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 االدارة واالشراف التربوي ,,,

 : عرف اإلشراف التربوي؟ عرف االشراف التربوي بعدة تعارٌف منها : 1س

(عملٌة تربوٌة قٌادٌة إنسانٌة تهدف إلى تحسٌن عملٌتً التعلٌم والتعلم من خالل 1

إٌجاد مناخ مالئم للعمل لجمٌع أطراف العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة مع تقدٌم وتوفٌر 

برات واإلمكانات المادٌة والفنٌة الالزمة لنمو وتطوٌر جمٌع تلك األطراف كافة الخ

 وفق تخطٌط علمً وتنفٌذ موضوعً.

(اإلشراف التربوي هو عملٌة تعاونٌة تحدث فً سٌاق بٌن التدرٌب المنظم ٌقوم 2

 بها شخص خبٌر أو زمٌل خبٌر من اجل زٌادة فرص التنمٌة المهنٌة للمعلم .

الستثارة وتوجٌه وتنسٌق النمو المستمر للمعلمٌن فً المدرسة  (الجهد الذي ٌبذل3

فرادي أو جماعات وذلك لكً ٌفهموا وظائف التعلٌم وٌكونوا أكثر قدرة على 

االستثارة وتوجٌه النمو المستمر لكل تلمٌذ نحو المشاركة الذكٌة فً بناء المجتمع 

 الدٌمقراطً الحدٌث .

 راف التربوي تطوٌرها؟: ما هً المجاالت التً ٌمكن لإلش2س

(مجال 4    (مجال المنهج3    (مجال القٌادة2     (مجال العالقات اإلنسانٌة1

 (مجال التقوٌم5   العملٌة التعلٌمٌة

(مجال 8   (مجال عالقة المدرسة بالمجتمع7  (مجال حاجات الطالب وتقوٌمهم6

 االتصال التربوي

 (مجال التدرٌب9

 ً فعال ٌنعكس أثره فً المظاهر التالٌة:وهً تهدف إلى إٌجاد مناخ مدرس

 ب(عالقات حمٌمة بٌن أعضائها       التقدم التحصٌلً للطالب-أ

 د(تحقٌق غاٌات المجتمع الكبٌر       ج(عالقات ممٌزة بالمجتمع

 : بماذا ٌتصف اإلشراف التربوي ؟3س 

عملٌة مخططة ومنظمة وموجهه لخدمة المعلمٌن وإطالق قدراتهم وطاقاتهم (1

 الكامنة.

(عملٌة قٌادٌة إدارٌة منظمة تؤخذ باألسلوب العلمً فً توجٌه المعلمٌن والعمل 2

 على تنمٌة قدراتهم واستعداداتهم ومواهبهم.



 

 

(عملٌة تعاونٌة دٌمقراطٌة: فالمشرف والمعلم زمٌالن فً المهنة ٌتعاونان فً 3

 العمل لتحقٌق أهداف المدرسة فً جو من االحترام المتبادل.

م متكامل ٌشمل على مدخالت وعملٌات ومخرجات ٌرتبط بعضها ببعض كما (نظا4

 أنها ترتبط بالنظام التعلٌمً ككل.

 : ما هً أهداف اإلشراف التربوي؟4س

إتاحة المجال للطالب كً ٌواجه الموقف التعلٌمً بؤكمله على أرض الواقع (1

 وٌتكٌف معه بما تإهله له معلوماته ودراسته.

قٌقٌة الكتساب الخبرات العملٌة والمهارات األساسٌة الالزمة (إعطاء الفرص الح2

 إلعداد المدرس الناجح.

 (وضع الطالب فً موقف تعلٌمً طبٌعً.3

 (منح الفرص لتنمٌة الروح القٌادٌة فً المعلم كقائد للمجموعة .4

 (عرض االتجاهات السلوكٌة المرغوب فٌها كآداب وأخالقٌات المهنة .5

 تجاهات األشراف التربوي ؟: ما هً خصابص وا5س

(اإلشراف التربوي وسٌلة لتحقٌق أهداف 3   (الفنٌة المتخصصة2   (القٌادٌة1

   (الشمولٌة4       التربٌة

(المشرف التربوي قائد تربوي ٌإثر تؤثٌرا 7   (الخدمٌة6       (الدٌمقراطٌة5

  اٌجابٌا فً المنظومة التربوٌة

 ربوي ؟: ما هً أسس ومبادئ اإلشراف الت6س

 أسس ومبادئ اإلشراف التربوي

األسس 

 الفلسفٌة

األسس 

 النفسٌة

األسس 

 التربوٌة

األسس 

 اإلبداعٌة

 األسس العلمٌة

ٌبدأ اإلشراف 

التربوي بٌن 

الفرد و الفرد 

من حٌث 

اإلفادة 

(مراعاة 1

الفروق 

الفردٌة بٌن 

األفراد من 

حٌث قدراتهم 

تعطً للعملٌة 

التربوٌة دافعا 

لتجعلها أكثر 

 فاعلٌة

ٌعتمد 

اإلشراف الجٌد 

على اإلبداع 

واالبتكار 

وتحرٌر قدرات 

ٌعد اإلشراف 

تربوي جزءا ال

ال ٌتجزأ من 

العملٌة 

التعلٌمٌة ٌعمل 



 

 

واستعداداتهم  والتطبٌق.

وممٌزات 

 شخصٌتهم.

(مراعاة نمو 2

الشخصٌة 

اإلنسانٌة 

 مراعاة تامة .

(عد عملٌة 3

اإلشراف 

عملٌة تعلم 

لٌستفٌد منها 

الطالب والمعلم 

. 

المعلمٌن 

وانطالقها دون 

 قٌود علٌها.

على معالجة 

األمور بطرٌقة 

علمٌة 

وموضوعٌة 

 ومنطقٌة.

 

 : ما هً مهام المشرف التربوي؟7س

 تقدٌم ٌد العون والمساعدة لتحسٌن عملٌتً التعلٌم والتعلم.(1

 .(مساعدة المعلم لفهم أهداف التعلٌم والمدرسة والمادة التً ٌقوم بتدرٌسها2

 (دراسة العوامل التً تعوق عملٌة التعلم لدى الطالب فً المدرسة .3

 (دراسة الطرق التربوٌة الجٌدة المتعلقة بالمنهج .4

 (دعم التعاون الجماعً بٌن المعلمٌن لتحقٌق األهداف المنشودة.5

 (العدالة فً توزٌع الكفاٌات على المدارس .6

 وتنمٌته .(متابعة انجاز الطالب والعمل على تقوٌمه 7

  (متابعة المعلمٌن وتقوٌمهم وإرشادهم إلى الطرق الصحٌحة.8

 

  



 

 

 : ما هً معاٌٌر اختٌار المشرف التربوي؟8س

 معاٌٌر اختٌار المشرف التربوي

 معاٌٌر وأسس وقواعد تربوٌة الختٌاره المعاٌٌر والخصابص الشخصٌة الختٌاره

(الحصول على درجة الماجستٌر فً 1

 اإلشراف التربوي

(حصوله على دوره فً اإلشراف 2

التربوي لمدة فصل دراسً قبل مزاولته 

 المهنة

(قوة الشخصٌة والقدرة على التأثٌر 3

 فً اآلخرٌن

 (العالقات اإلنسانٌة االٌجابٌة4

 (المظهر المناسب مع اللٌاقة البدنٌة5

(الشجاعة والصبر وقوة اإلرادة 6

 والمثابرة على العمل

معتمدا (أن ٌكون مخلصا وصرٌحا 1

 على نفسه

(أن ٌكون حاصال على شهادة جامعً 2

 مع تأهٌل تربوي وخبرة

 (عقد ندوات تربوٌة مع مدرسً مادته3

 (اإلسهام فً تطوٌر األبحاث التربوٌة4

(أن ٌكون متخصصا فً المادة التً 5

 ٌشرف علٌها

 

 : ما هً معاٌٌر اختٌار المعلم وواجباته ؟11س

 معاٌٌر اختٌار المعلم وواجباته

معاٌٌر اختٌار 

 المعلم

 (أن ٌكون تربوٌا ومتخصصا فً المادة التً ٌقوم بتدرٌسها1

 (الرغبة الطبٌعٌة فً اإلشراف2

 (المهارة فً التفاعل االجتماع3ً

 (الصبر وهدوء الشخصٌة4

 (الصحة العقلٌة والجسمٌة5

 (المظهر العام المناسب6



 

 

 (تعاطفه مع التالمٌذ خلقا وفكرا7

 دام الوسابل التعلٌمٌة(القدرة على استخ8

واجبه نحو 

 تالمٌذه

 (تدرٌبهم على األسلوب التعاونً فً الحٌاة1

(تعرف حاجات التالمٌذ فً المدرسة والبٌت والمجتمع والعمل 2

 على إشباعها

 (تبصٌر التالمٌذ بمسؤولٌاتهم تجاه مجتمعهم وأمتهم وعالمهم3

 لحمٌدة(تنمٌة اتجاهاتهم نحو القٌم وترغٌبهم فً األخالق ا4

واجبه نحو 

 مجتمعه

 (اإلسهام فً خدمة المجتمع1

 (االتصال الدابم بأولٌاء األمور2

 (حل المشكالت3

واجبه نحو 

 زمالبه

 (أن ٌتقبل برحابة صدر ما ٌوكل إلٌه من أعمال1

 (أن ٌحترم وجهات نظر زمالبه حتى لو كانت مخالفة لرأٌه2

 (أن ٌكون قدوة لزمالبه3

 تحقٌق أهدافهم(أن ٌعاون زمالبه فً 4

 (أن ٌشارك فً اجتماعات المعلمٌن بإٌجابٌة5

واجبه تجاه 

 عمله

 (أن ٌكرس كل وقته للتربٌة والتعلٌم1

 (أن ٌهتم باآلراء والقضاٌا التربوٌة الحدٌثة2

 (االنتباه التام بما ٌجري فً الفصل3

 (تجنب الوقوع فً مواقف محرجة مع التالمٌذ4

 فً آن واحد (متابعة وتوجٌه أكثر من تلمٌذ5

 (المحافظة على انتباه الفصل وتركٌزه6

 



 

 

 : ما هً عالقة المشرف التربوي بالمعلمٌن؟11س

ٌجب أن ٌقدر المشرف التربوي ما ٌبذله المعلمون من جهد وما ٌحسنون من (1

 عمل

(ٌجب أن ٌبذل المشرف التربوي كل ما ٌستطٌع من جهد فً معاونة المعلمٌن 2

 ً تواجههمللتغلب على الصعوبات الت

 (ٌجب أن ٌساعد المشرف المعلمٌن جمٌعا وال سٌما المبتدئون والجدد منهم3

 (ٌجب أن ٌراعً المشرف استخدام أبسط الوسائل وأسهلها4

 (ٌجب أن ٌعمل المشرف التربوي علال تكافإ الفرص المستمرة بٌن المعلمٌن5

 :تحدث عن بعض أدور مدٌر المدرسة ؟12س

 بعض أدور مدٌر المدرسة

هناك أسبابا ما دعت إلى عد مدٌر  مدٌر المدرسة كمشرف تربوي مقٌم

المدرسة مشرفا تربوٌا مقٌما فمدٌر 

المدرسة ٌستطٌع مساعدة المعلم الجٌد 

وتشجٌع المعلم الجٌد والتقوٌم السلبً 

واإللمام بمناهج التعلٌم وخصابص التالمٌذ 

وبالتالً فهو حجر الزاوٌة فً العملٌة 

الوصل بٌن اإلدارة  التعلٌمٌة وحلقة

 والمدرسة

دور مدٌر المدرسة فً تطوٌر 

 المعلمٌن وتنمٌتهم مهنٌا

هذا التطوٌر ٌشمل النواحً المعرفٌة 

والنواحً السلوكٌة ومدٌر المدرسة ٌعمل 

على أن ٌمتلك المعلمون مهارات معٌنه فً 

النواحً السابقة لتحسٌن التعلٌم فً 

 مدرسته وهو ٌسعى لتحسٌن تلك المهارة

 وتنمٌتها.

دور مدٌر المدرسة فً تحسٌن تنفٌذ 

 المناهج الدراسٌة

ٌستطٌع مدٌر المدرسة أن ٌقوم بدوره 

كمشرف تربوي بأن ٌصبح مجال اهتمامه 

: توفٌر الوسابل التعلٌمٌة و الرحالت 

وتوفٌر الكتاب المدرسً وتوظٌفه 



 

 

وتوظٌف اإلذاعة المدرسٌة والمكتبة 

 وقٌاس تحصٌل التالمٌذ

 (توثٌق العالقة بٌن التالمٌذ والمعلمٌن1 ٌر المدرسة فً رعاٌة التالمٌذدور مد

 (إٌجاد نظام لمحاسبة التالمٌذ2

 (تنسٌق نشاطات التالمٌذ3

(توفٌر الظروف المناسبة لٌمارس 4

 التالمٌذ حقوقهم المدرسٌة

(مساعدة أعضاء هٌبة اإلشراف فً 5

 التوجٌه واإلرشاد

ع دور مدٌر المدرسة فً التعاون م

 البٌبة

على مدٌر المدرسة الناجح إٌجاد عالقة 

قوٌة بٌن مدرسته والبٌبة المحلٌة 

المحٌطة واالستفادة من هذه العالقة فً 

تطوٌر العمل التربوي من خالل االستفادة 

من تشكٌل مجالس اآلباء واألمهات 

واالستفادة من هذه العالقة فً تطوٌر 

 وتحسٌن مستوى المدرسة.

 

 وبات والمشكالت التً تحد من فاعلٌة اإلشراف التربوي؟:ما هً الصع13س

كثرة األعمال الموكلة للمشرف التربوي وتراكمها مما ال ٌوفر له الوقت لالطالع (1

 علٌها

 وقلة الكتب فً المدارس (عدم قٌام مدٌري المدارس بممارسة اإلشراف التربوي2

              (قصور التعاون بٌن المشرف التربوي ومدٌر المدرسة3

 (قلة وجود حوافز مادٌة للمشرفٌن وللمعلمٌن4  

     (غٌاب معاٌٌر واضحة ومحددة الختٌار المعلمٌن األكفاء5

 (ضعف العالقة بٌن كل من المشرفٌن والمدٌرٌن والمعلمٌن6 



 

 

 ظهور بعض المشاكل الشخصٌة وتؤثٌرها على العمل أحٌانا(7

 فترض أن ٌتعامل معها(عدم إلمام المشرف بنوعٌة السجالت التً 8ٌ

 : ما هً مراحل اإلشراف التربوي فً العراق ؟14س

    (مرحلة التفتٌش1

    (مرحلة التوجٌه التربوي2

    (مرحلة اإلشراف التربوي3

  (مرحلة توطٌن اإلشراف التربوي4

 : ما هً مرحلة التفتٌش وبماذا اتسمت به ؟15س

فتشون ٌقومون بزٌارات فجائٌة كان اإلشراف ٌعتمد على أسلوب التفتٌش وكان الم

والدخول على المعلم فً الفصل لالستماع إلى شرحه وفحص أعماله واالطالع على 

دفاتر التحضٌر وسجالت درجات الطالب وكان المفتش ٌقوم بوضع تقرٌر عن 

 التعلٌم.

 اتسم نظام التفتٌش بعدد من المظاهر منها:

     جمود فً عملٌة التعلٌم والتعلم(1

  دام أسئلة التقوٌم التً تقوم معلومات الطالب فً الحفظ (استخ2 

            (إلزام المعلمٌن بنمط واحد فً التحضٌر وفً شرح الدرس 3

    (مدة الزٌارة ال تتجاوز الساعة4 

 : ما هً مرحلة التوجٌه التربوي؟ مع ذكر أبرز ما كان فٌها؟16س

بعة سٌر الدراسة وتوجٌه المعلمٌن زٌارة الموجه للمدارس أربع مرات فً السنة لمتا

وتقوٌمهم باإلضافة إلى تقدٌم تقارٌر إلى إدارة التعلٌم التابع لها ووضع حلول لبعض 

 المشكالت التً تحدث فً المدرسة .

 أبرز النتابج التً استنتجت منها ما ٌلً:

          (نقص كفاٌات الموجه التربوي وعدم القدرة على التطبٌق فً أرض الواقع1

                          (نقص كفاٌة المعلم2 



 

 

    (انخفاض المدة الزمنٌة التً ٌقضٌها الموجه فً المدرسة 3

 (عدم وجود معاٌٌر محددة الختٌار الموجه التربوي الكفء4  

 : ما هً األبعاد األربعة فً مرحلة اإلشراف التربوي ؟17س

 هما:أن تتم عملٌة التوجٌه فً مسارٌن  البعد األول:

 وتهدف فاعلٌته إلى تؤهٌل المعلم تربوٌا وعملٌا ومنهجٌا . مسار تؤهٌلً:-أ

وتهدف فاعلٌته إلى توجٌه وعالج قصور وسلبٌات محاور  مسار توجٌه عالجً:-ب

 العملٌة التعلٌمٌة كافة حسب حاجتها والمتغٌرات المٌدانٌة .

لى الرأي المشترك االعتماد على تشخٌص حاجات الموقف التربوي ع البعد الثانً:

 للموجه ومدٌر المدرسة والمعلم بصفته المتعامل مع تلك المواقف التعلٌمٌة .

أن ٌتم االتفاق على اإلجراءات العالجٌة أو التوجٌهات بٌن الموجه  البعد الثالث:

  والمعلم )أو عدد من المعلمٌن( أو الموجه والمدٌر والمعلم.

لوظٌفً للمعلم من قبل مدٌر المدرسة الذي ٌقوم أن ٌتم تقوٌم األداء ا البعد الرابع:

 بكتابة بطاقة التقوٌم بمفرده وأن ٌكون للموجه فقط رأي فً أداء المعلم.

 : ما هً مرحلة توطٌن اإلشراف التربوي؟18س

هً إستراتٌجٌة توطٌن مهمة تهدف إلى توفٌر العملٌة اإلشرافٌة لتكون قرٌبة من 

ٌن ٌتولى اإلشراف على عدد من المدارس المدرسة مع ربطها بمشرف تربوي مع

  وٌطبق فٌها برامج اإلشراف المتنوع. 

 : تحدث عن هذه االستراتٌجٌات باختصار. وما هً العالقة بٌنها؟19س

 االستراتٌجٌات

إستراتٌجٌة اإلدارة 

 المدرسٌة

وهً إستراتٌجٌة تهتم بإسناد أدوار إشرافٌة محددة مع 

ة على عاتق المشرف مع تقلٌص لألعباء اإلدارٌة الملقا

 تطوٌر هٌكل المدرسة اإلداري .

إستراتٌجٌة عملٌة التعلٌم 

 والتعلم

وهً تعنً بنقل المعلم من كونه مصدرا إلى دور 

المٌسر لعملٌات التعلٌم والتعلم وتنقل دور الطالب من 

الدور السلبً بصفته متلقٌا للمعارف إلى دور متعلم 

كونها وسٌلة للحكم  فعال نشط ,وتطوٌر االختبارات من



 

 

على الطالب بالنجاح أو الرسوب إلى أنها وسٌلة 

 للتشخٌص والعالج.

إستراتٌجٌة النظم 

 اإلدارٌة

وتهتم هذه اإلستراتٌجٌة بوضع أدلة مناسبة تخدم 

اإلشراف التربوي وتوصف مهامه وأعماله نحو 

التوظٌف األمثل لإلشراف التربوي وإٌجاد نظم 

, وتتولى بٌان المفاهٌم محاسبٌه تربوٌة وإدارٌة

 والمصطلحات اإلشرافٌة المختلفة .

إستراتٌجٌة التنمٌة 

المهنٌة للمشرف 

 التربوي

وهً تهتم بتحدٌد الحاجات المهنٌة للمشرفٌن انطالقا 

من الكفاٌات المحددة وتلبٌتها عن طرٌق العمل على 

توفٌر البرامج والحقابب التدرٌبٌة المناسبة. والعمل 

التدرٌب لمعرفة مدى كفاٌة هذه  على قٌاس أثر

 البرامج.

إستراتٌجٌة التقنٌة 

 والمعلومات

وهً معنٌة باستثمار البرامج الحاسوبٌة فً إثراء 

عملٌات التعلٌم والتعلم وحث التربوٌٌن على استخدام 

 االنترنت كمصدر من مصادر التعلٌم المستمر .

والعالقة بٌن هذه االستراتٌجٌات تكاملٌة تهدف إلى 

حقٌق الهدف الربٌس الرامً إلحداث نقلة نوعٌة ت

شاملة فً مفهوم اإلشراف التربوي والتطبٌقات 

 اإلشرافٌة لمشرفً المٌدان.

بٌن هذه االستراتٌجٌات تكاملٌة تهدف إلى تحقٌق الهدف الربٌس الرامً  والعالقة

إلحداث نقلة نوعٌة شاملة فً مفهوم اإلشراف التربوي والتطبٌقات اإلشرافٌة 

 لمشرفً المٌدان.

 

 : ما هً معوقات اإلشراف التربوي فً العراق ؟21س

 معوقات اإلشراف التربوي

 األمثلة على ذلك المعوقات

 قلة فً توافر الوسابل التعلٌمٌة         · معوقات المجال االقتصادي



 

 

قلة وجود الحوافز المادٌة          ·

 للمشرفٌن

ٌة قلة توافر الحوافز الماد         ·

 للمعلمٌن

قلة توافر المكتبات فً جمٌع          ·

 المدارس

قلة الدورات التدرٌبٌة          · معوقات المجال اإلداري

 للمشرفٌن

قلة أعداد المشرفٌن بالنسبة          ·

 للمعلمٌن

غٌاب معاٌٌر محددة الختٌار          ·

 المعلمٌن األكفاء

تدرٌس المعلمٌن لمواد غٌر          ·

 خصصهمت

عدم تخصٌص مشرفٌن لكل          ·

  مرحلة تعلٌمٌة

عدم تنفٌذ بعض المعلمٌن          · معوقات المجال الفنً

 توجٌهات المشرف التربوي

 ضعف كفاٌة المعلم         ·

 ضعف انتماء المعلم إلى المهنة         ·

 ضعف النمو المهنً للمعلم         ·

 صعوبة المناهج         ·

 وجود مبانً مستأجرة         · وقات المجال االجتماعًمع

عدم توافر مسارح لألنشطة          ·



 

 

 الثقافٌة والمسرحٌة

عدم توفر المساحات الكبٌرة          ·

 لممارسة األنشطة الرٌاضٌة

ٌعتقد معظم المشرفٌن          · معوقات المجال الشخصً

والمشرفات بأنهم أكفاء وقادرون على 

المعلم بوجهة نظرهم وراضون  إقناع

على الدور الذي ٌقومون به وقادرون 

على تقدٌم برامج لتدرٌب المعلم 

 ومقتنعون باإلشراف التربوي الحدٌث.

 

 : ما هً أنواع اإلشراف التربوي ؟ تحدث عن كل نوع منها باختصار.21س

 أنواع اإلشراف التربوي

اإلشراف 

 الدٌمقراطً

راطً التعاونً وٌعتمد على القٌادة ٌطلق علٌه المفهوم الدٌمق

التً ترأس العملٌة التعلٌمٌة ,وٌفهم بمشاركة كل من ٌهمه أمر 

تحسٌن التعلٌم , وهو ٌعتمد على احترام شخصٌة المعلم فالعالقة 

بٌن المشرف والمعلم عالقة طٌبة ٌسمح للمعلم فٌها بالمشاركة 

 والمناقشة.

اإلشراف 

 التصحٌحً

التصحٌحً مراقبة أعمال المعلم من  من أهم خصابص اإلشراف

  قبل المشرف التربوي لمجازاة المحسن ومعاقبة المسًء.

اإلشراف 

 الوقابً

فٌه ٌعمل المشرف التربوي على أن تستقر فً نفس المعلم بعض 

المبادئ التً ٌؤمن بها وٌثق فٌها وعن طرٌقها ٌستطٌع أن 

 ٌتجنب المتاعب والمواقف الشابكة.

اإلشراف 

 ًالبناب

ٌساعد المعلم على أن ٌتخلص من عٌوبه وٌشرك المشرف 

التربوي المعلمٌن معه فً رؤٌة ما ٌنبغً أن ٌكون علٌه 

اإلشراف الجٌد, وأن ٌشجع نموهم وٌستثمر المنافسة بٌنهم على 

أداء حسن, وٌوجهها لصالح العملٌة التربوٌة, أي أن اإلشراف 

وإحالل الجٌد  هنا ٌتجاوز مرحلة التصحٌح إلى مرحلة البناء.



 

 

 محل القدٌم الخاطا.

اإلشراف 

 اإلبداعً

ٌختلف اإلشراف اإلبداعً عن البنابً فً المدى الذي ٌذهب إلٌه 

فً تحرٌر العقل واإلرادة وإطالق الطاقة عند المدرسٌن, 

لالستفادة من قدراتهم ومواهبهم إلى أقصى حد ممكن فً تحقٌق 

ٌا فرص النمو لكل األهداف التربوٌة , فاإلشراف اإلبداعً ٌه

معلم وكل تلمٌذ فً النظام التعلٌمً عن طرٌق تنمٌة مهارته 

 وقدراته.

واإلشراف اإلبداعً عملٌة بناءة ال ٌحدد فٌها برنامج تحسٌن 

التعلٌم, وال ٌقوم فٌها برنامج اإلشراف على جهد فردي بل على 

 جهد تعاونً تستخدم فٌه نتابج البحث العلمً بذكاء وتمٌز.

ف اإلشرا

 العالجً

من أفضل وسابل تحسٌن أداء المعلمٌن اإلشراف العالجً 

)العٌادي( وٌطلق على اإلشراف هذه الكلمة لتدل على الزٌادة 

العالجٌة التً ٌقوم بتا المشرف للمعلم المحتاج للمساعدة, وذلك 

للتشابه بٌن ما ٌقوم به الطبٌب للمرٌض وما ٌقوم به المشرف 

 .للمعلم المتدرب أو الضعٌف

واإلشراف العالجً )العٌادي( نظام ٌهدف إلى تدرٌب المعلمٌن 

الذٌن لدٌهم قصور فً بعض الكفاٌات التعلٌمٌة وفق برامج تعد 

 لذلك الغرض.

اإلشراف 

 التشاركً

ٌقوم اإلشراف التشاركً على أساس التعاون والتفكٌر المشترك 

رسة البناء بٌن المشرف التربوي والمعلمٌن والطالب وإدارة المد

 فً حل المشكالت.

اإلشراف 

التربوي 

 المتنوع

ٌهدف إلى إٌجاد مدرسة متعلمة عن طرٌق توطٌن أنشطة النمو 

المهنً داخل المدرسة, وتفعٌل دور المعلمٌن فً هذه األنشطة 

مع مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المعلمٌن من خالل تقدٌم أنشطة 

 مٌن.نمو مهنً متنوعة تلبً الحاجات المختلفة للمعل

اإلشراف 

التربوي 

 المباشر

ٌعتمد على وجود مشرف تربوي )منسق( ٌقوم باإلضافة إلى 

عمله فً مجال التخصص باإلشراف العام على جمٌع جوانب 

العمل فً مجموعة محددة من المدارس. واستهدافها 

بوصفها_مجتمعة_ وحدة العمل التطوٌري للمشرف التربوي. 



 

 

 سة.وكتابة تقارٌر دورٌة عن كل مدر

اإلشراف 

 االلكترونً

أنه أسلوب إشرافً ٌمكن من خالله الحاسب اآللً واالنترنت 

وأدواته بأسلوب متزامن أو غٌر متزامن باالعتماد على مبدأ 

 اإلشراف الذاتً.

اإلشراف 

باستخدام 

قبعات التفكٌر 

 الست

إن مفهوم قبعات التفكٌر الست ٌعنً تقسٌم التفكٌر إلى سته 

ل نمط قبعة ٌلبسها اإلنسان , أو ٌخلعها حسب أنماط واعتبار ك

 طرٌقة تفكٌره فً تلك اللحظة.

اإلشراف 

 المعرفً

ٌهتم بالمعلومات التً تدور فً ذهن المعلم وتؤثر فً سلوكٌاته 

 وقراراته.

 

: ٌعمل اإلشراف التربوي فً إدارته باإلبداع على توافر العوامل المساعدة 22س

 لتحقٌق اإلبداع , اذكرها:

(الالمركزٌة فً 2      توافر المتخصصٌن المهنٌٌن داخل المدرسة(1

 (توافر العالقات الشخصٌة3        السلطة 

(عدم توفٌر معلمٌن ذوي كفاءة خاصة لتنفٌذ األنشطة والبرامج 4

 (كثرة االمتحانات5          اإلبداعٌة.

ة برامج (كثرة المعلومات والكتب والواجبات المصاحبة للمنهج تحد من إضاف6

 إبداعٌة.

 .: تمر عملٌة اإلشراف العالجً )العٌادي( بخطوات, اذكرها23س

 (بناء عالقة الزمالة بٌن المشرف والمعلم على أساس الثقة واالحترام.1

(إتباع التخطٌط المشترك بٌن المشرف والمعلم للدرس أو الوحدة الدراسٌة التً 2

 ستكون مجال عملٌات اإلشراف.

 لمشاهدة وجمع المعلومات مثلما اتفق علٌه.(تنفٌذ الدرس وا3

(االجتماع من أجل تحلٌل المعلومات التً تم جمعها من خالل المشاهدة الصفٌة 4

 ومناقشتها وتحدٌد نقاط القوة والضعف.



 

 

 (إعادة التخطٌط وإدخال بعض التغٌرات.5

 : تشمل عملٌة اإلشراف العالجً )العٌادي( ثالث مراحل , فما هً؟24س

 لٌة اإلشراف العالجً )العٌادي(مراحل عم

 الخطوات التً ٌتم القٌام بها المرحلة

مرحلة ما قبل 

 المالحظة

بناء عالقة اجتماعٌة وطٌدة من الزمالة قابمة على المودة -1

 واالحترام والثقة المتبادلة بٌن المعلم والمشرف.

 تخطٌط الدرس وتحدٌد األهداف التعلٌمٌة.-2

الذي ٌهدف إلى معالجته  تشخٌص السلوك اإلشرافً-3

 والتركٌز علٌه.

ٌؤكد المشرف بأن الهدف من العملٌة اإلشرافٌة هو تطوٌر -4

 وتحسٌن المهارات اإلشرافٌة للمعلم.

ٌتفق المشرف والمعلم على الوسابل التً تستخدم لرصد -5

 السلوك التعلٌمً للمعلم والطالب.

المعلم تخطٌط إستراتٌجٌة مشاهدة الدرس من قبل المشرف و-6

 معا.

(ٌقوم المعلم بتنفٌذ الدرس الذي تم التخطٌط له فً المرحلة 1 مرحلة المالحظة

 السابقة داخل الحجرة الدراسٌة.

(ٌدون المشرف المالحظات الخاصة بسلوك المعلم فً أثناء 2

 األداء.

(ٌقوم فنً بتسجٌل العملٌة التعلٌمٌة بواسطة الفٌدٌو لكل ما 3

رة الدراسٌة ٌشمل سلوك المعلم ٌدور من سلوك داخل الحج

 والمشرف والطالب وبٌبة الفصل.

مرحلة ما بعد 

 المالحظة

ٌقوم المشرف بمراجعة ما تم تدوٌنه من مالحظات فً أثناء -1

 أداء المعلم.

ٌقوم المعلم بتدوٌن بعض المالحظات التً ٌعتقد بأنها حدثت -2



 

 

 أو شعر بتا فً أثناء األداء.

ٌجتمع المعلم والمشرف لمناقشة ومشاهدة الفٌلم معا -3

للخروج بتوصٌات متفق علٌها وإعداد خطط مستقبلٌة لسلوك 

 المعلم.

 

 :ٌتمتع اإلشراف التشاركً بمجموعة من الممٌزات , اذكرها.25س

 (ٌسهل تطبٌقه وٌعمل على كسر الفجوة التً تحدث فً اإلشراف على المعلمٌن .1

 عٌة وذلك عندما ٌبدأ أعضاء المجموعة استثمار كال منهما اآلخر.(المساندة الجما2

(ٌقدم تعلٌما متنوعا لكل عضو ٌمكن أن ٌتعلم وٌستفٌد من عملٌة العرض التً ٌقوم 3

 بها اآلخرٌن.

(ٌزود المشرف بمعلومات عن المعلمٌن من حٌث الفروق الفردٌة بٌنهم والمهارات 4

  المختلفة لدٌهم. 

العامة التً وضعتها وزارة التربٌة والتعلٌم لإلشراف  : ما هً األسس26س

 التربوي وعممتها على اإلدارات

 التعلٌمٌة ؟ 

تسند لكل مشرف تربوي)منسق( خمس مدارس حد أعلى, وٌراعى أن تكون (1

 متقاربة قدر اإلمكان.

(ٌستمر اإلشراف على المدارس لكل مشرف تربوي )منسق( لمدة عامٌن على 2

 األقل.

 د للمشرف التربوي أي مهام أخرى خارجة عن مهامه األساسٌة.(ال تسن3

(ٌعد المشرف التربوي المنسق خطة للمدارس المسندة إلٌه فً بداٌة العام الدراسً 4

 وتكون ضمن خطته اإلشرافٌة.

 : ما هً األوقات التً تخصص لتطبٌق آلٌة اإلشراف التربوي ؟27س

 اسٌٌن األول والثانً.ٌوم واحد من كل أسبوع خالل الفصلٌن الدر-1

 من بدء عودة المعلمٌن إلى مضً أسبوعٌن من بدء الدراسة.-2



 

 

 األسبوع األخٌر من الدراسة فً الفصل األول والثانً.-3

 فترات اختبارات الفصل الدراسً األول والثانً.-4

 (عند الحاجة بما ال ٌتعارض مع الزٌارات التخصصٌة.5

 ترونً؟: ماذا ٌهدف إلٌه اإلشراف االلك28س

(تعرٌفهم بالطرق التربوٌة الجدٌدة, واالتجاهات الحدٌثة فً اإلدارة, والمناهج 1

 الدراسٌة, والوسائل التعلٌمٌة.

 (رفع الكفاءة المهنٌة لهم, ومساعدتهم على النمو المهنً الذاتً.2

(احترام شخصٌة كل منهم, ومساعدتهم على أن ٌصبحوا قادرٌن على توجٌه 3

 أنفسهم.

 فهوم جدٌد لإلشراف ٌتالءم مع العصر الحدٌث.(تحقٌق م4

(سرعة التواصل فً عملٌة التواصل فً عملٌة اإلشراف لإلبالغ بمستجدات أو 5

 تعمٌمات طارئة.

 (سهولة التواصل لالستفادة من المعلومة.6

 (تقلٌل نسبة الحرج فً طلب المعلومة وال سٌما للمعلمٌن الجدد.7

 منها فً أي وقت. (سهولة الرجوع للمعلومة والتؤكد8

 (توفٌر الوقت والجهد لجمٌع أطراف العملٌة اإلشرافٌة.9

  . (توفٌر قاعدة تقنٌة وتنظٌمٌة ٌمكن االعتماد علٌها11

 : ما هً األسالٌب اإلشرافٌة؟28س

األسالٌب الجماعٌة فً -2         األسالٌب الفردٌة فً اإلشراف التربوي.-1

 اإلشراف التربوي.

 لٌب الفردٌة فً اإلشراف التربوي؟: ما هً األسا29س

 الزٌارات الصفٌة:-1

تعد الزٌارات الصفٌة من أقدم أسالٌب اإلشراف فً السابق وال زالت هً األسلوب 

 األكثر فاعلٌة فً متابعة الخطط اإلشرافٌة وتنمٌة الجانب المهنً للمعلم.



 

 

 *أهدافها:

 مشاهدة المواقف التعلٌمٌة على الواقع وبشكل مباشر.-1

 تشخٌص احتٌاجات الجانب التعلٌمً للطالب.-2

 متابعة تحقٌق األهداف التعلٌمٌة للمنهج.-3

 متابعة وسائل تقوٌم الطالب من امتحانات ونشاطات وواجبات.-4

 *أنواعها:

الزٌارات المفاجئة: وهً التً ال ٌحدد موعد لها بٌن المشرف والمعلم, وهً من -1

ال تحقق أهداف اإلشراف التربوي على أسوء أنواع الزٌارات اإلشرافٌة التً 

 اإلطالق.

الزٌارات المنظمة: وهً المخطط لها بٌن المعلم والمشرف مسبقا, وهً أفضل -2

الزٌارات اإلشرافٌة على اإلطالق كما أنها التً تحقق أهدافها وتزرع الثقة بٌن 

 المعلم والمشرف .

علم أو المدٌر لمعالجة الزٌارات العالجٌة: وهً الزٌارة المطلوبة من قبل الم-3

 بعض المشكالت المدرسٌة أو التعلٌمٌة أو العلمٌة.

 *مبادئ الزٌارات الصفٌة:

 قبل الزٌارة الصفٌة:-1

وجوب التعرف على المعلم قبل الزٌارة الصفٌة بشكل ودي ولطٌف مع شرح أهداف 

 الزٌارة والبعد كل البعد أن ٌكون لهذه الزٌارة أي طابع تقوٌمً للمعلم .

 أثناء الزٌارة:-2

 ٌجب أن ٌطلب المشرف السماح بالدخول من قبل المعلم.-أ

 الجلوس فً مكان محدد ال ٌعٌق العملٌة التعلٌمٌة.-ب

 ٌجب عدم التدخل فً مجرٌات العملٌة التعلٌمٌة على اإلطالق.-ج

استخدام وسائل المالحظة المتفق علٌها مع المعلم بشكل ال ٌإثر على سٌر العملٌة -د

 مٌة.التعلٌ

 على المشرف البقاء فً الحصة حتى نهاٌتها.-ه



 

 

 تقدٌم الشكر والثناء للمعلم والطالب.-و

 

 تبادل الزٌارات:-2

هو من أهم األسالٌب اإلشرافٌة, التً ٌتم فٌه تنظٌم زٌارات بٌن المعلمٌن ذوي 

 التخصص الواحد.

 *أهداف تبادل الزٌارات:

ٌزٌد من التعاون بٌن المعلمٌن -2        تشجٌع المعلم على المنافسة واإلبداع.-1

 ذوي التخصص الواحد للنمو المهنً

تعود المعلمٌن على -4         ٌقوم المعلم أعماله من خالل أعمال اآلخرٌن.-3

 أسلوب الحوار وقبول الرأي.

تشجٌع المعلمٌن على -6                    تعلٌم مهارة اإلصغاء الفعال والبناء-5

 حرٌة وشجاعة.إبداء أفكارهم ب

 *مبادئ تبادل الزٌارات:

دمج المعلمٌن ذوي -3         شرح األهداف-2          تحدٌد أهداف الزٌارة-1

 الخبرة والمبتدئٌن

-مثل:) المواصالت   تهٌئة جمٌع الوسائل الضرورٌة لعقد هذه اللقاءات-4

  شهادات الخبرة( -البدالت-االتصاالت

 فً اإلشراف التربوي؟: ما هً األسالٌب الجماعٌة 31س

هً لقاءات تعقد بٌن المشرف التربوي ومعلمً مادة  االجتماعات العامة:-1

 تخصصٌة على مستوى المدرسة.

 *أهدافها:

 مساعدة المعلمٌن على تفهم أهداف التربٌة خاصة المستجدٌن منهم.-1

 مساعدة المعلمٌن فرادى وجماعات فً التعرف على حاجاتهم وتحلٌل مشكالتهم.-2

 إدراك المشكالت العامة.-5      تحقٌق التكامل والتنسٌق فً مهام المعلمٌن.-3



 

 

اطالع المعلمٌن على الجدٌد فً -7    اإلسهام فً رفع الروح المعنوٌة للمعلمٌن.-6

 مجال التربٌة والتعلٌم.

وهً دروس تعد وتقدم من المشرف التربوي أو أحد  الدروس النموذجٌة:-2

 برة معٌنة أو طرٌقة معٌنة.المعلمٌن, بهدف نقل خ

 *أهمٌة الدروس النموذجٌة:

 تمكن المشرف التربوي من عرض أسلوب م.-1

 التدرٌسٌة المختلفة. تتٌح الفرصة للمعلم لٌطلع على الطرائق -2

 تتٌح الفرصة للمعلم لٌدرك الفرق بٌن أسلوبه فً التدرٌس وأسلوب معلم آخر.-3

شة زمٌلهم المطبق فً األفكار والصعوبات تمنح المعلمٌن المشاهدٌن فرصة مناق-4

 التً تعترض إمكانٌة تطبٌق األفكار.

 القراءة الموجهة:-3

 *أهدافها:

 تحقٌق أسباب النمو األكادٌمً فً مجال عمل المعلم التربوي.-1

 إكساب المعلم مهارات التعلم الذاتً.-2

 ٌة.تطوٌر معلومات المعلم وتحسٌن أسالٌب عمله وحل مشكالته التربو-3

 مواكبة التطورات التربوٌة.-4

 *أسالٌبها:

ٌوجه المشرف التربوي المعلمٌن من وقت آلخر إلى قرارات تتعلق بالمشكالت -1

 التربوٌة التً ٌواجهونها.

ٌستخدم المشرف التربوي النشرات التربوٌة فً الكتب التربوٌة إلعالم المعلمٌن -2

 بالكتب الجدٌدة.

كتب التً تقدم فً اجتماعاتهم بشؤن المشكالت ٌنوع المشرف التربوي فً ال-3

 المختلفة.

 



 

 

 النشرة التربوٌة:-4

 *أهدافها:

 تساعد على توثٌق الصلة بٌن المشرف والمعلمٌن.-1

 تخدم أعدادا كبٌرة من المعلمٌن فً أماكن متباعدة.-2

 توفر للمعلمٌن مصدرا مكتوبا ونموذجا ٌمكن الرجوع إلٌه عند الحاجة ومحاكاته.-3

 لورش التربوٌة:ا-5

هً عبارة عن نشاط عملً ٌتم أثناء الخدمة لتحسٌن أداء المعلمٌن أو لدراسة مشكلة 

 تربوٌة أو إنتاج وسٌلة تعلٌمٌة أو صقل مهارة.

 *لكً تتحقق الورشة التربوٌة الغاٌة منها البد من عمل اآلتً:

لكل  تعٌٌن مقرر عام-2                التخطٌط الشامل لموضوع المشغل.-1

 المجموعات.

 اختٌار الموضوعات التً تلبً حاجات المعلمٌن والمٌدان.-3

 *أهدافها:

 تهٌئة الفرص المختلفة لنمو المعلمٌن فً مجال المهنة أو التخصص.1

 تهٌئة الفرصة للمعلمٌن لتحمل مسإولٌة تدرٌب أنفسهم وتقوٌم نتائج جهودهم.-2

   . معالجة تحلٌل المنهاج وبناء الخطة السنوٌة-3

 البحوث والدراسات:-6

 البحث اإلجرائً أحد الوسائل اإلشرافٌة التً تهدف إلى تحسٌن ممارسات المعلمٌن.

 *األهداف التفصٌلٌة التً ٌسعى البحث اإلجرائً لتحقٌقها وأهمها:

 الحصول على نتائج ٌمكن استغاللها فً تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة.-1

 الٌب العلمٌة فً التفكٌر وحل المشكالت.تدرٌب المعلمٌن على استخدام األس-2

تشجٌع المعلمٌن على االستجابة للتغٌٌر فً أسالٌبهم -4          تعزٌز التعاون .-3

 وممارساتهم.



 

 

 *أهم العوامل المساعدة فً إنجاح استخدام البحث اإلجرابً:

 أن ٌكون المشرف التربوي ملما بؤسالٌب البحث العلمً ووسائله.1

رف التربوي للفكرة بإتاحة الفرصة للمعلمٌن لدراسة ومناقشة بعض أن ٌمهد المش-2

 البحوث المٌدانٌة.

 أن ٌقتنع المعلمون بؤهمٌة القٌام بالبحث اإلجرائً.-3

 أن تتوافر المراجع واألدوات الالزمة للقٌام بالبحث.-4

 أن تختار مشكلة البحث فً ضوء الحاجات واألولوٌات الملحة.-5

 ار مشكلة البحث توافر الظروف الموضوعٌة لمعالجتها.أن ٌراعً فً اختٌ-6

 *خطواته:

     اختٌار الحلول-3     اقتراح حلول للمشكلة-2        اختٌار المشكلة وتحدٌدها-1

 إصدار التعمٌمات وتحدٌد المقترحات-5     استخالص النتائج-4

 الندوات التربوٌة:-7

 *أهمٌة الندوات التربوٌة:

 المعلومات إلى المشاركٌن ٌضمن سرعة إٌصال-1

 أنه ٌعمل على تعدٌل اتجاهات وسلوك المشاركٌن فٌه-2

ٌنمً بعض المهارات لدى المشتركٌن كالقدرة على التحلٌل وفن السإال -3

 والمحاورة .

 أسلوب التعلٌم المصغر:-8

 *مكونات التعلٌم المصغر:

إلعداد األستاذ المشرف -2        وضع أهداف محددة لعملٌة التعلٌم-1

 الطالب الزمالء من المتدربٌن-3      المتدربٌن

التصوٌر للسلوك التعلٌمً بواسطة جهاز -5             التسجٌل الصوتً والمرئً-4

 الفٌدٌو

 



 

 

 *مجاالت التعلٌم المصغر:

إعداد أعضاء -2             إعداد المعلمٌن وغٌر المعلمٌن قبل وأثناء الخدمة -1

 معاتهٌئة اإلشراف فً الجا

إعداد المرشدٌن -4                          إعداد أطر مختلفة فً جمٌع القطاعات -3

 التربوٌٌن

 القٌام بؤبحاث علمٌة متصلة بعملٌة التعلٌم والتعلم-5

 *معوقات التعلٌم المصغر:

لى ٌحتاج إ-3  انامادٌة ال تتوافر أحٌ له تكلفه-2     ٌحتاج إلى وقت كبٌر لتنفٌذه-1

  مهارات فنٌة

 األسلوب اإلشرافً المدرسً:-9

 هو وسٌلة إشرافٌة من وسائل تحسٌن أداء المعلمٌن ورفع كفاٌتهم المهنٌة.

 التدرٌب كوسٌلة إشرافٌة:-11

إن برامج تدرٌب المعلمٌن والمشرفٌن فً أثناء الخدمة تهدف إلى حل مشكلة قائمة 

 لرفع مستوى أداء المعلمٌن.

 لفة لبرامج التدرٌب:*أمثلة ألنواع مخت

برامج التدرٌب فً أثناء -2         برامج تدرٌب المعلمٌن الجدد-1

 البرامج التجدٌدٌة-3            الخدمة 

       برامج إلعداد القادة-5                     البرامج التوجٌهٌة-4

 : ما هً طرٌقة المناقشة والحوار؟31س

ق اإلشراف التً تضمن اشتراك المتعلمٌن فً تعد طرٌقة المناقشة والحوار من طر

الموقف التعلٌمً اشتراكا اٌجابٌا. وبذلك ٌنتقلون من الموقف السلبً إلى الموقف 

 االٌجابً, فٌسهمون مع المعلم فً التفكٌر فً المشكالت التً ٌعرضها.

 : ما هً إسهامات المناقشة والحوار فً عملٌة اإلشراف؟31س

ساعدته على اكتساب بعض العادات المناسبة مثل تنمٌة شخصٌة المعلم وم-1

 التعاون واحترام آراء اآلخرٌن.



 

 

 تنمٌة مهارات التفكٌر لدى المعلمٌن .-2

 ٌتعرف المشرف من خالل طرٌقة المناقشة على معلومات المعلمٌن السابقة .-3

 الوقوف على مدى تتبع المعلمٌن للموضوعات ومدى فهمهم لعناصره.-4

 مل التً تساعد على نجاح طرٌقة المناقشة والحوار؟:ما هً العوا32س

 أن ٌكون الهدف من المناقشة واضحا فً ذهن المشرف وأذهان المعلمٌن.-1

أن تكون سرعة المناقشة مناسبة إلتاحة الفرصة أمام المعلمٌن للتفكٌر فً -2

 العالقات التً تربط بٌن الموضوعات.

 ضحة ومحددة.أن ٌستخدم المشرف أسئلة جٌدة الصٌاغة وا-3

 الحرص على عدم سٌطرة قلة من المعلمٌن على المناقشة.-4

أن تكون األسئلة مختلفة الصعوبة بحٌث ٌجد كل معلم ما ٌناسبه من األسئلة -5

 لٌجٌب عنها.

 الحرص على تحقٌق النظام داخل حجرة الحوار فً أثناء المناقشة.-6

 ختصار.: تحدث عن هذه العبارة: )تقوٌم عمل المعلم( با33س

المعلم ركن مهم فً الموقف التعلٌمً ونجاح العملٌة التعلٌمٌة وفاعلٌتها ٌتوقف إلى 

حد كبٌر على ثقافته وأسلوبه وإعداده , إن أي نشاط تربوي نقوم به ٌتطلب عملٌة 

 تقوٌم لمعرفة مدى تحقٌق هذا النشاط ألهدافه.

 : ما هً معاٌٌر تقوٌم النجاح التعلٌمً للمعلم؟34س

 تقوٌم النجاح التعلٌمً للمعلم معاٌٌر

 التحدث عنها معاٌٌر التقوٌم

ٌقوم هذا المعٌار على فكرة أن المعلم الذي ٌتمكن من  معٌار التقدم فً الدراسة

إحداث تغٌرات مرغوبة وكافٌة فً سلوك تالمٌذه, ٌعد 

 معلما ناجحا.

معٌار التفاعل فً الموقف 

 التعلٌمً

تعلٌم والتعلم وهما ٌربط هذا المعٌار بٌن طرفً ال

المعلمون والتالمٌذ فً عملٌة واحدة تقوم على 

التفاعل والتداخل, وٌتخذ وسابل تقوٌم عدة لقٌاس 



 

 

 مدى التفاعل فً الموقف التعلٌمً.

ٌقوم هذا المعٌار على فكرة فحواها أن النجاح  المعٌار المركب

التعلٌمً متعدد الجوانب كثٌر المسالك , وٌمكن 

ن طرق مختلفة وبقدرات وصفات الوصول إلٌه م

 متباٌنة.

 

 : ما هً مجاالت تقوٌم عمل المعلم؟35س

 تقدٌر التالمٌذ لمعلمٌهم.-2      قٌاس كفاٌة المعلم باألثر الذي ٌحدثه فً تالمٌذه.-1

تحلٌل بعض الخبراء فً التربٌة لعمل المعلم ووضع قوائم الشروط الالزمة -3

 للنجاح فً مهنة اإلشراف.

 هً أغراض تقوٌم عمل المعلم؟ : ما36س

 توجٌه المعلم وإرشاده إلى أفضل األسالٌب للتعامل مع المواقف التعلٌمٌة العدٌدة.-1

 تبصٌر المعلم بنواحً تفوقه فً مهنته إلنماء محاسنه .-2

 إٌضاح مكانة المعلم بٌن زمالئه وعالقته باإلدارة المدرسٌة.-3

 تحدٌد مدى تعاونه مع إدارة المدرسة.-4

 : ما هً وسابل تقوٌم المعلم؟37س

 وسابل تقوٌم المعلم

 الوسابل المساعدة  الوسابل األساسٌة

 رأي المعلم فً نفسه تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن

 رأي المعلمٌن اآلخرٌن فً المعلم تقدٌرات المدٌرٌن

 

 

 



 

 

 : تحدث عن إدارة االجتماعات التربوٌة واتخاذ القرارات؟ باختصار38س

 إدارة االجتماعات التربوٌة واتخاذ القرارات

هً وسٌلة من وسابل االتصال للقاء فكري, اجتماعً, وظٌفً, تفاعلً, تشاركً بٌن قابد المجموعة 

وأفراد المجموعة وقابد الفرٌق وأعضاء الفرٌق ٌتم من خالله تداول اآلراء نحو تفعٌل األداء, من 

لمشكالت, وعرض وجهات النظر بٌن أفراد المجموعة من خالل معالجة الصعوبات والمعوقات أو ا

 أجل التوصل إلى قرار ٌهدف إلى تحقٌق الهدف المنشود.

معوقات  أهداف االجتماع

 االجتماعات

فوابد االجتماعات 

 واٌجابٌاتها

 سلبٌات االجتماعات

التحقق من بعض -1

المشكالت الموجودة فً 

 المدرسة

التخطٌط لألعمال -2

 درسٌةوالنشاطات الم

توضٌح بعض القضاٌا -3

 المدرسٌة

اتخاذ بعض القرارات -4

 المهمة

تحقٌق التواصل بٌن -5

 المعلمٌن

تقوٌم العمل المدرسً -6

  بشكل عام

عدم تحدٌد -1

الهدف من 

 االجتماع مسبقا

عدم وجود -2

 جدول أعمال

عدم االلتزام -3

ببنود جدول 

 األعمال

عدم بدء -4

االجتماع فً 

 الوقت المحدد

إنهاء  عدم-5

االجتماع فً 

 الوقت المحدد

العشوابٌة فً -6

 مناقشة المواضٌع

تعزز روح -1

العمل الجماعً 

 بٌن المعلمٌن

إٌجاد التضامن -2

بٌن أفراد 

 المجموعة

التوصل إلى -3

 قرارات جماعٌة

تلمس احتٌاجات -4

المعلمٌن 

 ومعالجتها

االطالع على -5

مجرٌات األمور فً 

 األقسام

 قراراتالبطء فً اتخاذ ال-1

المجاملة فً اتخاذ بعض -2

 القرارات

عدم مشاركة بعض أفراد -3

 المجموعة

عدم توضٌح الهدف من -4

 االجتماع

 عدم التوصل إلى قرار-5

 تفكك الجماعة-6

ضعف التحضٌر -7

 لالجتماع

 

 

 



 

 

 :ما هً الخطوات الربٌسٌة للتحضٌر لالجتماع؟39س

 الخطوات الربٌسٌة للتحضٌر لالجتماع

 بعد االجتماع خطوات أثناء االجتماع تماعالتحضٌر لالج

أسأل نفسك, هل االجتماع -1

 ضرورة؟

 ما الهدف من االجتماع؟-2

 حدد مدة ونهاٌة االجتماع-3

اختر الوقت المناسب لعقد -4

 االجتماع

اختر المكان المناسب لعقد -5

 االجتماع

 الترحٌب بالمعلمٌن-1

 إٌضاح الهدف من االجتماع -2

دة لحل طرح بدابل متعد-3

 المشكالت

أدخل المعارضٌن فً صلب -4

 االجتماع

 مناقشة نقاط االتفاق أوال-5

ٌدافع كل فرد عن فكرته -6

 بحرٌة

 تبنً فكرة الجمٌع رابحون-7

 االهتمام باألفكار الفردٌة-8

اإلسراع فً كتابة محضر -1

 االجتماع

 تأكد من تنفٌذ قرارات االجتماع-2

 حصر معوقات تنفٌذ القرار-3

 ٌن المالحظات فً المٌدانتدو-4

دعم القابد أو المعلم أثناء تنفٌذ -5

 القرار

 

 : تحدث عن إدارة القرارات المدرسٌة؟41س

 إدارة القرارات المدرسٌة

 القرار : هو اختٌار ألحد البدابل فً ظروف غٌر مؤكدة.

 أنواع القرارات

 القرارات اإلستراتٌجٌة                القرارات التكتٌكٌة

حل بعض المشكالت الطاربة أو 

 المفاجبة.

اتخاذها أثناء التخطٌط للشؤون 

 التعلٌمٌة بعٌد المدى .

 خطوات اتخاذ القرارات



 

 

الحث عم طبٌعة القرار ومصادر -2         حدد هدف القرار-1

 البحث عن حلول متعددة للقرار-3       المعلومات 

 تنفٌذ القرار-5          اختر من البدابل-4

 ٌرتكز نجاح القرار على عنصرٌن مهمٌن هما:

   تنفٌذ القرار-2              اتخاذ القرار-1

 فاعلٌة القرار تعتمد على عنصرٌن أساسٌٌن هما :

 درجة القبول من المعلمٌن المنفذٌن للقرار-2             جودة القرار-1

 

 :ما األفضل القرارات الفردٌة أم الجماعٌة؟41س

ارات الجماعٌة أفضل من القرارات الفردٌة خاصة فً المجاالت التخطٌطٌة إن القر

 ذات األهداف بعٌدة المدى.

 : ما هً ممٌزات القرارات والجماعٌة ؟ وما هً سلبٌاتها؟42س

 أن الجماعة أكثر استعدادا لتحمل نتائج القرار من الفرد الواحد -1    ممٌزاتها:

 ٌكون صائبا بدرجة كبٌرة فً معظم األحوالأن رأي المجموعة -2               

 الجمٌع أن القرار الذي ٌصدر من مجموعة ٌكون قوٌا ومدعوما من-3               

 تؤخذ وقتا طوٌال حتى تصدر-1      عٌوبها:

 إذا كانت الجماعة متجانسة فهً تمٌل إلى قرارات متشابهة-2               

 : ما هً مراحل تحلٌل المشكالت؟43س

 فهم المشكلة وتتمثل فً:    المرحلة األولى:

أسباب -3        أعراض المشكلة-2             تعرٌف المشكلة-1

 حجم المشكلة-4          المشكلة

  اتخاذ القرار وتتمثل فً:    المرحلة الثانٌة:



 

 

تقوٌم -3              تحدٌد الحلول-2         تحدٌد هدف القرار-1

  اختٌار أفضل الحلول-4           الحلول

 تنفٌذ القرار وتتمثل فً:    المرحلة الثالثة:

متابعة تنفٌذ القرار وتحقٌق -2           موافقة منفذي القرار ودرجة أهمٌتها-1

  أهداف القرار

 :ما هو مفهوم التقوٌم التربوي؟44س

 بٌان قٌمة الشًء.  لغة:

فً ظروف غرض ذات صلة, هو تقدٌر مدى صالحٌة أو مالءمة شًء  اصطالحا:

أي أن التقوٌم ٌستهدف اتخاذ قرار حول مالءمة أو صالحٌة العمل التربوي لتحقٌق 

 غرض أو أغراض تربوٌة.

 : ما هً أهداف التقوٌم التربوي؟45س

-2      اتخاذ القرارات التربوٌة والتعلٌمٌة المناسبة للمواقف التربوٌة والتعلٌمٌة-1

 راتالتعرف على المناهج والمقر

تحلٌل خبرات -4               الوقوف على مدى التقدم الذي تصل إلٌه المدرسة-3

 المتعلمٌن

معرفة مدى -6                 التؤكد مما ٌطرأ من تغٌٌر على سلوك المعلمٌن-5

 تحقٌق األهداف المرسومة

ؤكد من صحة الت-8                                        انتقاء المتعلمٌن وتصنٌفهم-7

  القرارات واألداء

 : أذكر أبعاد عملٌة التقوٌم التربوي؟46س

عملٌة التقوٌم تبدأ بجمع البٌانات وتنتهً باتخاذ القرارات المناسبة فً   البعد األول:

 ضوء تفسٌر هذه البٌانات.

عملٌة التقوٌم البد لها من معاٌٌر موضوعٌة تتخذ فً ضوئها القرارات  البعد الثانً:

 اسبة بعٌدا عن وجهات النظر الشخصٌة واالنطباعات الذاتٌة.المن

عملٌة التقوٌم تعتمد على تجمٌع البٌانات التً تعتمد على القٌاس ومن  البعد الثالث:

 أو السمة التً نقٌسها.  خالله ٌتم تحدٌد كمٌة ما ٌوجد فً الشًء من الخاصٌة



 

 

تعلم التالمٌذ فقط ولكن  التقوٌم لٌس مقصورا على الحكم على مدى البعد الرابع:

 هناك أدوارا رئٌسٌة للتقوٌم منها:

 )تقوٌم المنهج نفسه_تقوٌم تعلم التالمٌذ( .

 : ما هً خطوات التقوٌم التربوي؟47س

التعدٌل -4          التنفٌذ-3            االستعداد للتقوٌم-2         تحدٌد األهداف-1

 وفق نتائج التقوٌم

 وٌم ؟: ما هً أنواع التق48س

 أنواع التقوٌم

 فوابد اختباراته شرحه التقوٌم

التقوٌم القبلً )ما قبل 

 اإلشراف(

ٌهدف التقوٌم القبلً إلى تحدٌد 

مستوى المتعلم تمهٌدا للحكم على 

 صالحٌته فً مجال من المجاالت.

تحدٌد معرفة أو مهارة -1

 المتعلمٌن

معرفة المعلم لمدى تأثٌر عملٌة -2

 التعلٌم

المعلم من هذه استفادة -3

 االختبارات

تمثل هذه المرحلة مسؤولٌة المعلم  التقوٌم أثناء اإلشراف

المطلقة وٌتم تنفٌذها خالل عملٌة 

التعلم بواسطة المالحظة 

واالختبارات الدورٌة القصٌرة 

واألسبلة الشفهٌة والمناقشات 

 الصفٌة.

ٌستفٌد المعلم منه فً توجٌه -1

 تدرٌسه وتعدٌله

حاجات المتعلمٌن االستجابة ل-2

 الفردٌة أثناء عملٌة التعلٌم

وتتم هذه المرحلة بعد االنتهاء من  التقوٌم النهابً

عملٌة اإلشراف من قبل المعلم فً 

حالة االختبارات التحصٌلٌة ووسابل 

 المالحظة المنظمة.

ٌكشف مقدار النمو الفردي -1

 فكرٌا وسلوكٌا

ٌستعمل للكشف عن مدى تأثٌر -2

 لمتعلمٌنالمعلم على ا

 



 

 

 : ما هً أسس التقوٌم التربوي؟49س

         االستمرارٌة-2                                شمولٌة التقوٌم   -1

  االرتباط باألهداف-4                                     الموضوعٌة-3   

 

 


