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مقّدمة: ما هي أهمّية وضع الغايات وتحديدها؟
يعتبرَ تحديد الغايات أداًة قوّية بيد من ميسك بدّفة القيادة.  

هذه األداة  تنهض بالتعّلم والتنفيذ وُترَحور العمل، وتنقل رسالة واضحة حول األمور املهمة واألمور األقل أهمّية )األمور  ال تتساوى يف 

اهميتها(، ومن خالل ذلك تعّزز االلتزام، والرغبة يف مواجهة التحّديات.

يضع القادة الرتبويون الرؤيوّيون ) أصحاب الرؤيا( غايات ُمهّمة وذات قيمة بالنسبة للمدرسة؛ عالوًة عىل ذلك، يقوم هؤالء بتطوير  

وتنمية القادة يف املستويات الوسطى من خالل وسائل عّدة، ومنها العمل املشرتك عىل تحديد غايات تقع ضمن مسئولّياتهم.

يستطيع مدير املدرسة استخدام أداة تحديد الغايات املعروضة هنا عندما يرشع يف وضع غايات مدرسية؛ لكّن األداة معّدة -يف األساس-  

الستخدام مدير املدرسة عند اعتزامه مرافقة أصحاب الوظائف يف مستوى القيادات الوسطى وتحديد الغايات يف مجال مسؤوليتهم. 

وبكونها كذلك  فاألداة معّدة  ملساعدة مدير املدرسة عىل تحويل أسلوبه القيادي إىل أسلوب ال مركزي، وذلك من خالل تكني وتطوير 

القيادات الوسطى يف مدرسته. يعمل املدير يف هذه الحالة كُمرشد مرافق؛ وتنعكس مامرساته القيادية من خالل  تطوير قدرات القيادات 

الوسطى يف مدرسته ووضع غايات لتحقيق هذه القدرات.

هذه األداة معّدة إذاً ملساعدة قيادة املدرسة بعاّمة، ومرّكزي الطبقة واملواضيع وأصحاب الوظائف القيادية،  عىل صياغة غايات" جيدة" 

يف مجال مسؤولياتهم، وتحديد أهداف مرحلّية ومسار عميل لتحقيقها. كل ذلك بهدف إمناء قيادة مدرسّية، والنهوض بثقافة مدرسية 

قوامها التخطيط واإلدارة بحسب الغايات.

عندما نعتزم تحديد غايات معّينة فثّمة أهمّية لاللتفات للّنقاط التالية:

 وضع غايات ترتكز إىل خلق فجوة بني الّنتيجة املرجّوة والنتيجة الحالّية: الغاية معّدة لتقليص هذه الفجوة.	 

 خالل مرحلة بلورة الغايات وخالل مرحلة تكريسها ضمن الواقع املدريس، مّثة أهمّية ألن يجري ربط الغاية بأهداف "كبى" ُمهّمة: عىل 	 

هذا النحو ميكن تجنيد  طاقم املعلمني من أجل تحقيقها.

 تعريف وتحديد الغايات يشّكل جزءا من دائرٍة تشمل تجميع البيانات، وتحليلها واتخاذ القرارات. 	 

بنية أداة تحديد الغايات:

املرحلة األوىل: اختيار غايات "جّيدة" ووضع سلم األولوليات

املرحلة الثانية: اختيار غاية مركزّية وترجمتها إىل نتائج مرجّوة

املرحلة الثالثة: بناء خطة عمل لتحقيق الغاية.
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األولوليات. سلم  ووضع  "جيدة"  غايات  اختيار  األوىل:  املرحلة 
املرحلة األوىل معّدة لتوسيع نطاق الرؤية وفحص االحتياجات واتجاهات العمل من وجهات نظر ُتّثل فئات مختلفة داخل املؤسسة املدرسّية- 

واختيار الغايات من خالل منظور بنيوي ) هيكيّل(.

أ.1 اختيار الغايات

ّثل نظرة عاّمة من أربع وجهات نظر مختلفة لالحتياجات والتجاهات العمل املرجّوة. الناتج:  قامئة بعرش غايات محتملة تمُ

املنهج:  يرتكز املدير من املستوى األوسط ) مركز املوضوع، او مرّكز الطبقة وما شابه(  عىل بيانات جرى تجميعها1، ويقوم ببلورة قامئة تضّم 

عرش غايات مرجّوة  تتعلق مبجال مسؤولّيته وُتشتّق  من أربع وجهات نظر مختلفة، وتمُصاغ بحسب قواعد صياغة الغايات ) أنظر الحقا(. 

فة داخل املدرسة، ومحاولة تعريف غايات  لهذا الغرض يتوجب عليه " ارتداء" أربع قبعات عىل التوايل، وهي قبعات تّثل أربع فئات مستهدرَ

مرجّوة من وجهة نظر هؤالء.

 قّبعة طالب ) قاعدة البيانات املفّضلة: مجموعة طالب بؤرّية(	 

 قّبعة معّلم يف مجال املوضوع ) قاعدة البيانات املفّضلة: استبيانات معّلمني يف أداة " صوت"- أداة للتشخيص البيداغوجّي املدريس(.	 

 قبعة مرّكز/ مدير من املستوى األوسط ) باالرتكاز عىل  املعرفة والتجربة  التي راكمها، إىل جانب مفهومه الحيايّت الشخيص- املهني(.	 

 قبعة املدير/ املدير البيداغوجي ) باالرتكاز عىل املعرفة املتوّفرة حول مدير املدرسة، وترين ذهني يتمّثل يف " ارتداء قّبعته"، أو عوضا 	 

عن ذلك- باالرتكاز عىل أسئلة يجري توجيهها إليه(.

طالبمعلّممركّزمدير 

غايات

1    فرضية العمل هي كالتايل:  مثة مرحلة تسبق  تحديد الغايات وهي  مرحلة تجميع  ومسح البيانات حول املدرسة بواسطة  أدوات نحو: صوت؛ التجوال بغرض التعلم؛ 
SWOT ؛  وما شابه.

http://avneyrosha.org.il/_LAYOUTS/AvneyRosha/RegistrationPages/login.aspx?ReturnUrl=%2fActivities%2fPedagogicalMaps%2ftema%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252FActivities%252FPedagogicalMaps%252Ftema%252Fpages%252FhomePage%252Easpx&Source=%2FActivities%2FPedagogicalMaps%2Ftema%2Fpages%2FhomePage%2Easpx
http://avneyrosha.org.il/Activities/PedagogicalMaps/tema/DocLib2/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
http://avneyrosha.org.il/_LAYOUTS/AvneyRosha/RegistrationPages/login.aspx?ReturnUrl=%2fActivities%2fPedagogicalMaps%2ftema%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252FActivities%252FPedagogicalMaps%252Ftema%252Fpages%252FhomePage%252Easpx&Source=%2FActivities%2FPedagogicalMaps%2Ftema%2Fpages%2FhomePage%2Easpx
http://sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_210708_28287.pdf 
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أ.2 فحص الغايات التي وقع االختيار عليها بحسب معايري ُمعّدة لــتحديد" الغاية الجّيدة"

الغاية الجّيدة هي:

 غاية ذات عالقة عضوية بالرؤيا املدرسّية وبثقافة املؤّسسة، وتّتصف أيضاً بقدرة كامنة عالية للّنهوض بأهداف املدرسة نهوضاً ملحوظاً.. 1

 غاية ُتّثل عىل نحو وثيٍق منظومة االعتبارات القَيمّية- الشخصية  للمدير من املستوى االوسط الذي يختارها ) أي الغاية(، وتتحىل بقدرة . 2

كامنة عىل تقوية وتعزيز هذا املدير وتعزيز رقعة عمله يف املدرسة.

 غاية واقعّية، وقابلة للقياس، وواضحة ومفهومة. وميكن مسبقا توّقع نتائجها املرجّوة ووسائل تحقيقها، وميكن كذلك توصيفها عىل نحو . 3

ملموس، وتتميز أيضاً بأّن احتامالت تحقيقها عالية.

تكون الغاية واضحة عندما يفهمها كل من يفرتض أن يؤّثر تحقيقها عليهم، وليس فقط من قام بوضعها.

تكون الغاية واقعية عندما  ال تكون صعبًة للغاية أو سهلًة للغاية-  ُيفرتض بدرجة صعوبتها أن تالِئم القدرات  واملوارد القامئة التي تجعل 

من تحقيق الغاية أمراً ُمحتماًل.

ع لتطبيقها وقتا محدداً.. 4  غاية ُيقتطرَ

 غاية ُتصاغ مبفردات  كمية- عددية ) عىل سبيل املثال: مبفردات رفع تحصيل الطالب( أو عىل نحو نوعّي ) عىل سبيل املثال: مبفردات . 5

تغيري التصور الذايت، واملعتقدات وما إىل ذلك(.

أ.3 تدريج الغايات بحسب سلم األولويات 

الناتج: غايتان-أ غايات مفّضلة

األداة: ثالثة " اختبارات جودة"، تلك التي تعكس معايري نوعية من  وجهات نظر مختلفة، وتّثل  تعريف " الغاية الجيدة". يضم كل 

واحد من االختبارات عدداً من األسئلة التي  تساعد اإلجابة عليها  يف تقييم موقعها عىل سلم من 1 إىل 10. فيام ييل االختبارات واألسئلة 

التي سنطرحها ألغراض التقييم".

اختبار املواءمة

إىل أي درجة �ثّل الغاية 
األهداف املدرسيّة وترتقي بها؟

•
ما هي التجديدات التي تدخلها 

هذه الغاية؟
•

إىل أين تقود هذه الغاية؟
•

ما الذي سيتغّ� عىل ضوئها؟

اختبار 
املؤاَءمة

 
اختبار األصالة 

 اختبار واقعية 
التنفيذ؟ غاية جيدة

اختبار األصالة

إىل أي درجة تعّرب هذه الغاية 
عن معتقدا�؟ وعن ِقيَمي 

وقدرا� ودوافعي عىل 
املستوي� الفردي واملهني؟ 

•
هل يرتقي تحقيق الغاية بأدا¡ 
كصاحب وظيفة ارتقاًء ملموساً.

اختبار واقعية التطبيق 

هل هذه الغاية قابلة للتنفيذ؟
•

إىل أي درجة هذه الغاية 
واضحة بالنسبة يل، وبالنسبة 

لآلخرين؟
•

هل استطيع استرشاف عمليّة\ 
س�ورة تحقيق الغاية؟

•
هل استطيع وصف صورة مثىل 

للنتائج املرجّوة عىل ضوء 
تحقيق الغاية؟
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تدريج الغايات- جدول تلخييص

إ. دّون يف الجدول الذي أمامك الغايات العرش التي صغتها يف املرحلة األوىل بوضوح وإيجاز.

سّجل ما هي القّبعات التي تثل الغاية التي قمت باختيارها.

قبعة: طالب/معّلم/ مرّكز/ 
مدير

اختبار صياغة واضحة وموجزة للغاية
املواءمة

1-10

اختبار  
األصالة

1-10

اختبار 
الواقعّية 

1-10

اختبار 
العالمات

1

2

3

 4

5

6

7

8

9

10

ب. دّرج الغايات املدّونة يف الجدول ثالث مرات، بحسب " االختبارات الثالث"- املواءمة، واألصالة ودرجة الواقعّية. درّجها عددياً من 1 ) األدىن( 

إىل 10 )األعىل(.

جـ. اكتب تلخيص العالمات.

الغايات 4-2 التي حصلت عىل غالبية النقاط هي الغايات املفّضلة.
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عملّية التدريج

درج الغايات املدونة يف الجدول ثالث مرات بحسب االختبارات الثالثة) املعايري( التي جرى عرضها. الغاية األفضل بحسب املعايري التي 

تفحصها تحصل عىل 10 نقاط، والغاية األسوأ بحسب هذا املعيار  تحصل عىل نقطة واحدة.  دّرج جودة الغايات األخرى عىل نفس 

املنوال من 10-1 بالنسبة للمعيار الذي تقوم بفحصه.

بعد أن قمت بفحص  ثالثة عمليات تدريج منفصلة، قم باحتساب حاصل العالمات التي حصلرَت عليها كل واحدة من الغايات  يف 

جميع االختبارات، ثم ضع دائرة حول الغايات األربع العليا  يف مجموع النقاط العام.

مثال:

فيام ييل مثاال لجزء من جدول قامت بتعبئته مرّكزة الرياضيات يف إحدى املدارس االبتدائّية.

نعرض هنا قامئة بأربع غايات من أصل 8 غايات اختارتها املرّكزة، أما العالمات فقد أُخذت من الجدول األصيل:

قبعة الطالب/املعّلم/ املرّكز/ 
املدير

 اختبار صياغة موجزة وواضحة للغاية
املواءمة

اختبار درجة اختبار األصالة
الواقعية

تلخيص 
العالمات

تحسني دورس الرياضيات، يك تكون غري مملة الطالب1
وتشمل أنشطة حيوية، وتالمس واقع الطالب

2259

تطوير أدوات ومهارات للتدريس املالءرَم يف  املعلم2
الصف

44715

38617تنمية فررَق امتياز يف الرياضياتمرّكزة الطبقة3

بناء طاقم مهني لتدريس الرياضيات يف املدير4
املدرسة

87116
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نتائج مرجّوة اختيار غاية مركزية وترجمتها إىل  الثانية:  املرحلة 
هذه املرحلة معّدة لرسم قاعدة اولّية ملسار عميل لتحقيق غاية واحدة يقع عليها االختيار. نقرتح أن ُيجرى يف هذه املرحلة املهمة لقاء بني مدير 

املدرسة )أو مندوب عنه( وبني املركز/ املدير من املستوى األوسط، وذلك بغرض ضامن التعاون، والتجميع األفضل للموارد يف سبيل تحقيق الغاية.

النواتج: 

 اختيار هدف واحد وتعريفه مبفردات عملية ) نواتج مرجّوة(.. 1

 اتفاقية التزام متبادل تفّصل مسؤولية املرّكز  ومسؤولية املدير بدعمه باملوارد والرشوط، ومنح الصالحيات وما شابه.. 2

الوسيلة: لقاء حواري بني املرّكز/ القائد من املستوى األوسط  واملدير.

يف هذه املرحلة نويص بإجراء محادثة بني املدير ) او مندوب عنه( وبني املدير من املستوى األوسط ) مرّكز املوضوع، مرّكز الطبقة(.

اهداف املحادثة: 

أ. اختيار غاية مفّضلة وطموحة من بني األهداف املفضلة التي اسُتخلصت يف املراحل املبّكرة. ستأخذ املحادثة طابع العصف الذهني 

بغية بلورة قرار مشرتك يرتكز إىل اعتبارات واسعة و عىل محادثة مثمرة بني االثنني.

ب. ترجم الغاية املنتقاة إىل النتائج املرجّوة التي ميكن تقييمها يف نهاية مسار التطبيق. تتناول املحادثة أيضا السبل املحتملة للتقييم 

أو القياس.

جـ. توضيح  دور املركز ودور املدير يف املسؤولية عن تحقيق الغاية املنتقاة. يّتفق االثنان خالل املحادثة  عىل التزامهام املتبادل  لتحقيق 

الغاية، ويقومان يف إطار االتفاق املشرتك بتعريف الرشوط والصالحيات واملوارد الرضورية، ويتقاسامن مجاالت املسؤولية  ) عىل سبيل 

املثال، يلتزم املركز ببناء عملية منهجية للتخطيط املشرتك لوحدات تعليمية، ويلتزم املدير بتخصيص ساعات للقاءات ثابتة يجريها الطاقم(.
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صيغة مقرتحة لتلخيص املحادثة
استامرة لتلخيص وبلورة  اتفاقات بني مدير املدرسة  واملرّكز/ املدير البيني

املرّكز:  اسم  املدير:     اسم  التاريخ:    

الغاية املنتقاة   

رشح دوافع االختيار   

النتائج املرجوة املشتقة من الغاية:

النتيجة املرجوة من تحقيق الغاية
التقييم الثاينالتقييم األول

طريقة التقييم املقرتحةاملوعدطريقة التقييم املقرتحةاملوعد

  اتفاقية التزام اولية ) تستخدم كقاعدة لخّطة العمل(:

موارد/رشوط الحد األدىن 
املسؤول عن التنفيذلبداية عملّية التطبيق

)املدير/ املرّكز(

مالحظاتمدير/مرّكز/ آخرصالحيات ووظائف
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املرحلة الثالثة: بناء خطة عمل لتحقيق الغاية2

مراحل بناء خطة العمل

 كشف  عراقيل تعرتض طريق تحقيق الغاية:. 1

 صياغة غايات مرحلية والتغلب عىل العراقيل:. 2

 ترتيب الغايات املرحلية بحسب  سلم األسبقية. 3

 جدول تخطيط تلخييص. 4

 كشف عراقيل التي تعرتض طريق تحقيق الغاية:. 1

الفرضية التي ننطلق منها هي أّن العراقيل هي تلك الحاالت تؤّخر تحقيق الغاية أو تحول دون تحقيقها. لذا فّثمة الحاجة كشفها 

وفهمها جيدا، ووضع غايات مرحلية تتغلب عليها، وتّكن من التقدم يف اتجاه الغاية النهائية. من املفضل أن تدار هذه املرحلة من 

خالل حوار يشارك فيه مزيد من أفراد الطاقم، يك يطرح هؤالء مزيدا من العراقيل املحتملة، ويساهموا يف فهم املشاكل املتوّقعة من 

وجهات نظر مختلفة، ويتجّندوا -من خالل العصف الذهني والحوار- ملسار حل املشكالت ) رشكاء محتملون: طاقم املعّلمني املهنيني 

ج(. يف املجال الذي يديره املرّكز، وطاقم  مرّكزين أو طاقم ُمدمرَ

الغاية املرحلية: 
حالة أو طريقة عمل للتغلّب 

عىل العائق

العائق: 
حالة تؤّخر تحقيق الغاية أو 

تحول دون تحقيها

2  بغية تنفيذ هذه املرحلة قمنا باالستعانة  بأفكار من أداة التفكري " شجرة الرشوط املسبقة، التي تعرض خطة اسرتاتيجية  لتحقيق هدف طموح. راجعوا موقع 
" תורת האילוצים בחינוך ישראל"

http://www.toc4ed.org.il/target.html
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أسئلة تساعد يف كشف النقاب عن 
العوائق:

أسئلة لفهم العوائق فهام عميقاً:أسئلة ملراجعة وفحص صّحة العوائق

ما هو سبب وجود العائق؟هل هذه الظاهرة قامئة فعال؟ما هو مكمن الصعوبة؟

ملاذا ال مُيكن؟
هل هذه الظاهرة تنع بالفعل تحقيق 

الغاية؟
ما هو مكمن الصعوبة يف التغلب عليه؟

من سيعارض؟
ما الذي حال حتى اآلن بيننا وبني التغلب 

عليه؟

ملاذا يحول العائق دون تحقيق الهدف؟ما هي االمور الناقصة؟

ملاذا مل ننجح يف املايض؟

 صياغة أهداف مرحلّية للّتغّلب عىل العوائق. 2

َمحَور ،   تصاغ األسئلة التي تساعد عىل صياغة أهداف مرحلّية، عىل نحو ممُ

وكحالة معاكسة للعائق أو كطريقة عمل تتغّلب عليه:

ما هي الحالة التي تتغلب عىل العائق؟

يف أي حالة لن يكون العائق قامئاً؟

ما الذي يتوّجب علينا فعله للتغلب عىل العائق؟

هل جّربنا يف املايض خطوات نجحت يف التغّلب عىل العائق؟

سّجلوا قامئة بالعوائق واالهداف املرحلّية التي وضعتموها ملواجهتها

غايات مرحلّية مالمئةعوائق
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 3. ترتيب الغايات املرحلية بحسب  سلم األولويات

خّططوا سلم أفضلية للغايات املرحلّية- ارسموا مخططا انسيابيا  بحسب مبدئني اثنني:

1. ُتدّون غايات مرحلية ذات أفضلية عالية )  تلك التي ُيطلب تحقيها أوال( تحت خانة الغايات املرحلية ذات األفضلية األقل اهمية.

2. ُتسّجل الغايات املرحلّية التي ميكن تحقيقها عند تحقيق غايات أخرى يف موازاة تلك الغايات.

غاية مرحلية 
بأفضلية ثالثة:

 غاية مرحلية 
بأفضلية ثانية:

غاية مرحلية 
بأفضلية أوىل:

غاية مرحلية 
بأفضلية أوىل:

غاية مرحلية 
بأفضلية ثانية: 

غاية مرحلية 
بأفضلية أوىل:
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4. جدول تخطيط تلخييص

 يرّكز املعلومات التي جرى استخالصها يف العصف الذهني- عوائق وغايات مرحلية مالمئة.	 

 يرّتب الغايات عىل محور زمني بحسب سّلم األولويات وموعد التنفيذ.	 

 يعرّف ويحّدد رشكاء رضوريني وموارد مطلوبة لتنفيذ الغايات املرحلّية يف موعدها.	 

م كأداة ملتابعة الّتخطيط مقابل التنفيذ الالحق	   ُيستخدرَ

موارد/ رشكاءعوائق: التنفيذ مواعيد  مرحلّية غايات   
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