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داء اا ما  ا  ظ 
يد ات ا ء  

 : مقدمة
     في ضوء المتغيرات العالمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية، سعت دول          
العالم إلى تطوير وإصالح التعليم، حتى يواكب هذه المتغيرات، واهتمت بصفة خاصة بـالتعليم    

حيث إنه يمثل مرحلة عبور من التعليم األساسي اإللزامـي إلـى التعلـيم الجـامعي                الثانوي،  
ولقد قامت مصر بعدة خطوات لتطوير التعليم، وأهم هذه الخطوات تطبيق االعتماد            . األكاديمي

  .التربوي من خالل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

ى الميدان التربوي على تحسين أدائهم وتطويره، ممـا       ويشجع االعتماد التربوي العاملين ف   
 .ينعكس على تحسين العملية التعليمية، ورفع مستوى التحصيل للمتعلمين

     ويتعاظم دور الموجه الفني كقائد تربوي ومشرف تعليمي عند تطبيق االعتماد، حيـث إن              
الموجه بأدوار جديـدة،  زم قيام تطبيق االعتماد يتطلب تفعيل األدوار التقليدية للموجه، كما يستل        

 .ويمكن تحديد هذه األدوار من خالل معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 :مشكلة الدراسة
 ـ :تتمثل مشكلة الدراسة فى اإلجابة عن السؤال التالي     

طلبـات  فـي ضـوء مت    بالمرحلة الثانويـة    ـ كيف يمكن تفعيل األداء الوظيفي للموجه الفني         
 ؟االعتماد التربوي

 :تساؤالت الدراسة

المقصود باالعتماد التربوي؟ وما الجهة المسئولة عنه في مصر؟ وما آليـات عملهـا؟               ما   -١
 وما إجراءات تطبيقه؟

  ما المقصود بالتوجيه الفني؟ وما أهدافه؟ وما أهميته؟ وما أنواعه؟ وما أساليبه؟-٢

عناصره؟ وما مهام ومسئوليات الموجه الفني؟ وكيـف         ما المقصود باألداء الوظيفي؟ وما       -٣
 يتم تقويم األداء الوظيفي للموجه الفني في ضوء تطبيق االعتماد التربوي؟ 

  ما واقع التوجيه الفني في المرحلة الثانوية العامة في محافظة قنا؟ -٤

ة في محافظة قنا      ما التصور المقترح لتفعيل األداء الوظيفي للموجه الفني بالمرحلة الثانوي                           -٥
 في ضوء متطلبات االعتماد التربوي؟

 



 :     أهداف الدراسة
 ـ                                                            :     ويمكن تحديد أهداف الدراسة في النقاط التالية

في مصر،   هالجهة المسئولة عن  وبيان   العملية التعليمية،    ي المقصود باالعتماد ف   عن الكشف –١
 .وآليات عملها، وإجراءات تطبيقه

 التعرف على مفهوم التوجيه الفني، وأهدافه، وأهميته، وأنواعه، وأساليب التوجيـه الفنـي              -٢
 .المختلفة

، والكفايات الالزمة للموجـه ألداء عملـه  ، وعناصره، مفهوم األداء الوظيفي التعرف على  -٣
األداء الوظيفي للموجه الفني فـي ضـوء تطبيـق          ومسئولياته، وتوضيح كيفية تقويم     ، ومهامه

 .االعتماد التربوي

 ـ تحديد واقع أداء التوجيه الفني في المرحلة الثانوية العامة في محافظة قنـا فـي ضـوء     ٤
 .االعتماد التربوي

فـي   في المرحلة الثانوية العامة      الفني لتوجيه لتفعيل األداء الوظيفي ل     وضع تصور مقترح   -٦
 .ي ضوء متطلبات االعتماد التربومحافظة قنا في

 :أهمية الدراسة
 :تأتي أهمية الدراسة من المنطلقات اآلتية

يتوقف نجاح وكفاءة العملية التعليمية في أية مرحلة تعليمية على نجـاح وكفـاءة النظـام                 -١
ويمثل الموجه الفني عنصرا أساسيا في هـذه  . والفنية التعليمي على مختلف مستوياته اإلدارية

المستويات الفنية واإلدارية، ومعرفة متطلبات عمله يزيد من كفاءته، ويجعله قادرا على القيـام        
بالوظائف اإلدارية والعلمية والتربوية والفنية؛ مما يؤدي بـدوره لمسـاعدة أفـراد المجتمـع               

 .المدرسي لتهيئة مدارسهم لتطبيق معايير الجودة واالعتماد التربوي

شخيصا لمفهوم التوجيه وأهميته وأهدافه وإجراءاتـه وعالقـة التوجيـه    عد الدراسة ت   تُ  -٢   
 .بجميع عناصر المنظومة التعليمية كالمعلم والمتعلم واإلدارة والمنهج ووسائل التقويم وأساليبه

 . تأهيل الموجهين ألداء أدوارهم في ضوء متطلبات االعتماد التربوي-٣   

 .قويم عمله ذاتيا الدراسة الموجه في ت تساعد هذه-٤   

 لتطـوير بتكثيـف جهودهـا     وزارة التربية والتعليم    في توقيت تقوم فيه     هذه الدراسة   أتي  ت -٥
 ، وذلك بعد إعداد الخطة االستراتيجية لتطوير التعليم فـي          التعليم في مصر   وتجويد مخرجات   

  نـتج  ، الذي )م٢٠٠٦(لسنة  ) ٨٢(وما تلى ذلك من صدور القانون       )  م ٢٠١٢-٢٠٠٧(مصر  



عنه إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد التربوي وقيامها بدورها فـى تطبيـق          
تغيـر دور  وكل ذلـك أدى إلـى   . وزارة التربية والتعليم في مصر  االعتماد التربوي بمدارس    

 أدواره  ءداأالموجه في ظل هذه التغيرات، وبدون التحديد الدقيق لـدور الموجـه ومتطلبـات               
 . تضعف قدرته على أداء دوره فى ظل هذه التغيراتالمختلفة

دور الموجه الفنـي    وتنبثق أهمية الدراسة الحالية من قلة الدراسات والبحوث التي تناولت            -٦
_  على حد علـم الباحـث     _ في المرحلة الثانوية في حصول المدارس على االعتماد التربوي          

تبة أدبيات االعتماد التربوى في مصر الذي       الدراسة بمثابة إضافة جديدة إلى مك     مما يجعل هذه    
 .صار ملزما لجميع المؤسسات التعليمية

 :   منهج الدراسة

 .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، حيث إنه المنهج المالئم لطبيعة البحث     
 :أدوات الدراسة

تم توجيه  .  قنا تتمثل أداة الدراسة في استبانة للتعرف على واقع التوجيه الفني في محافظة                
 من موجهي المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية العامة بمديريـة التربيـة     عينةهذه االستبانة إلى    

 .والتعليم واإلدارات التعليمية في محافظة قنا
 :حدود الدراسة

  -:تقتصر الدراسة على     
 : الحدود الموضوعية-١

 في المرحلة الثانوية فى ظل تطبيـق        جه الفني و الوظيفي للم  داءالدراسة تتناول متطلبات األ        
 .االعتماد التربوي

 : الحدود المكانية-٢
 .      محافظة قنا

 :الحدود البشرية-٣
بالمرحلة الثانوية العامة بمديرية التربيـة      ) لمختلف المواد الدراسية  (      عينة من الموجهين    

 .العينة ثمانين موجها فنياوالتعليم وإدارات تعليمية بمحافظة قنا، ولقد شملت هذه 
 :الدراسةإجراءات 

 .ـ عرض موجز للتعريف بالدراسة١

ـ تناول فلسفة تطبيق االعتماد التربوي فى مصر وآلياته وإجراءاته، ودور الهيئـة القوميـة       ٢
 .لجودة التعليم واالعتماد فى مصر



 .ـ تناول اإلطار الفلسفي والفكري للتوجيه الفني وأنواعه ووسائله٣

 . تناول المتطلبات الواجب توافرها فى الموجه الفني فى ضوء االعتمادـ٤

 .ـ عرض إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجها، ثم تفسير هذه النتائج٥

ـ عرض للتصور المقترح لتفعيل أداء الموجه الفني في ضوء االعتماد التربوي، التوصيات             ٦
 .والبحوث المقترحة

 :ملخص نتائج الدراسة
 ـ:لدراسة عن العديد من النتائج، ويمكن تلخيص هذه النتائج فى النقاط التاليةأسفرت ا

ـ التغيرات والتحوالت العالمية جعلت تطوير التعليم وإصالحه من أهم أولويـات التربـويين              
 .وصناع القرار

 أنه آلية مهمة لضمان جودة المؤسسـة التعليميـة، ممـا يؤهـل              يـ تكمن أهمية االعتماد ف    
 .   ُأنِْشئتْ من أجلهايتحقيق أهدافها التالمؤسسة ل

ـ اتخذت مصر سلسلة من اإلجراءات من أجل تطوير التعليم، بدايةً بإعداد المعايير القوميـة               
للتعليم، مرورا بوضع الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، ووصوالً إلى إنشـاء الهيئـة              

 .يالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد التربو
 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جـودة       )م٢٠٠٧(صدر قرار جمهوري في الثامن من نوفمبر        ـ  

والذي يـنص   ،  )م٢٠٠٦( لسنة   )٨٢(قانون رقم    لل  بعد إقرار مجلس الشعب    ،التعليم واالعتماد 
على أن هذه الهيئة تتمتع باالستقاللية وتكون لها الشخصية االعتبارية العامة، وتتبـع رئـيس               

 .اءمجلس الوزر
دليل االعتماد لمؤسسات التعليم قبل      "لضمان جودة التعليم واالعتماد   ـ أصدرت الهيئة القومية     

، والذي يحتوي على مراحل وإجراءات عملية التقويم واالعتماد والنماذج والوثـائق             "الجامعي
ياسية محـددة   المطلوبة، ولقد حدد هذا الدليل محاور الحصول على االعتماد بتحقيق معدالت ق           

 .بشأن القدرة المؤسسية للمؤسسة والفاعلية التعليمية
، فإنها تسـعى لتوظيـف كـل    واالعتماد التعليم جودة لضمانـ منذ بداية عمل الهيئة القومية 

آلياتها وطاقاتها لتحقيق هدفها األساسي، المتمثل في تحسين أداء المـدارس، وضـمان جـودة          
 .التعليم

 شـهادة  منحـت  قد تكون تعليمية للحصول على االعتماد يشترط أنـ حتى تتقدم المؤسسة ال
 يكـون  متكاملة، كما يجـب أن  دورة دراسية أتمت أو األقل، على واحدة مرة تعليمية دراسية

 ذاتيـة  تقييم وتقارير داخلية مراجعة ونظم إستراتيجية خطة المنتظمة السجالت واقع من لديها
  .بها األداء لتحسين وخطط سنوية



تشكيل فريق قيادة التطوير والفرق الفرعية،      : أهيل المدرسة لالعتماد يمر بعدة مراحل هي      ـ ت 
 الخطط اإلجرائية   ودراسة التقييم الذاتي للمدرسة، وتحديد أولويات التطوير المدرسي، وتصميم        

 .لتطوير المدرسة، وتنفيذها، ومتابعة وتقويم األداء فى تنفيذها، وتوثيق المعلومات
  للمؤسسةواالعتماد التعليم جودة لضمانالهيئة القومية  تمنحها التي االعتماد هادةش ـ صالحية

 .سنوات، ويجب تجديدها بعد ذلك خمس لمدة التعليمية تسري
المسـتوى  بين  رض الواقع فى المدارس و    أهناك فجوة كبيرة بين الممارسات التى تتم على         ـ  

 .المطلوب الوصول إليه طبقًا لمتطلبات االعتماد
ـ ظهر التوجيه الفني مع بداية وجود التربية، ولقـد تطـور متـأثرا بـالتغيرات السياسـية                  

 الواليات في )م١٦٥٤ (عام واالجتماعية التى شهدتها الحضارة، وظهر التوجيه بشكله الحديث
 .األمريكية المتحدة

صة مـع   مع نشأة نظام التعليم فى عهد محمد على، وبخا        ) التفتيش(ـ أما في مصر، فقد ظهر       
 ).م١٨٣٦(إنشاء المدارس االبتدائية، ولقد نُظِّم التفتيش سنة 

ابتداء بمفهوم التفتيش، ثم التوجيه، وأخيرا  العديدة، المراحل من ـ مر التوجيه الفني بمجموعة
 .اإلشراف الفنى

 .ـ  في ظل تطبيق االعتماد، يتعاظم دور الموجه الفني كقائد تربوي، وكمشرف تعليمي
 .والمهام الوظائف فيه تطبق الذي والمفهوم نوع التوجيه، مهام التوجيه الفني حسب ـ تختلف

ـ استيفاء الموجه لمتطلبات االعتماد سوف يسهم بدرجة كبيرة في تطوير وتحسـين العمليـة               
 .التربوية، وسوف يساعد المدارس في الحصول على االعتماد التربوي

 .حدةً سنويا من خالل بطاقة معدة لهذا الغرضيتم تقويم أداء الموجه مرةً واحاليا ـ  
ـ بطاقة تقويم أداء وظائف التوجيه، المستخدمة حاليا، ال تفي بتقييم أداء الموجه طبقًا لما ورد 

 .والئحته التنفيذية، كما إنها ال تغطي متطلبات االعتماد) ١٥٥(فى القانون 
 المرحلـة الثانويـة العامـة فـي        يفواقع التوجيه الفني    عن   الدراسة الميدانية         كشفت

 :محافظة قنا، على النحو التالي
 بالرغم من إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمـاد، ومـا أصـدرته مـن                    

إصدارات لنشر مبادئ الجودة وشيوع ثقافة المعايير، وما قامت به من خطوات إجرائية علـى               
ت للمدارس بهدف التعرف علـى الواقـع الفعلـي          أرض الواقع من مؤتمرات وندوات وزيارا     

للمدارس، وتقييم هذه المدارس، إال أن األداء الوظيفي للموجه الفنـي لـم يتـأثر بكـل هـذه                   
التطورات والمستحدثات، ولم يتغير أداء الموجه عن األداء التقليدي، وظلت ممارسات الموجه            

ان جودة التعليم واالعتماد كما هـي دون        الفني التي كانت سائدةً قبل إنشاء الهيئة القومية لضم        
 .أدنى تطوير أو إصالح أو تغيير

    



كما أبرزت نتائج الدراسة الميدانية نقاط القوة في واقع أداء الموجه الفنـي بالمرحلـة                    
 :الثانوية في ضوء االعتماد التربوي فى النقاط التالية

.  عليهـا  ف يشر ي للمدارس الت  الةالرسوالرؤية  وتقييم وتحكيم    صياغة   ي ف  ـ مشاركة الموجه  
 ، وتشجيعه  الدورية طالب اختبارات ال  التعليم، ومتابعة  مهنة بأخالقيات ممارساته في ـااللتزام

 .المتعلمين أداء تحسين في التقويم نتائج من االستفادة على المعلم
 .الصراعات ةإدار في العلمي األسلوب المختلفة، واستخدام التربوية القيادة ـ ممارسة أنماط

 .للتدريس متجددة أفكار لتقديم المعلم ـ تحفيز
 . والتكنولوجيا الحديثة فى التدريسي المعلمين على استخدام الحاسب اآلل ـ تشجيع
 .  لدى المتعلمالتعلم نواتج لتقويم فعال نظام تطوير في المعلم ـ مساعدة
 المعلومـات  جمـع لكترونيـة ل لمصـادر اال  اعلى استخدام     المتعلم تحفيز نحو المعلم ـ توجيه 
 .المختلفة

 . مع المعلمينوعة المتنالتوجيه الفني اليب أسـ استخدام
 .ضوعية موبطريقة المعلم أداء ـ تقويم

 .الوقتو مهارات إدارة الصف تطبيق نحو ـ توجيه المعلم
 علـى  المعلـم  وتحفيـز  ، استخدم مصادر معرفة مرتبطة بتخصصـه      في المعلم  ـ مساعدة 

 . فيهاارك شي من البرامج التدريبية التاالستفادة
 وخامـات  إمكانات االستفادة من ، وتوجيههم نحو المعلمين على إعداد خريطة المنهج ـ تدريب 

، بالبيئـة الدراسـي   ربـط المـنهج   علـى  لمنهج الدراسي، وتشجيعهم  ا تنفيذ يالبيئة المتاحة ف  
 .المختلفةدراسية ال مناهج بين الالتكاملتحقيق لتعاون معا ل انحو وتوجيههم

 العالقـات   على ترسـيخ  بالمرحلة الثانوية، والعمل للمتعلمينسلوكية المشكالت ال ـ تشخيص
 منـاخ داعـم    وفير فى ت  ، باإلضافة إلى المساعدة    التعلم جتمع اآلخر في م   قبول وثقافة   نيةاإلنسا

 .سةالمواطنة واالنتماء داخل المدر لقيم
تي يعانى منها أداء الموجه الفنى للمرحلة الثانوية فـي        وأظهرت النتائج نقاط الضعف ال    

 :ضوء متطلبات االعتماد التربوى، وأبرز هذه النقاط
 والتعلـيم، والقـوانين    يـة  وزارة الترب  سـالة برؤيـة ور  بعض المـوجهين     ـ محدودية إلمام  

 .مصر فى للتعليم المنظمة اإلدارية والصالحيات
 .والتعليمية التربوية العملية تخدم إضافية قراءات نحو الموجه للمعلم ـ قلة توجيه

 .التطبيقية اإلجرائية البحوث إجراء في الموجه للمعلم ـ محدودية مشاركة
 لتنميـة  ا فـي  التدريبيـة  الكوادر من االستفادة وضع خطط تضمن     ي ف ـ محدودية المشاركة  

ألمثـل   ا االسـتخدام  وضع خطط تضـمن      ي ف المساهمة علمين، وضعف  للم مةالمهنية المستدا 
 . المتاحةديةللموارد الما



المـدارس،   أداء تطـوير  فـي  المجتمعية المشاركة بعض الموجهين بأهمية   ـ محدودية إلمام  
 .المجتمعية بالمشاركة التوعيةمتابعة خطة و وتنفيذ وضع في وضعف مساهمتهم

هـا،  لي عون للمدارس التى يشـرف الذاتي التقييم دراسة إجراءات الموجهين في  ـ ندرة مشاركة  
  يشرف عليهاي للمدارس التالتحسين خطط ومتابعة وتنفيذ وضع في وضعف مشاركتهم

 دورات تنفيـذ    ي ف للمعلمين، ومحدودية المشاركة   المهنية   التجمعاتعقد  الموجه ل  ـ قلة تشجيع  
 . والجودة التدريب وحدة برامج تقييم في للمعلمين، وضعف مشاركته تدريبية

 فـى   شط، ومحدودية مشـاركته    الن م استراتيجيات التعل  استخدام على الموجه للمعلم  ـ قلة حث  
  . المدرسيتصميم خطط لتفعيل المنهج

 ليـاء  وأو ، تعقد لتوعيـة المتعلمـين     لتي واللقاءات ا  دوات،فى الن الموجه   ـ محدودية مشاركة  
ـ    ، على حضور المناسبات   ، وضعف مواظبته   أبناءهم تاألمور لحل مشكال    ي واالحتفـاالت ف

 . عليهايشرف يلتالمدارس ا
 :توصيات الدراسة

 وكثافـة  والمعلمـين  المدارس أعداد في الزيادة لمواجهة الموجهين، أعداد  زيادة ) ١(
 .الفصول

 علـى  التركيز من يتمكن حتى بها يقوم التي اإلدارية الفني الموجه أعباء  تخفيف ) ٢(
 .التعليمية العملية بتحسين المرتبطة الفنية مهامه

 فـي  تتمثل والتي، بعمله القيام أثناء النهائية التوجيه هدافأل الفني الموجه  مراعاة ) ٣(
 .الطالب تحصيل مستوى وتحسين المهنية، المعلم كفاءة ورفع العملية، تحسين

 التوجيـــه أنواع تبني خالل من المعلم أداء بتحسين الفني الموجه اهتمام  زيادة ) ٤(
 ظـروف  تراعـي  وعةمتن توجيه أساليب التعليمية، وتبني  المواقف حسب المختلفة

 . التعليمي الموقف طبيعة الحسبان فى وتأخذ، وكفاءته ونوعيته ومستواه المعلم

 ضـوء  في الدورية اختباراتهم ونتائج ومستوياتهم المتعلمين الموجه ألداء   متابعة ) ٥(
 لضـمان  القوميـة  الهيئـة  تبنتها التي الدراسية، المواد لمعايير طبقًا التعلم، نواتج

 . دواالعتما الجودة

 ضرورة قيام الموجه بتوجيه المعلمين إلى إجراء بحوث إجرائية تطبيقية تعـالج              ) ٦(
مشكالت الطالب التربوية والسلوكية بالمرحلة التعليمية، والعمل على االستفادة من          

 .نتائج هذه األبحاث



 اهتمام الموجه بتوجيه المعلم نحو استخدام الحاسب اآللي والتكنولوجيا الحديثة في            ) ٧(
 . واالستفادة من االنترنت ومصادر المعرفة المختلفةس،التدري

 التزام الموجه بتوجيه المعلم نحو ربط العملية التعليمية بحياة المـتعلم، وتشـجيع              ) ٨(
 . من خالل أنشطة التعليم والتعلمالمتعلم على ممارسة التعلم طوال الحياة

 بمـا ، وآلياتـه  بهوأسـالي  الفني الموجه ألداء الحالي التقويم نظام وتحسين  تعديل ) ٩(
 .واالعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة ومعايير التوجيه معايير مع يتناسب

 القوميـة  الهيئـة  معـايير  مع يتناسب بما الموجه أداء تقويم بطاقة بنود تعديل ) ١٠(
 .التعليم واالعتماد جودة لضمان

 :البحوث المقترحة
لين بالتربية والتعليم في ضوء متطلبات      إن مجال البحث التربوي في األداء الوظيفي للعام            

 :االعتماد التربوي ـ ما زاَل ـ في حاجة  إلى مزيد من البحوث، ومن أهم البحوث المقترحة
ـ األداء الوظيفي لمديري المدارس في المراحل التعليمية المختلفة في ضوء متطلبات االعتماد             

 .التربوي
 .مية المختلفة في ضوء متطلبات االعتماد التربويـ األداء الوظيفي للمعلمين بالمراحل التعلي

 .ـ معوقات تحقيق االعتماد التربوي في المؤسسات التعليمية

 

 

 
 


