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مف مجاالت التربية التي تتطور نظرياتو وتطبيقاتو ونماذجو  التوجيو الفني     
الت التربوية انتيجة طبيعية لتطور أبحاثو وأبحاث المج ومياراتو بصورة متسارعة

عمى مستوى النظرية  التوجيو الفنير نوعي في وااإلارية المرتبطة بو   فيناؾ تتيُّي 
 التوجيو الفنيويفرض ىذا التتيير تحإليات عمى المسؤوليف عف . والتطبيؽ 

والمشرفيف التربوييف لمواكبة ىذا التتيير المستمر   مما يجعؿ مف الضروري 
 التوجيوالمباإلرة لمراجعة األإلوار والممارسات ااشرافية وجميع وسائؿ تحقيؽ أىإلاؼ 

  وفي صإلارتيا االرتقاء بمستوى األإلاء   سعيًا لالرتقاء بالعممية التربوية الفني 
ولعؿ مف األإلوات الميمة في مساعإلة  الفني لممعمميف والتنمية المينية ليـ   

فر معايير تسيـ في تحإليإل األطر النظرية اتو: لمقياـ بأعماليـ الموجييف الفنييف
وىذا ما يساعإل في االرتقاء بقإلرات    التوجيو الفنيورسـ الجوانب التطبيقية لعممية 

وكفاءتيـ المينية مف خالؿ تحإليإل وتوصيؼ المعارؼ التربوية الالزمة  وجييفالـ
 .الموجو الفنيوتوضيح التوقعات األإلائية لعمؿ ىـ لعمؿ
 

. تطوير العممية التربوية  الموجو الفني يقوإل : المعيار األوؿ 
 الإلواعي والمسوغات 

 

عمى تسيير  الموجو الفني قياإلة تربوية   ال يقتصر فييا إلور  التوجيو الفني   
أمور العمؿ   بؿ يتعإلاه ليصؿ إلى استشراؼ المستقبؿ مف خالؿ التصور 

المستقبمي لما يرغب أف تكوف عميو العممية التربوية   وحوؿ ىذه النظرة يبني 
ظرة المستقبمية يشتؽ ويمتـز بتحقيقيا   ومف ىذه الف  فريؽ عمؿ يؤمف بيا 

ففي المفيـو . أىإلافًا واقعية يخطط مع فريقو لموصوؿ احإلاث التتيير المطموب 
يتمب الطابع الجماعي عمى جيإل فرإل واحإل أو أنشطة  لمتوجيو الفني الحإليث 

فرإلية   ويأخذ طابع العمؿ المؤسسي   حيث لـ يعإل مفيـو المإلرسة تمؾ 
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ف بشكؿ منفصؿ في معزؿ عف بعضيـ   بؿ المجموعة مف المعمميف الذي يعممو
. صار عمميـ جماعيًا يحتاجوف فيو إلى قياإلة تربوية 

 المتطمبات المعرفية 

الموجو الفني  يجب أف يعرؼ 
. أساسيات القياإلة ونظرياتيا وأنماطيا  -1
. نظريات القياإلة التربوية وأنماطيا  -2
. أساسيات التخطيط ووضع األىإلاؼ  -3
. إإلارة الوقت وتحإليإل األولويات أساسيات  -4
. آليات عممية التتيير   وطرؽ التعامؿ مع ظاىرة مقاومة التتيير  -5
( . االختالؼ ) أساسيات إإلارة الصراع  -6
. أسس العالقات اانسانية في التعامؿ مع الفريؽ وبنائو  -7
. آليات اتخاذ القرار   وتقويـ الخيارات  -8
. المنظمي  أساسيات عممية االتصاؿ -9

. أساليب تحميؿ عممية االتصاؿ في المنظمة وتحإليإل عوائقيا  -10
. إتقاف الميارات األساسية لالتصاؿ الفعاؿ  -11

المباإلئ التربوية 
: ويثمف (  الموجو الفني ) يؤمف 

. أىمية القياإلة في العمؿ التربوي  -1
. مبإلأ العمؿ بروح الفريؽ  -2
. القرار الشورى أساسًا التخاذ  -3
. أىمية التخطيط لنجاح العمؿ التربوي  -4
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. أىمية استثمار الموارإل البشرية وتنميتيا  -5
. أىمية االتصاؿ في إنجاح عمؿ المؤسسة التربوية  -6

المعايير األإلائية 
 :عمى الموجو الفني يعمؿ 

. رسـ رؤية مستقبمية لمعمؿ ااشرافي   تمثؿ ما يطمح أف يصؿ إليو  -1
. األىإلاؼ وصياغتيا بشكؿ واضح وضع  -2
التخطيط لمعمؿ ااشرافي   عمى المستوى ااإلاري والمستوى الميإلاني مع  -3

. المعمميف 
. بناء الفريؽ والعمؿ بروح الجماعة واستثمار كؿ الطاقات  -4
ثارة إلافعيتيـ لتحقيؽ أىإلافيـ المينية وأىإلاؼ المإلرسة  -5 . حفز المعمميف وا 
.   وتفاإلي اآلثار السمبية لو   وتوجييو وجية إيجابية إإلارة االختالؼ  -6
. إإلارة عممية التتيير بطريقة بناءة   بحيث يسعى لتحجيـ أثر مقاومة التتيير  -7
تفويض بعض األنشطة ااشرافية بفعالية   بطريقة توفر الوقت وتوزع  -8

. المسؤولية   وتشعر المشاركيف بانتمائيـ لممجموعة 
. اتصاؿ فاعمة ومتنوعة مع المشاركيف لو في العمؿ بناء قنوات  -9

:  المعيار الثاني 
. المعمميف عمى تطوير أإلائيـ الصفي  الموجو الفني يساعإل 

الإلواعي والمسوغات 
    

وتطوير أإلائو أمر أساس في . المعمـ عنصر ميـ في العممية التعميمية 
بؿ إف تطوير المعمـ ىو مفتاح تطوير العممية التعميمية برمتيا . تطوير تمؾ العممية 

  ولو أثر كبير ومباشر عمى تحصيؿ الطالب   والتإلريس عممية يسعى مف خالليا 
وىو عممية . تربية بشكؿ عاـ المعمـ إلى تحقيؽ أىإلاؼ المنيج بشكؿ خاص واؿ
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وكثيرًا ما يكوف . معقإلة تحتاج إلى تحميؿ أىإلاؼ وصواًل إلى إلرجة أكبر مف الفعالية 
.  الموجو الفني في غير مقإلور المعمـ القياـ بيذ العمؿ بشكؿ فعاؿ غال بمساعإلة 

فالمعمـ يحتاج إلومًا إلى تتذية راجعة موضوعية وإلقيقة حوؿ ما يقـو بو مف أإلاء 
ىو السعي  الموجو الفني وإلور . اخؿ الصؼ تنتج مف مالحظة إلقيقة ومنظمة إل

. إذ إف ىذا ىو لب العممية ااشرافية . لمساعإلة المعمـ لتطوير أإلائو الصفي 
بما أوتي مف خبرة وتأىيؿ في الماإلة العممية وأساليب تإلريسيا وما  –والمشرؼ 

مف أقإلر األفراإل عمى  –الت لإليو مف ميارات في المالحظة والتحميؿ وحؿ المشؾ
. مساعإلة المعمـ في ىذا الجانب 

 
المتطمبات المعرفية 

:  ( وجو الفني الـ) يجب أف يعرؼ 
. ونماذجو ( ااكمينيكي ) أسموب ااشراؼ الصفي  -1
. أساليب المالحظة الصفية   وطرؽ استخإلاـ أإلواتيا  -2
. أساليب تحميؿ األإلاء الصفي  -3
. أإلاء المعمـ أساسيات تقويـ  -4
. عمميات تخطيط التإلريس وأنواعيا وعناصرىا ومراحميا  -5
ستراتيجيات التإلريس وقواعإل اختيار تمؾ النماذج وتقويميا  -6 . نماذج وا 

المباإلئ التربوية 
: ويثمف  ( الموجو الفني) يؤمف 

. أىمية التعاوف والتشاور في العمؿ مع المعمـ  -1
. وبيف المعمـ بينو أىمية بناء الثقة  -2
أف التإلريس عمـ لو أصوؿ عممية ونفسية واجتماعية   وىو فف يعتمإل عمى  -3
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. إبإلاع المعمـ وابتكاره 
. أىمية تطوير األإلاء التإلريسي بطرؽ عممية  -4
. أف التحميؿ والتقويـ ضرورياف لتطوير العمؿ التإلريسي  -5
 .حاجة المعمـ لمتتذية الراجعة لتطوير أإلائو  -6

 يير األإلائيةالمعا
: عمى  ( الموجو الفني ) يعمؿ

. تحإليإل أىإلاؼ المالحظة الصفية بالتعاوف مع المعمـ  -1
. تحإليإل أإلوات المالحظة وجمع المعمومات بالتعاوف مع المعمـ  -2
. المالحظة العممية لألإلاء الصفي لممعمـ  -3
المجموعة معمومات تحإليإل مكونات وعناصر الإلرس األساسية مف خالؿ اؿ -4
 .أثناء المالحظة    
. تحميؿ عممية التإلريس بالتشارؾ مع المعمـ  -5
تقويـ مإلى تحقؽ أىإلاؼ الإلرس   وتحإليإل الجوانب المؤثرة في التإلريس   -6

. مما ال يتعمؽ بالمعمـ     
. تحإليإل جوانب الضعؼ والقوة في أإلاء المعمـ  -7
. إعطاء المعمـ تتذية راجعة عف أإلائو  -8
. اعإلة المعمـ في تقويـ أإلاء الطالب مس -9

. مساعإلة المعمـ عمى االستخإلاـ الفاعؿ لتقنيات التعميـ ومصاإلر التعمـ  -10
 .تقبمية لمالحظة أخرى عنإل الحاجة وضع خطة مس -11
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. المعمميف مينيًا  الموجو الفني يطور : المعيار الثالث 
 

 الإلواعي والمبررات
 

نمو المعمـ عممية مركبة ال تقتصر عمى ما يتمقاه مف تتذية راجعة في الفصؿ        
بااضافة  –بؿ يحتاج مع ىذا إلى أنواع أخرى مف أنشطة النمو الميني التي تسيـ 

الحقًا في تحسيف أإلاء المعمـ  –إلى تنمية شخصية المعمـ مف جوانبيا المختمفة 
. انب المعرفية والميارية والوجإلانية وىذه األنشطة تتنوع لتشمؿ الجو. الصفي 

في  –فكثير مف األسس المعرفية والنفسية واالجتماعية التي تتكوف لإلى المعمـ ىي 
 –ومينة التإلريس . األساس التي ينتج منيا أإلاء المعمـ في الفصؿ  –الحقيقة 
مينة متطورة ونامية   بمعنى أف المعمـ ال بإل أف يسعى في تطوير نفسو  –بطبعيا 

 الموجو الفني بما يجإل مف ميارات أإلائية أو معارؼ أكاإليمية   وىذا يحتـ عمى 
. تنظيـ برامج نمو ميني متنوعة يحقؽ بيا حاجات المعمميف التنموية 

 المتطمبات المعرفية
:  ( الموجو الفني ) يجب أف يعرؼ 

. الحإليثة وأنماطو  التوجيو الفنيأساليب  -1
. الميني لممعمميف وتطبيقيا طرؽ تخطيط برامج النمو  -2
. أثناء الخإلمة ومميزات كؿ أسموب ومتطمبات تطبيقو  في أساليب التإلريب -3
. أساليب تحإليإل االحتياجات التإلريبية لممعمميف  -4
. طرؽ قياس أثر برامج النمو الميني عمى أإلاء المعمـ  -5
 
 

 المباإلئ التربوية

: ويثمف   ( الموجو الفني ) يؤمف
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. التإلريس مينة متجإلإلة وإلائمة النمو أف  -1
. أىمية النمو الميني والتعمـ المستمر لممعمـ  -2
. أىمية التإلريب بوصفو سبياًل لمنمو الميني  -3

 المعايير األإلائية
: عمى ( الموجو الفني) يعمؿ 

. استطالع حاجات المعمميف التإلريبية  -1
قامتيا  -2 . تخطيط برامج النمو الميني لممعمميف وا 
. تنويع أساليب النمو الميني ونشاطاتو  -3
. ااسياـ في توفير المصاإلر المعرفية لمنمو الميني  -4
. أإلاء المعمميف  وانتقالو إلىمتابعة أثر التإلريب  -5

المعمـ يييئ الموجو الفني  البيئة التربوية التي تإلفع   :المعيار الرابع 
. الذاتيولمنمو الميني 

الإلواعي والمبررات 
ال يكفي أف تنظـ برامج النمو الميني ويمحتؽ بيا المعمموف لضماف نمو      

بؿ تشير الإلراسات إلى أنو ال بإل أف يتعاوف . المإلرسة وتطوير أإلاء المعمميف 
مع مإلير المإلرسة عمى إيجاإل بيئة تربوية في المإلرسة تإلعـ النمو  الموجو الفني 

وإلوف وجوإل ىذه البيئة يصعب أف تحقؽ برامج النمو . وتشجع التطوير الذاتي 
فالنمو الميني عممية تتآزر فييا عوامؿ عإلة ال بإل مف وجوإلىا . الميني أىإلافيا 

. وتآلفيا ايجاإل بيئة تإلفع لمنمو وتشجع عميو 
التربوية المباإلئ 
 :ويثمف أف    ( الموجو الفني) يؤمف 

. المعمـ ال يعيش في فراغ بؿ وسط ثقافة مإلرسية متعإلإلة الجوانب  -1
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. ىناؾ عوائؽ لمنمو الميني ليست راجعة لممعمـ  -2
. أإلاء المعمميف  فيالبيئة المإلرسية تؤثر  -3
. أ لو البيئة المناسبة لمنمو الميني ىيَّي مف حؽ المعمـ أف تُت  -4
ع عمى التجريب  وتشجِّج   النمو الميني يحتاج إلى بيئة تنتشر فييا الموإلة  -5
 .ؿ األخطاءوتقبُّي    
لإلى المعمميف مف التأىيؿ العممي والخبرة ما يمكنيـ مف تطوير أنفسيـ  -6
. بالتعاوف مع زمالئيـ    

المتطمبات المعرفية 
:   ( الموجو الفني) يجب أف يعرؼ 

. والتعمـ نظريات التعميـ  -1
. قواعإل تعميـ الراشإليف  -2
. نظريات الإلافعية   وأساليب إلفع المعمميف لمنمو الميني  -3
. أساليب النمو الميني الذاتي  -4
. أساليب تإلريب األقراف  -5

 المعايير األإلائية

: عمى ( الموجو الفني ) يعمؿ 
. التإلريب أثناء في تحفيز المعمميف عمى تطبيؽ الميارات التي تعمموىا  -1
. حث المعمميف لإلبإلاع والتجريب في التإلريس والبحث عف كؿ جإليإل  -2
 في منيااافاإلة  ؿ األخطاء الناتجة عف االجتياإل وتقبُّي ف عمى يإلفع المعممي -3

. التطوير 
إشراؾ المعمميف في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بنموىـ الميني أو أإلائيـ الصفي  -4
 .
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.  التوجيو الفنيو الميني وتفٍريإل تنويع أساليب النـ -5
. مف بعضيـ  اافاإلةحث المعمميف عمى العمؿ الجماعي و -6

ويحث المعمميف  يجري الموجو الفني  البحوث العممية :  خامسالمعيار اؿ
. عمى المشاركة فييا 

 
الإلواعي والمبررات 

 

التي تحإلث البحوث العممية نوع مف البحث العممي تركز عمى المشكالت العممية    
إلاخؿ الفصؿ أو المإلرسة   ويراإل مف عمميا البحث عف حموؿ عممية لتمؾ المشكالت 

وىي غالبًا ال تتقيإل بالشروط الصارمة التي يفترض أف توجإل في البحوث العممية . 
خبير تعميمي يقـو برصإل الواقع التعميمي وتتبع  الموجو الفني و. األكاإليمية 

وقإل إللت الإلراسات . المشكالت التعميمية تمييإلًا لطرحيا لمبحث العممي سعيًا لحميا 
عمى أف البحوث العممية تعمؽ مف فيـ المعمميف لممشكالت والتأمؿ في أساليب 

. تإلرسييـ   وتساعإل عمى التطوير 
المتطمبات المعرفية 

: (  الموجو الفني  )يجب أف يعرؼ 
. قواعإل البحث العممي  -1
. أساسيات القياس وااحصاء  -2
 

المباإلئ التربوية 
: ويثمف    (  الموجو الفني) يؤمف 

. أىمية البحث العممي لتطوير العممية التربوية  -1
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. أىمية حؿ المشكالت التربوية بأسموب عممي  -2
. فييا لموصوؿ إلى حموؿ عممية  قإلرة المعمميف عمى بحث المشكالت والتأمؿ -3

المعايير األإلائية 
: عمى   ( الموجو الفني) يعمؿ 

. رصإل مشكالت الميإلاف التربوي  -1
. تشجيع المعمميف عمى رصإل المشكالت التي تواجييـ وإلراستيا  -2
. تحإليإل المشكالت بإلقة ووضع خطوات إجرائية اخضاعيا لمبحث العممي  -3
. الميإلانية إجراء البحوث  -4
. صياغة نتائج البحث وتفسيرىا وتقإليـ التوصيات بشأنيا  -5
 

***** 
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