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 الملخص
 ل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوبهدفت هذه الدراسة للتعرف إلى درجة ممارسة المشرفين التربويين األوائ

ما واقع ممارسة المشرفين التربويين  ة األتية:اسة اإلجابة على األسئلالشرقية في سلطنة عمان، وقد حاولت الدر

هل توجد فروق ذات داللة  ،أدوارهم الوظيفية من وجهة نظر عينة الدراسة ؟ األوائل بمحافظة جنوب الشرقية

لتقديرات أفراد العينة لواقع ممارسة المشرفين التربويين األوائل تعزى (  (α = 0.05إحصائية عند مستوى الداللة 

ما معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفية ، لدراسة؟لمتغيرات ا

( لتقديرات α  =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )، ومن وجهة نظر عينة الدراسة؟

حافظة جنوب الشرقية ألدوارهم الوظيفية أفراد العينة للمعوقات التي تعيق ممارسة المشرفين التربويين األوائل بم

 جنوب ( مشرفة تربوية من محافظة27( مشرفا  تربويا)44وتكونت عينة الدراسة من ). تعزى لمتغيرات الدراسة؟

( فقرة  موزعة على المحاور التي 31ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة تكونت من )، الشرقية

ين التربويين األوائل، وكذلك المحور الذي يمثل معوقات أدوار المشرفين التربويين األوائل, تمثل أدوار المشرف

( الستخراج المتوسطات الحسابية SPSSوقد وظف الباحث المنهج )الوصفي( في دراسته، وتم استخدام برنامج )

درجة ممارسة ية: لى النتائج األتواالنحرافات المعيارية، واألهمية النسبية لجميع العبارات وقد توصلت الدراسة إ

المشرفين التربويين األوائل أدوارهم  الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان كانت )عالية(، وجاءت 

كأعلى  المتعلقة بالجوانب اإلدارية محاور الدراسة  لممارسة المشرفين التربويين األوائل مرتبة تنازليا كما يأتي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية . تليها الجوانب المتعلقة  بالمادة ،نب المتعلقة بالمشرف التربويالجوامتوسط، تليها 

في متوسطات األداء وفقا لمتغير سنوات الخبرة على محوري الجوانب اإلدارية والعالقة ( α  =0.05عند مستوى )

جاء محور الدراسة  . رهم الوظيفيةمع المشرف التربوي المتعلقة بممارسة المشرفين التربويين األوائل أدوا

لمعوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفية من وجهة نظر عينة 

( لجميع متغيرات الدراسة α  =0.05الدراسة بدرجة )متوسطة(. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث . ممارسة المشرفين التربويين األوائل األربعة المتعلقة بمحور معوقات

 مجموعة من المقترحات لتحسين أدوار المشرفين التربويين األوائل للقيام بأدوارهم الوظيفية بالصورة المطلوبة.

 

 األدوار الوظيفية، سلطنة عمان بويين، رين التالمشرف  الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Senior Educational Supervisors' Practice of Their 

Functional Roles in Sharqiyah South Governorate in The Sultanate of 

Oman 

 

Abstract  

 This study aimed at finding out the degree of Senior Educational Supervisors' practice 

of their functional roles in Sharqiyah South Governorate in the Sultanate of Oman. The study 

tried to answer the following questions: What's the reality of Senior Educational Supervisors' 

practice of their functional roles in Sharqiyah South Governorate according to the sample's 

point of view? What are the obstacles of Senior Educational Supervisors' practice of their 

functional roles in Sharqiyah South Governorate according to the sample's point of view? 

Does the reality of Senior Educational Supervisors' practice of their functional roles in 

Sharqiyah South Governorate differ according to the variables of the study? Do the obstacles 

of Senior Educational Supervisors' practice of their functional roles in Sharqiyah South 

Governorate differ according to the variables of the study? The sample of the study consisted 

of 44 male educational supervisors and 27 female educational supervisors from Sharqiyah 

South Governorate. The researcher designed a questionnaire which consisted of 31 items 

distributed among categories that represent the roles of the senior supervisors in addition to a 

category about the obstacles of the senior supervisors' roles. The researcher used the 

descriptive approach in his study, and he used the SPSS program me to find out the means, 

standard deviations and relative importance of all the items of the questionnaire. The study 

revealed the following results: The degree of Senior Educational Supervisors' practice of their 

functional roles in Sharqiyah South Governorate was (high). The study categories of the 

senior supervisors' practice came according to the following descending order: those related 

to the administrative affairs (highest mean), those related to the educational supervisor, then 

those related to the subject,  there are statistically significant differences at (α = 0.05) level 

for all the performance means according to the years of experience variable on the categories 

of the administrative affairs and the relationship with the educational supervisor that are 

related to the Senior Educational Supervisors' practice of their functional roles, the degree of 

the category of the obstacles of Senior Educational Supervisors' practice of their functional 

roles in Sharqiyah South Governorate was (average), and there are no statistically significant 

differences at (α = 0.05) level for all the four variables of the study at the category of the 

obstacles of Senior Educational Supervisors' practice. Based on the results of the study, the 

researcher introduced a group of suggestions to improve the roles of the senior educational 

supervisors to perform their functional roles properly. 

Keywords: Educational Supervisors’, Functional Roles, The Sultanate of Oman 
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                                                                                                       مقدمة

هداف األخرى كي يتمكن من يعتبر بناء اإلنسان وإعداده للحياة الهدف الرئيس للتربية، وتدور حوله جميع األ

توظيف طاقاته وتحقيق طموحاته وآماله وخدمة مجتمعه في ظل التغيرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية 

التي يشهدها العصر الحديث، ونتيجة لهذه التغيرات كان لزاماً على األنظمة التربوية السعي نحو التطوير والتجديد 

والمستجدات المشهودة، واالشراف التربوي يمكن أن يؤدي دورا مؤثرا في حركة  والتغيير لمواكبة التغييرات

التطوير، من خالل المتابعة الميدانية للعملية التربوية وتقويمها تقويما شامال ومتطورا ومستمرا)مكتب التربية 

 م(. 1985العربي لدول الخليج العربي،

ات أساسية وهي اعتبار المشرف التربوي مؤٍد لوظيفة فنية في تقوم الفلسفة الحديثة لإلشراف التربوي على مرتكز

مجال تخصصه من أجل تحسين العملية التربوية، ومساعدة المعلم على النمو المهني وتحسين أدائه عن طريق 

                                                             (.                              2010اإلرشاد والتوجيه باألفكار واألساليب التربوية الحديثة )البستان وآخرون،

ولما كانت كفاءة أي مؤسسة تعتمد على مدى تحقيق الترابط بين عناصرها المختلفة، وقيادتها الفاعلة التي تدفع 

ة، كان ال بد العاملين من خالل ابتداع سبل التأثير وابتكار نظم المشاركة مما يجعلهم ُكالً موحدا في تلك المؤسس

من وجود قائد تربوي يديرها ويتابع أعمالها ويوجه العاملين فيها، ويشرف عليهم، وينسق جهودهم، ويعمل على 

تحسين أدائهم من أجل تحقيق األهداف المرسومة والتي من أهمها استمرارية تحسين جودة المخرجات التربوية 

ألول من خالل ممارسته ألدواره كتعامله اإلداري مع (. وهنا يأتي ظهور المشرف التربوي ا2011)اليافعي 

رؤسائه وإشرافه على مرؤوسيه وإثرائه لمادته، ونظرا لتعدد تلك األدوار التي يمارسها لذا يجب عليه أن يكون 

ملما باألساليب واالتجاهات والممارسات السليمة التي ترفع من شأن المشرفين التربويين وتقوي من عزيمتهم 

دريجيا سينعكس ذلك على أداء معلميهم في الموقف الصفي، األمر الذي سيؤتي ثماره على التالميذ من وهمتهم وت

خالل نتائج التحصيل الدراسي، وبالتالي ينبغي على المشرف التربوي األول أن يكون على اطالع تام بكل ما 

  يخص عمليتي التعليم والتعلم.  

                                                                مشكلة الدراسة

 إن المطلع عن كثب لعمل دائرة تنمية الموارد البشرية بالمديريات العامة للتربية والتعليم بمحافظات السلطنة يجد أنها كثيرة ومتنوعة 

عة عمل الباحث في الحقل كما وكيفا ، وتلك األعمال ليست بمعزل عن دور المشرف التربوي األول بتلك الدائرة، ومن خالل طبي

التربوي ما يقارب ثالثة عقود من الزمن ومن ضمنها كمشرف تربوي أول، وأيضا من خالل معايشته لتلك األدوار التي يقوم بها 

ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة محاولة منه في قياس درجة ممارسة المشرف التربوي األول في محافظة جنوب الشرقية ألدواره 

والمعوقات التي تقف حيال تأديته لتلك األدوار بالشكل المطلوب ومحاولة منه لتطويرها  واعتمادا على ذلك تحددت أسئلة الوظيفية 

 الدراسة.

                                                                            وتتحدد مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الرئيسي اآلتي:  

ظة جنوب الشرقية في سلطنة جة ممارسة المشرفين التربويين األوائل ألدوارهم الوظيفية بمحافما در"   

 وتتفرع منه األسئلة اآلتية:                                                                                      ؟" عمان

ة جنوب الشرقية ألدوارهم الوظيفية من وجهة نظر عينة ما واقع ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظ. 1

 الدراسة؟

( لتقديرات أفراد العينة لواقع ممارسة α  =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

  المشرفين التربويين األوائل تعزى لمتغيرات الدراسة؟
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محافظة جنوب الشرقية ألدوارهم الوظيفية من وجهة نظر ما معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل ب .3

 عينة الدراسة؟

ات تعيق ( لتقديرات أفراد العينة معوقα  =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). 4

   دراسة؟ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية ألدوارهم الوظيفية تعزى لمتغيرات ال

 أهداف الدراسة                                  

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي

التعرف إلى درجة ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم من وجهة نظر .1

 المشرفين التربويين بالصورة المطلوبة.

التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفية التعرف على أهم معوقات تعيق ممارسة المشرفين . 2

 من وجهة نظر المشرفين التربويين.

معرفة أثر متغيرات الدراسة على تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة المشرفين التربويين األوائل . 3

 بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفية.

على تقديرات أفراد عينة الدراسة للمعوقات التي تعيق من ممارسة المشرفين معرفة أثر متغيرات الدراسة . 4

  التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفية.

 وضع إجراءات مقترحة قد تساعد في تطوير أداء المشرفين التربويون األوائل بمحافظة جنوب الشرقية.. 5

                                                                                                أهمية الدراسة

                                        تكمن أهمية الدراسة فيما يأتي:                                                                                      

من الدراسات األولى التي تبحث عن موضوع المشرفين التربويين األوائل، حيث أنه تعد هذه الدراسة الحالية . 1

ال توجد دراسة عمانية في حدود علم الباحث تعني بممارسة  المشرفين التربويين األوائل بسلطنة عمان أدوارهم  

ر اإلشراف التربوي الوظيفية من وجهة نظر المشرفين التربويين، حيث أن أغلب الدراسات تطرقت وتناولت أدوا

 وممارسات المشرف التربوي ومدير المدرسة والمعلم األول والمعلم بشكل عام.

أن تفيد نتائج هذه الدراسة العاملين في الحقل التربوي من المشرفين التربويين األوائل في توظيف تلك النتائج .2

 في تطوير مقدرتهم وإمكاناتهم في مجال العمل اإلشرافي.

        ةحدود الدراس

 تتكون حدود هذه الدراسة وفق اآلتي:

تناولت الدراسة  قياس درجة ممارسة  المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية  ــ الحدود الموضوعية:

بمحافظة جنوب الشرقية من وجهة نظر المشرفين التربويين واقتصرت على المحاور اآلتية: العالقة مع المشرف 

                                                                                    ب اإلدارية، والجوانب المتعلقة بالمادة، ومعوقات أدوار المشرفين التربويين األوائل.                                             التربوي، والجوان

م.                                                                                                2021 -2020ة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي جرى تطبيق الدراسة الميداني الحدود الزمانية: ــ 

                                                                                                   طبقت هذه الدراسة في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية.            الحدود المكانية:  ــ
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ة والتعليم اقتصرت الدراسة على فئة المشرفين التربويين العاملين بالمديرية العامة للتربي ــ الحدود البشرية:

 بمحافظة جنوب الشرفية

                                                                                مصطلحات الدراسة

                                                     تضمنت هذه الدراسة المصطلحات اآلتية:                                                                         

                                                                                                                               (   (degree :درجة.1

هي الدرجة التي يقدرها المشرفون التربويين لممارسة كل دور من األدوار التي تتناولها أداة الدراسة التي أعدها 

                                                                                                        الباحث.

                                                                     practice)                                                              ممارسة:).2
والتعلم وفق خطة عمليتي التعليم وقف التعليمي بجميع عناصره لتحسين هي خدمة تربوية تعاونية تهتم بالم

                                                                              (.                                                             2010منظمة توفر الوقت والجهد )حلس،

                                                     Senior Educational Supervisor)) ألول:المشرف التربوي ا.3

هو الشخص الذي يحمل مؤهل بكالوريوس فأعلى والذي تقع عليه مسؤولية اإلشراف على مجموعة من المشرفين التربويين 

                                                                    .                                                                              (20: 2005)رسالة التربية: تمون إلى ذات التخصص أو المجالالذين ين

تابعة المشرفين التربويين في مجال تخصصه، والعمل على تنمية أدائهم وم باإلشرافويعرف إجرائياً بأنه الموظف المختص 

                                                                                                                                              المهني وفق الفلسفة الخاصة بوازرة التربية والتعليم بالسلطنة.

                                                                                                    ( (functional roles األدوار الوظيفية. 4

                                                                                  هي مجموعة من األنشطة المرتبطة واألطر التي تحقق ما هو متوقع في موقف معين. 

                                                                                             (  Sharqiyah South Governorate شرقية:)محافظة جنوب ال. 5
 .مصيرةو،الكامل والوافيو ، جعالن بني بو حسن، وجعالن بني بو علي، صور: واليات وهي( 5)تضم 

 اإلطار النظري 

 القسم األول: اإلشراف التربوي

  اإلشراف التربويمفهوم                                                                                                        

لقد شهد اإلشراف التربوي تطوراً ملموساً نتيجة البحوث والدراسات التربوية التي تناولته من مختلف جوانبه، فقد  

اهيته، نظراً الختالف نظرتهم إليه وفهمهم له، وإلمامهم بجوانبه المختلفة، ورغم اختلفت أراء المربين حول تحديد م

االختالف بين التعريفات التي وردت في األدب التربوي إال أنها توضح دور اإلشراف التربوي في تحسين عملية 

                                                                                                                                      ذه التعاريف:وهذا عرض لبعض ه التعليم، حيث يكاد يتفق التربويون على اعتباره هدف اإلشراف األساسي,

بأن االشراف التربوي عملية فنية، شورية، قيادية، إنسانية، شاملة، غايتها تقويم وتطوير  م(2011يرى )خضر،

 .عليمية والتربوية بكافة محاورهاالعملية الت

( يعرف اإلشراف التربوي بأنه جميع الجهود المبذولة للتأثير على أداء Glickman, 1998)كليكمان في حين أن 

 المعلم، من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم.                                                 

التربوي بأنه عملية تعاونية تشخيصية تحليلية عالجية مستمرة، تتم من م( لإلشراف 1991بينما ينظر)نشوان،

 خالل التفاعل البناء والمثمر بين المشرف والمعلم، بهدف تحسين عمليتي التعليم والتعلم.     
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 اإلشراف التربوي مراحل تطور                                                                                                           
تطور من خاللها إلى أن وصل بصورته  مراحل،مر اإلشراف التربوي خالل السنوات الماضية بعدة 

  الحالية وهي كاآلتي:

 مرحلة التفتيش. 1 

في الواليات المتحدة االمريكية، عندما شكلت لجان من المواطنين  17بأسلوب التفتيش في أوائل القرن  ظهر األخذ

 م لزيارة المدارس بغرض التفتيش على المبنى والمعدات والمعلمين وتحصيل التالميذ،1709في بوسطن عام 

 (.2010)حجي،  ووسيلته أسلوب الزيارات المفاجئةوكانت أداة التفتيش 

                                                                                                                              رحلة التوجيهم. 2

ظهرت اتجاهات جديدة في اإلدارة، تنادي بإيجاد عالقات إنسانية حسنة بين المشرف والمعلم، من أجل زيادة   

ينظر للمعلم كإنسان له حاجاته وقدراته، وركزت هذه المرحلة على النهوض بأداء المعلم دافعيته للعمل، حيث 

                                                                     (.                                    1996،محمود) داخل الفصل من دون النظر إلى الجوانب األخرى في العملية التربوية

وقد وجهت مجموعة من االنتقادات لهذه المرحلة، وهي أن التوجيه أصبح مجرد عملية إرشاد ونصح للمعلم مما 

 (.           2005 ،أدى إلى عدم االهتمام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المعلم )الطعاني

                                                                                                                      مرحلة اإلشراف. 3

ومنها مساعدة المعلمين على  األهداف،( بأن هذه المرحلة سعت إلى تحقيق مجموعة من 2002 ،ذكر)اإلبراهيم 

في االهتمام  ومشاركة المعلمين واالبتكار،رؤية غايات التربية، وتشجيع المعلمين على التفكير والتجريب 

 .ومشكالتهمومعرفة احتياجاتهم ،وخصائص نموهم ، بالتالميذ،

 دور اإلشراف التربوي                                                                                     

م( 2007ون لإلشراف التربوي أدوار عديدة في تنظيم مختلف عمليات التفاعل واالتصال ويرى )األسدي وآخر

                                                                                                بأن هذه المهمة تتطلب ما يلي:                                                            

                                                                                          ــ التنسيق بين مختلف جوانب العملية التربوية.                  

                                                               ــ بناء الثقة واالحترام بين مختلف أطراف العملية التربوية.                                             

                                                    ـ إثارة حماسة المشرفين والمعلمين ورفع روحهم المعنوية.                                               ـ

                                                           ــ المساهمة في تقويم عملية التعلم.                                                                      

                                                            ــ المساهمة في تخطيط برامج النمو المهني لسائر أطراف العملية التربوية.                                

                                              ات التغيير والتطوير.                                                   ــ تهيئة البيئة المناسبة لمختلف عملي

 شراف التربوي في سلطنة عمان:اإلالقسم الثاني

طنة يتناول الباحث في القسم الثاني من اإلطار النظري للدراسة والمتمثل في الحديث عن اإلشراف التربوي بسل

عمان من خالل مفهومه، وأهدافه، وخصائصه، وأسسه، ووسائله، وأساليبه، وتنظيمه، والضوابط الخاصة الختيار 

وظيفة مشرف أول مجال/ مادة في المديريات العامة بالمحافظات، وشروط شغلها، وبطاقة وصف وظيفة المشرف 

 التربوي األول.
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 اإلشراف التربوي في سلطنة عمان مفهوم                                                                                   
 نها:وملقد وردت عدة تعريفات لإلشراف التربوي في سلطنة عمان ومنها على سبيل المثال ال الحصر  

                                                                              افة.                          درسي كــ مجموعة من األنشطة التي تعمم بهدف تحسين العملية التعليمية على مستويات البرنامج الم

                                                                                                    بوية.ــ إثارة اهتمام المعلمين بالنمو الذاتي؛ حتى يصبحوا أكثر فاعلية في تحقيق األهداف التر

  لطالب.اــ عملية مساعدة على تهيئة جو تعلمي تعليمي أفضل؛ يؤدي إلى تقدم الخبرات التعليمية لدى 

  

 ي سلطنة عمانأهداف االشراف التربوي ف                                                                                    
ن أهداف اإلشراف التربوي في سلطنة عمان متشابهة حالها كحال أهداف اإلشراف التربوي في الدول إ

العربية أو االجنبية حيث يهدف بصورة عامة إلى تحسين العملية التعليمية التعلمية، وكما جاء في دليل 

                                                                                                     اإلشراف التربوي في سلطنة عمان مجموعة من األهداف، وهي:                    

                                                                                 .اإلسهام في وضع السياسات التربوية واستراتيجيات التعليم الالزمة لتحقيق التطوير التربوي المنشود.                               1

. تحقيق مبدأ تبادل الخبرات، والتجارب الناجحة بين هيئات التدريس المختلفة لتحقيق التنمية المستمرة 2

                                               لجميع كفايات المهنة.                                                                                       

. تحقيق النمو المهني والنفسي للمعلمين، وذلك من خالل تنمية مهاراتهم وقدراتهم، عن طريق 3

                                              الدورات المتخصصة وورش.                                                                                                     

 م(.  2005 ،)دليل االشراف التربوي ازن في توزيع المعلمين بالمدارس. تعزيز التعاون، وتحقيق التو4

  

 خصائص اإلشراف التربوي في سلطنة عمان                                                                                             
م( عدد من الخصائص التي تخص اإلشراف التربوي في سلطنة 2005،ورد في )دليل االشراف التربوي

 عمان، وهي:                                                                                                  

 

لتي تستطيع التأثير في كل من له عالقة بالعملية عملية إدارية تتوفر فيها مقومات الشخصية القوية ا-

 التربوية.    

                                    عملية تفاعلية تتغير ممارساتها بتغير الموقف والحاجات التي تقابلها.                                                            -

                             ون بين أطراف العملية التربوية.                                                                عملية تعاونية ألنه يقوم على التعا-

                        عملية إنسانية تعترف بقيمة الفرد بصفته كائنا مكرما.                                                                -

                                                عملية إبداعية تشجع على البحث والتجريب واإلبداع وفتح مجال االبتكار في اإلشراف.                                                -

رات اإليجابية، ونشر عملية مرنة تتحرر من القيود الروتينية، وال تعتمد أسلوبا واحدا، وتشجع المباد -

 الخبرات الجيدة والتجارب الناجحة. 

 

 س اإلشراف التربوي في سلطنة عمانأس                                                                                                    

إلى أسس ومرتكزات  تطور اإلشراف التربوي في السلطنة تطورا نوعيا ملحوظا، وأصبح بذلك يستند

                                                    :                                                                                             وهيتتناسب مع دوره الجديد، 

                                      علمين.                                                المشرف التربوي خبير بمادته وهو ناقل لهذه الخبرة إلى زمالئه من الم-

                                  األساليب اإلشرافية تتعدد وتتنوع، والزيارة الصفية أسلوب من هذه االساليب.                                        -

 (.  2012اإلشراف لرفع مستوى كفايته وتحديد حاجاته والعمل على تلبيتها )الهنائية،المعلم بحاجة إلى -

                           

 ب اإلشراف التربوي في سلطنة عمانأسالي                                                                                       
راحل التي مر بها مفهوم اإلشراف التربوي، أيضا واكبه تطور وتنوع في كما أسلفنا سابقا في تطور الم

 األساليب اإلشرافية، وكل أسلوب من تلك األساليب له مميزاته وعيوبه ومنها:
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 األساليب اإلشرافية :(1)شكل 

  

                                                                                                                          الزيارات الصفية- 1

هي تلك العملية النظامية المخططة والمنظمة والهادفة التي يقوم بها المشرف لمشاهدة وسماع كل ما يصدر عن 

ة المعلم وتالميذه من أداء في الموقف التعليمي التعلمي، بهدف تحليله تعاونياً، ومن ثم تزويد المعلم بتغذية راجع

 ( 2005 ،تطويرية حول جوانب هذا األداء لتحسينه، )دائرة اإلشراف التربوي

                                                                                                             البحث اإلجرائي ـ 2 

العملية التعليمية عن طريق التحليل  أسلوب يشجع المشرف التربوي والمعلم ومدير المدرسة على تطوير

والدراسة للمشكالت والقضايا التربوية التي تواجههم في الميدان، أو ما يشعرون بها من خالل تأدية أعمالهم، 

 (.2007،ومن ثم استخدام األسلوب العلمي في حل تلك القضايا باستخراج النتائج وعرض التوصيات )الحريري

                                                                                                                  التعليم المصغر ـ 3

عبارة عن موقف تعليمي حقيقي، تبسط فيه التعقيدات داخل غرفة الصف من حيث محتوى الدرس ومدته وعدد 

ة راجعة خارجية من المشرف التربوي أو الزمالء الطلبة، ويدرب المعلم على مهارة معينة يطبقها ثم يتلقى تغذي

وتغذية ذاتية راجعة بمشاهدة تسجيل أدائه للمهارة التي تدرب عليها، ويتكرر ذلك حتى يتمكن المعلم من المهارة 

 (.  2005 ،كاملة )أبو عابد

                                                                                                               الدروس التطبيقية ـ 4

تعتبر الدروس التطبيقية أداة فعالة إلثبات إمكانية تطبيق الكثير من األفكار التي قد يراها المعلمون أنها صعبة 

التطبيق، ويجب على المشرف التربوي التخطيط الجيد لها عن طريق إشراك المعلمين ذوي الخبرة في التدريس 

 (2005،دي)اليحم

                                                                                                             غل التربوي )الورش التدريبية(المش ـ 5

يُعد المشغل التربوي من األساليب اإلشرافية التي تسهم في نمو المهني للمعلمين وتساعدهم في طرح المشكالت 

 .تي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين فيهال
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                                                                                                                 راءة الموجهةالق ـ 6

على تطوير العملية التعليمية عن طريق التحليل والدراسة  أسلوب يقوم المشرف من خالله بتشجيع المعلمين

للمشكالت والقضايا التربوية التي تواجههم، ومن ثم استخدام األسلوب العلمي في حل المشكالت لتلك القضايا 

 م(.2006)الحريري، باستخراج النتائج والتوصيات

                                                                                                                               المقابلة الفردية ـ 7

يعرفها محمود أبو عابد بأنها: وسيط إشرافي مخطط وهادف يعقد بين المشرف التربوي والمعلم، لمناقشة مسائل 

وتطويرهما وإحداث تغييرات إيجابية  ذات صلة بالعملية التعليمية التعلمية بهدف تحسين عمليتي التعليم والتعلم

 (.2005مرغوب فيها في ممارسات المعلمين واتجاهاتهم )أبو عابد،

                                                                                                           االجتماعات بالمعلمين ـ 8

ليم عن طريق إثارة قابلية المعلمين للنمو المهني، من خالل تالقح األفكار أسلوب إشرافي يهدف إلى تحسين التع

واالستعداد لمناقشة قضايا محددة، والنقاش فيه حول عدد من القضايا التربوية التي تهم المعلمين في الميدان، 

رسة )طافش، ويستند على اإليمان بأهمية العمل الجماعي، وتقدير المسؤولية المشتركة لتحقيق أهداف المد

2004.) 

  النشرة التربوية ـ 9

وسيلة اتصال إشرافية كتابية يقوم أو يساهم المشرف التربوي في إعدادها وتوزيعها على المعلمين الذين يشرف 

عليهم ويتضمن عادة مجموعة من التعليمات والمعلومات التي تهدف إلى اطالع المعلمين على صور من 

 .(2005التعليمية المعنية وغيرها من األمور التعليمية المهنية )الخطيب،  المقررات الدراسية أو األنشطة

                                                                                                            تبادل الزيارات ـ 10

صل في نفس المدرسة أو بمدرسة أخرى، وذلك وهو أن يقوم معلم أو مجموعة من المعلمين بزيارة زميل لهم بالف

(.                                                                                                2008 ،لتبادل الرأي في مشكالتهم كزمالء ويبحثون عن حلول لها )العياصرة

                                                                                                              الندوات التربوية  ـ 11

هي عبارة عن عرض عدد من القادة التربويين لموضوع معين أو قضية تربوية، وفتح بعد ذلك النقاش الهادف 

 ،ن )عليومشرفون تربويون والمعلمون األوائل ومديرو المدارس والمعلمو المثمر، ويحضرها مسؤولون

1999                                                                                     .) 

                                                                                                                           المحاضرة  ـ12  
م الرموز اللفظية في توصيل مجموعة من األفكار والمعلومات والحقائق العلمية أسلوب تدريبي يستخد

 م(.1997،)موسى والنظريات والمفاهيم من قبل المدرب إلى المتدربين

                                                                                                         استخدام شبكة المعلومات الدولية ـ 13 

اإلنترنت يوفر بيئة تدريبية وتعليمية مساندة تعمل على تقديم الدعم األكاديمي للمعلمين من خالل تبادل المعلومات 

، wwwواألفكار واآلراء، ويوفر االنترنت أنواعا من خدمات االتصاالت منها: الشبكة العالمية للمعلومات 

    .                                              (2010،)الزدجالي توالبريد االلكتروني، ومدونة اإلنترن

 شراف التربوي في سلطنة عمانتنظيم اإل                     

تماشيا مع خطة تطوير التعليم قامت وزارة التربية والتعليم بإعادة هيكلة تنظيم اإلشراف التربوي فأصبح اإلشراف 

اعدة المعلم واألخذ بيده واالرتقاء بمستوى أدائه المهني من أجل أداء متميز تعود شامال لجميع المواد، هدفه مس

ثماره على الطالب، واإلشراف التربوي الحديث يتكون من عدة مستويات إشرافية متدرجة ومترابطة، تتظافر 
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لتربوي األول ( والمشرف ا2010جميعها من أجل الوصول إلى نظام إشرافي يحقق األهداف المنشودة )الزدجالي,

 ليس ببعيد عن هذا التنظيم المتكامل انظر الشكل االلي لمستويات اإلشرافية: 

 

 المستويات اإلشرافية :(2)شكل

من خالل متابعتنا للشككككككل السكككككابق نجد أن المشكككككرف التربوي األول )للمادة / مجال( يمثل المسكككككتوى الثالث من 

لقسم المختص في المحافظات التعليمية، ويرتبط فنيا بالمشرف مستويات اإلشراف التربوي، ويتبع إداريا رئيس ا

العام في دائرة اإلشككككراف التربوي في المديرية العامة لتنمية الموارد البشككككرية بالوزارة، ويقوم باإلشككككراف على 

 مشرفي مادته أو مجاله بمحافظته التعليمية.

 شرف التربوي األول في سلطنة عمانالم   

ن المشرف التربوي األول يمثل المستوى الثالث من مستويات اإلشراف التربوي ويعتبر أحد كما أسلفنا سابقا بأ 

واختياره لهذه الوظيفة يعتبر بالغ األهمية لما يترتب على ذلك  ،القياديين في حقل التربية والتعليم بسلطنة عمان

ط شغله للوظيفة ووصف لوظيفته الضوابط الخاصة الختياره وشرويتم من و ،أبعاد اقتصادية وتربوية وإنسانية

                                           ( وهي كالتالي:                                                      2015 ،كما وردت في )دليل شغل وظائف اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية

                                                                                      : ة(ار وظيفة مشرف أول ) مجال/مادالضوابط الخاصة الختي -

                              %(.                                                  90( أال يقل متوسط تقرير األداء الوظيفي للمترشح آلخر عامين عن )1

إجراءات للتنافس على الدرجة الشاغرة مركزياً، ويشترط في انتقاله بين مراحل التقييم  ( يخضع المترشح لعدة2

 .الحصول على الحد األدنى من الدرجات المحددة قرين كل بند

  الدراسات السابقة 

ة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تحديد المهام الفنية الالزمة لموجهي اللغة العربي (2001دراسة )الخائفي، 

في المرحلة الثانوية بسلطنة عمان وتعرف مدى ممارستهم، واستخدم الباحث أداتين: األولى قائمة على المهام الفنية 

الالزمة لموجهي اللغة العربية في المرحلة الثانوية واالداة الثانية إستبانة تحديد درجة ممارسة موجهي اللغة العربية 

( معلم ومعلمة، استخدم المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى عدة 224، تكونت العينة من )لمهامهم التوجيهية

  نتائج منها: أن الممارسة التوجيهية لموجهي اللغة العربية في المرحلة الثانوية دون المستوى المأمول.
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على الدور الفعلي والمتوقع من المشرف التربوي في للتعرف هدفت هذه الدراسة  (م2003،)المشيفري دراسة

استبانة الثانوية بسلطنة عمان وتعرف مدى ممارستهم، واستخدم الباحث  المدارسنمية المهنية للمعلمين في الت

( معلم ومعلمة، استخدم المنهج الوصفي، 616تكونت العينة من )و، مجاالت 7( فقرة موزعة على 66تكونت من )

لدورهم في التنمية المهنية للمعلمين في  المشرفين التربويينممارسة درجة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج:أن 

 منهم. المدارس الثانوية بسلطنة عمان متدنية عن الدور المتوقع

في إلى معرفة تأثير دور مشرف المجال األول )العلوم اإلنسانية(  هدفت هذه الدراسة م(2008 ،)العامري دراسة

بسلطنة عمان وتعرف مدى ممارستهم، واستخدم الباحث  التعليم األساسي األولى منات الحلقة التنمية المهنية للمعلم

، استخدم المنهج شرف ومشرفة( م15مجاالت، وتكونت العينة من ) 7( فقرة موزعة على 38استبانة تكونت من )

)العلوم اإلنسانية( في التنمية تأثير مشرف المجال األول الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن 

  .متوسطة درجةبمات الحلقة األولى المهنية للمعل

هدفت هذه الرسالة إلى بناء أنموذج مقترح لتحسين الممارسات اإلشرافية لدى  م(2014 ،دراسة )الحجري

( 53المشرفين التربويين بوازرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، ولتحقيق الهدف صممت استبانة مكونة من )

وقد تم استخدام المتوسطات الحسابية  ،( معلما ومعلمة1057على ) مجاالت، وزعت ثمانيفقرة موزعة في 

وقد توصلت الدارسة إلى مجموعة من النتائج من  واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين والمقارنات البعدية.

نة عمان أبرزها: أن درجة فاعلية الممارسات اإلشرافية لدى المشرفين التربويين بوازرة التربية والتعليم في سلط

 .كانت مرتفعة

اإلشراف التربوي في المدرسة  على فاعليةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف  (Ritchie , 1993دراسة ريشتاي)

مشرفين ( 7وتم اختيار عينة الدراسة من ) معنى،بكندا وفحص بعض المعاني التي تجعل عملية اإلشراف تحمل 

ت نتائج الدراسة إلى إيجاد إحدى عشر طريقة يمكن أن وتوصل ،أجرى الباحث معهم عدة مقابالتتربويين، 

والتوجيه  والتركيز، العمل،يستخدمها المشرف للتأثير على المعلم مثل: التودد والمساعدة واالنخراط معه في 

 والتهديد.                                             المباشر ،

ى التعرف على تحليل تاريخي تربوي ألدوار المشرفين ( هدفت هذه الدراسة إلFehr , 2001هر)يدراسة ف

م( كما تعكسه 2000م ـــــــ 1970التربويين في المدارس العامة بالواليات المتحدة االمريكية خالل الفترة من )

( مشرفا ومشرفة وأظهرت نتائج الدراسة 250الدراسات المتعلقة باإلشراف التربوي, وتكونت عينة الدراسة من )

وار المشرفين التربويين لم تتغير بصورة مثيرة خالل السنوات الثالثين الماضية, حيث أمضوا معظم وقتهم بأن أد

                             في العمل كمعلمين مقيمين وأخصائي مناهج وأخصائي موارد بشرية ووكالء في التنقالت ومعالجي مشاكل.                                  

                                                       اء المجموعة السابقة من الدراسات والبحوث المتعلقة فإنه يمكن الخروج بمجموعة مالحظات كالتالي:                                   باستقر

مية المهنية                                                                              التنمجال في ــ التأكيد على أهمية اإلشراف التربوي ودوره في العملية التعليمية 

 السابقة استخدمت المنهج الوصفيجميع الدراسات   ــ 

اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المسوح الميدانية مستخدمة في ذلك العديد من االدوات لجمع البيانات   ــ 

، واستخدم في تحديد أهداف الدراسة الحاليةاستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة المقابلة. مثل: االستبانة و

الحالية، وفي تحديد عينة الدراسة الحالية،  المنهج الوصفي، باعتباره أكثر مناهج البحث العلمي اتصاال بالدراسة

واالستفادة من نتائج الدراسات السابقة ومقارنتها مع  إذ تتفق هذه العينة مع األهداف التي تسعى الدارسة لتحقيقها،

ما تتوصل إليه الدراسة الحالية، ألجل الخروج بالتوصيات والمقترحات التي من شأنها معالجة المعوقات التي تعيق 

 المشرف التربوي األول من ممارسة أدواره بالصورة المطلوبة لتحقيق األهداف المرجوة منه.   
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 منهج الدراسة

ف الدراسة الحالية استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي العتقاد الباحث بأنه المنهج المناسب لتحقيق أهدا

ليلها وتفسيرها الميداني لجمع البيانات حول مشكلة الدراسة ، ثم تح بحيث يتم في ضوء هذا المنهج القيام بالمسح

وائل أدوارهم والتوصل للنتائج واقتراح الحلول المناسبة لها وذلك بقياس درجة ممارسة المشرفين التربويين األ

 الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية.

  مجتمع الدراسة

بويين بمحافظة جنوب الشرقية والذين هم على رأس عملهم  خالل تألف مجتمع الدراسة من جميع فئة المشرفين التر

( مشرفة, وفقا لإلحصائية السنوية 64( مشرفا و)87(, منهم )151م, والبالغ عددهم ) 2020/  2019العام الدراسي 

لتعليم الصادرة من قسم اإلحصاء والمؤشرات في دائرة التخطيط والمعلومات التربوية بالمديرية العامة للتربية وا

( توزيع هذه الفئة من مجتمع الدراسة , وفقا للقسم الذي ينتمي إليه 1بمحافظة جنوب الشرقية, ويبين الجدول رقم )

   المشرف التربوي والنوع.

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين حسب التخصص والنوع  :(1)جدول

 المجموع إناث ذكور القسم م

 10 2 8 ميةالتربية اإلسال 1

 64 29 35 العلوم اإلنسانية 2

 58 24 34 العلوم التطبيقية 3

 19 9 10 المهارات الفردية 4

 151 64 87 المجموع الكلي

 

 عينة الدراسة

بعض المشرفين والمشرفات التربويين الذين ال  األداة واستبعادتم استبعاد االستبانات التي تم تطبيقها لقياس ثبات  

( 71تم توزيع االستبانات وقد تم استرجاع) فرٍد، 100فأصبحت العينة المستهدفة  أول،م مشرف يوجد لمواده

%( من حجم مجتمع الدراسة، بعدها قام الباحث بتوزيع أفراد العينة حسب النوع 47استبانة كعينة فعلية أي بنسبة )

 الجدول اآلتي: موضح فيوالمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والجنسية وكما هو 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع والمؤهل والخبرة والجنسية :(2) جدول

 المجموع أنثى ذكر النوع

 الخبرة

 6 1 5 سنوات 5أقل من 

 36 24 12 سنوات 10إلى أقل من  5

 29 2 27 سنوات فأكثر 10
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 المؤهل

 2 1 1 دبلوم تربوي فأقل

 53 24 29 بكالوريوس/ليسانس

 16 2 14 ماجستير فأعلى

 الجنسية
 65 27 38 عماني

 6 0 6 وافد

 

( مشرفا ومشرفة 53( أن من يحملون مؤهل )البكالوريوس / ليسانس( إذ يبلغ عددهم )2نالحظ من الجدول رقم )

( وهم أقل عددا، وفي المقابل يبين الجدول 2هم أكثر عددا، وأن من يحملون مؤهل )دبلوم فأقل( إذ يبلغ عددهم )

مشرفا، بينما نجد  27سنوات فأكثر( من المشرفين إذ يبلغ عددهم  10أكبر عددا لمن لديهم الخبرة من ) ( أن3رقم )

  ( مشرفتين.                               2سنوات فأكثر( من المشرفات التربويات إذ يبلغ عددهن ) 10أقل عددا لمن لديهم الخبرة من )

  أداة الدراسة

ى أداة واحدة وهي )االستبانة( وجهت للمشرفين التربويين لقياس درجة ممارسة اشتملت هذه الدراسة عل

واعتمد الباحث في إعداد االستبانة على  الوظيفية،المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم 

 ما يأتي: 

                                                                                    االستفادة من نتائج الدراسة االستطالعية.                               .1

                                .مراجعة وتحليل األدب النظري المتصل بموضوع الدراسة.                                                               2

                            بقة التي تطرقت إلى أدوار اإلشراف التربوي ذات العالقة بموضوع الدراسة.                                                         .االستعانة بالدراسات السا3

. االستعانة بمهام المشرف التربوي األول المستوحاة من دليل اإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم 4

م، لتضمينها في مضامين محتوى فقرات االستبانة ولتحديد مجاالتها عند تقديمها 2005ة عمان لعام بسلطن

للمحكمين، وقد راعى الباحث في بناء االستبانة الدقة والوضوح في صياغة الفقرات، وتجنب استخدام عبارات 

ستطيع الفرد اإلجابة عليها، غامضة أو فقرات غير واضحة، ومراعاة اشتمال الفقرة على فكرة واحدة محددة ي

 واعتمادا على تلك المصادر تم إعداد الصورة المبدئية لالستبانة.

  الدراسةاستبانة 

                             على النحو اآلتية:األقسام  تكونت من االستبانة  

ومتغيراتها، وهي النوع، والمؤهل : بيانات عامة عن المستجيب والتي لها عالقة بعناصر الدراسة القسم األول

  .والجنسية العلمي، والخبرة العملية،

                                                                                       كاآلتي:  : محاور االستبانة التي تمثل أدوار المشرفين التربويين األوائل وهي القسم الثاني

                         ( فقرات.8جوانب المتعلقة بالمشرف التربوي واحتوت على )ال المحور األول:

 ( فقرات.     8الجوانب اإلدارية واحتوت على ) المحور الثاني:
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 كل منها والنسبة المئوية للفقراتتوزيع مجاالت الدراسة وفقرات  :(3جدول )

 النسبة المئوية تحديد الفقرات مجموع الفقرات المجالموضوع  م

 %25,8 8 – 1 8 الجوانب المتعلقة بالمشرف التربوي 1

 %25,8 16 – 9 8 الجوانب اإلدارية 2

 %22,6 23 - 17 7    الجوانب المتعلقة بالمادة  3

 %25,8 31 – 24 8 معوقات أدوار المشرف األول 4

 %100 31 – 1 31 المجموع

 

 (validityق أداة الدراسة)صد

تم التحقق من صدق مضمون أداة الدراسة االستبانة )صدق المحتوى( بعد عرضها على لجنة من المحكمين تألفت 

ة بصور, وزارة التربية ( محكٍم  من ذوي االختصاص والخبرة من جامعة نزوى, كلية العلوم التطبيقي10من )

وقد تم ، ها للمحور الذي تندرج تحتهحكم على مدى مناسبة كل مفردة من حيث صياغتها وقياسوذلك لل، والتعليم

إجراء التعديالت المقترحة من قبل المحكمين بإعادة صياغة أو إضافة أو حذف بعض الفقرات لتصبح األداة في 

 .صورتها النهائية 

 (Reliabilityدراسة)ثبات أداة ال

للتحقق من ثبات أداة الدراسة  قام الباحث بتوزيعها بعد تعديلها من قبل المحكمين  على عينة استطالعية مكونة من 

وقد تم حساب معامل الثبات بطريقة )ألفا كرونباخ( لجميع محاور الدراسة , حيث تراوح معامل ثبات  ،( فردا23)

( لمحاور االستبانة المتعلقة بممارسة المشرفين التربويين األوائل 0.820)( و0.632االستبانة للمحاور بين)

(, 0.851أدوارهم , أما بالنسبة لمعامل الثبات لالستبانة لمجموع محاور االستبانة المتعلقة بدرجة الممارسة فقد بلغ )

وحول ثبات مجموع  ،سةوهو معامل ثبات مرتفع وكاف العتبار األداة ثابتة, مما يجعلها صالحة ألغراض الدرا

( مما 0.661فقرات االستبانة المتعلقة بدرجة المعوقات أدوار المشرفين التربويين األوائل أدوارهم فقد بلغت )

( يوضحان ثبات محاور الدراسة 5( ورقم )4ا، والجدوالن اآلتيين رقم )يجعل االستبانة صالحة للتطبيق بجزئيها

                                                                                                           حسب معامل )ألفا كرونباخ(.

 ممارسة حسب معامل )ألفا كرونباخ(معامل ثبات محاور الدراسة المتعلقة بدرجة ال :(4جدول )

 أرقام الفقرات المحور م
 معامل  عدد الفقرات

 ألفا كرونباخ

 0,820 8 8 - 1 بالمشرف التربوي الجوانب المتعلقة 1

 0,826 8 16 - 9 الجوانب اإلدارية 2

 0,632 7 23 - 17    الجوانب المتعلقة بالمادة  3

 0,851 23 23 – 1 مجموع محاور االستبانة المتعلقة بممارسة األدوار
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 لفا كرونباخ(ألدوار حسب معامل )أمعامل ثبات محاور الدراسة المتعلقة بدرجة معوقات ا :(5جدول )

 المحور م
 أرقام 

 الفقرات

عدد 

 الفقرات

 معامل 

 ألفا كرونباخ

 0,661 8 31 - 24 مجموع فقرات االستبانة بمعوقات األدوار *

 

 متغيرات الدراسة

                          تضمنت هذه الدراسة المتغيرات اآلتية:                                                                             

 : المتغيرات المستقلةأوالا 

أنثى (                                                                                                 -: له مستويان ) ذكر لنوع.ا1 

  10، سنوات 10لى أقل من إ 5 من، سنوات 5أقل من   في الوظيفة الحالية لها ثالث مستويات: الخبرة العملية.2

 رسنوات فأكث

ماجستير فأعلى                                                               ، وريوس/ ليسانسكالل، بي فأقدبلوم تربوله ثالث مستويات:  المؤهل العلمي.3

 : لها مستويان )عماني، وافد(.لجنسية. ا4

 

ا ثاني  : المتغيرات التابعةا

التي تعبر عن درجة ممارسة المشرفين التربويين  االستبانة،ات تقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات درج 

 األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفية بالصورة المطلوبة.

                                                       الدراسة إجراءات تطبيق أداة

تمت مخاطبة المديرية العامة للتربية ، ق وثبات االستبانة وإخراجها في صورتها النهائية بعد التحقق من صد

والتعليم بجنوب الشرقية لتطبيق االستبانة, بعد ذلك قام الباحث بتوزيع االستبانات على المشرفين التربويين بنفسه 

دد, وقد استغرقت عملية توزيع االستبانات واسترجاعها بغية ضمان وصولها واإلجابة عليها وجمعها في الوقت المح

( فردا وزعت 151( من أصل )100أسبوعين, حيث بلغ عدد المشرفين التربويين الذين اشتركوا في الدراسة)

وبذلك أصبحت عدد ، الستبانات لعدم اكتمال إجاباتها%( وقد تم استبعاد بعض ا66عليهم استبانات أي بنسبة )

 %( .47( أي بنسبة )71ترجعة )االستبانات المس

 المعالجة االحصائية

(. فبالنسبة إلجابة السؤال SPSSلإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

األول والثالث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل محور من المحاور، ولكل فقرة من 

 One Wayستبانة، أما لإلجابة عن السؤال الثاني والرابع فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي )فقرات اال

ANOVA ( واختبارات المقارنات المتعددة البعدية، واختبار ت )t-test.) 
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 نتائج الدراسة

تربويين األوائل درجة ممارسة المشرفين اليتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة حول 

أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان من وجهة نظر المشرفين التربويين, وسيتم عرض 

نتائج هذه الدراسة وفقا لتساؤالت الدراسة, ولعرض هذه النتائج وتفسيرها قام الباحث باعتماد سلم تصنيفي لتوضيح 

( على ثالثة مستويات, كاآلتي: المتوسطات  3ــــ  1تقسيم المدى)درجة استجابات أفراد عينة الدراسة من خالل 

( تمثل ممارسة بدرجة ضعيفة, والفئة التي تقع ضمن المدى 1,7( وأقل من )1الحسابية التي تقع ضمن المدى بين )

تمثل ( فأعلى 2,4( تمثل ممارسة بدرجة متوسطة, والفئة التي تقع ضمن المدى بين )2,4( إلى أقل من )1,7بين )

 ممارسة بدرجة عالية, وفيما يلي عرض مفصل لهذه النتائج والبيانات اإلحصائية.

                                                  متعلقة باإلجابة عن السؤال األولأوالا ــ النتائج ال 

فية من وجهة نظر عينة ما واقع ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظي"

عن هذا السؤال قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  ولإلجابة ،"الدراسة؟

المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب أفراد عينة البحث عن محاور االستبانة وفقراتها المتعلقة بأدوار 

 ب هذه المحاور ترتيبا تنازليا حسب المتوسطات الحسابية.والجدول اآلتي يبين ترتيالشرقية 

االستبانة مرتبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحاور :(6) جدول

 ترتيبا تنازليا

 الدرجة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الرتبة المحور

وانب اإلداريةالمتعلقة بالج 2,70 0,341 عالية  1 

 2 الجوانب المتعلقة بالمشرف التربوي 2,31 0,478 متوسطة

 3 الجوانب المتعلقة بالمادة 2,29 0,430 متوسطة

 درجة الممارسة الكلية   2,44 0,355 عالية

 

حت ( يتضح أن المتوسطات الحسابية الستجابة المشرفين التربويين على محاور االستبانة تراو6بمراجعة الجدول)

، ( كحد أدنى2,29( كحد أعلى للمحور المتعلق بالجوانب اإلدارية, بينما حصل المحور المتعلق بالمادة )2,70بين )

(, كما جاءت قيمة المتوسطات اإلجمالية لكافة المحاور 2,31بينما حصل المحور المتعلق باإلشراف التربوي على )

درجة ممارسة أنها جاءت بدرجة عالية, مما يدل على أن  ( وكما يالحظ0,355( بانحراف معياري)2,44الثالثة )

)عالية(, ولمزيد من المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية في محافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان

التحليل فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن كل فقرة من فقرات 

 الستبانة المتعلقة باألدوار، وقد جاءت النتائج كاآلتي:ا

                                       لجوانب المتعلقة بالمشرف التربويأـــ ا     

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات المحور  

 لمشرف التربوي، والجدول اآلتي يوضح تلك النتائج.األول المتعلقة با
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الجوانب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات محور :(7) جدول

ً  المتعلقة بالمشرف التربوي  مرتبة تنازليا

 الدرجة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الفـقـــــــرات

رقم 

 الفقرة
 رتبةال

 1 6 يَحثُني على االلتزام بأخالقيات المهنة. 2,70 0,61 عالية

 2 1 يُتابعني في تنفيذ خططي اإلشرافية. 2,52 0,65 عالية

 3 4 يُعد التقارير الفنية عن أدائي بصورة مستمرة. 2,47 0,67 عالية

 4 8 يُشجعني على االبتكار واإلبداع في اإلشراف التربوي. 2,32 0,71 متوسطة

 2,23 0,85 متوسطة
يُساعدني في إعداد قاعدة بيانات للمعلمين األوائل 

 والمعلمين.
3 5 

 6 7 يُدربني على توظيف آليات اإلشراف الحديثة. 2,14 0,68 متوسطة

 7 5 يُكسبني مهارات إعداد وتقديم البرامج التدريبية. 2,04 0,59 متوسطة

 8 2 معلمين األوائل.يُشاركني في تقييم خطط ال 2,04 0,72 متوسطة

في بمراجعة الجدول السكككابق نجد أن المتوسكككطات الحسكككابية لتقديرات أفراد عينة الدراسكككة لفقرات المحور األول 

" يَحثُني على االلتزام  ( حيث حصككككككلت الفقرة:2,04 - 2,70الجوانب المتعلقة بالمشككككككرف التربوي, وقعت بين )

(, تليها الفقرة  "يُتابعني 0,61( بانحراف معياري)2,70ي وقدره )بأخالقيات المهنة", على أعلى متوسكككط  حسكككاب

( بينما حصككككلت الفقرة 0,65( بانحراف معياري )2,52في تنفيذ خططي اإلشككككرافية" بمتوسككككط حسككككابي وقدره )

شاركني في تقييم خطط المعلمين األوائل" على أدنى درجة ممارسة المشرفين التربويين أدوارهم الوظيفية من  "يُ

 (0,72( وانحراف معياري)2,04خالل  الجوانب المتعلقة بالمشرف التربوي على متوسط حسابي)

                                                         ب ــــ الجوانب اإلدارية

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات 

 المحور الثاني المتعلقة بالجوانب اإلدارية، والجدول التالي يوضح تلك النتائج.                    

نحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات المحور المتوسطات الحسابية واال :(8) جدول     

 المتعلق بالجوانب االدارية مرتبة ترتيبا تنازليا

 الدرجة
االنحراف 

 المعياري

 المتوسط 

 الحسابي
 الفـقـــــــرات

رقم 

 الفقرة
 الرتبة

ها.يستلم وارد الوحدة من الرسائل والمخاطبات وإجراء الالزم ل 2,83 0,41 عالية  10 1 

 2,78 0,44 عالية
يُطلع منتسبي الوحدة لمادته على كل التعاميم والنشرات الخاصة 

 بتنظيم العمل.
14 2 

 3 11 يشارك في اللجان الفصلية والسنوية المتصلة بمهام عمله. 2,77 0,48 عالية
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 4 13 يسهم في حل المشكالت اإلدارية لمشرفيه. 2,70 0,57 عالية

 2,69 0,55 عالية
تعلقة يتابع مدى تفعيل مشرفي المادة خدمات البوابة التعليمية الم

 بالزيارات المدرسية واإلشرافية.
16 5 

 2,66 0,65 عالية
والمشرفين  األوائل،يشارك في لجان مقابالت اختيار المعلمين 

 التربويين.
12 6 

 7 15 يعقد لقاءات واجتماعات دورية لمنتسبي وحدته. 2,63 0,69 عالية

 8 9 يتابع توفير المستلزمات المكتبية الخاصة بمادته. 2,52 0,69 ليةعا

المتعلقة بمراجعة الجدول السابق نجد أن المتوسطات الحسابية لتقديرات افراد عينة الدراسة فقرات المحور الثاني 

ئل والمخاطبات "يستلم وارد الوحدة من الرسا (؛ حيث حصلت الفقرة:2,52ـ 2,83وقعت بين )بالجوانب االدارية 

(,تليها الفقرة " يُطلع 0,41( بانحراف معياري)2,83وإجراء الالزم لها", على أعلى متوسكككككط  حسكككككابي وقدره )

( 2,78منتسككككبي الوحدة لمادته على كل التعاميم والنشككككرات الخاصككككة بتنظيم العمل", بمتوسككككط حسككككابي وقدره )

ر المسككككتلزمات المكتبية الخاصككككة بمادته", على أدنى ( بينما حصككككلت الفقرة "يتابع توفي0,44بانحراف معياري )

( 2,52درجة ممارسككة المشككرفين التربويين أدوارهم الوظيفية من خالل  الجوانب اإلدارية على متوسككط حسككابي)

 .(0,69وانحراف معياري)

                                                      ج ــ الجوانب المتعلقة بالمادة

اج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات محور تم استخر

 الجوانب المتعلقة بالمادة، والجدول التالي يوضح تلك النتائج.

عينة الدراسة لفقرات المحور المتعلق  لتقديرات أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(9) جدول

 وانب المادة مرتبة ترتيبا تنازليابج

 الدرجة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الفـقـــــــرات

رقم 

 الفقرة
 الرتبة

 1 23 يشرف على تفعيل النشرات المتعلقة بمادته. 2,73 0,53 عالية

 2,70 0,54 عالية
يسعى إلى تجويد العمل في مجال تخصصه في ضوء اللوائح 

 المنظمة لعمله.
22 2 

 3 17 يقدم تقارير دورية عن سير عمل مادته 2,57 0,49 عالية

 4 18 يشارك مشرفيه في تحليل المناهج الدراسية الخاصة بمادته. 2,18 0,68 متوسطة

 5 21 يوظف نتائج تحليل االختبارات الفصلية لمادته. 2,05 0,62 متوسطة

 2,05 0,67 متوسطة
داء الطالب في يشرف على إعداد قاعدة بيانات بمستوى أ

 مادته.
19 6 

 7 20 يُجري بحوثاً أو دراسات تربوية متعلقة بمادته. 1,74 0,67 متوسطة
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بمراجعة الجدول السككابق نجد أن المتوسككطات الحسككابية لتقديرات افراد عينة الدراسككة  لفقرات المحور الثالث في 

"يشرف على تفعيل النشرات المتعلقة  الفقرة:(؛ حيث حصلت 1,74 -ـ 2,73وقعت بين )لجوانب المتعلقة بالمادة ا

(, تليها الفقرة "يسككككعى إلى تجويد 0,53( بانحراف معياري)2,73بمادته", على أعلى متوسككككط  حسككككابي وقدره)

( وبانحراف 2,70العمل في مجال تخصكككككصكككككه في ضكككككوء اللوائح المنظمة لعمله", بمتوسكككككط حسكككككابي وقدره )

ري بحوثاً أو دراسات تربوية متعلقة بمادته ", على أدنى درجة ممارسة ( بينما حصلت الفقرة "ُيج0,54معياري)

( وانحراف 1,74المشرفين التربويين أدوارهم الوظيفية من خالل  الجوانب المتعلقة بالمادة على متوسط حسابي)

 .(0,67معياري)

ا   قة باإلجابة عن السؤال الثانيــ النتائج المتعل ثانيا

ظيفية باختالف التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية ألدوارهم الو لمشرفينممارسة اهل يختلف واقع " 

                                                                                             حدة:  لمعرفة إجابة هذا السؤال سوف نستعرض كل متغير على "، متغيرات الدراسة ؟

أنثى( على تحديد درجة ممارسة المشرفين التربويين األوائل أدوارهم  -أثر نوع المستجيب )ذكر  : لمعرفةـ النوع1

الوظيفية في محافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

علقة بدرجة الممارسة َوفقاً لهذا المتغير، الدراسة المت جميع محاور)ت( للفروق بين متوسطات أداء أفراد العينة في 

 والجدول التالي يوضح هذه النتائج .

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( للفروق بين متوسطات أداء أفراد العينة وفقا :(10)جدول 

 لمتغير نوع المستجيب

 

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة
 قيمة )ت(

 النوع

 المحاور

 إناث

 27ن = 

 ذكور

 44ن = 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 المشرف التربوي 2,36 0,42 2,23 0.55 1,10 0,06 غير دالة

 الجوانب اإلدارية 2,69 0,35 2,70 0,32 0,14 0,70 غير دالة

 دةالما 2,32 0,39 2,24 0,48 0,77 0,24 غير دالة

 الدرجة الكلية للممارسة 2,46 0,32 2,40 0,40 0,75 0,25 غير دالة

متوسككطات أداء  ( بينα =0.05يتضككح من الجدول السككابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصككائية عند مسككتوى )

ما أنثى( في جميع محاور الدراسكككة المتعلقة بدرجة الممارسكككة ، م -الى نوع المسكككتجيب )ذكر  البحث تُْعَزىعينة 

يعني أن عينة الدراسككككة من الذكور واإلناث تنظر بدرجة )متسككككاوية( إلى ممارسككككة المشككككرفين التربويين األوائل 

 أدوارهم الوظيفية في محافظة جنوب الشرقية.

ماجستير  –أو ليسانس  بكالوريوس –لمعرفة أثر المؤهل العملي للمستجيب )دبلوم تربوي فأقل  المؤهل العلمي: -2

ديد درجة ممارسة المشرفين التربويين أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان، فأعلى( في تح

بدرجة الممارسة وفقا  الدراسة المتعلقةتم إجراء تحليل التباين األحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة على محاور 

 . يبين النتائجلمتغير المؤهل العملي، والجدول التالي 
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 تحليل التباين األحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة وفقا لمتغير المؤهل العلمي :(11)جدول

ستوى م

قيمة   الداللة

 ف

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المـــــحاور المربعات

0,64 0,44 
 بين المجموعات 0,20 2 0,102

 المشرف

 داخل المجموعات 15,79 68 0,23

0,65 0,43  
 بين المجموعات 0,10 2 0,05

الجوانب 

 اإلدارية
 داخل المجموعات 8,03 68 0,11 

0,88  0,12 
 بين المجموعات 0,04 2 0,02

 المادة

 داخل المجموعات 12,92 68 0,19

0,96 0,03 

 الدرجة بين المجموعات 0,01   2 0,005

الكلية  

 داخل المجموعات 8,84 68 0,13 للممارسة

متوسطات أداء  ( بينα =0.05جدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )يتضح من ال   

ماجستير   –بكالوريوس أو ليسانس   –عينة البحث تُْعَزى الى المؤهل العملي للمستجيب )دبلوم تربوي فأقل  

بغض النظر عن مؤهلهم  –اسة فأعلى( في جميع محاور الدراسة المتعلقة بدرجة الممارسة ، مما يعني أن عينة الدر

 ينظرون بدرجة متساوية إلى ممارسة المشرفين التربويين أدوارهم الوظيفية في محافظة جنوب الشرقية.  -العلمي 

سنوات  5من   –سنوات  5: لمعرفة أثر سنوات الخبرة العملية للمستجيب )أقل من ــ سنوات الخبرة العملية 3 

ت فأكثر( في تحديد درجة ممارسة المشرفين التربويين أدوارهم الوظيفية سنوا 10 –سنوات  10إلى أقل من 

بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان، تم إجراء تحليل التباين األحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة على 

  النتائج .  محاور الدراسة  المتعلقة بدرجة الممارسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة العملية، والجدول التالي يبين

 تحليل التباين األحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة وفقا لمتغير سنوات الخبرة :(12) لجدو

ستوى م

 قيمة ف   الداللة

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 مجموع المربعات

 المـــــحاور

0,016 4,41 
0,92 2 1,84 

 بين المجموعات
 المشرف

0,20 68 14,15 
 اتداخل المجموع

0,24 1,45 
0,16 2 0,33 

 بين المجموعات
 الجوانب اإلدارية

0,11 68 7,80 
 داخل المجموعات

0,03 3,40 
0,59 2 1,18 

 بين المجموعات

 المادة

0,17 68 11,79 
 داخل المجموعات

0,017 4,31 
0,49 2 0,998 

 بين المجموعات

 الدرجة الكلية للممارسة

0,11 68 7,859 
 وعاتداخل المجم
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 ويتضح من الجدول أعاله اآلتي :

يتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في  :والمادة والدرجة الكلية للممارسةمشرف أـــ محاور ال 

 4.419( 68-2داء على هذه المحاور وفقا لمتغير سنوات الخبرة . إذ بلغت قيمة )ف( بدرجات حرية )متوسطات األ

لمحور المادة، وبلغت قيمة )ف(  3.403( 68-2لمحور المشرف التربوي، وبلغت قيمة )ف( بدرجات حرية )

 αإحصائية عند مستوى ) لمحور الدرجة الكلية للممارسة، وهذه القيم ذات داللة 4.316( 68-2بدرجات حرية )

( . ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم إجراء اختبار )شافيه( للمقارنات المتعددة البعدية، حيث أشارت نتائج  0.05=

( بين أفراد العينة من الذين تتراوح سنوات  α =0.05هذا التحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

سنوات  10سنوات(، وأفراد العينة الذين تتراوح سنوات خبرتهم )من  10سنوات إلى أقل من  5من  خبرتهم )

سنوات فأكثر( إلى أن المشرفين التربويين  10فأكثر(ِ, إذ أشار أفراد العينة من الذين تتراوح سنوات خبرتهم )من 

سنوات  5تهم ) من األوائل يمارسون أدوارهم بدرجة عالية مقارنة بآراء أفراد العينة من الذين تتراوح سنوات خبر

                                                                                          سنوات( في المحاور الثالثة، ولم تُظهر نتائج المقارنات المتعددة البعدية أي فروق أخرى.                                           10إلى أقل من 

: أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات األداء على الجوانب اإلدارية ب ـــ محور

، وهذه القيمة ليست 1.457( 86-2هذا المحور وفقا لمتغير سنوات الخبرة، إذ بلغت قيمة )ف( بدرجات حرية )

آراء أفراد العينة من حيث تأثير  (، مما يعني عدم وجود اختالف بين α =0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

                                                 سنوات الخبرة  في تحديد درجة ممارسة المشرفين التربويين األوائل مهامهم .

وافد( على تحديد درجة ممارسة المشرفين التربويين  -لمعرفة أثر جنسية المستجيب )عماني  :نسيةمتغير الج  ــ4 

األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ور الدراسة المتعلقة بدرجة الممارسة المعيارية وقيم )ت( للفروق بين متوسطات أداء أفراد العينة في جميع  محا

 لجدول التالي يوضح هذه النتائج.واوفقا لهذا المتغير، 

ينة طات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( للفروق بين متوسطات أداء أفراد العالمتوس: (13)جدول 

 وفقا لمتغير جنسية المستجيب 

 قيمة    

 الداللة

 مستوى

 الداللة 
 قيمة )ت(

 الجنسية

 المحاور

 وافد

 6ن= 

 عماني

 65ن= 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 المشرف 2,30 0,48 2,43 0,42 0,67 0,39 غير دالة

 الجوانب اإلدارية 2,69  0,33 2,72 0,39 0,21 0,70 غير دالة

 المادة 2,29 0,43 2,23 0,42 0,32 0,83 غير دالة

 الدرجة الكلية للممارسة 2,43 0,35 2,47 0,38 0,26 0,92 غير دالة
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(  بين متوسطات أداء  α =0.05جدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )يتضح من ال 

وافد( في جميع محاور الدراسة المتعلقة بدرجة الممارسة ، مما  -الى جنسية المستجيب )عماني  البحث تُعزىعينة 

مارسة المشرفين التربويين األوائل يعني أن عينة الدراسة من العمانيين والوافدين ينظرون بدرجة متساوية إلى م

 أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية.

ا ـــ النتائج المت  علقة باإلجابة عن السؤال الثالثثالثا

وجهة  الوظيفية منوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم التربويين األ ممارسة المشرفينما معوقات  "

د عينة البحث ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات أفرا ،"؟ نظر عينة الدراسة

المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب  عن جميع فقرات االستبانة المتعلقة بمحور مـعوقات ممارسة

  والجدول التالي يبين ترتيب هذه الفقرات ترتيباً تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية.الشرقية أدوارهم الوظيفية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات محور  :(14) جدول

 ً  معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية مرتبةً تنازليا

 الدرجة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الفـقـــــــرات

رقم 

 الفقرة
 الرتبة

 1 24 كثرة األعمال المنوطة بالمشرف التربوي األول. 2,83 0,47 عالية

 2 30 قلة الصالحيات اإلدارية الممنوحة للمشرف التربوي األول.  2,39 0,70  متوسطة

 3 25 قلة وضوح بعض مهام المشرف التربوي األول. 2,18  0,56 متوسطة

 4 26 كثرة عدد المشرفين التربويين الذين يشرف عليهم. 1,85 0,79 متوسطة

 5 27 ازدواجية تعامل المشرف التربوي األول مع مشرفيه. 1,54 0,73 ضعيفة

 1,46  0,65 ضعيفة
قلة اطالع بعض المشرفين األوائل على المستجدات في مجال 

 مادته.
31 6 

 1,45  0,60 ضعيفة
لمشرف التربوي لتوجيهات المشرف التربوي قلة استجابة ا

 األول.
28 7 

 1,38 0,63 ضعيفة
ضعف العالقات اإلنسانية بين بعض المشرفين التربويين األوائل 

 ومشرفيهم.
29 8 

 الدرجة الكلية 1,88 0,33 متوسطة

 راسة  لفقرات محوربمراجعة الجدول السابق نجد أن قيمة إجمالي المتوسطات الحسابية لتقديرات افراد عينة الد

مما يدل على  (0,33( وبانحراف معياري)1,88)معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية

أن معوقات ممارسة  المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفية  من وجهة نظر عينة 

لى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة الدراسة  جاءت بدرجة )متوسطة(, وبالنظر إ

(, حيث حصلت 1,38ــــــ  2,83وقعت بين )عن كل فقرة من فقرات االستبانة المتعلقة بمعوقات األدوار، نجد أنها 

بانحراف ( 2,83" كثرة األعمال المنوطة بالمشرف التربوي األول", على أعلى متوسط  حسابي وقدره)الفقرة:

(, تلتها الفقرة المتضمنة "قلة الصالحيات االدارية الممنوحة للمشرف التربوي األول", بمتوسط 0,47معياري)

(, بينما حصلت الفقرة "ضعف العالقات اإلنسانية بين بعض 0,70(, بانحراف معياري)2,39حسابي وقدره )

 (.0,63( وانحراف معياري)1,38وسط حسابي)المشرفين التربويين األوائل ومشرفيهم", على أدنى درجة   بمت
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ا   الرابعـــ النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  رابعا

 الوظيفية باختالفة أدوارهم هل تختلف معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقي"

                                                                       لمعرفة إجابة هذا السؤال سوف نستعرض كل متغير على حدة:                     ،"متغيرات الدراسة ؟

أنثى( في تحديد درجة معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل  -: لمعرفة أثر نوع المستجيب )ذكر ـــ النوع1

االنحرافات أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان، تم حساب المتوسطات الحسابية و

المعيارية وقيم )ت( للفروق بين متوسطات أداء أفراد العينة في مجموع فقرات االستبانة المتعلقة بدرجة معوقات 

                                  ممارسة االدوار وفقا لهذا المتغير، والجدول التالي يوضح هذه النتائج .                                                          

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( للفروق بين متوسطات أداء أفراد العينة  :(15)جدول 

 وفقا لمتغير نوع المستجيب 

 قيمة الداللة
مستوى 

 الداللة

قيمة 

 )ت(

 النوع

 المحاور

 إناث

 27ن = 

 ذكور

 44ن = 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 مجموع فقرات ممارسة 1,89 0,35 1,86 0,30 0,35 0,45 غير دالة

(  بين متوسطات أداء  α =0.05يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  

ات االسككككككتبانة التي تمثل درجة معوقات أنثى( في مجموع فقر -الى نوع المسككككككتجيب )ذكر  البحث تُعَزىعينة 

ممارسكة المشكرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشكرقية في سكلطنة عمان ، مما يعني أن 

 عينة الدراسة من الذكور واإلناث تنظر بدرجة متساوية إلى درجة تلكم المعوقات.

  أو ليسانس ــ بكالوريوس لمستجيب )دبلوم تربوي فأقل ــللمعرفة أثر المؤهل العملي  ـــ المؤهل العلمي:2  

ماجستير فأعلى( في تحديد درجة معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب 

توسطات الشرقية في سلطنة عمان، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( للفروق بين م

أداء أفراد العينة في مجموع فقرات االستبانة المتعلقة بدرجة معوقات ممارسة االدوار وفقا لهذا المتغير، والجدول 

 التالي يبين النتائج.

 تحليل التباين األحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة وفقا لمتغير المؤهل العلمي :(16)جدول 

ستوى م

 الداللة

قيمة     

 ف

 متوسط

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المـــــحاور المربعات

0,74 0,29 
مجموع فقرات  بين المجموعات 0,06 2 0,033

 ممارسة األدوار
 داخل المجموعات 7,66 68 0,11

(  بين متوسككطات  α =0.05يتضككح من الجدول السككابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصككائية عند مسككتوى )    

 ماجسككتير –أو ليسككانس  بكالوريوس –فأقل الى المؤهل العملي للمسككتجيب )دبلوم تربوي  تعزى البحثأداء عينة 

فأعلى( في مجموع فقرات االستبانة المتعلقة بدرجة معوقات ممارسة األدوار ، مما يعني أن عينة الدراسة بغض 

تربويين األوائل أدوارهم النظر عن مؤهلهم العلمي ينظرون بدرجة متسكككاوية إلى معوقات ممارسكككة المشكككرفين ال

  الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية.
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سنوات  5 من –سنوات  5: لمعرفة أثر سنوات الخبرة العملية للمستجيب )أقل من ـ    سنوات الخبرة العملية3

سنوات فأكثر( في تحديد درجة معوقات ممارسة المشرفين التربويين أدوارهم  10 –سنوات  10إلى أقل من 

افظة جنوب الشكككرقية في سكككلطنة عمان، تم إجراء تحليل التباين األحادي لمتوسكككطات أداء أفراد الوظيفية بمح

العينة على مجموع فقرات االسككتبانة والتي تمثل درجة معوقات ممارسككة االدوار وفقاً لهذا المتغير، والجدول 

 . يبين النتائجالتالي 

 أفراد العينة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة تحليل التباين األحادي لمتوسطات أداء :(17)جدول 

 ستوى الداللةم
 قيمة  ف

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المـــــحاور المربعات

0,47 0,74 
مجموع فقرات  بين المجموعات 1,16 2 0,08

 ممارسة األدوار
 داخل المجموعات 7,56 68 0,11

( بين متوسككطات أداء α =0.05اللة إحصككائية عند مسككتوى )يتضككح من الجدول السككابق عدم وجود فروق ذات د

 10سككككنوات إلى أقل من  5 من –سككككنوات  5الى سككككنوات الخبرة العملية للمسككككتجيب )أقل من  البحث تُعَزىعينة 

سكككنوات فأكثر( في تحديد درجة معوقات ممارسكككة المشكككرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية  10 –سكككنوات 

سة بغض النظر عن سنوات خبرتهم ينظرون بمحافظة جنوب ال شرقية في سلطنة عمان، مما يعني أن عينة الدرا

 بدرجة متساوية إلى درجة تلك المعوقات.

وافد( في تحديد درجة معوقات ممارسة المشرفين التربويين  -: لمعرفة أثر جنسية المستجيب )عماني .الجنسية4 

شككككككرقية في سككككككلطنة عمان، تم حسككككككاب المتوسككككككطات الحسككككككابية األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب ال

واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( للفروق بين متوسككككطات أداء أفراد العينة في مجموع فقرات االسككككتبانة المتعلقة 

 بدرجة معوقات ممارسة األدوار وفقاً لهذا المتغير، والجدول التالي يوضح هذه النتائج.

الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( للفروق بين متوسطات أداء أفراد العينة  المتوسطات :(18)جدول 

 وفقا لمتغير جنسية المستجيب

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

قيمة 

 )ت(

 النوع

 المحاور

 وافد

 6ن = 

 عماني

 65ن = 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 مجموع فقرات معوقات ممارسة األدوار 1,87 0,31 1,95 0,53 0,57 0,19 غير دالة

 

( بين متوسككطات أداء α =0.05يتضككح من الجدول السككابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصككائية عند مسككتوى ) 

بدرجة معوقات  وافد( في مجموع فقرات االسكككتبانة المتعلقة -عينة البحث تُعَزى الى جنسكككية المسكككتجيب )عماني 

ممارسكككة األدوار، مما يعني أن عينة الدراسكككة من العمانيين والوافدين تنظر بدرجة متسكككاوية إلى درجة معوقات 

 ممارسة المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية.
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 مناقشة نتائج الدراسة

 لنتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة ا                                                                         

ا واقع ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة أدوارهم الوظيفية من وجهة م

 نظر عينة الدراسة؟                                                                    

( أن مستوى ممارسة المحاور الثالثة  تراوحت 6تائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال)أنظر الجدول رقم أظهرت ن

( , وهذا يشير إلى أن ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم 2.29( و)2.70بين )

ية للمحاور الثالثة متقاربة, وهذا يدل على أن الوظيفية كانت بدرجة)عالية(, مع االشارة إلى أن المتوسطات الحساب

درجة الممارسة تميل ألن تكون بنفس الدرجة, ويعزو الباحث ذلك إلى أن محاور الدراسة اعتبرت من قبل 

المشرفين التربويين من العمليات األساسية التي تقوم عليها وظيفة المشرف التربوي األول, مما أدى إلى شعورهم 

وهي: أن درجة فاعلية  (2014،)الحجريألدوار الوظيفية بالنسبة لهم, وتتفق النتائج مع دراسةبدرجة متقاربة با

الممارسات اإلشرافية لدى المشرفين التربويين بوازرة التربية والتعليم في سلطنة عمان كانت مرتفعة، في كل 

مي" وتختلف نتائج الدراسة مع المجاالت باستثناء مجالي "توجيه الطالب وإرشادهم" و"النمو المهني واألكادي

م، التي أشارت إلى أن فعاليات ممارسة المشرفين التربويين جاءت بدرجة متوسطة 2000نتائج دراسة العوفي 

      وفيما يأتي مناقشة النتائج لكل محور:                                                                                          

                                                               : المحور المتعلق بالجوانب اإلداريةوالا أ 

، (2.70( أن هذا المحور احتل المرتبة األولى حسب تقديرات عينة الدراسة بمتوسط )6يتضح من الجدول رقم )

مشرف التربوي األول يقوم بممارسة الدور المتعلق وهو يمثل درجة عالية لممارسة الدور, وهذا يدل على أن ال

بالجوانب اإلدارية بدرجة أعلى من أدواره في الجوانب األخرى كالمتعلقة بالمادة أو بالمشرف التربوي, وقد 

(, على أنه يستلم وارد الوحدة من الرسائل 8)أنظر الجدول رقم الجوانب االدارية في هذا المحورتركزت تلك 

ويقوم بإجراء الالزم لها, ويُطلع منتسبي الوحدة لمادته على كل التعاميم والنشرات الخاصة بتنظيم والمخاطبات 

العمل, ويشارك في اللجان الفصلية والسنوية المتصلة بمهام عمله, ويسهم في حل  المشكالت اإلدارية لمشرفيه, 

بالزيارات المدرسية واإلشرافية, ويشارك في  ويتابع مدى تفعيل مشرفي المادة لخدمات البوابة التعليمية المتعلقة

لجان مقابالت اختيار المعلمين األوائل, والمشرفين التربويين, وأما األدوار التي يقوم بها كعقد لقاءات واجتماعات 

دورية لمنتسبي وحدته, ومتابعة توفير المستلزمات المكتبية الخاصة بمادته فإنها جاءت ذات أهمية أقل من األدوار 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية بسلطنة  لتي سبق ذكرها,ا

عمان, يعتبرون أن تسلم وارد الوحدة من الرسائل والمخاطبات وإجراء الالزم لها, واطالع منتسبي وحدتهم على 

شرفين التربويين األوائل, كذلك عدم وجود منسق التعاميم والنشرات الخاصة بتنظيم العمل هي من صميم أدوار الم

لكل مادة يقوم بتأدية تلك األعمال بدال من المشرف التربوي األول, وأيضا عدم وجود رؤساء أقسام تلك المواد 

يقومون بالجوانب االدارية بسبب تمتعهم بإجازات دراسية تصل إلى ما يقارب ثالث سنوات فأكثر, لذلك جاءت 

عقد لقاءات تقدمةً على غيرها في هذا المحور بالنسبة إليهم, وعلى الرغم من أن األدوار المتعلقة بهذه األدوار  م

واجتماعات دورية لمنتسبي وحدته, ومتابعة توفير المستلزمات المكتبية الخاصة بمادته جاءت في نهاية هذا المحور 

هذا المحور جاءت يعني أن كل فقرات  هذاو (,2,52 ( و)2,63), وهي على التوالي متوسطات عالية إال أنها ذات

  كممارسات إدارية بدرجة عالية.

ـى وبدرجـــة م( حيث احتل مجال إدارة الصـــف المرتبـــة األولــ2014)الحجري، هذه النتيجة مع دراسةوتتفق 

 (.3,86مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي بلــغ )
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ــ المحور المتعلق بالمشرف التربوي ـا                                                                    ثانيا

(, 2,31)( أن هذا المحور احتل المرتبة الثانية حسب تقديرات عينة الدراسة بمتوسط 6يتضح من الجدول رقم )

وهو يمثل درجة متوسطة لممارسة الدور, وهذا يدل على أن المشرف التربوي األول يقوم بممارسة الدور المتعلق 

بعالقته مع المشرف التربوي بدرجة متوسطة من أدواره في الجوانب األخرى, وقد ركزت تلك الجوانب المتعلقة 

على أنه يُحثني على االلتزام بأخالقيات المهنة, ويُتابعني ( 7بالمشرف التربوي في هذا المحور )أنظر الجدول رقم 

ولذلك جاءت هذه األدوار  متقدمة على في تنفيذ خططي اإلشرافية, ويُعد التقارير الفنية عن أدائي بصورة مستمرة, 

قاعدة بيانات أي بدرجة عالية, بينما االدوار التي يمارسها كمساعدته في إعداد  غيرها في هذا المحور بالنسبة إليهم

للمعلمين األوائل والمعلمين, وتشجيعه على االبتكار واإلبداع في اإلشراف التربوي, وتدريبه على توظيف آليات 

اإلشراف الحديثة, وإكسابه مهارات إعداد وتقديم البرامج التدريبية, ومشاركته في تقييم خطط المعلمين األوائل 

جاءت في نهاية وعلى الرغم من أن األدوار المتعلقة  ي سبق ذكرها,جاءت متوسطة وبأهمية أقل من األدوار الت

(, 2,14(, و)2,23( و)2,32)ذلك, وهي على التوالي متوسطات بدرجات متوسطة  ك هذا المحور إال أنها ذات

هذا المحور جاءت كممارسات أدوار متعلقة بالمشرف التربوي  يعني أن كل فقرات  هذا(  و2,04(, و)2,04و)

م(حيث بلغت النسبة المئوية للدرجة 2013متوسطة, وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )هارون,بدرجة 

مما يدل على درجة فوق المتوسطة للممارسة المشرف التربوي ألدواره في تقويم أداء  68,43الكلية لالستبانة 

                                                                                     المعلم.

ــ المحور المتعلق بالمادة  ـا                                                                            ثالثا

( 2,29( أن هذا المحور احتل المرتبة الثالثة حسب تقديرات عينة الدراسة بمتوسط )6يتضح من الجدول رقم )

ارسة الدور, وهذا يدل على أن المشرف التربوي األول يقوم بممارسة الدور المتعلق وهو يمثل درجة متوسطة لمم

بالمادة بدرجة متوسطة مقارنة بأدواره في الجوانب األخرى, وقد تركزت تلك الجوانب المتعلقة بالمادة في هذا 

ى تجويد العمل في مجال ( "يشرف على تفعيل النشرات المتعلقة بمادته", و"يسعى إل9المحور )أنظر الجدول رقم 

" جاءت بدرجة عالية,  وهي تخصصه في ضوء اللوائح المنظمة لعمله" و"يقدم تقارير دورية عن سير عمل مادته

مشاركة مشرفيه في تحليل " ك بينما جاءت االدوار التي يمارسها(  2,57( و )2,70( و)2,73على التوالي )

ائج تحليل االختبارات الفصلية لمادته", وإشرافه على إعداد قاعدة المناهج الدراسية الخاصة بمادته" و"توظيف نت

بيانات بمستوى أداء الطالب في مادته "وإجرائه بحوثاً أو دراسات تربوية متعلقة بمادته" جاءت متوسطة وبأهمية 

ن كل يعني أ هذا( و1,74(, و)2,05(, و)2,05( و)2,18)أقل من األدوار التي سبق ذكرها, وهي على التوالي 

ويُعَزى ذلك إلى كثرة األعباء  هذا المحور جاءت كممارسات أدواره المتعلقة بالمادة بدرجة متوسطة,فقرات 

الموكلة للمشرف األول وممارسته أدواره المتعلقة بالجوانب االدارية أكثر من الجوانب المتعلقة بالمادة, كذلك وجود 

من المادة العلمية أسوة بمشرفهم األول وال يعيرون هذا الجانب مجموعة من المشرفين التربويين  لديهم تََمُكٌن 

م(  1997(, التي أشارت إليها) العيسان , وجيهة Rieck,1992)وتتفق نتائج الدراسة مع دراسةأهمية كبرى, 

الل والتي تبين األدوار المهمة التي يقوم بها المشرف التربوي وهي: تطوير عملية المتابعة والتقويم للطلبة من خ

استخدام أساليب تقويمية نظامية كاالختبارات واالمتحانات الفصلية، إضافة إلى أهمية استخدام أساليب تقويم تتمثل 

 .في المتابعة المستمرة ألداء الطالب
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 تائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة الن                                                                         

باختالف  ل يختلف واقع ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفيةه

                                      متغيرات الدراسة؟                                                                     

 كل متغير على حدة:                                   لمعرفة إجابة هذا السؤال سوف نستعرض 

                                                                                             ـ النوع1 

م وجود ( عد10أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا المحور والتي أشار إليها اختبار )ت( كما يبينها الجدول رقم )

(  بين متوسطات أداء عينة البحث  تعزى الى نوع المستجيب  α =0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

أنثى( في جميع محاور الدراسة المتعلقة بدرجة الممارسة؛ وسبب ذلك التقارب بين الظروف االجتماعية  -)ذكر 

ي أن عينة الدراسة من الذكور واإلناث تنظر بدرجة والثقافية والبرامج التدريبية التي تقدم للجميع، مما يعن

)متساوية( إلى ممارسة المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية, وتنسجم  مع دراسة 

( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق في مجاالت واقع الممارسة اإلشرافية للمشرفين التربويين 2012) الطعاني

 متغير النوع . تُعَزى ل

                                                                         ــــ المؤهل العلمي2 

 α( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )11أظهرت نتائج الدراسة كما يشير الجدول رقم )  

بكالوريوس   -لي للمستجيب )دبلوم تربوي فأقل  مؤهل العم(  بين متوسطات أداء عينة البحث  تُعَزى الى ال 0.05=

 –ماجستير فأعلى( في جميع محاور الدراسة المتعلقة بدرجة الممارسة ، مما يعني أن عينة الدراسة  -أو ليسانس 

ينظرون بدرجة متساوية إلى ممارسة المشرفين التربويين أدوارهم الوظيفية   -بغض النظر عن مؤهلهم العلمي 

أشارت إلى عدم وجود  ( التي2014،حافظة جنوب الشرقية, وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )الحجريبم

( تعزى لمتغير المؤهل العلمي في مجاالت)التخطيط وإدارة الصف α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند )

 (والوسائل التعليمية وتوجيه الطالب والمناهج الدراسية والتقويم التربوي

                                                                            سنوات الخبرة العملية ــ3

(  α =0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )12أظهرت نتائج الدراسة كما يشير الجدول رقم )

ول فيما يقدمه من ممارسات األدوار الوظيفية بين متوسطات أداء عينة البحث لممارسات المشرف التربوي األ

الجوانب المتعلقة بالمادة, الجوانب المتعلقة بالمشرف التربوي( ويعزو الباحث ذلك الى أن ذوي الخبرة األكبر هم )

أكثر تقديرا لممارسات المشرف التربوي األول لما يقدمونه في المجاالت المذكورة, حيث أن المشرفين ذوي الخبرة 

( 2013،بر يكون حكمهم وتقديرهم أدق من المشرفين ذوي الخبرة األقل وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الدجانياألك

 م(.2007 ،و)دراسة الحذيفي

                                                                                           سيةــــ الجن4  

 α( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )13يشير الجدول رقم )أظهرت  نتائج الدراسة كما 

وافد( في جميع محاور الدراسة  -(  بين متوسطات أداء عينة البحث  تعزى الى جنسية المستجيب )عماني  0.05=

متساوية إلى ممارسة المتعلقة بدرجة الممارسة ، مما يعني أن عينة الدراسة من العمانيين والوافدين ينظرون بدرجة 

أن ما يتم تقديمه لهم من خدمات المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية, وسبب ذلك 

وأساليب إشرافية في هذه المحاور الثالثة السابقة من قبل المشرفين التربويين األوائل هي ذاتها على اختالف 

( والتي تضمنت وجود فروق ذات داللة 2003راسة مع نتائج دراسة )المشيفري وتختلف نتائج هذه الد جنسياتهم ,

(  بين متوسطات أداء عينة البحث  تعزى الى الجنسية ولصالح الوافدين في  α =0.05إحصائية عند مستوى )

 جميع مجاالت الدراسة السبعة.
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 نتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة ال                         

وجهة نظر  ما معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفية من 

 ؟عينة الدراسة

( أن قيمة إجمالي المتوسطات الحسابية لتقديرات 14أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال)أنظر الجدول رقم 

(, مما 1,88) معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية افراد عينة الدراسة  لفقرات محور

ة )متوسطة(, وقد تركزت تلك الجوانب المتعلقة بمحور معوقات ممارسة يدل على أن تلك المعوقات جاءت بدرج

المشرف التربوي األول أدواره على أن كثرة األعمال المنوطة بالمشرف التربوي األول جاءت في المرتبة األولى 

(, بينما جاءت الفقرات على التوالي "قلة 0,47( بانحراف معياري)2,83بأعلى متوسط  حسابي وقدره )

صالحيات االدارية الممنوحة للمشرف التربوي األول", و"قلة وضوح بعض مهام المشرف التربوي األول", ال

و"كثرة عدد المشرفين التربويين الذين يشرف عليهم", بدرجة متوسطة, ويعزو الباحث ذلك إلى أن عينة الدراسة 

مع المشرف التربوي األول ومدى تفهمهم  تنظر إليها بدرجة متوسطة حيث أنه بتكاتف وتعاون المشرفين التربويين

بالنسبة م( 1997لتلكم المعوقات سيؤدي إلى التقليل من حدتها, وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة )العيسان,العاني,

( مشكالت جاءت 5( مشكلة منها)14إلى محور المشكالت التي تواجه المشرف التربوي، حيث يوضح جدول ) د( أن هناك )

بينما جاءت بقية الفقرات اآلتية بدرجات ضعيفة وهي مرتبة تنازليا: "ازدواجية  الحسابية بدرجة "متوسطة", متوسطاتها

تعامل المشرف التربوي األول مع مشرفيه", و"قلة إطالع بعض المشرفين األوائل على المستجدات في مجال 

ول", و"ضعف العالقات اإلنسانية بين مادته", و"قلة استجابة المشرف التربوي لتوجيهات المشرف التربوي األ

( فيما يتعلق بدرجة  2011بعض المشرفين التربويين األوائل ومشرفيهم", كما أشارت نتائج دراسة )عطا هللا 

  ــ 80.3بين )المعوقات تراوحت  معوقات التواصل والعالقات االنسانية, فقد أثبتت نتائج دراسته أن درجة هذه

 لمشرفين التربويين أنفسهم. ( من وجهة نظر ا59.7

 لنتائج المتعلقة بالسؤال الرابعمناقشة ا  

ل تختلف معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل بمحافظة جنوب الشرقية أدوارهم الوظيفية باختالف ه

                                                                   متغيرات الدراسة؟

 لمعرفة إجابة هذا السؤال سوف نستعرض كل متغير على حدة:                                   

                                                                                          ـ النوع1  

( عدم وجود 15تائج الدراسة المتعلقة بهذا المحور والتي أشار إليها اختبار )ت( كما يبينها الجدول  رقم )أظهرت ن

(  بين متوسطات أداء عينة البحث  تعزى الى نوع المستجيب  α =0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ا يعني أن عينة الدراسة من الذكور واإلناث أنثى( في جميع محاور الدراسة المتعلقة بدرجة المعوقات، مم -)ذكر

تنظر بدرجة )متساوية( إلى معوقات ممارسة المشرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب 

م( والتي أشارت إلى وجود معوقات تواجه 1990الشرقية, وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الزعبي)

بية الرياضية ذات مستوى عال ومتوسط وقليل، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق اإلشراف التربوي في التر

في درجة اإلحساس بالمعوقات اإلشرافية ، تعزى إلى متغير الجنس,  =  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

أفراد العينة  م( والتي أشارت إلى وجود اختالف في آراء1997وتختلف نتائج هذه الدراسة مع  دراسة )المغيدي,

نحو معوقات اإلشراف في المجال االقتصادي لصالح المشرفات, فقد كانت آراء المشرفات أكثر ايجابية نحو ابراز 

 .معوقات اإلشراف االقتصادية من المشرفين
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    ـــ المؤهل العلمي2

وق ذات داللة إحصكككائية ( عدم وجود فر16أظهرت نتائج الدراسكككة المتعلقة بهذا المحور كما يبينها الجدول رقم )

(  بين متوسككطات أداء عينة البحث  تعزى الى المؤهل العملي للمسككتجيب )دبلوم تربوي  α =0.05عند مسككتوى )

ماجسككككككتير فأعلى( في مجموع فقرات االسككككككتبانة المتعلقة بدرجة معوقات   –بكالوريوس أو ليسككككككانس   –فأقل  

النظر عن مؤهلهم العلمي ينظرون بدرجة متسككككككاوية إلى ممارسككككككة األدوار، مما يعني أن عينة الدراسككككككة بغض 

معوقات ممارسككة المشككرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشككرقية, وتتفق نتائج الدراسككة 

م( التي أشكككار إليها كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصكككائية عند 1993مع دراسكككة: )الحمدوني 

في درجة اإلحسككككككاس بالمعوقات اإلشككككككرافية ، تعزى إلى متغيرات طبيعية ؛ مثل المؤهل   =  0.05مسككككككتوى 

م( والتي دلت على وجود فروق ذات داللة 1994العلمي, وتختلف نتائج هذه الدراسكككة مع نتائج دراسكككة )السكككعود,

 ي.     ى متغير المؤهل العلمإحصائية على استمارة المعوقات اإلشرافية التي يواجهها المشرفون التربويون، تعزى إل

                                                              سنوات الخبرة العملية ـــ3  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصكككائية  (17أظهرت نتائج الدراسكككة المتعلقة بهذا المحور كما يبينها الجدول رقم )

اء عينة البحث  تعزى الى سنوات الخبرة العملية للمستجيب )أقل من ( بين متوسطات أد α =0.05عند مستوى )

سككككنوات فأكثر( في تحديد درجة معوقات ممارسككككة  10 -سككككنوات  10سككككنوات إلى أقل من  5من  - سككككنوات 5

المشككككرفين التربويين األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشككككرقية في سككككلطنة عمان ، مما يعني أن عينة 

وتختلف نتائج هذه  ،سككة بغض النظر عن سككنوات خبرتهم ينظرون بدرجة متسككاوية إلى درجة تلك المعوقاتالدرا

في محوري مشككككككالت اإلشكككككراف التربوي ومعيقات تطويره، فقد  م(1997)العيسكككككان,العاني,مع نتائج دراسكككككة 

 (.سنوات فاقل 5)خبرة أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح فئة المشرفين ذوي 

                                                                                       الجنسية-4

(, حيث يتضح من الجدول السابق عدم 18أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا المحور كما يبينها الجدول رقم )

( بين متوسطات أداء عينة البحث  تعزى الى جنسية  α =0.05وى )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست

وافد( في مجموع فقرات االستبانة المتعلقة بدرجة معوقات ممارسة األدوار، مما يعني  ــــــــ المستجيب )عماني

ويين أن عينة الدراسة من العمانيين والوافدين تنظر بدرجة متساوية إلى درجة معوقات ممارسة المشرفين الترب

أي  أطلع عليها الباحثالتي  م  تتضمن الدراسات السابقة األوائل أدوارهم الوظيفية بمحافظة جنوب الشرقية, ول

 نتائج متعلقة بمتغير الجنسية تتفق أو تختلف مع نتائج دراسته.
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  التوصيات
 في ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن طرح التوصيات اآلتية: 

                                                                                                     ر الفنية.. إعادة النظر في اختصاصات وأدوار المشرفين التربويين األوائل بحيث تتضمن مساحة أكبر لألدوا1

ة الجوانب دراسة تخصيص كادر إداري مساعد لكل مادة في أقسام دائرة تنمية الموارد البشرية يعنى بمتابع .2

 اإلدارية.

                                            وائل بالمشرفين التربويين من خالل زيادة جانب العالقات اإلنسانية.                                                              تعزيز عالقة المشرفين التربويين األ. 3

المشرف التربوي  . االستمرار في معايير اختيار المشرفين التربويين ذوي الكفاءة ألنهم سيكونون عونا لممارسة4

  األول أدواره في الجوانب الفنية.

نة عمان على أن يكون اختيارهم في السنوات االستمرار في برامج تأهيل المشرفين التربويين األوائل بسلط .5 

                                                                          القادمة من حملة الشهادات العليا )الماجستير ــــ الدكتوراة(.

المؤسسات المعنية باإلشراف التربوي )إعداداً ــــ تأهيالً ـــــ تدريباً( مع المشرفين  . تعزيز التواصل الفعال بين6 

 التربويين األوائل ورفدهم بالجديد. 

                                         المتعلقة بالتقويم التربوي وأدواته. المشرفين التربويين األوائل. زيادة تفعيل أدوار 7 

 لجان اإلعداد والمراجعة. المتعلقة بالمناهج من خالل إشراكهم في المشرفين التربويين األوائل. زيادة تفعيل أدوار 8

بواقع الحقل التربوي من خالل حثهم على إجراء الدراسات والبحوث المعمقة  التربويين األوائل . ربط المشرفين9 

   )التربوية، والفنية(.

                                          

 الدراسةمقترحات 

بإجراء عدد من الدراسات في المجاالت وفي ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج وتوصيات، تقترح الدراسة 

 اآلتية:

 . الرضاء الوظيفي للمشرفين التربويين األوائل في سلطنة عمان.                               1

 بسلطنة عمان في ضوء مدخل الجودة الشاملة. . متطلبات تطوير أدوار المشرفين التربويين األوائل2
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                                                                    األردن: دار الكتاب الثقافي.   ,المرجع في االشراف التربوي والعملية اإلشرافية م(.2005ــــــ أبوعابد, محمود محمد )

                                                       , مكتبة االمارات, العين, االمارات العربية المتحدة.اإلشراف التربوي أنماط وأساليبم(. 2002ـــــ اإلبراهيمي, عدنان )

                                                                                            ,عمان: دار الثقافة. اإلشراف التربوي  م(.2006ــــــ األسدي, سعيد جاسم, ابراهيم, مروان عبدالحميد )

, مكتبة الفالح، الكويت.                                                                           اإلدارة واإلشراف التربويم(. 2010ــــــ البستان, أحمد عبد الجواد, عبدهللا وبولس, وصفي ) 

أنموذج مقترح لتحسين الممارسات االشرافية لدى المشرفين التربويين بوزارة م(. 2014ــــــ الحجري, ناصر بن سلطان )

جامعة نزوى، سلطنة عمان.                                                                                        منشورة, ماجستير غير رسالة , طنة عمانالتربية والتعليم في سل

لة , رسادور المشرفين التربويين في ضوء التوجيه التربوي في الجمهورية اليمنية(. ٢٠٠٧) محمد طاهر علي ,الحذيفيــــــ 

                                                            كلية التربية, جامعة تعز, اليمن .                                                        منشورة, ماجستير غير 

، دار الفكر , عَّماندة الشاملةالجوضوء في ل  إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقب(. ٢٠٠٧عمر )رافدة  ــــــ الحريري,
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إلشراف التربوي في التربية الرياضية كما يراها مشرفو ومعلمو التربية المعوقات التي تواجه ا(. 1992ــ الحمدوني ، نزال ) 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة األردنية ، عمان . الرياضية ومعلموها في األردن

فلسطين.                                                                                              زة،غ أفاق،,مكتبة 1, طالتوجيه التربوي المهني )اإلشراف التربوي((.  2005محمد جواد ) الخطيب،ــــــ 

درجة ممارسة المشرفين التربويين ألسلوب اإلشراف التشاركي في محافظة العاصمة  (. 2013لينا مصطفى ) الدجاني،ــــــ 

جامعة الشرق  اإلدارية،كلية العلوم  منشورة،رسالة ماجستير غير  ،نظرهم عمان وعالقته بمستوى فعالية المعلمين من وجهة

تطوير االشراف التربوي في ضوء مدخل إدارة الجودة م(. 2010نجيب نور شاهو ) الزدجالي،األردن.             ـــــ  األوسط،

                                                                                                        سلطنة عمان.     نزوى،جامعة  منشورة،رسالة ماجستير غير  ،عمانالشاملة بسلطنة 

معوقات اإلشراف التربوي والتطلعات المستقبلية كما يراها مشرفو اللغة العربية ومعلموها (. 1990ــــــ الزعبي ، ميسون )

                                                                                              ة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، جامعة اليرموك ، إربد . ، رسال لمرحلة التعليم األساسي في األردن

أ ،  21مجلد  ، مجلة دراسات، معوقات العمل اإلشرافي في األردن كما يراها المشرفون التربويون(. 1994ــــ السعود ، راتب )

اإلشراف التربوي .م(2012فاطمة بنت عامر بن محمد ) النبهاني، ــــــ                                                           . 4العدد 

                                                                                                                                        ماليزيا. العالمية،الجامعة اإلسالمية  منشورة،رسالة دكتوراه غير  ،عمانودوره في تطوير االنماء المهني بسلطنة 

 30دورية التطوير التربوي, المهارات اإلدارية لدى مدير المدرسة.  .م(2011أماني بنت صالح بن حسين )سبتمبر  اليافعي، ــــــ

الممارسات االشرافية (. 2010ماجد يوسف ) حلس،ــــــ ــ                                                                      .33ـــــ 

رسالة ماجستير غير  ،الجودةوعالقتها بالنمو المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة غزة في ضوء معايير 

. (2011رائد يوسف ) خضر، فلسطين.                                                                  ــــــ غزة، األزهر،جامعة  ،منشورة

االردن: دار غيداء للنشر والتوزيع.                                                                          ،ومفاهيماالشراف التربوي الحديث أساسيات 

االردن: دار كنوز المعرفة.                                                                                            ،العمليةاإلرشاد واالشراف في م(. 2008)على عطاف  زايد، ــــــ

عمان.                                                                                                       ان،الفرق, دار 1.طاإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسيةم(. 2004محمود ) طافش، ــــــ
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، األردن، الطبعة األولى، الدار وتطبيقاتها اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي أصولهام(. 2001عطوي، جودت عزت )  ــــــ
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                                                                                                       دمشق: دار الفكر.  ،تطبيقاته أساليبه، مفهومه،االشراف التربوي م(. 2012سيف االسالم سعد ) عمر، ــــــ

م(. 2007يحيى محمد ) نبهان، ــــــبدون ناشر أو طبعه.  المكرمة،مكة  ،الخدمةالتدريب أثناء م(. 1997عبد الحكيم ) موسى، ــــــ

                                                                                   ,األردن: دار الصفاء. المعلم( المدير، المشرف،االشراف التربوي بين )

                                                           ,األردن: دار الفرقان.               3طاالدارة واالشراف التربوي م(. 1991يعقوب ) نشوان، ــــــ

تقويم أداء معلمي المرحلة الثانوية في درجة ممارسة المشرفين التربويين لدورهم في  م(.2013هارون، منيرة محمد )  ــــــ

                                                                              فلسطين.   غزة، اإلسالمية،الجامعة  ، رسالة ماجستير غير منشورة،محافظة غزة وسبل تفعيلها
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