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  تلخيص كتاب

  "اإلبداع يف اإلشراف التربوي واإلدارة املدرسية"
  حممود طافش الشقريات/ للدكتور 

  
  

   الغش يان فهد  دیة/   من مقدم

                                                                               ٤٣٠٩٢٢٤٥٣الرمق اجلامعي    
)                                                                                                                   ربویة إدارة(  املاجس تري  ر مج

  محمد احلريب /إرشاف ا كتور الفاضل 

 إدت  ٥٣١ "مدرس ية إدارة" مقرر
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  :اإلبداع يف اإلشراف التربوي واإلدارة املدرسية تعود إىل أمرين أساسيني" إن أمهية تلخيص كتاب           

واليت يشرف عليها الـدكتور   )إدت  ٥٣١(هو تقدمي هذا امللخص كأحد متطلبات مادة اإلدارة املدرسية:األمر األول  

 .حممد حممد احلريب/الفاضل 

هو حاجة الدارسة إىل االطالع على مثل هذه الكتب ملناسبتها مع طبيعة عملها كمشرفة تربوية يف امليدان : األمر الثاين  

مطلباً ضرورياً  لذا كانت عملية االطالع على هذا الكتاب.التربوي وكون عملها أيضاً مرتبط مباشرة باإلدارة املدرسية 

رسة خاصة أنه يتطرق إىل موضوع مهم و غري اعتيادي وهو اإلبداع ، وتأمل الدارسة أن تكون قد استخدمت تراه الدا

 .األسلوب الصحيح يف تلخيص هذا الكتاب دون إسراف أو قصور 

تعريفية عن الكتاب حتتوى على وهو أن يتم عرض مقدمة :وستقوم الدارسة باستخدام املنهج التايل يف عرض امللخص 

 اسم الكتاب واملؤلف والطبعة وعدد الصفحات ودار وسنة النشر ، مث ستقوم الدارسة بعرض حمتويات الكتاب وفصوله

مث ستبدأ بعد ذلك بتلخيص أهم موضوعات كل فصل ، مث ستعرض يف اية ذلك ،وعدد املراجع اليت رجع إليها املؤلف

  . كتاب ومقترحات لتطويرهعلى هذا ال املالحظاتأهم 

  
  

  .اإلبداع يف اإلشراف التربوي واإلدارة املدرسية :اسم الكتاب

  .الشقريات حممود طافش :اسم املؤلف

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ األوىل :الطبعة

  .صفحة ٢٥٠ :عدد الصفحات

  .دار الفرقان للنشر والتوزيع :دار النشر

  .م٢٠٠٤ :سنة النشر

 مقدمة تعريفية عن الكتاب

  مقدمة
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عنوان الفصل  وتندرج حتته املواضيع اليت سيتحدث عنها الكاتب وفيما يلي اشتمل على  تهتضمن الكتاب فهرساً وضع يف بداي

  .جدول بعناوين الفصول وموضوعاا الرئيسية 

  :حمتويات الكتاب

  الصفحات  عنوان الفصل  الفصل

  ٦١إىل  ١١من    داعــــاإلب  األول
  ١٠٤إىل  ٦٩من   قضايا اإلشراف التربوي  الثاين
  ١٦٠إىل  ١٠٩من   اإلشراف التربوي أساليب  الثالث
  ١٨١إىل  ١٦٩من   اإلدارة املدرسية  الرابع
  ٢٠٥إىل  ١٩٣من   كيف تكون مشرفاً تربوياً مبدعاً ؟  اخلامس

  

  :قائمة املراجع

  .ذكرت يف اية الكتاب سبع وستون مرجعاً عربياً وأربع مراجع أجنبية إىلالكتاب  رجع مؤلف

  

  

    

  :اآلتية واضيعامل الكاتبيف هذا الفصل تناول     

  :حيث قام بتعريف اإلبداع على النحو التايل :اإلبداع

  .يعين اخللق واإلنشاء واالستنباط، يقال أبدع الرجل شيئاً أي اخترعه: اإلبداع يف اللغة

القدرة "يرى أن اإلبداع هو  حيثتعريف الكاتب منها نذكر ملفهوم اإلبداع اصطالحاً ورد الكاتب تعريفات عديدة أ كما    

على التنبؤ بالصعوبات واملشكالت اليت قد تطرأ أثناء التعامل مع قضايا احلياة، وإجياد حلول هلا وخمارج منها باعتماد أسـاليب  

  .يف اتمع اكتشافات جديدة وأعمال مميزة حتدث تطوراً وحتسيناً هاعلمية تستند على أفكار عميقة مبتكرة، يتمخض عن

  اإلبداع: الفصل األول
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تفكري متجدد قائم على  أنه: ذكر الكاتب أيضاً عدة تعريفات هلذا املفهوم نذكر منها تعريفه هو حيث قال  : التفكري اإلبداعي

أسس علمية ويتغذى من منهاج مدروس ومتكامل، وينمو باجلد واالجتهاد وسعة االطالع ويثمر أفكاراً نافعة ويترتب عليـه  

  .سلوك ويف طرائق التفكري، وهو غاية ما تصبو إليه التربية البناءةتغريات مرغوبة يف ال

  :مراحل التفكري اإلبداعي

 .وهي اخللفية الشاملة يف املوضوع: مرحلة التحضري أو اإلعداد -١

 .وهي حالة من القلق واخلوف الال شعوري من القيام بالعمل والبحث عن احللول: مرحلة الكمون أو االحتضان -٢

 .وهي احلالة اليت حتدث عندها الومضة أو الشرارة اليت تؤدي إىل فكرة احلل واخلروج من املأزق :مرحلة اإلشراف -٣

  .وهي مرحلة احلصول على النتائج األصيلة املفيدة واملرضية: مرحلة التحقيق -٤

  :املبدعون ودورهم يف تنمية جمتمعام

عوامل تقدمها وازدهارها يف شىت جماالت احلياة الستثمار ذكر الكاتب أن الطالب املبدعون هم رصيد األمة احلضاري، وأبرز 

  .وتنمية الثروات الوطنية

  :مهارات التفكري اإلبداعي

  مهارات التفكري الناقد: أوالً

  :هي فحص احللول املقدمة وفق معايري متفق عليها مسبقاً، ومن مث إصدار حكم عليها، ويشمل املهارات اآلتية  

  .واهلدف منها الوصول إىل استنتاجات تتخطى حدود املعلومات املتوفرة :ائيمهارة التفكري االستقر –أ 

  .ودف إىل التوصل إىل معرفة جديدة عن طريق االستدالل املنطقي :مهارة التفكري االستنباطي –ب 

ىل اختاذ قرارات صائبة وهي القدرة على تقييم احللول والبدائل املقترحة الختيار أفضلها وصوالً إ: مهارة التفكري التقييمي –ج 

  .ومفيدة

  :مهارة حل املشكالت: ثانياً

  .وهي عملية عقلية يستخدم فيها املتعلم ما لديه من معلومات ومهارات دف االستجابة ملتطلبات ومواقف جديدة وغري مألوفة
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عليها نتائج حامسة، كأن يرغـب  وهي مهارة مهمة خصوصاً إذا كان القرار يتعلق بقضية يترتب : مهارة صناعة القرار: ثالثاً

  .طالب أى الدراسة الثانوية باختاذ قرار حول مواصلة دراسته

  :ومن أهم القدرات املميزة لإلنسان املبدع القادر على التفكري اإلبداعي وهذه السمات هي :مهارة التفكري اإلبداعي: رابعاً

وتوجد عدة أنواع للطالقـة  . بدائل عند االستجابة كمثري معنيحيث يكون املبدع قادراً على توليد األفكار أو ال: الطالقة - ١

 .منها الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات، والطالقة الفكرية، وطالقة األشكال

وهي القدرة على حتويل مسار األفكار حسب ما يقتضيه املوقف موضوع النقاش والبحث والتخلي على األفكـار  : املرونة - ٢

 .القدمية إذا ثبت بطالا

 .أي أن تتسم األفكار املولدة باجلدة واالبتكار والتفرد: األصالة - ٣

 .وهي القدرة على التفضيل والتوضيح لألفكار املطروحة حلل املشكالت :اإلفاضة - ٤

 .وهي القدرة على التنبؤ باملشكالت قبل حدوثها :احلساسية للمشكالت - ٥

 .األشياءالذي ميكنه من اكتشاف العالقات اجلديدة بني  :اخليال الواسع - ٦

 .املبدع حباجة إىل احلرية ليتحرر من قيود القدمي والروتني :احلرية - ٧

  :مسات الطالب املبدع

الشعور بالرضا، الثقة العالية يف النفس، قوة العزمية واإلرادة، القدرة على إدراك العالقات بني األشياء، القدرة على حتمل   

  .اإلقناع، التفاؤل واإلحساس املرهفاملسؤولية، امليل إىل املغامرة، القدرة على 

  :أساليب التعرف على املبدعني

  : على النحو األيتنيلقد ذكر الكاتب عدد من األساليب للتعرف على املبدع  

النظر إىل نتائجهم املدرسية، النظـر إىل  : اومن أساليبه، وهي مرحلة الكشف عن املبدعني والتعرف عليهم  :املرحلة األوىل -

املعلمني الذين يتفاعلون معهم، اختبارات الكشف عن املبدعني، اختبارات القبول واالستعداد، السجل التراكمي مالحظات 

 .للطالب
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  .حيث إذا مل جيد الطالب املبدع الرعاية والتشجيع فإن قدرته ختبو وتضعف: مرحلة احلفز والتشجيع :املرحلة الثانية -

  :وسوف نقتصر على ذلك الطرق اآلتيةوقد ذكر الكاتب طرق كثرية لتنمية اإلبداع 

وهذه الطريقة يئ للمتعلم فرصاً من التحدي الذي يستثري طاقاته اإلبداعية، وتتم هذه الطريقة على  :طريقة حل املشكالت -١

 .ثالث مراحل هي حتديد املشكلة، وتوليد األفكار، والتخطيط

ث العلمي، حيث حيدد املشكلة ويضع الفروض وخيتربها وهي تدريب التلميذ على ممارسة أساليب البح :طريقة االكتشاف -٢

 .ليتوصل إىل نتائج مفيدة

وهو تدريب املتعلمني على توليد األفكار من خالل جلسات خاصة تضم عدداً حمدوداً من األشـخاص   :العصف الذهين -٣

  .متدرباً) ١٢-٦(يتراوح يف أغلب احلاالت بني 

  :داعيالعوامل اليت تساعد على تنمية التفكري اإلب

 .توفري املعلم املؤهل القادر على رعاية املبدعني -١

 .توفري مادة دراسية حديثة وغري تقليدية تتسم باملرونة واحليوية -٢

 .توفري مجيع الظروف واملناخات اليت تساعد على تربية طاقات املبدعني -٣

 .سابرة تتحدى قدرات التالميذالتخطيط ملوقف صفي متكامل يعتمد على التفاعل الصفي النشط القائم على طرح أسئلة  -٤

  .تطوير االختبارات وسائر أدوات القياس والتقومي -٥

  :جماالت تنمية اإلبداع

  :لقد ذكر الكاتب العديد من األساليب اليت تستخدم يف تنمية اإلبداع منها

 .إنشاء اجلمعيات واملؤسسات املؤهلة لتربية الذكاء ورعاية اإلبداع  -١

 .أسلوب املباريات العلمية  -٢

 .إقامة معارض يعرض فيها املبدعون أعماهلم وخمترعام -٣

 .تأسيس نوادي علمية خاصة باملبدعني -٤
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 .إشراك التالميذ املبدعني يف جمموعة من األنشطة -٥

 .تنظيم دروس اختيارية، ذات حمتوى واسع -٦

 .أسلوب الصفوف املوازية وهو يزود الطالب املبدع عرب منهاج خاص -٧

  .دم منح دراسية للمبدعنيأسلوب املنح الدراسية، حيث تق -٨

  :دور املدرسة يف رعاية املبدعني

خدم بعض املدارس أسلوب القفز فوق الصـفوف بـتمكني   تستتم املدرسة باملبدعني من مرحلة رياض األطفال، و  

ات الطالب املبدع من القفز عن صف أو أكثر، أو ختصيص صفوف خاصة م أو تنشئ نوادي علمية يرتادها املبدعون يف أوق

  .الفراغ

  :وميكن للمدرسة أن تقوم باآليت  

 .تنظم حماضرات حول موضوعات إبداعية -

 .جتهيز غرفة مصادر تشمل على تقنيات حديثة -

 .جتهيز املكتبة بالكتب احلديثة اليت تريب اإلبداع -

  .تنظيم برامج إبداعية يشارك فيها الطالب املبدعون -

  :صفات معلم املبدعني

وأفكار تالميذه، يتجنب أساليب القمع واالستهزاء، ميارس أساليب التواصل والتفاعل الصفي، يدرب  واسع الثقافة، يتقبل آراء

التالميذ على أساليب التعلم الذايت، يدرب التالميذ على توظيف خطوات البحث العلمي حلل املشكالت، ينمي لدى تالميـذه  

  .ى تعزيز روح املبادرة واألصالةمهارات التفكري العلمي، يشجع تالميذه على االكتشاف، يعمل عل

  :أثر اإلبداع يف بناء شخصية املتعلم

الثقة بالنفس، املثابرة على العمل واإلخالص فيه، عدم التردد، استغالل الفرص، امليل إىل القراءة النافعة، القدرة علـى حتديـد   

  .القدرة على املوازنة وتقييم املعلومات املشكالت واألهداف، القدرة على توسيع اهلوايات، القدرة على حتمل املسئولية،
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  :معوقات اإلبداع

  ومنها: املعوقات الشخصية: أوالً

التفكري املتمحور حول الذات، األحكام املسبقة، االنطباع اخلطأ، التطرف، التصلب يف الرأي، ضعف الثقة يف النفس، احلماس 

  .املفرط، اخلضوع للعادات والتقاليد، عدم احلساسية

  ملعوقات األسرية ومنهاا: ثانياً

  .تدين املستوى االقتصادي لألسرة، ارتفاع نسبة األمية، أحادية املسؤولية يف تربية األنباء

  املعوقات املدرسية: ثالثاً

 .منهج املواد الدراسية التقليدي 

 .عدم وجود إستراتيجية وطنية أو عربية، واضحة للكشف عن املوهوبني 

 .طرق التدريس التقليدية 

 .وافز وانعدام التشجيعقلة احل 

 عدم تقدير األعمال املنجزة من قبل الرؤساء 

 .املعلم املتسلط 

 .حقيقي بني املدرسة واجلامعة عدم وجود تنسيق 

 .عدم تأهيل املعلم تأهيالً تربوياً 

 .عدم توفر التقنيات التربوية احلديثة املعينة يف التعليم 

 .الكتاب املقرر، دون العناية الكافية بسائر عناصر املنهجتركيز املنهج الدراسي على توفري املعلومات يف  

  .عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطالب 

  :املعوقات اتمعية: رابعاً

 .قمع احلريات والتسلط على املرؤوسني  -١
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 .سلوك التبعية وأمناط الثقافة املتداولة -٢

 .التمييز غري القائم على أسس منطقية بني الذكر واألنثى -٣

 .القتصاديالضعف ا -٤

 .ارتفاع نسبة األمية -٥

 .ضعف وسائل اإلعالم وتبعيتها وسلبيتها -٦

  :املناهج الدراسية واإلبداع

  .هو الطريقة الواضحة اليت يستخدمها الفرد لتحقيق أهدافه :املنهج يف اللغة

هو جمموع اخلربات التربوية الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية، اليت يئها املدرسة لطالـا داخـل    :املنهج يف االصطالح

  .املدرسة وخارجها، بقصد مساعدم على النمو الشامل وتعديل سلوكهم ألهدافها التربوية

  :املنهج الدراسي العريب واإلبداع

  .هج العربية تعاين من صعوبات كثرية وأن مناهجنا ال تصلح للحاضرجيمع الباحثون التربويون العرب على أن املنا  

  :أسباب االستعانة باملنهج الدراسي احلديث

 .املنهج التقليدي يهتم فقط بالناحية الذهنية للتالميذ ويهمل النواحي األخرى 

ويرغمهم على قبول املـادة الدراسـية   أنه يهمل اهتمامات التالميذ وميوهلم ورغبام، وال يراعي الفروق الفردية بينهم،  

 .املقررة

 .إن املنهج التقليدي يهتم بإعداد التالميذ لالختبار أكثر من اهتمامه بإعدادهم للحياة 

  .ازدحام املنهج التقليدي باملواد الدراسية اليت أثقلت كواهل التالميذ 

  :آثار املنهج التقليدي على التالميذ

  .يعطل عملية التفاعل الصفي بني املعلم وتالميذه –عزوفهم عن تلقي العلم  –يعطل التفكري اإلبداعي لديهم 
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  :املنهج الدراسي احلديث يؤدي إىل تعليم بناء ومثمر

هو منهج يقوم على أسس عامة، اجتماعية وسيكولوجية، ويشمل مجيع أنواع النشاط اليت يقوم ا التلميذ داخل أبنية  :مفهومه

  .شخصيته وتصنع حياته وتنري بصريتهاملدرسة وخارجها، فتبىن 

  :املنهج احلديث واملادة الدراسية

املادة الدراسية يف هذا املنهج وحدة واحدة مترابطة ومتكاملة ويوجه التالميذ إىل املكتبة للبحث واالستزادة من املعلومات وحيث 

  .اجلميع على التعاون من أجل تنسيق وتبويب املعارف

ادة لتالئم ميول التالميذ واستعدادام وقدرم ويركز على العالقات والروابط اليت تؤهل التلميذ لفهم واملنهج احلديث يعدل امل

  .الظواهر واملواقف

  :املنهج احلديث واملعلم

املعلم يف املنهج احلديث ليس جمرد ملقن للمعلومات، وإمنا هو صاحب رأي وفلسفة وحامل رسالة، إنه باحث تربوي   

  .وقائد موقف

  :نهج احلديث والتلميذامل

التلميذ يف هذا املنهج له دور رئيسي يف التفاعل الصفي، ومشارك يف املوقف التعليمي جبميع مراحله، كما أن املنـهج  

  .احلديث يهتم بالتلميذ من كافة نواحيه الذهنية واالنفعالية واالجتماعية واجلسدية

  :املنهج واتمع

لة واملتوقعة يف اتمع، ويضع ما يناسبه من نشاطات ومعلومات تناسب العصـر  املنهج احلديث يدرس التغريات احلاص

  .الذي يعيش فيه

  :املنهج وطرق التدريس

  .يف هذا املنهج املعلم يعتمد أسلوب التواصل املفتوح مع تالميذه  
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  :مفهوم اإلشراف التربوي

  :تعريفات عديدة لإلشراف التربوي ونأخذ منها التعريف اآليتوضع الكاتب      

اإلشراف التربوي هو جمموعة من األنشطة املدروسة اليت يقوم ا تربويون خمتصون ملساعدة املعلمني على تنمية ذوام، وحتسني 

  .ممارسام التعليمية والتقوميية داخل غرفة الصف وخارجها

  .تواجههم، ليتمكنوا من تنفيذ املناهج املقررة، وحتقيق األهداف التربوية املرسومةوتذليل مجيع الصعوبات اليت   

  من هذه األسس :أسس اإلشراف التربوي

 .أي العمل بروح الفريق الواحد: التعاون اإلجيايب -١

 .املنهجية العلمية يف التفكري -٢

 .أي جتريب أساليب وطرق جديدة يف العمل: التجريب العلمي  -٣

 .اجلماعيالتفكري  -٤

 .املرونة ومالءمة الظروف املتغرية -٥

 .التجديد واالبتكار -٦

 .استشراف املستقبل -٧

 .التواصل واالستمرارية -٨

 .الشمولية -٩

 .النقد والنقد الذايت - ١٠

  :خصائص اإلشراف التربوي

 .اإلشراف التربوي عملية دميقراطية منظمة تقوم على التعاون واالحترام  -١

  قضايا اإلشراف التربوي: الثاينالفصل 
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 .وسيلة لتحقيق أهداف التربية  -٢

 .ة إنسانية وأداة فاعلة لتقدمي خدمات اجتماعيةعملي  -٣

 .عملية قيادية -٤

 .اإلشراف التربوي عملية شاملة -٥

 .عملية حافزة تم بتشجيع املعلمني والطالب على التنمية الذاتية -٦

 .اإلشراف التربوي عملية ديناميكية مرنة ال تقتصر على أسلوب واحد -٧

  .واحداإلشراف التربوي عملية وقائية عالجية يف آن  -٨

  :أمناط اإلشراف التربوي

  :التصنيف من حيث املدخل: أوالً

وهو يقوم على التفاعل اإلجيايب بني املشرفني  واملعلمني والتالميذ، ويركز على أمهية التواصل اإلجيايب  :اإلشراف التشاركي -١

 .بني العناصر البشرية

 .اخلدمة ويهدف إىل معاجلة نواحي القصور لدى املعلم ويستخدم يف تدريب املعلمني أثناء :النمط اإلكلينيكي أو العيادي -٢

يتكون هذا النمط من جمموعة من العمليات التخطيطية والتنفيذية والتحليلية والتقوميية اليت يشترك يف  :اإلشراف باألهداف -٣

 .تنفيذها املشرف التربوي واملعلمون

  :التصنيف حسب األسلوب: ثانياً

 .ويقوم على نزعة فوقية تسلطية من قبل املشرف التربوي، والطاعة العمياء من قبل املعلمني :اإلشراف االستبدادي -١

 .ويستند على القدرة يف توظيف الكالم لكسب مودة اآلخرين :اإلشراف الدبلوماسي -٢

 .ويسري على ج عدم حصول مشاكل بينه وبني املعلمني :اإلشراف الترسلي -٣

ويقوم على إشراف املعلمني معه يف التخطيط، وال ينفرد املشرف برأيه، ويراعي الفـروق  : اإلشراف الدميقراطي التعاوين -٤

  .الفردية بني املعلمني، وحيرص على التواصل
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  :تصنيف اإلشراف وفقاً للنتائج املترتبة عليه: ثالثاً

 .يستند على مبدأ أن السهو والنسيان من طبائع اإلنسان: اإلشراف التصحيحي -١

 .اإلشراف الوقائي -٢

 .اإلشراف البنائي -٣

  اإلشراف اإلبداعي -٤

  :جماالت اإلشراف التربوي

  :لقد ذكر الكاتب جماالت عديدة إلشراف التربوي منها  

حيث يقوم املشرف بإعداد خطة إشرافية متكاملة لعمله بالتعاون مع املعلمني، ويسـاعد املعلمـني يف إعـداد     :التخطيط  -١

داد خطتها السنوية، ويساعد إدارة املدرسة يف توزيع الصفوف واحلصص بني خططهم الدراسية ويساعد إدارة املدرسة يف إع

 .املعلمني

حيث أن املشرف املبدع هو الذي يراعي مجيع القضايا املتعلقة بالتلميذ يف خططه سواء كانت معرفية أو مهارية أو  :التلميذ -٢

 .وجدانياً واجتماعياً

املشرف التربوي يعمل على إجياد املعلم الصاحل املؤهل القادر، واملتمتع بروح معنوية عالية، ليكون قائداً قوياً ملوقف  :املعلم -٣

 .تعليمي مؤثر ومثمر

حيث يتعاون املشرف التربوي مع املعلمني وإدارة املناهج يف عملية بناء وتعديل وتطوير املناهج الدراسـية   :املنهج املدرسي -٤

 .ت املتعلمني وتعمل على إشباعهالتليب حاجا

 .حيث ال يلزم املعلم بطريقة معينة، وإمنا يترك له حرية االختيار واالبتكار :طرائق التدريس -٥

 .حيث يعمل املشرف التربوي على متابعة أنشطة التلميذ واليت تتالءم معه :األنشطة -٦

 .وفري التقنيات احلديثة لتخدم إستراتيجية وفنيات التدريساملشرف املبدع يتعاون مع املعلمني يف اختيار وت :الوسائل املعينة -٧

  .حيث يقوم باإلشراف على سالمة املبىن املدرسي :األبنية املدرسية -٨
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  :أهداف اإلشراف التربوي

 .توضيح أهداف التربية -١

 .بناء املناهج وتطويرها -٢

 .حتسني أداء املعلمني -٣

 .تقومي أداء املعلمني واملتعلمني -٤

 .اختيار املعلمني -٥

 .دراسة مهوم التالميذ ومشاكلهم -٦

 .توثيق العالقة اإلنسانية يف اتمع التربوي -٧

 .توفري األمن الوظيفي للمعلمني -٨

  .توثيق عالقة املدرسة بالبيئة -٩

  :الكفايات املهنية للمشرف التربوي

االلتزام بأخالقيات املهنة والثقة وأبرزها القدوة احلسنة والنزاهة والعدل والتواضع واللباقة والذكاء و :الكفايات الشخصية: أوالً

  .بالنفس

إشرافية سنوية مرنة ومتجددة، القدرة على التخطيط، القدرة على قيادة  قدرته على تصميم وإعداد خطة الكفايات األدائية: ثانياً

  .الدورات التدريبية وتقوميها

  .ومنها املعرفة العميقة مبادة ختصصه، والثقافة الواسعة واملتنوعة :الكفايات العلمية: ثالثاً

  .قدرة على إقامة عالقات إنسانية وطيبة مع أفراد اتمع التربوي :الكفايات االجتماعية: رابعاً
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  :يشتمل هذا الفصل على أنواع وأساليب اإلشراف التربوي منها  

حيث يقوم ا املشرف التربوي لريى على الطبيعة كيف يتم التدريس وكيف يتعلم التلميذ، ليقف بنفسـه   :الزيارة الصفية -١

ودف هذه الزيارة إىل التعرف على حاجات املعلمني واإلعداد لتخطيط برنامج إشرايف، وتقومي مـا مت  . على قضايا حمددة

الزيـارة  : ومن أمناط الزيـارات الصـفية  . من املعلمني، وتقومي أعمال املعلمني تنفيذه من املنهاج والتعرف على املتميزين

 .املفاجئة، والزيارة املتفق عليها، والزيارة املطلوبة وهي تكون على بناء طلب املعلم

هلا وتتم مببادرة وهذه املقابلة تتم بني املشرف التربوي واملعلم حول قضايا تربوية وتعليمية عرضية أو خمطط  :املقابلة الفردية -٢

ومن أهدافها تعزيز ثقـة  . من املشرف التربوي، مثل خالف بني املعلم وأحد الطالب يف املدارس الثانوية أو ختلف الطالب

وجيب للمشرف أن يعد للمقابلة . املعلمني بأنفسهم، تنمية روح التعاون لدى املعلمني وإقناعهم مبتعة وأمهية العمل اجلماعي

 .وينبغي أن تتم يف وقت يناسب كال من املشرف واملعلماإلعداد الكايف، 

أسلوب إشراف يهدف إىل حتسني التعليم عن طريق إثارة قابلية املعلمني للنمو املهين من خالل تالقح  :اجتماعات املعلمني -٣

 .املعلمني يف امليداناألفكار، واالستعداد ملناقشة قضايا حمددة، ويدور النقاش فيه حول عدد من القضايا التربوية اليت م 

 :ودف إىل

 .حتديد الصعوبات واملشكالت اليت يعاين منها املعلمون 

 .تبصري املعلمني بأمهية العمل اجلماعي 

 .توحيد الرؤية وتطبيق النظريات واكتشاف احلاجات 

 التحذير من املشاكل واملعوقات 

  .تدارس أحوال التالميذ، وتزويد املعلمني باملستجدات 

  أساليب اإلشراف : الثالثالفصل 
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وهي وسيلة أخرى من وسائل اإلشراف، خيطط هلا املشرف التربوي بالتنسيق مع املعلمني مـن أجـل    :اإلشرافتبادل  -٤

متكينهم من زيارة زمالئهم األكثر تأهيالً واألطول خربة، فيقوم املعلم أو عدة معلمني بزيارة معلم أخر يف فصله وبني طالبه 

 .أو يف أماكن أخرى

شرايف إضايف يلجأ إليه املشرف التربوي لتعزيز أساليب إشرافية رئيسية، أو عندما يضيق وقته هو أسلوب إ :القراءة املوجهة  -٥

 . نظراً لكثرة األعباء

ومن أهدافها . ومن أشكاهلا يوصى املشرف املعلم بقراءة كتب ميكن أن تساعد املعلم يف التخلص من مشكلة يعاين منها

ملعلم على وضع برنامج لرعاية املتفوقني، وتنمية عادة القراءة لـدى املعلمـني،   زيادة حصيلة املعلم يف مادة ختصصه، مساعدة ا

 .وزيادة حصيلة املعلم يف مادة ختصصه

وهي وسيلة اتصال مكتوبة بني املشرف واملعلمني، ويستطيع املشرف من خالهلا أن ينقل إىل املعلمـني   :النشرة اإلشرافية -٦

 . معقول من اجلهد والوقتخالصة قراءاته ومقترحاته ومشاهداته بقدر 

إطالع املعلمني على ما يستجد من أفكار وأساليب ووسائل، تزويد املعلمني مبا يلزمهم من معلومـات  : ومن أهدافها

 .وتساعد على توحيد ممارسات املعلمني وعلى إثراء جتارم

أثناء اخلدمة يف إطار مبسط، حيث إنـه  يستخدم التعليم املصغر بوجه خاص لتدريب املعلمني قبل اخلدمة و :التعليم املصغر -٧

 . يستغرق وقتاً قصرياً ويستخدم عدد قليالَ من الطالب

ومن مميزاته تعليم حقيقي فعلي، ويسهل العوامل املعقدة اليت تدخل يف املوقف التعليمي، يفسح اال لتغذيـة راجعـة   

  .فورية حول نقطة أو نقاط حمددة

  .اخلدمة وأثناء اخلدمة، وإعداد األساتذة اجلامعيني، وإعداد املرشدين التربوينيويستخدم يف إعداد املعلمني قبل 
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  :هذا الفصل قام الكاتب بإعداده عن اإلدارة املدرسية املبدعة واشتمل هذا الفصل على املوضوعات اآلتية  

أمهية اإلدارة املدرسية يف حتديد خمرجات العملية التعليمية التربوية ، وذكر أنه تزداد أمهيتها على  عرض فيها الكاتبتاس :مقدمة 

وجه اخلصوص يف القرن احلادي والعشرين الذي يتميز بالتغريات العميقة والسريعة يف خمتلف جماالت احلياة وما يتطلبه ذلك من 

  :هذا اهلدف الكبري البد أن تتكامل أدوار مدير املدرسة واليت تتمثل يف االهتمام بتعليم الطلبة التفكري ومن أجل حتقيق 

 .بناء فلسفة وفكر تربوي سليم  

 .حتديد حاجات املدرسة واملعلمني والطلبة واشباعها 

 .رفع الروح املعنوية جلميع عناصر مدرسته 

 .من فكر تربويختطيط برامج تدريب املعلمني لتنميتهم أثناء اخلدمة وتزويدهم بكل ما يستجد  

 .التشخيص والتقومي املستمر لتعلم الطلبة وأداء املعلمني 

 .التعاون مع اإلدارة التعليمية وأولياء األمور 

 .تشجيع التفكري العلمي  

 .بناء اخلطط التطويرية  

أسلوب العصـف الـذهين ،وأسـلوب حـل     :تعزيز توظيف املعلمني لألساليب املتطورة واحلديثة يف التدريس مثل  

   .شكالت،وأسلوب الدراما التعليمية امل

  :لقد ذكر الكاتب تعريفات عديدة لإلدارة املدرسية سنقتصر على ذكر تعريف واحد لإلدارة املدرسية :مفهوم اإلدارة املدرسية

ويني املؤهلني تأهيالً هي جمموعة من العمليات التربوية املتكاملة ختطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً وتوجيهاً مث تقومياً، ينفذها خنبة من الترب

نظرياً وعملياً عالياً، لتحقيق أهداف التربية، الرامية إلشباع حاجات اتمع، عرب جمموعة من اإلجراءات واألنشطة والوسائل، مث 

  .اختاذ قرارات يف ضوء املنجزات والنتائج

  اإلدارة املدرسية املبدعة : الرابع الفصل 
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  :مهام املدير املدرسي املبدع

 .لتحقيقهاالتخطيط الدقيق حىت حيقق األهداف اليت يسعى  -١

 .التنظيم احملكم، ويكون بوضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، وكل شيء يف مكانه -٢

 .التعاون مع اإلشراف التربوي على تنمية قدرات املعلمني -٣

 .القيادة احلكيمة اليت تعمل من خالل السلطة التشابكية -٤

 .اإلشراف التربوي على املعلمني وغريهم من املستخدمني -٥

 .ني لألنشطة التقومي األم -٦

  .التواصل مع اتمع احمللي -٧

  :اإلدارة املدرسية املبدعة تعمل على

 .يئة الظروف املالئمة للمعلم 

 .توفري اإلمكانات والتقنيات التربوية 

 .توجيه املعلم إىل السري يف الطريق الذي حيقق فيه أهدافه وجيد ذاته 

  .توفري الكوادر املتخصصة واأليدي املاهرة 

 .البيئة احمليطة باملدرسة التفاعل مع 

  :أهداف اإلدارة املدرسية املبدعة

 .يئة اجلو املالئم الذي ميكن املدرسة من تأدية رسالتها 

 .التواصل مع اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي 

 .تزويد املتعلمني بالعلم 

 .تدريب األطفال على ممارسة العمل التعاوين 

  .واملبدعنيالعناية باألطفال املتفوقني  
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  :أساليب اختيار املدير املدرسي

  :أسلوب حتديد اهلوية واالجتاه ومنها - ١

 .إن يكون مواطناً غري وافد 

 .أن يكون حزبياً 

  .أن يكون رجل أمن يعمل لصاحل األجهزة األمنية يف بلده 

 .ملية واجلوائزحيث يؤخذ يف االعتبار املؤهل العلمي، والتربوي واخلربات والدورات الع: أسلوب حتديد الشروط - ٢

  .يتم خالله الكشف عن معارفه واستعداداته وقدراته :اخلضوع الختيار موضوعي - ٣

  :اخلصائص املميزة ملدير املدرسة املبدع

  :املمارسات املميزة ملدير املدرسة املبدع منها من ذكر الكاتب العديد    

 .ينجز األعمال اإلدارية بكفاءة عالية 

 .يتقبل النقد اإلجيايب 

 .على هدوئه حيافظ 

 .يهتم بتوثيق عالقاته مع اتمعني 

 .يتجنب الظلم واحملاباة 

 .يصغي لآلراء املعارضة بانتباه ويدرسها 

 .يتجنب فرض آرائه على اآلخرين 

 .يشارك يف األنشطة واملناسبات االجتماعية 

 .يكون مرن، ومييل ألسلوب القيادة التربوية 

 .املشكالت علمياًيعتمد األسلوب اجلماعي يف التعامل مع  

  .يشجع املعلمني على جتريب وممارسة األفكار 
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  :أبرز مظاهر التميز يف أداء املدير املدرسي املبدع

  .الدميقراطية يف السلوك 

 .النتائج املميزة لطالب مدرسته 

 .االستخدام السليم والبناء للمرافق املدرسية وحمتوياا 

 .ملوهوبنيتزايد أعداد الطالب املتفوقني واملبدعني وا 

  :أمهية النهج الدميقراطي التعاوين يف متيز اإلدارة املدرسية 

الديبلوماسية ،  اإلدارة،  وتوقراطية أو التسلطيةاأل اإلدارة: ذكر الكاتب أن من أبرز املمارسات اليت نلمسها يف امليدان هي      

  .الدميقراطية أو التشاورية اإلدارة،الترسلية  اإلدارة

وذكر الكاتب أن الباحثون والتربويون يتفقون على أن النمط الدميقراطي هو األصلح واألقدر على التعامل مع قضايا اإلبـداع  

حتديد املسؤوليات ، تنظيم جهود العاملني ، يستند على :ألنه يستند إىل جمموعة من القواعد واألسس التربوية من أمهها التربوي 

  . الفروق الفردية ، يعمل على توطيد العالقات اإلنسانيةالسلطة التشابكية ، يراعي 

  :أخالقيات مدير املدرسة املبدع

 .يف املعاملة العدل واملوضوعية 

 .اجتناب األلفاظ البذيئة، واملمارسات املستهجنة 

 .احترام اللوائح والقوانني 

 .االنتماء الصادق للمهنة 

 .مراعاة الفروق الفردية بني أعضاء اجلهاز اإلداري 

 .التشاور مع مساعديه 

 .احترام أولياء األمور 

 .العمل بروح الفريق 
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 .واالتزان االنفعايل وءاهلد 

  .احملافظة على خصوصيات أفراد اتمع املدرسي 

  :الكفايات املميزة للمدير املدرسي املبدع

ومنها القدرة على التخطيط السليم، والقدرة على ممارسة إستراتيجيات التدريس احلديثـة، اإلحاطـة    :الكفايات العلمية -١

 .مبسائل القياس والتقومي، القدرة على تطبيق نظريات التعلم، القدرة على التواصل مع اآلخرين

  :وتتمثل يف :ليةمالكفايات الع -٢

 .سيالقدرة على فهم النظام الذي يقوم عليه اتمع املدر 

 .القدرة على إجراء عمليات قبول وقيد التالميذ 

 .القدرة على تنفيذ اخلطط الشهرية والفصلية والسنوية بكفاءة عالية 

 .القدرة على تنفيذ خطة دراسية 

  .القدرة على بناء الورقة االختيارية 

  :الكفايات الشخصية -٣

 .القدرة على االنتماء الصادق للمهنة 

 .وسعة الصدرالقدرة على الصفح واحللم  

 .القدرة على تقدير أحوال العاملني معه 

 .القدرة على أن يكون قدوة حسنة للعاملني معه 

 .القدرة على الثقة بالنفس 

 .القدرة على حتقيق االتزان النفسي 

 .القدرة على التأثري والتفاهم مع اجلهات 

 .القدرة على كسب تقدير واحترام كل من يتعامل معهم 
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  .لنقد والنقد الذايتالقدرة على ممارسة ا 

  :أمهية دراسة سلوك األفراد

املدرسية يتعامل مع أفراد متفـاوتني يف دوافعهـم وحاجـام واجتاهـام النفسـية       اإلدارةمن املتعارف عليه أن جهاز      

ولن يستطيع املدير املدرسي وجهازه اإلداري التعامل مع هذه األمناط البشرية إال . وشخصيام اإلنسانية ، وانفعاالم وقدرام 

  .إذا كان على علم بطبائع السلوك البشري يف خمتلف أشكاله وعالقاته

ومعرفة مدير املدرسة مببادئ علم النفس تفيده يف معرفة األسباب اليت جعلت الفرد يسلك هذا السلوك سواًء أكان تلميـذاً أو  

وليس املقصود بالسلوك جمرد القيام بفعل خمالف ، وإمنا ميتد مفهومه ليغطي كل نشاط يقوم بـه  . معلماً أو عامالً أو ويل أمر 

ت أو إحساس أو تفكري ، وهذه املمارسات يأخذها مدير املدرسة املبدع بعني االعتبار حني يقـوم  الفرد من حركات أو انفعاال

بتحليل خط السلوك الذي يكشف له عن ميول الشخص ورغباته واجتاهاته وعقائده ، وكلها تنم عن الطريقة اليت يفكر ـا ،  

  .ودفعته للقيام بالسلوك موضوع الدراسة

  :مدير املدرسة أمهية العالقات يف عمل 

ومن هنا فإن اإلدارة املدرسية . يتفق الباحثون التربويون على أن اإلدارة عملية حتدث يف إطار اجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به      

ليست عمالً فردياً ، وإمنا هي عمل مجاعي ، يقوم به بصورة تكاملية جمموعة من األفراد تشمل مجيع العاملني باملدرسة والطلبة ، 

هم يعملون بروح الفريق الواحد متعاونني و متعاضدين يف وحدة متكاملة ويتواصلون مع اإلدارة التعليمية من أجل اجناز العمل و

  .يف أفضل صورة ممكنة

ولن يستطيع املدير املدرسي أن يقود فريقه إال إذا كان متسلحاً مبجموعة من املهارات اإلنسانية اليت يئ له الظروف إلجـراء  

  . مع العمل التعليمي تتواصلل متعدد االجتاهات مع هذه اجلماعات اليت تفاع
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ووصفه بأنه هو الذي ميلك القدرة على استثمار بدأ الكاتب يف هذا الفصل باحلديث عن املشرف التربوي املبدع          

املتوفرة لدى املعلمني لتمكينهم من توليد أفكار جديدة بناءة وعملية ، ولتنفيذ أعمال متقنة ومفيدة  واالستعداداتالقدرات 

  .كل جديد يف حتقيق أهداف التربية وبناء عالقات إنسانية تعاونية وتوظيف

تقسيم املعلمني إىل : مث ذكر الكاتب أن هناك العديد من العقبات اليت تقف دون حتقيق املشرف لتلك األمور منها        

، عزوف الشباب يف الدول العربية الغنية عن ممارسة مهنة التعليم ، وجود فئة من املشرفني التربويني واملديرين جنسيات وفرق

  .عليم يف كثري من األقطار العربيةغري املؤهلني تأهيالً حقيقياً، التسرع يف عملية توطني الت

  :ته أن يكون مبدعاً إذا توافرت لديه بعض السمات اخلاصة اليت من أبرزها كما ذكر الكاتب أن كل إنسان باستطاع

 .الثقة بالنفس وبقدراا  

 .الطالقة وهي القدرة الفائقة على توليد األفكار املثمرة والتعبري عنها شفويا وبأسلوب مقنع 

 .القدرة على حتسس املشكالت التربوية 

 .الرغبة يف التطوير والتجديد 

 .غتنام الفرص وتوظيفهاالقدرة على ا 

 .التفكر الدائم يف األمور البديعة اليت خلقها اهللا  

 .مثابر ، ميال للمغامرة ، يكره التردد والتسليم باألمر الواقعحازم الرأي ، قوي العزمية،  

سينها متعدد االهتمامات، واسع اخليال، ميتلك القدرة على نقد األشياء واملمارسات، واكتشاف عيوا ليعمل على حت 

 .وتطويرها

 .متفائل ، يتصف باملرح وبالقدرة على كسب األصدقاء  

  .ينبذ التعصب لرأيه وجلنسه 

  كيف تكون مشرفاً تربوياً مبدعاً  : اخلامس الفصل 
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  : معوقات اإلبداع كما ذكر الكاتب يف اية هذا الفصل

  :وقال أن على املشرف أن يتجنب املمارسات واملشاعر اآلتية

 .الشعور بالنقص وضعف الشعور بالنقص .١

 .قلة املطالعة والبحث .٢

 .االنغماس يف الشهوات والرذائل  .٣

  .االنشغال الكثري وانفاق الوقت يف حتقيق املكاسب املادية .٤

  .كما وضع الكاتب يف اية هذا الفصل بطاقتني مقترحتني عن تقومي املشرف التربوي واألخرى عن تقومي أداء املدير املدرسي

  :عض من تلك التوصياتبنذكر  ،واختتم الكاتب هذا الفصل بعدد من التجارب والتوصيات

 .تقليل نصاب املشرف التربوي من املعلمني .١

 .اختيار املشرفني التربويني من الفئات املتميزة .٢

 .إرسال خنبة من املشرفني التربويني يف بعثات تدريبية إىل األقطار املتقدمة تربوياً .٣

 .إجراء دراسات مسحية لتحديد مشكالت التعليم .٤

  . ختصيص مشرفني تربويني مقيمني يف املدارس .٥
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  املالحظات على الكتاب 

وذلك ( هناك عدد من االجيابيات اليت ظهرت يف هذا الكتاب أن  وجدت الدارسةبعد االنتهاء من إعداد هذا التلخيص   

  :وهي  ) بالرجوع إىل املواصفات الالزم توافرها يف الكتاب عند تأليفه

 .جمه جيدمقاس الكتاب وح 

 .ورق الغالف ومواصفات التجليد جيدة حيث استخدم يف الكتاب التجليد الفاخر القوي  

وذلـك باملقارنـة   ، يف ذلك  توافرها تتوقع الدارسة أن نوع الورق الداخلي ووزنه مناسب ومراعي للشروط الواجب 

  .بالكتب املتوفرة عند الدارسة

أسلوب الكاتب كان جيد وواضح ومبتعداً عن األسلوب التعبريي، وكان الكتاب مقسم إىل فصول ووضع الكاتب يف  

 .توي على عناصر هذا الفصل وهذا ترتيب جيدحتبداية الفصل ورقة فاصلة 

 .واضحة وغري متداخلةالفرعية  و عناوين الكتاب الرئيسية 

 .التفكري اإلبداعي،املنهج، اإلشراف التربوي،اإلدارة املدرسية،بداعاإلمفهوم :  لمت شرح العديد من املفاهيم مث 

 .توثيق املراجع يف صفحات الكتاب كان جيداً وواضحاً 

قائمة املراجع كانت واضحة حيث قام املؤلف بوضع املراجع ومت ترتيبها ترتيباً أجبدياً وكانت هذه املراجع قدمية وحديثة  

 .عربية وأجنبية "نوعاً ما"

 .كان واضحا ومقاسه أيضاً كان مناسب اخلط 

  :ومن سلبيات هذا الكتاب 

تضمن غالف الكتاب صورة شخصية للمؤلف وترى الدارسة أنه لو استبدل ذلك بصور أو رسـومات أو أشـكال    

يف اية الكتاب مع وضع سرية  الصورة عكما أنه كان باإلمكان وض.لكان ذلك أفضالًتتناسب مع موضوع الكتاب 

 .ذاتية له



٢٥ 
 

تـها كتابـة    منهجية الكتاب يف عرض املوضوعات مل تكن موحدة حيث بدأ يف بعض الفصول بكتابة مقدمة ويف اي 

 .األسلوب يف بعض الفصول مل يتبع هذا خالصة إال أنه 

 عدد املوضوعات وعدد الصفحات يف بيكن هناك تناس كما أنه ملمتوازنة غري املعاجلة املوضوعية للموضوعات كانت  

 :فصول الكتاب كما هو موضح يف اجلدول التايل بني

  عدد الصفحات  عدد املوضوعات املطروحة يف الفصل  الفصل

  صفحة ٤٥  رئيسياً موضوعاً ١٥  األول

  صفحة ٣٥  رئيسياً موضوعاً ١١  الثاين

  صفحة ٥١  رئيسياً موضوعاً ١٨  الثالث

  صفحة ١٢  رئيسية موضوعات ٥  الرابع

  صفحة ١٢  رئيسية موضوعات ٤  اخلامس

  

وترى الدارسة أن ذلـك مل يكـن   ) الفصل اخلامس ( فصالً كامالً " كيف تكون مشرفاً مبدعاً" أفرد الكاتب ملوضوع  

أن هـذا  كما .يف هذا الفصل عن موضوع كان من األفضل لو وضع يف اية الفصل الثالث الكاتب  مناسباً أن يتحدث

 .الفصل اعتربه الكاتب يف نفس الوقت فصالً للتوصيات 

ذكر الكاتب يف الفصل اخلامس أن من املعوقات اليت تقف يف وجه املشرف ليكون مبدعاً هـو تقسـيم املعلمـني إىل     

عنـه  هذا الواقع الذي يتحدث وترى الدارسة أن  ، جنسيات و فرق وما حيصل يف ذلك من متييز العتبارات غري تربوية

 .الكاتب ال ينطبق على واقع نظام التعليم يف اململكة

كما أشار الكاتب يف الفصل نفسه إىل أن كثري من األقطار العربية تسرع يف عملية توطني التعليم وأن هذا األمر سيعود  

لتحقيـق هـدف    على هذا القطاع بأوخم العواقب ألن البلدان العربية تتبارى يف اخلالص من الطاقات التربوية العربية

التوطني بطريقة فجة وغري ناضجة ؛دف اإلعالن عن إجنازات ومهية متناسني احلقيقة الراسخة واليت مفادها أن جهـود  
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توطني التعليم يف البلدان الغنية ستواجه صعوبات ألن أبناء األثرياء ال مييلون إىل ممارسة املهن التعليمية الشاقة ، ما دامت 

وترى الدارسة أن هذا القول فيه من الصواب واملبالغة يف آن واحـد  . ى السهلة مشرعة أمامهم أبواب الوظائف األخر

ففي الوقت الذي تؤيد فيه الدارسة من عملية التريث يف عملية التوطني دون إمهال أو استبعاد هلذا اهلدف من رؤية التعليم 

ة وأن األمر ال يعود فقط للثراء بينما يعود إىل فلسفة وثقافـة  إال أا ترى أن نسبة األثرياء يف اململكة مثالً ليست بالكثري

 .اجتماعية متأصلة يف النظر إىل بعض املهن بالنسبة للرجل بأا غري مناسبة 

 

  :خالصة ملا سبق 

واألفكـار  الكتاب يف جممله جيد وواضـح  و.مبظهر الكتاب العام حيث كان التجليد جيد واأللوان متناسقةالكاتب اهتم       

ووجدت الدارسة املتعة والفائدة من قراءة  وحجمه معقوالً وال يوجد فيه أخطاء مطبعية يف الفصل الواحد، مترابطة ومتسلسلة

  .هذا الكتاب 

إال أنه تقترح الدارسة لو أن الكتاب حتدث عن اإلبداع يف اإلشراف التربوي دون احلديث عن اإلبداع يف اإلدارة املدرسية       

وأفرد لألخري كتاباً منفصالً مع التوسع يف هذا اال بشكل مستفيض لكان ذلك أفضل من احلديث عن الفئتني يف كتاب واحد، 

اإلشراف التربوي واإلدارة املدرسية يف آن واحد لكوما مترابطان مع بعضـهما الـبعض    لكن رمبا اهتم املؤلف باحلديث عن

 . ويؤثر كل واحد منهما يف اآلخر

 

 .انتهي العمل و أسأل اهللا أن أكون قد وفقت يف تقدميه كما ينبغي  

 

 

 


