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 مكدمة
لقدددطور دددومواإلشدددوأو الدددم  ولوو لرووردددكو لإلًددد ور دددوم  و  ردددم  و ددد و

نورسارركو االم  ولوو لرووركو طال وانو لرإلررشوإ لسًو تو ألخرمةو لو
طلرلوو ضحورع سوهذ و لر وم،و قدطراا و دانو لرإلردرشو الادط مسورقدوأو
علدد ولسدداسو سددرخط أو لسددل ألوومءددطو ألخ دداقووروورددكو لًقددطوو ًعددط أو
 لرووركوو املاطوانوواًبو لاإلرلرنوااداووعدلو لاعلادونورشدا و وادنو
 لالم رنوورًظمونوإلرشأو  لوخو وومه ألوووعدلو لعقةدألو درنو لاعلدأو
و لاإلدددرشوعقةدددألواعرلدددألوالورقدددوأوعلددد ولسددداسوسدددلرأوادددنو لعقةددداتو
 اًسددداًرألو لءدددلرلألوإلددد وواًدددبولرددداطةوردددورمو لاعلدددأو ءدددإلألوخاءدددألو
و لاطمسددألو ءددإلألوعااددألواددنولرددثو لل ددأو لددذهورلءددطم و لاووددكوعلدد و
 لاعلاددرنوواددطهو إلدداقرشأولوواددنولرددثول اددكوعلدد واسددروهو لاطمسددألو

و.  لوواطهو إلاقرشا



 :شراف الفين يف التعليهمفهوو اإل
 أًدكوعالردألوطرًاار ردألورقدوأو رشداو ألخءدا رونواألشرراف  بفرفة عامرة    رلعم و

 ددم ااو لاسسسددألووورًإلرددذولوددل قواددنوخ دد وو اسدداعطةو لاسدد ولرنوعددنو
اااورسطهولرسرغلو واعلواارشأوورسرخطاو واشامرشأووألةءىولطواا نو

 . أ ضلو ل مقو لاا ًألوظا إلشأووةرااشأو أط قورلسرنوةطم رشأوإل و
 :هإلشراف الفنً فى التعلٌم  بأنٌُعرف ابٌنما 

 لو لوشوطو لر ور ذلشاو لقا اونوعلىو لرعلرأولرو رمو لقرداطةو لقلادألو"و•
و".انولولورلسرنو لرعلرأو لرعلرارألولرووركو لعالرألو

 لوسددرلألو لردد ورشددط وإلددىورقددورأوورلسددرنو لظددمو و لردد ورددس موعلددىو"و•
  "و.أو لاشً وورم عوانواسروهو إلاقرشًاوو لاعلارنو

ٌُمكن من خاللها " •  سفادة موتحسٌن الموقفف التعلٌمفً الوسٌلة التً 

 ". دلً االرتقاء بمستوي أةابه والرفع من مستوي كفاءتهالمعلم  



  اهتمام وإثار  تنسٌق " بأنه الفنً اإلشراف تعرٌف ٌمكن•
 لٌتمكنوا التالمٌذ نمو توجٌه بقصة نموهم وتوجٌه المعلمٌن

 .فٌه ٌعٌشون الذي المجتمع فً فعالة بصور  المشاركة من

 :املفهوو احلديح لإلشراف الفين
 الربٌسً هةفها إنسانٌة قٌاةٌة تربوٌة دملٌة هو      
 المالبم العمل مناخ خالل من والتعلم التعلٌم دملٌتً تحسٌن
 وتوفٌر تقةٌم مع التعلٌمٌة و التربوٌة العملٌة أطراف لجمٌع
 جمٌع وتطوٌر لنمو والفنٌة الماةٌة واإلمكانات الخبرات كافة
 تخطٌط وفق وذلك , متابعة من ٌلزمها وما األطراف هذه

 وتطوٌره التعلٌم مستوى رفع بهةف موضودً وتنفٌذ دلمً
 اإلنسان بناء وهو والمنشوة النهابً الهةف تحقٌق أجل ومن

  . الصالح



 :مميزات املفهوو احلديح لإلشراف الفين
و.ألخ اق  لرووركوو املاطوالورءرطوإل ورشط و
 و.وشأوورطمرسشأ اساعطةو لاعلارنوعلىو لًاوو لاشً وورلسرنولط
ررارلو ال ا عو لرومر  وو ألسلوبو لعلا واًدكورسداعطوعلد ورعدطرلو لااامسداتو

و. لرم ورألوورغررمهاولوور ورمهاو ءومةواسرامةوعل ولساسوعلا ورومر  
لالدددام ألوو لرعددداونو دددرنو لاعلدددأوو لاوودددكوااددداورر لدددبووودددوطوطراقم  ردددألو ددد و 

و. لرعاالو رنو لاعلأوو لاووكوإل وواًبووووطوعقةاتوإًساًرألوةورأل
رلسرنو لعالرألو لرم ورألوانوخدقلو للردام توو لًدطو توو لادسرام توو الورااعداتو

و.........و لاًاةلات
ًااوهوووسرلألولرلسرنواسدروهولط  دكو الورشط وإل ورقورأو لاعلأو  ولطوذ ركوو  

و.وولراطةو إلاقرك

 

و



 :اإلشراف الفينالعوامل املؤثرة على تطور مفهررررررروو 

الفنففً اإلشففراف هنففاك دففة  دوامففل أةت إلففى تطففور مفهففوم 

 :ما ٌلً منها

 .االنفجار المعرفً والمعلومات الكثٌر  المتوالٌة  •

 . تغٌر مفهوم التربٌة  •

 . تقةم البحوث السٌكولوجٌة والتربوٌة  •

 . انتشار المباةئ الةٌمقراطٌة •

 . األٌمان بالفلسفة التجرٌبٌة  •



 :دواعي االهتناو باإلشراف الفين فى مفر: ثالجًا

 .التوسع فً التعلٌم  -1

 .نمو المةرسة الثانوٌة وتطور وظٌفتها  -2

 .إدةاة المعلم للمةرسة الثانوٌة  -3

 .تزاٌة أدباء التةرٌس   -4

 .تغٌر مفهوم الطرٌقة فً التةرٌس  -5



 أهداف اإلشراف الفين
تحسٌن العملٌة التربوٌة من خالل القٌاة  المهنٌة لكل من الناظر والمعلمٌن.  

 تحسٌنها لتقوٌم دمل المؤسسات التربوٌة وتقةٌم المقترحات . 

تةرٌبهم  ةهم وطرٌقبأةا يتطوٌر النمو المهنً للمعلمٌن وتحسٌن مستو.  

 سففتفاة  منهففا بأفضففل واالالعمففل دلففى توجٌففه اإلمكانٌففات البشففرٌة والماةٌففة

 .الطرق الممكنة

 ًتنمٌة وتحسٌن أةاء المعلم ةاخل الفصل وتوضٌح جوانب النظام المةرس. 

 ا مسففادة  المةرسففٌن دلففى أةراك مشففكالت الففنمء وحاجففاتهم أةركففا  واضففح 

 .والعمل دلً إشباع هذه الحاجات

 ترغٌب المةرسٌن الجةة ففً العمفل بالتفةرٌس ومسفادةتهم دلفى االهتمفام بفه
   .واتخاذه مهنه لهم

 الصعوبات التً تواجههم أثنفاء , مسادة  المةرسٌن دلى مواجهة المشكالت
 . العمل

 

 

 

 

 



 أهنية اإلشراف الفين
 :ٌتضح من األهةاف سابقة الذكر أن أهمٌة اإلشراف الفنً تتمثل فٌما ٌلً

 العمففل دلففً تحسففٌن العملٌففة التربوٌففة والرقففً بهففا مففن خففالل إتبففاع الطففرق

 .واألسالٌب التً تسادة دلً تحقٌق األهةاف التربوٌة المنشوة 

 تقوٌم دمل المؤسسفات التربوٌفة للتعفرف دلفً جوانفب القفو   والضفعف ممفا

 .ٌسادة دلً التغلب دلً نواحً الضعف

 مسففادة  المعلمففٌن الجففةة دلففً التكٌففف مففع دملهففم الجةٌففة بنجففا  والقٌففام

 .بمسبولٌاتهم بكفاء 

 ًٌسادة المعلم دلً فهم أهةاف العملٌة التعلٌمٌة مما ٌجعله ٌعمل جاهفةا  دلف

 .تحقٌقها

 ٌسففادة دلففً زٌففاة  النمففو المهنففً لففةي المعلمففٌن مففن خففالل تقففوٌم مسففتوي

 .أةابهم

 

 

 

  



 :خفائص اإلشراف الفين

تربوٌة ةاألشراف الفنً خةم  . 

ٌالتربٌة والتعلٌم ةاألشراف الفنً ٌهتم بكل ما ٌؤثر فً دمل . 

ٌوةٌمقراطٌة ةتعاونٌ ةاألشراف الفنً دمل. 

األشراف الفنً وسٌلة لتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة . 

األشراف الفنً وسٌلة لتحقٌق أهةاف التربٌة. 

ٌعمل دلى توضٌح حاجات العاملٌن فً الحقل التربوي. 

األسلوب الةٌمقراطً دلً استخةاممة تٌع. 

 



حٌففث ٌففرتبط كففال   شففرافاإل ةدملٌفففففً  ال ٌمكففن الفصففل بففٌن اإلةار  والتنظففٌم

ارتباطففا  وثٌقففا  فففال ٌوجففة تنظففٌم بففةون إةار  وال إةار  بففةون  منهمففا بففا خر

 .تنظٌم

الففروق , ةٌمقراطٌة من حٌث احترام الفرة  ةاإلشراف الجٌة ٌقوم دلى فلسف

القفةر  دلفى المبفاةر  , اإلٌمان بقةر  العاملٌن دلى النمو واالزةهار, الفرةٌة

ولٌات الفرةٌففففة بالثقففففة بففففالنفس والمشففففاركة فففففً المسفففف, التغٌففففر الففففذاتً , 
 . والجمادٌة 

 اإلشففراف الجٌففة ٌعتمففة فففً المقففام األول دلففى البحففوث واالتجاهففات العالمٌففة
 .مع تللوسابل المستخةمة والتً ٌمكن تطبٌقها فً المج

 أي القةر  دلً التغلب دلً اإلشراف الجٌة ٌعتمة دلى أسلوب حل المشكالت
 . المشكالت بكفاء  وفادلٌة

 الوصف مجرة اإلشراف الجٌة ٌعتمة أساسا  دلى االبتكار ولٌس دلى. 

 

 



   وظائف األشراف الفين
 :تتمثل وظابف اإلشراف فٌما ٌلً

 :  بتكار والبناء اإل(1)
حٌث ٌقوم المشرف الفنً بابتكار أفكفار جةٌفة  وأسفالٌب مسفتحةثة لتطفوٌر العملٌفة التعلٌمٌفة كمفا 

إنه ٌقوم بنشفر المعلومفات الجةٌفة  واألفكفار المسفتحةثة بفٌن المعلمفٌن ممفا ٌسفادة دلفً االرتقفاء 

 .بالعمل التربوي والوصول به إلً أفضل مستوي ممكن من األةاء

 : الخطأ  ةمعالج( 2)
األخطففاء والسففلبٌات وٌقففةم اقتراحاتففه البنففاء  التففً تسففادة دلففً  فعلففً الموجففه الفنففً أن ٌكتشففف 

التغلب دلٌها وٌتطلب ذلك مناقشة مفع المعلفم إذا كفان الموضفوع متعلقفا  بفه أو مفع المفةرس األول 

إذا كففان الموضففوع متعلقففا  بالمفففاة  الةراسففٌة أو مففع نففاظر المةرسفففة إذا كففان الموضففوع متعلقفففا  

 .بالمةرسة

 :تفاةى الخطاء ( 3)
فٌجففب دلففً اإلشففراف الفنففً أن ٌسففتهةف حماٌففة العملٌففة التربوٌففة مففن الوقففوع فففً الممارسففات 

الخاطبة لذلك ٌجب دلفً الموجفه الفنفً مسفادة  المعلمفٌن الجفةة دلفً التكٌفف مفع دملهفم الجةٌفة 

بنجففا  والقٌففام بمسففبولٌاتهم بكفففاء  وأن ٌنففبههم إلففً الصففعوبات التففً قففة ٌتعرضففون لهففا وكٌفٌففة 

 .مواجهتها بنجا  وفادلٌة

 
 

 



 أىواع اإلشراف الفين
 : اإلشراف التفخيخي  ( 1)
األخطفففاء ففففً   ةمفففع أحفففةى وظفففابف اإلشفففراف وهفففى معالجفففهفففذا النفففوع مفففن اإلشفففراف ٌتمشفففى و

ففال ٌقتصفر األمفر دلفً مجفرة التعفرف دلفً الخطفأ بفل ومعالجتفه الممارسات التربوٌة والتعلٌمٌة 
 .أٌضا  

  :اإلشراف الوقائي ( 2)
تففً قففة شففرف دلففٌهم دلففى التكٌففف مففع المواقففف الٌُ بمسففادة  مففن المشففرف التربففوي وفٌففه ٌقففوم 

 . تواجههم أثناء قٌامهم بوظٌفتهم

 :شراف البيائياإل( 3)
هناك ضفرور  لالرتقفاء باإلشفراف مفن مرحلفة التصفحٌح إلفى مرحلفة البنفاء , ففال تقتصفر أهمٌفة 

اإلشراف دلى تحةٌة األخطاء والتنبٌه إلٌها بل ٌتم االنتقفال إلفى البفةابل التفً ٌمكفن إحاللهفا محفل 

  . السلوك الخاطا

  :االشراف اإلبداعي (4)
تطففوٌر العملٌففة  تسففادة دلففً ةثةالمشففرف التربففوي أفكففارا  جةٌففة  وطففرق مسففتحوفٌففه ٌبتكففر  

وٌجفب إخضفاع األفكفار الجةٌفة  التعلٌم والتعلم والمواقف المرتبطفة بهفا دملٌة التربوٌة وتحسٌن 
 .والطرق المستحةثة للتجربة للتأكة من مةي صالحٌتها للتطبٌق دلً أرض الواقع

 

  



 :وسائل وأساليب اإلشراف الفين 
 :الزيارة الففية  -1

 :أىواع الزيارات -أ
 :   الزٌار  المبرمجة فً خطة اإلشراف التربوي                                الزٌار  المفاجبة للمعلم

  .ماالمةرسة بسبب حاجة المعلم للمسادة  فً موقف زٌار  بناء دلى طلب المعلم أو مةٌر  

 . زٌار  بناء دلى طلب المشرف

 :اإلعداد للزيارة الففية -ب

 :إجراءات الزيارة الففية -ج

 حتديد أهداف الزيارة  -أ 
 .اليصرات والكتب  -2 

 .املداوالت التوجيهية الفردية واالجتناعات مبعلني الفرد  -3 

 .الدروس التطبيكية الينوذجية  -4 

 .تبادل الزيارات بني املعلنني  -5 

 .الدورات التجديدية أثياء اخلدمة  -6

 .املؤمترات الرتبوية واملعارض التعلينية  -7 



 مراحل تطور اإلشراف الفين
 :مر اإلشراف الفنً فً تطوره بثالث مراحل تتمثل فٌما ٌلً

 :مرحلة األشراف كتفتٌم  -1
ففففً  أوابفففل القفففرن السفففابع دشفففر ففففً  الوالٌفففات المتحفففة  بفففةأت هفففذه المرحلفففة 

نى والمعففةات والمعلمففٌن وتحصففٌل التالمٌففذ االتفتففٌم دلففى المبفف بهففةفاألمرٌكٌففة 

 .واألسالٌب المستخةمة فً  التعلٌم  المعلمٌن طرق تةرٌبو

و ظهففر التفتففٌم فففً  مصففر مففع نشففأ  نظففام التعلففٌم فففً  دهففة محمففة دلففى , ثففم 

 ةففاالعملٌة التعلٌمٌفة بكوهةفت إلً  مراقبة م 1883صةرت البحة التفتٌم دام 

ة من خالل التقارٌر وكان التفتٌم فً مكوناتها والتبلٌغ دن أي تقصٌر أو مخالف

هذه المرحلفة ٌفتم مفن خفالل الزٌفارات المفاجبفة للمفةارس للتعفرف دلفً وضفعها 

الحقٌقففً دلففً الطبٌعففة بهففةف التعففرف دلففً األخطففاء وتسففجٌلها والتبلٌففغ دنهففا 

رسمٌا  وأرتبط التفتٌم فً هذه المرحلة باإلجبار واإلرغام حٌث كان ٌقوم بعض 

المفتشٌن بإجبار المعلمٌن دلً تنفٌذ أوامرهم بهةف تحسٌن أةاء المعلم بادتبار 

أن هذا األسلوب سٌؤةي إلً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة وأةي ذلك إلفً دفةم وجفوة 

دالقففات إنسففانٌة طٌبففة بففٌن المعلمففٌن والمفتشففٌن وخلففق بففٌن المعلمففٌن جففوا  مففن 

 .الردب والتوتر



 :األشراف كتةرٌب وتوجٌه  -2

كان التركٌز فً هذه المرحلة دلً تفةرٌب وإرشفاة وتوجٌفه المعلمفٌن 

إال أنففه كففان ٌوجففة إٌمففان كبٌففر بففأن المسففتوٌات اإلةارٌففة العلٌففا تعففرف 

أفضل مفن غٌرهفا وهفً التفً كانفت تقفرر األسفالٌب والطفرق والمفواة 
 .التً ٌتم استخةامها فً دملٌة اإلشراف

 :ةاإلشراف كعملٌة ةٌمقراطٌة شامل -3

فلقة تطور اإلشراف من مجرة كونه دملٌة تفتٌم أو تةرٌب وتوجٌه 

حتً أصبح دملٌة ةٌمقراطٌة شاملة ولقة نفت  هفذا التطفور نظفرا  لمفا 

 :ٌلً

 االدتففراف بففان التربٌففة قففو  اجتمادٌففة أساسففٌة لنمففو الشخصففٌة

 .اإلنسانٌة  وأنها نظام اجتمادً ةٌمقراطً



ن التغٌففر مبففةأ كففونً ٌففؤثر دلففى جمٌففع أوجففه الحٌففا  أاالدتففراف بفف

مما أةي إلً ضرور  حفةوث تغٌفر تربفوي ففً   والتنظٌم االجتمادً

 ...المناه  والتموٌل وطرق التةرٌب

نففه ٌففرتبط وأاجتمادٌففة  ةن اإلشففراف التربففوي دملٌففأاالدتففراف بفف

نظففففام األخففففذ بممففففا أةي إلففففً ضففففرور  بالةٌمقراطٌففففة والتعاونٌففففة 

 . التخطٌط الجمادً

س لتحسفٌن االمعلمفٌن كأسفولقة اهتمت هذه المرحلة بتلبٌفة حاجفات  

المعلمففٌن  ةالففذاتً ومشففاركأال أنهففا لففم تهففتم بففالنمو بففرام  التعلففٌم 

 .وتةرٌبهم دلى القٌاة 



 :تتمثل مهام اإلشراف الفنً التعلٌمً فٌما ٌلً 

 :تطوٌر المناه (1)
حٌث ٌتم توجٌه التالمٌفذ مفن خفالل الخبفرات التفً تقفةم لهفم دفن طرٌفق المنفاه  

الةراسٌة وٌقع دلً داتق المةرسة اإلشراف دلً المنفاه  الةراسفٌة وتوجٌههفا 

تتناسب مع الخبرات التً قفة  حتًلذلك ٌجب تطوٌر المناه  الةراسٌة باستمرار 

 .ٌتعرض لها التالمٌذ طبقا  للعصر المتغٌر الذي ٌعٌشون فٌه

 

 : تنظٌم الموقف التعلٌمً ( 2)
ٌسففادة تنظففٌم الموقففف التعلٌمففً دلففً تحقٌففق األهففةاف التربوٌففة بصففور  أفضففل 

وللمشرف التربفوي ةور أساسفً ففً دملٌفة التنظفٌم مفن خفالل توجٌفه المعلمفٌن 

 التالمٌفففذ إلفففى مجمودفففات حسفففب العمفففر أو االسفففتعةاةإلفففً ضفففرور  تصفففنٌف 
 ...........العام    
 

 



 :  تهٌبة المعلمٌن الجةة وإدةاةهم لعملهم  ( 3)
 همتعفرٌففعلً المشرف الفنً تهٌبة المعلمٌن الجفةة للعمفل مفن خفالل 

وواجبفاتهم وحقفوقهم إلفً جانفب بمةارسهم التفً سفوف ٌعملفون بهفا 

ضرور  تبصٌر المعلمٌن الجةة بالسٌاسة العامة للمةرسة ومفا ٌتعلفق 

بالمناه  والكتب الةراسٌة, وٌجفب أن تكفون دملٌفة توجٌفه المعلمفٌن 

الجةة دملٌة مشتركة بٌن المعلمٌن الجفةة, المفوجهٌن الفنٌفٌن, مفةٌر 

 . المةرسة, المةرسٌن األوابل, وزمالبهم فً العمل

 : تنظٌم الةورات ( 4)

للمعلمٌن بهةف  ةٌقوم األشراف التربوي بتنظٌم ةورات تةرٌبٌ•

من خالل تقةٌم طرق تةرٌس جةٌة ,    هؤالء المعلمٌنءتطوٌر كفا

أو كٌفٌة االستفاة  من التكنولوجٌا الحةٌثة فً العملٌة 

 .......  التعلٌمٌة



 وميكً لكول بأىه مً أهه وظائف املصرف الفيى
 .تهٌبة المعلمٌن الجةة لعملهم  -أ

 .دقة الةورات للمعلمٌن أثناء الخةمة  -ب 

 .ـ تنظٌم اجتمادات مع المةرسٌن -ج

  .العمل دلى تطوٌر المنه   -ة 

  .درض نماذج للمحاكا  فً إةار  الصفوف  -هـ 

 .المشاركة فً اختٌار المعلمٌن وتوزٌعهم دلى المةارس  -و 

تشجٌع المعلمٌن دلى تجاوز إطار الكتاب المةرسً المقرر  -ز
        .لتحقٌق أهةاف المنه 

استثمار المشرف   لموقعه كحلقة اتصال بٌن اإلةار   - 
 .والمٌةان فً العمل دلى تكامل ةورٌهما 

 



 :مفهوو اإلشراف اإلكليييكي 

 العمل من النمط بأنه اإلشراف من األسلوب هذا ٌعرف•

 الصفً المعلمٌن سلوك تحسٌن نحو الموجه اإلشرافً

  .  الصفٌة التعلٌمٌة وممارساتهم

 دلى التربوي المشرف من فابقة قةر  األسلوب هذا وٌتطلب•

 بذكاء وتوظٌفها اإلشرافٌة الطرق من العةٌة استخةام

 فً الضعف مواطن دالج إلى بالتالً لٌخلص ؛ وانفتا 

 وإثار  , تةرٌسهم مستوى وتحسٌن , المعلمٌن لةى األةاء
 .التعلٌم طرابق فً للتجةٌة وحماسهم ةافعٌتهم



 :مربرات استخداو اإلشراف اإلكليييكي  

لقة أورة العةٌة من المبررات والتً تجعل هذا األسلوب ضرور     

 :تربوٌة تطوٌرٌة ملحة وهً 

دةم كفاٌة برام  التةرٌب  قبل الخةمة وضعف الممارسات التعلٌمٌة •

الصفٌة التً ٌعانً منها المعلمون المبتةبون خرٌجو مؤسسات إدةاة 

 .  المعلمٌن قبل الخةمة 

فشل الممارسات الخاطبة السابة  فً برام  اإلشراف التربوي وما •

 عل بين .ٌنشأ دنها من دالقات سلبٌة بٌن أطراف العملٌة اإلشرافٌة 

التطوٌر والتجةٌة فً كل ما ٌتعلق بالعملٌة التعلٌمٌة , والتجةٌةات •
 .التربوٌة وكثرتها كما ونودا  , وضغطها المتواصل دلى المةرسة 


