




مهارات اإلشراف 

 التربوي المتقدمة

( اإلشراف التطوري )  



 العام  الهدف 

  
 

مفهوم التربوي المتقدمة  وفق شراف اإلالمدارس مهارات قائدات إكساب 

 .أنموذج تطوير المدارس 



 محاور البرنامج

أنماط 

اإلشراف 

 التربوي 

أساليب 

اإلشراف 

 التربوي



 (والتمهيد التقديم ) 

زيارة صفية أول وتذكري بذاكرتك ارجعي :  أختي الكريمة  

 للمشرفة لك 

 لزيارتك في المدرسة المشرفة التي حضرت شعورك تجاه صفي  - 1

بنفس تجاهك المدرسة يشعرن في المعلمات أن تعتقدين هل  - 2

 الشعور؟

آثاره على المعلمين لإلشراف له المفهوم المشوه تعتقدين أن هل  - 3 

 أُذكريها؟ 



 اإلشراف التربوي في نموذج تطوير المدارس 

 
 
 
 

 خارجي  داخلي 



 الرؤيا 

 من  إلى 

 سلطة الموقع سلطة الخبرة 

 (  إصدار الحكم )التقييم  تقويم التعلم ودعم المعلم 

 التركيز على ممارسات المعلم تحسين أداء المتعلم 

 إشراف أحادي  إشراف تشاركي  

 إشراف مبرمج  إشراف حسب الحاجة 



 الرؤيا 

 من  إلى 

 (  عددي ) إشراف كمي  إشراف نوعي

 التركيز على تقييم أداء المعلم التركيز على تحسين أداء المعلم    



 آثار المفهوم المشوه  لإلشراف 

اتجاهات سلبية عند المعلمين نحو عملية اإلشراف فهم تكوين  -

 يرون أن المشرف هو عبارة عن باحث عن األخطاء
الباب أمام قيام المعلمين المبادرة واالبتكار والتجريب إغالق  -

والبحث عن طرق  تدريس مناسبة ، حيث يكتفي بالتطبيق الحرفي 

 .للتعليمات 
جو من الخوف والتوتر عند المعلمين مما أدى إلى نتشار ا -ا

حرصهم على إخفاء  العيوب واألخطاء والصعوبات خوفا من أن 

 .يعرفها المشرف
   
 
   
 
. 
   
 



 مفهوم اإلشراف التربوي 

يتبنى نموذج تطوير المدارس مفهوم اإلشراف التربوي المتمثل في 

تقدم تشاركية مهنية تتم وفق أسس علمية ،كونه عملية إنسانية 

أجل تحسين فاعلية عمليتي التعليم من الدعم والعون والمساعدة 

المهارات واالتجاهات وإكسابهم والتعلم وتحسين أداء المتعلمين  

  اإليجابية



أمناط 
 اإلشراف

اإلشراف 
 التطوري 

اإلشراف القائم 
 على احلاجات

اإلشراف 
 اإلبداعي

اإلشراف 
 الوقائي

اإلشراف 
اإلشراف  املتنوع 

 االليكرتوين

 

اإلشراف 
 التأملي

اإلشراف 
 العيادي



 التطورياإلشراف 

يعد اإلشراف التربوي التطوري أحد االتجاهات الحديثة في مجال 

و يعود المعلمين وهو يهتم بالفروق الفردية لدى . اإلشراف التربوي

 م1981( كارل جلكمان)ظهوره إلى الدكتور 



 مفهوم اإلشراف التطوري

 في اإلشراف التربوي  مستقلاتجاه 0

من خالل تقديم خدمات  الفروق الفرديةاتجاه يحرص مراعاة 0

إشرافيه متدرجة تبدأ من اإلشراف المباشر ثم التشاركي ثم 

 اإلشراف غير المباشر 

 



يعتمد في تقسيمه المعلمين على مستوى التفكير التجريدي 0

 للمعلمين وعلى مستوى الدافعية  للعمل لديهم 

على تطوير أداء المعلم والمضي به قدما حتى يستطيع يحرص 0

أن يتولى  حل مشاكله واتخاذ القرارات التدريسية المناسبة 

 .وتطوير أدائه 

 



 افتراضات اإلشراف التطوري

 ماهي االفتراضات التي بني عليها اإلشراف التطوري ؟ 0

 

 المعلمون راشدون ومختلفون 0

 



 ماهي عناصر االختالف ؟ 

 اختالف في مستوى التفكير التجريدي من معلم إلى آخر0

 

اختالف في مستوى دافعية كل معلم للعمل واهتمامه بما 0

 .  يكلف به من أعمال 



 

 

 ؟االنعكاسات التربوية لهذه االفتراضاتماهي 

 



كيف يمكن للقائد والمشرف تحديد مستوى التفكير 

 التجريدي للمعلم ؟





أدوات تساعد على معرفة مستوى التفكير التجريدي 

 للمعلم  
 الزيارات الصفية 0

 التقارير0

 االختبارات 0

 المقابالت الشخصية 0

 يمكن جمع أكثر من أداة ووضع درجات ومعايير لها 0

 



 الحاالت الثالث لمراحل تطور المعلم

التمركز حول 

 الذات 
طالب المدرسة  طالب الفصل 

 والمعلمون 

 اإليثار  األنانية 



 :مستويات التفكير التجريدي

 

 .تجريدي منخفضتفكير 0

 .تفكير تجريدي متوسط

 .تفكير تجريدي مرتفع

 



المنخفض؟ذو التفكير التجريدي ماهي سمات المعلم   

 والمتوسط والمرتفع ؟ 



 سمات المعلم ذو التفكير التجريدي المنخفض

وبالتالي غير قادر على اتخاذ عليه تحديد المشكلة يصعب  -1

 .القرارات التدريسية المناسبة

 من اآلخرينفي الحصول على توجيهات مباشرة يرغب  -2

 (.مشرف أو زميل -قائد ) 

 .من صعوبات في إدارة الصفيعاني  -3

 



 سمات المعلم ذو التفكير التجريدي المنخفض

ينوع في أساليب وطرق واستراتيجيات التدريس ال  -4

 .التي يستخدمها

 .يتسم بالمرونة، فهو يسير وفق نظام ثابت ال  -5

 .القدرة على التعايش مع ضغوط العملاليملك  -6

 بتطبيق النظام بأسلوب جامديتشبث  -7

 



 التجريدي المتوسط سمات المعلم ذو التفكير 

 .القدرة على تحديد المشكلةيمتلك  -1

للمشكلة حين تواجهه بواحد أو اثنين من الخيارات يستجيب  -2

 .المناسبة لحل المشكلة

صعوبة في وضع خطة شاملة واضحة المعالم لحل يواجه  -3

 .مشكلته

 



 سمات المعلم ذو التفكير التجريدي المتوسط 

 في حل مشكلته بنفسه يرغب  -4

 (أو قائد المدرسة كالمشرف التربوي )مساعدة اآلخرينيطلب  -5

 .بعد المحاولة والتفكير في كيفية التغلب على مشكلته،

 .االقتراحات بصدر رحبيتقبل  -6

الصف قيمة كبيرة للعملية التعاونية داخل حجرة يعطي  -7

 والمدرسة

 



 التجريدي العاليسمات المعلم ذو التفكير 

 .تحديد المشكلة بشكل واضح،ومن عدة جوانببمقدوره  -1

للمشكلة بخيارات وطرق عدة وبمقدوره وضع يستجيب  -2

 .تصور شامل لحل المشكلة

 .اختيار أفضل البدائل في حل مشكلتهيمكنه  -3

 .بتفكير مبدع وغير معتمد على اآلخرينيتمتع  -4

 .قائداً تربوياً غير رسمي في مدرسته وبين رفاقهيعد  -5



 سمات المعلم ذو التفكير التجريدي العالي

 .عمله ويبدي مرونة كبيرة في تعاونه مع اآلخرينيحب  -6

 .بنفسه وقدرتهيثق  -7

 مريح االجتماعي والنفسي العام داخل فصله الجو  -8

 .الطالب هو محور العملية التعليميةيعتبر  -9

 



 األسلوب اإلشرافي المباشر

 .نقود المعلم إلى حيث نريد اإلشرافي المباشر  في األسلوب 0

 



يركز على المشرف وفق هذه الفلسفة اإلشرافية 

 السلوكياتمجموعة 



 األسلوب اإلشرافي التشاركي

اإلشرافي التشاركي يذهب المعلم والمشرف معا األسلوب في 0

 إلى حيث يريدان 





 األسلوب اإلشرافي غير المباشر

المباشر نذهب مع المعلم إلى في األسلوب اإلشرافي غير 0

 حيث يريد 





 كان مستوى املعلممهما  

 إىل مباشر أسلوب من املعلم مع العمل تطوير هو اهلدف فإن
 . .مباشر غري إىل تشاركي

 املعلم لنقل مؤقتة مرحلة املباشر اإلشراف اعتبار ميكن إذن
  املباشر غري األسلوب إىل



38 

رة   صي 
 ق 

راحة    اسي 



 ألساليب اإلشرافية ا



40 

 أساليب اإلشراف التربوي 

هي األنشطة اإلشرافية الفردية والجماعية ، العلمية 
والعملية ، التي تستخدم من أجل تقويم المحتوى 

واألداء ، وتحقق النمو المهني والعلمي ، وتحسين 
 التعليم والتعلم ، وتحقيق األهداف المرجوة



41 

 الزيارة الصفية 

 أهدافها أنواعها



42 

المداوالت 
 اإلشرافية

 تعريفها إجراءاتها



43 

النشرات 
 اإلشرافية

 تعريفها مواصفاتها



44 

 القراءة الموجهة

 تعريفها أساليبها



45 

االجتماعات 
 واللقاءات 

 هدفها شروطها



46 

 البحث اإلجرائي

 تعريفه خطواته



47 

الدروس 
 التطبيقية 

 هدفها  إجراءاتها



48 

 المشغل التربوي 
 (الورشة التربوية)

 مفهومها  خطواتها



49 

 أساليب اإلشراف األكثر فاعلية 

 مجتمعات التعلم المهنية



وحضور ثري .. تفاعل إجيابي   
ا للحاضرات

ً
...شكر  

..ونرحب باملقرتحات    
 

/ مع حتيات                    
  وحدة تطوير املدارس            


