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 التخطيط من أجل التنفيذ: 2الوحدة 

 االستراتيجية العملخطط  2.2
 

 المادة التوجيهية

  ةاالستراتيجي خطة العملتعرض هذه المادة مفهوم. 

  إنها عملية مشابهة لكتابة خطط تطوير المدرسة أو خطط ارتقاء
 لتطوير المدرسة.

 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

 .عندما يتم تحديد فريق التنفيذ في المدرسة 

 .هذه أحد أول النشاطات التي يقوم فريق التنفيذ بتطبيقها 

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 قادة المدرسة ورؤساء األقسام 

 تابة خبرة في عملية ك المعلمون في فريق التنفيذ الذين ليس لديهم
 خطة تطوير المدرسة.

 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

  يجب أن يفهم كل عضو في فريق التنفيذ ما هو إطار الكفاءة
 الطالبية

 :مالحظات توجيهية إلطار الكفاءة الطالبية 
 استراتيجية عملكيفية إنشاء خطة  2.2.1 -
 استراتيجية عملخطة  نموذج 2.2.2 -
 استراتيجية  عملخطة ل مثال 2.2.3 -

 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 

  خطة العمليتم قراءة هذه المادة قبل نشاط. 
 
 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  (5 -2هذه المادة التوجيهية )صفحات 
 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

  2.2.3نك اختيار استخدام يمك التوجيهيةبعد قراءة هذه المواد 
االستراتيجية وتعديلها الستخدامها في  عملالخطة نموذج 

 مدرستك
 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 ؟هي خطة العمل االستراتيجيةما  2.2

 
 ؟هي خطة العملما 
 

عملية كتابة خطة عمل استراتيجية مفّصلة، تساعدك على تحديد الخطوات الالزمة لتحقيق األهداف المحددة لمدة  خطة العمل هي
من الزمن. وكونها ملفاً مكتوباً فيجب أن تكون متاحة ألن تعرض على الهيئة التعليمية وأصحاب الشأن اآلخرين. تحتوي هذه الخطة 

المهام المحددة واألنشطة التي يجب أن ُتطّبق. وكونها خطة استراتيجية يكون محور على مجموعة األهداف التي يجب تحقيقها و
التركيز بها هو ما يجب تنفيذه في المستقبل لضمان مطابقة القيم والكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم وتطبيقها 

 في المدرسة.
 

هذه هي المرحلة األساسية لمطابقة القيم والكفاءات وتطبيقها بفاعلية في المدرسة.  تستغرق وقتاً، ولكنخطة العمل إن عملية تطوير 
 شبيهة جداً بعملية كتابة خطة تطوير المدرسة أو كتابة خطة ارتقاء لتطوير المدرسة.خطة العمل تعتبر عملية كتابة 

 
 استراتيجية؟ عملما الذي يجعل الخطة هي خطة 

إذا كانت مكتوبة أهداف من األهداف الذكية. يجب أن يكون كل هدف: محدد يمكن قياسه ويمكن استراتيجية خطة العمل تعتبر 
 تحقيقه وذا صلة ومرتبط بزمن محدد. هذه األهداف المتميزة سوف يتم التطرق لها الحقا في هذا المستند.

 
 ؟خطة العمللماذا نستخدم  

 
( 14بية( بكتاب إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم )صفحة قسم )االعتبارات الخاصة بتصميم إطار الكفاءات الطالفي 

في مساعدة مجموعة التنفيذ في اإلجابة على تساؤالت الهيئة التعليمية مع األخد في االعتبار ما  خطط العمليوجد مرجع ألهمية 
ذ االستراتيجية جزءاً من المصفوفة لتنفي خطط العمليمكن تحقيقه كإنجاز آخر. كما يوضح المخطط البياني في األسفل، تشكل 

 المشروع بشكل ناجح.
 

 فبدون خطة عمل استراتيجية سيواجه المشروع مجموعة من التحديات ولن ينجح في تضمين/تحقيق األهداف المنشودة.
 

ون ل المبهمة ال تككلما كانت خطة العمل االستراتيجية مفّصلة، كلما زادت فرصة نجاحها وإمكانية تطبيقها. وتعتبر خطة العم
 مرضية وال يمكن تطبيقها بنجاح.

 

 
 
كما يوضح هذا الرسم البياني أن خطة العمل تشكل جزءاً من القالب لتنفيذ هذا المشروع بنجاح، فبدون خطة عمل استراتيجية 

 سيواجه الفريق عدد من التحديات في بداية البرنامج.
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 خطة العملدور مجموعة التنفيذ في المدرسة في 
 

للتنفيذ ليكون مسؤوالً عن تخطيط العمل المطلوب وتنفيذه لتطبيق إطار الكفاءات الطالبية.  مجموعةمن األفضل أن تشكل كل مدرسة 
تحدد الخطة االستراتيجية اإلجراءات التي يجب أن تتخذها المدرسة لتطبيق قيم وكفاءات إطار الكفاءات الطالبية في أنشطة المدرسة 

 وداخل الصفوف الدراسية.
 

شخاص الذين بيدهم قرارات المدرسة )قادة المدرسة، والمدير ونائبو المدير األكاديمون، المسؤولون تتكون مجموعة التنفيذ من األ
عن المنهاج )رؤساء األقسام ومنسقي المواد( والمعلمون القادة الذين لديهم القدرة على تجربة األنشطة التي يتم تطويرها. العدد 

 انية أعضاء.المثالي لمجموعة التنفيذ أن يتكون من ستة إلى ثم
 
تكون مجموعة التنفيذ خالل كتابة وتطوير خطة العمل االستراتيجية لمشروع إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم  

 مسؤوالً عن:

 عملية مطابقة القيم والكفاءات مع مواد المنهاج عبر المرحلة الدراسية الواحدة 

  األنشطة الالصفية وتطبيق القيم والكفاءات في أنشطة المدرسة وفي الصفوف عملية مطابقة القيم والكفاءات مع برامج
 الدراسية لجميع الطالب.

 تطبيق القيم والكفاءات على أنشطة المدرسة وداخل الصفوف الدراسية لجميع الطالب . 
 

يجب  ة بما يجب تطبيقه ومتىعندما يقوم كل أعضاء مجموعة التنفيذ بكتابة خطة العمل االستراتيجية، فيكون الجميع على دراي
تطبيقه. تحدد خطة العمل االستراتيجية اإلجراءات التي ستتخذها المدرسة لتطبيق قيم وكفاءات إطار الكفاءات الطالبية على أنشطة 

 المدرسة وبرامج الصفوف الدراسية. ستجد أساليب 
 

 النقاط األساسية –التخطيط المدرسي 
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 اإلجرائي االستراتيجيعملية التخطيط 

 
تتضمن عملية التخطيط اإلجرائي االستراتيجي بعض من الخطوات التي يجب اتباعها فور تشكيل مجموعة التنفيذ وتعريفه بإطار 

كيفية إعداد خطة عمل  2.2.1الكفاءات الطالبية فتكون أولى خطواته هي إعداد مسّودة لخطة العمل. اقرأ المادة التوجيهية 
 استراتيجية؟ لتتعمق أكثر وترسخ مفهومك عن عملية التخطيط اإلجرائي.

 
عندما يتم االنتهاء من إعداد مسّودة خطة العمل يجب توزيعها على الهيئة التعليمية وأصحاب الشأن اآلخرين الستشارتهم ومن ثم 

لى الوصول إلى خطة عمل االستراتيجية نهائية إضافة األهداف والمهام التي يجب إكمالها، سيقود هذا اإلجراء مجموعة التنفيذ إ
 كدليل لهم.

 
 متاحة للمراجعة، ويجب تخصيص وقت في كل اجتماع لمجموعة التنفيذ لمراجعة خطة العمل، وذلك لـ: خطط العملتظل 

 تسجيل المهام التي تم تحقيقها 

 تحديد الخطوات الجديدة التي يجب إضافتها 

 هام.التحقق من تواريخ االنتهاء من الم 
 

  التخطيط اإلجرائي االستراتيجي
االستراتيجيات الثالث التالية هي عبارة عن أنشطة يمكن لفريق تنفيذ المدرسة استخدامها فيما بينهم أو مع أعضاء هيئة التدريس 

 المدرسة بأكملها قبل البدء في وضع خطة عمل االستراتيجية.
 

 (2.3.1)المواد التوجيهية مراجعة مؤشر التقييم إلطار الكفاءات الطالبية  .1
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 نشاط تحليل الفجوة .2

 
 

 ما هي الجوانب التي تتضح بها الكفاءات في مدرستنا؟
 

 ألي مدى تتضح الكفاءات في مدرستنا؟
 

 الكفاءات التوضيح )المناقشة( الكفاءات التوضيح )المناقشة(

 التواصل 
 المبادرة/ التوجيه الذاتي

 ريادة األعمال
 الثقة بالنفس

 القيادة والمسؤولية
 التعاون/ العمل الجماعي

 
 الكفاءات الرقمية

 حل المشكالت
 اإلبداع

 التفكير النقدي
 التعلم المستقل

 
 الوعي العالمي والبيئي

 الوعي الثقافي/ المواطنة

 التواصل 
 اتيذالمبادرة/ التوجيه ال

 ريادة األعمال
 الثقة بالنفس

 القيادة والمسؤولية
 التعاون/ العمل الجماعي

 
 الكفاءات الرقمية

 حل المشكالت
 اإلبداع

 التفكير النقدي
 التعلم المستقل

 
 الوعي العالمي والبيئي

 الوعي الثقافي/ المواطنة

 ما هي الكفاءات التي يجب البدء بتطويرها؟
 

 ما هي الكفاءات التي ال تتوفر لها أدلة في المدرسة؟
 

 الكفاءات التوضيح )المناقشة( الكفاءات التوضيح )المناقشة(

 التواصل 
 المبادرة/ التوجيه الذاتي

 ريادة األعمال
 الثقة بالنفس

 القيادة والمسؤولية
 التعاون/ العمل الجماعي

 
 الكفاءات الرقمية

 حل المشكالت
 اإلبداع

 التفكير النقدي
 التعلم المستقل

 
 الوعي العالمي والبيئي

 الوعي الثقافي/ المواطنة

 التواصل 
 المبادرة/ التوجيه الذاتي

 ريادة األعمال
 الثقة بالنفس

 القيادة والمسؤولية
 التعاون/ العمل الجماعي

 
 الكقاءات الرقمية

 حل المشكالت
 اإلبداع

 التفكير النقدي
 التعلم المستقل

 
 الوعي العالمي والبيئي

 الوعي الثقافي/ المواطنة
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 نشاط الزائد والناقص والدلتا                   
          

   

 
ما هي نقاط القوة في عملية تطوير 

 كفاءات طالبكم؟
What are your current 

strengths in developing 
student competences? 

 
 ما الذي لم ُينفذ حتى اآلن؟
What isn’t currently 

happening? 
 

 
 التالية في رأيكم؟ما هي الخطوات 

Next steps from your point of 
view. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
إن أهمية استخدام إطار األهداف الذكية في كتابة أي خطة عمل استراتيجية تماماً كأهمية استخدامه في خطط ارتقاء لتطوير المدرسة. 

 الذكية، فتعتبر هذه الخطة خطة عمل استراتيجية.إن كانت تحتوي عناوين خطة عمل ما على أهداف إطار األهداف 
 أياً كانت األهداف التي تسعى لها، فإنها يجب أن تكون أهداف ضمن إطار األهداف الذكية:
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 تهدف إلى تحقيق غايات معينة. المحددةاألهداف 

 مثال: قم بتشكيل فريق تنفيذ يمثل كل من جوانب المنهاج في المدرسة.
 

 هي أهداف يمكن عّدها، حيث يمكنك تقييم إذا ما كان الهدف تم تحقيقه أم ال. للقياس القابلةاألهداف 
 .7 – 4مثال: يقوم المعلم القائد لمادة الرياضيات بمطابقة الكفاءات لمنهاج مادة الرياضيات للصفوف 

 
 الزمني المتوفر. هي أهداف يمكن تحقيقها باستخدام المصادر المتاحة وخالل الوقت القابلة للتحقيقاألهداف 

 مادة الرياضيات بتعيين معلم واحد من كل مرحلة دراسية لمساعدته في تنفيذ مطابقة الكفاءات.لالقائد  مثال: يقوم المعلم
 

 هي أهداف تلبي احتياجات الطالب وأولياء األمور ومجتمع المدرسة األوسع. الموضوعية ذات الصلةاألهداف 
مع فريق عمل الرياضيات للصفوف من رياض  7 – 4الكفاءات لمادة الرياضيات للصفوف من مثال: يتم مشاركة خطة مطابقة 

 .12إلى  9والصفوف من  3األطفال إلى
 

 هي أهداف تحدد إطار زمني معين إلنهاء العمل به. المحددة بزمناألهداف 
 01.05.20151مثال: يتم االنتهاء من عملية مطابقة مادة الرياضيات بتاريخ 

 

 
 الخاتمة

 
تؤدي المراجعة الدقيقة لخطة العمل في كل اجتماع إلى اعتمادها اعتماداً ناجحاً. ستوضح المراجعة أيضاً متى يكون هناك حاجة 

 إلى طلب المساعدة من ذوي الخبرة في خطوات معينة تحتاج إلى خبرة في خطة العمل.
 

التنفيذ ليكون مسؤوالً عن مراقبة وتقييم مدى فاعلية خطة العمل، أحد أهم الجوانب هو وجود عضو واحد على األقل من مجموعة 
ويجب أن يجمع العضو المسؤول األدلة التي تثبت أن التغييرات المرجوة في المدرسة وفي ممارسات المعلمين قد بدأت بالتحقق  

اً إلى نهائها، ولكنها ال تضيف شيئبسبب تطبيق خطة العمل. قد تحتوي بعض خطط العمل على قائمة كبيرة من المهام التي يجب إ
التطوير الكلي لمخرجات تعلم الطالب. فإن كانت مجموعة من المهام ال تضيف إلى جودة التعليم والتعلم في المدرسة، فهنا يكمن 

 دور الشخص المسؤول عن المراقبة والتقييم في أن يلفت انتباه مجموعة التنفيذ إلى هذا األمر.
 

ر الدالئل على تغير ممارسات المعلمين في المدرسة وتطور مخرجات الطالب التعليمية، فيجب أن يكون هذا وبالمثل، عندما تتوف
 الدليل في عملية المراجعة.

 
 لقراءة المزيد عن الموضوع

 
 لمعرفة المزيد عن التخطيط اإلجرائي قم بقراءة المصدر التالي:

 
http://www.kent.ac.uk/careers/sk/skillsactionplanning.htm 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 67( عملية خطة تطوير المدارس في المدارس الخاصة، دليل نموذج التقييم الذاتي الرتقاء، ص 2013مقتبس من ارتقاء ) 1  
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