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 (  2) ممحق رقم 

 التقويم الذاتي لمموجو الفني
 

 :التنمية الذاتية لمموجو الفني  وسائل

تعتبر التنمية الذاتية وسيمة الستكمال كفاية الموجو اإلشرافية ، وىدف يسعى 

إليو الموجو الفني لتمكين  المعممين من بموغو ووسائل التنمية الذاتية كثيرة 

مكاناتو  :ومن ىذه الوسائل . ومتنوعة يأخذ منيا الموجو الفني ما يناسب ظروفو وا 

ويتعمق بالدراسة الذاتية لمكتب والمقاالت والبحوث : وسائل النمو الفردي . 1

 .التربوية واإلشرافية ورصد الممارسات اإلشرافية الجيدة واالقتداء بيا 

مثل مناقشة مجموعة من المشرفين لبعض القراءات : وسائل النمو الجماعي . 2

اشتراك مجموعة من الموجيين التربوية، واإلشرافية، من خالل اجتماعات دورية، و

 .في إنجاز عمل معين من خالل مشغل تربوي يعقدونو 

ويتم عمى مستوى موجيي المبحث الواحد أو موجيي : وسائل النمو المحمي. 3

 .المباحث المختمفة في المديرية 

وسائل النمو شبو المركزية ، ويتم عمى مستوى موجيي المبحث الواحد أو . 4

 .ختمفة  في المنطقة الواحدة موجيي المباحث الم



 .وسائل النمو قصيرة األمد كاالجتماعات الرسمية . 5

وسائل النمو طويمة األمد كاالجتماعات الدورية المبرمجة المتكاممة والندوات . 6

 .والمشروعات اإلشرافية المشتركة 

وتوفير ومن متطمبات التنمية الذاتية توفر القدرة الجيدة وتييئة الفرص لمتفاعل، 

 .المراجع والتسييالت وتشجيع المبادرات وتعميم الخبرات 

 

وعمى الموجو الفني أال يكتفي بتنمية أدائو فنيا فقط ، بل عميو أن 

 :من مثل  . يطور من  أدائو إداريا أيضا 

 

 : التخطيط ميارة 

أىم الميارات ألنو يسبق في الترتيب الوظائف األخرى ويشكل األساس التخطيط من 

. في مختمف مراحميا  شرافيةسميم الذي تقوم عميو العممية اإلال

: يبدأ التخطيط الجيد بتحديد أىداف واضحة ومحددة باإلجابة عمى ما يمي  -

. تقييم الوضع الحالي أين نحن اآلن ؟    .1

. تحديد اليدف  أين نريد أن نكون ؟   .2



ليدف  لموصول إلى ا العمميات التي يجب أن تتمكيف نصل إلى ما نريد ؟  .3

   مفيوم التخطيط

التخطيط يعني التنبؤ بما سيكون عميو : يقول العالم الفرنسي ىنري فايول 

. المستقبل مع االستعداد ليذا المستقبل 

ىذا أسموب عممي وعممي لمربط بين األىداف والوسائل المستخدمة لتحقيقيا و

تنفيذىا ومحاولة ورسم معالم الطريق الذي يحدد جميع القرارات والسياسات وكيفية 

  .التحكم باألحداث عن طريق إتباع سياسات مدروسة محددة باألىداف والنتائج

: تتضمن عممية التخطيط ما يمى و 

. التصور لما سيكون عميو الوضع في المستقبل  -

. بمورة األىداف المطموب تحقيقيا  -

. تدبير الموارد الالزمة لتحقيق األىداف  -

. كيفية استخدام ىذه الموارد  -

. مراحل العمل المختمفة وترتيبيا -

. تحديد الوقت الالزم لموصول إلى األىداف  -

  .رسم السياسات واإلجراءات التي تحكم تنفيذ الخطة  -



:  أىمية التخطيط 

.  شرافيةأكثر الوظائف حساسية في العممية اإل -

. عشوائي ومتخبط  اإلشرافي يكون العملبدون تخطيط  -

. ونوعية األفراد الالزمين لتحقيقيا يحدد األىداف التي تقرر عدد  -

. يؤثر عمى طريقة بناء الييكل التنظيمي لممؤسسة  -

. يؤثر عمى سياسة االختيار والتعيين في المؤسسة  -

. يفرض وسائل توجيو معينة تتناسب مع األىداف التي تم تحديدىا  -

  (.لمعرفة مدى تحقيق األىداف المرسومة)يحدد معايير الرقابة  -

 : ئ التخطيط الناجح ومن أىم مباد

 :المرونة  -

وجود خطط بديمة لمتحول إلييا عند تعثر التنفيذ لمخطط األصمية ، أو إمكانية تعديل 

  .الخطة تبعًا لتأثير الظروف المحيطة 

:    ةالمتابع         -

. ال يترك التنفيذ لمصدف  -

. متابعة التنفيذ بدقة  -



. اكتشاف وتحديد المشكالت  خالليا يمكن من -

. يمكن معالجة المشكالت فور اكتشافيا  -

. قياس مدى التقدم في اإلنجاز  -

  . المعممينينبغى عدم المبالغة كي ال تقضى عمى روح المبادرة واالبتكار لدى  -

 

  ميارة تنظيم العمل

. وكل شخص في مكانو المناسب  شيءالتنظيم يعني الترتيب أي وضع كل  -

. متكاممة ومنسجمة  ربط األشياء واألشخاص ببعض لتكوين وحدة -

التي يتم بموجبيا التوزيع السميم  اإلشرافية األساسيةالتنظيم من الوظائف  -

لؤلشخاص والواجبات وتحديد االختصاصات وتوضيح السمطات والمسؤوليات 

.  وتطوير العالقات في العمل

التنظيم تتابع منطقي لمتخطيط ، فبعد مرحمة وضع الخطط فإن عمى الوحدات   -

. تنظيم مواردىا لمتنفيذ الفرعية 

التخطيط يوضح اليدف ، والتنظيم ىو اإلطار التي يوضح العالقات بين  -

مختمف الوحدات في ىيكمية متناسقة ترتبط بموجبيا أجزاء المنظمة لتحقيق 

  .التنسيق والتكامل فيما بينيا لتحقيق اليدف المطموب 



   دور الموجو الفني في تنظيم العمل

الذين يشرف عمييم بشكل عادل وبما ينسجم مع  لمعمميناتقسيم العمل بين  -

. مؤىالتيم ومياراتيم وقدراتيم وخبراتيم واستعداداتيم 

 . معممتحديد الميام والواجبات واالختصاصات لكل   -

  : أىمية تنظيم العمل 

:  التنظيم السميم يحقق ما يمي 

ىود نتيجة بدون ذلك تتشتت الج: تحديد السمطات والمسؤوليات بشكل واضح  .1

. الغموض في تأدية األدوار وازدواجية العمل 

من المتابعة  الموجوبالميام التي تم تكميفيم بيا حتى يتمكن  المعممينمعرفة   .2

. م أداء كل منيم ومكافأتو أو محاسبتو عمى ضوء ذلك يوالتوجيو وتقي

رفع الروح المعنوية لمعاممين ألن كل منيم يعرف واجباتو ومسئولياتو ونطاق   .3

. اختصاصو وبذلك ينعدم التضارب والتعارض والصراع بينيم 

ترشيد األداء وذلك بتحديد اإلجراءات والقواعد والتعميمات التي توضح خطوط سير  .4

. العمل وتسيل عممية المتابعة وتقييم األداء 



ال منظمة مما يساعد في تمرير المعمومات الالزمة التخاذ القرارات توفير قنوات اتص .5

. بسرعة وفاعمية 

 

  بناء فرق العمل ميارة

  : مفيوم فريق العمل

الفريق ىو مجموعة من األفراد يعممون مع بعضيم ألجل تحقيق أىداف  -

مجموعة من األفراد ”محددة ومشتركة ، والبعض يعرف الفريق عمى أنو 

جمعيم أىداف بوجود ميارات متكاممة فيما بينيم ، وأفراد الفريق ييتميزون 

مشتركة وغرض واحد ، باإلضافة إلى وجود مدخل مشترك لمعمل فيما بينيم 

 ." 

فرق العمل ىي جماعات يتم إنشاؤىا داخل الييكل التنظيمي لتحقيق ىدف  -

. يقأو ميمة محددة تتطمب التنسيق والتفاعل والتكامل بين أعضاء الفر

يعتبر أعضاء الفريق مسئولين عن تحقيق األىداف التي بني عمى  -

من التمكين لمفريق في اتخاذ  اكبير اأساسيا الفريق ، كما أن ىناك قدر



القرارات ، والفريق في النياية ىو وسيمة لتمكين األفراد من العمل الجماعي 

. المنسجم كوحدة متجانسة

 أىداف بناء فريق العمل  

 :ف بناء فرق العمل عمي التالي تتركز أىدا

.  بناء روح الثقة والتعاون بين األفراد  -

.   تنمية ميارات األفراد، وزيادة مداركيم  -

توفير االتصال المفتوح بين اإلدارات وبما يؤدي إلى مزيد من الشفافية   -

.  والوضوح في مواجية القضايا والمشكالت

جاالت التخطيط ووضع إعطاء مزيد من الوقت لمرؤساء لمتركيز في م  -

.  األىداف

.  زيادة تدفق المعمومات بين اإلدارات  -

.  االستخدام األمثل لمموارد واإلمكانات المتاحة وبما يحقق كفاءة األداء  -

  .تييئة البيئة المناسبة لتحسين الخدمات والمنتجات  -

 فوائد بناء فرق العمل  : 

 : نيجية فرق العمل منيا ىناك مجموعة من الفوائد التي تترتب عمى األخذ بم



. خمق بيئة عالية التحفيز ومناخ مناسب لمعمل  -

إشعار العاممين بالفخر بأدائيم الجماعي لتقميل حاالت الغياب واإلىمال   -

. والكسل

تشجيع المبادرات، وتقديم االقتراحات، مما يؤدي إلى تحفيز القدرات   -

.  اإلبداعية والمواىب الذاتية لدى األفراد

.  العتماد عمى الوصف الوظيفيتقميل ا  -

. التفويض الفعال من قبل الرؤساء  -

.  توقع المشكالت قبل حدوثيا، وتقديم حمول ليا  -

. زيادة فعالية االتصاالت بين األعضاء   -

  .زيادة فرص تبادل المعمومات المطموبة بحرية وبطريقة انسيابية  -

 

 خصائص فرق العمل الفعالة 

 : يمكننا القول بفعالية الفريق إذا تميز بما يمي 

أي مدى اىتمام أعضاء الفريق بالمساىمة في أنشطة الفريق : المشاركة  -

.  بصورة فعالة



وىو مدى توفر الرغبة لدى أعضاء الفريق لمعمل الجماعي : التعاون  -

.  لموصول إلى النتائج

آلخرين، والتنازل عن وىي درجة تقبل كل عضو في الفريق آلراء ا: المرونة  -

.  المواقف الثابتة لصالح الفريق

وىي درجة ميل أعضاء الفريق لعدم اإلساءة لمشاعر بعضيم : الحساسية  -

.  بعضًا، ومدى رغبتيم لتكوين جو نفسي مريح

وىو مدى استعداد أعضاء الفريق لمواجية المواقف : تحمل المخاطر  -

. الصعبة التي تواجييم

. عور الفرد لمعمل بإخالص لتحقيق أىداف الفريقوىو مدى ش: االلتزام  -

وىو مدى ميل أعضاء الفريق لتقديم معمومات لآلخرين عن : االنفتاح  -

  .التخطيط وحل المشكالت

  

 منيجية بناء فرق العمل  

 : ويمكن إيضاح المنيجية الصحيحة لبناء فريق العمل عمى النحو التالي

.  تحديد الحاجة لتكوين فريق عمل  -



  .ن موجو فني لمفريقتعيي  -

. توضيح الميمة، والتوقعات  -

.  تشكيل الفريق  -

. المشاركة في صياغة الرؤية واألىداف  -

.  تصميم خطوات العمل ووضع معايير األداء  -

.  توزيع الميام وتحديد األدوار  -

.  األداء الفّعال لؤلعمال والميام وفقًا لؤلدوار المحددة  -

نياء عمل الفريق  -   .بموغ األىداف وا 

 

 ميارة اإلقناع : 

حدد ىدفك أواًل واعرف ماذا تريد التوصل إليو قبل الشروع في إقناع الطرف    -

اآلخر ، وما ىي النتيجة التي تريد أن تصل إلييا ؟ ىل عندك استعداد لقبول 

حل وسط  ؟  

 وانبو الفنيةاطمع عمى كافة ج. قم باإلعداد والتحضير المسبق لمموضوع  -

 .واإلدارية وال تعتمد عمى لباقتك وقوة منطقك فقط 



كن واثقًا من نفسك وتأكد من سالمة موقفك وعبر عن آرائك ووجيات نظرك   -

. بإيجابية بدون عدوانية 

رتب حججك وأسانيدك  بشكل منطقي ، ركز أواًل عمى النقاط األساسية التي تدعم  -

. وجية نظرك 

الطرف اآلخر ال تحاول خداعو أو تضميمو أو الكذب حافظ عمى مصداقيتك مع  -

  .عميو ، كن أمينًا وصادقًا في كل ما تقولو 

. العموميات والغموض  تجنبوكن صريحًا ومباشرًا وواضحًا في كالمك ،  -

ال تمجأ لمقوة أو لمصالحيات الرسمية أو منصبك في قمع وجية نظر الطرف  -

. اآلخر ميما كان الفرق بينكما

ىدوئك واتزانك ميما كانت ردة فعل الطرف اآلخر فاإلقناع ال يتم عن  حافظ عمى -

. طريق االنفعال ورفع الصوت 

استخدم تعبيرات وجيك وحركات يديك ووضع جسمك بشكل معقول لتأكيد وجية  -

. نظرك وتدعيم موقفك 

راع مستوى الطرف اآلخر وقدرتو عمى الفيم واالستيعاب ، ال تستخدم   -

. ة أو لغة ال يفيميا جيدًا مصطمحات فنية معقد



ركز عمى الموضوع وتجنب الدخول في مواضيع شخصية وال تسمح لمطرف  -

  .اآلخر بذلك أيضًا 

. راقب رد فعل الطرف اآلخر وانتبو النفعاالتو وحركاتو وتعبيرات وجية -

تستطيع ان تحكم عمى . وائم أسموبك في اإلقناع مع نمط شخصية الطرف اآلخر -

فإذا كان من النمط المنطقي ، زوده بالحقائق . نفعاالتو ذلك من أسئمتو وا

ذا كان من النمط العاطفي حرك مشاعره واكسبو  واألرقام والنصوص القانونية ، وا 

. إلى جانبك 

امنح الطرف اآلخر الفرصة إلبداء وجية نظره ، ال تنتقده إذا خالفك الرأي ،  -

. واجو الخالف بيدوء وموضوعية 

أن الطرف اآلخر عمى حق ، فكن مرنًا ومستعدًا لتغير موقفك أو  إذا تبين لك  -

التنازل عن بعض طمباتك ، سوف يكبر الطرف اآلخر فيك ذلك مما يسيل 

 .عميك التعامل معو مستقباًل 

وغير ذلك من الميارات التي يجب عمى الموجو السعي الكتسابيا لتطوير 

 .أدائو

 



يأتي من األسئمة حتى يكتمل عممك  لك أخي الموجو أن تقوم نفسك بمثل ماو
 : بصورة مرضية 

 ىل كنت تتبع خالل العام الدراسي خطة عمل محددة ؟ .1
 ىل أنجزت كل ما خططت لو ؟  .2

 ىل أسيمت بدورات المعممين الجدد ؟ .3

 ىل اطمعت عمي الجديد في مجال عممك ؟ .4

 ىل قدمت لممعممين قوائم بالمراجع المفيدة في مجال عمميم؟   .5

 الجماعية ؟ المشروعاتىل تشجع  .6

 ىل تيتم بمراجعة نتائج االختبارات نياية العام الدراسي ؟ .7

 ت أو مناسبات أقيمت داخل المدرسة؟ىل شاركت في احتفاال .8

 ىل أسيمت في أنشطة تربوية مثل المعارض والمسابقات ؟ .9

 ىل تقوم بكناية نشرات تربوية تتعمق بمجال عممك ؟ .10

لقاءات بين المعممين وزمالئيم بالمدارس ىل شاركت أو أسيمت في تنظيم  .11
 األخرى ؟

 مقترحات جديدة لخدمة العممية التربوية ؟ نىل قدمت لممسؤولي .12
 ىل اىتممت بنقل وتبادل الخبرات بين المعممين والمعممات ؟ .13
 ىل تشجع المبادرات الفردية ؟ أو تجريب طرق جديدة بالتعميم ؟ .14
لمين المذين أشرفت عمي  ىل تعرفت عمى مناطق القوة والضعف في المع .15

 توجيييم ؟
 ىل تحرص عمي أداء واجبات في أوقات بانتظام ودقة ؟ .16
 ىل تحرص عمي أن تكون قدوة لممعممين في ممارساتك المينية وفي األداء ؟ .17
 ىل تراعي العدل في معاممة المعممين وفيما تطمبة منيم ؟ .18
 ىم ؟ىل تشعر بتحسن في أداء المعممين بعد زياراتيم وتوجيياتك ل .19



 ىل أساليب التوجيو التي تتبعيا حاليا مناسبة وكافية ؟ .20
ىل ما تقولو لزمالئك في المينة تمثمو عمميا من حيث الضبط  والربط  وخوف  .21

 اهلل ومراقبتو وحفظ الوقت واإلنتاج فيو ؟
 ىل لديك التحصيل والتأىيل الكافي لتواجو الناس بالحجة واإلقناع ؟ .22
 ح ؟ىل تكون في المدرسة صالح مصل .23
ال خير في كثير من نجواىم إال من أمر : " ىل تمثل الوثيقة القرآنية التربوية  .24
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