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ملخص:
تعرف درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ّ
املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان ،ومن �أجل حتقيق الهدف �صممت ا�ستبانة
مكونة من ( )52فقرة ،وبعد الت�أكد من دالالت �صدقها وثباتها ،طبقت على ( )250فرداً
هم (مدير مدر�سة وم�رشف تربوي) يف العام الدرا�سي 2014 /2013م.وللإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين
واختبار (ت) .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان من �أبرزها� :أن درجة
التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري مدار�س التعليم يف حمافظة م�سقط
يف �سلطنة عمان جاءت متو�سطة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05=αتعزى لأثر متغريات النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل
العلمي ،و�سنوات اخلربة.ويف �ضوء النتائج يو�صي الباحث ب�رضورة �أن يدرك امل�رشف
الرتبوي ومدير املدر�سة �أهمية حتديد �أ�ساليب تقومي املعلمني و�أدواته ،و�رضورة �أن ت�شكل
املديرية العامة للرتبية والتعليم يف حمافظة م�سقط جلنة ملتابعة تن�سيق الدور الإ�رشايف
وبخا�صة يف الأبعاد الإ�رشافية املتو�سطة الأداء مثل تقومي الإجناز ال�سنوي للمعلمني،
وتطوير املنهاج.
الكلمات املفتاحية :درجة التن�سيق ،دور ،امل�رشفني الرتبويني.

148

2015  نيسان- )9(  ع-  اجمللد الثالث- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

The Degree of Coordination among Educational Supervisors
and School Principals in terms of their Roles in the State of Muscat,
Sultanate of Oman

Abstract:
The aim of this study is to identify the degree of coordination among
educational supervisors and school principals in terms of their roles in the
State of Muscat, Sultanate of Oman.To achieve the objectives of the study, a
questionnaire composed of (52) items was designed.After checking the validity
and reliability of the questionnaire, 250 individuals of school principals
and educational supervisors were invited to respond to the items of the
questionnaire during the academic year 2013/ 2014.To evaluate the responses,
means, standard deviation, differential analysis and T test were employed.The
study highlighted a number of results, the most important of which is that the
degree of coordination among school principals and educational supervisors
in terms of their roles is medium in the State of Muscat, Sultanate of Oman.
The results also indicated the absence of statistically significant differences
at the level of (a = 0.05) due to the effects of gender, academic qualification
and years of experience.
In the light of the findings, the researcher recommends that
1. School principals and educational supervisors should pay the due
attention to the importance of determining the procedures and tools of
evaluating school teachers.
2. The Directorate General of Education in the State of Muscat should form a
committee to take care of supervisors’ performance specially in the areas
where their performance is medium.I suggest that an annual assessment
of teachers’ performance and curriculum development.
Key words: Degree of coordination, role, educational supervisors.
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مقدمة:
يعد الإ�رشاف الرتبوي من الأركان الرئي�سة والفاعلة يف �أي نظام تعليمي؛ لأنه ي�سهم
ّ
يف ت�شخي�ص واقع العملية التعليمية التعلمية ،من حيث املدخالت والعمليات واملخرجات،
ويعمل على حت�سينه ،وتطويره ،مبا يتنا�سب وتلبية احتياجات املجتمع ومتطلباته للنهو�ض
مب�ستوى العملية التعليمية التعلمية من الناحية الفنية والإدارية ،ومبا يتالءم والتطورات
احلديثة يف املجاالت الرتبوية ،وذلك من �أجل النهو�ض بامل�ؤ�س�سة املدر�سية كوحدة �أ�سا�سية
للتطوير الرتبوي لت�ؤدي دورها بفاعلية من �أجل حتقيق ر�سالتها وفق الأهداف الرتبوية
املخططة (الطعاين. )2005 ،
وقد خ�ضعت عملية الإ�رشاف الرتبوي ملراجعات م�ستمرة يف �ضوء التجديدات الرتبوية
والتغريات يف املجتمع الإن�ساين ،ويعد العمل مع الآخرين للو�صول �إىل حتقيق �أهداف حمددة
هدف الإ�رشاف يف ميادين كثرية كالتعليم والتجارة وال�صناعة والتمري�ض وغريها ،حيث
يحتاج العاملون يف كل جمال من جماالت احلياة �إىل من ير�شدهم ويوجههم وي�رشف
عليهم؛ حتى تتطور �أعمالهم و�إذا كان الإ�رشاف ذا �أهمية بالن�سبة للعاملني يف خمتلف
جماالت احلياة ،ف�إن الإ�رشاف على املعلمني يكت�سب �أهمية خا�صة؛ وذلك لأن املواقف التي
يواجهها املعلم ،واملادة التي يتعامل معها متغرية با�ستمرار يف �ضوء تطور العلم واحلياة
كل يوم ،واملعلم بحاجة �إىل من يعينه يف حتديد �أهدافه التي ينبغي �أن يوجه ن�شاطه كله �إىل
حتقيقها ،وبحاجة �إىل من ي�ساعده يف ر�سم خطته املدر�سية ،ور�سم الو�سائل والطرق التي
ي�ستعملها يف تدري�سه (عبد الهادي. )2002 ،
وامل�رشف يقوم مبتابعة عملية التعلم والتعليم والعمل على تطويرها ورفع
كفاءتها وفعاليتها عن طريق تقومي املنهج ككل من �أهداف وحمتوى و�أن�شطة وتقومي،
مبان وخمتربات
تخطيط ًا وتنفيذاً ،وكذلك توفري ال�رشوط الالزمة للبيئة املدر�سية من
ٍ
ومقررات درا�سية ومرافق ومكتبات وطرق تدري�س وجمال�س وعالقات مع البيئة
املحلية (. )Jonson,1997
لقد تطور مفهوم الإ�رشاف الرتبوي يف العقود الأخرية تطورا كبرياً فبعد �أن كان تفتي�ش ًا
ي�ستعمل الزيارة ال�صفية املفاجئة ،ويرمي �إىل الت�أكد من تقيد املعلم بالأوامر والتعليمات،
ويركز على البعد التح�صيلي لدى التالميذ ،و�أ�صبح يقوم على ا�ستعمال الأ�سلوب العلمي
ب�شكل عام كما �أ�صبح يقوم على احرتام �شخ�صية املعلم والثقة ب�إمكاناته و�صو ًال �إىل بناء
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عالقة �إن�سانية �صحيحة معه متكن من �إثارة دافعيته و �إ�شعاره بالأمن؛ بق�صد حت�سني
�أدائه املهني بد ًال من حما�سبته وت�سقط �أخطائه ،ولكن التطور احلا�سم الذي �أ�صاب مفهوم
الإ�رشاف الرتبوي هو �أنه �أ�صبح �شمولي ًا يعني بجميع عنا�رص العملية الرتبوية وبالنظر �إىل
املهمات منها :تطوير
هذا التطور يف مفهوم الإ�رشاف الرتبوي ،فقد �أ�صبح ي�ضطلع بعدد من
ّ
املناهج ،والإ�رشاف على املوقف التعليمي التعلمي وتنظيمه ،والإ�رشاف على النمو املهني
للمعلمني ،وتوفري الت�سهيالت التعليمية ،وتهيئة املعلمني اجلدد ،و�إعدادهم لعملهم ،وتقومي
العملية التعليمية (ابو غريبة2009 ،؛ مريزيق. )2008 ،
�أن امل�رشف الرتبوي ال ي�ستطيع �أن يقوم بعمله بدون �أن يذهب �إىل املدر�سة ويتعامل مع
املدير و يتفاعل مع املعلم ،ومن هنا ت�أتي العالقة التي «ال بد منها» بني امل�رشف الرتبوي
ومدير املدر�سة ،وال �سيما �أن مدير املدر�سة احلديثة مل يعد مديراً يقت�رص يف عمله على القيام
بالواجبات الإدارية من �ضبط للمدر�سة ومرا�سلة اجلهات امل�س�ؤولة وغري ذلك ،بل �أ�صبح
يتعداها �إىل القيام بواجبات فنية تتعلق ب�صميم العملية الرتبوية بل تعداها �إىل و�ضع �أهداف
جديدة للمدر�سة ،وربطها مبجتمعها املحلي ،وتطوير اخلدمات االر�شادية والتوجيهية فيها
ف�ض ًال عن م�ساعدة املعلمني يف درا�سة ال�صعوبات وحل امل�شكالت ،وهذا يحتم على مدير
املدر�سة �رضورة ممار�سة م�س�ؤولياته يف حت�سني املنهج و�أ�ساليب التعليم واالهتمام ب�ش�ؤون
التالميذ وتنظيم و�إدارة �ش�ؤون املدر�سة واالهتمام مبيزانيتها بالإ�ضافة �إىل �إدارة �ش�ؤون
الهيئة التعليمية.ولكي ي�ستطيع مدير املدر�سة �أن ميار�س واجباته كم�رشف تربوي مقيم،
فالبد �أن تكون العالقة القائمة بينهما متميزة بالفهم املتبادل والثقة املتبادلة و�صو ًال �إىل
تن�سيق وتعاون ي�ؤديان �إىل حتقيق الأهداف امل�شرتكة ومن الطبيعي �أنه ال ميكن بناء عالقة
تعاونية بينهما ما مل يكن هناك و�ضوح يف الواجبات املهنية املنوطة بكل منهما ،وما مل
تكن هناك معايري تربوية م�شرتكة ي�ؤمنان بها ،وما مل تتكرر اللقاءات امل�شرتكة التي ميكن
�أن تكر�س عالقة �شخ�صية ومهنية قوية يبنيان عليها.والواقع �أن هناك �صعوبات عدة ميكن
�أن تقف يف وجه مدير املدر�سة عند ممار�سة عمله الإ�رشايف مثل :عدم قدرته على الإ�رشاف
على املعلمني من خمتلف التخ�ص�صات ،وعدم توافر الوقت الكايف للإ�رشاف (بطاح2012 ،؛
الأ�سدي وابراهيم. )2006 ،

مشكلة الدراسة واسئلتها:
ي�شري الواقع الرتبوي �إىل �أهمية عملية التن�سيق بني امل�رشف الرتبوي ،ومدير املدر�سة
كم�رشف مقيم ،حيث �إن العمل امل�شرتك يف �إطار من التوا�صل والتعاون يوحد اجلهود نحو
حت�سني عمليتي التعليم و التعلم ،ويق�ضي على التناق�ض يف املمار�سات الإ�رشافية ،والتي
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ت�ؤدي �إىل وقوع املعلمني يف حرية من �أمرهم جتاه مبادئ التعليم والتعلم الأ�سا�سية� ،إذ
يركز امل�رشف الرتبوي على جانب معني من الأداء يف حني ال يلقي هذا اجلانب االهتمام
نف�سه من قبل املدير ،بل ي�صل الأمر �إىل االختالف التام بني كل من امل�رشف الرتبوي واملدير
حول جانب معني من جوانب العملية الإ�رشافية.وي�صبح املعلمون �أمام تعدد يف الآراء و
الأفكار من قبل امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س ،مما قد يحول دون حتقيق �أهداف
العملية التعليمية التعلمية.وقد ينتج عن غياب التن�سيق بينهما وجود �رصاع بني امل�رشفني
واملديرين يف م�س�ألة تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني ،والذي يحدث توترا لدى املعلمني.
ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة لتحديد درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري
املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان يف �أبعاد العملية الإ�رشافية والتي ت�شكل �أبعاد
العمل امل�شرتك بني امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة من خالل الإجابة عن اال�سئلة الآتية:
1 .1ما درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة
م�سقط ب�سلطنة عمان؟
2 .2هل تختلف درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف
حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان باختالف متغريات النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي،
و�سنوات اخلربة؟

الدراسات السابقة:
من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة ،ويف حدود معرفة الباحث واطالعه ،مل يجد
درا�سات �أجريت ب�سلطنة عمان تتعلق مبو�ضوع الدرا�سة مبا�رشة ،على الرغم من حداثة
املو�ضوع� ،إال �أنه عرث على بع�ض الدرا�سات العربية والأجنبية التي تندرج الدرا�سة يف
�إطارها ،وفيما ي�أتي ا�ستعرا�ض للدرا�سات الأكرث قرباً �أو �صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية:
هدفت درا�سة ديو ( )Dew, 1994التي �أجريت يف الواليات املتحدة الأمريكية للتعرف
�إىل ت�صورات املعلمني ملفهوم دور امل�رشف يف املحتوى املعريف للعملية الإ�رشافية،
ا�ستعمل الباحث جلمع البيانات اال�ستبانة واملقابالت ال�شخ�صية ،وا�شتملت عينة الدرا�سة
( )120معلم ًا ومعلمة من منطقة مريالند.وقد �أظهرت النتائج :عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى للخربة وامل�ؤهل العلمي يف ت�صورات املعلمني ل�رضورة معرفة امل�رشف
للمادة التي ي�رشف عليها وكفائته بها.
و�أجرى �أورم�ستون و�آخرون ( )Ormston et,al,1995درا�سة حول الإ�رشاف الرتبوي
والتغري ،ملعرفة فيما �إذا كانت عملية الإ�رشاف الرتبوي ت�ساعد يف تطوير املعلم �أم �إنها
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تع ّد عائقا لأدائه ال�صفي.تكونت عينة الدرا�سة من ( )800معلم يعملون يف ( )35مدر�سة
ثانوية ومتو�سطة ،وكانت نتائج هذه الدرا�سة :يرى املعلمون �أن بع�ض امل�رشفني ي�ساعدون
املعلمني يف حت�سني ممار�ساتهم ال�صفية ،ويرى املعلمون ب�أن عدد قليل من امل�رشفني ب�أنهم
�إنتقاديون ،و�إن معظم املعلمني ال يتلقون تغذية راجعة عن الزيارات ال�صفية التي يقوم بها
امل�رشفون الرتبويون.
و�أجرى (امل�ساعيد )1998 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل دور امل�رشف الرتبوي يف
تطوير النمو املهني ملعلمي ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية يف مدار�س البادية ال�شمالية يف
الأردن ،وبيان �أثر كل من اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل يف حتديد ذلك الدور ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )205معلمني ومعلمات ،و�أظهرت النتائج �أن جماالت دور امل�رشف الرتبوي
يف تطوير النمو املهني للمعلمني �أتت مرتبة تنازلي ًا ح�سب �آراء املعلمني واملعلمات كما
ي�أتي� :إدارة ال�صف ،والأ�ساليب وطرائق التدري�س ،والتقومي واالختبارات ،و الكتاب املدر�سي
واملنهاج ،و التخطيط للتدري�س ،و العالقات الإن�سانية ،و الو�سائل التعليمية ،كما �أظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء املعلمني يف دور امل�رشف الرتبوي
يف تطوير النمو املهني للمعلمني تعزى �إىل جن�س املعلم �أو خربته �أو م�ؤهله العلمي.
وقام (�أبو هويدي )2000 ،بدرا�سة هدفت �إىل حتديد درجة ممار�سة امل�رشفني
الرتبويني لكفاياتهم الإ�رشافية من وجهة نظر املعلمني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()196
معلم ًا ومعلمة من معلمي وكالة الغوث الدولية بال�ضفة الغربية ،طبق عليهم ا�ستبانة
تكونت من ( )70كفاية ،تتوزع على ( )9جماالت فرعية ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن امل�رشفني
الرتبويني ميار�سون ( )8كفايات بدرجة متو�سطة ،يف حني �أن ممار�ستهم الكفايات
الإ�رشافية وعددها ( )62كفاية جاءت بدرجة قليلة� ،أما الدرجة الكلية فجاءت بدرجة قليلة،
وكان ترتيب املجاالت كما ي�أتي :القيادة ،والعالقات الإن�سانية ،والتخطيط ،والنمو املهني،
واملناهج ،واالختبارات املدر�سية ،و�إدارة ال�صفوف ،وا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم ،و�أخرياً
ا�سرتاتيجيات التقومي الرتبوي ،ومل ت�رش النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف املجال
الكلي ويف املجاالت الفرعية تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،كما تبني عدم وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف املجال الكلي ،ويف املجاالت الفرعية ،ما عدا جمال التقومي حيث كانت
الفروق تعود لذوي امل�ؤهل الأعلى (بكالوريو�س فما فوق) .
مهمات و�أ�ساليب امل�رشف
كذلك �أجرى جونز ( )Jons, 2001درا�سة هدفت �إىل حتليل ّ
التي ميار�سها يف املدار�س االبتدائية يف والية فريجينيا يف الواليات املتحدة الأمريكية،
مهمات
ُ
حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )174م�رشف ًا وم�رشفة�.أظهرت هذه الدرا�سة �أن ّ
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امل�رشف الرتبوي و�أ�ساليبه تنح�رص يف تنظيم التعليم ،وتقومي املعلم من خالل ح�ضور
احل�ص�ص ال�صفية ،و�إعداد برامج التدريب �أثناء اخلدمة ،و�إعداد املواد التعليمية وتطوير
املنهاج ون�رش املعلومات ،كما �أظهرت النتائج �أن امل�رشفني الرتبويني يعتقدون �أن من
واجباتهم �أن مي�ضوا وقت ًا �أطول يف تنظيم وتقومي التعليم ون�رش املعلومات.
وهدفت درا�سة (ك�ساب� )2003 ،إىل التعرف �إىل الدور املتوقع والواقعي للم�رشف
الرتبوي كما يراه امل�رشفون الرتبويون واملعلمون يف مراحل التعليم قبل اجلامعي بقطاع
غزة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )71م�رشفا وم�رشفة و ( )737معلم ًا ومعلمة ،وا�ستعملت
ا�ستبانة تكونت من ( )96فقرة توزعت على ( )6جماالت هي :التخطيط ،واملناهج
والكتاب املدر�سي ،والنمو املهني للمعلم ،وحاجات الطلبة ،واملجال النف�سي واالجتماعي،
املهمات
واالختبارات والتقومي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن جميع فقرات اال�ستبانة متثل
ّ
املتوقعة للم�رشف الرتبوي كما يراها امل�رشفون الرتبويون واملعلمون ،وقد احتل املجال
النف�سي واالجتماعي من وجهة نظر امل�رشفني واملعلمني ،واحتل جمال النمو املهني املرتبة
الثانية من وجهة نظر املعلمني واملرتبة الثالثة من وجهة نظر امل�رشفني ،بينما احتل جمال
االختبارات والتقومي املرتبة الثانية من وجهة نظر امل�رشفني ،واملرتبة الثالثة من وجهة
نظر املعلمني ،وكان هناك اتفاق على ترتيب بقية املجاالت حيث جاء التخطيط رابعاً ،ثم
جمال املناهج والكتاب املدر�سي يف املرتبة اخلام�سة ،يف حني جاء جمال حاجات الطلبة
يف املرتبة الأخرية� ،أما بالن�سبة للفروق ،فكانت ل�صالح الإناث وحملة الدبلوم العام ،يف
حني مل ت�رش النتائج �إىل وجود فروق تعزى للخربة.
و�أجرى كل من �أوفاندو وهوك�ستني ( )Ovando &Huckesten, 2003درا�سة هدفت
�إىل بيان ت�صورات املكتب املركزي يف املدار�س النموذجية التابعة ملقاطعات تك�سا�س
بالواليات املتحدة الأمريكية حول املمار�سات الإ�رشافية امللحة داخل البيئة الالمركزية،
وم�ستوى �أدائهم لدورهم يف تلك املدار�س ،وما يقدمونه من م�ساهمات يف حت�سني تقدم
الطالب ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )59م�رشف ًا وم�رشفة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
م�ستوى عال من االتفاق بخ�صو�ص املمار�سات الإ�رشافية امللحة كما تعك�سها املمار�سات
احلالية حيث متثلت �أعلى ثالث ممار�سات يف :االت�صاالت ،والتخطيط والتغيري ،والربنامج
التعليمي� ،أما �أقل املمار�سات فتمثلت يف :تنمية العاملني ،واملناهج ،واملالحظات،
واالجتماعات ،و�أ�شارت �إجابات امل�شاركني �إىل �أربعة �أدوار للم�رشفني هي :خمطط للمنهاج
الدرا�سي ،ومطور للعاملني ،ومي�رس ،وتوفري امل�صادر ،كما تبني �أن امل�رشفني ي�ساهمون
يف تقدم الطالب من خالل االنخراط يف جمموعة وا�سعة من الإجراءات والأن�شطة الرامية
�إىل م�ساعدة املدار�س واملعلمني مثل� :إدارة تنمية املعلمني ،وزيارة املدار�س ،والتخطيط
للأن�شطة.
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و�أجرت (احلمدان )2006 ،درا�سة هدفت �إىل تعرف �إىل دور امل�رشفة الرتبوية يف
حت�سني العملية التعليمية يف املجاالت الآتية( :تخطيط املواقف التعليمية ال�صفية،
واملناهج ،والتطوير املنهي للمعلمات ،واالختبارات الإدارة ال�صفية ،والعالقات مع الزميالت
واملجتمع املحلي) .كما هدفت �إىل تعرف مدى وجود اختالف يف ت�صورات املعلمات لدور
امل�رشفة الرتبوية يف حت�سني العملية التعليمية ،وا�شتمل جمتمع الدرا�سة على ( )415معلمة،
ا�ستعملت الباحثة ا�ستبانة جلمع البيانات ،ا�شتملت على ( )49فقرة ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة� ،أن دور امل�رشفة الرتبوية يف حت�سني العملية التعليمية قد تراوحت بني الدرجة
املتو�سة واملنخف�ضة.فقد كان لدور امل�رشفة الرتبوية درجة متو�سطة يف جمال العالقة مع
الزميالت واملجتمع املحلي وجمال التخطيط وجمال التطوير املنهي للمعلمات ،يف حني
ح�صل جمال الإدارة ال�صفية على درجة منخف�ضة ،وتعتمد امل�رشفة الرتبوية على الزيارة
ال�صفية فقط دون تنوع الأ�ساليب الإ�رشافية ،و�أنها ال تك�شف عن خطتها الإ�رشافية ،وال
عن �أهدافها امل�ستقبلية للمعلمات.و�أن درجة تزويد امل�رشفة الرتبوية للمعلمات بالن�رشات
الرتبوية احلديثة والقرارات املوجهة و�إعداد البحوث الإجرائية منخف�ضة.
�أما درا�سة (القطابري وطالفحة )2007 ،فقد هدفت �إىل معرفة درجة ممار�سة م�رشيف
الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الثانوية يف دولة قطر ملجاالت الإ�رشاف الرتبوي من وجهة نظر
املعلمني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )169معلم ًا ومعلمة ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن درجة
ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للمجاالت الإ�رشافية من وجهة نظر املعلمني جاءت متو�سطة،
وتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات املعلمني لدرجة ممار�سة امل�رشفني
الرتبويني ملجاالت الإ�رشاف الرتبوي تعزى ملتغري النوع االجتماعي ول�صالح الذكور ما
عدا جمايل الأداء التدري�سي ،وتنمية املعلمني مهنياً ،يف حني مل ت�رش النتائج �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة.
وهدفت درا�سة (�أبو �شملة� )2009 ،إىل الك�شف عن فاعلية بع�ض الأ�ساليب الإ�رشافية
التي ي�ستعملها امل�رشفون الرتبويون يف حت�سني �أداء معلمي مدار�س وكالة الغوث الدولية يف
غزة ،و�سبل تطويرها ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )275معلم ًا ومعلمة ،وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل جمموعة من النتائج �أهمها :ات�سمت الأ�ساليب الإ�رشافية بالفعالية يف حت�سني �أداء معلمي
مدار�س وكالة الغوث الدولية يف غزة ،كانت فعالية الأ�ساليب الإ�رشافية متفاوتة يف حماور
�أداء املعلم ،حيث ح�صل جمال التخطيط املركز الأول وجاء جمال تنفيذ الدرو�س يف املركز
الثاين ،يف حني ح�صل جمال التقومي على املركز الثالث� ،أما جمال الإدارة ال�صفية فجاء
يف املركز الرابع ،و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
ا�ستجابات املعلمني على فقرات اال�ستبانة حول فعالية بع�ض الأ�ساليب الإ�رشافية تعزى
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ملتغري اجلن�س ،يف حني تبني وجود فروق تعزى ملتغري اخلربة ول�صالح ذوي اخلربة الأقل
(�أقل من � 5سنوات) .
وهدفت درا�سة بيومي (� )2010إىل معرفة واقع التن�سيق بني �أدوار امل�رشف الرتبوي
ومدير املدر�سة االبتدائية يف م�رص ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستعملت �أداة للدرا�سة مكونة
من ( )30فقرة ،وبعد الت�أكد من دالالت �صدق االداة وثباتها طبقت على ( )40مدير مدر�سة
ومديرة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من �أبرزها :وجود اتفاق بني
امل�رشفني واملديرين على �أن الأداء التن�سيقي بني امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة يحدث
بدرجة كلية يف �أبعاد العملية الإ�رشافية كافة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة.
كما �أجرى (الطعاين )2012 ،درا�سة هدفت �إىل معرفة واقع املمار�سات الإ�رشافية
للم�رشفني الرتبويني من وجهة نظر معلمي التعليم الثانوي يف حمافظة الكرك ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )2010معلم ًا ومعلمة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن خم�سة جماالت من
واملهمات الإ�رشافية ،واملناهج ،والعالقة مع املعلمني
املجاالت ال�ستة وهي( :النمو املهني،
ّ
والبيئة املحلية ،والإدارة) ح�صلت على درجات متو�سطة ما عدا جمال التخطيط فقد ح�صل
على درجة منخف�ضة ،كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات النوع
االجتماعي ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.
كما هدفت درا�سة بطاح (� )1991إىل معرفة العالقة بني امل�رشف الرتبوي مبدير
املدر�سة كونه كم�رشف تربوي مقيم ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ُبنيت ا�ستبانة مكونة من ()45
فقرة ،وبعد الت�أكد من دالالت �صدق االداة وثباتها طبقت على ( )30مدير مدر�سة ومديرة و
( )19م�رشفا تربوياً ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من �أبرزها :وجود عالقة
�إيجابية بني امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغريات اجلن�س ،و�سنوات اخلربة.

التعليق على الدراسات السابقة:
ويت�ضح لنا من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ما ي�أتي:
♦ ♦ا�ستعملت غالبية الدرا�سات ال�سابقة املنهج الو�صفي وذلك ملنا�سبته لهذا النوع من
الدرا�سات ،كما ا�ستعملت اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات التي تتعلق بالدرا�سة.
♦ ♦تناولت معظم الدرا�سات اجتاهات املعلمني نحو الإ�رشاف الرتبوي ،والتفاعل بني
املعلمني وامل�رشفني ،ودور امل�رشفني يف حت�سني العملية التعليمية.
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♦ ♦ا�ستفادت هذه الدرا�سة من الدرا�سات ال�سابقة ب�إثراء البعد النظري والعلمي املت�ضمن
خاللها ،ويف بناء اال�ستبانة اخلا�صة بالدرا�سة ،مما �أ�سهم يف ن�ضوج �أداة الدرا�سة و�شمولها
و�صدقها ،كما مت �أي�ض ًا اال�ستفادة من نتائجها مبقارنتها مع نتائج هذه الدرا�سة ومعرفة
التوافق �أو االختالف بينها.ومتيزت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها الدرا�سة الأوىل
التي �أجريت يف �سلطنة عمان.

أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1الوقوف على �أبعاد عملية تن�سيق الدور الإ�رشايف بني امل�رشف الرتبوي وبني مدير

املدر�سة كونه م�رشف ًا تربوي ًا مقيماً.
2 .2حتديد درجة التن�سيق الفعلي بني امل�رشف الرتبوي وبني مدير املدر�سة كم�رشف
مقيم يف �أبعاد العلمية الإ�رشافية من وجهة نظر كل منهما.
3 .3اقرتاح بع�ض التو�صيات لتفعيل عملية التن�سيق بني امل�رشف الرتبوي و مدير
املدر�سة يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان.

أهمية الدراسة:
ان عدم و�ضوح �أدوار مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ن�شوء
ت�ضارب بني دوريهما ،الأمر الذي ينعك�س �سلب ًا على العملية الرتبوية ككل ،لذا ت�أتي هذه
الدرا�سة لكونها تتحقق من وجود هذه الإ�شكالية.كما �أنها تو�ضح جلميع املعنيني م�ستوى
العالقة بني امل�رشف الرتبوي املخت�ص ومدير املدر�سة بو�صفه م�رشف ًا تربوي ًا مقيم ًا
والعوامل امل�ؤثرة.تت�ضح �أهمية الدرا�سة من خالل �إ�سهاماتها على امل�ستويني النظري

والتطبيقي كما ي�أتي:
�1 .1إفادة امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة من خالل �إلقاء ال�ضوء على نواحي الق�صور

يف عملية التن�سيق يف الأبعاد الإ�رشافية.
2 .2ت�سهم هذه الدرا�سة يف توجيه القائمني على عملية الإ�رشاف الرتبوي �إىل �رضورة
اال�ستفادة من نتائج الدرا�سة يف عملية تن�سيق الأدوار الإ�رشافية بني امل�رشفني الرتبويني
ومديري املدار�س.
3 .3تعد الدرا�سة �إ�ضافة و�إثراء للمكتبة العربية يف مو�ضوع تن�سيق الدور الإ�رشايف،
وبخا�صة �أن هناك ندرة يف الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املو�ضوع.
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مصطلحات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
◄◄درجة التن�سيق :درجة التجان�س والتعاون والتكامل بني مديري املدار�س

وامل�رشفني الرتبويني يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان ب�شكل يحقق الأهداف الإ�رشافية.
و�س ُتقا�س من خالل تقديرات �أفراد الدرا�سة لدرجة التن�سيق بني مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني يف جماالت الدرا�سة ال�ستة.
◄◄مدير املدر�سة :هو امل�س�ؤول عن �سري العملية الرتبوية يف مدر�سته وحت�سينها بكل
ما يعنيه ذلك من �إجراءات ون�شاطات وقرارات.
◄◄امل�رشف الرتبوي :هو امل�س�ؤول عن تطوير العملية الرتبوية ككل من خالل حت�سني
�أداء املعلم و تعريفه بالو�سائل و الأ�ساليب و الطرائق الفعالة.

حدود الدراسة:
�سوف تتحدد نتائج هذه الدرا�سة باملحددات املو�ضوعية واملكانية والب�رشية
والزمانية التالية:
♦ ♦احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على جميع مدار�س التعليم يف حمافظة م�سقط
ب�سلطنة عمان.

♦ ♦احلدود الب�رشية :مديرو مدار�س التعليم وامل�رشفون الرتبويون يف حمافظة م�سقط
ب�سلطنة عمان.
♦ ♦احلدود الزمانية :مت تطبيق الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2014 /2013م.

حمددات الدراسة:
يعتمد �صدق نتائج هذه الدرا�سة على دقة الأ�ساليب الإح�صائية ومالئمتها لأ�سئلة
الدرا�سة ودرجة دقة وم�صداقية ومو�ضوعية ونزاهة �أفراد الدرا�سة يف ا�ستجاباتهم على �أداة
الدرا�سة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
ا�ستعمل الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ،وهو منهج منا�سب لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
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جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني يف حمافظة م�سقط
ب�سلطنة عمان والبالغ عددهم ( )389فرداً منهم ( )179مدير مدر�سة و ( )210م�رشف ًا
تربوي ًا للعام الدرا�سي (2014 /2013م) .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )250فرداً منهم
( )150مدير مدر�سة و ( )100م�رشف ًا تربوي ًا مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية.
أداة الدراسة:
�أع ّد الباحث �أداة الدرا�سة وطورها ،وهي ا�ستبانة لقيا�س درجة ممار�سة درجة التن�سيق
بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري مدار�س التعليم يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان،
وذلك اعتماداً على بع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع التن�سيق يف الأدوار
الإ�رشافية كدرا�ستي( :البيومي2010 ،؛ بطاح ، )2012 ،وتكونت اال�ستبانة من ( )52فقرة
تندرج حتت �ستة جماالت رئي�سة وكل جمال يندرج حتته عدد من الفقرات.
صدق األداة:
للت�أكد من �صدق الأداة مت عر�ض اال�ستبانة على جمموعة من املحكمني ،ممن لهم
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ،ووزارة الرتبية والتعليم
ب�سلطنة عمان وبلغ عددهم  10حمكمني وطلب من املحكمني �إبداء �آرائهم ومالحظاتهم على
فقرات اال�ستبانة من حيث :دقة فقرات اال�ستبانة ،وال�صياغة اللغوية لفقراتها وو�ضوحها.
ويف �ضوء ما ورد من املحكمني من �آراء ومالحظات� ،أجريت التعديالت املنا�سبة بتعديل
بع�ض الفقرات� ،أو �إعادة �صياغتها لتتنا�سب واملجال الذي و�ضعت من �أجلة ،و �أ�صبحت
ب�صورتها النهائية  52فقرة موزعة على �ستة جماالت ،ومتدرجة ح�سب مقيا�س ليكرت
( )Likertاخلما�سي ،وقد ُ�صححت ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة

على النحو الآتي:


�أعطيت الدرجة ( )5لال�ستجابة التي متثل «درجة تن�سيق عالية جداً»
�أعطيت الدرجة ( )4لال�ستجابة التي متثل «درجة تن�سيق عالية»
�أعطيت الدرجة ( )3لال�ستجابة التي متثل «درجة تن�سيق متو�سطة»
�أعطيت الدرجة ( )2لال�ستجابة التي متثل «درجة تن�سيق منخف�ضة»



�أعطيت الدرجة ( )1لال�ستجابة التي متثل «درجة تن�سيق منخف�ضة جداً»
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بحيث كلما زادت درجة التقدير زادت درجة التن�سيق والعك�س �صحيح ،وقد ق�سمت
درجة التن�سيق �إىل ثالثة م�ستويات ،بناء على متو�سطات اال�ستجابات ،وقد ا�ستعمل يف
تف�سري النتائج الت�صنيف الآتي:
الجدول ()1
السلم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة

املعيار

املتو�سط

درجة التن�سيق

2.33 – 1

منخف�ضة

انحراف معياري واحد عن املتو�سط احل�سابي

3.67 – 2.34

متو�سطة

املتو�سط

5 -3.68

عالية

انحراف معياري واحد عن املتو�سط احل�سابي

ثبات األداة:
مت الت�أكد من ثبات الأداة من خالل احت�ساب معامل كرونباخ �ألف ا (�Cronbach Al
 )phaملجاالت الدرا�سة الثالثة كافة ،حيث بلغ قيمة معامل الثبات الكلي للأداة ()0.89
وهي مقبولة لأغرا�ض البحث العلمي
متغريات الدراسة:

متثلت متغريات الدرا�سة فيما ي�أتي:
● ●�أوال ً -املتغريات امل�ستقلة و�شملت:
1 .1النوع االجتماعي وله فئتان :ذكور ،و�إناث.
2 .2امل�ؤهل العلمي وله ثالثة م�ستويات :بكالوريو�س ،ودبلوم عايل ،وماج�ستري.
�3 .3سنوات اخلربة ولها ثالثة م�ستويات� :أقل من � 5سنوات� 10 -5 ،سنوات� ،أكرث من

� 10سنوات.

● ●ثانياً -املتغريات التابعة:

درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري مدار�س التعليم اال�سا�سي يف
حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان.
املعاجلة اإلحصائية:
اُ�ستعمل برنامج  SPSSالإح�صائي لتفريغ وحتليل اال�ستبانة ،وا�ستعملت املعاجلات

الإح�صائية ذات ال�صلة بالأ�سئلة الرئي�سة للدرا�سة على النحو الآتي:
1 .1للإجابة على ال�س�ؤال الأول ،اُ�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
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املعيارية والرتبة ،لقيا�س درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س
يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان.
2 .2للإجابة على ال�س�ؤال الثاين ،اُ�ستخدم اختبار حتليل التباي ن (�Analysis Of Vari
 )anceللك�شف عن وجود فروق بني متو�سطات تقديرات �أفراد الدرا�سة تعزى �إىل متغريات
النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة.

نتائج الدراسة ومناقشتها.
◄◄�أوالً -مناق�شة النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول:

«ما درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف
حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان؟»
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والرتبة لدرجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط
ب�سلطنة عمان ،وقد مت تناول نتائج هذا ال�س�ؤال كما �أظهرته املعاجلة الإح�صائية على النحو
الآتي:
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمجاالت الدارسة

الرتبة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

املجال

3

ت�صميم اخلطط الإ�رشافية

3.70

0.34

5

الأمناء املهني للمعلمني

3.64

0.53

4

تطوير املنهاج

3.65

0.49

2

تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني

3.74

1.02

1

متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو ال�شامل للطالب

3.91

0.99

6

تقومي الإجناز ال�سنوي

3.51

1.03

3.67

0.95

املتو�سط احل�سابي العام

يتبني من اجلدول ال�سابق املتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد الدرا�سة على فقرات
�أداة الدرا�سة تراوحت بني ( ، )3.25 -3.91حيث جاء جمال متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو
ال�شامل للطالب يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي متو�سط ( )3.91وبانحراف معياري
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( ، )0.99و جاء جمال تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي
متو�سط ( )3.74وبانحراف معياري ( ، )1.02و جاء جمال الأمناء املهني للمعلمني
يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي متو�سط ( )3.53وبانحراف معياري (� ، )1.53أما
املتو�سط احل�سابي العام جلميع املجاالت ،فقد جاء مقداره ( )3.67لي�شري �إىل درجة التن�سيق
بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان قد جاءت
متو�سطة.وقد تعزى هذه النتيجة �إىل عدم و�ضوح الدور لكل من مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني ،وقد تعزى �أي�ض ًا �إىل كرثة الأعباء الوظيفية امللقاة عليهم ،وقلة قناعة كل منهم
باهمية التن�سيق يف بع�ض الأدوار الإ�رشافية.وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة (درا�سة
بيومي )2010 ،التي �أظهرت �أن درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة
االبتدائية بو�صفه م�رشف ًا تربوي ًا مقيم ًا يف مملكة البحرين جاءت متو�سطة.وقد اُحت�سبت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لتقديرات �أفراد الدرا�سة على فقرات
كل جمال على حده ،حيث كانت على النحو الآتي:

● ●املجال الأول -ت�صميم اخلطط الإ�رشافية:
هدف هذا املجال �إىل معرفة درجة درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني
ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان تبع ًا ملجال ت�صميم اخلطط الإ�رشافية،
واجلدول التايل يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لفقرات املجال
وهي مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تصميم الخطط اإلشرافية
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

رقم
الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
التن�سيق
احل�سابي املعياري

الفقرات

5

نتعاون مع ًا يف حتديد احتياجات العلمية والتعليمية والتعلمية.

3.87

0,51

1

عالية

2

ن�شرتك مع ًا يف حتديد �أهداف اخلطة الإ�رشافية.

3,85

0,46

2

عالية

3

نناق�ش مع ًا الأهداف الإ�رشافية ح�سب �أولوياتها.

3,80

0,43

3

عالية

4

نبحث معا �أف�ضل �أ�ساليب الإ�رشاف لتحقيق �أهداف اخلطة الإ�رشافية.

3,75

0,38

4

عالية

1

نتعاون مع ًا يف حتديد الوقت الالزم لتحقيق هدف �إ�رشايف حمدد.

3.70

0,65

5

عالية

9

نبحث عن �أجنح طرق تقومي �أهداف اخلطة الإ�رشافية.

3.65

0,63

6

متو�سطة

162

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )9نيسان 2015

رقم
الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
التن�سيق
احل�سابي املعياري

الفقرات

7

ن�شرتك مع ًا يف تدريب املعلمني على كيفية �صياغة الأهداف العامة
واخلا�صة يف التخطيط للتدري�س.

3.60

0,398

7

متو�سطة

8

ن�ساعد مع ًا املعلمني على �إعداد اخلطط الإ�رشافية ومتابعة تنفيذها.

3.55

0,38

8

متو�سطة

6

نتعاون مع ًا يف حتديد احتياجات العملية التعيلمية والتعلمية.

3.50

0,47

9

متو�سطة

3.70

0.34

املتو�سط احل�سابي العام

عالية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت
بني ( ، )3.87 -3.5وبانحراف معياري (� ، )0.65 -0.47إذ نالت الفقرة (« : )1نتعاون
مع ًا يف حتديد احتياجات العلمية والتعليمية والتعلمية» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ
( )3.87وانحراف معياري ( ، )0.51يليها الفقرة (« : )2ن�شرتك مع ًا يف حتديد �أهداف
اخلطة الإ�رشافية» مبتو�سط ح�سابي ( )3.85وانحراف معياري (. )0.46كما �أظهر التحليل
�أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات الفقرة (« : )6نتعاون مع ًا يف حتديد احتياجات العلمية
والتعلمية والتعلمية» مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.5وانحراف معياري ( ، )0.47بينما جاءت
الفقرة (« : )8ن�ساعد مع ًا املعلمني على اعداد اخلطط الإ�رشافية ومتابعة تنفيذها» يف
املرتبة ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.55وبانحراف معياري (. )0.38وب�شكل عام
بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة مبجال ت�صميم اخلطط الإ�رشافية ()3.7
بانحراف معياري ( ، )0.34مما يدل على �أن درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني
ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان تبع ًا ملجال ت�صميم اخلطط الإ�رشافية
متو�سطة.وقد تعزى هذه النتيجة �إىل وجود قناعة تامة لدى مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني ب�أهمية التخطيط امل�سبق للخطط الإ�رشافية للمعلمني ،لدوره املهم يف �إجناح
العملية التعليمية التعلمية ب�شكل يحقق �أهدافها ،وقد تعزى هذه النتيجة �إىل وجود خريطة
تو�ضح دور كل منهما يف و�ضع اخلطط الإ�رشافية وتنفيذها ومتابعتها وتقوميها.

● ●املجال الثاين :الإمناء املهني للمعلمني:
هدف هذا املجال �إىل معرفة درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري
املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان تبع ًا ملجال الإمناء املهني للمعلمني ،واجلدول
الآتي يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لفقرات املجال ،وهي
مرتبة تنازليا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية
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الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لفقرات مجال اإلنماء المهني للمعلمين
مرتبة تنازلياً حسب متوسطاتها الحسابية

رقم
الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
التن�سيق
احل�سابي املعياري

الفقرات

13

نتعاون مع ًا يف تلبية حاجات املعلمني اجلدد.

3.94

0.90

1

عالية

11

نناق�ش مع ًا نقاط القوة وال�ضعف لدى املعلمني.

3.70

0.65

2

عالية

12

نبحث مع ًا عن كيفية م�ساعدة املعلمني على عمل الدورات التدريبية.

3.65

0.75

3

متو�سطة

10

نحرتم مع ًا احلالة النف�سية والإن�سانية لدى املعلمني.

3.65

0.77

4

متو�سطة

14

نحر�ص مع ًا غلى تنمية م�ستوى الثقة بالنف�س لدى املعلمني.

3.65

0.92

5

متو�سطة

17

نتعاون مع ًا يف �إعداد البحوث التى تخدم تطوير املعلمني مهنياً.

3.60

0.78

6

متو�سطة

16

نحر�ص مع ًا على ح�ضور االجتماعات التوجيهية للمعلمني.

3.55

0.82

7

متو�سطة

15

ن�شرتك مع ًا يف تنمية االعتزاز مبهنة التعليم لدى املعلمني.

3.50

0.84

8

متو�سطة

18

نتعاون مع ًا يف تلبية حاجات املعلمني اجلدد.

3.49

1.03

9

متو�سطة

3.63

0.53

املتو�سط احل�سابي العام

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت
بني ( ، )3.94 -2.43وبانحراف معياري (� ، )0.65 -0.47إذ نالت الفقرة (: )13
«نتعاون مع ًا يف تلبية حاجات املعلمني اجلدد» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ()3.94
وانحراف معياري ( ، )0.9يليها الفقرة (« : )11نناق�ش مع ًا نقاط القوة وال�ضعف لدى
املعلمني»مبتو�سط ح�سابي ( )3.70وانحراف معياري (. )0.65كما �أظهر التحليل �أن �أدنى
و�سط ح�سابي للفقرات (« : )18نتعاون مع ًا يف حتديد الوقت الالزم لتحقيق هدف �إ�رشايف
حمدد» مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.43وانحراف معياري ( ، )0.65بينما جاءت الفقرة ()15
«ن�شرتك مع ًا يف تنمية االعتزاز مبهنة التعليم لدى املعلمني» يف املرتبة ما قبل الأخرية
مبتو�سط ح�سابي ( )3.5وبانحراف معياري (. )0.84وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي
لإجمايل الفقرات املتعلقة ببعد الفاعلية ( )3.36بانحراف معياري ( ، )0.53مما يدل على �أن
درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة
عمان تبع ًا ملجال الإمناء املهني للمعلمني قد جاءت متو�سطة.وقد تعزى هذه النتيجة لعدم
وجود الوقت الكايف ملديري املدار�س حل�ضور اللقاءات التوجيهية بني املعلمني وامل�رشفني
الرتبويني الن�شغالهم بالأعمال الإدارية على ح�ساب الأعمال الفنية ،وقد تعزى هذه النتيجة
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�إىل قناعة كل من مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني ب�أن الدور الرئي�س يف الإمناء
مهمات وزارة الرتبية والتعليم.وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة (درا�سة
املهني للمعلمني من ّ
بيومي. )2010 ،التي �أظهرت �أن درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة
االبتدائية بو�صفه م�رشف ًا مقيم ًا يف مملكة البحرين جاءت متو�سطة يف جمال الإمناء املهني
للمعلمني.

● ●املجال الثالث -تطوير املنهاج:
هدف هذا البعد �إىل معرفة درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري
املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان فيما يتعلق مبجال تطوير املنهاج ،واجلدول
التايل يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لفقرات املجال وهي
مرتبة تنازليا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تطوير المنهاج
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

رقم
الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
التن�سيق
احل�سابي املعياري

الفقرات

22

نقرتح مع ًا �إعداد درا�سة حول جانب من جوانب املنهج املدر�سى.

3.99

0.95

1

عالية

20

ن�شرتك مع ًا يف �إعداد ودرا�سة لتطوير املنهج.

3.95

0.99

2

عالية

21

يزود كل منا الآخر بامل�ستجدات الرتبوية لتطوير املنهج املدر�سى.

3.89

1.22

3

عالية

19

نبحث مع ًا �أف�ضل �أ�ساليب التدري�س التى ت�ساهم فى تطوير املنهج.

3.85

1.11

4

عالية

23

نعقد مع ًا جل�سة ملعرفة �صعوبات املنهج.

3.80

1.14

5

عالية

3.70

0.98

6

عالية

3.65

1.02

7

متو�سطة

26

ن�شجع مع ًا املعلمني على عملية تقومي املنهاج وتطويره.

3.60

1.06

8

متو�سطة

25

نتعاون يف حتديد �أن�شطة التعليم املنا�سبة للمنهاج التعليمي.

3.60

1.09

9

متو�سطة

28

نقرتح مع ًا �إعداد درا�سة حول جانب من جوانب املنهج املدر�سى.

3.10

0.95

10

متو�سطة

29

ن�شرتك مع ًا يف �إعداد ودرا�سة لتطوير املنهج.

3.00

0.99

11

متو�سطة

3.65

0.49

24
27

ن�شرتك مع ًا يف �إر�شاد املعلمني �إىل كيفية تنفيذ الأن�شطة املرافقة
للمنهاج املدر�سي.
ن�شرتك مع ًا يف حتليل حمتوى املنهاج الدرا�سي لبيان مدى
مالئمته لتحقيق �أهدافه.

املتو�سط احل�سابي العام
165

متو�سطة

درجة التنسيق بني أدوار املشرفني التربويني ومديري املدارس
في محافظة مسقط بسلطنة عمان

د .محمد اجلرايدة

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا البعد قد تراوحت بني
(� ، )3.99 -3إذ نالت الفقرة (« : )22نقرتح مع ًا �إعداد درا�سة حول جانب من جوانب املنهج
املدر�سى» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.99وانحراف معياري ( ، )0.95يليها
الفقرة (« : )20ن�شرتك مع ًا يف �إعداد ودرا�سة لتطوير املنهج» مبتو�سط ح�سابي ()3.95
وانحراف معياري (. )0.99كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات (« )29ن�شرتك
مع ًا يف �إعداد ودرا�سة لتطوير املنهج» مبتو�سط ح�سابي ( ، )3وانحراف معياري ()0.99
 ،بينما جاءت الفقرة (« : )7ن�شرتك مع ًا يف حتليل حمتوى املنهاج الدرا�سي لبيان مدى
مالئمته لتحقيق �أهدافه» يف املرتبة ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.07وبانحراف
معياري (. )1.02
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة مبجال تطوير املنهاج
( )3.65بانحراف معياري ( ، )0.49مما يدل على �أن درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني
الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان فيما يتعلق مبجال تطوير
املنهاج قد جاءت متو�سطة.وقد تعزى هذه النتيجة �إىل قناعة مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني ب�أن مهمة تطوير املناهج من �ضمن م�س�ؤوليات وزارة الرتبية والتعليم ،وقد يعزى
�أي�ض ًا �إىل نق�ص املهارات الالزمة لتحليل املناهج وتقوميها وتطويرها ب�شكل متكامل.

● ●املجال الرابع -تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني:
هدف هذا البعد �إىل معرفة درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري
املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان فيما يتعلق مبجال تقومي الأداء الوظيفي
للمعلمني ،واجلدول الآتي يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لفقرات
جمال تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني وهي مرتبة تنازليا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات لمجال تقويم األداء الوظيفي للمعلمين
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية.

رقم
الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
التن�سيق
احل�سابي املعياري

الفقرات

35

نلتقي مع ًا بعد الزيارة التقوميية للمعلمني.

3.88

0.95

4

عايل

31

نناق�ش مع ًا م�ستوى املعلم يف بنود ا�ستمارة تقومي الأداء الوظيفي.

3.85

0.99

5

عالية

33

يطلع كل منا على تقرير الآخر اخلا�ص بتقومي الأداء الوظيفي.

3.80

1.22

1

عالية

32

ب�أخذ كل طرف منا تقومي الآخر فى االعتبار.

3.75

1.11

7

عالية
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رقم
الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
التن�سيق
احل�سابي املعياري

الفقرات

34

ن�شرتك مع ًا فى �إ�صدار حكم نهائي على م�ستوى املعلمني.

3.70

1.14

6

عالية

30

نتفق مع ًا على مو�ضوعية عملية تقومي �أداء املعلمني ولي�س لت�صيد
�آخطائهم.

3.65

0.98

3

متو�سطة

36

نتفق مع ًا على �أ�ساليب و�أدوات تقومي املعلمني.

3.60

1.02

2

متو�سطة

3.74

1.02

املتو�سط احل�سابي العام

عالية

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا البعد قد تراوحت بني
(� ، )3.88 -3.6إذ نالت الفقرة (« : )33يطلع كل منا على تقرير الآخر اخلا�ص بتقومي الأداء
الوظيفي» �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.88وانحراف معياري ( ، )0.95يليها الفقرة
(« : )7نتفق مع ًا على �أ�ساليب و�أدوات تقومي املعلمني» مبتو�سط ح�سابي ( )3.88وانحراف
معياري (. )1.22كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات (« )4ب�أخذ كل طرف
منا تقومي الآخر فى االعتبار» مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.23وانحراف معياري  ، )1.11بينما
جاءت الفقرة (« : )5ن�شرتك مع ًا فى �إ�صدار حكم نهائي على م�ستوى املعلمني» يف املرتبة
ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.26وبانحراف معياري (. )1.14
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة مبجال تقومي الأداء
الوظيفي للمعلمني ( )3.74بانحراف معياري ( ، )1.02مما يدل على �أن درجة التن�سيق بني
�أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان فيما يتعلق
مبجال تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني قد جاءت عالية.وقد تعزى هذه النتيجة �إىل قناعة
مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني ب�أهمية التن�سيق امل�سبق بينهما يف دور تقومي �أداء
املعلمني الوظيفي؛ نظراً لدوره املهم �إظهار جوانب القوة يف �أداء املعلمني بهدف تدعيمها
وجوانب الق�صور يف �أدائهم مما ي�سهم يف و�ضع اخلطط العالجية امل�ستقبلية لتطوير ادائهم.

● ●املجال اخلام�س -متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو ال�شامل للطالب:
هدف هذا البعد �إىل معرفة درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري
املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان فيما يتعلق مبجال متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو
ال�شامل للطالب ،واجلدول الآتي يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة
لفقرات املجال وهي مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
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د .محمد اجلرايدة

الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أساليب تحسين النمو الشامل للطالب
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية.

رقم
الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
التن�سيق
احل�سابي املعياري

الفقرات

43

ن�شرتك مع ًا فى ر�صد جوانب ال�ضعف والقوة فى م�ستوى حت�صيل
الطالب.

4.02

0.95

1

عالية

38

ن�شرتك مع ًا فى ر�صد �صعوبات التعلم لدى الطالب.

3.89

0.99

2

عالية

39

نقرتح مع ًا �أ�ساليب معاجلة �صعوبات التعلم.

3.80

1.22

3

عالية

41

ن�شرتك مع ًا فى حتليل نتائج اختبارات تقومي الطالب.

3.79

1.11

4

عالية

40

نر�صد مع ًا م�ستويات تفكري الطالب.

3.65

1.14

5

متو�سطة

42

نبحث مع ًا ا�سرتاتيجيات حت�سني م�ستوى التفكري لدى الطالب.

3.60

0.98

6

متو�سطة

37

ن�شرتك مع ًا فى ر�صد جوانب ال�ضعف والقوة فى م�ستوى حت�صيل
الطالب.

3.09

1.02

7

متو�سطة

3.91

0.99

املتو�سط احل�سابي العام

عالية

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت بني
(� ، )4.02 -3.09إذ نالت الفقرة (« : )3نقرتح مع ًا �أ�ساليب معاجلة �صعوبات التعلم» �أعلى
متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )4.02وانحراف معياري ( ، )1.22يليها الفقرة (« : )6نبحث
مع ًا ا�سرتاتيجيات حت�سني م�ستوى التفكري لدى الطالب» مبتو�سط ح�سابي ( )3.95وانحراف
معياري (. )098كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي للفقرات (« : )7ن�شرتك مع ًا فى
ر�صد جوانب ال�ضعف والقوة فى م�ستوى حت�صيل الطالب» مبتو�سط ح�سابي (، )3.09
وانحراف معياري ( ، )1.02بينما جاءت الفقرة (« : )5نر�صد معا م�ستويات تفكري الطالب»
يف املرتبة ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.26وبانحراف معياري (. )1.14
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة مبجال متابعة �أ�ساليب
حت�سني النمو ال�شامل للطالب ( )3.91بانحراف معياري ( ، )0.99مما يدل على �أن درجة
التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان
فيما يتعلق مبجال متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو ال�شامل للطالب قد جاءت عالية.وقد تعزى
هذه النتيجة �إىل قناعة مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني ب�أهمية متابعة �أ�ساليب
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حت�سني النمو ال�شامل للطالب من حيث تركيزهم على �إثارة م�ستويات التفكري والتفاكر
واالبتعاد عن �آفة التلقني ال�سلبي واحلفظ لدى الطلبة ،بهدف بناء �شخ�صية متكاملة للطلبة
من جميع النواحي العقلية واجل�سمية واالنفعالية واالجتماعية.وهذه النتيجة تتعار�ض مع
نتيجة درا�سة (بيومي. )2010 ،

● ●املجال ال�ساد�س -تقومي الإجناز ال�سنوي:
هدف هذا البعد �إىل معرفة درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري
املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان فيما يتعلق مبجال تقومي الإجناز ال�سنوي،
واجلدول الآتي يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لفقرات املجال
وهي مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطاتها احل�سابية.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات لمجال تقويم اإلنجاز السنوي
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية.

رقم
الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
التن�سيق
احل�سابي املعياري

الفقرات

47

ن�شرتك مع ًا بتقومي اخلطط والإجنازات يف نهاية العام.

3.99

0.95

1

عالية

45

نقيم مع ًا مدى ت�أثري دورات التنمية املهنية للمعلمني وانعكا�سها
على حت�صيل طلبتهم ملعرفة مدى فاعليتها.

3.70

0.99

7

عالية

46

ن�ضم مع ًا خطة عمل �أخرى لعام درا�سي قادم.

3.65

1.22

4

متو�سطة

44

نهتم مع ًا مبعرفة مدى ر�ضا املعلمني عن النتائج املحققة يف
املدر�سة.

3.60

1.11

3

متو�سطة

49

ن�أخذ مع ًا ر�أي املعلمني حول عملية تقومي الأهداف ب�شكل عام.

3.55

1.14

8

متو�سطة

3.40

1.02

5

متو�سطة

3.35

0.98

2

متو�سطة

3.30

0.98

9

متو�سطة

3.25

1.08

6

متو�سطة

3.53

1.03

48
50
51
52

نحر�ص مع ًا على معرفة �أ�سباب عدم تنفيذ بع�ض الأهداف يف
اخلطة لتالفيها يف العام املقبل.
نحر�ص مع ًا �أن ي�شمل التقومي النهائي جوانب العملية التعليمية
املختلفة.
ن�شرتك مع ًا يف اطالع املعلم يف نهاية العام على م�ستوى النمو
الذي و�صل اليه ليقف على م�ستوى ادائه بدقة.
ن�ستعمل مع ًا نتائج التقومي بفعالية يف التخطيط للربامج املقبلة.
املتو�سط احل�سابي العام
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يتبني من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت
بني (� ، )3.99 -3.09إذ نالت الفقرة ( « : )1ن�شرتك معا بتقومي اخلطط والإجنازات يف
نهاية العام « �أعلى متو�سط ح�سابي حيث بلغ ( )3.99وانحراف معياري ( ، )0.95يليها
الفقرة ( « : )7نحر�ص معا �أن ي�شمل التقومي النهائي جوانب العملية التعليمية املختلفة «
مبتو�سط ح�سابي ( )3.9وانحراف معياري (. )098كما �أظهر التحليل �أن �أدنى و�سط ح�سابي
للفقرات ( « : )8ن�شرتك معا يف اطالع املعلم يف نهاية العام على م�ستوى النمو الذي و�صل
اليه؛ ليقف على م�ستوى �أدائه بدقة « مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.09وانحراف معياري)0.98
 ،بينما جاءت الفقرة ( » : )5ن�أخذ معا ر�أي املعلمني حول عملية تقومي الأهداف ب�شكل
عام « يف املرتبة ما قبل الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.26وبانحراف معياري ()1.14
.وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي لإجمايل الفقرات املتعلقة مبجال تقومي الإجناز ال�سنوي
( )3.53بانحراف معياري ( ، )1.03مما يدل على �أن درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني
الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان فيما يتعلق مبجال تقومي
الإجناز ال�سنوي قد جاءت متو�سطة.وقد تعزى هذه النتيجة �إىل قلة التدريب على مهارات
تن�سيق الدور اال�رشايف مثل مهارة العمل اجلماعي ومهارات االت�صال والتفوي�ض ،وم�شاركة
املعلمني يف و�ضع الأهداف الرتبوية وتنفيذها وتقوميها؛ مما يدفعهم ب�شكل �إيجابي يف
حتقيقها.
◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين:

هل تختلف درجة التن�سيق بني �أدوار مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي
وامل�رشفني الرتبويني يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان عند م�ستوى داللة
( )0.05 = αتبعاً ملتغريات :النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات
اخلربة؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة
عمان ح�سب متغريات النوع االجتماعي وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة ،واجلدول �أدناه
يو�ضح ذلك.
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الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الممارسات لدرجة التنسيق
بين أدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس في محافظة مسقط بسلطنة عمان
حسب متغيرات النوع االجتماعي والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

ت�صميم الإمناء
اخلطط املهني
الإ�رشافية للمعلمني
النوع
االجتماعي

تطوير
املنهاج

تقومي الأداء متابعة �أ�ساليب تقومي
الإجناز
حت�سني النمو
الوظيفي
للمعلمني ال�شامل للمعلمني ال�سنوي

الأداة
ككل

�س

3.55

3.20

3.15

3.57

3.53

3.56

3.31

ع

0.83

0.85

0.96

0.824

0.87

0.89

0.746

�س

3.40

3.47

3.26

3.83

3.49

3.80

3.53

ع

0.807

0.809

0.894

0.785

0.897

0.739

0.775

�س

3.29

3.40

3.15

3.55

3.34

3.59

3.39

ع

0.85

0.81

0.94

0.90

0.85

0.76

0.76

�س

3.50

3.25

3.36

3.58

3.39

3.76

3.44

ع

0.86

0.98

0.89

0.83

0.81

0.818

0.767

�س

3.37

3.30

3.26

3.86

3.70

3.77

3.54

ع

0.78

0.84

0.75

0.78

0.83

0.85

0.77

�س

3.66

3.99

4.03

3.92

3.94

4.02

3.99

ع

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.756

0.870

�س

3.33

3.40

3.23

3.56

3.14

3.33

3.33

ع

0.82

0.81

0.83

0.77

0.90

0.79

0.75

�أكرث من � 10س
�سنوات
ع

3.36

3.29

3.14

3.70

3.50

3.67

3.42

0.83

0.83

0.90

0.82

0.81

0.77

0.75

ذكر
انثى
بكالوريو�س

امل�ؤهل
العلمي

دبلوم عال
ماج�ستري
اقل من 5
�سنوات

�سنوات
اخلربة

10 -5
�سنوات

س= المتوسط الحسابي ع= االنحراف المعياري

يبني اجلدول ( )9تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة
عمان ب�سبب اختالف فئات متغريات النوع االجتماعي (ذكور� ،إناث)  ،وامل�سمى الوظيفي
عال ،ماج�ستري)
(مدير مدر�سة ،م�رشف تربوي)  ،وامل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س ،دبلوم ٍ
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 ،واخلربة (�أقل من خم�س �سنوات� 10 -5 ،سنوات� ،أكرث من � 10سنوات)  ،ولبيان داللة
الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستعمل حتليل التباين الرباعي املتعدد على
املجاالت واجلدول الآتي يو�ضح ذلك.
الجدول ()10
تحليل التباين الرباعي المتعدد ألثر متغيرات النوع االجتماعي والمؤهل العلمي والخبرة لدرجة التنسيق
بين أدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس االساسي في محافظة مسقط بسلطنة عمان

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

املجاالت

الداللة
درجات متو�سط
قيمة ف
الإح�صائية
احلرية املربعات

النوع االجتماعي

ت�صميم اخلطط الإ�رشافية

2.748

1

3.974 2.748

0.048

هوتلنج=0.123

الإمناء املهني للمعلمني

2.081

1

2.990 2.081

0.086

ح=0.011

تطوير املنهاج

1.372

1

1.780 1.372

0.184

تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني

1.206

1

1.815 1.206

0.180

متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو ال�شامل للمعلمني

0.949

1

1.362 0.949

0.245

تقومي الإجناز ال�سنوي

4.975

1

8.553 4.975

0.006

امل�ؤهل العلمي

ت�صميم اخلطط الإ�رشافية

2.575

2

1.862 1.288

0.159

ويلك�س=0.575

الإمناء املهني للمعلمني

0.272

2

0.195 0.136

0.823

ح=0.000

تطوير املنهاج

4.270

2

2.769 2.135

0.066

تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني

0.484

2

0.365 0.242

0.695

متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو ال�شامل للمعلمني

3.201

2

2.298 1.601

0.104

تقومي الإجناز ال�سنوي

1.949

2

1.675 0.974

0.191

عدد �سنوات اخلربة ت�صميم اخلطط الإ�رشافية

1.479

2

1.069 0.740

0.346

ويلك�س=0.611

الإمناء املهني للمعلمني

0.470

2

0.338 0.235

0.714

ح=0.000

تطوير املنهاج

5.178

2

3.358 2.589

0.038

تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني

0.431

2

0.324 0.215

0.724

متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو ال�شامل للمعلمني

6.374

2

4.576 3.187

0.012

تقومي الإجناز ال�سنوي

1.173

2

1.008 0.586

0.367

ت�صميم اخلطط الإ�رشافية

100.291

145

0.692

الإمناء املهني للمعلمني

100.899

145

0.696

اخلط�أ
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م�صدر التباين

الكلي

جمموع
املربعات

املجاالت

الداللة
درجات متو�سط
قيمة ف
الإح�صائية
احلرية املربعات

تطوير املنهاج

111.788

145

0.771

تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني

96.337

145

0.664

متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو ال�شامل للمعلمني 100.991

145

0.696

تقومي الإجناز ال�سنوي

84.337

145

0.582

ت�صميم اخلطط الإ�رشافية

105.938

151

الإمناء املهني للمعلمني

105.611

151

تطوير املنهاج

122.927

151

تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني

99.951

151

متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو ال�شامل للمعلمني 110.548

151

93.191

151

تقومي الإجناز ال�سنوي

يتبني من جدول � 10أن درجة التن�سيق بني �أدوار مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني
يف حمافظة م�سقط ب�سلطنة عمان ال تختلف عند م�ستوى داللة ( )0.05 = αتبع ًا ملتغريات
النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة.وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن �أفراد
الدرا�سة يعملون يف بيئات عمل مت�شابهة ،ويلتزمون بقوانني و�أنظمة وتعليمات و�إجراءات
ثابتة ،بالإ�ضافة �إىل �أن معظم �أفراد الدرا�سة من ذوي اخلربة املتقاربة ،وقد تعزى �أي�ضا �إىل
زيادة �ضغوظ العمل التي تواجه �أفراد الدرا�سة وقلة وقت ممار�سة عملية التن�سيق يف الدور
اال�رشايف ،وعدم و�ضوح الدور لكل منهما ،وقلة معرفتهم لآليات تن�سيق الدور الإ�رشايف
وقلة قناعة بع�ضهم ب�أهمية التن�سيق م�سبقاً.لذا فمن الطبيعي �أن تكون ا�ستجاباتهم متقاربة
بغ�ض النظر عن هذه املتغريات.وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة (بطاح. )2012 ،

ملخص نتائج الدراسة:
بينت نتائج الدرا�سة �أن درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س
يف حمافظة م�سقط يف �سلطنة عمان جاءت متو�سطة ،وتراوحت املتو�سطات احل�سابية
لتقديرات �أفراد الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة بني ( ، )3.25 -3.91حيث جاء جمال
متابعة �أ�ساليب حت�سني النمو ال�شامل للطالب يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي متو�سط
( )3.91وبانحراف معياري ( ، )0.99و جاء جمال تقومي الأداء الوظيفي للمعلمني يف
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املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي متو�سط ( )3.74وبانحراف معياري ( ، )1.02و جاء جمال
الأمناء املهني للمعلمني يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي متو�سط ( )3.53وبانحراف
معياري (� ، )1.53أما املتو�سط احل�سابي العام جلميع املجاالت فقد جاء مقداره (، )3.67
لي�شري �إىل �أن درجة التن�سيق بني �أدوار امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س يف حمافظة
م�سقط ب�سلطنة عمان قد جاءت متو�سطة.كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05=αتعزى لأثر متغريات النوع االجتماعي،
وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،يقرتح ما ي�أتي:
♦ ♦�رضورة �أن يتعاون كل من امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة يف حتديد �أ�ساليب
تقومي املعلمني و�أدواته.
♦ ♦�رضورة �أن يطلع املعلم يف نهاية العام الدرا�سي على م�ستوى النمو الذي و�صل �إليه
ليقف على م�ستوى �أدائه بدقة من قبل كل من امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة.
♦ ♦�أن ي�ساعد كل من امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة املعلمني على �إعدادهم اخلطط
الإ�رشافية ومتابعة تنفيذها.
♦ ♦�رضورة �أن ت�شكل املديرية العامة للرتبية والتعليم يف حمافظة م�سقط جلنة ملتابعة
تن�سيق الدور الإ�رشايف وخ�صو�ص ًا يف الأبعاد الإ�رشافية متو�سطة الأداء مثل تقومي الإجناز
ال�سنوي للمعلمني ،وتطوير املنهاج.
♦ ♦�رضورة توفري الإمكانات والو�سائل التي ت�ساعد امل�رشفني الرتبويني واملديرين
على تن�سيق �أدوارهم الإ�رشافية.
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