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تفعيل العمل اإلشرايف املشرتك بني املشرف الرتبوي واإلدارة 
 املدرسيت يف سلطىت عمان

 :الممخص
ىدفت الدراسة إلى التوصل إلجراءات مقترحة لتفعيل العمل اإلشرافي المشترك بين 
المشرف التربوي واإلدارة المدرسية، وذلك من خبلل الكشف عن درجة المشاركة في 

ي بين المشرفين التربويين ومديري المدارس ومساعدييم بسمطنة ممارسات العمل اإلشراف
عمان، وتحديد الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول ىذه الممارسات تعزى 

 لمتغيرات المسمى الوظيفي، والتدريب.
تم تطبيقيا عمى عينة مكونة من ، و ولتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد استبانة  

( مدير مدرسة ومساعدييم في خمس محافظات تعميمية: 811يًّا، )( مشرًفا تربو >>8)
 مسقط، جنوب الباطنة، الداخمية، البريمي، شمال الشرقية، وتوصمت الدراسة إلى ما يمي:

  ممارسات العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف جاءت درجة المشاركة في تطبيق
 .التربوي واإلدارة المدرسة بدرجة متوسطة

  ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة وجود فروق
المشاركة في تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي المشترك تعزى لمتغير المسمى الوظيفي 
في جميع المحاور عدا محور تقييم أداء المعممين لصالح مدير المدرسة/المدير 

تعزى لمتغير التدريب في فروق دالة في استجاباتيم لم تظير أية المساعد، بينما 
 األداة ككل وفي جميع المحاور.

  توصمت الدراسة إلى مجموعة من اإلجراءات المقترحة التي تسيم في تفعيل العمل
 اإلشرافي المشترك في سمطنة عمان. 

 اإلشراف التشاركي، مجاالت اإلشراف التربوي. الكممات المفتاحية:
Abstract: 

Activating shared supervision between educational 
supervisors and school administration 

 in the Sultanate of Oman 

This study aims to give some suggested actions to activate 
the practices of shared supervision between educational 
supervisors and school administration in Oman through 
identifying the degree of participation in shared supervision 
practices between educational supervisors and school 
principals and co-principals, and identifying the significant 
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differences in respondents' perceptions of the shared 
practices attributed to position and training. 

To achieve this aim, a questionnaire was applied for a 
random sample consisted of (166) supervisors and (100) 
school principals in five governorates (Muscat, south 
Batinah, Dakhilya, Buraimi, and north Sharqiya). Findings 
of the study revealed: 

-  Respondents of the study rated all practices as meduim 
in the degree of shared practices between supervisors and 
school principals. 

-  There was significant differences in respondents' 
perceptions of the degree of shared practices attributed to 
position in favor of school principals. 

-  There was no significant differences in respondents' 
perceptions of the degree of shared practices attributed to 
training. 

Based on findings، the study suggested to a set of actions 
from the literature and respondents' perceptions which are 
anticipated to activate the practices of shared supervision 
between educational supervisors and school principals.  

Key words: shared supervision, fields  of educational 
supervision 

 :مقدمة
عمميتي التعميم والتعمم من خبلل متابعة  يعد اإلشراف التربوي وسيمة لتحسين   

أداء المعممين في المدرسة، ومساعدتيم في تطوير أدائيم بما يتناسب مع أىداف العممية 
التعميمية، فيو يسيم بشكل كبير في تطوير العمل التربوي من خبلل عدة إجراءات تتطمب 

 طوير أدائو.مشاركة المشرف التربوي ومدير المدرسة في مساندة المعمم عمى ت

وتكمن أىمية اإلشراف التربوي في أنو عممية تعاونية تحرص عمى إشراك المشرفين 
والمديرين والمعممين في التخطيط والتنفيذ والتقويم، وذلك بتنسيق الجيود وتنظيميا، ومن 
أبرز أىداف اإلشراف التربوي تعاون المشرف التربوي ومدير المدرسة لمساعدة المعممين 

(. إضافة إلى ذلك فقد أشار 8119والتغمب عمييا)الخطيب والخطيب، لصعوباتلمواجية ا
( أن ىرم الحاجات لماسمو يحتوي عمى حاجة االتصال (Conner, 2015,p.2كونر 

وتكوين العبلقات كحاجة أساسية تنمي التعاون وروح الجماعة، وىذا بحد ذاتو يشير إلى 
 األىداف مشتركة.  أىمية تعاون األفراد فيما بينيم عندما تكون
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وتواجو العممية التربوية تغيًرا مستمًرا عبر العقود، فقد أصبحت البيئة المدرسية 
تشجع عممية التواصل بين أطراف العممية التعميمية، والعمل المشترك بين القيادات 

 . (Portin, 1997)التربوية لو أكبر األثر في األداء التدريسي 
باعتباره أسموب  shared supervisionالمشترك  ومن ىنا ظير العمل اإلشرافي

ومنيج يتيح لممشرف التربوي واإلدارة المدرسية تقاسم المسئوليات من أجل خدمة الفرد 
المتمثل في المعمم، بحيث يتم تقديم الدعم لممعمم في جوانب معينة، إضافة إلى أنو فرصة 

 .(Sandra, 2014) ئولياتلممارسة ميارات اإلشراف لمن تنقصيم ىذه الميارات والمس
ويعتبر التوافق بين المشرف التربوي ومدير المدرسة عنصًرا أساسيًّا في توحيد نظرة 
اإلشراف، فالعممية اإلشرافية تحتاج إلى توافق وتكامل بين أطرافيا، أما التناقض فيو أمر 

لمشرفين غير مرغوب فيو، ولتفادي االختبلف في اآلراء، من المفيد إجراء لقاءات بين ا
التربويين ومديري المدارس ومساعدييم في ىذا الجانب؛ بحيث يفيم كبل الطرفين طبيعة 

 (.8188العبلقة بينيما)المعايطة،

إلى أن عممية بناء عبلقة وطيدة بين المشرف  (Pajak, 1989)وقد أشار باجاك 
مشرف التربوي التربوي واإلدارة المدرسية ميمة جدًّا لكبل الطرفين؛ حيث إن نجاح عمل ال

مرتبط بما يمكن أن يقدمو لو مدير المدرسة ومساعده من معمومات عن األداء التدريسي، 
وذلك بحكم تواجد مدير المدرسة والمدير المساعد بشكل يومي في المدرسة وبحكم 
عبلقاتيم المباشرة مع الييئة التدريسية، وما يقدموه ليم من عون ومساندة، وىنا يأتي 

لتربوي في تنمية العبلقة والتفاعل اإليجابي مع اإلدارة المدرسية. فالمشرف دور المشرف ا
التربوي ال يمكن أن يقوم بعممو دون أن يذىب إلى المدرسة ويتعامل مع اإلدارة المدرسية، 
ومن ىنا تأتي أىمية العبلقة بين المشرف التربوي ومدير المدرسة ومساعده، ولكي 

تو كمشرف تربوي مقيم فإنو ال بد أن يتبنى عدة أساليب يستطيع المدير أن يمارس واجبا
كالزيارة الصفية، ومتابعة تنفيذ الدروس التطبيقية، والبحوث اإلجرائية، وغيرىا من 
األساليب اإلشرافية. فعمل المدير يكمل عمل المشرف التربوي ويتممو، ولكي ينجح االثنان 

(. :811تبادل والثقة )العصفور والسميم،البد أن تكون العبلقة بينيما متميزة بالفيم الم
براىيم ) ( أنو ال بد من عدم وجود تعارض بين اإلشراف المقدم 8119وقد أكد األسدي وا 

من قبل اإلدارة المدرسية، واإلشراف المقدم من قبل المشرف التربوي، فكل منيم مكمل 
ن اختمفت اآلراء، فذلك دليل عمى انفراد أحدىما بشيء ال ي تاح لآلخر، وبإمكان لآلخر، وا 

 الطرف اآلخر االستفادة من خبرات الطرف األول.
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن المسؤولية مشتركة بين كل من المشرف التربوي 
واإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف المدرسة، فيجب عمى كل منيما وضع الخطط  وتحديد 

ال سيما فيما يتعمق بالعمل اإلشرافي الجوانب التي تحتاج إلى تواصل وتفاعل وتبادل خبرات 



 م <818الجزء األول( أبريل لسنة  <=8مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -989- 

. فالعمل اإلشرافي المشترك يوحد الجيود من خبلل التواصل (Stokes, 2013)المشترك 
والتعاون، ويعمل عمى القضاء عمى التناقضات في الممارسات اإلشرافية 

 (. ;818)الجرايدة،
دوًرا ميمًّا أن المشرفين التربويين يمعبون  (Saltzman, 2016)وقد أكد سالتزمان 

جنًبا إلى جنب مع مديري المدارس من حيث إعطاء التوجييات وابداء المبلحظات وحل 
( أن العبلقة بين 8118المشكبلت من أجل تحسين األداء المدرسي. كما أشار البدري )

المشرف التربوي واإلدارة المدرسية ينبغي أن يسودىا التعاون والفيم والثقة المتبادلة بما 
محة المدرسة والعممية التربوية، وذلك عن طريق التشاور المتبادل بين المشرف يحقق مص

التربوي ومدير المدرسة ومساعده في كل ما يتعمق بأداء المدرسة، وأن يقوم المدير 
بإطبلع المشرف عمى ما قام ويقوم بو المعممون من أعمال، وأن يشترك المدير والمشرف 

شعار المدير بأنو قائد تربوي وأن في وضع الخطط الخاصة في تقويم أ عمال المعممين، وا 
 المشرف التربوي ليس بديبًل عنو، وأن التعاون بينيما يؤدي إلى نتائج إيجابية. 

ويدل العمل اإلشرافي المشترك عمى قبول آراء واقتراحات اآلخرين، فالتعاون في مجال 
ويمكن القول إن (. :99، ص:818اإلشراف يؤثر عمى عممية صنع القرار )دواني،

اإلشراف التربوي ييدف إلى إحداث التغيير في سموك المعممين والمتعممين بجيود 
المشرفين التربويين ومديري المدارس ومساعدييم، فالمشرف التربوي أطول باًعا في العمل 
اإلشرافي من مديري المدارس، وقد برز دور مدير المدرسة اإلشرافي مع ظيور فكرة 

(، ويشمل التعاون بين المشرف التربوي ;811وشيوع تطبيقيا )الدويك، المشرف المقيم
 ومدير المدرسة مجاالت متنوعة أىميا:

 . مجال التخطيط لمعممية اإلشرافية8
إن التنسيق بين خطتي المشرف التربوي ومدير المدرسة يبدو ميما لصمتيما 

خطة المشرف التربوي  المباشرة بالمعممين، ويتم تحقيق التنسيق والعمل المشترك بين
وخطة مدير المدرسة من خبلل تحديد األىداف واألولويات اإلشرافية خبلل فترة زمنية 
محددة، ويشترك مدير المدرسة مع المشرف التربوي في تنفيذ الخطة اإلشرافية كل حسب 
دوره وتتيح عممية المشاركة الجمع بين خصائص مدير المدرسة والمشرف التربوي مًعا 

 (. 8118،)عطيوي
ويتعاون المشرف التربوي مع اإلدارة المدرسية في وضع الخطة السنوية، وفي عممية 
بناء الجدول المدرسي وتوزيع الحصص الدراسية، وأيًضا في تنفيذ قرارات المنطقة 
التعميمية، فالمشرف التربوي المبدع ىو الذي يعمل عمى وضع برنامج إشرافي متكامل 

ة واالجتماع مع مدير المدرسة لمناقشة أىم المستجدات، ثم يقوم فيو بزيارة المدرس
االجتماع بالمعممين وتبادل اآلراء معيم وزيارتيم في الصفوف لجمع مبلحظات عن أدائيم 
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(. كما :811والتعرف عمى حاجاتيم التي تساعده في التخطيط لمعممية اإلشرافية )طافش،
يات اإلشرافية بين المشرف مجموعة من المسؤول (Goldman,2015)ذكر جولدمان 

التربوي ومدير المدرسة، منيا وضع خطة واضحة بجدول زمني لزيارات المشرف التربوي 
لممدرسة باالتفاق مع مدير المدرسة تتيح ليما التواصل من أجل وضع رؤية مشتركة، 

 ووضع خطة لحل المشكبلت التربوية، وخطة التنمية المينية. 
ضافة إلى ما سبق فإن الت خطيط الفعال يظير بين كل من المشرف التربوي واإلدارة وا 

المدرسية في كفاءة األعمال المنجزة، فعندما يتم تحديد األىداف بطريقة واضحة ومنظمة 
فإن ذلك يساعد في رسم خطة واضحة المبلمح أيًضا لكل األطراف، ويؤدي بالتالي إلى 

عميمية؛ لذلك تأتي أىمية التخطيط توفير الطاقات وحسن استغبلليا بما يخدم العممية الت
لمعممية اإلشرافية من ضمن أولويات العمل المشترك لما ليا من دور ميم في تنسيق 

 العمل وحسن توجيو الطاقات.
 . مجال التنمية المينية لممعممين8

من الضروري االىتمام بإعداد المعمم وتنميتو مينيًّا بصورة مستمرة؛ وذلك لمساعدتو 
ى أبعاد شخصيتو المينية سواء كانت سمبية أم إيجابية، وبالتالي تمكنو من في التعرف عم

تجديد وتطوير كفاءتو، والتي تنعكس عمى أداء تبلميذه، ولتطوير أداء المعمم بشكل عممي 
دقيق يجب معرفة الجوانب المينية التي عميو أن يتقنيا ليؤدي عممو بنجاح 

ة لممعمم يتم توجيو المعمم لؤلىداف العامة (. ففي مجال التنمية الميني8118)البدري،
والنشاطات التعميمية المختمفة، كما يتم معرفة مدى تمكنو من المادة الدراسية وطرائق 

 (.8189التدريس، وبيان جوانب القوة وجوانب الضعف في مينتو )البستان وآخرون،
ية التنمية إن ما يحتاجو كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة ىو اإللمام بأىم

المينية لممعممين، وذلك بتحديد االحتياجات التدريبية لممعممين األوائل والمعممين، واالتفاق 
عمى الموضوعات التي من شأنيا أن تسيم في تحسين أدائيم )وزارة التربية 

(. وتعتبر التنمية المينية لممعممين من أىم أىداف خطة المدرسة، فاإلدارة ;811والتعميم،
ة مطالبة بالمشاركة في اإلشراف عمى المعممين والمشاركة في تنميتيم من خبلل المدرسي

 .(Jemilo,1990)التعاون مع المشرفين التربويين وتقديم الدعم ليم 
ويقوم المشرف التربوي بمساعدة اإلدارة المدرسية عمى الكشف عن احتياجات 

ممين، وتنفيذ زيارات صفية المعممين المينية من خبلل لقاءات وحوارات مباشرة مع المع
ليم، وباإلمكان اختيار أفضل األساليب مثل الدروس التطبيقية، والقراءات الموجية، 

؛ 8118والندوات، والمقاءات التربوية، والقيام ببحوث إجرائية تعاونية)عطيوي،
( أن من أىم مجاالت اإلشراف التربوي 8189(، وقد أشار عبدالحي ):811طافش،
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اركة في البرامج التنشيطية والدورات التدريبية، وعقد المقاءات والندوات اإلشراف والمش
 والمؤتمرات التربوية والمشاركة فييا. 

وتأكيًدا عمى ما ما ذكره الباحثون فإن تنمية المعمم المينية ىي أساس يعتمد عميو 
تعميم في في تحقيق التعميم الفعال، فحاجة المعمم لمتنمية المينية مستمرة؛ وذلك ألن ال

تطور مستمر وأن المستجدات في ميدان التعميم ال تنقطع، وما يحتاجو المعمم في ىذا 
المجال ىو بمثابة تحديث لمعموماتو ومعارفو وتطوير لميارتو، وتجديد ألفكاره؛ وىذا بدوره 
ذا ما تم وضع تنمية المعمم مينيًّا  يحتاج إلى خبرات تتمثل في نوعية اإلشراف المقدم لو، وا 

 في قائمة العمل اإلشرافي المشترك فإن ذلك سيحقق ما تطمع لو القيادات التربوية.
 . مجال تقييم أداء المعممين9

صبلحات عديدة كان اليدف األساسي  لقد مر نظام تقييم أداء المعممين بتطورات وا 
د منيا ىو تحقيق الجودة في األداء، والنمو الميني لممعممين؛ حيث إن نظام التقييم يزو 

كبلًّ من المشرف التربوي واإلدارة المدرسية والمعمم بإطار واضح عن آلية التقييم والمناقشة 
وكيفية التخطيط ألداء أفضل، إضافة إلى تزويد المعمم بالتغذية الراجعة عن مستوى أدائو، 
وجوانب القوة والضعف فيو، كما أنيا تمكن كبلًّ من المشرف التربوي واإلدارة المدرسية من 

 (.kraft, 2016)تزويد المعمم بالمبلحظات الدقيقة 

وتعتبر عممية التقييم عممية أخبلقية بالدرجة األولى لما تتطمبو من تواصل ومشورة 
بين أطراف العممية التعميمية من أجل تحديد أىداف التقييم، وأول خطوة في عممية التقييم 

 ,Abeln)ربوي واإلدارة المدرسية ىي االتفاق عمى اليدف من التقييم من قبل المشرف الت

، بالتالي يشارك مدير المدرسة المشرف التربوي في تقييم أداء المعمم عن طريق (2003
القيام بزيارات صفية مشتركة لممعمم لمعرفة أدائو الفعمي ومساعدتو في حل مشكبلتو، 

يل الطبلب، فعمى سبيل المثال قد يقوم المشرف التربوي بإعداد أداة تقويمية لقياس تحص
ويقوم المدير بتطبيقيا وتحميل نتائجيا باالشتراك مع المشرف، أو أن يقوم المدير بمتابعة 

 (.8118تطبيق المعممين لمبلحظات المشرف التربوي )عطيوي،
( إلى أنو تتم متابعة عممية تقييم أداء المعممين بصورة ;811وقد أشار الدويك )

لمعرفة مستوى أدائو ومدى استفادتو من العممية  مشتركة من خبلل زيارة مشتركة لممعمم
اإلشرافية المشتركة، وىنالك ضوابط يضعيا مدير المدرسة لعممية تقييم المعممين، منيا 
االسترشاد بآراء المشرفين التربويين لتكوين صورة دقيقة وشاممة عن مستوى أداء كل 

عمل عمى زيادة الدافعية عمى ( أن عممية تقييم األداء ت:818معمم. كما أكدت الراجحية )
األداء من خبلل استخدام نتائج تقييم األدء المدرسي في تطوير أداء العاممين ومعرفة 

 فعاليتيم وتحديد الحوافز المؤثرة عمى أدائيم.
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وتأكيًدا لما سبق فإن عممية تقييم أداء المعمم ىي التي تحدد مدى كفاءتو، وكفاءة 
ة التقييم ىي عممية تشاركية بين كل من مدير المدرسة ما يتم تقديمو لمتبلميذ، وعممي

بداء  والمشرف التربوي ألنيا تشمل جوانب إدارية وجوانب فنية يتوجب فييا المشاركة وا 
الرأي، فالمشرف متخصص في الجانب الفني بشكل أعمق من المدير، وبالتالي فإن العمل 

ج أفضل، كما أن المعمم بحاجة المشترك يتيح الفرص لتبادل الخبرات والوصول إلى نتائ
 أكثر إلى اتفاق اآلراء حول مستوى أدائو وفي الجوانب التي يحتاج إلى تنميتيا وتطويرىا.

كما أن جيود السمطنة تجمت واضحة في مجال اإلشراف التربوي من خبلل تطوير 
صدار نماذج تقويم األداء الوظيفي في العام   عمى اعتبار أنيا الوسيمة التي :811وا 

(، 8189يمكن بواسطتيا جمع البيانات عن الموظف المطموب تقييم أدائو )الشعيمي، 
%، 1>وىذه النماذج أعطت الحق لمدير المدرسة في تقييم أداء المعمم بنسبة تزيد عمى 

وىذا دليل عمى أىمية دور مدير المدرسة اإلشرافي في عممية التعاون مع المشرف 
باإلضافة إلى تمكين اإلدارة المدرسية المتمثمة في مدير التربوي في تقييم أداء المعمم، 

المدرسة والمدير المساعد من حضور الزيارات الصفية وتعبئة استمارات الزيارات الصفية 
عطائو المبلحظات التي  في البوابة التعميمية، وبالتالي مناقشة المعمم في مستوى أدائو وا 

لتربية والتعميم بسمطنة عمان عمى رفع مستوى تتعمق بأدائو التدريسي. وقد اىتمت وزارة ا
أداء مديري المدارس والمشرفين التربويين وتزويدىم بالمعارف والميارات لتطوير العمل 
اإلشرافي من خبلل المشاغل التربوية، وبرنامج بكالوريوس اإلدارة التربوية، وبرنامج 

لتعاون مع جامعة السمطان قابوس، الدراسات العميا في اإلدارة التربوية واإلشراف التربوي با
إال أن ىذه البرامج لم تشمل جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس ومساعدييم 

 (.:818)وزارة التربية والتعميم،
 

 :مشكمة الدراسة
إن العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف التربوي ومدير المدرسة ومساعده ىو عمل 

مان أفضل النتائج، وعمى الرغم من الجيود التي يقوم بيا تعاوني، البد من التخطيط لو لض
كبل من المشرف التربوي واإلدارة المدرسية في سبيل تطوير العممية التربوية، إال أن نتائج 

( توصمت إلى وجود =811(، ودراسة الشيزاوية )?811بعض الدراسات كدراسة الفارسي )
تربوي ومدير المدرسة، وقمة ممارسات ضعف في عممية التنسيق والتواصل بين المشرف ال

عممية االتصال فيما بينيم في عممية التنمية المينية لممعممين خاصة، وأيًضا فيما يتعمق 
بجانب التخطيط لمعممية اإلشرافية، ودور كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة في 

 التنمية المينية لممعممين.
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جود المشكمة من خبلل القيام بمقابمة عدد وتم إجراء دراسة استطبلعية لمتأكد من و 
( مشرف تربوي، واشتممت المقابمة عمى ثبلثة <( مدير مساعد، و)8( مدير مدرسة، و):)

 أسئمة.
وقد كشفت الدراسة االستطبلعية عن وجود ضعف في العبلقة بين المشرف التربوي 

% من ><ظيرت أن واإلدارة المدرسية من خبلل تحميل استجابات أفراد العينة، والتي أ
استجابات أفراد العينة فيما يتعمق بالصعوبات التي تواجو المشرفين التربويين واإلدارة 
المدرسية في العمل المشترك من أجل تطوير أداء المعمم شممت: كثرة الميام الموكمة 
لئلدارة المدرسية، وكثرة عدد الزوار والمجان التي تحول دون المقاء الفعال بالمشرفين 

لتربويين، وأيضا كثرة عدد المدارس الممقاة عمى عاتق المشرف التربوي، والذي بدوره ا
يؤثر عمى عدد زياراتو لممعمم الواحد خبلل السنة الدراسية. كما جاءت أغمب استجابات 

%( عمى طبيعة التدريب، حيث إن التدريب يكاد يكون نادًرا في <=أفراد العينة )بنسبة 
، وأن معظم الدورات يغمب عمييا الطابع النظري، وأغمب ما يخص جانب اإلشراف التربوي

جانب رفع الكفاءة وتحسين األداء يكون في شكل نشرات وتعاميم. كما أشارت أغمب 
التي تحول دون تحقيق العمل  لمعيقات%( فيما يتعمق با8?استجابات أفراد العينة )بنسبة 

ول واضح لزيارة المشرف التربوي اإلشرافي المشترك، والتي من ضمنيا عدم وجود جد
لممدرسة، وعدم تواجده بشكل مستمر الرتباطو بمدارس أخرى، وارتباط مدير المدرسة 
والمدير المساعد باألعمال اإلدارية طوال فترة العمل الرسمي، كما أن تعدد مشرفي المواد 

 الدراسية يصعب عممية التنسيق مع إدارة المدرسة.
 
 
 

 أسئمة الدراسة:
ما سبق يتضح أن ىناك أوجو قصور تعترض تحقيق العمل اإلشرافي في ضوء 

المشترك بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية، ومن ثم يمكن بمورت مشكمة الدراسة في 
 األسئمة التالية:

ما درجة المشاركة في تطبيق العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف التربوي  -8
 ن وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟واإلدارة المدرسية في سمطنة عمان م

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول  -8
تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي،  العمل اإلشرافي المشتركممارسات 
 والتدريب؟



 م <818يل لسنة الجزء األول( أبر  <=8مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -98>- 

ما اإلجراءات المقترحة لتفعيل العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف التربوي  -9
 مطنة عمان؟واإلدارة المدرسية في س

 :أىداف الدراسة
 تيدف الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

الوقوف عمى درجة المشاركة في تطبيق العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف  -8
 التربوي واإلدارة المدرسية في سمطنة عمان من وجية نظر أفراد عينة الدراسة.

العمل ممارسات  الكشف عن الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول -8
 تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والتدريب. اإلشرافي المشترك

التوصل إلى اجراءات مقترحة لتفعيل العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف  -9
 التربوي واإلدارة المدرسية في سمطنة عمان.

 :أىمية الدراسة
ن المشرف ترجع أىمية ىذه الدراسة إلى أن العمل اإلشرافي ىو عمل تعاوني بي

دارة المدرسة بحكم دورىما الرئيس في دفع عمميتي التعميم والتعمم عن طريق  التربوي وا 
تحسين أداء المعمم واإلسيام في نموه الميني، وتتجمى أىمية الدراسة في التوصل 
إلجراءات مقترحة لتفعيل العمل اإلشرافي المشترك بشكل منظم ومخطط لو،مما يسيم في 

 ممية التربوية.تجويد مخرجات الع
 :منيجية الدراسة

تتبع ىذه الدراسة المنيج الوصفي الذي ييتم بوصف الظاىرة وعناصرىا، وذلك بجمع 
(. كما أنو يبلئم العديد من المشكبلت التربوية، فيو :818البيانات المتعمقة بيا )حمداوي،

ص عمى يصف الوضع القائم لممشكمة عن طريق اختيار أدوات البحث المناسبة، والحر 
 (.;818اختيار العينة، وتحميل البيانات من أجل الوصول إلى االستنتاجات )العجرش،

 :مجتمع الدراسة
ن مجتمع الدراسة الذي طبقت في حدوده أداة الدراسة من فئتين: الفئة األولى من  تكوَّ
مديري المدارس ومساعدييم في محافظات مسقط، والداخمية، وجنوب الباطنة، وشمال 

( فرًدا. بينما كانت الفئة الثانية من المشرفين ;<?، والبريمي، والبالغ عددىم )الشرقية
التربويين، وضمت كبلًّ من مشرفي المواد ومشرفي المجال في دوائر تنمية الموارد البشرية 
في محافظات مسقط، والداخمية، وجنوب الباطنة، والبريمي، وشمال الشرقية، والبالغ 

ذلك وفقا لمكتاب السنوي لئلحصائيات التعميمية )وزارة التربية ( فرًدا، و :819عددىم )
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(. وتمثل المحافظات التعميمية المختارة بقية محافظات السمطنة؛ حيث إنيا ;818والتعميم،
وتوفر  تحتوي عمى التنوع الموجود في بقية المحافظات من حيث الخصائص الديموغرافية،

البيئات من مدن وقرى ومناطق جبمية ونائية. الخدمات االجتماعية والتعميمية، وتنوع 
( يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفًقا لمتغيرات المحافظة التعميمية 8والجدول رقم )

 والمسمى الوظيفي والجنس. 
 (8جدول )

 توزيع مجتمع الدراسة
المسمى  

الوظيفي 
 المحافظة

 النسبة المجموع مدير مساعد مدير مدرسة مشرف تربوي

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
محافظة  8

 مسقط
?9 8:= 98 =1 :; 818 :>= 8:.88 % 

محافظة  8
 الداخمية

8;8 88? :> <> ;? 81; ;;8 8=.8?% 

محافظة  9
جنوب 
 الباطنة

8:; 88; 9< <8 :< ?> ;18 8:.><% 

محافظة  :
شمال 
 الشرقية

811 >8 91 :8 98 <8 9:= 8=.8>% 

محافظة  ;
 البريمي

9> :: ? 89 ? 8? 898 <.;9% 

  ;<9 8?8 ;;8 :;8 >1; <8; المجموع >
818? 

811% 
 >=; ?1: :819 المجوع الكمي 
 %811 %<=.<: %8.8; النسبة 

 :عينة الدراسة
( فرًدا من الفئة األولى المتمثمة في مديري 811تم اختيار عينة عشوائية حجميا ) 

ا من الفئة الثانية المتمثمة في المشرفين ( فردً >>8المدارس ومساعدييم، كما تم اختيار )
( مع األخذ بعين االعتبار أن يكون >>8التربويين )مادة، مجال(، ليصبح العدد اإلجمالي )

( 8% من مجتمع الدراسة. ويوضح الجدول رقم );8عدد المشاركين بنسبة ال تقل عن 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي والجنس.

 (8جدول)
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 توزيع عينة الدراسة
مدير مدرسة/مدير  مشرف تربوي المسمى الوظيفي 

 مساعد
النسبة  المجموع

 الجنس المئوية
 %8.88; >89 8: :? ذكر 8
 %=<.<: 891 <; 8= أنثى 8
 %811 >>8 811 >>8 المجموع 

 :أداة الدراسة
مل اإلشرافي المشترك باالعتماد عمى الدراسات السابقة وتحميل األدبيات المتعمقة بالع

بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية، تم إعداد استبانة تستيدف مشرفي المواد الدراسية 
لموقوف عمى درجة المشاركة في تطبيق العمل اإلشرافي ومديري المدارس ومساعدييم 

المشترك بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية في سمطنة عمان من وجية نظر أفراد 
. وتم توجيو االستبانة نفسيا لتصبح استبانتين: األولى موجية لمديري ينة الدراسةع

 المدارس ومساعدييم، والثانية لممشرفين التربويين، وتم تقسيميا إلى جزئين ىما:
يتضمن مصطمحات الدراسة والبيانات المتعمقة بالمتغيرات الديموغرافية،  الجزء األول:

 .بوىي المسمى الوظيفي والتدري
 98يتضمن فقرات االستبانة، والتي تكونت في صورتيا النيائية من  الجزء الثاني:

 فقرة موزعة عمى ثبلثة محاور، وىي كالتالي:
 فقرة. 88المحور األول: التخطيط لمعممية اإلشرافية واشتمل عمى 

 فقرات. 81عمى  المحور الثاني: التنمية المينية لممعممين واشتمل
 فقرات. ?عمى  ييم أداء المعممين واشتملالمحور الثالث: تق

 ( يوضح جميع المحاور وعدد الفقرات في كل محور.9وجدول )
 (9جدول )

 توزيع الفقرات وعددىا عمى محاور الدراسة في األداة
أرقام  المحاور م

 الفقرات
 عدد العبارات

 88 88-8 التخطيط لمعممية اإلشرافية  8
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 81 88-89 التنمية المينية لممعممين 8

 ? 98-89 تقييم أداء المعممين  9

 98 98-8 المجموع   

تم التأكد من صدق األداة الظاىري من خبلل عرضيا عمى والختبار صدق األداة، 
( من المحكمين؛ وقد أبدو بعض المبلحظات عمى بعض العبارات، وتم االخذ 88عدد)

خراج االستبانة في صورتيا النيائية.  بالمبلحظات وا 
جراء التعديبلت البلزمة، تم التأكد من  بعد  ثبات االستبانةالتأكد من صدق االستبانة وا 

من خبلل احتساب االتساق الداخمي ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة كافة بعد تطبيقيا عمى 
( مدير مدرسة ومديًرا مساعًدا من ;8( مشرًفا تربويًّا و);8عينة عشوائية مكونة من )

تم حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل االتساق الداخمي أللفا مجتمع الدراسة، و 
(؛ حيث يتضح أن معامل ثبات المحاور بشكل عام Cronbach Alphaكرونباخ ) 

( يوضح االتساق الداخمي لمحاور :والجدول ) 1?<.1جاء بدرجة ثبات مرتفعة 
 االستبانة. 

 (:جدول) 
 األداة ككلقيم معامبلت الثبات لمحاور أداة الدراسة و 

رقم 
 المحور

 االتساق الداخمي )ألفا كرونباخ( عدد الفقرات المحور
(Cronbach's Alpha) 

 ><<.1 88 التخطيط لمعممية اإلشرافية 8

 =1<.1 81 التنمية المينية لممعممين 8

 =1<.1 ? تقييم أداء المعممين 9

 1?<.1 االتساق الكمي 

 
-=1<.1لمحاور االستبانة تراوح بين )( أن معامل الثبات :ويتضح من الجدول)

 (، وىي قيم تدل عمى صبلحية االستبانة لمتطبيق.><<.1
 :متغيرات الدراسة

 تتضمن ىذه الدراسة المتغيرات اآلتية:
 وتشمل ما يمي: :Independent Variablesالمتغيرات المستقمة 



 م <818يل لسنة الجزء األول( أبر  <=8مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -998- 

 ساعد(.. المسمى الوظيفي: ولو مستويان: )مشرف تربوي، ومدير مدرسة/مدير م8
 . التدريب: ولو مستويان) نعم و ال(.8

 : Dependent Variablesالمتغير التابع 
استجابات العينة نحو درجة المشاركة في العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف التربوي 

 واإلدارة المدرسية في سمطنة عمان.
 :المعالجة اإلحصائية

باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم لئلجابة عن أسئمة الدراسة تم معالجة البيانات 
( لمتحميل SPSS) Statistical Package for Social Sciencesاإلجتماعية

اإلحصائي، واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة بما يتماشى مع أسئمة الدراسة 
 واألدوات المستخدمة عمى النحو التالي:

( لقياس نتائج Cronbach Alphaمعامل االتساق الداخمي ألفا كرونباخ )  -8
 ثبات األداة.

بدرجة المشاركة في تطبيق العمل اإلشرافي لئلجابة عن السؤال األول والمتعمق  -8
المشترك بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية في سمطنة عمان من وجية 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية نظر أفراد عينة الدراسة، 
 النسبية )الرتبة(.واألىمية 

ولئلجابة عن السؤال الثاني الذي نصو: "ىل توجد فروق ذات داللة  -9
 العمل اإلشرافي المشتركممارسات إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول 

؟"، تم استخدام اختبار)ت( تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والتدريب
 (.  Independent T- Testلعينتين مستقمتين )

 :ج الدراسة ومناقشتيانتائ
لتوفير المقارنات بين االستجابات تم وضع معيار لمحكم عمى درجة المشاركة في 
تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي المشترك وفًقا لمحاور الدراسة الثبلثة، تم استخدم الحدود 

 (:;الفعمية لمفئات بناء عمى التدرج الثبلثي الموضح في جدول )
 (;جدول)

تمد لمحكم عمى درجة المشاركة في تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي المعيار المع
 المشترك بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية

درجة المشاركة في  مدى الدرجات الدرجة االستجابات
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 التطبيق
 منخفضة >>.8-8.11 8 منخفضة
 متوسطة 8.99-=>.8 8 متوسطة
 عالية 9.11-:8.9 9 عالية

 متعمقة بالسؤال األول وتفسيرىاأوال: النتائج ال
بدرجة المشاركة في تطبيق العمل اإلشرافي  ولئلجابة عن السؤال االول والمتعمق

، تم استخراج المشترك بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية في سمطنة عمان
محاور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل 

 . ( يوضح ذلك>)والجدول ،مرتبة تنازليًّا وفق المتوسط الحسابيستبانة اال
 
 (>جدول )
لمحاور درجة  الستجابات أفراد العينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المشاركة في تطبيق العمل اإلشرافي المشترك
رقم 
 المحور

المتوسط  المحور الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
المشاركة في 

 التطبيق
 متوسطة :>:.1 8.88 تقييم أداء المعممين 8 9
التنمية المينية  8 8

 لممعممين
 متوسطة ;::.1 ><.8

التخطيط لمعممية  9 8
 اإلشرافية

 متوسطة :1;.1 1=.8

المتوسط العام   
 لممحاور

 متوسطة ??1.9 1?.8

ات العمل اإلشرافي ( أن درجة المشاركة في تطبيق ممارس>ويتضح من الجدول )
المشترك جاءت بدرجة متوسطة بشكل عام؛ حيث بمغ المتوسط الحسابي لجميع 

( وىي تدل 8.88 -1=.8(، بينما تراوحت المتوسطات الحسابية بين )1?.8المحاور)
عمى درجة مشاركة متوسطة في تطبيق ىذه الممارسات، وربما يعود ذلك إلى أسباب، 

ين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية، كما ذكرتيا منيا ضعف التنسيق والتعاون ب
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( في دراستيا، وقد تشابيت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة الجرايدة =811الشيزاوية)
( في أن درجة التنسيق بين أدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس جاءت ;818)

ة جولدمان بدرجة متوسطة. بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراس
(Goldman,2015) ؛ حيث إن استجابات كل من المشرفين التربويين ومديري المدارس

جاءت مرتفعة في مجال التعاون واالتصال الفعال فيما بينيم، وأيًضا اختمفت نتيجة ىذه 
( التي أظيرت أن األداء التنسيقي والتعاون بين ;811الدراسة مع دراسة بيومي )

 المدرسة يحدث بدرجة قميمة في كافة أبعاد العممية اإلشرافية.المشرف التربوي ومدير 
( 8.88وقد جاء محور تقييم أداء المعممين في المرتبة األولى بمتوسط حسابي)

( في أن ;811بدرجة مشاركة متوسطة، وىذه النتيجة تتعارض مع نتيجة دراسة بيومي)
بدرجة قميمة في تقييم األداء األداء التنسيقي بين المشرف التربوي ومدير المدرسة يحدث 

الوظيفي. ومن الواضح أن العمل المشترك يطبق بدرجة متوسطة في محور تقييم أداء 
المعممين؛ ألن األنظمة والموائح تحتم عمى المشرف التربوي ومدير المدرسة التشارك في 

سطة مدير عممية التقييم من خبلل تعبئة تقارير األداء الوظيفي التي تشمل جزًءا يعبأ بوا
المدرسة، وجزًءا يعبأ بواسطة مدير المدرسة وحده وجزءا اخر يعبأ بواسطة المدير 

 والمشرف التربوي معا. ويمكن توضيح النتائج ومناقشتيا، وفقا لكل محور كالتالي:
 المحور األول: التخطيط لمعممية اإلشرافية

الستجابات أفراد ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية =يوضح الجدول )
 العينة لفقرات محور التخطيط لمعممية اإلشرافية من حيث درجة المشاركة في التطبيق.

 (=جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لمحور التخطيط 

 شاركة في التطبيقلمعممية اإلشرافية من حيث درجة الم
 رقم
المتوسط  الفقرات الرتبة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشاركة

تحميل جوانب القوة والضعف في األداء  8 ?
 متوسطة >9=.1 8.19 التدريسي

 متوسطة ?;=.1 8?.8 وضع خطة لرفع المستوى التحصيمي لمطبلب 8 88

تحديد االحتياجات التدريبية بالمعمم األول  9 88
 كمشرف تربوي مقيم

 طةمتوس 98=.1 ?<.8

 متوسطة 8>=.1 =<.8 وضع خطة لمتابعة أداء المعممين الجدد : ;

شاممة لمتنمية المينية  تصميم خطة ; >
 لممعممين

 متوسطة 19=.1 ;=.8
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 متوسطة ?>=.1 :=.8 توزيع الجدول المدرسي > =

تحميل التطورات والمستجدات التربوية في  = 81
 متوسطة ;?>.1 8=.8 العمل المدرسي

 متوسطة :;=.1 ?>.8 خطة زمنية لمزيارات اإلشرافية إعداد < <

 منخفضة ;>>.1 >;.8 وضع خطة تنفيذية لممشاريع التربوية ? 9
 منخفضة 88=.1 >:.8 وضع أىداف خطة المدرسة 81 8

إعداد خطة لبلجتماعات الدورية مع الييئة  88 :
 منخفضة ;>>.1 9:.8 التدريسية

 منخفضة 8?>.1 8:.8 اصياغة رؤية المدرسة ورسالتي 88 8

 متوسطة :1;.1 1=.8 المتوسط العام لممحور  
( أن محور التخطيط لمعممية اإلشرافية جاء بمتوسط =ويتضح من الجدول ) 
( أي بدرجة مشاركة متوسطة؛ حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات 1=.8حسابي)

والمنخفضة، وتختمف  (، أي بين درجة المشاركة المتوسطة8.19 -8:.8المحور بين )
( في أن األداء التنسيقي بين المشرف ;811ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة بيومي)

التربوي ومدير المدرسة يحدث بدرجة قميمة في مجال التخطيط وتصميم الخطط اإلشرافية، 
( التي أظيرت أن قمة التنسيق قبل الزيارة 8119وأيًضا تختمف مع دراسة الحبيب)

المشرف التربوي ومدير المدرسة يعتبر من عوائق تفعيل العمل اإلشرافي المدرسية بين 
 المشترك. 

وجاءت ثمانية من فقرات المحور بدرجة مشاركة متوسطة، تتصدرىا في المرتبة 
األولى" تحميل جوانب القوة والضعف في األداء التدريسي"، تمييا في المرتبة الثانية "وضع 

طبلب"، وىي فقرات تتمحور حول أداء المعمم الذي خطة لرفع المستوى التحصيمي لم
ينعكس بالتالي عمى أداء الطبلب، فالمعمم ىو المحرك لمعممية التعميمية، وبما أن العمل 
المشترك في محور التخطيط يمارس بدرجة متوسطة، فقد يرجع ذلك إلى كثرة األعباء 

ة، والتي تحد من تعاونيم اإلدارية التي يمارسيا كل من المشرف التربوي ومدير المدرس
( التي :811في ىذا الجانب، وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة العصفور والسميم)

جاءت بدرجة ضعيفة جدًّا في عممية التعاون بين المشرف التربوي ومدير المدرسة في رفع 
 مستوى أداء المعممين.

راوحت متوسطاتيا بينما جاءت أربعة من فقرات المحور بدرجة مشاركة منخفضة ت 
( ، فقد جاءت فقرتا "صياغة رؤية المدرسة ورسالتيا" و"إعداد خطة >;.8- 8:.8بين )

لبلجتماعات الدورية مع الييئة التدريسية" في المرتبة األخيرة، وىذا يدل أن المشاركة في 
د تطبيق ىذه الممارسات ال يتم بالدرجة المطموبة، وقد يعزي ذلك إلى أن ىذه الممارسات ق

 تقتصر عمى مدير المدرسة/المدير المساعد؛ ألنيا أعمال مدرسية إدارية.
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وىنا يمكن تأكيد أن التخطيط في العمل المشترك بين المشرف التربوي ومدير  
المدرسة يحتاج إلى إعادة نظر لما لو من أىمية في تفعيل العمل بينيما، فالممارسات 

 حتى تتم بالصورة المطموبة.اإلشرافية المشتركة تتطمب تخطيًطا فاعبًل 
 
 
 
 

 المحور الثاني: التنمية المينية لممعممين
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد <يوضح الجدول )

 العينة لفقرات محور التنمية المينية لممعممين من حيث درجة المشاركة في التطبيق.
 (<جدول )

لفقرات محور  الستجابات أفراد العينةالمعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 التنمية المينية لممعممين من حيث درجة المشاركة في التطبيق

رقم 
المتوسط  الفقرات الرتبة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشاركة

توجيو المعممين الستخدام االستراتيجيات  8 ?8
 الحديثة بالتدريس

 متوسطة ??>.1 8.81

ترشيح المعممين لمدورات التدريبية وفًقا  8 ;8
 الحتياجاتيم التدريبية

 متوسطة :>=.1 8.88

تنفيذ تبادل الزيارات الصفية بين المعممين في  9 88
 المدرسة الواحدة والمدارس األخرى

 متوسطة <8=.1 >8.1

مساعدة المعممين في إعداد الخطط الفصمية  : :8
 واليومية

 متوسطة ;;=.1 8?.8

متابعة تنفيذ دروس تطبيقية وقراءات موجية  ; =8
 لممعممين

 متوسطة 1>=.1 1?.8

مساعدة المعممين عمى إنتاج وسائل تعميمية  > 88
 ىادفة

 متوسطة =8=.1 ?<.8

متابعة نقل أثر تدريب المعممين لزمبلئيم في  = >8
 متوسطة =;>.1 1<.8 المدرسة

 متوسطة :;>.1 <>.8لمتنمية توفير اإلمكانات المادية والبشرية  < 89
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رقم 
المتوسط  الفقرات الرتبة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشاركة

 المينية لممعممين

8> ? 
مساعدة المعممين عمى المشاركة في تقديم 
بحوث إجرائية وأوراق عمل في مؤتمرات 

 وممتقيات عممية
 منخفضة =8>.1 8;.8

ترشيح المعممين لمدراسات التخصصية  81 81
 منخفضة <>>.1 8;.8 )بكالوريوس، ماجستير...(

 متوسطة ;::.1 ><.8 محورالمتوسط العام لم  
( أن محور التنمية المينية لممعممين جاء بمتوسط <ويتضح من الجدول)   

( أي بدرجة مشاركة متوسطة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات ><.8حسابي)
(، أي بين درجة المشاركة المتوسطة والمنخفضة، وتتفق ىذه 8.81- 8;.8المحور بين)

( في أن درجة التنسيق بين المشرف التربوي واإلدارة ;811يومي )النتيجة مع دراسة ب
المدرسية يحدث بدرجة قميمة في التنمية المينية لممعممين. بينما تختمف مع نتيجة دراسة 

( في أن محور التنمية المينية لممعممين جاء باستجابات بين العالية ?811الفارسي)
ستخدام االستراتيجيات الحديثة بالتدريس" في والمتوسطة. وجاءت فقرة "توجيو المعممين ال

المرتبة األول في المحور بدرجة مشاركة متوسطة، وىذا يدل عمى وعي كل من المشرف 
دارة المدرسة عمى أىمية التعاون في متابعة المعممين في استخدام  التربوي وا 

 المعممين لذلك.االستراتيجيات الحديثة، وعمى تفعيميم ليذا من خبلل المشاركة في توجيو 
وجاءت فقرة "تنفيذ تبادل الزيارات الصفية بين المعممين في المدرسة الواحدة  

والمدارس األخرى" بدرجة مشاركة متوسطة، وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
( في أن تشاور مدير المدرسة مع المشرف التربوي في برنامج تبادل :811العصفور)

ة جدًّا. بينما جاءت فقرة "ترشيح المعممين لمدراسات التخصصية الزيارات جاء بدرجة ضعيف
(، وىذه إشارة 8;.8)بكالوريوس، ماجستير(" بدرجة مشاركة منخفضة بمتوسط حسابي )

إلى قمة وعي المشرف التربوي واإلدارة المدرسية بأىمية التعاون في ترشيح المعممين 
في ىذا الجانب، وقد يعزو ذلك إلى  الستكمال دراساتيم، وبالتالي ضعف العمل المشترك

عدم إعطاء الصبلحيات الكافية لممشرف التربوي ومدير المدرسة في عممية ترشيح 
 المعممين الستكمال دراساتيم. 

ويتضح من خبلل نتائج ىذا المحور أن العمل المشترك في جانب التنمية  
كبلًّ من المشرف التربوي المينية لممعممين يحتاج إلى جيود مشتركة بشكل أكبر؛ حيث إن 

واإلدارة المدرسية ليم وجيات نظر تسيم في تحديد جوانب القصور في أداء المعممين، 
 وبالتالي تحديد احتياجاتيم التدريبية.

 المحور الثالث: تقييم أداء المعممين
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية ?يوضح الجدول )
 عبارات محور تقييم أداء المعممين حسب درجة المشاركة في التطبيق.النسبية)الرتبة( ل

 
 
 
 
 
 (?جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمحور تقييم أداء المعممين حسب درجة 
 المشاركة في التطبيق

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشاركة

 عالية 1>;.1 1=.8 ارير األداء الوظيفي لممعممينكتابة تق 8 ;8
 عالية ?1>.1 8;.8 مناقشة المعمم في مستوى أدائو 8 :8

 عالية 1>>.1 ::.8 متابعة أداء المعممين الجدد 9 89

 متوسطة ;<>.1 8.98 عممية إصدار حكم عمى أداء المعمم : <8
8=.1 8.89 تصنيف المعممين وفق مستويات أدائيم ; 91

8 
 توسطةم

تشجيع المعمم عمى التقييم الذاتي  > =8
 لمستوى أدائو

8.1< 1.=1
= 

 متوسطة

وضع مؤشرات)تفسيرات( لمعايير تقييم  = ?8
 أداء المعممين

 متوسطة =;=.1 =?.8

تحميل نتائج تقارير أداء المعممين  < >8
 لتحديد نقاط القوة والضعف

 متوسطة :9=.1 8?.8
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( أن محور تقييم أداء المعممين جاء بالمرتبة األولى بدرجة ?ويتضح من الجدول )
(، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات 8.88مشاركة متوسطة وبمتوسط حسابي )

في التطبيق العالية والمتوسطة، (، أي بين درجة المشاركة 1=.8- ==.8المحور بين)
( التي أظيرت أن مجال تقييم األداء ;818وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الجرايدة)

كتابة تقارير األداء الوظيفي لممعممين" بدرجة  الوظيفي يحدث بدرجة كبيرة. وجاءت فقرة "
إلشرافي المشترك (، ويعزى ذلك إلى تفعيل العمل ا1=.8مشاركة عالية وبمتوسط حسابي )

بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية في ىذا الجانب من خبلل تعبئة تقارير األداء 
 الوظيفي لممعممين تعاوًنا فيما بينيما. 

كما حصمت فقرتا "مناقشة المعمم في مستوى أدائو" و"متابعة أداء المعممين الجدد" 
( عمى الترتيب، وىذا يدل ::.8)( و8;.8عمى درجة مشاركة عالية بمتوسطات حسابية )

عمى تفعيل العمل اإلشرافي المشترك في ىذا الجانب. بينما جاءت فقرة "اقتراح حوافز 
لممعممين المجيدين" في المرتبة األخيرة بدرجة مشاركة متوسطة، وقد يرجع ذلك إلى 

ممشرف اقتصار ترشيح المعممين لمتكريم من قبل إدارة المدرسة، وعدم استشارة المدير ل
التربوي في ىذا الجانب. ومن ثم فإن العمل المشترك اقتصر عمى عممية التقييم الفعمية 

 وكتابة تقارير األداء، وأىمل جوانب أخرى مرتبطة بعممية التقييم.
 ثانًيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني وتفسيرىا

إحصائية بين  لئلجابة عن السؤال الثاني والذي نصو: "ىل توجد فروق ذات داللة
تعزى لمتغيرات المسمى  العمل اإلشرافي المشتركممارسات استجابات أفراد العينة حول 

تم تحميل البيانات الستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات الوظيفي، والتدريب؟"، 
المعيارية لكل محور من محاور درجة المشاركة في تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي 

ارنة ىذه المتوسطات باستخدام اختبار)ت( لعينتين المشترك، ومق
 (،عمى النحو التالي: Independent- sample T-Testمستقمتين)
 متغير المسمى الوظيفي .8

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( الستجابات 
في المشترك بين عينة الدراسة حول درجة المشاركة في تطبيق ممارسات العمل اإلشرا

( يوضح 81المشرف التربوي واإلدارة المدرسية حسب متغير المسمى الوظيفي والجدول)
 ذلك:

 (81جدول)
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( ألثر متغير المسمى 
الوظيفي حول درجة المشاركة في تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي المشترك بسمطنة 

 عمان

المسمى  حاورالم
المتوسط  العدد الوظيفي

 الحسابي
االنحراف 
الداللة  ت المعياري

 اإلحصائية
اتجاه 
 الداللة

التخطيط 
لمعممية 
 اإلشرافية

    >9:.1 ?>.8 >>8 مشرف

 دالة 1.118 1.118 ?=;.1 9=.8 811 مساعد مدير/

التنمية 
المينية 
 لممعممين

 دالة 1.181  :::.1 ;<.8 >>8 مشرف

   8:;.1 ;9:.1 =<.8 811 مساعد مدير/

تقييم أداء 
 المعممين

 غير دالة =1.88  >::.1 8.89 >>8 مشرف
   9=1.8 ?<:.1 ?8.8 811 مساعد مدير/

االستبانة 
    1>1.9 1?.8 >>8 مشرف ككل

 دالة 1.119 1.18 1::.1 8?.8 811 مساعد مدير/ 
ا تعزى لمتغير المسمى (، بأنو توجد فروق دالة إحصائيًّ 81يتضح من الجدول )

( في المجموع الكمي لمحاور درجة المشاركة في ;a 1.1 ≤الوظيفي عند مستوى الداللة )
تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي المشترك لصالح استجابات مدير المدرسة/المدير 
المساعد الذين أكدوا مشاركة المشرف التربوي ليم في تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي 

( عدا ;a 1.1 ≤، وجاءت جميع المحاور دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )المشترك
المحور الثالث المتعمق بدرجة المشاركة في تقييم أداء المعممين، ويشير ذلك إلى أن 
تعاون المشرف التربوي مع مدير المدرسة في المشاركة في تطبيق العمل اإلشرافي 

ية، ويتفق ىذا مع نتيجة دراسة ستوكس المشترك أعمى من تعاون اإلدارة المدرس
(8189Stokes,  التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير المسمى )

الوظيفي؛ حيث إن المشرفين التربويين أكثر فاعمية في عممية االتصال والتفاعل من 
 مديري المدارس. 

 متغير التدريب .8
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عيارية واختبار)ت( الستجابات عينة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم
الدراسة حول درجة المشاركة في تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف 

 ( يوضح ذلك:88التربوي واإلدارة المدرسية حسب متغير التدريب والجدول )
 
 
 
 
 
 
 (88جدول)

ب حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( ألثر متغير التدري
 درجة المشاركة في تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي المشترك بسمطنة عمان

المتوسط  العدد التدريب المحاور
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت المعياري

 اتجاه الداللة اإلحصائية

التخطيط لمعممية 
 اإلشرافية

 غير دالة ??:.1 1<.1 >?:.1 ?>.8 >=8 نعم

    88;.1 9=.8 1? ال

ية المينية التنم
 لممعممين

 غير دالة 8?=.1 ;1.8 =;:.1 ;<.8 >=8 نعم
    :8:.1 =<.8 1? ال

تقييم أداء 
 المعممين

 >=8 نعم
8.89 

 
 غير دالة <;;.1 ==.1 ;;:.1

    9<:.1 ?8.8 1? ال

 1?،8 >=8 نعم االستبانة ككل
1.9?< 

 
 غير دالة ?8<.1 9<.1

    ;1:.1 8?.8 1? ال 
(، بأنو ال توجد فروق دالة إحصائيًّا تعزى لمتغير التدريب 88) يتضح من الجدول
( في المجموع الكمي لمحاور درجة المشاركة في ;a 1.1 ≤عند مستوى الداللة )
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(، ;a 1.1 ≤التطبيق، وجاءت جميع المحاور غير دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )
في تطبيق ممارسات العمل اإلشرافي وىذا يدل عمى أن التدريب ال يؤثر في درجة المشاركة 

المشترك بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية، أو بمعنى آخر إن برامج التدريب ال تؤكد 
جانب التعاون والشراكة بين كبل الطرفين أو أن كبل الطرفين ال يحصمون عمى التدريب 

( التي 8119يب )الكافي في جانب العمل اإلشرافي المشترك، وىذا يتفق مع دراسة الحب
 أظيرت أن التدريب محدود، ويقتصر عمى الدورات التدريبية القصيرة.

وقد اقتصر التدريب بالنسبة ألغمب المشرفين التربويين حسب استجابات أفراد العينة 
 عمى الدورات التدريبية التالية:

 (.8188دورة المشرفين التربويين الجدد )وزارة التربية والتعميم، ●
 ب(. ;818خبراء اإلشراف في المركز التخصصي)وزارة التربية والتعميم،  برنامج ●

بينما اقتصر التدريب لبعض مديري المدارس ومساعدييم حسب استجاباتيم عمى 
 الدورات التدريبية التالية:

 دبموم اإلدارة المدرسية الذي تطرحو جامعة السمطان قابوس في األعوام الماضية. ●
 التربوية الذي تطرحو الجامعة سنويا. بكالوريوس اإلدارة ●

وىذا يوضح أن التدريب لم يشمل أي جانب من جوانب العمل اإلشرافي المشترك ولم 
يؤكده، بل إن الدورات التدريبية كانت تتمركز حول اإلشراف بشكل عام واألساليب 

شرافي اإلشرافية، لذلك لم يكن لمتغير التدريب أي داللة إحصائية في تفعيل العمل اإل
( فإنو لم يتم إدراج أي >818المشترك. وحسب ما جاء في دليل خطة اإلنماء الميني )
 برنامج تدريبي حول العمل اإلشرافي المشترك ضمن الخطة.

 ثالثا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا
يستعرض ىذا الجزء اإلجراءات المقترحة لتفعيل العمل اإلشرافي المشترك بين 

رف التربوي واإلدارة المدرسية في سمطنة عمان من خبلل اإلجابة عن السؤال الثالث المش
والذي نصو: "ما اإلجرات المقترحة لتفعيل العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف التربوي 
واإلدارة المدرسية في سمطنة عمان؟"، وقد استخمصت الدراسة بعض اإلجراءات المقترحة 

 :كما يميب النظري، والدراسات السابقة، ونتائج الدراسة الميدانية، وذلك باالستعانة باألد
 مقترحات تتعمق بالتخطيط لمعممية اإلشرافية (8
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ىناك مجموعة من اإلجراءات المقترحة لتفعيل العمل اإلشرافي المشترك أثناء عممية 
 التخطيط لمعممية اإلشرافية، وذلك من خبلل التعاون بين المشرف التربوي واإلدارة

 المدرسية فيما يمي: 
  وضع خطة سنوية إشرافية تتضمن برنامًجا إشرافيًّا متكامبًل يشمل مواعيد الزيارات

دارة الوقت لمطرفين؛  المدرسية والزيارات الصفية، وسوف يسيل ذلك عممية تنظيم وا 
وذلك بسبب ارتباطيما بأعباء إدارية وفنية، فالخطة تتيح المجال لتنسيق العمل 

نجاز العمل بشكل دقيق.وتوفير الج  يد، وا 
  وضع خطة متكاممة لرفع المستوى التحصيمي لمطبلب تتضمن جميع الطرق والوسائل

واألنشطة التي تسيم في ذلك، ودور كل من المشرف التربوي واإلدارة المدرسية 
والمعمم األول، ومعمم المادة في تنفيذ الخطة، ثم متابعة تنفيذ الخطة وتحديد مدى 

عطاء تغذية راجعة عنيا.فعاليتيا   في تحقيق األىداف المرجوة، وا 
   ،إعداد خطة مشتركة لمتابعة أداء المعممين بشكل عام والمعممين الجدد بشكل خاص

وتوجيو المعممين األوائل لمتابعة تنفيذ المبلحظات الواردة من قبل المشرف التربوي 
ضافة التعديبلت حسب ما واإلدارة المدرسية، ويعتبر من السيل متابعة تنفيذ الخط ة وا 

 تتطمبو الظروف.
  تصميم خطة شاممة لمتنمية المينية لممعممين تشمل أىم الموضوعات التي تخدم

تطوير العممية التعميمية التعممية، بما فييا الطرق واألساليب واالستراتيجيات الحديثة 
 بالتدريس، وذلك بعد تحديد احتياجات المعممين التدريبية.

 دريبية لممعمم األول كمشرف تربوي مقيم بناًء عمى احتياجاتو، حتى وضع خطة ت
يتسنى لو ممارسة الدور اإلشرافي المنوط بو عمى أكمل وجو تحت إشراف المشرف 
التربوي واإلدارة المدرسية؛ حيث إن دوره مكمل لدور المشرف التربوي، وباعتباره 

 ات والتنفيذ.عنصًرا أساسيًّا في عممية المتابعة وتدوين المبلحظ
  وضع خطة لبلجتماعات مع معممي المادة الدراسية لمناقشة أىم المستجدات

والتطورات التربوية، ومعرفة التحديات التي تواجو المعممين والبحث عن حمول ليا، 
بداء النصح والمشورة ليم.  باإلضافة إلى االستماع لمشاكل المعممين واقتراحاتيم، وا 

  جوانب القوة والضعف في أداء المعممين من خبلل الزيارات العمل المشترك في تحديد
الصفية، ومناقشة المعمم فييا حتى يتم تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف، 
ويتم ذلك من خبلل متابعة مستويات المعممين بشكل مستمر ومناقشتيا لوضع 

 التوجييات والتوصيات.
  ف التربوي ومدير المدرسة/ المدير إصدار دليل إشرافي يتضمن ميام كل من المشر

المساعد فيما يتعمق بالعمل المشترك وآليات تفعيمو، ويشمل أيًضا ما ينبغي أن 
 تشممو الخطة التنفيذية المشتركة، وكيفية تطبيقيا، وعممية تقييميا. 

 إجراءات مقترحة تتعمق بالتنمية المينية لممعممين (8
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ارسات العمل اإلشرافي المشترك في ىناك مجموعة من إجراءات مقترحة لتفعيل مم
التنمية المينية لممعممين، وذلك من خبلل التعاون بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية 

 فيما يمي: 
  حصر االحتياجات التدريبية لممعممين األوائل ومعممي المواد، وتحديد أىم البرامج

ية والمادية لتنميتيم مينيًّا؛ التدريبية التي تحتاجيا كل فئة، وتوفير اإلمكانات البشر 
حيث بإمكان اإلدارة المدرسية توفير القاعة وتحديد الفترة الزمنية، والتواصل مع 

 المشرف التربوي لتقديم المادة التدريبية.
  ،ترشيح المعممين األوائل والمعممين لمدورات التدريبية وفًقا الحتياجاتيم التدريبية

وأيًضا وفًقا لنتائج الزيارات الصفية التي يتم من  ووفق مستجدات المناىج الدراسية،
 خبلليا إيجاد جوانب القصور في األداء التدريسي.

  توجيو المعممين الستخدام االستراتيجيات الحديثة في التدريس، والتي تسيم في
تحديث معموماتيم وتطوير مياراتيم عن طريق تطبيق طريقة التدريس المصغر، 

وىنا يمكن لممشرف التربوي تنفيذ الدروس التطبيقية باستخدام وتفعيل مصادر التعمم، 
 استراتيجيات حديثة إلثراء المعممين.

  مساعدة المعممين في إنتاج وسائل تعميمية تخدم المادة الدراسية الواحدة، وتسيم في
زيادة فاعمية الحصة الدراسية من خبلل توفير الخامات وحسن استغبلليا، حيث إنو 

ة والمشرف التربوي من الخبرة ما يكفي لتوجيو المعممين في مجال لمدير المدرس
 إنتاج الوسائل اليادفة.

  متابعة تنفيذ الدروس التطبيقية والقراءات الموجية، والمشاركة في تنفيذىا مع
 المعممين لبلستفادة من الخبرات المتنوعة.

 لمادة ومعممي التنسيق لبرنامج زمني محدد لتبادل الزيارات الصفية بين معممي ا
المواد األخرى في المدرسة الواحدة والمدارس األخرى، والتنسيق يتم من خبلل تعاون 

 المشرف التربوي مع إدارات المدارس لعمل برنامج تبادل الزيارات المدرسية.
  ،مساعدة المعممين في عمل بحوث إجرائية وأوراق عمل تتعمق بالقضايا التربوية

حمي والدولي، ويتم ذلك بتشجيع إدارة المدرسة وبمتابعة وتقديميا عمى المستوى الم
 من المشرف التربوي.

  تنمية ميارات العمل بروح الفريق وتشجيع العمل التعاوني بين المعممين كتنظيم
الفعاليات التربوية المختمفة، وتوزيع األدوار، وعمل مشاريع تربوية ىادفة تعود بالنفع 

 والفائدة لممجتمع المدرسي.
 ام ببحوث إجرائية تعاونية بين المشرف التربوي ومدير المدرسة/المدير المساعد القي

تتعمق بالمشكبلت التربوية التي يواجييا الطبلب والمعممون، وتساعد عمى حميا 
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وتشجيع المعممين عمى عمل بحوث إجرائية بإشراف المشرف التربوي واإلدارة 
 المدرسية.

 درسية عمى معايير الترشيح لممعممين الستكمال اتفاق المشرف التربوي واإلدارة الم
 دراساتيم التخصصية )بكالوريوس، ماجستير...( وفًقا لكفاءة المرشح. 

  ،تنظيم لقاءات، وندوات، ومؤتمرات تربوية تستيدف عرض تجارب تربوية مفيدة
وتتيح المجال لمتعارف وتبادل الخبرات، ويتم عمل ىذه المقاءات بالتعاون بين إدارات 

 لمدارس والمشرفين التربويين.ا

 إجراءات مقترحة تتعمق بتقييم أداء المعممين (9
ىناك مجموعة من إجراءات مقترحة لتفعيل العمل اإلشرافي المشترك أثناء عممية 
تقييم أداء المعممين، وذلك من خبلل التعاون بين المشرف التربوي واإلدارة المدرسية فيما 

 يمي:
 توى أداء المعمم ولتحديد مدى استفادتو من مبلحظات عمل زيارات صفية لمعرفة مس

كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة، وأيًضا متابعة المستوى التحصيمي لطبلبو، 
وقد تتراوح الزيارات الصفية بين الفردية والجماعية، ثم تتم مناقشة المعمم وتدوين 

 المبلحظات.

  المشرف التربوي ومدير المدرسة بعد كتابة تقارير األداء الوظيفي لممعممين من قبل
مناقشة مستوى أدائيم واالتفاق عمى آلية التقييم، ومدى التزام المعممين بالمبلحظات 

 من قبل المشرف التربوي ومدير المدرسة.
  تحميل نتائج تقارير أداء المعممين لمعرفة جوانب القوة والضعف حتى يتم التعامل

احتياجات كل معمم حسب ما تم تحميمو، فتعاون معيا بشكل مناسب، وبالتالي تحديد 
 المشرف التربوي مع اإلدارة المدرسية يؤدي إلى الشفافية والدقة.

  متابعة أداء جميع المعممين، وبخاصة المعممين الجدد، فالمعمم الجديد يحتاج إلى
 متابعة من قبل المشرف التربوي واإلدارة المدرسية.

  متابعة التزامو بتنفيذ المبلحظات الموجية إليو من مناقشة المعمم في مستوى أدائو و
قبل المشرف التربوي واإلدارة المدرسية ومتابعة إشراف المعمم األول عمى المعممين 

 في ضوء توجييات وتوصيات كل من المشرف واإلدارة المدرسية.
 وضع معايير لتقييم أداء المعممين واالتفاق عمى آلية التقييم المتبعة بحيث تتوفر 

فييا المصداقية والشفافية، ويجب أن تكون آلية التقييم واضحة لممعمم عمى حد 
 سواء.

  إصدار حكم عمى أداء كل معمم وتصنيفو وفًقا لمستوى أدائو، وبالتالي تكريم المجيد
 منيم، ومحاسبة المقصر.
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