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 : انًستخهص

الموجو  التى يحققيااألىداف و  ، الفنيتناولت المقالة عدة محاور، التعريف بالموجو          

، واألسس التى يقوم وكفايات الموجو الفني،  الناجح الفنيوصفات وخصائص الموجو  ،الفني

من أىم المدخبلت  الفنيدور الموجو  ديع : عمييا دور الموجو الفنى فى االتجاىات المعاصرة

وير وتجويد العممية التربوية فى منظومة التعميم باعتباره أحد القيادات التربوية القادرة عمى تط

التربوية ودفعيا إلى تحقيق المزيد من األىداف فيو يعايش العمل التربوى فى الميدان ، ويتعامل 

مع قطبى العممية التعميمية من معمم ومتعمم بصورة مباشرة ومن أىم أدواره متابعة العممية 

بيا لؤلفضل، وىو يساىم  التعميمية فى ميدانيا ومعايشة قضاياىا ومشكبلتيا واإلسيام فى السير

ثارة دافعيتيم نحو النمو المينى، وعمى آبدور أساسى فى مساعدة المعممين عمى تحسين  دائيم وا 

ضوء توجيياتو تتوقف ممارسات المعممين داخل الصفوف ومن خبلل مقترحاتو وتعميقاتو يمكن 

باشرة فى تحسين تعميم إعادة النظر فى المناىج الدراسية وتطويرىا ، األمر الذى يسيم بصورة م

التبلميذ واالرتقاء بمستواىم العممى وتحقيق الجودة لممدرسة ونيل الثقة العامة من قبل المجتمع 

بيا من معمم  االىتمام بتنوع مجاالت الميام المنوط بو الفنى ميام وأدوار الموجو المحمى، وتتنوع

أو خارجيا ومنيا داخل المدرسة  اءسو وأنشطة تربوية ،ووسائل تعميمية ،وغيرىا.  ومنيج ومتعمم

بأحدث الطرق التربوية فى  لممعممين وتزويدىم،متابعة العممية التعميمية،وتحقيق الخبرة التربوية 

مدادىم  المشكبلت التى  والمساىمة في حلبأسماء المراجع التى تنمييم مينيا ،التدريس والتقويم،وا 

متابعة تنفيذ التوجييات الوزارية والتربوية المتعمقة و تنشب بين معممي المادة واإلدارة المدرسية،قد 

 .األخرى الجوانب اإلدارية ضافة الىباإلبكافة جوانب العممية التعميمية والتأكيد عمييا،ىذا 
 انًىجه ، أدواس انًىجه  الكلماث المفتاحيت :
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Abstract: 
The article dealt with several panelists, the technical wave definition, the 

objectives of the technical wave, the qualities and characteristics of the 

successful artistic wave and the technical wave's efficiency ,The role of the 

router is one of the most important educational technical inputs in the education 

system as one of the educational leadership able to develop and improve the 

educational process and push it to achieve more goals is experiencing 

educational work in the field, and deals with the two poles of the educational 

process from a teacher and a pupil directly one of the most important roles of the 

follow-up to the educational process in their respective real problems and to 

contribute to the issues to better. it contributes to play a key role in helping 

teachers to improve their performance and excitement of toward professional 

growth, and in the light of the directives within the ranks and stop the practices 

of teachers and through its suggestions and comments can be reviewed in and 

develop curriculum, which directly contributes to improving the education of 

students and quality of scientific research and the quality of the school and gain 

public confidence by the local community, and vary the router functions and 

roles The diversity of areas of technical tasks assigned by the attention of a 

teacher and a pupil and methodology of educational activities, educational, and 

other means. Whether inside or outside the school, including the follow-up to the 

educational process, and the educational experience, teachers and providing 

them with the latest educational methods in teaching, calendar, and provide them 

with the names of the references which professionally ،and contribute to the 

solution of the problems that may arise between the school administration and 

teachers article,and the follow-up to the implementation of the ministerial 

guidance and education on all aspects of the educational process and emphasize 

them, as well as other administrative aspects.                                                
Keywords : directed, the roles of the route 
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مع التغيير الذى طرأ عمى وظيفة الموجو الفنى وخاصة عمى مستوى مدارس المرحمة 
مجرد أداء الوظيفة بصورة روتينية إلى مفيوم  فيومن نظرة ضيقة محصورة  ،مصر فياالبتدائية 

وتقديم  قادر عمى التكيف مع متغيرات العصر، تعميميأكثر اتساعا ييدف إلى تخريج منتج 
ىذه المرحمة الحساسة ومعاونتو حتى  فيالنياية لصالح التمميذ  فيخدمات متنوعة تصب 

وأن يستغل قدراتو ومواىبو بما يعود عميو وعمى المجتمع  يستطيع أن يحيا حياة نفسية متوازنة،
 بالمنفعة.

،وصفات  الفنيواألىداف التى يحققيا الموجو سوف يتناول الباحث التعريف بالموجو الفنى، 
 -:التاليعمى النحو وخصائص الموجو الفنى الناجح ،وكفايات الموجو الفنى 

 انفٍُأوال: تعشَف انًىجه 

اصطبلحا أنو "الفرد الذى لديو القدرة عمى احداث تغيير في العممية  الفنييعرف الموجو        
 (30،2886،. )احمد إبراىيم التعميمية عن طريق ممارستو لمسمطة المخولة لو

دارة عمل مجموعة  الفنيويرى البدرى أن الموجو  ىو شخص يمنح السمطة والمسئولية لتخطيط وا 
من المعممين بشكل مباشر واإلشراف عمييم ومتابعتيم ومبلحظة آدائيم العممى أثناء التدريس في 

شرف الفصل، ويمتمك درجة عالية من الكفاءة المينية في التدريس ويطمق عميو أحيانا الم
 (60،2882)طارق عبدالمجيد، ".التربوي

وىو شخص يمنح السمطة  التربويىو المشرف  الفني"أما الخطيب فيو يرى أن الموجو 
والمسئولية إلدارة عمل ومتابعة وتوجيو مجموعة من المعممين واإلشراف عمييم ومبلحظة آدائيم 

 (32،2886خطيب ،)إبراىيم البشكل مباشر،وىو معترف بو رسميا من قبل الوزارة".
وفى المراجع األجنبية تعددت التعريفات التى تناولت الموجو الفنى، ويشير مكتب 
المعايير التربوية أن الموجو الفنى ىو شخص يتولى تطوير وتحسين أحوال المدارس عن طريق 

 التعرف عمى أولويات العمل
ناء قيامو بعممو أن الموجو ىو من يقوم بمبلحظة المعمم أث pheleos"يرى فميبس    

وأثناء استجابتو السموكية وأثناء تفاعمو مع المعمم أو بمجموعة من المعممين بيدف تقديم المعرفة 
العمل وتطوير  فيمن أجل رفع الكفاءات الوظيفية لممعمم وىو بذلك يساعد المعمم عمى االبداع 

 ( Phelps Leadelle,2002,p33 و واألىداف التى وضعتيا المدرسة")أدائو وتحقيق أىداف
وتشير التعريفات االصطبلحية لمموجو الفنى أنو شخص يقوم بأداء دوره من خبلل    

عممو )التوجيو الفنى( األمر الذى يتطمب ضرورة إلقاء الضوء أيضا عمى مفيوم )التوجيو الفنى( 
 -وذلك عمى النحو التالى:
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 -يفهىو انتىجُه : -

وجو وجمعيا توجييات ويقال وجو  الثبلثيالمغة كممة مشتقة من الفعل  في"التوجيو         
رشاد واتباع"  (260،2880)المعجم الوجيز،  توجييا بمعنى نصح وا 

خططة وىادفة يقوم بيا معممية منظمة و  بأنواصطبلًحا  الفني" ويعرف التوجيو 
مم عمى اكتساب أشخاص ذوى خبرة، وميارة وكفاءة حيث تتضمن طبيعة عمميم مساعدة المع

الخبرات والميارات وفق األساليب والوسائل العممية والمستحدثة، وتمبية احتياجات المعممين، 
وتطوير المنيج الدراسي وكذلك ظروف وقدرات المتعممين واحتياجات البيئة المحيطة بو، ىذا إلى 

)درية  ميمية".جانب العمل عمى توفير الخدمات التعميمة وذلك لتحسين مخرجات العممية التع
 (238،2880السيد،

متخصصة تيدف إلى  إشراقيةمينة تربوية وخدمة  الفنيأن التوجيو  عبدالخالقيرى و "  
االرتقاء بنوعية وجودة مسار التعميم والحركة التربوية من خبلل تييئة أفضل وانسب لتمكين 

عممية التعميمية والتربوية ال واالستراتيجياتالمعممين من القيام بمياميم بشكل فاعل يحقق أىداف 
في ببلدنا ويخمق اإلبداع والتطور التربوي وفرص التعاون البناء والمثمر في مسار العممية 

 (20،2880)عبدالخالق البحرى،  . التعميمية"
لى تطوير عممية التعميم إالتى تسعى ىو تمك العممية  الفنيأن التوجيو  ويرى مضاوى

يد العون والمساعدة لو ليتمكن من  وتقديمالمعمم بتنمية مياراتو  والتعمم بكامل جوانبيا ، ودعم
وتحقيق  الطبلبيالتدريس عمى أحسن وجو ، وبما ينعكس بصورة غير مباشرة عمى التحصيل 

)عمى  .االىداف الخاصة والعامة لممدرسة ، تحقيق اىداف المجتمع فى بناء جيل المستقبل"
 (31،2836محمد،

تحسين  الرئيسيعممية تربوية قيادية إنسانية ىدفيا  بأنو الفني"ويضيف الحبيب التوجيو 
التعميم والتعمم من خبلل مناخ العمل لجمع أطراف العممية التربوية التعميمية مع تقديم  عمميتي

من  وتوفير كافة الخبرات واالمكانات المادية والفنية لنمو وتطوير جميع ىذه األطراف وما يمزميا
)فيد  ".متابعة وذلك وفق تخطيط عممى وتنفيذ موضوعى بيدف رفع مستوى التعمم وتطويره 

 (93،3444الحبيب،
 -انتً َحممهب انًىجه انفًُ: فثبًَُب: األهذا

الفنى فيرى الوجو  التى يحققيا ىدافاأللقد تعددت وجيات نظر التربويين حول            
 ،ل الموجو الفنى عمى تحقيقيا وىى:)ابراىيم عطايعم ىناك أربعة أىداف أن إبراىيم عطا 
38،3440) 



  االتجاهاث التربويت المعاصرة بعضضوء في  االبتدائيتدور الموجه الفني بمدارس المرحلت 

 عبد الحليم محمود توفيق عبدهللاأ/   أ.د/سوزان يوسف أبو الفضل    د/ فتحي أحمد عبد الحليم

 

 

 -055-   8102ديسمبر                                                                       والثالثون  السابعالعدد 

 
 يسبعذة انًعهًٍُ عهً انًُى ورنك يٍ خالل : -1

 التعرف عمى نتائج البحوث التربوية مما يمكن ان يؤدى الى تطوير غاياتيم األدائية. -
ادائيم ليذه عقد دورات تدريبية لممعممين لتدريبيم عمى بعض الميارات التعميمية ورفع مستوى  -

 الميارات.
مساعدة المعممين عمى فيم المناىج الدراسية واشتياق األىداف السموكية منيا، ووضع  -

 االستراتيجيات المناسبة لتحقيق تمك األىداف.
مساعدة المعممين لمواجية المشاكل التى تقابميم خارج الصف سواء كانت مع معممين آخرين  -

 او مدير مدرسة او أولياء أمور.
إحذاث انتطىَش انتشبىٌ ورنك عٍ طشَك تهُئت ارهبٌ انًعهًٍُ نتمبم انتطىَش وانتغُُش عٍ  -2

 طشَك إشعبسهى ببنحبجت انً انتغُُش.

 تحسٍُ انبُئت انًذسسُت ورنك يٍ خالل: -3

تشجيع المعممين عمى استخدام أساليب حديثة فى معالجة مشكبلت التبلميذ السموكية   -
 دنية فيذا يشعر التبلميذ باألمن والطمأنينة لمحياة المدرسية.واالبتعاد عن العقوبات الب

 تشجيع المعممين عمى المشاركة في أنشطة المدرسة المتعددة. -
 فهى انًعهًٍُ نذوسهى فً انحُبة ، فً أَهى أصحبة سسبنت وعهُهى اٌ َكىَىا لذوة نغُشهى. -9

                                                         -:  الفني تتمثل في أن يحققيا الموجو ينبغيالتى ىداف األ)المساد( إلى أن يشيرو  
 (02،2888)محمود المساد،

 تحسين وتطوير الموقف التعميمي بجميع جوانبو وعناصره الفنية. -3
 تنفيذ الخطط التي تضعيا وزارة التربية والتعميم لمتدريب بصورة ميدانية. -2
 تمر من خبلل العبلقات اإلنسانية.مساعدة المعممين عمى النمو المس -6
 متابعة تطبيق نتائج البحوث والتجارب في المواد واألساليب . -9
 (3،13،،3)طبسق انبذسي،  -شبيهت وهً: أخشي  أهذاف وجىد إنً انبذسيأشبس و

دراسة العوامل المختمفة التى تسيل عممية التعميم أو تعوقيا سواء ما يتعمق منيا بالطالب أو  -3
 أو البيئة.المدرسة 

 تحقيق التعاون بين العاممين في المدرسة لتحقيق أىدافيم المشتركة. -2
اكتساب المواىب الخاصة واالستعدادات واليوايات الشخصية لمعاممين والعمل عمى تنميتيا  -6

 بالتوجيو.
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ورسم تقويم التبلميذ والتعرف عمى مستوياتيم فى نواحى نموىم المختمفة وتتبع ىذه المستويات  -9
 الخطط الكفيمة لمعالجة الطمبة المتخمفين.

 (39،1553،)حهُى جشجس -: األهذاف انتً َسعً انًىجه انفًُ إنً تحمُمهب أَضبويٍ 

 وتطويره نحو تحقيق مزيد من الفاعمية والكفاءة االنتاجية. التعميميتحسين أداء النظام  -3
 .واإلداريترقية مستويات األداء الميني والفني  -2
 تقسيم أداء المؤسسات التربوية واقتراح خطط التعديل والتطوير. -6
تحسين الظروف المدرسية حيث تؤثر تمك الظروف عمى المواقف التعميمية ولذلك البد ان  -9

 يفيم المدير بكل الظروف ويعمل عمى تحسينيا لبلستفادة منيا.
 لمجتمع المحمى.تطوير عبلقة المدرسة مع البيئة المحمية بالربط بين المدرسة وا -0
 تحقيق االستخدام االمثل لمموارد البشرية مع البيئة بالربط بين المدرسة والمجتمع المحمى. -3
تحقيق االستخدام االمثل لمموارد البشرية مع تحقيق االستثمار المستيدف لموارد الوطن  -1

 باسموب سميم إليجاد جيل قادر عمى استيعاب التكنولوجيا.
يحفظ عميو وحدتو فالناس ال يتركون يعممون كل وفق  ألنو عمل أيضرورة التوجيو فى  -0

 اسموب خاص وطريقتو بل يجب ان يعمموا فى تعاون لتحقيق اليدف.
 األهذاف انتً َحممهب انًىجه انفًُ فً انًذسست االبتذائُت:

تناول الباحثون والمربون مجموعة من األىداف التى يعمل الموجو الفنى عمى تحقيقيا فى         
 ( 22،2880)عبدالغنى عبود،   -المدرسة االبتدائية فى مصر تتمثل فى اآلتى:

 -مساعدة المعممين عمى النمو المينى : -3
يسيم الموجو الفنى في تنمية المعممين مينيا وذلك من خبلل تنظيم البرامج التدريبية ليم 

جارب واألبحاث التربوية ويعمل عمى امدادىم باألفكار واألساليب الحديثة في التدريس ونقل الت
واإلفادة منيا في رفع مستوى آدائيم كما يعمل عمى تشجيع المعممين عمى االبتكار والتجديد 

 والتجريب واالبداع.
 -تقويم مناىج التدريس: -2
حيث يقوم الموجو باشراك المعممين في تطوير المناىج وذلك من خبلل اسياميم بالقيام   

كما يدربيم عمى كيفية صياغة األىداف السموكية  وجو القصور فييا،بتحميل ىذه الماىج وبيان أ
 وتوضيح أىداف التربية.

مساعدة المعممين عمى ابتكار الوسائل التعميمية التى تحتاجيا الموضوعات التى تشمميا  -6
 المقررات الدراسية واالستفادة من االمكانات الموجودة في البيئة المحيطة بالمدرسة.
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 ن المواد الدراسية لتحقيق االنسجام بين جميع جوانب المنيج الدراسىالربط بي -9
يساىم الموجو الفنى في العمل عمى بناء قاعدة اخبلقية بين المدرسين من خبلل عقد  -0

الدورية بين ىؤالء المعممين واشراكيم في مناقشة احتياجاتيم والمشاكل التى يعانون منيا  المقاءات
الذى يسعى الموجو الفنى الى  الرئيسيإلى اليدف  باإلضافةىذا  ة.وتحسين ظروفيم المدرسي

 تحقيقو وىو تحسين أداء المعمم داخل الفصل.
 ثبنثب: صفبث وخصبئص انًىجه انفًُ انُبجح:

 عبدالعظيم :)سبلمويمكن ايجاز أىم صفات وخصائص الموجو الفنى الناجح فبما يمى   
،22،2880       ) 
      خبشة انىاسعت: -

ويتأتى لو ذلك من ممارسة عممو فى التوجيو الفنى ، ومن اعداده المينى ومن خبرتو          
السابقة فى التدريس،ومن اطبلعو المستمر عمى كل ما يتعمق بالعممية التربوية بوجو عام وبمجال 

 -:عممو بوجو خاص، ومن المتوقع ان يتوافر لدى الموجو الفنى فيما يتعمق بيذا المجال ما يمى
 أن يكون حاصبًل عمى درجة عممية ومؤىبًل تربويا 
 .معرفة وافية فى حقل تخصصو ، وفى المنيج المدرسى وعناصره واىداف المرحمة الدراسية 
 .معرفة فى التخطيط واالعداد لمدروس فى كافة المقررات الدراسية 
 .قدرة عمى اعطاء دروس نموذجيو ، وعرض وسيمة تعميمية جديدة 
 تربية الحديثة وعمم النفس التربوى ، وفمسفة التعميم.المام بؤسس ال 
 .قدرة عمى تحميل ميزات طرائق التدريس المستخدمة أو الحديثة 
 .قدرة عمى توظيف التقنيات التربوية الحديثة واستخداميا بكفاءة وفعالية 
 .االلمام بمبادىء التقويم والقياس التى تخص المعمم والتمميذ 
  المعممين فى عممية التقويم الذاتى.قدرة عمى مساعدة 
  التربويالبحث  مبادئقدرة عمى التحميل والتفسير وتطبيق. 
 .قدرة عمى تنسيق العمل بين المجان المعنية ، باجراء البحوث والدراسات التربوية 
 .قدرة عمى استثارة المعممين وحثيم عمى االطبلع والدراسة فى مجال مينتيم 
 مينية من اجل تنظيم برامج تدريبية مناسبة ليم اثناء الخدمة.معرفة حاجات المعممين ال 
 االهتًبو ببنًُى انًتكبيم نهتهًُز:  -

المراحل الدراسية  فيالموجو الفنى الناجح ىو الذى يظير اىتماما بنمو الطفل، السيما 
المعممين الى  بمفت انتباه الفنياالولى اكثر من اتقان المادة الدراسية ، لذا ال بد ان يقوم الموجو 



  االتجاهاث التربويت المعاصرة بعضضوء في  االبتدائيتدور الموجه الفني بمدارس المرحلت 

 عبد الحليم محمود توفيق عبدهللاأ/   أ.د/سوزان يوسف أبو الفضل    د/ فتحي أحمد عبد الحليم

 

 

 -055-   8102ديسمبر                                                                       والثالثون  السابعالعدد 

لمعممية  الرئيسياىمية النمو المتكامل لمتمميذ واطبلق قدراتو وتنميتيا ، وذلك لتحقيق اليدف 
 التعميمية.

فعمى الموجو ان يشجع المعممين عمى االىتمام بتربية العادات واالتجاىات المرغوبة 
 .الدراسي وتحصيمو المعرفيالى اىتماميم بالنمو  باإلضافةلدى المتعمم ، 

 االبتكبسَت: -
 واالبتكار ومسايرةمن مقومات الموجو الفنى الناجح ،ان يتحمى بالقدرة عمى التجديد       

ايضا ان يكون  مالتعميمية. ويمز روح العصر، ورسم الخطط المستقبمية فيما يتعمق بتطوير العممية 
واسع الحيمة مجددا لنفسو ومعموماتو ، وان يشجع المعممين عمى االبتكار والتجديد سواء فى مجال 

 المعمومات أو طرائق التدريسي او الوسائل التعميمية وغيرىا من عناصر المنيج الدراسى.
 انذًَمشاطُت وانتعبوٌ: -

، واإلداريينعاممو مع االخرين من المعممين فى ت الديمقراطيالموجو الفنى يتبع االسموب        
ويوجو االجتماعات التى يحضرىا وجية ديمقراطية ، تسمح بالمناقشة والحوار وتبادل وجيات 

تقوم  الفنيالنظر فى سبيل التواصل الى قرارات موضوعية سميمة ، السيما وان عممية التوجيو 
ان يكون قادرا عمى تنمية الروح  الفنيلمموجو  ينبغيكما  اآلراءالديمقراطية واحترام  مبادئعمى 

االجتماعية بين المعممين ويتعاون معيم فى سبيل النيوض بالعممية التعميمية ، وان يشرك معو 
 كل من يعينو االمر فى حل مشكمة ما ، او تنفيذ نشاط تعاونى وان يشجع المعممين عمى ذلك.

بعيد عن التحيز ، والعدالة فى  موضوعيحزم ويواجو المواقف الطارئة بحكمة وروية وب      
معاممتو مع المعممين كى يبدوا احتراميم وتقديرىم لو وىذا يسيل قيادتيم وتوجيييم لما فيو خير 

 العممية التعميمية ككل.
  وتناول مدكور مجموعة أخرى من الصفات والسمات التى يتحمى بيا الموجو الفنى منيا

 (220،2880عبدالعميم عبدالفتاح،)
أن يكون واسع االطبلع فى مادتو وما يخدميا، متمكنا يتصل بكل جديد ويعرف اسرارىا،  -

 ويدرك الصعوبات التى تعترض الدارسين.
 ان يتسم بالكفاءة المينية ، بحيث يعرف خصائص وسمات المرحمة التى يتابعيا. -
وانب القوة والضعف فى ضوء معرفتو لج مأدائي المعمم وتحسينأن يضع لنفسو خطة لتوجيو  -

 فيو.
 .خرين، واال ينتقد عمل المعمم امام زمبلئوآأال يناقش مشكبلت معمم ما ، مع معممين  -
 يستعمل عند قصور األسموب العممي أسموب حل المشكبلت. -
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 خبلق ومبدع ومبتعد عن الروتين.أن يكون  -
 تتم أعمالو بطرق منظمة، وتخطيط مشترك وتنفيذ مشترك. -
 يحققيا. التييحكم عميو بالنتائج  -
 يسعى لبناء التوجيو الذاتي لدى المعممين -

 Goodمن الصفات المميزة لمموجو الجيد إلى مجموعة أخرى  الزىيري"وأشار       
Supervision  أن يكون حازما ،واقعيا منفتحا ، مرنا، يخدم من يشرف عمييم كشخصيات منيا

لديو ايضا حساسية الفروق الفردية كالنوع والجنس  تطور ويكونوالمرحمة النمو  فيوكمينيين 
الى انو يكون مريحا فى سمطتو  باإلضافةعمييم، ىذا  باإلشرافبين من يقوم  العرقيواالصل 

عمى النمو الى جانب تمتعو  المعممينويتمتع بالقدرة عمى المبلحظة التى تسعى الى مساعدة 
كما يمتمك ،باسموب خاص التأثيرومقدرتو عمى كيفية  بوعى كان بحدوده وصبلحياتو كموجو ،

التغمب عمى الجمود اثناء العمل ، والمواقف الصعبة ، وانجاز العمل  فيروح الدعابة التى تساعد 
)ابراىيم عباس   ."عممية التوجيو فيعمى اكمل وجو، وىذه الميام تعتبر عبلمات مميزة 

،19،2880) 
عمى  أن يكون لديو القدرةالموجو الجيد  فيب توافرىا يرى)صبلح حسن( من الصفات الواجو 

 فياالستماع واالقتناع مع المامو بجوانب العمل وخططو مدركا لدور التدريب واالجتماعات عادال 
معاممتو، ووقورا ال يمجأ  فيقدراراتو  فيحكمو وتقويمو ، وذو شخصية سوية ذكيا متواضعا جادا 

لبلنفعال  الفجائى حريص عمى كل جديد وعمى عمم بظروف من يتعامل معيم مشجعا لممجد 
ناصحا ومقدرا لكل جيد يميل لمبدأ الشورى يعمل عمى حل مشكبلتيم مستخدما لموسائل الحديثة 

 (4،3444)صبلح نصر،، "انو الموجو، والمنسق، والمساعد
ناك مجموعة من الصفات الشخصية التى ينبغى أن يتصف بيا وأشار)سميم( إلى أن ى

الموجو الفنى حيث أن نجاحو يعتمد عمى مقومات شخصية تعزز العبلقة الودية التى تربطو 
 (30،2880)حسن مختار،     -: بالمعممين ومن أبرز ىذه الصفات

 ، والتواضع. والمباقة، والصبر، أن يتحمى بالمرونة 
  بروح المرح ال عابثا وال متزمتاأن يكون بشوشا يتسم 
 الجدية والعدالة والنزاىة فى العمل 
 الذكاء والكفاءة العممية والمينية 
 .الصحة الجسمية والمظير المناسب لممينة 
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  مجال عممو مثل األمانة واالخبلص  فيالتى تخدمو  الحميدةأن يتمتع بقدر من الصفات
 وسعة الصدر.

 -:انفٍُ: كفبَبث انًىجه سابعب

تتعدد الوظائف واالعمال بتعدد متطمبات الحياة اليومية ، ولكل وظيفة او عمل اسسو       
بالمرحمة  الفنيوقواعده التى يقوم عمييا كما ان لو كفاياتو الخاصة بو كذلك الحال بالنسبة لمموجو 

مؤىبل فان من يقوم بيذا العمل سواء كان موجيا فنيا او مدير مدرسة يجب ان يكون  االبتدائية
اداء  فيلمقيام بو وذلك من خبلل ممارستو واتقانو لمجموعة من الكفايات االساسية التى تساعده 

الكفايات تسيل عميو ممارسة لمثل ىذه  الفني دوره بصورة مؤثرة وفعالة ، كما ان امتبلك الموجو
 المواقف التعميمية المختمفة. فيادواره التوجييية 

  اآلتي في فنيالكفايات الموجو  أىمتتمثل 
  -: وتشًم كفبَبث يهُُت

 مجال التخصص . فيالمعرفة الكافية المتعمقة بالمادة العممية  -3
 اإللمام بشكل عام بالمواد األخرى بما يحقق التكامل واالنسجام بين مادتو والمواد االخرى . -2
 التمتع بقدر عال من الثقة العامة . -6
جراء البحوث . القدرة -9  عمى كتابة التقارير وا 

 - :وتشًمكفبَبث شخصُت 

 السموك واحترام قيم المجتمع . فيحسن السير والخمق واالستقامة  -3
 االتزان النفسي والقدرة عمى ضبط النفس والتمسك بالسموك التربوي القويم . -2
 لمجتمع المدرسي.الثقة بالنفس وباآلخرين لتكون الثقة أساس التعامل مع المعممين وا -6
 التواضع المباقة والتفاؤل والقدرة عمى التعاون وتوفير الجو التعاوني بين المعممين . -9
الذكاء المرتفع وسرعة البديية والقدرة عمى اإلقناع والتصرف بحكمة في تسيير األمور  -0

 وتصحيح المفاىيم الخاصة .
 رة عمى االلتزام بأخبلقياتيا .ترسيخ االنتماء إلى مينة التربية والتعميم والقد -3
 الشجاعة و الحماس والقدرة عمى النشاط و الحيوية . -1
 القدرة عمى تحقيق العدالة بين المعممين واتخاذ مواقف تتصف بالنزاىة وعدم التحيز. -0
 القدرة عمى القيادة الحكيمة والديمقراطية واتخاذ القرار السميم في الوقت المناسب . -4

 استثمار الوقت استثمارا إيجابيا موجيا لتحقيق األىداف التربوية.القدرة عمى  -38
 القدرة عمى التوجيو بمغة دقيقة واضحة . -33
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ىذا المجال ضرورة االىتمام بتطوير كفايات  فيوأكدت بعض الدراسات التى أجريت      
مستوى ، ورفع المينيالموجو الفننى باستمرار، ليتمكن من مساعدة المعمم في تحقيق نموه 

مجال التربية والتعميم ليتواكب مع  في، وتجديد معارفو وخبراتو ، واطبلعو عمى الجديد كفاياتو
األىداف التى يسعى التوجيو إلى تحقيقيا  يعيمتغيرات العصر ومتطمبات التربية الحديثة و أن 

 تعينو عمى إدراك ميمتو وتساعده عمى القيام بيا عمى خير وجو. والتي
 -وىى: الفنيالموجو  في المطموبة ود المساد( انواع اخرى من الكفايات)محم ويرى  

 (62،2883)محمود المساد،
الكفايات الفنية: وىى القدرة عمى استخدام األساليب والطرق ألداء معين بكفاية عالية مثل :  -3

ن المعمم الدائر بي المفظيكتابة خطة الدرس، وصياغة األىداف ، وتقويم العمل، وتحميل التفاعل 
 والطالب، وبين الموجو والمعمم .. الخ

عمى العمل مع ومن خبلل  الفني: وىى تبتدئ من خبلل قدرة الموجو  الكفايات اإلنسانية -2
  الناس

وحسن االصغاء والتفيم، وبناء  ) أطراف العممية التربوية(.وتتطمب فيم الذات اإلنسانية وتقبميا
يجاد اتصال فعال  .األجواء الودية، وا 

الكفايات التصويرية: وىى القدرة عمى تصوير المدرسة ورؤيتيا ، ومديرية التربية والتعميم ،  -6
ووزارة التربية والتعميم، والبرنامج التعميمى،ككل متكامل وىذه تتضمن تصور التداخل بين اجزاء 

، أنسانيم كنظام تدريس، والمؤسسة االنسانية كنظا التعميمي، والبرنامج مؤسسيالمدرسة كنظام 
 وىذه كميا متفاعمة.

ن يمتمك أ الفنييحتم عمى الموجو  الفنيالتوجيو  في التكاممييرى)السويمم( ان االتجاه و       
 والتية التى تمكن من ممارسة العممية التوجييية بكفاءة وفعالية يعددا من الكفايات القيادية واالدائ

 (63،3931، عبدالعزيز السويمم)  -: تتمثل فيما يمى
 لمعاممين المينيتطوير خطة العمل وخطة النمو  فيالتخطيط:  يكون الموجو عامبل قياديا  -3
جو من االمن والثقة  فيمع المعممين  لالذى يتعامالقيادة: يمعب الموجو دور القائد المطور  -2

 واالحترام.
معايير موضوعية ، ويتابع تقويم الخطط والبرامج وفق  فيالتقويم: يسيم الموجو بشكل فعال  -6

 نتائج التقويم.
 تية:نواع اآللى األإتصنف  الفنيأما )عبدالكريم القاسم( فيرى ان الكفايات لمموجو 

 (19،3442)عبدالكريم قاسم،
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قياسيا مباشرة باستخدام اختبارات المقال واالختبارات الموضوعية،  نالمعرفية: ويمكالكفايات  -3
مباشرة بالمبلحظة التى يستدل ليا عمى سموك الفرد من خبلل قدرتو وتقاس احيانا بطريقة غير 

 عمى القيام بالعمل.
حيث ترتبط ىذه الكفايات  الفنيالكفايات األدائية: وىى تتطمب طرقا مبلئمة لتقويم الموجو  -2

 أكثر األساليب مبلئمة لقياسيا. ىيبسموك الفرد وأدواتو ، الذى تعتبر المبلحظة المنظمة 
الكفايات اإلنتاجية:ىى مستوى الكفاءات الفنية والميارات التى ليا عبلقة بعممية االنتاج  -6

واالنجاز فى العمل وجودتو ، وىذا النوع من الكفايات يتم تقويميا باالختبارات او بمبلحظة 
 السموك.

تجمع  الكفايات الفعالة: تتصل باالستعدادات والميول واالتجاىات والمثل العميا ، وتكاد -9
 الدراسات والبحوث عمى صعوبة تحديدىا تحديدا دقيقا وبالتالي صعوبة تقويميا.

لمتعرف عمى الجوانب  الفنيالكفايات االستكشافية: وتشمل األنشطة التى يقوم بيا الموجو  -0
المتصمة بالعممية التربوية ، مما يؤدى الى تحديد احتياجاتيا، وتوجيو العممية التوجييية وبرامجا 

 الى معالجة اوجو القصور فييا.
اسماعيل في  المدرسة االبتدائية يصنفيا محمد لمعمميوحول أىم الكفايات المطموبة 

 (38،2882)محمد اسماعيل، :الكفايات اآلتية
حيث ينظر اليو  الفنيان الكفايات العممية من أساسيات عمل الموجو  الكفايات العممية: -3

مجال تخصصو، وان يكون لديو المعرفة الوافية بالمراجع ذات الصمة  فيباعتباره مختصا وخبيرا 
البحث  بمبادئبمادة التخصص والمعرفة المتعمقة بالطرق المختمفة لمتدريس، المعرفة 

 اصول كتابة التقارير والبحوث والدراسات ...الخالتربوى،و 
ن يستغنى عن التخطيط اعتمادا عمى السير عمى أالكفايات التخطيطية: ال يستطيع الموجو  -2

ان يترك االمور لمظروف تسيرىا كيفما اتفق. فكمما  لمروتين آواتباعا  وأما يجرى عميو العرف، 
 ف، واحكام خط التوجيو.كان التخطيط سميما ومحكما امكن تحقيق اليد

 الفنيالكفايات اليامة التى يجب ان تتوافر لمموجو  نوالتنسيقية: فمالكفايات التنظيمية  -6
تتضمن القدرة عمى تنظيم االعمال  فييالمقدرة عمى تنظيم وتنسيق البرامج الذى يسير عميو ، 

عمى تنظيم االعمال التى يقوم بيا بشكل يتحقق فييا عدم التعارض بين مل واخر، والقدرة 
وتنسيقيا مع الموجيين االخرين فى التخصص ذاتو، القدرة عمى توزيع الميام ، واالعمال عمى 

 المعممين مع مراعاة العدالة الموضوعية.
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عمى اداء ميارات التعميم  الفنيالكفايات التعميمية: فالكفايات التعميمية تتعمق بقدرة الموجو  -9
مجال التوجيو  فيان يكون متميزا ناجحا قبل ان يصعد لمعمل  فيباعتباره معمما سابقا يفترض 

 .الفني
الكفايات التدريبية :وتكتسب ىذه الكفاية اىمية خاصة حيث اصبح موضوع اعداد المعممين  -0

واجو التعميم واالرتقاء بو. حيث بمنزلة استراتيجية يمكن عن طريقيا الحد من المعوقات التى ت
بان  3410جينيف  فيالذى نظمتو اليونسكو  الدولييؤكد ذلك عمى ما جاء بو المؤتمر التربوى 

 ألىتنمية التربية وشرطا اساسيا  فيالحقل التربوى يعد احد العوامل االساسية  فياعداد العاممين 
 ىذا المجال. فيتجديد 

 لمتأكدىو الجيود المنظمة التى تبذل  الفنييم كما ينظر اليو الموجو الكفايات التقويمية: فالتقو  -3
تحقيق االىداف التى حددىا برنامج التوجيو ،فاذا حقق البرنامج الغايات  فيالنجاح  من مدى
ان عمميم قد اتى ثماره  اليدركو تحقيقيا فالواجب ان يعرف ذلك كل المشتركين يو،  فيالمرغوب 

 لذى ينعكس عمى حفزىم عمى العمل.وحقق غاياتو ، االمر ا
مستقبمية،  بأحداثىذه الكفايات القدرة عمى التنبؤ  لوالتجديدية: وتشمالكفايات االبتكارية  -1

حمول جديدة لممشكبلت، القدرة عمى تصميم برامج المدرسة الصفية  وا والقدرة عمى توليد افكار
 ...الخ.

: وتتضمن ىذه الكفايات القدرة عمى المينيالتواصل الكفايات المتعمقة بالعبلقات االنسانية و  -0
بمختمف عناصره والمجتمع المحمى  المدرسياقامة عبلقات انسانية طيبة مع المعممين والمجتمع 

 التربية عمى التواصل مع كل عناصر فيبمؤسساتو ،والقدرة عمى مساعدة المعممين والعاممين 
 العممية التربوية.

 اتن الكفايالباحث أ يرى الفنيالموجو  أىم كفايات وفى ضوء ما سبق عرضو حول
الكفايات  ممارسةىمية خاصة فقدرتو عمى ليا أبالمرحمة االبتدائية  الفنيالتوجييية لمموجو 

مسئول عن  الفنيالتوجيو السيما وان الموجو عممية بصورة فعالة يؤدى الى فاعمية  التوجييية
ومسئول عن تنمية المعمم مينيا وتربويا ولن يتحقق ذلك إال بامتبلكو  التعميميةعممية التحسين 
لمكفايات عمى مختمف أنواعيا عممية وتخطيطية وتنظيمية وابتكارية باإلضافة إلى وتطبيقو 

 الكفايات اإلنسانية.
 -االتجبهبث انًعبصشة: فٍ انفٍَُمىو عهُهب دوس انًىجه  انتٍخبيسب : األسس 

االتجاىات بعض ضوء  في الفنيتشير االدبيات التربوية أن اتجاه تحديث دور الموجو           
 -: (26،2886)احمد البستان،  ىيالتربوية المعاصرة يرتكز عمى أربعة أبعاد رئيسية 
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 كعممية وذلك بتحديث نظامو وأىدافو ووظائفو. الفنيبنية التوجيو  فياتجاه التحديث  -3
 كفاياتو وميامو( من حيث أساليب اختياره،واعداده،وتنمية الفنيالموجو ) فياتجاه التحديث  -2

 ومسئولياتو.
تحسين أداء المعمم وتوجييو وفقا لمعايير تربوية تراعى حاجات المعممين  فياتجاه التحديث  -6

 وقدراتيم.
تجاه وىذا اال-ضوء االتجاىات المعاصرة في الفنيأدوار وأساليب الموجو  فياتجاه التحديث  -9

 األخير ىو الذى اشتمل عميو موضوع الدراسة الحالية.
فى ضوء االتجاىات  الفنيويمكن تحديد أىم األسس التى تستند عمييا ادوار الموجو  

 -:المعاصرة فى النقاط التالية 
 تعزيز روج الثقة والتعاون والتقدير المتبادل بين الموجو والمعمم -3
 واحترام آراء ومقترحات المعممديمقراطية العممية التوجييية  -2
 شمولية العممية التوجييية بكافة جوانب السموك -6
 ومخطط ليا ومدروسةمسايرة العممية التوجييية وفق خطوات منظمة  -9
 االىتمام بنمو المعمم وتحسين أدائو وقدراتو ومراعاة احتياجاتو ومعالجة قضاياه ومشاكمو -0
 مبلحظة وتحميل وتشخيص العوائق -3
 عممية تحسين ادائو فيعممية التحميل الذاتى،ويجعمو منخرطا  فيمصاحبة المعمم  -1
 العبلجيالتخطيط والمبلحظة والتحميل واالقتراح والتقويم  فياشراك المعمم  -0
 ويشجع عمى تقوية اواصر التعاون بين المعممين وبعضيم البعض تشاركي جماعيلو طابع  -4

 الصف عمى أرض الواقع فيومبلحظة أداء المعمم  الصفيف التركيز عمى تقويم الموق -38
 العممية التوجيية فيتقدير شخصية المعمم ،واعتباره شريكا أساسيا  -33
 المرونة ومراعاة ظروف المعمم المدرسية والبيئة المحمية -32
 جيييةخدمة العممية التعميمية والتو  فياستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتوظيفيا  -36
 خدمة العممية التعميمية فيتشجيع المعمم المبدع وتوظيف قدراتو االبداعية  -39
 اليدف من العممية التوجييية لمموقف وتحقيق التوجيييمبلئمة األسموب  -30
لمتوجيو القائم عمى التفتيش واستخدام السمطة من قبل  التقميديالبعد عن سمبيات الشكل  -33

 أخطاء المعمم واعتباره مجرد منفذ لمتعميمات الموجو وتصيد
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ضوء  فيمدارس المرحمة االبتدائية  في الفنيومن ىذا المنطمق فإن دور الموجو  
، وفى  الفنياالتجاىات المعاصرة تتنوع وتعدد أساليبو بتعدد المراحل التى يتدخل فييا الموجو 

 ىذه المرحمة: فيضوء أوضاع المعممين 
العيوب التى يقع  المعمم وعبلج( ويتدخل من أجل تصحيح مسار العبلجيور فيو يستخدم )الد -

 فييا المعممين نتيجة استخدامو أساليب تدريسية أو تربوية غير مبلئمة.
(ويتدخل كى يمنع مشكبلت أخرى من الحدوث مستقببل نظرا لخبراتو الوقائيويستخدم )الدور  -

 ىذا المجال. فيالسابقة 
جمع  في( حين يتطمب قيام المعمم باستخدام الموضوعية، والدقة عمميالويستخدم )الدور -

 البيانات وتحميميا وتقويميا.
( لجعل المعمم أكثر ابداعا وتميزا، ويتدخل إلبراز مواىب المعممين اإلبداعيويستخدم )الدور  -

 وقدراتيم االبداعية.
والتعبير  الرأييشجعيم عمى حرية لممعمم و  الذاتي( كى يحقق النمو الديمقراطيويستخدم )الدور  -

 التعميم عامة. فيوتقديم المبادرات حول تطوير المناىج وكيفية عبلج مشاكل 
( حين تتوافر ليو وسائل التكنولوجيا الحديثة وأجيزة الحاسوب التكنولوجيويستخدم) الدور  -

 فيالعممية التعميمية وفى التدريس  فيوالنت فيشجع المعمم عمى استخدام وتوظيف الوسائل 
 بكفاءة. التوجيييأداء عممو  فياستغبلليا لعمل قاعدة بيانات تساعده  فيالفصل ويقوم بدوره 

( بتفويض بعض سمطاتو وصبلحياتو حين يجد المعمم يمتمك القدرة التفويضيويستخدم )الدور  -
 بدال منو. ةوالتوجييي اإلشراقيةعمى القيام بالعممية 

ويستخدم )الدور التنوعى( حين تتوافر لو الظروف المدرسية المساعدة عمى تشجيع المعممين  -
 .( الصفيالتنمية المكثفة لممعمم خبلل الموقف  وأو توجيعمى القيام بالزيارات الصفية، 

 توجيو المرحمة االبتدائية فى ضوء في الفنيوىكذا تتنوع األدوار المعاصرة التى يستخدميا الموجو 
 طبيعة الموقف ونوع المعمم واحتياجاتو وقدراتو.

 انخالصت:

في ضوء ما سبق عرضو يتبين أنو بالرغم من تعدد وتنوع التعريفات التى تناولت 
إال أن ىذه التعريفات اتفقت جميعيا عمى أن وظيفة الموجو تتبلزم مع وظيفة  الفنيالموجو 

لذى يقوم بتقديم النصح واالرشاد لممعممين ىو ذلك الشخص ا الفنيالمشرف التربوى وأن الموجو 
ويسعى إلى تحسين آدائيم بيدف رفع مستوى أداء التبلميذ، واتفقت معظم التعريفات مع أن ىذه 
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من المعممين ليؤدوا  المرؤوسينالوظيفة قيادية حيث يقوم الموجو في المدرسة بمباشرة ومتابعة 
 عمميم بصورة ناجحة، وأنو أيضا يساعد المعممين عمى االبداع والتطوير.

ويرى الباحث أيضا أن التوجيو بوصفو عممية ووظيفة إدارية لو العديد من التعريفات وأن        
و ىذه التعريفات اختمفت بين المربين حسب نظرة كل منيم فمنيم يقتصر تعريفو عمى أن التوجي

من يرى أن  المعممين ومنيميعنى مباشرة العممية التعميمية داخل حجرة الدراسة وتقييم أعمال 
التوجيو عممية اشرافية تربوية ارشادية حيث يقوم الموجو بتوجيو وارشاد المعمم ومساعدتو عمى 
ة أداء عممو وتقديمو بمستوى أفضل ليتمكن من التدريس عمى أحسن وجو ومنيم من يعتبره وسيم

رقابية ويصف الموجو عمى أنو قائد يفرض عمى المعممين طرائق معينة في التدريس ويقوم 
بالتقويم المستمر لعمل المعمم ،ويتضح من التعاريف السابقة أن التوجيو ىو العممية التى يتم فييا 

شمل ي التربوية وىوتقويم وتطوير العممية التعميمية ومتابع كل ما يتعمق بيا لتحقيق األىداف 
اإلشراف عمى جميع العمميات التى تجرى في المدرسة سواء كانت إدارية أم تدريسية أم تتعمق 

 نوع من أنواع النشاط التربوى داخل المدرسة وخارجيا. بأي
أنو شخص  الفنيالذى يتبناه الباحث في دراستو الحالية لمموجو  اإلجرائيوحول التعريف      

عمى مدارس المرحمة  لئلشرافبل وزارة التربية والتعميم في مصر مؤىل تأىيبل تربويا ومعين من ق
االبتدائية ولو دورا رئيسيا في العممية التعميمية حيث يعمل عمى توجيو المعمم ومساعدتو وتطوير 
أدائو لتحقيق األىداف التعميمية المنشودة لممدرسة االبتدائية وتحسين عممية التدريس، وتوجيو 

ضوء االلتزام بالتعميمات والقرارات الوزارية وفى ضوء االتجاىات التربوية  العممية التربوية في
 .الفنيالمعاصرة لمتوجيو 

سواء أكان ذلك بصفة عامة أو  الفنيمن خبلل عرض األىداف التى يحققيا الموجو 
أىداف يحققيا في المدرسة االبتدائية ترى الدراسة الحالية أن معظم الكتابات اتفقت عمى أن 

إل ى  باإلضافةيتمثل في تطوير العممية التعميمية من خبلل تحسين أداء المعمم  الرئيسيف اليد
ذلك فإن ىناك أىداف أخرى فرعية تتعمق بجميع عناصر العممية التعميمية داخل المدرسة وتمتد 
ايضا لخارجيا وتشمل جميع العوامل المؤثرة والمتأثرة بالمدرسة ، فاألىداف المتنوعة ورغم 

ف صياغتيا إال أنيا تتعمق بالمناىج واألنشطة المدرسية واالمكانات المادية والبشرية وتيدف اختبل
أيضا إلى تحسين البيئة المحيطة بالمدرسة ولتطوير العبلقات اإلنسانية معيا وجميعيا أىداف 
عمى درجة كبيرة من األىمية وال يمكن التقميل من أىميتيا مما يضفى مسئوليات جديدة عمى 

 .الفنيموجو ال
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المرحمة االبتدائية يمكن القول أن معمم ىذه المرحمة  في الفنيأما عن صفات وخصائص الموجو 
ال يختمف عن غيره من الموجيين من حيث تمتعو بالصفات والسمات السابقة ،أضف إلييا أىمية 

ىذه  يفالتأىيل التربوى لمموجو وخاصة ما يتعمق بضرورة المامو بطبيعة وخصائص التبلميذ 
ىذا الجانب باإلضافة إلى  فيالمرحمة وكيفية التعامل معيا وتقديم النصح واالرشاد لممعممين 

الخصائص الشخصية التى تتعمق بتوافر سمات البشاشة وسعة الصدر والتفاؤل والصبر وىى 
 التعامل مع تبلميذ ومعممين ىذه المرحمة. فيصفات ضرورية لمموجو 

 الفنيالتوجييية لمموجو  اتن الكفايالباحث أ يرى الفنيالموجو  حول أىم كفاياتو  
بصورة فعالة يؤدى  الكفايات التوجييية ممارسةىمية خاصة فقدرتو عمى ليا أبالمرحمة االبتدائية 

ومسئول  التعميميةعممية المسئول عن تحسين  الفنيالتوجيو السيما وان الموجو عممية الى فاعمية 
لمكفايات عمى مختمف ويا ولن يتحقق ذلك إال بامتبلكو وتطبيقو عن تنمية المعمم مينيا وترب

 أنواعيا عممية وتخطيطية وتنظيمية وابتكارية باإلضافة إلى الكفايات اإلنسانية.
ايجابياتو  الفنيدور الموجو  فيويرى الباحث أن لكل اتجاه من االتجاىات المعاصرة        

جميع ممارساتو  في الفنيستخدمو الموجو ىناك اتجاه محدد يفضل أن ي وسمبياتو وليس
الفعال ىو الذى يحرص عمى أن يتعرف عمى ىذه االتجاىات المتنوعة،  الفنيالتوجييية، والموجو 

 توجيييتعدد الخيارات أمامو بحيث ال يتقيد بنمط  فيويمم بطرائقيا وخصائصيا مما يساعد 
فقا لطبيعة الموقف التربوى،واالمكانات المناسب و  التوجيييمعين، ونما يختار ثم يستخدم النمط 

ضوء نوعية المعممين، واعدادىم، وخبراتيم وقدراتيم واحتياجاتيم المينية بحيث  المتاحة وفى
من العممية التوجييية وىو تحسين أداء المعمم ،  األساسيالنياية تحقيق اليدف  فييستطيع 

يمكنو من تحسين العممية التعميمية ، وتحقيق أفضل  نواتج  كيواالرتقاء بمستوى قدراتو وتطويرىا 
 .التعمم
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 نًشاجعا

 التعميميل من وجية نظر العاممين في الحق المدرسياالشراف  (.2886)احمد ابراىيم احمد
 العربى. رالقاىرة، دار الفك التبلميذ( والمعممين، لمديرين،)الموجيين، ا

-البحث-النظرية التربويواإلشراف  ةاإلدار  (.2886)وآخروناحمد البستان 
 الممارسة،الكويت،مكتبة الفبلح لمنشروالتوزيع،

،عمان،دار الفكر 2ومفاىيم في اإلشراف التربوى ،ط تتطبيقا (.2882)البدرىطارق عبدالمجيد 
 .لمطباعة والنشر والتوزيع

التربوى  فاإلشرا (.2886)وآخرونإبراىيم ياسين الخطيب 
 .لمنشر والتوزيع لدار قندي،فمسفتو،وأساليبو،تطبيقاتو،األردن،عمان ،

 .صنعاء، اليمناإلشراف والتوجيو التربوي ، صحيفة الثورة،  (.2880)عبد الخالق البحري 
االبداع في اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوى، الطبعة  (.2836)عمى محمد مضاوى

 .األولى،عنيزة،مكتبة الممك فيد
 .األميرية، القاىرةالمطابع  (.2880)المعجم الوجيز

ة يالتوجيو واالشراف التربوى بدول الخميج العربية ، الرياض ، مكتب الترب (.3444) فيد الحبيب
 .لدول الخميج العربي

دار النيضة المصرية،  التربوي مكتبةاإلشراف العممي والتوجيو  (.3440)إبراىيم محمد عطا 
 .القاىرة 

مدارس التربية الخاصة في مصر)الواقع  فياإلشراف التربوي  (.2880)درية السيد البنا
 .التربية المنصورة كمية(،جامعة 2(،ج)00ع)والمأمول(، مجمة كمية التربية بالمنصورة، 

لتنمية  الوطنيالمركز  عمان، اإلشراف التربوي، فيتحديات  (.2888)احمد المساد محمود
 .الموارد البشرية

  .اإلشراف التربوي فيومفاىيم  ت"تطبيقا (.2832)البدرىطارق عبد الحميد 
و، القاىرة ، دار إصبلح التعميم دعوة إلى تحرير التعميم المصري من عثرات (.3443)حميم جرجس

 .ة المصرياالنجمو 
التعميم في المرحمة األولى في جميورية مصر  رتطوي (.2880)وآخرونعبود  ىعبد الغن
 .،دار النيضة المصريةالتعميم واتجاىات تطويره،القاىرة-العربية

 .جاىات حديثة( في االشراف التربوى)ات(. 2880)سبلمو عبدالعظيم حسين
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"تطوير نظام اختيار وتدريب المشرفين التربويين في االردن (.3442)عبدالكريم محمود احمد قاسم
 .المعاصر"، رسالة دكتوراه ،كمية التربية، جامعة عين شمس اإلداريفي ضوء الفكر 

 ،الناجح ودوره فى النيوض بالعممية التعميمية الفنيالتوجيو  عبدالعميم عبدالفتاح مدكور
ضوء االتجاىات  فيلدى مدير المدرسة  لتربوياأبعاد االشراف  (.2880)الزىيريابراىيم عباس 

 .التربية بدمياط المنصورة كمية(،جامعة 64ع) مجمة كمية التربية بدمياط،العالمية الحديثة ، 
" ،الندوة التربوية والتربوي الفني"تطور االدارة التعميمية والتوجيو  (.3444)صبلح نصر حسن

 .ن العرب ، الجزء السابع والعشرونالمعمميالقومية لنقابة المين التعميمية التحاد 
في التعميم من منظور الجودة  الفني فاإلشرا (.2880)سميمحسن مختار حسين 

 . 2الشاممة،بيروت،مكتبة بيروت،ط
لتنمية  الوطنياالشراف التربوى، عمان، المركز  فيتحديات  (.2883)محمود احمد المساد

 .الموارد البشرية
"معايير اختيار المشرفين التربويين ومدى  ه(.3931)بن عبدالعزيز السويممعبدالعزيز بن ابراىيم 

 ،المدارس  ومديريالتربوى من وجية نظر المشرفين التربويين ،  لئلشرافالعممية  لؤلسسموافقتيا 
 .،كمية التربية، جامعة الممك سعود منشورة، السعودية رماجستير غيرسالة 

تطوير نظام اختيار وتدريب المشرفين التربويين فى  (.3442)عبد الكريم محمود احمد قاسم
، كمية التربة ، جامعة عين غير منشورة المعاصر"، رسالة دكتوراه اإلدارياالردن فى ضوء الفكر 

 .شمس
يقترح لمموجيين الفنيين وأثره عمى تطوير العممية  تدريبيبرنامج (. 2882)محمد عمى اسماعيل 

البنات  البتدائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس ،كميةالتعميمية في المدرسة ا
 .لآلداب والعموم والتربية
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