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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 ما هي المبادرة/ التوجيه الذاتي؟ 4.1.13 
 

 المادة التوجيهية

  كفاءة المبادرة/ التوجيه إلى مختصراا  تعد هذه المادة مدخلا
 الذاتي 

 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه عندما يتم تعريف المعلمين
 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

 اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟هل 

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

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

حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -
 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  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهقسم 

( لكفاءات المدارس 2014بوظبي للتعليم )لمجلس أ 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 فاءات الطلبيةإطار الكفي تجربة  اإلطار وأمثلة عليه
 (2014الخاصة  لمجلس أبوظبي للتعليم )

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ما هي المبادرة/ التوجيه الذاتي؟   4.1.13
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
لمعرفة القدرات المتطلبة للتعايش –لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( 2005يحدد مشروع اختيار وتحديد الكفاءات )

ثلثة محاور كبرى للكفاءات المترابطة: استخدام األدوات بشكل تفاعلي والتفاعل في  -بشكل فّعال في العالم الحديث
ه الذاتي هم سمات التوجيمجموعات بشكل متجانس والتصرف بشكل مستقل. لقد تم تحديد الحاجة إلى أن يكون األشخاص لدي

ل وذلك ليتمكنوا من المساهمة بشكل فّعال في تطوير المجتمع وللعم -ليتمكنوا من التصرف بشكل مستقل–والتحفيز الذاتي 
بكفء في بيئة العمل والحياة األسرية واالجتماعية. تم اعتبار القدرة على إعداد خطط حياتية ومشاريع شخصية كقدرة 

 التصرف بشكل مستقل".أساسية ضمن كفاءة "
 

 وتبعاا لذلك، يتمكن الطلب الذين لديهم مهارة المبادرة والتوجيه الذاتي من:

 تحديد مشروع ما ووضع أهداف له 

 )تحديد المصادر وتقييمها )المصادر المتوفرة والمصادر التي يحتاجونها 

 وضع أولوليات األهداف ومراجعتها 

 عدة أهداف واالستفادة من المواقف السابقة والتخطيط للمخرجات المستقبلية الموازنة بين المصادر المطلوبة لتحقيق 

 العمل بأقل قدر ممكن من التوجيه  من اآلخرين 

 مراقبة التقدم وعمل التعديلت اللزمة عند االنتهاء من المشروع 
 

المتعلم الذي يظهر كفاءة المبادرة والتوجيه الذاتي يمكنه التخطيط لمشروع ووضع 
األهداف. فيستطيع المتعلم تحديد وإيجاد واستخدام المصادر التي يحتاجها إلتمام 
المشروع وتحقيق األهداف. يستطيع الطالب مراقبة وتتبع تقدمه والقيام بالتعديلت 

 لهايدعوت اللزمة عند االنتهاء من المشروع. يتمكن الطالب من تحديد أولويات أهدافه
السابقة  واالستفادة من الخبرات وكتابة تأمل عليه ويتمكن أيضاا من تقييم تعلمه وتقدمه

للتخطيط للمخرجات المستقبلية. يحتاج الطلب إلى بيئة تعليمية واقعية للستفادة 
ضمان بتأني ل أن يتم صقل مهاراتهم القصوى من عملية تعلمهم، فيحتاج الطلب إلى

عمة والنجاحات التي يحققوها تعمل على تشجيعهم للتعلم من أن التغذية الراجعة الدا
 أخطائهم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 التعريف
 المسؤولية تولي على والقدرة والرغبة مستقلة، بصورة األشياء تقييم على القدرة -المبادرة استخدام أو- امتلك يتضمن
 يمتلك ذاتياا  متحفزاا  فرداا  يعني دائم مبادرة حس امتلك .رسمية تعليمات أو إرشاد دون وحل المشكلت القرارات واتخاذ
 سبيل على المعلمين من(  اآلخرين من تحفيز أو دفع إلى الحاجة دون األهداف والغايات تجاه العمل على والعزم الرغبة
 .)المثال

 

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

 
من رياض  مستويات تسلسل التعلم( 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبيةيوضح كتاب 

ه هذه توصيفات واضحة لما يجب توقع مستويات تسلسل التعلموحتى الصف الثاني عشر، فتوفر  1األطفال/ الصف األول
 في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية، مثال:

 

 
 

 لكفاءة المبادرة/ التوجيه الذاتي حادي عشروال عاشرللصف ال مستويات تسلسل التعلم)
 (54 - 51( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطلبيةإطار الكفاءات في كتاب 

 

                                                           
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

 تطويرية صفوف أو أعمار أو مراحل عبر والتعلم التدريس لتوقعات المتعمد : التتابع"التعلم تسلسل" بمصطلح "يقصد
 يجب ما بشأن بوضوح ومفصلة مختصرة توصيفات -التعلممقاييس  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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هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه ، ويجعل هذا التوسع  مستويات تسلسل التعلمإن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في 
كل كفاءة ل مستويات تسلسل التعلمأداة مفيدة لكل من المعلمين والطلب. أكثر الطرق فاعلية لفهم  مستويات تسلسل التعلم

هي تحديد الفرق بين المرحلة الدراسية والمرحلة التابعة لها. يعد هذا الفرق هو "خطوة تطّور"  إطار الكفاءات الطلبيةمن 
 أساسية في عملية تعلم الطالب.

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

  ستويات تسلسل مللمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة توصيفات  مستويات تسلسل التعلمقبل قراءة توصيفات
للمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه التوصيفات هي أحجار البناء لما مارسه الطلب في هذه الكفاءة  التعلم

قبل وصولهم إلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من الطلب مشاركة تجاربهم لهذه التوصيفات )مثال: أخبرني 
 لب في تحديد نقطة بدايتك.عن موقف أنجزت فيه مهمة بمفردك؟( ومن ثم استخدم إجابات الط

  خلل قراءة التوصيفات لكل مرحلة دراسية وتحديد "خطوة التطور" التي يجب على الطلب اتخاذها للتطور عبر
 المبادرة يظهرون الذين المتعلمون يطور العاشر الصف نهاية في، على سبيل المثال: مستويات تسلسل التعلم

يطور الطلبة  حادي عشر"، في حين أن طلب الصف الص التقدم الذاتيإدراك فر"على القدرة الذاتي والتحفيز
لمدارس ل إطار الكفاءات الطلبية" )كتاب إدراك فرص التقدم الذاتي والفرص التي تنفع اآلخرين" القدرة على

تعلم كيفية إدراك الفرص (. فتعد "خطوة تطورهم" هي 52( )صفحة 2014الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )
مان أن يعمل المعلم على ضالمثال  على سبيل. اسأل نفسك كيف سيبدو ذلك. ة اآلخرين وليس أنفسهم فقطلمنفع

 المشاريع طويلة األمد تشجع الطلبة على إدراك الفرص الممكنة لمنفعة اآلخرين.

  خلل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن تركيزك على كفاءة معينة قائم على  مستويات تسلسل التعلماستخدم
عند إعطاء تغذية راجعة محددة  مستويات تسلسل التعلم. تفيدك إطار الكفاءات الطلبيةالمرحلة المناسبة من 

 للطلب في مراحلهم التالية من تطوير هذه الكفاءة.

  لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتعلم أقرانه. التعلممستويات تسلسل قم بدعم الطالب الستخدام 
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