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عملٌة توجٌه وتقوٌم العملٌة التعلٌمٌةة ققدةت تيوٌةت التذمٌةد قتةتم   : هو التربوي اإلشراف

تحسةٌن عملٌةة  إلةىمن التتطٌط السلٌم الدي ٌهةت   أس ستتمة فنٌة تقوم على ، وهو افضل

 .التعلٌم والتعلم

 

عتٌةةتل لراةة ا  الت قةةوي نظةة اض لعةةتم وضةةو   أنةةوا ظهةة   : التربوووي اإلشووراف أنوووا 

ض  األنوا مفهومه لكن هده  تتمةة العملٌةة الت قوٌةة وتقةتٌم العةون والمسة عتل  إلةىتهت  جمٌع 

 :م  ٌأتً األنوا م ومن اهم تلك فً مج ل التعلٌ

نتٌجةة  –كمفهةوم جتٌةت  –ظه  المفهةوم الةتٌمق اطً لراة ا  : التٌمق اطً اإلا ا  .1

ٌقةوم هةدا المفهةوم علةى ، التفتٌاً اإلا ا  إلىلتً وجه  لذعت اض   واالنتق تا  ا

وقةةدلك ٌقضةةً  ،التعةة ون والتفكٌةة  الماةةت ك القنةة ا فةةً حةةل الماةةكذ  التعلٌمٌةةة أسةة س

والعذقة السة ئتل ، على ماكذ  العذقة قٌن ال ئٌس والم ؤوسٌن وقٌن المفتش والمعلم

، الحسةنة اإلنسة نٌةقٌن الماة   والمعلةم تكةون عذقةة واعٌةة وطٌقةة وتتسةم ق لعذقة   

والتةً  ،علةى القٌة تل الحكٌمةة لتحسةٌن العملٌةة التعلٌمٌةة اإلاة ا ٌعتمت هدا النةو  مةن 

كمة  ٌؤكةت  األمة جمٌع المعنٌٌن قأم  تحسٌن التعلٌم للمس همة فً هدا  ا اكأ إلىتتعو 

 إت حةةفضةذض عةن  ،ومنحه ح ٌة التفكٌ  قط ٌقته الت دة ،على احت ام اتدٌة المعلم

الةتٌمق اطً علةى مقةتأ التعة ون فهةو  اإلاة ا ٌقةوم ، الف دة له للنمو والتطو  الداتً

علمون وغٌ هم ممن ٌهمهم ام  العملٌةة الت قوٌةة عملٌة تع ونٌة جم عٌة ٌا  ك فٌه  الم

 .وٌتأث ون قه 

ٌعةةت المفهةةوم العلمةةً لراةة ا  امتةةتاتاض للح كةةة العلمٌةةة فةةً الت قٌةةة : العلمةةً اإلاةة ا  .2

ق سةةتتتامه الط ٌقةةة العلمٌةةة وتطقٌةةا ط ائةةا القٌةة س  اإلاةة ا وٌمتةة ي هةةدا النةةو  مةةن 

انةةه ٌتمٌةةي ق سةةتقتال القٌ نةة   التقٌقةةة المحققةةة قةةتال مةةن ، وووظةة ئ  المت سةةة ونت ئجهةة 

العلمةةً القٌةة س الموضةةوعً  اإلاةة ا وقةةدلك ٌعتمةةت  ،التةة ب ق لناةة ط الت قةةوي األتاا

للناةة ط   والمم  سةة   والفع لٌةة   التةةً تةةؤتي فةةً المت سةةة قةةتال مةةن اعتمةة ت الةة أي 

استاة  ل  إلةى اإلاة ا ٌةؤتي هةدا النةو  مةن ، والقة ا ا  وإدتا الاتدً فً الكم 

المعلمةةٌن وتحفٌةةيهم عةةن ط ٌةةا قٌةة مهم قةة لقحوو والت اسةة   والتجةة    فةةً مجةة ل 

الت اس   المهنٌة لتحتٌت متى ف علٌة الط ائا التت ٌسٌة والوس ئل التعلٌمٌة المستتتمة 

تحسةٌن أسة لٌ  التةت ٌس وط ائقةه قمة  ٌضةةمن  إلةىفةً التةت ٌس . وهةدا قةتو ه ٌةؤتي 

 .نهاال تق ا قمستواه وتحسٌ
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قإمك نةة   المعلمةةٌن  اإلٌمةة نعلةةى  اإلاةة ا ٌعتمةةت هةةدا النةةو  مةةن : اإلقةةتاعً اإلاةة ا  .3

نقلة نوعٌةة فةً مجة ل العمةل التعلٌمةً مةن  وأحتاووالثقة ققت اتهم على تطوٌ  انفسهم 

عذقةة  أسة لٌ تذل تج ٌ  ط ائا جتٌتل واستنق ط وس ئل تعلٌمٌة ممٌةيل واسةتحتاو 

وهكةدا ٌعمةل ، االتتقة  ا  وتدةحٌحه  إجة اا أولتعلةٌم تنظٌم مواق  ا أوفً الدفو  

الما   الت قةوي علةى تاةجٌع هةدا النةو  مةن المقة ت ا  مةن ج نة  المعلمةٌن وٌعمةل 

كمةة  ٌقةةتم المةةؤاي ل  ،متمٌةةي إنجةة يعلةةى تعيٌيهةة  وتوجٌههةة  قمك فةةع  تقةةتم علنٌةة  لكةةل 

 .لألتد قه اآلت ٌنللتجتٌت الن فع ق لتنوٌه والتاجٌع للمعلمٌن 

القٌة تي مةن المفة هٌم الجتٌةتل المع دة ل الةدي  اإلاة ا ٌعت مفهةوم : القٌ تي اإلا ا  .4

قققةةول كقٌةة  مةةن ج نةة  المتتدةةٌن والمهتمةةٌن قمجةة ل  األتٌةة لحظةةً فةةً السةةنوا  

ٌاجع على االسةتقذل الفكة ي وٌعنةى  اإلا ا ان هدا النو  من ، والت قوي اإلا ا 

ٌت السٌ س   وحل الماكذ  قحٌو ٌأتد كةل ق لنا ط التع ونً فً تطوٌ  الق امج وتحت

اتب تو ه لتحقٌةا مة  فٌةه تتمةة للمدةلحة الع مةة فضةذ عةن تاةجٌعه التعة ون قةٌن 

الماةة فٌن والمعلمةةٌن وقةةٌن المعلمةةٌن أنفسةةهم وقةةٌن الماةة فٌن ومةةتٌ ي المةةتا س كمةة  

ان ، ووالقةت ا  للعة ملٌن علةى مسةتوى المت سةة اإلمك نة  ٌاجع قدل الجهوت لتطةوٌ  

دا المفهوم ٌلقً على الما   الت قوي مسؤولٌة القٌ تل الت قوٌة على نطة ا المت سةة ه

وتق س ف علٌة هةده القٌة تل مةن تةذل مة  ٌحتثةه فةً المعلمةٌن  ،المكل  ق إلا ا  علٌه 

من تغٌ ا  تس ٌ  التطو ا  فً مج ل الت قٌة قاكل عة م والعلمٌةة والتعلٌمٌةة قدةو ل 

 .ت دة

 

 :التربوي اإلشراف أساليب

 :إلى األس لٌ تقسم هده  :الفردية األساليب: أوال

 :وتضم: الف تٌة المق ا ل األس لٌ  .1

 .. يٌ  ل الد أ

 .ةٌفا ااإلالمتاوال   . 

 .. تق تل اليٌ  ا  قٌن المعلمٌنج

 .. الت وس التوضٌحٌةت

 .. تقوٌم ف علٌة المعلمهـ

 :: وتضمغٌ  المق ا لالف تٌة  األس لٌ  .2
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 الموجهة .. الق ا ا  أ

 .. الكت ق   المهنٌة 

 .. التج ٌ ج

 .. تويٌع المعلمٌن على الدفو  والمواتت

 

 :إلى األس لٌ تقسم هده  :الجماعية األساليبثانيا: 

 تظم: و :مق ا لالجم عٌة  األس لٌ  .1

 .معلمٌناالجتم ع   الع مة لل .أ 

 .اجتم ع   المعلمٌن .  

 .الو اة الت قوٌة .ج 

 .والتكمٌلٌةالت اس   التجتٌتٌة  .ت 

 : وتظم:غٌ  المق ا لالجم عٌة  األس لٌ  .2

 .القحوو الت قوٌة .أ 

 .النا ا  اإلا اقٌة .  

 .المع  ض .ج 

 .المكتق   المهنٌة .ت 

وانةه مةن الدةع   ،ت دةة لكةل منهة  أهمٌةةالت قةوي الف تٌةة والجم عٌةة  اإلا ا ألس لٌ  

وان هنة ك  ،ف تٌةة أس لٌ تنتج عنه   أو األس لٌ قت ٌحتو مع  إد ،األس لٌ الفدل قٌن هده 

 .جم عٌة أوالتً ٌمكن استتتامه  قدو ل ف تٌة  األس لٌ قعض 

الف تٌةة مةن كونهة  تتةٌم للمعلةم ف دةة للوقةو  علةى الدةعوق   التةً  األس لٌ  أهمٌةتأتً 

وقت دةةةة الدةةةعوق   الاتدةةةٌة والمهنٌةةةة التةةةً ال ٌسةةةتطٌع التعةةة   علٌهةةة  عنةةةت  ،ٌواجهةةة 

 .الجم عٌة األس لٌ ما  كته فً 


