تدبير عمليات التشخيص والتحضير
وفق مقاربة EPAR
إعداد األطر اإلدارية المتدربة:
▪ موراد سعادة.
▪ يوسف حسناوي.
▪ خالد حمداني.

محاور العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
أوال :تقديم
ثانيا :ما يجب أن نعرفه عن التشخيص:
 – 1مفهومه.
 – 2أهميته.
 – 3أدواته.
 – 4أنواعه.

 – 5دوافعه.
 – 6المكلفون به.
 – 7خصائصه.
 – 8ماذا نشخص؟

رابعا :أمثلة لبطاقات تشخيص المؤسسة:
 – 1تشخيص وضعية المؤسسة وخصوصياتها.
 – 2البنية التربوية.
 – 3الوضعية المادية واالجتماعية للمؤسسة.
 - 4بيئة المؤسسة الداخلية والخارجية.
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ثالثا :مراحل التشخيص والتحضير:
 – 1التحسيس بأهمية التشخيص.
 – 2تشكيل فريق العمل.
 – 3تحديد األدوار.
 – 4تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة.
خامسا :تحليل معطيات التشخيص وفق مقاربة SWOT
 – 1تحديد نقط القوة.
 – 2تحديد نقط الضعف.
 – 3تحديد الفرص.
 – 4تحديد التهديدات.

األطر المرجعية المعتمدة
 .1المذكرة الوزارية رقم 121 :بتاريخ  31غشت  .2009بشأن مشروع المؤسسة.
 .2المذكرة الوزارية رقم 125 :بتاريخ  01شتنبر 2011المتعلقة باالستراتيجية الوطنية لتعميم
مشروع المؤسسة
 .3المذكرة الوزارية 159 :بتاريخ  25نونبر  .2014بشأن أجرأة االستراتيجية الوطنية لمشروع
المؤسسة.
- .4الدليل المرجعي لمشروع المؤسسة.
 .5دليل منهجي لتدبير وقيادة مشروع المؤسسة .غشت 2009
 .6دليل المساطر اإلدارية لمشروع المؤسسة.
 .7دليل إرساء جماعات الممارسات المهنية.
 .8الدليل اإلجرائي لمشروع المؤسسة.
 .9عدة اإلستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة  ،نسخة .2015
 .10دليل عملي "تفعيل مشروع المؤسسة" مديرية الحياة المدرسية يوليوز .2015

أوال :التقديم
انسجاما مع المقاربة الجديدة  EPARالمعتمدة حاليا من طرف وزارة التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،يعد التشخيص أحد
المرتكزات الهامة في إعداد مشاريع المؤسسة ،حيث َيعتمد على جمع المعطيات
واكتشاف مكامن القوة والضعف داخل المؤسسة المعنية ،وتحديد آثارهما على
اتخاذ القرارات اإلستراتيجية.
كما تشكل مرحلة التشخيص اللبنة األولى واألساس التي ينبني عليها مشروع
المؤسسة ،واي تقصير او ضعف او عدم إلمام بتقنيات التشخيص وادواته ،سيؤثر
سلبا على نجاح باقي مراحل المشروع الموالية.

ثانيا :ما يجب ان نعرفه عن التشخيص
➢ مفهوم التشخيص

➢دوافع التشخيص

➢أهمية التشخيص

➢المكلف بالتشخيص

➢أدوات التشخيص

➢خصائص التشخيص الجيد

➢أنواع التشخيص

➢ماذا نشخص؟

 – 1مفهوم التشخيص
التعريف :1التشخيص  diagnosticكلمة يونانية مشتقة من ) (diagnôsisوتعني المعرفة connaissance
• في أصلها تستعمل في ميدان الطب و هي تعني ” تحد يد و تعيين المرض من خالل أعراضه.
• و بصفة عامة يمكن القول أن " التشخيص هو حكم مُصدَر في وضعية ما ،خالل حالة ما".

مصطلح التشخيص في ميدان تسيير المؤسسات التعلمية
التعريف  :2التشخيص هو مجموعة من التصرفات التي تؤدي إلى تحد يد الخلل و محاولة معالجته من
أجل الوصول إلى أهداف محددة.
ٌ
التعريف  :3التشخيص عملية تهتم برصد وتحليل المعطيات المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة،
بهدف تحد يد نقط القوة ونقط الضعف والفرص والتهديدات ،وذلك الستثمارها في تحسين وتطو ير أداء
المتعلمين والمتعلمات.

ومن خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص
التشخيص هو اإلجراءات المتبعة لفحص المؤسسة عن طريق الدراسة التفصيلية
للمعطيات والمعلومات لفهم مدلوالتها ،ومحاولة تفسير األسباب والنتائج .مما
يساعد على اكتشاف نقط الضعف والقوة للمؤسسة وكذا اإلمكانات واالكراهات
المحيطة بها قصد تداركها ان كانت في حالة سيئة ،او اقتراح إجراءات تسمح
بتشجيع استمرارية المؤسسة اذا كانت في حالة جيدة.

•

 – 2أهمية التشخيص

•
•

 – 3أدوات التشخيص

 – 4أنواع التشخيص

الحصول على صورة واضحة ومتكاملة لجوانب القوة و الضعف لدى المؤسسة واإلمكانات
ٌ
الخارجية التي تؤثر على حاضرها و مستقبلها.
واإلكراهات في بي ٌئتها
محاولة إ يجاد التعد يالت أو الحلول الممكنة أو البديلة التي من شأنها المساهمة في تجاوز
الصعاب والمخاطر المحتملة و استغالل الفرص.
التهيئة التامة التخاذ القرارات.

يعتمد التشخيص على أدوات و مؤشرات للقياس متمثلة أساسا في
اإلحصائيات ،االستمارات  ،المقابالت  ،الشهادات ....
-1التشخيص اإلداري :حيث تقوم اإلدارة المركزية بإتاحة الفرصة لرؤساء الوحدات ومنسقي األنشطة
بالمشاركة في وضع تصور للمؤسسة.
التشخيص الوظيفي  :و يتعلق األمر هنا بالوظائف الرئيسية في المؤسسة (المؤسسات االقتصادية
2ٌ
على الخصوص) مثل وظائف اإلنتاج ،التسويق و التمويل.
 3-التشخيص االستراتيجي  :و هو تشخيص البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة.

 -الحد من معاناة المؤسسة من االضطرابات و االختالالت.

–5

دوافع التشخيص

 -اللجوء للتشخيص االستراتيجي رغبة من إدارة المؤسسة في تحسين و تفعيل نشاطها.

–6

المكلفون بالتشخيص

يقوم بعملية التشخيص:
• كفاءات على شكل هيئات من داخل المؤسسة و هيئات من خارجها.
• كفاءات من الموارد البشرية للمؤسسة و من المسيرين الفاعلين الذين تتوفر فيهم الكفاءة العالية.
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– خصائص التشخيص

 – 8ماذا نشخص؟

عملية التشخيص تتصف بالديمومة واالستمرارية ،مما يمكن المؤسسة من القدرة على التكيف و مواجهة
التغيرات المتجددة.
االرتباط الدائم مع بيئتها الداخلية والخارجية قصد محاولة التنبؤ واالستباق واالستشراف.
لكي يؤدي التشخيص دوره بفعالية ،على اإلدارة أن تعمل على جعله ذا طابع تفاعلي وقائي و ليس عالجي .ٌ
ٌ
العلمية لدى األعضاء
الرؤية
 يتطلب تحقيق استمرارية التشخيص بناء تنمية مهارات التفكير المنهجي والمكلفين بالتشخيص بما يمكنهم من تحليل حيادي وموضوعي.
بيئة المؤسسة الداخلية والخارجية سواء منها المعطيات المادية او البشرية او التربوية او المالية لتحديد
ودراسة عناصر القوة وجوانب الضعف التي يمكن استغاللها لصالح المؤسسة ورصد الفرص المتاحة
والتهديدات التي يمكن ان تواجهها مرحلة أجرأة المشروع.

ثالثا :مراحل التشخيص والتحضير
 – 1مرحلة التحسيس

 – 2مرحلة تشكيل فريق العمل

 – 3مرحلة تحديد االدوار

 – 4مرحلة تشخيص الوضعية الراهنة

 – 1مرحلة التحسيس
هي مجموع العمليات المتنوعة والمترابطة والتي تقوم على التوعية والتواصل والحوار والدعوة
والمرافعة لحشد الطاقات والجهود والخبرات في اطار تشاركي إلنجاح مشروع المؤسسة ،عن طريق
البحث عن الشركاء والفاعلين المحتملين وعقد سلسلة من االجتماعات:
➢
➢
➢
➢

لطرح الفكرة على هؤالء الشركاء و اختيار فريق القيادة.
للتوافق حول ادوات التشخيص.
لتعبئة الجداول وبطاقات وادوات التشخيص المتفق عليها.
لتفريغ الجداول والبطاقات وتحديد نقط القوة والضعف.

الطاقم اإلداري والتربوي للمؤسسة والتالميذ.
 هيأة التأطير والمراقبة التربوية. هيأة التوجيه والتخطيط التربوي. الجماعات المحلية. -الجمعيات المدرسية.

الشركاء المحتملون

-

جمعية اإلباء وجمعيات المجتمع المدني
جماعة الممارسات المهنية,
فاعلون اقتصادين واجتماعيون وتربوين.
المصالح اإلقليمية والجهوية والمركزية.
مراكز التكوين.

 – 2مرحلة تشكيل فريق العمل

• يشكل المدير فريق قيادة مصغر تتكون نواته من أعضاء مجلس التدبير،
وتمثل فيه باقي مجالس المؤسسة ،كما يمكن أن يستعين الفريق بكل إطار
من شأنه أن يفيد بتجربته وخبرته في المجال.
• يجب على الفريق التركيز على المقاربة التشاركية في اإلعداد للمشروع
وتعبئة وتحفيز جميع مكونات المجتمع المدرسي لالنخراط الجاد في مختلف
مراحله .

 – 2مرحلة تشكيل فريق العمل

مواصفات قائد الفريق :المدير التربوي

▪
▪
▪
▪
▪
▪

التخطيط والتنظيم.
الرؤية المستقبلية والتحفيز.
التواصل .تفويض المهام.
الثقة بالنفس .
اتخاذ القرار.
االلتزام األخالقي واالنضباط.

مواصفات فريق القيادة
مواصفات باقي اعضاء فريق القيادة

▪
▪
▪
▪
▪
▪

االنخراط التام في المشروع.
التطوع والمبادرة.
التواصل والكفاءة.
الرؤية المستقبلية.
نكران الذات.
روح الفريق.

 – 2مرحلة تشكيل فريق العمل

قواعد اشتغال فريق العمل

▪
▪
▪
▪
▪

التوافق حول قيم الفريق (الثقة وااللتزام وقبول االختالف).
توزيع المهام حسب القدرات والكفايات والمهارات.
التواصل المستمر(اجتماعات دورية أسبوعية او شهرية)...
االعداد والتحضير الجيد لالجتماعات.
اتخاذ القرارات باألغلبية.

 – 3مرحلة تحديد االدوار
• يشكل فريق التشخيص وتحدد األدوار أثناء اجتماع اإلعداد للمشروع ،ثم تجزأ معطيات البيئة
الداخلية والخارجية إلى مجاالت .و يقٌسم أعضاء فريق القيادة إلى مجموعات تختص كل واحدة
بتشخيص مجال محدد.
مثـــــــــــــــال:
➢ تهتم المجموعة ( أ ) بتشخيص نتائج تقويمات المستلزمات.
➢ تهتم المجموعة ( ب) بتشخيص البيئة الخارجية للمؤسسة.
➢ تهتم المجموعة (ج ) تشتغل على بنية المؤسسة.
مالحظــــــــة:
يهتم المدير بالتنسيق بين المجموعات ،وتوفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها.

 – 4مرحلة تشخيص الوضعية الراهنة

 - 1تحديد مصادر جمع البيانات والمعلومات
التي تخص واقع البيئة المدرسية.

مرحلة تشخيص
الوضعية الراهنة
بيانات البيئة الداخلية

 - 2جمع البيانات
بيانات البيئة الخارجية

 – 4مرحلة تشخيص الوضعية الراهنة
 - 1- 4تحديد مصادر جمع البيانات والمعلومات التي تخص واقع البيئة المدرسية.
البيانات الموضوعية

كالنتائج الدراسية ،وذلك من خالل تفحص المنظومة المعلوماتية "مسار" وجمع البيانات المتعلقة بمعدالت
النجاح الكمية والنوعية ونسب النجاح والرسوب.

تقارير المجلس التربوي

تتضمن دراسة البرامج والمناهج التعليمية ومدى مالءمتها للبيئة
المحلية ومستوى التالميذ وتطلعات اآلباء ،كما تتضمن تتبع تنفيذ وتقويم المشاريع.

البرنامج السنوية للعمل
التربوي للمؤسسة

تتضمن كل العمليات التربوية المحددة في البرنامج السنوي للمؤسسة و برامج األنشطة الداعمة و الموازية.

تقارير المجالس التعليمية

تحتوي على تحليل ودراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية واقتراح برنامج األنشطة
التربوية الخاصة بها ،كما ترصد الصعوبات والمشاكل الت تعترض تطبيق المناهج الدراسية ،وتقترح األنشطة
والطرائق المناسبة لتجاوزها .وتهتم أيضا بتحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسينالعاملين بالمؤسسة.

تقارير ومقترحات جمعية
أمهات واباء واولياء التالميذ

تتضمن التقارير والمقترحات الخاصة باللقاءات التي جمعت بين المؤسسة وجمعية أمهات وآباء وأولياء
التالميذ.

تقارير وتقويمات المستلزمات

وهي التي تحدد مستوى كفايات كل متعلم ،ومكامن النقص وخطط المعالجة.

تقارير رئيس المؤسسة

تصف حالة البنايات والممتلكات والتجهيزات وترصد حالة الوضعية التربوية والمالية للمؤسسة (السيولة،
اإليرادات ،والمصروفات).

 – 4مرحلة تشخيص الوضعية الراهنة

 - 2 – 4جمع البيانات

يقوم فريق القيادة بجمع المعطيات المتعلقة ببيئة المؤسسة الداخلية والخارجية،
وإمكاناتها المادية والبشرية الحالية والمستقبلية ،وتشكل هذه المعلومات المدخالت
األساسية لعملية اختيار وتخطيط
محاور المشروع .وتتعلق هذه المعطيات بــــ:

 :1 – 2 – 4بيانات البيئة الداخلية للمؤسسة
وضعية المؤسسة :قروية ،حضرية ،تتواجد بمنطقة نائية ،مدرسة ،مجموعة
مدرسية ،مدرسة جماعاتية.
تجهيزات المؤسسة :قاعات فارغة ،تواجد مبنى الداخلية ،مبنى خاص باإلطعام
المدرسي ،مراحيض ،مكتبة مدرسية ،قاعة متعددة الوسائط.
المحيط القريب من المؤسسة :المالعب ،نوادي ،جمعيات ثقافية ،مقاوالت...
معطيات عامة
حول المؤسسة

خدمات المؤسسة :اإلطعام المدرسي ،مكتبة ،مسابقات رياضية وثقافية ،احتفاالت...
البعد المكاني للمؤسسة عن سكنى التالميذ.
عدد التالميذ بالمؤسسة خالل هذه السنة وخالل السنوات السابقة.
عدد األقسام وعدد التالميذ بكل قسم ،نسبة االكتظاظ.
الوضعية السوسيواقتصادية آلباء التالميذ وأمهاتهم وأوليائهم.

 :1 – 2 – 4بيانات البيئة الداخلية للمؤسسة
نسب الغياب واالنقطاع في جميع المستويات.

نسب النجاح والرسوب.

معطيات
خاصة
بالتالميذ

نسب التالميذ الذين يعانون مشاكل في  :القراءة ،الرياضيات ،التعبير الكتابي
والشفهي ،الفهم القرائي والفهم الشفهي ،التحكم في اللغات األجنبية.
نسب التالميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا ،أو مشاكل اجتماعية (الطالق ،اليتم ،الفقر).
معلومات خاصة بالتقويمات( :اإلجمالي ،التشخيصي ،التكويني).
نسب النجاح والرسوب حسب السن والجنس والمستوى.
الموارد المتحكم فيها والموارد التي تعرف ضعفا في التحكم.
الكفايات المتحكم فيها والكفايات التي تعرف ضعفا في التحكم.

 :1 – 2 – 4بيانات البيئة الداخلية للمؤسسة

معلومات
متعلقة
باألساتذة

األساتذة القارون بالمؤسسة والعرضيون المنتقلون من أجل مصلحة أو المعوضون
للحاالت المرضية أو حاالت الوالدة.
العالقات اإلنسانية بين األساتذة( :الخالفات ،التضامن ،التطوع).
درجة االنخراط في التكوين المستمر مع تحديد األسباب.
درجة االنخراط في مجالس المؤسسة مع تحديد األسباب.
ي األسباب.
درجة االنخراط في المشاريع السابقة مع تحد ٌ

درجة التمكن من البيداغوجيات الحديثة وتقنيات التدريس.
درجة االنخراط في األنشطة الموازية ،الدعم المؤسساتي...

 :1 – 2 – 4بيانات البيئة الداخلية للمؤسسة
تحديد ما تحقق من المشروع السابق و ما لم يتحقق.

رصد المشاكل والصعوبات التي وقفت عائقا أمام تحقيق األهداف ،والكشف عن
أسبابها:
❑ هل تتعلق االمر:
• بتحديد األهداف.
معلومات متعلقة
• بنتائج وطريقة التشخيص.
بالمشروع السابق
• باختيار األنشطة.
• بفريق القيادة وأسلوبه في العمل.
• في تحديد األولويات والمؤشرات.
• في التتبع والتقويم.
• في دعم الشركاء.

 :2 – 2 – 4بيانات البيئة الخارجية للمؤسسة

معلومات تخص اآلباء :درجة التردد على المؤسسة ،درجة االهتمام بنتائج
تقويمات أبنائهم ،مدى مساعدة األبناء على إنجاز واجباتهم ،درجة انخراطهم
معلومات متعلقة في مجالس المؤسسة وفي تأسيس وتفعيل جمعية اآلباء.
بشركاء المؤسسة جمعية اآلباء :أنشطة الجمعية ،منجزاتها واهتماماتها...
الشركاء الدائمون للمؤسسة ،الشركاء المحتملون...
ماذا حققت اتفاقيات الشراكة السابقة بالنسبة للمؤسسة إن ُوجدت.

رابعا :امثلة

كما جاء في:
تفعيل مشروع المؤسسة " دليل عملي" .مديرية الحياة المدرسية يوليوز 2015

رابعا :امثلة

مستوى البنيات المادية والتربوية

❑ البنيات المادية:

وتهدف هذه الشبكة الى الوقوف على المكونات المادية للمؤسسة ورصد حالتها والحاجات
المرتبطة بها.

رابعا :امثلة

مستوى البنيات المادية والتربوية

❑ البنيات التربوية:
▪ محور الموارد البشرية

وفيه ينصب التحليل على بنية األطر التربوية
للمؤسسة وباقي العاملين بها.

▪ محور مردودية المؤسسة

رابعا :امثلة

مستوى البنيات المادية والتربوية

❑ البنيات التربوية:

▪ محور التدبير
 oمجالس المؤسسة

 oالجمعيات

رابعا :امثلة

مستوى البنيات المادية والتربوية

❑ البنيات التربوية:
▪ محور التواصل مع األطراف المعنية

ويرصد جميع التدخالت التواصلية كما ً ونوعا ،والطرف المتدخل (أساتذة ،إدارة ،مجال ،جمعية أمهات واباء
التالميذ) ،كما يرصد الفئات المستهدفة من اسرة وتالميذ ومنتخبين ومجتمع مدني.

رابعا :امثلة
❑ البنيات التربوية:
▪ محور التالميذ

مستوى البنيات المادية والتربوية

رابعا :امثلة
❑ البنيات التربوية:
▪ محور التعليم االولي

مستوى البنيات المادية والتربوية

رابعا :امثلة

مستوى التعلمات

▪ محور التعلم والمعارف المكتسبة والكفايات المستدمجة

ينصب االهتمام في هذا المحور على مجاالت التعلم والمعارف المكتسبة والكفايات المستدمجة ،من زاوية العوائق
ذات الطبيعة التعليمية والحلول المقترحة ،علما بأن هذه الحلول ترتبط أساسا بالتدخالت التعليمية ألطر المؤسسة
التعليمية.

رابعا :امثلة
▪ محور التالميذ في وضعية اعاقة

مستوى التعلمات

رابعا :امثلة

مستوى الحياة المدرسية

▪ محور العالقات والسلوكات داخل المؤسسة

رابعا :امثلة
▪ محور الدعم التربوي

مستوى الحياة المدرسية

رابعا :امثلة
▪ محور بنيات التنشيط الثقافي والتربوي

مستوى الحياة المدرسية

رابعا :امثلة
▪ محور الدعم االجتماعي

مستوى الحياة المدرسية

رابعا :امثلة

مستوى المحيط االجتماعي للمؤسسة

رابعا :امثلة

منصة FADEEP

رابعا :امثلة (منصة(FADEEP

رابعا :امثلة

رابعا :امثلة

رابعا :امثلة

رابعا :امثلة

رابعا :امثلة

رابعا :امثلة

رابعا :امثلة

خامسا :ما بعد عملية التشخيص
▪ يتساءل البعض عن الغاية من التنويع في معطيات التشخيص ،فهناك من يعتبر أن تحليل
المعلومات المجمعة يجب أن ينصب فقط على نتائج التقويمات الخاصة بالتالميذ( :التشخيصي
والمرحلي والنهائي).
▪ لهذا نقول أن التخطيط االستراتيجي الجيد ينبني باألساس على تشخيص دقيق يحيط بكل الجوانب
والمجاالت المراد تحليلها ودراستها ،من أجل صياغة رؤية واضحة وعمليات مناسبة وتقويم ومتابعة
دقيقين.
▪ معلوم أن العملية التربوية تتأثر بعوامل داخلية وخارجية ،لذلك فتشخيص مجال دون آخر يغيب
الدقة والموضوعية في تحليل النتائج .وبالتالي فاعتماد التخطيط االستراتيجي في بناء مشروع
المؤسسة يتطلب باألساس تحديد نقط ضعف المؤسسة ونقط قوتها وتحديد الفرص المتاحة لها
والتهديدات التي تعيق تحقيق أهدافها .وكل ذلك يتطلب معطيات متعددة ومتنوعة تحيط بجميع
المجاالت التي تتعلق ببيئة المؤسسة سواء الداخلية منها أو الخارجية.

 – 1تحديد نقط الضعف والقوة والفرص والتهديدات
المجاالت
المتعلقة بـ:

نقط
الضعف
نقط القوة
الفرص

التهديدات

تفيد المعطيات المجمعة في:
❑ التأكد من تجاوز نقط ضعف المشروع السابق للبدء بالمشروع الجديد.
❑ تحديد الموارد والكفايات الت تعرف نسبا مرتفعة من عدم التحكم.
❑ تحديد وسائل واستراتيجيات العمل التي تعرف ضعفا وتؤثر بشكل كبير في األداء وفي مخرجات العمليات الصفية.
❑ تحديد أسباب التعثر أو الفشل الدراس المرتبطة بالعوامل الداخلية والخارجية.
❑ حصر الئحة نقط الضعف التي تعرفها المؤسسة والتي من بينها يتم اختيار
األولويات.

❑ تحديد نقط ضعف وفرص المشروع السابق والتي تم تحويلها إلى نقط قوة.
❑ تحديد جميع نقط قوة المؤسسة والتي من خاللها سيتم اختيار النقط ذات التأثير األقوى لالعتماد عليها في بناء المشروع الجديد.
❑ تحديد درجة حماس وانخراط مكونات المجتمع ال َمدْ َرسي في اإلعداد للمشروع ،لفرز تشكيلة فريق القيادة.

❑ درجة االنسجام بين أعضاء مكونات المجتمع المدرس.
❑ تحديد الفرص المتاحة والتي ستستثمر في تحقيق أهداف المشروع.
❑ تحديد نقط االلتقاء بين احتياجات المشروع واهتمامات مختلف األطراف
الداخليون والخارجيون.
❑ تحديد استراتيجيات تعبئة مختلف المتدخلين.
❑

تحديد المعيقات التي يمكن أن تعرقل سير المشروع للسيطرة عليها والتخفيف من آثارها.

 –2مثال لتحديد نقط الضعف والقوة والفرص والتهديدات

شكراً على حسن إصغائكم

وضعية مهنية

ُعينت بعد تخرجك من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدرسة االمام نافع االبتدائية ووجدت أنها تمتاز
بنتائجها المتوسطة في التقويمات اإلشهادية ،وتتوفر على نسبة البأس بها من التالميذ الذين يمتلكون الكفايات
األساس ،كما تتوفر على طاقم تربوي متمرس في الدعم التربوي ،إال أنها تعاني من المشاكل التالية:
❑  % 40من تالميذها الزالوا يعانون من عدم التحكم في المهارات القرائية.
❑ ضعف كفاية التعبير الكتابي.
❑ أخطاء إمالئية متعددة.
❑ ضعف الموارد المرتبطة بمادة االجتماعيات والرسم.
معطيات إضافية:
❑ مجموعة من األساتذة ستوقف أنشطة المشروع ،في فترة الحقة ،بدعوى كثافة المضامين.
❑ مجموعة من التالميذ لن تستطيع مواصلة المشروع ،بسبب عدم قدرتها على فك الرموز القرائية.
❑ استعداد جمعية أمهات وآباء وأولياء التالميذ االنخراط.
التعليمات:
 .1قم بتنظيم المعلومات التي جاءت في الوضعية وفق مقاربة .SWOT
 .2قم بتحليل وضعية المؤسسة انطالقا من قراءتك للوضعية.
 .3ما هي اإلجراءات التي يجب عليك اتخاذها لمعالجة االختالالت التي تعرفها المؤسسة؟

محاولة لإلجابة على التعليمات
 .1قم بتنظيم المعلومات التي جاءت في الوضعية وفق مقاربة .SWOT

نقط القوة
▪  %60من التالميذ
يمتلكون الكفايات األساس.
▪ طاقم تربوي متمرس

نقاط الضعف
▪  %40من التالميذ ال يتحكمون
في المهارات القرائية.

الفرص

التهديدات

▪ استعداد جمعية اإلباء ▪ توقف األساتذة عن االنخراط في
للتعاون مع المؤسسة.
المشروع.
▪ عدم قدرة التالميذ عن مواصلة
المشروع

محاولة لإلجابة على التعليمات
 - 3ما هي اإلجراءات التي يجب عليك اتخاذها لمعالجة االختالالت التي تعرفها المؤسسة؟
رغم أن المؤسسة تعاني من نقط قوة متعددة إال أن المعطى ( %40من التالميذ ال ستحكمون في المهارات القرائية)
يعتبر نقطة ضعف ذات درجة تأثير أقوى الرتباط اغلب باقي التعلمات بمستوى تمكن التالميذ من فك الرموز القرائية
وفهمها .ونظراً لذلك ،على المؤسسة اعتبارها أولوية يجب أن تعمل على تحسينها وتطويرها ،من خالل مجموعة
من اإلجراءات:
❑ استخدام مشروع الدعم بالقرين (نشاط التدخل) من خالل استغالل نقط قوة المؤسسة ( %60من
التالميذ يمتلكون الكفايات األساس وطاقم تربوي متمرس في الدعم التربوي).
❑ إمكانية التعاقد مع جمعية اإلباء للمساهمة في الدعم القرائي بتوفير مكتبة خاصة بكل قسم ليستفيد التالميذ منها
في اطار مشروعهم الشخصي او مشروع القسم.
التالم ٌذ ف إطار مشروع القسم "القراءة للجم ٌع" من مكتبة الفصل.
❑ للتخفيف من التهديدات يقوم فريق القيادة ضمن مشروع المؤسسة بوضع نظام لتحفيز األساتذة على مواصلة
المشروع وبرمجة تكوينات تخص كيفية التخفيف من المضامين ومالءمتها لمستوى التالميذ.
❑ برمج خطة للدعم خاصة للمتعلمين الذين يعانون ضعفا قرائيا مرتبطا بفك الرموز.

