
 

 ؟ ما هي القيادة والمسؤولية 4.1.10لمادة التوجيهية: ا     والقيم : فهم الكفاءات4الوحدة     

Module 4: Understanding the competences and values 

Guidance material: 4.1.10 What is Leadership and responsibility?  
1 

  

 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 ما هي القيادة والمسؤولية؟ 4.1.10 
 

 المادة التوجيهية

  كفاءة القيادة والمسؤولية إلى مختصراا  تعد هذه المادة مدخلا 
 

الهدف من هذه المادة التوجيهية؟ما   

  عندما يتم تعريف المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه
 الكفاءات على الدروس.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 

 المعلمون 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 عبر النماذج: إطار الكفاءات الطلبيةتعريف المعلمين ب 
 إطار الكفاءات الطلبيةهيكل نشاط  1.2 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.4 -

 السابقة
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، وعن مستويات تقدم
طار قراءة متعمقة إل 1.6الطلب، يرجى االطلع على 

لبات متطلمجلس أبوظبي للتعليم: قسم  الكفاءات الطلبية
 .اإلطار وأمثلة عليه

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن

مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -
 التعليمية أو اجتماعات األقسام.

وجودة في هذه حث المعلمين على تطبيق األفكار الم -
 المادة. 

المعلمين مشاركة أفكارهم  ومطالبةمناقشة األفكار  -
 عن كيفية تدريس هذه الكفاءة.

  متطلبات للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم
 إطار الكفاءات الطلبيةفي كتاب تجربة  اإلطار وأمثلة عليه

 لمجلس أبوظبي للتعليم.
إطار الكفاءات في تجربة  عليهمتطلبات اإلطار وأمثلة قسم 

( لكفاءات المدارس 2014لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطلبية
 الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إطار في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهنسخ من قسم
 متطلباتلمجلس أبوظبي للتعليم. )قسم  الكفاءات الطلبية

س للمدار إطار الكفاءات الطلبيةفي تجربة  اإلطار وأمثلة عليه
 (2014الخاصة  لمجلس أبوظبي للتعليم )

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ما هي القيادة؟  4.1.10
 
 
 

 

 
 نبذة

 يعطي هذا البحث الملخص نبذة عن هذه الكفاءة، وللمزيد من المعلومات يرجى االطلع على المصادر المرفقة أدناه.
 

على أنها القدرة على التأثير في اآلخرين والعمل/ التعايش مع األشخاص في مجموعات. )ماك  غالباا ما تعرف القيادة
(. بالنسبة للشباب تكون رحلة غرس كفاءة القيادة حافلة بالتحديات حيث يبدأ الشباب بفهم من هم وما 2015جروجر، 

ة ولكن ال يعني هذا أن الشخص لديه القدرة ذات كاريزما قد تتيح الفرصة للقيادو مهمتهم. إن وجود شخصية قوية وملهمة
( 2005على القيادة بشكل جيد. لقد حددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مشروع تعريف واختيار الكفاءات الهامة )

لى ة عأن القيادة مهارة أساسية وأنه يجب تعليم المهارات المرتبطة بها للوصول إلى كفاءة القيادة الناجحة، مثال: القدر
 التعامل بشكل جيد مع اآلخرين، والقدرة على التعاون والقدرة على إدارة وحل النزاعات.

 
الطلقة  ةيعد التحدي في بيئة المدرسة هو انتقال الطالب من المرحلة المتواجد فيها إلى المرحلة المتقدمة ومن ثم إلى مرحل

ق غير رسمية حيث تظهر مواقف، منها: أدوار رسمية معينة أو بطرتكون أدوار القيادة في العديد من ال)القيادة الناجحة(. 
رسمية  ص(. إن إتاحة الفرص لممارسة القيادة عبر خلق فر2015ة في األشخاص في جوانب معينة )بوش، صفات القياد

 ودعم كفاءة القيادة غير الرسمية عاملين هامين.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ليعمل مع األفراد بأسلوب يدعمهم ليصلوا إلى أفضل أداء، ويعرف أيضاا القائد يطّور القائد الناجح مهارة الذكاء العاطفي 
الناجح متى وكيف يحل المشكلت ويمكنه أن ينظم عمل األشخاص ليحقق أهداف وغايات ورؤى بشكل تعاوني. تتطلب 

ي يس هذه واضحة وثابتة فصناعة القائد المراقبة والتدريب والممارسة على مهارات القيادة ويجب أن تكون أساليب التدر
 بيئة تعليمية واقعية للوصول ألفضل نتيجة من تعليم الطلب.

 
  مستويات تسلسل التعلم

 
 
 
 
 
 
 

 

 .مشترك هدف لتحقيق والسلوكيات الشخصية السمات بطرائق األشخاص في التأثير على القدرة هي :القيادة
 

 ((21( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءة الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم 

 

 تطويرية صفوف أو أعمار أو مراحل عبر والتعلم التدريس لتوقعات المتعمد : التتابع"التعلم تسلسل" بمصطلح "يقصد
 يجب ما بشأن بوضوح ومفصلة مختصرة توصيفات -مقاييس التعلم إلى لإلشارة المصطلح هذا استخدام ويشيع .متعددة

 فإن الطلبية، الكفاءات بإطار يتعلق وفيما .التعليمية مسيرتهم في معينة مرحلة في به القيام على والقدرة معرفته الطلبة على
 التعليم بعد وما العمل لمسيرة المطلوبة المهارات إجادة نحو تقدمهم في الطلبة يسلكه درباا  أو طريقاا  يعتبر التعلم تسلسل

 اإللزامي."
 ((11( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  
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التعلم من رياض  تسلسل( مستويات 2014وظبي للتعليم )للمدارس الخاصة لمجلس أب إطار الكفاءات الطلبيةيوضح كتاب 

وقعه واضحة لما يجب ت توصيفاتهذه  مستويات تسلسل التعلموحتى الصف الثاني عشر، فتوفر  1األطفال/ الصف األول
 في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية، مثال:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لكفاءة القيادة سابع والثامنللصف ال مستويات تسلسل التعلم)
(43 - 40( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) الكفاءات الطلبيةإطار في كتاب   

 
هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه، ويجعل هذا التوسع  مستويات تسلسل التعلمإن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في 

ا ألقصى وأداة مفيدة للمعلمين والطلب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصل مستويات تسلسل التعلم
 التعلم هذه: استفادة من مستويات تسلسل

  لوكياتسهذه بدقة وذلك ألنها ستساعدك على فهم هذه الكفاءة وما المهارات وال مستويات تسلسل التعلمقم بقراءة 
 التي تشكل هذه الكفاءة.

 ستويات تسلسل م توصيفاتللمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة  مستويات تسلسل التعلم توصيفاتاءة قبل قر
هي أحجار البناء لما مارسه الطلب في هذه الكفاءة  توصيفاتللمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه ال التعلم
ني )مثال: أخبر توصيفاتمشاركة تجاربهم لهذه ال إلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من الطلب وصولهمقبل 

 عن موقف كنت فيه قائد على مجموعة من الناس؟( ومن ثم استخدم إجابات الطلب في تحديد نقطة بدايتك.

 راتخاذها للتقدم عبالتي يجب على الطلب  "خطوة تطورهم"لكل مرحلة دراسية وتحديد  توصيفاتخلل قراءة ال 
قدرتهم  في كفاءة القيادة يطور الطلب سابعاألخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف ال مستويات تسلسل التعلم

 بناء"قدرتهم على  ثامنطلب الصف ال يطورفي حين "، بينهم وفيما األعضاء مع إيجابية علقات بناءعلى "
للمدارس الخاصة لمجلس  إطار الكفاءات الطلبية" )كتاب بينهم وفيما األعضاء مع وفعالة متناغمة علقات

تعلم كيف يكون العلقات الفعالة وكيف يتمكن (. فتعد خطوة تطورهم هي 41( )صفحة 2014أبوظبي للتعليم )
نشاء يمكن أن يتعاون الطلبة على إالمثال  على سبيل. اسأل نفسك كيف سيبدو ذلك. قائد الفريق من تحقيق ذلك

 ريق" واستخدامها لتقييم قادة الفريق. قائمة بمقومات "العلقات اإليجابية في الف

                                                           
عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع ( 2014)يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  1 

لتقديم " ة طريقخارط(  "11صفحة )ة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة خارط: 5يقدم الجدول . الكفاءات في جميع المراحل الدراسية

 . الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم
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  خلل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن تركيزك على كفاءة معينة يعد في المرحلة  مستويات تسلسل التعلماستخدم
 عند إعطاء تغذية راجعة محددة للطلب في مستويات تسلسل التعلم. تفيدك إطار الكفاءات الطلبيةالمناسبة من 

 التالية من تطوير هذه الكفاءة. مراحلهم

  لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتقييم أقرانه. مستويات تسلسل التعلمقم بدعم الطالب الستخدام 
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