظــر فــي النقــاط املطروحــة أدنــاه مــع زمالئــك 

عندمــا تقــوم بالتخطيــط للبرامــج داخــل الوحــدات اإلســتراتيجية وفيمــا بينهــا.

هل تفكر وتخطط بشكل استراتيجي؟ 

1. من الذي يشارك في عملية إنشاء خطة البرنامج ضمن وحدتك اإلستراتيجية ؟

مجموعة واسعة من األطراف المعنية، 
من ضمنهم موظفون من الوحدات 
اإلستراتيجية األخرى ومديرو التعليم 

في المناطق والمختص التربوي ومدير 
المدرسة

أنا

2. من الذي يأخذ زمام القيادة في عملية التخطيط الخاصة بك؟

يتم تقاسم القيادة مع الموظفين 
اآلخرين في

 الوحدات اإلستراتيجية

أنا  

3. ما هو نطاق التخطيط لبرنامجك ؟

التخطيط يعالج
 نتاجات الطلبة في اإلقليم

التركيز الرئيس ينصب
 على البرامج الحالية 

4. كيف يتم دمج عملية تحسين نتاجات الطلبة في تخطيطك؟  

المعرفة والفهم
 والمهارات أمور

 أساسية في الخطة

التخطيط ال يعالج تحسين أداء المعلمين

5. كيف تدعم الخطة عملية اإلدماج والتكافؤ ؟

عملية اإلدماج والتكافؤ
 مذكورة صراحة 

عملية اإلدماج والتكافؤ
 مذكورة ضمنيا 

وحدات الدعم االستراتيجي
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6. ما نوع  األهداف التي يتم تحديدها؟

 يتم تحديد نتاجات
 ومعايير نجاح واضحة لكل نشاط.   

األهداف في معظمها وصفية 

7. إلى أي مدى تكون النتاجات مدعومة باألدلة؟

يتم تقديم أدلة على التقدم والتحسن 
والمقاييس األوسع

 للنجاح مثل معنويات المعلمين والتطور 
المهني المستمر.

تحصيل الطالب هو المقياس الوحيد 

8. كيف يسترشد التخطيط المستقبلي بالتغذية الراجعة؟

هناك دورة مستمرة
 للتقييم الذاتي والمراقبة.

هناك مراجعة عند نهاية المشروع  

9. كيف يتم الربط بين رؤيتك وتخطيطك؟

الخطط تعبر عن رؤية واضحة تغطي 
خمس سنوات وتحتوي

 على خطط مفصلة للتنفيذ
 تغطي سنة وسنتين وثالث سنوات.

الخطط تغطي سنة واحدة 

الوحدة األولى: القيادة االستراتيجية



د. نماذج التخطيط االستراتيجي
هنــاك عــدة منــاذج مفيــدة ومناســبة لدعــم أنشــطة التخطيــط االســتراتيجي تعــرض الصفحــات 
http://www.ssu.unrwa.org/الالحقــة بعضــا منهــا. وهــذه النمــاذج متوفــرة إلكترونيــا علــى الرابــط

من أجل مرونة االستخدام. 

نموذج التخطيط االستراتيجي 1 

هــذا النمــوذج مجــرب ومت اختبــاره بشــكل جيــد ويتطلــب معلومــات تفصيليــة حــول املســؤولية 
واملــوارد، وكذلــك- وهــو األهــم- حــول التقييــم واملراقبــة.

نصائح الستخدام النموذج بصورة فعالة:

تأكد من صياغة الهدف االستراتيجي بشكل واضح ومن أنه ذو صلة بالنتاجات  ●

ــج  ــر لبرنام ــة أدوات التغيي ــر رزم ــرى )أنظ ــط أخ ــن وأدوات تخطي ــخاص آخري ــتخدم أش اس  ●
ــتهدفة ــات املس ــح النتاج ــد وتوضي ــتقبل( لتولي ــل املس ــن أج ــادة م القي

تأكد من أن النتاجات املستهدفة تتصل بأداء املدرسة والطلبة  ●

جميــع العبــارات املدرجــة فــي عمــود اإلجــراءات ينبغــي أن تبــدأ بكلمــة تــدل علــى الفعــل   ●
ــر ... إلــخ ــغ وتقــدمي وإنشــاء وتطوي ــم وتبلي ــل تصمي مث

كل بنــد يتــم إدخالــه فــي عمــود العمــل يجــب أن يرافقــه معاييــر النجــاح املرتبطــة بــه   ●
ــذي ســيحدث، وكيــف ســتكون ردود فعــل  ــي ينبغــي أن تصــف بلغــة واضحــة مــا ال والت
ــارات  ــارف وامله ــد املع ــى صعي ــا عل ــيتم جنيه ــي س ــبات الت ــة، واملكتس ــراف املعني األط

والفهم...إلــخ

ــن ســيتحملون املســؤولية وسيشــاركون فــي  يجــب أن تذكــر اخلطــة أســماء األفــراد الذي  ●
ــتراتيجي. ــر االس ــذ التغيي تنفي

يجب إدخال تواريخ ومواعيد نهائية واضحة في عمود التوقيت  ●

ــى  ــة إل ــتخدامها باإلضاف ــيتم اس ــي س ــك الت ــة وتل ــوارد املطلوب ــع امل ــد جمي ــب حتدي يج  ●
ــا  ــك ممكن ــا كان ذل ــا حيثم تكلفته

ــه  ــذي ســيتم مراقبت ــد مــا ال ــة بوضــوح مــع حتدي يجــب أن تذكــر اخلطــة إجــراءات املراقب  ●
وكيــف ســتتم املراقبــة ومــن املكلــف باملراقبــة ومتــى ســتتم املراقبــة، وذلــك علــى مــدار 

ــروع ــذ املش ــرة تنفي فت

ــر  ــع ذك ــح م ــكل واض ــر بش ــم التأثي ــراءات تقيي ــؤوليات وإج ــد املس ــك حتدي ــب كذل يج  ●
ــور  ــا لظه ــا كافي ــح وقت ــث تتي ــبة بحي ــد مناس ــون املواعي ــب أن تك ــة )يج ــد مالئم مواعي

ــر(. ــراءات التغيي ــول إج مفع

مــن املفيــد اســتخدام هــذه اخلطــة كوثيقــة عمــل ديناميكيــة مــن أجــل تتبــع أنشــطة   ●
ــة. ــوات الرئيس ــى اخلط ــير عل ــش والتأش ــي الهوام ــات ف ــن املالحظ ــالل تدوي ــن خ ــروع م املش

ــى  ــراد عل ــل األف ــي يظ ــب لك ــدار املكت ــى ج ــات أو عل ــة اإلعالن ــى لوح ــة عل ــرض اخلط ع  ●
ــج. ــداف والنتائ ــق األه ــاه حتقي ــدم باجت ــن تق ــرازه م ــم إح ــا يت ــة مب معرف

٢٢
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مثال على نموذج التخطيط االستراتيجي 2

2

نموذج التخطيط االستراتيجي 2 

)انظر الصفحتني 39 و 40 في رزمة أدوات التغيير لبرنامج القيادة من أجل املستقبل(

يقــدم هــذا النمــوذج حملــة عامــة مفيــدة جــدا حــول األوليــات واملشــاريع التــي يجــري تنفيذهــا فــي 
املنظمــة أو الوحــدة. إن اســتخدام هــذا النــوع مــن النمــاذج ميكّــن أعضــاء الفريــق مــن التعــرف، 
وبلمحــة واحــدة، علــى التقــدم املنجــز والنقــاط األساســية جلميــع األنشــطة الرئيســة للوحــدة. 
ــد  ــوم أوال بتحدي ــا نق ــيا، أي أنن ــل عكس ــة تعم ــو أن اخلط ــوذج ه ــذا النم ــي له ــدأ األساس إن املب
ــم نســير باجتــاه  ــة ث ــرة الزمني ــة الفت ــرض أن تتحقــق فــي نهاي ــر النجــاح والنتاجــات املفت معايي

عكســي بــدءا مــن التاريــخ النهائــي احملــدد الســتكمال إجنــاز كل أولويــة مــن األولويــات.

نصائح الستخدام النموذج بصورة فعالة:

ــن  ــروع م ــة أو مش ــاز كل أولوي ــتكمال إجن ــي الس ــد النهائ ــة املوع ــن اخلط ــي أن تب ينبغ  ●
األولويــات أو املشــاريع املشــمولة فــي اخلطــة.

مــن الضــروري أن يتــم أوال حتديــد النتاجــات ومعاييــر النجــاح لــكل أولويــة أو مشــروع ومــن   ●
ثــم إدخالهــا فــي خانــة تاريــخ االنتهــاء

ــعور/ ــر/ الش ــة »التفكي ــد منهجي ــي تعتم ــة الت ــن الرؤي ــتخدام أداة تكوي ــد اس ــن املفي م  ●
الفعــل/ القــول« مــن أجــل توفيــر معلومــات ثريــة حــول النتاجــات ومعاييــر النجــاح )انظــر 
ــتقبل( ــل املس ــن أج ــادة م ــج القي ــر لبرنام ــة أدوات التغيي ــن رزم ــات 36 و 37 و 38 م الصفح

بعــد إدخــال النتاجــات ومعاييــر النجــاح فــي اخلطــة علينــا أن نقــوم بتحديــد اخلطــوات الرئيســة   ●
ألعمــال املشــروع، مثــل نشــر التقريــر وانعقــاد ورشــة العمــل ... إلخ، ثــم نضعها فــي اجلــدول الزمني.

يجــب األخــذ بعــن االعتبــار اإلجــراءات الالزمــة الســتكمال إجنــاز اخلطوات الرئيســة للمشــروع،   ●
إذ أنــه مــن الضــروري حتديــد تلــك اإلجــراءات وإدخالهــا فــي اجلــدول الزمنــي. فــإن كانــت ورشــة 
العمــل مثــال مــن ضمــن اخلطــوات الرئيســة للمشــروع، فــإن اإلجــراءات الالزمــة لضمــان إجنازها 
بصــورة فاعلــة تتضمــن دعــوة املشــاركن حلضورهــا وحجــز مــكان انعقادهــا ووضــع برنامجهــا 

... إلــخ. كل تلــك املســائل ينبغــي أن تُصــاغ علــى شــكل إجــراءات وأن تُضــاف إلــى اخلطــة.

يجب حتديد مواعيد ملراجعة سير العمل حسب فترات زمنية مناسبة   ●

لــدى وضــع كل جــزء مــن أجــزاء اخلطــة، مــن الضــروري مراجعــة التوقيــت احملــدد لتنفيــذ   ●
ــر. ــا األم ــد يتطلبه ــي ق ــالت الت ــراء التعدي ــددة وإج ــاريع املتع املش

٢٣
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الروابط:

ــادة  ــول القي ــدة ح ــات مفي ــواد ومعلوم ــى م ــتقبل عل ــل املس ــن أج ــادة م ــج القي ــوي برنام يحت
والتخطيــط بصــورة اســتراتيجية، وذلــك فــي الوحــدة السادســة )التفكيــر والتخطيــط بطريقــة 
إســتراتيجية( مــن اجملمــع التدريبــي األول )كــن قائــداً(. وهنــاك معلومــات مفيــدة كذلــك فــي رزمــة 

ــر اخلاصــة بالبرنامــج.   أدوات التغيي

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

إلى أي مدى تفكر وتخط بصورة استراتيجية ؟

أنظــر فــي املتطلبــات /األســئلة التاليــة مســتخدما ســجلك التعلمــي لتدويــن أفــكارك 
ومالحظاتــك:

ــورة  ــا بص ــرت فيه ــة وفك ــة معين ــكلة أو قضي ــت مش ــك تناول ــى أن ــدل عل ــاال ي ــر مث أذك  ●
ــا. ــة له ــول املمكن ــل احلل ــاد أفض ــة إليج منهجي

ــد  ــة لتحدي ــادر مختلف ــن مص ــات م ــاد بيان ــل واعتم ــت بتحلي ــك أن قم ــبق ل ــف س كي  ●
القضايــا الرئيســة ووضــع احللــول العمليــة لهــا؟

أذكــر أدلــة تبــن كيــف أخــذت باالعتبــار وجهــات النظــر واملواقــف اخملتلفــة لــدى مواجهــة   ●
حتــٍد معــن أو قضيــة مــا. )علــى ســبيل املثــال كيــف كانــت ردود أفعــال اجملموعــات اخملتلفــة 

إزاء نشــر اجلــدول العــام لتقييــم األداء املدرســي الفــردي؟(

ــة  ــه وأهمي ــة تطبيق ــر وكيفي ــى التغيي ــز عل ــوع التحفي ــنتناول موض ــة س ــدة القادم ــي الوح ف
ــه. ــن ب ــخاص املتأثري ــاج األش ــى اندم ــل عل العم

٢٤
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الوحدة الثانية: القيادة الشخصية

ــادة الشــخصية. مــن مميــزات  ســنتناول فــي هــذه الوحــدة موضــوع الفعاليــة الشــخصية والقي
ــل  ــن أج ــارات م ــن امله ــة م ــة متنوع ــخير مجموع ــى تس ــون عل ــم يعمل ــن أنه ــادة الناجح الق
بنــاء ثقافــة التعلــم والتطــور، ويحرصــون علــى التعــرف علــى مشــاعر اآلخريــن بشــأن قيادتهــم، 
ــع  ــال م ــال الفع ــة االتص ــون أهمي ــي، ويدرك ــم العاطف ــتمرة بذكائه ــة مس ــى صل ــون عل ويظل

ــم. ــع زمالئه جمي

ــع  ــك م ــك ولتفاعل ــك لنفس ــق فهم ــتهدف تعمي ــات تس ــطة وواجب ــى أنش ــدة عل ــوي الوح وحتت
ــاق  ــيع نط ــة ولتوس ــاتك احلالي ــك وممارس ــي أدائ ــل ف ــة للتأم ــك الفرص ــاح ل ــوف تت ــك، وس زمالئ

ــا. ــخصية وتطويره ــك الش فعاليت

ــى فهــم اخلصائــص والصفــات الشــخصية التــي  ــاج إل ــا نحت ــة، إنن ــب املهــارات الفعال ــى جان إل
جتعــل مــن بعــض القــادة أشــخاصا أكثــر جناحــا مــن البعــض اآلخــر فــي حتقيــق النتاجــات املرجــوة. 
ــي نظــرة إيجابيــة ومتحمســة، والتمتــع بالنزاهــة واالحتــرام والتعاطــف  مــن هــذه الصفــات تبنّ
والقــدرة علــى التحمــل. وســوف نســتعرض تلــك الصفــات مبزيــد مــن التفصيــل لــدى البحــث فــي 
املعــارف واملهــارات الالزمــة للفعاليــة الشــخصية، وفــي الفقــرات التــي نســعى مــن خاللهــا إلــى 

تطويــر ثقتــك وكفاءتــك فــي هــذا اجملــال الهــام.

مجال الكفاية ٢: القيادة الشخصية
القــادة الفعالــون يتمتعــون بالثقــة والتفــاؤل. إنهــم علــى اســتعداد التخاذ قــرارات صعبــة وملتابعة 
ــة  ــاس بالثق ــن االحس ــدى اآلخري ــدون ل ــم يولِّ ــة. إنه ــى النهاي ــة حت ــن البداي ــل م ــل العم مراح
ــي وقــدرة علــى إدارة مشــاعرهم  ــه مــن وعــي ذات والقــدرة علــى اإلجنــاز. وبفضــل مــا يتمتعــون ب
وســلوكهم، ونظــرا الســتعدادهم للتعلــم مــن خــالل التجربــة، فإنهــم يتمتعــون بالقــدرة علــى 

التحمــل وبــروح اإلصــرار واملثابــرة.

مجاالت المعرفة العملية والفهم والمهارات التي سيتم تغطيتها في الوحدة 
الدراسية الثانية

مهارات طرح األسئلةاتخاذ القرار

الذكاء العاطفيمهارات التوصل إلى حلول وسط

مهارات التغذية الراجعةالتأمل الذاتي

مهارات التأثير في اآلخرين لغة اجلسد

إدارة اخلالفاتمهارات االستماع

كتابة التقاريربناء ثقافة التعلم



أ. مهارات اتخاذ القرار
تُعــد عمليــة اتخــاذ القــرار مهــارة أساســية فــي أي مــكان مــن أماكــن العمــل، وهــي تنطــوي علــى 

أهميــة خاصــة إذا مــا أردت أن تصبــح قائــداً فعــاالً.

فــي أبســط معانيهــا، ميكــن تعريــف عمليــة اتخــاذ القــرار بأنهــا »عمليــة انتقــاء خيــار واحــد مــن 
بــن خياريــن أو أكثــر مــن خيــارات العمــل«. إال انــه يتعــن علينــا أن نتذكــر أن اخليــار »الصحيــح« 

قــد ال يكــون مدرجــا ضمــن اخليــارات املوضوعــة فــي كل احلــاالت.

فرمبــا يكــون هنــاك خيــار أفضــل لــم يتــم النظــر فيــه، أو أن املعلومــات الالزمــة لــم تكــن متوفــرة 
فــي حينــه. لذلــك مــن املفيــد تخصيــص ســجل لتدويــن جميــع القــرارات املهمــة وملــاذا وكيــف 
مت اتخاذهــا، حيــث أن ذلــك يســاعد علــى اتخــاذ قــرارات أفضــل عنــد مواجهــة مواقــف مماثلــة فــي 

املســتقبل. 

ــرارات  ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ــا ف ــن اتباعه ــي ميك ــات الت ــاذج واملنهجي ــن النم ــد م ــاك العدي هن
سنســتعرض فيمــا يلــي بعضــا منهــا ونبحــث فــي املبــادئ التــي تســتند إليهــا الطــرق الفعالــة 

ــرارات. ــاذ الق ــة التخ واألخالقي

اتخاذ القرارات بطريقة ممنهجة

اعمــل علــى تكويــن بيئــة بنــاءة وإيجابيــة )قــم بتحديــد الهــدف واتفــق مــع موظفيــك علــى . 1
إجــراءات حتقيقــه، واحــرص علــى إشــراك األشــخاص املناســبن، واســتمع لكافــة اآلراء، وتأكــد 

مــن أنــك تقــوم بتوجيــه الســؤال الصحيــح، وفكــر بصــورة خالقــة وأفــق واســع.

قــم بتوليــد بدائــل جيــدة )اســتخدم العصــف الذهنــي أو أي طريقــة أخــرى مــن طــرق التفكير . 2
اجلماعــي مــن أجــل توليــد البدائل(.

ادرس البدائــل )حلــل اخملاطــر وفكــر مبضاعفــات كل منهــا مــع حتليــل القــوى املؤيــدة واملعارضــة . 3
وحتليــل التكاليــف واملنافــع( .

قم باختيار أفضل البدائل )حتليل مصفوفة القرار، املقارنات الثنائية، التصويت(.. 4

حتقــق مــن قــرارك )اختبــر االفتراضــات، فكــر فــي األخطــاء احملتملــة، اســتخدم حتليــل البقــع . 5
اخملفيــة(.

قــم بتعميــم قــرارك وابــدأ العمــل )اشــرح العمــل بوضــوح لــكل املعنيــن، اعمــل علــى تكوين . 6
رؤيــة مشــتركة للتغييــر، قــم بوضــع خطــة وابــدأ التنفيذ(.

الروابط:

حتتــوي الكثيــر مــن البرامــج والسياســات اخلاصــة باســتراتيجية إصــالح التعليــم علــى معلومــات 
حــول عمليــات اتخــاذ القــرار، وهنــاك أدوات مفيــدة التخــاذ القــرار فــي رزمــة أدوات التغييــر لبرنامــج 
ــف  ــوة والضع ــن الق ــي ملواط ــل الرباع ــى التحلي ــرة عل ــق نظ ــتقبل. أل ــل املس ــن أج ــادة م القي

والفــرص واخملاطــر فــي الصفحــة 25 وعلــى مصفوفــة حتديــد األولويــات فــي الصفحــة 31. 

وهنــاك العديــد مــن األدوات املفيــدة األخــرى فــي رزمــة أدوات التغييــر لبرنامــج القيــادة مــن أجــل 
املســتقبل مــن شــأنها أن تســاعدك علــى استكشــاف القضايــا وتعميــق فهمــك لألوضــاع وحتديــد 

احللــول املمكنــة كجــزء مــن عمليــة اتخــاذ القــرار.

وحدات الدعم االستراتيجي
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دراســة حالة - قرار صعب

فــي  التعييــن  حديــث  عضــو  الدجانــي  يســار 
مــن  وكجــزء  االســتراتيجي.  الدعــم  فريــق 
ــتعداداته ألداء دوره،  ــل واس ــى العم ــرف عل التع
قــام بتحليــل تقريــر مراقبــة التحصيــل الدراســي 
الخــاص باإلقليــم الــذي يعمــل فيــه. فــي ضــوء 
أداء  بخصــوص  القلــق  انتابــه  التحليــل  ذلــك 
العديــد مــن المــدارس. كان لدى يســار إحســاس 
قــوي بوجــوب اّطــاع كافــة العامليــن فــي كل 
لــكل  الفــردي  األداء  علــى  اإلقليــم  مــدارس 
مدرســة، واقتــرح أن يتــم إعــداد جــدول مفصــل 
ــة  ــم وإتاح ــتوى اإلقلي ــى مس ــدارس عل ألداء الم
االطــاع عليــه لــكل المعلميــن وأوليــاء األمــور.

كان يســار يــدرك بــأن تلــك الخطــوة قــد تكــون 
محرجــة ألضعــف المــدارس أداًء، وأن نشــر هــذه 
المعلومــات قــد يــؤدي إلــى عواقــب ســلبية. 
الخطــوة قــد  أن هــذه  أيضــا  يــرى  لكنــه كان 
لتتعلــم  للمــدارس  ودافعــا  تحديــا  تشــكل 
ــا  ــر نجاح ــادة األكث ــن والق ــرات المعلمي ــن خب م

ولتعمــل علــى تحســين نتاجــات طلبتهــا. 
قرر يســار استخدام أســلوب ممنهج من أجل اتخاذ القرار.

ن بيئة بناءة 1- كوِّ

قــام يســار بدعــوة أعضــاء كادر الدعــم االســتراتيجي إلــى حضــور اجتمــاع لبحــث موضــوع نشــر 
اجلــداول العامــة لــأداء املدرســي. طلــب مــن زمالئــه أن يفكــروا فــي االحتمــاالت والقضايــا املتعلقة 
بهــذه املســالة وأن يأتــوا إلــى االجتمــاع وهــم مســتعدون للمشــاركة فــي دراســة اخليــارات، وأوضح 

لهــم بأنــه ســيثمن إســهاماتهم وأفكارهــم التــي ســتمكنه مــن اتخــاذ القــرار األفضــل.

2- ولِّد بدائل جيدة

طلــب مــن اجملموعــة إجــراء عصــف ذهنــي لتوليــد أفــكار واقتــراح خيــارات بديلــة لنشــر اجلــداول 
العامــة لــأداء املدرســي ليطلــع عليهــا كافــة املعلمــن وأوليــاء األمــور:

أدى ذلك إلى وضع ستة بدائل رئيسة وهي:

أن ال يتم وضع جداول على اإلطالق  ●

أن يقتصر استخدام اجلداول على كادر الدعم االستراتيجي في املكتب اإلقليمي  ●

أن تكون اجلداول متاحة الّطالع مديري املناطق التعليمية واخملتصن التربوين  ●

أن تكــون اجلــداول متاحــة الّطــالع مديــري املناطق التعليميــة واخملتصــن التربوين ومديــري املدارس  ●

أن تكون اجلداول متاحة الّطالع مديري املدارس وكافة املعلمن  ●

أن تكون اجلداول متاحة الّطالع كافة املعلمن وأولياء األمور وهيئات اجملتمع احمللي  ●
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3- استكشف البدائل

بعــد أن شــعرت اجملموعــة بأنهــا توصلــت إلــى قائمــة جيدة مــن اخليــارات البديلــة، قامت بدراســتها 
ــار. اســتخدمت  ــي ينطــوي عليهــا كل خي ــدالالت الت ــم اجلــدوى واخملاطــر وال ــي لتقيي ــى التوال عل
ــت اخملاطــر  ــد فيمــا إذا كان اجملموعــة أســلوب حتليــل اخملاطــر وحتليــل التكاليــف واملنافــع لتحدي

والتكاليــف تفــوق فوائــد وإيجابيــات نشــر اجلــداول العامــة لــأداء املدرســي.
 

التحليــل الــذي قامــت بــه اجملموعــة لتكاليــف وفوائــد اخليــار اخلامــس )أن تكــون اجلــداول متاحــة 
الّطــاع مديــري املــدارس وكافــة املعلمــن(:

املنافعالتكاليف

ــم  ــدارس بأنه ــري امل ــض مدي ــعر بع ــد يش ق
مهــددون

ــري املــدارس واملعلمــن  قــد يشــعر بعــض مدي
ــم ــاض معنوياته بانخف

ــن  ــدارس واملعلم ــري امل ــض مدي ــي بع ــد يلق ق
مســؤولية ضعــف األداء علــى الطلبــة وأوليــاء 

األمــور واجملتمــع احمللــي  

ــدارس  ــي امل ــون ف ــرون واملعلم ــعر املدي ــد يش ق
ــرور ــن الغ ــوع م ــي بن ذات األداء العال

قــد يحــاول أوليــاء أمــور الطلبــة نقــل أبنائهــم 
ــدارس  ــى امل ــي إل ــدارس  ذات األداء املتدن ــن امل م

ــل  ذات األداء األفض

قــد تعانــي املــدارس املتدنيــة األداء مــن تناقــص 
أعــداد الطلبــة امللتحقــن بهــا 

ــدارس ذات األداء  ــي امل ــون ف ــب املعلم ــد يرغ ق
ــي  ــل ف ــهم والعم ــرك مدارس ــي ت ــي ف املتدن

املــدارس ذات األداء العالــي.

ــن  ــدارس واملعلم ــري امل ــع مدي ــيصبح جمي س
علــى درايــة مبــدى جــودة أدائهــم  مقارنــة 

باملــدارس األخــرى

ســيتعرف مديــرو املــدارس ذات األداء املتدنــي 
علــى املــدارس التــي تتمتــع بظــروف مشــابهة 
ويحاولــون  أفضــل،  نتائــج  حتقــق  لكنهــا 

ــي  ــور املهن ــق التط ــا لتحقي ــاون معه التع

هنــاك مجــال لالســتفادة مــن مديــري املــدارس 
ــورة  ــح واملش ــدمي النص ــل لتق ذات األداء األفض

ــف ــدارس ذات األداء األضع ــري امل ملدي

ــتوى  ــة مبس ــى دراي ــور عل ــاء األم ــيكون أولي س
أداء كل مدرســة ممــا ميكنهــم مــن اتخــاذ 

قــرارات مســتنيرة 

قــد تشــكل املنافســة املفتوحــة عنصــر حتفيــز 
ــدارس. جلميع امل

4- اختر البديل األفضل

بعــد أن قامــت اجملموعــة بتحليــل التكاليــف والفوائــد لــكل بديــل مــن البدائــل الســتة، لــم يعــد 
أمامهــا إال اختيــار واحــد منهــا. اســتخدمت اجملموعــة مصفوفــة حتليــل القــرار للمقارنــة مــا بــن 

تلــك البدائــل:
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املنافعالتكاليفاخليارات

صفر1٨. أن ال يتم وضع جداول على اإلطالق

2. أن يقتصر استخدام اجلداول على كادر الدعم االستراتيجي 
    في املكتب اإلقليمي 

٨١

3. أن تكون اجلداول متاحة الّطالع مديري املناطق التعليمية
    واخملتصني التربويني

٦٢

4. أن تكون  اجلداول متاحة الّطالع مديري املناطق التعليمية
    واخملتصني التربويني ومديري املدارس.

٦٧

5٦٥. أن تكون  اجلداول متاحة الّطالع مديري املدارس وكافة املعلمني.

6. أن تكون  اجلداول متاحة الّطالع كافة املعلمني وأولياء األمور
    ومجموعات اجملتمع احمللي

٨١

ــة  ــق التعليمي ــري املناط ــاع مدي ــداول الّط ــة اجل ــع )إتاح ــار الراب ــاه أن اخلي ــدول أع ــن اجل ــح م اتض
ــى  ــد عل ــّوق الفوائ ــث تف ــن حي ــل م ــار األفض ــدارس( كان اخلي ــري امل ــن ومدي ــن التربوي واخملتص

ــف.  التكالي

5- راجع القرار

ــل  ــم البدائ ــدؤوب لتقيي ــل ال ــود والعم ــن اجله ــر م ــة الكثي ــت اجملموع ــة، بذل ــذه املرحل ــى ه حت
واختيــار أفضلهــا للمضــي قُدمــا فــي ذلــك االجتــاه. للتأكــد مــن أن العمليــة متــت بشــكل متقــن 
دون أخطــاء أو ســوء تقديــر وأن قرارهــا كان القــرار األفضــل، قامــت اجملموعــة بتطبيــق مــا يســمى بـ 
»حتليــل البقــع اخملفيــة«، أي محاولــة اكتشــاف املســائل أو القضايــا التــي لــم يتــم االنتبــاه إليهــا 
ــئلة  ــض األس ــة بع ــت اجملموع ــة، طرح ــذه الغاي ــاة. له ــز واحملاب ــن التحي ــوع م ــت بن ــي عومل أو الت
ــرة  ــي غم ــا ف ــن أنظاره ــت ع ــا غاب ــائل رمب ــاف أي مس ــا، واكتش ــة افتراضاته ــن صح ــد م للتأك
تركيزهــا علــى الهــدف املاثــل أمامهــا، وكذلــك للتأكــد مــن أنهــا لــم تتعامــل مــع املوضــوع بثقــة 
مفرطــة أو أنهــا تســرعت فــي اســتخاص اســتنتاجات لــم تكــن مبنيــة علــى أســس ســليمة. 
ــى  ــدوا إل ــدس، وعم ــن ح ــه م ــون ب ــا يتمتع ــتفيدين مم ــوة مس ــذه اخلط ــة به ــاء اجملموع ــام أعض ق
تفحــص فرضياتهــم وقرارهــم فــي ضــوء خبراتهــم اخلاصــة، وتباحثــوا فــي أي مســألة كانــت مثــار 

شــك أحــد منهــم. 

فيما يلي بعض األسئلة التي طرحتها اجملموعة وتباحثت حولها:

هل سيهتم مديرو املدارس بأداء املدارس األخرى؟  ●

كيف سيقوم مديرو املدارس بتحديد املدارس املشابهة ملدارسهم؟  ●

ــن  ــاد م ــه واإلرش ــي التوجي ــاه تلق ــف جت ــدارس ذات األداء األضع ــرو امل ــعر مدي ــف سيش كي  ●
مديــري املــدارس ذات األداء األفضــل؟

مــا الــذي يجــب أن نفعلــه للحــد مــن قيــام مديــري املــدارس بإلقــاء اللــوم علــى الطلبــة   ●
ــف األداء؟ ــي ضع ــبب ف ــم الس ــم باعتباره ــاء أموره وأولي

هــل يتعن علينــا النظر في نقــل مديــري املــدارس ذات األداء العالــي إلــى املــدارس ذات األداء األضعف؟  ●

كيــف ميكننــا أن نضمــن أن مديــري املــدارس ذات األداء املتدنــي سيشــعرون بالدعــم وليــس باللوم؟  ●
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6- عمم قرارك ثم ابدأ العمل:

كان يســار راضيــا عــن املســاعدة التــي قدمتهــا لــه اجملموعــة للتوصــل إلــى أفضــل قــرار ممكــن، 
لذلــك قــدم الشــكر ألعضائهــا علــى إســهاماتهم ووعدهــم بأنــه ســيقوم بإعــداد مســودة خلطــة 
العمــل ويحضرهــا معــه فــي االجتمــاع املقبــل. ورغــم أن القــرار الــذي توصلــت إليــه اجملموعــة لــم 
يكــن اخليــار املفضــل لــدى يســار، إال أنــه شــعر بالثقــة واالطمئنــان بــأن البديــل الــذي مت اختيــاره 

هــو أفضــل البدائــل الراهنــة. 

ــتراتيجية  ــق وإس ــة التطبي ــع خط ــا لوض ــة مع ــاء اجملموع ــل أعض ــي عم ــم التال ــي اجتماعه ف
ــن  ــم واخملتص ــري التعلي ــى مدي ــه عل ــي وتوزيع ــداول األداء املدرس ــداد ج ــة  إلع ــل الالزم التواص
ــالل  ــا خ ــي مت حتديده ــف الت ــر والتكالي ــى احملاذي ــة عل ــزت اجملموع ــدارس. ركّ ــري امل ــن ومدي التربوي
ــار  ــل اآلث ــة لتقلي ــت بعناي ــاره، وخطط ــذي مت اختي ــل ال ــى البدي ــوال إل ــرار وص ــاذ الق ــة اتخ عملي

ــن. ــد ممك ــى ح ــى أدن ــة إل ــلبية احملتمل الس

وكمراجعــة نهائيــة لعمليــة اتخــاذ القــرار، قــام يســار بإجــراء اختبــار قصيــر للنظــر فــي االعتبارات 
األخالقيــة التــي حتيــط بهــذه املســألة. أمضــى بعــض الوقــت فــي التفكيــر فــي األســئلة التاليــة 

التــي حصــل عليهــا مــن اختبــار مخصــص لدراســة أخالقيــات اتخــاذ القــرار:

الشفافية - هل أنا سعيد باإلعالن عن قراري- بخاصة لألشخاص الذين سيتأثرون به؟. 1

التأثير- هل أخذت باعتباري اآلثار الضارة لقراري وكيفية تفادي تلك اآلثار؟. 2

اإلنصاف - هل كل من سيتأثر بقراري )كافة األطراف املعنية( سيعتبره قرارا منصفا؟ . 3

نشاط معتمد على اإلنترنت:

هنــاك عــدة منــاذج وأســاليب التخــاذ القــرار، وميكــن احلصــول علــى مــواد مفيــدة مــن العديــد مــن 
املواقــع اإللكترونيــة. ادخــل إلــى  بعــض تلــك املواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت للعثــور علــى مصــادر 

تســاعدك علــى اتخــاذ قــرارات جيــدة وأخالقيــة.

 هــذا املوقــع مفيــد بالفعــل وغنــي باألفــكار واألســاليب التــي تصلــح 

الســتخدام الفــرق الفعالــة والتــي ميكــن توظيفهــا لغايــات التخطيــط واتخــاذ القــرارات.

  يحتــوي هــذا املوقــع علــى العديــد مــن األدوات واألســاليب والطرق 
التــي تســاعد القــادة والفــرق علــى تنفيــذ التغييــر وتطويــر األداء.

ــن  ــه م ــيطة، فإن ــة أو بس ــألة مهم ــق مبس ــاذه يتعل ــى اتخ ــف عل ــذي تعك ــرار ال ــواء أكان الق س
ــن  ــل حتس ــن أج ــرار م ــاذ الق ــات اتخ ــض منهجي ــق بع ــوم بتطبي ــوال أن تق ــي كل األح ــد ف املفي
العمليــة. ويتعــن دائمــا اســتخدام االختبــار األخالقــي الــذي اســتخدمه يســار فــي دراســة احلالــة. 
إن اســتخدام مثــل تلــك املنهجيــات واألســاليب يــؤدي إلــى حتســن جــودة العمليــة املتبعــة التخــاذ 

قــرارك، وإلــى تعزيــز ثقتــك بنفســك وتطويــر مهاراتــك.

وحدات الدعم االستراتيجي
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ب. تطوير التأمل الذاتي والوعي الذاتي
هل سبق لك أن عملت مع شخص كان شديد الوعي بنفسه؟

ــن ومشــاعرهم، ويتحمــل مســؤولية أخطائهــم،  مثــل هــذا الشــخص يهتــم باحتياجــات اآلخري
وهــو متواضــع بشــأن نقــاط قوتــه، وال يتكلــم أبــدا دون تفكيــر، ويعــي بشــكل عميــق  كيــف تؤثــر 

كلماتــه وتصرفاتــه علــى اآلخريــن.

يعتبــر وعــي الــذات مــن أهــم اخلصائــص 
ــي  ــو ف ــد أو عض ــا أي قائ ــع به ــي يتمت الت
فريــق. إن تطويــر الوعــي الذاتــي مــن 
خــال التأمــل الذاتــي مهــم جــدا حلياتــك 
الشــخصية واملهنيــة، فاألشــخاص ذوو 
ــا. إن وعــي  ــة واعــون ذاتي ــة العالي الفعالي
الــذات كفايــة ضروريــة للشــخص الذكــي 

ــا. عاطفي

ــي  ــق ف ــر بعم ــل والتفكي ــى الداخ ــر إل ــى النظ ــدرة عل ــو الق ــذات ه ــي ال ــيطة، إن وع ــارة بس بعب
ــة.  ــك األخاقي ــرك وقيم ــع معايي ــجامه م ــدى انس ــرى م ــلوكك لت س

عندمــا يكــون ســلوكك غيــر متناغــم مــع معاييــرك، فإنــك تشــعر بعــدم االرتيــاح وبأنــك غيــر 
ــة  ــك تشــعر بااليجابي ــا يكــون ســلوكك منســجما مــع قيمــك فإن ــا عندم ســعيد وســلبي. أم
ــز  ــك. ويترك ــك ومعرفت ــك وآرائ ــا الجتاهات ــر فهم ــك أكث ــك يجعل ــك بذات ــس. إن وعي ــة بالنف والثق
ــخاص  ــى األش ــلوكك عل ــر س ــدى تأثي ــلوكك وم ــى س ــك عل ــر عواطف ــى تأثي ــي عل ــي الذات الوع

ــن. اآلخري

ــن. إنــك  ــة بــن الوعــي بالــذات واألداء العالــي لــدى املديري تشــير األبحــاث إلــى وجــود عاقــة قوي
ــة  ــم دخيل ــا تفه ــتراتيجي عندم ــم االس ــدمي الدع ــي تق ــك وف ــي قيادت ــة ف ــر فعالي ــتكون أكث س

ــم. ــتهدف دعمه ــن تس ــخاص الذي ــف األش ــك وعواط ــاء فريق ــف أعض ــدرك عواط ــك وت نفس

ــف  ــى توظي ــدرة عل ــتملك الق ــك س ــك فإن ــف لدي ــوة والضع ــاط الق ــدركا لنق ــون م ــا تك عندم
نقــاط قوتــك بصــورة مقصــودة وعلــى التعامــل مــع نقــاط ضعفــك وتقليلهــا. وعندمــا تســتطيع 
االعتــراف بأنــك ال تعــرف وأن تتواضــع لطلــب املســاعدة إن احتجــت إليهــا فإنــك تقــوي مصداقيتك 

وتبنــي الثقــة واالحتــرام لــدى زمائــك.

أثبتــت األدلــة أن معرفتــك لنقــاط القــوة والضعــف لديــك لهــا تأثيــر طويــل األمــد علــى حياتــك 
املهنيــة وعلــى صحتــك وســعادتك الشــخصية.

ــه عليــك أن تفهــم أن هــذه  ــي، لكن ــي والتأمــل الذات ــر الوعــي الذات ــدة لتطوي ــك طــرق عدي هنال
االســتراتيجيات حتتــاج إلــى الوقــت واجلهــد، لكنــك ســتلمس بعــض الفوائــد خــال فتــرة وجيــزة .

الوحدة الثانية: القيادة الشخصية
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1- اعرف نقاط قوتك وضعفك

إن تطويــر وعيــك الذاتــي يبــدأ بفهــم نفســك- شــخصيتك، واجتاهاتــك، ومــا الــذي يثيــر دافعيتــك، 
وكيــف تتواصــل مــع العالــم.

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

ــاط  ــل لنق ــم أفض ــن فه ــر لتكوي ــرص واخملاط ــف والف ــوة والضع ــاط الق ــل نق ــتخدم أداة حتلي اس
ــجلك  ــي س ــتجاباتك ف ــة ودوِّن اس ــئلة التالي ــن األس ــي كل م ــة ف ــر بعناي ــك.  فك ــك وضعف قوت

ــي. التعلم

أداة شخصية لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر  

●   ما الذي ميكن أن تؤديه بشكل
     أفضل؟

●   ما هي مجاالت تفوق اآلخرين عليك؟

●   ما هي نقاط الضعف التي يراها
     زمالؤك فيك؟

●   ما هي املوارد الشخصية التي
     حتتاجها كي تتحسن؟

●   ما الذي تفعله أفضل من أي شيء
     آخر؟

●   ما هي األشياء األخرى التي تتقنها؟

●   ما هي نقاط القوة التي يراها
     زمالؤك فيك؟

●   ما هي أفضل إمكاناتك الشخصية؟

●   ما هي اخملاطر التي تعرِّضك لها
     نقاط ضعفك؟

●   ما الذي يقوم به زمالؤك ويعرِّضك
     للمنافسة معهم؟

●   ما هي اخملاطر التي قد تعيق
     تقدمك؟

●   ما هي الفرص املتاحة لك؟

●   ما هي الفرص األخرى التي ميكنك
     رؤيتها؟

●   كيف ميكنك استخدام نقاط قوتك
     لتفتح أمامك فرصا أخرى؟

وحدات الدعم االستراتيجي
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ــه مــن  عندمــا تســتكمل التحليــل الشــخصي لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص واخملاطــر، لعّل
املفيــد أن تناقشــه مــع أحــد زمالئــك للتعــرف علــى انطباعاتــه وتصوراتــه بشــأنك، فقد يســاعدك 

ذلــك علــى تطويــر وعيــك الذاتــي. 

إن األبحــاث التــي ُتــرى حــول األشــخاص الفعالــن غالبــا مــا تركــز علــى خمســة أبعــاد أساســية 
للشــخصية، وهــي:

ذو عقلية مغلقة- منفتح للتجارب اجلديدة  ●

غير منظم في العمل- يعمل بضمير  ●

منطوي على نفسه- منفتح  ●

متجاوب- غير متجاوب  ●

هادئ/مسترخي- عصبي املزاج/انفعالي  ●

إذا رغبــت فــي معرفــة املزيــد عــن شــخصيتك بإمكانــك إجــراء اختبــار بســيط تقــوم فيــه باإلجابة 
علــى سلســلة مــن األســئلة. فــإذا أجبــت عليهــا بصــدق وأمانــة، فــإن نتائــج االختبــار ســتبّصرك 
ــم  ــر أن يقّي ــخص آخ ــن ش ــب م ــر أو الطل ــخص آخ ــم ش ــك تقيي ــخصيتك. بإمكان ــط ش ــي من ف
شــخصيتك مــن خــالل اســتخدام هــذا االختبــار اجملانــي املتــاح إلكترونيــا، حيــث تصلــك النتائــج 

مباشــرة إلــى حاســوبك احملمــول. 

نشاط معتمد على اإلنترنت:

اخضع لهذا االختبار على اإلنترنت لتعرف أكثر عن األبعاد األساسية اخلمسة لشخصيتك: 

http://www.outofservice.com/bigfive

سجل التعلم:

ســجل نتائــج اختبــارك فــي ســجلك التعلمــي. فكــر فــي أن تطلــب مــن أحــد زمالئــك أن يقيمــك 
باســتخدام نفــس االختبــار ثــم قــارن بــن نتائــج كليكمــا.

الوحدة الثانية: القيادة الشخصية

٣٣



2- فكر في تأثيرك:

ــا وتتواصــل مــع اآلخريــن وكيــف  عندمــا تكــون واعيــا ذاتيــا، فانــك ســتفهم كيــف تفكــر غريزي
تعبــر عــن نفســك وتتخــذ قــرارات. هنــاك طريقــة مفيــدة لتطويــر فهمــك لنفســك وســلوكاتك 
ورؤيتــك لألشــياء، وهــي أن حتتفــظ بدفتــر مذكــرات يوميــة أو مفكــرة. بإمكانك اســتخدام ســجلك 

التعلمــي لهــذه الغايــة.

قــم ببســاطة بكتابــة مالحظــات عــن يومــك واألمــور التــي قمــت بهــا والعواطــف التــي انتابتــك 
وعبــرت عنهــا ومــا جنــم عنهــا مــن نتائــج. سيســاعدك ذلــك علــى أن تفهــم املزيــد عــن نفســك 
ــح  ــض النصائ ــى بع ــزء عل ــذا اجل ــن ه ــة م ــرات الالحق ــوي الفق ــن. حتت ــى اآلخري ــرك عل ــن تأثي وع

واألســاليب العمليــة التــي تســاعدك علــى االحتفــاظ مبفكــرة تأمليــة.

باإلضافــة إلــى كتابــة املذكــرات اليوميــة، فإنــه مــن املفيــد أن تأخــذ اســتراحة قصيــرة أثنــاء يومك 
ــك إن كنــت مشــغوال جــدا(. توقــف عــن العمــل  ــق أو أقــل مــن ذل ــدة 5-10 دقائ لكــي تتأمــل )مل
واجلــس بهــدوء وفكــر مليــا - وأنــت مغمــض العينــن إن أردت- فــي جتاربــك ومحادثاتــك وعواطفــك 

وتصوراتــك وتأثيــرك علــى اآلخريــن.

ستساعدك األسئلة التالية على التركيز على انفعاالتك وتأثيرك.

كيف تشعر في هذه اللحظة؟  ●

ما الذي فعلته حتى هذا الوقت من اليوم؟  ●

ما هي احلاالت التي تفاعلت بها مع اآلخرين؟  ●

كيف شعرت أثناء تلك احلاالت؟  ●

ما الذي يسير بشكل جيد اليوم؟  ●

هــل هنــاك أي شــيء تــود أن تقــوم بــه بشــكل مختلف/تغيره/حتســنه فيمــا يتعلــق بيومــك   ●
حتــى اآلن؟

كيف يتوجب عليك املضي قدما حسب اعتقادك؟  ●

ما الذي حتتاج أن تفعله لتكون هادئا ومركزا على ما تبقى من اليوم/الغد؟  ●
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3- ركز على اآلخرين

ــون  ــي يدرك ــل الذات ــن للتأم ــي واملمارس ــي الذات ــن بالوع ــخاص املتمتع ــروف أن األش ــن املع م
كيــف تؤثــر كلماتهــم وأفعالهــم علــى اآلخريــن. ويعتبــر الوعــي الذاتــي كفايــة ضروريــة للــذكاء 

ــي جــزء الحــق مــن هــذه الوحــدة. ــل ف ــد مــن التفصي ــذي ســنبحثه مبزي العاطفــي ال

ــدت  ــإذا وج ــر. ف ــخص اآلخ ــى الش ــك عل ــر كالم ــه وبتأثي ــا تقول ــة مب ــر بعناي ــك للتفكي ــذ وقت خ
نفســك مدفوعــا للتعبيــر عــن توتــرك أوغضبــك أو إحباطــك، توقــف عــن ذلــك حــاال وفكــر بهــدوء 
بإيجــاد شــيء إيجابــي تقولــه حــول املوضــوع. تنفــس بعمــق عــدة مــرات، أو حتــى غــادر املــكان إذا 

شــعرت بأنــك ال تســتطيع الســيطرة علــى انفعاالتــك. 

ــن  ــم باآلخري ــك تهت ــى أن ــدل عل ــى إدارتهــا فهــذا ي ــادرا عل ــا لعواطفــك وق ــح واعي وعندمــا تصب
ومبشــاعرهم. إن إظهــار التواضــع هــو جــزء مهــم  مــن الوعــي العاطفــي، فعندمــا تكــون متواضعــا 
وغيــر محــب للظهــور ســيكون مبقــدورك أن تركــز طاقتــك واهتمامــك علــى اآلخريــن وليــس علــى 

نفســك، وسيســاعدك ذلــك علــى بنــاء االحتــرام والثقــة بينــك وبــن زمالئــك.

4- اطلب التغذية الراجعة

ــرى  ــة ألن ت ــك الفرص ــك يعطي ــإن ذل ــة ف ــة الراجع ــدك بالتغذي ــن تزوي ــن اآلخري ــب م ــا تطل عندم
ــك  ــى نقــاط الضعــف والقــوة لدي ــى التعــرف عل ســلوكك مــن وجهــة نظرهــم، ويســاعدك عل
التــي ال تســتطيع أن تراهــا بنفســك.  إن حصولــك علــى التغذيــة الراجعــة الصريحــة والصادقــة 
ــر وعيــك الذاتــي بصــورة فعالــة، وميكِّنــك مــن  مــن زمالئــك مــن شــأنه أن يســاعدك علــى تطوي
معرفــة نظــرة اآلخريــن جتاهــك وتأثيــر ســلوكك علــى زمالئــك. إن التغذيــة الراجعــة الفعالــة التــي 

تعــزز النمــو والتطــور حتتــاج إلــى ثقافــة الثقــة واالحتــرام لكــي حتقــق أعظــم مفعــول ممكــن.

االحتفــاظ بدفتــر مذكــرات يوميــة أو بســجل تعلمــي مــن أجــل تطويــرك املهنــي الشــخصي- أي 
تطويــر نفســك مــن خــالل التأمــل:

ــن  ــر ع ــي التعبي ــك ف ــر مهارت ــى تطوي ــاعدك عل ــا أن تس ــيطة ميكنه ــة بس ــادة يومي ــاك ع هن
أفــكارك وبنــاء ثقتــك بنفســك وتطويــر وعيــك الذاتــي والتعلــم مــن أخطائــك وهــي أن حتتفــظ 
بدفتــر مذكــرات تأملــي تســجل فيــه أفــكارك ومشــاعرك وجتاربــك بصــورة منتظمــة. بإمكانــك 
ــة )قــم بشــراء مفكــرة  ــا، أو باســتخدام مفكــرة مخصصــة لهــذه الغاي ــك إلكتروني ــام بذل القي
أنيقــة لهــذا الغــرض(، أو باســتخدام جــزء مــن ســجلك التعلمــي.  هنالــك العديــد مــن النمــاذج 
iDoneThis  أو OhLife أو  Evernote والتطبيقــات االلكترونيــة التــي ميكنــك االســتفادة منهــا مثــل

ــوت. ــورة أو بالص ــجيل بالص ــرة تس ــاظ مبفك ــا االحتف ــك أيض أو Penzu أو  DayOne. بإمكان
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إن اســتخدام دفتــر مذكــرات يوميــة مينحــك الفرصــة للتأمــل فــي جتاربــك وتعلمــك. مــن فوائــد 
املفكــرة أنهــا تســاعدك علــى: 

حتديد ما ارتكبته من أخطاء والتأمل في كيفية جتنبها مستقبال   ●

مراجعة ما تعلمته وإبقاؤه ماثال في ذاكرتك  ●

تطوير مهارات التفكير الناقد ومهارات حل املشكالت  ●

أن تصبح أكثر وعيا بذاتك وأكثر نضجا من الناحية العاطفية  ●

حتسني مهارات التواصل لديك  ●

تّتبع مسار تقدمك باجتاه حتقيق األهداف التعلمية واملهنية  ●

ــواد املشــمولة فــي هــذا  ــذ األنشــطة ودراســة امل ــاء تنفي ــك أثن ــد ان تســتخدم مفكرت مــن املفي
البرنامــج. دوَن مالحظاتــك حــول مــا تعلمتــه عندمــا يُطلــب منــك القيــام بذلــك فــي تلــك املــواد، 
واســتمر فــي وضــع املالحظــات بصــورة منتظمــة كــي تســجل كيفيــة قيامــك بتطبيــق معرفتــك 
ومهاراتــك اجلديــدة فــي مــكان العمــل. اجعــل إدخــال مالحظاتــك فــي املفكــرة ممزوجــا بلحظــات 
تأمــل حــول جتاربــك. وإذا اســتطعت أن جتعــل اســتخدام مفكرتــك عــادة منتظمة لتســجيل جتاربك 
وتعلمــك وتفاعلــك مــع اآلخريــن، فســوف تــرى فوائــد ذلــك ســريعا مــن حيــث ازديــاد الوعــي الذاتي 

وحتســن املمارســات التأمليــة لديــك.
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ما الذي ستتأملني فيه وتكتبني حوله:
● ماذا حدث منذ أخر مرة كتبِت فيها؟

● ما هي األحداث التي ترغبني في التفكير فيها؟
● ماذا تعلمت هذا اليوم؟

● ما هي املكاسب الصغيرة أو السريعة التي
   قمت بتحقيقها؟

● ما هي األخطاء التي قمت بارتكابها؟
● ما مدى التقدم الذي حققتيه نحو إجناز

   أهدافك الرئيسة؟
● ما األحداث الصعبة التي مررت بها

● إذا أتيح لك اجملال لتعيدي فعل شيء ما أو تكرري
   موقف معني، فما الذي ستفعلينه بطريقة

   مختلفة؟ ملاذا؟
● ما الذي تشعرين نحوه باالمتنان؟
● كيف تشعرين في هذه اللحظة؟

دراســة حالة- موظفة تتطور كمتعلمة متأملة

الجديــد  لدورهــا  متحمســة  ســهى  كانــت 
االســتراتيجي.  الدعــم  فريــق  فــي  كعضــو 
عمليــة  فــي  للمشــاركة  متشــوقة  كانــت 
التطــور المهنــي التــي تشــكل جــزءا مــن عمليــة 
كانــت  كمــا  الجديــدة،  بوظيفتهــا  تعريفهــا 
ــة  ــدة ممكن ــى فائ ــق أقص ــى تحقي ــة عل حريص
مــن هــذه الفرصــة. إدراكا منهــا لمــا تنطــوي 
ــهى  ــررت س ــد، ق ــن فوائ ــة م ــذه الفرص ــه ه علي
أن تجــرب اســتخدام مفكــرة تأمليــة للتطــور 
يوميــة  مالحظــات  فيهــا  لتســجل  المهنــي 

الجديــد.  حــول خبراتهــا فــي دورهــا 

انتقــت ســهى دفتــرًا جميــاًل بــداًل مــن اســتخدام 
المالحظــات  دفتــر  وكان  حاســوبية.  مفكــرة 
وضعــه  لهــا  يتســنى  بحيــث  الحجــم  صغيــر 
فــي حقيبتهــا اليدويــة وأن تحملــه معهــا أينمــا 
ذهبــت. كمــا قامــت بشــراء قلــم رصــاص خــاص 
التظليــل  وأقــالم  الملونــة  األقــالم  وبعــض 
علــى  وآلــت  مفكرتهــا،  فــي  الســتخدامها 

نفســها أن تكتــب فــي المفكــرة يوميــا. 

ورغــم أن برنامجهــا اليومــي كان حافــال بالمشــاغل، كانــت تحــرص علــى إيجــاد 
ــأوي إلــى الفــراش كــي تتأمــل  متســع مــن الوقــت فــي نهايــة كل يــوم وقبــل أن ت

ــم. ــن تعل ــبته م ــا اكتس ــا وم ــي تجاربه ف

وضعــت ســهى فــي اعتبارهــا أن تكتــب لمــدة خمــس أو عشــر دقائــق فقــط فــي كل 
جلســة. اســتخدمت قائمــة مــن األســئلة لتحفزهــا علــى التفكيــر بصــورة ممنهجــة، 
واحتفظــت بنســخة مــن تلــك األســئلة فــي مقدمــة مفكرتهــا كــي تســاعدها علــى 

تنظيــم تأمالتهــا.

نصائح
● دعي الكلمات جتري بصورة تلقائية
● كوني صريحة وأمينة مع نفسك

● استخدمي إعادة البرمجة
    اإلدراكية لكي تتحدي األفكار

    غير السارة
● اختتمي املالحظات باإليجابيات

    واإلجراءات
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كانــت ســهى تعــرف بأنــه مــن المهــم التركيــز ليــس فقــط علــى الجوانــب االيجابيــة 
أو الســلبية، بــل علــى التأكــد مــن أن مالحظاتهــا وتأمالتهــا غطــت كل تجاربهــا. 
وعــودت ســهى نفســها علــى أن تنهــي كل مالحظــة بإنجــازات أومكاســب صغيــرة 
أو باألشــياء التــي كانــت تشــعر نحوهــا بااليجابيــة أو االعتــزاز. إن اختتــام مالحظاتهــا 
بالتركيــز علــى اإليجابيــات ســاعدها علــى تعزيــز دافعيتهــا وثقتهــا بنفســها. أصبحت 
ســهى تدريجيــا أكثــر فعاليــة وأقــوى مراســا، وشــعرت بأنهــا جنــت مكاســب مهمــة 

مــن الوقــت الــذي كانــت تمضيــه فــي التأمــل الذاتــي.

نشاط معتمد على اإلنترنت:

ادخــل إلــى املواقــع الــواردة أدنــاه وانظــر فــي التماريــن واملصــادر التــي تســاعدك علــى إدارة تفكيــرك 
ــة. ــورة مختلف ــة وبص ــا بإيجابي ــام به ــك القي ــي ميكن ــور الت ــى األم ــز عل ــلبي والتركي الس

http://psychology.tools/cognitive-restructuring.html

http://lifehacker.com/5980491/try-these-cognitive-restructuring-exercises-to-improve-
your-mood-and-reduce-stress

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

تذكــر بأنــه مــن الضــروري أن تتأمــل بصــورة منتظمــة فيمــا تعلمتــه وفــي أدائــك املهنــي. ابــدأ بإدخال 
مالحظــات فــي ســجلك التعلمــي بشــكل يومــي إن أمكــن، حيــث سيســاعدك ذلــك علــى تطويــر 

مهاراتــك فــي القيــادة الشــخصية الفاعلــة وفــي إدارة تطــورك املهنــي.

ج. لغة الجسد والتواصل

كلنــا نعــرف أن التواصــل اجليــد هــو أســاس أي عالقــة ناجحــة ســواء أكانــت تلــك العالقــة مهنيــة 
أو اجتماعيــة أو شــخصية. لكنــه مــن املهــم أن نعــي أن تصرفاتنــا غيــر الشــفوية- أي اإلشــارات 
ــا مــن  ــا، ومــدى قربن ــا وارتفــاع صوتن التــي نقــوم بهــا، وطريقــة جلوســنا، ومــدى ســرعة حديثن
ــا- هــي التــي تتحــدث  ــر التــي تظهــر علــى وجوهن ــا أمامــه، والتعابي ــاء وقوفن الطــرف اآلخــر أثن
بصــوت أعلــى . إن تطويــر قدرتــك علــى فهــم واســتخدام التواصــل غيــر الشــفوي، أي لغــة اجلســد، 
يســاعدك علــى التواصــل مــع اآلخريــن وعلــى التعبيــر عمــا تقصــده فعــال وعلــى بنــاء عالقــات 

أكثــر فاعليــة.

عندمــا نتواصــل مــع اآلخريــن فإننــا نبعــث ونتلقــى إشــارات ورســائل ليســت لفظيــة.  فجميــع 
ــا  ــرعة حديثن ــدى س ــنا وم ــة جلوس ــا وطريق ــادرة عن ــاءات الص ــة - اإلمي ــر اللفظي ــلوكاتنا غي س
وارتفــاع صوتنــا ومــدى قربنــا مــن الطــرف اآلخــر أثنــاء وقوفنــا أمامــه ومقــدار التواصــل بالعينــن 
بيننــا- تبعــث رســائل قويــة لآلخريــن. بــل إننــا نســتطيع أن نتواصــل »بصــوت عــال وواضــح« دون أن 

نتفــوه بــأي كلمــة وذلــك مــن خــالل اإلشــارات غيــر اللفظيــة الصــادرة عنــا.
 

إذا كانــت كلماتنــا غيــر منســجمة مــع لغــة اجلســد التــي تصــدر عنــا فــإن ذلــك يدفــع املســتمع 
ألن يختــار مــا بــن أن يصــدق الرســائل الشــفوية أو الرســائل غيــر الشــفوية، علمــا بــأن املســتمع 
فــي معظــم احلــاالت مييــل إلــى تصديــق الرســائل غيــر الشــفوية ألنهــا لغــة طبيعيــة وعفويــة 

تنــم عــن مشــاعرنا ونوايانــا احلقيقيــة فــي حلظــة معينــة.
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فــي بعــض األحيــان يكــون هنــاك تناقــض تــام بــن مــا تنقلــه ألفاظنــا ومــا تنقلــه الرســائل غيــر 
اللفظيــة املرافقــة لهــا. فقــد نتكلــم بإيجابيــة عــن شــعورنا بالســعادة، لكنــه إذا بــدى علينــا 

احلــزن أو القلــق أو اإلحبــاط فســوف تكــون الرســالة التــي تصــل اآلخريــن رســالة مشوشــة.

إذا كنــت حريصــا علــى حتســن مهــارات التواصــل لديــك، فعليــك أن تولــي مزيــدا مــن االهتمــام 
ــر بالرســائل  ــر وعــي أكب ــن وأن تعمــل علــى تطوي ــر اللفظيــة الصــادرة عــن اآلخري لإليحــاءات غي

غيــر اللفظيــة التــي تصــدر عنــك.

التعابير اللفظية

في بعض األحيان يكون هناك تناقض تام بني ما تنقله ألفاظنا وما تنقله الرسائل 
غير اللفظية املرافقة لها. فقد نتكلم بإيجابية عن شعورنا بالسعادة، لكنه 

إذا بدى علينا احلزن أو القلق أو اإلحباط فسوف تكون الرسالة التي تصل اآلخرين 
رسالة مشوشة.

الوحدة الثانية: القيادة الشخصية
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ــوان  ــه بعن ــي كتاب ــة ف ــر اللفظي ــارات غي ــة أدوار لإلش ــامي خمس ــي ويرث ــور إدوارد ج ــدد الدكت ح
ــي: ــر«، وه ــل املؤث ــة التواص »أهمي

التكرار- ميكنها تكرار الرسالة التي يرسلها الشخص لفظيا.  ●

التناقض- ميكنها أن تناقض الرسالة التي يحاول الشخص نقلها.  ●

ــون  ــال إن عي ــبيل املث ــى س ــة. عل ــالة اللفظي ــل الرس ــل مح ــا أن حت ــتبدال- ميكنه االس  ●
ــات. ــه الكلم ــا تنقل ــراقا مم ــر إش ــالة أكث ــل رس ــتطيع أن تنق ــا تس ــا م ــدث غالب املتح

االستكمال- ميكنها أن تضيف إلى الرسالة اللفظية أو أن تكون مكّملة لها.  ●

التوكيــد- ميكنهــا أن تؤكــد أو تشــدد علــى  الرســالة اللفظيــة كأن تقــوم مثــا بالضــرب   ●
ــالة. ــد الرس ــدك لتأكي ــة ي ــة بقبض ــى الطاول عل

أشكال التواصل غير اللفظي

ــر  ــتطيع أن يعب ــه يس ــر. إن ــى التعبي ــة عل ــدرة هائل ــه ق ــان ل ــه اإلنس ــه: وج ــر الوج تعابي  ●
عــن عــدد ال يحصــى مــن العواطــف واالنفعــاالت واملشــاعر دون أن ينطــق بكلمــة. فــي كل 
الثقافــات اخملتلفــة، ميكــن بســهولة قــراءة تعابيــر الوجــه الدالــة علــى الســعادة واخلــوف 

ــة.  ــة عاملي ــا لغ ــمئزاز باعتباره ــة واالش ــب والدهش ــزن والغض واحل

حــركات اجلســد ووضعيتــه: فكــر فــي التصــورات التــي تكوِّنهــا عــن اآلخريــن وكيــف تتأثــر   ●
بطريقــة جلوســهم أو مشــيهم أو وقوفهــم أو بوضعيــة رؤوســهم . كيــف »نقرأ« اإلشــارات 
ــوس  ــه، أو اجلل ــرأس أو خفض ــع ال ــة، أو رف ــل، أو األذرع املكّتف ــوس املتره ــن اجلل ــادرة ع الص

باســتقامة شــديدة ... إلــخ.

اإلشــارات: عندمــا نكــون منهمكــن فــي أحاديــث مشــوقة أو فــي مناقشــات حماســية،   ●
فإننــا نقــوم بالتلويــح باليــد واإلميــاء ورفــع أصابــع اإلبهــام وبكثيــر مــن حــركات اليــد واألذرع. 
وكثيــراً مــا نعبــر عــن أنفســنا بالكلمــات أو اإلشــارات دون وعــي منــا بتأثيــر تلــك احلــركات 
ــات واملناطــق  ــن الثقاف ــرا ب ــا كبي ــى اإلشــارات قــد يختلــف اختاف ــن. إن معن ــى اآلخري عل

اجلغرافيــة، لذلــك مــن املهــم جتنــب احتمــاالت ســوء تفســيرها.

التواصــل بالعــن: حيــث أن احلاســة األشــد تأثيــرا علــى معظــم النــاس هــي البصــر، فــإن   ●
العــن لهــا أهميــة خاصــة فــي التواصــل. فالطريقــة التــي تنظــر فيهــا لشــخص مــا ميكــن 
ــجيع  ــة والتش ــام والعدائي ــك االهتم ــي ذل ــا ف ــرة مب ــياء كثي ــا أش ــن خاله ــه م ــل ل أن تنق
وعــدم املوافقــة. إن التواصــل بالعينــن ضــروري للحفــاظ علــى انســيابية احملادثــة وقيــاس 

اســتجابة الشــخص األخــر.

ــق اللمــس. فكــر فــي الرســائل  اللمــس: ميكننــا أن ننقــل الكثيــر مــن الرســائل عــن طري  ●
التــي يتــم إرســالها عبــر مصافحــة ضعيفــة باأليــدي، أو معانقــة دافئــة، أو نقــرة خفيفــة 
علــى الكتــف، أو تربيتــة علــى الظهــر مــن قبيــل التشــجيع أو التهنئــة، أو تربيتــة راعيــة 

علــى الــرأس، أو قبضــة محكمــة حــول ذراعــك.

ــن  ــة تتباي ــذه احلاج ــن ه ــا، لك ــن حولن ــاحة م ــي أو مس ــز مكان ــة حلّي ــا بحاج ــز: كلن احلّي  ●
باختــاف الثقافــة والوضــع والعاقــة. بعــض النــاس يقفــون أمــام الشــخص الــذي يحدثونــه 
وهــم قريبــون جــدا منــه مما يشــعره بعــدم االرتيــاح. بإمكاننــا اســتخدام احلّيــز املكانــي للتعبير 
عــن التعاطــف أوالعدائيــة أوالســيطرة أو القلــق أوغيــر ذلــك مــن الرســائل الكثيــرة األخــرى.

الصــوت: ليــس دائمــا مــا نقولــه هــو املهــم، بــل املهــم هــو الطريقــة التــي نقولــه فيهــا.   ●
ــرعة أو  ــدى س ــه، وم ــا نقول ــت م ــه، وتوقي ــه أو انخفاض ــتوى ارتفاع ــوت ومس ــرة الص إن نب
بــطء مــا نقولــه، كلهــا أمــور قــد يكــون لهــا صــوت أعلــى مــن صــوت كلماتنــا. إذ أن نبــرة 

ــق أو الثقــة أوعــدم الثقــة. الصــوت قــد تنقــل التهكــم أو الغضــب أو التعاطــف أو القل
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سجل التعلم / التأمل الذاتي:

مــا هــي فــي رأيــك  تصــورات اآلخريــن حــول لغــة اجلســد اخلاصــة بك؟ هــل تأخــذ باحلســبان دائمــا لغة 
اجلســد اخلاصــة بــك لــدى تواصلــك مــع اآلخريــن؟ مــا الــذي ســتفعله بشــكل مغايــر لتضمــن أن 

لغــة اجلســد اخلاصــة بــك تنقــل رســالتك بفعاليــة؟

سّجل تأمالتك الذاتية واألفعال التي تقترحها في سجّلك التعلمي.

التحليل التفاعلي والتواصل

عندمــا تركــز اهتمامــك علــى حتســن تواصلــك مــع زمالئــك ليكــون تواصــال إيجابيــا باســتمرار، 
ــك ســيعرض اجلــزء  ــرن. ولذل ــك بي ــم النفــس إري ــى عمــل عال ــع عل ــد أن تطل ســيكون مــن املفي

ــرن. ــة بي ــي بعــض العناصــر الرئيســة لنظري التال

التحليــل التفاعلــي موضــوع وصفــه بيــرن فــي خمســينات القــرن املاضــي، لكــن نظريته الشــهيرة 
املعروفــة باســم »نظريــة الوالــد والبالــغ والطفــل« مــا زالــت قيــد االســتخدام وتخضــع للبحــث 
ــر حتــى اليــوم. قــال بيــرن إن التواصــل الشــفوي، خصوصــا التواصــل وجهــا لوجــه، هــو  والتطوي
صلــب العالقــات اإلنســانية والتحليــل النفســي، وإنــه عندمــا يتواجــه شــخص مــع شــخص آخــر 

فإنــه يحــدث بينهمــا تفاعــل متبــادل. 

عندمــا يتحــدث شــخص )العامــل املثيــر( مــع شــخص آخــر )املســتجيب( فــإن املتحــدث يقــوم بفعــل 
االســتثارة التفاعليــة، ويســمى رد الفعــل االســتجابة التفاعليــة. وقــد أصبــح  التحليــل التفاعلــي 
منهجيــة يتــم مــن خاللهــا فحــص التفاعــالت املتبادلــة بــن املثيــر واملســتجيب . ومــن أهــم مــا قالــه 
بيــرن أيضــاً أن كل إنســان يتكــون مــن ثــالث حــاالت مــن حــاالت األنــا البديلــة )األنــا البديلة هي نفســك 
الثانيــة( وهــي الوالــد والبالــغ والطفــل. هــذه الكلمــات الثــالث لهــا تعريفــات خاصــة فــي لغــة حتليــل 

التفاعــالت املتبادلــة، وتســتخدم مبعنــى مختلــف عــن معناهــا احلرفــي فــي لغتنــا اليوميــة   .

الوالد )مفهومنا »الذي يتم تعليمنا إياه« عن الحياة(

ــب  ــئتنا حس ــا وتنش ــى تكييفن ــل عل ــي تعم ــة الت ــلطة واملرجعي ــا الس ــل لن ــوت ميث ــذا الص ه
أحكامهــا، والتــي توّجــه تعلمنــا وتغــرس فــي أنفســنا االجتاهــات منــذ الصغــر. لقــد مت تكييفنــا 
وتنشــئتنا مــن جانــب أبوينــا ومــن كثيــر مــن الرمــوز »الوالديــة« األخــرى التــي تشــمل معلمينــا 
ومــن هــم أكبــر منــا ســناً وجيراننــا وأعمامنــا وأخوالنــا وغيرهــم مــن أولــي األمــر. إن شــخصية 
ــل  ــجله العق ــا س ــل مم ــدار هائ ــن مق ــف م ــا تتأل ــي داخلن ــودة ف ــة املوج ــا الوالدي ــد« أو األن »الوال
الواعــي أو الباطــن مــن مواقــف تنطــوي علــى أوامــر أو نواهــي أو تعليمــات مثــل اجلمــل التــي تبــدأ 
ــذب أو  ــداً« و«ال تك ــى أب ــاً« و«ال تنس ــرف« و«دائم ــت أي ظ ــن حت ــن أن » و«ال ميك ــف ميك ــارة »كي بعب
تغــش أو تســرق«... إلــخ. تتشــكل الشــخصية الوالديــة لدينــا بفعــل األحــداث واملؤثــرات اخلارجيــة 
التــي نتعــرض لهــا أثنــاء منونــا منــذ طفولتنــا املبكــرة. هــذه الشــخصية باإلمــكان تغييرهــا، لكــن 

ذلــك ســهل علــى القــول وصعــب علــى التنفيــذ.

الطفل ) مفهومنا »المحسوس« عن الحياة(

كيــف نســتجيب لألحــداث اخلارجيــة وكيــف نشــعر بشــأن مــا يجري لنــا ونحن حتــت تأثير شــخصية 
»الطفــل«. إن مشــاعرنا إزاء األحــداث واملناقشــات واملواقــف قــد تكــون متطرفــة. قد نشــعر بالغضب 
أو احلــزن أو اإلهانــة أو االســتياء ...إلــخ. فــإذا ســمحنا لهــذه املشــاعر أن تســيطر علينــا، عندئــذ  تكون 
شــخصية »الطفــل« هــي املتحكمــة بنا. نحــن بحاجــة ألن نضبــط مشــاعرنا، أي »الطفــل« بداخلنا، 
وأن نكــون مدركــن لتأثيرهــا علــى ســلوكاتنا وأدائنــا. مــن املمكــن أن نضبــط ونغيــر »الطفــل« لدينا، 

لكــن ذلــك- كمــا هــي احلــال بالنســبة لشــخصية »الوالــد«- ليــس باألمــر الهــّن علــى اإلطالق.

الروابط:

عد إلى برنامج القيادة من أجل املستقبل، الوحدة 2-2 بعنوان القائد الذكي عاطفيا.

الوحدة الثانية: القيادة الشخصية
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البالغ ) مفهومنا »الفكري«( عن الحياة

شــخصية البالــغ هــي قدرتنــا علــى التفكيــر وأن نقــرر ألنفســنا الفعــل الــازم بنــاء علــى البيانــات 
املتوفــرة. وتبــدأ شــخصية البالــغ فــي التكويــن بداخلنــا منــذ بلوغنــا ســن العشــرة أشــهر، وهــي 
ــر  ــا تغيي ــإذا أردن ــل. ف ــخصية الطف ــد وش ــخصية الوال ــى ش ــا عل ــيطر فيه ــي نس ــيلة الت الوس
شــخصية الوالــد أو شــخصية الطفــل بداخلنــا علينــا أن نفعــل ذلــك مــن خــال شــخصية البالغ.

عندمــا نتواصــل أونتحــدث، فإننــا نفعــل ذلــك انطاقــا مــن إحــدى تلــك الشــخصيات الثــاث التــي 
ــغ أو الطفــل. إن املشــاعر التــي تســيطر  ــد أو البال ــى تقمصهــا، وهــي إمــا الوال ــا عل ــاوب األن تتن
علينــا عندمــا نتواصــل هــي التــي تقــرر أي شــخصية نســتخدم، علمــا بأنــه قــد يحــدث شــيئ مــا 

فــي أي  حلظــة يجعلنــا نتحــول مــن شــخصية إلــى أخــرى.
 

وعندمــا نســتجيب، فإننــا نفعــل ذلــك أيضــا متقمصــن إحــدى تلــك الشــخصيات الثــاث، وهكذا 
فــإن حتليــل حــاالت االســتثارة واالســتجابة تلــك هــو الــذي يشــكل جوهــر التحليــل التفاعلي.

تعابير	جسدية	 تعابير	لفظية	 

الوالد

لغة جسد أو تعابير جسدية تدل على 
الغضب أو نفاذ  الصبر، أو التلويح 

باألصابع أو القيام بحركات راعية 
استخدام عبارات مثل دائما، 

أبــدا، نهائيــا، كلمــات تنطــوي علــى 
أحــكام أو انتقــاد لآلخريــن، التحــدث 
بلغــة راعيــة، التحــدث بلغة تســتقطب 

ــام االهتم

الطفل

ــات  ــأس، نوب ــزن، ي ــى احل ــدل عل ــر ت تعابي
غضــب عاصفــة، صــوت متذمــر، النظــر 
ــة،  ــاف، إغاظ ــز األكت ــن، ه ــرف الع بط
ــف  ــن خل ــدث م ــك، التح ــرور، ضح س
اليــد، رفــع اليــد للحديــث، التلــوي، 

القهقهــة

ــد، ال  ــرف، أري ــى، ال أع ــال، أمتن كام أطف
ــم، كّا، ليــس مــرة أخــرى، األمــور ال  أهت
ــي  ــوم ف ــوأ ي ــي، أس ــدا لصاحل ــير أب تس
ــر  ــل، كثي ــر، األفض ــر، األكب ــي، اكب حيات
ــرك  ــات تت ــل، كلم ــغ التفضي ــن صي م

ــنا ــا حس انطباع

البالغ

ــل،  ــتقيم، رأس مائ ــم، مس ــه، مهت متنّب
ــز، جيــد،  ال يهــدد، مطمئــن، هــادئ، مركِّ

ــد للتواصــل بالعينــن اســتخدام جي

ملــاذا، مــاذا، أيــن، متــى، مــن، كيــف، كــم، 
بــأي طريقــة، مقارنــات، جمــل عقانيــة، 
أظــن،  رمبــا،  محتمــل،  خطــأ،  صــح، 

ــي ــي رأي ــد، ف اعتق

مــن أساســيات نظريــة بيــرن القاعــدة التــي تقــول بــأن اخملاطبــات الفعالــة )أي التواصــات الناجحــة( 
يجــب أن تكّمــل بعضهــا بعضــا، أي أنــه إذا كان املتحــدث يخاطــب شــخصية معينــة لــدى املتلقــي 
فإنــه يتعــن علــى املتلقــي االســتجابة من تلــك الشــخصية. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كانت الرســالة 
موجهــة مــن الوالــد إلــى الطفــل، فيجــب أن تأتــي االســتجابة مــن الطفــل إلــى الوالــد، وإن لــم يكــن 

األمــر كذلــك فســوف تتقاطــع خطــوط التخاطــب وســيحدث إشــكال بــن املرســل واملتلقــي.

ــم يكــن فعــاال، ويعنــي أيضــا-  إذا تقاطعــت خطــوط التخاطــب فــإن ذلــك يعنــي أن التواصــل ل
وهــو األســوأ- أن أحــد الطرفــن أو كليهمــا سيشــعر باالســتياء.

لكــي تســتمر العاقــة بساســة، فانــه يتعــن علــى املرســل أو املســتجيب إنقــاذ الوضــع مبخاطبة 
. تكميلية

وحدات الدعم االستراتيجي
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مخاطبات تكميلية

ــر املمكــن لطرفــي  ــرة يصبــح مــن غي ــي يتعطــل فيهــا التواصــل بصــورة خطي فــي احلــاالت الت
احلــوار مواصلــة النقــاش بعــد ذلــك ألن اهتمامهمــا يصبــح منصبــا علــى العالقــة بينهمــا وليــس 
علــى املوضــوع املطــروح . وال ميكــن اســتئناف املناقشــة بصــورة بنــاءة إال إذا مت إصــالح تلــك العالقــة.

ومــن املفيــد أيضــا أن تتذكــر أنــك عندمــا حتــاول حتديــد حــاالت األنــا، فــإن الكلمــات ليســت إال جزءا 
بســيطا مــن القصــة. ولكــي تفهــم مخاطبــة معينــة بصــورة وافيــة، عليــك أن تــرى وتشــعر مبــا 

يجــري قولــه أيضــا.

التعابير اللفظية

والد والد

بالغ / 
راشد

طفل طفل
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ــا«  ــة أو تلــك مــن »حــاالت األن ال توجــد قاعــدة عامــة لالســتدالل علــى مــدى فعاليــة هــذه احلال
فــي أي وضــع معــن. بعــض النــاس قــد يحصلــون علــى النتائــج املرجــوة مــن خــالل ممارســتهم 
للدكتاتوريــة )التخاطــب مــن والــد لطفــل( أو مــن خــالل نوبــات انفعــال )مــن طفــل لوالــد(. إال أن 

األســلوب املتــوازن واإليجابــي والــذي يحقــق فعاليــة أفضــل هــو التخاطــب مــن بالــغ لبالــغ

إن التحليــل التفاعلــي هــو لغــة داخــل لغــة، وهــي لغــة لهــا معانــي ومشــاعر ودوافــع صادقــة. 
ــه ميكِّنــك مــن فهــم مــا  ومــن شــأن هــذا التحليــل أن يســاعدك فــي كل وضــع تواجهــه. أوالً إن
يجــري بصــورة أوضــح، وثانيــاً إن املعرفــة التــي اكتســبناها تتيــح لنــا اجملــال الختيــار »الشــخصية« 
أو حالــة األنــا التــي علينــا التخاطــب منهــا، واختيــار الرســائل الواجــب إرســالها وإلــى أيــن يجــب 
ــي  ــا ويســاعدنا بالتال ــع اتصاالتن ــا مــن االســتفادة القصــوى مــن جمي أن ترســل. كل ذلــك ميكنن

علــى بنــاء عالقــات مهنيــة )وشــخصية( أفضــل واحملافظــة عليهــا واالســتمرار فــي تطويرهــا.

نشاط معتمد على اإلنترنت:

مــا ســبق يعتبــر مقدمــة بســيطة للغايــة ملوضــوع التحليــل التفاعلــي. أمــا إذا أردت أن تتعمــق 
فــي هــذه النظريــة املفيــدة جــدا، نقتــرح عليــك أن تطلــع علــى املــواد املوجــودة فــي املواقــع التالية: 

ــاالت  ــول مج ــات ح ــد للمعلوم ــدر جي ــع مص ــذا املوق  ه
ــل. ــي والتواص ــل التفاعل ــتخدام التحلي اس

 هــذا هــو املوقــع الرســمي لعالــم النفــس 
إريــك بيــرن صاحــب نظريــة التحليــل التفاعلــي.

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

دوِّن فــي ســجلك التعلمــي تأمالتــك اخلاصــة حــول التحليــل التفاعلــي. أي شــخصية تســتخدمها 
أكثــر مــن غيرهــا فــي محادثاتــك؟ أهــي الطفــل أم البالــغ أم الوالــد؟ مــا الــذي تســتطيع أن تفعلــه 

لتضمــن أنــك تتخاطــب مــن شــخصية البالــغ؟

د. مهارات التواصل - مهارات االستماع - مهارات طرح األسئلة، أساليب
    التغذية الراجعة والذكاء العاطفي

االســتماع مهــارة رئيســة مــن مهــارات التواصــل، فبقــدر مــا حتســن االســتماع بقــدر مــا تتحســن 
فاعليتــك فــي أداء دورك وتتحســن عالقتــك مــع زمــالء العمــل ومــع اآلخريــن. وقــد أثبتــت األبحــاث 
أننــا نحتفــظ مبقــدار ضئيــل ممــا نســمع، رمبــا بنســبة ال تزيــد عــن 5%، وأننــا نحتفــظ بنســبة أكبــر 
مــن ذلــك عندمــا نســتمع إلــى زميــل أو إلــى مناقشــة. وعلــى أي حــال إن حتســن طريقتنــا فــي 

االســتماع مــن شــأنه أن يعــود علــى معظمنــا بالفائــدة.

وهنــاك مهــارة تواصــل أساســية أخــرى وهــي طــرح األســئلة الصحيحة. فمــن خالل اســتخدامك 
لألســئلة الصحيحــة فــي موقــف معــن ســيكون مبقــدورك حتســن العديــد مــن مهــارات التواصل. 
ســتتمكن مثــال مــن جمــع معلومــات أفضــل، ومــن توســيع نطــاق معرفتــك، وبنــاء عالقــات أقــوى 

مــع اآلخريــن، وحتســن قدراتــك علــى إدارة األفــراد وتطويرهــم. 

وحدات الدعم االستراتيجي
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ــة الراجعــة بشــكل فعــال  ــن بالتغذي ــد اآلخري ــى تزوي إن اســتخدام األســاليب التــي تســاعد عل
يتيــح لــك اجملــال لتطويــر مهــارات التواصــل لديــك ولــدى اآلخريــن. وهنــاك طــرق وأســاليب متنوعة 
ــة الراجعــة بصــورة  ــة الراجعــة فــي أوضــاع مختلفــة. ولكــي يتــم تقــدمي التغذي لتقــدمي التغذي
ــي  ــي الت ــب النواح ــى جان ــوة إل ــاط الق ــة ونق ــي اإليجابي ــن النواح ــب أن تتضم ــا يج ــة فإنه فعال

حتتــاج إلــى حتســن أو تطويــر. 

كافــة مهــارات االتصــال ميكــن حتســينها مــن خــال التركيــز علــى ذكائــك العاطفــي واألخــذ بعــن 
االعتبــار تأثيــر انفعاالتنــا علــى ســلوكاتنا وســلوكات اآلخرين.

فــي برنامــج القيــادة مــن أجــل املســتقبل، مت تزويــد مديــري املــدارس مبــواد ومصــادر تســاعد علــى 
تطويــر مهاراتهــم فــي مجــال التواصــل مــن أجــل أن تكــون قيادتهــم قيــادة فاعلــة. اعمــل مــن 
خــال الوحــدات ذات العاقــة فــي اجملمعــات التدريبيــة الثانــي والثالــث والرابــع مــن برنامــج القيــادة 

مــن أجــل املســتقبل لكــي تتمكــن مــن تطويــر مهــارات االتصــال لديــك بصــورة أفضــل.

الروابط:

مهارات االستماع: اجملمع التدريبي )4(، الوحدة )2(، مهارات التوجيه  ●

مهارات طرح األسئلة: اجملمع التدريبي )4(، الوحدة )2(، مهارات التوجيه   ●

ــم  ــن التعلي ــاهدة وحتس ــدة )1(، مش ــي )3(، الوح ــع التدريب ــة: اجملم ــة الراجع ــدمي التغذي تق  ●
ــم والتعل

الذكاء العاطفي: اجملمع التدريبي )2(، الوحدة )2(، القائد الذكي عاطفيا  ●

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

ما مدى فعالية مهاراتك في االستماع وطرح األسئلة وتقدمي التغذية الراجعة؟  ●

ــك  ــول جناحات ــي ح ــجلك التعلم ــي س ــات ف ــع ماحظ ــي؟ ض ــك العاطف ــدى ذكائ ــا م م  ●
واجملــاالت التــي حتتــاج إلــى حتســن. مــا الــذي ســتفعله لترتقــي مبهــارات التواصــل لديــك 

ــة؟ ــة والفاعلي ــن املهني ــة م ــة عالي ــى درج إل

هـ. مهارات كتابة التقارير

إن دورك اجلديــد  كعضــو فــي وحــدة الدعــم االســتراتيجي يتطلــب منــك كتابــة تقاريــر حــول مشــاريع 
ومواضيــع مختلفــة. وقــد تبــدو عمليــة كتابــة التقاريــر مهمــة عســيرة فــي البداية، لكنه ســيصبح 
مــن الســهل إجادتهــا مــن خــال التعــرف علــى البنيــة العامــة للتقاريــر ومناذجهــا واألســاليب املتبعة 

إلنتــاج تقاريــر واضحــة وموجزة.

ســنبحث فــي هــذا اجلــزء منــاذج التقاريــر ونســتعرض الطــرق التــي ميكنــك اســتخدامها الكتســاب 
الثقــة والكفــاءة علــى كتابــة التقاريــر بجــودة عاليــة.

الوحدة الثانية: القيادة الشخصية
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خطوات البدء:

بعــد انتهائــك مــن جمــع البيانــات وحتليــل األدلــة اخلاصــة ببحثــك أو مشــروعك، ســيتوجب عليــك 
كتابــة تقريــر نهائــي حــول ذلــك. لكــن البــدء فــي كتابــة التقريــر قــد يكــون أمــرا صعبــا، ولذلــك فــإن 
الكثيريــن يتعمــدون تأخيــر هــذه املهمــة ويحاولــون االنشــغال بكثيــر مــن األشــياء األخــرى بــدال مــن 

البــدء فــي كتابــة التقريــر.

إن كتابــة التقاريــر ال ينبغــي أن تكــون مهمــة  تبعــث علــى الذعــر وأن تؤجــل إلــى نهايــة البرنامــج أو 
املشــروع. مــن الناحيــة املثاليــة، يجــب أن تتــم هــذه العمليــة علــى مراحل مختلفــة وأن يتم تســجيل 
املعلومــات عــن كل مرحلــة فــور اكتمالهــا. إن مــا تكتبــه كمســودة أولــى ســيكون بحاجــة للتعديــل 
)وفــي بعــض احلــاالت إلعــادة كتابتــه بالكامــل(. لكنــك ستشــعر علــى األقــل أن أســس التقريــر قــد 

وضعــت خــال مرحلــة التخطيــط للبرامــج.

حتتــاج عمليــة كتابــة التقاريــر إلــى االنضبــاط وااللتــزام، فحتــى أصحاب اخلبــرة مــن الباحثــن والكّتاب 
يحتاجــون لفــرض نــوع مــن االنضبــاط الذاتــي مــن أجــل إجنــاز املهمــة فــي الوقــت احملدد.

فيما يلي بعض اإلرشادات حول كيفية البدء بإعداد خطة كتابتك:

ضــع مواعيــد نهائيــة: مــن املؤكــد أنــك وضعــت فــي جــدول أعمالــك املواعيــد النهائيــة إلجنــاز . 1
ــاء ســير املشــروع.  ــر أثن ــر، إال أن اخلطــط واألفــكار تتغي كل جــزء مــن األجــزاء اخملتلفــة للتقري
ــك  ــظ بذل ــرك واحتف ــاز تقري ــي إلجن ــد نهائ ــع موع ــم بوض ــر، ق ــك املباش ــع رئيس ــاون م بالتع

التاريــخ حاضــرا فــي ذهنــك.

قــم بالكتابــة بانتظــام: يــرى كثيــرون مــن كتــاب التقاريــر أنــه مــن املفيــد تخصيــص ســاعات . 2
منتظمــة للكتابــة واســتمرار الكتابــة فــي املــكان ذاتــه. إن ربــط عمليــة الكتابــة مبــكان معن 
يخفــف مــن صعوبــة إجنــاز التقريــر. حــدد وقتــا معينــا فــي اليــوم لتكتــب فيــه وحــاول االلتــزام 

بــه قــدر اإلمــكان.

أوجــد إيقاعــا للعمــل: حــاول برمجــة الكتابــة علــى فتــرات زمنيــة متقاربــة لتحافــظ علــى . 3
إيقــاع العمــل واســتمرارية الزخــم.

فــي حــال اكتمــال املعلومــات الالزمــة ألي جــزء مــن أجــزاء التقريــر قــم بكتابــة ذلــك اجلــزء . 4
فــورا، فمــن الطبيعــي أن تصبــح بعــض األجــزاء جاهــزة للكتابــة قبــل أجــزاء أخــرى. وحتــى إن 
احتجــت إلــى تعديــل األجــزاء التــي كتبتهــا، فســوف تشــعر بالرضــى كونــه أصبــح لديــك 

أجــزاء مكتملــة تصلــح ألن تــدرج فــي الوثيقــة النهائيــة.

توقــف عنــد نقطــة جتعــل مواصلــة الكتابــة بعدهــا مســألة ســهلة. فلــو توقفــت عنــد . 5
ــة  ــك قــد يضعــف عزميتــك الســتئناف الكتاب ــإن ذل ــة، ف ــة تليهــا فقــرة صعب نقطــة معين
مجــددا. لــذا فإنــه يفضــل التوقــف عنــد نقطة يكــون مــن الســهل عليك البــدء منهــا عندما 

تعــود إلــى مواصلــة الكتابــة فــي املــرة القادمــة.

عمــم خطتــك: ابلــغ زمــاءك ورمبــا أفــراد أســرتك وأصدقــاءك أيضــاً ببرنامــج عملــك، فمــن . 6
املؤكــد أنهــم ســيدعمونك وأنــك ستشــعر بســعادة أكبــر إذا متكنــت مــن إجنــاز عملــك فــي 

املواعيــد والتواريــخ التــي ســبق أن أبلغتهــا لهــم.

وحدات الدعم االستراتيجي
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هيكلية التقرير

تتكــون معظــم التقاريــر مــن ســتة أجــزاء رئيســة بغــض النظــر عــن اختــاف تسلســلها مــن تقريــر 
آلخــر، وهــي كمــا يلــي:

االحتياجات، املشاكل، القضايا والفرصاملشكلة 

مــا الــذي مت تغطيتــه علــى وجــه التحديــد، ومــا هــي األهــداف التــي النطاق واألهداف
حــاول املشــروع حتقيقهــا؟

ما هي املنهجية التي مت حتديدها حلل املشكلة وحتقيق األهداف؟احلل

ماهي النتائج التي أثمرت عنها كل مهمة من املهام؟النتائج

إلى أي مدي متكّن البحث أو املشروع من حتقيق أهدافه املوضوعة؟االستنتاجات

ما هي اخلطوات واإلجراءات التي يتوجب اتخاذها اآلن؟التوصيات 

يجب أن يتطرق التقرير أيضا بشيء من التفصيل إلى ما يلي:

اخملطط العام للبرنامج أو البحث مبا في ذلك املشكلة، القضية ... إلخ.. 1

ملخص تنفيذي للنتائج واالستنتاجات والتوصيات. 2

نبذة عن األعمال التي أجريت سابقا بهذا اخلصوص . 3

نص يبني بدقة نطاق وأهداف البرنامج أو البحث أو االستقصاء . 4

وصف لإلجراءات واملنهجيات ولبعض عينات املصادر واختبارات اإلجراءات )إن وجدت(. 5

بيان النتائج املرافقة لكل مهمة أو نشاط. 6

مناقشة نتائج املشروع/البرنامج ومهامه وأنشطته . 7

اخلاصة  و االستنتاجات . 8

التوصيات بناء على النتائج الرئيسة.. 9

املاحق مبا في ذلك النماذج املستخدمة وتفاصيل اإلجراءات )حيثما كان ذلك مناسبا(. 10

املراجع. 11

الوحدة الثانية: القيادة الشخصية
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الروابط:

حتتــوي املــواد احلاليــة علــى أجــزاء تتنــاول مهــارات البحــث بتفصيل أكثــر. انظــر الفقــرة )أ( مــن الوحدة 
الثانيــة حــول القيــادة اإلســتراتيجية، مهــارات البحــث )1(، والفقــرة )أ( مــن الوحــدة اخلامســة حــول 

القيــادة مــن أجــل التحســن املدرســي، مهــارات البحــث )2(.

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

مــا مــدى فعاليــة مهاراتــك فــي مجــال كتابــة التقاريــر؟ اكتــب مالحظاتــك فــي ســجلك التعلمــي 
كــي يســاعدك ذلــك مســتقبال علــى تطويــر أســاليبك فــي مجــال كتابــة التقاريــر. 

وحدات الدعم االستراتيجي

٤٨

وحدات الدعم االستراتيجي
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الوحدة الثالثة: القيادة التنظيمية

فــي هــذه الوحــدة ســوف نستكشــف مــدى فاعليــة قــادة األونــروا فــي دفــع عجلــة التحســن فــي 
ــون مــن جهــد لضمــان أن كل  ــة ككل، ومــدى مــا يبذل اإلقليــم الــذي يعملــون فيــه وفــي الوكال
ــع  ــى التأكــد مــن أن جمي ــن يحرصــون عل ــك التحســن. إذ أن القــادة املؤثري مــا يحــدث يدعــم ذل
العاملــن لديهــم يفهمــون الرؤيــة وأن كال منهــم يعــرف الــدور املنــاط بــه لتحقيقهــا. مثــل هــؤالء 
القــادة ال يخشــون حتــدي األداء الضعيــف، وهــم فــي الوقــت ذاتــه يحافظــون علــى عالقــات عمــل 

جيــدة.

مــن أجــل دفــع عجلــة التحســن، فإنهــم يحرصــون على توضيــح وجهــة العمــل وغايتــه، ويعرضون 
النمــاذج املثاليــة لالجتاهــات والســلوكات التــي تســاعد علــى تطويــر ثقافــة الوكالــة وتــؤدي إلــى 

حتقيــق أهدافهــا طويلــة األجــل.

ــة،  ــهم وللمنظم ــة ألنفس ــات عالي ــوا طموح ــق أن يضع ــاء الفري ــن أعض ــون م ــم يتوقع إنه
ــرون لديهــم القــدرة علــى اســتخدام  ويرفضــون التنــازل إن لــم يكــن األمــر كذلــك. والقــادة املؤث
ــاءة ومناســبة لتحــدي أعضــاء املنظمــة علــى التمثــل بالقيــم والســلوكات املتفــق  أســاليب بن

ــا. ــق عليه ــج املتف ــق النتائ ــل حتقي ــن أج ــا م عليه

مجال الكفاية 3: القيادة التنظيمية
ضمــن دورك اجلديــد كمنســق أو مديــر إلحــدى الوحــدات االســتراتيجية، يتوقــع منــك أن تكــون فــي 
الطليعــة مــن حيــث فهــم وتبنــي أحــدث التطــورات وأســاليب العمــل اجلديــدة. وســوف تركــز جــل 
اهتمامــك علــى حتســن نتاجــات الطلبــة مــن خــالل اتبــاع منحــى اســتراتيجي لتحســن املــدارس. 
كمــا يتوقــع منــك أن تدفــع عجلــة التحســن وأن تخضــع اآلخريــن للمســاءلة مــن أجــل حتقيــق 

أهــداف الوكالــة الطويلــة األجــل التــي ســبق حتديدهــا.

مجاالت المعرفة العملية والفهم والمهارات التي سيتم تغطيتها في الوحدة 
الدراسية الثالثة

وضع أولويات واضحة ربط الرؤية بالنتاجات

إدارة األداء واملساءلة املبنية على النتائج
اخلــروج مــن التعقيــدات باســتنتاجات منطقية 

سكة متما و

إدارة اخملاطر



أ. ربط الرؤية بالنتاجات
إن الرؤيــة املقنعــة واملوضوعــة بشــكل متقــن واملكتوبــة بوضــوح وإيجــاز، ميكــن أن تكــون مصــدر 
إلهــام بالفعــل. قــد يتغيــر القــادة، غيــر أن الرؤيــة املؤثــرة تســاعد األفــراد علــى التركيــز علــى مــا 

هــو مهــم وعلــى فهــم ملــاذا يتــم إجنــاز األعمــال بالطريقــة املتبعــة إلجنازهــا.

يتوجه ياسر إلى العمل كل يوم وهو مفعم باحلماس واإلميان 
بقناعاته. فرؤية وقيم مؤسسته هي ذات رؤيته وقيمه، وقد 

كرّس نفسه لتحقيق ما حتاول املؤسسة حتقيقه. وهو يحب 
عمله، ويشعر بالسعادة عند قدومه للعمل، ودائما يعطي 

أفضل ما لديه ألنه يعلم أن ذلك يصنع الفارق.

بيان الرؤية:

يحــدد طمــوح املؤسســة – الصــورة التــي تريــد أن تبــدو بهــا أو الغايــة التــي تريــد حتقيقهــا   ●
ــرة زمنيــة أطــول مــن  فــي الســنوات اخلمــس أو العشــر القادمــة، أو حتــى علــى مــدى فت

ذلــك.

ــل  ــن يعم ــدرك كل م ــث ي ــم القطبي«-بحي ــة« أو »النج ــة األخالقي ــة »البوصل ــل مبثاب يعم  ●
ــتقبل. ــي املس ــا ف ــي جناحه ــاهم ف ــه ليس ــوم ب ــه أن يق ــب علي ــا يترت ــة م ــح املؤسس لصال

إن حتديــد رؤيــة املؤسســة ليــس باألمــر الســهل دائمــا. لقــد كتــب كاوزس وبوســنر مقــاال عــن هــذا 
التحــدي جمللــة هارفــارد بيزنــس ريفيــو حتــت عنــوان: »لتقود، انشــئ رؤيــة مشــتركة«. وقد وجــد الباحثان 
أن أحــد أكثــر األمــور مشــقة بالنســبة للقــادة هــو تصويــر املســتقبل  بالصــورة  التــي جتتــذب اآلخرين 
للمشــاركة فــي حتقيقــه– صــورة تخاطــب مــا يشــعر بــه اآلخــرون ويرونــه مــن حولهــم. يــرى كاوزس 
وبوســنر أن التركيــز علــى املســتقبل، وتصــور احتمــاالت مغريــة، واســتقطاب اآلخريــن للمشــاركة في 

رســم رؤيــة موحــدة للمســتقبل، هــي أكثــر ســمة متيــز القــادة عــن غيــر القــادة.

نشاط معتمد على اإلنترنت:

شاهد هذا الفيديو القصير بعنوان »كيف تنشئ بيان رؤية ملهم« تقدمه إريكا أولسي. 

الروابط:

ــتقبل،  ــل املس ــن أج ــادة م ــج القي ــن برنام ــدا م ــن قائ ــوان ك ــي األول بعن ــع التدريب ــى اجملم ــد إل ع
ــي  ــتجد ف ــث س ــا«، حي ــك وتعميمه ــع رؤيت ــوان »وض ــع بعن ــن اجملم ــة م ــدة الرابع ــع الوح وراج
تلــك الوحــدة  بعــض األدوات واألســاليب التــي تســاعدك علــى تكويــن وتعميــم رؤيــة مشــتركة 

ــا. ــى قيادته ــي تتول ــه الت ــج وملبادرات للبرنام

القيــادات التربويــة املؤثــرة تشــارك اآلخريــن حلمهــا فــي مســتقبل يحصــل فيــه جميــع الطلبــة 
ــة. وحتــرص  ــة ويحقــق أفضــل النتاجــات املمكن ــى تعليــم يضاهــي أفضــل املســتويات العاملي عل
تلــك القيــادات علــى أن تكــون النتاجــات التــي ينبغــي أن تتحقــق للطلبــة معروفــة للجميــع مــن 

أجــل:
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مواءمة وتنسيق عمل كل من له دور يؤديه في حتقيق تلك النتاجات.  ●

ــاة  ــة مســاهمة النظــام التعليمــي فــي حتســن حي ــر حــول كيفي ــة ووضــع التقاري املراقب  ●
ــباب. ــال والش ــاه األطف ورف

ما هو النتاج؟

يتحــدث النــاس عــن النتاجــات منــذ فتــرة طويلــة، غيــر أنهــم ال يقصــدون دائمــاً نفــس املعنــى 
عندمــا يتحدثــون عنهــا. لذلــك مــن املهــم التأكــد مــن أن كل مــن يعمــل فــي البرنامــج يــدرك أن 
النتــاج هــو النتيجــة النهائيــة التــي نحــاول حتقيقهــا – وهــي فــي حالتنــا هــذه كيــف ميكــن أن 

يكــون الطلبــة فــي حالــة أفضــل نتيجــة للتعليــم الــذي يتلقونــه.

عندمــا ننظــر إلــى منــاذج تطويــر املؤسســات والنتاجــات، مــن املفيــد حتديــد نوعــن رئيســن مــن 
النتاجــات:

ــال  ــع األطف ــم(- جلمي ــي األقالي ــطين ف ــن الفلس ــع الالجئ ــكان - )مجتم ــات الس نتاج  ●
والشــباب فــي كافــة أرجــاء اإلقليــم. إن حتســن النتاجــات علــى مســتوى الســكان يتطلــب 
عمــال متواصــال ومتضافــرا بــن العديــد مــن الــوكاالت واألطــراف املعنيــة التــي تعمــل معــا 

فــي إطــار الشــراكة.

نتاجــات األداء - لألطفــال والشــباب فــي مدرســة مــن املــدارس أو للمســتهدفن مــن خدمــة   ●
معينــة.

نشاط معتمد على اإلنترنت:

  املوقــع الرئيســي لألونــروا ينقــل مــا تقــوم بــه 
الوكالــة ومــا تهــدف إلــى حتقيقــه

يحدد موقع األونروا نتاجات السكان على النحو التالي:

»نحن نقدم املساعدة واحلماية حلوالي 5 ماليني الجئ فلسطيني مسجل 
ملساعدتهم على حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية.«

إن اســتراتيجية األونــروا متوســطة املــدى 201٦-2021 )املتوفــرة فــي موقــع األونــروا الرســمي( تعرّف 
الهــدف االســتراتيجي كمــا يلي:

»أن يكمل األطفال ممن هم في سن الدراسة تعليما أساسيا جامعا ويتميز 
باجلودة واملساواة«

سيتم حتقيق ذلك من خالل:

    ●  علم ذي جودة في بيئة تعلمية مناسبة جلميع الطلبة

    ●  ضمان إمكانية الوصول إلى املرافق التعليمية على أسس جامعة

ضمان تعليم قائم على املساواة  ●     
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ما هو بيان الرسالة

بيــان الرســالة يكتــب لفتــرة زمنيــة أقصــر مــن بيــان الرؤيــة، رمبــا لفتــرة 1-3  ســنوات، وهــو يعــرّف 
الغايــة األساســية للمنظمــة ويســاعد علــى توضيــح مــا يلــي:

ــة،  ــرار الرؤي ــى غ ــن. وعل ــرة أو جملت ــة قصي ــي جمل ــاغ ف ــالة أن  يص ــان الرس ــص لبي ــل ن إن أفض
يجــب علــى كل مــن يعمــل حلســاب املنظمــة أن يكــون علــى معرفــة ببيــان الرســالة وقــادرا علــى 
التعبيــر عنــه. إذ أن فهــم الرســالة يوفــر للموظفــن صــورة واضحــة حــول كيفيــة إســهامهم فــي 
حتقيــق تلــك الرســالة، وهــذا مــن شــأنه أن يحّســن انخراطهــم وإنتاجيتهــم وأن يقــوي متســكهم 
بعملهــم. كمــا أن بيــان الرســالة الــذي يعبــر عنهــا بلغــة واضحــة ومحــددة يســاعد املوظفــن 
علــى فهــم أمــور أخــرى مثــل التغييــرات التنظيميــة والطريقــة التــي يتــم بهــا تخصيــص املــوارد، 

ممــا يحــد مــن املقاومــة والصــراع داخــل مــكان العمــل.

ب. وضع أولويات واضحة
بعــد انتهائــك مــن دراســة وحتديــد رؤيتــك ورســالتك، فــإن اخلطــوة التاليــة هــي أن تكــون واضحــاً 

بشــأن أولوياتــك. 

»إذا كان لديك عشر أولويات، فأنت لم تفهم معنى كلمة أولوية«.

ــد  ــية للقائ ــارة أساس ــر مه ــوح يعتب ــن بوض ــا لآلخري ــتراتيجية ونقله ــك اإلس ــد أولويات إن حتدي
ــد: ــال حتدي ــن خ ــل م ــتقبل أفض ــة ملس ــة واضح ــل رؤي ــر. إذ أن نق ــتراتيجي املؤث االس

ماذا
تفعل المنظمة

لمن

تفعل ذلك

كيف
تنفذ ما تفعل
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ومــع توافــر بيــان رســالة مركــز وأولويــات واضحــة، فــإن القائــد االســتراتيجي الفاعــل سيســتطيع 
متكــن جميــع أفــراد فريــق الوحــدة مــن فهــم تعقيــدات عمــل الوكالــة وحتقيــق التماســك فيمــا 

بينهــا مبنطــق ســليم.

يعــرّف البروفيســور فــوالن فــي كتابــه »القيــادة فــي ثقافــة التغييــر« حتقيــق التماســك علــى أنــه 
واحــد مــن خمســة أنشــطة رئيســة للقائــد التربــوي املؤثــر. 

ــل  ــن أج ــادة م ــج القي ــر لبرنام ــة أدوات التغيي ــن رزم ــف م ــي املقتط ــوذج التال ــى النم ــر إل أنظ
املســتقبل الــذي يبــن فيــه البروفيســور فــوالن أهميــة املهــارات والتصرفــات القياديــة التــي متكــن 

ــوي معقــد.  ــات نظــام ترب القــادة مــن حتقيــق التماســك املنطقــي بــن مكون

قــام البروفيســر فــوالن مــن جامعــة أونتاريــو بتصميــم هــذا النمــوذج لقــادة املــدارس املهتمــن 
بقيــادة التغييــر وإدارتــه.
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خصائص القيادة:

على القادة أن  يتمتعوا باحلماس والطاقة، وأن يُظهروا األمل

ــتهم  ــي ملدرس ــاح واألداء العال ــق النج ــاس لتحقي ــى احلم ــرون إل ــن يفتق ــادة الذي الق  •
ليــس باســتطاعتهم اســتثارة همــة اآلخريــن وحتفيــز دافعيتهــم.

القــادة أصحــاب الطاقــة الضعيفــة أو الذيــن مييلــون إلى الكســل لــن يكــون مبقدورهم   •
إعطــاء قــدوة إيجابيــة للعاملــن والطلبــة.

ــوا مــن  ــن يتمكن ــر ل ــن ليــس لديهــم أمــل ملســتقبل أفضــل وجنــاح أكب القــادة الذي  •
ــة. ــول إيجابي ــاد حل إيج

تصرفات القادة:

علــى القــادة أن يظلــوا علــى اتصــال بهدفهــم املعنــوي وأن يفهمــوا كيــف يقــودون ويديــرون 
التغييــر، وأن يحافظــوا علــى عالقــات فّعالــة، وأن يجــدوا الســبل لتكويــن املعرفــة وتبادلهــا، 

وأن يعملــوا علــى تالحــم التوقعــات واألولويــات جلميــع أعضــاء اجملتمــع املدرســي.

ــارق  ــداث ف ــدف إح ــوي – أي به ــم املعن ــق هدفه ــاً وف ــوا دائم ــادة أن يتصرف ــى الق عل  •
ــن. ــاة اآلخري ــي حي ــي ف إيجاب

ــة منهــم  ــر، وأن الغالبي ــاس تقــاوم التغيي ــر مــن الن ــى القــادة أن يدركــوا أن الكثي عل  •
ترغــب فــي البقــاء ضمــن منطقــة الراحــة، أي مواصلــة القيــام مبــا هــم واثقــون مــن 
قدرتهــم علــى أدائــه دون اجملازفــة بتجربــة أمــور جديــدة خوفــاً مــن اخلطــأ أو الفشــل 
)انظــر اجلــزء الــذي يتحــدث عــن العقليــة املنفتحــة فــي الوحــدة 1-1 حــول موضــوع 
ــدة 2-2  ــي الوح ــة ف ــق الراح ــن مناط ــدث ع ــذي يتح ــزء ال ــادة، واجل ــل القي اإلدارة مقاب
حــول القائــد الذكــي عاطفيــا(. فالقــادة الناجحــون بحاجــة ألن يفهمــوا كيفيــة قيادة 
ــوي  ــف ينط ــة موق ــد مواجه ــن عن ــال اآلخري ــدو ردود أفع ــف تب ــه، وكي ــر وإدارت التغيي

علــى الغمــوض.

علــى القــادة أن يدركــوا أن العالقــات فــي أي منظمــة لهــا قــوة شــديدة. فقــد تكــون   •
عالقــات صائبــة بدرجــة قويــة أو مخطئــة بدرجــة قويــة أيضــاً. علــى القائــد أن يحافــظ 
علــى عالقــات فعالــة مــع جميــع أعضــاء اجملتمــع املدرســي وفيمــا بينهــم، وأن تكــون 

قــوة جميــع العالقــات ذات تأثيــر إيجابــي ومنصّبــة علــى رؤيــة املدرســة ورســالتها.

علــى القــادة التركيــز علــى تكويــن املعرفــة وتبادلهــا فيمــا يتعلــق بالتعليــم والتعلم   •
فــي املدرســة. كيــف يقــوم أجنــح املعلمــن مثــالً بــإدارة الغرفــة الصفيــة ومــا الــذي 
يعمــل بشــكل جيــد مــع هــذه اجملموعــة أو تلــك مــن الطلبــة؟ فاإلجابــات علــى أســئلة 
ــي  ــا ينبغ ــة مب ــم ودراي ــى عل ــخص عل ــون كل ش ــي يك ــا لك ــي تعميمه ــذه ينبغ كه
القيــام بــه  مــن أجــل توفيــر تعليــم وتعلــم نوعــي علــى صعيــد املدرســة بأســرها.

علــى القــادة أن يتوفــر لديهــم تصــور واضــح للغايــة عــن األولويــات احلاليــة. مــا هــي   •
ــاذا؟ فــإن كان  ــاً فــي املدرســة ومل ــز عليهــا حالي النقــاط الرئيســية التــي يتــم التركي
لــدى كل منــا تصــور واضــح عــن األولويــات، نكــون قــد حققنــا التماســك أو التالحــم  
ــر مــن  ــر. وال ينبغــي أن يكــون ألي مدرســة أكث ــر والتطوي ــا نحــو التغيي ــن توجهاتن ب
ــدل علــى  ــات فهــذا ي ــون علــى عشــر أولوي ــة )إن كنتــم تعمل ــة أو اثنتــن أو ثالث أولوي
ــاة  ــي حي ــاً ف ــاً هام ــتحدث فارق ــا س ــد أنه ــرى القائ ــة( ي ــة أولوي ــئ لكلم ــم خاط فه

ــي املدرســة. ــن ف ــة والعامل الطلب
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ــات الواضحــة وامللزمــة.  يــدرك معظــم النــاس أنــه مــن الضــروري حتديــد عــدد قليــل مــن األولوي
ورغــم أنــه ال توجــد قاعــدة ثابتــة تدلنــا علــى العــدد الدقيــق لألولويــات، إال أن اختيــار مــا بــن ثــاث 

إلــى خمــس أولويــات يعتبــر أمــرا جيــدا.

إن التحــدي بالنســبة للقائــد االســتراتيجي يتمثــل فــي حتديــد اجملــاالت الرئيســة للعمــل التــي مــن 
شــأنها إحــداث التغييــر والتأثيــر الازمن.

»على ماذا ينبغي أن نركز مواردنا وطاقتنا من أجل أن نحدث تغييرا هاما؟«

ــات  ــز علــى األولوي فيمــا يلــي سلســلة مــن اخلطــوات أو اإلجــراءات التــي تســاعدك علــى التركي
الهامــة فــي مجــال مســؤوليتك.

كّون رؤيتك ورسالتك وأهدافك اإلستراتيجية اخلاصة بوحدتك أو نشاطك.اخلطوة 1:

ــال اخلطوة 2: ــا مج ــك »م ــأل نفس ــتراتيجية اس ــداف اإلس ــن األه ــدف م ــوص كل ه بخص
ــذا  ــن ه ــة ع ــدف«؟ إن اإلجاب ــذا اله ــق ه ــا لتحقي ــر ضروري ــذي يعتب ــاط ال النش

ــك. ــة ب ــة« اخلاص ــات احملتمل ــي »األولوي ــؤال ه الس

للتأكــد مــن أنــك تفكــر بأفــق واســع وبشــكل خــاق حــول كافــة أنــواع األولويــات 
احملتملــة، ميكنــك اســتخدام التحليــل التالــي:

ــددة  ــص احمل ــن اخلصائ ــج ع ــل تنت ــذه العوام ــة - ه ــة بالوكال ــل خاص عوام  ●
ــل  ــا لتظ ــام به ــة القي ــى الوكال ــي عل ــي ينبغ ــور الت ــي األم ــة، وه للوكال

ــداف. ــادئ واأله ــة للمب وفي

عوامــل بيئيــة - هــذه العوامــل تنتــج عــن املؤثــرات البيئيــة علــى املنظمــة   ●
ــة.  ــورات التكنولوجي ــركاء والتط ــل والش ــاد والتموي ــل االقتص مث

عوامــل اســتراتيجية - هــذه العوامــل تنتــج عــن اإلســتراتيجية اإلنســانية   ●
احملــددة التــي تعتمدهــا الوكالــة وتتبعهــا فــي عملهــا. إنهــا الطريقــة التــي 

تختارهــا الوكالــة لتحــدد موقفهــا.

عوامــل آنيــة - هــذه العوامــل تنتــج عــن القــوى الداخليــة للمنظمــة، فقــد   ●
ــم  ــة  تتحك ــرات معين ــات أو مؤث ــات أو توجه ــات أو حتدي ــاك عقب ــون هن تك

ــات. ــد هــذه األولوي بتحدي

قّيــم قائمــة األولويــات املمكنــة لتقــرر أي منهــا هــي األولويــات الضروريــة لتحقيق اخلطوة 3: 
النجــاح - هــذه هــي أولوياتــك. أثنــاء قيامــك بتحديــد وتقييــم األولويــات املمكنــة، 
ــا.  ــر تفصي ــا أكث ــدة أو أهداف قــد تكتشــف بعــض األهــداف اإلســتراتيجية اجلدي

وقــد حتتــاج إلــى إعــادة تعريــف رســالتك وأهدافــك وأولوياتــك.

حدد كيف ستقوم مبراقبة وقياس كل أولوية من األولويات.اخلطوة 4: 

قــم بتعميــم أولوياتــك جنبــا إلــى جنــب مــع العناصــر األخــرى الهامــة اخلطوة 5: 
بــك. اخلاصــة  الوحــدة  الســتراتيجية 

اســتمر فــي مراقبــة وقيــاس التأثيــر وإعــادة تقييــم أولوياتــك للتأكــد مــن مواصلة اخلطوة 6:
التقــدم نحــو الرؤيــة اخلاصــة بك.
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الروابط:

ــادة مــن أجــل املســتقبل حيــث  ــر لبرنامــج القي انظــر الصفحــات 32-35 مــن رزمــة أدوات التغيي
ســتجد مصفوفــة حتديــد األولويــات. ستســاعدك هــذه املصفوفــة علــى أن تتناقــش مــع الفريــق 
إذا كانــت أولوياتــك »مرغوبــة« و »ممكنــة التنفيــذ«. وستســاعدك األداة أيضــا علــى التحقــق مــن 
أهميــة أولويــات التطويــر التــي مت حتديدهــا ومــن هدفهــا املعنــوي وفيمــا إذا كانــت أولويــات عمليــة 

أم ال.  

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

دوّن فــي ســجلك التعلمــي مالحظــات حــول حتليــل أولوياتــك اإلســتراتيجية لتطويــر العمــل فــي 
الوحــدة. 

ما هي األولويات اإلستراتيجية لوحدتك أو نشاطك؟  ●

كيــف ســتضمن أن جميــع املوظفــن فــي وحدتــك اإلســتراتيجية )ضمــان اجلــودة، التطويــر   ●
ــا؟ ــك ويفهمونه ــى أولويات ــم(  مطلعــون عل ــي املســتمر، التقيي املهن

كيف ستقوم مبراقبة وقياس تأثير هذه األولويات؟  ●

ج. إدارة األداء
هنــاك أدلــة قويــة ومتناميــة مــن مصــادر مختلفة تــدل علــى أن حتســن جــودة أداء قــادة املنظومات 

وموظفــي التعليــم يســهم فــي حتســن معاييــر اإلجنــاز التعليمي علــى جميــع األصعدة.

ميكــن لعمليــة تقييــم وإدارة األداء أن تــؤدي دوراً إيجابيــاً فــي حتســن جــودة املوظفــن ونتاجاتهــم. 
ــي  ــارك ف ــك ستش ــدة فإن ــتراتيجية اجلدي ــدات االس ــدى الوح ــراً إلح ــقاً أو مدي ــك منس وبصفت

ــي إدارة األداء.   ــم وف التقيي

ــى  ــر دورك عل ــد يقتص ــدة، وق ــي الوح ــن ف ــاء آخري ــر ألعض ــر مباش ــع أو مدي ــارك كمراج ــد تش ق
ــك. ــة ب ــر اخلاص ــة التطوي ــك وعملي ــم أدائ ــي تقيي ــاركة ف املش

ــات  ــم العملي ــروري أن تفه ــن الض ــم وإدارة األداء، م ــي تقيي ــاركتك ف ــوع مش ــا كان دورك ون مهم
ــة  ــد عملي ــدرك فوائ ــن ت ــك ل ــم وإدارة األداء. إذ أن ــي تقيي ــروا ف ــام األون ــة بنظ ــراءات املتعلق واإلج
ــة  ــك العملي ــات تل ــام مبجري ــم ت ــى عل ــح عل ــا تصب ــا إال عندم ــتمتع به ــم وإدارة األداء وتس تقيي

ــا.  ــى تطبيقه ــك عل ــن قدرت ــا م ــون واثق ــا وتك ــارك فيه وتش

وحدات الدعم االستراتيجي

56



دورة تقييم وإدارة األداء

 

ــذه  ــن ه ــة م ــون أي دورة ناجح ــدة. وتتك ــنة واح ــم وإدارة األداء س ــم دورات تقيي ــدة معظ ــغ م تبل
ــل: ــاث مراح ــن ث ــدورات م ال

ــة  ــر األداء املتصل ــداف ومعايي ــع األه ــرض، ووض ــاح الغ ــمي إليض ــاع رس ــط- اجتم التخطي  ●
ــي  ــة الت ــى األدل ــة بالعمــل، وعل ــى أي ماحظــة رصــدت لألنشــطة املتصل بهــا، واالتفــاق عل
ســيتم جمعهــا وتقدميهــا إلثبــات أن األهــداف قــد حتققت. ومــن املهم أيضــاً مناقشــة وتوضيح 
تفاصيــل املرحلتــن التاليتــن مــن العمليــة. ويجــب حتديــد تاريــخ للمراجعــة فــي هــذه املرحلــة. 

ــى  ــن عل ــة يتع ــذه املرحل ــال ه ــدورة. خ ــي ال ــة ف ــول مرحل ــي أط ــم - وه ــة والدع املراقب  ●
املديــر املباشــر أن يظــل علــى اتصــال وثيــق مــع العاملــن مــن خــال اللقــاءات غيــر الرســمية 
واالجتماعــات األكثــر رســمية. ويجــب فــي هــذه املرحلــة تقــدمي كل دعــم ألهــداف التطويــر 
املهنــي وجمــع األدلــة التــي مت االتفــاق عليهــا فــي مرحلــة التخطيــط. ويجــب علــى املديــر 
املباشــر التأكــد مــن أن العاملــن يســيرون علــى الطريــق الصحيــح لتحقيــق األهــداف املتفق 
عليهــا وأنهــم وقــادرون علــى تقــدمي األدلــة املناســبة وذات الصلــة خــال اجتمــاع املراجعــة.

المراقبة والدعم
• مراقبة األداء طوال الدورة

• تقديم الدعم المتفق عليه

• جمع األدلة

• الحوار المهني المتواصل

التخطيط
• وضع األهداف

• أي مشاهدات وأدلة متفق عليها

• معايير األداء لألهداف الموضوعة

• الدعم، والتدريب والتطوير المتفق
  عليه

• وضع الجدول الزمني

المراجعة
• التقييم الكلي لمدى تقدم األفراد في تلبية

  معايير األداء 

• التوصية بمكافأة العاملين المستحقين

• عدم وجود مفاجآت
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ــر املباشــر األداء العــام  املراجعــة - أثنــاء اجتمــاع املراجعــة، يناقــش املوظــف املعنــي واملدي  ●
ــة  ــف أدل ــدم املوظ ــم وإدارة األداء. ويق ــا دورة تقيي ــي تغطيه ــرة الت ــال الفت ــف خ للموظ
تثبــت اإلجنــاز أو التقــدم نحــو حتقيــق األهــداف املتفــق عليهــا فــي مرحلــة التخطيــط. ثــم 
يتباحــث املديــر املباشــر واملوظــف معــا ويقــرران مــا إذا كان قــد مت حتقيــق األهــداف املتفــق 
ــة. ــد مــن األدل ــرأي حــول األداء، ميكــن تقــدمي املزي عليهــا. وفــي حالــة وجــود خــاف فــي ال

فــي معظــم احلــاالت، إن أهــداف املوظــف  للفتــرة القادمــة يتــم حتديدهــا فــي اجتمــاع املراجعــة 
هــذا والــذي ميثــل اجلــزء األول مــن االجتمــاع املشــترك الــذي يجمــع مــا بــن املراجعــة والتخطيــط 

)اجلــزء الثانــي(

الروابط:

ــاث وحــدات  ــى ث ــادة مــن أجــل املســتقبل عل ــع مــن برنامــج القي ــي الراب ــوي اجملمــع التدريب يحت
ــل  ــن أج ــادة م ــج القي ــن برنام ــع م ــي الراب ــع التدريب ــر اجملم ــم وإدارة األداء. انظ ــن تقيي ــدث ع تتح
املســتقبل، الوحــدة األولــى: »تقييــم وإدارة األداء«، لتذكيــر نفســك بآليــات عمــل األونــروا ونظمهــا 
وإجراءاتهــا. وفــي الوحــدة الثالثــة مــن اجملمــع التدريبــي الرابــع  التــي تتحدث عــن »مهــارات املقّيم« 
ســوف جتــد أســاليب واســتراتيجيات ملســاعدتك علــى وضــع ومراجعــة أهــداف واضحــة لتطويــر 
األداء املهنــي. أمــا الوحــدة الرابعــة مــن اجملمــع التدريبــي الرابــع  التــي تتحــدث عن حتدي األشــخاص 
وإخضاعهــم للمســاءلة فإنهــا تقــدم الكثيــر مــن األفــكار العمليــة والنصائــح لتطويــر املســاءلة 
بطريقــة إيجابيــة. ســوف جتــد أيضــا أن الوحــدة التــي تخــص »مهــارات التوجيــه« مفيــدة جــدا 
ــع  لانخــراط فــي عمليــة تقييــم وإدارة األداء. كمــا أن الوحــدة الثانيــة مــن اجملمــع التدريبــي الراب
التــي تتطــرق إلــى »مهــارات التوجيــه وطــرح األســئلة« تقــدم أفــكارا عمليــة حــول طــرح أســئلة 

مفيــدة وحتســن مهــارات التوجيــه لديــك.

وتقــدم املــواد اخلاصــة بــدورة مديــري املنشــآت املعلومــات األساســية والفهــم الضــروري مــن أجــل 
التنفيــذ الناجــح لعمليــة تقييــم وإدارة األداء فــي األونــروا.

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

دوّن ماحظــات فــي ســجلك التعلمــي حــول العناصر األساســية لنظــام ناجح فــي تقييــم وإدارة األداء. 

فكـّـر فــي الفوائد والتحديــات املترتبة على مشــاركتك فــي تقييــم وإدارة األداء واحتفظ بســجل ألفكارك.

حتديات تقييم وإدارة األداء مزايا تقييم وإدارة األداء

وحدات الدعم االستراتيجي
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د. إدارة المخاطر
ــك ستشــارك بشــكل  ــدة، فإن ــرا إلحــدى الوحــدات االســتراتيجية اجلدي بصفتــك منســقا أو مدي
متواصــل فــي تنفيــذ التغييــر اإليجابــي. والوظائــف األساســية لــدورك تتضمــن أنشــطة 
ــن  ــرات م ــر بفت ــر التغيي ــا مي ــاً م ــاح. وغالب ــر بنج ــذ التغيي ــط لتنفي ــداد والتخطي ــتوجب اإلع تس

ــاع.   ــا االنقط ــاك ورمب ــكوك واالرتب الش

هــل ســبق لــك أن شــاركت فــي نشــاط تغييــري حيــث أدركــت - باالســتفادة مــن جتاربــك األخيــرة- 
ــة،  ــر سالس ــكل أكث ــيء بش ــذ كل ش ــن تنفي ــداد كان ميك ــط واإلع ــن التخطي ــد م ــع مزي ــه م أن

وهــدوء و انقطــاع أقــل؟

إن اكتشــاف الصــواب بعــد وقــوع احلدث أمــر رائع، ولكنــه بإمكاننــا أيضا اســتخدام أدوات وأســاليب 
ــليم أن  ــط الس ــالل التخطي ــن خ ــن م ــن املمك ــا. فم ــاكل والقضاي ــب املش ــى جتن ــاعدة عل للمس
ــاكل  ــة املش ــوارئ ملعاجل ــط ط ــع خط ــن وض ــن م ــذا تتمك ــا، وهك ــل وقوعه ــاكل قب ــع املش تتوق

بطريقــة سلســة. وهــذا ميكــن أن يحــدث فارقــا كبيــرا فــي إدارة وتنفيــذ النشــاط التغييــري.

إن األمــر الــذي يتعــن علينــا القيــام بــه لضمــان تنفيــذ خطــط أعمالنــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن 
السالســة والنجــاح، هــو اســتخدام أدوات وأســاليب حتديــد اخملاطــر وتقييمهــا وإدارتهــا. وغالبــا مــا 

يشــار إلــى هــذه العمليــة مبفهــوم »حتليــل اخملاطــر«.

ما هو تحليل المخاطر؟

حتليــل اخملاطــر هــي العمليــة التــي تســاعدك علــى حتديــد وإدارة املشــاكل احملتملــة والتــي ميكــن أن 
تقــوض أنشــطة التغييــر الرئيســة فــي الوكالــة.

ــم  ــي تواجههــا، ومــن ث ــة الت ــدات احملتمل ــى التهدي ــل اخملاطــر يجــب أوال التعــرف عل وإلجــراء حتلي
ــدات. ــة حــدوث هــذه التهدي ــر احتمالي تقدي

قــد يبــدو حتليــل اخملاطــر أمــراً معقــداً وعســيراً، ولكــن عــدم تطبيــق مبادئــه قــد يــؤدي إلــى تأخيــر 
أو عــدم اكتمــال نشــاط الوحــدة اخلاصــة بــك، أو تعرضــه إلشــكاليات.

هل يمكنك استخدام تحليل المخاطر؟

إن حتليل اخملاطر مفيد في حاالت كثيرة:

في مرحلة التخطيط لألنشطة ملساعدتك على توقع املشاكل احملتملة واحلد منها.  ●

حن تفكر في اتخاذ قرار لتنفيذ أو عدم تنفيذ تغيير معن.  ●

حن تقوم بتحسن عملية أو نظم معينة في الوحدة اإلستراتيجية/مكان العمل  ●

ــاب  ــي، أو غي ــل التقن ــوب أو العط ــل احلاس ــل عط ــداث مث ــتعدادات ألح ــوم باس ــن تق ح  ●
املوظفــن أو الكــوارث الطبيعيــة 

ــة  ــك أو بيئ ــى وحدت ــارج عل ــن اخل ــة م ــرات مفروض ــراء تغيي ــط إلج ــوم بالتخطي ــن تق ح  ●
ــة. ــر السياس ــع أو تغيي ــر املوق ــل تغيي ــك مث عمل
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كيف تستخدم تحليل المخاطر؟

أوال وقبــل كل شــيء، هنــاك أمــر أساســي لتنفيــذ حتليــل اخملاطــر وهــو التأكــد مــن أن املبــادرات أو 
األنشــطة اخملطــط لهــا تتماشــى مــع الرؤيــة اإلســتراتيجية ومكملــة ألنشــطة أخــرى بــدال مــن 

تكــرار أو تقويــض مــا هــو قائــم بالفعــل.

وفيما يلي اخلطوات الالزمة إلجناز حتليل مكتمل للمخاطر:

1. تحديد التهديدات

اخلطــوة األولــى فــي حتليــل اخملاطــر هــي حتديــد التهديــدات القائمــة واحملتملــة التــي قــد تواجههــا. 
وهــذه قــد تأتــي مــن عــدة مصــادر مختلفــة، وميكــن أن تشــمل تهديــدات :

بشرية - مرض، أو غياب أو وفاة أو إصابة فرد محوري  ●

ــى  ــا عل ــر توزيعه ــواد أو تأخ ــة امل ــر طباع ــات، تأخ ــدادات والعملي ــل االم ــغيلية - تعط تش  ●
ــدارس امل

تهديــدات تتعلــق بالســمعة - فقــدان الثقــة فــي زميــل أو موظــف أو تشــوه الســمعة فــي   ●
اإلقليــم أو الوكالــة

إجرائية - فشل املساءلة أوالنظم أو الضوابط الداخلية  ●

تهديــدات تتعلــق باملشــاريع - جتــاوز امليزانيــة، اســتغراق وقــت أطــول مــن الــالزم أو مواجهــة   ●
مشــاكل فــي اجلــودة

مالية - التغيرات في أسعار الصرف أو عدم توفر التمويل  ●

فنيــة – ظهــور تطــورات جديــدة فــي مجــال التكنولوجيــا أو فشــل النظــم التكنولوجيــة   ●
ــة القائم

طبيعية - الطقس والكوارث الطبيعية أو األوبئة  ●

سياسة - التغيرات في الرأي العام، أو في سياسة الوكالة أو النفوذ اخلارجي  ●

بنيوية - األخطار املادية في أماكن العمل التي تؤذي العاملني أو التكنولوجيا أو املوارد  ●

ــدات ذات صلــة بوضعــك وعملــك  راجــع هــذه القائمــة مــع فريقــك وناقــش أي مــن هــذه التهدي
احلالــي. فكــر فــي النظــم والعمليــات والبنيــة التــي تســتخدمها أو تخطــط الســتخدامها – هــل 
ــل نقــاط  ــة اســتخدام أداة حتلي ــد أي نقــاط ضعــف فيهــا؟ ميكنــك فــي هــذه املرحل ميكنــك حتدي

القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص واخملاطــر  جنبــاً إلــى جنــب مــع القائمــة الــواردة أعــاله.

الروابط:

ــل  ــروحات ألداة حتلي ــى ش ــتقبل عل ــل املس ــن أج ــادة م ــج القي ــر لبرنام ــة أدوات التغيي ــوي رزم حتت
نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص واخملاطــر،  وتقــدم نصائــح حــول كيفيــة االســتفادة مــن 
هــذه األداة إلــى أقصــى درجــة ممكنــة عندمــا تســتخدمها مــع فريقــك. انظــر الصفحــات 27-25 

للحصــول علــى معلومــات.

ميكنــك أيضــا أن تطــرح الســؤال التالــي »مــاذا لــو .......؟« ملســاعدتك علــى استكشــاف تهديــدات 
محتملــة فــي املســتقبل.

حدد أكبر عدد ممكن من التهديدات، حتى تلك التي تبدو غير محتملة في الوقت احلاضر.
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2. قم  بتقّييم الخطر

بعــد أن حتــدد التهديــدات والقضايــا واملشــاكل احملتملــة التــي قــد تواجههــا، ســوف حتتــاج حلســاب 
احتمــال وقــوع هــذه التهديــدات وآثارهــا احملتملــة علــى حــد ســواء.

بعــض األشــخاص يطبقــون معادلــة فــي هــذه املرحلــة لربــط قيمــة اخلطــر املقــدرة بــكل تهديــد/
حــدث محتمــل. واملعادلــة هي:

قيمة اخلطر= احتمالية احلدث × كلفة احلدث

إن تكلفــة احلــدث ليســت مجــرد التكلفــة املاليــة فقــط، ولكنهــا تشــمل أيضــاً مجموعــة كاملــة 
مــن اآلثــار الســلبية والتــي ســوف حتتــاج إلــى تطبيــق قيمــة نســبية الحتســابها.

ــة  ــاق خط ــى نط ــد عل ــر يعتم ــة اخلط ــر قيم ــوات تقدي ــتكمال خط ــى اس ــك عل ــدى قدرت إن م
النشــاط ومقــدار الوقــت املتــاح. حــاول أن ال تغــرق نفســك فــي التفاصيــل الدقيقــة، وتأكــد مــن أن 

النشــاط مفيــد وميكــن التحكــم فيــه بحيــث ال يســتغرق وقتــا أطــول مــن الــازم.

3. حدد كافة المجاالت

بعــد ذلــك، قــم بإجــراء العصــف الذهنــي لكافــة العناصــر اخملتلفــة التــي قــد تتأثــر وذلــك لــكل 
مجــال مــن اجملــاالت الرئيســة التــي مت حتديدهــا. علــى ســبيل املثــال إذا كنــت قــد حــددت أن الوحدات 
والدوائــر األخــرى قــد تتأثــر، ضــع قائمــة بكافــة وحــدات الوكالــة ودوائرهــا. وإذا كنــت تبحــث فــي 
النظــم واإلجــراءات، قــم أوالً بالتفكيــر فــي إجــراءات فريقــك/ مكتبــك ثــم انتقــل إلــى اإلجــراءات 

علــى مســتوى اإلقليــم، وأخيــرا إلــى اإلجــراءات علــى مســتوى الوكالــة.

4. قّيم اآلثار

جهــز قائمــة بكافــة فئــات األفــراد واألشــياء التــي ســتتأثر بــكل تهديــد. واخلطــوة التاليــة هــي 
العمــل مــن خــال القوائــم وحتديــد وتدويــن األثــر الســلبي احملتمــل لــكل تهديــد، ثــم يتلــو ذلــك 
ــات  ــن املعلوم ــدر م ــر ق ــع أكب ــة. اجم ــذه املرحل ــل ه ــد. ال تتعج ــوع التهدي ــة وق ــؤ باحتمالي التنب

ــر دقيــق الحتمــال وقــوع احلــدث. لتتمكــن مــن التوصــل إلــى تقدي

5. قم بإدارة المضاعفات

اآلن سوف حتتاج إلى النظر في األمور التالية:

اإلجراءات التي سوف تتخذها لتخفيف املضاعفات التي حددتها  ●

كيــف ســتقوم بتحضيــر األفــراد املتضرريــن مــن أجــل أن يتفهمــوا التغييــر ويدعمــوه بــدال   ●
مــن مقاومتــه

ــي  ــدات الت إســتراتيجية الطــوارئ الازمــة إلدارة الوضــع فــي حــال نشــوء اخملاطــر والتهدي  ●
ــا حددته
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تذكّــر أن القليــل مــن األمــور حتــدث مبعــزل عــن أمــور أخــرى التــي قــد تزيــد املضاعفــات الناجمــة 
أو تخفــف منهــا. عندمــا تفكــر فــي اآلثــار، فكــر فــي الســياق الــذي تعمــل فيــه وفكــر أيضــا فــي 

ردود أفعــال األفــراد إزاء التغييــر فيمــا إذا كانــوا ســيعملون لصاحلــه أو ضــده.

إن حتليــل اخملاطــر هــو طريقــة مــن الطــرق التــي أثبتــت جدواهــا فــي حتديــد وتقييــم العوامــل التــي 
ــد يواجههــا  ــي ق ــك تفحــص اخملاطــر الت ــح ل ــه يتي ــر. إن ــى جنــاح التغيي ــر ســلبا عل ميكــن أن تؤث

فريقــك أو وحدتــك أو الوكالــة، ويســاعدك علــى التخطيــط الفعــال لألحــداث وتبعاتهــا.

نشاط معتمد على اإلنترنت:

شــاهد الفيديــو حــول إدارة اخملاطــر الــذي يســتعرض فيــه جيمــس فيســبر ثــاث أدوات مفيــدة فــي 
هــذا اجملــال – التقييــم األولــي للخطــر، وحتليــل الفشــل والكيفيــة واآلثــار، وحتليــل شــجرة اخلطــأ.

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

ــة  ــن فرص ــلوب لتحس ــر كأس ــل اخملاط ــد حتلي ــول فوائ ــي ح ــجلك التعلم ــي س ــات ف دوّن ماحظ
التغييــر فــي أن يجــري بنجــاح. تذكــر أن حتــاول تقييــم اخملاطــر عندمــا تخطــط لنشــاطك املقبــل.

ه. المساءلة المبنية على النتائج
ــي ميكــن  ــر واتخــاذ اإلجــراءات الت ــج هــي طريقــة ممنهجــة للتفكي ــى النتائ ــة عل املســاءلة املبني
لألفــراد اســتخدامها لتحســن حيــاة األطفــال واألســر واجملتمــع ككل. كمــا ميكــن لفــرق العمــل 
أو موظفــي الوحــدة اســتخدام املســاءلة املبنيــة علــى النتائــج لتحســن أداء برامجهــم. وميكــن 
تكييــف املســاءلة املبنيــة علــى النتائــج مبــا يتناســب مــع االحتياجــات والظــروف اخلاصــة خملتلــف 

اجملتمعــات والبرامــج.

كيف تعمل المساءلة المبنية على النتائج ؟

تبــدأ املســاءلة املبنيــة علــى النتائــج مــن النهايــات أو النتائــج وتعــود إلــى الــوراء خطــوة فخطــوة 
وصــوالً إلــى الوســائل أو اإلجــراءات.

ــر  ــال واألس ــاه لألطف ــر الرف ــي تواف ــة ه ــات النهائي ــكان، إن الغاي ــات أو الس ــبة للمجتمع بالنس
ــة  ــع كامــل إمكاناتهــم فــي مجــال التنمي ــال »أن يحقــق اجلمي ــى ســبيل املث واجملتمــع ككل. عل

ــودة«. ــي اجل ــي عال ــم أساس ــى تعلي ــال عل ــع األطف ــل جمي ــرية« أو »أن يحص البش

وبالنســبة للبرامــج أو اخلدمــات، فــإن الغايــات النهائيــة هــي كيــف ســيصبح املســتفيدون فــي 
وضــع أفضــل عندمــا يعمــل البرنامــج كمــا ينبغــي لــه أن يعمــل. علــى ســبيل املثــال »أن يحقــق 

80٪ مــن األطفــال املســتوى املتوقــع فــي الصــف الســادس«.

تبــدأ املســاءلة املبنيــة علــى النتائــج بتمييــز أساســي حاســم: بــن النتائــج جلميــع أفــراد اجملموعة 
ــة -  ــة جغرافي ــي منطق ــن ف ــع املواطن ــار، جمي ــع الكب ــال، جمي ــع األطف ــا جمي ــكانية- مث الس
والنتائــج ملســتفيدين أو منتفعــن مــن برنامــج معــن أو وكالــة معينــة أو خدمــة معينــة . وأهــم 
ســبب لهــذا التمييــز هــو الفــارق فــي »مــن هــو املســؤول«. ميكــن أن تُعهــد مســاءلة األداء إلــى 
املديريــن الذيــن يديــرون البرامــج أو الــوكاالت أو أنظمــة اخلدمــات اخملتلفــة. لكــن مســاءلة الســكان
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ال ميكــن أن تعهــد إلــى فــرد محــدد أو منظمــة محــددة أو جهــة حكوميــة محــددة. إذ يجــب علــى 
اجملتمــع كلــه، بقطاعيــه العــام واخلــاص، أن يتقاســم املســؤولية فيمــا يخــص نتائــج الســكان. 

املساءلة السكانية مقابل مساءلة األداء

املساءلة السكانية:
تتعلق برفاه مجمل السكان

للمجتمعات واملدن واملقاطعات والواليات واألمم

مساءلة األداء
تتعلق برفاه مجموعة املستفيدين أو املنتفعني من

 البرامج والوكاالت ونظم اخلدمة

ــل  ــم عم ــي تنظ ــر، فه ــي التفكي ــة ف ــة مختلف ــج طريق ــى النتائ ــة عل ــاءلة املبني ــر املس تعتب
الــوكاالت، واجملتمعــات، واملــدن والــدول حــول الظــروف النهائيــة التــي نســعى إليهــا ألولئــك الذيــن 
يعيشــون فــي مجتمعنــا والذيــن يتلقــون اخلدمــة. وهي تســتخدم هــذه الظــروف النهائيــة كقواعد 

أساســية جلميــع أعمالهــا، مبــا فيهــا صناعــة القــرار وحتديــد املوازنــة.

لغة المسائلة

تكمــن الصعوبــة األكثــر شــيوعا فــي نهــج املســاءلة املبنيــة علــى النتائــج فــي اســتخدام اللغــة. 
ميتلــك النــاس الكثيــر مــن الطــرق اخملتلفــة فــي احلديــث عــن اخلدمــات. ومتتلــك املنظمــات أيضــا 
الكثيــر مــن الطــرق اخملتلفــة فــي تعريــف ووصــف لغــة التخطيــط خلدماتهــا ومراقبتهــا وتقييــم 

تأثيرهــا. فاللغــة  قــد تكــون مصــدر إربــاك.

املساءلة املبنية على النتائج

اللغة املشتركة
احلس العام

األرضية املشتركة

نشاط معتمد على اإلنترنت:

شاهد الفيديو بعنوان »املسائلة املبنية على النتائج« عكس االجتاه على املوقع التالي:
 http://www.ssu.unrwa.org/
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مصيدة اللغة

مركز لويس كارول الضطرابات اللغة
املؤشرات النظامية العاجلة القابلة للقياس

مــن املفيــد أن نتفــق علــى وضــع التعريفــات التــي ميكــن اعتمادهــا وتقاســمها أثنــاء عملنــا فــي 
منهجيــة املســاءلة املبنيــة علــى النتائــج.

النتاجــات )النتائــج أو األهــداف( هــي أحــوال الرفــاه لألطفــال أو الكبــار أو األســر أو اجملتمعــات والتــي 
تصــاغ بلغــة بســيطة وواضحــة. أن يتعلــم األطفــال بشــكل جيــد وأن يحــرزوا تقدمــا جيــدا.

ــذه  ــق ه ــدى حتق ــاس م ــى قي ــاعد عل ــي تس ــس الت ــي املقايي ــة( ه ــس املرجعي ــرات )أو األس املؤش
ــارات  ــج بعب ــك النتائ ــى تل ــتدل عل ــا أن نس ــف ميكنن ــؤال » كي ــى الس ــب عل ــي جتي ــات. وه النتاج

ــي ــل الدراس ــة التحصي ــن مراقب ــج م ــا؟« نتائ ــع عليه ــا نطل ــاس عندم ــة للقي قابل

اإلســتراتيجيات هــي مجموعــات مترابطــة مــن األعمــال التــي متتلــك فرصــة معقولــة لتحســن 
ــح  ــن أن ينج ــا ميك ــول م ــا ح ــل تفكيرن ــارة أفض ــن عص ــتراتيجيات م ــع اإلس ــات. تصن النتاج
ويتضمــن مســاهمات العديــد مــن الشــركاء. إذ ال ميكــن ألي عمــل منفــرد مــن أي وحــدة أو دائــرة 
واحــدة أن يخلــق النتاجــات التــي نريدهــا ونحتاجهــا. إســتراتيجية لتحســن اســتخدام التقييــم 

التكوينــي فــي املــدارس.

مقاييــس األداء هــي مقاييــس ملــدى جنــاح عمــل البرامــج والــوكاالت. إن أهــم مقاييــس األداء هــي 
تلــك التــي تخبرنــا مــا إذا كان املنتفعــون أو املســتفيدون مــن اخلدمــة قــد أصبحــوا أفضــل حــاال أم 

ال. 78% مــن خريجــي املــدارس حققــوا ...

مصطلحات كثيرة جد� و تعريفات قليلة جد� وانضباط قليل جد�
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هناك ثالثة أسئلة مفيدة لتحديد مقاييس األداء:

ما مقدار ما أجنزنا؟  ●

ما مدى جودة ما أجنزناه؟  ●

هل أصبح أحدهم أفضل حاال؟  ●

حــاول اإلجابــة علــى االختبــار الســريع التالــي لتعــرف مــدى قدرتــك علــى حتديــد النتاجــات والنتائج 
واألهــداف واملؤشــرات ومقاييــس األداء واإلســتراتيجيات. )اإلجابــات مقلوبة في أســفل الشــريحة(.

هل ما يلي نتيجة أم مؤشر أم مقياس أداء؟

مجتمعات آمنة......................1.

معدل اجلرمية......................2.

متوسط زمن استجابة الشرطة......................3.

 أشخاص أصحاء......................4.

نسبة املصابني بالسكري......................5.

 أشخاص لديهم وظائف بأجور ودخل يسد متطلبات معيشتهم......................6.

 % مــن األشــخاص لديهــم وظائــف بأجــور ودخــل يســد متطلبــات ......................7.
معيشــتهم

نسبة املشاركني في التدريب على العمل الذين يحصلون على وظائف بأجور ......................8.
تسد متطلبات معيشتهم

1. ن - 2. م - 3. م.أ - 4. ن - 5. م - 6. - ن - 7. م - 8. م.أ

ــات التــي  ــات والوســائل. النتاجــات واملؤشــرات تتعلــق بالغاي ــني الغاي ــا هــو ب الفــرق الرئيــس هن
ــا. نريدهــا ألطفالن

اإلســتراتيجيات ومقاييــس األداء تتعلــق بالوســائل التــي حتقــق لنــا تلــك الغايــات. إن منهجيــات 
ونظــم العمــل التــي تفشــل فــي حتقيــق هــذا التمييــز الواضــح غالبــا مــا تخلــط بــني الغايــات 
والوســائل، وهــذا يقودهــا إلــى منزلــق الوقــوع فــي حلقــة »أقــوال بــا أفعــال« التي تســبب شــعوراً 

باخليبــة نتيجــة لعــدم إحــراز أي تقــدم.
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التعريفات

إن التعريفــات املســتخدمة فــي املســاءلة املبنيــة علــى النتاجــات تعريفــات دقيقــة للغايــة. على 
اجملموعــة تقاســم الفهــم فيمــا بينهــا حــول املعنــى الدقيــق لعبــارة »نتــاج أو نتيجــة« وعبــارة 
ــف كل  ــى تعري ــك إل ــع مجموعت ــر م ــاس أداء«. أنظ ــارة »مقي ــة« وعب ــة مرجعي ــر أو عالم »مؤش
عبــارة وتأكــدوا أنكــم جميعــا تفهمــون كيــف اســتخدمت هــذه العبــارات بصــورة دقيقــة فــي 

منــوذج املســاءلة املبنيــة علــى النتاجــات.

ــى الدقيــق ســيمكنكم مــن العمــل بســرعة ومــن  إن التأكــد مــن أن كل منكــم يفهــم املعن
ــى  ــى أي فعــل. عندمــا تنظــر إل ــة وال تفضــي إل ــى مــا ال نهاي جتنــب اجملــادالت التــي تســتمر إل
ــي وواضــح مــن خــالل الفعــل( فإنــك ســتكون قــادرا  »قلــب املنحنــى« ) أي إحــداث فــارق إيجاب
علــى إجــراء مناقشــة هادفــة ومحوريــة تركــز علــى االفعــال واإلجــراءات الكفيلــة بإحــداث فــارق 

إيجابــي ذي داللــة فــي مجــال مســؤوليتك.

من الغايات إلى الوسائل

النتيجة

املؤشر

مقياس األداء
نتيجة املنتفع = الغايات
تقدمي اخلدمة = الوسائل

ان
ك

س
ال

داء
األ

الغايات

الوسائل
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ان
ك

س
ال

داء
األ

النتيجة أو النتاج

حالة من الرفاه لألطفال أو الكبار أو األسر أو اجملتمعات.  .1
       مواليــد أصحــاء، مجتمعــات آمنــة، طلبــة يصلــون إلــى املســتويات املتوقعــة فــي 

مراقبــة التحصيــل الدراســي، بيئــة نظيفــة، اقتصــاد مزدهــر

املؤشر أو العالمة املرجعية

٢.  مقياس يساعد على حتديد مقدار ما حتقق من النتيجة 
        نسبة املواليد بوزن منخفض، معدل اجلرمية، النسبة املئوية للطلبة

        املتبقني في التعلم في سن 15 عاما، مؤشر جودة الهواء، معدل البطالة

مقياس األداء

مقياس ملدى جودة عمل برنامج ما، أو وكالة أو نظام خدمة  .٣

       ثالثة أنواع: 1. ما مقدار ما أجنزناه؟

           ٢. ما مدى جودة ما أجنزناه؟

           ٣. هل أصبح أحدهم أفضل حاال؟ = جودة اخلدمة



بطاقات التقرير

إحــدى املراحــل املبكــرة للمســاءلة املبنيــة علــى النتائــج هــي إنتــاج ونشــر بطاقــة التقريــر، وهــي 
صــورة تعكــس الوضــع احلالــي وتتضمــن مــا يلــي:

النتاج أو النتيجة أو الغاية االتي نهدف إلى حتقيقها:

املؤشرات املشجعة  ●

املؤشرات احملبطة  ●

إجنازات هذا العام  ●

خطط العام القادم  ●

نشاط معتمد على اإلنترنت:

ملزيد من املعلومات الرجاء العودة الى الفيديو بعنوان »املسائلة املبنية على النتائج« املتوفر على االنترنت.

طريقة التحول من القول إلى الفعل

مثال بسيط للتفكير وحل املشكالت في احلياة اليومية.

اخلبرة: تخيل بأن سطح منزلك يسرب املاء

الوحدة الثالثة: القيادة التنظيمية
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التأمل الذاتي:

كيف تعرف بأنه يسرب املاء؟ ميكنك رؤية املاء الذي يرشح إلى داخل املنزل

كيف ميكنك قياس كمية التسريب؟ ميكنك جتميع املياه في وعاء

بعد ثالث زخات تزداد كمية املاء املتجمع

السقف املسرب للماء
)التفكير بالنتائج من احلياة اليومية(

اخلبرة

القياس

القصة وراء خط األساس )األسباب(

الشركاء

ما الذي ينجح

خطة العمل رقم 2

القصة التي تقف وراء خط األساس: ملاذا يسرب السقف املاء؟

التاريخ: التسرب سيء ويزداد سوءا

التنبــؤ: التســرب ســيزداد ســوءا. ســقف منزلــك لــن يصلــح نفســه بنفســه - املســتقبل ليــس 
جيــدا.

عليك تدارك األمر وأن تعكس املنحنى

ــى بعــض  ــي. أحصــل عل مــا هــو أول شــيئ ينبغــي عليــك فعلــه؟ حــدد موقــع التســرب الفعل
ــاعدة املس

الشركاء: األسرة، اجليران، مصلح مختص باألسقف - خيارات

ما الذي ينجح: إغالق فتحة التسرب، إصالح مكان التسرب، استبدال السقف - خيارات

خطة العمل: ما الذي ستفعله فعليا

كيف ستعرف ما إذا كان فعلك قد جنح؟ انتظر العاصفة املطرية القادمة واكتشف

كمية املاء 
باإلنشات- اخلط 

األساس

ليس جيد

أُصلح؟

عكس
املنحنى
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نشاط جماعي:

مــن خــال العمــل مــع فريقــك أو مــع مجموعــة صغيــرة مــن األفــراد جــرب إجــراء نشــاط تقريــر 
عكــس املنحــى. قــم بتحديــد نتيجــة تهــدف إلــى حتقيهــا،

واســتخدم األســئلة ومحفــزات التفكيــر للخــروج بخطــة عمــل. عليــك أن تكــون قــادراً علــى إجنــاز 
تقريــرك فــي غضــون 30 إلــى 60 دقيقــة.

تقرير عكس املنحنى من صفحة واحدة

النتيجة: _______________________________________________

خط األساس      

القصة وراء خط األساس
____________________________________

____________________________________ )أدرج أكبر عدد ممكن من األسباب حسب احلاجة(

الشركاء       
____________________________________

____________________________________ )أدرج أكبر عدد ممكن من األسباب حسب احلاجة(

أفضل ثاث أفكار – ما الذي ينجح

____________________________________ .1

____________________________________.2

3.____________________________________ بدون كلفة/بكلفة منخفضة

4.____________________________________ فكرة غريبة جدا

7 أسئلة خاصة مبساءلة األداء )املنتفع(

من هم منتفعونا؟. 1

كيف ميكننا قياس ما إذا أصبح منتفعونا في حال أفضل؟. 2

كيف ميكننا قياس ما إذا كنا نقدم اخلدمة بشكل جيد؟. 3

كيف هو أداؤنا في مجال أهم هذه املقاييس؟. 4

من هم الشركاء الذين لديهم دور يؤدونه للعمل نحو األفضل.. 5

ــى . 6 ــوي عل ــي ال تنط ــكار الت ــك األف ــي ذل ــا ف ــل، مب ــكل أفض ــل بش ــذ العم ــع لتنفي ــاذا ينف م
ــة؟ ــة منخفض ــى كلف ــوي عل ــي تنط ــك الت ــة أو تل كلف

ماذا نقترح أن نفعل؟. 7

حواف
حادة
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نشاط معتمد على اإلنترنت:

هنــاك سلســلة مــن الفيديوهــات املتوفــرة علــى اإلنترنــت أعدهــا مــارك فريدمــان ملســاعدتك علــى 
فهــم منهجيــة املســاءلة املبنيــة علــى النتائــج بشــكل أكثــر عمقــا. وميكنــك أيضــا إاحلصــول 

علــى مزيــد مــن األفــكار واملصــادر عبــر املوقــع اإللكترونــي

http://raguide.org/tag/turn-the-curve-exercise/ 

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

قم بحفظ سجل لتقارير عكس املنحنى الذي قمت بإجنازه في سجلك التعلمي.

ملخص

فــي هــذه الوحــدة قمنــا باستكشــاف أهميــة القيــادة التنظيميــة. وقــد بدأنــا مــن كيفيــة ربــط 
رؤيتــك بنتاجــات واضحــة، ثمــا بحثنــا فــي أهميــة أن نكــون واضحــن فيمــا يخــص األولويــات التــي 

نركــز عليهــا مــن أجــل التطويــر داخــل وحدتــك.

فــي معــرض احلديــث عــن االســتراتيجيات الراميــة إلــى ضمــان اتبــاع منهجيــة مترابطــة لتحقيــق 
التحســن تناولنــا نظــام تقييــم األداء فــي األونــروا واملهــارات املطلوبــة لوضــع ومراجعــة األهــداف 

األدائيــة.

ــط  ــد التخطي ــر عن ــم وإدارة اخملاط ــو تقيي ــة وه ــة الناجح ــادة التنظيمي ــر للقي ــزء آخ ــاك ج هن
ــددة  ــاليب متع ــتعراض أدوات وأس ــار مت اس ــذا اإلط ــي ه ــا. وف ــدى تنفيذه ــر ول ــطة التغيي ألنش

ــر. ــل اخملاط ــة حتلي ــهيل عملي لتس

ــر  اســتعرضت هــذه الوحــدة أيضــا املســاءلة املبنيــة علــى النتائــج ودعــت إلــى اســتكمال تقاري
عكــس املنحنــى فيمــا يتعلــق بنطــاق مســؤوليتك.  
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الوحدة الرابعة: قيادة األفراد والموارد

ســوف نستكشــف فــي هــذه الوحــدة كيــف يســتطيع القــادة الفاعلــون اســتخدام مــا لديهــم 
ــة  ــة. إن ذوي الفاعلي ــات ممكن ــل نتاج ــق أفض ــة لتحقي ــة ممكن ــل طريق ــوارد بأفض ــراد وم ــن أف م
ــا  ــون كل م ــوارد، ويبذل ــن م ــه م ــا ميلكون ــد مل ــم جي ــزون بفه ــتراتيجيني  يتمي ــادة اإلس ــن الق م
فــي وســعهم لضمــان أن املوظفــني مــن حولهــم ميتلكــون املعرفــة واملهــارات واخلصائــص التــي 
يحتاجونهــا، وللتأكــد مــن أن موظفيهــم يتمتعــون بالدعــم القــوي والدافعيــة العاليــة. كمــا إن 
القــادة الفاعلــني يعرفــون مــن هــم أكثــر األفــراد موهبــة فيعملــون علــى تشــجيعهم علــى رفــع 

ســقف  طموحاتهــم وعلــى التقــدم فــي مســارهم الوظيفــي إلــى أقصــى مــا ميكــن. 

مثــل هــؤالء القــادة يتوقعــون مــن أعضــاء الفريــق أن تكــون لديهــم طموحــات عاليــة ألنفســهم 
ــون  ــك. والقــادة الفاعل ــازل عــن هــذا املوقــف  إذا كان األمــر خــاف ذل وللمنظمــة، ويرفضــون التن
قــادرون علــى اســتخدام أســاليب بنــاءة ومناســبة لتحــدي أعضــاء للتمثــل بالقيــم والســلوكيات 

املتفــق عليهــا مــن أجــل حتقيــق النتائــج املتفــق عليهــا.

مجال الكفاية 4: قيادة األفراد والموارد
ضمــن دورك اجلديــد كمديــر أو منســق فــي إحــدى الوحــدات اإلســتراتيجية، يتوقــع منــك أن تكــون 
فــي الطليعــة مــن حيــث فهــم وتبنــي أحــدث التطــورات وطــرق العمــل اجلديــدة. ســوف يكــون 
تركيــزك منصبــا علــى حتســني النــواجت بالنســبة للطلبــة مــن خــال اتبــاع منحــى إســتراتيجي 
لتحســني املــدارس. كمــا يتوقــع منــك أن تدفــع عجلــة التحســني وأن تخضــع اآلخريــن للمســاءلة 

مــن أجــل حتقيــق أهــداف الوكالــة التــي ســبق حتديدهــا للمــدى البعيــد.

مجاالت المعرفة العملية والفهم والمهارات التي سيتم تغطيتها في الوحدة 
الدراسية الرابعة

متكني اآلخرينتطوير الفريق واستقطاب مشاركته

التعلم املستمراحملافظة على العاقات اإليجابية والبناءة

بناء القدرات واالستدامةفوائد التعاون



أ. تطوير الفريق واستقطاب مشاركته
يستطيع الفريق الفاعل مساعدة املنظمة على حتقيق نتائج متميزة.

إن الفريــق الــذي ال يعمــل أو الــذي يعانــي خلــاً وظيفيــاً قــد يتســبب فــي عرقلــة ســير العمــل دون 
داع، وفــي الفشــل فــي حتقيــق األهــداف وفــي فشــل إســتراتيجي.

بصفتــك مديــرا أو منســقا فــي إحــدى الوحــدات اإلســتراتيجية، ســوف تكــون عضــوا فــي فريــق. من 
املهــم لتطــورك علــى الصعيــد الشــخصي واملهنــي أن تكــون علــى درايــة بنقــاط القــوة والضعــف 

فــي فريقــك، إذ إن حتقيــق النتاجــات اخملطــط لهــا لوحدتــك يتطلــب فرقــا قويــة وفاعلــة.

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

قــم بتعبئــة التقييــم الذاتي التالي حول مســاهمتك فــي أداء الفريــق، ودوّن نتائجك في ســجلك التعلمي.  

ما مدى اإلتقان لديك ولدى فريقك في مجال العمل الفريقي وبناء الفريق؟

مقابــل كل عبــارة  مــن العبــارات الــواردة أدنــاه أّشــر علــى اإلجابــة التــي تنطبــق علــى فريقــك. الرجاء 
اإلجابــة علــى األســئلة حســب الواقــع الفعلــي )وليــس حســب مــا تتمنــى أن يكون(.

العبارات املتعلقة بالعمل الفريقي الفاعل – أّشر 
على إجاباتك

نعمأحياناال

.1
ــي  ــور الت ــل التط ــة مبراح ــى معرف ــدة عل ــق الوح فري

يتوقع من الفرق أن جتتازها 

.2
يتــم تزويــد أعضــاء الفريــق بالتغذيــة الراجعــة حــول 
ــاالت  ــوة ومج ــاط الق ــى نق ــز عل ــع التركي ــا م أدائن

ــر. التطوي

.3
ــل  ــن أج ــل م ــق للعم ــاء الفري ــجيع أعض ــم تش يت

الصالــح العــام للمنظمــة.

.4
ــم  ــعداء بوجوده ــخاص س ــة واألش ــات مرتفع املعنوي

ــق. فــي الفري

.5
يفهــم أعضــاء الفريــق ويشــعرون بأنهــم يستشــارون  

حــول القــرارات التــي تتخــذ.

.6
يتــم تشــجيع األفــراد علــى أن  يكونــوا أعضــاء جيدين 

في الفريق وعلى بناء عاقات جيدة. 

يتم تقدمي فرص تطوير مهنية ألعضاء الفريق.7.

.8
عنهــا  ويتمخــض  ومثمــرة  فاعلــة  االجتماعــات 

واضحــة. إجــراءات 

.9
ــق  ــة الفري ــزام برؤي ــى االلت ــق عل ــجيع الفري ــم تش يت
وتتــم مســاعدتهم علــى فهــم كيــف ينســجم دورنــا 

مــع الصــورة الكبيــرة.
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العبارات املتعلقة بالعمل الفريقي الفاعل – أّشر 
على إجاباتك

نعمأحياناال

.١٠
يتــم غالبــا إتاحــة الفرصــة ألعضــاء الفريــق لتنفيــذ 

مهــام ممتعــة وإلثــراء معارفنــا وقدراتنــا.

.١١
ــوارد  ــك امل ــاز وميتل ــه لإلجن ــا يحتاج ــق م ــدرك الفري ي

ــاح. ــة للنج الالزم

االختالفات واألسئلة موضع ترحيب وتدار بإيجابية١٢.

.١٣
ــه،  ــم مكافأت ــد تت ــل اجلي ــأن العم ــراد ب ــعر األف يش
ــا. ــع من ــو متوق ــا ه ــول م ــة ح ــرة واضح ــا فك ولدين

.١٤
بــن  مــا  املوازنــة  علــى  الفريــق  أعضــاء  يعمــل 
ــة  ــد املتأتي ــة والفوائ ــتقاللية الفردي ــم لالس حاجاته

مــن االعتمــاد املتبــادل.

.١5
عالقــات العمــل علــى مســتوى الوحــدات وعلــى 
مســتوى الوكالــة ككل فعالــة وتعاونيــة، وهنــاك 

تنسيق قوي وناجح. 

النتيجة النهائية 

لكل إجابة بـ »نعم« سجل 3 نقاط

لكل إجابة بـ »أحياناً« سجل نقطتني

لكل إجابة بـ »ال« سجل نقطة واحدة

النتيجة من 20-15
ــر ثقافــة الفريــق اإليجابيــة والعمــل الفريقــي الفاعــل  هنــاك الكثيــر ممــا ينبغــي فعلــه لتطوي
ــاء  ــع أعض ــن أن جمي ــد م ــه للتأك ــك فعل ــا ميكن ــر فيم ــق فك ــي الفري ــو ف ــدة. كعض ــي الوح ف
الفريــق يفهمــون الرؤيــة، وأنهــم محــل تقديــر، ويخضعــون للتطويــر، ويعملــون بكفــاءة وإنتاجيــة 

لتحقيــق أهــداف الوحــدة.

النتيجة من 30-20
ــل  ــل الفاع ــق العم ــن للفري ــي تضم ــوة الت ــاالت الق ــض مج ــا بع ــدة حالي ــق الوح ــك فري ميتل
والناجــح. علــى أي حــال هنــاك املزيــد لتفعلــه، وعليــك العمــل  بشــكل تعاونــي مــع زمالئــك فــي 
ــر مــن أجــل حتســن أداء الفريــق  الفريــق ورئيــس الوحــدة لتحديــد املواطــن التــي حتتــاج للتطوي

ــه. وفعاليت

النتيجة من 45-30
فريــق الوحــدة يتطــور بشــكل جيــد. وهنــاك نقــاط قــوة وممارســات فاعلــة. متتلــك أنــت وأعضــاء 
ــة  ــى ثقافــة ورؤي ــز عل ــق بالتركي ــر الفري ــن قاعــدة ســليمة لالســتمرار فــي تطوي ــق اآلخري الفري
ــن  ــوف يضم ــن س ــع اآلخري ــل م ــة والعم ــرق االيجابي ــى الط ــز عل ــتمرار التركي ــق. إن اس الفري

ــة املشــتركة. ــق األهــداف والرؤي ــه وحتقي ــى مســتوى عــال فــي أدائ لفريقــك الوصــول إل
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اقرأ األقوال املأثورة التالية ألشهر القادة واملفكرين حول قوة تأثير العمل الفريقي والتعاوني.

أقوال مأثورة ملهمة حول العمل الفريقي

إنــه لمــن المدهــش أن تــرى مقــدار مــا يســتطيع النــاس تحقيقــه إذا كان ال 
يهمهــم لمــن سُينســب الفضــل.

-ساندرا سويني

الشخص الذي تمنى تأمين مصلحة اآلخرين، يكون قد أّمن مصلحته.
-كونفوشيوس

 

العمــل الفريقــي هــو القــدرة علــى العمــل نحــو رؤيــة مشــتركة. وهــو القدرة 
علــى توجيــه إنجــازات األفــراد نحــو أهــداف المنظمــة. إنــه الوقــود الــذي 

يســمح لألشــخاص العادييــن تحقيــق نتائــج غيــر عاديــة.
-أندرو كارنيجي

الموهبة تفوز باأللعاب، لكن العمل الفريقي والذكاء يفوز بالبطوالت.
-مايكل جوردان

لــن ينــال أي فــرد مــن أفــراد طاقــم البحــارة الثنــاء علــى قوتــه الفرديــة فــي 
التجديــف.

-رالف والدو إميرسون

ال يســتطيع أي شــخص عــزف ســيمفونية بالتصفيــر. فهي تتطلب أوركســترا 
-أتش .إي لوكوككاملــة لعزفها.

األعواد المرصوصة في حزمة غير قابلة للكسر.
-مثل شعبي كيني

ما من أحد منا ذكي بمقدار ذكائنا كلنا
-كني بالنشارد

إيــاك أن تشــك فــي أن أي مجموعــة صغيــرة مــن األشــخاص المفكريــن 
والملتزميــن يمكنهــم تغييــر العالــم. فــي الحقيقــة إنهــا الشــيء الوحيــد 

ــور. ــر العص ــى م ــل عل ــذي حص ال
-مارجريت ميد
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الروابط:

يحتــوي برنامــج القيــادة مــن أجــل املســتقبل علــى مصــادر مفيدة جــدا لتطويــر الفريق واســتقطاب 
مشــاركة أعضائــه. انظــر اجملمــع التدريبــي الثانــي حــول قيــادة الفريــق، خاصــة الوحــدة الرابعــة التي  

تعتبــر مفيــدة وشــديدة الصلــة بهــذا املوضــوع كونها تتعلــق بكيفيــة تطوير فريــق عالــي األداء.

ــورة  ــق بص ــاء الفري ــراك أعض ــدة إلش ــتراتيجيات عدي ــى أدوات وإس ــر عل ــة أدوات التغيي ــوي رزم وحتت
فاعلــة. اختــر بعضــا مــن  هــذه األدوات لتســاعدك علــى إشــراك زمالئــك عندمــا يتــم فــي وحدتــك 

االســتراتيجية التخطيــط للبرامــج واألنشــطة أو ألعمــال مراقبتهــا أو تقييمهــا. 

دراسة حالة: 

بســمة هــي منســقة فــي وحــدة التقييــم. بعــد مناقشــة مــع رئيــس الوحــدة، 
ــن  ــي م ــم التكوين ــاليب التقيي ــق بأس ــادرة تتعل ــادة مب ــؤولية قي ــا بمس ــم تكليفه ت
حيــث جعلهــا ممارســة متبعــة فــي مجموعــة مــن مــدارس اإلقليــم. ســمي فريــق 

ــي. ــم التكوين ــروع التقيي ــق مش ــم فري ــذا باس ــروع ه المش

كانــت بســمة تــدرك أنهــا ســوف تحتــاج للعديــد مــن زمالئهــا مــن مختلــف الوحــدات 
ــاح  ــبيل نج ــي س ــادرة. وف ــاح المب ــان نج ــب لضم ــى جن ــا إل ــل جنب ــتراتيجية للعم اإلس
ــا  ــدركان بأنه ــا ي ــس وحدته ــمة ورئي ــت بس ــه، كان ــر ل ــر األكب ــق األث ــروع وتحقي المش
ســتحتاج للعمــل مــع زمــالء مــن وحــدة التطويــر المهنــي المســتمر ووحــدة المناهــج 

وحــدة ضمــان الجــودة المدرســية.

ولكــي تقــوم بتحضيــر نفســها لقيــادة فريــق التقييــم التكوينــي، قــرأت بســمة 
المــواد المتعلقــة بتطويــر الفريــق التــي يتضمنهــا برنامــج األونــروا للقيــادة مــن أجــل 
المســتقبل، واختــارت بعــض األدوات مــن رزمــة أدوات التغييــر الخاصــة بالبرنامــج 

ــا. ــدة له ــتكون مفي ــا س ــد بأنه ــي تعتق والت

الروابط:

هنــاك مصــادر مفيــدة فــي اجملمــع التدريبــي الثانــي مــن برنامــج القيادة مــن أجــل املســتقبل بعنوان 
»قيــادة الفريــق«، وكذلــك فــي رزمــة أدوات التغيير.

ــررت  ــرى ق ــدت أداة أخ ــة ووج ــبكة العنكبوتي ــي الش ــث ف ــمة بالبح ــت بس ــا قام كم
ــذه  ــمى ه ــا. وتس ــق ولمبادرته ــل الفري ــة لعم ــة تطويري ــر هيكلي ــتخدامها لتوفي اس

ــوغ( ــلم ك ــم )س األداة باس

اقــرأ المعلومــات التــي عثــرت عليهــا بســمة حــول إدارة فريــق المشــروع الناجــح. 
اســتخدم ســجلك التعلمــي لتدويــن أفــكارك وخططــك حــول كيفيــة اســتخدامك 
لهــذه المعلومــات المتعلقــة بإســتراتيجيات تطويــر الفريــق الناجــح فــي عملــك 
كرئيــس أو منســق فــي إحــدى الوحــدات اإلســتراتيجية. ســتكون هــذه المعلومــات 
مفيــدة بشــكل خــاص ال ســيما عنــد حاجتــك للتنســيق والتعــاون مــع الزمــالء فــي 
الوحــدات اإلســتراتيجية والدوائــر األخــرى فــي إقليمــك أو علــى مســتوى األونــروا 

. ككل
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سجل التعلم / التأمل الذاتي:

ينظــر إلــى الفريــق الناجــح كمتواليــة تصاعديــة تتكــون مــن خمــس مراحــل مميــزة فــي ســلم كــوغ، 
وهــي تبــن النقطــة التــي ينبغــي أن تركــز عليهــا عمليــة توجيــه الفريق فــي كل مرحلــة مــن املراحل.

سّلم كوغ

المرحلة األولى: مرحلة التهذيب

عندمــا تلتقــي اجملموعــة فــي اجتماعاتهــا األولــى للتركيــز علــى املبــادرة اجلديــدة، يكــون أفرادهــا فــي 
»املرحلــة املهذبــة« مــن تكويــن اجملموعــة. قــد يعــرف األعضــاء بعضهــم بعضــا، لكــن التعامــل فيما 
بينهــم تغلــب عليــه صفــة التجريبيــة، ويتــم بدافــع الرغبــة فــي الظهــور مبظهــر الشــخص املهذب 
ــدول  ــون بج ــم، وال يلتزم ــا بينه ــدال فيم ــون اجل ــخاص يتجنب ــؤالء األش ــإن ه ــك ف ــي. ولذل والعقالن
أعمــال معــن. وتكــون املداخــالت مغلفــة بنــوع مــن التواضــع وتبــدأ بعبــارات مثــل »اعتقــد« أو “مــن 

وجهــة نظــري”.

ال يفصــح األشــخاص عــن معلومــات كثيــرة عن أنفســهم، ويفضلــون جمــع املعلومات حــول أعضاء 
ــن أفــكار حــول بعضهــم بعضــاً  ــة، يحــاول األشــخاص تكوي ــن. فــي املرحلــة املهذب ــق اآلخري الفري
ومعرفــة مــدى مالءمتهــم للمجموعــة. ويحاولــون بطريقــة ضمنيــة كســب موافقــة أقرانهــم فــي 

اجملموعــة - حتــى وهــم يحاولــون فــي دخيلتهــم تكويــن أحــكام حولهــم.

المرحلة  2: مرحلة »لماذا نحن هنا؟«

فــي الدرجــة الثانيــة مــن ســلم كــوغ، يســعى األشــخاص لإلجابــة علــى الســؤال، »ملــاذا نحــن هنا؟« 
ويطلــب أعضــاء اجملموعــة فكــرة واضحــة عــن ســبب اســتدعائهم- ويتوقــع مــن قائــد اجملموعــة/

الفريــق شــرح الغــرض مــن اســتدعائهم بشــكل واضــح.

فــي هــذه املرحلــة، يصبــح األفــراد أقــل اهتمامــا مبحاولــة كســب موافقــة أقرانهــم، وأكثــر انشــغاال 
فــي أهــداف اجملموعــة. يجــد األفــراد أنفســهم منجذبــن نحــو جانــب أو أكثــر مــن املبــادرة، ويعمــل 
األعضــاء املتقاربــن فــي االهتمامــات علــى تشــكيل تكتــالت فيمــا بينهــم. كلمــا شــعر األشــخاص 
بأنهــم منســجمن يصبــح التخاطــب فيمــا بينهــم أقــل حــذرا ممــا كان عليــه فــي مرحلــة التهذيب.
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المرحلة الثالثة: مرحلة عرض القوة

يلــي ذلــك مرحلــة “عــرض القــوة”، وهــي عندمــا يبــدأ األعضــاء بالتنافــس فيمــا بينهــم للحصــول 
علــى النفــوذ واملكانــة. هنــا قــد تبــدأ األمــور باالجتــاه نحــو التســخني واملشــاحنات، األمــر الــذي يثيــر 
مخــاوف قــادة الفــرق اجلــدد أو قليلــي اخلبــرة مــن أن الفريــق آخــذ باالنهيــار إلــى حالــة مــن الفوضــى، 
ــل  ــن مراح ــة م ــة مهم ــي مرحل ــر ف ــا مي ــق إمن ــك، فالفري ــت كذل ــر ليس ــة األم ــني أن حقيق ــي ح ف

التطــور. 

ــي  ــاك مــن يناقــش ويجــادل ف ــى إذا مت شــرح أهــداف اجملموعــة بشــكل واضــح، فســيكون هن وحت
كيفيــة حتقيــق تلــك األهــداف. ويدخــل األفــراد اخملتلفــون في وجهــات نظرهــم في صــراع علــى القوة. 
ومــع مــرور الوقــت، ال يســتمر فــي هــذا الصــراع إال األفــراد األكثــر تنافســية واألكثــر ثقــة بالنفــس. 
أمــا اآلخــرون، حتــى الذيــن شــاركوا بنشــاط فــي اجملــادالت الســابقة، فيكتفــون باالصطفــاف إلــى 

جانــب أحــد األطــراف بهــدوء.

يتوجــب علــى قــادة الفــرق احلــرص علــى أن تظــل هــذه املرحلــة فــي ســياقها الصحيــح. وبالرغــم من 
أن املناقشــات فــي هــذه املرحلــة متيــل إلــى احليويــة واحلمــاس، إال أنــه مــن النــادر أن ينتــج عنهــا حلول 
عظيمــة. مــن األفضــل االســتماع بصبــر ملــا يريــد األعضــاء قولــه، وتشــجيع  الفريــق علــى التقــدم 

نحــو املرحلــة القادمــة: التعاون

المرحلة الرابعة: مرحلة التعاون

فــي هــذه املرحلــة، يكــون قــد مت إرســاء األســاس لهرميــة  الفريــق ومكانــة األعضــاء فيــه، ويكــون 
قائــد الفريــق أيضــا قــد حســم  املوقــف بــأن جميــع وجهــات النظــر تســتحق االســتماع لهــا. وبعــد 
ــق  ــى حتقي ــعي إل ــن الس ــول م ــراد يتح ــام األف ــإن اهتم ــة، ف ــي اجملموع ــه ف ــرد مكان ــل كل ف أن تقب
أجنداتهــم اخلاصــة إلــى التفكيــر فــي حتقيــق أهــداف اجملموعــة. وهنــا تبــدأ روح الفريــق األصيلــة 

بالتطــور والنمــو.

ينبغــي قــدر اإلمــكان جتنــب إضافــة أعضــاء جــدد للمجموعــة خــال هــذه املرحلــة، ذلــك ألن األعضاء 
ــى مرحلــة صــراع  ــاء، عــدا عــن أن ذلــك قــد يعيــد اجملموعــة إل األصليــني ســينظرون إليهــم كغرب

القــوة ولــو بشــكل مؤقــت.

ــد  ــة »التعــاون«، ســيكون أعضاؤهــا فــي موقــع جي عندمــا تكتســب اجملموعــة الزخــم فــي مرحل
ــية  ــارة بالفرنس ــي عب ــوغ. )Esprit de corps( وه ــلم ك ــات س ــن درج ــة م ــى درج ــى أعل ــول إل للوص

ــة( ــي )روح اجلماع تعن

المرحلة الخامسة:  مرحلة الحيوية

تعكــس اجملموعــة فــي مرحلــة »احليويــة« شــعورا قويــا بالتوافــق والعمــل اجلماعــي. ويتســم النقاش 
ــإن  ــك ف ــدا، لذل ــم جي ــون بعضه ــوا يعرف ــم بات ــاءة ألنه ــود والكف ــرح وال ــق بامل ــاء الفري ــني أعض ب
حديثهــم تغلــب عليــه اللغــة الرمزيــة  مــع االطمئنــان بأنهــم يفهمــون بعضهــم بعضــا. يركــز 
أعضــاء الفريــق طاقاتهــم نحــو حتقيــق أهــداف اجملموعــة بــدال مــن التركيــز علــى اجملابهــة فيمــا 
بينهــم واالســتئثار بالنفــوذ علــى حســاب الزمــاء. خافــا لذلــك، يبــدأ النظــر إلــى اجملابهة علــى أنها 
موجهــة نحــو اخلــارج: مبعنــى أن املعارضــني احلقيقيــني يتواجــدون خــارج الفريــق فــي حــني أن أعضــاء 

الفريــق متحــدون مــن أجــل حتقيــق النجــاح.

مــن الواضــح أن اجملموعــة ســوف حتقــق أعلــى مســتويات أداءهــا فــي هــذه املرحلــة األخيــرة، لكــن 
ــه  ــن توجي ــن م ــد متك ــد ق ــن القائ ــم يك ــا ل ــن األداء م ــتوى م ــك املس ــى ذل ــل إل ــن تص ــة ل اجملموع

ــع الســابقة. اجملموعــة فــي االجتــاه الصحيــح خــال املراحــل األرب
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كيف تستخدم سّلم كوغ

فــي كثيــر مــن النواحــي، تعتبــر القيمــة األعظــم لســلم  كــوغ هــي أنــه يســاعد القــادة علــى إدراك 
أن فريقهــم اجلديــد الــذي يبــدو وكأنــه معطــل وظيفيــاً لــن يظــل علــى هــذه احلــال لوقــت طويــل.

علــى أيــة حــال، هنــاك أشــياء محــددة ميكــن للقــادة فعلهــا فــي كل مرحلــة ملســاعدة الفريــق علــى 
االنتقــال مــن مرحلــة إلــى املرحلــة التــي تليهــا بســرعة وفاعلية.

أوال، حــدد املرحلــة التــي ميــر فيهــا فريقــك حاليــا مــن ضمــن املراحــل اخلمــس. تذكــر أنــه عليــك أن 
تتحقــق باســتمرار إلــى أيــن وصــل فريقــك فــي مســيرة تطــوره - املراحــل األولــى هــي األقصر، لــذا ضع 
فــي مذكرتــك بعــض مؤشــرات التحقــق لــكل مرحلــة مــن املراحــل مــن أجــل إعــادة تقييــم التقــدم.

عنــد معرفتــك للمرحلــة التــي وصــل إليهــا فريقــك، ركــز علــى املهــام القياديــة للمرحلــة احلاليــة 
ــن  ــة العمــل اجلماعــي، ل ــى حــن الوصــول ملرحل ــه إل ــاه. تذكــر أن ــن فــي اجلــدول أدن كمــا هــو مب
يكــون كل شــيء علــى مــا يــرام. ومــع ذلــك، بالتركيــز علــى األمــور التــي يتعــن علــى الفريــق إجنازهــا 
لالنتقــال إلــى املرحلــة التاليــة وتنحيــة القضايــا األخــرى جانبــا فــي الوقــت احلالــي، فإنك ســتحصل 

علــى نتائــج أفضــل فــي النهايــة.

األنشطة القياديةاملرحلة

ــى مرحلة التهذيب ــرف عل ــن التع ــق م ــاء الفري ــن أعض ــث يتمك ــددا بحي ــا مح ــم حدث نّظ
ــا ــم بعض بعضه

اســتخدم متاريــن إذابــة اجلليــد )التعــارف( ملســاعدتهم علــى االنفتــاح والبــدء 
فــي تكويــن شــعور بالعمــل اجلماعــي.

ــراد “ملاذا نحن هنا؟” ــن أن األف ــا م ــد أيض ــح. وتأك ــكل واض ــادرة بش ــة املب ــرض غاي ــم بع ق
يدركــون “ملــاذا هــم هنــا« وذلــك مــن خــالل الــدور املنــوط بهــم وكيــف ميكــن 
ــة  ــدة والكفيل ــرق اجلي ــن الط ــروع. م ــدف املش ــي ه ــهام ف ــم اإلس ملهاراته
ــق.  بتحقيــق كل ذلــك هــي أن يتــم وضــع ميثــاق أو قواعــد أساســية للفري

قــد حتتــاج  لتبنــي دور امليّســر خــالل االجتماعــات- ســواء الرســمية منهــا مرحلة عرض القوة
أو التفاعــالت غيــر الرســمية بــن اثنــن أو ثالثــة مــن أعضــاء الفريــق. هنــاك 

مصــادر إضافيــة مــن اإلنترنــت تســاعدك فــي فهــم دور امليّســر. 

تذكــر بأنــه نــادرا مــا ينتــج عــن هــذه املرحلــة حلــول عظيمــة. لذلــك جتنــب 
إلــزام املشــروع بالقــرارات التــي تصــدر خــالل هــذه املرحلــة. 

إذا حدثــت خالفــات جديــة، قــد يتعــن عليــك اســتخدام منــوذج عمليــة حــل 
اخلالفــات مــن أجــل التقــدم لألمــام.

ــق منتــج ومــدرك لالحتياجــات مرحلة التعاون ــق إلــى فري فــي هــذه املرحلــة يتحــول الفري
احلقيقيــة، ويكــون الوقــت مناســبا لترســيخ طــرق العمــل التــي مت االتفــاق 
عليهــا واملعرفــة التــي تكونــت حــول التحديــات التــي يواجههــا املشــروع. 

فكــر فــي تنظيــم نشــاط اجتماعــي مــن أنشــطة بنــاء الفريــق مــن أجــل 
تعزيــز ذلــك.

عنــد هــذه املرحلــة يصبــح الفريــق قــادراً علــى إدارة نفســه بفعاليــة. لــذا مرحلة احليوية
ميكنــك أن تســتريح قليــالً وأن تتدخــل بدرجــة أقــل، مــع احلرص علــى مواصلة 

تفويــض الصالحيــات بطريقــة فعالــة.
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النقاط الرئيسة

غالبــا مــا يبــدو العمــل اجلماعــي بأنــه غيــر منظــم، ولكــن ســلم كــوغ أثبــت أنــه أداة جيــدة لتقــدمي 
هيكليــة واضحــة. إن حالــة االرتبــاك وصراعــات القــوة التــي يشــهدها الفريــق فــي البدايــة تعتبــر 
مرحلــة شــائعة  فــي مســيرة  تطــور الفريــق. ولذلــك فــإن قائــد الفريــق الــذي يفهــم ســلم كــوغ 
لــن يشــعر باخلــوف إذا مــا واجــه مثــل هــذه العقبــات املتوقعــة، بــل ســيعمل علــى توجيــه اجملموعــة 

لصعــود الســلم نحــو هدفهــا األدائــي، وهــو العمــل  بــروح اجلماعــة.

أدركــت بســمة بــأن فريقها)فريــق التقييــم التكوينــي( ســوف يبــدأ مــن الدرجــة 
األولــى فــي الســلم. فاســتعرضت أنشــطة إذابــة الجليــد التــي تســاعد زمالئهــا علــى 

ــالت«. ــمى »المقاب ــاطًا يس ــا نش ــارت منه ــا، واخت ــم بعض ــى بعضه ــرف عل التع

نشاط معتمد على اإلنترنت:

يحتــوي املوقــع اإللكترونــي/http://www.ssu.unrwa.org علــى أنــواع مختلفــة مــن أنشــطة إذابــة 
اجلليــد. قــم باختيــار نشــاط أو أكثــر مــن تلــك األنشــطة واقــرأ النصائــح اخلاصــة بتيســير تلــك 

األنشــطة بصــورة فعالــة. 

اعتقــدت بســمة بــأن فكــرة ميثــاق الفريــق أو قواعــده األساســية قــد تفيــد بشــكل 
خــاص فــي المرحلــة الثانيــة مــن تطويــر الفريــق، ورأت أن تلــك الفكــرة ستســاعد على 
توضيــح غايــة المبــادرة لــكل شــخص وعلــى تحديــد كيــف يمكــن اســتغالل المهارات 
اإللكترونــي  الموقــع  بزيــارة  فقامــت  أفضــل.  بشــكل  فاعلــة  لتكــون  الفرديــة  

ــدة. ــة المفي ــض األمثل ــدت بع ــد وج ــات وق ــى المعلوم ــول عل للحص

نشاط معتمد على اإلنترنت:

اســتخدم االنترنــت وراجــع املعلومــات حــول وضــع ميثــاق الفريــق الــذي اســتخدمته بســمة مــع 
فريقهــا.
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ــق  ــق الــذي وضعتــه بســمة والــذي مت التناقــش بشــأنه مــع فري هــذه نســخة مــن ميثــاق الفري
ــر وحــدة التقييــم. املشــروع ومدي

ميثاق فريق بسمة

فريق التقييم التكويني ) البنائي(

ــن  ــرة م ــة صغي ــي مجموع ــي ف ــم التكوين ــاليب التقيي ــيخ أس ــق لترس ــكيل الفري مت تش
ــدارس. امل

ــة  ــتفادة الطلب ــدم اس ــى ع ــد أدى إل ــود ق ــذ عه ــي من ــم اخلتام ــى التقيي ــز عل إن التركي
بشــكل كامــل مــن األســاليب التفاعليــة فــي الغرفــة الصفيــة لتطويــر مهاراتهــم الالزمة 

ــوا متعلمــن قادريــن علــى ممارســة التقييــم الذاتــي. ليكون

تتمثــل مهمــة هــذا الفريــق فــي تطويــر وإجنــاز خطــة تعنــى بتغييــر أســاليب وممارســات 
التعليــم والتعلــم مــن أجــل إدراج ممارســات التقييــم التكوينــي فــي الغــرف الصفيــة فــي 

مجموعــة مــن املــدارس.

مقابلــة مجموعــة التركيــز ملعلمــي املــدارس للتعــرف علــى املســتويات احلاليــة للتقييم   ●
التكوينــي فــي الغــرف الصفيــة فــي موعــد أقصــاه 28 آذار/ مــارس.

ــد  ــي موع ــم ف ــدة التقيي ــس وح ــا لرئي ــات وتقدميه ــى للمقترح ــودة األول ــداد املس إع  ●
أقصــاه 15 نيســان/ أبريــل.

ــة  ــم كاف ــذي يض ــتراتيجية ال ــدات اإلس ــاع الوح ــا الجتم ــات وتقدميه ــح املقترح تنقي  ●
ــل. ــان/ أبري ــاه 25 نيس ــد أقص ــي موع ــدات ف ــاء الوح رؤس

ــي  ــج ف ــس البرنام ــب رئي ــف لنائ ــن التكالي ــي تتضم ــة والت ــة التفصيلي ــدمي اخلط تق  ●
ــو. ــار/ ماي ــاه 15 أي ــد أقص موع

ــوارد  ــد وامل ــم حــول املواعي ــب رئيــس البرنامــج ورئيــس وحــدة التقيي التفــاوض مــع نائ  ●
ــه.  ــه وتقييم ــروع ومراقبت ــذ املش ــة لتنفي الالزم

ستقوم بسمة بدور قائد الفريق، ومبوجب دورها هذا ستكون مسؤولة عن التالي:

التأكد من االلتزام بهذا امليثاق.  ●

إدارة األعمال اليومية للفريق واخملرجات التي ينتجها.   ●

إدارة أعباء العمل وتفويض املهام واملسؤوليات.  ●

تقدمي الدعم واملساعدة ألعضاء الفريق.  ●

تقدمي تقرير حول سير العمل ملدير وحدة التقييم أسبوعياً.  ●

بصفتهــا قائــدة الفريــق، فــإن بســمة متلــك صالحيــة توجيــه عمــل الفريــق وضبطــه، كمــا 
إن أعضــاء الفريــق متفرغــون بــدوام كامــل ألجــل هــذا العمــل طيلــة مدتــه. ويجــب تكليــف 

منســقن آخريــن فــي الوحــدة للقيــام بأعمــال أعضــاء الفريــق طــوال مــدة هــذا املشــروع.

يضــم الفريــق احلالــي احلــد األقصــى مــن عــدد األعضــاء. وال ميكــن تعيــن أعضــاء إضافيــن 
فــي الفريــق.

للفريــق الــذي يعمــل حتــت قيــادة بســمة صالحيــة حتديــد األولويــات وإجنــاز هــذا املشــروع 
احليــوي وإرســال التقاريــر مباشــرة إلــى نائــب مديــر برنامــج التعليــم فــي اإلقليــم.
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مــن خــال مناقشــاتها مــع مديــر الوحــدة، أدركــت بســمة بأنهــا ســتضطر ألن تتولــى 
دور الميســر أثنــاء العمــل مــع الفريــق. وقــد ســاعد رئيــس الوحــدة بســمة علــى 
فهــم الطريقــة التــي ينبغــي أن تعمــل بهــا مــع الفريــق مــن أجــل تيســير اجتماعاتــه 
بــداًل مــن إدارتهــا. وعــرض رئيــس الوحــدة علــى بســمة بعــض المعلومــات المتعلقــة 

بمهــارات التيســير وشــاهدا معــا فيلــم فيديــو حــول أســاليب التيســير.

نشاط معتمد على اإلنترنت:

اهتمــت بســمة بفليمــن مــن أفــام الفيديــو واعتبرتهمــا ممتعــن ومفيديــن للغايــة، وهمــا فيلــم 
ــمة  ــت بس ــير«. ودون ــاح التيس ــت إلجن ــوات الس ــم “اخلط ــاً” وفيل ــراً  عظيم ــون ميس ــف تك “كي
املاحظــات فــي ســجلها التعلمــي بعــد مشــاهدتها ومناقشــتها للفيلمــن مــع رئيــس الوحــدة.

http://www.ssu.unrwa.org/ 

سجل التعلم:

الفريــق  اجتماعــات  وتيســير  بتخطيــط  يتعلــق  فيمــا  أكبــر  بثقــة  بســمة  شــعرت 
وعملــه.

ســاهمت األســاليب والمناحــي التــي تعلمتهــا بســمة وناقشــتها مــع مديــر الوحــدة 
فــي تطويــر معرفتهــا وكفاءتهــا فــي العمــل علــى المســتوى اإلســتراتيجي. كانــت 
بســمة تعلــم بــأن مهاراتهــا المهنيــة آخــذة بالتطــور مــن خــال القــراءة ومشــاهدة 

الفيديوهــات والبحــث ومناقشــة الزمــاء وتجربــة األشــياء بالممارســة العمليــة.

مــن خــال اســتخدام ســجلها التعلمــي لتدويــن خواطرهــا وأفكارهــا، متكنــت بســمة مــن أن تصبح 
أكثــر تأمــاً كقائــدة إســتراتيجية وعضــو فــي الفريق.
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ب. المحافظة على عالقات ايجابية وبناءة
غالبــاً مــا يتحــدى التغييــر املعتقــدات الراســخة، وقد يكــون مصحوبــا مبقدار مــن القلــق أو االختالف 
أو حتــى املقاومــة. فالثقافــة التنظيميــة التــي ترحــب بالتغييــر والتحســن وتتبنيــاه فــي املمارســات 

اليوميــة تعتمــد علــى احلــوار املفتــوح والصــادق والصريــح فــي أجــواء مــن الثقــة واالحترام.

إن املشــاكل املتعلقــة بــاألداء أو بالعالقــات املهنيــة مــن النــادر، بــل مــن غيــر املمكــن، أن حتل نفســها 
بنفســها. وإذا لــم يتــم اتخــاذ إجــراءات حلــل املشــكلة فإنهــا تتفاقــم، ويصبــح مــن الصعــب علــى 

املــدى األبعــد أن يتــم وضــع األمــور فــي نصابهــا الصحيــح. 

تنــاول اجملمــع التدريبــي األساســي فــي الوحــدة الثانية بعنــوان القيــادة الشــخصية الدور الــذي تؤديه 
القيــادة الشــخصية. مــن أساســيات القيــادة الشــخصية والصادقــة امتــالك القــدرة واالســتعداد 
للدخــول، عنــد الضــرورة، فــي مناقشــات حساســة أو مثيــرة للتحــدي. وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد 

علــى بنــاء املصداقيــة والثقــة الالزمــة لتعزيــز التعلــم والتحســن فــي أي مؤسســة تعليميــة.

يحتــاج الكثيــر مــن األشــخاص فــي بعــض مراحــل حياتهــم العمليــة إلجــراء محادثــة مــع أحــد مــا 
حــول مشــكلة فــي األداء أو رمبــا حــول مســألة أكثــر خصوصيــة. وقــد تكــون احملادثــة مــع زميــل، أو 

مــرؤوس، أو حتــى مــع شــخص فــي مرتبــة أعلــى.

غالبــا مــا توصــف احملادثــات مــن هــذا النــوع بعبــارات مختلفــة: صعبــة، شــاقة، مثيــرة للتحــدي، أو 
حتــى حــادة. أمــا عبــارة »جريئــة« فتصــف احملادثــة التــي تتعلــق مبمارســات حاليــة مثيــرة للتحــدي 

وتهــدف إلــى حتقيــق التطــور والتقــدم.

ما هي المحادثة الجريئة؟

ــاس  ــى أس ــرف عل ــر والتص ــتماع لآلخ ــى االس ــا عل ــل حاالته ــي أفض ــة ف ــات اجلريئ ــوي احملادث تنط
التغذيــة الراجعــة وتقــدمي التغذيــة الراجعــة التــي تركــز علــى التحســن. علــى األفــراد أن يشــعروا 
ــة أو  ــف دفاعي ــي مواق ــن تبن ــدال م ــة ب ــدق وصراح ــم بص ــن آرائه ــر ع ــى التعبي ــادرون عل ــم ق أنه

ــن. ــوم اآلخري ــى ل ــرار إل اإلضط

باالعتمــاد علــى هدفهــا، ميكــن احملادثــة اجلريئــة- أن تكــون حــوارا بــن شــخصن أو أكثــر يســعون فيه 
إلــى فهــم وجهــات نظــر بعضهــم بعضــا وفهــم منطلقاتهــم املبدئيــة، أو قد تكــون مناقشــة- بن 

شــخصن أو أكثــر يســعون فيــه للتوصــل إلــى اتفــاق أو اتخــاذ قرار.

يعد االنفتاح على التعلم من أساسيات احملادثة اجلريئة الناجحة.

دراسة حالة

آالء )منســقة تقييــم( شــاركت فــي مراجعــة كيفيــة اســتخدام التقييــم علــى 
اإلقليــم. مســتوى 

أكثــر  بطريقــة  جمعهــا  يتــم  فالبيانــات  عمومــً.  مشــجعة  المراجعــة  كانــت 
منهجيــة مــن ذي قبــل، وقــدم المختصــون التربويــون تقاريــر تفصيليــة حــول كيفيــة 
اســتخدام المــدارس للتقييــم واالسترشــاد بــه فــي عمليــة التعليــم والتعلــم. مــع 
ــن  ــن التربويي ــد المختصي ــن أح ــدم م ــر المق ــن أن التقري ــق م ــعر آالء بالقل ــك، تش ذل
الذيــن تعمــل معهــم أقــل شــمولية ممــا كانــت تتوقــع وأن التحليــل الــذي يحتويــه 
ــن  ــة م ــات المقدم ــأن المعلوم ــرف ب ــا تع ــا ألنه ــة. وازدادت مخاوفه ــدود للغاي مح

ــة«. ــزأة و »مرقع ــوي مجت ــرف الترب ــا المش ــل به ــي يعم ــدارس الت ــل الم قب
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نشاط معتمد على اإلنترنت:

ــات  ــع احملادث ــل م ــة التعام ــول كيفي ــراء ح ــة خب ــه ثالث ــاً يقدم ــرى توصيف ــاه لت ــط أدن ــع الراب اتب
ــليم. ــداد الس ــط واإلع ــق التخطي ــن طري ــة ع ــجاعة بفعالي الش

http://vimeo.com/32500907

النقاط الرئيسة التي حتدث عنها اخلبراء هي:

خطــط للمحادثــة بعنايــة، فكــر فــي القضايــا التــي ســتتناولها وفيمــا تريــد أن حتققــه مــن . 1
جــراء تلــك احملادثــة.

اعرض خطة احملادثة وهيكليتها على شخص آخر طلبا للمشورة.. 2

ال تؤجل املوضوع وكن مبادرا.. 3

ــرك . 4 ــة نظ ــتمع لوجه ــم سأس ــا أراه، ث ــع كم ــف الوض ــوف أص ــة - “س ــرى احملادث ــرح مج اش
ــدث« ــب أن يح ــذي يج ــا ال ــنناقش م وس

امتلك الدليل القوي لدعم ما تقول، وال تعتمد على ما تتناقله األلسن.. 5

فكر في إحضار شخص ثالث لالجتماع لتدوين املالحظات،. 6

ــي مــاذا..،« . 7 ــارات مثــل »أخبرن ــة فائقــة كأن تســتخدم عب أظهــر بوضــوح بأنــك تســتمع بعناي
اشــرح لــي أكثــر حــول ...،« »هــل هنــاك شــيء آخــر....«

ابق هادئا.. استخدم الصوت الهادئ.. 8

ال تغلــف املشــكلة بعبــارات جتميليــة وتعليقــات إيجابيــة، بــل عليــك فــي هــذا املوقــف أن تكون . 9
صريحــا وأن تركــز علــى القضيــة التــي تريد مناقشــتها.

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

دون فــي ســجلك التعلمــي تلخيصــا للنصائــح املتعلقــة باحملادثــات اجلريئــة، ثــم فكــر فــي األســئلة 
لية. لتا ا

ما هي الرسائل الثالث األكثر أهمية بالنسبة لك من  مجمل ما قاله اخلبراء؟

ما الذي ستأخذ به في مكان عملك؟
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سجل التعلم / التأمل الذاتي:

فكــر فــي أحــد التحديــات األدائيــة التــي تواجههــا حاليــا أو ســبق لــك مواجهتهــا فــي مجــال . 1
العمــل.

إن أمكن، ناقش التحديات مع أحد زمالئك وحدد نوع احملادثة التي حتتاج إلجرائها.. 2

اعمل مع شريكك للبدء بالتخطيط “حملادثتك اجلريئة”. 3

فكــر كيــف تتعامــل عــادة مــع احملادثــات الصعبــة. هــل متيــل إلــى تفضيــل: جتنبها؟مواجهتهــا؟ . 4
احلــوار؟

ما املهارات التي ترغب في تطويرها إل األفضل وكيف ميكنك فعل ذلك؟. 5

أسئلة محفزة

ــي تشــعرك بعــدم . 1 ــك الت ــة أو تل ــي تتشــوق للتصــدي إليهــا فــي احملادث مــا هــي النواحــي الت
ــاح؟ االرتي

ما هي أفضل النتائج التي ميكنك تخيلها؟. 2

هل لديك نقاط”غير قابلة للتفاوض«؟  ●

هل هناك مجال للمرونة؟  ●

ما الذي ميكن أن يعتبر مكسبا للطرفني«؟  ●

في اعتقادك، كيف يشعر الشخص اآلخر جتاه االجتماع؟. 3

ماذا عساها أن تكون مخاوفه أو مشاكله؟   ●

لو كنت مكان الشخص اآلخر، فكيف ستفضل أن يتم معاجلة املسألة ؟  ●

ما الذي ميكنك فعله ملساعدته على الشعور باالحترام والترحيب؟  ●

هــل تعــرف إذا مــا كان الشــخص اآلخــر متقبــال للتغذيــة الراجعــة ويرغــب فــي احلصــول   ●
ــا؟ عليه

هل هناك أي طرق ميكنك من خاللها على األقل أن  تصبح جزءا من املشكلة ؟  . 4

كيف ميكنك التأكد من أن عالقتك مع الشخص اآلخر لم تتضرر من خالل هذه احملادثة؟. 5

القراءة واملصادر اإلضافية:

هناك مصادر إضافية متاحة على اإلنترنت ملساعدتك على اإلعداد للمحادثات اجلريئة.

 http://www.ssu.unrwa.org/ 
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نشاط معتمد على اإلنترنت:

ــن  ــد م ــتجد العدي ــك س ــي/http://www.ssu.unrwa.org  فإن ــع اإللكترون ــارة املوق ــت بزي إذا قم
ــة. ــة اجلريئ ــط للمحادث ــى التخطي ــاعدك عل ــي تس ــدة الت ــادر املفي املص

دراسة الحالة )تكملة(

شــعرت آالء بالثقــة وأنهــا أعــدت إعــدادا جيــدا إلجــراء محادثتهــا الجريئــة. اســتمعت 
التــي أعدتهــا مســبقا. كانــت المحادثــة  بعنايــة إلجابــات زميلهــا علــى األســئلة 
إيجابيــة ومثمــرة،  وعمــل كالهمــا معــا مــن أجــل تحديــد بعــض الخطــوات البســيطة 
ــات  ــع توقع ــه لوض ــع مدارس ــوي م ــص الترب ــل المخت ــة عم ــين آلي ــة لتحس والواضح
المحادثــة  خــالل  مــن  آالء  أدركــت  المطلوبــة.  المعلومــات  لمواصفــات  واضحــة 
ــه.  ــت تتوقع ــذي كان ــم ال ــة والفه ــتوى المعرف ــع بمس ــن يتمت ــم يك ــا ل ــأن زميله ب
ــا  ــال مع ــرى، وعم ــدارس األخ ــات الم ــه مجموع ــذي قدمت ــل ال ــى التحلي ــه عل أطلعت
إلعــداد قائمــة مرجعيــة وجــدول أعمــال ليســتخدمهما فــي اجتماعــه مــع مديــري 
مدارســه. اتفــق كالهمــا علــى االجتمــاع مجــددا عــدة مــرات فــي األســابيع القادمــة 
للنظــر فــي مــا تــم إحــرازه مــن تقــدم.  أصبحــت عالقــات العمــل بينهمــا أكثــر متانــة 
وإيجابيــة فــي الوقــت الــذي اكتســب فيــه المختــص التربــوي مزيــدا مــن الثقــة 

ــات. ــل البيان ــق بتحلي ــا يتعل ــه فيم ــر مهارات ــى تطوي ــل عل ــس وعم بالنف

ج. تمكين اآلخرين
إن إحــدى الوظائــف الرئيســة للقيــادة )في أي مســتوى( هي تطويــر اآلخريــن. إن القادة اإلســتراتيجيني 
ذوي الفاعليــة عــادة مــا يأخــذون فــي احلســبان ضــرورة التخطيــط للتعاقــب الوظيفــي، ويدركــون 
ــر  ــى تطوي ــا عل ــة أعضائه ــل كاف ــي أن يعم ــة يقتض ــي أي منظم ــني ف ــات التحس ــة أولوي أن تلبي

مهاراتهــم وممارســاتهم املهنيــة.

نحــن نعلــم مــن خــال األبحــاث بــأن أكثــر الطــرق فعاليــة لتوفيــر التعلــم والتطــور املهنــي هــي 
الطــرق التــي تركــز علــى تطبيــق املعرفــة واملهــارات بــدال مــن االكتفــاء بتلقــي معلومــات نظرية من 
ورشــة عمــل أو عــرض تقدميــي. إن إحــدى إســتراتيجيات التطويــر املهنــي التــي لهــا أعظــم األثــر مــن 

هــذه الناحيــة هــي اســتراتيجية التدريــب والتوجيــه.

تتضمــن األبحــاث التــي قــام بهــا البروفيســور جويــس والبروفيســور شــاورز دراســات مســتفيضة 
حــول أثــر التطويــر املهنــي، وتوصــا إلــى أن األســاليب التقليديــة فــي التدريــب وعقــد ورش العمــل 
لهــا أثــر ضئيــل إن لــم يكــن معدومــاً علــى حتســني املمارســات الصفيــة وحتصيــل الطلبــة. إذا أخذنا 
بنتائــج هــذا البحــث وطبقناهــا علــى تطويــر املهــارات واملمارســات املهنيــة، فســوف نــدرك وجــوب 

تبنــي أنشــطة التدريــب والتوجيــه لضمــان قيــام املمارســني بتغييــر ممارســاتهم اليوميــة.
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انظــر إلــى النمــوذج التالــي املقــدم مــن قبــل جويــس وشــاورز لكــي تكــّون حملــة عامــة حــول مــا 
ــة. ــر املهنــي فعالي ــر اســتراتيجيات التطوي ــه مــن حيــث أكث توصــا إلي

التطوير املهني الفعال، جويس وشاورز

الروابط:

حتتــوي الوحــدة الثانيــة مــن اجملمــع التدريبــي الرابــع لبرنامــج القيــادة مــن أجــل املســتقبل علــى 
ــب والتوجيــه. ــة للتدري مصــادر تســاعدك علــى فهــم املهــارات املطلوب
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اشرح النظرية

 اعرض مثاالً على املمارسة
اجليدة

 املعلم/املدرب/املرشد ميارس
املنحى اجلديد

 بدء مشاهدات األقران
 ملمارسات بعضهم بعضا

 جلسات تدريب لألقران

 ال أثر قابل للقياس عند 
املمارسة

أثر إيجابي عند املمارسة



ــخاص  ــة األش ــة إن غالبي ــة عام ــه. بصف ــب والتوجي ــن التدري ــوارق ب ــي الف ــط التال ــن اخملط يب
ــي: ــو التال ــى النح ــه عل ــب والتوجي ــن التدري ــون ب يفرق

يعتبــر املوجــه علــى أنــه الشــخص الــذي ميلــك الفهــم واملعرفــة املتخصصــة فــي مجــال مهنــي 
معــن. كمــا وميكــن اعتبــار املوجــه مبثابــة “خبيــر« ، وهــو بهــذه الصفــة يضــع األمــور فــي االجتــاه 
الصحيــح ويوصــي مبــا ينبغــي فعله.علــى ســبيل املثــال، يخصــص للمعلــم حديــث التأهيــل موجــه 
مهنــي يكــون معلــم ممتــاز مــن ذوي املعرفــة والفهم واخلبــرة املناســبة في مجــال املــادة الدراســية، أو 
ه  ــه هــو املديــر املباشــر للموجَّ ــه. وغالبــا مــا يكــون املوجًّ مــن الفئــة العمريــة التــي ينتمــي لهــا املوجَّ

ــه. أو صاحــب مرتبــة مهنيــة أعلــى مــن مرتبــة املوجَّ

أمــا املــدرب فهــو الشــخص الــذي ميتلــك  املعرفــة والفهــم املتعلــق بالتدريــب والــذي ميكنــه إظهــار 
مهــارات التدريــب الفعالــة عندمــا يعمــل مــع املتــدرب. يســتخدم املــدرب مهــارات التدريــب لدعــم 
املتــدرب وتشــجيعه علــى البحــث عــن احللــول وعلــى تطبيــق تلــك احللــول وترســيخها في ممارســاته. 
ال يشــترط باملــدرب اخلبيــر أن يكــون خبيــرا فــي مجــال التخصــص الدراســي أو اجملــال الــذي يتعلــق 
بــه التطويــر. غالبــا مــا يكــون املــدرب زميــا فــي العمــل ومــن مرتبــة مهنيــة تــوازي أو متاثــل املرتبــة 

املهنيــة للمتــدرب.

بصفتــك منســقا فــي الوحــدات اإلســتراتيجية قــد تتــم دعوتــك للعمــل كموجــه أو مــدرب لتعزيــز 
تطويــر املهــارات واملمارســات املهنيــة لــدى اآلخريــن. اقــرأ بعنايــة حــول املهــارات التي ســوف حتتاجها 
وكيــف ســتعمل علــى متكــن زمائــك ليكونــوا متعلمــن مهنيــن فاعلــن مــن خــال اســتخدام 

التدريــب والتوجيــه.
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التوجيه هو عملية ممنهجة لدعم 
املتعلمني املهنيني أثناء التحوالت 

املهنية الهامة

٤. تقاسم 
وحتليل األدلة 

املستمدة من 
ممارسات اآلخرين 
مثل: استخدام 

املشاهدات أو 
الفيديو

٥. التجريب
٤. البناء على األدلة 

املستمدة من 
األبحاث وممارسات 

اآلخرين

١. أن يفهم 
املتعلمون كل هدف 

من أهداف التعلم 
لكل منهم

٣. التخطيط املدعم 
باألسئلة

١. حتديد أهداف 
التعلم

دعم التقدم

تقدمي اإلرشاد 
والتغذية الراجعة 

والتوجيه

٢. تقييم املمارسة 
أو تقديرها أو إجازتها

١. تقدمي الدعم 
لتوضيح األهداف 
وتنقيحها

٢. التأمل في اخلبرات 
املتقاسمة 
واستخالص الدروس 
املستفادة

89

الوحدة الرابعة: قيادة األفراد والموارد



املدربون املشتركون
حساسية االرتباط . 1

باملتعلمني والعمل من 
خالل اإلجراءات املتفق 

عليها لبناء الثقة

البناء على مصادر . 2
تخصصية إلرشاد التعلم

البناء على األدلة من . 3
البحوث واملمارسة ليأخذ 

التطوير شكله املناسب

فهم أهداف املدرب . 4
املشارك

تبادل مشاهدة وحتليل . 5
وتأمل املمارسة املهنية 

من خالل إجراءات واضحة  
وتفسيرها جماعيا

توفير املعلومات والتغذية . 6
الراجعة التي تسهل 

التعلم من األخطاء 
والنجاح

التعلم التشاركي مع . 7
االلتزام والنزاهة

استخدام األسئلة . 8
املفتوحة لرفع مستوى 

الوعي، واستكشاف 
املعتقدات، ووضع 

اخلطط وفهم العواقب 
واستكشاف احللول 

وااللتزام بها.

االستماع بنشاط:. 9
تقبل الصمت وتثمينه	 
التركيز على ما يقال فعال	 
استخدام لغة جسد 	 

توكيدية األكيدة كدليل 
على االنتباه 

تكرار ما قيل باستخدام 	 
بعض الكلمات نفسها 

لتعزيز وتقييم وإعادة 
صياغة التفكير

تنحية العالقات القائمة . 10
على أساس اخلبرة، 

والتسلسل الهرمي، 
والسلطة أو الصداقة

املدربون اخملتصون
حساسية االرتباط . 1

باملتعلمني والعمل من 
خالل اإلجراءات املتفق 

عليها لبناء الثقة

منذجة اخلبرة من خالل . 2
املمارسة أو احملادثة

تسهيل الوصول إلى . 3
البحوث واألدلة لدعم 

تطوير املمارسات التربوية

تكييف األنشطة . 4
بالشراكة مع املتعلم 

املهني

مشاهدة وحتليل وتأمل . 5
املمارسة املهنية وإظهار 

ذلك عمليا

توفير املعلومات والتغذية . 6
الراجعة التي تسهل 

التعلم من األخطاء 
والنجاح

تسهيل االستقالل . 7
املتنامي في التعليم 

املهني من البداية

استخدام األسئلة . 8
املفتوحة لرفع مستوى 

الوعي، واستكشاف 
املعتقدات، ووضع 

اخلطط وفهم العواقب 
واستكشاف احللول 

وااللتزام بها.

االستماع بنشاط:. 9
تقبل الصمت وتثمينه	 
التركيز على ما يقال فعال	 
استخدام لغة جسد 	 

توكيدية كدليل على 
االنتباه

تكرار ما قيل باستخدام 	 
بعض الكلمات نفسها 

لتعزيز وتقييم وإعادة 
صياغة التفكير

إنشاء مناطق عازلة . 10
بني التدريب والعالقات 

الرسمية األخرى

املوجهون
حساسية االرتباط . 1

باملتعلمني والعمل من 
خالل اإلجراءات املتفق 

عليها لبناء الثقة

منذجة اخلبرة من خالل . 2
املمارسة أو احملادثة

ربط التوجيه بأدلة من . 3
املمارسة والبحوث

تسهيل احلصول على . 4
مجموعة واسعة من 

الفرص ملعاجلة األهداف 
اخملتلفة للمتعلم املهني

مشاهدة وحتليل وتأمل . 5
املمارسة املهنية وإظهار 

ذلك عمليا

توفير املعلومات والتغذية . 6
الراجعة التي تسهل 

التعلم من األخطاء ومن 
النجاح

بناء القدرة لدى املتعلم . 7
للسيطرة على التعلم 

املهني

استخدام األسئلة . 8
املفتوحة لرفع مستوى 

الوعي، واستكشاف 
املعتقدات، ووضع 

اخلطط وفهم العواقب 
واستكشاف احللول 

وااللتزام بها.

االستماع بنشاط:. 9
تقبل الصمت وتثمينه	 
التركيز على ما يقال فعال	 
استخدام لغة جسد 	 

توكيدية كدليل على 
االنتباه 

تكرار ما قيل باستخدام 	 
بعض الكلمات نفسها 

لتعزيز وتقييم وإعادة 
صياغة التفكير

ربط املمارسة بالتقييم . 10
ومتطلبات االعتماد

مهارات التوجيه والتدريب – يتعلم الموجهون والمدربون من أجل:
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مركز استخدام البحث واألدلة في التعليم

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

اقــرأ املصــادر وشــاهد أفــام الفيديــو املتوفــرة فــي املوقــع االلكترونــي اخلــاص ببرنامــج القيــادة مــن 
  http://www.ssu.unrwa.org/أجــل املســتقبل وفي املوقــع االلكترونــي لوحــدات الدعــم االســتراتيجي
لتكتســب مزيــدا مــن املعرفــة حــول مهــارات التوجيــه والتدريــب. ثــم قــم بتدويــن املاحظــات فــي 
ســجلك التعلمــي لتذكيــر نفســك باملهــارات الرئيســة التــي ســحتاج إليهــا لكــي تكــون مدربــا أو 
موجهــا فاعــا. كمــا وميكنــك اســتخدام هــذه املاحظــات عندمــا تتــاح لــك الفرصــة للعمــل مــع 
الزمــاء لضمــان أن املنهجيــة املتبعــة لتمكــن وتطويــر اآلخريــن فــي الفريــق هــي منهجيــة تركــز 

علــى احللــول. 

االستجابة بشكل 	 
استباقي للخبرة 

النموذجية الكتساب 
معارف جديدة والتكيف 

معها

االستجابة بإيجابية 	 
لألسئلة واالقتراحات من 

املوجه 

القيام بدور نشط على 	 
نحو متزايد في بناء برنامج 

التعلم اخلاصة بهم

مشاهدة وحتليل وتأمل 	 
ممارستهم وممارسة املدرب 

وإظهار ذلك عمليا 

التفكير والعمل بإخالص 	 
من أجل  تطوير املهارات 

والفهم 

االستجابة بشكل 	 
استباقي للخبرة 

النموذجية الكتساب 
معارف جديدة والتكيف 

معها

مناقشة املمارسات 	 
واملفاهيم األساسية 

بشكل مهني مع املدرب

فهم احتياجاتهم 	 
التعلمية واألهداف 

اخلاصة ووضع 
اإلستراتيجيات التي 

تستجيب لها من 
خال احلوار مع مدربهم 

املتخصص

مشاهدة وحتليل وتأمل 	 
ممارستهم وممارسة املدرب 

وإظهار ذلك عمليا 

التفكير والعمل بإخالص 	 
من أجل تطوير املهارات 

والفهم

السعي إلى خبرة 	 
املتخصص واالستجابة 
بشكل استباقي لذلك 

الكتساب معارف جديدة 
والتكيف معها

مناقشة املمارسات 	 
واملفاهيم األساسية في 

احلوار املهني مع املدرب 
املشارك

فهم احتياجاتهم 	 
التعليمية واألهداف 

اخلاصة ووضع 
اإلستراتيجيات التي 

تستجيب لها من خال 
احلوار مع املدرب املشارك

 مشاهدة وحتليل وتأمل 	 
ممارستهم وممارسة املدرب 

وإظهار ذلك عمليا 

التفكير والعمل بإخالص 	 
من أجل تطوير املهارات 

والفهم

يعمل المتعلمون المهنيون على تطوير قدرتهم على:
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ملخص الوحدة الرابعة

فــي هــذه الوحــدة قمنــا باســتخدام املصــادر واملعلومــات للتركيــز علــى األشــخاص الذيــن تعمــل 
معهــم وكيــف ميكنــك تطويــر فعاليــة الفريــق واألداء العالــي.

ــا  ــمة فيم ــه بس ــذي واجهت ــدي ال ــاف التح ــا باستكش ــى قمن ــة األول ــة احلال ــال دراس ــن خ م
يتعلــق بوضــع معاييــر لــأداء وتطويــر األداء فــي الفريــق اجلديــد الــذي يضــم أعضــاء مــن مختلــف 
الوحــدات. باســتخدام  عمليــة ممنهجــة عــن طريــق مناقشــة وإيصــال ميثــاق الفريــق، متــت إدارة 
عمــل الفريــق بفعاليــة. كمــا استكشــفت دراســة احلالــة املهــارات واملنهجيــات الازمــة للتيســير.

فــي دراســة احلالــة الثانيــة بحثنــا وخططنــا مــع آالء مــن أجــل إجــراء محادثــة جريئــة مع زميــل. إن 
اإلجــراءات والتحضيــرات ضــرورة ال بــد منهــا لغايــات املســاءلة والتطويــر املهني.

تناولنــا بعــد ذلــك كيفيــة التمييــز بــن التدريــب والتوجيــه، وفكرنــا فــي آثــار هــذه األنشــطة علــى 
ــر املهني. التطوي

ــن،  ــن اآلخري ــال متك ــن خ ــتدامة م ــاء االس ــى بن ــدة عل ــذه الوح ــوال ه ــا ط ــز منصب كان التركي
ــي.  ــأداء عال ــل ب ــوح للعم ــي والطم ــل التعاون والعم
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الوحدة الخامسة: القيادة من أجل
تحسين المدارس 

ــة  ــادة عملي ــة لقي ــات الالزم ــم والكفاي ــة والفه ــاالت املعرف ــدة مج ــذه الوح ــي ه ــف ف سنتكش
حتســن املــدارس علــى املســتوى االســتراتيجي. بصفتــك عضــواً أو مديــراً إلحــدى الوحــدات املهنيــة 
ــة الفلســطينين فــي مــدارس  ــة تعليــم الطلب ــه لعملي ــدة، يتوجــب عليــك تقــدمي التوجي اجلدي
األونــروا وحتديــد اجملــاالت التــي ينبغــي التركيــز عليهــا تلــك العمليــة. يتطلــب دورك املشــاركة فــي 
غــرس واســتدامة روح االلتــزام ضمــن النظــام املدرســي مــن أجــل حتســن النتاجــات جلميــع الطلبة. 
ــدف  ــدم اله ــا يخ ــتراتيجية مب ــدات االس ــات الوح ــم غاي ــن صمي ــدارس م ــن امل ــادة حتس ــر قي تعتب
الــذي تســعى األونــروا إلــى حتقيقــه وهــو توفيــر جتربــة تعلميــة ناجحــة جلميــع الطلبــة فــي نظــام 
تعليمــي عالــي اجلــودة وجامــع ويشــجع علــى االنخــراط. ولكــي تتمكــن الوحــدات االســتراتيجية 
مــن دعــم النتاجــات املنشــودة للطلبــة، يتعــن عليهــا التركيــز بشــكل كامــل علــى دعــم املــدارس 

وحتــدي قدراتهــا علــى تلبيــة أعلــى املعاييــر فــي كل مــا تقــوم بــه مــن أعمــال وأنشــطة. 

تتضمــن هــذه املــواد التعلميــة املهنيــة نشــاطات ومعلومــات متكنــك مــن التفكيــر والتخطيــط 
ــى  ــواد عل ــدارس. وتســاعدك هــذه امل ــة حتســن امل والعمــل بشــكل فعــال مــن أجــل دعــم عملي
إدمــاج وحتليــل بيانــات مــن مصــادر مختلفــة لتتمكــن مــن أجــل حتديــد أهــم القضايــا العمليــة 

التــي ينبغــي معاجلتهــا مــن خــالل حلــول عمليــة.  

تتطلــب القيــادة الفعالــة لتحســن املــدارس التركيــز اجلــاد علــى النتاجــات ووضوحــا فــي الصــورة 
ــروا،  ــدارس األون ــي م ــة ف ــة التعليمي ــن العملي ــتركة ع ــرؤى املش ــتكون ال ــودة. وس ــة املنش الكلي
كمــا هــو موضــح فــي اســتراتيجية إصــالح التعليــم، احملــرك األساســي لتطويــر أفضــل املمارســات 

والعمــل بصــورة مبتكــرة فــي كافــة املــدارس فــي إقليمــك.  

مجال الكفاية ٥: القيادة من أجل تحسين المدارس 
فــي دورك اجلديــد كمديــر أو منســق فــي إحــدى الوحــدات االســتراتيجية، يُتوقــع منــك أن تكــون في 
الطليعــة مــن حيــث فهــم وتبنــي التطــورات املســتجدة وطــرق العمــل اجلديــدة، حيــث ســينصب 
تركيــزك علــى حتســن النتاجــات للطلبــة. كمــا يُتوقــع منــك التفكيــر بعقليــة جتريديــة وطريقــة 
ممنهجــة وإبداعيــة مــن أجــل حتقيــق النجــاح املشــود. وباعتبــارك رائــدا للعمــل التشــاركي، يُتوقــع 
منــك أيضــا التعــاون علــى مســتوى املنظومــة بأكملهــا مــن أجــل حتقيــق أفضــل النتائــج املمكنة 

لكافــة املــدارس. 

مجاالت المعرفة العملية والفهم والمهارات التي سيتم تغطيتها في الوحدة 
الدراسية الخامسة

مهارات البحث )2( األداء املدرسي في اإلقليم الذي تعمل فيه

اســتخدام إصــدارات األونــروا مــن موجــزات 
البحــوث

ــي  ــل الدراس ــة التحصي ــج مراقب ــل نتائ حتلي
والتســرب واملشــاهدات الصفيــة

ــل  ــن أج ــي م ــر املدرس ــط التطوي ــل خط حتلي
ــات ــد االحتياج حتدي
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دعونــا نبــدأ هــذه الوحــدة، وهــي األخيــرة مــن اجملمــع التدريبــي األساســي لهــذه املــواد التعلميــة 
املهنيــة، ببعــض األســئلة التــي تســتهدف توجيــه  تركيــزك نحــو أهميــة دورك مديــر أو منســق 

فــي  قيــادة عمليــة حتســن املــدارس. 

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

ــك  ــن إجراءات ــات ع ــض املالحظ ــجيل بع ــم بتس ــة وق ــات قليل ــئلة للحظ ــذه األس ــي ه ــل ف تأم
احلاليــة واملســتقبلية. رمبــا تعــود إلــى هــذه املالحظــات الحقــا خــالل دراســتك لهــذه الوحــدة كــي 

تضيــف إليهــا أي أفــكار أخــرى فــي ضــوء مــا يســتجد لــك مــن معرفــة. 

كيف تروج لثقافة اجلودة والتحسن في التعليم؟   ●

كيف يبدو األداء احلالي ملدارس إقليمك مقارنة بأداء مدارس األقاليم األخرى؟   ●

كيف تقوم بتحليل البيانات في الوقت الراهن لتتمكن من فهم األداء املدرسي؟   ●

كيف تستخدم البحث العلمي لالسترشاد به في عملك؟   ●

كيــف تدعــم زمالئــك وقــادة املــدارس وتتحــدى قدراتهــم لكــي يقومــوا بتحســن نوعيــة   ●
تخطيطهــم اإلســتراتيجي؟ 

كيــف تقــوم باســتخدام البيانــات واألدلــة ملراقبــة مــدى تأثيــر الدعــم واإلشــراف علــى األداء   ●

املدرســي؟ 

ــادر، التقييــم التكوينــي، العمــل اجلماعــي،  ــج لــكل مــن: التعلــم املب كيــف تقــوم بالتروي  ●
التغذيــة الراجعــة الفعالــة، والتعلــم القائــم علــى االســتقصاء، وذلــك مــن خــالل عملــك 

ــتراتيجية؟  ــدة االس ــي الوح ف

ــه  ــل في ــذي تعم ــم ال ــي اإلقلي ــدارس ف ــي أداء الم ــث 2 – تقص ــارات البح أ. مه
يتوفــر لــدى األونــروا قاعــدة متناميــة مــن البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بــأداء املــدارس فــي كافــة 
املناطــق. وبصفتــك مديــراً أو منســقاً فــي إحــدى الوحــدات االســتراتيجية، فإنــك بحاجــة ألن تكــون 
ــى  ــي عل ــام التعليم ــم أداء النظ ــي فه ــات ف ــذه البيان ــن ه ــتفادة م ــة االس ــة بكيفي ــى معرف عل
املســتوى العــام، وعلــى مســتوى مجموعــة مــن املــدارس وعلــى مســتوى كل مدرســة مبفردهــا. 

تضــم القائمــة التاليــة أهــم التقاريــر التــي ينبغــي عليــك اإلملــام بهــا لكــي تعــزز فهمــك لنظــام 
األونــروا التعليمــي: 
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ــر  ــروا ، تقري ــي األون ــم ف ــودة التعلي 1- ج
ــام  ــي ع ــر ف ــاليا نش ــة يونيفيرس جملموع
ــاء  ــى إعط ــر إل ــذا التقري ــدف ه 2010. يه
حملــة عامــة عــن مــدى جــودة التعليــم فــي 
مــدارس األونــروا إضافــة إلــى حتديــد بعــض 
اســتعرض  كمــا  القائمــة.  التحديــات 
ــتراتيجية  ــة الس ــة العام ــر اخللفي التقري
ــري  ــذي جت ــياق ال ــم والس ــاح التعلي إص
فيــه. ومــن الواضــح أن نظــام األونــروا 
التعليمــي قــد شــهد الكثيــر مــن التقدم 

ــام 2010.  ــي ع ــر ف ــر التقري ــذ نش من

2- اســتراتيجية إصــاح التعليــم فــي 
األونــروا 2011–2015. حــددت هــذه الوثيقة 
التعليــم  إصــاح  ســياق  بالتفصيــل 
ــف مت  ــن كي ــف وتب ــي تص ــه، وه وأولويات
تصميــم إســتراتيجية اإلصــاح  مــن أجــل 
تأســيس بيئــة متكينيــة قويــة يتلقــى 
فيهــا املــدارس واملعلمــون الدعــم املهنــي 
الوقــت  فــي  يحتاجونــه  الــذي  واإلداري 
املناســب. وأشــارت إلــى أنــه ســيتم اتخــاذ 
األدلــة وســيتم  قــرارات مبنيــة علــى 
متكاملــة  منظومــة  فــي  جتســيدها 
مــن السياســات واألطــر ذات العاقــة. 
وتهــدف البيئــة التمكينيــة التــي عرّفتهــا 
إســتراتيجية اإلصــاح إلــى تيســير حتقيــق 
تقــدم حقيقــي، مــن منظــور تربــوي وفنــي 
جامــع، نحــو توفيــر تعليــم عالــي اجلــودة 
وتتماشــى  الفلســطينين.  لاجئــن 
ــدة  ــع أجن ــتراتيجية م ــذه االس ــداف ه أه
التغييــر،  باســتدامة  اخلاصــة  األونــروا 
ومــع االســتراتيجية املتوســطة املــدى، 
ــة  ــة واإلقليمي ــات الوطني ــع الطموح وم
والعامليــة اخلاصــة فــي حتقيــق شــعار 

ــع.  ــم للجمي التعلي
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ــدة-  ــج املوح ــنوي للنتائ ــر الس 3- التقري
2013: يوضــح هــذا التقريــر مــدى التقــدم 
ــي  ــنة ف ــال س ــروا خ ــه األون ــذي أحرزت ال
حتقيــق أهدافهــا فــي مجــال التنميــة 
البشــرية، ويصــف النتائــج التــي حققتهــا 
الوكالــة علــى املســتوى العــام وعلــى 
مســتوى كل إقليــم، وذلــك ضمــن موازنتها 
العاديــة، أي الصنــدوق العــام. ويتضمــن 
التقريــر أيضــا حتليــا نوعيــا وكميــا لبعض 
املؤشــرات اخملتــارة لــكل إقليــم. إذ أن اجلــزء 
املتعلــق بالهــدف )2( املعرفــة واملهــارات 
يتحــدث صراحــة عــن املنجــزات والتحديات، 
ويقــدم بعــض التفاصيــل  حــول املؤشــرات 
ــق  ــا يتعل ــك فيم ــة وذل ــات العام واالجتاه
ومؤشــرات  الطلبــة،  تســرب  مبعــدالت 
الدراســي،  التحصيــل  مراقبــة  نتائــج 
ــدارس  ــي م ــجلني ف ــة املس ــب الطلب ونس
ــة ذوي  ــن مت تصنيفهــم كطلب ــروا الذي األون

ــة.   ــة خاص ــات تعليمي احتياج

 
ــر  ــران 2014. يقــدم هــذ التقري ــر أداء الطالــب- حزي 4- مراقبــة التحصيــل الدراســي- 2013، تقري
معلومــات عــن أداء الطلبــة فــي اختبــارات مراقبــة التحصيــل الدراســي علــى مســتوى الوكالــة.

ويتضمــن التقريــر حملــة عامــة عــن قطــاع 
مــن  والغــرض  األونــروا  فــي  التعليــم 
مســح مراقبــة التحصيــل الدراســي، ثــم 
ــة  ــل للمنهجي ــك تفســير مفص ــع ذل يتب
املتبعــة فــي جمــع البيانــات وحتليلهــا 
ورفــع التقاريــر بهــا. ويوجــز اجلــزء الثالــث 
نتائــج أداء طلبــة الصفــني الرابــع والثامــن 
ــك  ــات وذل ــة والرياضي ــة العربي ــي اللغ ف
وفقــا ألربعــة مســتويات: اثنان منهــا يدالن 
علــى أداء أدنــى مــن املتوقــع، واثنــان يــدالن 
ــتوى  ــع أو املس ــتوى املتوق ــى أدء باملس عل
األعلــى مــن املتوقــع. كمــا يســتعرض 
التقريــر حتصيــل الطلبــة فــي مجالــّي 
ــة  ــوى إضاف ــم احملت ــة وفه ــة اإلدراكي املعرف
إلــى مهــارات التفكيــر العليــا. ويقــدم اجلزء 
األخيــر مــن التقريــر ملخصــا عــن النتائــج 
ويــورد التوصيــات املقترحــة ملســح مراقبــة 

ــام 2015. ــي لع ــل الدراس التحصي

وهنــاك تقاريــر أخــرى مســتمدة مــن هــذه الدراســة املســحية، منهــا تقاريــر التحصيــل الدراســي 
علــى مســتوى املــدارس وتقاريــر التحصيــل الدراســي علــى مســتوى األقاليــم. وقــد مت عــرض هــذه 

التقاريــر فــي موقــع األونــروا الرســمي كمصــادر إضافيــة.
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5- دراسة مرجعية حول ممارسات الغرفة الصفية في مدارس األونروا االبتدائية- حزيران 2014. 
يقــدم هــذا التقريــر معلومــات عــن نتائــج 
دراســة مرجعيــة مت تصميمهــا للبحــث في 
ــدارس  ــي م ــم ف ــم والتعل ــات التعلي ممارس
األونــروا االبتدائيــة، للصفــوف مــن 1-6 فــي 
كل إقليــم مــن أقاليــم األونــروا اخلمســة. 

ــة  ــن وراء الدراس ــس م ــرض الرئي كان الغ
حــول  نوعيــة  بيانــات  علــى  احلصــول 
ــب  ــات التخاط ــي وممارس ــل الصف التفاع
فــي الغرفــة الصفيــة فــي مــدارس األونروا 
االبتدائيــة لالسترشــاد بتلــك البانــات فــي 
ــن  ــروا للمعلم ــات األون ــم سياس تصمي
وذلــك  العالقــة،  ذات  العمــل  ونواحــي 
بهــدف تطويــر ودعــم املعلمــن والتربويــن 
ــل  ــن أج ــة م ــم املهني ــدى حياته ــى م عل
تعظيــم اســتثمار الوكالــة فــي املعلمــن 
وحتســن جــودة التعليم. ستســتخدم هذه 
ــالح  ــر إص ــاس أث ــيلة لقي ــة كوس الدراس
التعليــم علــى املمارســات التدريســية 
ــروا.  ــدارس األون ــي م ــة ف ــم الطلب وتعل

وحيــث أن الدراســة صممــت مــن أجــل جمــع بيانــات كميــة ونوعيــة، فقــد اســتفادت مــن برامــج 
املشــاهدات الصفيــة املمنهجــة لقيــاس وتثليــث العمليــة الصفيــة بالتفصيــل. 

6- التسرب من مدارس األونروا: دراسة شاملة على مستوى الوكالة)2013(.
دراســة  نتائــج  التقريــر  هــذا  يعــرض 
أُجريــت علــى مســتوى الوكالــة حــول 
تســرب الطلبــة مــن مــدارس األونــروا فــي 

واإلعداديــة.  االبتدائيــة  املرحلتــن 

استكشــاف  إلــى  الدراســة  تســعى 
ــة  ــرب الطلب ــة وراء تس ــباب الكامن األس
ــر  ــة نظ ــن وجه ــروا م ــدارس األون ــن م م
الطلبــة أنفســهم وذويهــم ومعلميهــم، 
ــل  ــم أفض ــن فه ــل تكوي ــن أج ــك م وذل
ــة  ــرب الطلب ــة وراء تس ــباب الكامن لألس
مــن املدرســة. إذ إن مثــل هــذا الفهــم مــن 
ــن  ــدارس واملعلم ــدرة امل ــن ق ــأنه حتس ش
التحذيريــة«  »اإلشــارات  حتديــد  علــى 
يصبــح  بحيــث  اخلطــر«  و«عوامــل 
باإلمــكان وضــع اآلليــات الوقائيــة وآليــات 

الدعــم فــي مكانهــا الصحيــح.

ــى  ــة إل ــة للدراس ــج الرئيس ــير النتائ تش
ــى ــة إل ــرة الطلب ــة نظ ــرورة معاجل ض

حتصيلهــم الدراســي، ومــا أفصحــوا عنه بشــأن عــدم اهتمامهم باملدرســة وخوفهــم مــن االمتحانات.
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ــى ضــرورة النظــر فــي  ــج إل ــروا بصفــة عامــة، تشــير النتائ بالنســبة لنظــام التعليــم فــي األون
ــر الرســوب علــى الطلبــة، حيــث تبــن الدراســة أن الطالــب الــذي رســب فــي صفــه يكــون  تأثي

ــم يرســب. ــذي ل ــب ال احتمــال تســربه مــن املدرســة عشــرة أضعــاف الطال

7. التصورات حول برنامج األونروا التعليمي، 2015
للمســح  التقريــر حتليــا  هــذا  يقــدم 
الــذي قامــت بــه الرئاســة العامــة والــذي 
اســتطلع تصــورات أكثــر مــن 27,000 
شــخص مــن الشــركاء املعنيــن )مــن 
املعلمــن والطلبــة وأوليــاء األمــور ومديــري 
املــدارس وموظفــي التعليــم وأربــاب عمــل 
املهنــي  والتدريــب  التعليــم  خريجــي 
والتقنــي( فــي غــزة ولبنــان وســوريا واألردن 

ــي. ــروا التعليم ــج األون ــول برنام ح

ــة تلــك  ــورات إيجابي ــر التص ــت أكث كان
أمــا  املدرســية،  باملمارســات  املتعلقــة 
ــة  ــك املتعلق ــت تل ــة فكان ــا إيجابي أقله
تكنولوجيــا  مثــل  املاديــة  باملصــادر 
ــر  ــي هــذا التقري املعلومــات واالتصــال. يأت
األخــرى  الدراســات  لنتائــج  مكمــا 
وملنهجيــة األونــروا الشــاملة علــى صعيــد 
املراقبــة والتقييــم، وذلــك مــن حيــث 

توفيــر بُعــد نوعــي واستكشــاف
التصــورات الســائدة. عمومــاً، يقــدم هــذا البحــث والنتائــج التــي توصــل إليهــا، مســاهمة قيمــة 
فــي املســاعي التــي تطمــح إلــى توفيــر تعليــم عالــي اجلــودة ومبنــي علــى األدلــة جلميــع الطلبــة 
ــا  ــا مل ــن فهمن ــي حتس ــة وف ــات العام ــراء التوجه ــي إث ــهم ف ــه يس ــا أن ــدارس. كم ــة امل ــي كاف ف

يصفــه التقريــر بأنــه »قضيــة عامليــة دائمــة«.

مت اســتخاص زبــدة هــذه الدراســات وتقدميهــا فــي ملخصــات ســهلة االســتخدام خاصــة بــكل 
إقليــم، وهــي متوفــرة علــى شــبكة اإلنترنــت. 

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

ــر فــي األســئلة اآلتيــة حــول أداء املــدارس  باســتخدام ســجلك التعّلمــي لتدويــن ماحظــات، فكّ
فــي اإلقليــم الــذي تعمــل فيــه:  

ــدان  ــع البل ــة م ــة باملقارن ــدان املضيف ــي البل ــة ف ــة التعليمي ــودة أداء األنظم ــدى ج ــا م م  ●
ــرى؟  ــة األخ ــدول العربي ــع ال ــم وم ــي العال ــرى ف األخ

ما مدى جودة أداء مدارس األونروا باملقارنة مع املدارس األخرى في البلدان املستضيفة؟  ●

ــي  ــرى- ف ــم األخ ــع األقالي ــة م ــه باملقارن ــل في ــذي تعم ــم ال ــودة أداء اإلقلي ــدى ج ــا م م  ●
الرياضيــات واللغــة العربيــة للصفــن الرابــع والســادس؟ 

ــم  ــاث فــي اإلقلي ــة مــع أداء اإلن ــل باملقارن ــم والتحصي ــي التعل ــدو أداء الذكــور ف كيــف يب  ●
ــه؟  ــل في ــذي تعم ال
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أي مــدارس مــن مــدارس إقليمــك هــي التــي تضــم أكبــر عــدد مــن الطلبــة الذيــن يصلــون   ●
إلــى املســتوى املتوقــع أو يتجاوزونــه فــي مادتــي الرياضيــات واللغــة العربيــة علــى مســتوى 

الصفــن الرابــع والثامــن؟ 

إذا كنــت تعــرف اإلجابــات علــى هــذه األســئلة، وكنت قــادرا على إثبــات ذلك مبصــادر وأدلــة، فهــذا يعني أنك 
علــى إطــاع جيــد جــدا، ويجــب أن تكــون فخورا بنفســك وأن تســتمر فــي مواكبة املســتجدات. وســيكون 
لهــذه املعرفــة أهميــة كبيــرة بالنســبة ملــدى فاعليتــك كعضــو فــي إحــدى الوحــدات اإلســتراتيجية. 

إذا كنــت غيــر متأكــد مــن املعلومــات املطلوبــة لإلجابــة علــى أي مــن األســئلة، ثــق متامــا بأنــك 
ــاد  ــك إيج ــف ميكن ــواد كي ــذه امل ــي ه ــنبحث ف ــا. س ــة قريب ــات الصحيح ــى اإلجاب ــتتعرف عل س
املعلومــات الازمــة واســتخدامها لفهــم األداء احلالــي للمــدارس فــي اإلقليــم الــذي تعمــل فيــه، 

ــة.  ــع الطلب ــاء عليهــا للتخطيــط لتحســن النتاجــات جلمي ــم البن ومــن ث

نشاط معتمد على اإلنترنت / سجل التعلم:

ــى  ــت. احــرص عل ــى شــبكة اإلنترن ــرة عل ــام بهــا متوف ــك اإلمل ــي علي ــات واملعلومــات الت إن البيان
ــا:  ــا وفهمه ــي محتوياته ــق ف ــة والتدقي ــق التالي ــراءة الوثائ ق

تقرير مجموعة يونيفيرساليا 2010 حول جودة التعليم في األونروا )وثيقة 1(  ●

تقرير إصاح التعليم 2013 )وثيقة 2(*  ●

تقرير النتائج املوحدة 2013 )وثيقة 3(*  ●

تقرير أداء الطلبة في اختبارات مراقبة التحصيل الدراسي2013  )وثيقة 4(  ●

الدراسة املرجعية حول ممارسات الغرفة الصفية 2014 )وثيقة 5(  ●

التسرب من مدارس األونروا: دراسة شاملة على مستوى الوكالة 2013 )وثيقة6(  ●

*تقريــر إصــاح التعليــم 2013 وتقريــر النتائج املوحــدة 2014 متوفــران كمصــادر إضافية في موقــع األونروا 
الرســمي. مــن املفيــد االطــاع علــى هذيــن التقريريــن لتتبــع التوجهــات والتغيــرات مــن ســنة ألخــرى. 

يحتــوي موقــع األونــروا الرســمي كذلــك علــى دراســة التســرب ودراســة املمارســات الصفية كمــا يلي:

الرابطالدراسة

باللغة التسرب 

English: http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_
school_dropout_report_september_2013.pdf

Arabic: http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_
school_dropout_study_arabic.pdf

دراسة املشاهدات الصفية

English: http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_
classroom_practices_baseline_study_english.pdf

Arabic: http://www.unrwa.org/sites/default/files/base-
line_study_of_classroom_practices_in_unrwa_elementa-
ry_schools_arbic_0.pdf
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ــه.  ــر حول ــداد التقاري ــي وإع ــام التعليم ــة أداء النظ ــى مراقب ــتمرار عل ــل باس ــة تعم ــروا وكال األون
إن احلــرص علــى مواكبــة أحــدث التقاريــر واالطــاع علــى نتائجهــا جــزء مــن مســؤوليتك 
ــن  ــزة م ــة املنج ــة والقّيم ــال الهام ــى األعم ــدة عل ــذه الوح ــي ه ــا ف ــنطلع الحق ــة.  س املهني
ــدف  ــي ته ــاث الت ــات األبح ــك ملخص ــي ذل ــا ف ــان، مب ــي عّم ــة ف ــروا العام ــة  األون ــل رئاس قب
ــم.  ــال التعلي ــي مج ــدة ف ــة الرائ ــاث العاملي ــج األبح ــى نتائ ــروا عل ــي األون ــاع موظف ــى إط إل

دراســة حالة: التقصي عن برنامج األونروا التعليمي 

باعتبــاره منســقا حديــث التعييــن فــي إحــدى 
أدرك  مــا  ســرعان  اإلســتراتيجية،  الوحــدات 
خالــد أنــه بحاجــة إلــى معرفــة المزيــد عــن أداء 
ــة  ــتوى كاف ــى مس ــه وعل ــي إقليم ــدارس ف الم
ذات  الوثائــق  بجمــع  قــام  األونــروا.  أقاليــم 
الصلــة وطــرح سلســلة مــن األســئلة التــي اعتقد 
بأنــه مــن المهــم طرحهــا واإلجابــة عليهــا مــن 
مــن  وتمكنــه  وفهمــه  معرفتــه  زيــادة  أجــل 
القضايــا األساســية التــي تواجــه التربوييــن فــي 

األونــروا فــي الوقــت الحالــي. 

ــن  ــة، وم ــئلة العام ــض األس ــرح بع ــد بط ــدأ خال ب
الوثائــق  فــي  للبحــث  وأســتعد  دونهــا  ثــم 
يلــي  المتاحــة للعثــور علــى اإلجابــات. وفيمــا 
نهايتهــا  فــي  تحتــوي  التــي  األســئلة  تلــك 
التــي وجــد خالــد فيهــا  علــى رقــم الوثيقــة 

بســهولة. الصلــة  ذات  المعلومــات 

أسئلة خالد العامة حول نظام األونروا التعليمي: 

ما الذي تعرفه عن الجودة الحالية لبرنامج األونروا التعليمي؟ )وثيقة 1(  •

اذكر بعض التحديات التي تواجه نظام األونروا التعليمي. )وثيقة 1(  •

ما هي رؤية ومحور تركيز إستراتيجية إصالح التعليم في األونروا ؟    •

مــا هــي البيانــات المتاحــة عــن أداء برنامــج األونــروا التعليمــي؟ وكيــف يتــم جمــع   •
ــر بهــا؟ )وثيقــة 2 و3(  ــات ورفــع التقاري هــذه البيان

كيــف يتــم تدريب المعلميــن وإعدادهم للعمــل في مــدارس األونــروا؟ )وثيقــة 1 و2(   •

ما هو المعدل الحالي لتسرب الطلبة في نظام األونروا التعليمي؟ )وثيقة 3(   •

بالتعلــم  يتعلــق  فيمــا  عــام  أداء  مســتوى  أعلــى  طلبتــه  حقــق  إقليــم   أي   •
 )4 وثيقــة   ( والتحصيــل؟ 

كيف يقارن أداء الذكور بأداء اإلناث على مستوى الوكالة؟ )وثيقة 4(   •
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ــى  ــة عل ــة الخاص ــات التعليمي ــة ذوي االحتياج ــة للطلب ــج الحالي ــبة الدم ــا نس م 	•
 )3 )وثيقــة  الوكالــة؟  مســتوى 

بالتعلــم  يتعلــق  فيمــا  عــام  أداء  مســتوى  أدنــى  طلبتــه  حقــق  إقليــم  أي  	•
)4 )وثيقــة  والتحصيــل؟ 

مــا هــي أنشــطة التعليــم والتعلــم التــي تبيــن أن لهــا تأثيــر إيجابــي أكبــر علــى  	•
تعلــم الطلبــة وتقدمهــم؟ )وثيقــة 5( 

مــا هــي أكثــر أنشــطة التعليــم والتعلــم شــيوعا لــدى المعلميــن ضمــن نظــام  	•
األونــروا التعليمــي؟ )وثيقــة 5( 

في أي األقاليم يوجد أكبر تباين في أداء الطلبة )وثيقة 4(   	•

ــة  ــر إحاط ــه أكث ــا، بأن ــة عليه ــة واإلجاب ــئلة العام ــذه األس ــه له ــد طرح ــد، بع ــعر خال ش
بالســياق الحالــي لنظــام األونــروا التعليمــي. فقــد شــعر بأنــه قــد عــزز معرفتــه وفهمــه 
للعوامــل واالعتبــارات العامــة التــي تؤثــر علــى إســتراتيجية وبرامــج إصــاح التعليــم فــي 

الوكالــة. 

ــى  ــرة عل ــذه الم ــز ه ــع التركي ــئلة م ــن األس ــرى م ــة أخ ــد مجموع ــرح خال ــك، ط ــد ذل بع
المــدارس فــي إقليمــه. أصبــح خالــد علــى ثقــة اآلن بأنــه قــادر علــى العثــور علــى 

المعلومــات والبيانــات ذات الصلــة بالمــدارس فــي إقليمــه. 

كم عدد المدارس والطلبة والمعلمين في إقليمي؟  	•

مــا هــي نســبة المعلميــن إلــى الطلبــة وكــم يبلــغ متوســط حجــم الصــف فــي  	•
ــي؟  ــي إقليم ــدارس ف الم

كيــف يقــارن األداء العــام للمــدارس فــي إقليمــي بالمــدارس فــي األقاليــم األخرى؟  	•

أيهم أداؤه أفضل في إقليمي: الذكور أم اإلناث؟  	•

ــاث  ــام لإلن ــاألداء الع ــي ب ــي إقليم ــور ف ــاث والذك ــام لإلن ــارن األداء الع ــف يق كي 	•
األخــرى؟  األقاليــم  فــي  والذكــور 

ما هي الجوانب التي تبلي فيها المدارس في إقليمي باًء حسنًا؟  	•

أي مــدارس اإلقليــم كان بهــا أكبــر عــدد مــن الطلبــة الذيــن حققــوا المســتوى  	•
المتوقــع أو أعلــى مــن المتوقــع فــي مــادة الرياضيــات للصــف الرابــع؟

ما هي أفضل مدارس إقليمي أداء في مادة الرياضيات للصف الثامن؟  	•

ما هي أفضل مدارس إقليمي أداء في مادة اللغة العربية للصف الرابع؟  	•

ما هي أفضل مدارس إقليمي أداء في مادة اللغة العربية للصف الثامن؟ 	•

ــق  ــا يتعل ــرى فيم ــدارس األخ ــع الم ــي م ــي إقليم ــدارس ف ــارن أداء الم ــف يق كي 	•
ــر  ــزء أكب ــطة ج ــذه األنش ــص له ــل يخص ــة أ)7( و أ)8( و أ)9(؟ ه ــطة الصفي باألنش

ــدرس؟   ــت ال ــن وق ــل م أم أق

الوحدة الخامسة: القيادة من أجل تحسين المدارس

101



مــا مــدى جــودة أداء طلبــة إقليمــي فــي مجــال مهــارات التفكيــر العليــا للصفين  	•
الرابــع والثامــن؟  

لكــي يتمكــن مــن اإلجابــة علــى هــذه األســئلة، احتــاج خالــد إلــى معلومــات وبيانــات 
ــام  ــال نظ ــن خ ــه م ــي إقليم ــرة ف ــات متوف ــذه المعلوم ــت ه ــة. كان ــن كل مدرس ع
ــص أداء  ــر ملخ ــي  )يتوف ــل الدراس ــة التحصي ــج مراقب ــة ونتائ ــات اإلدارة التربوي معلوم

ــة(.  ــكل مدرس ل

ــط  ــل التخطي ــن أج ــدة م ــة المفي ــات التفصيلي ــض المعلوم ــد اآلن بع ــدى خال ــح ل أصب
لتحســين أداء المــدارس فــي إقليمــه. لقــد كان قــادرا علــى االعتمــاد علــى هــذه 
المعلومــات العامــة لتطويــر معرفتــه وفهمــه عــن األداء الحالــي لإلقليــم ككل 
ولــكل مدرســة علــى حــدة بينمــا كان يخطــط لمشــاريع إصــاح المــدارس ضمــن 

وحدتــه اإلســتراتيجية. 

نشاط جماعي:

قــم	باإلجابــة	علــى	األســئلة	التــي	طرحهــا	خالــد	إمــا	مبفــردك	أو	مــن	خــالل	العمــل	مــع	زمالئــك	
ــزء	 ــي	ج ــورة	ف ــق	املذك ــتخدام	الوثائ ــى	اس ــة	إل ــتكون	بحاج ــتراتيجية.	س ــدة	اإلس ــي	الوح ف
»املصــادر	االلكترونيــة	واملصــادر	األخــرى«	فــي	صفحــة	3	مــن	هــذه	الوحــدة	الدراســية.	ســتحتاج	
أيضــا	إلــى	معلومــات	عــن	أداء	كل	مدرســة	فــي	اإلقليــم	الــذي	تعمــل	فيــه.	بعــد	أن	تكمــل	هــذه	
ــي.	 ــجلك	التعلم ــي	س ــات	ف ــا	مالحظ ــجل	حوله ــة	وس ــئلة	التالي ــي	األس ــر	ف ــطة،	انظ األنش

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

ما	هي	أهم	املعلومات	التي	عثرت	عليها؟	ملاذا	تعتبرها	األهم؟ 	●

كيف	ستوظف	املعرفة	التي	اكتسبتها؟	 	●

كيف	ستحرص	على	تقاسم	املعرفة	اجلديدة	التي	اكتسبتها	مع	اآلخرين؟	 	●

كيــف	ســتوظف	املعلومــات	املتاحــة	فــي	تقاريــر	األونــروا	لتحســن	أداء	املــدارس	فــي	اإلقليــم	 	●
الــذي	تعمــل	فيــه	بشــكل	أكبــر؟	

ــن	املمكــن	أن	تســاعدك	لكــي	 ــي		م ــدارس	الت ــة	حــول	أداء	امل ــات	اإلضافي ــا	هــي	املعلوم م 	●
ــتراتيجية؟	 ــدة	اإلس ــي	الوح ــة	ف ــر	فاعلي ــقا	أكث ــح	منس تصب
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ب. استخدام ملخصات األونروا البحثية 
توجــز ملخصــات األونــروا البحثيــة نتائــج البحــث التعليمــي عالــي املســتوى املتعلقــة بتحســن 
التعليــم ألبنــاء الالجئــن الفلســطينين، ويتــم توزيعهــا علــى نطــاق واســع علــى جميــع أعضــاء 

الــكادر التعليمــي لألونــروا. 

امللخصــات البحثيــة متوفــرة باللغتــن العربيــة واإلجنليزية في شــبكة اإلنترنت علــى الرابطــن التالين:

http://intranet1.unrwa.org/HQAEducationDepartment/Publications/Research and De-
velopment Unit Research Briefs - 2014 (English).pdf

http://intranet1.unrwa.org/HQAEducationDepartment/Publications/Research%20
and%20Development%20Unit%20Research%20Briefs%20-%202014%20(Arabic).pdf

خــالل أداء دورك كمديــر أو منســق فــي إحــدى الوحــدات اإلســتراتيجية، ســتجد أن املعلومــات التــي 
توفرهــا األبحــاث مفيــدة جــدا. توجــز امللخصــات النتائــج التــي توصلــت إليهــا البحــوث وترشــدك 
إلــى  كيفيــة احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات حــول مشــاريع البحــث الفرديــة وتطبيقاتهــا 

العمليــة علــى مســتوى العالــم. 

ــة  ــات العام ــن االجتاه ــة ب ــال للمقارن ــح اجمل ــة يتي ــة املعياري ــات ملقارن ــاث لغاي ــتخدام األبح إن اس
لــألداء. يوجــد خمســة أنــواع مــن املقارنــة املعياريــة، منهــا أربعــة أنــواع ميكــن اســتخدامها ملقارنــة 
ــة  ــس، املقارن ــوع اخلام ــتخدام الن ــا اس ــد أيض ــن املفي ــون م ــد يك ــاألداء. وق ــة ب ــات املتعلق البيان

ــد األفــكار لتحســن أداء منظومتــك.  ــد تولي ــة، عن الوظيفي

األنــواع اخلمســة األساســية للمقارنــة املعياريــة )علــم األداء: دليــل ميدانــي للقيــادات التربويــة، 
ســير مايــكل باربــر وآخــرون، 2011(. 

بالمقارنة مع
التاريخ 

( (تاريخي

بالمقارنة مع
العالم

( (عالمي

ضمن الوكالة

داخليين) (أقران 

 بالمقارنة مع منظمات
تؤدي وظائف مشابهة

( (وظيفي

بالمقارنة مع أنظمة
أخرى مشابهة 

خارجيين) (أقران 
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ــة  ــكار املمكن ــتعراض األف ــد اس ــة عن ــاث العاملي ــم باألبح ــى عل ــون عل ــدا أن تك ــد ج ــن املفي م
والنظــر فــي منــاذج التغييــر والتأثيــر. تتضمــن املشــاريع البحثيــة التــي قامــت الرئاســة العامــة 

ــي:  ــا يل ــا م بتلخيصه

ــزي  ــن؟«. ماكن ــم بالتحس ــي العال ــورا ف ــية تط ــات املدرس ــر املنظوم ــتمر أكث ــف تس »كي  ●
وشــركاه 2010 

كيــف وصلــت أفضــل املنظومــات املدرســية أداء فــي العالم إلــى القمة؟ ماكنــزي وشــركاه 2007  ●

قامــت دائــرة التعليــم أيضــا بتجميــع نتائــج البحــوث التــي تهــم األونــروا حــول حجــم الصــف 
ــرة امللخصــات البحثيــة التاليــة: والرســوب فــي الصــف. وقــد أصــدرت الدائ

كيف متكنت املنظومات املدرسية في العالم من حتسني جودتها؟. 1

كيف وصلت أفضل املنظومات املدرسية أداء في العالم إلى القمة؟. 2

تأثير حجم الصف على حتصيل الطلبة. 3

الرسوب في الصف: تأثيره على الطلبة واملدارس. 4

نشاط معتمد على اإلنترنت:

كافة ملخصات األونروا البحثية متوفرة على اإلنترنت )انظر الروابط أعاله(.

ــا  ــا وفهمه ــول إليه ــن الوص ــي ميك ــة، الت ــاث العاملي ــم األبح ــض أه ــات لبع ــذه امللخص ــر ه توف
ــة  ــي دراس ــا يل ــتراتيجية. وفيم ــدات اإلس ــاء الوح ــقي ورؤس ــية ملنس ــات أساس ــهولة، معلوم بس
حالــة توضــح كيــف اســتفادت إحــدى املنســقات مــن املعلومــات املقدمــة حــول نتائــج األبحــاث 

ــروا.   فــي عملهــا لــدى األون

الروابط:

يوجــد روابــط ألبحــاث »ماكنــزي وشــركاه« فــي برنامــج القيــادة مــن أجــل املســتقبل. وســتجد في 
الوحــدة 5–1 مــن اجملمــع التدريبــي األول )»دور مديــر املدرســة/قائد املدرســة«( بعــض املــواد املتاحــة 
إلكترونيــا، باإلضافــة إلــى عــرض واضــح للنتائــج األساســية لبحــث ماكنــزي وشــركاه، مــع شــرح 

عالقتهــا بالتحســني املدرســي. 
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دراسة حالة 

تــم تعييــن هالــة مؤخــرًا كمنســقة فــي إحــدى 
إليهــا  ُعهــد  وقــد  االســتراتيجية.  الوحــدات 
إقليمهــا،  فــي  التقييــم  وحــدة  فــي  بالعمــل 
حيــث تعمــل اآلن مــع مجموعــة مــن حوالــي 
تطويــر  أجــل  مــن  اإلقليــم  فــي  مدرســة   20
ممارســات التقييــم التكوينــي فــي كل غرفــة 
صفيــة. كان لديهــا فــي البدايــة العديــد مــن 
األفــكار حــول مــا يمكــن أن تفعلــه الســتحداث 
تغييــرات وتطبيقهــا علــى ممارســات المعلميــن 
فــي المــدارس المحــددة. إحــدى الخطــوات التي 
قــررت هالــة القيــام بهــا هــي قــراءة الملخصــات 
البحثيــة مــن وحــدة األبحــاث لتــرى مــا إذا كانــت 
هنــاك أي نتائــج بحثيــة ذات صلــة بمشــروعها. 

خــال اســتعراضها لملخصــات البحــث المعــدة 
مــن قبــل وحــدة األبحــاث فــي الرئاســة العامــة، 
»كيــف  دراســة  نتائــج  بقــراءة  هالــة  اهتمــت 
تســتمر أكثــر المنظومــات المدرســية تطــورا في

العالــم بالتحســن؟« وهــي دراســة مــن إعــداد د.منــى مرشــد وشــينزي تشــيجي 
يوكــي ومايــكل باربــر.

تبحــث هــذه الدراســة فــي تحســين جــودة التعليــم فــي البلــدان الناميــة والبلــدان 
المتقدمــة، وتقــدم أهــم الــدروس المســتفادة والــدالالت مــن أجــل تطويــر النظــم 
المدرســية. قــرأت هالــة الجــزء المتعلــق بالمنهجيــة المشــتركة لضمــان إحــداث 
الملخــص  فــي  وجدتهــا  التــي  المعلومــات  بــدت  وممنهجــة.  ناجحــة  تغييــرات 
واضحــة ومنطقيــة. قــررت هالــة اســتخدام هــذا النمــوذج لتخطيــط وتنفيــذ مشــروع 
هالــة  اســتخدمت  اإلقليــم.  فــي  المحــددة  المــدارس  فــي  التكوينــي  التقييــم 
النمــوذج الــوارد فــي البحــث كأســاس لعملهــا، لكنهــا أدخلــت بعــض التغييــرات 
علــى العناصــر األساســية بمــا يتناســب مــع مشــروع التقييــم التكوينــي الــذي تنفــذه.  

منــوذج التغييــر، »كيــف تســتمر أكثــر املنظومــات املدرســية تطــورا فــي العالــم بالتحســن؟«، 
ماكنــزي وشــركاه، 2010
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إرشــادات حــول التقييــم مــن أجــل التعلــم - قامــت هالــة بتصميــم دليــل 
عملــي حــول األهــداف والفوائــد واألنشــطة المرتبطــة بالتقييــم التكوينــي. ثــم 
وزعــت الدليــل علــى مديــري المــدارس وطلبــت منهــم تأميــن نســخة لــكل معلــم 

فــي مدارســهم. 

حــدد المعاييــر -  تعاونــت هالــة مــع المنســقين فــي وحــدة ضمــان الجــودة فــي 
التكوينــي.  التقييــم  الصفيــة والتوقعــات مــن  المعاييــر  إقليمهــا لوضــع بعــض 
فــي  والممتــازة  الجيــدة  الصفيــة  الممارســات  ووصفــت  المعاييــر  تلــك  حــددت 
التقييــم التكوينــي. عنــد االنتهــاء مــن وضــع تلــك المعاييــر، تــم توزيعهــا علــى 
ــخة  ــن نس ــى تأمي ــد عل ــع التأكي ــروع م ــمولة بالمش ــدارس المش ــري الم ــع مدي جمي

ــدارس. ــذه الم ــي ه ــم ف ــكل معل ل

ــي  ــر المهن ــج والتطوي ــدة المناه ــع وح ــاون م ــية - بالتع ــارات التدريس ــور المه ط
ــودة  ــواد المج ــة بالم ــة مرجعي ــع قائم ــا بوض ــة وزمالؤه ــت هال ــا، قام ــي إقليمه ف
حاليــا حــول التطويــر المهنــي فــي مجــال التقييــم التكوينــي. وقــد تتضمنــت هــذه 
ــادة  ــة« و »القي ــى المدرس ــم عل ــن القائ ــر المعلمي ــج »تطوي ــن برنام ــواد م ــة م القائم
مــن أجــل المســتقبل«. التقــت هالــة بمديــر تعليــم المنطقــة والمختصيــن التربوييــن 
ومديــري المــدارس المشــمولة بالمشــروع مــن أجــل تبــادل المعلومــات حــول مــواد 
ــى  ــد عل ــع التأكي ــي م ــم التكوين ــطة التقيي ــى أنش ــز عل ــي ترك ــي الت ــر المهن التطوي

ضــرورة إطــالع كافــة المعلميــن فــي هــذه المــدارس علــى هــذه المــواد. 

أســس نظــم بيانــات - قامــت هالــة بإعــداد اســتبانة قصيــرة للمعلميــن والطلبــة 
مــن أجــل جمــع معلومــات حــول اســتخدام التقييــم التكويني فــي الغــرف الصفية. 
الصفيــة  للمشــاهدة  مرجعيــة  وقائمــة  قصيــرة  اســتبانة  بإعــداد  أيضــا  قامــت 
ــرف  ــي الغ ــي ف ــم التكوين ــات التقيي ــق ممارس ــى تطبي ــز عل ــدارس ترك ــري الم لمدي
الصفيــة. طلبــت هالــة أن يتــم تعبئــة نمــاذج االســتبانات والمشــاهدات وإعادتهــا 
خــالل أول أســبوعين مــن فتــرة تنفيــذ المشــروع الســتخدامها كخــط أســاس لبــدء 
العمــل. ثــم حــددت بعــد ذلــك تاريخيــن آخريــن فــي العــام الدراســي ليتــم فيهمــا 

ــات.  ــع البيان ــة جم ــرار عملي تك

ــام  ــن نظ ــات م ــتخدام المعلوم ــة الس ــت هال ــة - خطط حّســن تقييمــات الطلب
البيانــات الــذي طورتــه باإلضافــة إلــى المعلومــات المــزودة مــن قبــل المــدارس فــي 
نهايــة العــام الدراســي وذلــك مــن أجــل رصــد أثــر التركيــز علــى التقييــم التكوينــي.  

ــط  ــن تخطي ــة م ــت هال ــر، تمكن ــداث التغيي ــوذج إلح ــذا النم ــتخدام ه ــالل اس ــن خ م
ــة.  ــروع بعناي ــر المش ــة أث ــذ ومراقب وتنفي

الصفيــة  المشــاهدات  ونمــاذج  االســتبانات  تعبئــة  مــن  األولــى  الجولــة  وفــرت 
أساســا مرجعيــا واضحــا يــدل علــى محدوديــة تطبيــق أنشــطة التقييــم التكوينــي 
فــي المــدارس المشــمولة بالمشــروع. بعــد تعميــم الدليــل والقائمــة المرجعيــة 
ــا  ــادا ملحوظ ــتبانات ازدي ــن االس ــان م ــان الالحقت ــرت الجولت ــي؛ أظه ــر المهن للتطوي

فــي اســتخدام أنشــطة التقييــم التكوينــي فــي الغــرف الصفيــة.

ــن  ــى م ــنة األول ــة الس ــي نهاي ــة ف ــه هال ــت ب ــذي قام ــي ال ــر النهائ ــاس األث ــر قي أظه
ــة.  ــارات الصفي ــة االختب ــد نهاي ــل عن ــم والتحصي ــي التعل ــا ف ــنا طفيف ــروع تحس المش

كانــت هالــة علــى ثقــة بــأن مشــروعها المخطــط لــه بشــكل جيــد يــؤدي إلــى 
إحــداث نتائــج إيجابيــة علــى ممارســات التقييــم فــي الغــرف الصفيــة فــي المــدارس 
ــة.  ــة ثاني ــى مرحل ــروع إل ــق المش ــد تطبي ــررت تمدي ــك ق ــروع. لذل ــمولة بالمش المش
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سجل التعلم / التأمل الذاتي:

ــدة  ــن وح ــة م ــات البحثي ــة للملخص ــتخدام هال ــن اس ــي تب ــة الت ــة احلال ــرأت دراس ــد أن ق بع
األبحــاث، فكــر بكيفيــة االســتفادة مــن املعلومــات املســتمدة مــن نتائــج األبحــاث العامليــة ذات 

ــة دورك.  ــن فاعلي ــل أن حتّس ــن أج ــروا م ــة باألون العالق

ــدة  ــي الوح ــك ف ــا بعمل ــر ارتباط ــا األكث ــابقا تعتبره ــورة س ــاث املذك ــج األبح ــن نتائ أي م  ●
االســتراتيجية ؟ ملــاذا؟ 

مــا هــي اخلطــوات التــي تخطــط إلجرائهــا أو تقــوم حاليــا بتطبيقهــا والتــي مــن املمكــن أن   ●
تتأثــر بــأي مــن املعلومــات البحثيــة؟ 

ــر التعلــم ونتاجــات  كيــف ميكنــك تطبيــق املعلومــات املوجــودة فــي األبحــاث علــى تطوي  ●
ــك؟  ــالل عمل ــن خ ــة م الطلب

ــم األداء :  ــه »عل ــر مــن كتاب ــكل بارب ــى أعمــال ماي ــي عل ــي املبن ــي التال مــن خــالل الرســم البيان
دليــل ميدانــي للقيــادات التربويــة، 2011   بإمكاننــا أن نــرى كيــف يؤثــر عامــالن مهمــان علــى جنــاح 

تنفيــذ املشــروع: توكيــدات اإلصــاح وجــودة التنفيــذ. 
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خارطة التقديم: الطموحات تدفع زخم اإلصالح، أما التقديم فيدفع 
جودة التنفيذ

إذا كان التغييــر أو اإلصــاح ينقصــه وضــوح التوكيــد علــى إحــداث التغييــر والطمــوح ويقتــرن . 1
بالضعــف علــى مســتوى التنفيــذ فســتكون النتيجــة بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه؛ أي 

ال تغييــر. 

إذا كان التغييــر مؤكــدا وطموحــا ولكنــه يقتــرن بالضعــف علــى مســتوى التنفيــذ؛ فســتكون . 2
النتيجــة إثــارة اجلــدل دون إحــداث تغييــر. 

إذا متيــز التغييــر بجــودة عاليــة عالــي مســتوى التنفيــذ لكنــه كان يفتقــر للطمــوح  . 3
والتطلعــات العاليــة فســنحصل علــى بعــض  التحســن فــي النتاجــات. 

إذا كان للتغييــر أو اإلصــاح تطلعــات طموحــة وينفــذ بجــودة عاليــة وطموحــة، فســنحصل . 4
علــى النتيجــة املرغوبــة أال وهــي التحــّول. 

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

كيف ستستعني بهذا النموذج لتخطط إلحداث التغيير والتحسني؟   ●

سجل ماحظات حول النموذج وتطبيقاته في سجلك التعلمي.   ●

وحدات الدعم االستراتيجي

108



ج. تحليل خطط التحسين المدرسي لتحديد االحتياجات وتلبيتها
كل مدرســة مــن املــدارس فــي اإلقليــم الــذي تعمــل فيــه لديهــا خطــة حاليــة لتطويــر أو حتســن 
ــم  ــم وطلبته ــركوا موظفيه ــد أش ــدارس ق ــري امل ــع مدي ــون جمي ــروض أن يك ــن املف ــة. م املدرس
فــي عمليــة التخطيــط مــن أجــل حتديــد أولوياتهــم للتطويــر. مــن احملتــم أن تتفــاوت جــودة هــذه 
اخلطــط مــن مدرســة ألخــرى، لكنــه مهمــا كانــت الطرائــق أو األدوات التــي اســتخدمت لتصميــم 
تلــك اخلطــط، إال أن أولويــات التطويــر التــي حددتهــا تعكــس اجلوانــب التــي يعتقــد مديــرو املــدارس 
أنــه يجــب التركيــز عليهــا مــن أجــل إحــداث حتســن ملحــوظ فــي البرامــج التعليميــة ونتاجــات 

الطلبــة. 

الروابط:

ــي  ــط للتحســن املدرســي ف ــة ألدوات وأســاليب التخطي ــط اإللكتروني ــد مــن الرواب ــاك العدي هن
ــتقبل،  ــل املس ــن أج ــادة م ــج القي ــي برنام ــي وف ــي األساس ــع التدريب ــن اجملم ــى م ــدة األول الوح
ــوان  ــي األول بعن ــر وفــي الوحــدة السادســة مــن اجملمــع التدريب خصوصــا فــي رزمــة أدوات التغيي
ــك األدوات.   ــى تل ــرة عل ــي نظ ــس أن تلق ــا تن ــتراتيجية«. ف ــة اس ــط بطريق ــر والتخطي »التفكي
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ــي  ــات الت ــه واألولوي ــل في ــذي تعم ــم ال ــي اإلقلي ــدارس ف ــي للم ــع احلال ــم الوض ــل فه ــن أج م
ــك فــي وحــدات الدعــم  ــت وزمالئ ــك أن ــدارس للتحســن املســتمر؛ يتعــن علي ــرو امل حددهــا مدي

ــدارس.  ــر امل ــط تطوي ــل خلط ــل مفص ــراء حتلي ــتراتيجي إج االس

ــم  ــن فه ــة، م ــدات املهني ــي الوح ــقن ف ــن املنس ــق م ــل، كفري ــذا التحلي ــج ه ــتمكنكم نتائ س
الوضــع احلالــي للتعليــم فــي إقليمكــم ومــن وضــع خطــط التحســن فــي الســياق املناســب مــن 

أجــل دعــم املــدارس فــي رفــع مســتوى اإلجنــاز. 

لعلــه مــن املفيــد أن تكــون نقطــة البــدء فــي حتليــل خطــط تطويــر املــدارس هــي القيــام بكشــف 
أولــي إلمكانــات التحســن املتوافــرة حاليــا. يلــي ذلــك اخلطــوات التــي ســتمكنك مــن دراســة تأثير 
ــدورك اإلســتراتيجي، وهــي  ــك ل ــام بهــا خــالل أدائ ــد تقــرر القي ــق أي مشــاريع حتســينية ق تطبي
خطــوات ميكــن تطبيقهــا علــى خطــط تطويــر املدرســة أو اســتخدامها كنقطــة بدايــة واقعيــة 

لكنهــا طموحــة للتخطيــط للمشــروع. 
إن اخلطــوات هــذه مقتبســة مــن عمــل مايــكل باربــر وفريقــه وهــي مشــروحة فــي كتابــه: علــم 
األداء: دليــل ميدانــي للقيــادات التربويــة، 2011(. مت وضــع هــذه اخلطــوات ضمــن ســياق معــن يالئــم 
العاملــن فــي األونــروا ضمــن الوحــدات االســتراتيجية، ويركــز علــى تطويــر نتاجــات تعلــم الطلبــة. 

قبــل أن تبــدأ بالتقييــم األولــي للقــدرات ، مــن املهــم أن تفهــم »املشــهد العــام« للنظــام الــذي 
تعمــل ضمنــه. 

خطوة رقم )1(: فهم المشهد العام للنظام الذي تعمل ضمنه

ــن  ــى تكوي ــة إل ــك بحاج ــهاماتك، فإن ــدمي إس ــى تق ــك عل ــل لقدرت ــم أفض ــن فه ــل تكوي ــن أج م
فهــم شــامل لنظــام األونــروا. مــن هــم الالعبــون الرئيســون ومــا الــدور الــذي يؤدونــه؟ ومــا مــدى 
تأثيرهــم فــي النظــام؟ لكــي تفعــل ذلــك مــن املفيــد أن تعــدَّ قائمــة بالالعبــن األساســين فــي 
النظــام واألدوار التــي يؤدونهــا والعالقــات املتبادلــة فيمــا بينهــم. إن إعــداد هــذه القائمــة يشــبه 
رســم الهيــكل التنظيمــي للنظــام. هــذه اخلارطــة التنظيميــة ســتوفر لــك صــورة عامــة وتقييمــا 

أوليــا للنظــام فــي إقليمــك. 

خطوة رقم )2(: قم بإجراء تقييم للمستوى األولي لقدرات التحسين 

ــطة  ــى أداء األنش ــام عل ــدرة النظ ــم ق ــتعمالها لتقيي ــك اس ــي ميكن ــائل الت ــدى الوس ــذه إح ه
املتعلقــة باخلطــط واالســتراتيجيات اخملتلفــة بنــاء علــى أولويــات التحســن التــي حددتهــا املــدارس 

فــي خطــط التحســن اخلاصــة بهــا. 

ما هي األولويات التي حددتها املدارس من أجل التحسن؟ 

سجل التعلم 

قــم بإعــداد قائمــة مفصلــة باألولويــات احملــددة ثــم قــم بتحليــل تلــك األولويــات لتكشــف عــن 
مواطــن التشــابه والتداخــل فيمــا بينهــا. 
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ــر. تبــدأ كل  ــي للقــدرات كمــا حددهــا مايــكل بارب يوجــد خمــس مراحــل لتقييــم املســتوى األول
مرحلــة منهــا بســؤال. 

أ

هل قام النظام بإرساء أساس للتحسني؟ 

هــل يوجــد لــدى قــادة النظــام وتشــكيالته العليــا تطلعــات طموحــة مشــتركة؟ هــل 

يدركــون الوضــع احلالــي لألعمــال املدرســية؟ هــل قــام قــادة النظــام بتزويــدك بفكــرة 
أساســية واضحــه مــن أجــل دفــع دوالب التحســن املدرســي؟ 

ب

هل تعي وحدتك التحديات التي تقف في وجه التحسني؟

هــل تــدرك الوحــدة فرصــة حتســن أداء الطلبــة والعقبات التي تعيق التحســن املدرســي؟ 

هــل لــدى الوحــدة القــدرة علــى جمــع وحتليــل البيانــات األدائيــة لألهــداف التــي تســعى 
إلــى حتقيقهــا؟ هــل يســتعن أعضــاء الوحــدة بهــذه البيانــات لفهــم أهــم االجتاهــات 
العامــة لــألداء؟ هــل يــدرك أعضــاء الوحــدة األســباب الكامنــة وراء التحديــات الرئيســة 
ويحللونهــا بانتظــام ويحللــون مــدى فعاليــة النظــام فــي معاجلــة تلــك التحديــات؟  هــل 
تقــوم أنــت وأعضــاء الوحــدة بالبحــث املســتمر عــن األفــكار والــدروس املســتفادة مــن 

اآلخريــن الذيــن تغلبــوا علــى هــذه التحديــات وأحــرزوا تقدمــا جيــدا؟ 

ج

هل تخطط وحدتك من أجل التحسني املدرسي؟

ــة  ــى نظري ــوم عل ــة تق ــالح متكامل ــتراتيجية إص ــادة إس ــار الق ــدى كب ــد ل ــل يوج ه

التغييــر؟ هــل عملــت مــع أعضــاء آخريــن مــن الوحــدة لتحليــل األداء احلالــي للمــدارس 
حتليــال دقيقــا قائمــا علــى األدلــة، ووضعتــم أهدافــا طموحــة لكنهــا واقعيــة فــي ذات 
الوقــت لتحقيــق التطلعــات؟ هــل جــزأمت هــذه اخلطــة إلــى خطــوات عمــل ملموســة 
مــن شــأنها أن حتقــق الغايــات املنشــودة؟ مــا هــي اإلجــراءات الروتينيــة التــي وضعتهــا 
لتضمــن حصولــك علــى املعلومــات التــي حتتاجهــا بانتظــام مــن أجــل قيــاس مــدى 
ــك  ــد لدي ــل يوج ــكالت؛ ه ــوء املش ــال نش ــي ح ــن؟ ف ــق التحس ــي حتقي ــدم ف التق

أســلوب حللهــا بســرعة وبشــكل ممنهــج وصــارم؟

د

هل تعمل الوحدة اخلاصة بك على بناء ثقافة التحسني؟

مــا هــي التدابيــر التــي قــام بهــا كبــار القــادة للتأكــد مــن أن األشــخاص قــادرون علــى 

تطبيــق خطــط التحســن؟ كيــف يتحــدث أعضــاء الوحــدة عــن التطويــر املدرســي؟ 
مــا هــي نوعيــة العالقــات فــي الوحــدة؟ هــل تســاعد العالقــات علــى تنفيــذ خطــط 

التحســن أم تعيقهــا ؟

ه

هل تعمل الوحدة اخلاصة بك على بناء ثقافة التحسني؟

ــداث  ــن إح ــدات م ــن الوح ــادة لتمك ــار الق ــا كب ــام به ــي ق ــر الت ــي التدابي ــا ه م

التحســن املدرســي؟ كيــف يتحــدث أعضــاء الوحــدة عــن املــدارس وعــن حتســينها؟ 
ــن  ــة لتحس ــداف الطموح ــق األه ــى حتقي ــدة عل ــن الوح ــات ضم ــز العالق ــل ترك ه

ــة؟  ــات الطلب نتاج
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خطــوة رقــم )3(: نظــم جهــودك لكــي تحســن مقدرتــك علــى العمــل مــن أجــل 
التحســين 

ســيمدك تقييــم املقــدرة علــى العمــل بأفــكار لتحســن عطائــك طــوال مدة املشــروع. ســيمكنك 
أيضــا مــن اســتغالل القــدرات املوجــودة لديــك لدعــم عمــل الوحــدة اخلاصــة بــك. وسيســاعد أيضا 
علــى حتديــد القــدرات التــي حتتاجــون إلــى تطويرهــا بأنفســكم داخــل وحدتكــم، بــدال مــن تطويرها 
علــى مســتوى النظــام ككل، علــى ســبيل املثــال قــد يكــون مــن الضــروري العمــل علــى تطويــر 

قــدرة داخليــة لتحليــل البيانــات عندمــا ال يوفــر نظــام الوكالــة البيانــات التــي حتتاجونهــا. 

ــى حتســن  ــاج إل ــي حتت ــى اجملــاالت الت ــز جهــود الوحــدة عل ــى تركي ــم عل كمــا سيســاعد التقيي
أكبــر، وهــذا مــن شــأنه أن ميكنــك وأعضــاء الوحــدة مــن زيــادة فاعليتكــم وتقويــة قدرتكــم علــى 

التأثيــر فــي حتســن نتاجــات الطلبــة. 

سجل التعلم / التأمل الذاتي:

كيــف ستســتخدم خطــط التحســن املدرســي إلقليمــك مــن أجــل تركيــز اجلهــود علــى مشــروع 
حتســيني تقــوم بــه الوحــدة؟ 

ــى العمــل مــن أجــل التحســن ؟  ــي للمقــدرة عل ــم املســتوى األول ــه مــن تقيي ــذي تعلمت مــا ال
ــا؟  ــوم بتطبيقه ــة وتق ــذه املعرف ــن ه ــتفيد م ــف ستس كي

د. ركز على زيادة تأثير المعلم 

نشاط معتمد على اإلنترنت:

ادخــل إلــى املوقــع اإللكترونــي/http://www.ssu.unrwa.org وشــاهد الفيديــو بعنــوان »ملــاذا هناك 
عــدد كبيــر مــن معلمينــا يحققــون هــذه الدرجــة مــن النجــاح«. يبــرز هــذا الفيديــو نتائــج بحــث 
ــي  ــر ف ــان والتقدي ــى العرف ــي« عل ــم املرئ ــن »التعل ــه ع ــازت أعمال ــذي ح ــي ال ــون هات ــتاذ ج األس

مختلــف أنحــاء العالــم. 

عمــل مشــروع األســتاذ جــون هاتــي حــول »التعلــم املرئــي« والــذي امتــد علــى مــدى 25 عامــا علــى 
اســتخالص نتائــج دراســات كثيــرة شــملت ماليــن الطلبــة، وهــو ميثــل أضخــم حصيلــة جتمــع 
مــن نتائــج األبحــاث املبنيــة علــى األدلــة حــول مــا الــذي ينجــح فعليــا فــي حتســن التعلــم فــي 

املــدارس. 

تســتخدم الدراســة مفهــوم »حجــم التأثيــر« مــن أجــل مقارنــة تدخــالت معينــة وقيــاس أثرهــا 
علــى تعلــم الطلبــة. 

ــة  ــارات اخملتلف ــج االختب ــة نتائ ــدة ملقارن ــر مفي ــم التأثي ــة حج ــد منهجي تع
)كاالختبــارات املوحــدة، واختبــارات املعلــم، وأعمــال الطلبــة(، أو للمقارنــة 
بــن الفتــرات الزمنيــة أو بــن اجملموعــات، وذلــك مــن خــال اســتخدام مقيــاس 
ــارات  ــات االختب ــن عام ــتقل ع ــكل مس ــددة بش ــات متع ــد مقارن ــمح بعق يس
األصليــة )علــى ســبيل املثــال ســواء كانــت العامــة مــن 10 أو مــن 100(. إن هــذا 
ــة  ــتخدام منهجي ــة الس ــزات املرغوب ــر املمي ــد أكث ــو أح ــتقل ه ــاس املس املقي
حجــم التأثيــر ألنهــا تســمح باملقارنــة النســبية بــن العوامــل اخملتلفــة التــي 

ــب. ــل الطال ــى حتصي ــر عل تؤث
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ــة: بشــكل أساســي فرضيــة  ــي علــى االســتنتاجات الهامــة املبنيــة علــى األدل يبنــى بحــث هات
أن كل شــيء تقريبــا ميكــن أن ينجــح! إذ أن أي تدخــل ميكنــه أن يزعــم أن الفضــل يعــود إليــه فــي 

حتقيــق الفــارق فــي تعلــم الطالــب. 

حجــم التأثيــر للعوامــل املؤثــرة علــى تعلــم الطلبــة وتقدمهم، األســتاذ جــون هاتــي، التعلــم املرئــي 2010. 

يوضــح الشــكل البيانــي ملخــص توزيــع حجــم التأثيــر للعديــد مــن التدخــات والعوامــل التــي 
ــي أن  ــك يعن ــإن ذل ــر، ف ــن الصف ــر ع ــم التأثي ــط حج ــب. وإذا زاد متوس ــم الطال ــى تعلي ــر عل تؤث
مســتوى اإلجنــاز قــد ارتفــع جــراء ذلــك التدخــل أو العامــل. بلــغ متوســط حجــم التأثيــر 0.4 ويظهر 
الشــكل منحنــى توزيــع طبيعــي تقريبــا للبيانــات- ممــا يعنــي أن عــدد التدخــات التــي ســجلت 
ــل  ــج أق ــجلت نتائ ــي س ــات الت ــدد التدخ ــا ع ــاوي تقريب ــام يس ــط الع ــن املتوس ــى م ــج أعل نتائ
مــن املتوســط. لعــل أهــم اســتنتاج ميكــن اســتخاصه مــن الشــكل أنــه ميكــن جلميــع العوامــل 
تقريبــا أن تنجــح؛ فــإذا كان معيــار النجــاح هــو »حتســن مســتوى التحصيــل« فهــذا يعنــي أن %95 
مــن أحجــام التأثيــر فــي التعليــم تعتبــر إيجابيــة. عندمــا يزعــم املعلمــون أن لهــم تأثيــر إيجابــي 
ــذه  ــإن ه ــاز، ف ــن اإلجن ــى حتس ــؤدي إل ــا ت ــة م ــد أن سياس ــي أح ــا يدع ــل، أو عندم ــى التحصي عل
اإلدعــاءات ال قيمــة لهــا ألن أي شــيء ميكــن أن ينجــح: إن الدرجــة التــي تقــرر مــا الــذي ينجــح فــي 

التعليــم والتعلــم غالبــا مــا حتــدد بدرجــة صفــر، وهــذا ليــس مــن الصــواب.

عندمــا حتــدد درجــة النجــاح بصفــر فليــس مــن املســتغرب أن يدعــي أي معلــم أنه يحــدث الفــارق؛ وال 
عجــب فــي كثــرة مــا نــراه مــن حلــول مقترحــة لتحســن التحصيــل، وال عجــب أن جنــد مــا يثبــت 
أن جميــع الطلبــة يتحســنون، وأنــه ال يوجــد معلمــون دون املســتوى. عندمــا نضــع جحيــم التأثيــر 
املرغــوب علــى درجــة الصفــر، فهــذا يعنــي أننــا لســنا بحاجــة لتغييــر النظــام! نحنــا بحاجــة فقط 
إلــى املزيــد ممــا يتوفــر لدينــا باألســاس- أي مزيــد مــن األمــوال، مزيــد مــن املــوارد، زيــادة عــدد املعلمــن 

بالنســبة للطلبــة، وغيــر ذلك...لكــن هــذا املنحــى بنظــر هاتــي ميثــل اإلجابــة اخلاطئــة. 

ــون  ــد يك ــدا وق ــا ج ــدا منخفض ــر ح ــر يعتب ــة الصف ــى درج ــوب عل ــر املرغ ــم التأثي ــع حج إن وض
خطيــرا. علينــا أن نســعى للتمييــز بشــكل أكبــر. لكــي يعتبــر أي إجــراء تدخلــي مجديــا يجــب أن 
يــؤدي إلــى حتســن فــي تعلــم الطلبــة مبعــدل حجــم تأثيــر ال يقــل عــن 0.4. ويعتبــر هاتــي أن 0.4  

هــي نقطــة الفصــل للبــت فــي فعاليــة أو عــدم فعاليــة اإلجــراء الــذي يتــم اتخــاذه. 

ــتنتاج  ــذا االس ــذه. إن ه ــل ه ــة الفص ــوق نقط ــع ف ــاز تق ــى اإلجن ــرة عل ــل املؤث ــف العوام إن نص
مســتمد مــن وحــي الواقــع العملــي ومبنــي علــى نتائــج حقيقيــة وليــس علــى أمنيــات طموحــه.
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إن هذا يعني أن حوالي نصف ما نطبقه على جميع الطلبة له تأثير أكبر من 0.4
ما الذي بإمكاننا فعله لكي نضمن أن يختبر الطلبة عوامل ذات تأثير أكبر من 0.4

يتوفــر لــدى األونــروا كوكالــة ولــدى اإلقليــم الــذي تعمــل فيــه حتديــدا معلومــات مرجعيــة قيمــة 
ــة  ــات الغرف ــول ممارس ــة ح ــروا املرجعي ــة  األون ــة )دراس ــرف الصفي ــل الغ ــا داخ ــري حالي ــا يج عم
الصفيــة 2014(. بإمكاننــا أن نقــارن التدخــات التــي وجــد هاتــي أن لهــا أكبــر األثــر علــى تعلــم 

الطلبــة  مــع املمارســات الصفيــة احلاليــة فــي مــدارس األونــروا. 

نشاط معتمد على اإلنترنت:

باســتطاعتك احلصــول علــى قائمــة بكافــة عوامــل التأثيــر التــي قــام هاتــي بجمــع األدلــة حــول أثرها 
ــاه.  ــي علــى الرابــط املذكــور أدن ــى موقــع التعليــم املرئ علــى تعلــم الطلبــة مــن خــال الدخــول إل

مت إيراد أحجام التأثير على مستوى فئات مختلفة: 

الطالب  ●

املنزل  ●

املنهاج الدراسي  ●

التعليم   ●

املعلم  ●

http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/

نشاط جماعي:

بالتعــاون مــع زمائــك فــي الوحــدة، انظــر فــي التدخــات والعوامــل التاليــة. منهــا تدخــل واحــد 
لــه تأثيــر ســلبي علــى تعلــم الطالــب، أمــا بقيــة العوامــل فلهــا تأثيــر إيجابــي. حــدد بالتعــاون 
مــع زمائــك إذا كان حجــم التأثيــر: منخفــض – أقــل مــن 0.4، متوســط – 0.4 إلــى 0.6 ، مرتفــع – 

أعلــى مــن 0.6

حتكم الطالب
بعملية التعلم

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

التعليمات الصوتية

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

التلقني املباشر

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

املنحى اللغوي الكلي

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

وحدات الدعم االستراتيجي

الرسوب
)التأخر لسنة دراسية(

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

إعطاء أمثلة محلولة

......................
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ــرات فــي  ــك التحقــق مــن أحجــام التأثي عنــد انتهائــك مــن النقــاش وتصنيــف العوامــل بإمكان
ــة هــذه الوحــدة الدراســية.  صفحــة 22 فــي نهاي

معرفة املعلم باملادة 

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

التعلم التعاوني )مقابل 
التعلم الفردي(

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

 النوع االجتماعي )حتصيل 
)الذكور مقابل حتصيل اإلناث

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

برامج االستيعاب

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

تقسيم الطلبة حسب 
القدرات

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

خارطة املفاهيم 

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

مواءمة التعليم مع طرق 
تعلم الطلبة

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

التسريع )تخطي سنة 
دراسية(

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

تصنيف طلبة الصف إلى 
مجموعات

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

برامج املفردات

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

تقليص حجم الصف

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

برامج استراتيجية 
التفكير اإلدراكي

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

التعليم اإلفرادي

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

العالقات بني الطلبة 
واملعلمني

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

استخدام احملاكاة واأللعاب

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

التعليم التبادلي

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

توقعات املعلم

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

التغذية الراجعة

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

التطوير املهني حول 
حتصيل الطلبة

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

تزويد املعلمني بتقييم 
بنائي

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

بيئة املنزل

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

مصداقية املعلم  في نظر 
الطلبة

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

تأثير األقران

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

توقعات الطلبة

......................
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سجل التعلم / التأمل الذاتي:

ــر أو منســق فــي إحــدى الوحــدات  ــي بالنســبة لــك كمدي ــج دراســة جــون هات ماهــي دالالت نتائ
ــر  االســتراتيجية؟ خصــص بعــض الوقــت للتفكيــر مبــا تعرفــه عــن التفاعــات الصفيــة ذات األث

اإليجابــي الكبيــر علــى تعلــم الطلبــة. 

كيــف تقــارن املمارســات الصفيــة احلاليــة فــي اإلقليــم الــذي تعمــل فيــه بإجــراءات التدخــل فــي 
دراســة هاتــي؟ 

ــا  ــن وراء كل م ــة تكم ــة الفعال ــات الصفي ــول املمارس ــة ح ــن أن املعرف ــد م ــك التأك ــف ميكن كي
ــتراتيجية؟ ــدات االس ــي الوح ــتراتيجي ف ــتوى االس ــى املس ــل عل ــن عم ــه م تبذلون

ــر  ــة ذات التأثي ــات التعليمي ــم التدخ ــة لفه ــف كنتيج ــكل مختل ــه بش ــتقوم ب ــذي س ــاذا ال م
ــة؟ ــم الطلب ــى تعل ــر عل األكب

الروابط:

ــل  ــن أج ــادة م ــج القي ــي برنام ــك. ف ــتاذة كارول دوي ــوث األس ــه بح ــي تدعم ــل هات ــم عم معظ
ــك  ــة، وذل ــة الثابت ــة والعقلي ــة املنفتح ــن العقلي ــات ب ــي االختاف ــا ف ــتقبل، ســبق أن بحثن املس
فــي الوحــدة األولى)بعنــوان القيــادة مقابــل اإلدارة( مــن اجملمــع التدريبــي األول )بعنــوان كــن قائــدا(. 
ــي  ــع اإللكترون ــي املوق ــك ف ــل كارول دوي ــول عم ــات ح ــن املعلوم ــد م ــى مزي ــور عل ــك العث بإمكان

 .http://www.ssu.unrwa.org/ للبرنامــج 

نشاط معتمد على اإلنترنت:

يوجــد أيضــا العديــد مــن املقــاالت والفيديوهــات عــن أعمــال جــون هاتــي، وهــي مصــادر مفيــدة 
لفهــم التدخــات الصفيــة ذات التأثيــر الكبيــر. 

ملخص الوحدة الخامسة 

ــا فــي هــذه الوحــدة فــي كيفيــة االســتفادة مــن املعلومــات الكثيــرة التــي قامــت األونــروا  نظرن
بتجميعهــا وحتليلهــا عــن املــدارس وأداء الطلبــة. لقــد بحثنــا فــي البيانــات واملعلومــات اجملمعــة 

عــن اإلقليــم الــذي تعمــل فيــه لتمكينــك مــن اتخــاذ القــرارات املبنيــة علــى األدلــة والفهــم.  
نظرنــا أيضــا فــي كيفيــة اســتخدام ملخصــات األونــروا البحثيــة املعــدة من قبــل وحدة الدراســات 

فــي الرئاســة العامــة واالسترشــاد فــي القــرارات التــي تتخذهــا وخطــط التنفيذ التــي تضعها. 
ــتاذة كارول  ــي واألس ــون هات ــتاذ ج ــن كاألس ــن عاملي ــات باحث ــج دراس ــى نتائ ــا عل ــرا، اطلعن وأخي
دويــك إلثــراء معرفتــك حــول املمارســات الصفيــة الفعالــة مــن أجــل لفــت اهتمامــك إلــى تركيــز 

اجلهــد علــى التدخــات واإلجــراءات التــي تصنــع الفــارق فــي حيــاة الطلبــة فــي مدارســنا. 

وحدات الدعم االستراتيجي
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حجم تأثير 30 من التدخالت والعوامل التي تؤثر على تعلم الطالب

تصنيف مرتفع
أعلى من 0.6

تصنيف متوسط
ما بني 0.4 – 0.6

تصنيف منخفض
أقل من 0.4

استخدام احملاكاة واأللعابخارطة املفاهيم 0.6
0.33

إعادة السنة الدراسية
0.13−

برامج االستيعاب
0.6

توقعات املعلم
0.43

حتكم الطالب بعملية التعلم 
0.04

التسريع )تخطي صف دراسي( 
0.67

التطوير املهني حول حتصيل 
الطلبة 0.51

املنحى اللغوي الكلي
0.06

معرفة املعلم باملادة 0.09بيئة املنزل 0.52برامج املفردات 0.68

برامج استراتيجية التفكير 
اإلدراكي 0.69

تأثير األقران
0.53

النوع االجتماعي )حتصيل 
الذكور مقابل حتصيل اإلناث(

0.12

العالقات بني الطلبة واملعلمني
0.72

تقسيم الطلبة حسب التعليمات الصوتية 0.54
القدرات 0.12

مواءمة التعليم مع طرق تعلم إعطاء أمثلة محلولة 0.57التعليم التبادلي 0.74
الطلبة 0.17

تصنيف الصف إلى مجموعاتالتلقني املباشر 0.59التغذية الراجعة 0.75
0.18

تزويد املعلمني بتقييم بنائي 
0.9

التعلم التعاوني )مقابل 
التعلم الفردي( 0.59

تقليص حجم الصف 0.21

مصداقية املعلم في نظر 
الطلبة 0.9

التعليم اإلفرادي 0.22

توقعات الطلبة 1.44

األستاذ جون هاتي: التعلم املرئي للمعلمني، 2012

الوحدة الخامسة: القيادة من أجل تحسين المدارس
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