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 المقدمة
 رن احلاديامسة للنجاح يف القتيجيات احلسرتان االمهو نهج مبتكر لتعلم العديد  التعلم القائم على املشاريع

 ءتعاوني للبحث وإنشا عضهم بشكلبل مع العمووالعشرين. يتعلم فيه الطلبة من خالل االستقصاء املوجه، 

 لبة علىيساعد هذا النهج الطلتطبيق، ول بلةة قاوجديداملشاريع اليت تبني معرفتهم، من خالل مهارات تقنية 

 مأكرب للموضوع، وتعل لتعلم فهماهذا  تج عنمبراحل متقدمة. وين وحل املشكالتامتالك مهارات االتصال 

بأنه"  املشاريع على لقائماالتعليم  (edutopia) عليميةدوتبا التمة ايمنظ تعرف. أعمق، وقراءة عالية املستوى، وزيادة الدافع للتعلم

كما  العميقة". ةيتكون لديهم املعرف هعلي ً اءي وبنحلقيقل وحتديات العامل االطالب مشاك نهج ديناميكي يستكشف فيه

للمعرفة  لطالبالى املشاريع" اكتساب عالتعليم القائم   (Buck Institute for Education) للتعليم عرفت منظمة بك

القائم على املشاريع نهج  ترب التعلمويع د.و حتشكلة أملى سؤال أو خالل العمل لفرتة من الزمن للدراسة والرد ع واملهارات من

صول للمعرفة من خالل ج املتعلمني على الوهذا النه يساعدودريس. عليه عضو هيئة الت ويشرفويتابعه تعليمي يقوم به الطالب 

ف عرب منهجية معينة ملية اإلشراتكون عة ومن الطلب لبحثياسؤال يبدأ ال فيه قدولة اليت أثارت فضوهلم الطبيعي. طرح األسئ

استيعاب املعلومات بطريقة م ويس الطلبة على التعليئة التدرضاء ها أعأساليب تقوميية حمددة مسبًقا. وهو أيًضا طريقة يشجع بهو

سية اتيجية رئياسرت ائم على املشاريعُيعترب التعلم الق ماك لشاملا ني بالتفكري النقدي والفهماحلفظ والتلق حمل حتل هادفة،

الطلبة يف حل مشاكل  اإلبداع. ومساعدةر ورح األفكاطة يف حلريمن ا خللق املفكرين املستقلني واملتعلمني حيث توفر مساحة

لعديد من اذ ظيم أحباثهم، وتنفيتعلم، وتنيط للالتخطواالستفسارات اخلاصة بهم،  العامل احلقيقي من خالل إنشاء

 .اسرتاتيجيات التعلم
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 السمات الرئيسية للنهج القائم على املشروع

 باملمارسة التعلم 

 ما يضعكون أكثر فاعلية عندالتعلم ي رة أنو فكهمن األمور احملورية يف نهج التعلم القائم على املشاريع 

 لقائمن ديوي. يف التعلم األمريكي جوابية شتقة من عامل الرتوهي فلسفة م -الطالب النظرية موضع التنفيذ 

  (Stauffacher 2006) .ةاملمارسالتعلم ب ع إىلستما، يتغري دور الطالب من "التعلم من خالل االعلى املشاريع

 م الوالتعل لالفع" يضا انااليت بينت و جع،ملرااوهو مبدأ رئيسي حددته غالبية الدراسات املوجودة يف قسم 

 ."من التعلم جعة واملزيدمما يؤدي إىل املرا شر ونقدهاع البن صنممشاركة املعلومات و احلقائق اليت  ينفصالن" و أنه "ميكن

 مشاكل العامل احلقيقي

 de) من الباحثني "العامل احلقيقي" أساسية ملمارسة التعلم القائم على املشروع عرب مجيع التخصصات كما بني عدد قضيةتعترب 

Graaf & Kolmos, 2009; Thomas, 2000; Bell, 2010; Hanney & Savin-Baden, 2010) 

 :ما ذكروه يف النقاط التاليةونلخص 

 هتمامال إنه يولد ويدعم االبيئي ُيقوياسي الساالرتباط بني األوساط األكادميية والواقع االجتماعي و 

 (Bell, 2010) .وحيفزهمالطالب 

 تقود البحث هم،مبشكل  اليت،واًل حطلب يركز التعلم القائم على املشروع على مشكلة واقعية تت 

 (.Blumenfeld et al., 1991; Stauffacher et al., 2006) وعملية التعلم 

 ل واالستجاباتة من احللوجموعمبماح جيب أن تكون املشكلة عادًة معقدة ومفتوحة من أجل الس 

 (.Kahn & O’Rourke, 2004) املمكنة
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  ”a guide-on-the-side“ دور عضو هيئة التدريس

 م القائمحملاضر يف نهج التعلاملعلم أو ادور  ى أن، هناك اتفاق واسع بني الباحثني علنهج يركز على الطالبك

ببساطة  يقومونوالذين ب لك املعرفة إىل الطالة وينقل تملعرفديه ال)االستاذ الذي حكيم على املسرح" على املشروع يتحول من "

" دليل على اجلانبإىل " يان(األح ألمر يف كثري مناتفكري يف تى الون ححبفظ املعلومات ثم إعادة إنتاجها الحًقا يف االمتحان! د

لطالب يفعلون شيًئا اا احملتوى بطرق جتعل هذ ه يعرضلكن ،راسيالد)حيث ال يزال األستاذ مسؤواًل عن تقديم حمتوى املقرر 

ستاذ بشكل أساسي يف يتمثل دور األسبقا. وميعرفونه  ها مبايربطو ويبنون األفكار ويتفاعلون معهاما باستخدامهم للمعلومات 

 .(Alison King1993) املعرفة نتاجيهم إلبعضهم البعض يف مساع تسهيل تفاعل الطالب مع احملتوى ومع

 التداخل املعريف بني التخصصات

 ما تكون ية التخصصات. غالًباعلى تعدد رتكيزع المن السمات الرئيسية األخرى لـ التعلم القائم على املشرو

 عكس هذايعية واالجتماعية. يعلوم الطبني البمع املشاريع إما عرب التخصصات داخل العلوم الفيزيائية أو جت

 لحة يعين أنهلبيئية املعاصرة املاعية أو االجتمت ااعتقاًدا بأن تعقيد املشكال التأكيد على تعددية التخصصات

 يت تتحدىملعاجلة القضايا ال ري الشاملالتفكوكيف جيب على التعليم العالي أن جيهز الطالب بالقدرة على الت

 .احلدود التخصصية

((Danford, 2006; Lehmann, 2008; de Graaf & Kolmos, 2009; Otake et al., 2009; Hanney & 

Savin-Baden, 2013). 

 التعاون والعمل اجلماعي
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 و Hanneyاعي. كما أوضح لعمل اجلماخدام است من األمور املركزية أيًضا يف التعلم القائم على املشروع

“: Savin-Badenموعة جمإىل  ور الوقت ويستندلفريق مبراعضاء ت بني أيدور نشاط الطالب حول سلسلة معقدة من التفاعال

واملهارات  اجلماعي،لية العمل عم فإن وبالتالي،ي". مل اجلماعوالع خطيطمن املهارات األساسية القابلة للتحويل مثل االتصال والت

ميكن أن يشمل التعاون أيًضا شركاء خارج  (.Danford) تعلموالصفات اليت يولدها هذا النهج، تشكل جزًءا من نتائج ال

 .وكيات املهنيةد من املهارات والسلوير املزيىل تطؤدي إيشركات خاصة والذي األكادميية من هيئات حكومية واط األوس

 املنتج النهائي

، فإن إنتاج Danfordة إىل ائي للمشروع. بالنسبنتج النهلى املري ع، يتم الرتكيز بشكل كب نهج التعلم القائم على املشروعيف

وصوفة يف املخرجات امل عتقييمه". ختتلف أنواووإنتاجه  شروعيط املمميزة هلذا النهج. "تقود ختط"منتج عالي اجلودة" هي مسة 

شكال املنتج عام على أن بعض أ كللتأكيد بشايتم  لكن، واألدبيات على نطاق واسع، وعادة ما تعتمد على االنضباط

ملشروع ائم على ، التعلم القا، على سبيل املثالFitzmauriceو Donnellyالنهائي أو املصنوعات اليدوية مرغوب فيها. يصف 

و عرض أات من أطروحة أكادميية قياسية ختتلف املنتج .داءأبأنه نشاط طويل األمد "ينتج عنه منتج أو عرض تقدميي أو 

وعادة م. هملشرف عليالب، أو األكادميي ان قبل الطمهائي ج الناختيار املنت تقدميي إىل تقرير استشاري حمرتف. كما ميكن

 اجملتمع أو قطاع يفركاء خلارجية مثل الشجلماهري اا أو دميينياألقران واملوظفني األكا ، إما بنييتم مشاركة املنتج ما

 (.Bell, 2010و Botha, 2010) قيقًيا ومناسًباملستهدف حهور ااجلم من أنه وفًقا لبيل من املهم أن يكون ، على الرغماألعمال

 القائم على المشروع والتعلم القائم على المشكلةالفرق بين التعلم 
 

 إال أن التمييز بني العلمية،بينما ميكن حتديد السمات الرئيسية لـ نهج التعلم القائم على املشروع يف املراجع 

 النهج وطرق التدريس املماثلة كمثل التعلم القائم على حل املشكالت ميثل حتدًيا نظًرا لوجود تداخل كبري من
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 & Kolmos, 1996: Mills) ومؤسسات تعليمية خمتلفة قد تستخدم املصطلحات بالتبادل واملمارسة؛حيث الفلسفة التعليمية 

Treagust; Thomas, 2000.)  يتمثل االختالف بني التعلم القائم على حل املشكالت والتعلم القائم على املشاريع يف أن

املشكالت غالًبا ما يشاركون النتائج ويضعون بشكل مشرتك أهداف التعلم  التعلم القائم إىل حل الطالب الذين يكملون

أنه  على املشاريع هو نهج يتم فيه حتديد األهداف مسبقا. كما التعلم القائم أخرى،. من ناحية عضو هيئة التدريس والنتائج مع

 ويستغرق وقتالتخصصات  على املشاريع العملية متعددمنظم متاًما بالطريقة اليت يتم بها التدريس. غالًبا ما يكون التعلم القائم 

وبشكل أقصر من ذلك.  ويستغرق وقتواحًدا  يف حني أن التعلم القائم على حل املشكالت يكون على األرجح موضوًعا أطول،

ذلك  واألهم من التعلم القائم على حل املشكالت خطوات حمددة. يتبع التعلم القائم على املشاريع خطوات عامة بينما يوفر عام

مهاًما حقيقية حتل مشكالت العامل احلقيقي بينما يستخدم التعلم القائم إىل حل  أن التعلم القائم على املشاريع غالًبا ما يتضمن

 وبناء مهارةأهمية إجراء التعلم النشط  ورمبا تكونوحاالت رمبا تكون أقل ارتباًطا باحلياة الواقعية.  املشكالت سيناريوهات

 مكانتهماواملشاريع العميق مع الطالب أمًرا جديًرا وليس االسم الفعلي للنهج. لكل من التعلم القائم على حل املشكالت  مالتعل

 .يف القرن احلادي والعشرين نه تعزيز التعلميف الفصل الدراسي وميك

 :ئم على املشكالتيوضح مقارنة خمتصرة بني التعلم القائم على حل املشاريع والتعلم القا واجلدول التالي

 والتعلم القائم على املشكالت التعلم القائم على حل املشاريع

 ذه أكثركون هت أن مفتوحة. ميكنيعمل الطالب يف مهام 

 مشكلة من
 بللطال يةقعوميتاز بالوايتم تقديم سؤال مفتوح 

 يقوم الطالب بتحليل السؤال حللولا اديقوم الطالب بتحليل املشكالت وإجي

 رةيضع الطالب فرضيات تشرح هذه الظاه لحلل وليأالطالب بتصميم وتطوير منوذج يقوم 

من  ت الواردةعليقالتاى يقوم الطالب بتحسني احلل بناًء عل

 والزمالءالتدريس  هيئة عضوواخلرباء 

انات بي حثون عنويبة بعتاحيدد الطالب املزيد من األسئلة ال

 لإلجابة على األسئلة إضافية
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 اليت يعززها نهج التعلم القائم على املشروعاملهارات 

 عرفة من خاللالطالب يف بناء امل لى مشاركةتمد ع تعالتعلم القائم على املشاريع هو نوع من أنواع التعلم اليت

عليم خالل الت يت تتطور منالب. من املهارات الة لدى الطلناعمارات تطوير املشاريع ذات فائدة للمجتمع وتسهم يف تنمية املها

 :القائم على املشاريع هي

 و العمل اجلماعي التعاون 

 االبداع 

 التفكري النقدي 

 حل املشكالت 

 اختاذ القرار 

 التواصل 

 االنتاجية 

 القيادة واملسؤولية 

 املعرفة املعلوماتية 

 البحث والسؤال 

 الثقافة االعالمية 

 املواطنة الرقمية 

 اتومتكنولوجيا االتصاالت واملعل 

 املرونة يف التكيف 

 املبادرة والتوجيه الذاتي 

 التعاون والعمل اجلماعي

 .شكلة وبناء الفهمستكشاف مالدريس ة التهيئوأعضاء التعاون يف التعليم هو جهد فكري مشرتك للطالب 

 يخلق املعنى الذي يؤدولتبادلية اة واملساواجيب أن يكون هناك تركيز على  جيد،لكي يتم التعاون بشكل 

أبًدا مسار  يفقدوا والتأكد من أنهم لن  املشروعيفامهم  مهأعضاء اجملموعة املساهمة يف ىيتساو إىل فهم أفضل. جيب أن

 .للمشروع هم الطالبسن فى وحتاألهداف املشرتكة للمشروع وأن جهودهم املشرتكة تولد معن

 كوين التفكري يف تلتدريس إىليئة او ه، حيتاج عضالب إىل كيفية العمل بشكل تعاونيعند توجيه الط

 . تصالهارات االقة ومء الث، وكيفية بناوكيفية تطوير املهارات التعاونية، اجملموعة

 :مهارة التعاون والعمل اجلماعيخصائص 
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 :منهاو عاون والعمل اجلماعي،ملهارة الت صائصهناك جمموعة من اخل

o  عل املهام، أو جوذلك عوضًا عن  وعة،فراد اجملميع أمجلى عالقدرة على تفويض املهام وتقسيمها، والقيام بتوزيعها

وليات اليت تتناسب مع عة املهام، أو املسئرد باجملموكل ف عطاءعلى عاتق أفرادًا معينني، حيث يتم به إ األعمال ملقاة

 .مهاراته، وخرباته

o إعطاء اجملتمع ككل اهليبة، والقوى املطلوبة. 

o شكل مجاعي، بقوم األفراد بالعمل ق فعندما يعوائلل احتقيق األهداف، واختصار املسافات، وتوفري الوقت وتذلي

 .على حتقيق أهدافهم يكونون أقدر

o عًان االستفادة هلم مجيمكرب قدرًا قق أي حيوسيلة لتبادل اخلربات، واملعارف بني األفراد، وبالتال. 

o ةآراءهم الفردي ىواملبنية عل ليمة، ستنازل األفراد عن جمموعة األفكار الغري صائبة أو الغري. 

o لعمل اجلماعي جيعل يق الواحد، حيث أن اة ضمن الفرجلماعح اقدرة عالية على تنمية املهارات االجتماعية، وتنمية رو

لفرد ملهارات اا عالوة على اكتساب ر معهم، هذملباشعل ااجتماعية وحبًا للناس، ويدفعه إىل التفا اإلنسان أكثر

 حوله. اجتماعية ناجتة من تفاعله مع من

o  ذلك  ه وسلم لكي يؤكد علىى اهلل علي صلل اهللالعمل الذي يباركه اهلل عز وجل، حيث جاء حديث رسوذلك

 .اهلل تعاىل مع اجلماعة املفهوم، وأن يد

 

 :ن والعمل الجماعي لدى الطلبةالتعاو مهارة لتعزيز الممارسات من أفضل
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 وضع أهداف واضحة للمجموعة 

ويضع  وعة يف مهمةدية. هذا يبقي اجملمساءلة الفرك املكذل، وأهداف اجملموعةوني الفعال إنشاء يتضمن التعلم التعا

 .لبدء يف مهمة مالوقت قبل ااوفري لت من األفضل حتديد األهداف والغاياتغرًضا ال لبس فيه. و

 اظ على اجملموعات متوسطة احلجمفاحل 

 مح حبدوث تفكرينوع الكايف وقد ال تسإىل التقل أو أ رادعادة ما تفتقر اجملموعات الصغرية املكونة من ثالثة أف

املهام.  أداء ال يشارك مجيعهم يف عضاء حبيثني األبسل عميق. اجملموعات الكبرية جًدا تنشئ نوع من الكمتشعب و

 .نفعا كثرتعترب اجملموعة ذات احلجم املتوسط من أربعة أو مخسة أ

 وضع قواعد مرنة للمجموعة 

 .اجملموعة خلة أو حتدث تقسمات داغري متساحممدة وة جاقف حتى ال تصبح اجملموعاملواجيب أن تتغري القواعد مع 

 بناء الثقة وتعزيز التواصل املفتوح 

 شاكللتعامل الفوري مع امل، فيجب ااناجًح خاصواصل بني األشأن يكون الت، وكون بناء الثقة أمر ضروري

شرح  ريق علىأعضاء الف ا أن ُيشجعجيب أيض. واخرى مةمه الشخصية اليت قد تظهر يف اجملموعة قبل االنتقال إىل

 .وجهات النظر لبعضهم البعضاملفاهيم و

 النظر يف عملية التعلم نفسها كجزء من التقييم 

النوع من  االلتزام بقواعد اجملموعة. هذاقييم الطالب على جودة املناقشة واملشاركة مع أقرانهم وقد يكون من املفيد ت

للطالب لتعلم  يوفر تقييم العملية نفسها دافًعايمات واضحة يف املراحل األوىل، وحبد ذاته وحيتاج إىل تعلالتعلم هو نهج 
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االلتزام ذات املغزى و هيئة التدريس يقدر التفاعالت اجلماعية ُيظهر للطالب أن عضو، وموعاتكيفية التصرف يف اجمل

 .باملعايري

 يجيةسرتاتاملهارة، مثل اعزز هذه استخدام اسرتاتيجيات خمتلفة ت "Jigsaw" 

 مبعد قيا تبدأ بهم. صعلى إنشاء عملية التعلم اخلا الطالب "jigsaw" تساعد اسرتاتيجية التعلم التعاوني املعروفة باسم

أعضاء  املوضوع بني جيزأة، ولكل جمموع ع عامضويعني مو، وتدريس بتقسيم الطالب إىل جمموعاتعضو هيئة ال

ية من ئجلزام نفس هل املعنيخرى وموعات األء اجملعضاعة إىل أبعد ذلك بأن ينضم أعضاء اجملمواجملموعة. يسمح 

اهيم الالزمة. يعود هلم املف ار حتى تتضحاركة األفكمشو ثلبحابالتالي تبدأ عملية التعلم بينهم يف املوضوع العام، و

ضوع قيد م صورة واضحة للموديهل ثم يكونن موع ووضة لشاركوا بعضهم أجزاء املالطالب إىل جمموعاتهم األصلي

ها يف صورتها السرتاتيجية حتى يطبقهذه ا حول صيليةلتفالقراءة اب على عضو هيئة التدريس البحث وكما جي البحث.

 .الصحيحة حسب التخصص

 إثارة املناقشات اجلماعية 

 منوذج التدريس تقديم جيب على عضو هيئة لكة منها. لذطلوبامل تعترب جودة املناقشات مؤشر على إجناز اجملموعة للمهام

أدوار الطالب  .ةليت قد حتدث للمجموعاالصعوبات  تذليللا جيب أن يعمل الطالب مًعلكيفية عمل اجملموعة الناجحة. و

لخيص االفرتاضات تفاهيم، ، توضيح املاتدء املناقشلي: بيما  اجلماعية مهمة يف تنمية اجملموعة، وتشمليف املناقشات 

 .النظر ف وجهاتحال اختال فق يفواالتوصل إىل ت، و، توفري املعلومات أو البحث عنهابةالصع
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 استخدم مشاكل العامل احلقيقي 

ن ممتًعا للغاية وحيفز ملفتوحة ميكن أن يكواألسئلة ا دم بهتخالذي يسلقائم على املشاريع ويقرتح اخلرباء أن التعلم ا

 .الطالب على التعاون مع بعضهم البعض

 ضع يف اعتبارك تنوع اجملموعة 

اخلرباء أن  قد وجدلاخلربات هي األفضل. وواألفكار  لتعلمط االيت تضم جمموعة من املواهب وأمنااجملموعة املتنوعة و

بتدوير  التدريس كن لعضو هيئةكما ميض. والبع ضها التعلم أكثر من بعجمموعات القدرات املتنوعة متيل إىل

 .ب فرصة التعلم من اآلخريناجملموعات حتى تتاح للطال

 زيادة املسؤولية عند الطالب خالل مرحلة التعلم 

السماح  ذاهيعين  قدرور الوقت. وملديهم مع  ةؤوليملسيفضل أن يسمح عضو هيئة التدريس للمجموعات بتنمية حس ا

يف  األهداف حدألتعلم هو الل مرحلة املسؤولية خايادة زت. للمجموعات بتطوير موضوعاتها أو منتجاتها مع مرور الوق

 .التعلم التعاوني

 ري الدراسات ش                                                                             تضمني أنواع خمتلفة من سيناريوهات التعلم

كن أن تشمل مي .ىاملستوتفكرًيا عالي  لصعبة ينتجاسئلة األوإىل أن التعلم التعاوني الذي يركز على احملتوى الغين 

 .تعاونيةوالكتابة ال ،ملشكالتاتابة، وحل ع الكارياملهام العمل املخربي، وفرق الدراسة، واملناقشات، ومش

 لوجيا لتعزيز التعلم التعاونيواستخدام التكن 

الفصل  خارجا أن يعمل الطالب مًع ء كنت تريد، سواونيا تعاون الطالب والتعلم التعايسهل استخدام التكنولوجي

 .الدراسي أو حتتاج إىل زيادة مشاركة الطالب ومشاركتهم
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 :من عوامل جناح العمل اجلماعيو

 لية(ب منك، حتمل املسؤوام مبا يطلاللتزاام، جيب أن تكون بني أفراد الفريق الواحد )الثقة، االنسج. 

  ذه األفكار أنميكن هلرية هم حبفكارأاالستماع إىل أفكار اآلخرين عندما يتحدث اآلخرون عن 

 .تكون بداية لتوليد أفكار أخرى

 التحاور مع اآلخرين حول أهداف الفريق. 

 هفكارمساعد األفراد مع إظهار االحرتام للطرف اآلخر ودعم أ. 

 مشاركة فريق العمل على حتقيق البيئة املناسبة للعمل. 

 مثل الربيد  فةائل التواصل املختلاستخدام وسويق فر اللكي يعمل الفريق بكفاءة جيب تنمية مهارات التواصل بني

 اإللكرتوني

 اإلبداع

أو غريها من جماالت  أو الفنون ال العلومجم، سواء يف نفيذهن تالتفكري للتوصل إىل إنتاج متنوع وجديد ميك هو القدرة على

والثغرات يف  وجوانب النقص كالتساسية للمشكثر حأصبح عملية تساعد املتعلم على أن ي وايضا هواحلياة املختلفة، 

ضيات واختبار لول وتكهن وصياغة فرالبحث عن حوالصعوبة  املعلومات واختالل االنسجام وما شاكل ذلك، وحتديد مواطن

 .لآلخرين ا املتعلم /ةديدة ينقلهجتائج نىل صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إ هذه الفرضيات واعادة

 

 :اإلبداعي وهي مستويات للتفكري
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 ضروريا  ساسية ويعدهو أكثر املستويات أو طالبة لللقائيالت كما تتمثل يف الرسوم مستوى اإلبداعية التعبريية، وذلك

 .ة أو نوعية اإلنتاج املهارة أو األصالحاجة إىل وندتقبل ملسالظهور املستويات التالية مجيعا ويتمثل يف التعبري عن 

  داء يف ضوء قواعد طه وحتسني أسلوب األتلقائي وضبر الط احلامليل لتقييد النشامستوى اإلبداع اإلنتاجي، حيث يظهر

 .معينة

 ة يف إدراك عالقات اللذان يتضمنان املرون الكتشافاع واخرتمستوى اإلبداع االخرتاعي، وأهم خصائص هذا املستوى اال

 ديدة إلدراكجبإنتاجه عن طريقة  ررب املبتكأن يعل، كاليت كانت منفصلة من قب جديدة وغري عادية بني األجزاء

 .املثريات

 ،كم ميدانا كليا حتملبادئ العامة اليت ألسس أو ااا يف مهم ويتطلب تعديال مستوى اإلبداع التجديدي أو االستحداثي

 .الفن أو العلم أو األدب يف

 ى األكثر أساسية املستو داما ينبثق عنجديدا مت رتاضاو افأاملنبثقة، ويف هذا املستوى جند مبدأ  مستوى اإلبداعية

 .روحةنوع يف األفكار املطر أصيل وتلي فكإاالبداع  واألكثر جتريدا، حيث يتطلب هذا النوع من مستويات

 :خصائص التفكري اإلبداعي

 :أهمهاري اإلبداعي ائص للتفكاخلص عة من، فال بد من توفر جمموجل أن يكون هناك تفكري إبداعيأن م

   إنتاج اجلديد من األفكار واألشياءأصيل: أي قادر على. 

 مرن: أي قادر على النظر إىل األمور من زوايا خمتلفة. 
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  مفيد ونافع: أي قابل للتطبيق واالنتقال. 

  البيئةلنواقص والتناقضات يفالى مالحظة عقادر وا هلحساس للمشكالت: أي قادر على رؤية وإجياد حلول خمتلفة . 

  ميةخلق تراكيب جديدة من عناصر قد. 

  عمليات والعالقات إدراك الوىل يفاأل يتحسس طريقه يف مجيع خطوات عمله فاإلحساس هو الوسيلة. 

 حدة متكاملة مع من عامله اخلارجي و شياء فيجعلمن أ به يفتح املفكر نفسه للعامل فيصري أكثر قربا إىل ما حييط

 .عامله الداخلي

 متكلف.يعي غري املستقبلة بأسلوب طبوع احلاضرة ماضية ملحداثه ايفتح املفكر نفسه للعامل الداخلي فتندمج بذلك أ 

 

 :لدى الطلبة التفكير اإلبداعي لتعزيز الممارسات من أفضل

الل املادة الدراسية ومن خ ً أوال مبدع يسو هيئة تدرعضفر ل توميكننا أن ننمي لدى طالبنا على التفكري اإلبداعي من خال

 بيئية الداعمة لذلك الظروف ال مجيع فرياالهتمام بتو احلديثة واحليوية، غري التقليدية ثانيا، مع

 التالي: قرتح نى طالبنا اع لدإلبداويف سبيل تطوير واقع العملية الرتبوية، اليت تسمح بنمو 

 ون أو الرتكيز على جانب د تكامل، دونلي ومككل العمل على تنمية مجيع جوانب الشخصية بكل مستوياتها بش

 .أكثر من جانب آخر
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 ط الذهن، فتصبح الكتب وسيلة لتنشي ،اضاتالفرتاضع االكتشاف، وتتطلب وتقديم مقررات دراسية تنمي اخليال و

علومات وحشو امل لمس اجلمود والتقليدتدريسية يية العملفاملتتبع للم وإثارة للبحث والتجريب، ومع األسف الشديد

 .العربيةمنهاج مدارسنا  يف

 ن فهم ونقاش، ومن ثماحلفظ دو لطالبود امكدسة بني صفحات الكتب، فيتع عدم تقديم معلومات جاهزة 

الب همة النجاح الرتبوي يتمثل يف ط كون واقعنالي ،عاإلبداوتعطل العقول عن التفكري ، فت واحلفظ!عدم الفهم  يتعود

 –ساسية صادر التعليم األمً  ! متناسيا!لزمنع اميف صراع  وكأنه هاج الدراسيفقط، ومعلم غرضه إنهاء املن

 املخترب، البيئة وغريها ،املكتبة

 إلبداع او  الدراسي من اجل تنمية التفكري طرح قضايا داعمة للمنهج 

  طرح أسئلة احتمالية 

  طالب.وحترتم عقلية ال وحة تثري التفكريتإجابة مف لطالبن امتغيري صور االمتحانات من أسئلة تقيس إىل أسئلة حتتاج 

 كلمة،  يف ذهنهم حول كل طرخيبة كل ما ى كتاب علقائمة كلمات من املنهج الدراسي، ويتم تدريب الطال عرض

 منها.

 اختاذ القرار قبل راء كثريةات وآقرتاحهو البحث عن بدائل وطرق وا ،)األفقي(اجلانيب  التفكري. 

 ر "استخدام طريقة لعب الدوRole Play " اإلبداع  تعترب من الطرق الفردية للتدريب على ً آخر"لتكن شخصا " مفهومأي

ودوافعه، وحاجاته، وميوله اإلبداعية، إذ يرى  ، يقوم الطالب من خالل هذه الطريقة مبمارسة الدور الذي يتفق “

يتعلم  وصفاته. ويف هذه الطريقةويتعرف على اجتاهاتهم حنو خصائصه  مالحظته لذاته، الطالب اآلخرين من خالل
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ً  وأساليب جديدة ملمارسة األعمال، ولتجربة أساليب سلوكية جديدة مما يوسع من آفاق شخصيته،  الطالب طرقا

ً  حلدودويسرح يف اخليال م على فهم  يتيح هذا األسلوب للطالب باإلبداع التلقائي، ويساعده .الواقع احمليط به تجاوزا

مل  –أحيانا  –أن ينطق خبرباته الالشعورية اليت  تعلم عن الذات، باإلضافة إىل متكني الطالب منذاته أو ما يسمى بال

 .لسانه تظهر ولو مرة واحدة على

 طريقة العصف الذهين” Brainstorming” جمموعة العادية من صف الذهينعجلسة المن  وهي طريقة تتكون 

ل مشكلة معينة. يت ترتبط حبكار التلقائيا األف نوينتجو مستديرة طاولةجيلسون حول  12-6عددها يرتاوح بني 

 :الشروط األربعة اآلتية وجيب أن يتوافر يف اجللسة

 أفكارهس الفرد بأن لسة، فإحسااجل دايةأو النقد أو التقويم يف ب استبعاد أي نوع من احلكم -

 .أخرىار أفك ع عن إصدارمتنالال موضعًا للنقد منذ ظهورها يكون عامال كافياً  ستكون

 .تشجيع التداعي احلر الطليق وتقبل مجيع االستجابات -

 الذهين،العصف  لساتطروحة يف جر املفكاتأكيد كم االستجابات، ال كيفها، فاملهم هنا كم األ -

 .لتهاأصاوفالكم يؤدي إىل تنوع األفكار، وبالتالي إىل جدتها 

 .ةطراف متعددأ بني ربطمشكالت املناقشة تدور حول حتسني ظاهرة معينة أو ال -

  الدرامال أو أو التمثي لفنونو اأمترير املعلومات الدراسية عن طريق احلوار أو اجلوالت. 
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  فتح احلوار مللكة قصة قصرية ومن ثم ن ويرنوميكننا أن  الب،القصة اهلادفة املعربة على نفوس الط أثراستغالل واقع

عند طالبنا من خالل  وير وتنمية اإلبداعحلديثة لتطالطرق اتعترب من  ، والنافع  التفكري عند طالبنا للتعبري واإلبداع

 .أيضااملنطقي  لتفكريملشاعر وايس واحاسحوار متعدد األبعاد واألهداف، يشمل التعبري عن األ فتح

  ًيةيقة الكتابة اإلبداعستخدام طرابنا، طال الكتشاف اإلبداع عند ومن الطرق احلديثة واملهمة جدا. 

  التاليةنقاط ال ن تطبيقاملمك من ء،األعزااالستمرار يف إخراج اإلبداع عند طالبنا جل أومن: 

 التدريب على إنتاج أفكار جديدة. 

 إثارة الدافعية للبحث واالكتشاف. 

 التنافس يف جمال إخراج التفكري اإلبداعي. 

 زيادة الثقة بالنفس. 

 احرتام اآلراء املختلفة. 

  لذلكمع توفري اجلو املناسب  الفكري،فتح النقاش. 

 تشجيع حرية الكالم. 

  تطرق االستفادة من املعلوما حول،تقديم اإلرشاد للطالب. 

  للمبدعنيفتح صفوف خاصة. 

 املبدعيف سبيل تعزيز العالقة مع اخلالق  ”اإلميانيةالرتبية ” حنو طالبتوجيه ال. 
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 ين الذهنيةلتماراو أن تهتم جمالت األطفال بالتفكري من حيث إثارة املسائل 

  أمام مجيع طالب املبدع،تشجيع وتعزيز الطالب. 

  ميةعلياملؤسسة التتقدير الفكرة اإلبداعية، واحرتامها من قبل. 

  توجيه وإرشاد املبدعني ”دورات ”برامجعمل. 

 طرق حل املشاكل طالبتعليم ال. 

  الثقافيةوختصيص أسبوع للمطالعة  املطالعة،تشجيع عادة. 

 ضوع فهم املقروءاالهتمام مبو. 

 عة والبحث والتفكريدة واملتابملشاهبا تعزيز عالقة اإلنسان بالطبيعة اجلميلة، ملا هلا عالقة. 

  إلبداعيةكار األفاإعداد البيئة املناسبة يف البيت واملدرسة للتعبري عن. 

 االهتمام من قبل املربني بالتدريب الفردي للمبدعني. 

  املشاكلتطوير طرق التفكري وحل. 

 تطوير طرق تنمية اإلبداع. 

  (ليمالس العقل السليم يف اجلسم)االهتمام مبوضوع الصحة العامة. 

  علومالالفن،  ،داعيةإلبااالهتمام بإجراء مسابقات اإلبداع احمللية يف الكتابة. 
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 :وأثرهامهارة االبداع على الطالب  فعالية

 :يلي ا ماأبرزهمن  …يتميز الشخص املبدع مبجموعة من اخلصائص والصفات

 .درجة ذكائه أعلى من املتوسط *

 .سرعة تقدمه حنو اإلجادة يف العمل *

 .إحساسه املتميز بالبيئة احمليطة به من حوله *

 .إحساسه الصادق بالرضا واالرتياح النفسي ملمارسة عمله *

 .قدرته على إعطاء عدد من احللول البديلة ملشكلة ما *

 .قدرته على إقناع اآلخرين *

 .يعمل بكل ثقة وعزم *

 .يتحدى نفسه يف حتقيق األمور الصعبة *

 .ً ليالقال يفضل أن يتابع املسائل بنفسه، وال يعتمد على اآلخرين إ *

 يعترب خربته أمسى صور احلقيقة *

 .قعةملتواولعه يف العمل أو اللعب باألشياء غري احملتملة أو غري  *

 .مانةواأل الصدقالعامل من حوله يتصف بتعبريه عن الكيفية اليت يرى بها  *
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 .رصيده من املعلومات أعلى من رصيد الشخص العادي *

 .اتهااهتمامه بتوظيف املعلومات أهم من اهتمامه باملعلومات ذ *

 .لعادينين اهتمام اكرب ماء أاهتمامه باملعاني الواسعة والعالقات القائمة بني األشي *

 .لتعبرييةية واملعرفمن إمكانياته االدراكية وارغبته الصادقة يف االستفادة  *

 :مساته الشخصية متميزة ومن أبرز هذه الصفات ما يلي *

تجابات تفضيل االس – اخلطأ الوقوع يف نعدم اخلوف م – اخنفاض مستوى القلق –ارتفاع مستوى الغموض  –التعقيد  تقبل

مواجهة األمور الصعبة  الشعور بالتحدي يف –والنظام  االجتهاد –اخليال سعة  –االنفتاح الذهين  – روح الدعابة واملرح –اجلديدة 

 .امليل إىل التعبري عن العدوان والعنف –

 النقديالتفكري 

ليل عقالنّي شكوكّي فق مجيعها يف أنه حتعريفات تتن التمديد هو التحليل املوضوعّي للحقائق لصياغة ُحكم. للموضوع الع

ًيا وتصحح نفسها بنفسها. إنه منّظمة ومتاَبعة ذاتوية موجهة و عملهدّي غري متحّيز، أو هو تقييم األدلة واحلقائق. التفكري النق

ل املشكالت، وااللتزام حلفّعال والقدرة على اواصل تلكما يتضمن ا معينة واالستخدام اليقظ هلا.يفرتض التوافق بشأن معايري 

  بالتغلب على األنانّية الفطرّية واألعراف اجملتمعّية.

 :خصائص التفكري الناقد

 :اقد، نذكر منهاالنائص متيز التفكري اك عدة خصإن هنفية ليم والرتبطبقًا لدراسات العلماء املتخصصني يف علوم التع
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 ملوضوع الذي يدور حوله اأثناء املناقشة عن  ئق املثبتةاحلقاة والتفكري الناقد يعتمد بشكل أساسي على املعلومات الواضح

 احلوار.

 ي مجيع النقاط اب جانب آخر، بل يعطانب على حستم جبيه التفكري الناقد ال يهمل أي جانب من جوانب املشكلة، وال

 اضح.وكل لبحث واالهتمام، ليستطيع فهم املشكلة بشنفس القدر من ا

 ل املمكنة.يع األسباب والبدائمجحيصل على  ة حتىزمالتفكري الناقد يستمر يف عملية البحث عن املعلومات الال 

 حتماالتواالليه مجيع احللول أن يبين ع ستطيعي يالتفكري الناقد يعترب املعلومات الصحيحة هي األساس الذ. 

 قبلها العقل.يو آراء ال همي أويء كري الناقد بأنه تفكري منطقي فال يعتمد على شيتصف التف 

 ل يتبع خطوات ى بطريقة عشوائية، بمرحلة أخر ة إىلرحليقفز من م التفكري الناقد يسري بشكل منهجي مبعنى أنه ال

 منظمة ومدروسة ليصل إىل هدفه.

 .الشك يف املعلومات الغري موثوق فيها 

 د.ى حممل اجليء علل شألمور بشكل زائد عن حده، مبعنى أنه يأخذ كجتنب تبسيط ا 

 لى الواقع امللموس.عمنيات بل لى األعمد جتنب التفكري القائم على الطموحات واآلمال، فهو ال يعت 

 .احرتام معتقدات اآلخرين والتعامل املهذب معها 

 .احلذر من اجملادالت الغري مفيدة والغري هادفة 

  الفعل املختلفة من اآلخرين ودراستها وحتليلها.توقع ردود 
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 :التفكري النقدي اهمية وفوائد

 زيادة املعرفة األكادميية 

 تشجيع حب االستطالع الفكري 

 ة وتقييمهاادمييألكتعزيز القدرة على حتليل املواضيع املهمة يف الدوائر ا 

 تعميق فهم التنوع االجتماعي ووجهات النظر العاملية 

  العلمي والكتابة ومهارات التواصل الشفهيحتسني البحث 

 تعضيد التعليم املستقل واملشاركة اجلماعية القوية 

 

 :لدى الطلبة التفكير الناقد لتعزيز الممارسات من أفضل

ارات التفكري الناقد تساعد على تنمية مه اقد واليت النلتفكرياجمموعة من اسرتاتيجيات  قرتاحاب باحثنيقام العديد من ال

 :هذه االسرتاتيجيات ومن أهم  يرشد حركتهعمل ودلياًليب السالألوليست االسرتاتيجية يف معناها العام إال إطارًا موجهًا 

 : (Beyer) دلناقأوال: االسرتاتيجية االستنتاجية لتطوير مهارة التفكري ا

اء هذه املهارة الرئيسة لطلبة أن حيددوا أجزلح اجملال ل فسن خالميكن أن نقدم هذه االسرتاتيجية بطريقة استنتاجيه وذلك م

من الضروري عند طرح أي وة ومراجعة أجزائها، سرتاتيجيذه االهبيق عند استعماهلا وعند مناقشة هذه األجزاء يقوم الطلبة بتط

 :هيئيسة، اتيجية خبمس مراحل رذه االسرتمتر هوها، وى املهارة أمر الزم للمضي يف استخداممهارة فان فهم حمت
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o  للمهارة أمام الطلبة عضو هيئة التدريستقديم 

o قيام الطلبة بتطبيق هذه املهارة 

o يجيةسرتاتاال متابعة وختمني ما يدور يف أذهان الطلبة وهو يطبقون هذه. 

o  خرىاملهارة الستخدامها مرة أتطبيق استنتاجات الطالب هلذه 

o ةمراجعة ما يدور يف أذهان الطالب وهم يطبقون هذه املهار. 

خالل تقديم املهارة وتطبيقها  م مسؤولية التعلم منتلقي عليهالة وة فعوتسمح هذه االسرتاتيجية باملشاركة يف عملية التعلم بصور

 .اإلتقانلوا مرحلة عدة مرات إىل أن يص من قبلهم كرارهاتثم  من قبل الطلبة وإدراكهم ما يدور يف أذهانهم عند التطبيق

 :لتقدير صحة املعلومات Smith ثانيا: اسرتاتيجية

يرى "مسيث" أن هذا العصر قد كثرت فيه املؤلفات وزادت وسائل اإلعالم وتطورت سبل االتصال وكثر فيه متعاطو السياسة 

إلخبار الصادقة والكاذبة، وإمام هذا الزخم اهلائل من املعلومات فان احلاجة وازدادت اإلشاعات والدعايات واملصادر املروجة ل

أصبحت ملحة للحكم على مصداقية هذه املصادر كالصحف واجملالت واألخبار، وهذا ال يتم إال من خالل التفكري الناقد 

وهذه االسرتاتيجية تساعد  دلة والرباهني.الذي مييز بني الذين يعتمدون على اخلطب وإثارة املشاعر وبني الذين يعتمدون على األ

الطالب يف الرجوع إىل املصادر املعتمدة أو املوثوقة اليت من املمكن أن يقبلها دلياًل أو حمكًا عند مساعه خلرب أو حاجته ملعرفة 

بدوره يؤدي إىل تنمية صدق معلومة وذلك الن هذه االسرتاتيجية تركز على صحة األخبار وصدقها ومصداقية املعلومات، وهذا 

التفكري الناقد فعلى سبيل املثال: يعد القاموس مصدرًا موثوقًا ملعاني الكلمات، إال أن هذه االسرتاتيجية مل تقدم خطوات 

 حمددة وواضحة من اجل تعلم املهارة
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 :للتفكري الناقد Munro & Slater ثالثا: اسرتاتيجية

ى معلومات حقيقية حمدودة، عملون كتبًا تركز علليمية يستالتع عمليةناء قيامهم بالأن غالبية املعلمني أث الباحثانيرى هذان 

حمتوى أساسه التذكر  ختباراتهم مبنية علىغالبية ا ف وانالص وأنهم يقدمون لتالميذهم معلومات واسعة وغري حمدودة داخل

 .هو التمييز بني احلقيقة والرأي  هلذه االسرتاتيجيةقًاناقد وفري اللتفكواسرتجاع املعلومات، وان من أهم اخلطوات لتعليم مهارة ا

  حل املشكالت

املهارات اليت اكتسبها يف و تعلمها،ليت سبق له املعارف اوومات ملعلايقصد به جمموعة العمليات اليت يقوم بها الفرد مستخدمًا 

 .هلل إىل حل الوصوو يه،علوغري مألوف له يف السيطرة  جديد،التغلب على موقف بشكل 

صول إىل حالة اتزان يه أذهانهم بهدف الوفْعِملون ُيقيقي حوقف مإن أسلوب حل املشكلة هو أسلوب يضع املتعلم أو الطفل يف 

صوله إىل حل أو إجابة أو تم هذه احلالة عند وقيقها وتحتإىل  لطفلوتعترب حالة االتزان املعريف حالة دافعية يسعى ا معريف،

 اكتشاف

 يعرف أسلوب حل املشكالت عدة تعريفات منهاو

  وبني ول بينة صعوبة ما حت علىلتغلب ور إجيابي لبد يستدرعضو هيئة الانه أحد األساليب التدريسية اليت يقوم فيه

 ناصرثة عاملوقف مشكلة البد من توافر ثال ولكي يكونهدفه  حتقيق

  إليههدف يسعى. 

  اهلدفصعوبة حتول دون حتقيق. 

  طالباله الصعوبة عن طريق نشاط معية يقوم ب علىرغبة يف التغلب. 
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 املوقف املشكل يفتساعد على تطبيقها  مها بطريقةق تعلسب أنه حل املشكالت هو سلوك ينظم املفاهيم والقواعد اليت 

من مستوى  ىشكلة، وهو مستوى أعللوك حل املسا هو ديدالذي يواجه الطالب. وبذلك يكون الطالب قد تعلم شيئا ج

 .تعلم املبادئ والقواعد واحلقائق

 ليت حتول دون توصله تغلب على الصعوبات اقف مشكل لله ملوجهتأنه النشاط واإلجراءات اليت يقوم بها املتعلم عند موا

هو يربط بني فموعة من اإلجراءات ه بنشاط وجمقيام البإىل احلل. ومعنى ذلك أن سلوك حل املشكلة يتطلب من الط

ات، ويفهم احلقائق الية، فيجمع املعلومحمن مشكلة  واجهها يماليت سبق تعلمها يف مواقف متنوعة وسابقة وبني  خرباته

 .والقواعد، وصوال إىل التعميمات املختلفة

  يليويالحظ من مجلة التعاريف ما: 

  طوات التفكري تقوميها وهي نفسها خملعلومات ومجع ايب واملالحظة الواعية والتجر علىتعتمد عملية حل املشكالت

 .العلمي

  ن االستقراء من حل املشكالت مزيج لكل مبعين أا إىل جلزءاجلزء ومن ا إىليتم يف حل املشكالت االنتقال من الكل

 .واالستنباط

 احلل القوانني للوصول إىلوم القواعد علملتد احل املشكالت طريقة تدريس وتفكري معًا حيث يستخدم الفر 

  ع احللول ية االستقصاء يف مجيملتعلم عملاارس يث ميحاحلل. تتضافر عملييت االستقصاء واالكتشاف وصواًل إىل

 .املمكنة ويكتشف العالقات بني عناصر احلل

 تضمن تبصار الذي ينصر االسوفر فيها عما يتكجه تعتمد على هدف حبيث على أساسه ختطط أنشطة التعليم وتو

 إعادة تنظيم اخلربات السابقة



 
 

 
 

 

 

 

27 

 
 

 

 

 ن مع البيئةيف والتوازالتك دوثحل املشكالت يعين إزالة عدم االستقرار لدي املتعلم وح. 

روض أمامه ميكن أن م ملوقف جديد معاتوعدم إدراك  ابقة،سمات ومعنى ذلك أن سلوك حل املشكالت يقع بني إدراك تام ملعلو

بقه يف املوقف املشكلة ، ليختار منها ما يطه السابقةلوماته ومعمن معلومات ومهارات، وأن ينظم خرباتيستخدم فيه ما لديه 

 .اجلديد الذي يواجهه

، أو ملشكالت سونه من مواد خمتلفةط مبا يدرترتب كالتوتدريب الطالب على أسلوب حل املشكالت يتطلب تعريفهم ملش

شخص ما يف وقت ما قد ال راد، فما هو مشكلة لبني األف شاكللف املداخل بيئاتهم. ختتتتصل باحلياة املدرسية وغري املدرسية 

مشكلة أيسعى  وله ما يطرح عليه منفسه يف قبنلفرد لى ايكون كذلك للشخص نفسه يف وقت آخر، كما أن األمر يتوقف ع

بق له أن مر بهذا املوقف، سة بالنسبة لطالب شكل يعترب مقد ال لبعضحللها أم ال. يضاف إىل ذلك أن ما يعترب مشكلة بالنسبة ل

ىل استحضار خرباته الب آخر فهو حيتاج االنسبة لطبشكلة موقف حيث انه يصل اىل هدفه دومنا مشقة، يف حني يعترب هذا امل

عروض أمامه، ثم لنص األدبي املاألدبي املرتبطة با اعد النقد، وقودبياألدبية السابقة، والقيام بالتفكري يف مهارات التذوق األ

 .ل املنشودال إىل احل، وصوديداالنتقاء من هذه وتلك، ما ميكن تطبيقه يف هذا املوقف اجل

 :طالب منهارض على اليت تعة الوهناك عدد من اخلصائص تستخدم عند احلكم على جودة املشكل

 ريعاسفكريا ال حال تطلب تهاراته، ويمتحدى ف يأن املشكلة اجليدة هي اليت تضع الطالب املتعلم يف موق. 

 سبة لهبالن وفةأن يكون مستوى صعوبتها مناسبا للطالب، وذات الفاظ مأل 

 منها جيب أن تناسب ن العمليات اليت تتضلوب، كما ااملط من أنها تتضمن معلومات أو بيانات زائدة عن احلاجة أو أقل

 املستوى املعريف للطالب. 



 
 

 
 

 

 

 

28 

 
 

 

 

 بان تكون لغزا، ه او حتبطه نفسيفقة د الطالب الثأن تثري املشكلة دافعية الطالب، وأال تفق 

 فها الطالب املتعلممن أشياء حقيقية يأله، وأن تتضهاراتوم أن تكون ذات معنى للطالب حبيث تنمي مفاهيمه ومعلوماته. 

 من  و طبيعة مركبةأو املهارات ألنه ذ املعلومات يم أوفاهإن تعليم حل املشكالت ليس باألمر مثل تعليمهم بعض امل

ال أثر التعليم، ض، واللغة، وانتقووتكوين الفر دريب،التوعوامل متشابكة ومتداخلة، منها الدافعية، واالجتاهات، 

 ربجمةىل خطوات متند إتس وعدم وجود حمتوى حمدد للتدريس يف ضوئه، أو طريقة عامة

 أهمية حل املشكالت

 جمال حل املشكالت أن يفت الدراسات احلديثة وم، وأشارة اليلطلبايعترب حل املشكالت إحدى املهارات الرئيسة اليت حيتاجها 

. وكثريا ما لم احلديثةظريات التعليم والتعن ليه أيضاكزت عرما  هذه املهارة أصبحت متطلبا هاما من متطلبات احلياة، وهذا

من خالل النظرة إىل أن الطلبة  ير املناهجلتعلم وتطولتعليم واطرق اح ليتعرض النظام التعليمي إىل النقد واملطالبة بعمليات إصال

ل املشكالت وتطبيقاتها حاهج الدراسية مهارة تضمن املنأن ت هميةأحيفظون احلقائق املعرفية وتطبيقاتها غيبا، واحلاجة إىل 

كعنصر  ل املشكالتلتعليم لدمج مهارة حايف جمال  قوية اهاتواليوم هنالك اجت العليا.باعتبارها إحدى مهارات التفكري 

حيث اعتمدت مهارة حل  1993تقدم العلم عام مريكية لية األجلمعرئيسي يف مكونات املناهج الدراسية وهذا ما أشارت إليه ا

 .املشكالت كأحد املعايري اهلامة لتطوير مناهج الرياضيات

بالرغم من أن الطلبة من خمتلف األعمار يفتقرون ملهارة حل املشكالت فان متطلبات سوق العمل تتطلب أن ميتلك الفرد مهارات 

عليا يف التفكري الن التغري االقتصادي والعلمي املتسارع ميثل حتديات كثرية، لذلك على الطلبة مواجهة تلك التحديات وإدراك 

، فيصبح من الضروري أن املعرفة العلمية تتزايد باستمرارى حل املشكالت واختاذ القرار. ومبا أن أهميتها من خالل التدريب عل
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. فتطوير مهارات ر لديهم مهارات التفكري األساسيةيطور الطلبة مهارات التفكري العليا لديهم، رغم أن املناهج الدراسية تطو

 .لطالب على اكتساب املعرفة العلمية املتشعبةالتفكري العليا ومن ضمنها مهارة حل املشكالت ُيساعد ا

 :املشكلةاسرتاتيجية حل 

 :املشكلةاواًل ـ تعريف 

نية للتوصل حلل هلا يف قبل وليس لديه إمكا رض هلا من يتعملرية اليومية مواقفًا معضلة أو أسئلة حم حياتهيصادف الفرد يف 

ف أو األسئلة لفظ "املشكلة " لى أي من تلك املواقعإنه يطلق كرة فيًا لفسببت له حرية أو اندهاشًا أو حتد فإذا ما واللحظة.التو 

حباجة  ويشعروناد أو جمموعة من األفر اجه الفردهش يوو مدأوبعبارة أخرى فإن املشكلة هي " موقف مربك أو سؤال حمري 

مما ال ميكنهم  عرفية.املة خمزنة يف بنيتهم ربات حاليخت أو انام إمكهذا املوقف أو ذاك السؤال للحل يف حني ال يوجد لديه

ن الوصول للحل بسهولة ت حالية ال متكنهم مأو مهارا لوماتمن مع ما لديهمأن  مبعنى“روتينية. للوصول للحل بصورة فورية أو 

 .احللذا هد جياهد للعثور على ي أن الفرأ. حللىل ااعريف أو مهاري ـ للوصول وبسرعة بل إن عليهم بذل جهد ـ م

ملعلومات املزود اوتكون  قبل،واجهه من تمهمة مل  إجنازًا بكذلك يشري مصطلح مشكلة إىل " موقف يكون فيه الفرد مطالب

 .بها هذا الفرد غري حمددة متامًا لطريقة احلل

 :املشكالتتعريف اسرتاتيجية حل  ثانيًا:

طوات مرتبة يف أن يقوم خب هلا وعليه جياد حلولإإىل  يسعىف( الطالب مشكلة )مسألة أو سؤال فيههي نشاط تعليمي يواجه 

 .اهلو مبدأ يعترب حاًل  تعميم أها إىلل من، ويصطريقة العلمية يف البحث والتفكريمتاثل خطوات ال نسق
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 اختاذ القرار

يال لصنع القرار. ومرحلة ئيسة، وليست معنى بدظائفه الروإحدى ورار تعترب عملية اختاذ القرار اجلزء العام من مراحل صنع الق

، والطريقة اليت ميكن وأفكار حول املشكلة ن معلوماتمقرار ي الاختاذ القرار يعرب عنها بأنها خالصة ما يتوصل إليه صانع

فاعالت متعددة تبدأ من ة ت مراحلها املختلفيفيث تتضمن حيكية ينامدبها حلها ومعاجلتها. أما عملية صنع القرارات فهي عملية 

بدائل من جمموعة ر حذر ودقيق ألحد الناك اختياكون هلة يمرحلة التصميم، وتنتهي مبرحلة اختاذ القرار. ويف كل مرح

 .البدائل املقرتحة

ف يف متاحة حتقق اهلد كن معه اختيار بدائلبادأة مير وامللتصواوعليه نرى بأن القرار عملية ذهنية تتطلب قدرا كبريا من 

قيق أهداف معينة. يف حني ئل واالحتماالت التحمن البدا  عددر بنيأقصر وقت وبأقل تكلفة ممكنة. واختاذ القرار عملية اختيا

قييمها الختيار البديل األكثر لول املمكنة هلا وتائل أو احلالبد ديدأن صنع القرار عملية يتم فيها حتليل املشكلة القائمة وحت

 سني إنتاج املؤسسةاعد يف حتذي يسثل الالعمل ثم اختيار احلل أو البديل األممالئمة لظروف بيئة 

 عوامل جناح عملية اختاذ القرار

 :التالية وا األموريراع ه أنويذكر أنه لنجاح عملية اختاذ وصنع القرار جيب على متخذي

o حتديد اهلدف املطلوب للوصول إليه بدقة. 

o  رات اختاذ القراروسني املعنيني عن مربوجزا للمرؤرحا ميم شجلميع املوظفني. وتقدشرح أبعاد القرار وأسباب اختاذه. 

o التوقيت املناسب الختاذ القرار. 

o وضوح حمتوى القرار للمنفذين بعيدا عن التعقيد. 

o ختلفةات املغريالتحلي بالشجاعة وعدم اخلوف من اختاذ القرار حبجة الت. 
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o مال من املخاطرةاختيار البديل الذي يقدم اقل نسبة احت. 

o اختاذ القرار مبا يتناسب مع املوارد املتاح تدبريها. 

o متهيد الطريق للقرار املتخذ وعدم االكتفاء بإصداره. 

o  طالبي واملراقب املدرسة واملرشد ال ة من وكالءملدرس ايفحتديد الصالحيات والواجبات واالختصاصات لكل املعلمني

ساعد نع االزدواجية كما يساعد على مصه يخيما عد مسؤولية كل شخص وأمني املكتبة وحمضر املخترب، وحتدي

 .على تقسيم العمل كمبدأ هام من مبادئ اإلدارة

o قيقهحتوب متابعة نتائج القرارات حتى ال تنحرف النتائج عن املطل. 

o مني من حيث التنفيذلرة العاملني من املعالية ومقدرد املواتطبيق القرارات اهلامة والكبرية على مراحل تتفق مع امل. 

o قرار غري مدروس وأن جيزة فهذا يدل أن الوبعد فرتة  لقرارل ابقاء القرار لفرتة زمنية معقولة، ألنه إذا انتهى مفعو

 .املعلومات اليت بين عليها غري واقعية وغري دقيقة

o التحليل املنطقي للمشكلة بعيدا عن املؤثرات العاطفية. 

o ات العاملنيكها القرار على نفسيليت قد يرتكية اسلوة التعليمية باألبعاد الإدراك صانعي القرار يف املؤسس. 

o ملتوقعةاوائد العاختاذ القرار الذي يقدم أقل نسبة من التكاليف قياسا ب. 

 خصائص القرار اجليد

 :ميكن حتديد خصائص القرار اجليد فيما يلي

 .توفر معلومات مؤكدة .1

 فيها.املرغوب  ردة الفعلوضوح حجم  .2

 .عدم التحيز لوجهات نظر أشخاص أو جهات دون األخرى .3

 .أن يكون واقعيا .4

 .أن يأخذ باالعتبار الظروف البيئية الداخلية واخلارجية .5

 اختاذ القرار وخطوات وظائف
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ق األهداف املرسومة، يف حتقي ألنها تساهم ذ القرار،اختا ظائفوإن كل جزء من أجزاء عملية اختاذ القرار يعترب وظيفة من 

 :وميكن بيان وظائف اختاذ القرار يف النقاط التالية

 وضع األهداف اإلدارية Setting Managerial Objectives  

ن األهداف املوضوعة مإنه كلما حتقق هدف  جددة، حيثفة متلوظيحيث تبدأ عملية اختاذ القرار بوضع األهداف وتعترب هذه ا

 .يقهاضع أهداف جديدة لتحقإنه يتم وفهداف األ حتقيق مجيعيم االنتقال إىل اهلدف الذي يليه، وإذا انتهى 

  البحث عن البدائل Searching for Alternatives  

ئمة، ومن ثم يتم صياغة وفري املعلومات املالتة من أجل لمؤسسلجية تتضمن هذه الوظيفة مسح العوامل البيئية الداخلية واخلار

 .هدافق األمناسبة لتحقيهذه املعلومات على شكل بدائل يكون كل منها 

  مقارنة وتقييم البدائل  Comparing and Evaluating Alternatives 

هداف بالشكل النموذجي، حتقيق اهلدف أو األ يساعد يف الذي فضليتم يف هذه الوظيفة تقييم البدائل للتوصل إىل البديل األ

 .مت اعتماده قيقها إذاحت قعملتوكما يتم مقارنة هذا البديل والتأكد من آثاره والنتائج ا

  )إقرار اخليار )عمل The Act of Choice  

قرار بأن هذا اخليار هو توصل من قبل متخذ ال، فيتم الحيتهن صالمالوصول إىل اختاذ قرار بشأن البديل املناسب بعد التأكد 

 .البديل املناسب

 تنفيذ القرار  Implementing the Decision 

خيار شفوي حتت  هذا يتحول اخليار منلتنفيذ وباملية عالل خبيق البديل الذي مت اختياره، من ويكون ذلك عندما يتم تط

 .الدراسة إىل خيار مطبق وينتظر نتائجه
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  املتابعة والرقابة  Follow – up and Control 

تم التأكد من سالمة كما ييت وضعت مسبقا، ألهداف المع ا نسجمتويف هذه الوظيفة يتم التأكد من أن نتائج القرار املطبق 

 وفعالية القرار املتخذ وقدرت على حتقيق أهداف املؤسسة

 

 االتصال 

شخصية ث تنمي دانية للمتعلمني حبيمهارية ووجفية وعرم: ي حيث يهدف إىل نقل خربات متنوعةهو أساس كل موقف تعليم 

خر تعددت وسائل االتصال ومن جانب آ .ة، الفنيةماعيتجاالالدينية،  : العقلية، اجلسمية، النفسية،املتعلم جبوانبها املختلفة

من مكان آلخر يف أقل وقت  سانية، وسهولة نقلهاعرفة اإلنة املزياداملختلفة مما أدى إىل طفرة هائلة يف تناول املعلومات، و

لصناعية، وبات األقمار ارتنت، وعصر وتر واإلنلكمبياعصر ممكن، فأصبح العصر الذي نعيشه هو عصر ثورة االتصاالت، و

 العامل كله قرية صغرية.

 

 أهمية مهارات االتصال

عض، كما يساعد على ألشخاص مع بعضهم البالى تفاهم عمل عيّنه إُيعّد االتصال بني البشر من أهّم ضروريات احلياة؛ حيث  

 تصال لإلنسانرات االتخدام مهاية اسأهم تناقل اخلربات ووجهات النظر فيما بينهم، وفيما يلي نذكر

o ُتعّد إحدى الوسائل للتخاطب بني األشخاص املختلفني 

o  لبحث.ت اتعترب مهارات االتصال أساس العملية التعليمية وعمليا  



 
 

 
 

 

 

 

34 

 
 

 

 

o أو جلامعاتيف ا شاطات، سواء كان ذلكدارية والنل اإلعماُتعد إحدى األدوات اليت تساعد على التنسيق ما بني األ ،

 املصانع، أو املؤسسات. 

o موية.شاطات التن النيفني د هذه املهارات على زيادة فعالية األشخاص املشاركتساع 

o  ألشخاص العاملني. اة روح االلتزام لدى لعمل وزياداص يف خالتلعب مهارات االتصال دورًا مهمًا يف التحفيز على اإل 

o ت.علوما سريان امليفتعلق ا يتساعد هذه املهارات على تنظيم الوقت ورفع الكفاءة فيم 

o  ال.تساعد على إدارة األعمال التنموية وتطويرها بشكل فّع 

o  هين للمعلومات.لتخطيط الذاعلى  اعدُتعد إحدى الوسائل اليت تساعد على حتقيق األهداف. تس 

o  والتحّكم يف  تزيد من ُفرص النجاحولناس، كما ابني  راءتساعد على تبادل املعلومات، واآلراء، واألفكار، واآل

 يطة باإلنسان.الظروف احمل

o   إلجيابيني.خاص األشاتساعد على تعّلم مهارات وفنون االتصال، وخصوصًا لدى 

o   .تساعد على إجناح العالقات الزوجية 

o  ال.و بني العّمأائهم رؤسوتساعد على إجناح عالقات العمل، وخصوصًا بني العاملني 

o   لِفهم.اظر أو سوء ت النجهاوتساعد على منع ظهور اخلالفات اليت تظهر بسبب اختالف 

o  وجسديًا. كريًافني تساعد على السيطرة بشكل غري تام على األشخاص املستمع 

o  تساعد على إقناع اآلخرين بوجهات النظر. 

 

 أهداف عملية االتصال
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:تنقسم عملية االتصال إىل عدة أهداف، هي كما يلي   

o :جتاهات، أو جديدة أو تثبيت اال اجتاهات البالطب كساوهي األهداف اليت يتم من خالهلا إ األهداف التوجيهية

 التعديل على االجتاهات السابقة. 

o :من الطالبدى لاهيم ومهارات جديدة ديدة أو مفجربات خاب تتحقق األهداف التعليمية عند اكتس األهداف التعليمية ،

 أجل ممارستها يف مهن معينة. 

o :يادة املعارف لديهم، زني، مُلساعدتهم على امُلستقبل شخاصاأل وهي األهداف اليت تساعد على توعية األهداف التثقيفية

 وعلى توسيع األفق لديهم، كما حيدث يف وسائل اإلعالم.

o :ستقِبل.امُل الطالبإىل نفس  البهجةور والسر خالمن املمكن أن يتسبب االتصال يف إد األهداف الرتفيهية 

o لى حتقيق عآلخرين، مما يساعده الحتكاك باايادة زصة فر للطالب: وهي األهداف اليت ُتتيح األهداف االجتماعية

 .راداألهداف االجتماعية وُيقوي الصلة االجتماعية بني األف

o امعات  يف اجلما بني العاملني لعم التفاعوتد لعمل،اري س: وهي األهداف اليت تساعد على حتسني األهداف اإلدارية

 .، وتوزع املسؤوليات فيما بينهمواملؤسسات

 املهارات الالزمة إلمتام عملية االتصال

 ومن أهّمها: التصال بشكٍل فعاٍل،اام عملية إلمت تقبلهناك بعض املهارات اليت جيب أن تتوافر يف املرسل واملس 
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o يصاهلا،إل الكلمات إىل حتتاج لاالتصا مليةع خالل إرساهلا يتّم اليت فاملعلومات: الكالم على والقدرة التحدث مهارة 

ب للتحدث أو خيتار الوقت املناس ملستقبل أناعلى  ما جيبن املرسل قادرًا على التكلم بوضوح، كيكو أن جيب ولذلك

 الصمت. 

o ملعلومات ويرسلها لك بأن يكتب املرسل اوذلكتابة، ريق ان طاملهارات الكتابية: حيث ميكن أن تتّم عملية االتصال ع

 ملعلومات من املرسل.ستقبال ااحتى يستطيع  ى القراءة،ًا علادرإىل املستقبل. مهارة القراءة: جيب أن يكون املستقبل ق

o  االستماع عند  ب أن تتوافر مهاراتجيل، وحينها التصاات مهارة االستماع: ُيستخدم األسلوب الشفهّي يف بعض حاال

 .ستقبلامل

 

 المعرفة المعلوماتية

وقعها وتقييمها بصورة نقدية معلومات وحتديد ملوالبحث عن ا زمة،الال املعلومات علىالتعرف  ىملعرفة املعلوماتية هي القدرة علا

األدلة، وقاعدة للتعلم  ىعلاملمارسة القائمة  و أحد أسس، وههنينيوامللطب واستخدامها بكفاءة، وتعترب مهارة أساسيه لطالب ا

 اة.احلي املعلومات مدى و يف جمتمع املعرفة األكادمييةوالنجاحات 

 املعلوماتية املعرفة خصائص

 ي: ة، وهاتياملعلوم املعرفة توجد جمموعة من اخلصائص اليت تتميز بها 

 سهولة الوصول إىل املعلومات خالل فرتة زمنية قصرية.  -

 القدرة على نقل املعلومة، ونشرها يف أكثر من مكان.  -

 إمكانية دمج املعلومات معًا، من أجل الوصول إىل فكرة جديدة، ومفيدة. -
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 تتميز املعلوماتية بأنها متوافرة بشكل دائم.  -

 ها.ند استهالكعنتهي  تالختتلف املصادر املعلوماتية، عن املصادر األخرى، فهي   -

 تنتاج املستمر للمعلوماتتوفر القدرة على االس  -

 أثر الوعي املعلوماتي على التعليم

جيب أن  الذلك. كمفقا ب أن تتطور وتتكيف ولتعليم جيسات امماروإن تطور املعلومات اهلائل عرب املسافات يعين أن أساليب 

ى احلياة دبالتعلم مً زاما احل. وهذا يتطلب الت كل املرمية يفتعلييصبح الوعي املعلوماتي هو احملور الرئيس يف املؤسسات ال

 .و التفوق عليهاتغيريات أبة الواكملوالقدرة على التماس وتعيني االبتكارات اليت سوف ُتحتاج 

علومات بشكل متزايد، مع املتمركز على املالل اجملتلب، خلطامن قدرة ا إن أساليب وممارسات التعليم جيب أن تسهل وتعزز

ات، للتأكد من عالقتها، ة على تقييم املعلومهو القدر خريهاوتس لتسخري قوة املعلومات. واملفتاح الستغالل قوة املعلومات

ياة. ويشمل التقييم عدة للتعلم مدى احلثابتة أساسية و ياتيةرة حوموثوقيتها، وحداثتها. إن عملية تقييم املعلومات هي مها

ل حتديا صعبا . ما ميثوصنع القرار ملداوالت،افية، ملعرمكونات للعملية تتضمن األهداف، احلكم الشخصي، التنمية ا

 .ومعقدا، ويشدد على أهمية التمكن من التفكري الناقد

ما جيب أن يتم تدريب الطالب للتمييز بني احلقائق التعليم تأكيد األهمية الكبرية جلودة املعلومات. ك أخصائيوجيب على 

واآلراء. وجيب تشجيعهم على استعمال كلمات غري مباشرة مثل "أعتقد" و"أشعر" ملساعدتهم يف التمييز بني املعلومة األكيدة 

رى وهي تدريب والرأي. وال بد من كسر مهارات املعلومات الصعبة أو املركبة بشكل معقد إىل أجزاء أصغر. ومثة طريقة أخ

الطالب ليختربوا أسباب السلوكيات، والتصرفات،  على أعضاء هيئة التدريس تشجيع الطالب ضمن حاالت متشابهة. جيب
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أن األشخاص يتمكنون من التقييم بفعالية أكرب إذا كانت األسباب معروفة ومتاحة. ومن  بعض الدراساتواألحداث. لقد بينت 

 شأن هذه املبادرات مساعدة الرتبويني خلدمة الناس ليكونوا واعني معلوماتيا. 

 :تقبليألن مهارات الوعي املعلوماتي مهمة وحيوية للنجاح املسو 

 .شاملةية الملسياق الع فإن مهارات الوعي املعلوماتي جيب أن ُتدرس يف -

 لبيئة التعليمية.ااخل وخارج ديعزز ونهج دمج مع املتتدريس مهارات الوعي املعلوماتي جيب أن أن و -

 

  والسؤال البحث

ي تتّم دراسته، ومن ثّم جتميعها لعالقة باملوضوع الذااسبة ذات املن وماتتعّبر مهارات البحث عن القدرة على التقّصي إلجياد املعل

رات اليت ميكن تلخيصها ضّم جمموعة من املهاها، حيث تتعزيزسة ووحتليلها وتقييمها، للخروج بنتائج تضمن تطوير هذه الدرا

 فيما يلي: 

 ة التقارير.مهارات كتاب -

 مهارات مجع البيانات. -

 مهارات حتليل البيانات من مصادر خمتلفة.  -

 قد.لناالعثور على املعلومات عرب اإلنرتنت. مهارات التفكري ا -

 مهارات التخطيط والتنظيم. -

 مهارات إجراء املقابالت. مهارات التحليل النقدي.  -
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 أهمّية مهارات البحث

ت املميزة اليت يبحث عنها ها تعّد من املهاراط، حيث أّني فقكادميى اجلانب التعليمي واألعل ال تقتصر أهّمية مهارات البحث 

  ات فهي تساعدها على:ت واملؤسسلشركالى اأرباب العمل يف موظفيهم، نظًرا ملا هلا من أثر إجيابي ع

 .كتابة تقاريرها الدورية 

  .تطوير منتجات جديدة 

 ئها.مراقبة أداء منافسيها، ومقارنته بأدا 

 حتسني أداء موظفيها مواكبة التغريات التكنولوجية 

 

 البحث؟ما هي فوائد 

 :ئدجمموعة كبرية من الفوائد ومن أبرز هذه الفوايوجد للبحث 

  من خالل ودراسته لقضيته،  اللقيقها من خىل حتإسعى يقوم الباحث بتحقيق األهداف اليت كان يمن خالل البحث

 .يحة وناجحةات صحفرضي الفرضيات اليت قام بوضعها كانتيقوم بإثبات بأن البحث 

  يزية وذلك لكي يقدم مراجع باللغة اإلجنلىل مصادر وعود إياحث املهارات اللغوية للباحث، وذلك ألن الب البحث منيطور

 لبحثه.معلومات جديدة ومهمة 

 اجع عن معلومات بري من املصادر واملرعدد ك من ثالبح ناءأث الباحث يتعلمقدرة الباحث على االستقصاء، حيث  تزداد

 ببحثه.متعلقة 
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 باحث، وذلك من خالل رف واملفاهيم لدى اليادة املعايف ز فيدالباحث على العامل اجملتمعي والثقايف، كما أنه ي تعرف

 .كمية املعلومات الكبرية اليت يقدمها للباحث

 ة من طالع على جمموعة كبريلباحث باالقوم اث يييقوم به، ح البحث الذيالباحث على صياغة عبارات  تساعد

ه أن يقوم نيقة واليت جيب عليلعبارات األاث عن باحاألحباث والدراسات، واليت تساهم يف تكوين فكرة لدى ال

 حبثه.باستخدامها خالل 

 بالبحث وتتعلق ط واملراجع اليت ترتب بة املصادربكتا قوميالباحث على التعرف على الطريقة اليت من خالهلا  تساعد

 .ارس واملالحقفيها الفه يكتب ليتايقوم به، كما يستطيع الباحث التعرف على الطريقة  الذي

 هيقوم ب البحث الذيطة األمثل خل تلخيصباليزيد نشاط العقل، وقدرته على اخلروج بأفضل النتائج، و. 

  الباحث األمانة  لمعلومات، حيث يتعلمله لالل نقعية خوضوالباحث على الدقة واألمانة وامل البحث تعويدومن فوائد

 .خالل نقله للمعلومات

 ترك العديد من وام للقراءة والبحث، التفرغ التقوم بن يأمن الباحث  البحث حيتاجعود الباحث على الصرب، حيث أن ت

 البحث.األمور اليت يفضلها حتى ينتهي من 

 ارات اليت ميتلكها، ى استغالل كافة املهن قادرا علي يكولك لطاقة اإلجيابية املوجودة يف داخل الباحث، وذلكتربز ا

 .يقوم به البحث الذيوتسخريها يف 

  حات هلايم جمموعة من املقرتن خالل تقدذلك مولقة حل عدد كبري من املشكالت اليت تكون عا البحث يفيساهم. 

  ا وفاهما هلايكون مدرك ب أنجيليت جملتمع جملموعة من القضايا امهمة فهم ا البحث منيسهل. 

  م وتقدمه.تساهم يف تطور العل ديدة واليتت اجللوماوصول الباحث إىل جمموعة كبرية من املع البحث يفيساهم 
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 املقررات لكافة املقررة املوضوعات ىعل فقط واالعتماد اقتباسات أي دون للطالب، البحث عدادإ كيفية

 :والكليات التخصصات مبختلف الدراسية

 أواًل العنوان 

نوان على عالقة الع حيتوي، وجيب أن عياجلامكتاب رر الن مقيتناوهلا البحث م اليتيتضمن العنوان الفكرة األساسية 

 ناوله وجهًات عن كلمة حتى ال يصبح على هيئة فقرة، فضاًل 15عن  دال يزيبني متغريين، إضافة إىل كونه قصريًا 

 .جديدًا من املوضوع

 ثانيًا املقدمة 

ة من ملقدمة ويوضح األهميا يفوضعه  مت يلذاىل املتغري األول فقرات، حيث تتضمن الفقرة األو 3 يفيتم كتابة املقدمة 

ثم يتم كتابة الفقرة  ول،األثريه على املتغري ومدي تأ انيالث تغريتتناول امل واليتثم بعد ذلك الفقرة الثانية  البحث،طرح 

خر بشرط أن تكون ثري كل منهم على اآلعض ومدى تأوع ببملوضا ايتناوهلم نياللذتوضح عالقة املتغريين  واليتالثالثة 

  .ممثلة للعموميات

 ثالثًا هدف البحث 
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 اجلامعيالطالب  ومن املمكن أن يصيغ لوصول إليها يف ورغبته أن حيققه الطالب من تناول البحثتعين ما يريد  واليت

ن ومن املهم أ خالل تلك الدراسة؟، صل إليه منالتو رغبأهدف البحث من خالل طرح ذلك السؤال على نفسه: ما الذي 

 يصاغ اهلدف مبفردات بسيطة وواضحة دون تعقيد

 رابعًا حمتوى البحث 

املواد  يفدراسية ن خالل املوضوعات الثه ويكون محب يف امعياجليتناوهلا الطالب  اليتوُيعد حمتوى البحث هو الفصول 

من  بتجميعه” ال الغدأمو“مية، حيث تنفرد ملادة العلمع ار جليدرسها الطالب، وبالتأكيد حيتاج الطالب إىل مصاد اليت

ميلها حتانية اليت ميكنك جملاات والكتب لدراسوا روابط قواعد البيانات وحمركات حبث للحصول على األحباث

 بدون حسابات أو تسجيل دخول

 الثقافة اإلعالمية 

ختلف وسائله مبعالم بعد أن أصبح اإل لتعزيزها تجلامعاا ماسة جًدا يفتعترب الثقافة اإلعالمية هامه و هناك حاجة 

مج األساس ملمارسة القيمي ويوفر الربناواالنفعالي وعقلي م الأخرى يتأثر بها الطالب يف منوه جامعةوتقنياته مبثابة 

 .عالملإل التفكري الناقد الذي ميكن الطالب من االستهالك الواعي

 األهــداف

  بطالالتنمية التفكري الناقد ملضامني املواد اإلعالمية لدى. 

  قيمي للمجتمعلثقايف والاسياق ر الوتوظيفها يف إطاغرس مهارات االستخدام الواعي للمعرفة. 
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 وظيفهاها وتليلبناء قدرات الطالب على استيعاب الرسائل اإلعالمية وحت. 

 ميةإلعالاال تثقيف الطالب بكيفية التعامل اإلجيابي مع وسائل االتص. 

  ة وجتويده تطوير أداء املدرسمكاناتها يفمن إ فادةيف استخدام وسائل االتصال واالست اجلامعةتطوير ثقافة. 

 النواتـــج

 اإلطار املفاهيمي للثقافة اإلعالمية. 

 رساتمادراسة حتليلية للتجارب واخلربات العاملية وأفضل امل. 

 وثيقة الكفاية للثقافة اإلعالمية. 

 حقيبة مسؤولي اإلعالم الرتبوي. 

 دي املناهجحقيبة مع. 

  عضو هيئة التدريسحقيبة. 

 حقيبة القراءات اإلثرائية. 

 أوجـــه االســـتفـادة

بدء اليومي فإنه ميكن ال اجلامعيـة يف العمل ــــافة اإلعالميـــــاط الثقنشــ تبينرادة لدى اجلهة التعليميــــة إلقــــرار وعند توفر اإل

 .لتدريبية املعدة لذلكباستخدام احلقائب ا ة التدريسء هيئعضاوا امعاتاجل عمداءيف إشاعة الثقافة بني مسؤولي املناهج و
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جلهات التعليمية ا الصفية مما سيعني لصفية وغريااطات النشوحيتوي الربنامج على آليات تضمني الكفايات يف املناهج و

إىل  هيئة التدريس عضاءسوف يؤدي تدريب اوأنشطتها. و عاتامجلللوصول لألمنوذج التطبيقي املتوائم مع ظروف ا امعاتواجل

 .الميةقافة اإلعت الثفايااملرتبطة مبهارات وك اضراتاستنباط مناذج للنشاطات واحمل

اليوم من أهمية تفوق أهمية   ملا ميثله اإلعالمطلوب نظرًاوامل ثاليإن ختصيص مادة مستقلة للثقافة اإلعالمية ميثل الوضع امل

عب كفايات الثقافة لوزارة ميكن أن تستواناهج يف ير املتطو يف حال تعذر ختصيص مادة خاصة فإن اسرتاتيجية. وامعاتاجل

م الكرتونية والدراسية إلضافية. أما األفاللنشاطات ابني اونها اإلعالمية وتبينها بشكل تكاملي بني املواد الدراسية وبي

ًدا عملية وتطبيقية يف تضيف للربنامج أبعا ر إجيابيةن آثاما الم ملا هلوالرسائل النصية فيمكن أن تستخدم للتوعية باإلع

 لتثقيف اإلعالمي.ى وجوانب جديدة يف اواضيع أخرها ملنتاج. كما أنه ميكن حماكاة هذه األفالم والرسائل واامعاتاجل

 :لدى الطلبة الثقافة اإلعالمية لتعزيز الممارسات من أفضل

  ن الفكري ت كافة، وحتقيق األمدي للتحدياللتص ميةاإلعال الثقافةإعداد دراسات تهتم برصد مهام وأدوار

 .واالجتماعي للطالب

 يمية، وإدراج ثقافة ة يف املؤسسات التعلة اإلعالميلثقافاشر تبين أنشطة وفعاليات من ِقبل األقسام املختصة يف ن

 .لعالقةاإلعالمية ضمن املقررات الدراسية ذات ا

 طابها خلاإلعالمية كأساس  فةثقايتضمن الل؛ ي دميلقسم األكاضرورة العمل على تطوير اخلطاب اإلعالمي ل

 .ة اإلعالميةثقافصيل الىل تأف إ، تهد اإلعالمي من خالل إجياد منصة إعالمية تفاعلية



 
 

 
 

 

 

 

45 

 
 

 

 

  طبيق ت يفاليت تتميز  امعيةإلدارة اجللختصص ، و«جائزة الرتبية اإلعالمية»ختصيص جائزة سنوية، تسمى

 .براجمها الرتبية اإلعالمية يف

 مية، يستفيد اإلعال ثقافةبيقات للبرامج وتط تطويرص لبناء شراكة مع مؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلا

 .منها طالب التعليم العام واخلاص

 املواطنة الرقمية 

من مستخدمي )ب ما جيب على الطال فهملء األمور أولياوا لوجيوقادة التكنو أعضاء هيئة التدريسفهوم الذي يساعد املهو 

يمية، امنا هي ليست جمرد أداة تعل نة الرقميةملواطن ااحيث  كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل مناسب. (التكنولوجيا

ومعاجلة ما  .مسليل جمتمع تكنولوجي جيا من أجكنولوالت من هذا بكثري حيث هي وسيلة إلعداد الطالب مستخدمني أكرب

 ا.ولوجيلتكنانشهده من طالب وكذلك البالغني من سوء استعمال واستغالل 

  متطلبات املواطنة الرقمية

ة واألمنية ذات الصلة ة والصحية والقانونياالجتماعيوافية ت الثقيف التعليم هي جمموعة احملدداالرقمية متطلبات املواطنة 

عداد مواطن عصري اص من املساهمة يف إم بشكل خاملعّلوام، عالتعليمي بشكل  بالتكنولوجيا الرقمية اليت متّكن النظام

يف العصر الرقمي بتسعة  دت متطلبات املواطنةوقد ُحّد. سليمةنة وقادر على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بطرائق آم

 :ليةلنقاط التاباها وضيححماور ضمن ثالث فئات وفقًا للهدف من كّل حمور، ميكننا ت

 محاية النفس ومحاية اآلخرين 

o احلقوق واملسؤوليات الرقمية 
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o )األمن الرقمي )احلماية الذاتية 

o الصحة والسالمة 

  تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين 

o االتصاالت الرقمية 

o حمو األمية الرقمية 

o التجارة اإللكرتونية 

 احرتام النفس واحرتام اآلخرين 

o اللياقة ومعايري السلوك الرقمي 

o الوصول الرقمي 

o القوانني الرقمية 

خلطرية احملتملة اليت ال اة املخاطر والعواقب ات متفاوتبدرج عراففاملواطنة الرقمية تتضمن نطاقا واسعا من السلوكيات واأل

 نشاء ثقافة رقمية،إلوالطالب املثقفني  سئة التدريضاء هيأعع ميكن حصرها. وإذا مل يتحاور صانعو السياسات التعليمية م

 .فسيكون من الصعب التغلب على املشكالت اليت ستظهر

 مهارات املواطنة الرقمية

وهذا على الرغم من حقيقة أّنها أمر أساسي لقدرة  التدريس،عضاء هيئة إّن املواطنة الرقمية غالبًا ما يتم جتاهلها من قبل ا

الشخص على استخدام التكنولوجيا والعيش يف العامل الرقمي، وهي احلاجة اليت تنشأ من سن مبكرة جدًا. هذا وجيب أن 

هذه  سيكتسبون طالبإىل االعتقاد بأّن ال حملاضرونومييل ا يف تعلم املواطنة الرقمية يف أقرب وقت ممكن البيبدأ الط
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املهارات بأنفسهم أو أّن هذه املهارات جيب أن تكتسب يف املنزل.  ومع ذلك، وبسبب فجوة اجليل الرقمي، ال يعرف اآلباء 

الصغار ملخاطر اإلنرتنت، مثل  طالبلذا فغالبًا ما يتعرض ال بهذه املهارات بشكل كاٍف. طالبتزويد ال واحملاضرون كيفية

مثل هذه التحديات، يتم تضخيم  طالبوبينما يواجه معظم ال .لط عرب اإلنرتنت واالستمالةاإلدمان على التكنولوجيا والتس

الضعفاء، مبن فيهم ذوو االحتياجات اخلاصة واألقليات واحملرومني اقتصاديًا، فهم ال مييلون إىل أن  طالبالتعرض اإلشكالي لل

 .يكونوا أكثر تعرضًا للمخاطر فحسب، بل يواجهون أيضًا نتائج أكثر حدة

 قمية؟م الرطنتهكجزء من موا لطالبناإذن ما املهارات اليت جيب أن نعلمها 

  نرتنترب اإلعتها على بناء هوية صحية وإدار الرقمي: القدرةهوية املواطن. 

  إلنرتنت ووسائل اإلعالم رد يف األلعاب عرب ااخنراط الفوهام، امل على إدارة وقت الشاشة، وتعدد الشاشة: القدرةإدارة وقت

 .االجتماعية مع ضبط النفس

 ةوالتعامل معها حبكم  اإلنرتنتلط عربلتسإدارة التسلط عرب اإلنرتنت: القدرة على اكتشاف حاالت ا. 

  تلف اهلجمات مرور قوية وإدارة خم نشاء كلماتريق إطعن  على محاية بيانات الشخص السيرباني: القدرةإدارة األمن

 .اإللكرتونية

 إلنرتنت حلماية اشخصية املشرتكة عرب علومات اليع املمج إدارة اخلصوصية: القدرة على التعامل مع حرية التصرف يف

 .اآلخرينخصوصية 

 االتصاالت املوثوقة واملريبة وتوى اجليد والضار، خلطأ، واحملية واقيقالتفكري الناقد: القدرة على التمييز بني املعلومات احل

 .عرب اإلنرتنت
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 إدارتها بشكل مسؤولوالواقعية  ثارهاوآ البصمات الرقمية: القدرة على فهم طبيعة اآلثار الرقمية. 

 لى اإلنرتنتاآلخرين ع مشاعروات لى إظهار التعاطف جتاه احتياجالتعاطف الرقمي: القدرة ع. 

 أبعاد املواطنة الرقمية

املعايري الرقمية،  :املعايري ومن أهم هذه املفهوم. ا هذاجملهتتضمن املواطنة الرقمية جمموعة من األبعاد اليت تشكل مب

اإللكرتونية، واملسؤولية  ول الرقمي، والتجارةها، والوصمتخداواس واالتصاالت الرقمية، والتعليم اخلاص بتدريس التكنولوجيا

د بعض املخاطر اليت لوجو ونظرًا .تكنولوجياالستخدام اتيجة ية نعن املمارسات الرقمية، واحلقوق الرقمية، والسالمة الرقم

 .ميةمهمًا للمواطنة الرقل ُبعداً ي ميثخالقترافق استخدام وسائل التواصل االجتماعي فإّن اجلانب األ

 مراحل تنمية املواطنة الرقمية

مرور الطلبة  فإّن ذلك يستدعي تنميتها لدى الطلبة؛لة وصواًل لرقمياطنة وحتى يتم تزويد الطلبة باملؤشرات الالزمة مبفاهيم املوا

 :تيةمبراحل تنمية املواطنة الرقمية، واملتمثلة باملراحل اآل

  ز اإلحاطة جية، وذلك يعين جتاوط التكنولولوسائمثقفني با بتزويد الطلبة مبا يؤهلهم ليصبحوا ىوتعن :الوعيمرحلة

 .غوبة لتلك التكنولوجياالستخدامات غري املرحلة تبصر ا ملرقاالباملكونات املادية والربجمية واملعارف األساسية، انت

  طرة واالكتشاف، ومباعلى املخا يشجع جيا يف مناخلتكنولواباملقدرة على استخدام  ىوتعن :املوجهةمرحلة املمارسة 

 .غري مناسب ما هووية ميكن من إدراك ما هو مناسب من االستخدامات التكنولوج
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 ستخدام وسائل ول كيفية االية حلة بتقديم مناذج إجيابية مثوتعنى هذه املرح :مرحلة النمذجة وإعطاء املثل والقدوة

مناذج للقدوة  لبة من آباء ومعلمنييطة بالطذج احمللنماواملدرسة حتى تكون تلك االتكنولوجيا يف كل من البيت 

 .يةاطنة الرقمللمو مهماحلسنة ميكن أن يتخذها الطلبة قدوة هلم أثناء استخدا

 يات الرقمية اتهم للتقنتخدامة تتاح للطلبة فرص مناقشة اسويف هذه املرحل :مرحلة التغذية الراجعة وحتليل السلوك

جيا داخل الغرفة لتكنولوخدام السليم لييز االستقد ومتى نالغرف الصفية، وصواًل ملرحلة امتالك املقدرة عل داخل

 .خارجها من خالل تأمل ذاتي ملمارساتهالصفية و

 حماور املواطنة الرقمية

 :واطنة الرقمية، وهياملحماور( عامة تشكل جماالت ) تسعة على اتفق الباحثون وكثري من املنظمات املرتبطة بذلك امليدان

o تمعالوصول الرقمي: املشاركة اإللكرتونية الكاملة يف اجمل. 

o التجارة الرقمية: بيع وشراء البضائع إلكرتونيا. 

o االتصاالت الرقمية: التبادل اإللكرتوني للمعلومات. 

o دواتهاأخدام استحمو األمية الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا و. 

o  الرقمية: املعايري الرقمية للسلوك واإلجراءاتاللياقة. 

o الفعالقوانني الرقمية: املسؤولية الرقمية على األعمال واأل. 

o  رقميالعامل ال يع يفجلمااحلقوق واملسئوليات الرقمية: احلريات اليت يتمتع بها. 

o رقميةنولوجية الالتك املالصحة والسالمة الرقمية: الصحة النفسية والبدنية يف ع. 
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o ونيةية اإللكرتاحلماة وألمن الرقمي )احلماية الذاتية(: إجراءات ضمان الوقايا. 

 معايري الرتبية على املواطنة الرقمية

واسـرتاتيجيات جديـدة لتعزيـز  تهـود، وصـياغة آليـاكثيـف اجلترورة ا ضـإّن كافـة دول العـامل أمـام حتـدٍّ كبـري، يفـرض عليهـ

مـن أبـرز مـا مت يف هـذا الصـدد قيـام وثـر هـذه السلبيات. تـاليف أ اولـةوحم ـا لتحقيـق التقـدم والرفاهيـةهـذه اإلجيابيـات وتطويعه

ـو حنتوجيههـا  مـن ثمعايري مشلـت الطـالب واملعلمـني وبوضع م (ISTE)  اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف جمال التعليم

 :يليورة االهتمام مبا ري على ضرملعايذه ااملوضـوعات األخالقيـة واالجتماعية واإلنسانية، وركزت ه

o ة بالتقنيةرتبطامل تفهم الطالب للقضايا األخالقية والثقافية واالجتماعية. 

o  تاملعلومات واالتصاالغرس قيم االستخدام املسؤول لتقنية. 

o ى احليـاة والتعـاون والدافعية تسـاند الـتعلم مـد ـة، والـيتلتقنياات تنمية االجتاهات اإلجيابية لـدى الطـالب جتـاه تطبيقـ

 .الشخصية واإلنتاجية

واملـديرين  اضروناحملمن معايري ذات قيمـة للطـالب و (ISTE) ويعّد ما قدمته اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف جمال التعليم

بوضـع قواعـد و سياسـات لالسـتخدام  امعاتوغـريهم مـن املهتمني بالعملية التعليمية، حيث تبعها قيـام عـدد مـن املنظمـات واجل

-املناسب للتقنية، إال أنه مل يكن هناك اتفاق عام حول السلوكيات الواجب اتباعها عند استخدام الرقمية؛ لـذا مت االهتمـام 

باألخالقيـات واملسـؤوليات املرتبطـة باالسـتخدام الرقمـي وصـار هـدف املؤسسـات التعليميـة هـو تـدريب األفراد على  -فيما بعد

االستخدام املسؤول واألخالقي واآلمن لتقنية املعلومات واالتصـاالت كأعضـاء يف اجملتمع وكمـواطنني يف اجملتمع العاملي. 
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أّن املواطنـة الرقميـة تنطـوي علـى إعـداد األفـراد جملتمع ملـئ بالتقنيـة، بإكسـابهم املهـارات التقنيـة املختلفـة، ويشـري مـا سـبق إىل 

 .وتـدريبهم علـى االلتـزام مبعـايري السـلوك املقبـول عنـد اسـتخدام التقنيـة باملدرسـة أو املنـزل أو أي مكـان آخـر

 وضماناتهاعناصر املواطنة الرقمية 

الطالب يف إطـار  ع قواعدها وغرسها يفلرقمية ووضطنة اوااتفقت الدراسات على عدة ضمانات البّد من توفرها يف امل

وتضــم كــل فئــة ثالثــة  .ميــةاملواطنـة الرق ـاورحموتعلـيم  وضـيحتليب املنظومـة الرتبويـة. ويعـد مفهـوم االحـرتام أحـد أسـا

ىل اجملتمع الرقمـي، وميكـن اإلشـارة يف االنضـمام إ وىلرحلتــه األومره ــافتعليمهــا للمســتخدم منــذ نعومــة أظ موضــوعات جيــب

  يمـا يلييـة فلرقمللمواطنـة ا والعناصـر املكونـةإىل أهـم هـذه الضـمانات 

o ضمان فرص الوصول الرقمي املتكافئ لكافة الطالب  Digital Access 

o خيارات االتصاالت الرقمية ضمان إتاحة Digital Communication   

o  وأدواتها ضمان تعليم الطالب استخدام التقنيةDigital Literacy 

o ضمان االستخدام الالئق للعوامل الرقمية Digital Etiquette   

o ضمان احرتام القوانني الرقمية Digital Law   

o  واملسؤوليات الرقميةضمان احلقوق Digital Rights & Responsibilities   

o  والسالمة الرقميةضمان الصحة Digital Health& Wellness  

o ضمان االلتزام بقواعد التجارة الرقميةDigital Commerce  

o ضمان احلفاظ على األمن الرقمي Digital security  
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 تكنولوجيا التعليم 

ة باستخدام أحدث تحقيق أهداف موضوعّيللتعليمّية ا ّيةلعملاهي منظومٌة ُمتكاملة ُتعّد وتقّوم  تكنولوجيا التعليم

ثمر، وإكسابه املزيد من الفاعلّية جوٍّ من التعّلم امل ة إلضفاءلبشرّياغري األحباث التعليمّية عن طريق استخدام املوارد البشرّية و

 .والّتأثري للوصول إىل األهداف املرجّوة من التعّلم

 خصائص ومميزات تكنولوجيا التعليم

ياة، ومن ضمنها جمال م يف مجيع جماالت احلثر العظيا األان هلعد التكنولوجيا من أهم اخرتاعات العصر احلديث، واليت كت

ليب والتقنيات احلديثة يف ء إىل استخدام األساعين اللجويعليم الت التعليم، ومن هنا ميكن اإلشارة إىل أّن تعبري تكنولوجيا

سائل التعليم التقليدية اليت يت حّلت بدياًل عن ووجية، والتكنولة اليتم ذلك باستخدام األجهزكافة مراحل التعليم املختلفة، و

يا التعليم على تنظيم العملية تعمل تكنولوج .لتعليملية اء عمبدأت تتالشى، وتهدف تكنولوجيا التعليم إىل تطوير وارتقا

 بينهمالتواصل فيما سهل عملية االتصال وت، وكذلك بطالالو دريسأعضاء هيئة التالتعليمية، وتوفر العديد من الفوائد إىل 

 :وتتيح هلم سبل التعاون، وهنا نذكر جزء من هذه املزايا

  بلطالوأولياء أمور ا عضاء هيئة التدريسأتسّهل التواصل بني. 

  سيئة التدريهعضاء أني بسهولة احلصول على الدروس واليت تتيح التعاون البّناء. 

  ى التفاعل التعلم، وحيفزهم عل لطالب جتاهاس امحمن  تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية يزيداستخدام

 .واملشاركة
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 ة والذي يؤدي بدوره ابة والقراءة الرقميطّور الكتُتكذلك ، وتقوم تكنولوجيا التعليم بالقضاء على اجلهل التكنولوجي

 .إىل حمو األمية الرقمية

  ب احلديثةم باألساليلتقييالية التعليم الوقت من خالل مساعدتها يف عمتوفر تكنولوجيا. 

 اإليه جوعتسهل تعبئة بيانات الطالب وتوفر الوقت عند احلاجة للر. 

 ضاء هيئة التدريسأعت سبل التواصل بني ل باإلنرتنالتصار اتتيح تكنولوجيا التعليم التعّلم يف أّي وقت، حيث يوّف 

   وني.اإللكرتا عرب الربيد  استقباهلفة إىلإلضامن إرسال الواجبات املنزلية، باوالطالب وكذلك ميكنهم 

 من  و احلفاظ على البيئة ؤدي إىل املساهمة يفيوراق، مما باأل يديتعمل تكنولوجيا التعليم على التخّلص من التعليم التقل

 .ملوثات حرق األوراق

 كنممد ت وجهوضع اخلطط التعليمية وكذلك مراقبة األداء بأقل وق. 

 بدأ التعّلم عرب اللعب، محلديثة القائمة على لتطبيقات ااد من عدي متعة التعلم للطالب، وذلك بسبب احتوائها على الريتوف

 .كسر مجود الدراسة التقليدية إىل مما أدى

 تعمل تكنولوجيا التعليم على معاجلة الفروق الفردية. 

 ك املفاهيميم تلعمتيث تعمل على تسهم يف فهم املعاني اجملردة لدى الطالب ح. 

 دة والوصف والتحليل لى املالحظة واملشاهع طالبت القدرا ميةتساعد الوسائل التعليمية يف تكنولوجيا التعليم على تن

اإلضافة إىل ذلك فإن ب املعرفة الذاتية، يفدة رغبتهم ى زياعل والتفسري واملقارنة والنقد لألشياء واملواقف حيث تعمل

 وظيفتها يف التعلمة أهميتها بالنسبة ليلة تعليميلم وسلتعالكل واحدة من الوسائل التعليمية أهميتها ووظيفتها يف 

 .والتعليم
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 العقلية. على اختالف قدراتهم ميع الطلبةية جلليمميكن استخدام تكنولوجيا التعليم يف كافة املراحل التع 

 أهمية استخدام الّتكنولوجيا يف الّتعليم 

 :منهاُهناك فوائد ِعّدة الستخدام الّتكنولوجيا يف التعليم، و

 :ب، مما يزيد من دافعيتهم تعة بالنسبة للُطالُممنه أكثر  م جعلعليالّتاستخدام الّتكنولوجيا يف  جعل الّتعلم أكثر ُمتعة

 لفيديو.األجهزة اللوحية وا م عن طريقتعة هلُم حنو الّتعُلم، إذ ُيمكن للدروس امُلملة أن ُتصبح أكثر

 :درة امُلتعلمني على ادة ُقنرتنت ُيؤدي إىل زية اإلكبشمبا يف ذلك  استخدام الّتكنولوجيا يف الّتعليم، الوصول للمعلومات

كثري يف مما يوفر ال املناهج الّدراسية، ورة حتى يفَمذك كونالوصول لكٍم كبري ونوعّي من املعلومات، واليت قد ال ت

لّدقيقة على شبكة للوصول للمعلومات ا ق الّصحيحةلطُّربا وقت قصري، لكن من املهم للمعلم أن يزيد من وعي الطالب

 اإلنرتنت.

 عُلم ُتساهم يف َتبسيط غريها يف عملية الّتالفيديو و قنياتتثل ماستخدام الّتقنيات اجلديدة  عليم أسهل:جعل عملية الّت

زيادة إنتاجيته، وَمنحه ُمّدة  وقته، وُمساعدته يف الل توفريِخم من علاملعلومات للُمتعلمني، ويف جعل الّتعليم أسهل على امُل

ناجحة وأكثر َتطورًا،  ية الّتعليم عن ُبعد ُصنع عمليفخرى ة ُأساهم من ناحيزمنية أطول للرتكيز على امُلتعلم، كما ُت

 ات الوقت.ذألجوبة يف اعلى  صولوذلك عن طريق َمنح الّطالب ُفرصة إلضافة أسئلته واحُل
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 :مني وُطالبهم بكبسة زر، وبني امُلعل اشر بني امُلتعلمني،واصل امُلبالّت جياُتتيح الّتكنولو الّتعاون وامُلشاركة بني امُلتعلمني

تعلق األمر بقيام الطُّالب بعمل هولة أكرب عندما َيم ُجودة وُسلّتعلة اوهي بذلك ُتسهل عملية الّتعاون بينهم، مما َيمنح عملي

 مشاريع ُمشرتكة.

 :دة، أو املفاهيم اليت َيصُعب ِفهمها ر املفاهيم امُلجرم على َتصوُّتعلامُل ساعد الّتكنولوجياُت امُلساعدة على َتصوُّر املفاهيم

 بطريقة أيسر.

 :لي ُتساهم يف رفع الّتعلم امُلوجه أكثر ُمتعة، وبالتا عل الّتعلما َتجوجيإن الّتكنول اشراك الطُّالب وإجياد ُمتعلمني َنِشطني

 وم امُلقدمة هلم. مع الُعلفاعاًلتكثر أعلى جعل امُلتعلمني ذاتيًا لدى الطُّالب، مما ُيساعد 

 :ل ُيصبح من الّضروري  احلاضر وامُلستقَبيفكنولوجيا ر الّتدو يف ِظل مركزية اإلسهام يف إعداد الطُّالب للُمستقَبل

الّتعُلم، والبحث،  يفكنولوجيا وتوظيفها ُمل مع الّتلّتعاى اَتوظيف الّتكنولوجيا يف الّتعليم، إلعداد جيل قادر عل

جديدة ُتستحدث  امل مع أي تكنولوجيان من الّتعليتمكول، والّتعاون، وحل امُلشكالت، ليحظى مُبستقَبل ِمهين أفض

 جلديدة.اكنولوجيا ف الّتكشامن دون خوف، من خالل َمنحه الُقدرة على تعلم ُطرق است

 :ارق الّزمان واملكان فليم، بغض الّنظر عن ملية الّتعية عرمراُتساهم الّتكنولوجيا باست ختطي عائق الّزمان واملكان

شبكة اإلنرتنت يف أي وقت  واد الّتعليمية عربن َيفتح املعلم أُمتالذي يتواجد فيه كل من امُلعلم وامُلتعلم، إذ ميكن لل

الت َتجعل الّتعلم حالة ي، حيث إن هذه الّتسهية اأُلخرىحلياته اُيريده، مما ُيسهل عليه َجدَولة وقت َتعلمه ِضمن مهام

 .ُمستمرة يف حياة األفراد ال ُتواجه الكثري من العوائق
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  قات الّتعلم أمام الشت الكثري من ُمعيتكنولوجيا د الّتوجوب اخلاصة على الّتعلم: االحتياجاتُمساعدة الّطالب ذوي

ُفرصة شكالتهم وَمنحهم الُمهم على حل ساعدُتقات اخلاصة، وُهناك أجهزة أو تطبي االحتياجاتالّطالب ذوي 

 ِضمن العملية الّتعليمية بسهولة أكرب. لالخنراط

 :على إنشاء قوائم ُمتعلقة  خدام تقنيات ُتساعدهلُمعلم استمكن لُي من ِخالل الّتكنولوجيا سهولة يف ُمراقبة أداء الطالب

وإصدار  تباراتاالخاهم يف ِصناعة سُتاتهم، كما ستويُمفة بنسب أداء الطُّالب، وجمموعات دائمة للنقاش معهم ومعر

 ردية والّتعامل معها.الحظة الُفروق الَفم ُفرصة مُللُمعللطي العالمات بشكل ُمباشر، مما ُيسهل ُمراقبة االداء وُيع

 :إذ لدى الّطالب وبُلغات ِعّدة الِقراءة والِكتابة وير مهارات َتطا يفُتساهم الّتكنولوجي تطوير مهارات الِقراءة والِكتابة ،

سلية، كما ُيمكن أللعاب لغاز واأللعاب امُلن ِخالل األمهجئة لّتُيمكن استخدام األلعاب اإللكرتونية امُلخصصة لتعليم ا

ر الِكتابة لدى الطُّالب، إذ كنولوجيا يف َتطوُّساهمة الّتُمإىل  افةالفيديو تعليم امُلتلقي كيفية ُنطق امُلصطلحات، باإلض

 ها باستخدام القلم.ملفاتيح منوحة الام ة الِكتابة أكثر َتسلية باستخدجيد امُلتعلمون أن عملي

 :طُّالب، مثل إدارة الوقت، ارات امُلهمة لدى الدد من املهفد ع َريفُتسهم الّتكنولوجيا  َرفد املهارات الّشخصية للُطالب

ن الّذات كما لبقية عالّتعلم، والّتعبري لُمشاركة ولساحة م والّتواصل، والّتعاون، فهي َتمنح الطُّالب األكثر خجاًل

يف الوصول للمعلومات،  ره من ُسهولة وُسرعةفوتل ما من ِخال علم،على امُلعلم وامُلت توفري الوقتالطُّالب، وُتساهم يف 

ثل ِتقنيات الُعروض ضافة أدوار قيادية مإاهمتها يف مُلس افةوالقيام بالواجبات املدرسية إلكرتونيًا وغريها، باإلض

 .ادة لديهة روح القيفس للُمتعلم، وتنميلّثقة بالّناَمنح ، والّتقدميية، واليت ُتساهم يف َرفد الّتعلم الّتفاُعلي

 :تطبيقات عملّية الستخدام التكنولوجيا يف التعليمو تاسرتاتيجيا
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 :الدراسّية كنولوجيا إىل الفصولإدخال الت ل علىلعملهذه طرق سهلة وبسيطة ميكن اّتباعها من طرف املدّرسني 

 السبورة التفاعلّية: السبورة الذكّية (SMART Boards)  

 املدّونات الصّفّية (Class Blog) :  الفصول وخصوًصا ب انّيةإنشاء مدّونات جم ريسألعضاء هيئة التدميكن

ا وميكن أن يضعوا به .، وغريهاBlogger) ) رو بلوج،  (WordPress) الدراسّية عن طريق وورد بريس

وسائط الت، والشروحات، والضافة املقاا، وإيسهالصور اخلاّصة باملفاهيم اجلديدة اليت يقومون بتدر

هم التعليق على دوار للطاّلب، فيمكناء بعض األبإعط ناتاليت تدعم اخلطط الدراسّية، تسمح املدّواإلعالمّية 

 .التدوينات، وميكن السماح هلم بنشر التدوينات

 املشاركات السحابّية: (Cloud Sharing) ميكن استخدام خدمات األرشفة السحابّية مثل 

(Drobpox) ،درايف وجوجل  (Google Drive) ،درايف ون ومايكروسوفت (Microsoft 

OneDrive) ، أبلو أرشفة (Apple iCloud) متّكن هذه اخلدمات الطاّلب من  .حلفظ امللّفات

مشاركة مذّكرات الفصول الدراسّية ليتمّكن اآلخرون من االّطالع عليها وتعديلها، والشيء نفسه مع شرائح 

مشاركتها مع الطاّلب. واهلدف هنا هو التشارك داخل العروض التقدميّية، واملصادر األخرى اليت ميكن 

 .وخارج الصّف الدراسّي

استعمال الربيد اإللكرتونّي، أو رسائل شبكات التواصل االجتماعّي ليبقوا على اّتصال  ألعضاء هيئة التدريسميكن 

يع الطاّلب ملشاركة فّعالة يف مع الطاّلب خارج الفصول الدراسّية لتناول املزيد من املناقشات بعد ساعات العمل، وتشج
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و اليت تسهل يف ممارسة مجيع   (Blaclboard)أنظمة ذات كفاءة عالية مثل البالكبورد س، كما يوجد سري الدرو

 االسرتاتيجيات السابقة.

 التكيف يفاملرونة 

تمع على توقع التحديات اليت اجمل ت معينة مثل قدرةبة لتحدياستجاواال تعّرف املرونة أيضًا بأّنها قدرة نظام معني على التكّيف

ية االجتماعية أو من سواء كانت من الناح  اجملتمعطات يفلضغوسوف يتعرض هلا، ومن ثم التكّيف معها بنجاح، ومع تزايد ا

لى حد لنسبة للفرد او اجملتمع عزمًا ال مفر منه، باأمرًا ال رونةت املالناحية املادية أو غريها من األمور احلياتية، فقد أصبح

 .املستجّدة اعاألوض مع تعاملة للسواء، كما بدأت املؤسسات واملنظمات تنادي بأهمية املرون

 أهمية املرونة 

 جلى أهميتها يف أّنها: أو األكادميي، وتتتوى املهيناملس ك علىأهمية كبرية يف التعلم وإجناز األهداف وسواء كان ذلهلا 

  إسهام ومدى ما، قفمو إزاء جداتمست أي حدثت ما ذاإ الذهنية لتوجهاته الطالب تغري سهولة مدى إىل تشري 

 .بإجيابية املشكالت حل يف ذلك

 فيذها يف بعة هلا إذا ما مت تنالتا جراءاتواإل ةاملعرف لىع احلصول عملية تنظيم على املتعلمني مساعدة يف تساهم

 فة. حل املشكالت املختل ا تعلمه يفظيف متو عملية التعليم احلديث، كما أنها تساعد املتعلم على

  حدة من لق أفكاره. ُتّعد واقليدي يف خ التتفكريوجعله خيرج عن إطار ال الطالبتساهم يف تنوع أفكار

 ح.ضروريات اإلبداع الضروري يف إجناز املهام بنجا

  ري تقليديةطرق غوب متنح القدرة على مواجهة املشكالت بسالسة وتلقائية. 
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 :فتكّيطوات لتعزيز مستويات املرونة والواخل بعض االسرتاتيجيات

 ا و منهإلجهاد والتوتر. ا دائرةيف  لوقوعامن  شيئة اهللمبعد  يقي العواطفتعلم كيفية إدارة  :مالحظة العواطف

الذنب أو  اط واحلزن والقلق أوغضب واإلحبر بالتشع األشياء اليت جتعلكيأتي تعليم الطالب االنتباه من 

ن األحيان، تكون ردود الفعل يف كثري م .عواطفذه الههناك ما يربر و بالتالي يعرف ما اذا كان اإلحراج، 

طوة إىل خ  رجوعالمبجرد . اقععل على الورد ف كونلدينا هي انعكاس لتفكري خاطئ يراودنا أكثر من أن ت

وبكل  شخصلل ، ميكنالفعل ردة بية تؤثر يفالسل كارالوراء وإدراك ما إذا كانت هناك بعض املشاعر واألف

 هل، ميكنملبالغة يف ردة الفععاني اان يإذا ك. وأم ال الفعلقد بالغ يف ردة  كانموضوعية قياس ما إذا 

 ه.اتحي ضي قدمًا يفميالسلبية والتخلص من األفكار واملشاعر 

 ساعدك على ختطي هذه عصيبة لن يات الخالل األوق إن التفكري يف أخطاء املاضي أو التشاؤم :اإلجيابية

 .املواقف اجملهدة

 إلجهاد، وقد أظهرت حملاربة ا لفعالةامن األسلحة  إن احملافظة على منط حياة صحي يعد :العيش بشكل جيد

 .ن مستويات التوترميوغا، حتد ق واللعمياالسرتخاء مثل التأمل والتنفس ااألحباث أن تقنيات 

 حدث، وبداًل من ذلكجيابية لتمور اإلن يف انتظار األاألشخاص ذوي املرونة ال جيلسو :إجياد حلول للمشاكل 

 .رين أفضلاآلخ ياتفهم يسعون إلجياد الفرص والتحديات، وجعل حياتهم وح
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  الذاتياملبادرة والتوجيه 

ها، تلك التساؤالت اليت اولة لفهمها وتفسريحم طة بنا يفحمليعية اعلى طرح التساؤالت حول الظواهر الطبي تعتمد طبيعة العلم 

ات تنمي لدى املتعلمني لتساؤالت. هذه العمليا بة هلذهن إجابحث عحنو إجراء مالحظات دقيقة وحماولة ال توجه املتعلم وحتثه

تعلق بعملية التعلم، وضع أهداف ت قدرة علىاتي هو اله الذلتوجيالذاتي، وتشجع التعلم مدى احلياة. وا املبادرة والتوجيه

 من جتربة التعلم. وأي نواتج تنتج ستقلمعلم بشكل ة التم جودواجلهد وتقيي األهداف، وادارة الوقت والتخطيط لتحقيق تلك

 :العناصر اآلتية تشمل املبادرة والتوجيه الذاتي

  فهم املتعلم واحتياجات التعلمرصد. 

 ةكتساب اخلربرص الالفوتعلمه  جتاوز إتقان املهارات األساسية الستكشاف وتوسيع. 

 هينامل إظهار املبادرة لتعزيز مستويات املهارة حنو املستوى. 

 لالعم تعريف وحتديد األولويات واجناز املهام وادارة عبء. 

 دى احلياة.ملية مع رهبالتعلم باعتبام زاتخدام الوقت بكفاءة واظهار االلتاس 

 :تيةية اآلاملهارات الفرع وتتضمن مهارات املبادرة والتوجيه الذاتي

 :على أن ً قادرا يقصد بها أن يكون املتعلم :مهارة إدارة األهداف والوقت .أ

 يصوغ أهداف مبعايري جناح ملموسة وغري ملموسة. 

  يلة املدىطو يةاتيجاالسرت واألهدافحيقق التوازن بني األهداف قصرية املدى. 

 يستفيد من الوقت ويدير عبء العمل بكفاءة. 
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 :درا على أنقا ويقصد بها أن يكون املتعلم :مهارة العمل باستقاللية .ب

 شرمبا يراقب املهام وحيددها يف أولويات وينجزها دون إشراف. 

 يكون متعلم موجه ذاتيا. 

  كتساب لم الشخصي والفرص التوسيع التعكشاف واست ومتطلبات املنهج إىليتجاوز إتقان املهارات األساسية

 .اخلربة

 اةيربهن على االلتزام بالتعلم كعملية مستمرة مدى احلي. 

 لملستقبايف  يتأمل بطريقة ناقدة يف خرباته املاضية لتوجيه تقدمه 

 

 االنتاجية 

التعليم" ولعل ذك يعود إىل تزايد  لكفاءة االنتاجية يفمفهوم "ا خريةت األمن أهم املفاهيم الرتبوية اليت شاع استخدامها يف السنوا

نتاج عن  ةعبار ستخدامه. وهيالى التعليم، وترشيد يت تنفق عال الألموالنظرة االقتصادية إىل التعليم، واالهتمام حبسن إدارة ا

همه وادراكه لتلك فجهة وضعية معقدة مع ن أجل موادها م جيناملتعلم ومالمح شخصيته ومعارفه ومهارته اليتتفاعل مواقف 

 .الوضعية بصورة مالئمة ملا ينتظره منه اآلخرون

 

 املكونات األساسية للكفاءة االنتاجية

 لتعليمية:االسياسة -أوال
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ثيق بالسياسة العامة للدولة جبميع م ذلك الرتباطها الوة والتعليلرتبياال يعد علم السياسة التعليمية من العلوم األكثر أهمية يف جم

 ا".ليمية وحتديد أهدافهلنظم التعكيل ا تشيففروعها، من جانب أن سياسة الدولة تقوم بدور "مؤثر وقوي 

اول ومن خالل تزويد األفراد حتية والرتبوية، لذا ة التعليملعملياور فالسياسة التعليمية تنظر إىل االنسان على أساس أنه هو حم

هات وأمناط السلوك بالقيم واالجتا_ليمي ياسي التعب السم من اجلانوهذا هو األه-ليس فقط املعرفة واملعلومات بل أيضا

 املتعارف عليها يف اجملتمع.

 ة:امعاجل-ثانيا

هي البيئة اليت ترتجم فلسفة وناع املستقبل. غد وصأجيال ال تنشئةنى بة جزء حموري يف منظومة املؤسسات الرتبوية اليت تعامعاجل

 العمل الرتبوي مبا حيمله من افكار ورؤى وفلسفات. 

بأسلوب منظم  ة املرغوبةتربية النشء بالصور وب عنه يفع لتنتمهي املؤسسة االجتماعية اليت أنشئت بواسطة اجمل امعةإن اجل

 جمملها تلك الصورة يفاملناهج اليت تكون  جمموعة من واسطة بإالأن تقوم بدورها  على هذا النحو ال ميكن امعةومقصود واجل

   مؤثرا يف تيار احلياة اإلنساني.ستمرارا لوجوده فاعاللعامة، واادافه أله املرغوبة للعملية الرتبوية اليت يريدها اجملتمع، حتقيقا

                                                                                                                                                                          الطالب:  -ثالثا

. وتعمل اجلامعيهم الغاية الكربى من العملية التعليمية والرتبوية، كما انهم األساس الذي من أجله يقوم اجملتمع  طالبال

الكتساب خربات اجملتمع وأساليب احلياة الصاحلة فيه من خالل ما تقدمه من مناهج دراسية ة على مساعدة الطالب امعاجل

خمتلفة تعمل على إشباع حاجاتهم واهتماماتهم. ولكي تكتمل عملية الرتبية والتعليم بصورة صحيحة للطالب ينبغي أن يتوفر يف 

ي املعد مسبقا، وبني منو الطالب وفقآ خلصائص املرحلة العمرية عامية نظام قادر على إجياد التوازن بني املنهج اجلامعالبيئة اجل
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على توفري ما يشبع احلاجات البدنية والنفسية والوجدانية  اجلامعياليت ينتمون إليها. وترتبط عملية التوازن هذه بقدرة اجملتمع 

 والتعليمية للطالب.

 أساليب زيادة الكفاءة اإلنتاجية للتعليم:

انب اقتصاديات احلجم ة ويف مقدمتها إىل جة التعليمينتاجياإلويب اليت ميكن من خالهلا زيادة الكفاءة هناك بعض األسال  

 ة اقتصادية.تعليم سلععل الة وجتعديل نظام السنة الدراسية واستخدام التكنولوجيا احلديث

  فيمكن  التعليميةلسنة مثل لاالستغالل األالنسبة أما ب جية:نتااءة اإلوأثره يف الكفالتعليمية السنة  استغالل األمثل لبقية

تسعة أشهر وهذا يعين ابة قر البلدانا يف معظم ستغرق حاليت ميةعليالتمن خالله أن تؤثر يف إنتاجية التعليم ذلك أن السنة 

 تنظيم فيزية يفحتم مقررات دراسية يتقدو ذلك يف  ، يميةالتعل السنةمن  بقية املتفرتة اله من املمكن االستفادة من أن

ي )غري رمسي( تخصص( يف طابع ترفيهية )حسب الألساسايم الوقت و برامج صيفية لتوضيح اجلوانب التطبيقية للمفاه

  .راد اجملتمع احملليو بقية أف ألموراء من أوليا أو يف تقديم برامج لتعليم الكبار وحمو األمية

  :التلفزيون التعليمي ل استخدام اإلذاعة ولتعليم مثادمة خل ورتطوهي التكنولوجيا اليت  إدخال التكنولوجيا التعليمية

وعة أو املرئية أو ة على األشرطة املسمروس املسجلو الدأات والكتب املدرسية املربجمة واآلالت التعليمية واحملاضر

 كليهما.

 أهمها:ة للتعليم من اإلنتاجي كفاءةة الأن هناك بعض األساليب األخرى اليت ميكن من خالهلا زيادو
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أعضاء هيئة ه، والعناية بثه وجتهيزاته ومرافقوأثا امعياجلاء البنبوالعمل على رعايته وتوجيهه، والعناية  طالباالهتمام بال

 باجلامعات، والرعاية ر هيئة االشراف الفينحسن اختياورها، تطوي، والعناية باملناهج وموإعداده ممن حيث مؤهالته التدريس

 وعوامله.  التعليميةو معيةااجل ، واالهتمام باإلدارةطالبالسليمة للالصحية واالجتماعية 

 القيادة واملسؤولية

 

 ن نقاط القوة يف اآلخرينمالقدوة، واالستفادة بم اآلخرين ى إهلاعل ةالعمل مع مصلحة اجملتمع، والقدر وتعين قدرة املتعلم على 

 لتحقيق هدف مشرتك.

 :تيةاملهارات الفرعية اآل وتتضمن مهارات القيادة واملسئولية 

 :قادرا على أن املتعلم ويقصد بها أن يكون :مهارة قيادة وتوجيه اآلخرين .أ

 توجيههم حنو اهلدفوى اآلخرين ري علتأثاملشكالت لل يستخدم مهارات االتصال الشخصية ومهارات حل. 

 كةاملشرت يستثمر نقاط القوة عند اآلخرين يف حتقيق األهداف. 

  ثريلتأقوة ايربهن على السلوك املستقيم واألخالقي يف استخدام. 

 :ملتعلم قادرا على أنايكون  ويقصد بها أن :مهارة حتمل املسؤولية جتاه اآلخرين .ب

 ومصاحله يتصرف مبسؤولية حنو اهتمامات اجملتمع األكرب. 

 ما هي أهمية املهارات القيادية؟ 
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ناسب لبناء فريق قوّي يف سعهم تقديم الدعم املينجاح. إذ عى للتس ةجامعُيعتَبر القادة الفاعلون عنصًرا جوهرًيا حتتاجه كّل 

على أكمل وجه. الشّك أّنه  تلف األعمال األخرىبادرات وخموامل اريعمكان العمل، باإلضافة إىل حرصهم على أن يتّم تنفيذ املش

مهارات القيادة، يسهمون  اعلون الذين ميتلكونلقادة الفل. فاالعم للقائد الناجح أن يفعله يف مكانقد سبق لك رؤية ما ميكن 

ن يف التغّلب على العوائق مل اإلجيابية ويسهموبيئة الع دعمونيهم ة. إّنجامعووالئهم لل عضاء هيئة التدريسيف رفع إنتاجية ا

وتلهمهم للتحلي باملهارات  عضاء هيئة التدريسا ًضا، تدفعية أيعدُمناجحة بالتعاون مع فريق العمل. ليس هذا وحسب فالقيادة ال

 .القيادية وتطبيقها يف عملهم

 مسات الشخصية القيادية 

 القدرة على إدارة الذات 

، فلن تنجح يف إدارة ن تستطيع إدارة ذاتكحال مل تك ، ويفيقهمن أهّم واجبات القائد أن ميتلك القدرة على إدارة فر 

سؤولية كّلها أو جزء ة، ومن ثّم حتّمل املسب األولويحيبها ترتغريك! ُيقصد بإدارة الذات، القدرة على حتديد أهدافك و

 كبري منها لتحقيق هذه األهداف. 

  االسرتاتيجي التصرف 

عن كلية  رير صادرحيث أكّد تق ص القيادي.الشخ احجنيعّد التفكري االستباقي، والذهن املتفّتح من ضروريات 

أن يكونوا مستعّدين على  ف االسرتاتيجي، أّيعلى التصّر لقدرةا اهارفارد لألعمال أّن القادة الناجحني البّد أن ميتلكو

 توّقعة اليت تواجههم. لى التحديات غري املالتغّلب ع ة، أوديدجل احلصول على فرص جالدوام لتغيري اسرتاتيجياتهم من أ

 التواصل الفعال 
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لون بشكل فّعال، الصمت. إّنهم يتواص زموالي ومتى جيب أن يعرف القادة الناجحون متى يتعّين عليهم أن يتحّدثوا، 

وصواًل إىل املهام اف الشركة العظمى، ودًءا من أهدبور، ألموقادرون على أن يشرحوا ملوظفيهم بإجياز ووضوح خمتلف ا

 احملّددة املتخصصة

 مسؤولون ميكن االعتماد عليهم 

ى ون أن حيكم قبضته علدشكل مناسب بلطته سدم يعرف صاحب الشخصية القيادية الناجحة متاًما كيف يستخ 

ن مبل ويتوّقع  ة أخطائه بشكل كامل،يّمل مسؤوللى حتر عموظفيه أو يرخيها. إّنه شخص ميكن االعتماد عليه، وقاد

 اآلخرين أن يفعلوا املثل متاًما. 

 امتالك رؤية واضحة للمستقبل 

لة ميكن ف واضحة وملموسة قاب وضع أهدامن ثّموم، ميتلك القادة الفاعلون القدرة على قراءة مستقبل شركته

 حتقيقها، والنهوض بالشركة من خالهلا. 

 سرعة التعلم 

ت من حوهلم، ومعرفة السريع مع املتغريا لى التكّيفعرتهم قد ناجحون حًقا أّن قّوة قيادتهم تكمن يفيدرك القادة ال 

التعّلم، بل يسعون  ال يتكّبرون على فرصو ميانعون الّنهم ا أالوقت املناسب لالستفادة من الفرص الساحنة أمامهم. كم

 على الدوام الكتساب مهارات ومعارف جديدة. 

 

 طالب اجلامعات لتنمية القيادة 

ولكن بسبب  محاس املراهقني.( بالكثري من مثالية و25-18والي ما بعدها )حال يتمتع الشباب يف سن اجلامعة وال يز
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فهم أكثر واقعية إىل حد ما للكيفية اليت و ، فإن لديهم حكم أفضلعاطفي وخربتهم املتزايدة وحريتهمالتطورهم اجلسدي و

 .القيادية احلقيقية يف هذا الوقت وتوىل املناصبعلى استعداد للقيام  والعديد منهممل. يعمل بها العا

، فإنهم املبتدئني يف اخلدمات اإلنسانية ، يف حني أن الشباب يشغلون اجلزء األكرب من املناصب على مستوىمن املفارقاتو

يشكلون أيضًا واحدة من أكثر اجملموعات مقاومة بني اجملموعات السكانية املستهدفة. ففي كثري من األحيان يهتمون 

ميلكون إال القليل من الوقت أو امليول للمشاركة  ويبدو أنهم ال أمورهم، وعالقاتهم وأولياءالبالغني  وحيللون هويات فبالوظائ

، قد يكون هذا وقًتا للتوقف مؤقًتا عن املسار: فالتنمية املوقف ويف هذابالنسبة للشباب  اجملتمعية.يف التدخالت أو املبادرات 

 .القيادية أو فرص القيادة الفعلية قد ال جتذبهم ببساطة يف هذه املرحلة

 

 فرص لتشجيع تنمية القيادة

 د من األشخاص اخلصوص، بدأ العدي ، على وجهعيناتلتس. خالل الطفرة التكنولوجية يف أواخر اريادة األعمال

ى للقيام يسرأو تركوا الكلية ال) الكلية يفالون يز يف سن العشرين تأسيس شركاتهم اخلاصة بينما كانوا ال

. كما عمل الشباب ن الطالب اجلامعينيجمموعة م ن قبل" م، بدأت بوابة اإلنرتنت "ياهوبذلك(. على سبيل املثال

 .تمعيةاجمل ماتاملنظيه التدخالت وتوج يف كمنظمني اجتماعيني، وبدأوا

 يعمل بها الطالب وتواصل  التطوعية اليت. تتكفل العديد من الكليات مبنظمات اخلدمة اجملتمعية تعلم اخلدمة

مون خدمة جمتمعية أو هلم ، أصبح تعلم اخلدمة ـــ الطالب الذين يلتقون التعليمات أو يقدالقيام بذلك. باإلضافة إىل

العديد من اجلامعات. باإلضافة إىل  ا راسًخا يفحتقيق متطلبات اخلدمة اجملتمعية من أجل التخرج أمًر الفضل يف

يديرها  دراية به، توفر هذه الربامج اليت رمبا مل يكونوا على الذي ييف الطالب جبزء من العامل احلقيقتعر

 .الطالب جمموعة متنوعة من إمكانيات القيادة
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 تعرفهم  دهم. قحياتهذا الوقت من  يفاملهنية  ساراتامل الكليات على وطالب. ُيقدم العديد من الشباب التوظيف

م بنكهة القيادة. مهنية معينة تشعره لى مساراتع ونيلتعااالوظائف الصيفية أو وظائف التعليم  األوىل،الوظائف 

ين ال يذهبون . قد جيد أولئك الذرور الوقتممع  هرافيإشاملدرسة إىل مناصب  يف قد تتطور وظائف دراسة العمل

ال التكنولوجيا ملراهقة. ال يزال جماسن  مل يفباب عأر  أو مراقبني أو حتىينيدة مجاعإىل الكلية أنفسهم كقا

 .رج الكليةخاص من خا( ألشألجرمدفوعة ا )غالًبامناصب قيادية  بانتظامالعالية يقدم 

 ثري من الدعم شباب البالغني الكلاغريهم من ومعات جلايشكِّل طالب ا غري احلكومية.لرحبية واملنظمات غري ا

حيفز و رافيهإشذا العمل فرص ه أن يوفرميكن  .ظماتنامل يقومون بالكثري من اإلجراءات القانونية ملثل هذهو

 .اتنظمأمناط قادة هذه األنواع من املى التفاني والشباب عل

 روعنقاط مهمة تؤخذ باالعتبار عند تصميم مش

 

 (:Six A’s of designing a project) ستة نقاط مهمة تؤخذ باالعتبار عند تصميم مشروع

 هم اجملتمع؟تب اخلروج بنتائج إمكان الطالبهل  الب؟أصالة: هل املشروع قائم على سؤال أو مشكلة تهم الط .1

البد  ة، املشروعاملعرفة املكتسبق تساب وتطبي اكيفالب الصرامة االكادميية: املشروع البد من أن يساعد الط .2

ر يفك ت )يصبح الطالبعدة ختصصا ة يفكتسبأن يكون حتدي للطالب حبيث يتم تطبيق املعلومات امل

 (.كباحث

اجلماعي  لعملااتهم العملية مثل تخدم يف حيت تسهاراالتعلم التطبيقي: ميكن املشروع الطالب من اكتساب م .3

 قتم الواإلدارية وتنظيوحل املشكالت وكذلك تطوير املهارات 
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خالل  ة منللبحث عن املعلوم اعل الطالبن تفمبد الاالستكشاف النشط: عند اختيار مشروع من قبل الطالب  .4

 .البحث يف املصادر وحمركات البحث يف االنرتنت

ات املعوق ن حلمالعلمية والتمكن  اب اخلرباتكتسوع الالتواصل: التواصل مع املختصني مهم جدًا خالل املشر .5

 .خالل املشروع

يتم  شروع وكذلكمكنوا من تطوير املعة هلم ليتلراجاذية التقييم: خالل فرتة املشروع يتم إعطاء الطالب التغ .6

الذي  ملقدم من الطالبانهائي وعلى العرض املنتج ال على ً ناءباملشروع يتم تقييم الطالب  تقييم تقدمهم ويف نهاية

مكن من أ ن قبل خمتصني إذاالتقييم م ة يفشاركاكتسابها. كذلك ميكن املحيتوي على املعرفة اليت مت 

 .حياتهم العملية ستفادة يفن االوا مخارج اجملال األكادميي إلعطاء الرأي للطالب ليتمكن

 التخطيط هلذا النوع من املشاريع

 بناء أهداف احملتوى واملهارة

لدعم  ة مبا يكفيسية اليت تكون صارماهج الدرااملن يف األساسيةجيب توجيه املشاريع حنو األفكار أو املوضوعات 

يف نهج التعلم  وحدة التعليميةة هدًفا شاماًل للعات الكبريملوضوو االدراسة العميقة وبناء الطالب للمعنى. توفر األفكار أ

 .اتخصصالقائم على املشروع وتوفر إمكانيات للتعاون متعدد الت

أو  لك األفكارا للطالب ملتابعة تريس إطاًرالتد يئةيوفر عضو ه الكبرية،مبجرد حتديد األفكار أو املوضوعات 

 فز للبحثألساسي )السؤال احملالسؤال ا يلزم يثحباملوضوعات األساسية من خالل صياغة األسئلة األساسية، 

التفسري. واألسئلة ومفتوح للمناقشة و معقد ساسياألال لسؤوا( الطالب للتفكري فيما وراء املعنى احلريف. والتجريب

  .داثبادئ العلمية واألحضايا واملل القحو األساسية مهمة من حيث جعل الطالب يفكرون يف التعقيدات
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 :التجريبمعايري السؤال احملفز للبحث و

 خلاصة ا تقصاءى عملية االسويركز عل لطالبادى يساعد على تفاعل الطالب: يثري املزيد من األسئلة ل

 .ممتع للطالبمبوضوعه. كما أنه مفهوم و

 اشربسهولة او بشكل مب جابة عليهن اإلكميال ن له عدد من اإلجابات احملتملة وسؤال مفتوح: يكو. 

 ليةعملستهدفة لإلجابة املهارات اوى وحملتيتماشى مع أهداف التعلم: سيحتاج الطالب إىل تعلم ا. 

 

 :يةاألساسية يف الدراسات االجتماعأمثلة لبعض األسئلة 

 كيف ميكننا استخدام علم اجلغرافيا لتفسري املاضي؟

 كيف يؤثر املكان الذي نعيش فيه على طريقة عيشنا؟

 ما هو مثن "التقدم"؟

 هل احلروب ميكن تفاديها؟

 هل جيب استخدام املوارد الطبيعية أو محايتها؟

كما  .أساسًيا للتعلم القائم على املشاريع وجيب حتديده يف نتائج املشروع عد تكامل احملتوى ومهارات التعلم مكوًناي

 .حيتاج الطالب إىل تعلم هذه املهارات وممارستها وتطبيقها وتوسيعها كجزء من تصميم املشروع

 طبيعة املنتج النهائية /تطوير شكل

خالل  اخلاص. وميكن تكوين هذا االرتباط منمن املرجح أن يندمج الطالب يف تعلمهم إذا رأوا ارتباًطا مبحيطهم 

الذي يتوقع من  ، أو من خالل املنتجأو األحباث حول القضايا احلالية(التجارب العلمية  املثال،املوضوع نفسه )على سبيل 

 .أو األداء الذي يتوقعه الطالب يالتقدميالطالب إنشاؤه أو العرض 
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مكان آخر.  ؛ ال ميكن نسخها ببساطة منفكري والتعلم أثناء إنشاء املنتجاملنتجات الفريدة هلا سياق واقعي وتتضمن الت

املنتجات املشاركة  تعد العروض والعروض التقدميية واملعارض كلها أمثلة على املنتجات الفريدة. غالًبا ما تتضمن هذه

املشاركة هذه بيئة تعاون حيث  عمليةاجملتمع احمللي. ختلق ياء األمور والطالب اآلخرون وأول -مع مجهور يتجاوز املعلم 

 .يشارك الطالب يف التعليم والتعلم من بعضهم البعض

املنشورة  من املشاريع وميكنه االستفادةفلذلك جيب أن يساند عضو هيئة التدريس الطالب يف وضوح املنتج النهائي هلم 

 .إضافيةتكييفها أو يستخدمها كمحفزات ألفكار منتجات حسب التخصص و

 يط نطاق املشروعختط

أثناء قيامهم  يههمم لدعم الطالب وتوجعترب تصميتحيث  طة؛األنشتتضمن خطة املشروع جيدة البناء أكثر من سلسلة من 

ئية ولو واعيد نهامب ول الزمين للمشروعطوير اجلدتعلى  طةبإنشاء املنتج النهائي إلكمال املشروع. يساعد وجود اخل

، جلماعية والفرديةاألنشطة ا ، ودمجالبتقصاء الطس واسريضو هيئة التدني تعليمات ع، وحتديد التوازن بكانت مؤقتة

 :، ميكن التأكد من التاليلعد ال احلصروعلى سبيل ا  .حنجابوحتديد املهارات اليت حيتاجها الطالب إلكمال املشروع 

 التنظيم للمهام واألنشطة 

 اختاذ قرار بشأن أدوات التقييم 

  النهائية املطلوبةالتحليل للمنتجات 

 إنشاء جدول زمين للمشروع بأكمله 

 القوالبالتقييم و اذجة ومناخلطط لكيفية مشاركة مهمة املشروع واجلداول الزمني 
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 تصميم أنشطة إرشادية

 رات اليت حيتاجونعم املعرفة واملهالتدريس ودالل ان خمجيب أن يقوم عضو هيئة التدريس بإعداد الطالب للنجاح 

واجلداول  ،مدروسة يضم نتائج والذيرم بق صاط مسختطي ة عنأثناء العمل على املشروع. تنتج املشاريع اجليدإليها 

 .، واسرتاتيجيات اإلدارةالزمنية

 :املشاريع هي الفعال القائم على جل التعلممن أ كهااالسرتاتيجيات الرئيسية اليت سيحتاج الطالب إىل امتال

  ليعاوحبماس كيف يبدأ باملشروع 

  يةثحبتطوير أسئلة حمفزة/ فرضيات 

 مهاداتخحتديد املوارد وتقييمها واس 

 عمل  /ا البحث عن املعلومات وتقييمه

 املالحظات

 تتنظيم املعلومات أو البيانا 

 رضلعإنشاء مسودة للخطاب )كلمة ا 

 مراعاة احتياجات اجلمهور 

  إنشاء متثيل رسومي للبحث 

 عةالكتابة، والصياغة، واملراج ،

 ، والنشروالتحرير

  تطوير شكل مناسب للعرض 

 يتطوير العرض التقدميي الشفو 

 تقييم تصميم املشروع

 ذلك بالتفكريبدأ الطالب عملهم على املشروع. وجيب أن يقيم عضو هيئة التدريس تصميم املشروع قبل أن ي

 ، وتوفروجدوى التنظيمتوافق مع أولويات املنهج الدراسي، والوضوح، ، والبحث عن البعمق يف التصميم

 .مجيع املتعلمني الحتياجاتتلبية املشروع و ،املوارد املطلوبة إلمتام املشروع

 خلق بيئة تعليمية تعزز التعلم القائم على املشاريع

 ، جيب على عضو هيئة التدريس إنشاء بيئة تعليمية تدعم جناح كل طالب يف نهج التعلمقبل البدء يف املشروع

 :شاريع. تشتمل بيئة التعلم اليت تعزز التعلم القائم على املشاريع على ستة عناصر أساسيةالقائم على امل

 خلق جو من التعاون والتفكري 
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 تبسيط أول مهمة مطلوبة 

 وضوح ترابط املعلومات 

 االستماع الحتياجات الطالباملتابعة املستمرة و 

 سهولة الوصول للمصادر املطلوبة 

 توفر التقنية الالزمة 

 املشروع من قبل عضو هيئة التدريسإدارة 

 قدرة عضو هيئة التدريس على إدارة مكونات املشروع تعترب عامل مهم لنجاح الطالب يف نهج التعلم القائم على

 :املشاريع. االسرتاتيجيات الالزمة لدعم الطالب من خالل عملية االستقصاء هي

 غالًبا عن املشروع عزيز املستمر ألهدافالتشروع. ودم املتق ساس منتظم أثناءالطالب حنو أهداف املشروع على أ توجيه ،

ة ملساعدة وضيح اخلطوات التاليفيزهم. وتب وحتلطال، للحفاظ على تركيز اطريق اإلشارة إىل السؤال األساسي

 .الطالب على االستمرارية يف املهمة

 روع. الرتكيز علىاملشتقدم  ات معموعقد تتغري اجملىل جمموعات بشكل مناسب. والطالب إ تقسيم 

 كنهم القدوم إليكعرفة أنه ميمإىل  الباجملموعات اليت ال يتحمل فيها كل شخص وزنه. حيتاج الط

 .للتدخل إذا مل يتمكنوا من حل املشكلة فيما بينهم

 املشروع على أساس يومي من خالل التحديد املستمر لنطاق االستقصاء. عضو هيئة التدريس تنظيم 

 ، وتقديمصر نتائج الطالب مع تقدم املشروعحد املواعيد النهائية وتنفيذها، وديمسؤول عن حت

 .املالحظات الضرورية إلبقاء الطالب على املسار الصحيح حنو إكمال املشروع بنجاح
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 إذا كان الطالب على ملشروع وماقدم اة تسري العمل. يتطلب أيًضا مراقبة مستمرة حول كيفي إدارة 

 .إذا لزم األمر ابعةحملتوى املطلوب للمتانح الطالب ية ملضافل املشروع بنجاح. توفري معلومات إاملسار الصحيح إلكما

 كن لدى عضو هيئةيتى إذا مل ية. حعملفرصه للطالب للمراجعة والتغذية الراجعة طوال ال إعطاء 

 متكني ، ميكنكروعاملش احللب يف كل مرحلة من مرالتدريس الوقت لالجتماع مع كل طا

 .هم البعضدروسة لبعضحات مرتاب من ممارسة عملهم ومشاركته وتقديم ردود فعل واقالطال

 خيارات حول  بارات، حيث يتخذ الطالاذ عدة قرام اختملهمجيع النقاط يف العمل. تتضمن املشاريع متعددة ا توضيح

 .املساندة التدريس يف هيئة ضوعيأتي دور ستفادة من مهاراتهم، واالكيفية تنظيم الوقت و

 شروععلمه نتيجة للمتوما مل يتم  -ه تعلم ا متجناح املشروع ومساعدة الطالب على التعرف على م تقييم. 

 مثال هلذا النوع من املشاريع

صناعة بعض ) .ألشياءاأو صنع  اإلنتاجعمل ويع حنول الملشارا ا، تتجه فيه: وهي ذات صفة علمية(إنشائية)مشاريع بنائية  .1

 العلوماالجهزة البسيطة يف مواد 

ضوًا يف تلك الطالب ع لدراسة، ويكونا جمال ختدم اليت يدانيةوالزيارات امل التعليمية الرحالت مثل :استمتاعيه مشاريع .2

 شاركة الفعليةامل لك إىلفعه ذويد كما يعود عليه بالشعور باالستمتاع الزيارة،الرحلة أو 

تهم بها الطالب ياليت  شكالتامل من لةمشك حل أو ةمعقد ذهنية علميه مشكلة حل إىل تهدف املشكالت: مشاريع  .3

 ذلك؟ هما شاب أو لدواجو اأأو حماولة الكشف عن أسبابها مثل مشروع تربية األمساك 

املهارات العلمية أو مهارات بعض اكتساب منها واهلدف مهارة: كسب منها يقصد مشاريع .4

 .غريهمثل مشروع إسعاف املصابني واعية اجتم
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املشاريع يقوم الطالب من خالهلا  ، فبعضأكثر من نوع من األنواع السابقة ونستنتج مما سبق أن كثريًا من املشاريع قد جتمع 

 .معارفكله يكتسب مهارات وبالبحث وحل مشكلة معقدة ويقوم برحالت ميدانية حللها وقد ينتجُ منتج ومن خالل ذلك 

 طرق التعامل معهالتحديات أثناء تطبيق هذا النهج وأشهر ا

ائم على الق لمتعالتحديات اليت تواجه تطبيق ال

 املشاريع

 طرق التغلب عليها

ال  اسيةدرلااحلصة  ت، فوقتطلب وقتا طويالت

 كفيي

ل ت التواصطبيقاتل ثمنت االستفادة من التواصل عرب ال

 واملواقع واملدونات االجتماعي

رية ت بشنامكاإالتنفيذ؛ ألنها تتطلب صعوبات 

 ومادية وتقنية كبرية

الهداف قق احي اطلوبة مبالبحث عن االمكانات امل

 ة.بأقل تكلف

الية ءة عفاك يحتتاج اىل عضو هيئة التدريس ذ

وهلم ومي بطالقادر على الكشف عن اجتاهات ال

 وتقدير حاجاتهم.

 يس.درلتهيئة ا ألعضاءعمل دورات متخصصة 

 بعض ى يفؤدد يقاحلرية الزائدة للطالب  إعطاء

وب ا هو مطلري مغ يف األحيان اىل استغالل املشاريع

 منهم

يث له حباحرملة من كل مرح متابعة املشروع يف

شروع امل يفم مهيوضح الطالب يف كل حصة متى تقد

 وما مت اجنازه

ى االقل دة علاحوة تطبيق املشاريع على وحدة دراسي املقرر( ت يفرااضى املنهج كبري )كثرة احملحمتو

 حتى نسمح بتنوع التدريس. 

لب تتط اليتلة وفصنج املواد الدراسية املوجود منه

 البالط لىع كل منها مشروع مما يزيد العبء

 بعض يفل اماختيار مشروع تكاملي حيقق التك

ثاًل لمني، فماملع نيبق الوحدات الدراسية وذلك باالتفا

اللغة واسب احلء والطالب مشروع واحدة لألحيايعد 

 االجنليزية.
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 منوذج تقويم العناصر األساسية للمشروع

 الذي حيتوي علىو ،pblworksنظمة ممن  قدماملساسية للمشروع واأل نقرتح استخدام منوذج تقويم العناصر

 طويرالطالب على تتدريس وال ء هيئةأعضا موذجذا الن. يساعد هأبعادهأمثلة توضيحية لكل بعد من تعاريف و

 .عملية التعلم القائم على املشاريع

 تقويم العناصر االساسية للمشروع

 العناصر االساسية

م يفتقر إىل ميزات التعل

 يعرشاالقائم على املو الفعال

 حيتوي على بعض او مجيع)

 (التالية املشاكل

 نيسحيتاج اىل مزيدا من التح

 علملتا يتضمن املشروع بعض ميزات)

 ديهلو يعرالفعال والقائم على املشا

 (نقاط ضعف

ئم لقااول يتضمن ميزات التعلم الفعا

 على املشاريع

 (يةالحيتوي على نقاط القوة الت)

 املعرفة االساسية،

 الفهم،النجاح

 ليست أهداف تعلم الطالب □

 وحمددة، ال يركز واضحة

 حةمعايري واض علىاملشروع 

 ريال يستهدف املشروع تطو □

 وأ هامهارات النجاح أو تقومي

 دعمها بشكل واضح

 تمدسي يركز املشروع على معايري □

 قد هن، ولكمنها املعرفة والفهم

 وأ ايستهدف أهداًفا قليلة جًد

 جًدا أو أقل أهمية كثرية

ن كل، ومهارات النجاح مستهدفة □

 بجي يكون هناك الكثري مما قد

 تدريسه

 وتقييمه بشكل مناسب

 بطالعلى تعليم اليركز املشروع  □

ة مهمو مهارات حمددةفهم ومعرفة و

د واملا وجماالت مستمدة من معايري

 األكادميية

 همةملا النجاح يتم استهداف مهارات □

بشكل صريح ليتم تدريسها 

 فكريمبا يف ذلك الت ،وتقييمها

 نعاواملشكالت والت حلالنقدي و

 واإلدارة الذاتية

مشكلة او تساؤل 

 صعب

املشروع على ال يعتمد  □

 تساؤل مشكلة أو

 وأ؛ أو أن املشكلة مركزي

السؤال قد مت حلها أو 

 يرربتبسهولة ل اإلجابة عليها

 مشروع

مل تصاغ املشكلة أو  □

الرئيسي بسؤال  التساؤل

حمفز للبحث والتجريب يف 

السؤال  املشروع، او أن يف

 وأ يعتمد املشروع على مشكلة □

 لكن قد يكونتساؤل مركزي و

مستوى التحدي غري مناسب 

 املستهدفني للطالب

 حثيتعلق السؤال احملفز للب □

 ال والتجريب باملشروع ولكنه

مشكلته أو سؤاله  يتناول

 االساسي

 يليب السؤال احملفز للبحث و □

 املذكورة التجريب بعض املعايري

 ؤلساتو أ يعتمد املشروع على مشكلة □

 باسعلى مستوى حتدي منمركزي و

 للطالب املستهدفني

 سيئيلراصيغت املشكلة أو التساؤل  □

 يف التجريبللبحث و بسؤال حمفز

 استوفىللسؤال واملشروع، و

 املعايري التالية

 الطالب يساعد على تفاعل -

 سؤال مفتوح -

 التعلم يتماشى مع أهداف-
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 كمثل خلل واضح،

 له إجابة واحدة وبسيطة -

على  ال يساعدو غامض-

 تفاعل الطالب

 األعلىيف 

 استقصاء مستمر

 همةم وأ طاً يشبه املشروع نشا 

 ةمرأكثر من كونه عملية مست

 للتحقيق

  اءشنإلال يوجد إجراء للطالب 

 أسئلة لتوجيه االستقصاء

 ن يكو االستقصاء حمدود )قد

 أو دةاحوال حيدث إال مرة و زاموج

 هو ماتلوع؛ مجع امليف املشروع مرتني

 ةسئلأ ح؛ ال يتم طرملهمة الرئيسية

 (.أعمق

 ةسئليقوم الطالب بإنشاء األ ،

، قطفا قد يتعاملون مع بعضه ولكن

 وال ،ءصاتستخدم لتوجيه االستق الو

 تؤثر على مسار املشروع

 توقيستمر االستقصاء مبرور ال 

طالب ال رحيطويكون صارً ما أكادميًيا )

، تناياالب ، وجيمعون ويفسرونأسئلة

دلة أون بنيو ويطورون ويقيمون احللول، أ

 زيدملان للحصول على إجابات، ويطلبو

 (األسئلة

 ليتة ائلسيكون االستقصاء موجها باأل 

 عيطرحها الطالب خالل املشرو

 املوثوقية )أصالة(

 يشبه املشروع "العمل 

ر إىل التقليدي؛ يفتق "املدرسي

 أدوات العاملو مهامسياق و

 اتأثري احلقيقي، وال ُيحدث

 يعراالعامل أو يحقيقًيا على 

 ةاهتمامات الطالب الشخصي

 حيتوي املشروع على بعض 

 ونكت ، لكنها قدامليزات األصلية

 حمدودة أو تبدو مفتعلة

 قيقيحيتوي املشروع على سياق ح، 

 ةودج ويتضمن مهام وأدوات ومعايري

 لىعا ا حقيقًي، وحيدث تأثريواقعية

 وأ ، أو يتحدث عن خماوفالعامل

 ةصيشخال هوية الطالب اهتمامات أو

 وجهة نظر الطالب

 صاً ال ُيمنح الطالب فر 

م هارآرائهم واختي للتعبري عن

ة يملعحمتوى أو  الذي يؤثر على

 املشروع

 ب طالمن املتوقع أن يعمل ال

ه ، دون توجيمبفردهم اكثري

 نأبل املعلم و / أو ق كاف من

 قادرين يكونوا

  ودة حمدصاً  فرُيمنح الطالب

، ارعن الصوت واالختي للتعبري

ية همأ يف األمور األقل بشكل عام

ل اخد تقسيم املهام )حتديد كيفية

 فريق أو أي موقع

 (.ويب يستخدم للبحث

 عن يعمل الطالب بشكل مستقل 

م هن، لكن ميكاملعلم إىل حد ما

 املزيد مبفردهم فعل

 نع يتمتع الطالب بفرص للتعبري 

ة األسئل) مةهملاور الصوت واالختيار يف األم

 واملوارد والنصوص ،املطروحة

 ،معهمللعمل  ، واألشخاصاملستخدمة

واستخدام  ا،إنشاؤه واملنتجات اليت سيتم

 ، وتنظيمالوقت

 (.املهام

  يةولسؤميتمتع الطالب بفرص لتحمل 

 علمملان كبرية والعمل بشكل مستقل ع

 ، مع التوجيهكما هو مناسب

الكتابة 

 االنعكاسية 

 ال ينخرط الطالب يف 

 ان ماالنعكاسية بشأ الكتابة

ه نمووكيف يتعل يتعلمه الطالب

 تهردااملشروع وإ أو حول تصميم

 ةبكتاينخرط الطالب يف بعض ال 

 دبعو االنعكاسية أثناء املشروع

 يف وأ، ولكن ليس بانتظام ذروته

 العمق

 يةاسعكيشارك الطالب يف كتابة ان 

 بعدو وعأثناء املشر مدروسةشاملة و

 و بطال، حول كيف يتعلم الانتهائه

 تهارأيضا عن تصميم املشروع وإد
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 املراجعة النقد و

 حيصل الطالب على تغذية 

 ةتظمحمدودة أو غري من راجعة

أعماهلم منتجاتهم و حول

عضو هيئة  ، ومناجلارية

 همأقران ، وليسالتدريس فقط

 و ال يعرف الطالب كيف )أ

 منهم( يستخدمونيطلب  ال

 جعةرالاة املالحظات أثناء التغذي

 ملراجعة عملهم وحتسينه

  ءاعطإليتم تزويد الطالب بفرص 

ات نتجملا وتلقي املالحظات حول جودة

 ونقد تك ولكن اجلاري،العمل و

 دةواح أو حتدث مرة غري منظمة

 فقط

 ولح قاتينظر الطالب إىل التعلي 

 ،هايملهم أو يستمعون إلجودة ع

 نهاسيحتوال يقومون مبراجعتها  لكن

 بشكل كبري

 ةظميتم تزويد الطالب بفرص من 

ول ح هاقيتلوومنتظمة لتقديم املالحظات 

ن مري جلاا جودة منتجاتهم وتقدم العمل

من و التدريس، عضو هيئةالزمالء و

 اآلخرين خارج

 كالفصل الدراسي )إذا كان ذل

 (.مناسًبا

  اءثنأيستخدم الطالب املالحظات 

 تهاجعرمل التغذية الراجعة حول عملهم

 وحتسينه

 املنتج النهائي

  ا ًيلنعال جيعل الطالب عملهم

 وأور خالل تقدميه إىل مجه من

 عرضه على أشخاص خارج

 القاعة الدراسية

 البيتم اإلعالن عن عمل الط 

 للزمالء واملعلم فقط

 ،كن ل يعرض الطالب منتجاتهم

ا مو هاملكيفية عُيطلب منهم شرح  ال

 تعلموه

  نم مةالعاُيعرض عمل الطالب على 

 اعةلقا جخالل تقدميه إىل أشخاص خار

 الدراسية

 الًنعا ُيطلب من الطالب أن يشرحو 

 يتال اتاراألسباب الكامنة وراء اخلي

 كيفو ،وعملية االستقصاء ،اختذوها

 لكذ ، وما إىلعملوا، وما تعلموه

 

 

 الطالبيةمهارات النماذج مقترحة لتقويم 

ياتهم الشخصية و حكن اهلدف هو أنه يف فقط، و ل ملهاماات و ليس جمرد إمكانية اجتياز الطالب االختبارهلدف احلقيقي ا

رفون بشفافية و طبقونها ، و سوف يتصيتسبوها و يت اكف الاملهنية و لسنوات عديدة بعد خترجهم، سوف يتذكرون املعار

 التعليم مدى احلياة. ارفهم من خالل عاداتزيادة مع ون يفستمريوح املسؤولية و بشكل أخالقي يف الظروف الصعبة، و سوف بر

 احلياةية والتعامِل مع ُمقتضيات على حتمُّل املسؤول رِد القادرة الفخصي: املهارات اليت تعنى ببناِء شتعريف املهارات الطالبية 

الَّق مع جمتمِعه ٍن من التفاعل اخلكممعلى قدٍر  ظيفيةالووعدِة الشَّخصية واالجتماعية اليوميَّة على خمتلِف األص

 .ومشكالِته بروٍح خملصة
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 و  ة يف ظل ظروف حمددة.لك املهارداء تألهارة مبعيار حمدد مسبقا ملمقارنة األداء الفعلي  :تعريف تقويم املهارات الطالبية

لصحة واملوثوقية : األربعة ملهارة مع املبادئ ااافق تقويم ن يتوب أجيواوز املتطلبات. تقييم ما إذا كان األداء يليب أو يتج

 واإلنصاف واملرونة.

الطلبة. و لذلك مت  ويم مهارة معينة لدىمنوذج لتق عتمادابل قالتحقق من الصحة و املوثوقية و اإلنصاف و املرونة  جيب

مع تطلعات القيادات يف  مع تطويرها لتتماشى لكذ و ال يتعارض ت.املهارا االعتماد على البحوث العلمية املتخصصة يف تقويم

  قبل تطبيقها.لى املختصنيعرضها د عجامعة اجملمعة و تتكيف مع جمتمع الطلبة يف اجلامعة، بع

 : جمموعة من املهارات الطالبية وهي كالتالي نااخرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skill المهارة 

 Cooperation التعاون 1

 Negotiation التفاوض 2

 Decision making صنع القرار 3

 Critical thinking التفكير النقدي 4

 Creative thinking التفكير اإلبداعي 5

 Problems Solving حل المشاكل 6

 Time management إدارة الوقت 7

 Obtaining and organizing information الحصول على المعلومات وتنظيمها 8

 Collaboration المشاركة 9

 Sympathy التعاطف 10

 Diversity Respect احترام التنوع 11

 Withstand تحملال 12

 Communication االتصاالت 13

 self-management اإلدارة الذاتية 14

 Group Discussion المناقشة الجماعية 15

  Presentation العرض التقديمي 16

 Moral Reasoning األخالقياالستدالل  17



 

 

 

  

 المناقشة الجماعية

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 ىالمحتو

 العلمي

  المواد العلمية وثيقة الصلة

 .وفيرة بالموضوع

  النقاط المختلفة مقدمة بشكل

 .واضح

 دلة التي تنوع الشواهد واأل

 تدعم موضوع العرض.

 لمواد العلمية وثيقة الصلة ا

 .الموضوع كافيةب

 بشكل  من النقاط مقدمة كثير

جيد لكن ال يوجد توازن 

 .كاف

 دلة التي تدعم الشواهد واأل

 الموضوع قليلة.

  هناك قدر كبير من

المعلومات لكن صلتها 

بموضوع العرض غير 

 ة.واضح

 دلة التي تدعم الشواهد واأل

 .نادرة الموضوع

  العرض غير واضح

والمعلومات ليست ذات 

 .وعصلة بالموض

  ية شواهد لدعم أال يوجد

 .الموضوع

التماسك 

 والتنظيم

  فاد الحضور بشكل أالعرض

مثلة التي عرضت واضح واأل

 محددة.

  لمام وتحكم إ علىالعرض يدل

 .المقدم بالموضوع

  تدفق المعلومات يسير بشكل

بين النقاط جيد  واالنتقالمحدد 

لكنها  موجزةبعض النقاط 

 ليست منقطعة. 

 التنظيم متميز. 

  معظم المعلومات عرضت

 .بتسلسل منطقي

  بشكل عام العرض منظم

 .تنظيم جيد جدا  و

  فكرة  إلىاالنتقال من فكرة

 يحتاج تحسين.

 تفتقدافكار المفاهيم واأل 

 .الترابط

  االنتقال بين النقاط المختلفة

 .وغير واضح ضعيف

 .التنظيم متقلب 

  العرض متقطع ومفكك وال

يظهر تطور الموضوع وال 

 واضح.المنطقي الب ترتيال

 بداعاإل

 .العرض مبتكر وفريد 

 دوات الممكنة يستخدم كل األ

 .ليحقق االستفادة الكاملة

 هتمامالا ذبيج. 

  االبتكار واضح في بعض

 أفكار العرض.

  وسائل متنوعة ومزج جيد

بين المواد العلمية 

 .عالميةواإل

  في  االبتكارقليل من

 .العرض

 ضعف في التفسيرات. 

 و أ ةع قلالعرض مكرر م

 .انعدام التنوع

  استخدام الوسائط المتعددة 

 .بشكل غير كاف

الوسائط 

 المتعددة

  استخدام متوازن لمواد الوسائط

 .المتعددة لتطوير العرض

  استخدام وسائل اإلعالم متنوع

 .ومناسب

  استخدام الوسائط المتعددة

حد ما ليس مناسب  إلى

 .لموضوع العرض

  هناك قدر كبير من

التي ال ترتبط المعلومات 

بشكل واضح بموضوع 

 العرض.

  استخدام غير فعال للوسائط

المتعددة سبب اختالل 

 توازن المواد المعروضة.



 

 

 

 

 

 

  

 عرض تقديمي

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 المادة

  الفكرة الرئيسية منصوص

 .عليها بوضوح

  المحتوى يركز مباشرة على

 .موضوعنقاط ال

 المحتوى شامل ودقيق. 

  مدعوم بقوة.  ادعاءكل 

  الفكرة الرئيسية منصوص

 .عليها بوضوح

 المحتوى شامل ودقيق. 

  مدعوم  ادعاءكل

 بمصداقية. 

  الفكرة الرئيسية منصوص

 .عليها

  المحتوى دقيق ولكنه ليس

 .صلة اذ

 ليست  دعاءاتبعض اال

 مدعومة بصورة كافية.

  الفكرة الرئيسية غير منصوص

 .ليهاع

  عالقة أو  ذيالمحتوى إما غير

 .خاطئ

 في  تعاني قصورا   دعاءاتاال

 الدعم.

 التنظيم

 مالئم جدا  و تنظيم رائع 

  .للغرض

  النقاط الرئيسية بارزة ومتميزة

 .عن التفاصيل جدا  

 متسلسلةفي األفكار  االنتقال 

 تماسك نحوبوتتجه 

 االستنتاجات.

 تنظيم واضح. 

  النقاط الرئيسية بارزة

 .ميزة عن التفاصيلومت

 في  متسلسلتقال الناال

األفكار يميز النقاط 

 الرئيسية.

  عام والتنظيم الالهيكل

 .كاف

  التفريق بين النقاط

الرئيسية والتفاصيل 

 .الداعمة غير واضح

  التسلسل منطقي ولكن

ليس هناك معالم واضحة 

 بين األفكار. التنقلفي 

 قصور في التنظيم. 

 األفكار غير متماسكة. 

 يوجد انتقاالت في األفكار ال ،

حيث من الصعب تحديد المقدمة 

 أو الموضوع أو االستنتاجات.

 اللغة

  العرض حيوي وصحيح من

 حيث القواعد النحوية والنطق.

  العرض ليس به أخطاء

ة في القواعد النحوية سيمج

أو النطق أو استخدام 

 الكلمات.

  يقل الوضوح والمصداقية

نتيجة أخطاء متفرقة في 

اعد النحوية أو النطق القو

 أو اختيار الكلمات.

  هناك أخطاء متكررة في القواعد

النحوية أو النطق أو اختيار 

ؤدي إلى الخلط بين مما يالكلمات 

 المعاني.

التكيف مع 

الجمهور 

 والسياق

  بثبات  محددالنمط والمحتوى

ناسب السياق والجمهور يو

 .المستهدف

 للوقت.  وكامل استخدام فعال 

 المحتوى مالئم النمط و

للسياق والجمهور 

 .المستهدف

 فعال للوقت. استخدام 

  النمط والمحتوى ال

مع السياق  يتناسب أحيانا  

 .والمحتوى

 ستخدام للوقت تقل فيه ا

 الكفاءة.

 النمط والمحتوى ال يتناسب دائما 

 .مع السياق والمحتوى

  للوقت. كافاستخدام غير 

التواصل 

 الصوتي

 الصوت حيوي ومتدرج 

 ح.وواض

  يتحسن فهم واهتمام المستمع

 بسبب درجة الصوت ونبرته.

 الصوت متميز وواضح. 

 فهم المستمع بسبب  يتحسن

 درجة الصوت ونبرته.

 الصوت مسموع.  

  المستمع يحدث لديه 

خلط بسبب درجة أحيانا  

 الصوت ونبرته.

 الصوت غير مسموع. 

  المستمع يحدث لديه خلط بسبب

 درجة الصوت ونبرته.

ير التواصل غ

 اللفظي

  يتحسن العرض بجميع أو

معظم تعبيرات الوجه، 

والتواصل البصري، والمظهر 

الخارجي، وطريقة الوقوف 

 واإليماءات.

  يتحسن العرض ببعض

تعبيرات الوجه، والتواصل 

البصري، والمظهر 

الخارجي، وطريقة 

 الوقوف واإليماءات.

  ،تعبيرات الوجه

والتواصل البصري، 

والمظهر الخارجي، 

قة الوقوف وطري

واإليماءات، كلها ال تزيد 

أو تنقص من تأثير 

 العرض.

  تعبيرات الوجه المشتتة، ونمط

التواصل البصري والمظهر 

الخارجي وطريقة الوقوف 

واإليماءات، كل ذلك يخلق 

 البلبلة.



 

 

 

 

 

 
  

 االستقصاء والتحليل

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 الموضوعاختيار 

   يحدد موضوعا إبداعيا 

للمعالجة،  وقابال   ومركزا  

الموضوع  على أن يتناول

جوانب من مسألة معينة من 

المحتمل أن تكون لها أهمية 

 .حديثاتم استكشافها و

   مركزا   يحدد موضوعا 

للمعالجة أو  وقابال  

التنفيذ، على أن يتناول 

ذلك الموضوع الجوانب 

ذات الصلة من مسألة 

 بطريقة مناسبة.معينة 

   قابال   يحدد موضوعا 

للمعالجة أو التنفيذ ولكنه 

مع ذلك محدود التركيز 

ويغفل جوانب مهمة  جدا  

 من المسألة.

   عاما   يحدد موضوعا 

النطاق جدا  وواسع 

بدرجة تجعله غير قابل 

للمعالجة أو صعب 

 .التنفيذ

 المعرفة والبحث 

  ب معلومات شاملة يُرك ِ

 ومتعمقة من

ات صلة تمثل مصادر ذ

وجهات نظر أو منهجيات 

 متنوعة.

  يعرض معلومات شاملة

ومتعمقة من مصادر 

ذات صلة تمثل وجهات 

نظر أو منهجيات 

 متنوعة.

  يعرض معلومات من

مصادر ذات صلة تمثل 

وجهات نظر أو 

 منهجيات محدودة.

  يعرض معلومات من

ذات  ليستمصادر 

صلة تمثل وجهات نظر 

 أو منهجيات محدودة.

 ية التصميمعمل

  يُطور بمهارة جميع عناصر

المنهج أو اإلطار النظري. 

ب منهجا    من الممكن أن يُرك ِ

من  مالئما   نظريا   أو إطارا  

مختلف التخصصات أومن 

التخصصات الفرعية ذات 

 .الصلة

  يُطور العناصر النقدية

من المنهج أو اإلطار 

النظري بشكل مالئم، 

ومع ذلك يُغفل أو ال 

األكثر  ريفسر العناص

 دقة.

  ال يذكر العناصر النقدية

من المنهج أو اإلطار 

النظري أو ال يطورها 

بشكل سليم أو ال يركز 

 عليها.

  يبين تصميم عملية

االستقصاء سوء فهم 

للمنهج أو اإلطار 

 .النظري

 التحليل

  ب األدلة الكتشاف ينظم ويُرك ِ

األنماط أو االختالفات أو 

ة أوجه الشبه الثاقبة ذات الصل

 .بمحور الموضوع

  ينظم األدلة الكتشاف

األنماط أو االختالفات 

أو أوجه الشبه المهمة 

ذات الصلة بمحور 

 .الموضوع

  ينظم األدلة، لكن عملية

التنظيم ال تكون فعالة 

في اكتشاف األنماط أو 

االختالفات أو أوجه 

 الشبه المهمة.

 رد األدلة ولكنها ال يس

 ليستأو تكون منظمة 

ور ذات صلة بمح

 الموضوع.

 االستنتاجات

   يعد استقراء   يذكر استنتاجا

 .من نتائج االستقصاء منطقيا  

   يركز فقط  يذكر استنتاجا

 على نتائج االستقصاء.

   ينشأ االستنتاج تحديدا 

من نتائج االستقصاء 

استجابة  ويكون تحديدا  

 لها.

 عاما   استنتاجا   يذكر 

 عاما  كونه  ونتيجة ل

و أبعد فيما ه يُطبَّق أيضا  

من نطاق نتائج 

 .االستقصاء

   غامضا   يذكر استنتاجا 

أو غير منطقي أو بدون 

دليل من نتائج 

 .االستقصاء

 القيود والمدلوالت

  يناقش بتبصر وبالتفصيل

القيود والمدلوالت ذات 

 .الصلة والمؤيدة بالدليل

  يناقش القيود

والمدلوالت ذات الصلة 

 .والمؤيدة بالدليل

  يعرض القيود

لوالت ذات الصلة والمد

 .والمؤيدة بالدليل

  يعرض القيود

والمدلوالت ولكنها من 

المحتمل أن تكون غير 

ذات صلة وغير مؤيدة 

 بدليل.



 

 

 

 

  

 خالقياالستدالل األ

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

الوعي الذاتي 
 األخالقي

 يحلل كال  و يناقش بالتفصيل 

ات األساسية من المعتقد

وأصولها وتكون المناقشة 

 .أعمق وأكثر وضوحا  

 يحلل كال  و يناقش بالتفصيل 

من المعتقدات األساسية 

 .وأصولها

   من المعتقدات  يذكر كال

 .األساسية وأصولها

  يذكر إما المعتقدات األساسية أو

يبين أصولها ولكن ال يفعل 

 .األمرين معا  

فهم مفاهيم 
 أخالقية مختلفة

 نظرية أو النظريات ال يحدد

ويمكنه عرض فحوى تلك 

النظرية أو النظريات، 

ويشرح بدقة تفاصيل النظرية 

 .أو النظريات المستخدمة

  يستطيع أن يحدد النظرية

أو النظريات الرئيسة التي 

يستخدمها ويمكنه عرض 

فحوى تلك النظرية أو 

النظريات، ويحاول أن 

يوضح تفاصيل النظرية أو 

، ولكنه النظريات المستخدم

يُظهر بعض أوجه عدم 

 الدقة.

  يستطيع أن يحدد النظرية

الرئيسة التي يستخدمها 

ويكون بمقدوره فقط 

عرض فحوى تلك 

 النظرية.

  يستطيع أن يحدد النظرية الرئيسة

 التي يستخدمها.

التعرف على 
المشكالت 
 األخالقية

  يستطيع أن يتعرف على

المشكالت األخالقية عندما 

عقد تُعرض في سياق م

ويستطيع التعرف على 

العالقات المتداخلة بين تلك 

 المشكالت.

  يستطيع أن يتعرف على

المشكالت األخالقية عندماُ 

متوسطة تُعرض في سياق 

 د يعقالت

  يستطيع استيعاب العالقات

المتداخلة بين تلك 

 المشكالت.

  يستطيع أن يتعرف على

المشكالت األخالقية 

األساسية والواضحة 

كل غير ويستوعب )بش

كامل( أوجه التعقيد أو 

العالقات المتداخلة بين 

 تلك المشكالت.

  يستطيع أن يتعرف على

المشكالت األخالقية األساسية 

والواضحة ولكنه يعجز عن 

استيعاب أوجه التعقيد أو العالقات 

 المتداخلة.

 تطبيق
 المفاهيم
 األخالقية

  يستطيع أن يطبق بشكل

 مستقل المفاهيم األخالقية

مسألة أخالقية بدقة، على 

ويكون قادرا على أن يأخذ 

بعين االعتبار المدلوالت 

 الكاملة لعملية التطبيق.

  يستطيع أن يطبق بشكل

مستقل )في مثال جديد( 

 األخالقية المفاهيم

على مسألة أخالقية بدقة، 

ولكنه ال يأخذ بعين 

االعتبار المدلوالت المحددة 

 لعملية التطبيق.

  

  يستطيع أن يطبق

على  مفاهيم األخالقيةال

مسألة أخالقية بطريقة 

مستقلة )على مثال 

التطبيق  (، ولكنجديد

 غير دقيق.

 يستطيع أن يطبق المفاهيم 

األخالقية على مسألة أخالقية مع 

توفر نوع من الدعم )استخدام 

األمثلة، أو في الصف الدراسي، 

أو من خالل مجموعة، أو في 

موقف يتضمن اختيارات محددة( 

ه يكون غير قادر على ولكن

تطبيق المفاهيم األخالقية بطريقة 

 مستقلة )على مثال جديد(

 تقييم 
المفاهيم 
األخالقية 
 المختلفة

  يذكر وجهة نظر ويمكنه أن

يذكر أوجه االعتراض أو 

االفتراضات والمدلوالت 

لمفاهيم األخالقية االمتعلقة ب

المختلفة، ويمكنه أن يتصدى 

بطريقة معقولة ألوجه 

عتراض أو االفتراضات اال

 والمدلوالت المتعلقة بالمفاهيم

األخالقية المختلفة، ويكون 

 .وفعاال   كافيا  ه دفاع

 وجهة نظر ويمكنه أن  يذكر

يذكر أوجه االعتراض أو 

االفتراضات والمدلوالت 

المتعلقة بالمفاهيم األخالقية 

المختلفة ويمكنه الرد على 

أوجه االعتراض أو 

الت اضات والمدلواالفتر

ال يكون  هتلك، ولكن رد

 .كافيا  

  

  يذكر وجهة نظر ويمكنه

أن يذكر أوجه 

االعتراض أو 

االفتراضات والمدلوالت 

المفاهيم بالمتعلقة 

األخالقية المختلفة لكنه 

عليها )وفي نهاية ال يرد 

أوجه المطاف يجتزئ 

االعتراض أو 

دلوالت االفتراضات والم

تلك وال تؤثر على وجهة 

 (.رهنظ

  وجهة نظر ولكن ال يمكنه يذكر

أوجه االعتراض  أن يذكر

واالفتراضات والقيود المتعلقة 

 المفاهيم األخالقية المختلفة.ب



 

 

 التعاون

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

المسؤولية 
 الذاتية

 فوق المستوى  وجاهز للعمل مستعد. 

 في األفكار  وسعستشهد باألدلة للتي

 .والبحث

 يقوم بالمهام دون الحاجة إلى تذكير. 

 الوقت المحدد المهام في ينجز. 

  لتحسينل التعقيباتيستخدم. 

  ا للعمل ا  مستعديكون  .وجاهز 

  يستخدم أدوات تقنية للتواصل وإدارة

 .المهام

  يقوم ببعض مهام المشروع ولكن

 .يحتاج إلى تذكير

 ينجز معظم المهام في الوقت المحدد. 

 الواردة من  التعقيباتيان ا يستخدم أح

 .أعضاء المجموعة

  جاهزية، أو اطالع ليس لديه

  .أواستعداد للعمل

 للتواصل  قنيةال يستخدم أدوات الت

 .وإدارة المهام

 ال يقوم بالمهام. 

  ال يستخدم التعقيبات الصادرة من

 اآلخرين للتحسين.

مساعدة 

 الفريق

 فوق المستوى  دارة يساعد الفريق في حل المشكالت وإ

 .المهام

  يجعل المناقشات فعالة من خالل

 .التواصل الواضح

 يستجيب بعناية للمعلومات الجديدة. 

  مفيدة تعقيباتيعطي. 

 في  على اآلخرين المساعدة يعرض

 .المهام

  ولكنه غير نشط يتعاون مع الفريق

 في حل المشكالت.

  يعبر أحيانا  عن األفكار      

 .بوضوح

 يتوسع في المناقشة. 

  مساعدة   في بعض األحيان يعرض

 .اآلخرين

  ال يساعد الفريق ويسبب مشاكل في

 .العملية

  ال يطرح أسئلة استقصائية أو يعبر

 .عن أفكار أو يساهم في المحادثات

  مفيدة تعقيباتال يعطي. 

 آلخرينا  ال يعرض مساعدة. 

 حتراماال

 فوق المستوى   في  مع كل شخصمؤدب ولطيف

 .المجموعة

 ات النظر األخرىويحترم وجه دريق 

  بالرأي بشكل دبلوماسي.يختلف 

  عادة ما يكون مهذب ا ولطيف ا مع

 .مجموعةأصدقاء ال

 ويحترم وجهات النظر  عادة   دريق

 .ىراألخ

 موافقته بالرأي.عدم  تقبلي 

 مع  غير مهذب أو غير لطيف

 أصدقاء المجموعة.

 يقاطع أو يتجاهل اآلخرين. 

  يحترم وجهات النظر  الال يعترف أو

 .ألخرىا

عمل 
متابعة و

 االتفاقيات

 فوق المستوى   إبرام اتفاقيات مفصلة حول كيفية عمل

 ا .الفريق مع

  القرار وحل  واتخاذيتبع قواعد المناقشة

 .النزاعات

  يناقش بصدق ودقة كيفية الوفاء

 .باالتفاقات

  يتخذ اإلجراءات المناسبة لحل

 .المسؤولالمشكالت دون مساعدة من 

 الفريق مع ا ولكن فية عمل يناقش كي

 .ليس بتفاصيل مدروسة جيد ا

 ات للمناقشة واتخاذييتبع عادة االتفاق 

 .القرار وحل النزاعات

 لكنه يطلب من  كالتيقر بالمش

 .حلها للمجموعة المسؤول

  عمل الفريق كيفيةال يناقش. 

  تبع قواعد المناقشة واتخاذ القراريال. 

  اتياتباع االتفاق عن كيفيةتناقش يال. 

 للمشاركة. المسؤول اج يحت 

 

 

 تنظيمال

 فوق المستوى  ينشئ قائمة مهام مفصلة. 

 تقدم مدى التتبع ييحدد الجدول الزمني و

 د النهائيةاعيالموإلى 

 األدوار عند الحاجة يحدد. 

 المالحظاتالوقت وينظم  تخدميس 

 .والمهام بشكل جيد

  عمل  هدفها تقسيمينشئ قائمة مهام

يس المشروع بين الفريق ولكن ل

 .بالتفصيل

 جدوال  إلنجاز المهمة ولكن ال  يضع

 ابعه.يت

  ابعها.األدوار لكنه ال يتيحدد 

  ويجريالوقت  يستغلعادة ما 

االجتماعات بشكل جيد، ويضيع 

 .الوقت أحيان ا

  المشروع دون قائمة المهامبيعمل. 

  تتبع يال ضع جدوال  زمنيا  أو يال

 .نحو هدف المجموعةالمحرز التقدم 

 يشارك القيادةال األدوار أو  ال يعين. 

  يقوم شخص أو شخصان بالكثير من

المهام بينما يقوم اآلخرون بمهام 

 .عشوائية

 ظم المهام بشكل ينلوقت وال ا يضيع

 .جيد

الفريق 

 بأكمله

 فوق المستوى   يتعرف ويستخدم المواهب الخاصة لكل

 .عضو

 المنتجات  يصنعطور األفكار وي

 .بمشاركة جميع أعضاء الفريق

 المهام المنفصلة إلى الفريق للنقد  يقدم

  يقوم ببعض المحاوالت الستخدام

 .مواهب خاصة من األعضاء

  يقوم بمعظم المهام بشكل منفصل

 .ولكنه يجمعها مع ا في النهاية

  ال يتعرف أو يستخدم المواهب

 .الخاصة ألعضاء الفريق

 مشروع بشكل منفصل مهام اليقوم ب

 .مع اها وال يجمع

  فرديبشكل كل عمل يجرى. 



 

 

 
 .والمراجعة



 

 

 

 التفاوض

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 

المشكلة أو  تحديد

 القضية

 ال لبس  فهم واضحيه لد

 .فيه للقضية

 قدرة فائقة على  يهلد

التعبير عن المشكلة أو 

 .القضية

  يمكنه شرح المشكلة

وتوضيحها لآلخرين 

 بشكل فعال.

 واضح للمشكلة  فهم يهلد

 أو القضية

  تحديدهاعلى  قدرةلديه 

 .بشكل فعال

  توضيح المشكلة أو يمكنه

إلجراء القضية 

 ها.المفاوضات حول

 بشكل معقول  ةقدرلديه ال

على تحديد وفهم 

وتوضيح المشكلة أو 

القضية التي تؤدي إلى 

مفاوضات حول هذه 

 .المسألة

  غير قادر على تحديد

وفهم وتوضيح المشكلة 

لقضية التي تؤدي إلى أو ا

المفاوضات حول هذه 

 المسألة.

 

تحديد الدافع 

 لالقتراح

 بشكل واضح  يحدد

بشكل فعال ووغريزي 

ويدرك االحتياجات أو 

األساسية التي  المصالح

تؤدي إلى النظر في تقديم 

 االقتراح.

  يمكن أن يقرر بشكل فعال

فهم االحتياجات أو 

األساسية التي  المصالح

ر في تقديم تؤدي إلى النظ

 االقتراح.

  قادر بشكل معقول على

تحديد فهم االحتياجات أو 

األساسية التي  المصالح

تؤدي إلى النظر في تقديم 

 االقتراح.

  غير قادر على تحديد فهم

 حأو المصال االحتياجات

األساسية التي تؤدي إلى 

 قتراح.الالنظر في تقديم ا

 

تحديد استراتيجيات 

 القوة

 ائية على قدرة استثن يُظهر

فهم وتحديد وشرح 

التي  القوةاستراتيجيات 

تؤثر على المفاوضة 

 الجماعية. 

  الشرح لآلخرين.يمكنه 

  يُظهر قدرة فعالة على فهم

وتحديد وشرح 

التي  القوةاستراتيجيات 

تؤثر على المفاوضة 

 الجماعية.

  يظهر قدرة معقولة على

االستفادة من  فهم وتحديد

االستراتيجيات التي تؤثر 

 لى المفاوضة الجماعيةع

  يُظهر عدم قدرته على

فهم وتحديد استراتيجيات 

التي تؤثر على  القوة

 المفاوضة الجماعية.

 

تبادل اآلراء 

 المقترحة

  يُظهر قدرة استثنائية على

تقديم وشرح وتبرير 

مقترحات المساومة أثناء 

 المحاكاة. 

 بفعالية في  يظهر ثقته

اإلجابة على أسئلة 

 المتابعة.

 قدرة فعالة على  هريُظ

تقديم وشرح وتبرير 

مقترحات المساومة أثناء 

 المحاكاة. 

  فعال بشكل معقول في

اإلجابة على أسئلة 

 .المتابعة

 قدرة معقولة على  يوضح

تقديم وشرح وتبرير 

مقترحات المساومة أثناء 

 المحاكاة.

  يظهر عدم القدرة على

تقديم وشرح وتبرير 

مقترحات المساومة أثناء 

 اة.المحاك



 

 

 

 

  

 اتالقرار اتخاذ

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 تعريف الخيارات الممكنة

  يقدم قائمة شاملة من

الخيارات الممكنة األكثر 

 صف كالبحيث يصلة 

 بالتفصيل. منها

  تحديد الخيارات بيقوم

التي تمثل العديد من 

البدائل الممكنة األكثر 

 صلة.

 عض الخيارات ذات ب يحدد

 اخيار يحدد فقط أو  الصلة

 .فقط اواحد

 تحديد الخيارات ب يقوم

التي ال تتعلق بالقرار 

 بشكل واضح

 معايير تقييم الخيارات

  يحدد بوضوح المعايير

التي سيتم بها تقييم 

 الخيارات المحددة.

   تعكس المعايير فهما  دقيقا

بشكل غير عادي لطبيعة 

 مهمة اتخاذ القرار

 بوضوح المعايير  يحدد

التي سيتم بها تقييم 

الخيارات المحددة. ال 

 .توجد استثناءات هامة

تتصل المعايير بمهمة 

 القرار. اتخاذ

  يحدد بعض المعايير ذات

الصلة التي سيتم من خاللها 

تقييم الخيارات المحددة. 

ومع ذلك، يتم حذف بعض 

 كما المعايير ذات الصلة،

يتم تضمين معايير قد ال 

 لمهمةباذات صلة  تكون

 تحديد عدد قليل يقوم ب

من المعايير أو ال 

تكون ذات صلة بمهمة 

 القرار.

 تقييم الخيارات

 ا قدم ي ا شامال  ومطور  تقييم 

بالكامل لكل خيار بناء  

 .على المعايير

  يتجاوز طلب مهمة القرار

 .المقارنةن طريق ع

  الخيارات  مقارنةبيقوم

 .لتقديم رؤى أعمق

   لمدى دقيقا   يقدم تقييما

الخيارات  استيفاء

 .للمعايير المحددة

 جميع المعايير  ال يعالج

 .بشكل كامل

 جميع المعايير  يطبق

المناسبة على الخيارات 

ا في  دقيق غيرولكنه  تمام 

 تقييم استيفاء المعايير.

  مدى استيفاء يتناول ال

الخيارات للمعايير 

بدقة في تقييم مدى 

 تلبية البدائل للمعايير.

 ألساس المنطقي لالختيارا

 ا  يحدد المعايير  لتلبيةخيار 

 أو تجاوزها.

 إجابة مدعومة جيد ا  يقدم

 القرار األولي. مسألةعلى 

  مناقشة مفيدة للقضايا يقدم

والرؤى التي نشأت أثناء 

 عملية االختيار.

 بنجاح على  يجيب

القرار عن طريق  مسألة

تحديد خيار يلبي أو 

يتجاوز المعايير 

 المحددة. 

  يبرر إجابته باإلشارة

 إلى كيفية اتخاذ القرار

  ا خيحدد ا ال يتوافق تمام  يار 

 للخيارات.ه مع تقييم

 التحديد الذي ال  يختار

ال و يبدو معقوال ،

 يمكن تبريره من خالل

 للخياراته تقييم. 



 

 

 

 

 

 

 قداالتفكير الن

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) نصرالع

 القضايا تفسير

  المشكلة/  القضيةيتم تحديد 

بوضوح  والنقدالنظر  محل

ووصفها بشكل شامل 

وتقديم جميع المعلومات 

ذات الصلة الالزمة للفهم 

 الكامل.

  ُمحلذكر القضية / المشكلة ت 

 تُوصفووالنقد النظر 

ساءة إبحيث ال يتم ح وتوض

 .إهماال  و  فهمها

  ُمحل / المشكلة  القضيةذكر ت

في وصفها ولكن  النظر والنقد

المصطلحات غير  يُترك بعض

، والغموض غير الموضحة

غير  لتزامات، واالالمفسر

محددة، أو الخلفيات غير ال

 معروفة.ال

  ُذكر القضية / المشكلة ت

دون والنقد  محل النظر

 توضيح أو وصف.

 

 األدلة
ستخدام اختيار وا

المعلومات للتحقيق في 

 وجهة نظر أو استنتاج

  يتم الحصول على

المصادر مع  المعلومات من

التفسير/التقييم الكافي 

 أو تركيب تحليلولتطوير 

 شامل.

  وجهات نظر  مناقشةيتم

 الخبراء بدقة.

  يتم أخذ المعلومات من

حتوي على ت تيالصادر الم

تفسير/تقييم كاٍف لتطوير 

 متماسك. تركيبتحليل أو 

  وجهات نظر الخبراء تخضع

 .للمناقشة

  يتم الحصول على المعلومات

من المصدر )المصادر( مع 

ولكنها  التقييم،/ربعض التفسي

ليست كافية لتطوير تحليل أو 

 متماسك. تركيب

 وجهات نظر الخبراء  تؤخذ

 مع حقيقة،أنها  علىعموما 

 .مناقشات قليلة إجراء

  المعلومات من تؤخذ

مصادر( دون المصدر )ال

 أي تفسير/ تقييم.

  يتم أخذ وجهات نظر

الخبراء على أنها حقيقة 

 .مناقشةدون 

 تأثير

 السياق و

 فتراضاال

   بطريقة ) شامال   يحلل تحليال

 فتراضاتامنهجية( منتظمة 

وافتراضات الشخص نفسه 

مدى  بدقةم ياآلخرين وتقي

مالءمة السياقات عند 

 .الموقف عرض

 ة يحدد االفتراضات الخاص

 واالفتراضات األخرى

والعديد من السياقات ذات 

 .عرض الموقفالصلة عند 

 يشكك في بعض االفتراضات 

يحدد العديد من السياقات ذات و

 .عرض موقفالصلة عند 

  قد يكون أكثر وعيا  بافتراضات

فتراضات الاآلخرين من ا

 )أو العكس(. الشخصية

  يُظهر وعي ا ناشئ ا

باالفتراضات الحالية 

ا تسمي التأكيدات )أحيان  

 على أنها افتراضات(.

  يبدأ في تحديد بعض

عرض السياقات عند 

 موقف.

 الموقف

 (االنطباع)

  الموقف المحدد يكون
الفرضية( /األطروحةاالنطباع/)

االخذ مع  ذات طابع خيالي،

تعقيدات  في االعتبار

 وتكون حدود القضية.

الموقف 

( ألطروحة/الفرضيةا/)المنظور

 معترف بها.

 تجميع وجهات نظر  يتم

 الموقفاآلخرين في 
 الفرضية(./األطروحة/)المنظور

  الموقف المحدد يأخذ
 األطروحة/الفرضية(االنطباع/)

االعتبار تعقيدات  بعين

 القضية.

  يتم االعتراف بوجهات نظر

الموقف  في إطاراآلخرين 
 األطروحة/الفرضية(./)المنظور

  الموقف المحدد يقر 
 رضية(األطروحة/الفاالنطباع/)

 بمختلف جوانب القضية.

 كر الموقف المحدد يذ
 ألطروحة/الفرضية(االنطباع/ا)

 .بشكل مبسط وواضح

 

االستنتاجات 

والنتائج ذات 

 الصلة

  االستنتاجات والنتائج تكون

النتائج ) ذات الصلة

منطقية وتعكس والمقتضيات( 

على وضع  ةوالقدرتقييم ال

محل األدلة ووجهات النظر 

تيب في تر المناقشة

 األولويات.

  االستنتاج مرتبط يكون

منطقيا بمجموعة من 

المعلومات، بما في ذلك 

وجهات النظر المعارضة؛ 

النتائج ذات الصلة وتحدد 

 .بوضوح النتائج والمقتضيات()

  االستنتاج مرتبط منطقيا  يكون

بالمعلومات )ألنه يتم اختيار 

المعلومات لتناسب االستنتاج 

بعض وتحدد المرغوب(؛ 

)النتائج  نتائج ذات الصلةال

 بوضوح. والمقتضيات(

 مرتبط  يكون االستنتاج

بشكل غير متسق ببعض 

المعلومات التي تمت 

المبالغة في  :مناقشتها

)النتائج  تبسيط النتائج

 والمقتضيات(.



 

 

 لتفكير اإلبداعيا

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 الذهني العصف -الطالقة 

م عدد األفكار التي ك --العصف الذهني 

 ؟ )الكمية( يتلقاها

 عادة التفكير في  هيمكن

العديد من األفكار 

الجديدة مع أو بدون 

 إرشادات محددة.

 عادة التفكير في ه يمكن

إعطاء  عأفكار معدة 

  .اإلرشادات

  شخص ما هساعدإذا ،

التفكير في بعض  هيمكن

 األفكار.

  صعوبة في يجد

فكار أير في التفك

جديدة، حتى عندما 

 يطلب منه ذلك.

 المرونة
أخذ وجهات نظر مختلفة / التعامل مع 

كم عدد  -المشكالت بطرق مختلفة 

 فكار / إجابات ؟األ تتضمنهاالمجاالت التي 

)ما مدى اختالف األفكار عن بعضها 

 البعض(

  ينظر في المواقف

والعمليات من مجموعة 

متنوعة من وجهات 

أجل تحديد  النظر من

 .المشكالت

 من  ما يفكر في مشكلة

وجهات نظر قليلة قبل 

 .التعامل معهامحاولة 

  ،بمساعدة من اآلخرين

ن يفكر في مشكلة م

أكثر من منظور قبل أن 

 .التعامل معها يحاول

  مشكلة يفكر فقط في

وجهة نظر  ما من

 واحدة.

 االبتكار
، والنماذجاألفكار،  الحداثة أو انفراد

 أي مدى تعتبر أفكار / إلى –ة واالستجاب

غير شائعة / فريدة / ذكية /  الزمالءردود 

 ؟مبتكرة

 )جودة(

  أو  افكرة أو نموذجيقدم

أو  اجديد أو حال ناتجا

لخلق معرفة  افريد

 معرفة تتخطىجديدة أو 

 الحدود.

 ه في كسر قد ينجح عمل

القواعد واألعراف ، أو 

يستخدم مواد شائعة 

بطريقة جديدة وذكية 

 دهشة.وم

 ا أو أشكاال   يبني أفكار 

أو حلول  نواتجأو 

 جديدة أو فريدة.

  من  افريده عمليكون

ويظهر  ومدهشنوعه 

 شخصية.ال تهلمس

 . 

 أفكار جديدة  بناء يجرب

أو فريدة من نوعها، 

، أو أو نواتج والنماذج،

 حلول

  يصوغ األفكار أو

التحسينات، ولكن 

 أو متوقعةأفكاره 

 تقليدية.

  عن يحاول الخروج

، أو القواعد واالتفاقيات

العثور على استخدامات 

جديدة للمواد أو األفكار 

 الشائعة.

  يعيد صياغة مجموعة

 من األفكار المتاحة.

  يعتمد على األمثلة أو

األفكار أو النماذج أو 

 الموجودة. االتجاهات

 القواعد  يتبع

 .واألعراف

  يستخدم المواد

طرق  واألفكار في

 نموذجية.



 

 

 

 

 

 

 تالكحل المش

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 تحديد

 كالتالمش

 توقع أنواع ا مختلفة مني 

المشكالت في المشاريع 

في طرق لحلها  فكريو المعقدة

 قبل حدوثها

 في كالت مشالتوقع ي

فكر يو المشاريع المعقدة

 في طرق لتجنبها

  في بعض األحيان

في  تتوقع مشكالي

 هلمعقدة، لكنالمشاريع ا

فكر في طرق يعادة ال 

 لتجنبها

 جد صعوبة في توقع ي

 المشكلة قبل حدوثها.

 تحديد المعلومات

 ذات الصلة

 حدد بوضوح المعلومات ي

المهمة الالزمة لحل 

 المشكالت المعقدة.

 فصل المعلومات ي

المهمة عن المعلومات 

غير المهمة عند حل 

 المشكالت.

 حتاج أحيان ا إلى ي

تحديد  المساعدة في

المعلومات المهمة عند 

 حل المشكالت.

  معلومات الفتقد يغالب ا ما

 مهمة عند حل المشكلة.ال

 تحليل

 كالتالمش

 قوم بتحليل جميع خصائص ي

بدأ في يقبل أن  بدقةالمشكلة 

 حلها.

 مشكلة الفكر ملي ا في ي

 حلها. في حاوليقبل أن 

  بدأ ي األحيان،في بعض

في حل مشكلة ما قبل 

 يها.فكر فيأن 

  بدأ في حل مشكلة يعادة ما

 ما قبل التفكير فيها

 استخدام

 االستراتيجيات

 ستخدم االستراتيجيات ي

واألدوات التي تعلمها ومعرفة 

 الموضوعي لحلمجال ال

شكالت، حتى عندما ال الم

 .تكون واجبات

 ستراتيجيات استخدم ي

 الموضوعيمجال ال

واألدوات والمعرفة 

 لحل المشكالت.

  ستخدم ي تذكر،إذا

استراتيجيات أو أدوات 

المجال أو معرفة في 

 الموضوعي لحل

 المشكالت.

  ستخدم استراتيجيات أو يال

مجال الأدوات أو معرفة 

 لحل المشكلة. يالموضوع

 التفكير

 حل ل طرقفي  مليا   فكري

قيم مدى جودة وي. همشكلت

تغييرات عند جري وي. العمل

 الضرورة.

 حل  طرقفي مليا  فكر ي

خالل  من همشكلت

ما فعله جيد ا، في التفكير

فعله بشكل  هما يمكنو

 أفضل.

  فكر في يعود ويأحيان ا

أن كيفية حل مشكلة بعد 

 .انتهى

   في  فكريعود ويما  نادرا

كيفية حل مشكلة بعد أن 

 .ىانته



 

 

 

 

 إدارة الوقت

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 إدارة الوقت

 الوقت ستخدام يجيد ا

بشكل روتيني طوال 

فترة المشروع لضمان 

في الوقت  المهامإنجاز 

 المحدد.

   يجيد استخدامعادة 

الوقت جيد ا طوال فترة 

ولكن ربما  المشروع،

 مهمه انجاز يتأخر في

 .ةواحد

 ولكنه التأخيرإلى  يميل ،

ا في  المهامينجز  دائم 

 المواعيد النهائية.

  ا ما في  ينجز المهامنادر 

 المواعيد النهائية.

 تأثير المجموعة

  المجموعة ال تضطر

تعديل المواعيد إلى 

النهائية أو مسؤوليات 

هذا  تأجيلالعمل بسبب 

 الشخص.

 نادرا  تضطر المجموعة

تعديل المواعيد إلى 

النهائية أو مسؤوليات 

هذا  تأجيلالعمل بسبب 

 الشخص.

  احيانا  المجموعةتضطر 

تعديل المواعيد إلى 

ة أو مسؤوليات النهائي

هذا  تأجيلالعمل بسبب 

 الشخص.

 تعديل  إلى المجموعة تضطر

المواعيد النهائية أو 

مسؤوليات العمل بسبب عدم 

كفاية إدارة الوقت لهذا 

 الشخص.

 التركيز على المهمة

  ا باستمرار يظل مركز 

على المهمة وما يجب 

 القيام به. 

 للغاية ذاتي التوجيه. 

 على المهمة وما  يركز

القيام به في معظم  يجب

 األحيان.

 على المهمة وما  يركز

يجب القيام به بعض 

 الوقت.

  ونادرا ما يركز على المهمة

 وما يتعين القيام به.

 لآلخرين القيام بهذا  يسمح

 العمل.

 االستعداد

 المواد الالزمة إلى  يجلب

ا  المقر ويكون دائم 

ا للعمل.  جاهز 

 المواد الالزمة  يجلب

ويكون  غالبا، المقرإلى 

ا للعمل.  جاهز 

 إلى  المواد الالزمة يجلب

ولكن في بعض  المقر

أن األحيان يحتاج إلى 

 يستقر ويبدأ بالعمل.

 في كثير من األحيان ينسى 

المواد الالزمة أو إحضار 

ما يكون على استعداد  نادرا  

 لعمل.ل

 السلوك

  أبد ا المشروع أو  نتقديال

 عمل اآلخرين علن ا.

  ا موقف إيجابي لديه دائم 

 تجاه المهمة )المهام(. 

   ينتقد علنا   نادرا 

المشروع أو عمل 

 اآلخرين. 

   لديه ما يكون  غالبا

تجاه  إيجابي موقف

 )المهام(. المهمة

   المشروع  ينتقد علنا   أحيانا

 اآلخرين.ئه أو عمل زمال

 لديه ما يكون عادة  و 

 تجاه موقف إيجابي

 المهمة )المهام(.

 روع أو المش نتقد علنا  ي البا  غ

 اآلخرين. ئهعمل زمال

   موقفلديه ما يكون  غالبا 

حول المهمة  إيجابي

 )المهام(.

  



 

 

 

 

 

 وتقسيمهاالحصول على المعلومات 

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) العنصر

 عنوان المخطط

 تطابقيمدرج و بداعيإعنوان  يوجد 

 البيانات على الرسم البياني. مع

 البيانات على  قعنوان يطاب يوجد

 الرسم البياني.

 ن ويتطابق مع تيوجد عنوان م ضم 

البيانات الموجودة على الرسم 

 البياني.

 .لم يكن هناك عنوان 

  ضمن ولكنه ال تعنوان ميوجد كان

 يتطابق مع البيانات.

 عرض البيانات

  البيانات المعروضة في الرسم البياني

 تطابق البيانات التي تم جمعها.

 خدمة لفرز البيانات الفئات المست

قراءة الرسم  سهلتأظهرت الفكر و

 البياني.

  يحتوي المخطط على أكثر من

 طريقة فرز ثنائية.

  البيانات المعروضة على الرسم

 البيانات التي تم جمعها تطابقالبياني 

  الفئات المستخدمة لفرز البيانات

 كانت معقولة.

 لبيانات المعروضة على المخطط ال ا

 التي تم جمعها. البيانات تطابق

  الفئات المستخدمة لفرز البيانات ال

 البيانات بوضوح.   تعرض

 مظهر المخطط
  ،الرسم البياني منظم بشكل جيد

 القراءة. أنيق، وسهلو

 .الرسم البياني أنيق وسهل القراءة   المخطط بسبب الكتابة يصعب قراءة

 اليدوية، والتباعد، واختيار اللون.

 العرض التقديمي

  بوضوح تاميتحدث. 

  فهم.السماع والكل المستمعين يمكنهم 

  جميع األسئلةعلى  على اإلجابةقادر. 

 إلى  مهذب ويقظ في االستماع

 العروض األخرى.

 .يتحدث بوضوح ويمكن سماعه 

  قادر على اإلجابة على معظم

 األسئلة.

 االستماع إلى العروض  في منتبه

 األخرى.

  ال يساهم في العرض التقديمي

 للمجموعة.

  بسبب حجم أو  الفهميصعب عليه

 من المحتوى. التأكدعدم 

 قادر على اإلجابة على بعض األسئلة 

   لالستماع إلى العروض  ليس منتبها

 األخرى.



 

 

 

 

 المشاركة

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

المساهمة في أهداف 

 المجموعة

 ل مستمر ونشط نحو يعمل بشك

 .لمجموعةأهداف ا

 دور ب عن طيب خاطروينجز قبل ي

 .فردي داخل المجموعة

 على تحقيق أهداف  يعمل

جموعة دون المطالبة الم

 .من حين آلخر

  يقبل ويفي بالدور الفردي

 .داخل المجموعة

  يعمل على تحقيق أهداف

المطالبة المجموعة مع 

 من حين آلخر

 أهداف  على تحقيق يعمل

المجموعة فقط عند 

 .المطالبة

 راعاة اآلخرينم

  لمشاعر تجاه ا ااهتماميظهر

 .آلخرينمن اواحتياجات التعلم 

 قدر المعرفة والرأي والمهارات ي

شجع يلجميع أعضاء المجموعة و

 .مساهمتهم

 االهتمامويعبر عن  يظهر 

 .لمشاعر اآلخرين

 يشجع مشاركة اآلخرين. 

 لمشاعر  ااهتمام يظهر

 .اآلخرين

 من حين  ريحتاج إلى تذكي

 مهتما  ون آلخر ليك

 .لمشاعر اآلخرين

 مساهمة المعرفة

 بشكل دائم ونشط في المعرفة  يساهم

أو  مطالبةواآلراء والمهارات دون 

 .تذكير

  يساهم بالمعرفة واآلراء

 مطالبةوالمهارات دون 

 .تذكير أو

  المساهمة بالمعلومات

إلى المجموعة مع 

أو التذكير من المطالبة 

 .حين ألخر

  في المساهمة بالمعلومات

المجموعة فقط عند 

 .المطالبة

 والمشاركة معالعمل 

 اآلخرين

 المجموعة على تحديد  يساعد

التغييرات الضرورية ويشجع 

 .العمل الجماعي للتغيير

 ا بالعمل المعين دون  له يقوم دائم 

 .الحاجة إلى تذكير

  يشارك عن طيب خاطر

في التغييرات المطلوبة؛ 

عادة ما يقوم بالعمل 

درا ما ونا له المعين

 تذكيرإلى يحتاج 

  يشارك في التغييرات

المطلوبة مع المطالبة 

غالبا ما و; من حين آلخر

للقيام  إلى تذكير يحتاج

 .له بالعمل المعين

  يشارك في التغييرات

المطلوبة عند المطالبة بها 

؛ دائما أو والتشجيع عليها

 .في كثير من األحيان

  يعتمد على اآلخرين للقيام

 بالعمل



 

 

 
 

  

 اطفالتع

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 التعاطف

  قادر بشكل فريد على رؤية

 ما يراه ويشعر به اآلخرون.

  يفكر في وجهات نظر

 متعددة.

 احتياجات /يراعي رغبات

 اآلخرين باستمرار.

  قادر على رؤية ما يراه

 ويشعر به اآلخرون.

 بعض وجهات  في يفكر

يس تلك التي النظر ولكن ل

تقع خارج نطاق 

 الخاصة. تجربتهخبرته/

  في االعتبار يأخذ

 احتياجات/رغبات

 اآلخرين في بعض األحيان

 بما يراه عرف ويشعر ي

بشكل  وناآلخرويشعر به 

مختلف وقادر إلى حد ما 

 .على التعاطف مع اآلخرين

  وجهات النظر محدودةله. 

  راعي في كثير من يال

األحيان رغبات/احتياجات 

 اآلخرين.

 ديه القليل من التعاطف أو ل

أي تعاطف مع  ليس لديه

مراعاة  عالقليل م

 .رغبات/احتياجات اآلخرين

  يرى األشياء من خالل افكار

 .ومشاعر خاصة

  يتجاهل أو يتعرض للتهديد

أو الحيرة بسبب المشاعر 

 والمواقف واآلراء المختلفة

 لغة الجسد

  الجسم ويظهر يرخي كامل

ا   لمتحدث.ا إلىانفتاح 

  يميل الجسم قليال  نحو

 .المتحدث

 .يعكس لغة جسد المتحدث   الذراعين والساقينيرخي. 

 الجسم قليال نحو  يميل

 .المتحدث

  الذراعين والساقينيتقاطع. 

  يحول الجسم بعيد ا عن

 المتحدث

 التواصل البصري

 البصري يعتبر التواصل 

ا طبيعي ا ومناسب ا  أمر 

 للموقف.

 .تواصل بصري مستمر  .تواصل بصري قليل   بصري تواصلال يوجد. 



 

 

 

 

 الصمود

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 المحتوي

  جميع المعلومات  تقديميتم

المطلوبة وبعض 

المثيرة  المعلومات التكميلية

 لالهتمام.

  يتم تقديم جميع المعلومات

 المطلوبة.

  يتم تقديم معظم المعلومات

 لمطلوبة. ا

  يتم تقديم القليل جدا من

 المعلومات المطلوبة.

 المدة
 دقائق على سبيل المثال( 3) 

 على األقل  يكون الخطاب

حد دقائق ب 3ى لدقيقتين إ

 قصى.أ

 أكثر من يكون الخطاب / 

 ثانية. 30أقل من 

 أكثر من /  يكون الخطاب

 ثانية. 45أقل من 

 أكثر من  يكون الخطاب

 دة.أقل من دقيقة واح /

 الطالقة و الحفظ 

  كل وتقديم يتم حفظ

 بطالقة. الخطاب

  الخطابكل يتم حفظ 

التردد  يوجد بعضولكن 

 .ةفي تقديم

  يتم حفظ القليل من

، ولكن ما يتم الخطاب

حفظه يتم تقديمه مع القليل 

 من التردد.

  يتم حفظ القليل جدا من

الخطاب، وهناك العديد 

من التردد عند تقديم 

 الخطاب.

 ير الوجهتعاب

 الوجه  يستخدم تعبيرات

 ويصور، بطرق مختلفة

أو  الحالة المزاجيةبدقة 

 المقصودة.  العاطفة

 التعبيريةه ووجيستخدم ال 

 جدا.

 تعابير الوجه  يستخدم

لتتناسب مع الحالة 

 المزاجية أو العاطفة. 

 في معظم األوقات يعبر 

 . عن المقصود

  يستخدم الوجوه التعبيرية

 غاليا

 رات الوجه تعبي يستخدم

 ويحاول مطابقة الحالة

 أو العاطفة.  يةالمزاج

 أحيانا عن المقصود. يعبر 

 ةالتعبيري وهوجيستخدم ال 

 إلى حد ما.

 القليل من  يستخدم

تعبيرات الوجه، إن 

 وجدت. 

  تعابير الوجه ال تتطابق

مع الحالة المزاجية أو 

 العاطفة. 

  يستخدم وجوه ال

 تعبيرية.

 التواصل البصري

 يحافظ لذلك  خطابالحفظ ي

على التواصل البصري 

 طوال الوقت.

 جزئي ا من  الخطاب ينجح

خالل إلقاء نظرة خاطفة 

 على المالحظات.

 الخطاب في الغالب  يقرأ

من المالحظات مع 

 تواصل البصريال

 العشوائي.

 بالكامل  يقرأ الخطاب

من المالحظات المكتوبة 

 .الكالم خارج

 

  



 

 

 

 

 

 تواصلال

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 المعرفة بالموضوع

  عالية معرفةيظهر 

بحيث تكون الموضوع ب

، وذات ومحدثة، مؤكدة

 .بالمستمعينالصلة 

 معرفة بالموضوع،  يظهر

كون أحيان ا غير تولكن قد 

وقد ال  مهملة،أو  مؤكدة

صلة  تكون ذات

 .بالمستمعين

 بعض معرفة  يظهر

ها قد بالموضوع ولكن

تكون غير مؤكدة أو 

 .مهملة

  يُظهر عدم وجود معرفة

أو المعرفة القليلة  محدَّثة

  .بالموضوع

 التنظيم

   المعلومات المقدمة تكون

وموجزة مع  متسقة

 فكار بوضوح.عرض األ

  بشكل  متسقةالمعلومات

بوضوح  والعرضعام؛ 

 ثغرات.ال القليل منمع 

  إلى  متسقةالمعلومات

 يزال الإال أنها حد ما؛ 

بوضوح،  قدمةغير م

 ومتقطعة

  غير متسقة المعلومات

 ة.قليلافكار مع  وموجزة

 غير اللفظي تواصلال

  مع  يجري تواصل بصري

يبدوا بهيئة الجمهور 

 .مسترخية

 القليل جدا من  يجري

بصري مع التواصل ال

ويبدوا بهيئة الجمهور 

 متصلبة

  ال يقوم بالتواصل

البصري مع الجمهور 

 متصلبة   ويبدوا بهيئة

 االستماع النشط

  يالحظ استجابة المستمع

اإليجابية وتناقض أي 

 عضو من الجمهور

 وتغيير الطريقة.

  يالحظ استجابة المستمع

اإليجابية وعدم التطابق 

بين أي عضو من 

وعدم تغيير  الجمهور.

 الطريقة 

  استجابة المستمع يالحظ

 اإليجابية.

  ال يالحظ استجابة

لتواصل المستمع 

 ص.الشخ



 

 

 

 إدارة الذات

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 مهارات التأقلم

 مهارات  ماهية بوضوح حددي

مهارات تأقلم أربع التأقلم، فهناك 

بوضوح كيفية  ويذكرمدرجة، 

، باإلضافة إلى  استخدام كل مهارة

 .االستخدامبدائل عدم 

 بشكل التأقلم  مهارات صفي

 3-٢، هناك قيقغير د

ذكر يمهارات تأقلم مدرجة، 

بعض  استخدم يةكيف

 .المهارات

 مهارة تأقلم  اشتملت على

 يةكيف واحدة، وتكون

استخدام المهارة غير 

 .ةواضح

  مهارات التأقلم غير

 مدرجة.

 الدافع

  بوضوح الدافع، ويظهر دليال  يحدد

الدافع في شكل وجود محدد ا على 

م دليال  اقتباسات أو غير ذلك، ويقد

عنوان  رابط،على المعلومات )

 إلخ( الكتاب،

  يصف ماهية الدافع بشكل

 المعقول سببوال، غير دقيق

، ه تخمينيلدافع للشخص ولكن

 وال يقدم دليل.

  تضمن أي وصف عدم

سبب دافع  ويكون للدوافع،

الشخص تخميني وضعيف 

ا.  تمام 

 الدافع غير مدرج 

 االنضباط الذاتي

  على أمثلة واضحة  3يعرض

النضباط الذاتي في شكل إدارة ا

ويضع  األولويات،تحديد و  الوقت 

مساهمة الروابط واضحة لكيفية 

 .في نجاح الفرد هذه

 على االنضباط يعرض مثالين 

الذاتي في شكل إدارة الوقت 

ويسعى و تحديد األولويات، 

ربط كيفية  جاهدا  في

 .في نجاح الفرد هذهمساهمة ال

 على  مثال واحد يقدم

 نضباط الذاتي ولكن الاال

إدارة الوقت و  يعرض

ال وتحديد األولويات، 

 هذهمساهمة اليربط كيفية 

 .في نجاح الفرد

 غير  االنضباط الذاتي

 .مدرج



 

 

 

 

 احترام التنوع

 (١يحتاج إلى تحسين ) (٢مبتدئ ) (٣متقدم ) (٤متميز ) العنصر

 الوعي الذاتي الثقافي

 الرؤى النقدية  يوضح

القواعد  والموضوعية في

الثقافية الخاصة، 

والتحيزات، ووجهات 

 .النظر

 الثقافية  بالقواعد يعترف

 والتحيزات، الخاصة،

 النظر.ووجهات 

  يُظهر الرغبة في التفكير

لكن ليس التحليلي،  /اقدالن

ا على التعبير  ا قادر  دائم 

 جيد ا.

 القواعد الثقافية  يحدد

الخاصة، والتحيزات، 

 ووجهات النظر.

  ةغير نقدي ةأولييُظهر 

 .لثقافته

 األدنى من  الحد يُظهر

الوعي بالقواعد الثقافية 

والتحيزات،  الخاصة،

 .ووجهات النظر

 التعاطف

 المشتركة  الخبرات يفسر

منظور البين الثقافات من 

 والعام خاص 

  يُظهر القدرة على التفكير

فيما يتعلق  تعاطفيهبطريقة 

مجموعته بمن هم خارج 

 .الخاصة

 ألبعاد ا على يتعرف

الفكرية والعاطفية ألكثر 

 .شاملةمن وجهة نظر 

  يستخدم أحيان ا أكثر من

 في التحليل. منظور شامل

 وجهات النظر  مكونات يحدد

 .الثقافية األخرى

  يستجيب في جميع المواقف

نظر خاصة من خالل وجهة 

 شاملة.

 اآلخرين. تجربة يشاهد 

  وجه يفعل ذلك من خالل

 .شاملة نظر ثقافية خاصة

 النفتاحا

 التفاعالت  بالكامل يطور

مع اآلخرين المختلفين 

 ثقافيا.

  أحكام مستنيرة يصدر

حول االختالفات التي 

تظهر االحترام للتنوع 

 .الثقافي

  تفاعالت مع اآلخرين يبدأ

المختلفين ثقافيا  ولكن ال 

 .يطورها بشكل كامل

    يبدأ في إصدار أحكام

مستنيرة حول االختالفات 

ا للتنوع التي تظهر احتر ام 

 .الثقافي

  معظم عن االنفتاح على يعبر

التفاعالت  -كل إن لم يكن  -

 مع اآلخرين المختلفين ثقافيا .

    قد يجد صعوبة في إصدار

أحكام مستنيرة حول 

االختالفات التي تظهر 

ا للتنوع الثقافي.  احترام 

  التفاعل مع اآلخرين يتقبل

 المختلفين ثقافيا.

   لديه صعوبة في إصدار

أحكام مستنيرة حول 

االختالفات التي تظهر 

ا للتنوع الثقافي  .احترام 
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