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مهارات التوجٌه الفنً
مفهوم المهارة :
نوع من السلوك الذ ي ٌقوم به الفرد بشكل ٌتسم بالسرعة والدقة واإلتقان وفى اقل ما ٌمكن
من الوقت والجهد مع تحقٌق األمان وتالفى األضرار .
والمهارات قد تكون عقلٌة  ,أو اجتماعٌة  ,أو حركٌة .
مفهوم المهارة فً التوجٌه الفنً :
 -1هو خدمة تقوم على اساس معاونة المعلم لٌؤدى عمله بطرٌقة افضل .
ٌ -2شمل الجهود التً تبذل لتوجٌه المعلمٌن ولمراجعة األهداف التربوٌة وأسالٌب التعلٌم
واختبارها وتقوٌمها .
 -3هو عملٌة مساعدة المعلمٌن لالرتقاء بأدائهم وتطوٌر المنهج لٌتسنى تحقٌق النمو
المتكامل للمتعلمٌن وتكٌفهم مع متغٌرات العصر الذي ٌعٌشون فٌه .
من هو الموجه الفنً ؟
الموجه الفنً خبٌر فً وظٌفته الرئٌسٌة مساعدة المعلمٌن على النمو المهنً

 ,وحل

المشكالت التعلٌمٌة التً تواجههم  ,باإلضافة إلً تقدٌم الخدمات الفنٌة لتحسٌن أسالٌب
التدرٌس  ,وتوجٌه العملٌة التربوٌة الوجهة الصحٌحة .
مواصفات الموجه الفنً :
الصدق  ,الواقعٌة  ,الثقة بالنفس  ,تحمل المسؤولٌة  ,الم رونة  ,اإللمام
ـ
التواضع ,
ـ
بالمنهج ٌ,طرح االقتراحات ٌ ,ضٌف لألفكار كل ما هو جدٌد  ,مبتكر و ٌسعى لإلبداع .

مهارات التوجٌه الفنً :
أوال  :التخطٌط :
التخطٌط السلٌم ٌضمن نجاحا للخطط التربوٌة ويحقق النتائج المرجوة بأقل وقت وجهد فلذلك
على الموجه الفنً أن ال ٌترك شئ للصدفة وانما ٌقوم بالبحث واالستفسار

والتحلٌل قبل

البدء بأي عمل .
المراحل التً ٌتم بها التخطٌط :
- 1التأمل  :هً فترة تعرف على المجتمع الجدٌد بكل أبعاده .
- 2تحدٌد الهدف  :من المرحلة السابقة تكون قد كونت فكرة

,وبناءا علٌها تتحدد

األهداف بحٌث تكون واضحة ومعلنة و مدونة  ,مناسبة للقدرات واإلمكانات المتاحة
 ,إشراك المعلمٌن فً تحدٌد ها  ,معقولة  ,مقبولة  ,تتحدد بشكل ٌومً  ,أسبوعً ,
شهري  ,سنوي .
- 3التنفٌذ  :على الموجه الفنً مراعاة اآلتً :
 -1رتب أولوٌاتك حسب األهمٌة أو الوقت .
-2اختار الشخص المناسب للعمل المناسب .
 -3إزالة العقبات .
 -4اطرح البدائل .
 -5احرص على التشجٌع باستمرار .
 -6اإلطراء والمدح .
 -7تجنب النقد المباشر وعلى المأل  .اظهر التعاطف مع المدرسٌن .
 -8ال تتردد فً طلب النصح ان احتجت ولو من المدرس .
 -9كن قدوة فً تعاملك .
 -10اعترف فً خطأك عندما تخطأ .

 -11ركز على الجوانب اإلٌجابٌة فً شخصٌة كل مدرس .
 -12تعامل م عهم على أساس الموقف وال تجعل األمور شخصٌة .
 -13اعترف بفضلهم وجهودهم وال تنسب أعمالهم لك .
 -14حثهم على مزٌد من العمل واإلنجاز .
 -15ال تٌأس وال تحبط .
 -16حاول أال تكون طرفا فً مشكلة بل عبر عن رأٌك باحترام .
 -17اعمل بروح الفرٌق وال تبعثر الجهود .
 -18ال تجامل على حساب العمل .
 -19حجم األخطاء وضخم اإلنجاز .
 -20ال تلجأ إلً التجرٌح والتعنٌف تحت أي ظرف .
 -21ال تلجأ إلً اإلجراء التأدٌبً إال بعد استنفاذ كل الطرق والوسائل الممكنة وفى أضٌق
الحدود .
- 4التقٌٌم :
 -1حدد معاٌٌر للتقٌٌم وفق أسس علمٌة ولٌست مزاجٌة .
 -2تابع أداء المدرسٌن .
 -3قارن اإلنجازات الفعلٌة مع الخطة .
ٌ -4جب أن تكون المعاٌٌر ثابتة .
 -5سجل مالحظاتك اإلٌجابٌة والسلبٌة أوال بأول .
 -6تجاهل األخطاء الصغٌرة .
 -7تمتع بالنزاهة والصدق .
 -8تجرد من أي مٌل شخصً أو عداوة شخصٌة ولٌكن تقٌٌمك
دائما كلكم راع وكلكم مسئول عن رعٌته .

موضوعً واذكر

ثانٌا  :التنظٌم :
للتنظٌم أهمٌة في حٌاة الموجه المهنٌة حٌث ٌساعد ه بإعداد قائمة بكل ما ٌرٌد انجازه
وفقا لألولوٌات وال ٌبدأ فً عمل جدٌد إال بعد االنتهاء من العمل السابق  ,والتنظٌم ٌجنب
الموجه الفني الوقوع فً المواقف التً تدفعه إلً التوتر .
ثالثا  :ادارة الوقت :
الوقت مال  ,الوقت ذهب  ,الوقت هو الحٌاة فعندما تضٌع وقتك فانك تضٌع حٌاتك
والوقت هو الشًء الوحٌد الذ ي نملكه ما دمنا على قٌد الحٌاة

 ,لذا فإن التخطٌط و

التنظٌم ٌساعد فً كٌفٌة إدارة الوقت .
رابعا  :االتصال والتواصل :
من المهارات المهمة التً ٌجب أن ٌتمتع بها الموجه الفنً بأن ٌكون مستمع ٌعرف متى
ٌتكلم وكٌف ٌوصل أفكاره وٌنقل رسائله  ,كما ال ٌقاطع االخرٌن وهم ٌتحدثون ,وأٌضا
ٌعرف كٌف ٌواجه الخالفات واالنتقادات وٌتمتع بالقدرة على خلق روح األلفة مع أي
شخص حتى وان كان صعب المراس .
طرق تحصٌل مهارة االتصال :
- 1التقاطع أحدا  ,دعه ٌتحدث بحرٌة .
 -2ال تصرخ  ,ابق هادئا .
 -3ال تجعل رد فعلك مبالغ فٌه ومفتعل بل ركز و اهتم بالنتٌجة .
 -4ال تشكو بل توجه إلً الشخص المناسب وتحدث معه لتحل مشكلتك .
 -5ال تعترف بأنك تعلم بشعور الناس ومطالبهم بل اسألهم عن ذلك .
 -6ال تفترض أن الناس ٌعلمون بم ا تشعر وماذا تر ٌد بل علٌك أن تعبر عن نفسك لهم .
 -7ال تسخر من أحد واحترم آراء اآلخرٌن .

 -8ال توجه النقد والتوبٌخ إلى أحد ( خصوصا أمام اآلخرٌن ) بل تحدث إلٌه باسلوب
ناصح وبشكل شخصً .
 -9ال تجادل بل استمع إلى اآلخرٌن ثم اشرح وجهة نظرك .
 -10ال تكن سلبٌا بل حاول أن تتحلى برحابة الصدر للمقترحات الجدٌدة .
 -11ال تتحدث كثٌرا كما لو كنت تلقى محاضرة بل امنحهم فرصة للمشاركة .
 -12ال تكن متحٌزا ألي طرف فً موضوع ما فكن عادال وساعد الطرفٌن لحل المشكلة
بأنفسهم .
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 13ال تتغاضى عن معلم لجأ إلٌك  ,استمع إلٌه أو حدد وقتا آخر ٌناسبكما .
ال تكثر استخدام التعمٌمات مثل دائما  ,أبدا  ,جمٌعكم  ,فاحرص على أن تكون
اكثر دقة وتحدٌدا .
 -15ال تستخدم الكلمات اإلجبارٌة اإللزامٌة مثل ٌجب وٌنبغي بل استبدلها ٌفضل ٌ ,احبذا
 ,لو ...
 -16ال تستخدم الكلمات اآلتٌة ألنها سلبٌة :
( لكن ) فهً تلغى كل ما قلته قبل ذلك فاستخدم ( و) بدال منها .
( لماذا ) ألنها تبحث عن األسباب بدال من الحلول فاستخدم ( ماذا ) افضل .
( لو ) تدل على الشك وتتضمن قواعد وشر وط مثل( لو حدث هذا سٌحدث ذاك)
استبدلها ب ( عندما ) .
( حاول) تعنى انك غٌر ملتزم تماما باألمر فقل مثالً  :سوف أحاول أو سوف افعل .
 -17ال تقلل من شأن اآلخرٌن بل امتدحهم كثٌرا .

-

 18ال تغفل المشكالت الشخصٌة لمرؤوسًك واظهر لهم تعاطفك اهتمامك وتفهمك .
نصائح هامة لالتصال الفعال :
 - 1احرص على أن تدعو اآلخرٌن بأسمائهم .
 - 2احرص على االستماع وشجع اآلخرٌن على التعبٌر عن أنفسهم .
 - 3امتدح األداء الجٌد أعطه حقه فً اإلطراء والمكافئة .
 - 4عبر دائما عما تشعر وعما ترٌد .
 - 5تسامح وانس الماضً

 - 6ابتسم حتى ولو لم تشعر بذلك .
 -7كن ودودا ولطٌفا  ,خاصة إن كان لك مشاكلك الخاصة .
 - 8احتفظ بالمعلومات بشكل سرى عندما يستلزم ذلك .
 -9احرص على أن تمر

على مر ؤوسٌك فً أماكن عملهم الن ذلك ٌعطٌهم شعورا

باألهمٌة.
خامسا :إنماء العالقات اإلنسانٌة :
ٌتمثل إنماء العالقات اإلنسانٌة فً فن التعامل الفاضل ا لناجح  ,المتمركز على وضوح الرؤية
واإلقناع والتشوٌق القائم ع لى أسس علمٌة بًن أفراد وجماعات أي هٌئة أو مؤسسة بطرٌقة
واعٌة من الفهم والتعاون المتبادل بٌنهم  ,مع إشباع حاجاتهم قدر اإلمكان لتحقٌق األهداف
الم نشودة وتوفٌر البٌئة المرٌحة فً العمل

 ,وأٌضا مراعاة القوانٌن والعرف والعادات

السوي المستمدة من الدٌن اإلسالمً الحنٌف .
ة
والتقالٌد السلٌمة للمجتمع  ,والقٌم اإلنسانٌة
فالعالقات اإلنسانٌة هً مجموعة الروابط المختلفة التً تتأتى فً مجال العمل حٌث ٌجتمع
األفراد والجماعات فً بٌئة واحدة .
سادسا :صنع القرار :
الموجه الفنً الناجح هو الذي يجب أن ٌكون مدربا على صنع القرار و تنفٌذه بسهولة
وٌسر .
ٌؤدي اتخاذ القرار الرديء إلى اإلحباط و تبدٌد المال و انخفاض المعنوٌات و تقهقر األداء ,
لذا ٌجدر التأكد من إتمام العملٌة بطرٌقة منهجٌة و مع الممارسة ستجد أنك تنجز الخطوات
دون االضطرار إلى التفكٌر كثٌرا فٌما تقوم به .
فاتخاذ القرار ٌعتمد على تحدٌد األهداف و جمع المعلومات حٌث ال بد أن تكون المعلومات :
 ذات صلة و ارتباط بالموضوع لترشٌد الوقت و التكالٌف اإلدارٌة
 مزودة بالتفاصٌل خصوصا فً اتخاذ القرارات الجاهزة للتنفًذ .
 دقٌقة ألن قوة القرار تنبع من قوة المعلومات التً ارتكز علٌها اتخاذ القرار

 كاملة حٌث أن اكتمال المعلومات مثله مثل دقة المعلومات تزٌد من قوة اتخاذ القرار
القرار و مراقبته :
ال ٌعنً اتخاذ القرار انتهاء العملٌة  ,بل علٌك التأكد من أن األمور تجري كما توقعت و ذلك
بمراقبة آثار القرار بعد تنفٌذه ألنها تتٌح لك فرصة التعلم من أخطائك و من نجاحك فقوى
اتخاذ القرار تزداد مع الخبرة و الممارسة الفعالة فً اتخاذ القرارات .
إذا تبٌن لك أن القرار الذي اتخذته خطأ فال ٌحسن أن تلم نفسك فكلنا معرضون التخاذ
قرارات خاطئة فً بعض األحٌان  ,عند ذلك كن مستعدا لالعتراف بالخطأ و االستعداد لتغٌٌر
القرار إذا لم ٌفلح  ,و أخٌر ا ال تخش طلب المساعدة و النصٌحة ممن حولك فتحمل
المسؤولٌة مهمة موحشة و مكلفة فً بعض األوقات لذا علٌك البحث عن األشخاص القادرٌن
على دعمك دوما .
سابعا :التغٌٌر :
التغٌٌر هو السبٌل للنمو والتقدم والوصول إلى آفا ق جدٌدة  ,والموجه الفنً الناجح هو
الذي ٌتقن مهارة التغٌٌر فلذلك ٌجب أن ٌبدأ هو أوال بالتغٌٌر وٌحاول أن ٌتكٌف م عه .
كٌف تجعل فرٌق عملك ٌتقبل التغٌٌر :
 ضع خطة مفصلة وزودها لكل فرد فً الفرٌق . ضع لها إطارا زمنٌا . ضع شرحا وافٌا للخطة بطرٌقة واضحة ومفهومة . اعرض هذا الشرح بطرٌقة إٌجابٌة . وضح ما سٌحدث م ن تغٌٌر بالتفصٌل مبٌنا أثره على المٌدان التربوي بشكل عام أو بٌئةالروضة .
 -توقع االعتراضات المحتملة  ,وكن مستعدا لترد علٌها بثقة .

 كن مستعدا لتقبل النتٌجة  ,فبعض الناس قد ٌتقبلون التغٌٌر بإٌجابٌة  ,بٌنما ٌكون البعضمتحفضا أو سلبٌا .
 احرص أن تكون متواجدا وتشاركهم ٌومهم تحمل المسؤولٌة أٌا أن كانت النتائج . ابدأ فً المتابعة شٌئا فشٌئا . كن مرنا وحاول أن تحدث التعدٌالت الالزمة كلما احتاج األمر حتى تصل للنجاح .ثامنا :التحفٌز :
ٌجب أن ٌكون لدٌك التفهم و القناعة بضرورة التحفٌز ومدى قوته و ٌتم التحفٌز على أساس
مجهود ومستوى كل شخص على حده وتختار من أسالٌب المدح والثناء بما ٌتناسب مع
األداء ودائما احرص على إطراء األداء الممٌز .
أسالٌب وطرق التحفٌز  ( :المدح والتقدٌر  ,الجوائز والمكافئات  ,القدوة  ,التدرٌب  ,الثقة ,
تحدٌد الهدف  ,اإلنجاز  ,التفوٌض  ,صنع القرار  ,االرتقاء والنمو  ,الترقٌة ) .
تاسعا  :التفوٌض :
عند بناء فرٌق عمل إلنجاز مهمة تربوٌة ما

 ,فإنه ٌتوجب على الموجه الفنً أن ٌؤمن

باآلخرٌن و قدراتهم وٌؤمن أٌضا بقٌمة الوقت وهو ٌثق فً فرٌق عمله الذي شكله وٌعرف
كٌف ومتى و من الشخص الذي ٌستحق التفوٌض من أجل انجاز األعمال .
فوائد التفوٌض :
 -1إدارة الوقت أي توفٌر مزٌد من الوقت .
 -2بناء فرٌق قوامه الثقة .
 -3تنمٌة مهارات فرٌق العمل .
 -4زٌادة اإلنتاجٌة .
 -5التقدم .
 -6تقلٌل التوتر .

 -7تقٌٌم افضل العضاء فرٌقك .
 -8زٌادة التحفٌز .
الرض واالرتٌاح النفسً للفرٌق .
ا
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 -10تحقٌق اكبر فً التحكم بالنتائج المرجوة .
عاشرا  :اإلبداع :
هو النظر للمألوف بطرٌقة أو من زاوٌة غٌر مألوفة ثم تطوٌر هذا النظر  ,لٌتحول إلً فكرة
تصمٌم خارجة عن المألوف ثم إلى إبداع قابل للتطبٌق واالستعمال .
الموجه المبدع شخصٌة البد أن تتمٌز بمثل :
 استغالل الطاقات الفنٌة والعقلٌة من قبل المعلمٌن و المعلمٌن األوائل لتحسٌن المستوىالفنً والمساهمة فً العملٌة التربوٌة .
 المهارة الفائقة فً نقل الخبرات وصه رها لتتحول إلى سلوك وممارسة . ٌتبنى المبدعٌن من المعلمٌن والع مل على إعطائهم مكانتهم الالئقة بهم واإلسهام فًتشجٌعهم مادٌا ومعنوٌا .
 أن ٌجدد معلوماته وٌستخدمها بما ٌالئم متطلبات العصر . -أن تكون لدٌه أفكار تربوٌة جدٌدة تثرى المجال التربوي .

