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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عُمان من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون
التشكيلية ،والكشف عن فروق دالة إحصائيا ً بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه المتطلبات تعزى لمتغيرات المسمى
الوظيفي ،والمحافظة.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي ،وإعداد استبانة مكونة من ( )23عبارة ،وتشمل أربعة مجاالت وهي:
المتطلبات (التشريعية ،واإلدارية ،والفنية ،والمادية) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )233معلماً ،و ( )44مشرفاً في ست محافظات
بسلطنة عمان وهي(:الداخلية ،ومسقط ،وظفار ،وجنوب الباطنة ،وشمال الباطنة ،وشمال الشرقية) ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج
اآلتية:
 جاءت تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان بدرجة كبيرة جداً.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة
عمان تعزى لمتغيري المسمى الوظيفي.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في مجال
المتطلبات الفنية تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة مسقط.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في المجموع
الكلي لألداة تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظتي مسقط ،وجنوب الباطنة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المتطلبات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،والتي يأمل الباحث أن تسهم في تفعيل وتطبيق
اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان.

الكلمات المفتاحية :المتطلبات ،اإلشراف المتنوع ،الفنون التشكيلية.
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Requirements of implementing Differentiated supervision as recognized by
supervisors and teachers of Fine arts subject in the Sultanate of Oman
By: Abdulaziz Mohammed Saif Al-hinai, D. Waheed Shahpour, D. Azzam Abdelnaby

Abstract
This study aimed to identify the requirements of applying Differentiated supervision in Oman
from the point view of Art supervisors and teachers, and to identify the statistically significant
differences in participants' perceptions of the requirements attributed to position, governorate, and
experience.
To achieve this aim, the study followed the descriptive approach. A questionnaire of (37)
items classified into four domains of requirements (legislative, administrative, technical, financial)
was used. It was administered to a random sample consisted of (300) teachers and (44) supervisors
in six governorates (Dakhilya, Muscat, Dhofar, south Batinah, north Batinah, north Sharqiya).
Findings of the study revealed the following:
-

Participants of the study rated requirements as very high in the degree of importance.

-

There was no statistically significant difference in participants' perceptions of the
importance of these requirements attributed to position and experience.

-

There was statistically significant difference in participants' perceptions of the importance
of these requirements in the technical requirement domain attributed to educational
governorate in favor of Muscat.

-

There was statistically significant difference in participants' perceptions of the importance
of these requirements attributed to educational governorate in favor of Muscat and south
Batinah.

Based on findings, the study concluded to a set of requirements from the respondents' point
of view that will activate the application of Differentiated supervision in Oman.

Key words: Requirement, Differentiated Supervision, Fine of art.
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مقدمة
يعد تطوير وتحديث التعليم من أهم التحديات المعاصرة التي تواجه المؤسسات التربوية؛ وإن تحقيق الطموحات في مواجهة
التغيرات العلمية والثقافية واالجتماعية الحالية رهن بتحسين جودة التعليم بمدخالته وعملياته ومخرجاته ،ومن بين محاور تجويد
التعليم وتطويره اإلشراف التربوي لما له من دور في تلبية االحتياجات المهنية للمعلمين وتنمية قدراتهم التدريسية ،ومن ثم رفع
المستوى التحصيلي للطالب (المسهلي ،)3312 ،ويتبوأ اإلشراف التربوي مكانةً عاليةً في النظام التعليمي من خالل تفاعله مع جميع
المجاالت التربوية المختلفة ،وهو الذي يضع الخطط والسياسات التعليمية موضع التنفيذ ويتابع مدى نجاحها ،كما أنه يعمل على توفير
المناخ المناسب لجميع محاور العملية التعليمية من أجل تحقيق األهداف والغايات المنشودة (العبيدي.)3313 ،
وتتم عملية اإلشراف التربوي من خالل العديد من الممارسات التي يقوم بها المشرف التربوي والمرتبطة بتحديد االحتياجات
المهنية ،وتطوير قدرات ومهارات المعلمين ،وتحسين مستوى أدائهم ،والوقوف على أحسن الطرائق التربوية للتدريس ،وتمكين
المعلمين م ن النمو الذاتي ،ومساعدتهم في تحديد مشكالتهم التدريسية وسبل التغلب عليها ،وذلك من خالل اتباع العديد من النماذج
اإلشرافية مثل نموذج اإلشراف المتنوع (عبد الحكيم.)3312 ،
ويعد اإلشراف المتنوع من النماذج اإلشرافية التي تهدف إلى إيجاد مدرسة متعلمة عن طريق توطين أنشطة النمو المهني
في المدرسة ،وتفعيل دور المعلم في ممارسة مهامه الوظيفية ،وإعطائه الحرية في اختيار ما يراه مناسبا لتطوير مهاراته وقدراته
المهنية (العبد الكريم ،)3332 ،وقد طور هذا األسلوب المربي األمريكي آلن جالتهورن ) (Allan Glatthornفي كتابه اإلشراف
التمايزي أو المتنوع سنة 1894م ،وهو يجمع بين أكثر من نوع بكفاء ٍة عالي ٍة ،وبما يتناسبُ مع ظروف المدرسة واحتياجات المعلمين
لتحقيق أهداف العملية اإلشرافية ،حيث يراعي هذا األسلوب تفاوت المعلمين وتنوعهم في حاجاتهم وقدراتهم المهنية ،ألنه يقدم لهم
خيارات متنوعة للنمو المهني ،ويترك لهم الحرية في اختيار األسلوب المناسب ،وتحديد احتياجاتهم المهنية وهو بذلك يسمح للمعلمين
بنوع من التمكين ،ويقدر مهنيتهم ،ويسهم في تفعيل دورهم في أنشطة النمو المهني( ،عبدالسالم ومحمد ونايف وهاشم.)،3312 ،
ويقوم اإلشراف المتنوع على ثالثة أساليب إشرافية كما ذكرها العبد الكريم ( ،)3332وهي التطوير المكثف ،والنمو
التعاوني ،والنمو الذاتي ،كما يلي:
أ -أسلوب التطوير المكثف (اإلكلينيكي) Intensive Development
وهو صيغة خاصة من اإلشراف الصفي اإلكلينيكي (العيادي) ،حيث يقوم المشرف التربوي بالعمل بشكل مركز مع المعلم
لتشخيص الخلل في العملية التربوية من خالل المالحظة الصفية وتقديم التغذية الراجعة للمعلم ،مما يساعد على تطوير وتحسين
العملية التعليمية التعلمية (المعايطة.)3313 ،
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وأشار الدليل العلمي لتطبيق اإلشراف المتنوع بالمملكة العربية السعودية (وزارة التربية والتعليم3332 ،ب) إلى أن التطوير
المكثف يمر بثماني خطوات إجرائية ،ويتم العمل فيه كما هو موضح في الشكل ()1

مراحل التطوير المكثف
اللقاء التمهيدي

اللقاء قبل الزيارة
الصفية

المالحظة
التشخيصية

تحليل المالحظة
التشخيصية

لقاء المداولة
المركزة

المالحظة المركزة

حلقة التدريب

لقاء المراجعة التحليلي

شكل ( )1مراحل التطوير المكثف
 -1اللقاء التمهيدي :وهو لقاء يعقد في بداية العام الدراسييييي ،بحيث يبحث المشييييرف مع المعلم األوضيييياع العامة ويتحسيييييس
المشرف ما قد يحتاج إلى عالج.

Y

 -2لقاء ما قبل المالحظة :وهو لقاء اختياري لمراجعة خطط المعلم للدرس المزمع مالحظته ولتحديد الهدف من المالحظة.
 -3المالحظة التشخخخيةخخية :وهي مالحظة التدريس لجمع معلومات وافية عن كل جوانب التعلم والتدريس ذات العالقة ،ألجل
تشخيص حاجات المعلم.

o

 -0تحليل المالحظة التشخخخخيةخخخية :وهي تحليل للمعلومات التي جمعت من المالحظة التشيييخيصيييية يقوم به المعلم والمشيييرف
مجتمعين أو فرادى لتقرير وجهة العمل التطويري.

 -5لقاء المراجعة التحليلي :وهو لقاء بين المشرف والمعلم لتحليل الدرس ولتأمل أهميته لنمو المعلم.

u

 -0حلقة التدريب :وهو لقاء يتيح للمعلم التدرب على مهارة معينة ،تم تحديدها من خالل عملية التشخيص.
 -0المالحظة المركزة :وهي مالحظة تركز على مهارة واحدة تتم باسييتخدام نموذج صييمم لجمع معلومات عن اسييتخدام المعلم
لتلك المهارة فقط.
 -7المداولة المركزة :وهو لقاء مداولة تتم فيه مراجعة نتائج المالحظة المركزة وتحليلها.

r

ب -أسلوب النمو المهني التعاوني Cooperative Professional Development

ويركز هذا النوع من اإلشيييراف على إتاحة الفرصييية لمجموعة صيييغيرة متجانسييية من المعلمين للعمل معاً من أجل تحقيق

t

النمو المهني لجميع أفراد المجموعة ،ويق ّدم هذا النوع من اإلشييراف للمعلمين األكفاء المتميزين وأصييحاب الخبرة النظرية والعملية،
والذين يمتلكون مهارة استخدام أسـييياليب المالحظة الصفية المـيييباشرة ومير المـيييباشرة ،ومهارة تحـيييليل البـييييانات والمـيييعلومـيييـيييات
وتصــنيفها ومـناقشـتهـا ،من أجل التوصل إلى قرارات تخدم العملية التعليمية (عتيبة.)3339 ،

e
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ويشمل أسلوب النمو المهني التعاوني ثالثة أنشطة كما أشار إليها شرف الدين ( ،)3311وهي كما يلي:
 -1تخدريب اققران :وهو نشاط نمو مهني يهدف إلى تطوير أداء المعلم داخل الفصل من خالل تقسيم المعلمين إلى مجموعات
صيييغيرة بين ( )2-2معلمين ،بحيث يقومون بزيارات صيييفية فيما بينهم لمالحظة تدريس بعضيييهم بعضيييا ،ويزود كل منهم
اآلخر بمالحظات عن ذلك ويحصل منهم على المساعدة التي يحتاج إليها.
 -3اللقاءات التربوية :وفيها يلتقي المعلمون والمشييييرف التربوي والمدير لمناقشيييية وتدارس قضييييية تربوية أو مهنية معينة،
وهي عبارة عن مناقشيييييات منظمة لموضيييييوعات تتعلق بمهنة التدريس صيييييممت لرفع المسيييييتوى المعرفي للمعلمين حول
المهارات التي يحتاجونها في أدائهم ،ويجب أن تكون هذه اللقاءات منظمة ومخططة تخطيطا يكفل تحقيق األهداف.
 -2التحليل الذاتي لألداء :هو نشيياط يقوم فيه المعلم بتصيييوير عدد من الدروس التي يؤديها ،ويتولى إعادة مشييياهدتها والتأمل
في أدائه فيها .والهدف من هذا النشييياط هو أن يقوم المعلم بتأمل ذاتي ألدائه ،بحيث يثمر وعيا ً أكبر بسيييلوكيات تدريسيييية )
شرف الدين.)3311 ،
ج -النمو الذاتي Self-Directed Development
وفي هذا األ سييلوب يعمل المعلم بشييكل مسييتقل لتطوير ذاته ،وينحصيير دور المشييرف التربوي على المسيياندة وتقديم الدعم
الالزم والتغذية الراجعة ،وهذا يتطلب إعداد المعلم وتدريبه مسبقًا على المهارات الالزمة لضمان نجاحه ،كوضع األهداف ،والخطط
التطويرية ،وتحليل التدريس ،وتقييم التقدم (.)Sergiovani & Starrat, 2007
وقيد عرف بيرينو ( )Piraino, 2006, p22النمو الموجيه ذاتييا بيأنه لعملية مهنية تربوية يعمل فيها المعلم منفرداً لتنمية
نفسيه ،دون المسياعدة من المشيرف أو زميل العمل ،وهذه الطريقة يفضيلها المعلمون المهرة وذوو الخبرة .ففي هذا الخيار يكون نمو
المعلم نابعا من جهده الذاتي وإن كان سيحتاج من وقت آلخر إلى االتصال بالمدير والمشرفل.
ومن النماذج المطبقة لإلشراف المتنوع نموذ منطقة بيلفونت بوالية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية لإلشراف المتنوع
( )Bellefonte Area School District, 2004حيث اعتمدت خطة التطوير المهني في هذه المنطقة على رابطة اإلشراف
وتطوير المناهج في والية بنسلفانيا ()،Pennsylvania Association of Supervision and Curriculum Development
ونموذج دانيسلون وماكجريل ( ،)Danielson and McGrealوحددت الخطة أنماطا إشرافية متنوعة تطبق على المعلمين وفق
آلية محددة ،وهدفت هذه التجربة إلى تزويد المعلمين بفرص طويلة ومستمرة للنمو المهني ،حسب االحتياجات الفردية لكل معلم،
وتتضمن خطة اإلشراف المتنوع في هذه المدرسة إخضاع المعلمين لحلقة تطويرية تستمر أربع سنوات يطبق خاللها أربعة أنماط
أساسية ،وهي( :الرقابة التعليمية اإلدارية ،والهدف الموجه ،المساعدة المركزة ،والمساعدة التصحيحية) ( Bellefonte Area
.)School District, 2004
 -1نمط الرقابة التعليمية اإلدارية ()Administrative Instructional Monitoring Mode
تعتمد هذه الطريقة على إشراك المعلمين مع مدير المدرسة لدراسة وصقل الممارسات التعليمية داخل الحجرة الدراسية،
ويستخدم هذا النمط أسلوب التطوير المعتمد على أدوات المالحظة الصفية ،وتحليل وتقديم التغذية الراجعة للتطوير ،وتمر عمليات
المالحظة في هذا النمط بثالث مراحل هي:
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أ -اجتماع ما قبل المالحظة :وتتضمن تأسيس أهداف المالحظة والمهارات التي سيتم مالحظتها على وجه الخصوص.
ب -مرحلة المالحظة :وتتم فيها زيارة الصف الدراسي والتركيز على جمع المعلومات التي تساعد على حل األسئلة التي تم
تحديدها في مرحلة ما قبل المالحظة.
ج -اجتماع ما بعد المالحظة :ويتشارك المعلم مع المدير بقراءة البيانات التي تم جمعها ،ومن ثم تتم عملية التحليل ،وتستخدم
هذه المعلومات في تحديد أهداف النمو المهني للمعلم.
 -2نمط الهدف الموجه ()The Goal Directed Mode
ويشترك المعلم مع المدير في تحديد المجال المناسب بناء على ما تم تحديده في نمط الرقابة التعليمية اإلدارية ،ويتضمن هذا
النمط ثالثة خيارات إشرافية يمكن للمعلم االختيار بينها ،وهي كاآلتي:
أ -األنشطة الموجهة ذاتيا ( :)Self-Directed Activitiesوفي هذا الخيار يختار المعلمون هدفا واحدا أو أكثر تتوفر فيها
مجموعة من االعتبارات أهمها :أهمية الموضوع لدى المعلم بشكل شخصي ،وأثرها على مستويات الطالب وتقدمهم.
ب -أنشطة تدريب األقران ( :)Peer Coaching Activitiesوفيه يعمل المعلمون بشكل تعاوني لدراسة واختيار وتعزيز
الممارسات التعليمية من خالل التعاون والممارسة التأملية ،وتتضمن حلقة تدريب األقران التخطيط الجتماع ما قبل
المالحظة ،ثم المالحظة وجمع المعلومات ،ثم اجتماع ما بعد المالحظة ،ويتم االنخراط في هذا الخيار بعد أخذ التدريب
الالزم على كيفية استخدام هذا النموذج من خالل برنامج المنطقة المعد لهذا الغرض ،ويلزم المعلمون المشاركون في هذا
الخيار أخذ دورات تنشيطية حول هذا األسلوب كل خمس سنوات.
ج -أنشطة مجموعة الدراسة البنائية ( :)Structured Study Group Activitiesوفي هذا الخيار يشارك المعلمون في
دراسة الطرق واألساليب التي يمكن استخدامها للوصول إلى تحقيق األهداف التربوية.
ويتضح من خالل نموذج منطقة بيلفونت ( )Bellefonte Area School Districtلتطبيق اإلشراف المتنوع اعتمادها
على نموذج دانيسلون وماكجريل ( ،)Danielson and McGrealحيث حددت أنماطا ً إشرافية متنوعة ،وتطبق على المعلمين وفق
آلية محددة من خالل أربعة أنماط إشرافية وهي( :الرقابة التعليمية اإلدارية ،والهدف الموجه ،المساعدة المركزة ،والمساعدة
التصحيحية) وهي تختلف نسبيا عن نموذج جالتهورن ( )Glatthornحيث تأخذ أنماطا ً إشرافية متنوعة تُعنى بمهنية المعلمين
وتزويدهم باالحتياجات التدريسية حسب قدراتهم ومهاراتهم األدائية ،حيث يعتمد كل نمط من هذه األنماط على أساليب إشرافية مختلفة
تعمل على إخضاع المعلمين لحلقة تطويرية تستمر أربع سنوات تطبق في السنة األولى ،وأيضا تقوم المدرسة بتوثيق أعمال المعلمين
من خالل حقائب النمو المهني ( )Portfoliosيتم فيها توثيق األعمال الفنية ،وخطط التطوير ،ومؤشرات التقدم ،ونماذج من أعمال
الطالب ،كما تستخدم المدرسة حسب هذه الخطة بطاقة مالحظة لتقويم أداء المعلمين والممارسات المهنية مرة واحدة خالل العام
الدراسي الواحد إلعطاء التقدير المناسب لكل معلم.
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يسهم اإلشراف التربوي في سلطنة عمان في بناء قاعدة عملية قوية عن طريق تحسين نوعية النواتج التربوية ،وهذه
العملية تشكل نظاما ً متربطا ً له مدخالته وعملياته ومخرجاته ،ولقد انبثقت رؤية اإلشراف التربوي بالسلطنة من االهتمام بتنمية
المعلمين مهنيا ،من خالل تحديد االحتياجات التدريبية لهم ،ومشاركتهم في وضع الخطط والبرامج العالجية وتوجيههم نحو الربط
بين الجانبيين النظري والتطبيقي في تنفيذ المناهج الدراسية ،وتدريبهم على مشروع تطوير األداء المدرسي (وزارة التربية والتعليم،
3332ب).
ولقد سيييييعت وزارة التربية والتعليم في سيييييلطنة عمان تقديم الخدمة اإلشيييييرافية بما يتناسيييييب مع التطورات والمسيييييتجدات
العصييرية التي يمر بها العالم ،فبعد أن كان اإلشييراف التربوي قائما على التفتيب أصييبح إشييرافا ً تعاونيا ً تشيياركياً منظماً ومتكامالً في
جميع الجوانب التعليمية التعلمية ،وتم اسييييتحداث دائرة تعنى باإلشييييراف التربوي على مسيييييتوى الوزارة كخطوتين رائدتين لتطوير
اإلشيييراف التربوي بالسيييلطنة ،وتمكينه من أن يؤدي دوره القيادي ويحقق مرضيييه األسييياسيييي في تطوير مدخالت العملية التربوية
وتحسيييين مخرجاتها ،وإحداث األثر المنشيييود المتمثل في تربية اإلنسيييان العصيييري ،القادر على خدمة مجتمعه ،وعلى مواكبة الحياة
العصرية في القرن الحادي والعشرين ،عصر العلم واإلبداع والتقنية (وزارة لتربية والتعليم3313 ،ب).
وبذلت وزارة التربية والتعليم جهدا كبيراً في تطوير اإلشيييييراف التربوي في ظل رؤية وفلسيييييفة التربية والتعليم بسيييييلطنة
عمان ،فقد شيهد اإلشيراف التربوي تطوراً ملحوظا في هيكله وأسيياليبه وطرقه ومهامه ،وقد مر اإلشيراف التربوي في سييلطنة عمان
بثالث مراحل انتقالية متعاقبة ،بد ًءا بمرحلة التفتيب ( ،)1892 -1831ثم مرحلة التوجيه ( ،)1882 -1892ثم مرحلة اإلشيييييراف
التربوي ( -1882حتى اآلن) (سلطان.)3312 ،
فكان اإلشيراف التربوي يتم عن طرق التفتيب ،وتصيد األخطاء ،من خالل مراقبة أداء المعلمين ،والقيام بتدريب المعلمين
الجدد وتنفيذ المنهاج وإعداد االختبارات ،ومالحظة مدى التزام هؤالء المعلمين بتنفيذ التعليمات والنشييييييرات التربوية واإلرشييييييادات
التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ،وكانت الزيارات الصفية هي األسلوب األكثر استخداما لمتابعة أداء المعلمين من قبل المفتشين
التربويين (القمشييييوعي ،)3311 ،ثم انتقل اإلشييييراف من التفتيب إلى التوجيه ،حيث ركزت تلك الفترة على تطوير المنهج العماني،
ورعيايية النمو المهني للمعلم ،واعتماد المعايير األولية الختيار المعلمين العمانيين في وظيفة التوجيه التربوي ،وانقسييييييم التوجيه في
هذه الفترة إلى قسمين :الموجه التربوي لمعلمي االبتدائي للصفوف ( ،)4-1وموجه المادة لمعلمي المرحلتين اإلعدادية والثانوية ،أما
المرحلة األخيرة هي مرحلة اإلشييييراف التربوي التي يمارس فيها المشييييرفون التربويون مهامهم اإلشييييرافية حسييييب التطورات التي
تحدث في النظام التربوي العماني ،فقد بدأت هذه المرحلة بصييدور الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتطوير نظامها التعليمي
إلى نظام التعليم األسياسيي ،والذي بدأ تطبيقه في العام الدراسيي 1888/1889م ،والذي تم بموجبه استحداث مسمـييييييى المعلم األول
بـييمـييدارس التـييعليم األسـيياسـييـييي ،ليأخذ بعر أدوار المشرف التربوي ،واستحداث دائرة اإلشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية
والتعليم ،بموجب القرار الوزاري رقم (( )3332 /22وزارة التربية والتعليم3313 ،ب).
ويمكن للمتتبع لتطور اإلشييييراف التربوي في سييييلطنة عمان وخاصيييية خالل العقد األول من القرن الحادي والعشييييرين أن
يالحظ تطورا كبيراً في أداء المشييييييرفين التربويين؛ وذليك بسييييييبيب ميا تقيدميه الوزارة من برامج لتطوير عملهم وفق أهداف ورؤية
واضيحة وجلية /حيث تم تقسييم المشرفين التربويين إلى أقسام كالتالي :المشرف العام – المشرف األول – المشرف التربوي (مادة /
مجال) – المعلم األول ،وتم تحديد مهام خاصيية لكل منهم ،وذلك وفق ما جاء في دليل شييغل الوظائف اإلشييرافية واإلدارة المدرسييية
(وزارة التربية والتعليم3312 ،ب).
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وقد تناولت العديد من الدراسيييات موضيييوع اإلشيييراف التربوي وعالقته ببعر المتغيرات ،إال أن الدراسيييات التي تناولت
اإلشييراف المتنوع كانت قليلة ومن بين تلك الدراسييات دراسيية عبد الحكيم ( )3312اولتي هدفت إلى التعرف على فلسييفة اإلشييراف
التربوي المتنوع ،واألسيييس التربوية التي يسيييتند إليها ،والتعرف على األسييياليب اإلشيييرافية المتبعة ميدانيا في مصييير ،واسيييتخدمت
ال دراسيييية المنهج الوصييييفي ،وكذلك اسييييتخدمت نموذج سييييوات  ،SWOTوتكونت عينة الدراسيييية من  343معلماً في التعليم العام،
وتوصييييلت الدراسيييية إلى أن واقع اإلشييييراف التربوي دون المسييييتوى المطلوب من وجهة نظر عينة الدراسيييية ،حيث تحققت مجمل
عبارات االسيتبانة بدرجة متوسيطة وما دون ذلك ،وأيضيا عدم وجود فروق ذات داللة إحصيائية في اسيتجابات أفراد وعينة الدراسة
تعزى لمتغيرات الدراسة المؤهل ،والخبرة ،والجنس ،والمرحلة التعليمية.
كما أجرت العلوية ( )3314دراسة هدفت إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعليم ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط ف ي ضوء نموذج اإلشراف المتنوع ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وتم إعداد استبانة تكونت من  41فقرة،
معلم ومعلم ٍة ،وأشارت النتائج إلى أن واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع بمدارس
وتوزعت على عينة بلغت ٍ 233
التعليم ما بعد األساسي جاء بدرجة متوسطة ،وأن أق ّل أساليب اإلشراف المتنوع ممارسةً هو أسلوبُ التطوير المكثف ،وإن أبرز
الصعوبات التي تواجه التطبيق قلة توفر الوقت لدى المعلمين لتنفيذ أنشطة النمو المهني التعاوني ،وأظهرت النتائ ُج أن هناك فروقا ً
ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المعلمين األوائل ،وخلصت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتفعيل اإلشراف
التربوي بمدارس التعليم ما بعد األساسي في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع.
وقيمت دراسة العبدالكريم ( )Alabdulkareem, 2014تجربة اإلشراف المتنوع المطبقة في بعر مدارس المملكة العربية
السعودية كوسيلة لتحسين القيادة المدرسية ،واعتمدت الدراسة على التحليل النوعي لتحديد نقاط القوة والضعف والمعوقات؛ وذلك من
خالل تحليل أربعة تقارير معدة من قبل اإلدارة المطبقة للنموذج ،وخمسة تقارير أعدها المشرفون التربويون ،واشتملت بعر التقارير
على استبانات لبعر المعلمين ومدراء المدارس المشاركين في التطبيق ،وقد توصلت الدراسة إلى أن هذا النموذج فعال ،ويساعد
على تحسين التعليم والبيئة المدرسية من خالل تعزيز الحوارات المهنية داخل المدرسة ويعزز القيادة التربوية المحفزة ،وأيضا كشفت
الدراسة عن وجود بعر نقاط الضعف التي يمكن تعديلها من خالل التدريب والتعاون مع المتخصصين في التخطيط والتوجيه
المناسبين.
أما دراسة أبو الكاس ( ) 3313هدفت إلى التعرف على درجة تقدير أفراد العينة لدور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء
معلمي المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المشرفين والمعلمين في مدارس محافظات مزة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،
وتكونت عينة الدراسة من  313معلما ومعلمة ،و 24مشرفا من الجنسين ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لدور اإلشراف
المتنوع في تنمية أداء المعلمين جيدة بنسبة  %3371من وجهة نظر المشرفين ،و %33من وجهة نظر المعلمين ،وأشارت الدراسة
أيضا إلى قلة إشراك المعلم لتحديد البرامج التدريبية التي تساعده على تطوير العمل التربوي ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية
لمتوسطات استجابات المعلمين في مجال الصعوبات المتوقعة التي تحد من فاعلية اإلشراف المتنوع لصالح الذكور والعاملين في
المدارس الحكومية.
وجاءت دراسة كل من رانج ،وسوزان ،وكارليتون ،وسوزان ()Range, Susan, Carleton & Suzanne, 2011
بهدف تقييم ممارسات مديري مدارس والية وايومنغ ( )Wyomingاألمريكية بشأن دورهم في اإلشراف التربوي وتقييم المعلمين،
وخصوصا في ضوء خيارات التنمية المتاحة في اإلشراف المتنوع ،حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وتم إعداد أداة االستبانة
وإرسالها لجميع مديري المدارس في والية وايومنغ والبالغ عددهم  ،392وعاد منها  142بنسبة ،%23
9

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
وتشير النتائج إلى أن أملب الممارسات اإلشرافية في كثير من األحيان هي ممارسات تقييمية ،وأن ممارسة مديرو المرحلة االبتدائية
ألدوارهم اإلشرافية أكبر بكثير من مديري المدارس الثانوية ،وأيضا ً أظهرت النتائج وجود إحباط من قبل المعلمين حول الوقت المتاح
للتدريس ،وأداء التقييم المتبعة ،وعدم رمبتهم في التغيير.
أما دراسة إيبس ( )Epps, 2010هدفت إلى معرفة قدرة اإلشراف المتنوع إلحداث جودة وتحسين في النظم المدرسية في
المدارس وفقا لتعديل الموارد المالية المخصصة في  39مدرسة بجنوب الواليات المتحدة األميركية ،واستخدمت الدراسة أسلوب
المنهج النوعي لجمع البيانات المتعلقة بخصائص المدراس والتصنيف واألداء الفردي خالل السنة األولى والسادسة من التنفيذ،
وخلصت الدراسة إلى أن مستوى الصف وسنوات الخبرة لمديري المدارس والحالة االجتماعية واالقتصادية للمدارس والتمويل النقدي
كلها عوامل تؤثر بشكل كبير على قدرة اإلشراف المتنوع في التأثير على تحسين المدارس ،وخلصت االستنتاجات إلى أن استخدام
نهج اإلشراف المتنوع يمكن المدارس والموارد المخصصة لها من أن تؤدي إلى تحسينات في األداء.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية يتضح هناك تنوع في أهميتها وأهدافها ،ومنهجيتها ،ونتائجها
ومدى عالقتها بالدراسة الحالية وفيما يلي عرض لذلك:
-

أظهرت نتائج معظم الدراسات السابقة أن المشرف التربوي يمارس مهامه في تحسين أداء المعلمين بدرجة متوسطة مثل
دراسة عبد الحكيم ( ،)3312ودراسة العلوية (.)3314

-

أكدت بعر الدراسات أن اإلشراف المتنوع يعمل على تحسين التعليم في البيئة المدرسية مثل دراسة العبد الكريم
) ،(Alabdulkareem, 2014ودراسة رانج آخرون ( ،)Range et al., 2011ودراسة إيبس (.)Epps, 2010

-

ركزت بعر الدراسات السابقة على أهمية استخدام اإلشراف المتنوع في تنمية أداء المعلمين مهنيا مثل دراسة عبد
الحكيم ( ،)3312ودراسة العلوية ( ،)3314ودراسة أبو الكاس (.)3313

-

اتفقت الدراسات الساب قة على أن الخدمة اإلشرافية المقدمة من قبل المشرفين التربويين تقتصر على التفتيب والتقييم
والممارسة الروتينية التقليدية ،ودراسة عبد الحكيم ( ،)3312ودراسة رانج وآخرون (.)Range et al., 2011

-

ال توجد من بين تلك الدراسات ما يتعلق بشكل مباشر حول موضوع الدراسة الحالية ،والتي جاءت للكشف عن متطلبات
تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تُشير بعر الدراسات إلى َّ
أن الواقع التربوي بحاج ٍة إلى التنوع في استخدام أنماط إشرافي ٍة جديد ٍة تلبي احتياجات المعلمين
المهنية ،وتذليل الصعوبات التي تحد من تأثير دور اإلشراف التربوي في التنمية المهنية ،كما يوجد قصو ٌر في دور المشرف التربوي
بمجال التدريب المهني (العامري ،)3339 ،وأيضا أشارت بعر الدراسات إلى َّ
أن المهارات األدائية والوظيفية لدى المشرفين
التربويين بسلطنة عمان ال ترقى إلى المستوى المطلوبَّ ،
عمل تفعيالً هو أسلوب
وأن الممارسة اإلشرافية عمل روتيني ،وأكثر
ٍ
المالحظة مع وجود قصور في تحديد الفروق الفردية بين المعلمين (الهنائي ،)3313 ،كما أشارت العديد من الدراسات الميدانية إلى
كثرة األعباء اإلدارية والفنية الملقاة على كاهل المشرفين التربويين (المرهوبية3314 ،؛ السنيدية ،)3338 ،كما أشارت الدراسة
المشتركة بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان والبنك الدولي 3313م ،إلى َّ
أن جهود المشرفين وممارساتهم اإلشرافية لم تؤثر
بشكل ملحوظ في تجويد عملية التعليم (وزارة التربية والتعليم.)3313 ،
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أ َّما بالنسبة لتفعيل اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان ،فقد أشارت دراسة العلوية ( )3314إلى أن هناك ممارسات لإلشراف
المتنوع من قبل المشرفين التربويين ،إال أنّها جاءت بدرجة متوسطة ،وأقل أساليب اإلشراف المتنوع ممارسة هو أسلوب التطوير
المكثف الذي جاء بدرجة ضعيفة .وبالنسبةَ إلشراف الفنون التشكيلية ،يشير تقرير الزيارة اإلشرافية المقدم من المديرية العامة لتنمية
الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 3312/3 /13م ،إلى قصور المشرفين بمادة الفنون التشكيلية في تحديد أولويات
التطوير للمعلم ،وخلوها من األدلة وال تقدم الحلول والمقترحات التطويرية ،وهذا ينعكس سلبا على أدائهم المهني (وزارة التربية
والتعليم 3312 ،ب) ،كما يشير التقرير الوزاري المقدم من دائرة اإلشراف التربوي بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية
3338/3339م بعنوان واقع الفنون التشكيلية في الحقل التربوي ،إلى ارتفاع نصاب المشرف من المعلمين والمدارس وكثرة األعباء
اإلدارية والفنية ،وعدم وجود المعلم األول األمر الذي يحد من قيام مشرف الفنون بممارسة الخدمة اإلشرافية المطلوبة (وزارة التربية
والتعليم ،) 3338 ،كما يدعو المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم إلى االستفادة من األساليب اإلشرافية الحديثة
وتطوير العمل اإلشرافي في ضوء تطبيق اإلشراف المتنوع (وزارة التربية والتعليم3312 ،أ) .ومن خالل االطالع على تقارير
الزيارات اإلشرافية بمادة الفنون التشكيلة من مختلف المحافظات التعليمية في سلطنة عمان للعام الدراسي 3313 /3312م ،وتحليلها،
اتَّضح َّ
أن المعلمين بحاج ٍة إلى رفع األداء المهني في الجوانب اآلتية :التخطيط للدروس ،واستخدام التكنولوجيا في التعليم ،والمناهج،
والتدريب ،والتقويم ،إال ّ
كثير من األحيان ال يتم ذكر البرامج التدريبية واالحتياجات المهنية لهم من قبل المشرفين ،ويتضح
أن في
ٍ
أيضا من خالل كشف البرامج التدريبية المركزية في خطة اإلنماء المهني لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان 3312م ،تقليص
عدد الدورات التدريبية للمشرفين والمعلمين لمادة الفنون التشكيلية حيث يبلغ عدد الدورات التدريبية خالل العام الدراسي الحالي
للمشرفين التربويين ،برنامجاً واحداً فقط ،بينما بلغ عدد البرامج المقدمة للمعلمين ،برنامجين تدريبيين ،وهذا ينعكس سلباً على تطوير
مهاراتهم ونموهم المهني (وزارة التربية والتعليم3312 ،أ).
وفي ضوء ما سبق وباإلشارة إلى قلة الدراسات المتعلقة باإلشراف المتنوع في سلطنة عمان وبالتالي ندرة المعلومات
المتاحة حول إمكانية تطبيقه برزت مشكلة الدراسة التي يمكن تحديدها في السؤالين اآلتيين:
 -1ما متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو ومعلمو مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان ؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو
ومعلمو مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان تعزى لمتغيري المسمى الوظيفي ،والمحافظة؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 -1تحديد متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو ومعلمو الفنون التشكيلية بسلطنة عمان.
 -3الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها
مشرفو ومعلمو مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان تعزى لمتغيري المسمى الوظيفي ،والمحافظة.
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أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في:
 -1يمكن أن تسهم هذه الدراسة في سد فجوة في الدراسات العمانية التي تتناول اإلشراف المتنوع من خالل معرفة المتطلبات
الالزمة لتطبيقه في المدارس بسلطنة عمان.
 -3تأتي هذه الدراسة مواكبةً لتوجه وزارة التربية والتعليم إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية وتطوير وثيقة فلسفة
وأهداف التربية في سلطنة عمان بنا ًء على القرار الوزاري رقم (3312/938م) بتاريخ 3312/13/12م (وزارة
التربية والتعليم ،)3314 ،وبهدف إيجاد أنظمة تعمل على تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
 -2من المؤمل أن تفتح هذه الدراسة مجاالً أمام الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات حول اإلشراف المتنوع.
 -4يأمل الباحث أن تفيد نتائج الدراسة المهتمين في وزارة التربية والتعليم وخاصة المسؤولين ،ومتخذي القرار في وضع
الخطط والبرامج التدريبية الخاصة بتطبيق اإلشراف المتنوع.

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي:
 -1الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية على الكشف عن متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في المجاالت اآلتية:
(المتطلبات التشريعية ،والمتطلبات اإلدارية ،والمتطلبات الفنية ،والمتطلبات المالية).
 -3الحدود البشرية :طبقت الدراسة على المشرفين التربويين والمعلمين لمادة الفنون التشكيلية.
 -2الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على المدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم في المحافظات اآلتية( :الداخلية،
ومسقط ،وظفار ،وجنوب الباطنة ،وشمال الباطنة ،وشمال الشرقية) في سلطنة عمان.
 -4الحدود الزمانية :أجريت الدراسة خالل العام الدراسي 3313-3312م.

مةطلحات الدراسة:
تتلخص مصطلحات الدراسة الحالية في اآلتي:
 -1المتطلبات
عرَّف معجم مصطلحات التربية والتعليم المتطلبات بأنَّها :لمجموعة من الشروط الضرورية والضوابط األخالقية،
والمواصفات ،واالحتياجات التي ينبغي توافرها لتحقيق األهداف المرموبةل (فلية والزكي ،3334 ،ص.)333
كما عرَّف علي ( )3311المتطلبات بأنَّها لمجموعة الحقائق ،والبيانات ،والمعلومات ،والمفاهيم ،والتعميمات ،التي ترتبط
مباشرة بالموضوع أو الهدف المخطط له من قبل المؤسسةل (ص.)34
وتتبنى الدراسة الحالية تعريف المتطلبات إجرائيا ً بأنها مجموعة من الشروط واالحتياجات الضرورية التي ينبغي توافرها
في المؤسسات التربوية بوزارة التربية والتعليم في المجاالت التالية :التشريعية ،واإلدارية ،والفنية ،والمادية ،والتي تعمل
على تسهيل عملية تطبيق اإلشراف المتنوع بسلطنة عمان.
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 -2اإلشراف المتنوع Differentiated Supervision
يعرف آلن جالتهورن ( )Allan Glatthorn, 1997, p3اإلشراف المتنوع بأنّه مدخل إشرافي قائم على فرضية ّ
أن
المعلمين يتفاوتون في قدراتهم وإمكاناتهم الشخصية والمهنية ،ومستوياتهم العلمية ،لذلك فإنه يتيح لهم فرصة اختيار األسلوب
اإلشرافي المناسب الحتياجاتهم المهنية ،ويراعي الفروق بينهم ،ويمكنهم من اتخاذ القرار.
كما عرَّفه عايب ( )3339بأنَّه لنموذج إشرافي ينظم عمل المشرفين التربويين في الميدان التربوي ويقدم آلية واضحة
لعمل المشرف التربوي داخل المدرسة من خالل آلية تصنيف واضحة واحتياجات يرمب المعلم في تنميتها لديه للرقي
باألداء وتحقيق النمو في الميدان التربويل (ص .)82
أما إجرائيا ً فيُعرف اإلشراف المتنوع بأنه نموذج إشرافي يقوم على تصنيف معلمي الفنون التشكيلية في المدارس العمانية
وفق قدراتهم الشخصية والمهنية ،وخبراتهم العلمية والعملية ،وتحديد خيار كل فئة ،فهو يركز على ثالثة أساليب إشرافية
وهي :التطوير المكثف ،والنمو التعاوني ،والنمو الذاتي بحيث يسمح للمعلم حرية اختيار األسلوب المناسب له حسب
احتياجاته المهنية فهو بالتالي يعمل على تقدير مهنية المعلمين عن طريق تفعيل دورهم في النمو المهني ،ويراعي الفروق
بينهم ،ويزيد من الدافعية نحو رفع مستوى األداء المهني والوظيفي.
الطريقة واإلجراءات

منهج البحث
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ،نظرا لكونه يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها ،حيث يهتم هذا المنهج بدراسة واقع
الظواهر وتفسيرها وتحليلها ،وتفسيرها من أجل الوصول إلى نتائج مفيدة وتعميمها.

مجتمع الدراسة
ت َّكونَ مجتمع الدراسة من مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية في المحافظات اآلتية( ::الداخلية ،ومسقط ،وظفار ،وشمال
الباطنة ،وجنوب الباطنة ،وشمال الشرقية) بسلطنة عمان ،وقد بلغ عددهم ( )1222فرداً منهم ( )1233معلماً ومعلمةً ،و( )44مشرفاً
ومشرفةً ،حـــسب الكــتاب لإلحـصاءات التـعلــيمية للــعام الـــــــدراسـي 3312/3312م ،وقد روع َي في اختيار المحافظات تمثيلها
للمناطق المختلفة من حيث تشابه الخصائص الجغرافية ،وبعد المسافة بين كل محافظة وأخرى ،وكثافة عدد المشرفين والمعلمين في
كل محافظة (وزارة التربية والتعليم3312 ،ج) ،ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد المجتمع وفقاً لمتغيري المسمى الوظيفي والمحافظة
.
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جدول1

مجتمع الدراسة موزع وفقا لمتغير والمسمى الوظيفي والمحافظة
المحافظة

الوظيفة

العدد

النسبة
%13،8

معلم

مشرف

مشرف أول

الداخلية

333

3

1

339

مسقط

393

9

2

382

%19،9

ظفار

324

3

1

343

%12،2

جنوب الباطنة

319

3

1

332

%14،2

شمال الباطنة

243

8

-

221

%33،2

شمال الشرقية

122

2

1

122

%13،2

المجموع

1562

00

0

1553

%166

عينة الدراسة
تم اختيار عينة من المعلمين بطريقة عشوائية طبقية بنسبة ( ،)% 33وذلك وفق شروط اختيار حجم العينة المناسبة من
حجم مجتمع الدراسة ( ،(Johnson & Christensen, 2008, p242وبلغ عددهم ( )233معلما ً ومعلمةً ،أما بالنسبة للمشرفين
التربويين ،فقد تم التطبيق على جميع أفراد المجتمع وعددهم ( )44مشرفا ً ومشرفةً ،نظراً لقلة أعدادهم في هذا التخصص ،ونظراً
لطبيعة مادة الفنون التشكيلية .وبهذا أصبح حجم عينة الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين ( )244فرداً ،والجدول ( )3يبين
توزيع عينة الدراسة لالستبانة المغلقة وفقا ً لمتغير المسمى الوظيفي والمحافظة.
جدول 3

توزيع عينة الدراسة في االستبانة المغلقة وفق ًا لمتغير المسمى الوظيفي والمحافظة.
المحافظة

14

الوظيفة

العدد

النسبة
%13،3

معلم

مشرف

الداخلية

24

3

21

مسقط

22

9

24

%19،2

ظفار

43

3

24

%12،3

جنوب الباطنة

44

3

21

%14،9

شمال الباطنة

29

8

33

%33،4

شمال الشرقية

21

2

23

%13،9

المجموع

366

00

300

%166
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أداة الدراسة
تمثلت أداة الدراسة في استبانة الستقصاء آراء أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان ،وقد
قام الباحث بتطويرها اعتماداً على األدبيات التربوية المتعلقة باإلشراف المتنوع ،واالستفادة من الدراسات السابقة كدراسة عبد الحكيم
( ،)3312ودراسة العلوية ( ،)3314ودراسة إيبس ( ،)Epps, 2010ودراسة الموسى ( ،)3338والتي لها صلة بموضوع الدراسة،
وقد اشتملت األداة على جزأين:
الجزء اقول  :يتضمن رسالة موجهة للعينة ،وتعليمات االستبانة ،ومصطلحات الدراسة األساسية ،والبيانات المتعلقة بالمتغيرات
المستقلة ،وهي:المسمى الوظيفي والمحافظة .
الجزء الثاني :يتضمن عبارات االستبانة المكونة من  23عبارة ،موزعة على أربعة مجاالت وهي:
المجال األول :المتطلبات التشريعية.
المجال الثاني :المتطلبات اإلدارية.
المجال الثالث :المتطلبات الفنية.
المجال الرابع :المتطلبات المادية.

صدق أداة الدراسة
تم التحقق من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة الصدق الظاهري (صدق المحكمين) ،حيث تم عرض االستبانة بصورتها
األولية على عدد من المحكمين بلغ عددهم ( )32محكما ً من ذوي االختصاص في اإلدارة التربوية من جامعة السلطان قابوس ،وجامعة
الملك سعود ،وجامعة نزوى ،ووزارة التربية والتعليم؛ وذلك للحكم على وضوح العبارات ،ومدى انتماء كل عبارة للمجال المدرجة
تحته ،وتدوين مالحظاتهم حول التعديل أو الحذف أو اإلضافة ،وفي ضوء نتائج التحكيم تم إجراء التعديالت على االستبانة والوصول
بها إلى الصورة النهائية التي تم تطبيقها.

إجراءات تطبيق الدراسة
بعد التحقق من صالحية أداة الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباتها ،وإخراجها في صورتها النهائية ،تم مخاطبة وزارة
التربية والتعليم بسلطنة عمان ممثلةً في المكتب الفني للدراسات والتطوير ،بتاريخ 3313/1/ 34م ،وذلك لتسهيل مهمة تطبيق
األداة ،ومخاطبة المديريات العامة بالمحافظات التعليمية المستهدفة بالدراسة ،وتم توزيع االستبانة ورقيا وإلكترونياً في شهر
مارس 3313م.

المعالجة اإلحةائية
تم تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيا َ باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSحيث تم استخدام المعالجات ،واألساليب
اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة وهي كالتالي:
 معامل االرتباط كرو نباخ ألفا ( )Cronbach Alphaللتأكد من ثبات أداة الدراسة.-

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول بخصوص درجة أهمية متطلبات تطبيق
اإلشراف المتنوع من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية.
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 اختبار لتل لعينيتين مستقلتين ( ،)Independent Sample T-Testوذلك لمعرفة مدى اختالف متوسطات تقديراتأفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
 استخدام تحليل التباين األحادي ( ،)One way ANOVAوذلك لمعرفة مدى اختالف متوسطات تقديرات أفرادالدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع تعزى لمتغير المحافظة التعليمية.
-

استخدام اختبار  LSDللمقارنات البعدية المتعددة لمعرفة اتجاه الفروق حسب متغير المحافظة.

نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها
يتضيييمن هييييذا القسيييم عرضيييياً للنتييييائج التيييي توصييييلت إليهيييا الدراسيييية والتييييي تهيييدف للتعييييرف عليييى متطلبييييات تطبيييييق
اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية.
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال اقول-1 :ما متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان من وجهة نظر مشرفي ومعلمي
مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان؟؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ودرجة اقهمية النسبية (الرتبة) لتقديرات
أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت اقداة ،ولألداة ككل ،والجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمجاالت الدراسة مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا
الرتبة

م

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة اقهمية

1

4

المتطلبات المادية

4،24

3،23

كبيرة جداً

2

3

المتطلبات اإلدارية

4،34

3،22

كبيرة جداً

3

2

المتطلبات الفنية

4،33

3،21

كبيرة جداً

0

1

المتطلبات التشريعية

4،32

3،23

كبيرة

4،32

3،42

كبيرة جداً

المجموع الكلي

يتضييح من خالل الجدول ( )2أن المتوسييطات الحسييابية لتقديرات أفراد الدراسيية لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشييراف
المتنوع بالنسييبة لمجاالت أداة الدراسيية جاءت بشييكل عام بدرجة كبيرة جداً بمتوسييط حسييابي بلغ ( ،)4،32وانحراف معياري قدره
( ،)3،42حيث جاء في المرتبة األولى مجال لالمتطلبات الماديةل بدرجة أهمية كبيرة جداً ،وبمتوسط حسابي ( ،)4،24وفي المرتبة
الثانية جاء المجال الثاني لالمتطلبات اإلداريةل بدرجة أهمية كبيرة جداً ،وبمتوسييييييط حسييييييابي ( ،)4،34كما جاء في المرتبة الثالثة
مجال لالمتطلبات الفنيةل بدرجة كبيرة جداً ،وبمتوسييييط حسييييابي ( ،)4،33وفي المرتبة الرابعة جاء مجال لالمتطلبات التشييييريعيةل
بدرجة كبيرة ،وبمتوسييط حسييابي( ،)4،32وتشييير هذه النتيجة إلى أن هذه المتطلبات ضييرورية من وجهة نظر عينة الدراسيية ،وأنها
تسياهم بشيكل كبير في تسهيل عملية تنفيذ اإلشراف المتنوع ،وتساعد المشرفين والمعلمين على القيام بأدوارهم المنوطة بهم في تنفيذ
أسياليب اإلشيراف المتنوع إذا تم توفير تلك المتطلبات ،وربما يعزى ذلك أيضا إلى ضرورة توفير اإلمكانات والتسهيالت التي تعمل
على تطوير الخدمة اإلشرافية المقدمة من خالل نموذج اإلشراف المتنوع،
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وتتفق هذه النتيجة إلى حد كبير مع نتائج دراسييييييات أخرى مثل ،دراسيييييية عبدالحكيم ( ،)3312ودراسيييييية إيبس (،)Epps, 2010
ودراسييية الموسيييى ( ،)3338ودراسييية العبد الجبار ( ،)3333والتي أكدت على ضيييرورة وجود متطلبات تطبيق اإلشيييراف المتنوع
منها :توفير اإلمكانات المادية ،والتجهيزات الالزمة ،وتوفير بيئة عمل تسياعد المشيرف والمعلم على تنفيذ وممارسية أنشيطة أساليب
اإلشراف المتنوع ،وإعداد كوادر بشرية قادرة على التنمية المستدامة في المنظومة التعليمية.
ثانياّ :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحةائية في آراء أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف
المتنوع في سلطنة عمان تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي ،والمحافظة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم عرض كل متغير على حدة ،كما يلي:
 -1متغير المسمى الوظيفي
نظراً لكبر حجم عينة المعلمين بالمقارنة بحجم مجتمع المشرفين ،تم أخذ عينة ممثلة من فئة المعلمين لتتناسب مع فئة
المشرفين ،وبلغ عددهم ( )23معلما ً بنسبة ) ،(%33ولمعرفة الفروق بين تقديرات أفراد الدراسة حول درجة أهمية متطلبات تطبيق
اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان تبعا ً لمتغير المسمى الوظيفي ،تم تطبيق اختبار لتل لمجموعتين مستقلتين ،حيث يوضح الجدول
( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار لتل .T-Test
جدول 4

نتائج اختبار لتل لمجموعتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع
تبع ًا لمتغير المسمى الوظيفي (ن=)244
المجال
المتطلبات التشريعية
المتطلبات اإلدارية
المتطلبات الفنية
المتطلبات المادية
المجموع الكلي

الوظيفة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم

44
23
44
23
44
23
44
23
44
23

4،13
2،82
4،18
4،12
4،18
4،38
4741
4723
4،33
4،19

3،23
3،29
3،21
3،29
3،22
3،22
3،23
3،21
3،43
3،23

درجة
الحرية

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

133

1،29

3،13

133

3،41

3،29

133

3،92

3،43

133

1،33

3،38

133

3،23

3،32

يتضيييح مييين خيييالل الجيييدول ( )4عيييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى ) )3،32 ≥αبيييين تقيييديرات
أفيييراد الدراسييية لدرجييية أهميييية متطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع تبعيييا ً لمتغيييير المسيييمى اليييوظيفي فيييي جمييييع مجييياالت أداة
الدراسيية ،وكيييذلك فيييي المجميييوع الكليييي ،وهيييذه النتيجييية تشيييير اليييى تقيييارب وجهيييات نظييير أفيييراد الدراسييية حيييول متطلبيييات تطبييييق
اإلشراف المتنوع تبعا لمتغير المسمى الوظيفي.
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 -1متغير المحافظة
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف
المتنوع في سلطنة عمان تبعا ً لمتغير المحافظة ،واستخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) )One way ANOVAلمعرفة الفروق
ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفرد الدراسة لجميع مجاالت الدراسة ،والمجموع الكلي.
جدول2

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد الدراسة حول درجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف
المتنوع تبع ًا لمتغير المحافظة
المجال
المتطلبات
التشريعية
المتطلبات
اإلدارية

المتطلبات الفنية

المتطلبات المادية

المجموع الكلي

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

بين المجموعات

3،23

2

3،23

داخل المجموعات

99،88

229

3،32

المجموع الكلي

81،21

242

بين المجموعات

3،23

2

3،23

داخل المجموعات

88،93

229

3،23

المجموع الكلي

133،49

242

بين المجموعات

4،12

2

3،92

داخل المجموعات

92،44

229

3،32

المجموع الكلي

83،28

242

بين المجموعات

2،11

2

3،23

داخل المجموعات

92،33

229

3،32

المجموع الكلي

92،19

242

بين المجموعات

3،21

2

3،42

داخل المجموعات

23،39

229

3،19

المجموع الكلي

22،39

242

مةدر التباين

1،88

1،32

2،32

3،24

3،23

3،39

3،13

*3،31

*3،32

*3،32

* دالة عند مستوى ()3،32≤ α
يتضييييح ميييين خييييالل الجييييدول ( ) 2أن هنيييياك فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية عنييييد مسييييتوى الدالليييية ) )3،32 ≥αبييييين
تقيييديرات أفيييراد الدراسييية لدرجييية أهميييية متطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع تبعيييا ً لمتغيييير المحافظييية بالنسيييبة للمجميييوع الكليييي،
والمجيييييالين المتعلقيييييين بالمتطلبيييييات الفنيييييية والماديييييية ،بين ميييييا ال توجيييييد فيييييروق ذات داللييييية إحصيييييائية فيييييي مجيييييال المتطلبيييييات
التشيييريعية ،ومجيييال المتطلبيييات اإلداريييية ،ومييين أجيييل معرفييية اتجييياه الفيييروق بيييين المحافظيييات فيييي هيييذه المجييياالت ،تيييم اسيييتخدام
اختبار ( ،)LSDوالجدول ( )2يوضح نتائج التحليل.
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جدول 2

نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بين المحافظات للمجالين المتطلبات الفنية والمادية وكذلك المجموع الكلي
المجاالت

مجموعة المقارنة

المتوسط
الحسابي

الداخلية

مسقط

ظفار

شمال

جنوب

شمال

الباطنة

الباطنة

الشرقية
*3،32

المتطلبات الفنية

الداخلية

4،31

مسقط

4،29

ظفار

4،18

شمال الباطنة

4،18

*3،33

جنوب الباطنة

4،23

*3،23

*3،18

المتطلبات المادية
المجموع الكلي

شمال الشرقية

2،89

الداخلية

4،22

*3،31

مسقط

4،22

*3،39

ظفار

4،22

شمال الباطنة

4،23

جنوب الباطنة

4،23

شمال الشرقية

4،23

الداخلية

4،39

مسقط

4،22

ظفار

4،12

شمال الباطنة

4،32

جنوب الباطنة

4،21

شمال الشرقية

4،12

*3،43

*3،18

*3،33

*3،32

*3،32

*3،33
*3،19

*دالة عند مستوى ()3،32 ≤ α
يتضيح من خالل الجدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )3،32 ≤ αفي مجال المتطلبات الفنية
بين متوسيييطات تقديرات أفراد الدراسييية في محافظة شيييمال الشيييرقية وبين المحافظات اآلتية :الداخلية ،ومسيييقط ،وشيييمال الباطنة،
وجنوب الباطنة ،ويتبين من خالل المتوسييطات الحسيييابية أن هذه الفروق تتجه لصييالح محافظة مسيييقط .وقد يعزى ذلك إلى أن أفراد
الدراسيية في محافظة مسييقط يرون أن المتطلبات الفنية الخاصيية بالتدريب والتأهيل وإقامة المحاضييرات واللقاءات لتطبيق اإلشييراف
المتنوع ضيرورية بالنسيبة لهم حتى يتسينى لهم تنفيذ أسياليبه .كما تعزى هذه النتيجة إلى تأكيد أفراد الدراسية بمحافظة مسقط رمبتهم
في إيجاد الطرق واألساليب الحديثة لتطوير أدائهم وضرورة وجود المتطلبات الفنية التي تسهل عملية التنفيذ.
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كمييييا يوضييييح الجييييدول ( ) 2وجييييود فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية بييييين تقييييديرات أفييييراد الدراسيييية حييييول درجيييية أهمييييية
متطلبييييات تطبييييي ق اإلشييييراف المتنييييوع فييييي مجييييال المتطلبييييات المادييييية بييييين محافظيييية ظفييييار والمحافظييييات التالييييية :الداخلييييية،
ومسيييييقط ،وجنيييييوب الباطنييييية ،وشيييييمال الشيييييرقية ،وبيييييالنظر إليييييى المتوسيييييطات الحسيييييابية يتضيييييح أن الفيييييروق تتجيييييه لصيييييالح
المحافظيييات ،بينميييا ال توجيييد فيييروق بيييين المحافظيييات األخيييرى .وقيييد يرجيييع السيييبب فيييي ذليييك إليييى أن محافظييية ظفيييار تعتبييير مييين
المحافظييييات ذات طبيعيييية جغرافييييية جبلييييية والمييييدارس بهييييا متباعييييدة عيييين بعضييييها الييييبعر مقارنييييةً بالمحافظييييات األخييييرى،
وبالتيييالي جييياءت أقيييل فيييي درجييية األهميييية لمتطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع فيييي مجيييال المتطلبيييات الماديييية .أميييا بالنسيييبة
للمجميييوع الكليييي فييييالحظ مييين خيييالل الجيييدول ( )2وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى داللييية ( )3،32 ≤ αبيييين
متوسيييطات تقيييديرات أفيييراد الدراسييية فيييي محافظييية مسيييقط ،وتقيييديراتهم فيييي محافظييية ظفيييار وشيييمال الشيييرقية لصيييالح محافظييية
مسيييقط ،ومييين ناحيييية أخيييرى هنييياك فيييروق ذات داللييية إحصيييائية بيييين محافظييية ظفيييار ،وبيييين محافظييية جنيييوب الباطنييية لصيييالح
محافظيييية جنييييوب الباطنيييية ،أي أن درجيييية أهمييييية متطلبييييات لتطبيييييق اإلشييييراف المتنييييوع فييييي المجمييييوع الكلييييي جيييياءت لصييييالح
محافظيية مسييقط وجنييوب الباطنيية .وقييد يعييزى ذلييك إليييى أن المشييرفين والمعلمييين فييي مسييقط وجنييوب الباطنيية يشييعرون بأهميييية
متطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع أكثييير مقارنيييةً بنظيييرائهم فيييي محيييافظتي ظفيييار وشيييمال الشيييرقية .كميييا تعتبييير محيييافظتي
الباطنييية جنيييوب ومحافظييية مسيييقط أقيييرب المحافظيييات إليييى اليييوزارة وبالتيييالي فيييإن األنظمييية والمشييياريع التربويييية الحديثييية عيييادةً
مييا يييتم تطبيقهييا فييي المييدارس القريبييية منهييا ،لييذلك فييإن أفييراد العينيية ميييدركون بأهمييية متطلبييات تطبيييق اإلشييراف المتنييوع بميييا
يتناسب مع النظرة الحديثة لإلشراف التربوي.
و من أجل نجاح تطبيق اإلشراف المتنوع في مادة الفنون التشكيلية ،فإن الباحث يقترح مجموعة من المتطلبات كما أسفرت
عنها نتائج الدراسة وهي كما يلي:
 -1في مجال المتطلبات التشريعية
-

إصدار لوائح تحدد المسؤوليات إلدارات المدارس والمشرفين التربويين ومعلمي الفنون التشكيلية لتطبيق اإلشراف
المتنوع.

-

إصدار لوائح تتضمن معايير مقننة وواضحة يمكن بواسطتها استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق اإلشراف
المتنوع.

-

إصدار تعميم ينص على تفعيل استمارات إشرافية خاصة باإلشراف المتنوع تتناسب مع طبيعة مادة الفنون التشكيلية.

-

وضع األنظمة واللوائح التي تضمن آلية تبادل المعلومات في نموذج اإلشراف المتنوع.

 -2في مجال المتطلبات اإلدارية
-

إشراك معلمي الفنون التشكيلية في وضع الخطط والبرامج الخاصة بنموهم المهني في ضوء تطبيق اإلشراف المتنوع.

-

إشراك معلمي الفنون التشكيلية في اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق اإلشراف المتنوع.

-

تكامل األدوار والمهام اإلشرافية بين إدارات المدارس والمشرفين ومعلمي الفنون التشكيلية لتطبيق اإلشراف المتنوع.

-

إشراك معلمي الفنون التشكيلية المجيدين في تدريب زمالئهم في ضوء تطبيق اإلشراف المتنوع.

-

تطوير قنوات االتصال بهدف تبادل المعلومات بين المديريات التعليمية بالمحافظات وإدارات المدارس لتطبيق
اإلشراف المتنوع.
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 -3في مجال المتطلبات الفنية:
-

تدريب معلمي الفنون التشكيلية على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الورش وحلقات العمل التدريبية في ضوء تطبيق
اإلشراف المتنوع.

-

إكساب معلمي الفنون التشكيلية القدرة على اختيار األسلوب اإلشرافي المناسب وفق احتياجاته المهنية في ضوء تطبيق
اإلشراف المتنوع.

-

تدريب معلمي الفنون التشكيلية على مهارة المالحظة الصفية لتطبيق اإلشراف المتنوع.

-

عقد محاضرات ولقاءات تعريفية إل دارات المدارس والمشرفين ومعلمي الفنون التشكيلية حول كيفية تطبيق اإلشراف
المتنوع.

 -0في مجال المتطلبات المادية
-

توفير قاعات خاصة بإقامة الورش الفنية وحلقات العمل التدريبية في المدارس.

-

تعزيز شبكة اإلنترنت في المدارس باألجهزة الحديثة التي تساعد على تطبيق اإلشراف المتنوع.

-

توفير بيئة صفية مناسبة لمادة الفنون التشكيلية لتطبيق أنشطة اإلشراف المتنوع.

-

توفير الكتب والمصادر العلمية والحقائب التدريبية الخاصة باإلشراف المتنوع.

خامساً :الدراسات المقترحة
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ،يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:
-

الكفايات الالزمة للمشرفين التربويين لممارسة اإلشراف المتنوع.

-

تطوير الممارسات اإلشرافية في سلطنة عمان في ضوء تطبيق اإلشراف المتنوع.

-

دراسة تجريبية لتطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان.

قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية
أبو الكاس ،فاتن عبد الرزاق ( .)3313دور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء معلمي المرحلة اقساسية الدنيا من وجهة نظر
المشرفين والمعلمين في مدارس محافظات غزة (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة األزهر ،فلسطين.
سلطان ،سلوى عبد األمير ( .)3312دور اإلشراف التربوي في تنمية المعلمين المهنية في مدارس سلطنة عمان في ضوء إدارة
الجودة الشاملة في التعليم (رسالة دكتوراه مير منشورة) .جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
السينيدية ،صيفية بنت خلفان ( .)3338دور الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس في التنمية المهنية للمعلمين في مدارس
التعليم ما بعد اقساسي من وجهة نظر المعلمين بسلطنة عمان (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة السلطان قابوس،
سلطنة عمان.
شرف الدين ،أنور محمد ( .)3311اإلشراف التربوي المتنوع بين النظرية والتطبيق ،تجربة مدارس الةرح اقهلية في تطبيق
المشروع .الرياض :مدرسة الصرح األهلية.
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العامري ،ناصر بن أحمد بن سعيد ( .)3339تأثير دور مشرف المجال اقول (العلوم اإلنسانية) في التنمية المهنية للمعلمات
بالحلقة اقولى من التعليم اقساسي بسلطنة عمان (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة الدول العربية ،مصر.
عايب ،أحمد جميل ( .)3339تطبيقات في اإلشراف التربوي (ط .)1عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
عبد الحكيم ،فاروق جعفر ( .)3312تصور مقترح لتطبيق اإلشراف التربوي المتنوع في التعليم قبل الجامعي بمصر .مجلة العلوم
التربوية والنفسية ،معهد الدراسات التربوية -جامعة القاهرة.223-222 ،)3(12 ،
عبد السال م ،مادة محمد؛ ومحمد ،نسرين صالح؛ ونايف ،مرفت صالح؛ وهشام ،نهله عبد القادر ( .)3312اإلشراف التربوي رؤية
جديدة .القاهرة :السحاب للنشر والتوزيع.
العبد الكريم ،راشد حسين ( .)3332اإلشراف التربوي المتنوع رؤية جديدة لتطوير أداء المعلمين .الرياض :مطبعة سعيد.
العبيدي ،محمد جاسم ( )3313اإلشراف التربوي واإلدارة التعليمية .عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
عتيبة ،آمال محمد حسن ( .)3339تفعيل دور اإلشراف التربوي لمعلمي مدرسة المستقبل في ضوء اتجاهات الحديثة تةور
مقترح .المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية ،جامعة بور سعيد.38-39 ،1 ،
العلوية ،منى بنت خميس بن راشد ( .)3314تةور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعليم ما بعد اقساسي بمحافظة
مسقط في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
علي ،محمد السيد ( .)3311موسوعة المةطلحات التربوية (ط .)1عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
فلية ،فاروق عبدة؛ والزكي ،أحمد عبد الفتاح ( .)3334معجم مةطلحات التربية لفضا واصطالحا .اإلسكندرية :درا الوفاء.
القمشوعي ،سامي بن مطر ( .)3311مستوى تفعيل المشرفيين التربويين قدوارهم في نظام تطوير اقداء المدرسي بسلطنة
عمان (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة السلطان قابوس.
المرهوبية ،حبيبة بنت راشييد بن عامر ( .)3314ممارسخخة مدري المدارس لإلشخخراف التأملي في تحقيق التنمية المسخختدامة لمعلي
التعليم ما بعجد اقساسي بسلطنة عمان (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
المسيييهلي ،أمة ح دحان حسيييين ( .)3312تطوير نظام التنمية المهنية لمعلم المرحلة التعليم اقسخخخاسخخخي (ط .)1عمان :دار عيداء
للنشر والتوزيع.
المعايطة ،عبد العزيز عطا ح ( .)3313اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي .عمان :دار وائل للنشر والتوزيع.
الهنائي ،فاطمة بنت عامر بن محمد ( .)3313اإلشراف التربوي ودوره في تطوير اإلنماء المهني بسلطنة عمان دراسة نوعية
(رسال ماجستير مير منشورة) .جامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا.
وزارة التربية والتعليم (3332ب) .دليل اإلشراف التربوي .مسقط :دائرة اإلشراف التربوي.
وزارة التربية والتعليم (3332ب) .الدليل العملي لتطبيق اإلشراف المتنوع .الرياض :اإلدارة العامة لإلشراف التربوي.
وزارة التربية والتعليم ( .)3338واقع مادة الفنون التشكيلية بالحقل التربوي .مسقط :دائرة اإلشراف التربوي.
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وزارة التربية والتعليم (3313ب) .تطور التعليم ما بعد اقساسي " التعليم الثانوي" في سلطنة عمان :إطار مقارن مع بعض
النماذج والتوجيهات اإلقليمية والعالمية 2616م .مسقط :المؤلف.
وزارة التربية والتعليم ( .)3313التعليم في سخخخلطنة عمان ،المضخخخي قدما في تحقيق الجودة :دراسخخخة مشخخختركة بين و ارة التربية
والتعليم والبنك الدولي 2612م .إصدارات تربوية :المؤلف.
وزارة التربية والتعليم ( .)3314مشروع وثيقة فلسفة التعليم في سلطنة عمان .مسقط :المؤلف.
وزارة التربية والتعليم (3312أ) .مقترحات عناوين لبحوث استراتيجية .المكتب الفني للدارسات والتطوير .مسقط :المؤلف.
وزارة التربية والتعليم (3312ب) .دليل شغل الوظائف اإلشرافية اإلدارة المدرسية .مسقط :إصدارات تربوية.
وزارة التربية والتعليم (3312أ) .كشف البرامج التدريبية المركزية في خطة اإلنماء 2610/2610م .المديرية العامة لتنمية الموارد
البشرية .مقسط :المؤلف.
وزارة التربية والتعليم (3312ب) .تقرير الزيارة اإلشرافية للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية -تخةص الفنون
التشكيلية للفترة  10 -15فبراير 2610م .مسقط :دائرة اإلشراف التربوي.
وزارة التربية والتعليم (3312ج) .الكتاب السنوي لإلحةاءات التعليمة .مسقط :دائرة البحوث واالحصاء.
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