
البنايمنتهى  1



التخطٌط
التنظٌم

التوجٌه
الرقابة

عملوةىاجتماعوةىمدتمرةىتعملىعلىىادتثمارى
أمثلىىالمواردىالمتاحةىوالتدهوالتىادتثمارًا

للوصولىإلىىهدفىمعونىى
:عنىطروقىعملواتهاىاألربعى
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نشاط ٌعتمد على التفكٌر والعمل عبارة عن 

وٌتعلق بإثارة وتحفٌز العاملٌن لتحقٌق أهداف 

.مشتركة باستخدام الموارد واإلمكانات المادٌة
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العملواتى
اإلداروة

التخطوط

التنظوم

التوجوه

بة
رقا

ال

التفكٌـر المنظم  بهوٌقصد 

السابق لعملٌات التنفٌـذ ، بهدف 

مواجهة المستقبـل فً ظل 

اإلمكانٌات المتوفرة وفق برامج 

.زمنً 

جتهـيس الوشائـل واألدوات 

وتقصيـم ) املادية ، والبشرية 

األعمـال وتوزيعها على 

املرؤوشني وحتديد 

(املصؤوليات 

متابعـة األعمال أوالً بأول 

للتعرف على مدى مطابقـتها 

للخطة وتعدٌـل مسـارها عند     

اكتشاف انحرافها عما هو     

. مقرر إنجازه

العمل اإلشرافً المستمر 

الذي ٌالزم تنفٌذ األعمال 

توجٌه ) المقررة  فً الخطة 

وقٌادة العاملٌن واإلشراف 

(.علٌهم وحفزهم  البنايمنتهى  4



اختبار الشخصٌة

• هل أنت إنسان

حــسً

سـمعً

بصري
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النتيجة

فأنت من النوع البصري(  1) إذا كانت أكثر اإلجابات هً من الفقرة  . 

نوع السمعًــــــالفأنت من (  2) إذا كانت أكثر اإلجابات من الفقرة  . 

نوع الحسًـــــــــالفأنت من (  3) إذا كانت أكثر اإلجابات من الفقرة  . 

وال تنسوا أن لكل نوع أو نمط خصائصه ومٌزاته ولٌس نوع أفضل من نوع
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مفهوم تطوٌر الذات

 ومادية عقليه إمكانات من تملكه ما استخدام هو
 معين واقع من للتحول وفاعلية بكفاءة ومعنوية

  . منشود أفضل واقع إلى
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مجاالت تطوٌر الذات
.التطوير في السلوك والتعامل مع اآلخرين *

.تطوير أساليب اإلدارة والقيادة *

.التطوير في الوظيفة والعمل *

.التطوير في الميول والرغبات والهوايات *

.تطوير المهارات والقدرات *

.التطوير الفكري والثقافي والعلمي *
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مثلثات تطوٌر الذات 

الحماديعلً .المصدر د
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مل مع المرؤوسٌن بروح ـــــــــالع&
الــــــتركــــــٌز )الـــــواحد الفرٌق 

(.على العمل الجماعً

.القدرة على التعامل مع األزمات&

القدرة عـــلى حـل المشكالت بأقل &
.الخسائر

.اإلنسانٌة  القاتـالعز على ٌتركال&

مراعاة المرؤوسٌن ومتطلباتهم ، &
.وظروفهم الشخصٌة 

. تراتٌجٌةـــاإلستهتم بالتوجهات &

. والتنمٌـة المهنٌة تهتم بالتدرٌب&
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هً جوهر  القٌادةول بأن ــــــــٌمكن الق 

  ة وقلبها النابض وأنهاـــــــالعملٌة اإلدارٌ

وأن أهمٌة مكانتها ودورها مفتاح اإلدارة 

دور أساسً ٌشمل ـــبنابع من كونها تقوم 

.العملٌة اإلدارٌة  جوانب كل

البنايمنتهى  13



لتنجزها حسب األهداف المقررة والمراحل المحددة 

وذلك ألن الخطة بعد أن ٌتم وضعها تنتقل إلى حٌز التنفٌذ 

وتتناولها العقول واألٌدي واآلالت 

الوظائف اإلدارٌةتعتبر القٌادة من أهم 

التً ٌمارسها الشخص
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سؤال للمناقشة
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اختبار هل أنت قائد؟؟ 
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النتٌجة

نقــــطة أنت قائد متمٌز ولدٌك مؤهالت  12إلى  10من **
.ومهارات عالٌة جدا فً القٌادة

نقاط أنـــت فً المرحلة المتوسطة وتحتاج  9إلى  6من **
.لتنمٌة مهاراتك فً القٌادة وتحتاج لخبرة أكثر

نقاط تحتاج لمهارات قٌادٌة مكثفة وخبرات  5إلى  1من **
.ودورات إدارٌة لتنمٌة مهارات القٌادة لدٌك

(.نعد نعم فقط)
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تنقسم العناصر التً تؤثر على عملٌة القٌادة 

إلى ثالثة عناصر

القائد

جماعة 
العمل

الموقف
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سؤال للمناقشة

ما أهمٌة القٌادة فً المجتمع 

المدرسً؟؟
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أهمٌة القٌادة فً المجتمع المدرسً

.ملموسةتستطٌع القٌادة تحوٌل األهداف المطلوبة إلى نتائج 

والرقابة تأثٌرها فً  ظٌمـــــــوالتنبدون القٌادة ٌفقد التخطٌط 
.تحقٌق أهداف المنظمة 

بدون القٌادة ٌصعب على المنظمة التعامل مع متغٌرات البٌئة 

ٌر مباشر فً ــغباشر أو ـــــــــمالخارجٌة والتً تؤثر بشكل 
.تحقٌق المنظمة ألهدافها المرسومة

هً التً  فً المجتمع المدرسً إن تصرفات القائد وسلوكه

 .األهداف المطلوبةتحفز األفراد وتدفعهم إلى تحقٌق 
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مفهىم اإلشراف
هو إنجاز األعمال من باإلشراف ٌقصد 

.  خالل اآلخرٌن
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مستىيات اإلشراف
 و التربوٌة ؤسسةالم مستوٌات جمٌع فً اإلشراف ٌمارس

 و اإلداري السلم فً ارتقٌنا كلما اإلشراف مستوٌات تتزاٌد
  :التالً الشكل حسب ذلك

اإلدارة العلٌا

اإلدارة 
الوسطى

اإلدارة التنفٌذٌة
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نطاق اإلشراف
و هناك . نطاق اإلشراف هو عدد المرؤوسين التابعين لرئيس واحد

لمؤسسة اعدد المستويات اإلدارية في  وعالقة بين نطاق اإلشراف 
 .األشخاص التابعين للمدير المساعد بهاالتعليمية ونقصد 

المدٌر المساعد

األشخاص الذٌن ٌكونون تحت 

إشراف المدٌر المساعد
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تفىيض العمل
هو تفوٌض العمل 

توزٌع العمل على 
غرض باألشخاص 
  .  إنجازه
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مزايا التفىيض
.المشاركة •

. األعمالإنجاز المزٌد من •

.طورــــٌت والموظف ٌنمو •

.ٌمكن قٌاس إنتاجٌة الموظف بسهولة •

.زٌادة الرضا الوظٌفً عند المـــوظفٌن•

لإلدارة  وإمكانٌة إدارة مجموعة متنوعة من العملٌات •

األفراد بشكل فعال 
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بناء فريك العمل
:  عبارة عن عملٌة تنظٌمٌة إدارٌة تخلق من جماعة العمل 

. وحدة متماسكة•

.  متجانسة•

.  متفاعلة•

.  فعالة•
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مقىمات بناء الفريك الفعال
.  المهمةنوع •

.  مدى الصعوبة•

.  المعلومات الفنٌة•

.  األسالٌب المختلفة لإلنجاز•
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خطىات بناء فريك عمل ناجح
(التطلعات، التفاؤل، الحماس)التشكٌل •

(اضطراب التفكٌر، الرفض، المقاومة)الصراع •

،  قبول الهدف، قبول االنضمام)القواعد إرساء •

. (الراحة النفسٌة

.األداء  •
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أٌن تجد نفسك كقائد؟؟: اختبار 
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النتٌجة
.اسم المتفانًأعطاه س اهتمام كبٌر بالعمل واهتمام قلٌل بالنا*

المرتبط اهتمام كبٌر بالناس واهتمام قلٌل بالعمل أعطاه اسم *
.بالناس

.المنفصلقلٌل بالناس أعطاه اسم  امـــاهتمام قلٌل بالعمل واهتم*

.تكاملـالمأعطاه اسم س اهتمام كبٌر بالعمل واهتمام كبٌر بالنا*

.له مصطلح الٌوجد،  اهتمام وسط بالعمل واهتمام وسط بالناس

هتم اهتماما كبٌرا ــــبمدٌر الذي ــــــالومن أهم أفكارهما أن :الرأي

بالناس واهتماما كبٌرا بالعمل هو أفضل المدٌرٌن على اإلطالق 
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؟؟بالكفاٌاتماذا نقصد 

المعارف والمهارات  من مجموعةهً 

تاجها ــٌحواإلجراءات واالتجاهات التً 

له بأقل قدر ـــللقٌام بعم دٌر المساعدالم

. من الكلفة والجهد  والوقت
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المقصود بالكفاٌة المهنٌة

هً قدرة المدٌر المساعــــــــد على القٌام بعمله بمهارة 

إتقان وتعـــــنً الكفاٌـــــــــة المهنٌة أٌضاً  ووسرعة 

أنها مجموعة من المـــــــــهارات المتداخلة معاً بحٌث 

تشكل القدرة على القٌام بجــــانب مهنً محدد كما هو 

.مطلوب منه
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ثالثة مكونات رئٌسة للكفاٌات

مكون 
خاص 

باالتجاهات

مكون 
مهاري

مكون 
معرفً

البنايمنتهى  34

http://www.google.com.kw/url?q=http://kafoor.net/?p=2554&sa=U&ei=R3syU9mUBMTY0QWtmoHYAw&ved=0CDAQ9QEwAg&usg=AFQjCNHBOmVlgv8YI2ouehBhWor-bkzSxQ


عيني املدير املساعد على التعامل مصادر 
ُ
ت

 مرؤوسيةمع 
( ٌهلدالصفات الشخصٌة التً )قوة الشخصٌة •

( ٌشغلهالمنصب الذي )قوة المنصب •

( فً إنجاز العمل خبرته)قوة الخبرة •
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الكفاٌات المهنٌة التً ٌحتاجها المدٌر المساعد

اآلخرٌنبالثقة  واالتزان النفسً والقدرة على ضبط النفس  .1

فً تسٌٌر  كمةـــــــــالذكاء، وسرعة البدٌهة، والتصرف بح .2

.األمور فً المواقف التربوٌة

والتأثٌر فً اآلخرٌن  اتـــــــقوة الشخصٌة وإبداء المالحظ .3

.وإقناعهم وتحقٌق العدالة

واالنفتاح على  ٌةــــالقدرة على التفاعل مع الثقافات العالم .4

 .التجارب اإلنسانٌة واالستفادة اإلٌجابٌة منها
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التربوي فً المٌدان القدرة على تفّهم دوره فً التطوٌر .5

.القدرة على إشاعة ثقافة الحوار فً المجتمع المدرسً .6

كار والمعلومات والمعارف ـــــــــاألفالقدرة على عرض  .7

 .المناسبة واإلرشادات والتوجٌهات والقرارات بالطرائق

القدرة على تمكٌن المجتمع المدرسً من المشاركة فً صنع  .8
القرارعملٌة صنع 

الكفاٌات المهنٌة التً ٌحتاجها المدٌر المساعد
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فنوةمهاراتى

إنسانوةمهاراتى

ذاتوةمهاراتى

إدراكوةمهاراتى

المهارات 

التي 

يحتاجها 

المدير 

المساعد
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تكوٌنات نفسٌة والمهارات الذاتٌة : أوالً 

وهيىتشملىالسماتىالشخصوةى
.واالبتكاروالقدراتىالعقلوةىوالمبادأةى
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  و ٌعتبر الذكاء من أهم القدرات العقلٌـــــة الالزمة 

أن هناك  اتـــالدراسللقٌادة ،  وقد أثبتت كثٌر من 

صلة بٌن الذكاء والنجاح فً القٌادة، فالذكاء ٌجعل 

  اللهـــــــــــــــخلدى القائد بعداً تصورٌاً ٌتعرف من 

مواجهتها ، كذلك فإن ع ــــــوٌستطٌعلى المشكالت 

.البدٌهةالذكاء ٌمد القائد بسرعة 
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تمكنه من  ٌثــحصفة مهمة للقائد صفة المبادأة كما إن 
 بالشجاعةٌتصف عله ـــــوتجاتخاذ القرارات الصائبة 

واقف ـــالموالقدرة على الحسم وسرعة التصرف فً 
  .حاسمالتً تتطلب اتخاذ قرار 
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المهارات اإلنسانٌة: ثالثاً     

 ..وهيىتعنيىفنىالتعاملىمعىاآلخرونى
القٌادة الناجحة تتطلب مهارة التعامل مع البشر على 

، أو على درسةـــــــــالمكافة مستوٌاتهم سواء داخل 
مستوى المجتمع المحلً بكافة مؤسساته والعاملٌن 

أول المهاراتوهذه المهارة ، فٌه
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المهارات اإلدراكية التصورية: رابعاً 

  (المدٌر المساعد)القائدمقدرة   بهاوٌقصد 

على تكوٌن الرؤٌة الــــمستقبــلٌة للمؤسسة 

عالقات ـــــالإدراكه شبكة  وعلى تفهمه  و

والربط مابٌن مدرسته والمجتــــــــمع  التً

.الخارجً والوزارة
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