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ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع كما يدركها المعلمون بمدارس 
التعليم ما بعد األساسي في محافظة مسقط بسلطنة عمان
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ملخص

بعد  ما  التعليم  بمدارس  املتنوع  لإلرشاف  الرتبويني  املرشفني  ممارسة  درجة  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
األسايس يف حمافظة مسقط بسلطنة عامن، وكذلك الكشف عن الفروق يف متوسطات استجابات أفراد العينة، وفًقا 

ملتغريات: النوع، واملسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة الوظيفية.
بدرجة  تتعلق  حماور،  ثالثة  من  مكونة  استبانة  وُأعدت  الوصفي،  املنهج  اسُتخدم  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق 
الرتبوي يف  املتنوع ومرتكزاته، ومهام املرشف  املتنوع، وهي: )أسس اإلرشاف  الرتبويني لإلرشاف  ممارسة املرشفني 

ضوء اإلرشاف املتنوع، وأساليب اإلرشاف املتنوع(، وُطبقت االستبانة عىل عينة مكونة من )300( معلٍم ومعلمة. 
املرشفني  ممارسة  درجة  أن  أمهها:  النتائج،  من  العديد  إىل  الدراسة  توصلت  إحصائًيا،  البيانات  معاجلة  وبعد 
الرتبويني لإلرشاف املتنوع بمدارس التعليم ما بعد األسايس، جاء بدرجة متوسطة يف املحاور الثالثة، وأن أقل أساليب 
النتائج عدم وجود فروق  اإلرشاف املتنوع ممارسًة هو أسلوب التطوير املكثف، وذلك بدرجة ضعيفة، كام أظهرت 
دالة إحصائًيا ُتعزى إىل متغرَيي النوع وسنوات اخلربة الوظيفية، يف حني توجد فروق دالة إحصائًيا وفًقا ملتغري املسمى 

الوظيفي، وذلك لصالح املعلمني األوائل يف مجيع املحاور.
وخلصت الدراسة إىل وضع جمموعة من اإلجراءات، ومنها: رضورة اهتامم املرشفني الرتبويني بالتطوير املكثف 

للمعلمني اجلدد واملعلمني الذين لدهيم قصور يف أدائهم التدرييس.

الكلمات المفتاحية: اإلرشاف املتنوع، املرشفني، سلطنة عامن
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Abstract

This study aimed to know the degree of practising for differentiated supervision in post-basic education 
schools in Muscat Governorate, and to locate the differences in the responses of the sample, according to 
the variables of gender, job, and experience. The study used the descriptive method. It was conducted 
through the distribution of a questionnaire covering three main areas, related to the educational 
supervisors’ practices of differentiated supervision, including basis of differentiated supervision, 
supervisor’s tasks in the light of differentiated supervision, and methods of differentiated supervision. The 
sample consisted of (300) teachers. 

Statistical analysis of data has demonstrated that supervisors’ practices of differentiated supervision is 
under the expected level, as it scored medium grade in the three aspects. The intensive development 
method of Differentiated Supervision was the least practiced method scoring a low grade. Furthermore, 
the results revealed no statistically significant differences due to the variables of gender and experience, 
while there were statistically significant differences according to job variable, in favor of the senior 
teachers, in all aspects.The study suggests several procedures, including the provision of intensive training 

by educational supervisors for new teachers and those with inefficient teaching performance.
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المقدمة

الربامج  تنفيذ  إن  إذ  باملدارس؛  التعليمية  العملية  يف  رئيسة  وركيزة  ُمهاًم  عنرًصا  الرتبوي  اإلرشاف  ُيعد 
واملرشوعات لتحسني التعليم وتطويره حتتاج إىل إرشاف تربوي عىل درجة عالية من الكفاءة والفعالية، ويسهم يف 
مساعدة املعلمني عىل النمو املهني والتنمية املهنية املستمرة، وحتسني مستويات أدائهم، وإطالق قدراهتم وطاقاهتم 

الكامنة، وحل املشكالت التي تواجههم بطرائق إبداعية ابتكارية؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية بجودة عالية.

بإتقان، ومن  أداء أدوارهم  أنواعه؛ لتمكني املرشفني الرتبويني من  ونظًرا ألمهية اإلرشاف الرتبوي، تعددت 
والعيادي،  والتشاركي،  التطوري،  واإلرشاف  باألهداف،  اإلرشاف  مثل:  وذلك  الرتبوية،  املستجدات  مواكبة 
Al-( املتنوع  واإلرشاف  والتأميل،  والبنائي،  والتصحيحي،  والوقائي،  اإلبداعي،  واإلرشاف  بعد،  عن  واإلرشاف 

.)Kiyumi & Hammad, 2019

ويعد اإلرشاف املتنوع )Differentiated Supervision( من االجتاهات الرائدة يف جمال اإلرشاف الرتبوي؛ 
فهو يسعى إىل إحداث نقلة نوعية يف جمال العمل اإلرشايف، من حيث املامرسة، واألساليب اإلرشافية املتبناة، ويرجع 
تطوير هذا النموذج إىل املريب األمريكي آالن جالهتورن )Allan Glatthorn( يف كتابه »اإلرشاف املتنوع« سنة 1984، 
ويرتكز عىل فرضية أن املعلمني خمتلفون فيام بينهم، من حيث اخلربة واإلمكانات الشخصية واملهنية؛ فال بد من تنوع 
املعلمني؛  من  عدد  أكرب  لتناسب  وتطويعها؛  األخرى  اإلرشاف  أساليب  من  االستفادة  إىل  يسعى  فهو  اإلرشاف؛ 
فاإلرشاف املتنوع يقوم عىل فكرة تقديم ثالثة أساليب رئيسة للمعلمني، وفًقا ملستوى املساعدة التي حيتاجوهنا لتنمية 

أنفسهم مهنًيا، وهي: التطوير املكثف، والنمو املهني التعاوين، والنمو املوجه ذاتًيا )العبد اجلبار، 2008(. 

أساليب  فيقدم  املهنية،  وقدراهتم  حاجاهتم،  وتفاوت  املعلمني،  بني  الفردية  الفروق  املتنوع  اإلرشاف  ُيراعي 
األسلوب  اختيار  حق  ُيعطي  إذ  املهني؛  النمو  أنشطة  يف  دورهم  تفعيل  طريق  عن  املعلمني،  مهنية  ُتقدر  إرشافية 
 Piraino,( وقد أشار بريينو ،)2004 الكريم،  العبد  2014؛  اإلرشايف للمعلم بداًل من املرشف الرتبوي )السلمي، 
التعاونية بني املعلمني، وفعاليته يف  الثقافة  املتنوع يف تعزيز  2006(، وسبيس )Speace, 2003( إىل دور اإلرشاف 

أهداف  للمشاركة يف حتديد  املجال هلم  وإتاحة  املعلمني،  مهنية  الصف، وحتقيق  داخل  للتدريس  التخطيط  تطوير 
املامرسات  الرتبوي يف تطوير  املعلم واملرشف  والتعاون بني  املشرتكة،  املسؤولية  املهنية وأساليبها، وتعزيز  تنميتهم 

املهنية للمعلمني. 

حدد كل من العبد اجلبار )2008(، والعبد الكريم )2005(، وعطاري وآخرين )2005( جمموعة من األسس 
واملرتكزات يعتمد عليها اإلرشاف املتنوع، أمهها: منح املعلم حرية بناء معرفته ذاتًيا، مستفيًدا من اخلربات السابقة 
التي اكتسبها من خمتلف املصادر، مثل املجتمع، واملدرسة، والزمالء، واملرشف، ومتكني املعلمني من خالل إعطائهم 
السلطة واحلرية واالستقاللية يف اختاذ القرار جتاه أدائهم التدرييس ونموهم املهني، وإشعارهم بمكانتهم االجتامعية 
واملهنية، مع حتملهم مسؤولية ما يقومون به من أعامل، ومتكينهم من الشعور بأن لدهيم املهارات والقدرات التي 

متكنهم من مساعدة الطلبة عىل التعلم.
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املعلم عن  الرتبوي مع  فيعمل املرشف  املكثف،  التطوير  األول:  أساليب؛  ثالثة  املتنوع عىل  يعتمد اإلرشاف 
من  التعاوين،  املهني  النمو  والثاين:  وحتسينها؛  للتدريس  األساسية  املهارات  تطوير  هبدف  مركز؛  نحو  وعىل  قرب 
املعلمني أحد زمالئهم، بإرشاف  الرتبوي، بحيث يالحظ جمموعٌة من  املعلمني واملرشف  خالل تعاون منتظم بني 
املرشف الرتبوي، يف موقف صفي، ثم يناقشون اجلوانب التي حتتاج إىل تطوير وحتسني؛ والثالث: النمو املهني الذايت، 
ويعمل فيه املعلم عىل نحو مستقل، معتمًدا عىل جهده الذايت، فيحدد لنفسه هدًفا أو أكثر، يعمل عىل حتقيقه خالل 
فصل أو عام درايس كامل، ويضع لذلك خطة ينفذها، ثم ُيعد تقريًرا عام حتقق له من نمو مهني، يقدمه للمرشف 
املبارش)عايش،  التدخل  وليس  املساندة،  املرشف  دور  ويكون  املناسبة،  الراجعة  التغذية  عىل  للحصول  الرتبوي؛ 

2010؛ نبهان، 2007(.

املتنوع، مثل: عقد اجتامع  املهام واملسئوليات يف اإلرشاف  الرتبويون بمجموعة متعددة من  ويقوم املرشفون 
مع مديري املدارس املسندة إليهم؛ لالتفاق عىل اإلجراءات الرئيسة خلطة العمل، وتصنيف املعلمني إىل ثالث فئات 
وفق معايري التصنيف املحددة )فئة التطوير املكثف، وفئة النمو التعاوين، وفئة النمو الذايت(، ومتابعة مدير املدرسة 
لتنفيذ اللقاءات الرتبوية التي تقام كل أسبوعني، وحضور فعالياهتا واملشاركة فيها، ووضع خطة لزيارات املعلمني 
يف فئة )التطوير املكثف(، وإعطاء تصور للمعلمني يف فئة النمو املوجه ذاتًيا عن كيفية إعداد خطة التنمية الذاتية، 
واالطالع عىل اخلطط الفنية لكل معلم من فئة النمو املوجه ذاتًيا، وزيارة املعلمني يف فئة التطوير املكثف، وتنمية 
للمعلمني  التدريبية  الدورات  وتقديم  تنفيذها،  ومتابعة  األقران  تدرب  حلقات  خطط  عىل  واالطالع  مهاراهتم، 
بالتشاور مع مدير املدرسة، وإعداد تقرير فصيل عن أداء  يف ضوء احتياجاهتم، وتقويم األداء الوظيفي للمعلمني 

املدارس املسندة إليه )العنزي، 2009؛ وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية، 2006أ(.

وإيامًنا من وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن بأمهية اإلرشاف الرتبوي يف االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية، 
يف  للتطوير  متنوعة  جهوًدا  شهد  فقد  املحافظات؛  يف  والالمركزي  املركزي  املستويني  عىل  كبري  باهتامم  حظي  فقد 
ملتقيات  تنظيم  اجلهود:  تلك  أبرز  ومن   ،)2005 وآخرون،  )عطاري  وفاعليته  ومهامه  وطرائقه  وأساليبه  هيكلته 
املعلم  أداء  جودة  وتعزيز  الرتبوي،  باإلرشاف  اخلاصة  املامرسات  لتطوير  دورية؛  تربوية  عمل  وورش  وندوات 
أكدت  التي   ،)2010 مارس   29-28( الفرتة  خالل  املامرسة«  وفاعلية  الدور  »حتديات  كندوة  الرتبوية،  وممارساته 
عىل رضورة االبتكار والتنويع يف األساليب اإلرشافية؛ لتلبية حاجات املعلمني، وتبنّي ثقافة تعميق العمل اجلامعي 
داخل املؤسسة الرتبوية )وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن، 2010(، وكذلك ملتقى اإلرشاف الرتبوي األول املنفذ 
الرائدة بني  املامرسات اإلرشافية، وتبادل اخلربات والتجارب  الضوء عىل أفضل  2019؛ هبدف تسليط  يف ديسمرب 

املرشفني الرتبويني )وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن، 2019(.

الرتبويني،  للمرشفني  متخصصة  تدريبية  برامج  استحداث  عىل  بالسلطنة  والتعليم  الرتبية  وزارة  عملت  كام 
2014 بتنظيم املعهد التخصيص للتدريب املهني للمعلمني، ومدته  كربنامج »خرباء اإلرشاف«، الذي بدأ منذ عام 
عامان، وهيدف بوجٍه عام إىل تطوير معارف املرشفني ومهاراهتم، وفق أفضل املامرسات العاملية )وزارة الرتبية والتعليم 
بسلطنة عامن، 2016أ(، باإلضافة إىل تدشني الوزارة لنظام املؤرشات الرتبوية؛ ليمثل قاعدة بيانات تساعد املرشفني 
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عىل تتبع مستوى أداء املعلمني، وتقاريرهم اإلرشافية الرتاكمية، ومستوى تقدم طلبتهم يف التعلم، والربامج اإلنامئية 
التي خضعوا هلا )وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن، 2019(، وحلاجة النظام التعليمي لتجويد عملية اإلرشاف، 
اسُتحِدث أخرًيا مسمى املديرية العامة لإلرشاف الرتبوي يف هيكلة وزارة الرتبية والتعليم، وذلك باملرسوم السلطاين 
ُقدمت  قد  املعلمني  أن  للمرشفني، وضامن  الالزم  الفني  الدعم  تقديم  إىل  2020/79، وهتدف يف أحد مهامها  رقم 

املساعدة هلم لتنمية أنفسهم مهنًيا )وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عامن، 2020(. 

الدراسات السابقة

اهتمت كثري من الدراسات السابقة العربية باإلرشاف املتنوع؛ فأجرى العبد اجلبار)2007( دراسة هدفت إىل 
معرفة مدى إسهام اإلرشاف املتنوع يف تقدير مهنية املعلم يف اململكة العربية السعودية، ومن خالل االستبانة التي 
وزعت عىل )433( معلاًم، منهم )181( معلاًم بمدارس حكومية، و)252( معلاًم بمدارس أهلية، توصلت الدراسة إىل 
أن من اإلسهامات العالية لإلرشاف املتنوع يف تقدير مهنية املعلم: بثَّ روح العمل اجلامعي والتعاوين داخل املدرسة، 
اخلربة  يف  والرشاكة  الريادة  دور  يامرس  املعلم  وجعل  األخطاء،  وتصيد  التفتيش  ممارسات  من  احلد  عىل  والعمل 
املتعلمة، بداًل من دور املتلقي للتوجيه، ومنح املعلم احلرية يف اختيار األسلوب األمثل لتطوير قدراته املهنية، وبينت 
الدراسة أيًضا أن من أدنى إسهامات اإلرشاف املتنوع يف تقدير مهنية املعلم: حصوَل املعلم عىل الشكر والثناء عىل 

عطائه داخل املدرسة، وإعطاء املزيد من االهتامم والرتكيز عىل املعلم اجلديد لتطوير أدائه املهني. 

مدارس  يف  املتنوع  الداخيل  الرتبوي  لإلرشاف  مقرتح  تصور  وضع  إىل   )2008( الزغيبي  دراسة  هدفت  كام   
الرتبوي  مهام اإلرشاف  ثالثة حماور، هي:  احتوت عىل  استبانة  وبتطبيق  السعودية،  العربية  باململكة  العام  التعليم 
الداخيل  الرتبوي  املتنوع، وضوابط تطبيق اإلرشاف  الداخيل  الرتبوي  املتنوع، وخطوات تطبيق اإلرشاف  الداخيل 
املتنوع عىل )759( معلاًم، )150( مديًرا، و)131( مرشًفا؛ أسفرت نتائج الدراسة عن وجود درجة عالية من املوافقة 
بشأن أمهية حماور الدراسة، ووجود فروق دالة إحصائيًا يف مجيع حماور الدراسة، وفًقا ملتغري سنوات اخلربة ومتغري 
مدارس  عىل  لتطبيقه  املتنوع؛  الداخيل  الرتبوي  لإلرشاف  مقرتح  تصور  وضع  إىل  إضافًة  املعلم،  لصالح  الوظيفة، 

اململكة العربية السعودية.

وأجرى السالمي )2008( دراسة لتقويم جتربة اململكة العربية السعودية يف تطبيق اإلرشاف املتنوع يف ضوء 
أهدافها، واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي جلمع البيانات، بواسطة استبانة ُوزعت عىل )177( مرشًفا تربوًيا، 
عالية،  بدرجة  املتنوع  تطبيق اإلرشاف  أهداف جتربة  إىل حتقق معظم  النتائج  النموذج عملًيا، وأشارت  ممن طبقوا 
تطوير زمالئهم  اخلربة عىل  املعلمني ذوي  مدارس حمددة ومنطقة حمددة، وتشجيع  املرشف يف  تركيز عمل  ومنها: 
بطريقة تعاونية، ومتكني املعلمني من اختاذ القرارات يف عملية تطوير أنفسهم، وحتسني أداء املعلمني اجلدد املحتاجني 

إىل دعم من اإلرشاف الرتبوي.

وسعت دراسة املوسى )2009( إىل بيان دور تطبيق اإلرشاف الرتبوي املتنوع عىل النمو املهني ملعلامت املدارس 
احلكومية للبنات بمنطقة الرياض، اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، مستخدمة أداتني جلمع البيانات، 
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األداة األوىل هي املقابالت مع عينة مكونة من )3( مديرات، و)20( معلمة، و)5( مرشفات، ثم ُطبِّقت االستبانُة أداًة 
ثانية، وقد توصلت الدراسة إىل أن اإلرشاف الرتبوي املتنوع يسهم بدرجة عالية جًدا يف النمو املهني للمعلامت، وأن 
من معوقات تطبيق اإلرشاف الرتبوي املتنوع حاجَته إىل وقت وجهد، وزيادة املهام املدرسية عىل املرشفة واملديرة 
واملعلمة، كام بينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حمور آليات تطبيق اإلرشاف الرتبوي املتنوع، 
وحمور معوقات تطبيق اإلرشاف الرتبوي املتنوع، ومقرتحات تفعيل تطبيقه، تعزى إىل سنوات اخلربة، وأنه ال توجد 

فروق ذات داللة إحصائية يف خطوات تطبيق النمو املهني الذايت تعزى إىل الوظيفة.

أما دراسة بريك )2011(، فهدفت إىل التعرف عىل واقع ممارسة املرشفات الرتبويات للنامذج اإلرشافية احلديثة 
)اإلكلينيكي، والتطوري، واملتنوع، والتأميل، واإللكرتوين( بمنطقة جازان، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، 
جازان،  بمنطقة  مرشفة   )21( بواقع  تربوية،  مرشفة   )46( يف  املتمثلة   - الدراسة  عينة  كشفت  استبانة  خالل  ومن 
و)25( مرشفة بمركز إرشاف أيب عريش - أن املرشفات الرتبويات ال يامرسن النامذج اإلرشافية )املتنوع، والتأميل، 
والتطوري(، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات ممارسة عينة الدراسة للنامذج اإلرشافية احلديثة، 

تعزى إىل متغريات سنوات اخلربة يف التدريس. 

وجاءت دراسة أبو الكاس )2012( للوقوف عىل دور اإلرشاف املتنوع يف تنمية أداء معلمي املرحلة األساسية 
الدنيا يف مدارس حمافظات غزة بفلسطني، واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي، مستخدمة استبانة وزعت عىل 
)710( معلاًم، و)35( مرشًفا من اجلنسني، يف دائرة الرتبية والتعليم بوكالة الغوث الدولية، وخلصت الدراسة إىل عدد 
من النتائج، أمهها: أن مراعاة الفروق الفردية بني املعلمني ذو أمهية كبرية جًدا يف تطوير أداء املعلمني، وأن أكثر أدوار 

املرشف ممارسًة: تنفيُذ الزيارات الصفية وفق جداول زمنية معدة سابًقا، وتدريُب املعلمني عىل مهارات التدريس. 

وهدفت دراسة السلمي )2014( إىل معرفة درجة إسهام اإلرشاف املتنوع يف تطوير األداء املهني ملعلمة اللغة 
اإلنجليزية باململكة العربية السعودية. ولتحقيق هدف الدراسة، استخدمت املنهج الوصفي، واالستبانة أداًة بحثية، 
ُوِزعت عىل عينة قصدية مكونة من )130( معلمة، و)15( مرشفة تربوية بمدينة مكة املكرمة، وكشفت النتائج عن 
وجود درجة إسهام عالية لإلرشاف املتنوع يف تطوير األداء املهني ملعلمة اللغة اإلنجليزية، يف مجيع حماور الدراسة، كام 
بينت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات استجابات عينة الدراسة، تعزى إىل متغريات العمل 

احلايل، واملؤهل العلمي، واخلربة. 

بالسعودية  منطقة عسري  الرتبويات يف  املرشفات  واقع ممارسة  إىل رصد   )2017( أبو زهري  دراسة  كام هدفت 
لإلرشاف املتنوع، بأساليبه الثالثة: التطوير املكثف، والنمو املهني التعاوين، والنمو املوجه ذاتًيا، اعتمدت الدراسة 
املنهج الوصفي، وباستخدام استبانة استجابت هلا )191( مرشفة تربوية، وأظهرت الدراسة أن املرشفات يامرسن 
املهني  النمو  أسلوب  يليه  ممارسة،  األكثر  هو  املكثف  التطوير  أسلوب  كان  وقد  كبرية،  بدرجة  املتنوع  اإلرشاف 
التعاوين، كام كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق يف ممارسة املرشفات لإلرشاف املتنوع، تعزى إىل سنوات اخلربة.

وقد أجرى اهلنائي )2017( دراسة لتحديد متطلبات اإلرشاف املتنوع يف سلطنة عامن، من وجهة نظر معلمي 
الفنون التشكيلية ومرشفيها، وذلك يف إطارأربعة جماالت للمتطلبات، هي: اإلدارية، والترشيعية، والفنية، واملادية، 
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بني  تراوحت  حاجة  هناك  أن  إىل  الدراسة  توصلت  مرشًفا،  و)30(  معلٍم،   )300( استهدفت  استبانة  خالل  ومن 
الكبرية والكبرية جًدا لتلبية متطلبات اإلرشاف املتنوع بمجاالهتا األربعة، كام أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق يف 

استجابات عينة الدراسة بشأن تلك املتطلبات تعزى إىل سنوات خربهتم.

وقد اهتمت كثري من الدراسات األجنبية باإلرشاف املتنوع؛ فأجرى سبيس )Speace, 2003( دراسة هدفت 
بأربع مدارس  املعلمني واملديرين،  نظر  الصفية، من وجهة  املامرسة واملشاركة  املتنوع يف  تأثري اإلرشاف  إىل معرفة 
شامل رشق الواليات املتحدة األمريكية، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، مستخدمة املقابالت الشخصية أداًة 
للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام اإلرشاف املتنوع له أثر إجيايب يف ممارسة املعلمني الصفية، إذا ُتُغلِّب عىل 
العوائق التي تعرتض التنفيذ، ومنها: جتهيزات جيدة للمبنى، والتوسع يف القرارات اإلدارية؛ إلعطاء املعلم حرية 
حتديد االختيارات واألهداف، وكذلك االهتامم بتطوير التغذية الراجعة، كام أن هناك نقاط قوة لنموذج اإلرشاف 
املتنوع، من حيث حرية حتديد األهداف واألساليب، ومرونة النموذج، وفتح املجال للمشاركة والتعاون بني املعلم 

واملرشف الرتبوي. 

يف  التدريس  حتسني  عىل  املتنوع  اإلرشاف  تأثري  معرفة  إىل  هدفت  فقد   ،)Piraino, 2006( بريينو  دراسة  أما 
التي  واملقابالت  الوثائق،  حتليل  أسلوب  عىل  معتمدة  الوصفي،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  الدراسية،  الفصول 
يفضلون  املديرين  أن  الدراسة  نتائج  وبينت  األمريكية،  بنسلفانيا  بوالية  ثانوية  مدارس  مديري  ثالثة  أجريت عىل 
استخدام اإلرشاف املتنوع، وأن اإلرشاف املتنوع كان فعااًل يف تعزيز الثقافة التعاونية بني املعلمني، وأن له أثًرا إجيابًيا 
يف التطوير الذايت وااللتزام بالتحسني املستمر، وأكدوا عىل أن اإلرشاف املتنوع يسهم يف تطوير التخطيط والتحضري 
والتدريس والتطوير املهني للمعلمني، من خالل تعاون الزمالء، وأشارت الدراسة إىل أن مديري املدارس شعروا 

أن التطوير املهني التعاوين كان أكثر األساليب فعالية يف حتسني التدريس.

وأجرى هيل )Hill, 2009( دراسة هدفت إىل حتديد كيف يمكن لإلرشاف املتنوع أن يوجد فرًصا لتنمية اخلربة 
املهنية لدى املعلمني يف املدارس؛ فاعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي، مستخدمة املقابلَة أداًة جلمع البيانات، من 
خالل مديَري املدارس، ومرشيَف مساعد تعليم، و)15( معلاًم، يف مدرستني من املدارس الثانوية التي تطبق اإلرشاف 
إيلينويس، وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام اإلرشاف املتنوع ساعد املعلمني يف املدرستني عىل  املتنوع يف والية 
حتسني ممارساهتم التدريسية، من خالل وضع خطط لتطوير املناهج الدراسية، وإعادة النظر يف عملية التقويم، وتنفيذ 
اإلرشاف  استخدام  أن  الدراسة  كشفت  كام  الطلبة،  تعلم  لتحسني  جديدة؛  تعليمية  وأنشطة  ومواد  اسرتاتيجيات 
املتنوع يف إحدى املدرستني ركز عىل إتاحة احلرية للمعلمني لتحديد احتياجاهتم التطويرية، يف حني اعتمدت املدرسة 
خربات  حتسني  تستهدف  التي  العمل  ورش  خالل  من  للمعلمني،  املستمرة  املهنية  التنمية  أسلوب  عىل  األخرى 

املعلمني التدريسية.

أما كونو)Kono, 2012(، فقد أجرى دراسة نوعية هدفت إىل تعزيز نظام اإلرشاف املتنوع وتطويره، بوصِفه 
بدياًل لإلرشاف االكلينيكي، املستخدم كثرًيا من ِقبل إدارات املدارس، يف مدارس صفوف الثاين عرش، وقد خلصت 
للمعلمني، ومعرفة مستوى  العميق  الفهم  مبادئ تساعد عىل  إجياد  يتطلب  املتنوع  أن اإلرشاف  إىل  الدراسة  نتائج 
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كل  خصائص  طبيعة  مع  ُتواَءم  للتقويم،  نامذج  وابتكار  تطورهم،  ومراحل  وضعفهم،  قوهتم  ونقاط  معلوماهتم، 
معلم، كام توصلت الدراسة إىل أن نمَو أداء كل معلم وتطوَره يتفاوت وفًقا للمراحل املختلفة، وأن تنويع التقويم 

ربام يمكن أن يكون املفتاح لتحقيق نجاح األداء الصفي. 

يف حني سعى الكيومي ومحاد )Al-Kiyumi & Hammad, 2019( إىل البحث عن أدوار اإلرشاف الرتبوي 
اعتمدت  الرتبويني، وقد  املرشفني  نظر  التعليمي يف سلطنة عامن، من وجهة  وممارساته يف ظل حتوالت اإلصالح 
شبه  مقابالت  إجراء  وكذلك  مرشًفا،   )125( استهدفت  استبانة  عرب  املختلطة،  الدراسات  أسلوب  عىل  الدراسة 
منظمة مع )25( مرشًفا. أظهرت الدراسة أن املرشفني ُيظهرون وعًيا جيًدا بأن اإلصالح التعليمي كانت له تأثريات 
أكثر  ممارسات  إىل  والتفتييش  الرقايب  الدور  متثيل  من  املامرسات  تلك  حتولت  فقد  اإلرشافية؛  املامرسات  يف  إجيابية 
املهنية بني املرشفني واملعلمني،  التواصل والعالقات  ديموقراطية، ودعاًم، وتعاوًنا مع املعلمني، وحتسنت عمليات 
ومع ذلك ال تزال هناك بعض املامرسات اإلرشافية السلبية، كاالعتامد عىل الزيارات واملالحظة الصفية بدرجة كبرية 

يف عملية اإلرشاف، وتبني أسلوب الزيارات الصفية غري املعلنة.

)املوجه،  اإلرشاف  بني  العالقة  يف  البحث  إىل   )Hoque et al., 2020( وآخرين  هوك  دراسة  هدفت  كام 
البيانات  مُجعت  الكمي،  املنحى  وباستخدام  بامليزيا،  الثانوية  املدارس  يف  املعلمني  وأداء  املوجه(  وغري  والتعاوين، 
بواسطة استبانة استهدفت )200( معلٍم، و)50( مرشًفا، وقد أظهرت الدراسة أن أسلوب اإلرشاف املوجه له عالقة 

إجيابية بأداء املعلمني، يف حني مل يكن ألسلويَب اإلرشاف التعاوين وغري املوجه ارتباٌط بأداء املعلمني.

بوجٍه عام، أكدت الدراسات السابقة عىل أمهية تطبيق اإلرشاف املتنوع، وتنوعت يف أهدافها واألطر العامة 
هلا؛ فقد ركزت بعض الدراسات عىل دراسة تأثري اإلرشاف املتنوع يف مهنية املعلم، كدراسة العبد اجلبار )2007(؛ 
وعىل النمو املهني للمعلامت، كدراسة املوسى )2009(، ودراسة السلمي )2014(؛ وعىل املامرسة الصفية وحتسني 
التدريس، كدراسة سبيس )Speace, 2003(، ودراسة برينيو )Piraino, 2006(، يف حني ُعنيت بعض الدراسات 
بتطوير نامذج مقرتحة لإلرشاف املتنوع، كدراسة الزغيبي )2008(، كام هدفت بعض الدراسات إىل البحث يف واقع 
ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع كام تسعى له الدراسة احلالية، ومن تلك الدراسات دراسة بريك )2011(، 
وأبو زهري )2017(، وقد اتفقت الدراسة احلالية مع تلك الدراسات - التي بحثت يف واقع املامرسة - يف استخدام 
االستبانة بصفتِها أداًة جلمع البيانات، يف حني اختلفت معها يف عينة الدراسة؛ ففي حني كان املرشفون يمثلون العينة 
وبصورة  البيانات.  جلمع  األوائل  واملعلمني  املعلمني  استجابة  عىل  احلالية  الدراسة  اعتمدت  الدراسات،  تلك  يف 
عامة، استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف بناء منهجها وأداهتا وحتديد حماورها، باإلضافة إىل مناقشة 

نتائج الدراسة يف ضوء نتائج تلك الدراسات.

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

مفهوًما  الرتبوي،  اإلرشاف  منظومة  لتطوير  عامن  سلطنة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تبذهلا  التي  اجلهود  رغم 
التي ال  وأهداًفا ومهاًما، وجتهيزاٍت وكوادَر برشية، فإن واقع اإلرشاف الرتبوي يشري إىل وجود بعض املامرسات 
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تعكس اجلهود املبذولة يف تطوير منظومة اإلرشاف الرتبوي، وهذا ما أكدته كثري من الدراسات السابقة يف السلطنة، 
2011(، واعتامد العديد من  ومنها: وجود قصور يف بعض املهارات األدائية والشخصية لدى املرشفني )العوييس، 
امليدانية املفاجئة للمعلم، والرتكيز عىل اجلوانب السلبية، والتفتيش بغرض تصيد  الزيارات  املرشفني عىل أسلوب 
 )Al-Kiyumi & Hammad, 2019( كام أكدت دراسة الكيومي ومحاد ،)األخطاء )السيايب، 2008؛ اهلنائي، 2013
ينبغي أن تعتمد عىل  بأن عملية اإلرشاف ال  السلطنة  الرتبويني يف  اعتقادات إجيابية لدى املرشفني  أنه رغم وجود 
الدور الرقايب والتفتييش، بل الرتكيز عىل العمل بطريقة تعاونية مع املعلمني، فإن هناك ممارساٍت سلبيًة ال تزال قائمة، 
كاعتامد بعض املرشفني عىل أسلوب املالحظات الصفية غري املعلنة، وإظهار ممارسات تفتقد املشاركة والديموقراطية 

مع املعلمني.

والبنك عامن  بسلطنة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  املشرتكة  الدراسة  نتائج  أكدت  آخر،  جانب   ومن 
الدويل )2012، 130-134( أن برامج التدريب والتطوير املهني التي يتلقاها املعلمون يف أثناء اخلدمة يغلب عليها 
الطابع النظري، وأسلوب التلقني، وأهنا ال تلبي االحتياجات الفعلية للمعلمني، كام كشفت الدراسة ذاهتا أنه بالرغم 
من العدد الكبري للمرشفني الرتبويني فإن تأثريهم يف جودة التعليم والتعلم غري واضح، ويف هذا السياق، أظهرت 
الدراسة املشرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن واحتاد املنظامت الرتبوية النيوزلندية )2017( أن اإلرشاف 
الرتبوي بالسلطنة بحاجة إىل التحول إىل اإلرشاف القائم عىل املخرجات، والتحول من اإلرشاف الذي يركز عىل 
التنمية املهنية لألفراد إىل اإلرشاف الذي يركز عىل التنمية املهنية للمجموعات، القائمة عىل بناء املجتمعات املهنية 

وتطويرها. 

املعلمني، فإن  لتطوير ممارسات  املتنوع بصفتِه مدخاًل فاعاًل  وبناء عىل تلك اإلشكاليات، وألمهية اإلرشاف 
الدراسة احلالية تتبنى البحث يف ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع مع املعلمني يف مدارس السلطنة، وذلك 

من خالل اإلجابة عن التساؤلني اآلتيني:

التعليم ما بعد األسايس، من وجهة نظر . 1 املتنوع بمدارس  ما درجة ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف 
املعلمني واملعلمني األوائل يف حمافظة مسقط بسلطنة عامن؟ 

هل توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05( يف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة، . 2
تعزى إىل متغريات: النوع، واملسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة الوظيفية؟

فروض الدراسة

الرتبويني  املرشفني  ممارسة  درجة  يف  العينة  أفراد  استجابات  متوسطات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد  ال 
لإلرشاف املتنوع، تعزي إىل متغريات: النوع، واملسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة الوظيفية.



جملة العلوم الرتبوية، العدد 19، 2022، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر144

أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إىل:

التعرف عىل درجة ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع بمدارس التعليم ما بعد األسايس يف حمافظة . 1
مسقط بسلطنة عامن، من وجهة نظر املعلمني واملعلمني األوائل.

املتنوع . 2 الرتبويني لإلرشاف  العينة، عىل درجة ممارسة املرشفني  أفراد  الفروق يف استجابات  الكشف عن 
واملسمى  النوع،  متغريات:  ضوء  يف  عامن،  بسلطنة  مسقط  حمافظة  يف  األسايس  بعد  ما  التعليم  بمدارس 

الوظيفي، وسنوات اخلربة الوظيفية.

أهمية الدراسة

إثراء األدب الرتبوي العريب  النظري، تسهم الدراسة يف  للدراسة أمهية نظرية وأخرى تطبيقية؛ فمن اجلانب 
عن موضوع اإلرشاف املتنوع، بوصِفه اجتاًها إرشافًيا تربوًيا حديًثا يراعي الفروق الفردية بني املعلمني، وخصوصية 
احتياجاهتم التطويرية، يف حني تتمثل األمهية التطبيقية للدراسة يف مساعدة املرشفني الرتبويني يف سلطنة عامن عىل 
فهم ممارسات اإلرشاف املتنوع الفاعل ومرتكزاته، وأمهيته يف تطوير عملية اإلرشاف عىل املعلمني داخل املدارس، 
كام ُيؤمل أن ُتسهم نتائج الدراسة يف حتفيز اإلدارات التعليمية العليا، واإلدارات التنفيذية واإلرشافية يف وزارة الرتبية 
والتعليم، واملديريات التابعة هلا يف املحافظات، إىل تبني برامج ومشاريع تعمل عىل مساعدة املرشفني الرتبويني عىل 

تطبيق اإلرشاف املتنوع، بصفتِه مدخاًل لتطوير اإلرشاف الرتبوي يف السلطنة.

حدود الدراسة

متثلت حدود الدراسة يف اآليت:

احلدود املوضوعية: ركزت الدراسة عىل تتبع ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع يف إطار ثالثة حماور، 
وهي: أسس اإلرشاف املتنوع، ومهام املرشف الرتبوي، وأساليب اإلرشاف املتنوع.

احلدود الزمانية: ُطبقت الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدرايس 2016/2015.

التعليم ما بعد  املعلمني واملعلمني األوائل بمدارس  البرشية للدراسة عىل  اقترصت احلدود  البرشية:  احلدود 
األسايس، بمحافظة مسقط يف سلطنة عامن.

مصطلحات الدراسة

1 . :)Differentiated Supervision( اإلرشاف املتنوع

عرفته وزارة الرتبية والتعليم السعودية )2006ب، 39( بأنه: »هنج إرشايف قائم عىل فرضية أن املعلمني خمتلفون 
يف قدراهتم وخرباهتم واهتامماهتم وتفضيالهتم؛ ولذلك ينبغي للمرشف الرتبوي أو مدير املدرسة أن يوفر ملعلميه 

أساليب متنوعة، من األساليب والنشاطات اإلرشافية وأساليب التقويم«. 
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الفردية  الفروق  بأنه: نموذج إرشايف، هيدف إىل تطوير أداء املعلمني املهني، مراعًيا  الباحثون إجرائًيا  فه  وُيعرِّ
املعلمني، وُيصنفهم إىل مستويات، وفق معايري معينة، مع حتديد األسلوب اإلرشايف املالئم لكل فئة، من بني  بني 
م للمعلمني اجلدد وللمعلمني الذين يعانون من مشكالت تدريسية؛  ثالثة أساليب، هي: التطوير املكثف، الذي ُيقدَّ
املهني للمعلمني ورعايتها، من خالل تعاون منظم بني  النمو  الذي يكمن يف إجياد أنشطة  التعاوين،  املهني  والنمو 
الزمالء؛ والنمو املهني الذايت، وهو عملية نمو مهنية يعمل فيها املعلم ذو اخلربة والكفاءة العالية منفرًدا لتنمية نفسه.

2 .:)Post-basic Education( التعليم ما بعد األسايس

إىل  التعليم األسايس، وهيدف  املدريس يف سلطنة ُعامن، يعقب مرحلة  التعليم  يمتد إىل سنتني من  هو »نظام 
االستمرار يف تنمية املهارات األساسية، ومهارات العمل، والتخطيط املهني لدى الطالب، بام هييئهم ليكونوا أعضاء 
فاعلني يف املجتمع، وقادرين عىل االستفادة من فرص التعليم والتدريب والعمل بعد التعليم املدريس« )وزارة الرتبية 

والتعليم بسلطنة عامن، 2007 ، 6(.

منهج الدراسة 

 ،2012( الكسباين  يرى  إذ  البيانات؛  الكمي يف حتليل  األسلوب  باستخدام  الوصفي،  املنهج  الدراسة  اتبعت 
ص86( أن املنهج الوصفي هو »الطريقة البحثية التي يعتمد عليها الباحثون يف احلصول عىل معلومات وافية ودقيقة، 
تصور الواقع االجتامعي، وتسهم يف حتليل ظواهره حتلياًل كافًيا ودقيًقا؛ الستخالص داللتها، والوصول إىل نتائج أو 
تعميامت عن الظاهرة«. وذكر املعايطة )2011، ص106( أن هذا املنهج هيدف إىل اكتشاف حقائق جديدة، أو التحقق 
من صحة حقائق قديمة، وآثارها، والعالقات التي تتصل هبا، وتفسريها، وكشف اجلوانب التي حتكمها؛ للوصول 

إىل نتائج هنائية يمكن تعميمها.

مجتمع الدراسة وعينتها

تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي مدارس التعليم ما بعد األسايس احلكومية ومعلامهتا، يف حمافظة مسقط 
بسلطنة عامن، البالغ عددهم )1020( معلاًم ومعلمة، باإلضافة إىل املعلمني واملعلامت األوائل، البالغ عددهم )93(، 
وذلك حسب الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرايس 2016/2015 

)وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن، 2016ب(.

املجتمع  حجم  من   )%22.1( نسبته  بام  ومعلمة،  معلاًم   )225( منهم  فرد،   )300( من  الدراسة  عينة  تكونت 
األصيل، و)75( من املعلمني واملعلامت األوائل، بنسبة )80.6%( من املجتمع األصيل، وقد اختريت عينة الدراسة 
بالطريقة العشوائية البسيطة، من معلمي مدارس التعليم ما بعد األسايس يف حمافطة مسقط، وُروعي يف اختيار العينة 
متغريات الدراسة الثالثة وهي: النوع، واملسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة الوظيفية، ويبني جدول )1( توزيع أفراد 

عينة الدراسة، وفًقا للمتغريات الديموغرافية.
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جدول )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغريات الدراسة

النسبة املئويةاإلمجايلالعددفئات املتغريمتغريات الدراسة

النوع
156ذكر

300
%52

48%144أنثى

املسمى الوظيفي
75معلم أول

300
%25

75%225معلم

سنوات اخلربة

الوظيفية

26.3%79أقل من 8 سنوات

41%123300من 8 - أقل من 15 سنة

32.7%1598 سنة فأكثر

أداة الدراسة

متثلت أداة الدراسة يف استبانة من إعداد الباحثني، ُبنيت باالستعانة باألدب النظري، والدراسات السابقة ذات 
العالقة، كدراسة العبد اجلبار )2007(، ودراسة أبو الكاس )2012(، وقد صممت أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت 
تضمن  األول:  اجلزء  جزأين،  من  النهائية  صورهتا  يف  وتكونت  وضعيفة(،  ومتوسطة،  )كبرية،  الثالثي   )Likert(
مصطلحات الدراسة، والبيانات املتعلقة باملتغريات الديموغرافية، وهي: النوع، واملسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة 
الوظيفية. واجلزء الثاين: تضمن فقرات االستبانة املكونة من )31( فقرة، ُوزعت عىل ثالثة حماور؛ للكشف عن درجة 
ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع، وهي: أسس اإلرشاف املتنوع ومرتكزاته، ومهام املرشف الرتبوي يف 

ضوء اإلرشاف املتنوع، وأساليب اإلرشاف املتنوع.

طبَّق الباحثون االستبانَة ورقًيا، وبصورة فردية عىل املعلمني، واملعلمني األوائل املستهدفني يف الدراسة، وذلك 
بعد التحقق من صدق االستبانة وثباهتا، وأخذ إذن التطبيق من اجلهة املختصة بوزارة الرتبية والتعليم. 

صدق أداة الدراسة

اخلربة  ذوي  من  املحكمني،  من  جمموعة  عىل  األولية  صورهتا  يف  ُعرضت  الدراسة،  أداة  صدق  من  للتأكد 
العلوم  قابوس، وجامعة نزوى، وكلية  السلطان  الرتبوية، والقياس والتقويم من جامعة  واالختصاص يف اإلدارة 
التطبيقية بصور، ووزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عامن، وبعض األساتذة ذوي اخلربة باإلرشاف املتنوع من اململكة 
إىل  وانتامئها  االستبانة، من حيث صياغتها، ووضوحها،  فقرات  السعودية، وذلك إلبداء مالحظاهتم عن  العربية 
حماور الدراسة، وإضافة أي مالحظات أخرى فيام يتعلق بالتعديل أو احلذف أو اإلضافة، وبناء عىل مالحظاهتم، 

أجريت التعديالت التي اتفق عليها أغلب املحكمني.
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ثبات أداة الدراسة

كرونباخ  ألفا  الداخيل  االتساق  معامل  ثباهتا عن طريق حساب  معامل  ُحِسب  االستبانة،  ثبات  من  للتحقق 
استطالعية  عينة  الباحثون عىل  طبَّقها  أن  بعد  ولألداة ككل، وذلك  لكل حمور عىل حدة   ،)Cronbach's Alpha(
مكونة من )48( معلاًم ومعلاًم أواًل من جمتمع الدراسة بمحافظة مسقط، وذلك بداية الفصل الدرايس الثاين من عام 

2016/2015، وجدول )2( يوضح نتائج االتساق الداخيل لالستبانة املعتمدة وحماورها.

جدول )2(: االتساق الداخيل ألداة الدراسة وحماورها

أرقام حماور الدراسة
الفقرات 

عدد 
الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

(Alpha Cronbach's)

170.85-7أسس اإلرشاف املتنوع ومرتكزاته

870.84-14مهام املرشف الرتبوي يف ضوء اإلرشاف املتنوع

15170.92-31أساليب اإلرشاف املتنوع

0.92األداة الكلية

يتضح من اجلدول )2( أن معامل الثبات ألفا كرونباخ )Cronbach's Alpha( ملحاور أداة الدراسة تراوحت بني 
)0.84-0.92(، وقد بلغ معامل الثبات لألداة الكلية )0.92(، وهو معامل ثبات عاٍل، حيقق صالحية األداة للتطبيق.

المعالجة اإلحصائية

ُعوجِلت البيانات باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية )SPSS(، وذلك عن طريق استخراج 
معامل ألفا كرونباخ )Cronbach's Alpha(؛ حلساب ثبات أداة الدراسة وحماورها، واستخراج املتوسطات احلسابية 
واالنحرافات املعيارية؛ لإلجابة عن السؤال األول املرتبط بتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة املرشفني الرتبويني 
لإلرشاف املتنوع، وكذلك استخدام اختبار »ت« لعينتني مستقلتني )Independent Samples T-Test(؛ ملعرفة أثر 
ُمتغرَيْي: النوع واملسمى الوظيفي، يف استجابات أفراد عينة الدراسة عىل حماور االستبانة، وأيًضا استخدام اختبار 

حتليل التباين األحادي )One-Way ANOVA( ملتغري سنوات اخلربة.

نتائج الدراسة

نتائج السؤال األول: ما درجة ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع بمدارس التعليم ما بعد األسايس، 
من وجهة نظر املعلمني واملعلمني األوائل يف حمافظة مسقط بسلطنة عامن؟

لإلرشاف  الرتبويني  املرشفني  ممارسة  عىل  املوافقة  درجَة  الدراسِة  عينِة  أفراُد  ر  َقدَّ السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 
املتنوع، وذلك بدرجة تقدير حدها األقىص )3( درجات، ومن أجل احلكم عىل املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد 
العينة عىل فقرات الدراسة وحماورها، ولتوفري مقارنات بني تلك االستجابات، اسُتخدمت احلدود الفعلية للفئات، 
بناء عىل التدرج الثالثي )كبرية، ومتوسطة، وضعيفة(، بصفتِه معياًرا للحكم عىل النتائج، وجدول )3( يوضح ذلك.
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جدول )3(: معيار احلكم عىل النتائج

درجة املامرسةمدى الدرجاتالدرجة
كبرية33-2.34
متوسطة2.33-1.67 2
ضعيفة1.66-1.00  1

الرتبويني لإلرشاف  املرشفني  الدراسة لدرجة ممارسة  أفراد عينة  بتقديرات  املرتبطة  للنتائج  يأيت عرض  وفيام 

املتنوع من وجهة نظر املعلمني واملعلمني األوائل يف حمافظة مسقط بسلطنة عامن، وذلك وفًقا ملحاور الدراسة الثالثة، 

وجدول )4( يبني ذلك.

الدراسة،  الدراسة عىل حماور  أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية  املتوسطات احلسابية واالنحرافات  جدول )4(: 

مرتبة تنازلًيا وفًقا للمتوسط احلسايب )ن=300(

الدرجة الرتبةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبحماور املامرسة
متوسطة1.740.471أسس اإلرشاف املتنوع ومرتكزاته

متوسطة1.690.432أساليب اإلرشاف املتنوًع
متوسطة1.690.443مهام املرشف الرتبوي يف ضوء اإلرشاف املتنوع

متوسطة1.700.40بوجٍه عام 

يتضح من جدول )4( أن املتوسط احلسايب لدرجة ممارسة اإلرشاف املتنوع بلغت بوجٍه عام )1.70(، وبانحراف 

معياري قدره )0.40(، وهذا يشري إىل أن تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع، 

يف مدارس التعليم ما بعد األسايس بمحافظة مسقط، جاءت بدرجة متوسطة، وقد تراوحت املتوسطات احلسابية 

املتنوع  اإلرشاف  أسس  حمور  وجاء   ،)0.47-0.43( بني  معيارية  وبانحرافات   )1.74-1.69( بني  املامرسة  ملحاور 

ومرتكزاته يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب )1.74(، يليه حموَرا أساليب اإلرشاف املتنوع، ومهام املرشف الرتبوي يف 

ضوء اإلرشاف املتنوع، بنفس الرتبة.

التعليم  مدارس  يف  املتنوع،  الرتبويني لإلرشاف  املرشفني  ممارسة  درجة  الدراسة عن  عينة  أفراد  آراء  وملعرفة 

ما بعد األسايس بمحافظة مسقط، فقد اسُتخرجت املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، واألمهية النسبية 

)الرتبة(، ودرجة املامرسة لفقرات كل حمور من حماور الدراسة عىل حدة، وذلك عىل النحو اآليت:
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المحور األول: أسس اإلشراف المتنوع ومرتكزاته

جدول )5(: تقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات حمور أسس اإلرشاف املتنوع ومرتكزاته، مرتبة تنازلًيا 
وفًقا للمتوسط احلسايب )ن=300(

الفقراتم
املتوسط

احلسايب
االنحراف 

الدرجة الرتبةاملعياري

متوسطة1.930.71تشجيع املعلمني عىل إنتاج املعرفة بداًل من تلقيها أو استهالكها. 5
متوسطة1.810.67التعامل مع املعلمني، كل حسب إمكانياته واحتياجاته املهنية.6
متوسطة1.770.71إتاحة الفرصة للمعلمني للقيام باألنشطة اإلرشافية التعاونية. 7
متوسطة1.750.66هتيئة بيئة العمل ليبني املعلمني معارفهم الرتبوية واملهنية ذاتًيا. 4
متوسطة1.730.68متكني املعلمني من اختاذ القرارات اخلاصة بعملية تطوير أنفسهم. 3
ضعيفة1.660.65إرشاك املعلمني يف حتديد احتياجاهتم التطويرية وفق تأمالهتم اخلاصة.2
ضعيفة1.520.65منح املعلمني احلرية يف اختيار األسلوب اإلرشايف املناسب لقدراهتم وخرباهتم.1

متوسطة1.740.47الدرجة الكلية

يتضح من جدول )5( أن املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات هذا املحور تراوحت 
بني )1.52-1.93(، وبانحرافات معيارية )0.65-0.71(، وهذا يعني أن درجة ممارسة املرشفني الرتبويني ألسس 
اإلرشاف املتنوع ومرتكزاته - يف مدارس التعليم ما بعد األسايس، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة املتضمنة يف 
فقرات هذا املحور- جاءت بني الضعيفة واملتوسطة، وأن أكثر األسس ممارسة ما تضمنته الفقرة )5(، التي تنص 
عىل »تشجيع املعلمني عىل إنتاج املعرفة بداًل من تلقيها أو إستهالكها«، بمتوسط حسايب )1.93(، وبدرجة ممارسة 
بدرجة   ،)1.81-1.73( بني  تراوحت  متقاربة،  حسابية  بمتوسطات  و3(،  و4،  و7،   ،6( الفقرات  تليها  متوسطة، 
ممارسة متوسطة، وأقلها ممارسة ما تضمنته الفقرتان )1، 2(، اللتان تنصان عىل »إرشاك املعلمني يف حتديد احتياجاهتم 
التطويرية وفق تأمالهتم اخلاصة«، و»منح املعلمني احلرية يف اختيار األسلوب اإلرشايف املناسب لقدراهتم وخرباهتم«، 

عىل التوايل من حيث املامرسة بدرجة ضعيفة.

المحور الثاني: مهام المشرف التربوي في ضوء اإلشراف المتنوع

جدول )6(: تقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات حمور مهام املرشف الرتبوي يف ضوء اإلرشاف املتنوع، 
مرتبة تنازلًيا وفًقا للمتوسط احلسايب )ن=300(

درجة املامرسةالرتبةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقراتم
معينة 11 تدريسية  مهارات  املعلمني عىل  يدرب 

متوسطة1.970.711من خالل حلقات التدريب املختلفة.



جملة العلوم الرتبوية، العدد 19، 2022، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر150

درجة املامرسةالرتبةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقراتم
للمعلمني 8 متنوعة  إرشافية  أساليب  يستخدم 

متوسطة1.790.662بحيث تتناسب مع خربهتم وكفاءهتم.

يوفر للمعلمني فرًصا لاللتحاق بربامج تنمية 9
متوسطة1.750.713مهنية تتالءم مع احتياجاهتم الفعلية.

يوفر للمعلمني مصادر املعرفة الالزمة لتطوير 12
متوسطة1.670.664أدائهم التدرييس.

ينفذ الزيارات اإلرشافية للمعلمني وفق خطة 14
ضعيفة1.660.695إجرائية معدة سابًقا باالتفاق معهم.

التخطيط 13 يف  املشاركة  فرصة  للمعلمني  يتيح 
ضعيفة1.560.666لربامج تطوير أدائهم.

يف 10 حمددة  معايري  ضوء  يف  املعلمني  أداء  م  يقوِّ
ضعيفة1.420.607استامرة تقويم ختتلف من معلم إىل آخر.

متوسطة1.690.44الدرجة الكلية

املتنوع  الرتبوي يف ضوء اإلرشاف  الدراسة عىل حمور مهام املرشف  أفراد عينة  يبني جدول )6( أن تقديرات 
تراوحت بني )1.42-1.97(، وبانحرافات معيارية )0.60-0.71(؛ أي بدرجة ممارسة بني الضعيفة واملتوسطة؛ إذ 
جاءت مهمته »يدرب املعلمني عىل مهارات تدريسية معينة من خالل حلقات التدريب املختلفة« يف املرتبة األوىل 
مستوى  عىل  و12(  و9،   ،8( الفقرات  حصلت  كذلك   ،)1.97( قيمته  حسايب  بمتوسط  وذلك  متوسطة،  بدرجة 
تراوحت بني )1.67-1.79(، وبانحرافات معيارية )0.66-0.71(، يف حني  بمتوسطات حسابية  متوسط، وذلك 
حصلت الفقرتان )14، و13( »ينفذ الزيارات اإلرشافية للمعلمني وفق خطة إجرائية معدة سابًقا باالتفاق معهم« 
و»يتيح للمعلمني فرصة املشاركة يف التخطيط لربامج تطوير أدائهم« عىل متوسطات حسابية متقاربة، عىل التواىل 
)1.66( و)1.56( بدرجة ممارسة ضعيفة، وأقل املهام ممارسة بدرجة ضعيفة، من وجهة نظر أفراد العينة، هي »يقوم 

أداء املعلمني يف ضوء معايري حمددة يف استامرة تقويم ختتلف من معلم إىل آخر«، بمتوسط حسايب قيمته )1.42(.

المحور الثالث: أساليب اإلشراف المتنوع

جدول )7(: تقديرات أفراد عينة الدراسة عىل حمور أساليب اإلرشاف املتنوع، مرتبة تنازلًيا وفًقا للمتوسط 
احلسايب )ن= 300(

درجة املامرسةالرتبةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبأساليب اإلرشاف املتنوع
متوسطة1.810.521النمو املهني الذايت
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درجة املامرسةالرتبةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبأساليب اإلرشاف املتنوع
متوسطة1.730.492النمو املهني التعاوين

ضعيفة1.560.443التطوير املكثف
متوسطة1.690.43الدرجة الكلية

)الذايت،  املتنوع  اإلرشاف  ألساليب  الرتبويني  املرشفني  ملامرسة  احلسايب  املتوسط  أن   )7( جدول  من  يتضح 
أن  من  وبالرغم   ،)0.52-0.44( بني  معياري  بانحراف  وذلك   ،)1.81-1.56( بني  تراوح  واملكثف(،  والتعاوين، 
درجة ممارسة أساليب اإلرشاف املتنوع بوجٍه عام كانت بدرجة متوسطة، فإن هناك اختالًفا يف درجة تقدير أفراد 
بمتوسط  األوىل،  املرتبة  يف  الذايت  املهني  النمو  أسلوب  جاء  فقد  األساليب؛  تلك  من  أسلوب  لكل  الدراسة  عينة 
متوسطة،  بدرجة   )1.73( بمتوسط حسايب  الثانية،  الرتبة  التعاوين يف  املهني  النمو  أسلوب  ويليه   ،)1.81( حسايب 

وجاء أسلوب التطوير املكثف يف الرتبة األخرية، بمتوسط حسايب )1.56( وبدرجة ممارسة ضعيفة.

اإلرشاف  أساليب  من  أسلوب  بكل  املرتبطة  للمامرسات  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  توضيح  يأيت  وفيام 
املتنوع:

النمو املهني الذايت:أ. 

جدول )8(: تقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات أسلوب النمو املهني الذايت، مرتبة تنازلًيا وفًقا للمتوسط احلسايب

املتوسط الفقراتم
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املامرسة
متوسطة2.150.731يشجع املعلمني عىل رضورة نقل خرباهتم إىل زمالئهم. 30
جتاه 29 قراراهتم  مسؤولية  لتحمل  الفرصة  للمعلمني  يتيح 

متوسطة1.900.702عملهم الرتبوي.

يشجع املعلمني عىل التفكري التأميل يف ممارساهتم لتطوير 31
متوسطة1.810.693أنفسهم ذاتًيا.

ضعيفة1.680.734يكلف املعلمني بوضع خطة فصلية لتطوير أدائهم ذاتًيا.27
يوجه املعلمني نحو إعداد ملف إنجاز تراكمي يوثق فيه 28

ضعيفة1.510.665مستوى التقدم الذي حققه يف أدائه املهني.

متوسطة1.810.52الدرجة الكلية

املهني  النمو  الدراسة لفقرات أسلوب  أفراد عينة  لتقديرات  املتوسطات احلسابية   يتضح من جدول )8( أن 
الذايت - بمحور أساليب اإلرشاف املتنوع - تراوحت بني )1.51-2.15(؛ أي بدرجة ممارسة بني الضعيفة واملتوسطة، 
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نقل  رضورة  عىل  املعلمني  »يشجع  عىل  تنص  التي   ،)30( الفقرة  حصلت  فقد  الدراسة؛  يف  املعتمد  املعيار  حسب 
خرباهتم إىل زمالئهم« عىل أعىل متوسط حسايب قيمته )2.15(، بدرجة ممارسة متوسطة، وحصلت الفقرتان )29، 
التفكري  عىل  املعلمني  و»يشجع  الرتبوي«  عملهم  جتاه  قراراهتم  مسؤولية  لتحمل  الفرصة  للمعلمني  »يتيح  و31( 
املامرسة، بدرجة  التوايل من حيث  »الثانية« و»الثالثة« عىل  الرتبتني  ذاتًيا« عىل  أنفسهم  التأميل يف ممارساهتم لتطوير 

متوسطة، يف حني جاءت أدنى املامرسات يف الفقرتني )27، 28( عىل التوايل، بدرجة ممارسة ضعيفة. 

النمو املهني التعاوين:	. 

جدول )9(: تقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات أسلوب النمو املهني التعاوين، مرتبة تنازلًيا وفًقا للمتوسط احلسايب

الفقراتم
املتوسط

احلسايب
االنحراف 

درجة الرتبةاملعياري
املامرسة

عىل 26 للحصول  بزمالئهم  االستعانة  عىل  املعلمني  يشجع 
متوسطة1.960.691تغذية راجعة مستمرة ألدائهم.

التعاونية 22 اإلجرائية  البحوث  إجراء  عىل  املعلمني  يشجع 
متوسطة1.860.722حلل مشكالهتم التدريسية.

يشرتك مع املعلمني يف تنظيم لقاءات تربوية فعالة لتطوير 24
متوسطة1.680.683أدائهم املهني.

الزيارات 21 لتبادل  إجرائية  خطة  وضع  يف  املعلمني  ُيرشك 
ضعيفة1.660.724الصفية مع زمالئهم داخل املدرسة وخارجها.

عىل 25 بناء  أدائهم  لتطوير  خطة  وضع  نحو  املعلمني  يوجه 
ضعيفة1.610.655تقويم زمالئهم هلم.

يدرب املعلمني عىل كيفية توظيف استامرة الزيارة الصفية 23
ضعيفة1.600.646لتقويم أداء زمالئهم ضمن برنامج تبادل الزيارات.

متوسطة1.730.49الدرجة الكلية

يتضح من جدول )9( أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات أسلوب النمو املهني 
التعاوين، بمحور أساليب اإلرشاف املتنوع، تراوحت بني )1.60-1.96(، مما يعني أهنا حصلت عىل درجة ممارسة 
بزمالئهم  االستعانة  عىل  املعلمني  »يشجع  عىل  تنص  التي   ،)26( الفقرة  حازت  وقد  واملتوسطة،  الضعيفة  بني  ما 
للحصول عىل تغذية راجعة مستمرة ألدائهم« عىل أعىل متوسط حسايب قيمته )1.96(، وبدرجة ممارسة متوسطة، 
تليها الفقرتان )22، و24( بدرجة ممارسة متوسطة، يف حني جاءت الفقرات )21، و25، و23( بمتوسطات حسابية 
الرتبوي  املرشف  ممارسة  درجة  أن  عىل  يدل  مما  ضعيفة،  ممارسة  وبدرجة   ،)1.66-1.60( بني  تراوحت  متقاربة، 

ألسلوب النمو املهني التعاوين جاء متوسًطا، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
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التطوير املكثف:	. 

جدول )10(: تقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات أسلوب التطوير املكثف، مرتبة تنازلًيا وفًقا للمتوسط احلسايب

املتوسط الفقراتم
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املامرسة
متوسطة1.780.671يعمل مع املعلمني بروح االستكشاف والبحث عن احللول.19
ضعيفة1.610.602يركز عىل تطوير قدرات املعلمني، وليس له عالقة بتقويم أدائهم. 20
ضعيفة1.610.633يرشك املعلمني يف وضع خطة تطويرية لتحسني جوانب القصور لدهيم.18
ضعيفة1.480.654يكثف الزيارات اإلرشافية للمعلمني املحتاجني إىل الزيارة فقط.15
ضعيفة1.470.625حيدد مع املعلمني أداة املالحظة املناسبة للموقف التعليمي قبل تطبيقها.17
ضعيفة1.400.576يتفق مع املعلمني عىل هدف الزيارة اإلرشافية قبل تنفيذها.16

ضعيفة1.560.44الدرجة الكلية

التطوير  أسلوب  لفقرات  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  احلسابية  املتوسطات  أن   )10( اجلدول  من  يتضح 
املكثف، بمحور أساليب اإلرشاف املتنوع، تراوحت بني )1.40-1.78(، وبدرجة ممارسة ضعيفة جلميع الفقرات، 
جاءت  فقد  احللول«؛  عن  والبحث  االستكشاف  بروح  املعلمني  مع  »يعمل  عىل  تنص  التي   ،)19( الفقرة  عدا  ما 
بدرجة ممارسة متوسطة، وبمتوسط حسايب قيمته )1.78(، مما يدل عىل أن املرشف الرتبوي يامرس أسلوب التطوير 

املكثف بدرجة ضعيفة من وجهة نظر أفراد العينة. 

نتائج السؤال الثاين: هل توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05( يف متوسطات استجابات أفراد 
عينة الدراسة، تعزى إىل متغريات: النوع، واملسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة الوظيفية؟ لإلجابة عن هذا السؤال، 

سُيعرض كل متغري عىل حدة، وذلك عىل النحو اآليت:

احلسابية،  املتوسطات  اسُتخرجت  الدراسة،  عينة  تقديرات  يف  الوظيفي  واملسمى  النوع  متغري  أثر  ملعرفة 
 Two مستقلتني  لعينتني  »ت«  اختبار  وُأجري  االستبانة،  حماور  عىل  العينة  أفراد  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات 

Independent Samples T-Test، كاآليت: 

أواًل: متغري النوع:

جدول )11(: نتائج اختبار »ت« للفروق يف تقديرات أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري النوع

املتوسط العددالنوع املحور
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة »ت« 
)T-Test(

مستوى 
الداللة

اجتاه 
الفروق

أسس اإلرشاف املتنوع ومرتكزاته
1561.740.48ذكر

0.100.92-
1441.740.46أنثى
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املتوسط العددالنوع املحور
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة »ت« 
)T-Test(

مستوى 
الداللة

اجتاه 
الفروق

مهام املرشف الرتبوي يف ضوء 
اإلرشاف املتنوع

0.040.97 -1561.690.44ذكر
-

1441.690.44أنثى

أساليب اإلرشاف املتنوع
1561.690.44ذكر

- 0.030.97-
1441.690.42أنثى

بوجٍه عام
1561.700.41ذكر

0.001.00-
1441.700.40أنثى

يتضح من جدول )11( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05(، يف تقديرات 
أفراد عينة الدراسة، عىل حماور درجة ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع بمدارس التعليم ما بعد األسايس، 

وعىل الدرجة الكلية بوجٍه عام، تعزى إىل متغري النوع.

ثانًيا: متغري املسمى الوظيفي:

جدول )12(: نتائج اختبار »ت« للفروق يف تقديرات أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري املسمى الوظيفي )ن=300(

املسمى املحور
املتوسط العددالوظيفي 

احلسايب
االنحراف 

املعياري
قيمة »ت« 
)T-Test(

مستوى

الداللة
اجتاه الفروق

أسس اإلرشاف املتنوع 
ومرتكزاته

751.920.61معلم أول
املعلم األول3.230.00

2251.680.40معلم

مهام املرشف الرتبوي يف 
ضوء اإلرشاف املتنوع

751.830.54معلم أول
املعلم األول2.760.01

2251.640.40معلم

أساليب اإلرشاف املتنوع
751.810.50معلم أول

املعلم األول2.380.02
2251.650.40معلم

بوجٍه عام
751.840.49معلم أول

املعلم األول2.940.00
2251.660.35معلم

يتضح من جدول )12( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05( يف تقديرات أفراد 
عينة الدراسة، ملحاور ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع، باإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
عىل املامرسة ككل، بني متوسطات تقديرات أفراد العينة، تعزى إىل متغري املسمى الوظيفي، وذلك لصالح املعلمني 

األوائل.
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ثالًثا: متغري سنوات اخلربة الوظيفية

احلسابية  املتوسطات  اسُتخرجت  الدراسة،  عينة  تقديرات  يف  الوظيفية  اخلربة  سنوات  متغري  أثر  ملعرفة 
واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل حماور االستبانة، ثم اسُتخدم اختبار حتليل التباين األحادي 

)One-Way ANOVA( كاآليت: 

جدول )13(: املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور الدراسة، وفًقا ملتغري سنوات اخلربة الوظيفية 
ألفراد العينة )ن= 300(

العددسنوات اخلربة الوظيفيةاملحور
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

أسس اإلرشاف املتنوع ومرتكزاته
791.680.43أقل من 8 سنوات

1231.810.48من 8 - أقل من 15 سنة

15981.700.49 سنة فأكثر

مهام املرشف الرتبوي يف ضوء 
اإلرشاف املتنوع

791.630.44أقل من 8 سنوات

1231.710.45من 8 - أقل من 15 سنة

15981.710.43 سنة فأكثر

أساليب اإلرشاف املتنوع
791.610.41أقل من 8 سنوات

1231.710.44من 8 - أقل من 15 سنة

15981.730.43 سنة فأكثر

املامرسة بوجه عام
791.630.38أقل من 8 سنوات

1231.740.41من 8 - أقل من 15 سنة

15981.720.49 سنة فأكثر

 ويتضح من جدول )13( أن هناك فروًقا ظاهرية بني املتوسطات احلسابية ملحاور الدراسة، وملعرفة ما إذا كانت 
 One-Way( اسُتخدم حتليل التباين األحادي ،)α ≤ 0.05( الفروق بني املتوسطات دالة إحصائًيا عند مستوى داللة

ANOVA(، وجدول )14( يوضح ذلك.

جدول )14(: نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف تقديرات أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري سنوات اخلربة الوظيفية

مصدر التبايناملحور
جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة »ف« 
املحسوبة

مستوى 
الداللة

أسس اإلرشاف املتنوع 
ومرتكزاته

1.1020.55بني املجموعات
2.490.09

65.362970.22داخل املجموعات
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مصدر التبايناملحور
جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة »ف« 
املحسوبة

مستوى 
الداللة

مهام املرشف الرتبوي يف ضوء 
اإلرشاف املتنوع

0.3720.19بني املجموعات
0.950.39

57.732970.19داخل املجموعات

أساليب اإلرشاف املتنوع
0.7820.39بني املجموعات

2.150.12
54.082970.18داخل املجموعات

املامرسة بوجٍه عام
0.6020.30بني املجموعات

1.880.15
46.892970.16داخل املجموعات

املتنوع،  يتضح من جدول )14( أن قيمة »ف« املحسوبة غري دالة إحصائًيا، يف مجيع حماور ممارسة اإلرشاف 
الرتبويني  املرشفني  ممارسة  لدرجة  الدراسة  عينة  تقديرات  يف  فروق  وجود  عدم  عىل  يدل  مما  الكلية،  وللمامرسة 

لإلرشاف املتنوع، تعزى إىل متغري سنوات اخلربة الوظيفية.

مناقشة نتائج الدراسة

أشارت نتائج السؤال األول إىل أن درجة ممارسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع، يف مدارس التعليم ما بعد 
األسايس بمحافظة مسقط؛ جاءت متوسطة يف مجيع املحاور، ومن املالحظ أن املتوسطات احلسابية جاءت ضمن 
الرتبويني  املرشفني  ملامرسة  متدٍن  واقع  إىل  يشري  الضعف، وهذا  تقرتب من درجة  متدنية  وبقيم  متقارب،  مستوى 
باملديرية  الرتبوي  دائرة اإلرشاف  ِقبل  توجه رسمي من  إىل عدم وجود  ُيعزى ذلك  أن  املتنوع، ويمكن  لإلرشاف 
العلمية،  بمنهجيته  واضًحا  نموذًجا  املتنوع  اإلرشاف  نموذج  العتامد  مسقط،  بمحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة 
وبإجراءاته، وأسسه، وآلية تطبيقه، يف العملية اإلرشافية، باإلضافة إىل عدم وضوح مضامني اإلرشاف املتنوع لدى 
أن  ويبدو  املتنوع،  بدوره عىل ممارساهتم اإلرشافية، وتطبيقهم ألساليب اإلرشاف  ينعكس  مما  الرتبويني،  املرشفني 

املامرسات املوجودة لإلرشاف املتنوع قد تعود إىل اجلهود الذاتية لبعض املرشفني الرتبويني. 

التي بينت وجود متطلبات  بوجٍه عام، تنسجم نتيجة الدراسة احلالية مع ما أظهرته دراسة اهلنائي )2017(، 
)إدارية، وترشيعية، وتنظيمية، ومادية، وفنية( بني الكبري والكبري جًدا؛ لتطبيق اإلرشاف املتنوع يف مدارس السلطنة، 
ومن ثم ختتلف نتائج الدراسة احلالية التي كشفت عن وجود مستوى متوسط ملامرسة اإلرشاف املتنوع، عن نتيجة 
دراسة بريك )2011(، التي توصلت إىل أن املرشفات الرتبويات بمنطقة جازان ال يامرسن اإلرشاف املتنوع، وعن 

نتيجة دراسة أبو زهري )2017(، التي كشفت عن درجة ممارسة كبرية لإلرشاف املتنوع يف منطقة عسري بالسعودية.

املتنوع  اإلرشاف  »أسس  حمور  إطار  يف  املامرسات  أكثر  ظهرت  الدراسة،  حماور  فقرات  نتائج  يف  وبالتفصيل 
ومرتكزاته« من خالل »تشجيع املعلمني عىل إنتاج املعرفة بداًل من تلقيها أو استهالكها«، وقد يرجع ظهور هذا النوع 
التي استهدفت  التطورات والتجديدات  النظرة إىل املعلم وتغري أدوار املرشف الرتبوي، مع  التشجيع إىل تغري  من 
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اإلرشاف الرتبوي يف السلطنة، فلم يعد دور املرشف موجًها فقط، ومل يعد املعلم جمرد متلقٍّ للتوجيهات من املرشف 
أن  عن  كشفت  التي   ،)Al-Kiyumi & Hammad, 2019( ومحاد  دراسة الكيومي  نتائج  أكدته  ما  وهو  الرتبوي، 
املرشفني يف السلطنة لدهيم وعي جيد بأن املامرسات اإلرشافية الفاعلة، حتولت من متثيل الدور الرقايب والتفتييش، إىل 
ممارسات أكثر ديموقراطية، ودعاًم، وتعاوًنا مع املعلمني. ويف هذا السياق، أكدت نتائج دراسة العبد اجلبار )2007( 
أن من اإلسهامات العالية لإلرشاف املتنوع يف تقدير مهنية املعلم، أنه يأيت بصورة حمورية عرب إتاحة الفرصة للمعلم 
لتنمية معارفه املهنية واكتساهبا بأساليب متعددة، وجعله يامرس دور الريادة والرشاكة يف اخلربة املتعلمة، بداًل من 

دوره متلقًيا للتوجيه. 

ويف إطار حمور »أسس اإلرشاف املتنوع ومرتكزاته«، جاءت الفقرتان عىل التوايل »إرشاك املعلمني يف حتديد 
احتياجاهتم التطويرية وفق تأمالهتم اخلاصة« و»منح املعلمني احلرية يف اختيار األسلوب اإلرشايف املناسب لقدراهتم 
وخرباهتم«، بأدنى متوسطني حسابيني، ويعزو الباحثون ذلك إىل أن الكثري من املرشفني ما زالوا متمسكني بالطريقة 
التقليدية يف اإلرشاف الرتبوي؛ إذ ال يسمحون للمعلمني بصورة كاملة باملشاركة يف حتديد احتياجاهتم، وفق رؤيتهم 
نتائج دراسة هيل  النتيجة مع  املالئم هلم، وختتلف هذه  اختيار األسلوب اإلرشايف  أو  بأدائهم،  وتأمالهتم اخلاصة 
)Hill, 2009(، التي توصلت إىل أن استخدام اإلرشاف املتنوع ركز عىل إتاحة احلرية للمعلمني لتحديد احتياجاهتم 
التطويرية، ودراسة العبد اجلبار )2007( التي أشارت إىل أن من اإلسهامات العالية لإلرشاف املتنوع: منَح املعلم 

احلرية يف اختيار األسلوب األمثل لتطوير قدراته املهنية.

املعلمني  »تدريب  فقرة  جاءت  املتنوع«،  الرتبوي يف ضوء اإلرشاف  فقرات حمور »مهام املرشف  إطار  أما يف 
عىل مهارات تدريسية معينة من خالل حلقات التدريب املختلفة« يف مقدمة املهام التي يامرسها املرشف الرتبوي، 
ويمكن أن يعزى ذلك إىل اهتامم املرشف الرتبوي باجلوانب الفنية يف ممارساته املهنية مع املعلمني أكثر من اجلوانب 
األخرى، وذلك من خالل تدريب املعلمني عىل املهارات التدريسية املختلفة عرب الربامج التدريبية وحلقات العمل، 
واملشاغل والورش التدريبية، التي تسهم يف تطوير أداء املعلم الصفي، والتغلب عىل املشكالت التدريسية املختلفة 
التي تواجهه، وختتلف هذه النتيجة عن دراسة )أبو الكاس، 2012(، التي كشفت عن ممارسة كبرية لدور املرشف 

الرتبوي يف تدريب املعلمني عىل مهارات التدريس. 

 يف حني جاءت ممارسة املرشف الرتبوي ملهامه بدرجة ضعيفة يف فقرة »ينفذ الزيارات اإلرشافية للمعلمني وفق 
خطة إجرائية معدة سابًقا باالتفاق معهم«، ويعزو الباحثون ذلك إىل األسلوب البريوقراطي يف تطبيق املرشف ملهامه 
ذ بصورة علمية وموضوعية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  اإلرشافية عرب الزيارات اإلرشافية املفاجئة، التي ال ُتنفَّ
الرغم من حتسن  السلطنة عىل  املرشفني يف  أن  أظهرت  التي   )Al-Kiyumi & Hammad, 2019( الكيومي ومحاد 

ممارساهتم اإلرشافية عىل نحٍو ملحوظ، فإن الكثري منهم ال يزال يعتمد عىل أسلوب الزيارات غري املعلنة.

اإلرشاف  ألسلوب  املرشفني  توظيف  جاء  فقد  املتنوع«،  اإلرشاف  »أساليب  حمور  يف  الدراسة  نتائج  عن  أما 
املتمكن  املعلم  الذايت للمعلم، وأن  النمو  بأمهية  املرتبة األوىل، ويمكن أن يرجع ذلك إىل وعي املرشفني  الذايت يف 
ال حيتاج إىل إرشاف مبارش من املرشف، خاصة يف ظل كثرة األعباء الوظيفية للمرشفني، وتتفق نتيجة هذه الدراسة 
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مع دراسة الزغيبي )2008(، التي أكدت عىل إمكانية تطبيق خطوات اإلرشاف الذايت يف اإلرشاف الرتبوي املتنوع 
بدرجة عالية. 

يف حني جاء أسلوب التطوير املكثف مع املعلمني اجلدد، أضعَف املامرسات التي يظهرها املرشفون مع معلميهم، 
ورغم أن هذا األسلوب صيغة خاصة من اإلرشاف الصفي اإلكلينيكي، الذي يعتمد بدرجة كبرية عىل الزيارات 
اإلرشافية؛ فإنه ظهر بنتيجة ضعيفة، ويعزو الباحثون ذلك إىل أن ممارسات املرشفني للزيارات اإلرشافية قد يطغى 
عليها تلبية الكم املطلوب إدخاله من تقارير إرشافية يف نظام البوابة التعليمية، أكثر من النوع، وعىل ذلك ُتقدم تلك 
الزيارات جلميع املعلمني وفق املتاح، دون الرتكيز عىل احتياجاهتم. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العبد اجلبار 
)2007(، التي أشارت إىل أن الرتكيز عىل املعلم اجلديد لتطوير أدائه املهني، هو أدنى إسهامات اإلرشاف املتنوع يف 
تقدير مهنية املعلم، كام ختتلف مع دراسة السالمي )2008(، التي بينت أن أكثر األهداف حتقًقا عند تطبيق نموذج 

اإلرشاف املتنوع: حتسنُي أداء املعلمني املحتاجني إىل دعم من اإلرشاف الرتبوي.

ملامرسة  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  يف  فروق  وجود  عدم  الثاين  السؤال  نتائج  أظهرت  آخر،  جانب  من   
أو  املعلمني - سواء كانوا ذكوًرا  النوع، وُيعزى ذلك إىل أن  املتنوع، تعزى إىل متغري  الرتبويني لإلرشاف  املرشفني 
إناًثا - خيضعون لنفس األنظمة، واللوائح واألساليب، واملامرسات اإلرشافية املطبقة من قبل املرشفني الرتبويني، يف 

مدارس الذكور واإلناث. 

كام كشفت الدراسة عن وجود فروق يف تقديرات عينة الدراسة تعزى إىل الوظيفة، وذلك لصالح املعلم األول، 
وتعزى تلك الفروق إىل أن املعلم األول - بوصِفه مرشًفا مقياًم داخل املدرسة - أكثر قرًبا وإدراًكا لطبيعة ممارسات 
بينت عدم وجود  التي   ،)2009( املوسى  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  باملعلم، وختتلف هذه  مقارنة  الرتبوي،  املرشف 
فروق ذات داللة إحصائية يف خطوات تطبيق النمو املهني الذايت، واختلفت مع نتيجة دراسة الزغيبي )2008(، التي 
جاءت فروقها لصالح املعلم، وأخرًيا، أظهرت نتائج الدراسة احلالية عدم وجود فروق يف تقديرات عينة الدراسة 
ملامرسة املرشفني الرتبويني لإلرشاف املتنوع، تعزى إىل سنوات اخلربة، ويمكن أن يعزى ذلك إىل طبيعة ممارسات 
اإلرشاف املتنوع ذاهتا؛ فهي قائمة يف األساس عىل مراعاة الفروق بني املعلمني يف خرباهتم املهنية، وبصورة عامة، 
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسات كل من بريك )2011(، واملوسى )2009(، وأبو زهري )2017(، التي أشارت 
إىل عدم وجود فروق تعزى إىل متغري سنوات اخلربة الوظيفية، يف واقع ممارسة اإلرشاف املتنوع، يف حني اختلفت 
مع دراسة الزغيبي )2008(، التي أظهرت وجود فروق يف ممارسة اإلرشاف املتنوع، ُتعزى إىل متغري سنوات اخلربة 

الوظيفية.

توصيات الدراسة

ل إليها، تويص الدراسة باآليت:  يف ضوء النتائج التي ُتُوصِّ

املرشفني . 1 قبل  من  أدائهم،  تطوير  لربامج  والتخطيط  املهنية  حاجاهتم  حتديد  يف  املعلمني  إرشاك  رضورة 
الرتبويني.
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اعتامد معايري حمددة ودقيقة لتصنيف املعلمني يف األساليب اإلرشافية يف ضوء اإلرشاف املتنوع، من ِقبل . 2
دائرة اإلرشاف الرتبوي باملديرية العامة للرتبية والتعليم بمحافظة مسقط.

رضورة إعادة النظر يف استامرة املالحظة اإلرشافية احلالية يف احلقل الرتبوي؛ بحيث ُتركز عىل تطوير أداء . 3
املعلم، وليس التقويم ووضع الدرجات فقط.

ِقبل . 4 التدرييس، من  أدائهم  الذين لدهيم قصور يف  للمعلمني اجلدد، واملعلمني  املكثف  بالتطوير  االهتامم 
املرشفني الرتبويني.

تدريب املعلمني عىل كيفية تطبيق استامرة الزيارة الصفية؛ لتقويم أداء زمالئهم ووضع خطة لتطوير أدائهم . 5
بناء عىل ذلك. 

املتنوع يف سلطنة عامن، وكيفية تطويره، وذلك باستخدام . 6 إجراء املزيد من البحوث عن واقع اإلرشاف 
منهجيات، وعينات، وأدوات خمتلفة عام ُوظِّف يف الدراسة احلالية.
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_____. (2006b). Dali ̄l mafa ̄hīm al'ishra ̄f altarabawi (in Arabic). mat ̣a ̄bi‘a alja ̄sir, Riyadh, Saudi Arabia.

تاريخ التسليم: 2020/6/22

تاريخ استالم النسخة املعدلة: 2020/9/12

تاريخ القبول: 2020/12/13


