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 مقدمة

والعممية ، بوصفو عممية مساندة لعمل المعمم  خبلل تاريخوبمراحل متعددة  التوجيو الفنيمر      
لو تعريفات ومفاىيم مختمفة، تأثرت بنظرة أصحابيا  تظيرعمى ذلك و ،التربوية عمى وجو العموم 

لى  نظر ، وكان يُ  فعندما كان المعمم متدني التأىيل ، نفسوالتوجيو إلى المعمم وعممية التدريس وا 
عبارة عن تفتيش يتم  التوجيو ، كان  المتعممجردة إلى ذىن أنو عممية نقل معمومات معمى لمتعميم 

، ومتابعة  من خبللو متابعة أخطاء المعمم متابعة دقيقة وحثو عمى تصويبيا ومحاسبتو عمى ذلك
 . سمفًا وتطبيقو ليا المعمومات المحددةه بأساليب نقل دِ تقيُّي 

ة المعممين بفحص أداء المعمم بيذا النمط من ابتدأت إدارات التعميم محاوالتيا لضبط نوعيو     
جياز التفتيش يضم عددا من الموظفين ، ليم خبرة واسعة في مواد كان التفتيش المركزي ، و

يقومون بزيارة المدارس  دراسية كالمغة العربية واإلنجميزية أو العموم والرياضيات واالجتماعيات 
ه فحص معمومات التبلميذ في مواد دراستيم ، بشكل مفاجئ ، ويتولى كل واحد منيم حسب تخصص

 . أو تثبيتو أو نقمو       عمى أداء المعمم ، فيوصي بترقيتو هويبني عمى ضوء ىذا الفحص حكم

 (  التفتيش ) وجيو قديمًا الت فيومم
 

يقوم التفتيش ومن الغني عن البيان القول إن التفتيش ، التوجيو قديما  وبناء عمى ما تقّدم ُسّمي    
 متعممينىمل العوامل األخرى خاصة فيما يتعمق بالي و ، ، إذ يركز عمى المعمم د األخطاءعمى تصيُّي 

، ويشجع عمى السير  التدريس في، كما أنو يفتقر إلى روح المبادرة واالبتكار  يالموقف التعميم في
كذلك فيو ييمل العبلقات ،  لممعمم تيديداً دُّي عَ خروج يُ  يوفق نمط معين حسب ما يراه المفتش ، وأ

رباكو وفقد  نسانية بين الموجو والمعمماإل ، وىذا يؤدى إلى أن يشعر المعمم بالخوف من الموجو وا 
العممية  وفي متعممينتحصيل ال في، وىذا يؤثر بدوره  ، كما يجعمو آلة منفذة لتعميمات المفتش الثقة

  .عمى وجو العموم  التعميميةالتربوية و
 

  :أىم سمات عممية التفتيش 
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  .الموقف التعميمى فيالعوامل والظروف األخرى اليامة بقية أنو يركز عمى المعمم وييمل  .1

 . ييتم بدرجة كبيرة بتقرير الواقع ومدى تنفيذ المعمم لمتعميمات والقرارات .2

 .والمباغتة  يعتمد عمى عنصر المفاجأة  .3

 . المعرفة والميارة بالعممية التعميميةيفترض أن المفتش يختص بدرجة كبيرة من  .4

 . المفتش ىو صاحب السمطة العميا  دُّي عَ يُ  .5

 . ييتم باألىداف القريبة دون النظر إلى األىداف البعيدة .6

التعرف عمى المعممين والرقابة عمييم دون معاونة  فيدف إلى معاونة الرؤساء هي .7
 .المعممين

األخيرة من القرن العشرين توصمت الدراسات التربوية إلى تجديد  ةوخبلل العقود الثبلث      
منو " التوجيو الفني " المسميات في ضوء التعديبلت عمى مضمون التفتيش ، فغدا أقرب إلى 

إلى التفتيش ، أي أنو أصبح جيدا ييدف إلى مساعدة المعمم عمى النمو في المينة والكفاءة 
ىو اليدف ، وأضحى تطور العممية  المتعممألمور وغدا نمو في األداء ، وشيئا فشيئا تطورت ا

وما يقابمو من "  التوجيو الفني" التربوية بجوانبيا المتعددة ىو الغاية ، وأصبحنا أمام مصطمح 
 .مضامين جديدة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( حديثًا ) مفيوم التوجيو الفني 
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، شأنو في ذلك شأن كثير من ود األخيرة لقد حدث تطور في مفيوم التوجيو الفني خبلل العق    
 والممارسات التربوية، خاصة بعد أن  المفاىيم التربوية التي تنمو وتتطور نتيجة األبحاث والدراسات 

، وحاولت عمى التوجيو الفني بصورتو الحالية كشفت ىذه الدراسات واألبحاث قصور األنماط السابقة 
ة في العممية التعميمية، كما حاول التوجيو الفني الحديث تبلفي ىذه الدراسات إحداث التغيرات المرغوب

 : اآلتية أوجو القصور، من خبلل نظرة شاممة لمعممية التعميمية، ويتضح ىذا من خبلل التعريفات 
التوجيو الفني خدمة فنية تقوم عمى أساس من التخطيط السميم الذي ييدف إلى تحسين  .1

 .والتعمم  عممية التعميم

الفني خدمة فنية تعاونية تيدف إلى دراسة الظروف التي تؤثر في عمميتي التربية  التوجيو .2
والتعميم، والعمل عمى تحسين ىذه الظروف بالطريقة التي تكفل لكل متعمم النمو المطرد وفق 

 ". ما تيدف إليو التربية المنشودة

 " إنو يعمل عمى النيوض بعمميتي التعميم والتعمم كمتييما"  .3

تمف أطراف العممية التربوية وعناصرىا تحقيق خف من عممية االتصال والتفاعل بين مإن اليد" .4
 ". فرص تعمم مناسبة لمطبلب وفرص نمو لسائر األطراف

 ". بخدمات أفضل  متعممينعممية توجيو وتقويم لمعممية التعميمية بقصد تزويد ال التوجيو"  .5

 . ىو عممية فنية غايتيا تحسين وتطوير العممية التعميمية والتربوية بكافة محاورىا  .6
الذي يعنى بتحديد الوظائف والميام األساسية  تاليونستخمص مما سبق التعريف ال

  :و النشاطات اإلشرافية
عممية فنية شورية قيادية إنسانية شاممة غايتيا تقويم وتطوير الفني  التوجيو
 . كافةالتعميمية والتربوية بمحاورىا ة العممي

ه هوتوجيتيدف إلى تحسين التعميم والتعمم من خبلل رعاية النمو المستمر : فيو عممية فنية
  ين العممية  لكل من المتعمم والمعمم والموجو، وأي شخص آخر لو أثر في تحس هوتنشيط

 . التعميمية فنيًا كان أم إدارياً 
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عمى احترام رأى كل من المعممين، والمتعممين، وغيرىم من المتأثرين بعمل تقوم :  وىو عممية شورية
التوجيو، والمؤثرين فيو، وتسعى ىذه العممية إلى تييئة فرص متكاممة لنمو كل فئة من ىذه الفئات 

. وتشجيعيا عمى االبتكار واإلبداع
  

ممن ليم عبلقة  تعممين وغيرىمتتمثل في المقدرة عمى التأثير في المعممين والم : وىو عممية قيادية
 . أىدافيا بالعممية التعميمية لتنسيق جيودىم من أجل تحسين تمك العممية أو تحقيق

 

إنسانًا، لكي يتمكن  وصفوإلى االعتراف بقيمة الفرد ب يءتيدف قبل كل ش :وىو عممية إنسانية 
الموجودة لدى  معرفة الطاقاتلمعمم، وليتمكن من من بناء صرح الثقة المتبادلة بينو وبين ا الموجو

 . كل فرد يتعامل معو في ضوء ذلك

رىا ضمن اإلطار  ة وتطوي تعنى بجميع العوامل المؤثرة في تحسين العممية التعميمي: وىو عممية شاممة 
 . العام ألىداف التربية في دولة الكويت

ود وزارة  ل مع جو ومما تقدم يتضح أن ىذا التعريف لمتوجيو الفني يتواكب، بل ويتفاع     
 :ه الفني من خبلل اآلتييوجتنحو تفعيل دور الالتربية 

 .تييئة فرص النمو الذاتي لممعممين وتقديم المشورة ليم لبلبتكار واإلبداع المستمرين -1

مشاركة المعممين في تحميل المنيج المدرسي إلى عناصره وتحميل كل عنصر من عناصره إلى  -2
 . يع كل معمم اإللمام بما سيقدمو من جيد تدريسياتو المختمفة حتى يستطكونم

م بوضوح تام، وكشف هتنظيم عبلقات المعمم بزمبلئو ومرؤوسيو وتحديد إمكانيات وميام كل من -3
 . إلييم  توكلإمكانية تعاون كل منيم مع اآلخر في األعمال التي 

 .والتقنيتخطيط األعمال الجماعية التي يمتقي في أدائيا المعمم والفني  -4

مع المعممين بيدف استثمار إيجابيتيم نحو  ةإدارة الخطة الزمنية والخطط التدريسية شراك -5
 . العمل

ف ما قد يعترض أداء المعمم من الناحية النفسية واالجتماعية ومحاولة مساعدتو قدر اإلمكان تعرُّي  -6
 . عمى تطوير ىذا األداء
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، وبطريقة رسمية أو غير رسمية، مع العناية  تدريب المعممين بصورة مباشرة أو غير مباشرة -7
 . بالعنصر اإلنساني في العبلقات بينيما

تعرف مشكبلت البيئة المدرسية بصفة عامة، والعمل عمى حميا بصورة استشارية مع  -8
 . ولينؤالمس

  عممية التربوية بمفيوميا الواسع،وعمى ذلك فقد أصبحت ميام الموجو الفني تنصب عمى ال    
طار  . تنفيذىا بعناصرىا المختمفة البشرية والمالية وا 

 
المناىج يخدم التوجو العام لعممية التغيير المتوقع إحداثيا في بيذا المفيوم الواسع  التوجيوو   

واة لعممية  ، والتي تيدف إلى جعل المدرسة واإلدارة التعميمية نوتطويرىا في المراحل الدراسية كافة 
ل المدرسة أو  البد من أن يكون دور الموجو الفني تسييل عممية التطوير داخالتطوير، ولكي يتم ذلك 

في عممية المتابعة  ، وذلك عن طريق تقديم الدعم البلزم واإلسيامالمنتسب إلييا  ة التعميميالمنطقة 
 . والتقويم
يارة الصفية قد قمل من قيمة الزلمتوجيو الفني من الواضح أن ىذا التغيير في الدور اإلشرافي       

، كما وأصبحت عممية تقويم المعمم  ، فبل يفاجأ المعمم بيا المفاجئة، وأصبح يحدد موعدىا مسبقاً 
ول أواًل عن تقويم نفسو وفق معايير ؤفيو المس،  ، وليس إلى محاسبتو تيدف إلى تطوير أدائو
فقد أصبح المعمم ، وبالتالي  الصف قاعةسمفا قبل الدخول إلى  الموجومحددة يتفق عمييا مع 

زيارة  وأصبحت،  الصف قاعةينطمقان من إطار فكري موحد في النظر إلى ما يجرى داخل  الموجوو
خبرات تثري متعددة أخرى وتوجييية أساليب إشرافية واحدة ضمن الموجو الفني لممعمم في الصف 

ة، والحمقات الدراسية، ، والمداوالت اإلشرافي المقاءات الجماعية:  ، ومنيا ، وتطور أداءه المعمم
 . الخ. ،(الفردي والجماعي)والمشاغل التربوية، والتدريب اإلشرافي بنوعيو 

لقد كان الوصول إلى اليوم الذي يطمب فيو المعمم من الموجو أن يأتي لزيارتو في المدرسة من      
، أما اآلن وفى  ل، وطمب مساعدتو في حل مشكمة معينة حممًا بعيد المنا أجل استشارتو في قضية ما

 .  ظل التغيرات الجديدة في آلية التوجيو الفني فقد أصبح ىذا الحمم حقيقة واقعة
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 : أىداف التوجيو الفني
       

م وتحسين التعلُّي وإلي تحسين عمميتي التعميم تو الحديثة بصور ييدف التوجيو الفني       
بيئتيما، من خبلل االرتقاء بجميع العوامل المؤثرة فييما، ومعالجة الصعوبات التي تواجييا، 

وفيما       ؛ الدولة وتطوير العممية التعميمية في ضوء األىداف التي تضمنتيا سياسة التعميم في 
  :يأتي أبرز أىداف التوجيو الفني

، و اإلفادة من ذلك في التعامل  لظروف المحيطة بورصد الواقع التربوي، وتحميمو، ومعرفة ا -1
 . مع محاور العممية التعميمية والتربوية

 . تطوير الكفاءات العممية والعممية لدى العاممين في الميدان التربوي وتنميتيا -2

 . إبراز دورىا في المدرسة والمجتمعتربية والتعميم واالعتزاز بيا، وتنمية االنتماء لمينة ال -3

لمعمل في برامج األبحاث التربوية والتخطيط وتنفيذ  التعاون والتنسيق مع الجيات المختصة -4
 .نةيوسائل المعالو وطرق التدريس المناىجو الكتبو التدريبو وتطوير برامج التعميم

العمل عمى بناء جسور اتصال متينة بين العاممين في حقل التربية والتعميم، تساعد نقل  -5
ب الناجحة في ظل رابطة من العبلقات اإلنسانية، رائدىا االحترام المتبادل بين الخبرات والتجار

 . أولئك العاممين في مختمف المواقع

العمل عمى ترسيخ القيم واالتجاىات التربوية لدى القائمين عمى تنفيذ العممية التعميمية في  -6
 . الميدان

 . بصورة ميدانية تربيةتنفيذ الخطط التي تضعيا وزارة ال -7

 . النيوض بمستوى التعميم وتقوية أساليبو لمحصول عمى أفضل مردود لمتربية -8

ر في التربية الرسمية ومتابعة انتظاميا لمعمل عمى تأصيميا في يإدارة توجيو عمميات التغي -9
 . لآلثار المرجوة الحياة المدرسية وتحقيقيا 

بشريًا ، وفنيًا ، وماديًا ، وماليًا ، حتى تحقيق االستخدام األمثل لئلمكانات المتاحة  -10
 .استثمارىا بأقل جيد وأكبر عائد 

تطوير عبلقة المدرسة مع البيئة المحمية من خبلل فتح أبواب المدرسة لممجتمع،   -11
 . لئلفادة منيا وتشجيع المدرسة عمى االتصال بالمجتمع لتحسين تعمم التبلميذ
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 .تدريب العاممين في الميدان عمى عممية التقويم الذاتي وتقويم اآلخرين   -12

 
 :الموجو الفنيمقومات 

 
 ، وحل ، وظيفتو الرئيسة مساعدة المعممين عمى النمو الميني الموجو الفني خبير فني    

 أساليب التدريس، لتحسين  ، باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفنية المشكبلت التعميمية التي تواجييم
مما يتطمب أن يكون الموجو قائدَا تربويَا يتمتع بكفاءة  ، ، وتوجيو العممية التربوية الوجية الصحيحة

  خصية الخبرة التربوية والصفات الشعالية وثقافة واسعة وقدر كبير من 
.  التي تؤىمو لميمة القيادة

   
فالموجو الفني يجب أن تتوافر فيو المعرفة في حقول شتى مثل فمسفة التربية وتكنولوجيا 

التعميم، ونظريات التعمم وطرق التدريس، والقياس والتقويم، واإلدارة وفن االتصال، و المناىج 
ويمكن ( والمقررات، وتاريخ التربية، ونظم التوجيو الفني وفمسفتو، ومبادئ اإلرشاد و التوجيو،، إلخ

  :تمخيص مقومات الموجو الفني بما يأتي
 

:  الخبرة الواسعة . 1
التوجيو الفني، رئاسة القسم العممي ، ثم ، ثم  ىذه الخبرة تأتي عن طريق ممارستو التدريس

 بوجو عام والميني، ومن اطبلعو المستمر عمى ما يتعمق بالعممية التربويةومن خبلل إعداده العممي 
:  األمور اآلتيةمن المتوقع أن يتوافر لدى الموجو الفني الناجح ف،  بوجو خاص، وبمجال عممو 

 ق التدريس الحديثةائطروب،  المنيج المدرسي وأىدافووب،  تخصصوبوافية المعرفة ال .  

  عدادىاالفي والقدرة ميارة ال  . تخطيط لمدروس وا 

 (. دروس نموذجية )العمميةاذج عن كيفية عرض المادة متميزة عمى إعطاء نمالقدرة ال 

  وفمسفة التربية ، وعمم النفس التربوي دائم عمى أسس التربية الحديثةالطبلع اال ، . 

 قدرة عمى تحميل مميزات أو معوقات طرق التدريس المستخدمةال . 

 وتحميل نتائجيا ، وكيفية إعداد االختبارات الجيدة معرفة بمبادئ التقويم والقياسال ، . 

 معاونة المعممين في عممية التقويم الذاتي قدرة عمىال . 
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 قدرة عمى التحميل والتفسير، وتطبيق مبادئ البحث التربويال . 

 أثناء الخدمة في تنظيم برامج تدريبية مناسبة ليمل حاجات المعممين المينيةبمعرفة ال  .
 

الشورى والتعاون  -2
في سموكو وتصرفاتو، فيو عمى عمى الموجو أن يكون مثبَل أعمى لممعممين وقدوة لم     

يجب أن يوجو االجتماعات التي يحضرىا وجية شورية تسمح بالمناقشة والحوار، : المثالسبيل 
وجيات النظر في سبيل التوصل إلى قرارات موضوعية سميمة، كما يجب أن يكون قادرَا وتبادل 

المصمحة العامة، ويمتنع عمى تنمية الروح االجتماعية بين المعممين، ويتعاون معيم في سبيل 
، وىو بحكم عممو يتعرض أحيانَا إلى مواقف غير سارة سواء مع المعممين  عن فرض رأيو عمييم
واتزان انفعالي يحفظ لو ،  ، وعميو أن يقابل ىذه المواقف بحكمة وروية أو المتعممين أو اإلدارة
 . ن اليوى والتحيزممجرد الموضوعي الحزم ىيبتو و قدرتو عمى ال

 
  :التجديد واإلبداع -
 

ة عمى التجديد واالبتكار، ومسايرة روح رمن مقومات الموجو الفني الناجح أن يتحمى بالقد     
لى رسم الخطط المستقبمية فيما يتعمق بتطوير العممية التربوية والمناىج عالعصر، والقدرة 

المعممين عمى اكتشاف  اً شجعم، مجددَا نفسو ومعموماتو،  طبلعالدراسية، وأن يكون واسع اال
.  ادة من تقنيات التعميم الحديثة ىم كذلك عمى اإلف ، ويحث طرق تعميمية أكثر نجاحَا وأكثر فاعمية
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  :االىتمام بالنمو المتكامل -4
 

 ية ل أكثر من إتقان المادة الدراسبنمو الطف الموجو المقتدر ىو الذي يظير اىتماماً     
لذا البد أن يقوم الموجو الفني بمفت انتباه المعممين إلى أىمية النمو المتكامل  ؛ وحفظيا
طبلق قدراتو وتنميتيا لممتعمم وذلك لتحقيق اليدف األساس لمعممية التربوية، ويشجع  ؛ ، وا 

لعادات واالتجاىات والميارات المرغوبة لدى المتعمم، باإلضافة اة يالمعممين عمى االىتمام بترب
 .ىتمام بنموه المعرفي وتحصيمو العمميإلى اال

 : التخطيط -5 
 

إن الموجو الفني الذي يدعو المعممين إلى التنظيم والتخطيط ألعماليم حري بو أن يكون     
يأتي عممو مثمرَا ومفيدَا عميو أن يضع الخطط لعممو اليومي  ، فحتى  قدوة ليم في ذلك

كما أن . التكرار واالرتجال والفوضى في العملواألسبوعي والفصمي، بل والسنوي حتى يتجنب 
عميو وضع ىذه الخطط والبرامج في ضوء فمسفة شاممة عن التربية المعاصرة لتسيم في 

. ين الذين يعتزم زيارتيممتطوير نظام المدارس والفصول والمعل
  :إتقان ميارات االتصال  -6
االتصال ىو الوسيمة التي يتم عن طريقيا نقل األفكار والمعمومات بين األطراف المختمفة    

:  نو الوسيمة لمتعميم والنمو، واالتصال نوعانأفي العممية التعميمية، كما 
مكتوب   -2 شفوي                                               -1

     
ل تربوي مرىون بحسن مالنصوص ، ألن نجاح أي ع مطموب من الموجو الفني إتقانالو    

االتصال، والميارات في التعامل، واالتصال الجيد بين الموجو الفني واإلدارة المدرسية، 
اح   اعد عمى نج راف المختمفة ، مما يس ة بين األط د العبلق والمعممين، والتنفيذ وتوطي

.  المرجوة منياوالتوجيو واإلرشاد، ويحقق األىداف  عمميات التوجيو
   :المؤىبلت الشخصية -7
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عمى مقومات شخصيتو، وعمى العبلقات  اً إن نجاح الموجو الفني في ميمتو يعتمد كثير     
الفني عمى القيام  ، ومن الصفات الشخصية التي تساعد الموجو الودية التي تربطو بالمعممين

والتواضع والعدالة  والحماسة والمباقةالثقة بالنفس والمرونة والود والصبر والمثابرة  بدوره
نمائيا ى بمثل ىذه الصفات والموجو الذي يتحلّ .  والجدية والسعي إلبراز مواىب المعممين وا 
، مرحبين بزيارتو ،وما ذلك إال لشعورىم بأنو  جدير بأن يقبل المعممون عميو طالبين مساعدتو

 .طوير برنامجيم التعميمي ، وت ، وحل مشكبلتيم زميل وصديق، غايتو تحسين أدائيم

 

 العبلقات اإلنسانية والتوجيو الفني
شك فيو أن المعمم ىو العنصر األىم في تنفيذ أي برنامج تعميمي، وىو الذي يتولى  مما ال      

والموجو الفني يبذل جل جيده في  ، تحقيق األىداف المنشودة من خبلل كفايتو وروحو المعطاء
لذا البد أن تكون العبلقة اإلنسانية  ؛ معاونة المعمم ومساعدتو عمى تحسين العممية التعميمية التربوية

المعمم ويقدر ترم  ه الفني أن يح وعمى الموج،  رام والتعاون ة عمى االحت ة طيبة مبني بينيما عبلق
مكانياتو ويظير ذلك في سموك .  ه تجاىوشخصيتو وا 

 

 

، يؤدى إلى العمل في عدة اتجاىات،  إن إىمال العبلقات اإلنسانية بين أفراد مجتمع المدرسة    
، وتأتي نتائج اإلىمال في غير صالح العممية التربوية، بل يعد ذلك  دي إلي انفصاليم وانحرافيمؤوي

بين معمميو،   و طيبة بينو في تكوين صبلتالفني في االضطبلع بمسؤولياتو دليبل عمى فشل الموجو 
 . المعممين أنفسيموفيما بين 

 

 

 والمعممين المتعممينثارىا في نفوس آإن العبلقات اإلنسانية التي تسود المجتمع المدرسي ليا       
لذا يجب عمى الموجيين والمعممين وجميع العاممين في المدرسة أن يكونوا قدوة حسنة ؛  ، واإلداريين

الموجيين مع المعممين وسموك المعممين بعضيم مع بعض تظير بصورة غير  ، فسموك لؤلجيال
، وبذلك تكون ميمة الموجيين كبيرة في إيجاد جو من التفاعل لمتعممين مباشرة عمى سموك ا
  .ة النفسية واالتزان العاطفي ل المبني عمى الصح و المتكام اعد عمى النم اإلنساني الذي يس
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  : يأتيلشخصية المعمم فيما  لموجو الفنياوتتضح مظاىر احترام 

 . إتاحة الفرصة لممعمم لمتعبير عن رغبتو ورأيو ووجية نظره -1

 . مراعاة الموجو الفني الفروق الفردية بين المعممين -2

 . يقوم بتدريسو ذيال قررأخذ وجية نظر كل معمم فيما يتعمق، بمسؤولياتو تجاه الم -3

 . الشخصيةاالىتمام بمشكبلت المعممين  -4

 . توثيق الروابط األخوية بينو وبين المعممين -5

قموب المعممين وتحفزىم تؤلف صفات من شأنيا أن حسن المعاممة والتواضع ولين الجانب،  -6
 .و اإلبداعإلى العمل 

 . تقدير أوجو أنشطة المعممين داخل الفصل والمدرسة وخارجيما -7
 

وحتى يسير العمل التربوي وفق سموك مرغوب فيو من قبل العاممين فيو،البد لئلدارة     
التربوية أن تتعرف أىداف أفرادىا، ودوافعيم، لتضع السياسات التي تشبع ىذه الدوافع، 

 . وتحقق األىداف في الوقت ذاتو
 

 :  آلتيةالخطوات ا بإحدى ويمكن لمموجو الفني أن يجمع المعمومات

 . ات والمقاببلت والمناقشاتاالختبار -1

، واالحتكاك الفعمي بين المعممين من خبلل التنافس ،  المبلحظة المباشرة في أثناء العمل -2
 . التذمر ، و غيرىاوالرضا ، والتفكك ، والترابط ، والعداء ، واالنسجام ، والتعاون ، و

 .  إبراز الصورة الحقيقية عن المعممين  -3

، إلى جانب ذلك، عمى  اليقظة التامة من قبل الموجو، أو المدير تجاه العاممين معو  -4
الموجو الفني أو المدير أن يقوم بتدريب المعممين وتبصيرىم بأنماط السموك المرغوبة، 

، حتى يحصل الفرد عمى أكبر قدر من الكفاية، وتحصل العممية  وبنوع الثواب أو المكافأة
 .في إنتاجياوالجودة قدر من الكفاية  التربوية عمى أكبر
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 :الموجو الفني قائد لتطوير العممية التربوية
 

ال يقتصر فييا دور الموجو الفني عمى تسيير أمور العمل، بل يتعداه  التوجيو الفني قيادة تربوية     
 العممية التربويةليصل إلى استشراف المستقبل من خبلل التصور المستقبمي لما يرغب أن تكون عميو 

، ومن ىذه النظرة المستقبمية يشتق  ؛ وحول ىذه النظرة يبني فريق عمل يؤمن بيا ويمتزم تحقيقيا
لمتعامل مع أي صراع ينشأ داخل  ، ساعياً  ليم زاً فِّف حم،  واقعية يخطط مع فريقو لموصول ليا أىدافاً 

.  الفريق لتوجييو وجية بناءة إلحداث التغيير المطموب
وني عمى العمل اإلشرافي، ففي المفيوم الحديث لمتوجيو الفني يغمب الطابع الجماعي التعا     

، ويأخذ  ال يعتمد عمى جيد فرد واحد أو أنشطة فردية جماعياً  مستوى المدرسة عمبلً فيصبح رفع 
 طابع العمل المؤسسي، حيث لم يعد مفيوم المدرسة تمك المجموعة من المعممين الذين يعممون بشكل

 يحتاجون فيو إلى قيادة تربوية تعاونياً  ، بل صار عمميم جماعياً  منفصل في معزل عن بعضيم
    .ناجحة تحقق ليم وبيم النجاح أيضًا 

 

 :المتطمبات المعرفية

 : يجب أن يعرف الموجو الفني

 أساسيات القيادة ونظرياتيا وأنماطيا . 

 نظريات القيادة التربوية وأنماطيا . 

  التخطيط ووضع األىدافأساسيات . 

 أساسيات إدارة الوقت وتحديد األولويات . 

 آليات عممية التغيير، وطرق التعامل مع ظاىرة مقاومة التغيير. 

 أساسيات إدارة الصراع . 

 أسس العبلقات اإلنسانية في التعامل مع الفريق وبنائو . 

 آليات اتخاذ القرار، وتقويم الخيارات . 

 المنظمي أساسيات عممية االتصال . 

 أساليب تحميل عممية االتصال في المنظمة وتحديد عوائقيا. 
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 لاعّ ن الميارات األساسية لبلتصال الفإتقا . 

 المبادئ التربوية

 

  :اآلتييؤمن الموجو الفني ب 
 . أىمية القيادة في العمل التربوي .1

 .مبدأ العمل بروح الفريق .2

 .الشورى أساسا التخاذ القرار .3

 . لنجاح العمل التربويأىمية التخطيط  .4

 .أىمية استثمار الموارد البشرية وتنميتيا .5

 . أىمية االتصال في إنجاح عمل المؤسسة التربوية .6

 المعايير األدائية

 

 :يعمل الموجو الفني عمى

 رسم رؤية مستقبمية لمعمل اإلشرافي، تمثل ما يطمح أن يصل إليو. 

 لمحاضر والمستقبل القريب والمستقبل البعيد  وضع األىداف وصياغتيا بشكل واضح. 

 التخطيط لمعمل اإلشرافي عمى المستوى اإلداري والمستوى الميداني مع المعممين. 

 المتاحة والممكنة  بناء الفريق والعمل بروح الجماعة واستثمار كل الطاقات. 

 ثارة دافعيتيم لتحقي  .التربوية والتعميمية عممية ق أىدافيم المينية وأىداف الحفز المعممين وا 

 تتسع لوجيات النظر المختمفة إيجابية ةوتوجييو وجوالسمبية  آثارهوتفادي  إدارة االختبلف . 

 بحيث يسعى لتحجيم أثر مقاومة التغيير  إدارة عممية التغيير بطريقة بناءة. 

 وتشعر  تفويض بعض األنشطة اإلشرافية بفعالية بطريقة توفر الوقت وتوزع المسؤولية
 .المشاركين بانتمائيم لممجموعة

 بناء قنوات اتصال فاعمة ومتنوعة مع المشاركين لو في العمل. 
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 :مميزات القائد التربوي

 . ترسيخ روح القيادة فيمن يعممون معو .1

 . سبلمة النفس من األنانية وحب الذات .2

 . إعطاء الفرصة لآلخرين أن يكونوا قادة .3

 . القدرة عمى حل المشكبلت .4

 . المعضبلتاستيعاب  .5

 . استغبلل الوقت باستثماره .6

 . تقديم التشجيع عمى العتاب .7

 . نظيرالت عمىالممارسة العممية تقديم  .8

 . التفكير في مغبة القرار قبل اتخاذه .9

 .المتاحة  ال يجعل العيوب توقف القدراتأ .10

 .أثناء المسيرفي ولكن يصحح ، ال يتوقف لمتصحيح  .11

 : صفات الموجو الفني

 : التربويون عمى التحمي بالصفات المميزة لمموجو الفني الناجح ، وأىميايحرص الموجيون 

باعتباره القائد الميني لممعممين كالصبر والشجاعة  وجوالصفات الشخصية العالية البلزمة لمم .1
دراك األىداف التربوية  . والقدرة عمى فيم اآلخرين وا 

 . وممارساتو اليوميةتعزيز مفيوم القيادة التشاركية بسموكو اإلشرافي  .2

إلى أفضل األساليب التي يستخدمونيا في  عممينال يكتفي الموجو بتوجيو الم: القيادة المحددة .3
نما يشجعيم عمى ابتكار األساليب التي يطمئنون إلييا  . التدريس وا 

طبلع عمى المستجدات المؤثرة في بة األفكار والنظريات التربوية واالمواك: القيادة المطمقة .4
 . ممية التربوية ، بغرض اإلفادة منيا في التطوير والتحسينالع
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 . إرشاد المعممين وتوجيييم في إطار الزمالة ال االستعبلء .5

يم عمى أسس موضوعية بعيدًا عن أداء المسؤولية عمى أساس ميني واالعتماد في التقو .6
 .وىوى النفس غير المنضبط بضوابط الحيدة والنزاىة  الشخصية اتساسحاإل

 . التعاون مع المعممين في التخطيط والعمل .7

 . االىتمام برفع الروح المعنوية لممعممين .8

برازىا عمممساعدة كل م .9  . عمى تطوير قدراتو الخاصة وا 

 . " المرء كثير بإخوانو" يعمل بشعار  .10

 خاتمة

ظر إن التوجيو الفني رسالة وأمانة يحمميا الموجو عمى عاتقو ، والمعنى الحديث لئلشراف ين   
فيو يسعى ، نو قائدٌ  يمارس أنشطةً  ايجابيةً  في توجيو اآلخرين أإلى الموجو الفني عمى 

لتحقيق أىدافو وممارسة ميماتو دون تشتيتٍ  لمجيود أو تبديدٍ  لؤلىداف ، انو ييدف إلى 
تييئة إلى وىو بذلك يسعى ، عمم توالم معممتحسين التعميم والتعمم وتحقيق النمو المستمر لل

وىو ،  والمعممين وتشجيعيم عمى االبتكار واإلبداع متعممينالفرص المتكاممة لكل الفئات من ال
ى التحميل يحاول تبلفي أوجو القصور من خبلل النظرة الشمولية لمعممية التربوية القائمة عل

،إنو  من خبلل شبكة العبلقات التي يتألف منيا النظام التربوي التربوية العممي الدقيق لمعممية
يستثمر الخبرات ويرشد الجيود ويختصر األوقات ويقّصر الطريق نحو تحقيق األىداف القريبة 

  .العاجمة والبعيدة اآلجمة لمعممية التربوية بعناصرىا كافة 

 

                                         ******* 
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