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 / هخعلقت باملىضىع هفاهين وهصطلحاث حربىيت
 0ذؼٍٕ اٌمذرج ػًٍ اٌرأثُز فٍ اِخزَٓ ٌثٍىؽ األهذاف اٌّزغىتح  :اإلدارة 

 

أٌ أدسٓ وذؼٍٕ اإلذماْ فٍ ِسرىَاذها اٌؼاٌُح ِٓ اإلتذاع ( أجاد ) ِٓ  :اجلىدة 

 0تاٌىُف وٌُس تاٌىُ  واالهرّاَ

ِٓ خالي ذذسُٓ ظزوف  إٌّرج إٌهائٍوّا ذؼرثز ػٍُّح تٕائُح ذهذف إًٌ ذذسُٓ 

 0ٌىً اٌؼآٍُِ فٍ اٌّذرسح اٌؼًّ 

 

اٌثذث ػٓ اٌجىدج فٍ وً جأة ِٓ جىأة اٌؼًّ اترذاء ِٓ اٌرؼزف ػًٍ    :الشاهلت 

 0اٌّمذِح ٌه  ْ اٌخذِاخ وإٌّرجاخادرُاجاخ اٌّسرفُذ وأرهاء ترمُُُ رضا اٌّسرفُذ َ

تاٌسٍىن و اٌؼًّ فٍ سُاق ِؼُٓ، وَرىىْ لذراخ ِىرسثح ذسّخ  هٍ : الكفايت

وّا َمىَ اٌفزد ، ولذراخ واذجاهاخ ِٕذِجح تشىً ِزوة ِذرىاها ِٓ ِؼارف وِهاراخ

ِىاجهح ِشىٍح ِا ودٍها فٍ وضؼُح  تهذفوذىظُفها  اٌذٌ اورسثها تئثارذها وذجُٕذها

 0ج ِذذد

 

ف اٌشخصُح فٍ َشًّ اٌمذرج ػًٍ اسرؼّاي اٌّهاراخ واٌّؼار ِفهىَ ػاَ : الكفاءة

وذخطُطه  وّا ذرضّٓ أَضاً ذٕظُُ اٌؼًّ ، اٌّهٍٕ وضؼُاخ جذَذج داخً إطار دمٍه

وّا أْ اٌىفاءج ذرضّٓ  ، ٔشاطاخ غُز ػادَح االترىار واٌمذرج ػًٍ اٌرىُف ِغ ٌهووذ

 0ج اٌشِالء واإلدار اٌّشاَا اٌفزدَح اٌضزورَح ٌٍرؼاًِ ِغ
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، وسزػح فٍ  ِرٕاهُح هٍ اٌرّىٓ ِٓ أجاس ِهّح تىُفُح ِذذدج وتذلح : املهارة

 0، وّا ذؼٍٕ اٌجىدج فٍ األداء  اٌرٕفُذ

  0 سة اٌذٌ َرىافز ٌه شزطاْ جىهزَاْوهٍ ذذي ػًٍ اٌسٍىن اٌّرؼٍُ أو اٌّىد

 0 هذف أو غزض ِؼُٓ ذذمُكأْ َىىْ ِىجها ٔذى   : أوٌهّا 

  0  اٌهذف فٍ ألصز ولد ِّىٓ ذذمُكَؤدٌ إًٌ  أْ َىىْ ِٕظّا تذُث:  وثأُهّا 

 

، واٌمذرج  اٌفزد ِرّىٕاً ِٓ إٌجاح فٍ أجاس ِؼُٓ هٍ اٌذاٌح اٌرٍ َىىْ فُها : القدرة

 إال ِٓ خالي ذطثُمها ػًٍ ذظهزوّا أْ اٌمذرج ال ،  ػًٍ اٌرذًٍُ واٌرزوُة واٌّمارٔح

 .ي ِذرى

فح جشء ِٓ اٌسّح ، أٌ أْ اٌسّح هٍ اٌّظهز اٌؼاَ ، واٌص:   السوت والصفت

 0اٌصفاخ اٌشخصُح ذٕذرج ذذد اٌسّاخ اٌؼاِح ٌإلٔساْ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 جـــإشزاق
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 /حعريف حفصيلي للكفاياث 

ٌّة مرّكبة أشمل من المهارة "جمع كفاٌة ، والكفاٌة  :اٌىفاَاخ خبرة داخل

 . والقدرة واالّتجاه والقٌمة والمعرفة، لكّنها تتضّمنها

 . فكلّ كفاٌة قابلة للّتحلٌل إلى قٌم واّتجاهات ومعارف ومهارات وقدرات

ٌّة ( Experience)خبرة : و تعّرف الكفاٌة بكونها  معّقدة ( Interior)داخل

(Complex) تتمّثل فً استطاعة ،(Ability ) اإلنسان توظٌف مجموعة من

ٌّة  توظٌفا ( Anterior)القٌم واالّتجاهات والمعارف والقدرات والمهارات القبل

ا  ٌّ مناسبا وفّعاال فً حلّ مشكالت جدٌدة مندرجة فً ( Integrative)اندماج

ٌّة  &  pertinent)ودالّة ( Composite)مرّكبة ( Practical)مواقف عمل

Indicant.)» 

 : أنىاع الكفاياث

ت (ٔ)
ّ
  :الكفاياث املهني

ة للوفاء بمتطلّبات مهنة من المهن ٌّ .  هً جملة الخبرات الّضرور

ٌّرة فً كلّ مرحلة من مراحل الّتطّور فالكفاٌات . وهً خبرات متغ

ًّ الٌوم مثال لٌست هً نفسها  الواجبة الّتحصٌل من قبل القائد المدرس

الكفاٌات التً كانت فً الماضً، ولن تكون هً نفسها الكفاٌات التً 

 .سٌحتاج إلى تحصٌلها فً المستقبل
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ت (ٕ)
ّ
 : الكفاياث املسخقبلي

لمواجهة  الكفاٌات التً ٌعّدها خبراء تطوٌر المهن استعداداًا هً 

وألّن القائد . أصحاب تلك المهن لتحّوالت كبٌرة فً مجاالت عملهم

ًّ مقبل على تغٌٌرات كبٌرة فً قٌادة المدرسة فإّن الّتفكٌر فً  المدرس

الكفاٌات التً سٌواجه بها المستقبل ٌصبح ضرورة، ذلك أّن تحدٌدها 

 .لى إعداده لقٌادة الّتغٌٌر والّتعامل معه بكفاءةسٌساعدنا ع

ت (ٖ)
ّ
 : الكفاياث اجلىهري

ولذلك مثال . هً الكفاٌات المشتركة بٌن عائلة من المهن أو الوظائف

ة إلى كفاٌات مشتركة تعّبر عن  ٌّ ٌحتاج كلّ العاملٌن فً الوظائف األمن

ٌّة مهما تكن هذه الوظٌفة وفً . الجوهر الموجود فً كلّ وظٌفة أمن

ٌّز وظٌفة عن وظٌفة  ٌّة تم ٌّة توجد كفاٌات نوع مقابل الكفاٌات الجوهر

ٌّات، غٌر كفاٌات . من نفس العائلةض فكفاٌات حراسة الّشخص

..  الّتحقٌق، وكفاٌات الّتحقٌق غٌر كفاٌات حراسة المؤّسسات إلخ

ٌّة ثالث على األقلّ  ة المدرس ٌّ مدٌر، مدٌر )وبما أّن الوظائف القٌاد

ٌّة فإّن تحدٌد الكفاي( ورئٌس قسم مساعد  ة للقٌادة المدرس ٌّ ات الجوهر

ًّ مهما تكن وظ ضرورّي لحصر الخبرات   - ٌفة القائد المدرس

سة لجوهر القٌادة وهذه الكفاٌات مهّمة جّدا ألّنها القاعدة التً . المؤسِّ

ٌّة  ٌّة مدرس ة الخاّصة بكلّ وظٌفة قٌاد ٌّ ُتْبَنى علٌها الحقا الكفاٌات الّنوع

 . على حدة
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 :ي املدير املساعد ـجماالث الكفايـاث الالزهت ف  
 

  : ت العلميةالكفايا (ٔ)

بداع فً إلالذي ٌتطلع إلى اوالمدٌر المساعد ٌنبغً لـمدٌر المدرسة 

، بـمختلف  أن ٌحٌط إحاطة شاملة ( أو أي مسئول وقائد )عمله 

ٌتوقف عند المعارف التً حصل علٌها  ، لـذلك فهو ال القضاٌا اإلدارٌة

 ماأثناء دراسته الجامعٌة، وإنما ٌغذٌها بـمطالعات خارجٌة وبكل 

ٌستجد فً مٌدان عمله، ٌضاف إلى ذلك إتقانه لـمجموعة من المهارات 

  : أبرزها

 القدرة على التخطٌط السلٌم لـتحقٌق األهداف ولتطوٌر األداء ٓ 

 ومختلف ،  القدرة على ممارسة استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة

  ٓ أنماط التفاعل الصـفً

  التقنٌات التربوٌة دراك األهمٌة المتزاٌدة لـتوظٌف إالقدرة على

 .  الحدٌثة

 وخصوصاًا فٌما ٌتعلق ،  ا اإلحاطة بـمسائل القٌاس والتقوٌم

 ٓ بـاستراتٌجٌات التقوٌم الحدٌثة

   القدرة على التواصل مع اآلخرٌن فً مختلف المجاالت العلمٌة

 ٓ واألدبٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وغٌرها

   القدرة على التواصل مع المجتمع الخارجً من خالل تفهمه

 . . للعادات والتقالٌد التً ٌمارسونها
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  : الكفايات العملية (ٕ)

:  مثـل لتً ٌؤدٌها المدٌر المساعدوتتمثل فً القدرات ا

  ًوذلك ، القدرة على فهم النظام الذي ٌقوم علٌه المجتمع المدرس

لـٌتمكن من فهم دوافع سلوك المتعلمٌن وعلى وجه الخصوص فً 

 . مرحلتً رٌاض األطفال والمراهقة

 ٌتصل بها من قضاٌا  القدرة على إدراك سٌكلوجٌة التعلم وما

ثة وما ٌتطلبه من وسائل معٌنة وتقنٌات حدي، المنهج المدرسً 

 . وأسالٌب تدرٌس واستراتٌجٌات تقوٌم 

 كافة القوانٌن والنظم المدرسٌة اإلدارٌة لقدرة على إجراء ا  . 

 مجتمع طالبً قادر على حكم  ةدرة على توجٌه التالمٌذ نحو إقامالق

 ٓنفسه بـنفسه 

  القدرة على تنفٌذ الخطط الشهرٌة والفصلٌة والسنوٌة بـكفاءة

 . عالٌة وإدارة االجتماعات التً ٌعقدها إدارة فاعلة

  بعاد البرامج التعلٌمٌة التً تقدمها المدرسة أالقدرة على فهم

 . بأسالٌب تطوٌرها واإللمام التامللنشء 

 القدرة على تطبٌق مختلف األسالٌب اإلشرافٌة  . 

 على إبراز القٌم التً تتضمنها المناهج الدراسٌة والدفاع  القدرة

 . عنها 

  القدرة على التنبؤ بالمشكالت التً تطرأ وإٌجاد حلول مالئمة لها ،

 .بتوظٌف أسلوب حل المشكالت وغٌره من أسالٌب التفكٌر العلمً
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  القدرة على إجراء البحوث المٌدانٌة لـمعالجة المشكالت السلوكٌة

  . طرأ فً المدرسة أو فً المجتمع المحلًالتً قد ت

 القدرة على تنفٌذ حصة دراسٌة  . 

 ختبارٌة وغٌرها من االختبارات إلالقدرة على بناء الورقة ا

االختبارات ، اختبارات تحدٌد المستوى : ) المساندة مثل 

 (. قة بناء االختبارات الموضوعٌةالتشخٌصٌة،إضافة إلى د

 

 :  الكفايات الشخصية (ٖ)

:   أبرزهاومن 

 ٌمانه بأهمٌة إنتماء الصادق للمهنة إضافة إلى لقدرة على االا

، آخذاًا بـعٌن االعتبار المعوقات التً  وخطورة العمل الذي ٌقوم به

 . ستواجهه أثناء ممارسته لـعمله 

 القدرة على الصفح والحلم وسعة الصدر . 

 دٌة القدرة على تقدٌر أحوال العاملٌن معه، ومراعاة الفروق الفر

 .  بٌنهم

 من حٌث الصالح  القدرة على أن ٌكون قدوة حسنة للعاملٌن معه ،

والتواضع والهدوء وحب العلم والتنمٌة المهنٌة المتجددة وحرٌة 

. ل المسؤولٌةوقوة الحجة وتحم، التعبٌر واالحترام المتبادل 

 .  لفاظ البذٌئة مهما كانت األسبابألواجتناب استخدام ا

 بالنفس وما ٌترتب علٌها من حسن الظن  القدرة على الثقة

  . باآلخرٌن
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 القدرة على ممارسة النقد والنقد الذاتً وعلى تقبل النقد البناء . 

 ًالقدرة على تحقٌق االتزان النفس  ٓ 

 ًٓه القدرة على التفوٌض فً حال الحاجة إل 

  القدرة على التأثٌر والتفاهم مع الجهات التً تتواصل مع المجتمع

 المدرسً إلقناعها بالمساهمة فً المشارٌع التً تقوم بها المدرسة

  . ( الشراكة المجتمعٌة ) 

 علمٌن ٌتعامل معهم من من ى كسب وتقدٌر واحترام كل مالقدرة عل

 . شرافٌةإوأولٌاء أمور وطلبة وجهات 

 

 /ام ــاخلث  
 

وموجهٌن ومسئولٌن فً  ومدراء مساعدٌن إذا استطعنا كمدراء

مختلف المستوٌات اإلدارٌة من التسلح بكل هذه الكفاٌات، بجانب 

واإلخالص فٌه من أجل أسمى األهداف وهو  ، التفانى فً العمل

، من  ، والعطاء من أجل بناء الوطن الغالً رضا رب العالمٌن 

د ، فإنه بالتأكً عمل بـاستمرار على تطوٌر تجربتنا وكفاٌاتناخالل ال

 والجودة بتوفٌق من هللا تعالىسنصل إلى مرحلة اإلبداع واإلتقان 
 آهلني الخىفيق للجويع ملا فيه خري العوليت الخعليويت والرتبىيت

 0يف بلدنا احلبيب الكىيج                        
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 / واملراجع املصــادر
ٌٍمُاداخ اإلدارَح   ٌاٌىفاَاخ اٌُّّشج واٌرُّش اإلدار (1)

  2730: اٌؼذد-اٌذىار اٌّرّذْ -ِذّذ اٌفاذخ ػثذ اٌىهاب اٌؼرُثٍ 

اٌرزتُح واٌرؼٍُُ واٌثذث اٌؼٍٍّ  : اٌّذىر

 

 .اٌمُادج واإلدارج ٌٍذورىر ٔىاف وٕؼاْ (2)

اٌرذىالخ إٌّرظزج ٌٍمُادج فٍ ٍِّىح اٌثذزَٓ اٌّؤذّز اٌرزتىٌ  (3)

 0اٌّذرسُح 

ٌٍّشزف اٌرزتىٌ اٌىفاَاخ اٌالسِح ٌٍمُاَ تاٌذور اٌمُادٌ اٌرزتىٌ  (4)

 0 واٌّؼٍُ وِذَز اٌّذرسح

 

 /الروابط االلكرتونيت 

 

  ؟ د طارق السويدان ٌحتاجها القائدأهم مهارة  15حلقة  
www.youtube.com/watch?v=NHaUrS-Bea4  -  

  القيادية د طارق سويدان أفضل عالمات الشخصٌة 10حلقة   
www.youtube.com/watch?v=FnYxCEXQelc  -  

 الثالثة و سر كبسولة القيادة أركان الشخصٌة القٌادٌة   
www.youtube.com/watch?v=mGHXEKt6avk  -  

 النسخة العربٌة أجزاء كاملة تتضمن 3 - مشاهٌر فاشلون 
www.youtube.com/watch?v=VHMlB1XZETQ  -  

 

 

http://www.google.com.kw/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNHaUrS-Bea4&sa=U&ei=NBpAU8HbAY6pOvSkgMAO&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNEXuwXFgSqFiewgLyNDBqQoSqHG2A
http://www.google.com.kw/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFnYxCEXQelc&sa=U&ei=ghtAU-GpEoW1O97bgegH&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNGZ-bZuHDLYjUkdYz1Uoeq_PVi10Q
http://www.google.com.kw/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmGHXEKt6avk&sa=U&ei=uxtAU6y3HcG-PIb1gOgN&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNF1i2kBCIP-lqPUy0k230GRfZK4xA
http://www.google.com.kw/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVHMlB1XZETQ&sa=U&ei=DBxAU_UtiMI81rGA0Aw&ved=0CCMQFjAB&usg=AFQjCNGRxAAwpl3b9pe4WWSfbySBZ60wrw

