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2015 لثاين(  ا )ترشين  نوفمرب 

 - واملعايري  العمليات  تقييم 
املدرسة يف  االحتواء 

أهالً باملرشدين األعزاء،

قبل بضعة أسابيع توليت منصبي كمديرة قسم التعليم 

االبتدايئ، وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم عىل جهودكم 

الحثيثة التي سمعت عنها من املرشدين القطريني ومن التقارير 

الواردة من املدارس. 

يتفق مفهوم االحتواء الذي متثلونه يف عملكم يف املدارس مع 

عقيديت الشخصية. يحق لكل تلميذ استنفاد قدراته داخل 

الصف، ودورنا كمعلمني هو توفري منصة تعليمية وتشغيلية 

التي ستمّكن اندماجه عىل النحو األمثل. 

كلام كان تصور عملية دمج الفرد يف الصف الشامل املحتو 

لجميع التالميذ أكرث وضوحاً، وكلام عملنا عىل تطوير اآلليات 

املتوفرة يف املدرسة وعىل املساعدة يف توسيع مجموعة األدوات 

املتوفرة لدى الطاقم الرتبوي يف املدرسة، كلام اقرتبنا يف 

خطواتنا من تحقيق الهدف. 

أود أن أشكر كل واحد منكم عىل عملكم املتفاين. 

مع االحرتام والتقدير، 

ايتي 

املرشدين األعزاء،

أنا متشوقة، مثل كل مرة، ألرسل لكم النرشة الجديدة، الخامسة، 

التي تتناول دراسة العمليات الجارية يف املدرسة من وجهة نظر 

االحتواء. 

النرشات طرق عملنا وتقدمنا نحو األمام ونحو  تعكس جميع 

الداخل، ودراسة ما يجري يف العامل يف املصادر واملراجع، باإلضافة 

إىل دراسة ما يحدث لدينا. ونعود يف كل مرة إىل األدوات التي 

ومن  وتعميقها،  وصقلها  بتطويرها  قمنا  التي  وتلك  تعلمناها 

تدريبية  وأدوات  رؤى  وتطوير  بابتكار  نقوم  أخرى،  ناحية 

يف  املساهمة  إىل  أخرى  مرة  منكم  واحد  كل  أدعو  إضافية. 

معرفته يف النرشات القادمة. 

أمتنى لنا جميعاً عاماً ناجحاً ومليئاً باالحتواء.

محبتي، مورياه

رسالة شخصية من مديرة قسم التعليم االبتدايئ 
ايتي سايس 

رسالة شخصية من مركّزة مجال رعاية الفرد
مورياه طلمور 

5

دولة إرسائيل

وزارة الرتبية والتعليم

اإلدارة الرتبويّة

قسم أ التعليم االبتدايئ

االحتواء عىل أرض الواقع
نرشة ملرشدي االحتواء - عدد



االرتفاع واالنخفاض / ديفيد أفيدان

الفهم يعني الوصول إىل صلب املسألة.

ولكن ماذا تفعل إذا كان صلب املسألة يف القمة؟

حتى نفهم - علينا التسلق،

عرب الساموات السبع وفوقها،

وهناك سنعرث عىل هذا اليشء، يف مغلف متوهج، مل يتم ملسه.

ما الذي ميكننا فعله بهذا اليشء غري امللموس؟

كيف يجب ملس وعدم ملس الفهم؟

انها مسألة فهم خفي، للصوت،

ولكن أيضاً للصمت والقدرة عىل االنتظار،

ولكنها أيضاً مسألة االنطالق يف اللحظة املناسبة.

الفهم يعني الوصول، وتصبح هذه مسألة لوجستيات.

ولكن الوصول ال يعني الفهم، وهذا أمر باطني.

إذاً ما العمل؟

أوالً يجب عدم النزول إىل صلب املوضوع، بل االرتقاء اليه.

ومن ثم عدم مالمسة اليشء نفسه، بل مالمسة أنفسنا

من أجل رؤية اليشء املرشق والكبري يف األعىل.

وأخرياً أال نغفر ألنفسنا الخطأ.

النورس/ ريتشارد باخ

ال تصدق عينيك

ألن كل ما يظهرونه لك

هو الحد فقط.

 

انظر إىل قوة فهمك، واكتشف األشياء التي تعرفها 

بالفعل،

ثم ستجد طريقة لالنطالق.

وتذكر دامئاً: النورس الذي يحلق،

هو النورس الذي ينظر بعيداً..."
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ما هي املدرسة الداعمة لالحتواء؟

إن تقييم قدرة املدرسة عىل احتواء جميع تالميذها يستند إىل مفهوم االحتواء الرتبوي يف املدرسة. ويستند 

هذا التقييم إىل عدد من االفرتاضات األساسية. كجزء من عملنا كمرشدات قطريات لالحتواء، قمنا بصياغة 

عقيدتنا الخاصة حول خصائص املدرسة التي تدعم االحتواء. 

نحن نؤمن بأن...

املدرسة التي تدعم عمليات االحتواء استناداً إىل اميانها ملبدأ االحتواء الشمويل تنجح يف توفر استجابة ملزيد   •
من التالميذ يف نظام التعليم العادي.

ويف املدرسة التي تتم فيها عمليات احتواء هادفة، تتم أيضاً عمليات تعلم هادفة التي تتكيف مع احتياجات   •
الفرد يف نطاق التطوير املقدر له.

مع  تعامله  خالل  الداعمة  الفعل  ردود  عىل  باملقابل  ويحصل  مهنته  ويحرتم  باالنتامء  يشعر  الذي  املعلم   •
التحديات التي يواجهها، سيشعر بأنه يتم احتوائه وسيقوم باحتواء تالميذه /

تتميز العمليات داخل املدرسة بأنها ديناميكية وتحتاج إىل التطور مع مرور الوقت.   •

يتطلب التغيري التطرق إىل "لغة االحتواء": التعامل مع العوامل وليس فقط مع األعراض، وتحديد االحتياجات   •
وخلق الحلول التي تزيد الشعور بالكفاءة يف املنظمة بأكملها.

الثقافة - نظرة عامة:

تعترب املدرسة نفسها مسؤولة عن جميع تالميذها.  .1

وتدرك املدرسة أن لكل تلميذ من تالميذها الحق يف التعلم املصمم خصيصاً الحتياجاته - ومن واجبها توفري   .2
االتاحة املادية والرتبوية. 

عىل  الحصول  يف  واملوظف(  والتلميذ  املدرسة )املعلم  يف  املوجودين  جميع  وحاجة  بحق  املدرسة  وتعرتف   .3
الدعم والشعور باالنتامء.

تعمل املدرسة استناداً إىل مفهوم "اآلخر هو أنا" وترى التنوع كمورد  بدالً من صعوبة.   .4

يف  الرشكاء  مع  التواصل  ويف  )املرافقني(  واملجتمع  األمور  أولياء  مع  التعاون  إىل  بالحاجة  املدرسة  وتعرتف   .5
العمل من أجل تعزيز االحتواء الداخيل والخارجي.

"النموذج  يف  كام  األفراد  عالج  عىل  فقط  وليس  املدرسية،  البيئة  يف  الشامل  التدخل  عىل  املدرسة  تعمل   .6
الطبي".

تعمل املدرسة استناداً إىل منظور شامل عند دراسة الفرد والنظام.   .7
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تقوم املدرسة بعملية تأمل ذايت عىل مستوى املؤسسة يف سياق االحتواء واالقصاء: العالقات، أمناط العمل،   .8
طرق التدريس.

ترى املدرسة رأس املال البرشي يف املدرسة كمورد الذي  يجب تغذيته.  .9

10. مدرسة محتوية هي مدرسة التي  تفسح املجال للتغيري واملرونة )حل املشكالت(.

11. لغة االحتواء يف املدرسة هي جزء ال يتجزأ من قاموس مصطلحات املدرسة.

السياسة - األطر التنظيمية 

تحدد املدرسة الغرض من االحتواء.   .1

لدى املدرسة آليات لتجميع املوارد.   .2

لدى املدرسة آليات لرصد وضع املدرسة: املتعلمني، املوارد، االحتياجات، املجتمعات املحلية.   .3

توفر املدرسة نظام الذي يدعم الفرد: املعلم والتلميذ.  .4

يقوم موظفو املدرسة بدراسة التلميذ عن كثب من جميع جوانب حياته وترجمة استنتاجاتهم إىل برامج   .5
تدخل. 

تقوم املدرسة ببناء نظام محتٍو ومعزز للتعامل مع املسائل الصعبة التي تواجه املعلمني والطلبة.   .6

إن مراقبة ورعاية الفرد يف املدرسة هو جزء من العمليات االجتامعية الجامعية.   .7

التطبيق 

تراقب املدرسة التالميذ بانتظام وتضع برامج تدخل املالمئة لهم.   .1

تعمل املدرسة باستمرار عىل تقليص الثغرات التعليمية واالجتامعية والثقافية.  .2

توفر املدرسة عىل مستوى الصفوف برنامج تعليمي متاح ومتنوع.   .3

توفر املدرسة أطر للتعلم والتطور أيضاً لطاقم املدرسة.  .4

عىل املدرسة التي تؤمن باالحتواء أن تفحص السياق التنظيمي، والثقافة املدرسية، والتطبيق الفعيل لثقافة 

االحتواء والتوجيه. 



نرشة االحتواء عىل أرض الواقع | عدد 5 | تقييم العمليات واملعايري - االحتواء يف املدرسة 5 

من أجل تحديد ما إذا كانت املدرسة تدعم بالفعل االحتواء، يجب إجراء عمليات تقييم داخلية 

يف املدرسة. 

سوف نناقش يف هذا العدد عدداً من املستويات: 

الجوانب النظرية املتعلقة بعمليات تقييم االحتواء يف املدرسة.  أ. 

عرض األدوات  ب. 

1. اإلملام باألدوات التي تسمح برؤية شاملة للمدرسة كمؤسسة داعمة لالحتواء.   

2. اإلملام بأدوات التقييم )الرصد( من أجل تحديد أهداف املدرسة املتعلقة بالفرد.  

تحديد أهداف املدرسة - ما هي الخطوة التالية؟ وكيف نرشد حول هذا املوضوع؟ من خالل  ج. 
النظر مرة أخرى إىل خريطة الرصد.

ورشة عمل املرافقة لعمليات التقييم. د. 

مقاطع  وإىل  واملقاالت،  والكتب  األدبية  املراجع  إىل  إشارة   - يُقدس  والقديم  يتجدد  الجديد  هـ. 
الفيديو والعروض ذات الصلة. 
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جوانب ومفاهيم وتعاريف التقييم 

"ورأى الله أنه كان جيداً"

 يف مقالته "التقييم كأداة لتطوير التعلم والتدريس"، يكرر ديفيد نيفو اآلية من سفر التكوين: "ورأى الله أنه 

كان جيداً" للتأكيد عىل حقيقة أن مهنة التقييم تظهر بالفعل منذ خلق العامل. 

للتقييم العديد من الجوانب والتفسريات التي يتم التعبري عنها يف املصادر واملراجع: تحديد الجودة، طريقة 

منهجية لفحص املسائل والعمليات املهمة، وعملية يومية التي تتم علينا يتوجب علينا اتخاذ قرار. وفقاً 

 Stake, 1967; Guba&Lincoln,( لستاك، جوفا ولينكولن، التقييم هو عملية التي تشمل الوصف والحكم

 .)1981

هناك أهمية كبرية لكيفية فهمنا للتقييم: هل سنقيّم استناداً إىل آراء مسبقة؟ أو وفقاً لرؤية كرونباخ وزمالئه 

)1980(: فحص املصمم للمساعدة يف تحسني الربنامج أو الربامج ذات األهداف املامثلة. يف نظرهم، التقييم 

هو عبارة عن فحص منهجي لألحداث والعمليات التي تحدث يف إطار برنامج قائم وكنتيجة له.

يف املايض كان الهدف الرئييس للتقييم يف نظام التعليم هو فحص انجازات التلميذ الدراسية، وقد تم اليوم 

توسيع مفهوم "هدف التقييم" ليشمل املناهج واملشاريع واملؤسسات واملنظامت. 

التقييم داخل املدرسة 

"If you can't measure it, you can't manage it" )Peter Drucker(

تطرح هاكوهني وولف، نريان وأمازليج يف مقالهن عدداً من االفرتاضات األساسية: 

مع  التكيف  عىل  قادرة  تكون  أن  يجب  لنفسها،  وضعتها  التي  األهداف  تحقيق  يف  املدرسة  تنجح  حتى   •
التغريات يف البيئة املحيطة ومواجهة التحديات التي تواجهها يف املجاالت التعليمية والرتبوية واالجتامعية، 

وتقييم عملها بشكل مستمر. 

الهدف من هذا التقييم هو تطوير املدرسة كنظام مستقل ومتطور ونامي ، الذي تدقعه  قواه الداخلية نحو   •
تحقيق أهدافه ورؤيته.

يوفر التقييم املنهجي للمدرسة أدوات التي ميكن استخدامها كأساس يف عملية البحث والعمل املستمرة.   •
ينطوي البحث عىل تطوير رؤية املدرسة وبناء برنامج فعاليات لعدة سنوات، ورصد التنفيذ الفعيل للربنامج 

مقابل التخطيط األصيل وإدخال تغيريات عىل الربامج وتكييفها مع الواقع داخل وخارج املدرسة.

عىل أعضاء هيئة التدريس الذين يأخذون عىل عاتقهم هذه املهمة أن يختصوا يف مجال التقييم وهم مبثابة   •
 .)Reflective practitioners" (Schon, 1983"

باختصار من األبحاث
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تحول عملية التقييم الداخيل هيئة التدريس إىل مؤسسة متعلمة. تؤدي املشاركة الكاملة ملوظفي املدرسة   •
يف تخطيط وتنفيذ واستخالص النتائج من الخربة املرتاكمة إىل االلتزام بتنفيذ التوصيات 

تلبية  يجب  الذي  خارجي  عامل  قبل  من  املفروضة   كرضورة  وليس  عمل،  كنهج  التقييم  ورؤية  التقييم   •
متلميذه  )فريدمان، 2001(.

يف  القرار  صانعي  مشاركة  درجة  عىل  كبري،  حد  إىل  التقييم،  توصيات  بتنفيذ  االلتزام  درجة  وتعتمد   •
ونتائجها  العمليات  عن  املسؤولية  تحمل  عىل  املدارس  ملساعدة  قوية  أداة  هو  التقييم  التقييم.  عملية 

)accountability( )Scriven, 1991(. ولذلك، فإن األطراف الرئيسيني يف عملية التقييم هم طاقم 
املدرسة واإلدارة. 

التعلم التنظيمي داخل املدرسة - يعترب التعلم املشرتك بني موظفي املدرسة أحد مميزات املدرسة الفعالة   •
املنظور  إىل  استناداً  املدرسة  يف  التقييم  ثقافة  استيعاب  أجل  ومن  لذلك،  وفريدمان، 2003(.  )فوالنسيك 
الوارد هنا، فإنه ال يكفي ارشاد عضو واحد من طاقم املدرسة حول موضوع التقييم. ولن يكون تطبيق ثقافة 

التقييم يف املدرسة ممكناً إال من خالل التعلم املشرتك لطاقم املدرسة بإرشاف موّجه مهني. تضمن املرافقة 

أن يتم تنفيذ التقييم مبستوى جيد عىل الرغم من أنها تتم عىل أيدي "متدربني".

يعرض تايلر أربعة أسئلة موجهة لفحص التقييم:  

ما هي األهداف التعليمية التي ينبغي أو تريد أن تحققها املدرسة؟  .1  

ما هي املحاوالت واإلجراءات التي ستؤدي إىل تحقيق هذه األهداف؟  .2  

كيف ميكن ضامن تنفيذ هذه اإلجراءات بفعالية ونجاعة؟  .3  

كيف ميكننا أن نفحص ما إذا كانت هذه األهداف قد تحققت؟  .4  
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وفيام يتعلق بالسؤال األول، يتطرق تايلر إىل ثالثة مصادر رئيسية لتوجيه عملية وضع األهداف. 

مسألة احتياجات املتعلم  .1

تحديد االحتياجات الخاصة بكل تلميذ حسب تطوره واهتامماته وثقافته وقيمه وغري ذلك. كل هذا من   
وجهة نظر شمولية - النظر إىل الجوانب املعرفية جنباً إىل جنب مع الجوانب العاطفية واالجتامعية ومراقبة 

الفرد يف املجتمع واحتياجاته وخصائصه. 

مسألة احتياجات املجتمع  .2

من املجتمع الذي يعيش  التعليمية عىل فكرة تدريب املتعلم عىل أن يكون جزءاً  يستند أحد التوجهات   
فيه. ولذلك، يعمل النظام عىل الحفاظ عىل ثقافة املايض ويف نفس الوقت تدريب املتعلم عىل االنخراط يف 

املجتمع املتغري يف املستقبل.

مسألة احتياجات املوضوع  .3

الربنامج، املرشوع.   

تقييم داخيل يف املدرسة - من وجهة نظر االحتواء 

هناك العديد من األوجه للتقييم املدريس، سوف نركز فقط عىل تقييم عمليات االحتواء يف املدرسة. يجب أن 

تتم عملية التقييم عىل أيدي موظفني يف املدرسة بالتعاون مع مرشد االحتواء. ولكن حتى لو مل تتفرغ املدرسة 

إلجراء هذه العمليات، ال يزال ييمكن  لهذه األدوات مساعدة املرشدة يف تحديد أهداف عملها يف املدرسة. 

سوف نركز يف هذه النرشة عىل عدة جوانب 

اإلملام باألدوات التي متكن التقييم املدريس الداخيل - املدرسة كمؤسسة تدعم   أ.   
االحتواء   

أدوات مع أدوات التقييم )الرصد( لتحديد األهداف الفردية املوجهة نحو الفرد ب.   
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املصادر

בירנבוים, מ' )1997(. بدائل يف تقييم اإلنجازات. تل أبيب: راموت - جامعة تل أبيب.  •

נבו, ד' )1992(. التقييم كأداة لتحسني التعليم والتعلم. يف: زيلربشتاين م. )محرر(. التقييم يف تخطيط   •

الدراسة والتدريس: وجهة نظر املعلم. وزارة الرتبية والتعليم والثقافة. الصفحات 5-12.

 Tyler, R. W., 1949. Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago: University  •

of Chicago Press

عرض األدوات

أدوات للتقييم داخل املدرسة - املدرسة كمؤسسة تدعم االحتواء:  

مؤرش االحتواء  •  

تقييم دينامييك لسلوك املدرسة يف احتواء   •  

الفرد - د. فلورا مور   

محاور يف تقييم املدرسة يف مجال االحتواء   •  

أدوات التقييم )رصد شامل( وتحديد أهداف املدرسة   

املوجهة للفرد   

إشارة ضوئية  •  

360 0  •  

أورط الشامل   •  
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مالحظات: 

عىل كل مدرسة رصد احتياجات التالميذ بطريقة شاملة.   •

هناك توصية بإضافة أداة لفحص مدى االحتواء يف املدرسة استناداً إىل فكرة أن هذه األداة ميكن أن تعزز   •
الحوار املدريس الداخيل ومتّكن من وضع أهداف دقيقة لتعزيز عمليات اإلدماج يف املدرسة. 

اختبار  ميكنك  توصية.  مجرد  هي  هنا  املعروضة  األدوات  املدرسة.  لتقدير  وفقاً  املناسبة  األداة  اختيار  يتم   •
مالمئة العديد من األدوات. 

أدوات للتقييم داخل املدرسة - املدرسة كمؤسسة تدعم االحتواء

Ainscow, Booth, Dyson مؤرش االحتواء

يقرتح مؤرش االحتواء عىل املدارس إجراء عملية نقد ذايت لدعم التنمية استناداً إىل آراء الطاقم والتالميذ 

وأولياء األمور وغريهم من أفراد املجموعات املحيطة باملدرسة. يفحص املؤرش عن كثب كيف ميكن تقليص 

الحواجز التعليمية والخوف من املشاركة لدى التالميذ وتحسني مناخ التعلم يف املدرسة. 

مؤرش االحتواء هو عبارة عن مورد  املصمم لدعم تطوير نهج شامل يف املدارس. هذه وثيقة شاملة التي 

تشجع قارئيها عىل اتخاذ الخطوات التالية لتطوير بيئتهم التعليمية، وبشكل ثانوي لتحسني العالقة التعاونية. 

وقد صممت مكونات املؤرش لتكون مدعومة باملعرفة والخربة التي يتمتع بها اختصاصيو التوعية يف عملهم 

يف هذا املجال. هذا املؤرش مالئم لكل املدارس ولجميع األطر التي ترغب يف التغيري، حتى لو تكن أطر داعمة 

لالحتواء.

ومن خالل اإلشارة إىل قيم وأوضاع التعليم والتعلم، ميكن للمؤرش أن يدعم عملية تطوير املدرسة. ويشجع   •
الرأي القائل بأن التعلم هو عملية التي يكون خاللها التالميذ رشكاء نشطني  وأن هناك مزيجاً بني ما يدرسونه 

وبني تجاربهم الشخصية. هذه وثيقة عملية التي ترشح معنى نهج االحتواء يف املدارس من جميع جوانبه - 

يف غرف املعلمني والصفوف ويف امللعب.

ولقد وجدت املدارس أن املواد املوجودة يف املؤرش تساعد يف تحديد املجاالت التي تحتاج إىل تطوير، وهي   •
املجاالت التي كان من املمكن أن تكون غري ظاهرة من وجهة نظرهم وكانت حتى اآلن دون مرجع ودون 

LEA-Local Education Authorities .أي محاولة حقيقية لتغيريها

التعلم  دعم  "موارد  و  واملشاركة"  التعلم  أمام  "الحواجز  و  "االحتواء"  هي  املؤرش  يف  األساسية  املفاهيم   •
واملشاركة" و "دعم التنوع". هذه عبارة عن لغة مشرتكة التي ميكن من خاللها مناقشة تطوير نهج شامل.
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الثقافة

اإلنجازاتالسياسة

يتم دراسة االحتواء واالقصاء يف املدرسة يف ثالثة أبعاد للتنمية املدرسية: خلق ثقافة شاملة، وإنتاج سياسة   •
احتواء )هياكل تنظيمية مناسبة(، وتطوير نظام عمل يدعم االحتواء. وقد تم اختيار هذه األبعاد لتوجيه 

األبعاد  هذه  أن  إىل  املؤرش  هذا  تطبيق  خالل  من  املكتسبة  الخربة  وتظهر  املدرسية.  التغيريات  يف  التفكري 

تشكل وسائل مهمة لتنظيم هيكل املدرسة. 

بشكل  معه  التعامل  كيفية  معرفة  يف  الكبري  التحدي  ويكمن  للغاية،  مفصلة  أداة  هو  االحتواء  مؤرش  إن   •
صحيح. أحد الخيارات )الذي نقرتحه نحن( هو الرجوع إىل االستبيان األويل )العام( كأداة التي يستخدمها 

الفريق التقييمي لتحديد ما ينبغي الرتكيز عليه.
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أوافق ضع X يف املربع الذي يعرب عن رأيك
بالتأكيد

أوافق إىل 
ال أوافق حد ما

احتاج إىل 
مزيد من 
املعلومات 

البعد أ - خلق ثقافة االحتواء

كل شخص يشعر بأنه مرحب بهأ.1.1.

هناك مساعدة متبادلة بني التالميذأ.2.1.

هناك تعاون بني أعضاء طاقم املدرسة أ.3.1.

هناك احرتام متبادل بني أعضاء طاقم املدرسةأ.4.1.

هناك تعاون بني املوظفني وأولياء األمورأ.5.1.

هناك عالقات عمل جيدة بني املوظفني والسلطاتأ.6.1.

هناك مشاركة من جميع املجتمعات املحلية يف املدرسةأ.7.1.

هناك توقعات عالية من جميع التالميذأ.1.2.

أ.2.2.
يعرتف أعضاء طاقم التدريس والسلطات والتالميذ وأولياء 

األمور مببادئ االحتواء

يحصل جميع التالميذ عىل نفس الدرجة من االهتاممأ.3.2.

أ.4.2.
يدرك أعضاء هيئة التدريس والتالميذ بأن وراء هذا 

املجهود شخص

أ.5.2.
لقد متت إزالة الحواجز التي تحول دون التعلم واالندماج 

يف جميع مستويات املدرسة

أ.6.2.
تسعى املدرسة جاهدة إىل الحد من التمييز بجميع 

أشكاله
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أوافق ضع X يف املربع الذي يعرب عن رأيك
بالتأكيد

أوافق إىل 
ال أوافق حد ما

احتاج إىل 
مزيد من 
املعلومات 

البعد ب - وضع سياسة االحتواء

ب.2.1
يحصل أعضاء طاقم التدريس الجدد عىل الدعم عند 

استيعابهم يف املدارس

تستوعب املدرسة جميع التالميذ يف املنطقةب.3.1

إمكانية الوصول الفعيل إىل مبنى املدرسة متاحة للجميعب.4.1

ب.6.1
تنظيم مجموعات التعلم يضمن عملية تقييم لجميع 

التالميذ

هناك تنسيق بني جميع أشكال الدعمب.1.2.

ب.2.2.
يشارك أعضاء الطاقم يف دورات تدريبية التي تساعد عىل 

االستجابة لالختالفات بني التالميذ 

ب.3.2
تتحول سياسة "التعليم الخاص" يف املدرسة إىل سياسة 

احتواء

ب.6.2
يجب الربط بني مبادئ املساعدة يف تعلم املهارات 

الحياتية والسلوك ومبادئ املساعدة يف التعليم

هناك انخفاض يف حاالت اإلبعاد التأديبيب.7.2

هناك انخفاض يف حواجز الحضورب.8.2

هناك انخفاض يف مظاهر البلطجةب.9.2
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أوافق ضع X يف املربع الذي يعرب عن رأيك
بالتأكيد

أوافق إىل 
ال أوافق حد ما

احتاج إىل 
مزيد من 
املعلومات 

البعد ج - تعزيز خلق  االحتواء

ج.1.1
ويشري تصميم التدريس إىل عملية  التعلم لدى جميع 

التالميذ

يتم تشجيع جميع التالميذ عىل املشاركة يف الدرسج.2.1

تعزيز فهم الفرق يف الدروس ج.3.1

هناك مشاركة نشطة من التالميذ خالل التعلمج.4.1

هناك تعلم من خالل التعاونج.5.1

هناك تقييم الذي يعزز انجازات جميع التالميذ ج.6.1

يستند االنضباط يف الصف عىل االحرتام املتبادلג.7.1

ج.8.1
هناك تعاون متبادل بني املعلمني يف مراحل التخطيط 

والتدريس والفحص

تساهم الواجبات املنزلية يف تعلم الجميع ج.10.1

ج.11.1
هناك مشاركة من جميع التالميذ يف األنشطة خارج 

الصف 

يُشكل تنوع التالميذ مورداً للتعليم والتعلم ج.1.2

اضغطوا

https://drive.google.com/file/d/0BzcwTRrSMKkodWFlVmg5aXNnZ1U/view?usp=sharing
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اضغطوا

مالحظات: 

ال توجد إشارة إىل جميع األسئلة املدرجة يف الفهرس. 

ويستند كل من الدرجات يف كل من الجداول إىل العديد من البيانات التي تساعد عىل تحديد مالءمة 

القول للعمليات التي تتم يف املدرسة. 

عىل سبيل املثال، 

فيام يتعلق بعبارة: "تخطيط عملية التدريس يشري إىل تعلم جميع التالميذ"، تربز األسئلة التالية:

هل يهدف التدريس إىل املساعدة عىل التعلم؟ هل هناك تجربة مشرتكة يف بداية الدرس التي ميكن 

تطويرها بطرق مختلفة؟ هل تعكس الدروس درجة اهتامم التالميذ؟ هل يعكس التصميم حواجز التعلم 

لدى بعض التالميذ؟ هل هناك مخطط لتقليصها؟ هل يستكشف املعلمون طرقاً لتقليص الحاجة إىل 

املساعدة الفردية للتالميذ؟

وفيام يتعلق بعبارة "هناك تنسيق بني جميع أشكال املساعدة"، تربز األسئلة التالية: 

ھل يتم تركيز جمیع مبادئ املساعدات يف اسرتاتيجية التي تهدف إىل زيادة قدرة املدرسة علی االستجابة 

اللغوية؟ هل تهدف مبادئ املساعدة إىل تقليص الحواجز التعليمية ودمج التالميذ؟ هل هناك سياسة 

احتواء شاملة الواضحة للجميع يف املدرسة؟ هل هناك خطة واضحة حول كيفية مساهمة خدمات الدعم 

الخارجية يف تعزيز الثقافة التعليمية ومامرسة االحتواء يف التعليم؟ هل املوظفون عىل دراية بجميع 

الخدمات التي ميكن أن تساعد يف تعزيز التعلم واالندماج يف املدرسة؟ هل هناك أي تنسيق بني جميع 

املبادرات؟ هل مبادئ املعونة متليها املصالح الفضىل للتالميذ وليس الرغبة يف السيطرة عىل الحيز املهني؟

      

فيام ييل املؤرش الكامل لقامئة األقوال الكاملة يف املؤرش. 

يوىص برشاء الكتيب الكامل ملؤرش اإلدماج )املرتجم إىل العربية(

 

http://www.ahva-publishing.co.il/book/%D7%90%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C/
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تقييم دينامييك للعمل التنظيمي
يف املدرسة الحتواء الفرد - د. فلورا مور

أدوات للتقييم داخل املدرسة - املدرسة كمؤسسة تدعم 
االحتواء

أسئلة مفتوحة

هوية املدرسة )االسم والنوع واملكان وعدد التالميذ وعدد املوظفني وهيكل املدرسة(  •

برامج داعمة لالحتواء أو غريها من برامج الدعم يف املدرسة)اسم الربنامج، الجهة املنفذة، األساس املنطقي،   •
األهداف، املشاركني(.

مناخ وثقافة املدرسة - جدول األعامل الرتبوي، واملناخ العاطفي، أعضاء الطاقم الرائد، سياسة داعمة التنوع،   •
وإدارة الروتني ووضع الحدود.

موارد الطاقم متعدد التخصصات - تفاصيل املهنيني الذين ينتمون إىل الفريق الذي يقود عملية عالج الفرد   •
يف املدرسة، وطرق عمل املوظفني متعددي التخصصات.

موارد طاقم املربني يف املدرسة إلدماج الفرد:  •

القيم التي تدفع عمل أعضاء الفريق: املواقف واآلراء واألفكار.  >  

االستعداد واالنفتاح لتعزيز دور موظفي املدرسة يف تزويد التالميذ بالخربة العوائق لعملية التعلم    >  
واالندماج.   

مهارات وموارد املوظفني الرتبويني الحتواء الفرد.  >  

طرق عمل املوظفني الرتبويني وأخصائيو العالجي الحتواء الفرد.   >  

أمناط عمل املجموعات التي تعكس العمل الجامعي بهدف تأسيس نهج تربوي مالئم.   >  

أمناط بناء مجموعات من املعلمني التي تهدف إىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل جهود املدرسة     >  
الحتواء الفرد.  

أطر عمل الفريق الحتواء الفرد يف العمل مع التالميذ الذين يواجهون  العوائق لعملية التعلم     >  
واالندماج.   

أطر عمل أعضاء الطاقم يف احتواء الفرد يف العمل مع أهايل التالميذ.  >  

أطر عمل أعضاء الطاقم يف احتواء الفرد يف العمل مع جهات يف املجتمع.  >  
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أسئلة مغلقة

إىل أي مدى تختلف االحتياجات واملهارات الذاتية بني املعلمني؟

إىل أي مدى يوجد تعريف منهجي لألهداف التعليمية؟

إىل أي مدى يركز التعليم يف املدرسة عىل التنمية والتعلم؟ وغري ذلك...

تلخيص 

تحديد االحتياجات أو البؤر أو مجاالت القوة التي تنطوي عىل إمكانية للتطوير يف مجال احتواء الفرد يف   •
املدرسة.

تحديد مراكز أو مجاالت النشاط التي فيها أفق للتنمية.   •

تقييم قدرة جهة التدخل )املرشدة( عىل زيادة قدرة الطاقم الرتبوي عىل احتواء الفرد يف نهج تكاميل ضمن   •
إطار عمله وهويته املهنية. 

مالحظة:

لقد عرضنا يف هذا العدد عناوين أداة الرصد فقط. هناك لكل بند رشح أوسع.

 

اضغطوا

http://pisga.lms.education.gov.il/pluginfile.php/160052/mod_resource/content/0/20140105 %D7%9B%D7%9C%D7%99 %D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94 %D7%93%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%99%D7%AA 1.1.2014.pdf
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مفهوم االحتواء يف التعليم )Inclusive Education( هو مفهوم واسع الذي ميكن أن ينظر إليه يف بعض 

األحيان عىل أنه مجرد.

من أجل دراسة هذا املفهوم، يجب أن نتنقل بني ثالثة أبعاد للمفهوم: الثقافة والسياسة والتطبيق )بوث 

أند إونيسكو، 2009(. وتشمل جوانب الثقافة النظرة إىل العامل واللغة والعادات التي تعكس ثقافة االحتواء. 

وتشمل السياسة آليات وإجراءات العمل التي تعمل املدرسة مبوجبها. ويشري التطبيق إىل مهنة التدريس 

داخل الصف استناداً إىل رؤية التباين.

عمل إدارة املدرسة صعب ومشبع باألنشطة اليومية التي تنضم إىل العمل التعليمي. تساعد األداة عىل 

رصد املدرسة من خالل عدد من املحاور التي تتناول األبعاد الثالثة لالحتواء يف املدرسة. وعندها سيصبح من 

املمكن جمع النتائج من رصد مجاالت القوة واملجاالت التي تحتاج إىل تعزيز من حيث الشمول يف جوانبها 

املختلفة.

هناك عدة طرق التي ميكنك من خاللها استخدام األداة:

بعد وقوع حدث يف املدرسة، ميكن تعبئة األداة وتحليلها.  •

أسبوعني(  أو  )أسبوع  الزمن  من  فرتة  مدى  وعىل  املدرسة  يف  منتظمة  فعاليات  اكتامل  بعد  االداء   تعبئة   •
ستقدم رسامً بيانياً ألساليب االستجابة وسيسلط الضوء عىل أمناط التكيف والعمل املوجودة يف املدرسة.

ميكنك أن تطلب من شخصيات مختلفة يف املنظمة تعبئة األداة وإجراء مناقشة حول النتائج.  •

ميكن للمرشدة استخدام هذه األداة بالتوازي مع موظفي املدرسة وإجراء مناقشة حول النتائج.  •

ميكن بواسطة هذه األداة القيام مبراقبة تنظيمية والتعلم، وهي مكونات تنموية يف مؤسسة تعزز االحتواء يف 

مراحلها املتقدمة. هذه املحاور ال تعرب عن مواقف "جيدة أو سيئة"، بل هي محاور للتنمية يف الطريق نحو 

التحول إىل منظمة تدعم االحتواء. متثل املحاور طيفاً من التطورات املمكنة بحيث ميكن للحركة يف االتجاهات 

املتعاكسة أن تشكل أيضاً جزءاً من النمو يف سياقات االحتواء، ولذلك ينبغي استخدام هذه األداة كمنصة 

للتعلم بدالً من أداة تشخيصية للحكم.

تقييم االحتواء يف املدرسة - محاور للمراقبة
أورا جليك ونركيس شور )ترشين الثاين 2015(

أدوات للتقييم داخل املدرسة - املدرسة كمؤسسة تدعم 
االحتواء
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األداة ديناميكية وتقدم العديد من املحاور املمكنة للدراسة يف سياق االحتواء. وميكن لكل مدرسة أن تضيف 

محاور التي قد تبدو ذات صلة لغرض تعميق مراقبة أساليب االحتواء يف املدرسة.



تحتوي امللفات املرفقة عىل األداة كاملًة مع مؤرش لكل واحد من   **

املحاور. ميكنك استخدام األداة يف اإلصدار الذي يظهر يف ملف 

إكسيل أو اإلصدار الذي يظهر يف ملف وورد. يجب أوالً قراءة 

امللف الذي يرشح بشكل مفصل جميع املحاور. 

_1_     _2_     _3_       _4_      _5_      وقاية إخامد حرائق   .1

_1_     _2_     _3_       _4_      _5_      تراكمي متكامل    .2

_1_     _2_     _3_       _4_      _5_    إحالة خارجية إحالة داخلية   .3

_1_     _2_     _3_       _4_      _5_       فردي شامل    .4

_1_     _2_     _3_       _4_      _5_        فصل نظرة متعمقة   .5

االختالف            _1_     _2_     _3_       _4_      _5_           التنوع   .6

منظمة متعلمة، إدارة معلومات     _1_     _2_     _3_       _4_      _5_   جزر من املعرفة   .7

WXpdf

حاور  
للمراقبة

أدوات االحتواء يف املدرسة - محاور للمراقبة

أورا جليك ونركيس شور )ترشين الثاين 2015(

https://drive.google.com/file/d/0BzcwTRrSMKkoYUpBbTN4T1NwcHc/view
https://drive.google.com/file/d/0BzcwTRrSMKkoaU5JUm15UFdjb3c/view
https://drive.google.com/file/d/0BzcwTRrSMKkoTWNuWGgzSUgwd0U/view
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أدوات رصد التي تساعد املدرسة يف تحديد واحتواء احتياجات الفرد 

أدوات للتقييم املدريس الداخيل

إشارة ضوئية 

 اإلشارة الضوئية هي أداة أساسية التي ميكن أن تساعد املوظفني الرتبويني والطاقم متعدد التخصصات يف 

جمع معلومات متنوعة عن التالميذ. تساعد األداة عىل كشف موظفي املدرسة إىل مجموعة متنوعة من 

الجوانب التي تؤثر عىل عمل التلميذ يف املدرسة وجمع املعلومات يف العديد من املجاالت، عىل سبيل املثال: 

الحالة االقتصادية لألرسة والوضع الصحي وأداء األرسة. اسمح  هذه املعلومات بالتعرف عىل التالميذ من عدة 

أبعاد وتستخدم كأساس لتحديد احتياجاتهم. ولقد متت تسميتها ب"إشارة ضوئية" يف األصل ألن الصعوبات 

فيها معلمة باألحمر ونقاط القوة باألخرض. 

اإلشارة الضوئية هي أداة غري رسمية التي تستخدم يف العديد من املدارس منذ ما يقارب العقد من الزمن.   •
مصدرها يف لواء الجنوب وتستند إىل النموذج الذي تم تطويره بالتعاون "جوينت أشاليم".  

لقد تطورت هذه االداة مع الوقت وظهرت يف العديد من النسخ. إحداهن محوسبة.   •

سیقرر طاقم املدرسة کیفیة استخدام األداة فیام یتعلق بتحديد ملف التلميذ وطرق عمل املدرسة. مل يتم   •
تصميم األداة لتحديد نقطة الحد التي دونها يتم وضع التالميذ ضمن فئة املعرضني للخطر.

نقاط العرض يف إشارة املرور: )عالمة نجمية واحدة تشري إىل الجوانب التي تظهر فقط يف اإلصدار الثاين. 

تشري النجمتان إىل الجوانب التي تظهر فقط يف اإلصدار الثالث.(

أسامء الوالدين وعدد األشقاء وسنة الهجرة واللغة األم والتلميذ وأرسته )الوضع االقتصادي، وعمل األرسة، 

ومشاركة ودعم اآلباء(، اإلقامة يف املنزل / اإلقامة يف إطار خارج املنزل - مدرسة داخلية / عائلة حاضنة، الحالة 

الصحية، 

متوسط التحصيل الدرايس، إجادة اللغة )لغة األم(، املعدات والتنظيم، إعداد الواجبات واملهام املنزلية، التعبري 

اللفظي، القدرة عىل التعبري الكتايب، القدرة التعليمية، االنتقال بني املدارس، الزيارات املنتظمة، املشاركة 

املنتظمة خالل النهار، أوقات الفراغ، 

التحفيز واملشاركة واإلبداع الرتبوي واملشاركة االجتامعية والسلوك واالنضباط والتعبريات السلوكية غري العادية 

وسلطة الوالدين والكبار واالستقالل والصعوبات العاطفية واالهتامم والرتكيز واالحتياجات الخاصة واإلعاقات 

املشخصة، صعوبات التعلم، واألطر اإلضافية التي يوجد فيها الطفل، والعالج داخل املدرسة وخارجها*
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XX רמזור

ממוחשב בצבעים

רמזור

מתורגם לערבית

إشارة مرور - رصد محوسب

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6Hf_Pa80BE_AjyMdg1XSWjkFV32KkhLqJiyHnrG23E/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SRyLD0f3HhGbpOar8gXbjqhFe_XhQkwscED2cnm5aUQ/edit#gid=1075902725


نرشة االحتواء عىل أرض الواقع | عدد 5 | تقييم العمليات واملعايري - االحتواء يف املدرسة 23 

أدوات رصد التي تساعد املدرسة يف تحديد واحتواء احتياجات الفرد 

أدوات للتقييم املدريس الداخيل

نظام الرصد 360 درجة - نظرة شاملة

يحتوي نظام تامي )البنية التحتية للمعلومات( املدريس عىل استبيان لجمع املعلومات. االستبيان هو أداة 

بسيطة ميكن ملؤها عرب جهاز كمبيوتر املوصول بشبكة اإلنرتنت. وتشمل أسئلة التي اتفقت عليها خمس 

وزارات حكومية حول مجاالت الخطر املختلفة للتلميذ: أسئلة تفصيلية حول اإلنجازات الدراسية والسلوك 

التعليمي، وأسئلة حول املوارد املتوفرة للطفل داخل املدرسة واملجتمع. تسمح هذه األداة باستخراج ملخص 

للبيانات مبجرد االنتهاء من التعبئة. 

ويساعد استخدام النظام عىل رصد عدد التالميذ، وتحديد موقع التالميذ املعرضني للخطر، والحصول عىل 

صورة عن احتياجاتهم. واستناداً عليه توفر األدوات أساساً لتخطيط وتخصيص املوارد املتاحة للمدرسة وفقا 

الحتياجات األطفال، ومتكني الحوار مع الخدمات املجتمعية فيام يتعلق باحتياجات األطفال يف املدرسة. 

ما الذي يتم فحصه خالل الرصد: السلوك التعليمي، الصحة البدنية، االنتامء األرسي، الرفاه العاطفي، االندماج 

االجتامعي، السلوكيات الخطرة، املوارد املتوفرة لألطفال وأكرث من ذلك. 

من املهم أن نالحظ أن هذه عبارة عن أداة التي تلبي جميع متطلبات أمن املعلومات، وأن الوصول إىل 

التقرير ال يتم إال للمستخدمني املرخص لهم. ميكن لهذه األداة استخراج معلومات عىل مستوى الصفوف 

والطبقات واملدرسة. إعادة تعبئة االستبيانات تسمح مبراقبة تقدم التالميذ. 

وقد وضع هذا النظام يف إطار 360 - الربنامج الوطني لألطفال والشباب املعرضني للخطر. يف املناطق التي 

يعمل فيها 360 )البلدان يف املناطق 1 إىل 5(، تتوفر األدوات املالمئة لالستخدام كموارد لألطفال املعرضني 

للخطر يف املجتمع املحيل، ويساعد مدراء الربامج يف استخدام األداة وتعزيز الحوار مع الخدمات يف املجتمع.
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أدوات رصد التي تساعد املدرسة يف تحديد واحتواء احتياجات الفرد 

أدوات للتقييم املدريس الداخيل

نظام الرصد يف أورط - نظرة شاملة

مالحظة:

يتطلب هذا النظام تفويضاً باالستخدام وليس متاحاً للجميع. سوف نستعرض يف هذه النرشة خصائصه العامة 

فقط. إذا أرادت املدرسة استخدام هذه األداة التشخيصية، عليها التواصل مع شبكة أورط. 

تم تصميم نظام الرصد "نظرة شاملة" يف أورط من أجل تطبيق برامج التدخل املالمئة، الفردية والجامعية، 

للتالميذ يف مجاالت التعلم والرفاه واملجتمع والصحة والعاطفة. الهدف هو ليس فقط تقديم صورة عامة 

عن الصفوف، بل أيضاً صورة عن املدرسة وحتى عن املدرسة ، حيث تيم  وضع خطة تدخل عىل نطاق كامل 

املؤسسة . 

يتم الرتكيز يف عملية الرصد هذه عىل: وضع التعلم، النشاط البدين، نشاطات بعد الظهر، العادات الغذائية، 

عادات النوم، الحالة السلوكية، التطوع، الوضع االجتامعي، الحالة العاطفية، الحالة البدنية، والحالة 

االجتامعية والعائلية. 
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ضعوا عالمة عىل مقياس بني 10-1 حول مكان وجود املدرسة 

باعتقادكم من حيث االحتواء.

 
1

ال تدعم االحتواء باملرة

10

تدعم االحتواء بشكل كبري

ارشح  خياركم وعللوا )ارشحوا املعايري املوجودة يف املدرسة(.

إذا واجه الفريق صعوبة يف االختيار ميكن عرض قامئة األقوال من فهرس االحتواء )تظهر القامئة يف 

هذه النرشة(.

ضعوا عالمة عىل نفس املقياس، أين تودون رؤية أنفسكم نهاية العام الدرايس املقبل، بعد ثالثة 

أشهر من اآلن. عىل سبيل املثال: إذا اخرتتم عالمة 7 وتريدون الوصول إىل 7.7بعد ثالثة أشهر، 

ارشحوا كيف سيبدو التقدم، كيف سيكون من املمكن مالحظته؟

ورشة عمل 
للمعلمني

مجموعة أدوات االحتواء يف املدرسة - ورشة عمل يف غرفة 
املعلمني
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"ترجمة" الخطوات املطلوبة لتحقيق التغيري من حيث األهداف والغايات التشغيلية: 

.1

.2

.3

العوامل التي ستحقق التقدم املنشود:



كيف نرشد حول هذا املوضوع...؟

وفقاً  املناقشة  هذه  يف  املشاركني  تحديد  سيتم   •

لتقدير مدير املدرسة 

يوىص باستخدام ورشة العمل املعروضة يف النرشة   •

مناقشة أهمية التقييم الدينامييك لتوجه النظام يف دراسة 

عمليات االحتواء يف املدرسة

الهدف:

توجيه املدرسة نحو التقييم الداخيل لعمليات االحتواء داخل املدارس 

املراحل:

عرض األدوات أمام املدير / الطاقم متعدد التخصصات يف 

املدرسة. إجراء حوار واختيار األدوات املناسبة للمدرسة

مؤرش إدراج / تقييم دينامييك من فلورا مور / محاور   •

يف التقييم املدريس 

إشارة ضوئية / 360 / أورط متكامل   •

اختيار شخص يف املدرسة )فرد أو فريق( لقيادة عملية التقييم، 

وتحديد الجهات التي ستقوم بالتقييم ويركز البيانات التي يتم 

جمعها من مراقبة الصفوف. وضع جدول زمني لعمليات التقييم 

ليس القصد أن تقوم املستشارة املدرسية بإجراء عمليات   •

التقييم بنفسها، ولكنها قد تطلب القيام بذلك، إذا لزم 

األمر، 

تركيز املعلومات من مختلف الجهات التقييم وتحليل 

النتائج املستمدة من مراقبة الصفوف. تنظيم 

املعلومات يف تقسيامت وقطاعات مختلفة 

ومن  املدريس  التقييم  من  املعلومات  جمع  يجب   •

املعطيات من الصفوف ودراسة الصفوف من وجهة 

نظر املدرسة 

كيف نرشد حول هذا املوضوع...؟

 28 
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تحليل املعلومات ورسم االستنتاجات عن طريق طرح 

األسئلة وخريطة الرصد 

تحديد األولويات وتحديد أهداف االحتواء يف املدرسة 

وأهداف عمل املرشدة يف املدرسة

ميكن طرح األسئلة استناداً إىل وثيقة "ما هي املدرسة   •

الداعمة لالحتواء" 

خريطة الرصد مرفقة )يف رابط(   •

•  اختيار األهداف واملهام التي لها أكرب تأثري عىل النهوض 

الصعوبات  إىل  نسبة  املدرسة،  يف  االحتواء  بعمليات 

املوجودة، ونقاط القوة التي يجب تغذيتها 

املُنَتج املتوقع:

وضع مجموعة من األهداف املدرسية املوجهة نحو 

االحتواء

تعريف أهداف التدريب يف مجال االحتواء
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خريطة
 رصد

ملحة عن خريطة الرصد

خريطة الرصدة هي أداة املصممة لخدمة املرشدة يف عملها. 

الغرض من هذه األداة هو مساعدة املرشدة يف عمليات مراقبة املدرسة 

)بعد جمع املعلومات من أدوات التقييم والرصد( ويف تحديد أهداف 

عملها. 

متثل األداة مجموعة كاملة من العوامل التي يجب أخذها يف االعتبار 

عند تنفيذ عمليات االحتواء يف املدارس، وال سيام العالقات بينها. 

وليك نوضح ذلك بطريقة أكرث وضوحاً، سوف نحتاج إىل أمثلة:

مدير املدرسة - ما الذي نعرفه عن مدير املدرسة؟ خربته، مواقفه ومعتقداته، أسلوبه يف 

اإلدارة. 

املعلم - ما الذي نعرفه عن املعلم أو هيئة التدريس بشكل عام؟ ميزاتهم، مواقفهم تجاه االحتواء، 

معرفتهم املهنية، عاملهم الشخيص، تصوراتهم حول قدرتهم الذاتية، وقدرتهم عىل االحتواء. 

ثقافة املدرسة - هل هناك فكرة عن مفهوم االحتواء يف املدرسة؟ إىل أي مدى ترى ثقافة املدرسة 

قيمًة يف التباين؟ إىل أي درجة يوجد اتفاق حول أهمية تطوير مفهوم االنتامء لدى جميع القادمني 

إىل املدرسة؟ هل هناك نظرة شاملة إىل التلميذ - األهل - املجتمع - املدرسة؟ 

سياسة املدرسة - هل هناك هيكل تنظيمي الذي يعزز االحتواء يف املدرسة: آليات التقييم الداخيل 

يف املدرسة، تحديد االحتياجات، تجميع املوارد، ترتيب تبادل املعلومات والتنسيق، التشاور، عقد 

اجتامعات منتظمة ألعضاء الطاقم متعدد التخصصات؟ هل تتوفر الظروف املادية املناسبة؟ هل 

تم العمل عىل توفري آليات الدعم؟ هل يتم تنظيم اتصال مع مصادر املساعدة؟ هل أجريت عملية 

مستنرية الختيار برامج الدعم؟ هل تم ترتيب العالقة مع خدمات الرعاية املجتمعية ؟ الخ...

مستوى التطبيق - هل تعمل املدرسة عىل خلق املعرفة واألدوات التي تساهم يف تنفيذ عمليات 

االحتواء يف املدرسة - التطوير املهني املناسب، الرصد وأدوات التحكم، وتطوير أساليب ومناذج 

للتدريس يف الصفوف املتنوعة؟ الخ. 

يركز املنظور اآلخر عىل العالقات بني الدوائر املختلفة 

عالقة املدير - املعلم -إىل أي درجة املدير قادر عىل متكني معلميه؟ إىل أي مدى يعزز شعورهم 

بالكفاءة ويهتم برفاههم؟ 

عالقة ثقافة - مدير - معلم - إىل أي درجة يوجد عالقة بني مواقف مدير املدرسة ومواقف معلميه؟ 

هل يتوافق هذا مع ثقافة االحتواء يف املدرسة؟ هل هذه لغة مشرتكة؟ 
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املعلم

السياسةالثقافة

التطبيق

املدير

التلميذ

عالقة سياسة - مدير - معلم - ھل یسمح الھیکل التنظیمي يف املدرسة باحتواء املعلمین أو 

التالميذ فقط؟ 

عالقة تنفيذ - مدير - معلم - هل يتم تنفيذ االحتواء يف املدرسة بطريقة املالمئة ألعضاء طاقم 

املدرسة؟ ھل ھناك فجوة بین ما یطلبه مدیر املدرسة وبني ما يشعر املعلمون بأنھم قادرون علی 

فعله؟

عالقة سياسة - معلم - تنفيذ - هل توفر املدرسة حيز الذي ميكن فيه اكتساب وبناء املعارف 

واألدوات التي تدعم االحتواء؟

وأين تلتقي كل هذه العوامل مع التلميذ وأهله - هل تهدف ثقافة ومامرسات املدرسة إنشاء 

املبادرة لتواصل مع األهل؟

كل ما قدمناه هنا هو مبثابة أمثلة فقط. وهناك العديد من األسئلة األخرى التي ميكن طرحها. 

ميكن أن تساعد هذه األسئلة املرشدة يف التحديد، سوياً مع طاقم املرشدين، املسائل التي ينبغي 

الرتكيز عليها ، وتحديداً  املحور الذي ينبغي الرتكيز عليه )العالقات بني املعلم واملدير والثقافة، 

العالقات بني املعلم واملدير والسياسة، العالقات بني املعلم واملدير والتطبيق...(
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تاماه - أداة لرسم خريطة حالة املدرسة لعمليات 
التدريس

تاماه هو أداة تشخيص عىل مستوى النظام التي تفحص 

بشكل مبارش إدارة الرتبية يف املدرسة. تهدف هذه األداة 

إىل خلق صورة عن املامرسات السائدة يف الرتبية املدرسية 

والعمليات اإلدارية التي تشكلها. 

تتكون أداة رسم الخرائط من أربعة مكونات: عرض 

الفصول، ومراقبة اجتامعات مجموعات املعلمني، واستبيان 

املواقف والتصورات للمعلمني حول التعليم والتعلم، 

ومجموعات الرتكيز لفحص مواقف وتصورات التالميذ حول 

التدريس والتعلم.

لغة واحدة وعدة تعيينات - القرية التعليمية 
"درور" مقال هيال أرازي - حطاب

قصة مدرسة "درور" )2280 تلميذ( وقرار أعضاء هيئة 

التدريس واإلدارة فحص التالميذ يف جميع مجاالت 

العمل بهدف تحويل هذه املعلومات إىل معرفة 

وتطوير مجاالت العمل وسبل تحسني مستوى أداء كل 

تلميذ. 

ويتوزع الرصد يف جميع مجاالت العمل عىل نطاق 

أربع حاالت: يف خطر، يف تقدم، طبيعي، ممتاز. 

جزيرة منتصبي القامة / غري معروف 

عرض تقدميي حول االعرتاف بالتنوع، 

والذي يفحص أيضاً نظرة املدرسة: ما الذي 

تسعى اليه املدرسة؟ ما هي أهدافه؟

دراسة حالة - التشخيص التنظيمي من 
منظور تيدهار غومتان

ميكنك التشخيص التنظيمي من التوقف 

ومراقبة إجراءات املنظمة والعمليات 

والقواعد، والتعلم منها، وخلق صورة محدثة 

للمنظمة وطابعها. ميكن من هذا التعلم 

تحديد ما يلزم تعزيزه وتحسينه ووضع 

خطة عمل مستكملة. تقدم هذه املقالة أداة 

للمراقبة يف املدرسة

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

القديم يتجدد والجديد يتقدس...

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/Temamavo.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/78-2.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94 %D7%A4%D7%A8%D7%98(%D7%A0)%D7%99 %E2%80%93 %D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F %D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99 %D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzcwTRrSMKkoQW1fM2pxWVZQNWM/view
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زووم  

فيديو الذي ميكن عرضه كمقدمة عم 

عملية التقييم يف املدرسة - النظر 

oom in وzoom out عىل املدرسة.

الرسام الرسيع - 

"كن معتدالً يف الحكم" 

يحدث كثرياً أن يشعر الفرد بأنه يعرف كل يشء. 

من الواضح أنه محق ويعتقد بأنه يعرف أين يجد 

الحقيقة. وعىل الرغم من كل ذلك، فإن القرارات 

التي يتخذها غالباً ما ال تستند إىل الفكر العميق 

أو التحقيق الشامل. تسمح لنا املالحظة العميقة 

واملعتدلة باالستيضاح والتعمق أكرث يف محاولة 

الوصول اىل صلب األمور ورؤية الصورة الكاملة.

كل يشء نسبي -

حول الصعوبة التي تواجهنا يف 
تحديد النسبة الصحيحة لألشياء 

التي نالحظها. 

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

https://www.youtube.com/watch?v=lhYblhdhQ1M
https://www.youtube.com/watch?v=zNbF006Y5x4
https://www.youtube.com/watch?v=I9ficvPdpZg
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عيديت هوخنربج، إدارة التعليم يف القدس، مانحي
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