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 :مقدمة 

انطالقااااا ماااان دفر ارتبااااراد الىلبااااوي اظااااادد لي يوياااال املنصومااااة ال عليميااااة ب اماااال عنا اااارها   

النوعياااة لبي اااا  الااا عل     املخرجاااا   ، فلحااالال ال  امااال بينياااا ساااا ي  ااال  سااا       تطويرهاااا ف

ليااااا  ارتباااارافية علاااا  مساااا و   ؛ فقاااال باااار   احلاجااااة لي لعااااادة النصاااار    ماااال العم  املخ ل ااااة 

؛ ليااااا م ن  ال نصيمياااااة فاظي لياااااة لوباااااراد الىلباااااوي فتطويرهاااااافالبنااااا  ، ال  ااااار فاملمارساااااة

 بي ا  ال عل  ب  اءة ففاعلية  من أداء رسال ه   تطوير

، بااال هاااو     عااان أي  طاااة قايماااة الياااو     ن هااااا ال وجاااه اإلليااال لوباااراد الىلباااوي لاااي  باااليال       ل 

، ف ططياااا الرامياااة   ي  ، منسااام  ماااي الرعياااة العاماااة للاااو ارة فأهااالافيا    لطاااار حاملااان ملاااا هاااو قاااا   

، فبي اااا  الااا عل  امللرساااي علااا  فجاااه   رتحااالال ال  اااول املنااااود   النماااووج الىلباااوي ب اااورة عاماااة  

، في ااااواء  مااااي ال وجيااااا  احللي ااااة لو ااااالحا     يعااااهل  اظويااااة الوطنيااااة ماااان جيااااة  ،   اخل ااااو 

، فمعطياااا  ع ااار املعرفاااة    فاااة املعا ااارة حاااول عملياااة الااا عل     الىلبوياااة املع مااالة  اااور علااا  املعر   

فيااا تي هااااا الااالليل ال عري اااي ل وملاااي  اخلطاااو  العري اااة     . املعلومااااتي مااان جياااة أ ااار   فاجمل ماااي 

 .ظاا ال وجه فمسوغاته فآلية تن ياه فتقوميه

 يااااااةال عليم العمليااااااة   فالاااااا  ر امل الحقااااااة السااااااريعة ال  ااااااليا  تلعبااااااه الاااااااي بالاااااالفر لميانااااااا  ف

 األماااار ، اجملااااار  مجيااااي   املطاااارد النمااااو بسااااب  تطااااو را  ماااان ولاااا  يواكاااا  فمااااا ، فالىلبويااااة

-  الىلباااوي ارتباااراد فخبا اااة فال علاااي  الىلبياااة حقااال   العاااامل  علااا  لجياباااا  انع ااا  الااااي

 الىلبيااااة ف ارة لليااااه تسااااع  مااااا  ااااالل فماااان – ال ااا وة   اااا وة باااا ني  فيااااه العاااااملون عاااارد فالااااي 

 جليااال هاااو ماااا كااال فتقااالي  اسااا قطا  لي الىلباااوي لوباااراد العاماااة ارتدارة   ةمم لااا فال علاااي 

 فماااان،  الىلبويااااة م سساااااتنا   املباباااار فاملاااا  ر الناقاااال باع باااااره املعطاااااء اجملااااال ولاااا    فم ياااال



  ارتبااااراد ب منااااا  فالعماااال ال عرياااا  لي الىلبااااوي لوبااااراد العامااااة ارتدارة لليااااه سااااع  مااااا ولاااا 

 0 امليلان   تطبيقاتيا  ابعةفم احللي ة الىلبوي

 علااا  الىلباااوي ارتباااراد ياااايله الااااي لل طاااور فمواكباااة ال قااال   بركااا  حلاااا  ولااا    فلعااال    

 ب يااااة املياااالان   األمنااااا  هاااااه تطبيااااق   الىلبااااوي املااااارد دفر ياااا تي فهنااااا ، العااااام مساااا و 

 تعلاااااي  خمرجاااااا  لي ف اااااور  ، ال عليمياااااة بالعملياااااة فالرقاااااي ال ااااا  دا ااااال املعلااااا  أداء تطاااااوير

 . م مولة

 اياهاااا  جااااء هااااا الب اااد ليقااا  عنااال ، فنصااارا  ألهمياااة ارتباااراد الىلباااوي ف أبااا اله احللي اااة   

موملااا ا  للمااااارد  . مبيناااا  جوانااا  ال ميااااهل فال اااع    كااال ايااااه       احللي اااة  الىلباااوي  ارتباااراد 

 .الىلبوي هاه ارياها  اليت مي ن له أن يسر بيا أف بإحلاها 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الرتبوي مفهوم اإلشراف 

 بااا ن ولااا    بااا نه ، األ ريااان العقااالين  اااالل الىلباااوي ارتباااراد م ياااو    تطاااور حااالل لقااال

 فاملمارساااااا  فاللراساااااا  األحباااااال ن يماااااة فت طاااااور تنماااااو الااااايت الىلبوياااااة امل ااااااهي  مااااان كااااا ر

 الساااااابقة األمناااااا  ق اااااور عااااان فاألحباااااال اللراساااااا  هااااااه كاااااا   أن بعااااال الىلبوية، ا اااااة

 ال  اااااايرا  لحااااالال  اللراساااااا   هااااااه  فحافلااااا   ،( ال وجيااااااه ااااااا  ل   اااااي  ا) الىلباااااوي  لوباااااراد 

 الق اااور أفجاااه تاااال  احلاااليد الىلباااوي ارتباااراد حاااافل كماااا ، ال عليمياااة العملياااة   املرغوباااة

 لوباااااراد ال اااااالي امل ياااااو    ت م ااااال فال عليمياااااة الىلبوياااااة للعملياااااة بااااااملة نصااااارة  اااااالل مااااان ،

 : الىلبوي

 فتطااااوير تقااااوي  غاي يااااا ؛ باااااملة لنسااااانية قياديااااة بااااورية نيااااةف عمليااااة هااااو الىلبااااوي ارتبااااراد"

 "حمافرها ب افة فالىلبوية ال عليمية العملية

 فمااان ، النوعياااة خمرجاتياااا ف سااا  ،املخ ل اااة  الااا عل  بي اااا  ب طاااوير الىلباااوي ارتباااراد عنااا فُي

 ال اليااااة ال اااا  ة   الااااا ل فيوملاااا .  البي ااااا  هاااااه س ونااااا  ي  اااالد عملااااه  ااااال فااااإن  اااا 

 فاساااىلاتيمياتيا فأدفاتياااا س وناتياااا ي علاااق فيماااا الااا عل  بي اااا  بااايلته الااااي فال طاااور الااا  را 

 املعلاااا ، قباااال ماااان املباباااار الاااا لق  علاااا  املع ماااالة ليااااةال قلي الاااا عل  بي ااااة ماااان ان قلاااا  حيااااد ،

 فالوسااااي   ال علاااي  ل قنياااا   املوظ اااة الااا عل   بي اااة لي ، املااا علم   قبااال مااان  فارساااىلجا  فاحل ااا 

 .ال عل  عملية   كبر دفر للم عل  ي ون فأن ، امل علدة

 

 



 

  :يلي  سا األمنا  ت م ل هاه :  احلديثة الرتبوي اإلشراف أمناط

 .(  ال طوري)  الىلبوي ارتبراد -1

 (  امل نو )  الىلبوي ارتبراد -2

 (  العيادي)  الىلبوي ارتبراد -3

 (  باألهلاد)  الىلبوي ارتبراد -4

  ال عافني أف(  ال ااركي)  الىلبوي ارتبراد -5

 ( البنايي)  الىلبوي ارتبراد -6

 ( ال نسيق)املبابر الىلبوي ارتبراد -7

 ارتل ىلفني  ارتبراد -8

 .بقلر من ال وملي  فالارح  األمنا فس تنافل هاه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( : التطوري)  الرتبوي اإلشراف -5

 فهااااو. الىلبااااوي ارتبااااراد  ااااال   احللي ااااة ارياهااااا  أحاااال ال طااااوري الىلبااااوي ارتبااااراد يعاااال

 .  1881(.جل مان كارل) اللك ور لي ظيوره يعود ف. املعلم  لل  ال ردية بال رف  يي  

 :ال الية األس  عل  نصري ه جل مان بن 

 أ ااااال  ألنياااا  ، للعماااال دافعياااا ي  فمساااا و  ال مرياااالي ت  رهاااا  مساااا و    املعلمااااون خي لاااا 

 قااااالراتي  مسااااا و    املعلماااااون خي لااااا  .فالعملياااااة الاخ اااااية ف ااااا اتي   ل يااااااتي    م بااااااينون

 .خم ل ة لبرافية أسالي  لي حباجة في  فعليه ، العقلية

 الاااا   ر مراحاااال أعلاااا  لي قااااق معلاااا  كاااال قاااالرا  لهليااااادة امل وا اااال السااااعي  اااارفرةفماااان ال

 األساااااالو :هااااااي لباااااارافية أسااااااالي   ال ااااااة جل مااااااان لااااااال  حاااااالد .العماااااال حنااااااو فاللافعيااااااة

 املعلماااااا  قاااااالرا  تطااااااوير أجاااااال املباباااااار،من غاااااار ال ااركي،فاألساااااالو  املبابر،األساااااالو 

 هااااااه أن جل ماااااان في اااااىل . فجاااااه أف ااااال علااااا  ظااااا  املوكلاااااة مياااااامي  فلم انااااااتي ،ألداء

 الىلبيااااة مياااالان   للمعلماااا  ال رديااااة فال اااارف  األوفا  مجيااااي تقاباااال ال ال ااااة ارتباااارافية األسااااالي 

 :ال الي الن و عل  ال طوري الىلبوي ارتبراد أسالي  تعري  فمي ن. فال علي 

 يسااار أن  ااايينب الااايت األسااا  فملاااي علااا  ي كااال أسااالو  هاااو :املبابااار  ارتبااارا   األسااالو -

 هااااااا باملن عة،فيسااااا خل  طالباااااه علااااا  يعاااااود تلريساااااه،سا هلفه،ف سااااا  لبلاااااو  املعلااااا  عليياااااا

 .فاملنخ ض ال مريلي بال   ر ي   ون الاين املعلم  مي األسلو 



  -هااااي ال اااالري  عمليااااة أن علاااا  ي كاااال أساااالو  هااااو :ال ااااااركي  ارتباااارا  األساااالو -

 عمااال  طاااة فملاااي   معاااا  فاملعلااا  الىلباااوي ااااردامل يااااىلك للماااا ال ،عليه حااال-األمااار فاقاااي

 ال علاااااي  عملاااااييت  سااااا  سااااابيل   تن يا،فتقوي ،فم ابعاااااة أهااااالاد،فلجراءا : علااااا  تاااااا مل

 .امل وس  ال مريلي بال   ر ي   ون الاين املعلم  مي األسلو  هاا فيس خل .  فال عل 

   تع ماااال الاااا عل  ةعملياااا أن علاااا  ي كاااال أساااالو  هااااو :املباباااار  غاااار ارتباااارا  األساااالو -

 واتاااه،ب ر   مااان  نابعاااة  حلاااول لي ي و ااال  أن جيااا   فااااملعل   واتية،علياااه  ااا ا   علااا   األ ااال

 ي  ااااا ون الاااااين  املعلمااااا  مااااي  األسااااالو  هاااااا  فيسااااا خل . طالبااااه   ااااا ا  مساااا و    ساااا  

 .العالي ال مريلي بال   ر

 : ال طوري الىلبوي ارتبراد مميهلا 

 أساااالي  اسااا خلا   اااالل مااان الىلباااوي اميااالان   لعاااامل ا لااال  ال ردياااة ال ااارف  سراعااااة يااا  ي

 طاقااااا  فتنميااااة تطااااوير   دفره علاااا  ال طااااوري الىلبااااوي ارتبااااراد ي كاااالف  .م نوعااااة لباااارافية

   األح ااااااا  فل اااااالار ال قيااااااي  دفر ماااااان فيقلاااااال ، قاااااالراتي  ف الىلبااااااوي املياااااالان   العااااااامل 

   العاااااامل  اح ياجاااااا  علااااا  بنااااااًء ارتبااااارا  األسااااالو  ا  ياااااار يااااا  ف  .ارتبااااارافية املمارساااااا 

 علمياااا ،  حناااوا   ال طاااوري  الىلباااوي  ارتباااراد  ين اااوف  .ال علياااة  فاملينياااة  الاخ اااية  الىلباااوي  امليااالان

 الىلباااوي للماااارد الااتياااة األح اااا  لل ااااء   تساااي  منطقياااا  فمرتباااة فاملااا ة مراحااال باسااا خلا 

. 

 علاااا  ل  كيااااله ن يمااااة ،  ي ا  اااا ف سااااليما  م سساااايا  منا ااااا  ال طااااوري الىلبااااوي ارتبااااراد يااااايي

 .فقلراته أ طايه ت يل فين  ، لم اناته ف الىلبوي امليلان   العامل قلرا  تطوير



 امليااالان   العامااال قااالرا  ل ااااخي  علمياااة ا  باااارا  ال طاااوري الىلباااوي ارتباااراد ياااوفركماااا 

 . ميةيال عل ال عليمية العملية عل  لجيابا  يع   سا تطويرها فسبل الىلبوي

 ال طوري الىلبوي ارتبراد عل  ملآ اا

 سلبا  ي  ر الىلبوي امليلان   للعامل املناس  ارتبرا  لألسلو  ال طوري الىلبوي املارد   يارلنَّ ا

 ف .فمرعفس ريي  عالقة أنيا عل  ظا فينصر ، الىلبوي املارد فب  بينه فال عافن الهلمالة عالقة عل 

 فرفن ، كاٍد غر – فق -  ال   ر مس و  عل  بناًء را ارتب األسلو   ليل أن البعض ير 

 .للعمل اللافعية م  ر لملافة

 يىلت  مما الىلبوي، امليلان   العامل  من الىلبوي املارد ن ا  تقليل ي طل  األسلو  هاا تطبيق

 . علي ال ميهلانية عل  مالية أعباًء يا ل مما. الىلبوي  املارف  أعلاد   كبرة  يادة عليه

 

 توفر ي ع  فقل ، عالي  يريلي ب   ر ي سمون الاين من كبرا  علدا  ميلانيا  تطبيقه ي طل 

 .العلد هاا م ل

 يىلت  مما ، الىلبوي  املارف  إلميي م   ا  فتلريبا  ، امليلان تيي ة األسلو  هاا ل طبيق ي طل ف 

 .فمالية ففنية لدارية  عوبا  عليه

 

 

 



 

 

 ( : املتنوع)  الرتبوي اإلشراف -2

ارتباااراد الىلباااوي امل ناااو  مناااووج لبااارا  ييااالد لي اجيااااد ملرسااااااة م عااااالمة عااان طاااااريق تاااوط      

ت عيااااال دفر املعلمااااا    هااااااه األنااااااطة ، ماااااي مراعااااااة   أنااااااطة النماااااو امليااااا  دا ااااال امللرساااااة ف

املخ ل اااة  ال اارف  املينياااة بااا  املعلمااا  ماان  اااالل تقااالي  أنااااطة مناااو مياا  م نوعاااة تلااا  احلاجاااا    

 . للمعلم 

 فااااال خماااا ل   املعلماااا  أن فرملااااية علاااا  فيقااااو  ، جالت ااااورن آرن لي الاااانم  هاااااا تطااااوير يرجااااي

 فتنميااااة قلراتااااه ل طااااوير لباااارافية أسااااالي   ااااالل املعلاااا  يعطااااي فيااااو ، ارتبااااراد تنااااو  ماااان باااال

 . يناسبه ما منيا ليخ ار مياراته

 ، ارتبااارا  العمااال مياااارس مااان كااال ملتاااا هناااا" ماااارد" كلماااة أن للياااه ارتباااارة يااالر فمماااا

 . الىلبوي املارد من   يا ل من عل  تق  ر فر ، الهلميل أف امللرسة كملير

 أن هاااااو بينيماااااا ال اااااار  أن لر ، ال طاااااوري ارتباااااراد فبااااا  بيناااااه تااااااابه هنااااااك ي اااااون فقااااال

   ، هلااا مناسااابا ياااراه أف يرياااله الااااي األسااالو  تقريااار   احلرياااة املعلااا  يعطاااي امل ناااو  ارتباااراد

 . للمارد احلق هاا يعطي ال طوري ارتبراد أن ح 

 مياااا  النصريااااة األساااا  هاااااه ففياااا .  نصريااااة أساااا   ال ااااة علاااا  امل نااااو  ارتبااااراد منااااووج يقااااو 

 العملياااة املاااا ال  حااال علااا  يسااااعل األسااا  هااااه فيااا  أن كماااا. النماااووج ظااااا األم ااال لل طبياااق

 :هي األس  فهاه. ال طبيق أ ناء تنا  قل اليت



 .لل عل  احللي ة لنصرةا .1

 .املعل  مي ال عامل ألسلو  لنصرةا .2

 .املعل  تنمية ألسلو  النصرة .3

 امل نو  اربراد مميهلا 

 .األ ر  ارتبرافية النماوج نااطا  بعض عل  يا مل حيد الامول .1

 فمل قاتيماااا فاملعلااا  املاااارد فملاااي ماااي ي ناسااا  مناااووج لبنااااء احلرياااة يعطاااي حياااد املرفناااة .2

 . مللرسةا  

 .ال قوميية النصرة عن البعل .3

 .للمارد الوق  يوفر .4

 ال ردية ال رف  يراعي .5

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( : العيادي)  الرتبوي اإلشراف -4

، فياااي   ااان مااان  (لكليني اااي)علااا  درلاااة ظاااا بعااال طااا     القااااموس   يااال كلماااة العياااادي

فيياااا فاقاااىلاح  طاااة  ب ياااة تااااخي  أسااابا  الق اااور فعااال  ال اااوا ن   القياااا  سالحصاااة حالاااة معيناااة 

يقااااو   ااااالل ف اااا  لكليني ااااي ب  اااا  احلالااااة فياااااخ  ،  اااا    عالجيااااة ماليمااااة ، فالطبياااا 

  . املناس  ي   العالج

   هااااارفرد جامعااااة   عملااااوا الاااااين أنلرساااان رفباااار  ف كوجااااان ياااال علاااا  ارياااااه هاااااا ظياااار

 الاااااي  اااا ال لي نساااابة تساااامي ه جاااااء  فقاااال. امليالديااااة الساااا ينيا  فأفاياااال اخلمسااااينيا  أفا اااار

 مع مااالا ال ااا ،   ال ااالري  عملياااة  سااا  علااا  يركاااهل فهاااو. لل ااالري  األ ااالي امل اااان هاااو

 عملياااة مااان الاااريي  اظااالد. ال ااا    ال ااالري  عملياااة سااار عااان اللقيقاااة املعلوماااا  مجاااي علااا 

   ناااه راجعاااة معلوماااا  راجعاااة ت اياااة علااا  احل اااول فر اااة املعلااا  مااان  هاااو ال ااا ي ارتباااراد

 .لليه اليت لري ال  ميارا  تطوير من

 لياااامل توساااي أناااه لر اخللماااة قبااال املعلمااا  رتعااالاد كطريقاااة بااالأ العياااادي ارتباااراد أن يااااكر

 فت هيااااال ل ااااالري  كطريقاااااة امل  ااااالة ياااااا رالو   ان اااااار السااااابعينيا  ف . أي اااااا اخلااااا ة وفي

 فناااار العياااادي لوباااراد املعرفياااة القاعااالة اتساااع  ال مانيناااا  فمناااا.  أداييااا  ف ليااال املعلمااا 

 أن فات اااا . فاسااااىلاليا فكناااالا امل  اااالة الوريااااا    املوملااااو  حااااول ال  ابااااا  ماااان كاااابر قاااالر

 ، اساااىلاليا   النماااووج هااااا مسياااد تبنااا  لقااال. املناااا  بلااال  اااارج لم انياااا  العياااادي لوباااراد



 لم انيااااة ماكيناااالي درس فيمااااا تطبيقااااه، علاااا  بريطانيااااا   امل  ااااا  تاااالري  لي بلااااو  فدعااااا

 . فالسعودية نيمريا   عمليا تطبيقه

 :  أهلافااه

 . ال علي    لجيابي أ ر فترك األداء   أعل  مس و  لي املعلم  نقل. 1

 .  الىلبوي املارد مي احلقيقي ال  اعل  الل من املعل  دفر فاعلية  يادة. 2

 .  الىلبوي ارتبراد حنو املعلم  اياها    ارتجيابي ال  ير. 3

 .  املخ ل ة الىلبوية اجملار    النافي للمليل فممارس ي  املعلم  دافعية ل ارة. 4

 . فسلوكي  ال الميا تعل  تطوير. 5

 :  مميهلاتااه

 : باآلتي في ميهل ، فعال ، م  ر لبرا  أسلو  ارتكليني ي ارتبراد

 يةال اااارفر الراجعااااة ال  ايااااة تقاااالي    يسااااي  ، ارتباااارافية العمليااااة   فاعاااال طاااارد املعلاااا  أن. 1

 .  ارتبرافية اخلطة فتطوير ل عليل

 لجيابياااااا  ت ااااايرا  للمعلمااااا  ال ااااا ي ال عليماااااي السااااالوك أمناااااا  ت اااااير   فعاااااار  أسااااالوبا يعااااال . 2

 العمليااااااة   لجيابيااااااة آ ااااااار لحاااااالال لي باااااالفره ياااااا دي ، األداء   أعلاااااا  مساااااا و  لي فلنقلااااااي 

 .  ال عليمية



 ت مياااااهل ارتكليني اااااي ارتباااااراد أسااااالو  ملاااااوء   فاملعلااااا  املاااااارد بااااا  العالقاااااة طبيعاااااة أن. 3

 فالطاااال  املعلااا  بااا  العالقاااة   بااالفره يااا  ر مماااا ، الطااارف  بااا  ارتجياااابي فال عاااافن ال قاااة بااارفح

   الطاااال   مباااادرا  مااان فتهليااال امل  اااوح  ال وا ااال مااان مهليااال حناااو  العالقاااة هااااه ت ماااه حياااد ،

 . ال عليمية العملية

 : العاااااااااااايو 

 . امل لاقية ب امل ال  قق قليل أمر فهاا فال عافن ال قة من كبر لرق لي حي اج. 1

 أن يعاااا  فهاااااا واتااااه تطااااوير   فجلي ااااه املعلاااا  برغبااااة ماااارتب  ارتباااارا  الاااانم  هاااااا جناااااح. 2

 . ارتبرا  النم  هاا من يس  يل ر ال وجه هاا لليه لي  الاي املعل 

 . ال    ارج األ ر  اإلوان  ي  ل ال  ية السلوك عل  يركهل. 3

 ارتبااااااراد لعمليااااااة املخ ل ااااااة املراحاااااال لدارة   فم ماااااارس  اااااابر تربااااااوي مااااااارد لي حي اااااااج. 4

 . العيادي

 املعلماااا  علاااا  حم ااااورا  جيعلااااه فهاااااا اإلياااال باااااملعل  ماااارتب  غاااار أنااااه الىلبااااوي  بعااااض ياااار . 5

 . أداء فاألملع  ك اءة األقل

   فليسااااا  ، راقياااااة عملياااااة افيةارتبااااار العملياااااة أن علااااا  ي كااااال أن أراد كوجاااااان ماااااوري  لن

 لي ، العيااااادة لي منااااا ال اااارد حاجااااة بقاااالر هااااي باااال ، عنااااه ارساااا  ناء مي اااان حماااالفد مساااا و 

 حاجاااة ارتباااراد بااا ن امل اااطل   اااالل مااان رساااالة يو ااال أن أراد لقااال.  العاااالج لي ، ال ااااخي 

 أراد للقاااا ، العااااالج عاااان فالب ااااد ال اااااا  ف  ال اااالافي فملاااارفرة لحلاااااح سساااا و  مل ااااة فملاااارفرة

 . فاملر  ال  ة معادلة رفح لي اخلاف  ال لري  مقابل ال عال ال لري  سعادلة يرتقي أن



 املالحصاااااة علااااا  الىلكياااااهل   ال قليلياااااة ارتباااااراد أساااااالي  بااااااقي مااااايهااااااا الناااااو    يااااااىلك ف

 ماااااي ال  اعااااال   املعلااااا  دفر فعالياااااة  ياااااادة لي ييااااالد أناااااه   عنياااااا خي لااااا  فل ناااااه ال ااااا ية

 ميناااة علااا  يقاااو  أسااالو  فياااو ارتباااراد مااان الناااو  ظااااا حاااليد ايااااه   ولااا  في  ااا  املاااارد

 . دفري ب سلو  تقلميه عل  فيع مل فاملارد املعل  فب  فاملعل  املارد ب  املساعلة

 ( : باألهداف)  الرتبوي اإلشراف -3

 بالعمليااة املعنااي  األفااراد مجيااي مااااركة عمليااة أنااه علاا  باألهاالاد ارتبااراد يعاارد

 فت  امن  ارتبارافية  العملياة  فاعلياة   ياادة  ب ار    قيقياا  املاراد  األهالاد  فملاي    فيةارتبارا 

 فبارام   بلقاة  حمالدة  فن ااي   ، فال طبياق  للقيااس  فقابلاة  فاملا ة  أهالاد   ليال  العملياة  هااه 

 . امل وقعة الن اي  ملوء   لألداء فتقييما  ، فاقعية

 : باألهلاد ارتبراد مبادئ

 : هما أساس  مبلأين ل ع باألهلاد ارتبراد يقو 

 . األهداف حتديد مبدأ - ف املااركة مبلأ -

 :األس  اليت يقو  علييا 

 :ت  يلية ت لخ  سا يلي  س  أيقو  ارتبراد باألهلاد عل  

 الااااايت الىلبوياااااة امل سساااااة أهااااالاد جياااااًلا ي يماااااون عنااااالما ال  سااااان لي املعلماااااون أداء مييااااال-

 . فييا يعملون

 املاااااارف  بااااا  ات اااااا  هنااااااك ي اااااون عنااااالما ال  سااااان لي لىلبوياااااةا امل سساااااة أداء ي ماااااه -

 . املعلمون سينمهلها اليت األمور عل  فاملعلم 



 أجناااهلفا ماااا رعياااة علااا  تعياااني  راجعاااة ت اياااه يعطاااون عنااالما ال  سااان لي املعلمااا  أداء ي ماااه -

 . ينمهلفا م فما

 أقاااااار مااااااا فلوا النمااااااوف للاااااا عل  ال ر ااااااة يعطااااااون عناااااالما ال  ساااااان لي املعلماااااا  أداء ي مااااااه -

 . أعمال من أجنهلفا سا ظ  رعساعه 

 : التعاوني أو(  التشاركي)  الرتبوي اإلشراف -1

 فتالميااااا فمعلماااا  مااااارف  ماااان ب هلافااااه املعنيااااة األطااااراد مجيااااي مااااااركة علاااا  يع ماااال فهااااو

 م  وحاااة األنصماااة هااااه فت اااون للمااا علم  ال عليماااي فالسااالوك النصاااا  نصرياااة مااان ولااا  فينطلاااق

 : ال الية املبادئ ي كل فهو البعض ع ياب عل 

 فأدفاتااااه فنااااااطه ارتبااااراد ف هاااالاد ال لميااااا ساااالوك هااااو لوبااااراد األساسااااي اظاااالد لن - أ

 العملياااة  حماااافر مااان  حماااور باع بااااره  ال لمياااا تعلااا   سااابيل   ت ااارس  أن جيااا  يسااا خلميا  الااايت

 . الىلبوية

 فعملياااااة ولااااا  أجااااال فمااااان ال لمياااااا سااااالوك خللماااااة األسااااااس ال عليماااااي املعلااااا  سااااالوك لن -  

 تقااااوي  ف  املناساااابة ال عليميااااة األناااااطة فتعااااي  الساااالوكية األهاااالاد  ااااياغة   املعلاااا  ك ايااااة

 . مقيما  تربويا  مارفا باع باره امللرسة فملير الىلبوي املارد مس فلية ال الميا   ل

 هامااااة مسااااة( مااااليرين-مااااارف  -تالميااااا) ارتنسااااانية امل ااااادر باااا  ارتجيااااابي ال  اعاااال -جااااا

 . ال ااركي لوبراد



 فالبااااااارية املاديااااااة فارتم انااااااا  ال عليمااااااي الساااااالوك نصااااااا  حاجااااااا  دراسااااااة اساااااا مرارية -د

 ارتباااراد نصاااا    هاماااة ملااارفرة اسااا خلاميا اساااىلاتيمية فبلاااورة احلاجاااا  تلااا  ل لبياااة امل اااوفرة

 . ال ااركي

 الاااايت ، فالصاااارفد ال سااااييال  كافااااة ب ااااوفر مطالبااااة الىلبويااااة القيااااادا  جيعاااال مااااا هاااااا فلعاااال

 لجراييااااة حبااااول بإعاااالاد القيااااا  ماااان فاملعلماااا  املاااالارس فمااااليري الىلبااااوي  املااااارف  ُتَم ِّاااان

 فتعليمياااااة تربوياااااة ب  اياااااا  ت هيلاااااي  فكاااااال  ، الااااا عل   عملياااااة  سااااا  أجااااال مااااان ؛ تعافنياااااة

 دا اااااال ال نصيمااااااي ساااااالوكي  ف ساااااا  ، مااااااااكلي  فحاااااال حاجاااااااتي   تلبيااااااة   ُتساااااااعله 

 . الىلبوي برادارت � منصومة

 عنااااال اآل ااااارين مسااااااعلة أي العقالنياااااة:  يلاااااي ماااااا ن  سااااا  ال ااااااارك  عملياااااة  اااااالل  مااااانلنَّ 

 تعطااااي بطريقااااة العماااال علاااا  فالقاااالرة ، للياااا  حي اااااجون اآل اااارين باااا ن فارتحساااااس ، احلاجااااة

 ، املااااا ال  حلاااال جلياااالة طرايااااق فرعيااااة ، فسااااعي    مااااا كاااال يبااااالوا باااا ن ال قااااة اآل اااارين

 . ت بي فم   تقود فكي  م   حملد،فتعل   م  لطار ملمن نااط ا تب  كي  فمعرفة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (: البنائي)  الرتبوي اإلشراف -1

 ، بن ساه  معرف اه  ياب   الااي  هاو  ب ناه  ( كما عل   ) البنايياة  النصرياة   االل  مان  ال ارد  لي ينصار 

   احلاال  هاو  كماا  فلاي   الااتياة  املعرفاة  بنااء    تسااعله  كا رة  با  باارا   مارفره   االل  مان 

 ماواد  لر هاي  ماا  امل اادر  مجياي    امل اوفرة  فاملعلوماا   فاوريرف،  لباافلو (  البن اي  ال علاي    )

   فت ااني يا فربطيااا فتاالقيقيا فتبويبيااا سعاإل يااا القيااا  بعاال لر منيااا يساا  اد ر  ااا 

 منااا   لي  للمعلوماااة مسااا يل  مااان املااا عل  ي  اااول وا � حقيقاااي معنااا  ظاااا ي اااون ،ح ااا  واكرتاااه

 املعرفااااة ت سااااي  طريااااق عاااان ي علمااااون األبااااخا  أن ف اااارة علاااا  مبنيااااة النصريااااة هاااااه.  ظااااا

 يقوماااااون عنااااالما ب اعلياااااة ي علماااااون اافبيااااا ، للمعلوماااااا  ال لقاااااي مااااان أك ااااار فاعااااال باااااا ل

 أف امل  ركااااااة ال ااااااور أف احلاسااااااو  بر يااااااا  م اااااال)   معناااااا  وي ن اااااااج ب  ااااااوين ب ن سااااااي 

 علااا  فالعمااال اه ماااامي  تااا ر الااايت ااااارييامل ا  ياااار   مااااارك ي  ولااا  يعااا  لو ،(  الرفبوتاااا 

   امليااااه تنقياااة نصاااا  تطبياااق لي(  مااا ال )  الن اياااا  إلماااي حافياااه  اااني مااان اب ااالاًء عملياااا تن يااااها

 . امللرسة



 ماااي ارج مااااعي ال  ااااف   اااالل مااان ملعرف اااه ال ااارد بنااااء لعاااادة علااا  تركاااهل البنايياااة النصرياااة لن

/  املااااارد لي بااااالنصر ارتباااارافية للعمليااااة األهميااااةف ال اااارفرة غايااااة   ملماااا  فولاااا .  اآل اااارين

 ارج ماااااعي فالبعاااال احمللااااي للمم مااااي لغ ااااال دفن كماااا عل  فللطالاااا  املاااا عل  / فللمعلاااا  ، املعلاااا 

 فال وا ااال ارت اااال مياااارا  لي   ااااج اج ماعياااة كعملياااة فالااا عل  ال علاااي  لبي اااة لغ اااال فدفن ،

 األطااااراد مجيااااي عناااال الاااا   ر فتنميااااة ل اااارة  لدال اعاااال فبياااا ارج ماااااعي فال  اااااف  فال  اعااال 

 ال  اااري البعااال تنماااي الااايت ، ال اعلاااة ارجيابياااة فاملواجياااة فال عافنياااة ال اااااركية مااان  مناااا   

 . احلياتية املواق    منيا ارس  ادة مي ن فاعله   ا  لبناء سعًيا فالب  ي فالقيادي

 ( :التنسيق)املباشر الرتبوي اإلشراف -7

   عملاه  لي بارتملاافة  - الىلباوي  املاارد  فيياا  يقاو   عملياة   هاو  املبابار  يالىلباو  ارتباراد 

 املالارس  مان  حمالدة   موعاة    العمال  جوانا   مجياي  علا   العاا   بارتباراد  - خت  اه   اال 

  منيااة فااىلة  ااالل الىلبااوي للمااارد ال طااويري العماال فحاالة   معااة بو اا يا فاساا يلافيا ،

 ال اا  فاإلاناا  ، لل ااب  ارتداري اإلاناا  ، باإلااانب  الرقااي لي يسااع  فيااو .حماالدة

 . فارتبلا  لل طوير

 أنااااوا  ماااان مجلااااة فيااااه ان ااااير  الاااااي الىلبااااوي ارتبااااراد أنااااوا  أحاااال هااااو املباباااار ارتبااااراد

 ،(  املبابااار الىلباااوي ارتباااراد)  باسااا  فاحااالة بوتقاااة مااان فخرجااا  ، الاااايرة الىلباااوي ارتباااراد

 ُيسااامَّ  ارتباااراد مااان الناااو  هااااا لطاااار   الىلباااوي ااااردبامل املناطاااة امل عااالدة املياااا  لي فباااالنصر

 ( . املنسق املارد)  الىلبوي املارد

 



 

 

 

 

 

 

 :اإللكرتوني  اإلشراف -8

 :ارتل ىلفني ارتبراد م يو 

 البي ااااة   طرحااااه حللا ااااة ارتل ىلفنااااي ارتبااااراد مل ااااطل  عليااااه م  ااااق فاحاااال تعرياااا  يوجاااال ر

 ررتباطاااااااه نصااااااارا مسااااااا مر ليلتعااااااا حالاااااااة   فهاااااااو ال  اااااااوين طاااااااور   ل وناااااااه أف الىلبوياااااااة

 اسااا ن اج مي ااان فعلياااه. ياااو  بعااال يوماااا  كااابرة بسااارعة فت طاااور تنماااو الااايت ال علاااي  ب  نولوجياااا

 الاااااي ارتل ىلفنااااي ال علااااي  م اااااهي    فرد مااااا ففااااق ارتباااارا  الاااانم  ظاااااا ال عري ااااا  بعااااض

 :ال عري ا  هاه فمن العام، مس و  عل  م قلمة مرحلة لي ف ل

-  م لقاااة باااب ا  علااا  ساااواء املخ ل اااة فبر ياتياااا اآللياااة احلاسااابا  لا باسااا خ ارتباااراد 

 .ارتنىلن  بب ة أف ماىلكة بب ا  أف( حملية)

-  احل اااول م ااال ارتنىلنااا  عااا  تااا   الااايت بارتباااراد املرتبطاااة العملياااا   موعاااة عااان عباااارة 

 .فامللارس باملعلم  ال لة وا  املعلوما  عل 



-  فتيسااااار فال  اعااااال املعلوماااااا  تقااااالي    الااااااب ة يوظااااا  الااااااي ارتباااااراد مااااان منااااا  

 .فاملعل  فامللير املارد ب  ال وا ل

 فمياااا  أعماااال يقااال  لبااارا  منااا : هاااو ارتل ىلفناااي ارتباااراد بااا ن القاااول مي ااان سااابق مماااا

 املعلمااااا  لي فباااااب اته اآللاااااي احلاسااااا  علااااا  امل عااااالدة الوسااااااي  عااااا  الىلباااااوي ارتباااااراد

 ماااااي أف الىلباااااوي  املاااااارف  ماااااي الناااااا  لال  اعااااا لم انياااااة ظااااا  ي اااااي  باااااا ل فاملااااالارس

 هااااااه ل اااااا  لم انياااااة م هلامناااااة،مي غااااار أف م هلامناااااة ب اااااورة ولااااا  أكاااااان ساااااواء أقاااااراني 

 الىلبوي ،ف ااااال  املااااارف  ظاااارفد تناساااا  الاااايت فبالساااارعة فامل ااااان الوقاااا    العمليااااا 

 .الوساي  تل   الل من العمليا  هاه لدارة لم انية عن

 :ل ىلفني أس  فميا  ارتبراد ارت

-  الوساااااي  م عاااالد رقمااااي ب ساااالو  الىلبااااوي ارتبااااراد فميااااا  أعمااااال تقاااالي  علاااا  يقااااو  

  طية، ااااااااااااااور  وتية،رسااااااااااااااوما  منطوقااااااااااااااة،م  را  أف م  وبااااااااااااااة ن ااااااااااااااو )

 (. فيليو  اب ة،لقطا  م  ركة، ور

-  اآللااااااي احلاساااااا  علاااااا  املع ماااااالة امل عاااااالدة الوساااااااي   ااااااالل ماااااان ال  يااااااا  يقاااااال   

 .الاخ ي

-  مساااا و  علااا   احملليااااة الااااب ا   علااا   املع ماااالة الوسااااي    اااالل  ماااان ال  ياااا   يقااال    

 .ارتنىلن  أف الو ارة مس و  عل  أف فال علي  الىلبية لدارة مس و  عل  أف املركهل

-  مااااان عااااالد سمارساااااة ال  ياااااا  ماااااي الناااااا  ال  اعااااال للمعلمااااا  ي اااااي  ت ااااااعلي منااااا   

 .فورية لل ىلفنية راجعة ت اية األناطة،فتلقي

-  .األقران فمي الىلبوي  املارف  مي فارج ماعي الاخ ي ل  اعلا للمعلم  ي ي  



-  ماااااي املعلااااا  ي وا ااااال ففياااااه واتاااااه الوقااااا    احلاااااي ال  اعااااال أي امل اااااهلامن ال  اعااااال ي اااااي  

 املااااا  را  أف ال ياااااليو مااااا  را  أف احملاد اااااة غااااارد  اااااالل أقراناااااه،من ماااااي أف املاااااارد

 .السمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خامتة 

 احلاااااليد فاملعنااااا  ، عاتقاااااه علااااا  املاااااارد حيملااااايا فأماناااااة رساااااالة الىلباااااوي ارتباااااراد لن

 توجيااااه  ً  اجيابيااااةً  أناااااطة ميااااارس   قاياااال انااااه علاااا  الىلبااااوي املااااارد لي ينصاااار لوبااااراد

ٍ  تبلياااال أف للميااااودٍ  تااااا ي  دفن ميماتااااه فممارسااااة أهلافااااه ل  قيااااق يسااااع  فيااااو اآل اااارين

 فاملعلااا   للطالااا   املسااا مر  النماااو  ف قياااق  فالااا عل  ال علاااي    سااا   لي ييااالد  ناااه ل، لألهااالاد

 فاملعلماااا  الطلبااااة ماااان ال  ااااا  ل اااال امل  املااااة ال اااار  تيي ااااة يسااااع  بااااال  فهااااوفاملاااالير 

 . فارتبلا  ارب  ار عل  فتاميعي 

 

 علااا  القايماااة الىلبوياااة للعملياااة الاااامولية النصااارة  اااالل مااان الق اااور أفجاااه تاااال  حياااافل فهاااو

 منيااااا ي اااا ل  الاااايت العالقااااا  بااااب ة  ااااالل ماااان ال عليميااااة للعمليااااة الاااالقيق العلمااااي ال  لياااال

 . الىلبوي النصا 

الىلباااااوي   النياااااو   لوبااااارادفم ت ااااان هااااااه ارياهاااااا  لر ن يماااااة لألهمياااااة ال ااااا   

 .بالعملية ال عليمية ب ل جوانبيا 
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 . ها1425 األفي الطبعة

 .  ربلل األمل دار ،  املساد أمحل حممود - فطموح فاقي... احلليد ويالىلب ارتبراد -2

 حممل.  د(  ترمجة)  دنال  ج  في ر ايهلابيل ،  املعلم  عل  الىلبوي ارتبراد  -3

 . عمان األردنية اإلامعة مناورا  ديراني
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