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الملخص
هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة أنواع المتابعات اإلشرافية ،وتحليل نظام تطوير األداء المدرسي بسلطنة عمان،
والتعرف على مدى فاعلية المتابعات اإلشرافية في تطوير األداء المدرسي من وجهة نظر مديري مدارس الحلقة الثانية من
التعليم األساسي؛ ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع الدراسة .وقامت الباحثة
بتصميم استبانة كأداة لجمع المعلومات ،تضمنت االستبانة بعض البيانات األولية ألفراد العينة ،مثل :النوع ،والمؤهل الدراسي،
وسنوات الخبرة ،كما تضمنت فقرات االستبانة محورين :المحور األول عن فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي:
التعليم والتعلم ،واشتمل على ( )81مفردة ،والمحور الثاني عن فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية،
واشتمل على ( )02مفردة .وبعد التأكد من صدق االستبانة وثباتها ،قامت الباحثة بتحويلها إلى استبانة إلكترونية على مستندات
جوجل وشملت عينة الدراسة مديري ومديرات مدارس منطقة جنوب الشرقية من خالل المجموعات المهنية على تطبيق الواتس
آب والبالغ وعددهم  18مديراً ،وقد تم استجابة  18مديراً ومديرة.
وبعدد تحليدل البياندات باسدتخدام البرندامج اإلحصدا ي(  )SPSSتوصدلت الدراسدة إلدى أن الدرجدة الكليدة لفاعليدة المتابعدات
اإلشرافية في تطوير األداء المدرسي كانت بدرجة كبيرة بمتوسط ( ،)9713حيث حصل محدور فاعليدة المتابعدات اإلشدرافية فدي
تحسين عمليتي :التعليم والتعلم على متوسط ( )9711أي بدرجة كبيرة ،كما حصل محورفاعلية المتابعات اإلشدرافية فدي تحسدين
أداء اإلدارة المدرسية على متوسط ( )9719أي بدرجة كبيرة .كما أوضحت النتا ج عددم وجدود فدروق ات داللدة إحصدا ية بدين
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، والمؤهل،متوسطا ت تقدير أفراد العينة لفاعلية المتابعات اإلشرافية في تطوير األداء المدرسي تعزى لمتغيرات الدراسة (النوع
.)وسنوات الخبرة
 ودعدم عمليدات التقيديم الد اتي،وقد أوصت الدراسة بما بأن تركز المتابعات اإلشرافية على الخطة المدرسية وآليات تحقيقهدا
 كمددا أوصددت الدراسددة بددأن تركددز التنميددة المهنيددة.)وآلياتدده مدده االهتمددام بعددالا المشددكالت الطالبيددة مثددل (الغيدداب والسددلوكيات
 ويكددون لد بتبنددي تعريفدا ً واضددحا ً وقياسددياً للنتددا ج،المسددتدامة للمشددرفين علددى االهتمددام بالكشددا عددن االنحرافددات قبددل حدددوثها
.المتوقعة
. تطوير األداء المدرسي-اإلداري

 اإلشرا-التربوي

 اإلشرا- المتابعات اإلشرافية:الكلمات المفتاحية

Abstract
The effectiveness of supervisory follow-up visits in developing school
performance from the point of view of school principals of cycle two basic
education in South Asharqiya Governorate, Sultanate of Oman
Dr. Amina Rashid Al-Rasbieh
The study aimed to define the types of supervisory follow-up visits, analyze the school
performance development system in the Sultanate of Oman. It also aimed to identify the
effectiveness of supervisory follow-ups in developing school performance from the point of view
of principals of cycle two basic education schools. To collect the data, the researcher designed a
questionnaire consisted of two domains: the effectiveness of supervisory follow-ups in
improving the processes of teaching and learning and the effectiveness of supervisory follow-ups
in improving the performance of school administration. After testing the reliability and validity
of the questionnaire, it was sent to 71 school principals but only 61 responses were sent back.
The study found the following:
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• The overall score for the effectiveness of supervisory follow-up visits in developing school
performance was large with an average of (3.79). The effectiveness of supervisory follow-up
visits in improving the teaching and learning processes got an average of (3.86), which is also
large. The focus of the effectiveness of supervisory follow-ups in improving school management
performance on average (3.73) that is, to a large degree.
’• There are no statistically significant differences between the averages of the respondents
assessment of the effectiveness of supervisory follow-up in developing school performance due
to the study variables (gender, qualification, and years of experience).

المقدمة
يشهد العالم اليوم تحديات عديدة تتمثل في الثورة التكنولوجية والسعي نحو التجويد في األداء والعمل في مجتمع
المعرفة التنافسي والتطلعات المتغيرة النابعة من المجتمع العالمي المتغير بسرعة كبيرة ،األمر ال ي يجعل من اإلشراف
والمتابعة والتقييم مطلبا ً ر يسياً لتطوير األداء بشكل عام وتطوير أداء المؤسسات التعليمية بشكل خاص ،حيث تهدف عملية
اإلشراف إلى المساعدة في تحسين عمليتي التعليم والتعلم .كما تستمد عملية اإلشراف أهدافها من فلسفة المجتمع التي تعكس
ً
عامال أساسيًا في
بدورها حياة المجتمع وما تشهده من تطورات اجتماعية واقتصادية وحضارية ،فتمثاللمتابعات اإلشرافية
تحسين أداء المعلمين وإثارة دافعيتهم نحو النمو المهني ،وتنفي تطوير المناهج المدرسية ،وتهيئة البيئة المدرسية ونيل ثقة أفراد
المجتمع بالمدرسة (العاجز وحلس.)81 ،0223 ،
وتشهد سلطنة عمان تطوراً ملحوظا ً في مجال التعليم حيث أولى صاحب الجاللة السلطان قابوس – طيب هللا ثراه–
التعليم رعاية خاصة إيمانا بأن التعليم حجر األساس في تطوير المجتمع العماني ،ويعد نظام تطويراألداء المدرسي المستحدث
بالقرارالوزاريرقم ( )0221/83هوإحدى ثمارالمراجعة المستمرة لألداء والمتابعات اإلشرافية التي تسعى دا ماً إلى
التطوير،حيث ضم ه ا النظام ثالثة مشاريع هي:مشروع تقويم األداء المدرسي وتطويره،ومشروع رؤيةالمعلم األول كمشرف
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مقيم،والمشروع التكاملي لإلنماءالمهني،والتي تتكامل فيما بينها وت وب في بوتقة واحدة لتحقيق الغاية وهي تطويراألداء
المدرسي تحت مسمى نظام تطويراألداءالمدرسي (وزارة التربية والتعليم.)81 ،0223 ،
وقد أشارت دراسة العزري ( )0223إلى أن درجة فاعلية المشرف التربوي في تحسين الممارسات التعليمية في
مدارس ما بعد التعليم األساسي بالمنطقة الداخلية بسلطنة عمان جاءت متوسطة ،كما أشارت إلى عدم وجود فروق ات داللة
إحصا ية تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والجنس والخبرة ،وقد أوصت الدراسة بالعمل على رفع كفاءة المشرفين التربويين
وتقليل األعباء الملقاة على عاتقهم.كما توصلت دراسة عا شة السالمي ( )0282إلى أن درجة ممارسة المشرفين التربويين
باإلدارة باألهداف في سلطنة عمان جاءت متوسطة ،كما أنه توجد فروق ات داللة إحصا ية تعزى لمتغير الخبرة ،وأوصت
المشرفين التربويين بضرورة العمل على إطالع المعلمين على الخطة اإلشرافية وأهدافها وأساليب تنفي ها.
وقد أشارت نتا ج دراسةالحجري ( )0282أن درجة فاعلية الممارسات اإلشرافية لدى المشرفين التربويين بوزارة
التربية والتعليم في سلطنة عمان كانت مرتفعة في كل المجاالت باستثناء مجالي توجيه الطالب وإرشادهم والنمو المهني
واألكاديمي ،وأوصت الدراسة بوضع خطة شاملة لعملية اإلشراف التربوي و ل من خالل تحسين معايير اختيار المشرف
التربوي وزيادة أعداد المشرفين وتخفيا األعباء اإلدارية عن المشرفين ومساعدتهم في وضع خطة التطوير الخاصة بهم.
وأكدت دراسةالعلوية ( )0282على أن واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع بمدارس التعليم ما بعد
األساسي بمحافظة مسقط جاء بدرجة متوسطة ،كما أظهرت النتا ج عدم وجود فروق ات داللة إحصا ية تعزى لمتغيري النوع
وسنوات الخبرة بينما توجد فروق تبعا لمتغير المسمى الوظيفي ،وأن أقل أساليب اإلشراف المتنوع ممارسة هو أسلوب التطوير
المكثا و ل بدرجة ضعيفة ،وخلصت الدراسة بوضع تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي في ضوء نمو ا اإلشراف
المتنوع تضمن مجموعة من اإلجراءات.
وسعت دراسة العبد الكريم ( )Al-Abdulkareem, 20114إلى تقييم تجربة اإلشراف المتنوع في بعض مدارس
المملكة العربية السعودية كوسيلة لتحسين القيادة المدرسية ،وتوصلت الدراسة إلى فاعلية النمو ا في تحسين التعليم والبيئة
المدرسية ،وتحقيق خصا ص المدرسة الناجحة مثل :التعلم التعاوني ،والتطوير المهني.
وهدفت دراسة الكلباني ( )0281إلى معرفة مدى ممارسة المشرفين التربويين لبعض أنماط اإلشراف التربوي في
مدارس التعليم األساسي بمحافظة الوسطى بسلطنة عمان ،وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع ممارسة المشرفين التربويين لبعض
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أنماط اإلشراف التربوي وخاصة اإلشراف الوقا ي ،واإلشراف العالجي ،ثم اإلشراف باألهداف ،ثم اإلشراف اإللكتروني،
واإلشراف التطويري ،واإلشراف التنوعي ،واإلشراف التشاركي ،واإلشراف اإلبداعي ،وتوجد فروق ات داللة إحصا ية
تعزي لمتغير النوع في األنماط (العالجي ،والتطويري ،والتمايزي ،والتشاركي) وفي بقية األنماط ال توجد فروق ،وك ل ال
توجد فروق ات داللة إحصا ية تعزى لمتغيري المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة وقد أوصت الدراسة بضرورة تنويع
المشرفين التربويين في األساليب اإلشرافية حسب طبيعة األهداف المراد تحقيقها.
كما هدفت دراسة شلدان؛ والقدرة ( )0281إلى معرفة درجة ممارسة مشرفي المرحلة األساسية األولية ألساليب
اإلشراف التربوي في ضوء االتجاهات المعاصرة وسبل تطويرها ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مشرفي المرحلة
األساسية األولية ألساليب اإلشراف التربوي كبيرة ،وأوصت الدراسة إلى تعزيز المهارات التكنولوجية لدى المشرفين
وضرورة توظيا التكنولوجيا من خالل اإلشراف اإللكتروني في العملية اإلشرافية.
كما ركزت دراسة تقبيل ( )0281على تقويم أداء مفتشي التعليم االبتدا ي بالجزا ر في ضوء االتجاهات اإلشرافية
الحديثة وأساليب إدارة الصراع ،وتوصلت النتا ج إلى تدني مستوى المفتشين في ضوء أساليب إدارة الصراع ،وتباين المستوى
بين التدني والعلو في ضوء االتجاهات اإلشرافية الحديثة ،وقد أوصت الدراسة إلى تدريب المشرفين التربويين لتطوير
االتجاهات اإلشرافية الحديثة في العملية اإلشرافية ،وتطوير إدارة الصراع التنظيمي.
وهدفت دراسةامبيض ( )0282إلى التعرف إلى دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمين في مدارس القدس
من وجهة نظر المعلمين والمديرين ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود آراء متوسطة تميل إلى مرتفعة لدى مديري ومعلمي
المدارس الثانوية الحكومية نحو دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمين .وقد أوصت الدراسة بجعل التقييم في العملية
اإلشرافية جهداً جماعيا ً يشترك فيه كل من له صلة بالعملية التعليمية ،وإعطاء المدير دوراً في العملية اإلشرافية لتحسين أداء
المعلمين وعمليتي التعليم والتعلم.
من خالل الدراسات السابقة وفي إطار الحركة العلمية والبحثية التي تشهدها سلطنة عمان وتدعمها وزارة التربية
والتعليم والحاجة المستمرة لقياس األداء وتطويره وفق نتا ج ه ه الدراسات ،تأتي ه ه الدراسة للتعرف على الوضع الحالي
لإلشراف التربوي وآليات تطويره بما يحقق تطوير األداء المدرسي.
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مشكلة وأسئلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في ضرورة التعرف على مدى فاعلية المتابعات اإلشرافية فدي تطدوير األداء المدرسدي بمددارس
الحلقة الثانية من التعليم األساسي في سلطنة عمان مدن أجدل تطدوير آليدات المتابعدات اإلشدرافية للقيدام بددورها فدي تطدوير األداء
المدرسي .ل ل تسعى ه ه الدراسةلإلجابة عن السؤال الر يس التالي:
" ما فاعلية المتابعات اإلشرافية في تطوير األداء المدرسي من وجهة نظر مديري مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسيي
بسلطنة عمان؟"
ويتفرع من السؤال الر يس األسئلة التالية:
 .8ما أنماط المتابعات اإلشرافية؟
 .0ما طبيعة نظام تطوير األداء المدرسي؟
 .9ما فاعلية المتابعات اإلشرافية في تطوير األداء المدرسي من وجهة نظر مديري المدارس؟
 .2هل توجد فروق ات داللة إحصا ية بدين متوسدطات أفدراد عيندة الدراسدة فدي فاعليدة المتابعدات اإلشدرافية فدي تحسدين
عمليتي التعليم والتعلم واإدارة المدرسية تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل التعليمي؟

أهدا

الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 .8تحديد طبيعة أنواع المتابعات اإلشرافية وأنماطها.
 .0تحليل نظام تطوير األداء المدرسي بسلطنة عمان.
 .9قياس فاعلية المتابعات اإلشرافية في تطوير األداء المدرسي من وجهة نظدر مدديري مددارس الحلقدة الثانيدة مدن التعلديم
األساسي.
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أهمية الدراسة:
أهمية ه ه الدراسة تتمثل في التالي:
 استهدفت الدراسة فئة مؤثرة في تطوير منظومة المدرسة اإلدارية والفنية وهدي مشدرفو اإلدارة المدرسدية والمشدرفونالتربويون.
 يمكن أن يستفيد من نتا ج الدراسة المشرفون ومديرو المدارس ووزارة التربية والتعليم. حاجة البيئة العمانية إلى مثل ه ه الدراسة وخاصة الهتمامها بتطوير األداء المدرسي. نشر ثقافة الجودة في التعليم ،من خالل تكامل األدوار والمهام والتركيز على األداء المدرسي. -رفد المختصين في اإلشراف التربوي ببعض المقترحات لتطوير العملية اإلشرافية.

حدود الدراسة:
 الحدود المكانية :طبقت الدراسة في مدارس الحلقة الثانية للتعليم األساسي بمحافظة جنوب الشرقية بسلطنة عمان. الحدود البشرية :مديرو ومديرات مدارس الحلقة الثانية للتعليم األساسيبمحافظة جنوب الباطنة. الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة فاعلية المتابعات اإلشرافية على تطوير األداء المدرسي. -الحدود الزمانية :طبقت الدراسة في العام الدراسي0202/0283 :م.

مصطلحات الدراسة:
المتابعيات اإلشييرافية :لتحديددد تعريددا للمتابعددات اإلشددرافية ال بددد مددن تحديددد تعريددا المصددطلحات التاليددة :المتابعددة ،واإلشددراف
التربوي ،واإلشراف اإلداري ،كما يلي:


المتابعيية :عمليددة المتابعددة هددي عمليددة منظمةومسددتمرة وفددق الخطددة موضددوعة موض د بهااألهددداف المددراد تحقيقهددا مددع
مراجعتهابشكل دوري للتأكد من أن التنفي يتم في اإلطارالصحي (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.)0289 ،
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اإلشرا

التربوي :يشير مفهوم اإلشراف التربوي إلى عملية تركز على النهوض لتحسين عمليتي التعليم والتعلم كلتيهما

مما يسدتلزم التشداور واإلنسدانية والشدمول فدي التنسديق والتوجيده لنمدو المعلمدين فدي اتجداه يسدتطيعون فيده اسدتخدام كداء
الطلبة ،وأن يحركوهم إلى أغنى وأ كى إسهام فاعل في المجتمع وفي العالم ال ي يعيشون فيده (العداجز وحلدس،0223 ،
.)81


اإلشرا

اإلداري :يشير اإلشراف اإلداري إلى عملية توجيه وقيادة المرؤوسين إلى العمل بأقصى طاقاتهم والعمدل علدى

تحقيق األهداف المتبادلة بين اإلدارة والمرؤوسين عن طريق التشجيع والتحفيز واالتصاالت المتبادلة ومعرفة احتياجدات
المرؤوسين وتحقيق التوازن بين أهداف اإلدارة وأهداف الموظفين (السيحاني.)81 ،0222 ،
وفددي ضددوء مددا سددبق يمكددن تعريددا المتابعييات اإلشييرافية بأنهاعمليددة يقددوم بهددا المشددرف التربددوي ومشددرف اإلدارة
المدرسية وترتكز على التحقق والمراجعة بشكل دوري لتوجيه وقيدادة المرؤوسدين إلدى العمدل بأقصدى طاقداتهم لتحسدين عمليتدي
التعليم والتعلم؛مما يستلزم التشاور واإلنسانية والشدمول فدي التنسديق والتوجيده لنمدو المعلمدين فدي اتجداه يسدتطيعون فيده اسدتخدام
كاء الطلبة ،وأن يحركوهم إلى أغنى وأ كى إسهام فاعل في المجتمع وفي العالم ال ي يعيشون فيه.
تطييوير األداء المدرسييي :اعتمدددت الباحثددة علددى تعريددا وزارة التربيددة والتعلدديم لهد ا المصددطل بأندده الجهددد المخطددط والمسددتمر
لتحسددين مسددتوى األداء المدرسددي وتجويددد المخرجددات مددن خددالل اإلشددراف والتقددويم المسددتمر لددألداء المدرسددي ،ويتضددمن ل د
التشخيص العلمي الدقيق ألداء المدرسة باستخدام أدوات علمية مقننة تجمع بواسطتها األدلة للحكم علدى كدل مدن مجداالت :الدتعلم
والتعليم ،واإلدارة المدرسية وفق المعايير والمؤشرات الموضوعة لكل مجال لتحديد نقاط القوة وأولويات التطوير ،وبناء الخطدة
التطويرية للمدرسة ،سعيا ً لتوفير اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة لتحقيق األهداف (وزارة التربية والتعليم.)81 ،0221 ،

اإلطار النظري:
تم تناول اإلطار النظري للدراسة وفق محورين ر يسيين هما :المتابعات اإلشرافية ،وتطوير األداء المدرسي في سلطنة عمان.

المحور األول :المتابعات اإلشرافية
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تعد المتابعات اإلشرافية عملية تحليلية نقديدة للمواقدا المرتبطدة بالعمليدة التربويدة واإلداريدة بالمدرسدة ،للتعدرف علدى
مدى مناسبة الوسا ل واألدوات والتجهيزات والمباني وفريق العمل لتحقيق األهداف المحددة ،وفيما يلي عرض ألهدداف وأنمداط
المتابعات اإلشرافية:

أوالً :أهدا

المتابعات اإلشرافية:

تهدف المتابعات اإلشرافية إلى تطوير عمليات التعليم والتعلم في مختلا البيئات التعليمية وتقدويم مخرجاتهدا بمدا يحقدق
جودة األداء التربوي والتعليمي وتحسين نوعيتها في ضوء األهداف التي تضدمنتها سياسدة التعلديم ،ومدن أبدرز أهدداف المتابعدات
اإلشرافية ما يلي (الجواد وبولس( ،)11 ،0289 ،حسين وعوض:)08 ،0221 ،
-

رصد الواقع التربوي وتحليله ومعرفة الظروف المحيطة به واإلفادة من ل في التعامدل مدع محداور العمليدة التعليميدة
والتربوية.

 تطوير الكفايات العلمية والعملية لدى العاملين في الميدان التربوي وتنميتها. التخطيط لتحسين البيئة المدرسية ومواقا التعليم والتعلم لصال الطالب. بناء جسور اتصال متينة بين العاملين في الحقل التربوي تساعد فدي نقدل الخبدرات والتجدارب الناجحدة فدي ظدل رابطدةمن العالقات اإلنسانية.
 ترسيخ القيم واالتجاهات التربوية لدى القا مين على تنفي العملية التعليمية. إدارة توجيه عمليات التغيير في التربية الرسدمية ومتابعدة انتظامهدا للعمدل علدى تأصديلها فدي الحيداة المدرسدية وتحقيدقاألهداف المرجوة.
 -تحقيق االستخدام األمثل لإلمكانات المتاحة بشريا ً وفنيا ً وماديا ً واستثمارها بأقل جهد وأكبر عا د.

ثانياً :أنماط المتابعات اإلشرافية:
تتنوع أنماط المتابعات اإلشرافية تبعا ً لألساليب التي يمكن استخدامها في عملية اإلشراف ،وفيما يلي بعض أنماط المتابعات
اإلشرافية:

** المتابعة اإلشرافية باألهدا :
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اإلشراف باألهداف هو "أن يحدد كل من الر يس والمرؤوس األهداف معداً ،ويدتم تحديدد أنمداط المسدئولية لكدل شدخص
سواء كان المعلدم أو المشدرف أو المددير ،بحيدث تؤخد هد ه األهدداف كمعدايير للحكدم علدى األداء"(مريزيدق.)12 ،0221 ،تقدوم
الفلسفة األساسية لإلشراف باألهداف على مبدأ التشاركية بمعنى أن تحدد المدرسة عن طريق مشاركة العداملين فيهدا والمشدرفين
الخارجيين أغراضها وأهدافها ،ثدم تطدور خطدط العمدل الالزمدة لبلدوا هد ه األهدداف ،وتحديدد األسداليب والوسدا ل المعيندة علدى
تحقيق األهداف ،وتحديد معايير تقيس األهداف المتحققة لتقويمهدا ،وأيضدا ً اختيدار اسدتراتيجية تحقيدق األهدداف ،وتوزيدع األدوار
على فريق العمل المشاركين في العملية ،وتقويم األداء والنتا ج (العرنوسي وآخرون.)891 ،0289 ،

** المتابعة اإلشرافية اإلكلينيكية:
تعد المتابعة اإلشرافية اإلكلينيكية منهجدا ً علميدا ً تحليليدا ً يسداعد علدى اكتشداف العالقدات السدببية أو االرتباطدات مدن أي
نوع كانت بين أساليب العاملين واستراتيجياتهم ونتا ج عملية التعليم كما تظهر في صورة التغيرات في سلوك الطلبة (العرنوسدي
وآخددرون.)899 ،0289 ،يؤكددد اإلشددراف اإلكلينيكددي علددى العالقددات القويددة والطيب دة بددين المشددرف والمسددتفيد فددي جددو يسددوده
االحترام المتبادل والزمالة والصداقة ،كما يتناول سلوك المعلمين التعليمي ومواقفهم الصدفية بشدكل مباشدر مدن خدالل مسداعدتهم
علدى إدراك سددلوكهم بتعمددق فددي ضددوء األهددداف التعليميددة التدي يقررونهددا ،ويهدددف إلددى تطددوير األداء تبعدا ً للتغيددرات المجتمعيددة
والتربوية ،وتقويم قيداس مددى إنجداز الطدالب لألهدداف الموضدوعية فدي الخطدط الدراسدية ،وبيدان األنمداط البدارزة فدي السدلوك
التعليمي الصفي (حسين وعوض( )11 ،0221 ،مريزيق.)11 ،0221 ،

** المتابعة اإلشرافية التشاركية (التكاملية):
يعرف اإلشراف التشاركي بأنه أسلوب يعتمد على مشاركة كل مدن لده عالقدة بالعمليدة التعليميدة مدن مشدرفين تربدويين
ومديري مدارس ومعلمين وطلبة ،ويتعلق ه ا األسلوب بنظرية النظم المفتوحة التي تتناول العمليدة اإلشدرافية مدن أنظمدة جز يدة
مسددتقلة عدددة ،تددرتبط بالسددلوك اإلشددرافي للمشددرفين ،والسددلوك التعليمددي لكددل مددن المعلمددين واإلداريددين والطلبددة.وتقوم المتابعددة
اإلشرافية التشاركية على عدة مبداديء مدن أهمهدا :تكدريس جميدع األهدداف واألنشدطة واألدوات فدي سدبيل تحقيدق تعلدم الطالدب،
والتعدداون المسددتمر بددين جميددع األطددراف فددي المنظومددة لتحقيددق الهدددف ال د ي تنشددده العمليددة التربويددة ،واالهتمددام ببندداء شخصددية
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متوازندة للمعلدم واإلداري والمشدرف و لد عدن طريدق تحسدين األداء ،والعمدل علدى دراسدة حاجدات النظدام التعليمدي باسدتمرار
وضرورة وضع استراتيجية لتحقيق العملية التربوية والتعليمية (السخني والزغبي.)011 ،0280 ،

** المتابعة اإلشرافية التأملية (التدبيرية):
المتابعة اإلشرافية التأملية هي عملية تنشيط للتأمل ال اتي يحث على التفكير الناقد وتوليد الحلول للمشكالت التي تواجه
المعلم أثناء تدريسه في الغرفة الصفية ،ومن تقنيات التأمل التي يمكن للمشرف استخدامها فدي عمليدة اإلشدراف :الملدا الوثدا قي
وهددو وسدديلة لتشددجيع التأمددل مددن أجددل التطددوير والتقدددم الددوظيفي ،والتفكيددر بصددوت عددال بشددكل مقصددود فددي التخطدديط واتخددا
القرارات ،واالحتفاظ بسجل لألفكار لتحليلها والتأمل بها ،والبحوث اإلجرا ية التي يتم خاللهدا تقدديم حلدول لمشدكلة مدا ،وأشدرطة
الفيديو واألشرطة السمعية ،ومجموعدات الدتعلم ،والبروتوكدوالت المتناغمدة التدي يعمدل فيهدا مجموعدة مدن الدزمالء علدى فحدص
أعمددال بعضددهم الددبعض و ل د أثندداء جلسددة رسددمية متناغمددة ،والصددحيفة التأمليددة التددي يسددجل بهددا المالحظددات ووجهددات النظددر
(.)Alger &Chizhik, 2006

** المتابعة اإلشرافية المتنوعة (المتمايزة):
يهدددف ه د ا الددنمط مددن المتابعددة اإلشددرافية إلددى إيجدداد مدرسددة متعلمددة عددن طريددق تددوطين أنشددطة النمددو المهنددي داخددل
المدرسددة ،وتفعيددل دور المعلمددين فددي ممارسددة هد ه األنشددطة ،ويقددوم هد ا الددنمط علددى فرضددية مفادهددا أن المعلمددين مختلفددون فددي
قدراتهم وأنماط تدريبهم ،فال بد من تنوع اإلشراف حيث يعطي المعلم ثالثة أنماط إشرافية لتطوير قدراته وتنمية مهاراته ليختدار
منهددا مددا يناسددبه ،ويمكددن للمشددرف التربددوي تقددديم تغ يددة راجعددة للمعلددم موضددحا ً اإليجابيددات والسددلبيات بأسددلوب إنسدداني رفيددع
(الزهراني.)01 ،0280 ،
إن اإلشراف المتنوع به أساليب مختلفة فهو يشمل التنمية المكثفة والنمو المهني التعاوني والنمو الد اتي وكدل قسدم منهدا
ينقسم بدوره إلى أقسام فمن خطوات التنمية المكثفة تدريب األقران واللقاء التربوي والبحوث والمقررات وغيرها والنمو المهندي
يحتاا لصورة واضحة والنمو ال اتي يحتاا لعوامل ناجحة.

المحور الثاني :تطوير األداء المدرسي في سلطنة عمان

Page 11 of 36

تواجه المدارس العديد من التحديات فدي القدرن الحدادي والعشدرين ومدن أهدم التحدديات التطدورات المختلفدة فدي كافدة المجداالت،
وبالتالي التطلعات الجديدة التي تفرضدها متطلبدات الحيداة المتسدارعة ،ومدن هندا تطلعدت سدلطنة عمدان إلدى وضدع نظدام لتطدوير
األداء المدرسي يوجه المدرسة لتطور توقعاتها باستمرار من أجل رفدع كفداءة أدا هدا عدن طريدق التحسدين والتطدوير المسدتمرين
للعمليات بشكل صحي من البداية وباسدتمرار باالعتمداد علدى احتياجدات المجتمدع المدرسدي ومتطلباتده للوصدول بده إلدى أقصدى
درجات الكفاءة والفاعلية .وفيما يلي تفصيل القول حول أهمية تطوير األداء المدرسي وأهدافه ومجاالته:

أوالً :أهمية تطوير األداء المدرسي:
يعمل التربويون على تطوير أداء المدرسة والوقوف على مدى فاعليتها  ،وجودة أدا ها ،و قدرتها علدى تحقيدق أهددافها
 ،وكفاءة معلميها والعداملين بهدا .كمدا أن الممارسدات التدي كاندت تقدوم بهدا بعدض المنداطق التعليميدة – نتيجدة لغيداب آليدة موحددة
لتطوير األداء المدرسدي بالسدلطنة – كشد فت عدن ضدرورة إيجداد آليدة محدددة للوقدوف علدى األداء المدرسدي وتطدويره  ،وتتمثدل
أهميتها فيما يلي:


تطويرها وتشخيص كل من مجاالت :التعلم والتعليم واإلدارة المدرسية ؛ من خالل أدوات علمية مقننة (المالحظدات،
االستبانات ،المقابالت وتحليل الوثا ق) تجمع بواسطتها األدلة.



الحكم على وضع المدرسة وفق المعايير الموضوعة لتحديد نقاط القوة وأولويات التطوير ومن ثم تضمينها في خطة
المدرسة بهدف تحسين مخرجات عمليتي التعليم والتعلم لالرتقاء بها إلى مستويات الجودة العالية.



زيادة فاعلية المستويات اإلشرافية المحددة في الهيكل الدوظيفي للمشدرفين (مشدرف عدام ،مشدرف أول ،مشدرف ،معلدم
أول (مشرف مقيم)) بشكل يساعد على البعد عن المركزية ،وتفويض الصالحيات وفقا للمهام الخاصة بكل مستوى.



يقوم المعلم األول (المشرف المقيم) بالدور األكبدر فدي اإلشدراف علدى عمليتدي التعلديم والدتعلم ألنده األكثدر قددرة علدى
معرفة احتياجات زمال ه المهنية والتدريبية ومعرفة معوقات العمل ،وتقديم الدعم الالزم لهم  ،و ل



بحكم قربه منهم.

تحويل المدرسدة إلدى وحددة تددريب وجعلهدا بيئدة صدالحة لدتعلم المعلدم و لد مدن خدالل تحديدد المدرسدة الحتياجاتهدا
التدريبيددة الفعليددة مددن خددالل ممارسددات علميددة مدروسددة  ،منهددا الممارسددة التأمليددة لواقددع المدرسددة وإجددراء الدراسددات
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والبحوث اإلجرا ية ،وتصميم برامج اإلنماء المهني لمقابلة االحتياجات التدريبية الفعلية .بحيث يؤدي ل التغيير إلدى
تطوير األداء وتحسين جودة المخرجات والوصول بالمدرسة إلى أقصى درجات الكفاءة.


غرس ثقافة التقويم والتطوير ال اتي.



تفعيل أدوار التربويين الزا رين والقا مين على المتابعة واإلشدراف وتقدويم األداء المدرسدي والتخطديط لبدرامج اإلنمداء
المهني.

ثانياً :أهدا

تطوير األداء المدرسي:

يهدف تطوير األداء المدرسي إلى تحقيق ما يلي:


تجويد مخرجات النظام التعليمي.



تنمية المدرسة كمؤسسة قا مة بأدوارها في المجتمع.



ترسيخ ثقافة التقويم ال اتي لدى العاملين بالمدرسة.



تفعيل أدوار المعلمين األوا ل كمشرفين مقيمين بالمدرسة.



تنمية مهارات العمل بروح الفريق والعمل التعاوني لدى العاملين.



تشخيص مستويات األداء الحالية للمدرسة من أجل تطويرها.



تمكين المدرسة من االستفادة من إمكانياتها البشرية والمادية بفاعلية أكبر وجعلها كمنظمة متعلمة.



تخطيط وتصميم برامج اإلنماء المهني في ضوء االحتياجات التدريبية الفعلية للعاملين بالمدرسة.

ثالثاً :مجاالت تطوير األداء المدرسي:
تتمثل مجاالت تطوير األداء المدرسي في التعلم  ،والتعليم  ،واإلدارة المدرسية ومعاييرهدا حيدث تصداا المعدايير فدي
عبارات تشدير إلدى الحدد األدندى مدن مسدتوى األداء المطلدوب تحقيقده لغدرض معدين .هد ا الحدد يمكدن اعتبداره أقدل المسدتويات
الواجب توافرها في أي مجال من مجاالت المنظومدة التربويدة ،ويدتم وضدع هد ه المعدايير لتوظيفهدا كمحكدات تقدوم علدى أساسدها
مجاالت المنظومة التربوية ويمكن االرتقاء به ه المستويات المعيارية بغرض تحسين الوضع الحالي ،والمجاالت هي:
 -2مجال التعليم:
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يقصددد هنددا بددالتعليم األسدداليب والطرا ددق والوسددا ل التددي يدددتم بهدداتطوير تحصدديل الطددالب ،ويقدداس مجددال التعلدديم مددن خدددالل
المعاييراآلتية:
 المعيار األول :جودة التعليم والتعلم في كل مادة ،وفيجميع المواد بصورة شاملة. المعيار الثاني :تلبية احتياجات التعلم الخاصة بجميعالطالب. المعيار الثالث :فاعلية أساليب التقويم وتحفيزها لتعلمالطالب. المعيار الرابع :تقويم المعلم ألدا ه اتيا. -المعيار الخامس :فاعلية المعلم األول (المشرف المقيم( .

 -3مجال اإلدارة المدرسية:
يقصد هنا باإلدارة المدرسية مجموعة العمليدات اإلداريدة التييمارسدها الكدادر اإلداري والفندي مدن مددير ومسداعد مددير ومعلمدين
أوا لومنسق شؤون مدرسية وأخصا ي اجتماعي وغيرها مدن الوظا فالمسداندة بهددف تطدوير األداء المدرسدي فدي كافدة مجاالتده،
ويقاس مجال اإلدارة المدرسية من خالل المعايير اآلتية:
 المعيار األول :تفعيل التخطيط المدرسي. المعيار الثاني :تنظيم العمل اإلداري (التفويض/المبنى/األنظمة واللوا /السجالت والملفات المدرسية). المعيار الثالث :اإلشراف والتقويم لعمليتي التعليم والتعلم. المعيار الرابع :رعاية الطالب. المعيار الخامس :توثيق العالقة مع أولياء األمور ومؤسساتالمجتمع المحلي. -المعيار السادس :التطوير ال اتي لإلدارة المدرسية.
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 المعيار السابع :تنمية القيم التنظيمية للمدرسة. المعيار الثامن :فاعلية االستفادة من الكوادر العاملةبالمدرسة.ويتم الحكم على ه ه المجاالت من خالل معاييرها السابقةبحيث يعطى تقدير لكل معيار من خالل الحكم على
المؤشراتبعد تقصي أدلة المجاالتالثالثة ومصادرها ،ومن تل المصادر :خطة المدرسة ،وخطة اإلنماء المهني ،وخطة المعلم
األول (المشرف المقيم) ،واستمارةالتقويم ال اتي/الخارجي ألداء معلم مجال /مادة،واإلطالع على سجالت المعلمين،والتحدث مع
المعلمين،وسجالت قياس المعلمين ألداء الطالب والتحدث معهم ،واستمارة التقويم ال اتي /الخارجي ألداء المعلم األول
(المشرف المقيم( ،وتحليل نتا ج االمتحانات ،وأنشطة المدرسة وخدماتها الداخلية والخارجية ،مصادرالتعلم،وسجالت الدوام
اليومي ،والمناقشات مع المعلمين حول أداء الطالب ،والتحدث مع أولياءاألمور ،والنظر إلى ملا أعمااللطالب ،والسجل
الشاملللطالب ،وتقارير متابعة أداءالطالب ،وتقارير لجان الفحص والتدقيق ومتابعة التحصيل الدراسي ،واستبانة آراء أولياء
األمور في الحياةالمدرسية ،واستبانة آراء الطالب في الحياة المدرسية ،واستبانة آراء المعلمين في الحياة المدرسية ،ومرافق
المبنى المدرسي ،و ل للوقوف على مدى التحسن ال ي يطرأ على تعلم جميع الطالب بمرورالوقت ،وجودة األعمال التي
يقدمها الطالب ،ومعرفة مدى تأثير نوعية التدريس على تعلم جميع الطالب ،ومدى تلبيته الحتياجات الطالب ورفع مستوى
أدا هم.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
تتبددع الدراسددة الحاليددة المددنهج الوصددفي و ل د فيمددا يتصددل بدراسددة وتحليددل األدبيددات ،والبحددوث السددابقة ات الصددلة بالمتابعددات
اإلشرافية وتطوير األداء المدرسي؛ لتصميم استبانة يمكن من خاللها الوقوف على آراء مديري مدارس الحلقة الثانية من التعلديم
األساسي بسلطنة عمان في مدى فاعلية المتابعات اإلشرافية في تطوير األداء المدرسي.

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات مدارس الحلقدة الثانيدة مدن التعلديم األساسدي بمنطقدة جندوب الشدرقية فدي العدام
الدراسي ( )0202 -0283والبالغ عددهم  18مديراً ومديرة ،وينقسموا إلى  01مديراً و 92مديرة.
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عينة الدراسة:
شملت عينة الدراسة  18مديراً ومديرة ،والجدول ( )8يوض توزيعها حسب الجنس والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة .حيث
مثلت اإلناث ما نسبته  55.7%بينما بلغت نسبة ال كور في العينة  ،44.3%ومن حيث المؤهل الدراسي فإن النسبة األكبر من
العينة هم من حملة البكالوريوس بنسبة  68.9%يليها مؤهل الماجستير بنسبة  ، %81بينما مثل حملة الدكتوراة نسبة 4.9%
فقط .وبالنسبة لسنوات الخبرة فكما هو واض من الجدول ( )8النسبة األكبر من العينة  67.2%لديهم خبرة أكثر من  81سنة.
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة وفق الجنس والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة
الجنس

سنوات الخبرة

المؤهل الدراسي

مديرة

مدير

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراة

()1-8

()82-1

()81-82

أكثر من 81

92

01

20

81

9

1

1

1

28

%1171

%2279

%1173

%0170

%273

%371

%8871

%8871

%1170

%822

%822

%822

18

18

18

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة االستبانةكأداة ر يسة مال مة لمجتمع الدراسة في جمع البيانات ،وقد اعتمددت الباحثدة فدي بنداء االسدتبانةعلى مدا
تم االطالع عليه مدن خدالل اإلطدار النظدري للدراسدة والدراسدات السدابقة،وقد تضدمنت االسدتبانة بعدض البياندات األوليدة ألفدراد
العينة ،مثدل :الندوع ،والمؤهدل الدراسدي ،وسدنوات الخبدرة ،ومدن ثدم قسدمت فقدرات االسدتبانة إلدى محدورين :المحدور األول عدن
فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي :التعليم والتعلم ،واشتمل على ( )81مفردة ،والمحور الثاني عن فاعلية المتابعدات
اإلشرافية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية ،واشتمل على ( )02مفردة .وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في اإلستبانة.

* صدق أداة الدراسة:
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بعددد االنتهدداء مددن إعددداد الصددورة األوليددة لالسددتبانة تددم عمددل اإلجددراءات الخاصددة بتقنينهددا ،والتأكددد مددن دقتهددا العلميددة ،وإجددراء
التعديالت الالزمة عليها ،حيث تم التأكد من صدق األداة وثباتها كما يلي:

أ  -صدق المحتوى أو المضمون:
اعتمدت الباحثة في تحديد صدق االستبانة على الصدق المنطقي ،ويقصد به مدى تمثيل االستبانة للهدف ال ي تقيسه ،وفى ضدوء
ما أبداه المحكمون من آراء ،أجريت التعديالت الالزمة ،كما تم عرض الصورة النها ية لالسدتبانة علدى مجموعدة مدن المحكمدين
المتخصصين ،فت ّم إعادة صياغة بعض العبارات وح ف البعض اآلخر ،وأضيفت عبارات جديدة و ل حتى تتالءم االستبانة مدع
طبيعة الدراسة الحالية وتصب صالحة للتطبيق.

ب -االتساق الداخلي:
يقصد به تحديد التجانس الداخلي لالستبانة ،بمعنى أن تهدف كل مفردة إلى قياس نفس الوظيفة التي تقيسها المفردات األخرى في
االستبانة ،ويستخدم صدق االتساق الداخلي الستبعاد العبارات غير الصالحة في االسدتبانة ،ولتحديدد االتسداق الدداخلي تدم حسداب
معامالت االرتباط بيرسدون بين كدل عبدارة والدرجدة الكليدة لالسدتبانة ،وقدد أظهدرت معدامالت االرتبداط لهدا داللدة إحصدا ية عندد
مستوى ( ،)2721 ،2728وب ل أصبحت االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.

** ثبات أداة الدراسة:
تم تقدير ثبات االسدتبانة علدى أفدراد العيندة و لد باسدتخدام طريقدة معامدل الثبدات ألفاكرونباخحيدث تدم حسداب المعامدل باسدتخدام
البرنامج اإلحصا ي ) (SPSSوالجدول ( )0يوض قيم معامل ألفا كرونباخ لكل محور:
جدول ( :)2معامل الثبات والصدق الذاتي لمحاوراالستبانة باستخدام معامل ألفاكرونباخ
معامل الثبات

معامل الصدق

الترتيب

محاور االستبانة
-8فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي :التعليم والتعلم

27318

27318

الثاني

-0فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية

27310

27310

األول

0.151

0.111

إجمالي المحاور
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يتض من الجدول ( )0قد بلغ معامل الثبات إلجمالي محاور االستبانة ( )27318مما يدل على أن درجة الثبات مرتفعة
لمحوري أداة الدراسة؛ األمر ال ي انعكس أثرة على الصدق ال اتي حيث بلغ ( ،)27318وطبقا للمحورين فقد أخ محور فاعلية
المتابعات اإلشرافية في تحسين أداء اإلدارة المدرسيةالترتيب األول ،بمعامل ثبات ( ،)27310يليه المحور فاعلية المتابعات
اإلشرافية في تحسين عمليتي :التعليم والتعلم ،بمعامل ثبات (.)27318

** تطبيق أداة الدراسة:
بعد التأكد من صدق االستبانة وثباتها ،قامت الباحثة بتحويل االستبانة إلى استبانة إلكترونية على مستندات جوجل وتم توجيهها
إلى مديري ومديرات مدارس منطقة جنوب الشرقية من خالل المجموعات المهنية على تطبيق الواتس آب والبالغ عددهم 18
مديراً ،وقد تم استجابة  18مديراً ومديرة .بعد تجميع بيانات استجابة العينة ألسئلة االستبانة تم تفريغها وإجراء العمليات
اإلحصا ية الالزمة لتحليلها كحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط باستخدام الرزمة
االحصا ية للعلوم اإلجتماعية )). (Statistical Package for Social Sciences (SPSS

عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
لتحديد المح المعتمد في الدراسة تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات
المقياس ( )8-1ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي ( )2712كما هو موض في
الجدول (.)9
جدول ( )3المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية
8713 - 8
0713 – 8712

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من %91 - %02

قليلة جداً

أكبر من %18 - %91

قليلة
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9793 – 0712

أكبر من %11 - %10

متوسطة

2783 – 9722

أكبر من %19 - %11

كبيرة

1 – 2702

أكبر من %822 - %12

كبيرة جداً

أوال :لإلجابة عن السؤال الر يس للدراسة ،وال ي نصه" :ما فاعلية المتابعات اإلشرافية في تطوير األداء المدرسي من وجهة
نظر مديري المدارس؟" ،تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة على عبارات محوري
الدراسة كل على حدة ،باستخدام برنامج الحزمة اإلحصا ية للعلوم االجتماعية ،SPSSوالجدول ( )2يوض النتا ج المتعلقة
بمحور فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي التعليم والتعلم:

جدول (:)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة استجابات عينة الدراسة المرتبطة بمحور فاعلية
المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي :التعليم والتعلم.
م
1

العبارات
تركز المتابعات اإلشرافية على اكتساب الطلبة المعار

والمهارات

المتوسط االنحرا
درجة
الحسابي المعياري
الموافقة
كبيرة
0.1.5 3.13

الترتيب
4

الجديدة ،ومدى فهمهم واستيعابهم لها
2

تركز المتابعات اإلشرافية على تقويم توظيف الطلبة للمعار

3.11

1.015

كبيرة

13

والمهارات التي اكتسبوها
3

تركز المتابعات اإلشرافية على اكساب الطلبة القيم واالتجاهات

3.14

1.111

كبيرة

14
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اإليجابية
4

تعزز المتابعات اإلشرافية تجويد عمليتي التعليم والتعلم في كل مادة

3.1.

0.112

كبيرة

5

وفي جميع المواد بصورة شاملة
5

تكتشف المتابعات اإلشرافية احتياجات التعلم الخاصة لجميع فئات
الطلبة (المجيدون وضعا

3...

0.110

كبيرة

11

المستوى والمتوسطون)

1

تقيس المتابعات اإلشرافية فاعلية أساليب التقويم وتحفيز الطلبة

4.00

0..0.

كبيرة

3

.

تشجع المتابعات اإلشرافية على تقويم المعلم ألدائه ذاتيا

3.13

0.321

كبيرة

4

4.10

0..10

كبيرة

1

3

تدعم المتابعات اإلشرافية المعلم األول (المشر

المقيم) في القيام

بمهامه
تكشف المتابعات اإلشرافية مدى متابعة تنفيذ البرامج واألنشطة

3.30

0.11.

كبيرة

10

1

 10تشجع المتابعات اإلشرافية على تنمية الكفاية في إنجاز مهام الوحدات

3.32

0.1.5

كبيرة

1

التنظيمية المختلفة بالمدرسة
 11توفر المتابعات اإلشرافية وصفاً مطابقا ً لألداء المدرسي بكفاءة

3.11

0.1.5

كبيرة

12

وفاعلية
 12تُما َرس المتابعات اإلشرافية من خالل المعايشة الميدانية

4.00

0.3.1

كبيرة

3

 13تتم المتابعات اإلشرافية من خالل األساليب اإلشرافية المتنوعة

3.30

1.030

كبيرة

10

 14توفر المتابعات اإلشرافية تغذية راجعة فورية سليمة

4.05

0.102

كبيرة

2

3.10

0.10.

كبيرة

.

3.15

0.121

كبيرة

1

 15تؤسس المتابعات اإلشرافية ممارسات واضحة لإلشرا

والتقويم

 11يظهر أثر المتابعة اإلشرافية في تفعيل التعلم النشط في الموقف
التعليمي
 1.تلبي المتابعة اإلشرافية احتياجات المعلم الفنية والمهنية

3.31

0.113

كبيرة

3

 13تسهم المتابعة اإلشرافية في تقليل الضغط على إدارة المدرسة

3.52

1.112

كبيرة

15

3.31

0.143

كبيرة

المجموع الكلي

يتض من الجدول ( )2أن قيمة متوسط الدرجة الكلية لفاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي :التعليم والتعلم ()9711
أي بدرجة كبيرة واالنحراف المعياري  ،0.948وتعزي الباحثة ل إلى حرص المشرفين التربويين على متابعة عمليتي التعليم
والتعلم .كما تراوحت متوسطات عبارات ه ا المحور بين ( )2782و ( ،)9710وجاءت العبارة "دعم المتابعات اإلشرافية
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المعلم األول (المشرف المقيم) في القيام بمهامه" في المرتبة األولى ،بينما جاءت العبارة "إسهام المتابعة اإلشرافية في تقليل
الضغط على إدارة المدرسة" في المرتبة األخيرة .وقد اتفقت ه ه النتاا جمع دراسة الكلباني ( ،)0281ودراسة الحجري
()0282التي كانت فيها الممارسات اإلشرافية بدرجة مرتفعة فيها ،من حيث استخدام المشرفين أساليب إشرافية متعددة ،ولكن
لم تتفق تماما ً ه ه النتا ج مع دراسة العزري ( ،)0223ودراسة ع السالمي ( )0282ودراسة العلوية ( )0282والتي كانت

الممارسات اإلشرافية فيها بدرجة متوسطة ،فيما يتعلق بتنوع األساليب اإلشرافية ،وآلية متابعة أداء المعلم
والتطوير المكثا له ،واطالعه على خطة اإلشراف وأهدافها وأساليب تنفي ها.
أما النتا ج المتعلقة بمحور فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية فهي كما يوضحها الجدول (:)1
جدول (:)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة الستجابات عينة الدراسة المرتبطة بمحور فاعلية
المتابعات اإلشرافية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية

العبارات

م

المتوسط
الحسابي

 11تدقق المتابعات اإلشرافية كافة مراحل تفعيل خطة المدرسة

3.3.

 20تقدم المتابعات اإلشرافية التغذية الراجعة للمراحل التي تتبع

3.31

االنحرا
المعياري درجة
الموافقة
 0.111كبيرة
0.3..

كبيرة

الترتيب
4
3

تنفيذ الخطط والبرامج
 21تتقصى المتابعات اإلشرافية نسبة المنجز من خطة المدرسة

3.34

1.003

كبيرة

5

 22تنفذ المتابعات اإلشرافية بشكل دوري لمختلف المواد

3.15

0.325

كبيرة

2

بالمدرسة
 23تحقق المتابعات اإلشرافية مبدأ الموثوقية والشفافية ويعتمد

3.34

1.052

كبيرة

5

على تقاريرها اإلدارية والفنية
 24تحقق المتابعات اإلشرافية االلتزام بالسياسات والقوانين

3.13

0.341

كبيرة

1

واللوائح التنظيمية
 25تمارس المتابعات اإلشرافية من خالل مراجعة تقارير

3..0

1.033

كبيرة

.

الزيارات التشاركية
 21تسهم المتابعات اإلشرافية في عالج المشكالت الطالبية مثل

3.30

1.211

متوسط

12
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(الغياب والسلوكيات).
 2.تركز المتابعات اإلشرافية على تحسين األداء بعيداً عن

3..5

1.114

كبيرة

1

ترصد األخطاء
 23تكشف المتابعات اإلشرافية جوانب الخلل واألخطاء أثناء

3.13

0.341

كبيرة

1

تنفيذ العمليات
 21تكشف المتابعات اإلشرافية عن االنحرافات قبل حدوثها

3.23

1.055

متوسط

13

 30تصحح المتابعات اإلشرافية االنحرافات واألخطاء بشكل

3.51

0.112

كبيرة

10

مستمر
 31تتبنى المتابعات اإلشرافية تعريفاً واضحاً وقياسياً للنتائج

3.33

1.033

متوسط

11

المتوقعة
 32تعتمد المتابعات اإلشرافية على المؤشرات التربوية

3.15

0.345

كبيرة

2

 33توفر المتابعات اإلشرافية الدقة في البيانات والمعلومات

3.14

0.132

كبيرة

3

 34تتسم المعلومات التي تعتمد عليها المتابعات اإلشرافية

3..0

0.111

كبيرة

.

بالوضوح والتكامل.
 35توفر تقارير المتابعات اإلشرافية معلومات مهمة لتقييم

3.14

1.001

كبيرة

3

المشروعات المنفذة بالمدرسة
 31تدعم تقارير المتابعات اإلشرافية عمليات التقييم المدرسي

3.3.

0.335

كبيرة

4

 3.تتضمن توصيات المتابعات اإلشرافية نقا ً
طا تطويرية للعمل

3.31

0..55

كبيرة

3

 33تسهم المتابعات اإلشرافية في بلورة رؤية مشتركة لفرص

3.12

1.003

كبيرة

1

وتحديات المدرسة
المجموع الكلي

3..3

0.11.

كبيرة

يتض من الجدول ( )1أن الدرجة الكلية لفاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين في تحسين أداء اإلدارة المدرسيةجاءت بمتوسط
حسابي ( )9719أي بدرجة كبيرة  ،وتعزي الباحثة ل إلى حرص المشرفين اإلداريين على متابعة العمل وفق معايير جودة
المدارس .وقد جاءت العبارتان "تحقق المتابعات اإلشرافية االلتزام بالسياسات والقوانين واللوا

التنظيمية " و " تكشا
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المتابعات اإلشرافية جوانب الخلل واألخطاء أثناء تنفي العمليات" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  3.98وانحراف معياري
 ،0.846بينما حصلت العبارات" :تسهم المتابعات اإلشرافية في عالا المشكالت الطالبية مثل (الغياب والسلوكيات)"،
و"تكشا المتابعات اإلشرافية عن االنحرافات قبل حدوثها" ،و"تتبنى المتابعات اإلشرافية تعريفا ً واضحا ً وقياسياً للنتا ج
المتوقعة" على درجة متوسطة بمتوسط حسابي يتراوح بين ( ،)9709و( .)9791واختلفت ه ه النتا ج أيضا مع دراسة أحمد
العزري ( ،)0223ودراسة السالمي ( )0282ودراسة العلوية ( )0282والتي كانت الممارسات اإلشرافية بدرجة متوسطةمن
حيث آلية متابعة أداء المعلم وتطويره مهنيا ،واتفقت مع دراسة ي الكلباني ( ،)0281ودراسة الحجري ( )0282التي كانت فيها
الممارسات اإلشرافية بدرجة مرتفعةمن حيث تقديم التغ ية الراجعة الفورية ،وموثوقية وشفافية اإلشراف ،وتحسين األداء
وتوفير البيانات نتيجة تنوع األساليب اإلشرافية.
ثانيا :لإلجابة علدى سدؤال الدراسدة" هيل توجيد فيروق ذات داللية إحصيائية بيين متوسيطات أفيراد عينية الدراسية فيي
فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي التعلييم واليتعلم واإدارة المدرسيية تعيزى لمتغييرات الجينس وسينوات
الخبييرة والمؤهييل التعليمييي؟" ،تددم اسددتخدام اختبددار)ت ( لمجمددوعتين مسددتقلتين( (Independent Sample T-
)Testلتحديد داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حسب متغير الجنس فكاندت النتدا ج كمدا
يوضحها الجدول (.)1

جدول ( :)1المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" الستجاباتمديري مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي
بمحافظة جنوب الشرقية على محوري االستبانة حسب متغير الجنس
االنحرا
محاور االستبانة

الجنس

العدد

المتوسط

-1فاعلية المتابعات اإلشرافية في

مديرة

34

3.30

قيمة

المعياري

"ت"

1.022

0.413

الداللة

0.514

مستوى الداللة

غير دالة عند
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تحسين عمليتي :التعليم والتعلم
-2فاعلية المتابعات اإلشرافية في
تحسين أداء اإلدارة المدرسية

مدير

2.

4.00

0.340

مديرة

34

3.13

1.113

مدير

2.

4.00

0.350

مديرة

34

3..4

1.01.

إجمالي المحاور
مدير

2.

4.00

0.345

0.05
0.320

0.4.0

غير دالة عند
0.05

0.311

0.532

غير دالة عند
0.05

يتض من الجدول ( )1ما يلي:
 ال توجد فروق ات داللة إحصا ية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسينعمليتي التعليم والتعلم تعزى لمتغير الجنس .فقد بلغ المتوسط الحسابي لل كور  4.00بانحراف معياري قيمته ،0.840
مقارنة بالمتوسط الحسابي لإلناث  3.80بانحراف معياري قيمته  ، 1.022حيث قدرت قيمة "ت" ) (0.418ومستوى
الداللة  0.594وهي غير دالة إحصا ياعند مستوى الداللة).( = 0.05
 ال توجد فروق ات داللة إحصا ية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين أداءاإلدارة المدرسية تعزى لمتغير الجنس .فقد بلغ المتوسط الحسابي لل كور  4.00بانحراف معياري قيمته ،0.850
0.470وهي غير دالة إحصا يا عند مستوى الداللة ).( = 0.05
وتتفق ه ه النتيجة مع دراسة العزري ( ،)0223ودراسة السالمي ( ،)0282ودراسة العلوية ( ،)0282واختلفت مع
دراسة الكلباني ( ،)0281ويعزى ه ا االختالف إلى أنه في بعض األحيان يكون للمشرفين ال كور دور أكبر من اإلناث
وخاصة لإلشراف في األماكن البعيدة.
ولتحديد داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات مديري مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمحافظة جنوب
الشرقية باختالف سنوات الخبرة،تم استخدام اختبارتحليل التباين األحادي االتجاه ) (One-way NOVAكما هو موض في
الجدول (.)1
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جدول ( :).اختبارتحليل التباين األحادي االتجاه للكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات مديري مدارس الحلقة الثانية
من التعليم األساسي بمحافظة جنوب الشرقية على محوري االستبانة تعزى الختال سنوات الخبرة في اإلدارةالمدرسية
القــرار
المتوسط

االنحرا

الحسابي

المعياري

()5-1

3.23

1.111

-1فاعلية المتابعات اإلشرافية في

()10-1

4.31

0.341

تحسين عمليتي :التعليم والتعلم

()15-10

3.33

1.1.1

أكثر من 15

4.00

0.330

()5-1

3.31

1.111

-2فاعلية المتابعات اإلشرافية في

()10-1

4.00

0.150

تحسين أداء اإلدارة المدرسية

()15-10

3.15

1.243

أكثر من 15

4.00

0.310

()5-1

3.33

1.111

()10-1

4.13

0.311

المحور

قيمة

سنوات الخبرة

الداللة

مستوى

المعنوية

الداللة

غير دالة
0.342 0.312
عند 0.05

غير دالة
0.4.. 0.2.5

اإلجمالي

عند 0.05

غير دالة
0.401 0.315

()15-10

3..4

1.20.

أكثر من 15

4.00

0.345

عند 0.05
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يتض من الجدول ( )1ما يلي:


ال توجد فروق ات داللة إحصا ية في فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي التعليم والتعلم تعزى لمتغير
سنوات الخبرة ،حيث قدرت قيمة "ف" ب) (0.362بداللة معنوية قيمتها ) (0.342وهي غير دالة إحصا يا ألنها أكبر
من مستوى الداللة ).( = 0.05



وك ل ال توجد فروق ات داللة إحصا ية في فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية تعزى
لمتغير سنوات الخبرة ،حيث قدرت قيمة "ف" ب) (0.275بداللة معنوية قيمتها ) (0.477وهي غير دالة إحصا يا
ألنها أكبر من مستوى الداللة ).( = 0.05
وقد اتفقت ه ه النتيجة مع .دراسة الكلباني ( ،)0281ودراسة العلوية ( ،)0282ودراسة العزري (.،)0223بينما
اختلفت مع دراسة السالمي ( )0282التي أوجدت فروق لصال أكثر من  82سنوات..
وتعزو الباحثة ه ه النتيجة إلى أن مجتمع الدراسة تركز على عدد كبير ممن هم سنوات خبراتهم كبيرة ،حيث بلغت
نسبتهم .%1171

ولتحديد داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات مديري مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمحافظة
جنوب الشرقية باختالف المؤهل الدراسي ،تم استخدام اختبارتحليالل تباين األحادي االتجاه ) (One-way ANOVAكما
هو موض في الجدول (.)1

جدول ( :)3اختبارتحليل التباين األحادي االتجاه للكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات مديري مدارس الحلقة الثانية
من التعليم األساسي بمحافظة جنوب الشرقية على محوري االستبانة تعزى لمتغير المؤهل الدراسي.
المحور

سنوات الخبرة

المتوسط

االنحرا

قيمة

القــرار
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مستوى

الحسابي

المعياري

بكالوريوس

3.12

0.310

ماجستير

4.00

0..44 0.420 1.0.0

الداللة
الداللة

-1فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين

غير دالة
عند

عمليتي :التعليم والتعلم.

-2فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين

0.01

دكتوراه

4.04

1.014

بكالوريوس

3..1

0.114

ماجستير

3.51

0.500 0.431 1.11.

غير دالة
عند

أداء اإلدارة المدرسية.

اإلجمالي

0.01

دكتوراه

4.05

0..21

بكالوريوس

3.34

0.102

ماجستير

3..1

0.122 0.423 1.013

دكتوراه

4.04

0.311

غير دالة
عند
0.01

يتض من الجدول ( )1ما يلي:


ال توجد فروق ات داللة إحصا ية في فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي التعليم والتعلم تعزى لمتغير
المؤهل الدراسي ،حيث قدرت قيمة "ف" ) (.0420بداللة معنوية قيمتها ) (0.744وهي غير دالة إحصا يا ألنها أكبر
من مستوى الداللة ).( = 0.01
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وك ل ال توجد فروق ات داللة إحصا ية في فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين أداء اإلدارة المدرسيةتعزى
لمتغير المؤهل الدراسي ،حيث قدرت قيمة "ف" ب) (0.436بداللة معنوية قيمتها ) (0.500وهي غير دالة إحصا يا
ألنها أكبر من مستوى الداللة ).( = 0.01
وقد اتفقت ه ه النتيجة مع دراسة الكلباني ( ،)0281ودراسة العلوية ( ،)0282ودراسة السالمي ( ،)0282ودراسة
العزري ( ،)0223وتعزو االباحثة ه ه النتيجة إلى أن المجتمع ال ي تمت الدراسة فيه جميعهم حاصلون على مؤهل
البكالوريوس و %01منهم تقريبا حاصلون على مؤهل الماجستير.

توصيات الدراسة:
في ضوء النتا ج التي توصلت لها الدراسة ،توصي الباحثة بما يلي:


ضرورة أن تركز المتابعات اإلشرافية على متابعة الخطة المدرسية وآليات تحقيقها ،ودعم عمليات التقييم ال اتي
وآلياته.



ضرورة أن تهتم المتابعات اإلشرافية بعالا المشكالت الطالبية مثل (الغياب والسلوكيات وغيرها).



ضرورة تمكين المشرفين والمشرفات من االتجاهات الحديثة في المتابعة والتقييم وفق معايير األداء.



أن تركز التنمية المهنية المستدامة للمشرفين على االهتمام بالكشا عن االنحرافات قبل حدوثها ،ويكون ل بتبني
تعريفا ً واضحا ً وقياسيا ً للنتا ج المتوقعة والتي تحددها الخطة المدرسية.

مقترحات البحث

استكماالً لما انتهى إليه البحث الحالي ،تقترح الباحثة إجراءاألبحاث التالية:



االحتياجات المهنية للمشرفين التربويين في سلطنة عمان.



تطوير نظام اإلشراف في سلطنة عمان في ضوء معايير الجودة الشاملة.



دور اإلشراف التربوي في اتخا اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقا ية لتحسين العملية التعليمية

أوال المراجع العربية:
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 .1البس ت  ،أحأد ا تتاأالع تااا.ألب تتاأا أبتتال .أ .)3112أاإلاارةأااإلش ترالأال ربتتاظرأال ر ت أ–أالب ت أ–أ
.ألا ،حأاألرا رأاك ب أالفالحألل شرأاال از ع.أ
الاا،رس حأطّ 2
 .3ال ع تترظأحأ ،س تترأس تتل ا.)3112 . ،أد ا تتاقتأا تترحأل ست ت أالاا،رس تت ،أاإلشت ت ار أل تتا أالاش تتر أ
ال ربا أبا ازرةأال رب أاال عل مأ يأسلط ألا ،حأرسالة ماجستير غير منشورة.أع،اع أ زا حأسلط أ
لا. ،

 .2الزه ار يأحألباأالخ،لق.أ .)3113أ سارأا ترحأل طتا رأاإلشترالأال ربتاظأللترأاتاار أالاست ب أ تيأ
ض تتادأا تتاخليألاارةأالاعر ت ت أاالت ت علمأال

ا تتيحأرسااااالة راتااااورنة غياااار منشااااورة.أأع،اعت ت أدمأال تتر حأ

الر ،ض.

 .2الس،لايأحأل،ئش .أ .)3111أاا،رس أالاشر أال ربا ألتداارةأب،ألهتاالأ تيأستلط ألات ،حأرساالة
ماجستير غير منشورة.أع،اع أ زا أحأسلط ألا . ،أ

 .5الس تتخ ي ،ست ت ألب تتاأال تتر ا .أالزلب تتيأحا س تتا أا ا تتا.أ .)3113أاإلشت ترالأال رب تتاظأمت ترادةأاع،ست ترةأ

لا ،حأاألرا رأاارأالسف،د.
اس بل ّ .
 .6الس  ،يحأعبرأسع اأس. ،أ 3112أ).ألالم أ اطأاإلشرالأاإلاارظأباس ا أالرض،أالا فيأاراس أ
ا ،ر ت أبت أالعتت،ال أالاتتا

أاالعستتكر أ تتيأالاا ر ت أالع،ات أل تتر أال تتاااأباا ت أالر تت،ضحأرسااالة

ماجستير غير منشورةحأع،اع أ  ،لأالعرب أللعلامأاألا .

 .7العر اس ت تتيأحأض ت ت ت ،دأ.العع ت ت أترشأح تت تتارحأالعبتت تتارظأحل ت تت،رلأ أالعب ت تتارظحأاشت ت تترق.أ .)3112أاإلاارةأ
لا ،حأاألرا رأاارأالرضاا ألل شرأاال از ع.
ااإلشرالأال رباظ.أ ّ
 .8العزرظحأد اا.أ .)3112أ ،لل أالاشرلأال رباظأ يأ س أالاا،رس ،أال عل ا أ يأاتاار أال علت مأ
اتت،أبعتتاأاألس،ستتيأب،لا ط ت أالااخل ت أبستتلط ألاتت. ،أرسااالة ماجسااتير غياار منشااورة.أع،اع ت أ تتزا حأ

سلط ألا. ،

 .2الع،عزأحأ تاااأللتيأ.أ لت أحأااااأارا تش.أ )3112أال ت أالاشترلأال ربتاظأل ست ألال تيأال علت مأ
اال علم.أالع،اع أاإلسالا أبغزةحأ لسط  .أ

 .11العلا ت أحأا تتر.أ .)3112أ ستتارأا تترحأل فع ت أاإلش ترالأال ربتتاظأباتتاار أال عل ت مأاتت،أبعتتاأاألس،ستتيأ
با  ،ت أاس ت طأ تتيأضتتادأ اتتاقتأاإلش ترالأالا تتا .أرسااالة ماجسااتير غياار منشااورة.أع،اع ت أ تتزا حأ

سلط ألا . ،أ
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 .11الكلب ،يأحأ ا أ ااا .أ .)3116أاا أاا،رس أالاشر أال ربا ألبعضأد ا،طأاإلشرالأال ربتاظأ
يأااار أال عل مأاألس،سيأبا ،

زا حأسلط ألا . ،أ

أالاسطرأبسلط ألات ،حأرسالة ماجستير غير منشاورة.أع،اعت أ

 .13الاك،ل أاألار ك ألل ا أالاال .)3112 .أافت،ه مأااستطل  ،أالا ،بعت أاال ت م.أ تمأاإلست رع ،أات أ
الت ت ترابطأأأأأأأأأأأأأأ http://www.orange.ngo/wp-content/uploads/2016/09/ت تت،ر أاخ ت تتا أال ت ت ترابطأ
ا ابرأ3112أ أ

 .12ااب ضأحأ سرظأز ،ا.أ .)3112أاارأالاشرلأال ربتاظأ تيأ ست أداادأالاعلات أ تيأاتاار أال تا أ
ال كاا ت أات ت أاع ت ت أ تترأالاعلا ت أاالا تتا ر حأرساااالة ماجساااتير غيااار منشاااورة.أع،اعت ت أب رز ت ت حأ
لسط  .أ

 .12ب أحأباعاع أ .)3117أ ا مأداادأاف شيأال عل مأاالب اائيأ يأضادأك أا أاال ع،ه ،أاإلشت ار أ
ال ا ث أادس،ل بألاارةأالست ار .أرسالة راتورنة غيار منشاورة.أع،اعت أال ت،تألخضترأب ،ت حأالعا ار ت أ

العزائر أالا ا راط أالشعب  .أ

لا تت ،حأ
 .15س تتالا حأ ست ت .أل تتاضأحأل تتاضأا .أ .)3116أا ع،ه تت ،أ ا ثت ت أ تتيأاإلشت ترالأال رب تتاظ.أ ّ
األرا رأاارأالفكر .أ
 .16شتلاا أح ت ،زأكات. ،أال تارةأحأ ،اتاأ عت م.أ .)3117أارعت أاا،رست أاشتر يأالار لت أاألس،ست أاألال ت أ

ألس تت،ل بأاإلشت ترالأال رب تتاظأ تتيأض تتادأاال ع،ه تت ،أالاع،ست ترةأاس تتب أ طا ره تت.،أاعلت ت أع،اعت ت أال تتا أ

الاف ا ألألب  ،أاالاراس ،أال ربا أاال فس حأ5أ )17حأ-182أ .317أ

 .17ار ز قأحهش،مأ ع اب.أ .)3117أال ر أاال طب قأ يأاإلشترالأال ربتاظأالاتاخ أاال ر ت أااست،ارأ
.ألا ،حأاألرا رأاارأالاس رة.
السلط أااألس،ل ب ّ
 .18ا ازرةأال رب أاال عل م.أ .)3112أال أ ،مأ طا رأاألاادأالاارسي.أسلط ألا. ،

 .12ا ازرةأال رب أاال عل م.أ .)3118أال أاإلشرالأال رباظ.أاس طرأاطبال ،أا ازرةأال رب أاال عل م.أ
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المالحق
ملحق ()1
أسماء األساتذة المحكمين
م

االسم

الوظيفة

1

أ.د.عبدهللا أمبو سعيدي

مدير مركز البحوث اإلنسانية –جامعة

2

أ.د.وجيهة ثابت العاني

3

د.أفلح الكندي

4

حمد حميد الحاتمي

السلطان قابوس
مساعد العميد للدراسات العليا والبحث
العلمي بجامعة السلطان قابوس
مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة الداخلية
مشر

عام إدارة مدرسية بوزارة التربية
والتعليم

د.ميمونة يوسف درويش العجمية

مدير مساعد تطوير األداء بمحافظة جنوب
الباطنة

5

صالح الشعيلي

1

د.عبدهللا الكيومي

مدير عام مساعد بجنوب الباطنة
مشر

أول تقويم أداء مدرسي
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ملحق ()2
استبانة فاعلية المتابعات اإلشرافية في تطوير األداء المدرسي
الفاضل/الفاضلة .....................................................................:المحترم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
تقوم الباحثدة بدإجراء دراسدة بعندوان "فاعليدة المتابعدات اإلشدرافية فدي تطدوير األداء المدرسدي مدن وجهدة نظدر مدديري مددارس
الحلقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان" ،والتي تهدف إلى التعدرف علدى تدأثير المتابعدات اإلشدرافية علدى تطدوير األداء
المدرسي ،ولتحقيدق هددف الدراسدة ،قامدت الباحثدة بتصدميم االسدتبانة التدي بدين أيدديكم ،آمدالً فدي الحصدول علدى آرا كدم البنداءة،
والوصول إلى نتا ج موثوقة وصادقة ،وتوصيات ومقترحات علمية من شأنها تحسين مستوى األداء فدي مددارس السدلطنة ،علمداً
بأن إجابت ستكون موضع العناية واالهتمام والسرية ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
شاكرة لكم حسن تجاوبكم،،،
أرجو منكم مراعاة اآلتي:


االطالع على فقرات االستبانة وقراءتها بدقة.



اإلجابة بوضع عالمة أمام استجابة واحدة فقط لكل فقرة.



عدم ترك أي فقرة دون إبداء رأيكم أمامها.



اإلجابة بشكل موضوعي للحصول على نتا ج واقعية.
درجة االتفاق
الفقرات

م

ال

موافق

غير

غير موافق

موافق
تماما

أدري موافق

فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين عمليتي :التعليم والتعلم
1

تركز المتابعات اإلشرافية على اكتساب الطالب المعارفوالمهارات الجديدة ،ومدى
فهمهم واستيعابهم لها.
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تماما

درجة االتفاق
الفقرات

م

ال

موافق

غير

غير موافق

موافق
تماما
2

تركز المتابعات اإلشرافيةعلى توظيف الطالب للمعار

3

تركز المتابعات اإلشرافية على اكتسابالطالب القيم واالتجاهات اإليجابية

4

تعزز المتابعات اإلشرافية جودة التعليم والتعلم في كل مادة.

5

تعزز المتابعات اإلشرافية جودة التعليم والتعلم في جميع المواد بصورة شاملة.

1

تكتشف المتابعات اإلشرافية احتياجات التعلم الخاصة بجميعالطالب

.

تقيس المتابعات اإلشرافية فاعلية أساليب التقويم وتحفيزها لتعلمالطالب

أدري موافق

والمهارات التي اكتسبها.

المتابعات اإلشرافيةعلى تقويم المعلم ألدائه ذاتيا

3

تشر

1

تدعم المتابعات اإلشرافيةالمعلم األول(المشر

10

تمارس المتابعات اإلشرافية من خالل متابعة تنفيذ البرامجواألنشطة.

المقيم( في القيام بمهامه

 11تشجع المتابعات اإلشرافية على تنمية الكفاية في إنجاز مهام التخصصات المختلفة
بالمدرسة.
 12توفرالمتابعات اإلشرافية وصفا ً مطابقا ً ألداء األعمال بكفاءةوفاعلية.
13

تمارس المتابعات اإلشرافية من خالل المعايشة الميدانية.

 14تتم المتابعات اإلشرافية من خالل االجتماعات واللقاءات الدورية.
 15تؤسس المتابعات اإلشرافية آليات اإلشرا

والتقويم لعمليتي التعليم والتعلم.

فاعلية المتابعات اإلشرافية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية
11

تفحص المتابعات اإلشرافية كافة مراحل تنفيذ خطة المدرسة.

1.

تقدم المتابعات اإلشرافية التغذية الراجعة للمراحل التي تتبع تنفيذ الخطط والبرامج.

Page 34 of 36

تماما

درجة االتفاق
الفقرات

م

ال

موافق

غير

غير موافق

موافق
تماما
13

تتقصى المتابعات اإلشرافية نسبة المنجز منخطة المدرسة.

11

تنفذ المتابعات اإلشرافية بشكل دوري لمختلف التخصصات بالمدرسة.

20

تحقق المتابعات اإلشرافية مبدأ الموثوقية (إمكانية الثقة بالتقارير الفنية واإلدارية

أدري موافق

واالعتمادعليها).
21

تحقق المتابعات اإلشرافية االلتزام بالقوانين والتعليمات والسياسات واللوائح.

22

تمارس المتابعات اإلشرافية من خالل مراجعة التقاريرالمرفوعة لإلدارة العليا.

23

تسهم المتابعات اإلشرافية في عالج المشكالت الطالبية مثل (الغياب والسلوكيات).

24

تركز المتابعات اإلشرافية على تحسين األداء وليس تصيداألخطاء.

25

تكشف المتابعات اإلشرافية الخلل واألخطاء في عمليات التنفيذ.

21

توفر المتابعات اإلشرافية وسائل تقنية للتعر

على األخطاءومحاولة تصحيحها في

الوقت المناسب.
2.

تعمل المتابعات اإلشرافية على الكشف عن االنحرافات قبلحدوثها.

23

تعمل المتابعات اإلشرافية على تصحيح االنحرافات واألخطاء بشكل ديناميكي وفعال.

21

تتبني المتابعات اإلشرافية تعريفاً واضحاً وقياسياً للنتائج المتوقعة.

30

تعتمد المتابعات اإلشرافية على البيانات اإلحصائية ودالالتها.

31

تسهم المتابعات اإلشرافية في دقة المعلومات والبيانات.

32

تتسم المعلومات التي تعتمد عليها المتابعات اإلشرافية بالوضوح والتكامل.

33

توفر تقارير المتابعات اإلشرافية معلومات مهمة لتقييم المشروعات المنفذة
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تماما

درجة االتفاق
الفقرات

م

ال

موافق

غير

غير موافق

موافق
تماما

أدري موافق

بالمدرسة.
34

تدعم تقارير المتابعات اإلشرافية عمليات التقييم المؤسسي.

35

تتضمن توصيات المتابعات اإلشرافية نقاطً تطويرية للعمل.
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