
0 | P a g e  
 

 

 

 

  

 

 

 نيفا دوليف 
ت، إرسائيل    الكلّية األكاديمّية كنير

 حنه شاحر 
 الكلّية األكاديمّية جوردون، إرسائيل 

  
 ليئور نعمات 

 األكاديمّية هداسا، إرسائيل الكلّية 
 عديا مئيتوفيتش 

 الكلّية األكاديمّية هداسا، إرسائيل 
 أوريت شطريجلر 

 الكلّية األكاديمّية هداسا، إرسائيل 
 أنابل ليفتسيك فريدالندر 

 الكلّية األكاديمّية جوردون، إرسائيل 
 تينا جيالشفيل  

  
، جورجيا -جامعة والية سامتسخ   

 جافاخيت 
  
 نينو تشكوفات 

، جورجيا جامع يس 
ّ
  جافاخيشفيل  تبل

 ة والية إيفان 
 كاخا كفاشيالفا 

، جورجيا   جامعة والية سوخوم 
 
 

 
 
 
 

   -الذكاء االجتماع  
العاطف 

[SEI] المدّونة التأملّية 
أداة تطوير المهارات 
 21الشخصّية للقرن 

 
 مع تطبيقات تجريبيّة 

 

 



1 | P a g e    
 

  )-الذكاء االجتماع  
 ( المدّونة التأملّيةSEIالعاطف 

 21أداة تطوير المهارات الشخصّية للقرن 
 

 نيفا دوليف 
ت، إرسائيل    الكلّية األكاديمّية كنير

 حنه شاحر 
 الكلّية األكاديمّية جوردون، إرسائيل 

  
 
 ليئور نعمات

 الكلّية األكاديمّية هداسا، إرسائيل 
 عديا مئيتوفيتش 

 الكلّية األكاديمّية هداسا، إرسائيل 
 أوريت شطريجلر 

 الكلّية األكاديمّية هداسا، إرسائيل 
 أنابل ليفتسيك فريدالندر 

 الكلّية األكاديمّية جوردون، إرسائيل 
 تينا جيالشفيل  

  
، جورجيا -جامعة والية سامتسخ   

 جافاخيت 
  
 نينو تشكوفات 

، جورجيا  يس 
ّ
  جافاخيشفيل  تبل

 جامعة والية إيفان 
 كاخا كفاشيالفا 

، جورجيا   جامعة والية سوخوم 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعكس آراء المؤلفير  فق 
ا بالمحتويات الت  ، وال يمكن أن تتحمل  طال يشكل دعم المفوضية األوروبية إلنتاج هذا المنشور إقرارً

  المفوضية مسؤولية أي استخدام للمعلومات الواردة فيه

_________________________ 

 

  

2020 ASSET Assessment tools for HE learning environments 
Project number 585587-EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP 



2 | P a g e    
 

  األساس 
 المنطف 

 بذلك عن  
ً
ة م اإلدراك  والمقاييس اإلدراكّية، ُمعّيّ

ّ
زت المعاهد األكاديمّية، بصورٍة خاّصة، عل التعل

ّ
لطالما رك

اٍت أولّية للنجاح  
ّ

عتّي مؤرّس
ُ
 القدرة والمقاييس اإلدراكّية ت

ّ
ّ أو   –التصّور العاّم بأن سواء عل المستوى األكاديم 
  مكان العمل. 

 ف 
ايد لقدرات، مهارات وكفاءات أخرى يمكن  عل مدار العقدْين الما  من اإلدراك المي  

ٌ
، نشأت حالة ضَييرْ 

 ما ُيشار إىل هذه المهارات بُمصطلح "مهارات شخصّية"، 
ً
اعتبارها مهّمة بالقدر نفسه للنجاح والرفاه. عادة

"، "الذكاء االجتطوغالًبا ما يظهر هذا المص  
ة المصطلح األوسع "الذكاء العاطف 

ّ
" -ماع  لح تحت مظل  

العاطف 
  التعليم العاىل   -أو "الكفاءة االجتماعّية 

 جديٌّ عل هذه المهارات ف 
ٌ
  –العاطفّية". ولكن ليس هناك تشديد

 ليَس عل مستوى تشجيعها ورعايتها وال عل مستوى تقييمها كجزٍء من المنهاج العاّم. 
  يتّم تحصيلها ال يُ 

ا من حيث األسلوب فقط التقييم الذي ال يرتكز فقط عل العالمات الت  ً .  عتّي تغيير

نا الثقافيّ    أنماط تفكير
 ف 
ً
 أحد هذه األنماط   200عل مدار الـ  ةبل إنه ال يقّل عن كْونه ثورة

ّ
ة. يتجل عام األخير

ه من أجل تقييم قدرات الطالب، علينا فحصهم من خالل اختبارات معيارّية 
ّ
  اإليمان العميق الذي ُيفيد بأن

ف 
 ه
ّ
،  للمعرفة. إن

ً
، حقيقة ه لم يعد من المقبول تقريًبا التفكير

ّ
  عقولنا إىل درجة أن

ا ف 
ً
ٌر عميق

ّ
ذا التفكير متجذ

 علينا اختبار كّل طالب بمعزٍل عن اآلخرين،  
ّ
 آخر هو اإليمان بأن

ٌ
  حياتنا اليوم. نمط

 من أّي معت ً ف 
ٌ
ه فارغ

ّ
أن

  إمكاننا معرفة ما يعرفه. 
 كيف سيكون ف 

ّ
  وإّل

ل
ّ
  اختباراٍت معيارّية، وبالتاىل     تتمث

ٍّ نحو تحقيق عالماٍت ف    سباٍق عالم 
نتيجة هذا النوع من التفكير ف 

  
ًبا ف 

ّ
  الصّف الخامس أو طّل

، سواء كانوا طالًبا ف  مير 
ّ
تحويل هذه العالمات إىل قَيم حياتّية أساسّية للمتعل

تالجامعة.  
َ
ن
ّ
  سبيل  نسانّية الطبيعّية  هذه القيمية الحياتية من تحييد الحاجة اإل   تمك

م وتطوير عادة  ف 
ّ
تعل

 من إضافة معرفة عميقة  تقوُم عل العمل بُجهدٍ اجتماعّية 
ً
 معرفة المرء. إىل من أجل العالمات بدّل

ا أوسع. يشعر العديد من المرّبير  
ً ّ ولكّن الحاجة إىل تغيير أساليب التقييم التقليدّية بدأت تأخذ حير

 أساليب تقيي
ّ
  القرن    200م تعود لـويفهمون أن

  اليوَم واقَع الثقافة التكنولوجّية ف 
لّتّ
ُ
  ،  21عام مضت ال ت

ّ
وأن

ورّية ّ  كامل نطاق المهارات الض     يجب أن يخضع للتقييم.  لمواجهة الواقع المعارص، الديناميك 
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ة   خلفّية نظريّ

   
  العقدْين  "المهارات الشخصّية" هو مصطلح واسع. مفهوم الذكاء العاطف 

ا نشأ ف 
ً
ا حديث ُيعتّي مفهوًما نفسيًّ

. ُيشير هذا المصطلح   
  فهم السلوك، األداء والرفاه اإلنسان 

ع بمكانة مركزّية ف 
ّ
ة، ويتمت أو العقود الثالثة األخير

 & ,Mayer, Ciarrochi, & Forgas, 2001; Mayer, Saloveyإىل الدمج الفّعال بير  العاطفة والِفكر ) 
Caruso, 2004  ا مع العواطف   األساس، القدرة عل التعامل منطقيًّ

بصورٍة فّعالة، (. لذا، فإنه يتناول، ف 
 ( التفكير  تعزيز  العواطف عل  مع Mayer & Salovey, 1997وقدرة  المفهوم    هذا 

ف  االهتمام  تطّور   .)
اال  والتفاعالت  القرارات  خاذ 

ّ
ات الِفكر،    

ف  العواطف  دور  بأهمّية  ايد  المي     االهتمام 
ّ
أن وإدراك  جتماعّية، 
  حياة 

النجاح ف  أنواع    قدرتها عل تحديد 
 ف 
ً
عتّي محدودة

ُ
ت الذكاء واإلدراك  التقليدّية لمقاييس  التوّجهات 

 الناس. 
بات، تضّم القدرة عل  Mayer   (1997و  EI ،Saloveyاشتمَل النموذج الذي طرحه 

ّ
( عل أربــع مرك

  العواطف والتعبير  
نها، استخدام العواطف لتيسير الِفكر، فهم العواطف، وتنظيم العواطف عند المرء  عتلف ّ

     وعند اآلخرين. قام آخرون بتوسيع هذا التعريف ليشمل المهارات والكفاءات
  والت 

  الذكاء العاطف 
الكامنة ف 

ّ   تعّيّ عن نفسها من خالل شير إىل ذكاء اجتماع 
ُ
  ت
 نماذج من هذا النوع الت 

ّ
ّ وكفاءة  - السلوكّيات. إن  

عاطف 
شير إىل مهارات وكفاءات  -اجتماعّية 

ُ
د عل السياق االجتماع  للعواطف والمهارات العاطفّية، وت

ّ
عاطفّية، تؤك

 تنطوي عل سلوكّيات ذكّية بصورٍة عاطفّية. 
ح    الكفاء Goleman (1998 اقي 

ّ
ف من القدرة عل إدراك العواطف -الجتماعّيةا  ة( أن

ّ
العاطفّية تتأل

 هذه المجاالت األربع
ّ
َح أن   الذات واآلخرين، واقي 

  كتابة األول،    ةوتنظيمها ف 
ف من عّشين كفاءة. ف 

ّ
َعزا تتأل

Goleman    
م له وجهة نظرٍة جديدة حول المهارات الت 

ّ
  قد

 الذكاء العاطف 
ّ
اهتمامه بالمفهوم إىل حقيقة أن

بوّية ه  "المكان الوحيد الذي يمكن   األنظمة الي 
ّ
  الحياة، والحظ أن

  المدرسة وف 
يمكن أن تعّزز النجاح ف 

الكفاء   
ف  األطفال  لدى  الناشئة  األعطاب  لتصحيح  إليه  اللجوء  واالجتماعّية" للمجتمعات  العاطفّية  ة 

 (Goleman ،1995 .321: ص .) 
االجتماع  Bar-On   (2006أشاَر   الذكاء  إىل  للعواطف، -(  االجتماع   السياق  ا عل 

ً
د
ّ
مؤك  ،  

العاطف 
واالجتماعّية  العاطفّية  والميّشات  المهارات  الكفاءات،  بير   تقاطع  "نقطة  ه 

ّ
بأن   

العاطف  الذكاء  وعّرف 
بينها، فيما  معهم،   المتداخلة  والتماه   اآلخرين  فهم  أنفسها،  نا عن  فهمنا وتعبير نجاعة  حدد مدى 

ُ
ت   
والت 
اليوميّ  بات 

ّ
المتطل )ص.  ةومواكبة  ضّم  3(   .)Bar-On  الداخل     خمس النموذج:  هذا    

ف  رئيسّية  مجاالت 
لف

ّ
، بير  األشخاص، القدرة عل التكّيف، إدارة الضغط والمزاج العاّم؛ كّل مجال منها يتأ ة   الشخص 

ّ
من عد

 هذه المهارات، حسب  
ّ

 كفاءة ومهارة. تتجل
َ
ابطة عل نحٍو قريٍب، تصل إىل خمَس عّشة -Barكفاءاٍت مي 

On .السلوكّيات وترتبط بصورٍة قريبٍة بالنتائج الحياتّية  
 ، ف 

  ،
ً
 الذكاءيَ فعّل

ُ
ا    ّيز ً ّ   بوصفه متغير

  تحديد النجاح ضالعاطف 
من  يختلف بير  فرٍد وآخر ويلعُب دوًرا ف 

 (  
دة من السلوك اإلنسان 

ّ
 بير  Van Rooy & Viswesvaran, 2007أنواٍع متعد

َ
(. أنشأت الدراسات روابط

  والصّحة الجسدّية والنفسّية، الرفاهّية، وقدرات التعامل مع الضغط، وجودة العالقات. من 
الذكاء العاطف 

  بنجا-حيث العمل والحياة المهنّية، ارتبط الذكاء االجتماع  
  العمل، االستدامة العاطف 

عة العمل، النجاح ف 
الت  

ّ
  مكان العمل، العمل ضمن فريق والقيادة، عّي توليفة من   تعبومعد

أقّل، العالقات بير  األشخاص ف 
  مؤسسات بمستويات مختلفة )عل سبيل المثال،  

 & Abraham, 2005; Brackett, Riversالِمَهن ف 
Salovey, 2011; Carmeli, 2003 .) 
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 مهارات الذكاء االجتماع  عل 
ّ
ق بالطالب ) -نحٍو خاّص، تبيرّ َ أن

ّ
  قوّية فيما يتعل

 & Cohenالعاطف 
Sandy, 2007 )( العاىل   التعليم  ذلك طالب  يشمل   ،Bradshaw, 2008; Low & Nelson, 2004; 

Nazir & Masrur, 2010; Vela, 2003 ( مّية واألكاديمّية
ّ
 ,.Brackett et al(: لتحسير  اإلنجازات التعل

ايد واالنخراط عل نحٍو 2009 ل سهل؛ سلوكّيات داعمة للمجتمع بشكل مي  
ّ
الت استدامة أعل وتنق

ّ
(؛ معد

 ( اإلدمان  إىل  والمؤدّية  العنيفة  المزعجة،  السلوكّيات    
ف    Brackett & Salovey, 2006أقّل 

ف  ارتفاع  (؛ 
  مستوى الرفاهّية. ( Brackett, Mayer & Warner, 2004جودة التفاعالت االجتماعّية ) 

 ؛ وارتفاع ف 
االجتماع   الذكاء  تأثير  إىل  ظر 

ّ
المفهوَم -بالن  

ّ
أن ضح 

ّ
يت والمهنّية،  التعليمّية  الجوانب  عل    

العاطف 
المهّم   من  بالتاىل    ،

والمستقبلّيير  الحالّيير   العاىل   التعليم  بطالب  بقّوة   
ٌ
ورعايته   دعمهمرتبط الطالب    

ف 
 (Dolev & Itzkovich, 2017 لوِح .)المهارات االجتماعّية 

ّ
 أن

َ
  القرن -ظ

العاطفّية تنطوي عل أهمّيٍة أكّي ف 
  
ً
ايدة، حيث أضحت المعرفة ِسلعة ٍة عالية والذي ينطوي عل تحديات مي    بوتير

ّ
الحادي والعّشين الذي يتغير

 .  دائمة التغيرّ
ع
ّ
ات وعادات  تشمل التحديات ظهور تقنيات جديدة، أجيال جديدة تعمل جنًبا إىل جنب مع توق

بات المهنّية لمختلف المناصب، موارد محدودة، ومنافسة  
ّ
  المتطل

ات ف  مختلفة، أنظمة أكير رصامة، وتغيرّ
  مختلف المجاالت ) 

عات من عمالء وزبائن ف 
ّ
ايدة وتوق  ,Tadmor, Dolev, Attias, Reuven-Lelongمي  

& Rofe, 2006العاىل  كث التعليم  أنظمة  تواجه  مشابه،  نحٍو  تصميم  (. عل  إعادة  مثل  التحديات  من  ا  ً ير
التعليم، طلب تكنولوجيا جديدة، ودمج برامج وطالب دولّيير   بأساليب  التفكير  التعليم  وإعادة  المنهاج 

دة. 
ّ
 ومن ثقافات متعد

اليوم   لعالم  الطالب  تحضير  ه   العاىل   التعليم  تواجه    
الت  والتحديات  الرئيسّية  المهاّم  إحدى 

. يتم شمُل هذه المهارات، عل نحٍو وتزويدهم بما يلزم من    عالٍم دائم التغيرّ
ا ف 
ًّ
 جد

ً
مهارات ستكون مطلوبة

عات  
ّ
ا، أو عل األقل من حيث التوق

ً
بات المؤسساتّية للذين يتم توظيفهم حديث

ّ
  الكثير من المتطل

ايد، ف  مي  
  تنطوي عل االستدامة  

  ترسمها هذه المؤسسات عنهم، إىل جانب المهارات الت 
  المؤسسات. الت 

 والتعزيز ف 
، عل مهاراٍت اجتماعّية  كبير

ٍّ
عاطفّية مثل القدرة  -تنطوي مهارات القرن الحادي والعّشين، إىل حد

قة وإبداعّية، مهارات  
ّ
ا مع اآلخرين، توفير حلول خّل

ً
، العمل جّيد عل تنظيم المشاعر، التكّيف مع التغيير

. كنات وذكاٍء اصطنا يكاد ال يمكن استبدالها بم ّ ايد ألهمّية المهارات االجتماعّية  اع  - ولكن، رغم الفهم المي  
 دراسات التعليم العاىل  

ّ
  مختلف البيئات المهنّية، فإن

  ف 
ايد بتدريب الذكاء العاطف  العاطفّية واالهتمام المي  

 الّيامج االجتماعّية
ّ
، عل مقاييس عالماته. إن ، وبالتاىل  م األكاديم 

ّ
ز عل التعل

ّ
رك
ُ
   العاطفيّ - ت

ة غير شائعة ف 
 .  التعليم العاىل 

  لنا تزويد طالبنا بها 
  ينبغ 

عتّي من ضمن المهارات األساسّية الت 
ُ
 المهارات الشخصّية ت

ّ
إذا قِبلنا أن

  
ّ ودعمها ف   من ضّم هذ المهارات ضمن المنهاج األكاديم 

ّ
لمواجهة تحديات القرن الحادي والعّشين، فال بد

. يمكن  تال   الوقت نفسه وعل نحٍو متداخٍل مع الدراسات األكاديمّية عليم العاىل 
تطوير المهارات الشخصّية ف 

ا. 
ً
 ألّي موضوٍع كان، بل وُيمكن تقييمها أيض
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 تقييم المهارات الشخصّية 
د  1896عام  

ّ
شد  ،Dewey   ورات السير بير   الروابط  الصّف،  لغرفة  والعاطفّية  االجتماعّية  الطبيعة  عل 

م، والحاجة إىل  االجتماعّية  
ّ
م. قام  والتعل

ّ
  التعليم والتعل

 .Day et alدمج األبعاد االجتماعّية والعاطفّية ف 
اتج األكاديم  "يتغاض  عن خصائص  20: ص.  2007) 

ّ
كير  عل الن

 الي 
ّ
(، عل سبيل المثال، بالتحذير من أن

والسلو  العاطفّية  االجتماعّية،  الجوانب  مثل  يتّم فحصها  لم  )أخرى(  ر عل  مهّمة 
ّ
تؤث ها 

ّ
أن الَمعروف  كّية"، 

م، بينما الحظ  
ّ
  توّجٍه ضّيق األفق من هذا النوع،  4: ص.  Nelson   (2005 َو   Lowالتعل

ه من خالل تبت ّ
ّ
( أن

 من الواجب تناول المهارات االجتماعّية
ّ
ّ للتعليم" وأن  

- يمكن للمرّبير  أن يخاطروا بخسارة "المفهوم الحقيف 
 العاطفّية. 

و   ما نحتاجه اآلن هو إنشاء أدوات تقييم سليمة يمكنها تقييم السير
ّ
 من  بات من الواضح أن

ً
رات بدّل

)الذكاء   وأهمّيتها  الشخصّية  المهارات  مساهمة  تدعم    
الت  ة 

ّ
األدل من  هائلة  مجموعة   عل 

ً
اعتماد النتائج. 

، الكفاءة االجتماعّية-االجتماع    
ها من المفاهيم المهّمة مثل الثبات، أسلوب تفكير  -العاطف  العاطفّية وغير

 من الواجب ناضج، اإلرصار والتماه  مع اآلخرين(، بات من ال
ّ
 هذه المهارات وتقييمها.  دعمواضح أن

عل   وليسوا  المذكورة  المفاهيم  ورة  بالض  فون 
َ
يأل ال  العاىل   التعليم  مجال    

ف  المهنّيير    
ّ
أن باعتبار 

  ّ ُح أداة تقييم تشكيل 
ورٍة من التطّور والتأّمل بالمهارات  جاهزّية لتطويرها، فإننا نقي   الطالب عّي سير

ُ
تأخذ

  نادًرا 
.  الت    التعليم العاىل 

 ما يتم التطّرق إليها ف 
االجتماع   للذكاء  الراهنة  المقاييس  مقابل  هذه  التشكيلّية  األداة  تفحُص  -تتعارض    

الت   ،  
العاطف 

العاطفّية من خالل مقاييس األداء الُمصّممة لتقييم المستوى األقص  -المستوى الحاىل  للكفاءة االجتماعّية
  مهاّم  

  ) ألداء األفراد ف 
قة بالذكاء العاطف 

ّ
  ترتكز  Wilhelm, 2005متعل

(، أو من خالل مقاييس فحص ذان 
 .  
قة بالذكاء العاطف 

ّ
 عل تصّور الفرد لنفسه واستخدام قوائم ذاتّية لرموٍز متعل

 ،   التعليم العاىل 
، ف  ّ  المهارات الشخصّية ال يتم تعليمها، عل نحٍو نموذّج 

ّ
باإلضافة إىل ذلك، بما أن

نها ليست جزًءا من المواد األساسّية، قمنا بتصميم أداة تطوير مهارات شخصّية يمكن استخدامها خصوًصا وأ 
م 
ّ
ّ من قَبل الطالب ويتم تقييمها من قَبل الطالب والمعل  

 تعمل بتوجيٍه ذان 
ٌ
ورة . إنها سير مع أّي موضوع تعليم 

ورة التعليمّية وحت  نهايتها.   أثناء السير
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م بيئات 
ّ
 التعل

  التعليم  
ة تعليمّية ف 

ّ
  أّية ماد

اءة وف 
ّ
م بن

ّ
  أّية بيئة تعل

يمكن استخدام أداة تقييم المهارات الشخصّية ف 
م حيث إنها تدعم  

ّ
  مركُزها المتعل

  المساقات الت 
م ف 
ّ
ها، وبشكٍل خاّص، تتالَءم مع تعزيز التعل

ّ
. حيث إن العاىل 

م مثل التع
ّ
  نشاطات التعل

م القائم عل حّل المشاركة الطالب ف 
ّ
 . مشاكلل

م القائم عل حّل ال
ّ
م يرتكز عل فكرة استخدام ال-هو أسلوب تعليم  مشاكلالتعل

ّ
كنقطة    مشاكلتعل

م القائم عل حّل ال
ّ
مير    مشاكلبدايٍة الكتساب معرفٍة جديدٍة ودمجها. الهدف من وراء التعل

ّ
هو وضع المتعل

  مركز نشاط تقييم التعليم
م ومنح-ف 

ّ
 التعل

ا
م مستقّل

ّ
مهم. يصبح الطالب المتعل

ّ
 عن تعل

ً
هم مسؤولّية كاملة

م، 
ّ
ورة التعل   سير

 ف 
ً
ا فّعاّل

ً
م رّسيك

ّ
دة المجاالت، بحيث يكون المتعل

ّ
 التجربة مع اكتساب معرفة متعد

ُ
يدمج

  محتواها ) 
 (. Ertmer & Glazewski ,2015 ,ُيبادر إليها، ويساهم ف 
م القائم عل حّل البالنسبة لألداة  

ّ
  التعل

لة  مشاكلالحالّية، ف  م باختيار المهارات ذات الصِّ
ّ
، يقوم المعل

ورة حّل ال م المستقّل، نمط التفكير الناضج وغير ذلك. عند  مشاكلاألكّي بسير
ّ
، التعل ، مثل العمل الجماع 

  العم
 للنجاح ف 

ً
ورة م بمناقشة المهارات األكير رص 

ّ
م  عرض المشكلة، يقوم المعل

ّ
ل عل المشكلة. ُيالحظ المعل

عل   الضوء  ط 
ّ
ُيسل )أو  خاّص  بشكل  إحداها  عل  ز 

ّ
وُيرك المهارات  هذه  ُيطّور  ورة  السير من  ا  مهمًّ جزًءا   

ّ
أن

 ّ ٌم بتوجيه شخص 
ّ
 ما سيجري هو تعل

ّ
م بّشَح أن

ّ
مشكلتيرْ  ثّم يطلب من الطالب اختيار إحداهما(. يقوم المعل

م المشكلة بالمهارة. ُيجري  )يعرض الخريطة، البطاقة وسير 
ّ
م  اورة العمل(. عل مدار المساق، يربط المعل

ّ
لمعل

  يشاهدها أثناء العمل مع الطالب عل المشكلة لرفع 
ا عل األشياء الت 

ً
ق أيض

ّ
  منتصف الفصل، ويعل

مهّمة ف 
 وعيهم وتطّورهم. 

 

 . الماجستير طالب البكالوريوس، طالب  الجمهور الهدف: 
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 تقييم المهارات الشخصّية: توصيٌف عاّم أداة 

 تقييم المهارات ال 
ُ
  جانب تطو و   بير  تطويرها خصّية  شتدمج أداة

رها، هذه األداة ُمصّممة كخريطة يتقييمها. ف 
. إنها  -طريق لتطّور مهارات الذكاء االجتماع   ّ  

  مساٍق عيت 
  ف 

 العاطف 
ٌ
 من    تشكيلّية  أداة

ً
ورة بدّل تهتّم بالسير

 بالنسبة لكّل طالب، تأخذ بعيرْ  النتيجة النهائ
ٌ
 شخصّية

ٌ
االعتبار نقطة البداية بالنسبة لكّل    ّية، وه  وسيلة

ا.  
ً
أيض الشخصّية،  وتفضيالته  ته  ووتير الشخصّية،  واحتياجاته  واعتباراته  منهم،  تطّوٍر   ه  واحٍد   

ُ
ورة سير

 . ّ  
 بتوجيٍه ذان 

 
م لتكون ضم

ّ
  يختارها المعل

  يمكن تطويرها أثناء من خالل عدٍد من المهارات الت 
ن المساق، والت 

يراقبون  المختارة،  المهارة  الطالُب  يطّور  حيث  بتطويرها.  يرغبون    
الت  المهارة  الطالب  يختار  المساق، 

حة )إلكمالها كل أسبوع َ ا لذلك يشمُل أدوات تطّور ُمقي 
ً
ل -تطّورهم ويستخدمون ُمرِشد

ّ
شك

ُ
  ت
(، والت  أسبوعيرْ 

 محطة رئيسّية للتطّور. 
 
م مّرتيرْ    

ّ
يتم توثيق مهاّم التطوير )أداوت الممارسة( من قَبل الطالب بحيث ُيشاركونها مع المعل

  يشمل مهاّم تطوير مع تأّمل بالُجهد الشخص    –خالل المساق  
ج النهان 

َ
منت

ُ
  النهاية. ال

بعد إعداد األهداف وف 
  مج

  تغذية المبذول. كذلك، هناك خياٌر مفتوح لعمل مشاركة مع الزمالء ف 
ة وتلف ّ  . راجعة موعات صغير

 دمج 
ّ
 وفهًما عميقإن

ً
ب معرفة

ّ
  أّي مساق ال يتطل

م، وال  يرْ  األداة ف 
ّ
ا   ذلك ستهلكيمن قَبل المعل ً كثير

 لمن الوقت، ذ
ّ
ورةٍ   الحيث يدور حول  ك أن ، يتم من خاللها توفير أدوات لتطوير مهارات    سير ّ بتوجيٍه شخص 
ّ من خالل أدوات التطوير  -الذكاء االجتماع   مهم الشخص 

ّ
  حير  يراقب الطالب تقد

  مع خريطة. ف 
العاطف 

ة، بل   مير  استثمار كمية عمل كبير
ّ
ب من المعل

َ
رة كجزٍء من األداة(، ال ُيطل

َّ
ة  عاّم ألهميّ   تقديرٍ استثماُر  )الُموف

 تطّور طالبهم. 
 

 
ً
ورة تأّمل، مشاركة، فهم وجهد بّينها الطالب بدّل يرتكز تقييم نهاية المساق عل تقييم وجود سير

ّ )يتم توفير دليل للتقييم(.   الفعل 
ّ
 من ارتكاز التقييم عل التغير

 
 وصف مفّصل ألداة التقييم 

 تطوير )للطالب( وأدا .1
َ
(. تشمل أداة تقييم المهارات الشخصّية أداة مير 

ّ
 ة تقييم )للمعل

  للطالب-أداة تطوير الذكاء االجتماع  تشمل   .2
 بمثابة خريطة طريق لتطوير المهارات   العاطف 

ً
خريطة

أّية    عاّمة واعتيادّية يمكن استخدامها مع 
ٌ
أداة ته فصٌل واحد. إنها 

ّ
  أعقاب مساٍق مد

الشخصّية ف 
  أّي مساٍق يتم تعليمه. 

 مهارٍة شخصّية ُمختارة للتطوير وف 
  الفصل النموذّج  الذي ُيسَمح  –خطوة    13تشمل الخريط   .3

توثيق  ب للطالب فيه    وهو عدد الدروس ف 
ة    وتير

ّ
ة أسبوعيرْ  إلكمالها، وإىل جانب ذلك، فإن

ّ
ح مد

َ
من
ُ
. ولكن، بعض النشاطات ت ّ تطّورهم األسبوع 

هم يستوفون 
ّ
تهم الخاّصة، طالما أن  الطالب يستطيعون إكمال المهاّم بوتير

ّ
  أن

التطّور َمِرنة، ما يعت 
ر 
َ
  منتصف ونهاية المساق )ُينظ

 الخريطة أدناه(.   تعليمات التسليم ف 
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ها ُمهّمة بشكٍل خاّص للتعامل، للنجاح والختبار الرفاهّية،  .4
ّ
  تّم تحديدها بأن

 مجموعة المهارات الت 
ّ
إن

م  
ّ
التحك  ،  

الذان  الوع    : يل  ما  تشمل  التقييم،  أداة  من خالل  إليها  التطّرق  يمكن    
بالدافعّية،  والت 

الضامة، تحّمل الضغط، التماه  مع اآلخرين، العالقات والتعاون مع الناس، اإلرصار والعزيمة، نمط 
ر الرسم التوضيخ  أدناه(. 

َ
اضج، اإليجابّية والتفاؤل )ُينظ

ّ
 التفكير الن

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القدرة . هاالقدرة على معرفة وفهم العواطف والمشاعر الذاتيّة، التمييز بين المشاعر، وفهم منابع•
الوعي الذاتي العاطفي.على التعبير عن العواطف ومشاركتها

.القدرة على التحّكم بالعواطف على نحٍو ناجعٍ وبنّاء•
التنظيم الذاتي

الصرامة.نّاءالقدرة على التعبير عن المشاعر الشخصيّة، االعتقادات واألفكار على نحٍو ناجعٍ وب•

ذلك القدرة على إدارة العواطف وتحّمل األحداث المعاكسة، الحاالت الضاغطة والعواطف القويّة، و•
تحّمل الضغط.على نحٍو ناجعٍ وبنّاء

.القدرة على إدراك، فهم وتقديرمشاعراألخرين وأفكارهم•
التماهي مع اآلخرين

.رينالقدرة على إنشاء عالقات ُمرضية للطرفْين والحفاظ عليها والعمل بشكل جيّد مع اآلخ•
العالقات والتعامل مع الناس

:الشجاعة والصميم رغم الصعوبة•
اإلصرار والعزيمة

.القدرة على تبنّي حاالت جديدة وإنشاء حلول مبتَكرة ومساهمات جديدة•
المرونة واالبتكار

دة، ومساهمات من خالل العمل الجدّي، اإلستراتيجيّات الجيّ )االعتقاد بأّن موهبتهم قابلة للتطوير •
نمط التفكير الناضج(.اآلخرين

.دائدالقدرة على الحافظ على اإليجابيّة والنظر إلى الجانب المشرق من الحياة حتّى في الش•
اإليجابيّة والتفاؤل
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 عل بنية متشابهة:  مهاَرة تنطوي أداة التطوير الخاّصة بكلّ  .5
مقاالت،  . أ )من خالل  أهمّيتها ومساهمتها  ياتها، 

ّ
تجل المهارة،  المعرفة/الفهم حول  اكتساب 

هة(؛ TED talksمنصة   وأسئلة ُموجَّ
 تحديد نقطة البداية وإعداد أهداف التطّور الشخصّية للفرد؛  . ب
  الحياة اليومّية.  . ج

ّ لتطوير المهارة ف   تمرين تأّمل  وعمل 
المهّمتيرْ  يتّم   .6 بناء  يتم  المساق.    

ف  مّرتيرْ   تسليمها  يتم  التقييم.  من  جزًءا  لتصبح  مهّمة  توثيق كّل 
 الواحدة فوق األخرى. 

مير  تشمل   .7
ّ
: أداة تقييم المتحان منتصف الفصل ول  أداة التقييم الخاّصة بالمعل   اثنتيرْ 

ْ
تقييم  لأداتير

، عل نحٍو يوازي مراحل تسليم الطالب. ُيتيح ذلك إمكانّية تغذية    
  التطّور.   راجعةالنهان 

ودعٍم ف 
ا إذا أرادوا ذلك.  مون دعًما إضافيًّ

ّ
م المعل

ّ
 يمكن أن يقد

 

ورة   خطوات السير
م وي  : 1الخطوة  

ّ
  تكون ذ- عرض للطالب مهارتيرْ  أو ثالث مهارات ذكاء اجتماع  يختار المعل

ات ِصلة  عاطف 
ا بالمساق، وجزًءا أساس رة، أو يمكن إضافة مهارات   يًّ

َّ
ساهم فيه، أو يمكن تضمينها فيه )من قائمة ُموف

ُ
فيه، ت

 أخرى(. 
ال  : 2الخطوة   المهارات  م مفهوم 

ّ
المعل يعرض  المساق،  بداية    

القرن  شف    
ف  والرفاهّية  للنجاح   21خصّية 

م
ّ
ا(. يّشح المعل ً ا قصير

ً
  ودوره-أهمّية تضمير  مهارات الذكاء االجتماع    )يشمل ذلك رّسًحا وعرض

 ا العاطف 
م واإلنجازات األكاديمّية. 

ّ
 الذي ال يمكن فصله عن التعل

م المهارات المختارة لتكون جزًءا من المسا  : 3الخطوة  
ّ
ط الضوَء عل مدى  قيعرض المعل

ّ
، يّشُحها ويسل

تها بالمساق. 
َ
 ِصل

م بتكون هدفه الُمعتَمد ليعمل عل تطويره يختار كّل طالب إحدى  :  4الخطوة  
ّ
  عرضها المعل

المهارات الت 
   
  تتضّمنها األداة. ينبغ 

ّ واألسئلة التوجيهّية الت   
  أن يكون االختيار مرتكًزا عل التأّمل الذان 

  المساق. ينبغ 
ف 

ورة التأّمل.   رّسح االختيار بوصفه جزًءا من سير
ح الطالب خري  : 5الخطوة  

َ
ُيمن طة طريق شخصّية مع مجموعة بطاقات خاّصة باألداة. تشمل بعد ذلك، 

  ذلك الجانب اإلدراك  )معرفة المهارة وفهمها، تجلّياتها وقيمتها(،  هالبطاقات فعالّيات لتطوير الم
ارة بما ف 

 .   والسلوك 
 العاطف 

تأّمليّ :  6الخطوة   أسئلة  للقراءة،  مواد  فعالّيات،  استخدام  خالل  من  تطّورهم  الطالب  ق 
ّ
وإرشادات  يوث ة 

  الخريطة، وعل نحٍو  
ُر لهم. يقوم الطالب باإلشارة إليها، باختصار، عل المحطات الرئيسّية ف 

َّ
وف
ُ
تدريبّية ت

  المدّونة التأملّية. 
ّ ف   تفصيل 
  عل الطالب تسليم   6-5بعد مرحلة إعداد األهداف )بعد مرور    : 7الخطوة  

أسابيع عل بداية المساق(، ينبغ 
أنجزوه ح تغذية  ما    

المرحلة وتلف ّ تلك  الطالب راجعةت   . يدمج  ّ تقييم تشكيل  أداة  م عل 
ّ
المعل . يحصل 

ال للتقييم    راجعةالتغذية  التشكيلّية  الطبيعة  بذلك  ليعرض  النهائّية،  المهّمة  من  جزًءا  فتصبح  مهّمته،    
ف 

  كّل المهاّم والت
 متواصلة. لذا، يشمل التقييم النهان 

ً
ها خالل الفصل والتطّور بصوفها رحلة

ُ
  تّم إنجاز

مارين الت 
ه، بحيث يشمل ذلك منتصف الفصل. 

ّ
 كل
   : 8لفصل  ا

ّ
  نهاية المساق، يسل

  اختّي   مف 
ها الت 

ّ
ورة كل   ذلك الخريطة، و الطالب مراجعتهم عن السير

ها، بما ف 
  تحالتمرين، التأّمل العاّم بالُجهد الذي بذلوه، تطّور المهارة،  

ّ  انطباعاتهم، المجاالت الت   
تاج إىل تطويٍر إضاف 

 تطوير الذكاء االجتماع  
ّ
 متواصلة(. -)مع التأّمل بحقيقة أن

ُ
ورة   هو سير

 العاطف 
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تغذية    : 9الخطوة   ر 
ّ
الطالب ويوف أنجزه  الذي  العمل  بتقييم  م 

ّ
المعل يقوم  مّرتيرْ  عل مدار   راجعةوعليه، 

ّ عل مدى تعبير الطالب    
اتج النهان 

ّ
  نهاية المساق. يرتكز تقييم الن

ورة: بعد مرحلة إعداد الهدف وف  السير
ورة، التطّور منذ نقطة البداية،    اكتسباها خالل السير

ورة، االنطباعات الت  امه بالسير  
عن فهمه للمفاهيم، الي 

   ليسو 
ورة.   حسب المستوى الذي وصلوا إليه ف   نهاية السير

 
 )اختياري( للزمالء راجعةتغذية 

ة، يشاركون جهودهم ويناقشو    الطالب ضمن مجموعات صغير
يمنحون  و ها،  نلمّرتيرْ  عل مدار الفصل، يلتف 

الطالب  ق 
ّ
يعل للتطوير.  المختارة  المهارات  أساس  عل  المجموعات  تشكيل  يمكن  وأفكاًرا.  دعًما  بعضهم 

ال األسئلة  ا عل 
ً
توثيق  اعتماد يتم  األداة(.  من  ت كجزٍء 

َ
  صيغ

)الت  المساق  بداية    
ف  لهم  رة 

َّ
الموف توجيهّية 

من قَبل الطالب الخاّصير  وتتم إضافتها إىل المدّونة التأملّية مع مشاعر الطالب، أفكارهم   راجعةالتغذية ال
  استخلصوها من التغذية ال

 . راجعة والعّيَ الت 
 

مير  الستخدام 
ّ
  -أداة التقييم التشكيل  لفحص الذكاء االجتماع  تحضير المعل

 العاطف 
مون ورشة عمل

ّ
  للتقييم التشكيل  للمهارات    قبل عرض األداة، يحض  المعل

يتم فيها عرض األساس المنطف 
  القرن  -اجتماع    ءالشخصّية، وعرض أهمّية تطوير مهارات ذكا 

، وخصوًصا ف    التعليم العاىل 
  ف 

.  21عاطف 

مّية. -ارات الذكاء االجتماع  كذلك، يتم عرض مه
ّ
  وعالقتها بكّل واحٍد من المواضيع المختلفة والتعل

العاطف 
  بداية  

مساق.    كلّ يتم توفير مستند يتم فيه تلخيص المعرفة المكتَسبة، حيث يمكن استخدامه مع الطالب ف 
  كذلك، يتعّرف المعلمون عل أداة التقييم. 

 

 أداة تقييم الطالب 
ر المستند ا

َ
(. ُينظ  

 لمرفق )مثال عن الوع  الذان 
 

مير  
ّ
 أداة تقييم المعل

 .  
  والنهان 

مير  النصف 
ّ
 ُينظر المستند ألداة تقييم المعل

 

ورة وأداة التقييم   تقييم تصّورات الطالب عن السير
ا عل  ) 

ً
د من الجودة اعتماد

ّ
  هذا االستبيانFarrah  ،2012يجري التقييم ألهداف التأك

، ُيشير الطالب (. ف 
صح  إىل مدى موافقتهم عل العبارات اآلتية بخصوص آرائهم حول كتابة المدّونة، من خالل وضع عالمة  

ع المناسب باستخدام مقياس ليكرت حسب    المربــّ
ة، أعارض، ال أعا 5ف 

ّ
ض وال أوافق، ر نقاط: أعارض بشد

ة. 
ّ
 أوافق، أوافق بشد

 الشخصّية: نقاط أداة تقييم المهارات 
1.  .  

ث عن تجربت 
ّ
  عل التحد

 أداة تقييم المهارات الشخصّية ساعدتت 
2.  .  

  عل التعبير عن مشاعري، أفكاري وآران 
 أداة تقييم المهارات الشخصّية ساعدن 

  عل التجاوب مع أفكاري ومشاعري.  .3
 أداة تقييم المهارات الشخصّية ساعدتت 

زت مهارات ال .4
ّ
 تفكير النقدي لدّي. أداة تقييم المهارات الشخصّية حف

مته.   .5
ّ
ٍ الستكشاف ما تعل  أداة تقييم المهارات الشخصّية كانت أسلوَب تفكير

 أداة تقييم المهارات الشخصّية كان فرص الكتساب معرفة ذاتّية.  .6
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مه.  .7
ّ
  عل فهم ما كنت أتعل

 أداة تقييم المهارات الشخصّية ساعدتت 
 أفهمه. أداة تقييم المهارات الشخصّية أتاحت ىل  وصَف ما  .8
 لتطوير مهارات الكتابّية وتعزيزها.  .9

ً
رصة

ُ
رت ىل  ف

ّ
 أداة تقييم المهارات الشخصّية وف

صال لدّي.  .10
ّ
 أداة تقييم المهارات الشخصّية عّززت من مهارات االت

11.  . ت من إبداع 
َ
 أداة تقييم المهارات الشخصّية زاد

  لكتابة المزيد.  .12
زتت 
ّ
 أداة تقييم المهارات الشخصّية حف

. لم أفهم ما ك .13  
  مدّونت 

ض ّن  فعله أو كتابته ف 
َ  ان ُيفي 

14.  .  
  لتطوير مهاران 

 لم يكن لدّي الوقت الكاف 
 أداة تقييم المهارات الشخصّية مضيعة للوقت.  .15
16.  .

ً
  أمًرا سهّل

  مدّونت 
 الكتابة ف 

ُ
 أجد

 أداة تقييم المهارات الشخصّية يجب أن تحظ  بالتشجيع َو/أو االستمرار.  .17
  مدوّ  .18

 مشاركة ما كتبته ف 
ّ
 نة التطّور الخاّصة ّن  مع الصف. أود

  عموًما، كانت هذه تجربة تستحق الجهد المبذول فيها.  .19
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 ل
ٌ
 تجريبّية  تطبيقات  أمثلة

ت،  األكاديمّية الكلّية دوليف، نيفا  بقلم  إرسائيل  كنير
 

العمل:   بية  إطار  الي  قسم    
ف  الثانية  السنة  طالب  صفوف  أحد    

ف  الشخصّية  المهارات  أداة  تطبيق  تّم 
ّ واحد.  ة فصل دراس 

ّ
  مساق علم النفس التطّوري لمد

ت. تّم تطبيق األداة ف  والمجتمع بالكلّية األكاديمّية كنير
  األ 

ة الدرس ساعة ونصف لمّرة واحدة ف 
ّ
أسبوًعا.    13سبوع عل مدار  المساق إلزام  لطالب السنة الثانية. مد

 تّم دمج األداة خالل المساق. 
  

  المساق،  50شارك المشاركون: 
  ناطقير  بالعربّية.  37ناطقير  بالعّيّية، و 12إناث،  46ذكور و  4طالًبا ف 

  
من المساق المنتظم ودمجها فيه.  تطوير مهاراٍت شخصّية كجزءٍ إىل  تهدف أداة المهارات الشخصّية األداة: 

 المهارات الشخصّية ت
ّ
اض بأن   القرن  لعُب  ترتكز األداة عل االفي 

ّ ف   
ّ والمهت    النجاح األكاديم 

ا ف  دوًرا مهمًّ
تيح لنا دمج .  21

ُ
 األداة ت

ّ
، فإن ّ  عل نحٍو أساس 

ً
عتّي أكاديمّية

ُ
  التعليم العاىل  ت

 صعوبة تغيير المنهاج ف 
ّ
بما أن
 من المهارات الشخصّية. يتم اختيار  تطوير م

ً
 مختارة

ً
هارات شخصّية ضمن أّي مساق. تعرُض األداة مجموعة

تهم الخاّصة.  ّ وبوتير  
 مهارة واحدة لدمجها، وُيجري الطالب نشاطات بتوجيٍه ذان 

  
. ارتكَز  التطبيق:   ّ   تّم اختياُرها للتطبيق التجريّت 

 الرفاهية ه  المهارة الت 
ُ
ُّ عل كانت مهارة  

األساُس المنطف 
 بالغة األهمية بالنسبة للمربير  إضافة إىل  

ٌ
دالئل أهمّية الرفاهية للنجاح، الصحة، والعالقات. تبيرّ َ أنها مهارة
  للمّربير  تطويرها لدى األطفال. 

  ينبغ 
 كْونها من ضمن المهارات الت 

 
عال الضوء عل  بتسليط  وقمت  الرفاهية  مفهوَم   

ُ
األول، عرضت الدرس    

وأهميته ف  بالمساق  قته 
  
ً
درًسا كامّل  

ُ
لمربّيهم. خّصصت ابالنسبة لألطفال وكذلك   عن 

ُ
     فيه  لموضوع ورّسحت

األداة ف  كيفية دمج 
 المساق. 

منصة  عل  الرفاهية  لتطوير  شخصّية  تمارين  رفع  تّم   ،  
الثان  الدرس  من  ة "مودل"  ابتداًء 

ّ
لمد  ،

أّي     
التمارين ف  . كان عل الطالب تسليم  التمرين أسبوعيرْ  وقت خالل هذْين األسبوعيرْ  وثّم االنتقال إىل 

ة وضّمت تمارين للتعبير عن االمتنان، 
ّ
م القائم عل األدل

ّ
. ارتكزت التمارين بشكل كامل عل أسلوب التعل التاىل 

تم كّل تمرين بتأّمٍل قصير وربط جانب 
ُ
. اخت   التعامل، والمعت 

طٍف ف 
ُ
  تحديد نقاط القّوة، أعمال تنّم عن ل

بالتعليم.   هذا   الرفاهية 
ُ
األداة نقطة  منَحت هذه  لتشكيل   

َ
و   اإلمكانّية عمل  انطالق  ة  أنها  ،  للطالبوتير كما 

 
ُ
ه
ْ
 لمفهوم وعالقته بالتعليم. هذا ا بشأن المزيد من الفهم العامّ  أكَسَبت

تمت   المثال،  سبيل  والرفاهية. عل  المختلفة  التطّور  مجاالت  بير    
ُ
ربطت   كّل درس، 

الطبيعة ف  مناقشة 
م 
ّ
التعل لتعزيز  ة  قصير صفّية  تمارين   

ُ
دمجت . كذلك،  اإليجاّن  التوّجه  بمنبع  ق 

ّ
يتعل فيما  والتنشئة كذلك 

ة ضمن مجموعة، وغير ذلك.   باستخدام بطاقات، مالحظات نّش، نقاشات قصير
المساق، نهاية    

توّجههم  ف  لكيفّية  تقييًما   
ُ
أجريت بمجهودهم.  التأّمل  الطالب  عل  ورة    كان  لسير

موه. 
ّ
 التطّور، لمدى جديتهم وتأّملهم، ولمدى استيعابهم المفهوَم ولمدى فهمهم أنفسهم من خالل ما قد

    
ف  والمرّبير   لألهل  مالحظاٍت  مع  تطّورّي  تقويٍم  إلنشاء  مجموعات  الطالب ضمن  عمل  كذلك، 

قة بالتطّور. عموًما، أتاح لنا التطبيق  
ّ
ّ عرَض وتطوير الوع  تجاه  مجاالت الرفاهية المختلفة المتعل التجريّت 
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الرفاهية وأهمّيتها، كما أنه زّودنا ببعض األدوات. إحدى هذه التطّورات ه  دمج المزيد من التمارين وتعزيز  
 عل مستوى أعل ليكون التأثير أكّي. و العالقات داخل الصّف 
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   نينو  بقلم
   والية جامعة ،تشيكوفات 

، جافاخيشفيل   إيفات  يس 
ّ
 جورجيا  تبل

 
لألداة  يحمُل    ّ التجريّت  التطبيق  فيه  أجرَي  الذي   المساق 

َ
ّية" لطالب   عنوان اإلنجلير  اللغة  تعليم  "أسلوب 

 ( ته سنة واحدة 
ّ
إىل   60برنامج مد المهنة  يمارسون  الذين   ) اكم  الي  األوروّن   النظام  ساعة معتمدة حسب 

مير  م
ّ
  المدارس بعد التخّرج من الّينامج. جانب معل

م كبير ف 
ّ
موا لوظيفة معل

ّ
ض أن يتقد حتملير  من المفي 

ا  ز المساق   20ضّم الّينامج    ،إجماليًّ
ّ
. ُيرك  حامل  بكالوريوس وماجستير

  المجموعة بألقاٍب مختلفة بير 
طالًبا ف 

عل   رئيس   ال بشكل  الذين  مير  
ّ
للمعل والنفس   التدريس    ، المنهّخ  إىل    التحضير  يفتقرون  الخّية،  يزالون 

  برنامج  والذين
جير َ لهم المشاركة ف 

ُ
م، والذين أ

ّ
ّ لحيازة شهادة معل   االمتحان القوم 

. المساق TSUنجحوا ف 

ح الطالب  
َ
ّ حيث ُيمن اكم    10إلزام  فة    ساعات معتمدة حسب النظام األوروّن  الي 

ّ
تضمُن إجراء جلساٍت مكث

ال  التوّجهات  الصّف،  إدارة  مثل  التعليم،  مجاالت  مختلف    
ف  فصليرْ   مدار  التعليم،  عضّيةعل  منهجّية   ،

باته، تخطيط الدرس، وغير ذلك. 
ّ
اتيجّيات، تقنّيات التعليم الناجع، نظام التقييم، أداوته ومرك  اإلسي 

ا فقط ب  ا طالبً تضّم المجموعة  
ً
  األصل من مناطق ينما البقّية طالبات إناثذكًرا واحد

. جميعهم ف 

مير  من ذوي التجربة  
ّ
 المعل

ّ
  جورجيا. باعتبار أن

ونمختلفة ف      ُيعتّيَ
ّ
  المجموعة، فإن

 ف 
ٌ
معظم أقلّية واسعة

مير  
ّ
التعليم  المشاركير  مبتدئون  المعل ورة  ّ عل نحٍو ملموس بشأن سير المنهّخ  ، ولذا، فهم يرفعون الوع  
 
ً
 دة نظرّية وعملّية بصورٍة أسبوعّية. عقاا عل ارتكاز

ي المساق   
ّ
أن م  بما 

َ
ستخد

ُ
ت اآلن  حت   مختلفة  طرائق  الطالب  اكتَسَب  التعليم،  منهجّية  إىل  تطّرق 

  مدارس القرن  
نا نطّبق   21بصورٍة ناجعة ف 

ّ
. بما أن ّ ّ   ،بالعالم الغرّن   القائم عل توّجه التعليم    ،عل نحٍو تجريّت 

والمعرفة الVaKE)   القَيم  حّل  عل  القائم  م 
ّ
التعل ونستخدم  عل  PBL)   مشاكل (  القائم  م 

ّ
التعل ودراسات   )

أمثلة   يرتكُز بصورٍة رئيسّية عل  النظري،  الجانب  وبالتوازي مع ذلك  المساق،   
ّ
فإن الدراسة،  قيد  القضية 

ض بالطالب البحث عن م  مشاكل عملّية، أو ما ُيدع بالقضايا، المعضالت، ال َ   ُيفي 
 الت 

ّ
ها. بما أن

ّ
فاتيح لحل

   تضّم جزئّية المجموعة برّمتها  
ّ
، فإن مير  محتملير 

ّ
مير    معل

ّ
ا   هؤالء المعل

ً
 بحاجة إىل فهم منهجّية التعليم، وأيض

م حقيقّية من أجل  ،  كذلكأدوات التقييم والمعايير    إىل
ّ
  بيئة تعل

 ممكنة ف 
ً
ا بأفضل صورة

ً
استخدامها الحق

موه، دون أن يكون ذلك من خالل عالماٍت وأرقاٍم   لهدف
ّ
كير  عل نتائج الدراسة ومن ثّم فحص ما تعل

الي 
 . ّ  دائًما، عل نحٍو نسّت 

  القرن  
بات سوق العمل ف 

ّ
أن يرّبوا و   21من حيث المهارات الصعبة، عليهم أن يكونوا مدركير  لمتطل

 م
ً
 يبحث عنها أرباب العمل وبرامج التبادل اأجياّل

ً
 بمهارات شخصّية تكون بمثابة أولوّية واضحة

ً
 وُمجّهزة

ً
هرة

   
ف  ثغراٍت  إليجاد  العمل  عليهم  وتعليمهم،  الطالب  تنشئة  كير  عل 

الي  قبل  ولكن،  اليوم.  ها  وغير الدراس  
  يفتق  احتياجاتهم الشخصّية

  المجتمع من أجل المشاركة لماهّية المهارات الت 
مير  وأفراد ف 

ّ
رون إليها كمعل

  ،  عن ضيق أفق، وبالتاىل 
  مجاله ُيعّيّ

ا فقط ف  ة حيث كْون المرء مهنيًّ ّ رسيــــع الوتير   عالٍم تنافس 
والخوض ف 

اجتماعّية بمهاراٍت  يكون متجّهًزا  أن  الشخص  ع من هذا 
ّ
المتوق أ- وبخالف ذلك، من    ن عاطفّية من شأنها 

  المجتمع العاّم المحيط به. تكون مفي 
هم من أفراد الطاقم، أو حت  ف   أثناء العمل مع طالبه، زمالئه، وغير

ً
 دة

 إجراء مسٍح بينهم لفحص 
ُ
قبل عرض األدوات عل الطالب ومنحهم بعد ذلك مهاّم أسبوعّية، قررت

ا عل السؤال: ما هو تصّورهم عن  
ًّ
المهارات الشخصّية، ذكَر الطالب إدراكهم العاّم لمهاراتهم الشخصّية. رد

 :  ما يل 
من   • ها  وغير الضامة،  اآلخرين،  مع  التماه   الشخصّية،  ات  المير  الذكاء،  ه   الشخصّية  "المهارات 

  إطار المجموعة." 
 اجتماعّية جّيدة والعمل بشكل جّيد ف 

ً
  تمنح الشخص حياة

 الخصائص الت 
 نحتاُجها للت •

ٌ
  أعتقد أنها مهارات

، ولكنت   
  المستقبل." "ال تكف 

 مّرن من أجل التطّور ف 
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ناجًحا " • ا،  مهنيًّ ليكون  يحتاجها كّل شخص    
الت  ورّية  الض  القدرات  تلك  ه   الشخصّية  المهارات 

هذه  اكتسبوا  الذين  الناَس   
ّ
أن الواضح  من  ا. 

ً
أيض االجتماعّية  حياته    

وف  الخاّص  عمله    
ف  مرغوًبا 

 
ً
عون بثقة أعل، سعادٍة أكّي، وِرض

ّ
 ا تاّم." الصفات يتمت

 من المهارات االجتماعّية."  •
ٌ
 "المهارات الشخصّية ه  مهارات مهنّية، وه  تشكيلة

  
  القرن 

  : 21كذلك، رّسح الطالب، بإيجاٍز، عن أهمّية المهارات الشخصّية ف 
م أداًء أفضل بكثير   •

ّ
قد
ُ
  هذه األيام ت

 الحواسيب ف 
ّ
مه البّش  "بما أن

ّ
   مما يقد

من المهارات   العديد ف 
 الناس اليوَم ال يكتفون  

ّ
 العمل ضمن فريق أصبح أكير أهمّية من العمل الفردّي، فإن

ّ
الخاّصة، وبما أن

ا إىل إتقان العمل ضم
ً
ا فقط، بل يحتاجون أيض

ً
 جّيد

ً
موا عمّل

ّ
ا بأن يقد

ً
ن فريق، إىل أن يكونوا أفراد

".  ; ُمبدعير  والفتير 
 علينا أن نبدأ بمساعدة أنفسنا   •

ّ
 عالَمنا يتحّول يوًما بعد يوٍم إىل عالٍم أكير نفوًرا مما سبق، فإن

ّ
"بما أن

  الطريق الصحيحة."  
ا من أجل قيادة أجيال المستقبل ف 

ً
 ومساعدة اآلخرين أيض

  القرن  المهارات الشخصّية مهّمة للغاية  " •
 بشكٍل كامٍل عل  21ف 

ٌ
  الحقيقة، حياتنا اليوَم قائمة

. ف 

صال 
ّ
االت لمهارات  ا 

ً
ُمدرك تكون  أن  فيلزمك  مجالك،    

ف  ا  ذكيًّ مهما كنت  ه 
ّ
ألن الشخصّية  المهارات 

  مقدورك التعامل مع الضغط أو التماه  مع اآلخرين، وغير ذلك." 
 الناجعة، أن يكون ف 

 نوٍع المهارات الشخصيّ  •
ّ
د مدى إجادتك لدورك ومسؤولّيتك تجاه أفراد المجتمع "إن

ّ
  لديك ُيحد

ة الت 
  القرن 

عتّي المهارات الشخصّية مهّمة ف 
ُ
 ." 21اآلخرين. لهذا السبب، ت

 
   
م والت 

ّ
  عرضها المعل

من الواضح أن الطالب اهتّموا باألمر، خصوًصا بعد تعّرفهم عل األوصاف الت 
ة  
ّ
بعتها جلسات عد

َ
م القائم عل المشاريــــع، حيث عمل الطالب  ت

ّ
باستخدام موضوع الدراسة أو أسلوب التعل

 ل
ً
، طّوروا حلوّل ّ  

من وجهات نظر وأدوار مختلفة كانوا قد    مشاكلعل معضالٍت مختلفة، وعل نحٍو تعاون 
 اكتسبوها. 

 معضلة: ال
بعمر    ٌّ صّت  َم 

َ
م   15أقد باالنتحار  حياتها  إنهاء  عل  لوكا  اسمه  عائلته، عاًما  من  نفس   بسبب ضغط  ًرا 

ّ
ؤخ

  يعّيّ عنها المجتمعالذي  قرار  ما هو المدرسة والّشطة. 
 ؟كان ُيمكن اتخاذه بسبب حالة النفور الت 

  المهّمة: 
المركز ورسم    

لب منهم تخّيل الضحّية ف 
ُ
أربعة أشخاص وط فة من 

ّ
تم توزيــــع الطالب إىل مجموعات مؤل

النتيجة   إىل  أدي   
ّ
قد يكون  أن  يمكن  الذي  الضغط    

ف  المشاركير   األطراف  تضّم  عنكبوتّية    الُمميتة شبكة 
حول   

ذهت  عملّية عصف    
ف  الطالب  شارك  والّشطة(.  األصدقاء  المدرسة،  قة    )العائلة، 

ّ
المتعل األسباب 

لم  الضحّية،  فيهم  بمن  الناس،   
ّ
أن الطالب كان  أوجزها    

الت  الجدليات  األربــع(. من حيث  النظر  بوجهات 
يمتلكوا مهارات لتحّمل الضغط. لم يكن هناك سوى حالة من الالمباالة/عدم المباالة من قَبل المجتمع، 

، عدم وجود أّي نوع من العزيمة أو اإلقصاء، عدم إدراك للمشاعر الذاتّية أو مشاعر الناس  
، عدم تنظيم ذان 

 المثابرة، وغير ذلك. 
 
َ
ت مرحلة

َ
ّ حلوٌل ُمحتَملة، أي، ما كان ُيمكن عمله لتفادي نتيجٍة مميتٍة من هذا   تل  

العصف الذهت 
ها، األمر الذي تلتالنوع.  

ّ
ة بتفسير الحلول وعرضها أمام المجموعة كل   مجموعاتهم الصغير

ه قام الطالب ف 
   راجعةتغذية 

اًما والت  مفتوحة أمام الصّف وترشيحات مجهولة االسم من الطالب الختيار أكير الحلول احي 
ها. 
ّ
 تبيرّ  أفضل مهارات تقّص  المشكلة والتعاون عل حل
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الت  المهارات  ما ه   للمجموعة  بالنسبة  الواضح  من  أصبح  النوع،  هذا  من  جلسات  بعد   

ً
مبارّسة

ورّية للعمل الفردّي ومهارات معّينة. من  احتاجوها لتطوير مهارا  لهم كّل الموارد الض 
ُ
رت

ّ
تهم الشخصّية. وف

 : ّ  
ّ والمهت    تطويرها عل المستوَييرْ  الشخص 

  يرغبون ف 
 حيث المسح، قام الطالب بجدَولة المهارات الت 

 متدنّية من اإلرصار، ذ •
ٌ
  ومشاركتها. لدّي حالة

  التعبير عن عواطف 
  من مشاكل ف 

  أفضل  "أعان 
لك أنت 
  ال أحب  

. مهارات التعاون ضعيفة لدّي، ألنت   
 من الدفاع عن آران 

ً
 قبول آراء األخرين بدّل

ْ
بع   أن

ّ
أت

  الطريق الخطأ، و 
 أغبياء ف 

ً
 أقادة

ّ
  كّل الجوانب ّل

  أفضل أن أعمل لوحدي. ف 
ا، لذا تران 

ً
 أجادلهم أبد

ا."األخرى، أعتّي نفس  
ً
 ممتاز

ومشاعري  •   
عواطف  وفهم  تحديد  عل  القدرة  إىل  أفتقُر    

أنت   
ُ
أعتقد   

ألنت    
العاطف    

الذان  "الوع  
 خصّية. تحّمل الضغط، المرونة واالبتكار."شال

رصار، أن أكون شخًصا يتحّمل الضغط، أو أن أكتسب مهارات  "أحب أن أكون عل درجٍة أعل من اإل  •
  
  حيان 

  لك  أصبح ناجًحا أكير ف 
 من شأن تطوير مهارات من هذا النوع أن يساعدن 

ّ
. إن لتنظيم نفس 

 هذه العنارص الثالثة يمكنها أن تغيرّ حياتنا وممارستنا لها عل  
ّ
  المهنّية. أعتّي أن

الشخصّية وحيان 
 نحٍو أفضل." 

ث عنه، فكيف  •
ّ
ا حول ما تتحد

ً
د
ّ
ا وإذا لم تكن متأك

ً
"اإلرصار، تحّمل الضغط ألنك إذا لم تكن واثق

ك  
ّ
 كنت تفتقر إليه فهذا معناه أن

ْ
 تحّمل الضغط مهّم للغاية ألنك إن

ّ
يستطيع اآلخرون تصديقك. إن

 
ّ
ه سيهزمك وسيؤث

ّ
ب عل ضغطك، فإن

ّ
ا. إذا لم تستطع التغل

ً
  وضٍع غير جّيد بتات

ر سلًبا عل كّل ف 
ٍء تحاول القيام به."   ّس 

 
وا أن يطّورها طالبهم: 

ّ
  تمن

، كان من المذهل معرفة ما ه  المهارات الت  مير  مستقبلّيير 
ّ
 بصفتهم معل

( اإلرصار  2القدرة عل الشعور بما يشعر به اآلخرون وفهم وجهة نظر األطفال اآلخرين.  – "التماه   •
اء    التعبير عن المشاعر، االعتقادات  –

ّ
 – ( العزيمة والمثابرة  3واألفكار الشخصّية عل نحٍو فّعاٍل وبن

م رغم الصعوبات.  
ّ
تحقيق أهداف أعظم مع   –( العالقات والتعاون بير  األشخاص  4النمّو والتقد

 لألطفال، ِعلًما أن المهارات  
ً
  يمكن أن تكون مفيدة

اآلخرين. كّل ذلك إىل جانب المهارات األخرى الت 
. األربــع ه  ا

ً
ورة  " ألكير رص 

اآلخرين،   • مشاعر  اختبار  إىل  يحتاجون  ألنهم  مشاعرهم  "التماه   عن  للتعبير  أنفسهم  موا 
ّ
ينظ أن 

   
ا ف 
ً
والتحكم بها بصورة جّيدة، إىل جانب العالقات بير  األشخاص، والتعاون الذي سيجدونه مفيد

 المستقبل." 
  مقدور طالب المدارس العمل مع بعضهم البعض.   •

 يعملوا لوحدهم فقط بل "سيكون ف 
ّ
يجب أّل

 
ُ
طّوُر هذه القدرة

ُ
ا. ت

ً
 مهاراتهم االجتماعّية وتجعلهم أكير وُ   أن يعملوا كفريق أيض

ًّ
وتسامًحا مع الناس.   ا د

  لهم أن يمتلكوا القدرة عل إدراك وتقدير وفهم مشاعر اآلخرين، القدرة عل التأقلم مع 
كان ينبغ 

 
ُ
  القرن حاالت جديدة. كّل هذه المهارات ت

 ." 21ساعدهم ليجدوا مكانهم ف 
•    

ينبغ   ،
ً
بداية صالّية ومهارات تكنولوجّية. 

ّ
ات المدرسة إىل مهارات عاطفّية، مهارات  "يحتاج أطفال 

نوا من التفكير من خالل وجهة نظر اآلخر، فإنهم لن 
ّ
 لم يتمك

ْ
لألطفال امتالك مهاراٍت عاطفّية. إن

ٍة ومهينة يقدروا عل تحديد مدى سوء سلوكم نحو زم
ّ
هم بإطالق كلماٍت فظ

ّ
  الصّف، فإن

الئهم ف 
يدّمرون   سمير   بشع،  بائس،  مثل  ُمسيئة  باستخدام كلماٍت  ا  ً وكثير العنف  باستخدام  أو  تجاههم 

ا."  ّ ألولئك األطفال أو يكشونهم نفسيًّ  
 التصّور الذان 
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، كانت هناك ُمشاركات بارزة ف   : راجعةإطار التغذية الحول مسألة دور وأهمّية التقييم التشكيل 

•   ّ  التقييم التشكيل 
ّ
 أن

ُ
ا "أعتقد

ً
أسلوٌب جّيد لتشجيع الناس، لتقييم معرفتهم حول الموضوع وأيض

 لتقييم مهاراتهم الشخصّية. عندما 
ا أو أي نوع آخر( مقابل أن   يتلف ّ ا )سواء كان رسميًّ

ً
شخٌص ما ثمن

  الغالب سيقوم بذلك مّرة أخرى ويعمل عل تطوير  
ا، فإنه ف 

ً
ا جّيد

ً
ا، أو قائد

ً
يكون مبتِكًرا، متعاطف

ايدة."   مهاراٍت عينّية بصورٍة مي  
مير  والطالب عل تمرير دروٍس عالية   •

ّ
باع األنظمة، التعبير "التقييم التشكيل  ُيساعد المعل

ّ
الجودة، ات

الحقيقيّ  الحفاظ عل االنضباط، توسيع  ةعن مشاعرهم  المدى افآ،  أهدافهم عل  قهم، وتحقيق 
 القصير والمدى البعيد." 

ّ ُيساعد األطفال والبالغير  بشكٍل عاّم عل إظهار الفجوات ونقاط الضعف لديهم.  • "التقييم التشكيل 
وتقد  وا إذا كان لرؤية  عندجاهزين  ضعفنا،  نقاط  ا.   ها ير 

ً
وُمساِعد ناجًعا   ّ التشكيل  التقييم  سيكون 

  األمر، نستطيع تطوير أنفسنا." 
 للمساعدة ف 

ء، ُيظهر، بإيجاٍز، نقاط الضعف  •  هذا النوع من التقييم، قبل كّل ّس 
ّ
ّ مهمٌّ للغاية ألن "التقييم التشكيل 

  هذه الحال، عندما يعرف الم
 ضعفه، يستطيع العمل بشكل ونقاط القّوة لدى الشخص. ف 

َ
رُء نقاط

 ".  نقاط ضعفه وتحويلها إىل نقاط قّوة. أنا أدعم التقييم التشكيل 
 أفضل لتحسير 

 
 
َ
نت حيث أستطيع رفع موارد  بالنسبة ىل  كان عدم القدرة عل الدخول إىل منصة اإلني 

ّ
العائق الرئيس 

 األمر كان عبارة عن توّجهٍ 
ّ
 من تزويدهم بمقاالت وروابط فيديو    ومهاّم متابعة. ولكن، بما أن

ُ
نت

ّ
فردّي، تمك

رصة لتقديم  
ُ
، حيث كانت لديهم الف تها بنفس 

سّهل لهم العمل عل مستندات جوجل حض ّ
ُ
من شأنها أن ت

 حول المعلومات الُمكتَسبة من خالل اإلجابة عن األسئلة.   راجعةتغذية 
الذي كان   الوقت المحدود    

لت ف 
ّ
تمث  أخرى 

ٌ
فة، عقبة

ّ
المكث لطالّن  نظًرا لّيامج عملهم ودراستهم 

رغم  النوع  هذا  من  لمهاّم  ليخّصصوه  لهم  بالنسبة  مناسب  وقت  وال  ا 
ًّ
جد مشغولون  بالغون  هم 

ّ
أن ذلك 

  وصفه من خالل التغذية ال
ورٍة ما أوجزوا ف  موها أثناء عملهم   راجعةاهتمامهم الكبير وشعورهم بض 

ّ
  قد

الت 
 عل المهاّم. 

بما  النهائّية من    ولكن،  ا، إىل جانب امتحان منتصف الفصل والتقييمات 
ً
أيض  آخَر 

ً
أننا تركنا فصّل

أن  أوسمة فردّية من شأنها  تقييٍم إضافّية ومنحهم  أداة    أخطط الستخدام 
فإنت  م والطالب، 

ّ
المعل جانب 

عّزز 
ُ
ّ العاّم وحماسهم لمزيٍد من التطّور. ت  

 ، بكّل تأكيٍد، من تصّورهم الذان 
 ب
ُ
َرص المحلّية باعتبار األسباب المذكورة أعاله. يجب  قمت

ُ
تكييف المواد لتتناسب مع السياق والف

رؤية    
ف  بالموضوع ومدى ِصدقهم  اهتمامهم  بسبب  الطالب  من  ا 

ًّ
 جد

ُ
 وتحّمست

ُ
  رُسرت

بأنت  ف  أعي  أن 
، خصوًصا   ّ  

ّ والمهت  ورِة امتالك كّل تلك المهارات لتطّورهم عل المستوَييرْ  الشخص  عندما تكون لديهم  رص 
 
ّ
ء والبحث عن معلومات    وتحسينها   دُر صقَل المواد عالقات بير  األشخاص مع المجتمع. لذا، سأق قبل كّل ّس 

ثة حول هذه األداة لضمان ِصّحتها وموثوقّيتها. 
َّ
 ُمحد

عن   الطالب  عّيّ  مهّمة  مهارات  ثالث  أكير  معرفة  لالهتمام  المثير  من  المهارات،  العمل عل  أثناء 
  العمل عليها، أو السغ  إىل تحسينها: تقدي

 رهم ف 
•  ".  

ا من حيان  ا، اعتبارها جزًءا أساسيًّ
ً
، طريقة تفكير إيجابّية. ثانًيا، إيجاد قّوة داخلّية. ثالث

ً
 "أوّل

   ( معرفة1 •
َ
 األداة

ّ
ّ بالصحة،  عل نحٍو ي  نفسها   تفرُض ال    أن ّ   إنّما هو ض  عنا السلّت 

ّ
(  2.  ما يفعل ذلك   توق

عموًما.  يمكن   وصّحتنا  قلبنا  يقّوي  أن  الجسم3للضغط  ُيطلق  الضاغطة،  الحاالت    
ف  ة  ( 

ّ
 ماد

   أوكسكونتير  
 ." أكير جعل الناس اجتماعّيير   ت الت 
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ك شخص قوي."  •
ّ
ب عل نقاط ضعفك، إقناع نفسك بأن

ّ
، التغل  "جعل الناس اجتماعّيير 

من حياتنا.  1" • ة صعبة  في  أثناء  ا  إيجابيًّ ر 
ّ
نفك يقتل2.  ال  ما  ُيقّوينا.  .  اآلخرين 3نا  الناس  ز عل 

ّ
نرك  .

ب عل الضغط." 
ّ
ا ألنها تحول بيننا وبير  التغل

ًّ
ٌ حق  من أنفسنا. الشكوى أمٌر خطير

ً
 واحتياجاتهم، بدّل

كير  عل الضغط أو أن نسمح للضغط بهزيمتنا. علينا أن نحاول أن نكون 1 •
. علينا أن نحاول عدم الي 

 الحياة بدون ضغط جميلة."اجتماعّيير  أكير وأن نرى أن  
• "1  ، أكير صحّيير   الناس  جعل  يستطيع  الضغط   .2  ، أكير اجتماعّيير   الناس  يجعل  الضغط   .3 .

 ." جارفةالشخص الذي يكتسب المهارة يستطيع التعامل مع حاالت ضاغطة وعواطف 
•   . ّ  الضغط ُمض 

ّ
ًرا عل صّحتنا من االعتقاد بأن    . الضغط هرمون يجعلنا ر 2"الضغط أقّل رص 

اغبير  ف 
ّ بصّحتنا، 3االتصال باآلخرين، مشاركة مشاعرنا أو مساعدتهم.   . إذا كنا نؤمن بأن الضغط غير مض 

ا."   فعل جسمنا للضغط سوف يتغيرّ إيجابيًّ
ّ
 رد

ّ
 فإن

  لقاَءها؛ 1" •
م كيف نواجه التحديات ونستوف 

ّ
ِ قلبنا . تدفعنا إىل 2. نتعل

منا الصمود. 3؛ تليير 
ّ
 ". تعل

لنا  . عدم االنتبا 1 • بأنه جّيد  التفكير  أن  2ه إىل الضغط،  العناق وعل  ُيجّينا عل  . هرمون الضغط 

 .  نا تغيير رأينا بشأن الضغط." ي. عل3نكون اجتماعّيير 
•   ، ّ   إدارةللتوّصل إىل  برأن   ضغط ناجحة، علينا أن نكون أكير إرصاًرا، علينا أن نحافظ عل توّجه إيجاّن 

م أكير عن الضغط." 
ّ
 وعلينا أن نتعل
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وفيتش، الكلّية األكاديمّية هداسا، إرسائيل   بقلم عاديا مئير

اوس بكلّية     الحرم الجامغ  شي 
" ف  م  الرعاية للمرض 

ّ
  مساق عنوانه "عالقات مقد

ّ ف  أجرَي التطبيق التجريّت 
  ّ   الفصل األول من العام الدراس 

حّصة. خالل المساق، تعّرف    12وضّم    2020هداسا. أجرَي المساق ف 
ر عل تشكيل عالقاٍت  

ّ
بير  المعالجير  والَمرض  حيث    تحظ  برض  الطرفيرْ  الطالب عل تجارب وقضايا تؤث

  مساق  
قاموا بنقاش هذه العالقات من خالل مفاهيم ونظرّيات ونماذج. شارك اثنا عّش طالَب بكالوريوس ف 

 مسار الصّحة".  –"إدارة المؤسسات الخدماتّية 
اوح أعمارهّن بير   

ّوجات، بعضهّن ( منهّن  8)   67، %35-20الطالب المشاركون نساٌء متدّينات تي  مي  
     3-1أّمهات مع أطفال ) 

جرَي المساق ف 
ُ
أطفال(. تعمل جميع الطالبات المشاركات بوظائف بدوام كامل. أ

م القائم  
ّ
 من عملهّن. ارتكَز أسلوب التعليم عل التعل

ً
  فيها الطالبات مبارّسة

  تأن 
ة الت  ة العض، وه  الفي  في 

ّ  التوّج SCLعل مركزّية الطالب )  ُ وجهات نظر الطالبات بعير   (. يتمير ، حيث يأخذ المحارص  ٍّ ه بمْيٍل اجتماع 
د 
ّ
خاذ مسؤولّيٍة أكّي عن سلوكهّن. يؤك

ّ
االعتبار، يزّودهّن بمعلومات وخيارات ذات ِصلة، وُيشّجعهّن عل ات

أهمّية   عل  المحالتوّجه  بير   وتعاونّية  إيجابّية  اجتماعّية  عالقة  لها 
ّ
تتخل داعمة  م 

ّ
تعل بيئة  ين  وجود  ارص 

 والطالبات. 
 يشمل استخدام الوسيلة مرحلة تطّور المهارات ومرحلة تقييم 

 التماه  مع اآلخرين  –المهارة الشخصّية اآلخذة بالتطّور 
 

ف من  
ّ
َر "النموذج" للطالبات "خريطة طريٍق" تتأل   المعدل، مهّمة واحدة كّل أسبوع أو    9طوَّ

مهاّم )ف 
( تهدف إىل مساعدته ورة ثالث مراحل   التماه    خاصّيةعل تطوير    نّ أسبوعيرْ  عل نحٍو مستقّل. ضّمت السير

شير   –
ُ
. ت   والسلوك 

، العاطف  : اإلدراك  بات التماه 
ّ
ب مختلف من مرك

ّ
 كّل مرحلة إىل ُمرك

ب اإلدراك  تّم تطوير   .1
ّ
    3عّي    الُمرك

، والقَيم الت  ّ ه السلوك  مهاّم تشير إىل معرفة التماه  وفهمه، تعبير
 دها: ُيجّس 

قة بالتماه  وإدراك   – 1المهّمة 
ّ
مّية المتعل

ّ
قراءة مقالة تّم رفعها عل موقع المساق: اإلشارة إىل نتائجها التعل

إيجاد مقالة   أهّم  الطالبات  الطالبات. باإلضافة إىل ذلك، كان عل  التماه  من وجهة نظر    
ات ف  ثالث مير 

 إضافّية عن الموضوع واإلشارة إىل المعلومات الُمستفادة منها. 
  نهاية   3مشاهدة فيديو ومالحظة    –  2المهّمة  

. ف  مها منه وما أضافه إىل معرفتهّن حول التماه 
ّ
أشياء تّم تعل

. المهّمة، كان عل الطالبات تحديد التماه   هذه ا عل المهّمتيرْ 
ً
 اعتماد

عموًما،   –   3المهّمة   الدراسة  الدراسات،  مساق  المختلفة:  الحياة  مجاالت    
ف  التماه   أهمّية  إىل  اإلشارة 

 العمل، العائلة، الصداقات وغير ذلك. 
  درٍس   . بخصوص التماه  من المرجعّية العاّمة إىل المرجعّية الخاّصة  االنتقال   .1

أجرَيت المهّمة ف 
)الطالبات   نحن  شاركنا  حياتها.    

ف  وأهمّيته  التماه   لمعت   فهمها  طالبة  شاركت كّل  ُمخّصص. 
من خالل   المهارة  تطوير    

ف  الشخصّية  أهدافها  ووضّحنا  ناقشناها  أمثلة شخصّية  ون(  والمحارص 
  الصّف عن حاال 

  فيها  ٍت من حياة الطالبات يواجهَن  المساق. أجرينا مهّمتيرْ  لعب أدوار ف 
 ف 
ً
صعوبة

مّيٍة ُمرضية وآمنة.   –وكيفّية قيامهّن بذلك بحالٍة من التماه  التّضف 
ّ
 كّل ذلك ضمن بيئٍة تعل

الدرس،    هذا  ان    : 4المهّمة  الطالبات    أجَرتبعد   ّ يتمير اللذْين  والطريقة  لألسلوب  تأملّية  مشاهدة 
سأل ذلك،  إىل  باإلضافة  األمثلة(.  ذلك    

ف  )بما  التماه    بخاصّية 
ُ
الطالبات ا كيف    ت 

ً
جّيد يعرفهّن  شخًصا 

  نهاية المهّمة، 
 بير  وجهة نظر الشخص ووجهات نظرهّن. ف 

ً
تستعمل كّل واحدٍة منهّن التماه  وأجرْيَن مقارنة

   
  حياتهّن، يشمل ذلك اإلشارة إىل كيفّية القيام باألمر؛ نجحَن ف 

ّ لتطوير التماه  ف   
ّ عيت  تحديد هدف سلوك 
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  يمكن أن تساعدهاإىل العو 
التماه   فوائد تحسير     حول  نّ ؛ وإىل تصّورهنّ أهدافهتحقيق    تعيقَ أو أن    نّ مل الت 

  دعم جودة حياته  لديهنّ 
   . نّ ونجاحهّن ف 

1.   ّ  
ب العاطف 

ّ
ب عّي استخدام مهّمتيرْ  تطّور    –المرك

ّ
ّ  6و  5)   هذا المرك  

( اللتيرْ  أشارتا إىل تشخيٍص ذان 
ِكلتا    

ف  موضوع(.  لكّل  )مهّمة  العاطفّية  الطالب  بسلوكّيات  قة 
ّ
المتعل واإلعاقة  التيسير  لعوامل 

ّن عاطفيّ 
ُ
  أيٍّ منها ه

دة من حياتهّن وتحديد ف 
ّ
لب من الطالبات التفكير بجوانب متعد

ُ
، ط ات  المهّمتيرْ 

  التعبير عن التماه  )المهّمة  5)المهّمة  
 ف 
ً
  أيٍّ منها يواجهن صعوبة

(؛ كان عليهّن وصف حادثة  6( وف 
َز سلوكهّن/أعاق 

ّ
ما حف معها؛ فحص  تعاملَن  الحاالت ورّسح كيف  واحدٍة من هذه  عينّية عن كّل 
منه عن نقاط قّوتهن ونقاط ضعفهّن )حسب المهّمة( في

ّ
 . ه  ما يخّص التماسلوكهّن؛ ومالحظة ما تعل

ب السلوك    .2
ّ
  مجاالت 8و  7تطّور عّي مهّمتيرْ  )   –المرك

( اللتيرْ  أشارتا إىل السلوك العاطفّية الّساري ف 
 . حياتّية منّوعة 

 
زت عل فهم اآلخر    –  7المهّمة  

ّ
 من التماه    –رك

ً
 فيها حالة

َ
لب من الطالبات استذكار حادثٍة معّينة اختّين

ُ
ط

الحالة بضمير   أي وصف  تعاطفَن معه،  الذي  الشخص  نظر  الحالة من وجهة  األخير ووصف  األسبوع    
ف 

  المرحلة الثانية، "تحّولَن" إىل ذلك الشخص الذي تعاطفَن معه 
م من وجهة نظر الشخص اآلخر. ف 

ّ
المتكل
  إط

  األمور  ف 
  سلوك الطالبة، ف 

ار الحالة الموصوفة وكتّي َ ما كان ذلك الشخص ليقوله لهّن؛ ما الذي كان ف 
  لغة جسدها،

  قالتها، ف 
  نهاية المهّمة، أجابت الطالبات عن    الت 

 بالتعاطف. ف 
َ
وغير ذلك مما جعلهّن يشعرن

منه من المهّمة. 
ّ
ّ ُيشير إىل ما تعل  سؤاٍل تأمل 

الحياتّية    –  8المهّمة   المجاالت  مختلف    
ف  التماه   عن  السلوكّية  ات  للتعبير فهمهم  صقِل  عل  زت 

ّ
رك

  المهّمة  
 فيه عدد المرات 3للطالبات )حسب المجاالت الُمشار إليها ف 

َّ
ن لب من الطالبات بناء جدول يدوِّ

ُ
(. ط

  وفيما يخّص كّل جانب من الجو 
ّن فيها ُمتعاطفات خالل األسبوع الماض 

ُ
  ك

انب الحياتّية. باإلضافة إىل  الت 
  الحاالت المختلفة 

  تعّرفن عليها ف 
  جعلتهّن يفهمَن  و ذلك، سِئلت الطالبات ما ه  الرموز/اإلشارات الت 

الت 
  لم يتّضفَن فيها ب

ّ كان مطلوًبا. بخصوص الحاالت الت   
 السلوك العاطف 

ّ
لَب منهّن أن  حالٍة من التماه  أن

ُ
، ط

    عقباتالشأن  يّضحَن ب
نهاية  الت    

الذي قدَم فيه   واجهتهّن. ف  ق باألسلوب 
ّ
يتعل أجّي َ عن سؤاٍل  المهّمة، 

 لهّن ولآلخرين. 
ً
ّ مساهمة  

  سلوكهّن العاطف 
مَن بها خالل الفصل حيث   –  9المهّمة    –مهّمة تلخيص   .1

ُ
  ق
ا يضّم كّل المهاّم الت 

ً
مت الطالبات ملف

ّ
سل

 :  ضّم الملّف مهّمة تلخيٍص اشتملت عل قسميرْ 
ق بتجربتهّن مع األداة )مقياس ليكرت   .2

ّ
رَحت عليهّن 15-استبيان تقييم كّم  متعل

ُ
  ط

 األسئلة الت 
ُ
رد
َ
(. ت

 :  
  ما يأن 

 ف 
 

ورة كانت مهّمة بالنسبة ىل   •  السير
ّ
 أشعُر أن

ا من الوقت  •
ً
 أشعُر أنها تحتاج مزيد

ورة مهّمة  •  سير
ُ
 بدأت

ورة  •  أنا مهتّمة بمواصلة السير
 أفكاًرا  •

ُ
يت

ّ
  السابقتلق

 لم تكن لدّي ف 
ً
 جديدة

مت أن أرى نفس  بعويٍن تأملّية أكير  •
ّ
 تعل
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1.  ّ ، الذي ضّم األسئلة اآلتية: -استبيان تقييم نوع  ق بتجربتهّن مع أدوات تطوير التماه 
ّ
ّ متعل  تأمل 

  اختّيِتها؟  •
ورة الت  ص  السير

ّ
 كيف كنِت لتلخ

مِت عن نفسك؟  •
ّ
 ماذا تعل

•   
ورة قابلة للتطبيق ف   حياتِك اليومّية؟ هل السير

 إذا كانت كذلك، كيف تّم التعبير عنها؟ •
ورة بالنسبة لِك؟ عل أّي نحو؟  •   انطَوت عليها السير

 ما ه  الفوائد الت 
ورة؟  •   بداية السير

ِك حققِت الهدف الذي وضعِته لنفسك ف 
ّ
 هل تعتقدين أن

 هل واجهتِك أّية صعوبات؟ إذا كان األمر كذلك، كيف تعاملِت معها؟ •
 باستطاعتِك تحقيق ذلك؟ما  •

ّ
  هذا المجال؟ كيف تعتقدين أن

 الذي تحّبير  مواصلة تطويره ف 
 

  تقييم تطّور التماه  / المهارات الشخصّية من خالل أداة التقييم
(؛ خالل الدرس التاسع )المهّمتان 4-1أجرَي التقييم عل ثالث مراحل زمنّية: بعد الدرس الخامس )المهاّم  

( وخالل الدر (؛ 5-6  (. 10ومهّمة التلخيص )المهّمة  8-7المهّمتان   –س العارّس )قبل األخير
تّم تسليم األوراق ضمن نموذج فقط، وأرسل المحارص  لكّل طالبة تغذية   تقييم،  أّول موعدْي    

ف 
  ذلك الوقت )دون إجراء تقييم مع عالمات(. أشارت التغذية    راجعة

ت ف 
َ
رِسل

ُ
  أ
كالمّية مفّصلة حول المهاّم الت 

اختيار    راجعةال )تّم  التقييم  أداة  من  جزًءا  عتّي 
ُ
ت   

الت  اآلتية،  النقاط  من  األقّل  عل  نقاط  ثالث   نقاطإىل 
مته(، واا

ّ
م واستخدام األداة: لمرجعّية بالنسبة لكّل طالبٍة حسب العمل الذي قد

ّ
حت طرائق لتحسير  التعل  قي 

ق بالمهاّم  .1
ّ
ة )خصوًصا فيما يتعل

ّ
 ( 3-1مستوى فهم الماد

ق بالمهّمة  .2
ّ
: عالقة األمثلة بالمفاهيم )تتعل ّ  

لة والتأّمل الذان   (3العالقة بير  المصطلحات ذات الصِّ
قة بالمهّمتيرْ   بير  التصّورات الشخصّية وتصّورات اآلخرين )خص  ةاإلشارة إىل المقارن .3

ّ
، 4وًصا المتعل

7 .) 
ق بمعظم المهاّم( .4

ّ
  حياتنا اليومّية )تتعل

 فهم ُمساهمة تحسير  القدرة ف 
)ابتداًء من   .5 العوامل  العقبات وتعزيز    ذلك تحديد 

بما ف  القدرة،  صياغة واضحة ألهداف تحسير  
 (4المهّمة 

  ذلك مهمّ 
  آخر موعد للمهاّم، تّم تقييم كّل المهاّم، بما ف 

.  9ة التلخيص )المهّمة  ف  ّ (، عل نحٍو كم 
ورة    اإلمكان رؤية كّل السير

  النموذج بحيث يكون ف 
لب من الطالبات طباعة عملهّن ف 

ُ
باإلضافة إىل ذلك، ط

ٌ هو جزٌء من األداة. تم تقسيم % 
ِّ

  مساق    30من بدايتها إىل نهايتها. ارتكز التقييم عل مؤرّس
من العالمة ف 

 عن كّل جانب:  10% -الثة جوانب تّم فحُص الطالبات فيها تطوير التماه  عل ث
، تنظيم الكتابة  –المعرفة  • ّ  اإللمام بالمفهوم عل نحٍو إدراك 
ة/المهارة • ورة العمل ومشاهدته من خالل المفهوم/المير  ّ لسير  

ٍّ ذان   وصٌف تأمل 
ورة التأملّية  •  السير

تيح األداة إمكانّية تقييم أداء الطالبات بثالث مستويات. بالنسبة  
ُ
  كّل واحٍد من هذه الجوانب، ت

ف 
)أ(   المستوى  صوى: 

ُ
ق عالمة  المحارص   د 

ّ
ُيحد مستوى،  %  –لكّل  )ب(  10حت ّ  المستوى  %  –؛  ؛  7حت ّ 

سب عالمات، تلقت  . باإلضافة إىل التقييم ح30%  -  22. تراوحت العالمة بير  %5حت ّ %  – المستوى )ج(  
  قلب العمل.   راجعةالطالبات تغذية 

 ف 
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  استخدام األداة
 
 نقاط القّوة ف
ة لمحتوى المساق، و فهٌم أعمق 

ّ
  المساق. أكير ِدق

 المشاركة عل نحٍو أكّي ف 
ة درسناها، كان مفهوم التماه   

ّ
  كّل ماد

أننا ف    الصّف، ذلك 
 وِصدقّية للدروس ف 

ً
َر مساق التماه  قّوة

ّ
"وف

 جزًءا واضًحا فيها". 
  
َع من الوع  الذان 

َ
، كيف ُيعّيّ عنه بصورٍة صحيحة ومناسبة. رف  عل فهم ماهّية التماه 

ُ
 المساق

َ
"لقد ساعد

ق بالتماه  من
ّ
ء يتعل ".  بخصوص كّل ّس   الجانب الشخص 

ه من المهارات الشخصّية   • ّ لمفهوم التماه  وغير  
 تطوير الطالب الذان 

 انتباه  إىل مير  
َ
    ،استماع  إىل اآلخرين  ة"لفت

مت 
ّ
ا، أكير تفهًما وعل

ً
  عن اآلخرين بعيوٍن أكير ُعمق

إىل نظرن 
ا مع حاالت مختلفة". 

ًّ
 كيف أتفاعل حق

 
جعل      

ف  المساق  ساهم  التعاطف، "لقد  عل    
ساعدتت    

الت  األدوات  من  ا  ً وأضاف كثير أفضل،  شخًصا 
 ."  التحّسن، القبول واالستماع أكير

مها   •
ّ
تعل تّم    

الت  الشخصّية  المهارات  م    –التماه     –تحويل 
ّ
تعل تتجاوز  حياتّية  مجاالت  ة 

ّ
عد إىل 

 الدروس. 
 فهم هذه القدرة، تعميقها، وتحسينها قد  

ّ
  العالقة بير  المريض والمعاِلج. إن

   "التماه  هو أهّم قدرٍة ف 
ساعدن 

وأثار   التماه     مفهوم 
الحياة عموًما. ساعدن    

المساق خصوًصا، وف    هذا 
للغاية. ف   ٍّ عل مستًوى شخص 

 اهتمام  للغاية". 
. هذا مجاٌل مه ّ   عل المستوى الشخص 

 لآلخرين.  "ساعدن 
ً
ل وأكير مراعاة

َ
م. إنه يجعل الناَس أفض

ّ
ا للتعل

ًّ
ّم جد

 بالنظر إىل الحاالت من زاوية مختلفة". 
 

 نقاط ضعف استخدام األداة
ا من المهاّم.  –كمية العمل  •

ًّ
 عدد كبير جد
ا."

ًّ
ة جد  "كمّية العمل كانت كبير

الكثير من الوقت الهادئ والتفّرغ )الذي قد يحدث "من أجل اإلجابة عن أموٍر من هذا النوع، تحتاج إىل  
ٍ من التفّرغ".   لكثير

ا
فسح مجاًل

ُ
ل + العمل + األطفال ال ي   الصّف( ولكن المي  

 
 ف

  مختلف 2-1بعض التداخل بير  بعض المهاّم: استيعاب المفهوم )   –التكرار   •
(؛ اإلشارة إىل التماه  ف 

ه8،  4،  3مجاالت الحياة ) 
ّ
أن ة )المهّمة  (. شعَرت الطالبة    المهّمة األخير

كّرر (  9ا ف 
ُ
بعض األشياء    ت

  مهاّم سابقة. 
  كتبتها ف 

 واألمثلة الت 
الزمنّية   • أثناء الفصل: بعد الدرس الخامس   –الجداول  المهاّم كّل أسبوع بل ثالث مّرات  رَسل 

ُ
ت لم 

اسع )المهاّم  4-1)المهاّم  
ّ
ة )المهاّم  6-5(؛ خالل الدرس الت   الحّصة قبل األخير

(. باإلضافة 9-7(؛ وف 
ذلك،   المهاّم  إىل  الطالبات  بعض  ت 

ها    –حض ّ
ّ
وليس حسب   –كل التسليم  قبل  نفسه  الوقت    

ف 
ط المطلو 

ّ
.   –ب أو الُمخط  كّل أسبوع/أسبوعيرْ 

  تمارين غرفة الصّف،  
 
. ف ا أكير ً بت تفكير

ّ
  المنهاج. حيث تطل

 
 بباف

ا
ا مقارنة

ًّ
"كانت الدروس "ثقيلة" جد

. هناك  ّ  
الذات  الوع   ا من 

ً
ا وشيئ

تركير ً ب ذلك 
ّ
أجيب برصاحة، حيث تطل أن  بل  أتمتم فقط  أن  أشأ  لم 

  
ها كّل الوقت!(". إيجابّيات وسلبّيات )ذكريات الماض  ات من الصعب تغيير   وما إىل ذلك، وتغيرّ
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ا بالعمل 
ً
ق
ّ
نت باستثناء درٍس واحٍد كان حول موضوع التماه  ومتعل أداة التقييم موجودة عل اإلني 

المهّمة   الذي نشأ هناك    4عل  الجّو  المساق من خالل    
ف  التماه   تّم عرض  )تحديد األهداف(، 

. نشأ هذا الجّو منذ الدرس حيث يتّضف    
المحارص  أمام الطالب كنموذج ُيعّيّ عن السلوك العاطف 

ّ وتلق   العالقة  ياألّول الذي تعّرفنا فيه بُعمٍق عل موضوع التماه 
نا توضيًحا حوله وحول أهمّيته ف 

 حجُم المجموعة بالعمل بصيغة ورشة عمل اعتما
َ
ا بير  المريض والُمعاِلج والحياة عموًما. سمح

ً
د
ح القضايا 

ّ
  خطاٍب عميٍق وُمنفِتح، يوض

  المركز. انعكس ذلك ف 
عل التوّجه الذي يضع الطالب ف 

أدوار   عب 
َ
ل تمارين    

ف   ، والمحارص  للطالبات  الفيديوهات  الحياتّية    
ف   ، ّ  

العاطف  السلوك  حت 
ّ
وض

 )كجزٍء من األداة والدروس(. 
 

 :  
صت إحدى الطالبات تجربتها عل النحو اآلن 

ّ
 لخ
  الصّف وخصوًصا أسلوب النقاش المثير لالهتمام "الر 

 
  أجريناها ف

أثناء الدروس والنقاشات الت  وابط 
 من خالله، إىل جانب أسلوب الكالم، القدرة عل التمثيل وتماه  

ّ
بشكل خاّص الذي تّم عرض المواد

ا لماهّية التعاطف".   حيًّ
ا
ة وكان مثاًل م مساهمة كبير

ّ
ر الذي قد

 المحاض 
 

 ّية وتوصّيات للتحسير  نقاط ختام 
 نقاط ختامّية 

ّ العميق لتطوير شعورهّن  الطبيعة الشاملة والتدريجّية للمهاّم   •   عمل الطالبات الشخص 
ساهم ف 

ُ
ت

  مختلف مجاالت الحياة. 
 بالتماه  وتطبيقه ف 

بيرّ    •
ُ
عّزز الخطاب والمعرفة بير  الطالب والمحارص  وت

ُ
  ت
تماه  المحارص   التغذية الّراجعة الُمفصلة، الت 

ا ُيساعد عل تطويرها.  ل نموذًجا سلوكيًّ
ّ
شك

ُ
 وت
ً
عتّي جوهرّية

ُ
 مع الطالب، ت

  توفير تغذية راجعة   •
ساعد المحارص  ف 

ُ
  أداة تطوير المهارات الشخصّية ت

أدوات التقييم الُمدَمجة ف 
عتّي الفئات الخاّصة بأداة التقييم ا

ُ
. ت  

ورة التطّور وتقييم العمل النهان  لنهائّية ذات ِصلة  حول سير
ا.  بتقييم التطّور 

ً
 أيض

ً
عتّي واضحة

ُ
 ت

 توصيات للتحسير  
، لعب األدوار، وتحليل  • دمج عمل تطوير المهارات ضمن إرشاٍد متواصٍل من خالل الّشح والتفسير

 جزًءا من تطّورها. 
ُ
  تنشأ مع مهاّم تكون األداة

 األحداث الت 
ُح تغيير بعض المهاّم التأملّية لكّل أسبوع/أسبوعيرْ  حول األحداث   •

تقليص وتنويــــع عدد المهاّم. أقي 
  تّم التعبير فيها عن التماه   

؟    –الت  ؟ كيف نتَجت حالة التماه    التعبير عن التماه 
ما الذي ساعد ف 

  الحالة إىل الحاجة إىل التعاط  مع التماه  مع اآلخرين؟
شير ف 

ُ
  ت
 ما ه  الدالئل الت 

•   
ً
 من دفعات( مّرة

ً
ر تغذية راجعة حول كّل مهّمة عل نحٍو فردّي )بدّل

ّ
م عملك وتوف

ّ
ك تسل

ّ
ضمان أن

. األمر ال   تغذية راجعة  كّل أسبوعيرْ 
، وتلف  ذي من شأنه أن ُيتيح للطالب فهَم العمل بشكل تدريّخ 

 والتفاعل بير  المحارص  والطالب. 
 شخصّية أكير

 من ذلك،  •
ً
. بدّل  

  كّل فئة تقييم للعمل النهان 
إعادة صياغة إحداثيات تقييم المستويات )أ، ب، ج( ف 
ُح اعتبار وضع عالمة بالنسبة لكّل مهّمة عل نحوٍ  فردّي، مع منح وزن أكّي لمهّمة التلخيص.    أقي 

ُح اعتبار منح عالمة منفصلة عن تطّور الطالب   دة )المهّمة   –كذلك، أقي 
ّ
 باألهداف الُمحد

ً
مقارنة

ة. 4 ورة الُمختّيَ  (؛ وباإلشارة إىل التطّور وتعميق تحليل السير
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خالل الفصل الدراسّي، عملت على تطوير إحدى مهاراتك الشخصيّة. قم بإنشاء 

مستند يجمع كّل مهاّمك التي أجريتها خالل المساق. أكِمل المهّمة األخيرة وأرفقها 

 .بالملّف النهائي

  الَمهمة النهائيّة

 2المهّمة النهائيّة 

 السيرورة؟، كيف كنت لتلّخص 5حتّى  1على مقياس .1

 5....4....3....2....1أشعر أّن السيرورة كانت مهّمة وذات معنى بالنسبة لي. .1

 ....4....3....2....1أشعر أنني أحتاج إلى مزيٍد من الوقت. .2

 ....4....3....2....1بدأُت سيرورةً هاّمة. .3

 5....4....3....2....1أريد مواصلة هذه السيرورة. .4

 ....4....3....2....1قبل. لدّي أفكار لم تكن لدّي من .5

 5....4....3....2....1تعلّمت النظر إلى نفسي بعيوٍن تأمليّة أكثر. .6

 5....4....3....2....1شعرُت بالحاجة إلى مشاركة السيرورة مع آخرين. .7

 5....4....3....2....1أجريُت تغييراٍت في حياتي اليوميّة. .8

 بحريّة وتأّمل.9

 السيرورة التي اختبرتها؟كيف كنت لتلّخص .10

 ماذا تعلّمت عن نفسك؟.11

 أمثلة على األقل.( 3كيف عبّرت السيرورة أو رغبت في أن تُعبّر عن نفسها في حياتك اليوميّة؟ ).12

 ماذا فعلت؟ كيف كان عملها؟ ماذا كان تأثيرها؟ –ِصل بين التمارين التي أجريتها وتطّورك .13

 بأي شكٍل كانت مفيدة؟ما مدى فائدة هذه السيرورة بالنسبة لك؟ .14

 برأيك، هل حقّقت هدفك؟ بأّي شكٍل حققت هدفك؟.15

 ما هي الصعوبات التي واجهتها؟ كيف تعاملت معها؟.16

 ما الذي ترغب في واصلة تطويره بخصوص هذه المهّمة؟ بأي شكل ترغب في ذلك؟ كيف ستفعل ذلك؟.17

 التسليم
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م( تقييم 
ّ
 المهّمة المتوّسطة )المعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 المتعلِّم:

 (.TEDأظهَر فهًما للمواد النظريّة )ملّخص المقاالت، محاضرات .1

لة .2  .بالتأّمل الداخليأظهَر قدرةً على الربط بين المفاهيم ذات الّصِ

 كان قادًرا على توفير أمثلة عن المفاهيم..3

 ومفاهيم اآلخرين.أشار إلى المقارنة بين المفاهيم الشخصيّة .4

 نة في الحياة اليوميّة.أظهَر فهًما لمساهمة المهارة الُمحس  .5

قام بصياغة هدف تحسين المهارة على نحٍو متماسك، بما في ذلك .6

 القدرة على تحديد العقبات والمساعدات. 
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 المستوى  

 ج ب أ

االستيعاب   –المعرفة 
اإلدراك  للمفهوم، تنظيم  

 الكتابة 

مهاّم عل األقل بشكٍل كامل   8إنهاء  
 وعميق. 
  معظمها الكتابة  أجرَيت

 
شكل فقرات   ف

 بطريقة متماسكة. و 
 المفهوم واضح ومّشوح بُعمق. 

مهاّم عل األقل بشكل كامل   6إنهاء  
 وعميق. 

بعض الكتابة تّم عل شكل فقرات  
 ّم. عل نحٍو واضح بشكل عا 
 المفهوم مّشوح بوضوح. 

  

مهاّم، أو لم ُيجب    6أنىه الطالب أقّل من 
 . ّ  عن األسئلة، أو أجاب بشكٍل سطخ 
 معظم الكتابة غير ُمصاغ بوضوح. 

  
ُ
المفهوم غير واضح ورّسحه

 .  
/جزن  ّ   سطخ 

ووصف   التأّمل الداخل  
ورة ومشاهدتها  السير

بوساطة  
 المفهوم/المهارة/القدرة 

 . ّ  
 تم تحديد هدف واضح وعيت 

 عينّية وذات ِصلة من  
ً
 الطالُب أمثلة

َ
أورد

 الحياة اليومّية. 
هناك عالقة كاملة وعميقة بير  تجارب  

الطالب، عواطفه، مشاعره وأفكاره  
 والمفهوم والمواد النظرّية. 

 

 تّم تحديد هدف واضح. 
 
َ
ة ولكن  أورد  الطالب أمثلة قصير

عينّية وذات ِصلة من الحياة  
 اليومّية. 

هناك عالقة جزئّية بير  تجارب  
الطالب، عواطفه، مشاعره وأفكاره  

 والمفهوم والمواد النظرّية. 
 

 لم يتّم تحديد الهدف بوضوح. 
  
ّ
 وعاّمة، حت ّ أن

ً
ة  الطالب أمثلة قصير

َ
أورد

 بعضها كان خارج الموضوع. 
سيطة بير  تجارب الطالب،  هناك عالقة ب

عواطفه وأفكاره وبير  تطبيق المفهوم 
  األمثلة. 

 
لة ف  والمواد النظرّية ذات الصِّ

ورة التأملّية  ا يصُف   السير ا ذاتيًّ ا إدراكيًّ ً أظهَر الطالُب تفكير
وراٍت مثل الشكوك،   ويّشُح سير

المعضالت، االعتبارات واالعتقادات  
 الشخصّية. 

ات عميقة  تطّرق الطالب إىل تحديّ 
ورة.   وصعوبات تعامل معها أثناء السير
كشَف الطالب ورّسَح بالتفصيل عن  

ها خالل المساق، عل     اختّيَ
ورة الت  السير

 نحٍو بيرَّ  تطّوره وأفعاله. 
تطّرق الطالب إىل شؤون ساعدته  

   
ورة فيها أو من شأنها أن تساعده ف  السير
ة سياقات تشمل أفكاًرا 

ّ
  عد

المستقبل ف 
 . ّ  مستقبل 

 لتحسير 
 

   
 
ا. ف ا جزئيًّ ا ذاتيًّ ً أظهَر الطالُب تفكير
بعضها تطّرق الطالب إىل المهاّم، 
الشكوك، المعضالت، االعتبارات  

  وصفها 
واالعتقادات الشخصّية الت 

 ورّسحها. 
تطّرق الطالب إىل بعض التحديات  
  تعامل معها أثناء  

والصعوبات الت 
ورة.   السير

ّشح  كشَف الطالب من غير أن ي
  اختّيها خالل  

ورة الت  عن السير
 المساق، بشكٍل بيرَّ َ تطّوره وأفعاله. 
تطّرق الطالب إىل شؤوٍن ساعدته  

ورة فيها أو من شأنها أن   السير
ة  
ّ
  عد

  المستقبل ف 
تساعده ف 

سياقات، ولكن لم تكن لديه سوى  
 . ّ  المستقبل 

 واحدٍة للتحسير 
ٌ
 فكرة

 

ا ذا  ا إدراكيًّ ً ا،  لم ُيظهر الطالب تفكير تيًّ
ولكنه استخدم "شعارات" من غير  
وراٍت مثل الشكوك،  التطّرق إىل سير

المعضالت، االعتبارات، واالعتقادات  
  الشخصّية. 

  
ٍّ
تطّرق الطالب بإيجاٍز وسطحّيٍة إىل تحد
ورة.   واحٍد فقط تعاَمل معه أثناء السير
َص الطالُب بإيجاٍز، من غير توفير 

ّ
لخ

ورات ال    أمثلة أو رّسوحات، السير
ت 

اختّيها خالل المساق، مع إشارٍة عاّمٍة  
ات.   فقط للمير 

   
تطّرق الطالب بشكل عاّم إىل الشؤون الت 
ورة فيها أو من شأنها أن  ساعدته السير
  سياٍق واحٍد 

  المستقبل ف 
تساعده ف 

فقط، من غير اإلشارة إىل أفكاٍر للتحسير   
 . ّ   المستقبل 
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  تعكس آراء المؤلفير  فق ال يشكل دعم المفوضية 
ا بالمحتويات الت  ،  طاألوروبية إلنتاج هذا المنشور إقرارً

 .وال يمكن أن تتحمل المفوضية مسؤولية أي استخدام للمعلومات الواردة فيه


