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 المستخلص

سلطنة بالكشت  عن واق  تمكين المعلم األول كمشترف مقيم في مدارس التعليم األستاسي بمحافظة الداخلية تستتددف الدراستة الحالية 

شتتتتورت وررندارت االستتتتتبانة التي صتتتتممدا الباحث على  اعتمد ، ولتحقيق الددف من الدراستتتتةعمان من وجدة نظر المعلم األول

قيس تمكين المعلمين من خالل م  تطورر بستتتتتتيل من الباحث، وت( 1002في )المددي،  ةلقيتاس تمكين المعلمين والمككور (2991)

وبعد التحقق   فقرة 12حتوي على تلقرار، النمو المدني، مكانة المعلم، االستتتتقاللية، والتر.ير  وستتتتة ابعاد،  يل التخطيل، صتتتناعة ا

  ( معلم ومعلمة20)، وبلغ عدد م المعلمين األوا ل بمحافظة الداخلية عينة عشتتتتتتوا ية منمن دالالت صتتتتتتدقدتا و.بتاتدا  بقت على 

واالنحرافات المعياررة، باإلضتتافة إلى استتتخدام اختبار ت وتحليل ولإلجابة عن استتةلة الدراستتة استتتخرجت المتوستتطات الحستتابية 

واق  تمكين المعلم األول بمدارس التعليم األستتاستتي ان  كان من ابرز ال النتا جالتبارن األحادي  وتوصتلت الدراستتة إلى معموعة من 

تر.ر ر دارس التعليم األستتتاستتتي بمحافظة الداخليةواق  تمكين المعلم األول بمان ، جدا   بشتتتكل عام جاد بدرجة كبيرة بمحافظة الداخلية

ل اكبر حة الفرصتتتتة بشتتتتك، واوصتتتتى الباحث بةتتتترورة إتاالخبرةبينما ال رتر.ر بمت ير  ،النوع بطررقة ذات داللة إحصتتتتا ية بمت ير

، كبرالصلة بصورة ا منح المعلمين األوا ل الحررة في اتخاذ القرارات ذات، للمعلمين األوا ل للمشتاركة في صناعة القرار المدرسي

 زرادة الصالحيات الممنوحة للمعملين األوا ل إلنعاز المدام الموكلة إليدم و

 

 

abstract 

The current study aims to reveal the reality of empowering the master teacher as a resident 

supervisor in basic education schools in Al Dakhiliyah Governorate in the Sultanate of Oman from 

the point of view of the master teacher. With a simple development from the researcher, it measures 

teacher empowerment through six dimensions: planning, decision making, professional growth, 

teacher standing, independence, and influence. It contains 25 paragraphs. After verifying the 

indications of its validity and reliability, it was applied to a random sample of the first teachers in 

Al Dakhiliyah Governorate, and their number was (50) male and female teachers. In order to 

answer the study questions, arithmetic means and standard deviations were extracted, in addition to 

the use of t-test and one-way analysis of variance. The study reached a set of results, most notably: 

that the reality of empowering the master teacher in basic education schools in Al Dakhiliyah 

Governorate in general came to a very large degree, that the reality of empowering the master 

teacher in basic education schools in Al Dakhiliyah Governorate is affected in a statistically 

significant way by the variable of gender, while it is not affected by the variable of experience. The 

researcher recommended that the master teachers should be given more opportunity to participate in 
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school decision-making, give the master teachers more freedom to make relevant decisions, and 

increase the powers granted to the master teachers to complete the tasks assigned to them  

 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وا ميتدا

 

 مقدمة

رعتبر التعليم عملية بال ة التعقيد، وإدارتدا إدارة علمية حكيمة من ا م استباب تطور ا ونعاحدا، ولكل  تسعى الدول المتقدمة إلى     

اال تمام بتطورر التعليم والنظم التعليمية وإدخال اإلصتتتالحات المستتتتمرة عليدا لتواكد التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي  و تشتتتدد 

عليمية في معظم دول العالم ستتتتتلستتتتتلة من اإلصتتتتتالحات التربورة من اجل تعزرز جودة التعليم المدرستتتتتي، وقد شتتتتتملت  ك  النظم الت

، 1002اإلصتالحات معظم عناصتر العملية التعليمية ستواد المنا ج الدراسية، او الوسا ل التعليمية، او اإلدارة المدرسية  )المددي، 

عمان ببعيد عن تل  اإلصتتتتتالحات التربورة، ومن تل  اإلصتتتتتالحات ما  ال اإلشتتتتتراف  وليس النظام التعليمي في ستتتتتلطنة ( 9ص

التربوي، فمن التفتيش إلى التوجيه واخيرا إلى اإلشتتتتراف التربوي تطورت عملية اإلشتتتتراف من حيث النظم واأل داف واألستتتتاليد 

ية على المشتتترف التربوي واإلدارة المدرستتتية وتعدد المستتتوولون عن عملية اإلشتتتراف التربوي، فبعد ان كانت المستتتوولية اإلشتتتراف

 اصبحت اآلن بعاند ذل  من مدام المعلم األول الكي رعتبر مشرفا مقيما رساعد المشرف التربوي ومدرر المدرسة 

المعلم األول مستتتمى وييفي رستتتمي إلحدى ويا    يةة التدررس على مستتتتوى المدرستتتة، ورعد حلقة الوصتتتل بين اإلدارة  إن    

ة والمعلمين، ورقوم بمستاعدة المشترف التربوي ومدرر المدرسة في عملية اإلشراف  كا إلى جاند عمله كمعلم بنصاب اقل المدرستي

(   إن يدور وييفتة المعلم األول مشتتتتتترفتا تربورتا مقيمتا جتاد نتيعة لما 82، ص1002)عطتاري وخخرون،   من زمال ته اآلخررن

ون تحقيق األ داف، مندا على ستتتبيل الم ال ك رة مدام اإلشتتتراف، وك رة المعلمين رعانيه نظام اإلشتتتراف الم لق من عقبات تحول د

الكرن رشتتترف عليدم مشتتترف واحد، والمشتتتكالت العال قية بين المشتتترف والمعلم، وككل  صتتتعوبات التقورم الموضتتتوعي، وتشتتتتت 

راف التربوي المعاصتتتتر كان ال بد (  ومن اجل ان تتحقق األ داف المرجوة من اإلشتتتت29، ص2982المدارس وتباعد ا  )نبراي، 

من إعطاد المعلم األول صتتالحيات وستتلطات واستتعة وتمكينه مندا بما رةتتمن قيامه بالمدام المنو ة به على اكمل وجه وبما رةتتمن 

 تعورد العملية التعليمية التعلمية 

 مشكلة الدراسة

على الرغم من العدود المبكولة من قبل وزارة التربية والتعليم بستتتتلطنة عمان في ستتتتبيل تطورر عملية اإلشتتتتراف التربوي وإعطاد 

الصتتالحيات التي تمكندم من ممارستتتة مدامدم بشتتتكل اك ر  -كالمشتتترف التربوي ومدرر المدرستتتة والمعلم األول  -المستتوولين عندا 

ير إلى ان المعلمين األوا ل ال رتاح لدم التمكين الكامل للقيام بردوار م اإلشتترافية في مدارستتدم و رعود فاعلية إال ان الواق  العملي رشتت

الستبد في ذل  إلى نقص الستتلطات والصتالحيات التي تخولدم ممارستتة مدامدم اإلشترافية إلى درجة التمكين، و كا ما اكدته دراستتة 

ا ان درجة ممارستتة معلمي العلوم األوا ل لمدامه اإلشتترافية متوستتطة في الك ير ( التي كان من ا م نتا عد1002كل منل القطيطي )
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من المدام اإلشتتتتترافية، و وجود درجة صتتتتتعوبة متوستتتتتطة رواجددا معلمو العلوم األوا ل عند تردرة مدامدم اإلشتتتتترافية، والداجري 

ارستتتتات معلمي التربية اإلستتتتالمية األوا ل لمدامدم ( والتي كان من ابرز نتا عدال ان تقدررات معلمي التربية اإلستتتالمية لمم1009)

 اإلشرافية جادت متوسطة في جمي  المعاالت اإلشرافية 

ما واق  تمكين المعلم األول كمشتترف مقيم في مدارس التعليم  اآلتيل ستتوال الر يسوبناد على ما ستتبق تتلخص مشتتكلة الدراستتة في ال

 األساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان؟

 الدراسةلا داف 

الكشت  عن واق  تمكين المعلم األول كمشترف مقيم في مدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان من وجدة  -2

 نظر المعلم األول 

تمكين المعلم األول كمشرف مقيم في مدارس التعليم األساسي بمحافظة الفروق ذات الداللة اإلحصتا ية لواق  التعرف على  -1

 والخبرة  النوعل يمت يرتعزى لالداخلية بسلطنة عمان 

 ا مية الدراسةل

التي تبحث في تمكين المعلم  -على حستتتتتد علم الباحث  -تعتبر  ك  الدراستتتتتة ذات ا مية بال ة من حيث كوندا األولى من نوعدا     

مقيم، ومصتتتطلح التمكين رعتبر مفدوما ذا  اب  إنستتتاني رنعلي من شتتترن المعلم األول ورععله ر ق بقدرته على األداد األول كمشتتترف 

دون الحتاجتة إلى رقابة خارجية، لكا ف ن  ك  الدراستتتتتتة رتوق  ان تقدم فوا د علمية من بيندال الكشتتتتتت  عن واق  تمكين المعلم األول 

ي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، اندا سوف تساعد المسوولين في تطورر عملية اإلشراف كمشترف مقيم في مدارس التعليم األساس

التربوي من خالل العمل بالتوصتتتيات المقترحة لتمكين المعلم األول كمشتتترف مقيم في مدارس التعليم األستتتاستتتي بمحافظة الداخلية 

 بسلطنة عمان 

 حدود الدراسةل

 م 1022صل الخرر  الحدود الزمانيةل اجررت الدراسة في ف

 الحدود المكانيةل اقتصرت الدراسة على مدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان 

 الحدود البشررةل  بقت الدراسة على المعلمين األوا ل ذكورا وإنا.ا بمدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان 

، المنا ج و راةق تدريسدا، التخ ي مكين المعلم األول في معال مدامه اإلشرافية، و يل الحدود الموضتوعيةل بح ت الدراسة في ت

 العالقات اإلنسانية والمعتم  المحلي ، والتدريب والنمو المدني، التقويم واالختبارات، المتابعة الميدانية

 مصطلحات الدراسةل

عتراف بحق الفرد بالحررة والتحكم، و كا األمر رمتلكه ( برنه اال1002عند ملحم ) Randolph and Sashkinالتمكينل رعرفه 

 اإلنسان بما رتوافر لدره من إرادة مستقلة وخبرة ومعرفة وداف  داخلي  

 برنه ممارسة اإلنسان حقه في التصرف والسلوك بما رعود بالنف  عليه وعلى اإلنسانية  فيعرفه الباحثاما إجرا يا 
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  دفدا متابعة مدرسته او معموعة من المدارس الفنية واإلداررةالمدام ه معموعة من توكل إليالمعلم األولل  و مشترف تربوي مقيم 

 ( 1002)وزارة التربية والتعليم، 

وإجرا يا رعرف الباحث المعلم األول برنه معلم مادة/ معال رتمت  بخبرة واستتعة وإجادة في العمل تو له للقيام بمدام إداررة وإشتترافية 

 رمتد نشا ه إلى المدارس المعاورة  داخل مدرسته وقد

تمكين المعلم األولل رعرف الباحث  كا المصتطلح إجرا يا برنه منح المعلم األول صالحيات وسلطات تمكنه من اداد مدامه وواجباته 

 بفاعلية 

 

 الفصل ال اني

 اإل ار النظري والدراسات السابقة

 

 اوالل اإل ار النظريل

في البدارة في ادبيات الفلستفة النقدرة ضتمن مصفوفة  Empowerment يدر مفدوم التمكين من الستلطة مفدوم التمكين قدرم فقد    

  وبكل  كان لدكا Emancipationللوصتتول إلى  دف استتمى و و التحرر اإلنستتاني  Praxisمفا يم تشتتكل خليات تعمل وفق مندج 

فيل  Inglisطلح التمكين إلى ادبيات اإلدارة لتصبح له نبرة نفعية  )المفدوم نبرة اردرولوجية  ولكن شترن ك ير من المفا يم انتقل مص

(  ومن ادبيات اإلدارة العامة انتقل مصتتتتتتطلح التمكين إلى ادبيات اإلدارة التربورة وجمي  222  ، ص1002عطاري والشتتتتتتنفري، 

ما رمكنه من اداد مدامه ومسوولياته  فروعدا بما في ذل  اإلشراف التربوي، فرصبح مدرر المدرسة رمتل  من الصالحيات والسلطات

 بكل فاعلية مما رحقق ا داف الموسسة التربورة المرسومة 

وقد اولت وزارة التربية والتعليم بستتتتتلطنة عمان ا تماما كبيرا بمنح المستتتتتوولين التربورين إداررين وفنيين صتتتتتالحيات واستتتتتعة    

تورات ليم بددا بالمستورات العليا مرورا بالمستورات المتوسطة وانتداد بالمسوستلطات كبيرة لرسم وتنفيك السياسة العامة للتربية والتع

نَِح مدررو المدارس والمشرفون  التنفيكرة )المدارس(، و ك  األخيرة  ي المنو  بدا التنفيك الفعلي لسياسة التربية على ارض الواق  فمن

ك  ك  الستتتتياستتتتة بحيث تتحقق األ داف العامة للتربية والتعليم، التربورون وحدر ا المعلم األول صتتتتالحيات وستتتتلطات تمكندم من تنفي

( المدام اإلشرافية، 1009واول المدام الر يسة للمعلم األول في المدارس العمانية كما وردت في دليل نظام تطورر األداد المدرسي )

 غير ا من بيندا تنفيك الزرارات الصفية للمعلمين ومتابعة ادا دم ومتابعة تحصيل الطالب و

 المحور األولل التمكينل

 بتالعودة إلى المععمتات رلحأ ان األصتتتتتتل الل وي لدتك  المادة )َم َك َن( ( 1009التمكين ل تةل ورد عنتد الخطيتد ) مفدوم التمكينل

 لقدرة رعتور  معتازان متقاربان متالزمانل اما األول فدو معنى ال بات والرستتتتتتو ، واما اآلخر فدو المنزلة الرفيعة والستتتتتتلطان وا

ف في شنةنونه امكنه؛ جعل له عليه قدرة  وسلطان ا   ( 21  ص)  ( 1222، ص1008)عمر،   ومكَّن الّشخَص من التصرُّ
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 واما التمكين على صتي ة المصدر فيحمل فةال عن تل  المعاني معنى التوكيد، وبكا رعوز القول إن التمكين رمتد يله نحو معنى    

 ( 21  ، ص1009حمل في  ياته معنى التوكيد  )الخطيد، االستقرار الموكد الراسخ، ور

 التمكين في االصطالحل

 (ل 28، ص1002عند ملحم ) Bowen and Lawler عرف

ن فرض على اإلنسان موسياق إدراكي ال رمكن تطورر  بشكل رن  ،و ك  حالة ذ نية ،التمكين رتم ل في إ الق حررة الموي  

فر له ال قة اوتت لكي ،لدك  الحالة من قبل الفرد وتم نل حالة ذ نية داخلية تحتاج إلى تبنيالخارج بين عشتية وضحا ا  التمكين 

  اواختيار النتا ج التي رررد ان رصل إليد ،بالنفس والقناعة بما رمتل  من قدرات معرفية تساعد  في اتخاذ قراراته

ومكافرته على ممارستتتة  ،وتحفيز  ،وتشتتتعي  الفرد ،يودنه  تحررر اإلنستتتان من القاإلى التمكين على  Zemke and Schaafرنظر 

 ( 28  ، ص1002ملحم، )واإلبداع   ،روح المبادرة

ورمنحه الحررة في حمل المستتوولية عن  ،إن التمكين رحرر الفرد من ربقة الرقابة الصتتارمة والقوانين العامدة والستتياستتات المقننة   

ة و اقاته المبدعة، التي بال شتتتت  ستتتتتبقى غير مستتتتت لة منو كا رودي إلى تحرر موا د الفرد الكا، تصتتتترفاته واألعمال التي رودردا

انه  ال رمكن االستتتتتفادة من موا د الفرد وقدراته وإمكانياته، ال  Carlzonواإلدارات المستتتتتبدة  وررى  تحت ستتتتيادة البيروقرا ية

 ( 28  ، ص1002 ،)ملحم وموتدا في الندارة   وضياعداوال للفرد نفسه مما رودي إلى إ مال  ك  القدرات  للموسسة

 التمكين في الفكر اإلداريل

معاصتتر رظدر في ادب اإلدارة وفي ممارستتة بعم المنظمات في ال رب بعد تستتعينات القرن العشتتررن  حيث البدا مفدوم التمكين    

ة عام من التطور اإلداري بمفا يمه  رٍة خالل اك ر من ماوإنما يدر كنتيعٍة تراكميٍة وتّطور ،ان فكر التمكين لم رظدر بشتتتكل مفاج 

 وباألخص بالمفا يم المتعلقة ب دارة الموارد البشررة وإدارة العالقات اإلنسانية داخل الموسسة وخارجدا  ،المختلفة عموما  

ستتتبيل لمفا يم ومصتتتطلحات، مددت اللقد تطورت نظررات الفكر اإلداري خالل الما ة عام المنصتتترمة ويلت ترتقي بالفكر حتى    

 نظررة اإلدارة العلمية لتارلور إلى األستاليد الستلوكية في اإلدارةترتبل بشتكل مباشتر او غير مباشتر بمفدوم التمكين المعاصتر  فمن 

لعنصتتتر ا رتعه في إدارةمرورا بحركة العالقات اإلنستتتانية وانتداد باألستتتاليد الحدر ة في اإلدارة تطور الفكر اإلداري الحدرث واخك 

البشتتتتتري تعا  مرحلة جدردة من التعاون والمشتتتتتاركة وروح الفررق، وبالتالي نحو تمكين العاملين وتوزر  الحق في المشتتتتتاركة بين 

 ( 1002مختل  المستورات اإلداررة وخاصة المستورات الدنيا من المنظمة  )ملحم، 

 اساليد التمكين المعاصرةل

لمنظمة و بيعة عملدا وستتتتتياستتتتتتدا العامة وا دافدا، وتبعا لمدى الوعي والمعرفة وال قافة لدى تتنوع استتتتتاليد التمكين تبعا لنوع ا   

 عددا من اساليد التمكين المعاصرة، و يل( 22  ص ،1002ملحم )القادة واألفراد العاملين، وقد اورد 

ة  ي نان الموستتستتة الممكّ رشتتير إلى و  مويفينرتمحور حول دور القا د او المدرر في تمكين ال استتلوب القيادةل واستتلوب القيادة  كا -

الموستستة التي تتةتمن نطاق إشراف واس ، و كا األسلوب رركز بشكل خاص على تفورم السلطات او الصالحيات من اعلى  تل 

 إلى اسفل 



 

6 
 

ما تبدا العوامل وربرز التمكين  نا عند  استتتتتتلوب تمكين األفرادل رتمحور  كا األستتتتتتلوب حول األفراد بما رستتتتتتمى  تمكين الكات  -

 نحو تقبل المسوولية واالستقاللية في اتخاذ القرار  وجهللفرد بالت اإلدراكية

إن منح التمكين للفررق رعطي للفررق دورا اعظم في تحستتين مستتتورات األداد؛ ألن االعتمادرة المتبادلة بين  استتلوب تمكين الفررقل -

افراد الفررق تنتج قيمة كبرى من استتتتقاللية الفرد  كما تتحقق القيمة المةتتتافة من تعاون افراد الفررق عندما تتحقق شتتترو  المعرفة 

ما رقدم كل مندم مستا مة نوعية تةي  شيةا  جدردا  إلى قرار العماعة بدال من االعتماد على والمدارة لكل فرد من افراد الفررق، عند

 راي الفرد الكي رعد عرضة للخطر والقصور 

المستتتتتتمر  عملية التحستتتتتينمرحلة إدارة العودة الشتتتتتاملة والتمكينل رقوم مفدوم إدارة العودة الشتتتتتاملة على مبدا استتتتتاستتتتتي و ول  -

من ابعاد الموستتستتة ومعاالتدا، من خالل مشتتاركة العمي  الفاعلة في عملية التحستتين والتطورر  و كا رحتاج  والتدررعي في كل بعد

 إلى إعطاد العاملين نوعا من الحررة في العمل ونوعا من االستقاللية والمسا مة في صن  القرار وفي تحمل اعباد المسوولية 

حادي العاند عد ااألسلوب على العم  بين األساليد السابقة وررفم االعتماد على بن  رقوم  كااستلوب األبعاد المتعددة في التمكينل  -

 لتفسير مبدا التمكين 

 

 مكونات التمكينل 

( خمستة ابعاد لتمكين العاملين في اي 21  ، ص1008عند البلوي ) Byhamتعددت اآلراد حول مكونات التمكين، فقد قدم باردام    

والتقدرر، ونظام التخطيل والرؤرة المستتتتقبلية، ونظام إدارة األداد، وتصتتتميم المدنة، ونظام االتصتتتاالت  نظام المكافرة  منظمة و يل

عدة عوامل ر يستة ضروررة لبناد تمكين األفراد وفرق العمل بنعاح، ومن بين  ك  العواملل  بمناقشتة  Smialekككل  قام ستمارلي 

 Herrenkohl, Judson تزورد التدررد الفني الالزم بمدارات العالقات الشخصية داخل العمل  اما  يررنكو ل وجودسون و يفنر

& Heffner  ين العاملين كما رليلفقد ذكروا معموعة من األبعاد كموشرات لقياس درجة تمك 

 عدالة التقدررل الحوافز العيدة التي رعد ان تقدم للنعاح وإنعاز المدمات   -2

 وضوح الددفل صياغة ا داف المنظمة بوضوح وتوفير الدعم الالزم لتحقيقدا  -1

  المخا رةل تحمل المنظمة مسوولية األخطاد المكلفة، كاألخطاد التي تحدث ا.ناد تقييم او إدارة المخا رة -1

 النوعيةل مسوولية العاملين عن نوعية اإلنتاج وتلبيته لمتطلبات المستدل   -1

 فرق العملل التركيز على ا مية العمل بروح الفررق الواحد  -2

 نعاح المنظمةل ورعتمد على مدى تشعي  العاملين للعمل على تحقيق ا داف المنظمة  -2

 واختيار العمليات كيفية اداد العملل وتتعلق بمن رتحمل مسوولية تحدرد  -2

 ( 21  ، ص1008مشكالت المنظمةل ورتعلق بمن رمتل  القوة داخل المنظمة لحل المشكالت الر يسة )البلوي،  -8

 تمكين المعلمينل 
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بعد نعاح استت مار عملية تمكين العاملين في معاالت التعارة وعالم الصتناعة واألعمال، فكر المدتمون بالعملية التربورة باست مار    

عند البلوي  Short & Rinehart  الحركتة في تفعيتل النظتام التربوي وتحستتتتتتين مخرجاته، فقام كل من شتتتتتتورت ورارندارت  تك

 ( بتحدرد ستة ابعاد لتمكين المعلم  يل12  ، ص1008)

شتاركتدم مباشتر، وبمصتن  القرارل ورتعلق  كا البعد بمشتاركة المعلمين في القرارات المدرستية الدامة التي تو.ر في عملدم بشتكل  -

في المستتتتوولية للقرارات التي تتعلق بالميزانية، واختيار المعلمين، ووضتتتت  العداول، وتخطيل المنا ج والبرامج األخرى  كما روكد 

 تكا البعتد ان المعلمين لتدردم افكار جيدة، و م موضتتتتتت  .قة لصتتتتتتن  القرارات  و كا روكد ضتتتتتترورة تنمية قدرة المعلمين على حل 

 المشكالت 

النمو المدنيل ورشتير  كا البعد إلى ان المدرسة تزود المعلمين بفرص النمو المدني، والتعلم المستمر وتوسي  مداراتدم  وال فترة  -

عملدم، فيتمكن المعلمون من ان ركونوا اك ر معرفة بالتدررس، ورستتاعد م ذل  على زرادة ذخيرتدم من استتتراتيعيات التعليم الالزمة 

 لتمكيندم 

مكتتانتتةل ورشتتتتتتير  تتكا البعتتد إلدراك المعلمين بتترندم محترمون من قبتتل الزمالد، وقتتد يدر  تتكا البعتتد نتيعتتة لععز المنظمتتات ال -

 البيروقرا ية 

الفاعليةل ورشتتير  كا البعد إلدراك المعلمين لمداراتدم وقدراتدم على مستتاعدة الطالب على التعلم، وقدرتدم على إحداث الت ييرات  -

علم الطالب، وقتد رتطور  تكا اإلحستتتتتتاس بتالفتاعليتة عنتدمتا رنال الفرد معرفته بكاته، وانه شتتتتتتخص ك د، وانه رتقن اإلرعتابيتة في ت

 المدارات الةروررة التي تو.ر في المخرجات الموجودة 

د، الكتاالستتتقالليةل إدراك المعلمين برن لدردم الستتيطرة على بعم جواند عملدم، كالستتيطرة على جدول المدرستتة، والمنداج، و -

 والتخطيل للتدررس 

التر.يرل إدراك المعلمين برن لدردم تر.يرا في المدرستتتة، ورعزز شتتتعور المعلمين باحترام الكات شتتتعور م برن األعمال التي رقومون  -

 بدا ذات قيمة، وبرندم قدررون، ومختصون، واندم متميزون ب نعازاتدم 

 ل المعلم األول كمشرف مقيملنيالمحور ال ا

 لمعلم األول كمشرف مقيملمفدوم ا

( على انه  الموجه المقيم بالمدرستتة بالنستتبة لزمال ه المدرستتين 12  ، ص1022مطاوع عند الحراصتتي ) إبرا يم عصتتمت عرفه   

في مادته، لكل  فدو المستتوول األول والمراقد المستتتمر للمادة الدراستتية، و و اقرب الرؤستتاد إلى المدرستتين، واقدر على التوجيه 

 لعة وبحث المشكالت وحلدا قبل ان تستفحل  والمعا

( برنه  مستتمى وييفي رستتمي إلحدى ويا   التدررس 12  ، ص1022عطاري كما ورد عند الحراصتتي )عارف توفيق وعرفه    

على معموعة من  األول فني وتتم ل في اإلشتتتراف ،المدرستتتة، حيث رترتد على شتتت ل  ك  الوييفة اختصتتتاصتتتات ذات شتتتقين في

 إدارة العمل المدرسي  المشاركة في وال انية إداررة وتتم ل في  ،تخصصه العلمي المعلمين في
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معلم اول مادة/ معال رم ل المستتتوى الراب  من مستتتورات اإلشتتراف التربوي  وتعرفه وزارة التربية والتعليم بستتلطنة عمان برنه    

 ( 12  ، ص1022)الحراصي،   ورتب  مدرر المدرسية إداررا، وررتبل بمشرف المادة/ المعال فنيا  

من التعررفات الستابقة رمكن تلخيص ا م النقا  المشتتركةل المعلم األول مشترف تربوي و و مقيم في مدرستة معينة ورشرف على    

 همعلمي مادته في تل  المدرستتتتة وقد رمتد إشتتتترافه على المعلمين في المدارس المعاورة، ومن ا م مدامه المراقبة والمتابعة والتوجي

 واإلرشاد والمساعدة في حل المشكالت 

 مقومات عمل المعلم األولل

 اال الع ومن والمدني، العلمي اإلعداد خالل ومن التدررس، ممارستتة مدنة الخبرة ال تكتستتد إال من خالل  ك  :الواستتعة الخبرة -

 ان -المعال  بدكا رتعلق فيما -المرمول  ومن خاص، بوجه العمل وبمعال بشتتكل عام، بالعملية التربورة رتعلق كل ما على المستتتمر

 استتتتراتيعيات التدررس وفي وا دافه، المدرستتتي المندج وفي في معال تخصتتتصتتته، كافية وافية معرفة :األول المعلم لدى رتوافر

 استتتس إ الع مستتتتمر على ،نموذجية في مادته تقدرم دروس على متميزة قدرة ،والتخطيل لدا اإلعداد للدروس في مدارة ،الحدر ة

 بمبادئ خبرة ،المستتتتخدمة التدررس مزارا وعيوب  رق تحليل على قدرة ،التربية وفلستتتفة التربوي، النفس وعلم الحدر ة، التربية

 بحاجات معرفةو ،التربوي البحث مبادئ تطبيق على قدرة ،نتا عدا وتحليل العيدة، و رق تصتتتتميم االختبارات والقياس، التقورم

 لدم  تنمية مدنية مناسبة تصميم برامج اجل من والمدنيةالعلمية  المعلمين

االجتماعات  فدول روجه في تصرفاته وسلوكه، وم ال اعلى لدم قدوة للمعلمين ركون ان األول المعلم رنب ي على :والتعاون الشورى -

 ان كما رعد ستتليمة، قرارات إلى للتوصتتل النظر اآلراد ووجدات وتبادل تستتمح بالحوار والمناقشتتة، شتتوررة وجدة رحةتتر ا التي

 وبحكم عليدم،راره  وال رفرض العامة، معدم ألجل المصتتتتلحة ورتعاون المعلمين، بين تنمية العالقات االجتماعية على قادراَ  ركون

َ  رتعرض عمله فدو  ورورة، المواق  بحكمة  ك  رقابل ان وعليه اإلدارة، او الطالب او المعلمين م  ستتتارة غير مواق  إلى احيانا

 .والتحيز الدوى عن معرد موضوعي وبحزم

 على والقدرة العصتتر، ومواكبة روح االبتكار والتعدرد، على بالقدرة رتحلى ان الناجح األول المعلم مقومات من :واإلبداع التعدرد -

 ومعلوماته، نفستته معددا   اال الع، ك ير ركون وان الدراستتية، والمنا ج التربورة العملية بتطورر رتعلق فيما الخطل المستتتقبلية رستتم

 .الحدر ة التعليم تقنيات من اإلفادة على ورشععدم ونعاحا ، اك ر فاعلية   تعليمية  رق اكتشاف رحث المعلمين على

 لكاوحفظدا،  الدراستتتتية المادة إتقان من بنمو الطالد اك ر ا تماما رظدر الكي الناجح  و األول المعلم :المتكامل بالنمو اال تمام -

 الر يس الددف لتحقيق وتنميتدا؛ قدراته وإ الق للمتعلم، المتكامل النمو ا مية إلى عنارة المعلمين األول بلفت المعلم رقوم رنب ي ان

 باإلضتتتافة المتعلم، لدى والعادات الحستتتنة المرغوبة والمدارات بتربية االتعا ات اال تمام على التربورة، ورحث المعلمين للعملية

 .المعرفي العلمي ونمو  بتحصيله تماماال  إلى

عمله  روتي فحتى ذل ، في لدم قدوة ركون ان ألعمالدم والتخطيل على التنظيم الكي رشتتتع  المعلمين األول التخطيلل على المعلم -

 كما .العمل في والفوضتتى التكرار رتعند حتى الستتنوي بل حتى والفصتتلي، واألستتبوعي اليومي لعمله رصتتمم الخطل ان .مار  عليه

والفصتتتول  المدارس نظام تطورر في لتستتتدم المعاصتترة التربية عن شتتاملة فلستتتفة ضتتود في والبرامج الخطل  ك  وضتتت  عليه ان

 .زرارتدم رعتزم الكرن والمعملين
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 في المختلفة األ راف بين تبادل المعلومات واألفكار  ررقدا عن رتم التي الوستتيلة  ي عملية االتصتتال :االتصتتال مدارات إتقان -

مدارة  إتقان األول يعد على المعلمفنوعانل شتتتتتتفدي ومكتوب   واالتصتتتتتتال للتعليم والنمو، الوستتتتتتيلة اندا كما التعليمية، العملية

 المدرسية، واإلدارة األول بين المعلم العيد واالتصال التعامل  في والمدارة االتصال، بحستن مر ون عمل اي نعاح ألن االتصتال،

 األ داف ورحقق واإلرشتاد، والتوجيه عمليات اإلشتتراف نعاح رعين على مما المختلفة، األ راف بين العالقات وتحستين والمعلمين،

 .مندا المرجوة

 الطيبة التي العالقات وعلى الشتتخصتتية، مقومات وصتتفاته ك يرا  على مدمته في األول المعلم رعتمد نعاح :الشتتخصتتية المو الت -

 الصتتبر الود، المرونة، بالنفس، بدور ل ال قة القيام على األول المعلم تستتاعد التي الصتتفات الشتتخصتتية ومن  ك  بالمعلمين، تربطه

 بدك  رتحلى الكي األول وتنميتدا  والمعلم المعلمين موا د إلبراز والستتتعي العدرة، العدالة، اللباقة، التواضتتت ، الحماستتتة، الم ابرة،

  دفه وصتتتدرق، زميل برنه لشتتتعور م بزراراته، وذل  مرحبين توجيده وإرشتتتاد ،  البين عليه رقبل المعلمون برن حريّ  الصتتتفات

 ( 1022)وزارة التربية والتعليم،  يالتعليم برنامعدم وتحسين ومساعدتدم على حل مشكالتدم، ادا دم، تطورر

 لفي سلطنة عمان مدام ومسووليات المعلم األول

 المدام اآلتية للمعلم األول في سلطنة عمانل( 22  ص، 1022)وزارة التربية والتعليم،  ورد في

 خطة إعداد، للمعلمين والمدارات والخبرات المعرفي النمو لتطورر العيد التخطيل، لعمله الستتتتنورة الخطة إعداد :التخطيل :اوال

 لتقورم خطة إعداد، وللمعلمين تدرربية خطة إعداد، المنا ج تنفيك لمتابعة خطة إعداد، والمعلمين األوا ل للمعلمين الزرارات تبادل

 .األداد ولتحسين والطلبة، المعلمين اداد

 تنفيك متابعة، االختصتتتاص ذات المنا ج وتقورم تحليل في المشتتاركة، النقاش وحلقات المنا ج، ترلي  في المشتتتاركة :المنا ج :.انيا

 لخدمة التعليمية والوستتتتتا ل التعلم مصتتتتتادر ومراكز المختبرات دور تفعيل، المنا ج تدررس في المتبعة الطرا ق تفعيل، المنا ج

 المنا ج  ت ري التي والدوررات الكتد اقتراح، والمنا ج لتطورر خليات اقتراح، المنداج

 المعلمين توجيه، ادا دم وتطورر بالنفس، ال قة الالزمة، وإكستتابدم بالخبرة العدد، وتزورد م المعلمين متابعة :التعليمي الموق  :.ال ا

 توجيه، والل ة الستتليمة استتتخدام ضتترورة م  التعليمي الموق  و بيعة الطالب وقدرات رتالدم بما التدررستتية استتاليبدم تنور  إلى

 الكاتي  التعلم مدارات الطالب إكساب ا مية إلى المعلمين

 األستتتاليد تنور ، المعلمين بعم عند صتتتفية حصتتتص حةتتتور للمعلمين، المتنوعة اإلشتتترافية بالزرارات القيام :المتابعة :رابعا

 والمشتتتترف المدرستتتتة إدارة الى ورفعدا الميدانية، بالمتابعة دوررة تقاررر إعداد، والتعليمي الموق  مقتةتتتتيات وفق اإلشتتتترافية

 .التربوي

 وإدارة المعلمين م  إرعابية عالقات بناد، اليدا رنتمي التي المدرستتتة انشتتتطة في المشتتتاركةل والمعتم  المدرستتتية البيةة :خامستتتا

 على المدرستتة م  التعامل، التربورة األنشتتطة تنفيك في المحلية البيةة إمكانات لتويي  المعلمين توجيه، المحلي والمعتم  المدرستتة

 العملية في كشتتتتركاد األمور اولياد دور تعزرز على العمل، واآلباد معالس في المشتتتتاركة، المعتم  بناد وحدات من وحدة اندا

 التعليمية 
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، المدنية ال قافة نشر، المدنية معارفه تطورر، تخصصه معال في جدرد  و ما كل، العامة .قافته تحدرث متابعة :المدني النمو :ستادستا

 .العلمية خبراته تعزرز، والحدر ة التقانات من االستفادة

 لتحستتين وذل  التربوي، الحقل حاجة حستتد التدرربية البرامج وتنفيك إعداد، للمعلمين التدرربية االحتياجات تحدرد :التدررد :ستتابعا

 مستتتوى على مادته لمعلمي مصتت رة مشتتاغل عقد، التربورة والمشتتارر  المستتتعدات على التدررد في المشتتاركة، مادته معلمي اداد

 الحرص، الميدان في التدررد ا.ر متابعة، الزرارات لتبادل مدارس عدة او الواحدة المدرسة في مادته معلمي بين التنستيق، مدرستته

 التربوي الحقل مشكالت من المنطلقة اإلجرا ية البحوث تنفيكو، الكاتي المدني النمو على المعلمين المستتمر، وتشتعي  التدررد على

 .البحوث إجراد على المعلمين نتا عدا، وتشعي  وتحليل

المعلمين   الع، إللمواصتتتفات مطابقتدا من والتركد التحصتتتيلية، االختبارات بناد في المعلمين مستتتاعدة :واالختبارات التقورم :.امنا

 ووضتت  بمادته، رتعلق فيما االختبارات نتا ج تحليل، التحصتتيلية االختبارات إعداد في المشتتاركة، التربوي التقورم مستتتعدات على

 واإل.را ية العالجية الخطل وضتت  كيفية في المعلمين مشتتاركة، للطالب التحصتتيلية المستتتورات تقورم، بشتترندا الخاصتتة التوصتتيات

 .والمعلمين األوا ل المعلمين اداد تقورم، والكاتي التقورم على التشعي ، مادته في للطالب

 .اعماله كافة عن والندا ي الفصلي التقررر إعداد، وللمعلمين التربورة اللقادات إدارة، المعلمين بيانات قاعدة تحدرث :اإلدارة :تاسعا

 .واألنظمة اللوا ح تنفيك

 الدراسات السابقةل.انيال 

 الرتبا دا بموضوع الدراسة استعان الباحث ببعم الدراسات السابقة م لل

معرفة دور مدرري المدارس الحكومية داخل الخل األخةتتتتتر في تمكين ( والتي  دفت إلى 1022دراستتتتتة ابو  عمة وعاشتتتتتور ) -

تمكين المعلمين جاد بدرجة تقدرر مرتفعة، واوصت الدراسة  المعلمين، وايدرت نتا ج الدراستة ان دور مدرر المدرسة الحكومية في

 ب جراد مزرد من الدراسات حول تمكين المعلمين 

ألول بوصتتتفه مشتتترفا مقيما بمدارس التعليم ما بعد ا( التي  دفت إلى التعرف على فاعلية دور المعلم 1022دراستتتة الحراصتتتي ) -

المعلمين لفاعلية دور المعلم األول بوصتتفه مشتترفا مقيما بمدارس التعليم ما بعد ان تقدرر  نتا عدا وايدرتاألستتاستتي بستتلطنة عمان، 

كما ايدرت النتا ج وجود فروق ذات داللة  ،متوستتتطةجادت  في إحدى فقرات معال البيةة المدرستتتية والمعتم  المحلي األستتتاستتتي

 ة الدراستتتتتية فال توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتا ية لصتتتتتالح اإلناث، اما لمت يرات المنطقة التعليمية والماد النوعإحصتتتتتا ية لمت ير 

واوصتتت الدراستتة بزرادة فاعلية دور المعلم األول كمشتترف مقيم من خالل إقامة المستتابقات للمعلمين األوا ل، وزرادة المخصتتصتتات 

إعطاد مين وترقياتدم، والمالية للمدارس والصرف مندا على انشطة المعلم األول، واألخك براي المعلم األول في ترشيح وتعيين المعل

 المعلم األول صالحيات في المشاركة في تقررر األداد الوييفي للمعلمين 

( بدراستة  دفت إلى الكشت  عن واق  ممارستة المدام اإلشترافية لمعلمي التربية اإلسالمية األوا ل من وجدة 1009قام الداجري ) -

تقدررات معلمي التربية اإلستتتالمية لممارستتتات معلمي التربية اإلستتتالمية  نظر مشتتترفي المادة ومعلميدا، وكان من ابرز نتا عدال ان

ح لصتتتال النوعوجود فروق ذات داللة إحصتتتا ية لمت ير  األوا ل لمدامدم اإلشتتترافية جادت متوستتتطة في جمي  المعاالت اإلشتتترافية،
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التربية اإلستتتالمية األول والصتتتعوبات التي واوصتتتت الدراستتتة ب جراد دراستتتة فعلية للواق  الحقيقي للدور اإلشتتترافي لمعلم  اإلناث،

 رواجددا اعتمادا على مقاريس اك ر دقة كالمالحظة الميدانية والمقابلة الشخصية 

( إلى التعرف على درجة ممارستتتتتة معلمي العلوم األوا ل لمدامه اإلشتتتتترافية من وجدة نظر م 1002و دفت دراستتتتتة القطيطي ) -

ال انية من التعليم األستتتتاستتتتي، ومن ا م نتا عدال كانت درجة ممارستتتتة معلمي العلوم األوا ل ونظر معلمي العلوم في مدارس الحلقة 

لمدامه اإلشترافية كبيرة في بعم المدام، ومتوستتطة في الك ير من المدام اإلشتترافية، وجود درجة صتتعوبة متوستتطة رواجددا معلمو 

 وقد اوصتتتى  النوعت داللة إحصتتتا ية لمت يرات الدرجة الوييفية و، عدم وجود فروق ذاالعلوم األوا ل عند تردرة مدامدم اإلشتتترافية

البتاحث برن رعطى معلمو العلوم األوا ل دورا اكبر في معاالت التدررد والنمو المدني ومنا ج العلوم وتدررستتتتتتدا عند ممارستتتتتتتدم 

 لمدامدم اإلشرافية 

مي االجتماعيات األوا ل للمدام اإلشرافية من وجدة ( دراستة  دفت إلى التعرف على مدى ممارستة معل1002اجرت المحروقية ) -

نظر مشتتتتترفي المادة ومعلميدا بستتتتتلطنة عمان، وايدرت نتا ج الدراستتتتتة وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتا ية بين متوستتتتتل تقدررات 

االت ة لمعلصتتتالح اإلناث، ووجود فروق ذات داللة إحصتتتا ي النوعالمشتتترفين والمعلمين لمعاالت اإلشتتتراف التربوي تعزى لمت ير 

 التخطيل والمنا ج، والنمو المدني، والتقورم واالختبارات، والبيةة المدرسية والمعتم  المحلي تعزى لمت ير الوييفة 

( فقد  دفت إلى البحث في كيفية االستفادة من مدخل اإل.راد الوييفي في تطورر اداد المعلم األول في 1002اما دراستة الراستبي ) -

استتتتتي بستتتتتلطنة عمان، التعرف إلى واق  اداد المعلم األول وفقا ألبعاد اإل.راد الوييفي  ومن ابرز نتا عدال ان مدارس التعليم األستتتتت

تقدررات افراد الفةة األولى من العينة من المعلمين األوا ل على المحاور الخمستتتتة المم لة ألبعاد اإل.راد الوييفي الخمستتتتة توجد في 

لتعليم األستاستي بسلطنة عمان بدرجة تراوحت بين المرتفعة والمتوسطة، وقدمت الدراسة العدرد واق  اداد المعلم األول في مدارس ا

من المقترحات التي تسا م في تطورر اداد المعلم األول وفقا ألبعاد اإل.راد الوييفي الخمسة  كما قدمت الدراسة عددا من اإلجرادات 

معلم األول وفقا لمدخل اإل.راد الوييفي، والعمل على توفير برامج وفرص المقترحة من ا مدال العمل على إعادة تصتتتتتتميم وييفة ال

تتدرربيتة للمعلمين األوا تل ومتدرري المتدارس والمشتتتتتترفين التربورين، للتعرف إلى مدخل اإل.راد الوييفي، والنظر في رؤرة المعلم 

 األول مشرفا مقيما والنتا ج المترتبة عليدا 

دراسة إلى الكش  عن تقدرر مستوى التمكين لدى المعلمين والتعرف على ابرز معوقات تمكين ( و دفت ال1002دراستة المددي ) -

 المعلمين، وصوال إلى  رح بعم اآلليات المقترحة لتفعيل عملية تمكين المعلمين بمدارس التعلم األساسي بمصر  

لمعلمين والعاملين في مدرررات التربية في ( دراسة علمية  دفت إلى الكش  عن درجة تقدرر ا1002اجري عطاري، والشنفري ) -

من افراد عينة مقصتتودة، اما األداة فدي استتتبانة من نوع ليكرت  112ستتلطنة عمان لدرجة تمكندم من الستتلطة، شتتارك في الدراستتة 

ت اال م  تفاوعبارة موزعة على ستتتة ابعاد، ايدرت النتا ج تقدررا معتدال للمشتتاركين لدرجة تمكندم من الستتلطة إجم 10مكونة من 

بين تقدرر م ألبعاد األداة الستتتة  واوصتتتت الدراستتة بوضتتت  استتتراتيعيات لتمكين المعلمين وتدرربدم، والستتتيما المشتتتاركة في اتخاذ 

 القرار، والمشاركة في تحمل المسوولية لدف  المعلمين للمشاركة في اتخاذ القرار  

ى ما رشتتتع  او رحبل المعلمين األوا ل العدد للقيادة ومدى قدرتدم على فقد  دفت إلى التعرف عل Male (2001)اما دراستتتة ميل  -

التعتامتل م  المعلمين، وتوصتتتتتتلتت التدراستتتتتتة إلى ان اك ر ما ستتتتتتاعد المعلمين األوا ل على تردرة مدامدم  و دعم المعلمين األوا ل 

 ا ل لتطورر مدارة صن  القرار السابقين، وا م المشكالت التي تواجددم  ي سد حاجات المعلمين وحاجاتدم كمعلمين او
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إلى التعرف على العالقتة بين المعلمين األوا تل وفررق اإلدارة العليا بالمدارس  Weindling (1990)و تدفتت دراستتتتتتة ونتدلينج  -

لنتا ج ( معلما اول، واستخدم الباحث االستبانة لتحقيق  دف الدراسة، وايدرت ا120ال انورة البررطانية، وترلفت عينة الدراسة من )

وجود مشتتكالت تتعلق بالتواصتتل بين المعلمين األوا ل وإداراتدم المدرستتية وذل  لةتتع  ال قة بين اإلداررين الكرن رخشتتون من ان 

 ررخك المعلمون األوا ل مناصد إداررة 

 التعليق على الدراسات السابقةل

 إعداد، واق  تمكين المعلم األول كمشتتتترف مقيم معرفة في الدراستتتتات  ك  مناستتتتفاد الباحث من خالل تحليل الدراستتتات الستتتابقة 

 األستتاليد معرفة، المعلومات جم  في المستتتخدمة األدوات على اال الع، للدراستتة المناستتد المندج على التعرف، النظري اإل ار

 وفيما رلي تفصيل ذل ل  الدراسة و ك  الدراسات تل  نتا ج بين المقارنات عقد، الدراسة  ك  تفيد ان رمكن والتي اإلحصا ية

تنوع ا داف الدراستتتات، فقد  دفت بعم الدراستتتات إلى التعرف على درجة تمكين المعلمين م لل دراستتتة ابو  عمة وعاشتتتور،  -2

  فيما  دفت بعم الدراسات إلى التعرف على فاعلية دور 1002، ودراستة عطاري والشتنفري، 1002، ودراستة المددي، 1022

(، ودراستتتتة 1009(، ودراستتتتة )الداجري، 1022ارستتتتته لمدامه اإلشتتتترافية م لل دراستتتتة )الحراصتتتتي، المعلم األول ودرجة مم

(  و دفت بعم الدراستتات إلى التعرف على العالقة بين المعلمين األوا ل وبعم 1002(، ودراستتة المحروقية، 1002)القطيطي، 

 دفت بعم الدراستتتتتتات إلى تطورر اداد المعلم األول م ل  (  كما2990المت يرات م ل فررق اإلدارة العليا م ل دراستتتتتتة )وندلينج، 

(  فيما  دفت بعم الدراستتات إلى التعرف على ما رستتاعد المعلمين األوا ل على اداد مدامدم م ل دراستتة 1002دراستتة )الراستتبي، 

و ة به في معال اإلشراف (  وتددف  ك  الدراسة إلى الكش  عن واق  تمكين المعلم األول في مدامه ومسوولياته المن1002)ميل، 

 التربوي 

تنوع معتم  وعينات الدراستتتتتات بين المشتتتتترفين التربورين والمعلمين األوا ل والمعلمين، فقد ركزت دراستتتتتة الحراصتتتتتي على  -1

المعلمين فقل، فيما ركزت دراستتة كل من الداجري والمحروقية على المشتترفين التربورين باإلضتتافة إلى المعلمين، في حين ركزت 

المعلمين  ووندلنج علىاستتتتتة القطيطي على المعلمين باإلضتتتتتافة إلى المعملين األوا ل، وركزت دراستتتتتة كل من الراستتتتتبي وميل در

 تركز  ك  الدراسة على المعلمين األوا ل فقل األوا ل فقل  و

 اما فيما رتعلق برداة الدراسة فقد استخدمت جمي  الدراسات االستبانة كرداة لعم  البيانات  -1

 ناك فقر في الدراسات العربية التي اجررت حول تمكين المعلم األول بوصفه مشرفا مقيما مما رعزز ا مية الدراسة والحاجة  -1

 إليدا 
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 الفصل ال الث

 مندعية الدراسة وإجراداتدا

 لمندج الدراسة

وص  والكي رعتمد على جم  البيانات والمعلومات واستخدم الباحث في دراسته المندج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة،    

الظا رة والتعرف على اسبابدا والعوامل التي تتحكم بدا، حيث قام بوص  واق  تمكين المعلم األول كمشرف مقيم وصفا واقعيا كما 

ممارستدا وتحدرد الصعوبات  و من خالل خراد عينة الدراسة، كما قام الباحث بتحليل  ك  اآلراد للوقوف على  بيعة الظا رة ودرجة 

 التي تواجددا والحلول المناسبة لعالجدا 

 لمعتم  الدراسة

( 200تكون معتم  الدراسة من جمي  المعلمين األوا ل التابعين للمدرررة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية والبالغ عدد م )   

( معلمة، على اختالف 100( معلما، بينما بلغ عدد المعلمات األوليات )100معلم ومعلمة، حيث بلغ عدد المعلمين األوا ل الككور )

 تخصصاتدم وخبراتدم 

 لعينة الدراسة

( معلم ومعلمة حيث 200( من معتم  الدراسة والبالغ عدد م )%20اما عينة الدراسة فقد تم اختيار ا بالطررقة العشوا ية وبنسبة )   

( من معموع افراد %20( نالحأ تساوي نسبة الككور م  نسبة اإلناث التي بل ت )2العدول )( استبانة  وبالنظر إلى 20تم توزر  )

 العينة 

 ( سنوات 20(، )اك ر من 20-2مت ير الخبرة، وله مستورانل )اشتملت الدراسة على مت يررن ا.نين  مال  لمت يرات الدراسة

 ، وله مستورانل ذكر، ان ى النوعمت ير و

 لاداة الدراسة

ورت شاالستبانة التي صممدا حقيق ا داف الدراسة و و الكش  عن واق  تمكين المعلم األول كمشرف مقيم استند الباحث على لت   

قيس تمكين المعلمين م  تطورر بسيل من الباحث، وت( 1002في )المددي،  ةلقياس تمكين المعلمين والمككور (2991)وررندارت 

  فقرة 12حتوي على تعة القرار، النمو المدني، مكانة المعلم، االستقاللية، والتر.ير  ومن خالل ستة ابعاد،  يل التخطيل، صنا

 لصدق األداة
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للتحقق من صدق محتوى االستبانة تم عرضدا على عدد من المحكمين والخبراد من ذوي االختصاص من جامعة نزوى ووزارة 

ناسبتدا للمعال الكي تنتمي إليه، وعلى ضود خراد اولة  الخبراد تم التربية والتعليم، وذل  للحكم على مدى وضوح العبارات ومدى م

 إجراد التعدرالت المطلوبة 

 ل.بات األداة

الكي رساعد على  (Cronbach’s Alpha) الفاتم قياس .بات اداة الدراسة من خالل احتساب معامل االتساق الداخلي كرونبا     

 ( معامالت ال بات لكل محور ولألداة ككل 2البعم، وروضح العدول )معرفة اتساق إجابات افراد العينة م  بعةدا 

 

 (ل معامل ال بات لمحاور االستبانة2جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور م

 0722 1 التخطيل 2

 0781 1 صناعة القرار 1

 0791 1 النمو المدني 1

 0782 2 مكانة المعلم 1

 0782 2 االستقاللية 2

 0722 1 التر.ير 2

 0792 12 الكلي  2

( في حين بلغ معامل ال بات 0791( واعلى قيمة )0722ان قيم معامل ال بات للمحاور تراوحت بين اقل قيمة )( 2ورتةح من العدول )

 ( و و معامل مرتف  وردل على تمت  األداة بدرجة .بات عالية، واندا صالحة للدراسة 0792(الكلي لألداة 

 لاإلحصا يةالمعالعة 

 من جزارن ر طيان معموعة من األسةلة والموشرات التي تقيس مت يرات الدراسة مرتبة كاآلتيل تكونت االستبانة

 ، والخبرة النوعالعزد األولل المعلومات العامة وتتم ل في المت يرات المستقلةل المو ل، 

 مقيم بمدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان العزد ال انيل الفقرات المرتبطة بدرجة تمكين المعلم األول كمشترف

 2)مكانة المعلم (، فقرات 1) يالنمو المدن(، فقرات 1)صتتتتتتناعه القرار (، فقرات 1)التخطيل وتم تقستتتتتتيمدا لستتتتتتتة محاور  يل 

  (فقرات 1).ير رالت(، فقرات 2) ةاالستقاللي(، فقرات

لقياس استعابات افراد الدراسة لعبارات االستبانة كما  و موضـــــــــــــح في  Likertالخماسي  وتم االعتماد على مقياس  ليكرت 

 ( 1العدول )

 (ل تصني  درجات مقياس ليكرت الخماسي 1جدول )

 درجة الموافقة مقياس ليكرت المعيار م

 جد ا كبيرة 2 - 1710 موافق بشدة 2

 كبيرة 1729 - 1710 موافق 1
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 متوسطة 1719 - 1720 محارد 1

 ضعيفة 1729 - 2780 غير موافق  4

 جد ا ضعيفة 2729 – 2 غير موافق بشدة  2

 

( في حزمة ماركروستتتوفت اوفيس، ولإلجابة عن استتتةلة Excelبعد جم  االستتتتبانات وتنقيحدا تم تفرر دا بواستتتطة برنامج اإلكستتتل )

 Package for Social( SPSSالحزمة اإلحصتتتتتا ية للعلوم االجتماعية )الدراستتتتتة وتحليل البيانات الكمية اعتمد الباحث برنامج 

Science Statistical   وتم استتتخدام األستتاليد اإلحصتتا ية في إجراد بعم العمليات اإلحصتتا ية بما رتناستتد م  بيانات الدراستتة

 اآلتيةل

وذل  لحساب التكرارات، والنسد المةورة والرسوم البيانية؛ لبيان خصا ص عينة  (لDescriptive Analysis)التحليل الوصتفي  -

 الدراسة وفقا  للمت يرات المستقلة و يل النوع، والمو ل العلمي، وسنوات الخبرة  

 وذل  لحساب العالقات بين المت يرات ومتوسطاتدا الحسابية  :(Inferential Analysis) التحليل االستداللي -

 الراب الفصل 

 الدراسةنتا ج عرض 

 

ا لنتا ج التحليل اإلحصا ي التي توصلت إليدا الدراسة   رتةمن  كا الفصل عرض 

  (Descriptive Statistical Analysisالوصفي )التحليل باعتماد اإلحصاد اوالل 

 النتا ج المتعلقة بالبيانات العامةل

 والمؤهل الدراسي والخبرة( توزيع المبحوثين وفقا لمتغيرات النوع 3جدول )

 النوع 
 المجموع

 المؤهل الدراسي
 المجموع

 الخبرة
-1 دكتوراه ماجستير بكالوريوس أنثى ذكر  المجموع

11 
أكثر من 

11 

 21 85 4 21 1 5 84 21 52 52 العدد

 111 48 19 111 1 8 69 111 21 21 النسبة%

 

 اوال ل توزر  المبحو.ين وفق ا للنوعل

اجابوا عن اسةلة االستبانة حسد النوع، وقد بلغ عدد م  الداخلية والكرنمدارس محافظه المعلمين األوا ل ب( عدد 1) روضح العدول

 ( % 12) (، ونسبة اإلناث%12)رتساوران، إذ كانت نسبة الككور  وعدد اإلناث  ورتةح برن عدد الككور معلما ومعلمة (20)

 

 العلميل.اني ال توزر  المبحو.ين وفق ا للمو ل 
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اما  (،% 1)بنسبة  ، رليه حملة شدادة الماجستير( من افراد عينة الدراسة من حملة شدادة البكالورروس96%( ان )1رشتير العدول )

 ( % 0)وقدر ا  حملة شدادة الدكتورا  فقد حصلوا على اقل نسبة

 

 .ال  ال توزر  المبحو.ين وفق ا لسنوات الخبرةل

  84%))بنسبة  (11)سنوات وبلغ عدد م  20( ان ال البية العظمى من افراد العينة رمتلكون خبرة تزرد عن 1) رظدر من العدول

  (16%)بنسبة  (8)( سنوات، إذ بلغ عدد م 20-2وجاد في المرتبة ال انية اصحاب الخبرة من )

 

 النتا ج المتعلقة بفقرات ومحاور االستبانةل

 لواالنحرافات المعياررة لمحاور االستبانةاوال ل المتوسطات الحسابية 

تمكين المعلم األول كمشتترف مقيم بمدارس التعليم األستتاستتي كمحاور  حولدراستتة ال( ان تقدررات افراد عينة 1رتةتتح من العدول )

  اما (1712-1710في التدراستتتتتتة كتانتت مرتفعتة جتدا للمحتاور التتاليتةل التخطيل، النمو المدني، ومكانة المعلم  إذ تراوحت ما بين )

 – 1782بالنستتتتتبة للمحاور التالية فقد حازت على تقدرر مرتف  و يل صتتتتتناعة القرار، االستتتتتتقاللية، والتر.ير، إذ تراوحت ما بين )

1799 ) 

 

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياررة لمحاور االستبانة(ل 1جدول )

 الموافقةدرجه  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور م

 مرتف  جدا 47. 4.47 التخطيل 2

 مرتف  76. 3.87 صناعة القرار 1

 مرتف  جدا 81. 4.30 النمو المدني 1

 مرتف  جدا 59. 4.44 مكانة المعلم 1

 مرتف  72. 3.99 االستقاللية 2

 مرتف  66. 4.12 التر.ير 2

 مرتف  جدا 58. 4.20 الكلي  

 

 لاوالل التخطيل

 ( 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياررة لكل فقرة من فقرات  كا المحور كما ربيندا العدول )تم استخراج 
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 (ل تحليل فقرات محور التخطيل2جدول )

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة م

 عالية جدا 470. 4.66 للمعلمين المدني النمو لتطورر العيد التخطيل 2

 عالية جدا 570. 4.54  للمعلمين الزرارات تبادل خطة إعداد 1

 عالية جدا 790. 4.32 للمعلمين تدرربية خطة إعداد 1

 عالية جدا 630. 4.38 المعلمين اداد لتقورم خطة إعداد 1

 عالية جدا 470. 4.47 المتوسل العام للمحور األول  

 

عالي جدا حستتتتتد ( 1712 – 4.32بين )( إلى ان المتوستتتتتطات الحستتتتتابية لمحور التخطيل تراوحت ما 2عدول )التشتتتتتير نتا ج    

للمعلمين على اعلى المتوستتتتطات  المدني النمو لتطورر العيد الخاصتتتتة بالتخطيل (2تقدررات افراد العينة، وحصتتتتلت الفقرة رقم )

 ( المتعلقة1، والفقرة رقم )للمعلمين تدرربية خطة  عداد( الخاصتتتتة ب1بينما حصتتتتلت كل من الفقرة رقم ) ،(1722الحستتتتابية و ي )

 ( على التوالي 1718،  1711على ادنى المتوسطات الحسابية و ي )المعلمين  اداد لتقورم خطة ب عداد

 

 

 

 

 

 صناعة القرارل.انيال 

 (ل تحليل فقرات محور صناعة القرار2جدول )

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة م

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 عالية 800. 4.18 المدرسية القرارات صن  في بالمشاركة لي رسمح 2

 عالية جدا 810. 4.22  المدرسية المشكالت حل في اسا م 2

 متوسطة 1.00 2.88 الميزانية بنود تحدرد في اشارك 2

 عالية جدا 1.04 4.20 المدرسة رخص فيما آلرا ي مدرري رستم  8

حور ال اني   عالية 760. 3.87 المتوسل العام للمن

 

(، حيث رالحأ من 2لمعرفة درجة الموافقة استتخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياررة كما  و موضح في العدول )   

الدراسة ما بين متوسطة إلى عالية جدا لفقرات محور صناعة القرار، إذ حيث كانت  الحستابية،العدول وجود تبارن بين المتوستطات 
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 فيما آلراد المعلم األول المدرر باستتتتتماع( الخاصتتتتة 8وجادت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) (،1711 – 1788)تراوحت ما بين 

 وبدرجة موافقة عالية جدا   (1710)بمتوسل حسابي بلغ  المدرسة رخص

 لالمدنيالنمو .ال ال 

 (ل2تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياررة لكل فقرة من فقرات  كا المحور كما ربيندا العدول )

 

 (ل تحليل فقرات محور النمو المدني2جدول )

المتوسط  الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 جدا عالية 990. 4.28 مناسبة مدرسية بيةة في اعمل 9

 عالية جدا 760. 4.32 العدردة افكاري بتطبيق مدرري لي رسمح 20

 عالية جدا 940. 4.26 العطاد من المزرد إلى بي مدرري ا تمام ردفعني 22

 عالية جدا 870. 4.36 التربورة األ داف تنفيك على بمقدرتي مدرري ر ق 21

 عالية جدا 810. 4.30 المتوسل العام للمحور ال الث 

 

 التربورة األ داف تنفيك علىاألول بمقدرة المعلم  ةمدرر المدرستت بو.وق( المرتبطة 21حصتتول الفقرة رقم ) (2) رتبين من العدول   

في حين تراوحت المتوسطات الحسابية لبقية الفقرات ما  جدا،وبدرجة موافقة عالية  (1712)على اعلى المتوستطات الحسابية إذ بلغ 

  جدا وبدرجة موافقة عالية  (1712 – 1712)بين 

 رابعال مكانة المعلمل

 

 

 

 

 (ل تحليل فقرات محور مكانه المعلم8جدول )

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة م

 عالية جدا 860. 4.48 ورقدرني مدرري رحترمني 21

 عالية جدا 780. 4.40 العمل في بفاعليتي اشعر 21

 عالية جدا 470. 4.66 زمال ي احترام على احوز 22

 عالية جدا 670. 4.46 المسوولية تحمل على مدرري رشععني 22

 عالية جدا 830. 4.20 باالستقرار المدرسي رشعرني النظام 22

 عالية جدا 590. 4.44 المتوسل العام للمحور الراب  
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تظدر نتا ج  (،8واالنحرافات المعياررة كما  و موضتتتتتح في العدول )لمعرفة درجة الموافقة استتتتتتخرجت المتوستتتتتطات الحستتتتتابية 

 حيث كانت الحستتتتتتابية،ان تقدررات افراد عينة الدراستتتتتتة لفقرات محور مكانة المعلم كانت متقاربة بين المتوستتتتتتطات ) 8العدول )

زمالد  باحترام ( المتعلقة11وتصدرت الفقرة رقم ) (،1722 – 1710)الدراسة عالية جدا  لعمي  فقرات المحور، إذ تراوحت ما بين 

  (1722)على اعلى المتوسطات الحسابية بقيمه بل ت  العمل للمعلم األول بالمدرسة

 االستقالليةلخامسال 

دول ورشتتير الع (،9تم استتتخراج المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعياررة لكل فقرة من فقرات  كا المحور كما ربيندا العدول )

بتقدرر متوستل إلى عالي جدا   إذ حصلت  (1711 - 1711)تراوحت ما بين  االستتقالليةإلى ان المتوستطات الحستابية لفقرات محور 

( على ادنى المتوستتتتطات 12  بينما حصتتتتلت الفقرة رقم )(1711)( على اعلى درجة موافقة بمتوستتتتل حستتتتابي بلغ 29الفقرة رقم )

  (1711)الحسابية بمعدّل 

 االستقاللية(ل تحليل فقرات محور 9جدول )

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة م

 عالية جدا 77. 4.26  واالقتراحات األفكار إلعطاد الحررة انمنح 28

 عالية جدا 89. 4.32  عملي تردرة عند نفسي على اعتمد 29

 عالية  90. 4.10 قراراتال اتخاذ في الحررة مدرري رمنحني 10

 متوسطة 1.25 3.24 المدرسي العدول وض  في اشارك 12

 عالية جدا 86. 4.06 مدامي ادا ي ا.ناد كافية بمرونة اشعر 11

 عالية جدا 72. 3.99 المتوسل العام للمحور الخامس 

 

 التر.يرلسادسال 

ورشتتتتير  (،20فقرات  كا المحور كما ربيندا العدول )تم استتتتتخراج المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافات المعياررة لكل فقرة من    

بتقدرر تراوح بين درجة موافقة عالية  (1711 - 1702)ما بين  تالعدول إلى ان المتوستتطات الحستتابية لفقرات محور التر.ير تراوح

 (،11لت الفقرة رقم )  بينما حصتت(1711)( على اعلى درجة موافقة بمتوستتل حستتابي بلغ 11إلى عالية جدا  إذ حصتتلت الفقرة رقم )

 على التوالي  (1702،  1708)( على ادنى المتوسطات الحسابية بمعدّل 12والفقرة رقم )

 التر.ير(ل تحليل فقرات محور 20جدول )

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة م

 عالية 94. 4.08 المدرسة تطورر فررق في اشارك 11

 عالية جدا 62. 4.24 اآلخررن في التر.ير على المقدرة امتل  برني ادرك 11

 عالية 89. 4.06 إليّ  الموكلة المدام إلنعاز الكافية الصالحيات امتل  12
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 عالية جدا 66. 4.12 المتوسل العام للمحور السادس 

 

  Inferential Statistical Analysisالتحليل باعتماد اإلحصاد االستداللي .انيال 

  النتا ج المتعلقة بالسوال االولل

 ما واق  تمكين المعلم األول كمشرف مقيم في مدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان؟

 باستخدام االختبار )ِت األحادي( الباحث ماالمعلم األول في مدارس الداخلية، قدرجة تمكين لمعرفة 

One sample T-Test اآلتي روضح ذل ل  لعينة مستقلة والعدول 

 

 (ل مدى تمكين المعلم األول في مدارس الداخلية 22جدول )

المتوسط  المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة

تمكين المعلم األول كمشرف مقيم في مدارس التعليم األساسي 

 بمحافظة الداخلية

4.20 .58 14.68 0700 

 

ورعتبر  (1710)( ان واق  تمكين المعلم األول في مدارس الداخلية عالي جدا حيث بلغ المتوستتتل الحستتتابي 22رتةتتتح من العدول )

 األول موشر ارعابي جيد لكونه حلقة وصل بين المدرر والديةة التدررسية  المعلم

 

  النتا ج المتعلقة بالسوال ال انيل

تمكين المعلم األول كمشتتتترف مقيم في مدارس التعليم ( لواق  a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصتتتا ية عند مستتتتوى الداللة ) ل 

 والخبرة؟ النوعل يمت يرل تعزىاألساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان 

 لالنوعمعرفة داللة الفروق تبعا  لمت ير 

 ،النوعلواق  تمكين المعلم األول في جمي  معاالت الدراستتتتتتة وفقا لمت ير  العينتة افراد تقديرات متوس ات بين الفروق بحسا تم

 روضح ذل ل  ( اآلتي21والعدول )

  النوعلواق  تمكين المعلم األول وفقا لمت ير  العينة افراد تقديرات متوس ات(ل 21جدول )

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد النوع المحور

 

 التخطيل
 12. 3.89 48. 4.37 25 ذكر

 46. 4.58 25 ان ى
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 صناعة القرار
 0     2.81 87. 3.51 25 ذكر

 40. 4.23 25 ان ى

 النمو المدني
     3.72 94. 3.94 25 ذكر

 

0 

 44. 4.67 25 ان ى

 

 مكانة المعلم 
    3.37 66. 4.18 25 ذكر

 

0 

 36. 4.69 25 ان ى

 

  االستقاللية
 3.49 82. 3.65 25 ذكر

 

0 

 39. 4.33 25 ان ى

 3.74 71. 3.88 25 ذكر التر.ير

 

0 

 50. 4.37 25 ان ى

 1.57 64. 3.92 25 ذكر الكلي

 

0 

 33. 4.48 25 ان ى

 

 في محورالنوع متوستتتتطات تقدررات افراد العينة تبعا لمت ير عدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتا ية في ( 21)رتةتتتتح من العدول 

جود فروق النتا ج تشتتير إلى و ف ن والتر.ير(القرار، النمو المدني، مكانة المعلم، االستتتقاللية  صتتناعة)المتبقية   اما المحاور التخطيل

 ي نوع تم استخدام المتوسل الحسابي األعلىلصالح ا والكتشاف الفروق ذات داللة إحصتا ية في متوستطات استتعابات افراد العينة،

 التوالي ( على 1712و  1711، 1729، 1722، 1711)لصالح اإلناث بواق   والتي ذ بت

 

 معرفة داللة الفروق تبعا  لمت ير الخبرةل

( 21مستقلتين والعدول )لعينتين  T-Testتم استخدام االختبار ال نا ي  االول،الخبرة في تمكين المعلم  تر.يرلمعرفة الفروق في مدى 

   روضح ذل  اآلتي

 

 

     الخبرةتمكين المعلم األول كمشرف مقيم في مدارس التعليم األساسي والتي تعزى لمت ير  درجة(ل الفروق في 21جدول )
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 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة المحور

 82. 22.- 51. 4.43 8 سنوات 10 الى 1 التخطيل

 47. 4.48 42 واك ر سنوات 10

 79. 26. 78. 3.93 8 سنوات 10 الى 1 صناعة القرار

 76. 3.85 42 واك ر سنوات 10

 50. 68.- 97. 4.09 8 سنوات 10 الى 1 النمو المدني

 79. 4.34 42 واك ر سنوات 10

 85. 19.- 65. 4.40 8 سنوات 10 الى 1 مكانة المعلم 

 58. 4.44 42 واك ر سنوات 10

 93. 09. 1.04 4.02 8 سنوات 10 الى 1  االستقاللية

 66. 3.99 42 واك ر سنوات 10

 التر.ير
 01. 2.45- 1.01 3.62 8 سنوات 10 الى 1

 53. 4.22 42 واك ر سنوات 10

 الكلي
 70. 39.- 74. 4.11 8 سنوات 10 الى 1

 55. 4.22 42 واك ر سنوات 10

 

في متوستتطات استتتعابات افراد العينة لواق  تمكين المعلم األول تبعا عدم وجود فروق ذات داللة إحصتتا ية  (21) رتةتتح من العدول

لمتبقي ا  اما المحور األخير واالستتتتتقاللية(القرار، النمو المدني، مكانة المعلم  التخطيل، صتتتتناعةالخبرة في المحاور التالية )لمت ير 

 لتي ذ بتوالصتتالح اي خبرة ف نه تم استتتخدام المتوستتل الحستتابي األعلى  والكتشتتاف الفروقف ن قيمة )ت( دالة احصتتا يا  تر.ير(ال)

 ( 1711) سنوات بواق  20الخبر األك ر من  يلصالح المعلمين ذو

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتا ج والتوصيات

 

 مناقشة نتا ج الدراسةل

نتا ج الدراسة في الفصل الراب  ف نه البد من مناقشة تل  النتا ج ومقارنتدا بما توصلت إليه الدراسات في ضود ما تم تحليله من 

 السابقة 
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ما واقع تمكين المعلم األول كمشرف مقيم في مدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة مناقشة نتا ج السوال األولل 

 ؟عمان

واقع تمكين المعلم األول كمشرف مقيم في مدارس التعليم األساسي بمحافظة ( ان 22)في العدول ايدرت النتا ج التي تم عرضدا    

(  وقد رعزى ذل  إلى الوعي الكبير الكي 1210، حيث بلغ المتوسل الحسابي العام )جدا   جاد بدرجة كبيرة الداخلية بسلطنة عمان

، وال قة الكبيرة التي توليدم إرا ا من ذوي الخبرات الطورلة دممعظم كونالمعلمون األوا ل نحو واجباتدم ومسوولياتدم رتمت  به 

  اإلدارة العليا

وال ( التي ايدرت ممارسة المعلم األول لمدامه اإلشرافية بدرجة عالية  1022وتتفق  ك  النتيعة م  نتيعة دراسة الحراصي )   

وكان من ابرز نتا عدال ان تقدررات معلمي التربية اإلسالمية ( 1009)الداجري تتفق  ك  النتيعة م  النتيعة التي توصلت إليدا دراسة 

، ودراسة القطيطي لممارسات معلمي التربية اإلسالمية األوا ل لمدامدم اإلشرافية جادت متوسطة في جمي  المعاالت اإلشرافية

   متوسطة في الك ير من المدام اإلشرافية ومن ا م نتا عدال كانت درجة ممارسة معلمي العلوم األوا ل لمدامه اإلشرافية( 1002)

 و اك ر  التخطيل، وان محور كبيرة وكبيرة جدا   في جمي  المحاور كانت بدرجة تمكين المعلم األول( ان 1كما كش  العدول )    

ين المعلم تمكورمكن تفسير سبد ارتفاع   تمكينا   و اقل المحاور  صناعة القراربينما محور  رمكن فيه المعلم األول،المحاور التي 

، وكون التخطيل اول تربويال المعلم األول بر مية التخطيل في العملاك ر من المحاور األخرى وعي  التخطيلمحور في  األول

  العمليات اإلداررة

تمكين المعلم األول واق  ( لa ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة )مناقشة نتا ج السوال ال انيل  ل 

 والخبرة؟ النوعكمشرف مقيم في مدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان باختالف مت يراتل 

في واق  تمكين المعلم داللة إحصا ية فروق ذات ( وجود 21اوضحت النتا ج التي تم إدراجدا في العدول ) لالنوعفيما رتعلق بمت ير 

لصالح اإلناث  وقد رعزى ذل  إلى ان اإلناث اك ر امت اال و النوععليم األساسي بمحافظة الداخلية تعزى لمت ير األول بمدارس الت

(، 1002(، والمحروقية )1009وتتفق  ك  النتيعة م  نتيعة دراسة كل من الداجري )  للقيام بمتطلبات العمل من نظرا دن الككور

( التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية تعزى لمت ير 1002القطيطي ) (، بينما اختلفت م  دراسة1022والحراصي )

   النوع

في واق  تمكين داللة إحصا ية  فروق ذات( عدم وجود 21) فقد اوضحت النتا ج التي لخصدا العدول اما فيما رتعلق بمت ير الخبرةل

وتختل   ك  الدراسة عن الدراسات السابقة حيث ان   تعزى لمت ير الخبرة المعلم األول بمدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخلية

 الدراسات السابقة لم تعتمد مت ير الخبرة 

 ملخص النتا جل

الدراسة  ، خرجتواق  تمكين المعلم األول بمدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخليةفي ضود ا داف الدراسة الحالية التي تناولت 

  ج، تم عرضدا في الفصل الراب ، وتم مناقشتدا في  كا الفصل، ورلخصدا الباحث فيما ررتيلبمعموعة من النتا

  دا  ج بشكل عام جاد بدرجة كبيرة واق  تمكين المعلم األول بمدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخليةكشفت الدراسة ان  -2
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 و اقل صناعة القرار ، بينما محور نا  لدى المعلم األولتمكي و اك ر المحاور  التخطيلايدرت نتا ج الدراسة ان محور  -1

  تمكينا  المحاور 

ا ية رتر.ر بطررقة ذات داللة إحص واق  تمكين المعلم األول بمدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخليةبينت نتا ج الدراسة ان  -1

 الخبرة  بينما ال رتر.ر بمت ير  ،النوع بمت ير

 التوصيات والمقترحاتل

 لاآلتيةبناد على نتا ج الدراسة رتقدم الباحث بالتوصيات 

 إتاحة الفرصة بشكل اكبر للمعلمين األوا ل للمشاركة في صناعة القرار المدرسي  -2

  ضرورة إشراك المعلمين األوا ل في تحدرد بنود الميزانية العامة للمدرسة -1

 األخك بآراد المعلمين األوا ل عند تصميم العدول المدرسي  -1

 المعلمين األوا ل الحررة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بصورة اكبر منح  -1

 زرادة الصالحيات الممنوحة للمعملين األوا ل إلنعاز المدام الموكلة إليدم  -2

 

 الدراسات المقترحةل

 رقترح الباحث إجراد مزرد من الدراسات م لل

 ت السلطنة إجراد دراسة حول تمكين المعلم األول كمشرف مقيم في جمي  محافظا -2

 إجراد دراسة مما.لة للدراسة الحالية باستخدام ادوات بح ية اخرى م لل المقابلة، المالحظة، وتحليل الو.ا ق  -1

إجراد دراسة حول مدى التعاون والتنسيق بين المعلم األول والمشرف التربوي ومدرر المدرسة في معال اإلشراف  -1

 التربوي 

 

 

 المراج 

 

(  دور مدرري المدارس الحكومية داخل الخل األخةتتتتتتر في تمكين المعلمين وعالقته 1022ابو  عمة، نادرا وعاشتتتتتتور، محمد ) -

 ، عّمان المعلة األردنية في العلوم التربورةببعم المت يرات الدرم رافية من وجدة نظر المعلمين، بحث منشور، 
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دار الندةتتة العربية للطباعة بيروتل  ،ل البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصتتراإلدارة المدرستتية(  1000األغبري، عبدالصتتمد ) -

 والنشر 

التمكين اإلداري وعالقتته بتاألداد الوييفي لتدى معلمي المدارس الحكومية في محافظة الوجه (  1008)البلوي، محمتد ستتتتتتليمتان  -

 ، عّمان ، رسالة ماجستير، جامعة موتةالمملكة العربية السعودرة من وجدة نظر م

 ، الرراضل العامعة اإلسالمية دليل إعداد الرسا ل العلمية والمشروعات البح ية(  1021العامعة اإلسالمية ) -

فاعلية دور المعلم األول بوصتتفه مشتترفا مقيما في مدارس التعليم ما بعد األستتاستتي بستتلطنة (  1022الحراصتتي، راشتتد بن علي ) -

 مسقل ، رسالة ماجستير، جامعة نزوى، عمان

  دار الكتد الو نيةابو يبيل  ،دراسة بالغية تطبيقيةل التمكين اسسه واساليبه(  1009الخطيد، حكرفة تقي الدرن ) -

  جامعة الزقازرقالقا رةل  ،اإلشراف التربوي المعاصر ( 1021)خليل، عماد محمد إبرا يم  -

في ضود مدخل اإل.راد  مدارس التعليم األستاسي بسلطنة عمان تطورر اداد المعلم األول في(  1002الراستبي، ستعيدة بنت علي ) -

 ، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسقل الوييفي

، جامعة ام التطورر واستتاليد المشتتكالتسل األستتا تعليم بمرحلة التربوي اإلشتتراف واق (  1009الصتتدرق، مبارك النور البشتتير ) -

 درمان اإلسالمية، الخر وم 

تر.ير دور مشرف المعال االول )العلوم اإلنسانية( في التنمية المدنية للمعلمات بالحلقة األولى (  1008)العامري، ناصر بن احمد  -

 ة، القا رة جامعة الدول العربي، رسالة ماجستير، نمن التعليم االساسي بسلطنة عما

اإلشتتتتتتراف التربوي اتعا اته النظررة   (1002) جمعةعطاري، عارف توفيق، وعيستتتتتتان، صتتتتتتالحة عبدر ومحمود، ناررمان  -

 ، الكورتل مكتبة الفالح للنشر والتوزر  وتطبيقاته العملية

تقدرر المعلمين والعاملين في مدرررات التربية في ستتتلطنة عمان لدرجة تمكندم من  ( 1002عطاري، عارف والشتتتنفري، عبدر ) -

 جامعة السلطان قابوس، مسقل  ،والنفسيةمعلة العلوم التربورة بحث منشور،  ،السلطة

 ، القا رةل عالم الكتد مععم الل ة العربية المعاصرة(  1008عمر، احمد مختار ) -

، مدى ممارسة معلمي العلوم األوا ل لمدامدم اإلشرافية من وجدة نظر م ونظر معلمي العلوم(  1002القطيطي، محمد بن علي ) -

 قابوس، مسقل رسالة ماجستير، جامعة السلطان 

درجة فاعلية عملية اإلشتتراف التربوي في المدارس ال انورة (  1008لدلوب، ناررمان رونس رحيى والشتتررفي، عباس عبد مددي ) -

 ، رسالة دكتورا ، جامعة عمان العربية، عمان العامة في األردن
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 ،ة التي تواعه معلم العلوم في المرحلة االبتداةيةفي حل المشكالت التعليمي بويالترالمشرف دور   (1001) عبد الرحمن، المبارك -

  الرياض، عامعة الملك سعود، رسالة ماعستير

  المنظمة العربية للتنمية اإلداررةالقا رةل ، التمكين مفدوم إداري معاصر(  1002)ملحم، رحيى سليم  -

ة معلسي في مصرل دراسة ميدانية، بحث منشور، (  تمكين المعلمين بمدارس التعليم األستا1002المددي، راستر فتحي الدنداوي ) -

 ، جامعة عين شمس، مصر كلية التربية

لمدامدم اإلشتتترافية من وجدة نظر معلمي  واق  ممارستتتة معلمي التربية اإلستتتالمية األوا ل(  1009الداجري، ناصتتتر بن بخيت ) -

 عمان  رسالة ماجستير، جامعة موتة، ،التربية اإلسالمية ومشرفيدا في سلطنة عمان

  ، ورقة عمل، المدرررة العامة لتنمية الموارد البشررة، مسقلمدام وادوار المعلم األول(  1022وزارة التربية والتعليم ) -

- Male, T (2001). The Professional Induction of Headteachers in England: Findings from the IBPS 

Project. Paper presented to Division I at the annual meeting of American Education Research 

Association (AERA), Seattle.  

- Weindling, D (1990). The secondary school headteacher: New principals in the United Kingdom. 

NASSP Bulletin, 74 (526), 40-45. 
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 إقرار

 

تمكين المعلم األول كمشرف مقيم أقر أنا الموقع أدناه أن البحث الموسوم ب: 

هو عمل أصيل من بمدارس التعليم األساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان 

إعدادي وأنني لم أنشره سابقاً ولم أقدمه للنشر ألي جهة من الجهات ذات العالقة، 

 مني بذلك. إقراروهذا 

 

 سلطان بن محمد التوبي

 سلطنة عمان

 م6/5/5155التاريخ: 

 


