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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses what relates to the practice of the most important (8) patterns of 

educational supervision. The problem is highlighted in the results of the studies, because of the 

many negative aspects and shortcomings in the practice of educational supervision patterns in the 

Sultanate's schools. Therefore, the study aims to diagnose the extent of educational supervisors' 

practice of some types of educational supervision in basic education schools in Al-Wusta 

Governorate, Sultanate of Oman. The descriptive method was used, and a questionnaire was formed 

consisting of (61) items distributed in (8) fields representing the most prominent educational 

supervision patterns. It was applied to a stratified sample of (261) male and female teachers. 

Through descriptive analysis, the results showed that the general rate of educational supervisors' 

practice of educational supervision patterns came in large measure. "Preventive supervision" came 

first, followed by the pattern of "therapeutic supervision", the pattern of "supervision with goals", 

followed by the pattern of "electronic supervision", and in the fifth place the pattern of 

"developmental supervision", then followed by the pattern of "diversified supervision", followed 

by the pattern of "participatory supervision" Finally, the "creative supervision" pattern was 

averaged (2.34). 
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 لخص امل

( أمناط لإلشراف الرتبوي. تربز املشكلة فيما توصلت إليه نتائج الدراسات؛ 8تناقش هذه الدراسة الكمية ممارسة أهم )
هتدف الدراسة   وجود عديد من السلبيات وأوجه القصور يف ممارسة أمناط اإلشراف الرتبوي يف مدارس السلطنة. لذاب

الرتبويني ألهم )  املشرفني  ممارسة  األساسي يف حمافظة 8تشخيص مدى  التعليم  الرتبوي مبدارس  اإلشراف  أمناط يف   )
( جماالت 8( فقرة موزعة يف )61تكونت من )الوسطى بسلطنة ُعمان. مت استخدام املنهج الوصفي، ُصممْت استبانة  

( معلم ومعلمة. ومن خالل التحلل 261بيقها على عينة طبقية مكونة من )مت تط.  اإلشراف الرتبويمتثل أبرز أمناط  
بدرجة كبرية. جاء  جاء  الرتبوي  اإلشراف  ألمناط  الرتبويني  املشرفني  ملمارسة  العام  املعدل  أن  النتائج:  بينت  الوصفي 

اف"، يليه منط "اإلشراف "اإلشراف الوقائي" ابملرتبة األوىل، يليه منط "اإلشراف العالجي"، فنمط "اإلشراف ابألهد 
"اإلشراف  منط  يليه  التنوعي"،  "اإلشراف  منط  يليه  مث  التطويري"،  "اإلشراف  منط  اخلامسة  املرتبة  ويف  اإللكرتوين"، 

 . (2.34التشاركي"، وحل أخرياً منط "اإلشراف اإلبداعي" مبتوسط ) 

، التشاركي، اإللكرتوين، التنوعي، هدافاإلشراف؛ الوقائي، العالجي، التطويري، ابألكلمات مفتاحية: أمناط  
.      اإلبداعي  

 

 مقدمة 

اإلشراف الرتبوي مفتاح التقدم يف العملية التعليمية وعليه تتوقف ممارسات املعلمني، فإذا كانت أسس إعداد املعلم سليمة 
سني أساليب التعليم مما ومناسبة، فال ميكن االستغناء عن اإلشراف كعملية مساعدة للمعلم حيث له التأثري الكبري يف حت

 (.11:  2006حيقق األهداف الرتبوية )حسني وعوض هللا،  

وُُيمع الرتبويون على أن عملية اإلشراف الرتبوي؛ هي خدمة فنية متخصصة يقدمها املشرف الرتبوي املختص إىل املعلمني 
إْذ   (. 2004فة جماالهتا )عطوي،  الذين يعملون معه بقصد حتسني عملية التعلم والتعليم والعمل على تطويرها يف كا

يكتسب اإلشراف الرتبوي للمعلمني أمهية خاصة، وذلك ألن املواقف اليت تواجه املعلم واملادة اليت يتعامل معها متغرية 
ابستمرار يف ضوء تطور العلم واحلياة يف كل يوم فاملعلم الذي نعده ملهنة التدريس حيتاج إىل من يوجهه، ويرشده ويشرف 
عليه؛ حىت يتقن أساليب التعامل مع التالميذ، ويزيد خربة مبهنة التدريس، وحىت يستطيع حتقيق األهداف اليت تعمل 
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املدارس على بلوغها، بتكوين شخصية األبناء وإعدادهم للحياة، فاملعلم حيتاج إىل اإلشراف الرتبوي كي يلم أبساليب 
 (. 2002التدريس احلسنة بني الناس )عبد اهلادي،

كما يُعد اإلشراف الرتبوي "منظومة متكاملة من العمليات اليت تسعى عرب تكاملها إىل حتقيق هدف عام واحد يتمثل 
يف جتويد العملية التعليمية التعلمية ، وبعبارة أخرى يهدف اإلشراف الرتبوي إىل حتسني البيئة الصفية وتفعيل كل ما من 

لتحسني م  للطلبة، وذلك  الفائدة  الرتبوي شأنه حتقيق  النوعية ويف سعي اإلشراف  الناحية  الرتبوي من  النظام  رجات 
لتحقيق هذا اهلدف البد من تضافر اجلهود لإلحاطة ابألركان األساسية للنظام الرتبوي املتمثلة ابلطالب واملعلم واملنهاج 

لبة والبيئة الصفية اليت يتلقون " إذ يقع ضمن مسؤوليات اإلشراف الرتبوي املسامهة يف تناول السلوكيات التعليمية للط
 . (19:  2008  فيها تعليمهم" )مريزيق،

ما يعترب اإلشراف الرتبوي " أحد العناصر املهمة يف منظومة الرتبية فتنفيذ السياسة حيتاج إىل إشراف تربوي فعال يعمل ك
استخدامها واإلسهام يف  فيها وحسن  واملادية  البشرية  اإلمكاانت  وتوجيه  تواجه   على حتسينها،  اليت  املشكالت  حل 

تنفيذها ابلصورة املرجوة، كما يقع على اإلشراف الرتبوي عبء توجيه املعلمني وإرشادهم أثناء اخلدمة ملواجهة التغريات 
 )حسني وعوض هللا،   العاملية املعاصرة يف املعرفة العلمية والتكنولوجية وتوظيفها خلدمة العملية التعليمية وحتقيق أهدافها"

2006:  11) . 

امل يواكب 14:  2009سي ) و وأشار  "أبعادا جديدة واستحدثت وسائله وأساليبه لكي  الرتبوي أخذ  ( أن اإلشراف 
التطور احلاصل يف العملية الرتبوية، فاملشرف الرتبوي يف ظل هذا التطور ينبغي أن يعتمد األسس السليمة لإلدارة العلمية، 

ملية الرتبوية جبوانبها املتعددة، وميد هلم يد العون وأن يؤمن بقدرة العاملني معه وأثر التعامل الدميقراطي على مرجات الع
وعلى املشرف الرتبوي أن   أخالقي،لتنمية قدراهتم لتتحقق األهداف الرتبوية املرسومة، فعلم اإلدارة علم تطبيقي وعلم  

 يدرك اجلانبني األساسيني لإلدارة ومها العلم والفن. 

ميزة يف العملية التعليمية فإنه "يعتمد على أنواع متعددة يستخدمها ولكي حيقق اإلشراف الرتبوي أهدافه وأدواره املت  
املشرف حبسب طبيعة املوقف اإلشرايف، وطبيعة خربته وشخصيته وقدراته ومهارته، وحبسب طبيعة املعلم الذي ُيشرف 

واإلشر  التطويري،  واإلشراف  ابألهداف،  واإلشراف  العيادي،  واإلشراف  البنائي،  اإلشراف  مثل  التنوعي، عليه،  اف 
  . (75:  2010،باداودواإلشراف اإللكرتوين" )
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 مشكلة الدراسة: 

أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة وتوصياهتا إىل وجود عديد من السلبيات وأوجه القصور يف ممارسة أمناط اإلشراف 
( أنه توجد بعض املشكالت اليت 2000فقد أشارت دراسة العويف )الرتبوي يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة ُعمان،  

الرتبوي ابلسلطنة وحتد من ف الرتبوية منها: عدم تطوير األساليب تواجه عملية اإلشراف  اعليته ومن حتقيق األهداف 
( ضرورة العمل على 2009)   الدويككما أشارت دراسة    .اإلشرافية وضعف الكفاءة املهنية لبعض املشرفني الرتبويني

مع املعلمني   اطالع املعلمني على اخلطة اإلشرافية وأهدافها وأساليب تنفيذها وأن يضع املشرف الرتبوي خطة ابلتعاون
( إىل ضرورة العمل على رفع 2009حبيث تكون شاملة جلميع أمناط اإلشراف الرتبوي. كما أشارت دراسة العزري )

الرتبوي، كما  املتعلقة ابإلشراف  لتعريفه ابألمناط  والدورات  املشاغل  من  إبقامة عدد  وذلك  الرتبويني  املشرفني  كفاءة 
العلوية )  الذين ( بضرورة ا2014أشارت دراسة  الرتبويني ابلتطوير املكثف للمعلمني اجلدد واملعلمني  هتمام املشرفني 

 لديهم قصور يف أدائهم التدريسي.

 ف الدراسة: اهدأ

الرئيساهل الرتبوي  دف  اإلشراف  ألمناط  الرتبويني  املشرفني  ممارسة  مدى  ، التنوعي،  ابألهداف،  العيادي:  تشخيص 
  حمافظة الوسطى بسلطنة عمان.  يف   دارس التعليم األساسي، مبالتشاركي،  اإللكرتوين، الوقائي،  اإلبداعي،  التطويري

 اإلشراف الرتبوي:

( طافش  تربويون متصون 23:  2002عرف  يقوم هبا  اليت  املدروسة  األنشطة  الرتبوي أبنه "جمموعة من  اإلشراف   )
وتذليل مجيع  الصف وخارجها  داخل غرفة  والتقوميية  التعليمية  ممارساهتم  ذواهتم وحتسني  تنمية  املعلمني على  ملساعدة 

هداف الرتبوية املرسومة، هبدف إحداث تغريات الصعوابت اليت تواجههم؛ ليتمكنوا من تنفيذ املناهج املقررة، وحتقيق األ
سي و مرغوبة يف سلوك التالميذ وطرائق تفكريهم؛ فيصبحوا قادرين على بناء جمتمعهم، والدفاع عن وطنهم". كما عرفه امل 

 "عملية قيادية دميقراطية تعاونية منظمة تعين ابملوقف التعليمي جبميع عناصره من مناهج ووسائل:  ( أبنه15:  2009)
وأساليب وبيئة ومعلم وطالب، وهتدف دراسة العوامل املؤثرة يف ذلك املوقف وتقييمها للعمل على حتسنها وتنظيمها من 

( أبنه "نشاط قيادي يهدف إىل حتسني 2013وعرفته عيسان وآخرون )   .أجل حتقيق أفضل ألهداف التعلم والتعليم"
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للمعلمني لتطوير أساليبهم التعليمية وتوسيع أفاقهم ومعلوماهتم بصورة العملية الرتبوية عن طريق توفري اإلمكاانت الالزمة 
 مستمرة". 

ويف ضوء ما سبق من تعريفات يعرف الباحث اإلشراف الرتبوي إجرائياً أبنه : عملية قيادية دميقراطية  تعاونية منظمة    
كاإلشراف العيادي واإلشراف ابألهداف تتضمن جمموعة من األمناط اإلشرافية اليت يقوم هبا مشرفون تربويون متصون  

والتنوعي والتطويري والوقائي واإللكرتوين والتشاركي وذلك ملساعدة املعلمني على النمو املهين والتنمية املهنية املستمرة  يف 
لمعلمني جمال التدريس هبدف حتسني العملية التعليمية مبدارس حمافظة الوسطى بسلطنة عمان  وتوفري اإلمكاانت الالزمة ل

 لتطوير أساليبهم التعليمية وتوسيع آفاقهم ومعلوماهتم بصورة مستمرة. 

:الدراسات السابقة  

بريك  )االكلينيكي،   تشخيص(  2011)  دراسة  احلديثة  اإلشرافية  الرتبوية  للنماذج  الرتبوايت  املشرفات  ممارسة  واقع 
احلديثة اإلشرافية  النماذج  تلك  ممارسة  معوقات  ومعرفة  جازان،  مبنطقة  اإللكرتوين(  التأملي،  املتنوع،  وقد   .التطوري، 

( 25)و( مشرفة مبنطقة جازان،  21)منها  ة  ( مشرفة تربوي46)   لغتْ عينة الدراسة ب  وزعت علىت الباحثة استبانة  د تمعا
أن املشرفات الرتبوايت ال ميارسن النماذج اإلشرافية )املتنوع، التأملي، التطوري(، بينت النتئج:    .مشرفة مبركز أيب عريش

راف مراعاة الفروق الفردية بني املعلمات أثناء املمارسة اإلشرافية لإلش  :كما كشفت عن بعض املمارسات النادرة منها
وجود معوقات تعيق ممارسة املشرفات الرتبوايت للنماذج اإلشرافية، منها: كثرة   ؛ املتنوع، إضافة إىل ذلك بينت الدراسة

األعباء الرتبوية على املشرف الرتبوي، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات ممارسة عينة الدراسة 
 ارسة تلك النماذج اإلشرافية تعزى ملتغريات سنوات اخلربة يف التدريس.ومعوقات مم  ،للنماذج اإلشرافية احلديثة

بعد األساسي 2014)العلوية    دراسة ما  التعليم  الرتبوي مبدارس  لتفعيل اإلشراف  ( هدفت إىل تقدمي تصور مقرتح 
الرتبويني   ،مبحافظة مسقط املتنوع، من خالل الكشف عن واقع ممارسات املشرفني  الرتبوي  يف ضوء منوذج اإلشراف 

لإلشراف املتنوع والصعوابت اليت تواجه تطبيقه، كذلك الكشف عن الفروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة وفقا 
حماور   (4)  يف( فقرة موزعة 41ستبانة تضمنت )ا مت مصُ   .ملتغريات النوع، واملسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة الوظيفية

عينة مكونة من )  منها:    . ( معلم ومعلمة300على  نتائج  الدراسة إىل  الرتبويني إ توصلت  املشرفني  ن واقع ممارسات 
وأن أقل أساليب اإلشراف   ،جاء بدرجة متوسطة يف األمناط الثالث  ؛ لإلشراف املتنوع مبدارس التعليم ما بعد األساسي
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كما أظهرت النتائج وجود فروق وفقا ملتغري املسمى   .بدرجة ضعيفة  انع ممارسة هو أسلوب التطوير املكثف وك املتنو 
وقد خلصت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لتفعيل اإلشراف الرتبوي   . الوظيفي لصاحل املعلمني األوائل يف مجيع األمناط

مبدارس التعليم ما بعد األساسي يف ضوء منوذج اإلشراف املتنوع، الذي تضمن جمموعة من اإلجراءات منها ضرورة اهتمام 
التدريسي، وإشراك املعلمني   واملعلمني اللذين لديهم قصور يف أدائهم  ، املشرفني الرتبويني ابلتطوير املكثف للمعلمني اجلدد

 يف حتديد حاجاهتم املهنية والتخطيط لربامج تطوير أدائهم.

املمارسات   حول تصورات مشريف املكتب املركزي    دراسة   (Ovando & Huckestein, 2003)هوكستني  و أوفاندو،  
إضافة إىل املسامهات اليت  ،اإلشرافية امللحة داخل البيئة الالمركزية، وأدائهم لدورهم يف املدارس النموذجية يف املقاطعات 

تكونت   .طريقة حتليل املضمون و استخدم الباحثان املنهج الوصفي يف دراستهما    .يقدموهنا لتحسني تقدم الطالب أكادميياً 
 مشرفة.(  23اً و)فر مش(  36منهم )  ،مشرفاً ومشرفة يف املدارس النموذجية ملقاطعات تكساس  (59عينة الدراسة من )

( 48( بعدا للممارسات اإلشرافية تضمن كل بعد )12تضمنت )  ، أعد الباحثان استبانة مت تطويرها من دراسة سابقة
النهوض ابهليئة   :أبربع مهام رئيسة هيمن أهم النتائج: أمهية قيام املشرف الرتبوي    .فقرة، ابإلضافة إىل سؤال مفتوح

وحتسني أداء الطلبة عن طريق مساعدة املدرسة  ، ودوره يف تزويد املصادر التعليمية املختلفة  ، وختطيط املناهج ،التدريسية
 .ومطط املنهج، ومزود ابملصادر  ،ومعلميها. كما أظهر املستجيبون أربعة أدوار للمشرف هي: املسهل، ومطور العاملني

الطالب ابلعملي تقدم  املركزي يف  املكتب  املدارس   ، ساهم مشرفو  اليت هتدف مساعدة  األعمال  يف مدى واسع من 
 واملعلمني منها: إدارة تنمية العاملني، وزايرة املدارس، وختطيط األنشطة. 

مدارس  Alabdulkareem, 2014)الكرمي    العبد دراسة     بعض  يف  املتنوع  اإلشراف  جتربة  تقييم  العربية  (  اململكة 
املدرسية القيادة  لتحسني  والضعف   .السعودية، كوسيلة  القوة  نقاط  لتحديد  النوعي  التحليل  على  الدراسة  اعتمدت 

ومشلت مخسة تقارير أعدها املشرفون  .واملعوقات، من خالل حتليل أربعة تقارير معدة من قبل اإلدارات املطبقة للنموذج
توصلت الدراسة إىل أن هذا   .الرتبويون، وبعض التقارير على استباانت املعلمني ومدراء املدارس املشاركني يف التطبيق

وأنه يعزز   ، النموذج فعال، ويساعد على حتسني التعليم والبيئة املدرسية، من خالل تعزيز احلوارات املهنية داخل املدرسة
الرتكيز على عدد   ه يستطيع املشرف من خالل  . ن دور املشرف الرتبوي يف اجلانب التعليمي من احلياة اليومية يف املدارسم

يساعد على حتقيق خصائص املدرسة الناجحة مثل: العمل التعاوين، و   ، كما يعزز القيادة الرتبوية احملفزة  . معني من املدارس
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املد  املهين داخل  والتطوير  تعديلها من خالل   . رسةوالزمالة،  اليت ميكن  الضعف  نقاط  الدراسة وجود بعض  وأظهرت 
 التدريب والتعاون مع املتخصصني، ومن خالل التخطيط الدقيق والتوجيه املناسب. 

 : منهج الدراسة

 .لدراسةته هذه املالئمالتحليلي،    الوصفي  املنهج  الباحث   استخدم

 مبدارس التعليم األساسي مبحافظة الوسطى، البالغ عددهم  واملعلمات   املعلمني   من   الدراسة   جمتمع  تكون  : الدراسة  جمتمع 
 ( معلمة. 625و)  معلما( 507، وهم: )(1132)

عليهم    ستبانةاال  توزيع وبعد    معلمة،  (126و)  معلماً   ( 149)   بواقع:(  275)  قدرها  طبقية  اختيار عينة  مت:  الدراسة  عينة
 ستبانة.ا(  261الصاحل )  العددة. فكان  ( استبان14عدد )  استبعادمت  

 :أداة الدراسة

الرتبوي املتخ  العربية واألجنبية واألدب  املراجع  الباحث مبجموعه من  الرتبوي، واستمع آلراء صاستعان  ص ابإلشراف 
قابوس  اتبعض أعضاء هيئ ببناء استبانة ابستخدام   ،التدريس يف جامعيت نزوى والسلطان  الباحث  ويف ضوءها قام 

( جماالت. وذلك من أجل معرفة مدى ممارسة املشرفني 8( فقرة موزعة يف )61مقياس التدرج الثالثي، تكونت من ) 
 أمناط اإلشراف الرتبوي.  همأل

وية وحبثية، وقاموا بتدوين مت عرض االستبانة يف صورهتا األولية على عدد من احملكمني يف مؤسسات تربصدق احملكمني:  
 مالحظاهتم من حيث: مالئمة الفقرات للغرض الذي أعدت من أجله، وانتماء كل فقرة للمحور الذي تندرج حتته، 

  ابإلضافة والتعديل.نياحملكماألخذ آبراء    متوضوح العبارات وسالمة صياغتها. و 

(، وكانت 0.903و  0.739قد تراوحت ما بني )  معامالت االرتباطاتضح أن    الصدق البنائي جملاالت االستبانة:
تتمتع   االستبانةا يؤشر أن  مم(  0.01لكل منط من األمناط الثمانية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  قيمة الداللة

 الداخلي.   االتساقبدرجة عالية من  
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ولالستبانة ككل. وقد تراوح   ،اورمت قياس ثبات االستبانة ابستخدام معامل )ألفا( لكل حمور من احمل:  االستبانةثبات  
 (، ويعين متتع االستبانة بدرجة ثبات عالية، وإن 0.91( وكان معدل مجيع احملاور )0.95و  0.80معامل ألفا بني )

 . قياس ما وضعت من أجلهتصلح لاالستبانة  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حلساب تقديرات  مت اعتماد التحليل الوصفي، لقياس  :  املعاجلات اإلحصائية
 الدراسي.  لعينيتني مستقلتني الختبار داللة الفروق ملتغري النوع واملؤهل   "T " اختبارعينة الدراسة.  

  ( معيار احلكم على النتائج1جدول )

 درجة املمارسة  مدى الدرجات  الدرجة 

 كبرية  3 - 2.34 3

 متوسطة  2.33 - 1.67 2

 ضعيفة  1.66 –  1.00 1

 

 نتائج الدراسة: 

ما مدى ممارسة املشرفني الرتبويني لبعض أمناط اإلشراف الرتبوي مبدارس التعليم  الرئيس:النتائج املتعلقة ابلسؤال 
 عمان؟ األساسي يف حمافظة الوسطى بسلطنة 

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل منط 
 ( يوضح ذلك . 2ل )من أمناط اإلشراف الرتبوي وجدو 

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجات املمارسة ألمناط اإلشراف2جدول )

 درجة املمارسة  االحنراف املعياري املتوسط أمناط اإلشراف  م

 كبرية  0.398 2.48 اإلشراف العيادي   1

 كبرية  0.437 2.46 اإلشراف ابألهداف  2
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 كبرية  0.444 2.39 اإلشراف التنوعي   3

 كبرية  0.473 2.40 اإلشراف التطويري   4

 كبرية  0.573 2.34 اإلشراف اإلبداعي  5

 كبرية  0.323 2.55 اإلشراف الوقائي   6

 كبرية  0.387 2.45 اإلشراف اإللكرتوين   7

 كبرية  0.361 2.37 اإلشراف التشاركي  8

 كبرية  0.391 2.43 األمناط كافة معدل 

     

 

 

 

 

 

 

 

( وابحنراف معياري قدره 2.43( أن املتوسط احلسايب ألمناط اإلشراف الرتبوي بلغ بشكل عام )2يتضح من اجلدول )  
( وهنا يشري إىل أن تقديرات أفراد العينة على ممارسة املشرفني الرتبويني ألنواع اإلشراف الرتبوي يف حمافظة 0.391)

جاء يف املرتبة األوىل   .(2.55  - 1.90املتوسطات احلسابية حملاور الدراسة بني )الوسطى جاء بدرجة كبرية وقد تراوحت  
اإلشراف العالجي" مبتوسط " يليه يف املرتبة الثانية    ، (0.323احنراف معياري ) و (  2.55توسط ) مب"اإلشراف الوقائي"  

( وابحنراف 2.46ف" مبتوسط )(، وجاء يف املرتبة الثالثة "اإلشراف ابألهدا0.398( واحنراف معياري )2.48حسايب )
 ، (0.387( واحنراف معياري بلغ ) 2.45ويف املرتبة الرابعة "اإلشراف اإللكرتوين" مبتوسط بلغ )   ،(0.437معياري ) 

( ، كما جاء يف املرتبة 0.473( واحنراف معياري )2.40يف املرتبة اخلامسة "اإلشراف التطويري" مبتوسط بلغ )  وحل  
جاء يف املرتبة السابعة "اإلشراف و (،  0.444( واحنراف معياري ) 2.39)   مايزي " مبتوسط قدره السادسة " اإلشراف الت
( مبتوسط  )2.37التشاركي"  معياري  واحنراف  مبتوسط و (،  0.361(  اإلبداعي"  "اإلشراف  األخرية  املرتبة  يف  جاء 

   .( 0.573احنراف ) و (  2.34)

( مما يدل على أن هناك 0.391احنراف ) و (  2.43)   مبتوسط قدره  مرتفعاً   املتوسط اإلمجايل لكافة احملاور كان معدل  
ينة الدراسة حول مدى عأراء    تعرض اجلداول والفقرات اآلتية؛  .استخدام كبري ألمناط اإلشراف املختلفة بدرجات كبرية

 : يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان   الرئيسة  مناط اإلشراف الرتبويألممارسة املشرفني الرتبويني 
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 العيادياإلشراف    األول:النمط  

املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا النمط كما يوضحها   واالحنرافاتجاءت املتوسطات احلسابية  
 (. 3جدول )

 فقرات منط "اإلشراف العيادي" ل عينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  3جدول )

 املتوسط الفقرات  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.675 2.50 .يسعى املشرف إىل نقل املعلمني إىل مستوى أعلى يف األداء  1

2 
يعمل املشرف على تنمية التفكري العلمي عند املتعلمني كهدف أساسي  من  

 .أهداف تدريس متلف العلوم 
 كبرية  0.642 2.49

 كبرية  0.636 2.46 .يقرتح املشرف أسلواب فعااًل يف تغيري أمناط السلوك التعليمي الصفي للمعلمني 3

4 
ُيعل العالقة بينه وبني املعلم  ميتلك املشرف املؤهالت لتحليل عملية التعلم مما 

 .عالقة مدرب مع متدرب 
 كبرية  0.684 2.44

 كبرية  0.686 2.46 .يتمتع املشرف ابملهارات الالزمة للقيام ابإلشراف والسيما القدرة على التحليل  5

6 
يف التخطيط وحتليل املوقف الصفي   إشراكه يعزز املشرف الثقة ابملعلم من خالل 

 .والتقومي
 كبرية  0.744 2.45

 كبرية  0.619 2.47 .يهتم املشرف بتقومي املوقف الصفي بداًل من الرتكيز على شخصية املعلم 7

 كبرية  0.579 2.86 .يقوم املشرف على حتليل احلصة حتليال موضوعيا شامال  8

( أن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة الدراسة لفقرات هذا النمط تراوحت بني 3يتضح من اجلدول )      
( وهذا يعين أن ممارسة املشرفني الرتبويني لإلشراف العيادي 0.744  -0.579( وابحنراف معياري )2.44  -  2.86)
( اليت تنص )يقوم املشرف على 8رة ) أكثر الفقرات ممارسة ما تضمنته الفق  ت نكا  .ذا النمط جاءت بدرجة ممارسة كبريةهل

(، بينما حصلت ابقي الفقرات على 2.86حتليل احلصة حتليال موضوعيا شامال( وهي أعلى متوسط حسايب وقيمته ) 
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ميتلك املشرف املؤهالت لتحليل عملية التعلم مما ُيعل العالقة بينه وبني )(  4درجات ممارسة كبرية كان أدانها الفقرة ) 
 (. 0.684( واحنراف معياري )2.44مبتوسط حسايب )  (درب مع متدرب املعلم عالقة م 

 

 النمط الثان: اإلشراف ابألهداف

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى ممارسة املشرفني الرتبويني ألمناط 
 كالتايل : وكانت النتائج  ،  اإلشراف الرتبوي ابألهداف

 فقرات منط "اإلشراف ابألهداف" ل عينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  4)جدول  

 املتوسط  الفقرة م
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة 

 كبرية  0.634 2.44 .يعمل املشرف عالقة عمل إُيابية بينه وبني املعلم 9

 كبرية  0.633 2.44 . يوحد املشرف جهود املعلمني وينظمهم بفاعلية عالية 10

 كبرية  0.570 2.47 . يدعم املشرف اإلمناء املهين للمعلم من خالل تصحيح نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة 11

 كبرية  0.624 2.46 . يوزع املشرف األدوار على مجيع املعلمني املشاركني يف العملية التعليمية 12

 كبرية  0.613 2.50 .  للمعلم ابألهداف العامة للمدرسة ةأو الفردييدمج املشرف األهداف الشخصية  13

 كبرية  0.654 2.49 .وحتسني النتائجيؤكد املشرف على أمهية الرقابة والضبط الذاتيني يف تطوير األداء  14

 كبرية  0.709 2.43  يوضح املشرف مستوايت اإلجناز ويوضع معايري واضحة للتقييم 15

 كبرية  0.645 2.44 .يقوم اإلشراف ابألهداف على مبدأ املشاركة يف حتديد األهداف 16

املتوسطات احلسابية  4يبني اجلدول )       لفقرات منط اإلشراف   تواالحنرافا(  الدراسة  أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية 
(  بدرجة ممارسة كبرية ، 0.709-0.570( وابحنراف معياري )2.43  –  2.50ابألهداف حيث تراوحت بني )

( وهذا يدل على أن مدى ممارسة املشرفني الرتبويني 2.46ويتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات كانت قيمته ) 
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( "يدمج املشرف األهداف الشخصية أو الفردية للمعلم ابألهداف 13النمط من اإلشراف كان كبري إذ انلت الفقرة )    هلذ 
( ، كما أظهر اجلدول 0.613( وابحنراف معياري )2.50العامة للمدرسة" على أعلى متوسط حسايب حيث بلغ ) 

للفقرة )   للفقرات كان  ملشرف مستوايت اإلجناز ويوضع معايري واضحة ( "يوضح ا15أدىن قيمة للمتوسط احلسايب 
 (. 0.709( واحنراف معياري ) 2.43للتقييم " مبتوسط حسايب ) 

 النمط الثالث: اإلشراف التمايزي )التنوعي( 

ولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى 
 ني الرتبويني لبعض أمناط اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج كالتايل: ممارسة املشرف

 فقرات منط "اإلشراف التمايزي" ل عينة  الاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات    ( 5جدول )

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.638 2.43 .املشرف على اجلانب الفين واملهاري للمعلمني يركز  17

 متوسطة  0.730 2.28 .يعطي املشرف املعلم احلرية يف تقرير األسلوب حسب قدراته ومهاراته 18

 كبرية  0.658 2.47 .يطبق املشرف األساليب اإلشرافية بطريقة مجاعية بينه وبني املدير واملعلم 19

 كبرية  0.572 2.56 .املشرف يف دعم العمل اجلماعي بني املعلمنييساهم  20

21 
يعمل املشرف على التوازن بني القسمني اإلداري والفين يف عملية اإلشراف  

 . الرتبوي
 متوسطة  0.809 2.06

22 
ينوع املشرف من مستوايت النشاطات العلمية ليتناسب مع املستوايت  

 .املختلفة للمتعلمني 
 كبرية  0.669 2.45

 كبرية  0.664 2.49 .يتيح املشرف الفرصة للمعلمني لتنفيذ األنشطة املخربية البسيطة  23

 كبرية  0.647 2.45 .يوجه املشرف الطلبة إىل تطوير أنشطة من البيئة احمللية  24
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( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات منط اإلشراف 5يظهر اجلدول )      
( 0.809-0.638واحنراف معياري )  ( 2.06  –  2.56حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني )   )التمايزي( التنوعي  

( بدرجة كبرية وهذا يدل على 2.39كما يتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات قيمته )  كبرية،أي بدرجة ممارسة  
 كبرية. النمط من اإلشراف كان بدرجة    الرتبويني هلذاأن مدى ممارسة املشرفني  

( فقد حصلتا على درجة متوسطة ألنه أقل 18،  21وحصلت مجيع الفقرات على درجة ممارسة كبرية عدا الفقرتني )   
(" يساهم املشرف يف دعم العمل اجلماعي بني املعلمني " على 20( يف املتوسط احلسايب، إذ انلت الفقرة )2.33من )

كما أظهر اجلدول أدىن   (،0.572معياري )  ابحنراف كبرية، و ( بدرجة ممارسة  2.56أعلى متوسط حسايب حيث بلغ ) 
( " يعمل املشرف على التوازن بني القسمني اإلداري والفين يف عملية 21)قيمة للمتوسط احلسايب للفقرات كان للفقرة  

 متوسطة.( أي بدرجة 0.809( واحنراف معياري )2.06اإلشراف الرتبوي " مبتوسط حسايب ) 

 ويريالنمط الرابع: اإلشراف التط

املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى ممارسة املشرفني الرتبويني لبعض   واالحنرافاتمت حساب املتوسطات احلسابية  
 أمناط اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج كالتايل: 

 فقرات منط "اإلشراف التطويري" ل عينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  6)جدول  

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.631 2.53 .يستخدم املشرف طرق إشرافيه تراعي الفروق الفردية بني املعلمني  25

 كبرية  0.618 2.52 .اإلشراف مبا يتناسب مع طبيعة املفاهيم العلمية ينوع املشرف يف أساليب  26

 كبرية  0.594 2.50 .يربط املشرف بني العلم اجلديد وبني حياة الطالب العملية  27

28 
يطبق املشرف أسلوب التجريب والعرض العملي حسب طبيعة املوقف  

 .واإلمكاانت املتوافرة
 كبرية  0.588 2.48

 متوسطة  0.849 2.04 .املشرف املعلمني فيوضع خطة لعملية التعلم والتعليميشرك  29

 كبرية  0.706 2.41 .يهتم املشرف ابلفروق الشخصية واملهنية بني املعلمني  30
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 كبرية  0.737 2.38 .يشرح املشرف أساليب التدريس احلديثة اليت تثري تفكري املتعلمني 31

منط         لفقرات  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  أن   )( اجلدول  من  يتضح 
 )كبرية( أي بدرجة ممارسة  0.849- 0.594واحنراف معياري )   ( 2.04  –2.53اإلشراف التطويري تراوحت بني )

( جاءت بدرجة ممارسة متوسطة ألن املتوسط 29وقد حصلت مجيع الفقرات على درجة كبرية عدا الفقرة )  ومتوسطة(، 
 . ليكرت( حسب مقياس  2.33احلسايب كان أقل من ) 

( بدرجة كبرية وهذا يدل على أن مدى ممارسة 2.40كما يتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات بلغ قيمته )
( "يستخدم املشرف طرق إشرافية تراعى  25)انلت الفقرة  كبرية.  اإلشراف كان بدرجة ممارسة  املشرفني هلذا النمط من  

وابحنراف معياري   كبرية، ( بدرجة ممارسة  2.53الفروق الفردية بني املعلمني" على أعلى متوسط حسايب حيث بلغ ) 
( "يشرك املشرف املعلمني يف 29كما أظهر اجلدول أدىن قيمة للمتوسط احلسايب للفقرات كان للفقرة )  (،0.631)

 (. 0.849( بدرجة متوسطة واحنراف )2.04وضع خطة لعملية التعلم والتعليم" مبتوسط حسايب ) 

 اإلبداعي: النمط اخلامس: اإلشراف  

ولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى 
 : ممارسة املشرفني الرتبويني لبعض أمناط اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج

 فقرات منط "اإلشراف اإلبداعي" ل عينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  7جدول )

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

32 
يبتكر املشرف أفكارا جديدة وطرقا مستحدثه تسهم يف تطوير العملية  

 . التعليمية
 متوسطة  0.835 2.18

 متوسطة  0.773 2.31 .يبتعد املشرف عن االنتهازية وفرض أرائه على اآلخرين  33

 كبرية  0.743 2.39 . يعمل املشرف على تقدمي املساندة املعنوية للمعلمني 34

35 
من   واالستفادة يهتم املشرف ابلعالقات اإلنسانية والرغبة يف التعلم من اآلخرين 

 . خرباهتم
 كبرية  0.649 2.48
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36 
يشجع املشرف املعلمني على ضرورة حترير العقل وإطالق الطاقة لالستفادة من  

 . قدراهتم ومواهبهم
 كبرية  0.685 2.47

37 
يتميز املشرف ابلعديد من الصفات كالصرب واللباقة واملرونة والثقة والرؤية  

 .الواضحة 
 متوسطة  0.801 2.28

 متوسطة  0.785 2.28 . يهتم املشرف إبشاعة روح الدميقراطية 38

( أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات منط اإلبداع 7يبني اجلدول )      
ترتاوح ) كبرية ( أي بدرجة ممارسة  0.835-0.649( وابحنراف معياري )2.18  –2.48واالبتكار تراوحت بني )

( بدرجة 2.34ومتوسطة ( ، كما يتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات يف هذا النمط من اإلشراف بلغ قيمته )
كبرية وهذا يدل على أن مدى ممارسة املشرفني هلذا النمط من اإلشراف كان بدرجة موافقة كبرية ، وقد حصلت الفقرات 

( " يهتم املشرف 35، أما بقية الفقرات كانت بدرجة متوسطة ، إذ انلت الفقرة ) ( على درجة كبرية    36،    35،    34)  
بلغ  أعلى متوسط حسايب حيث  " على  واالستفادة من خرباهتم  اآلخرين  من  التعلم  والرغبة يف  اإلنسانية  ابلعالقات 

(2.48 ( معياري  وابحنراف  قيمة  0.649(  أدىن  اجلدول  أظهر  ، كما  ممارسة كبرية  بدرجة  أي  احلسايب (  للمتوسط 
( " يبتكر املشرف أفكارا جديدة وطرقا مستحدثه تسهم يف تطوير العملية التعليمية " مبتوسط 32للفقرات كان للفقرة )

 ( أي بدرجة متوسطة يف املمارسة . 0.835( واحنراف معياري )2.18حسايب )

 الوقائياإلشراف    السادس:النمط  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى لإلجابة على هذا السؤال مت حساب  
 أمناط اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج كالتايل:  هم ممارسة املشرفني الرتبويني أل

 "اإلشراف الوقائي"   فقرات منط ل عينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  8)جدول  

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.652 2.52 . يتوقع املشرف ابملتاعب اليت تقع للمعلمني ومينع حدوثها ويقلل من آاثرها 39
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40 
حيقق املشرف األمن النفسي للمعلمني ويسعى لبناء جسور من احملبة  

 .والطمأنينة 
 كبرية  0.586 2.56

41 
يدرك املشرف األسباب الكامنة وراء املتاعب اليت يعاين منها املعلمني عند  

 .زايرته هلم 
 كبرية  0.612 2.56

 كبرية  0.597 2.58 .يرسم املشرف اخلطط املناسبة للمعلمني 42

43 
يتخذ املشرف من األساليب ما يتناسب كل موقف واضعا يف اعتباره شخصية  

 . املعلم ومدى قوته وثقته بنفسه 
 كبرية  0.605 2.54

 كبرية  0.594 2.59 .يدعم املشرف ثقة املعلم خاصة عند مواجهته للمشكالت 44

45 
الصعاب  يتخذ املشرف من تبادل الزايرات وسيلة ملساعدة املعلمني يف جماهبة 

 .املتوقعة
 كبرية  0.611 2.55

( أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات منط اإلشراف 8يظهر اجلدول )      
كما يتضح ( أي بدرجة ممارسة كبرية  0.652- 0.586( وابحنراف معياري )2.52  –  2.59الوقائي تراوحت بني )

( بدرجة كبرية وهذا يدل على أن 2.57أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات يف هذا النمط من اإلشراف بلغ قيمته )
 كبرية. مدى ممارسة املشرفني هلذا النمط من اإلشراف كان بدرجة ممارسة  

أعلى متوسط حسايب   ( " يدعم املشرف ثقة املعلم خاصة عند مواجهته للمشكالت " على 44كما حصلت الفقرة )
أظهر اجلدول أدىن قيمة للمتوسط احلسايب   كبرية كما ( أي بدرجة ممارسة  0.594( وابحنراف معياري )2.59حيث بلغ )

( " يتوقع املشرف ابملتاعب اليت تقع للمعلمني ومينع حدوثها ويقلل من أاثرها " مبتوسط حسايب 39للفقرات كان للفقرة ) 
 ( بدرجة كبرية. 0.652( واحنراف معياري )2.52)

 اإللكرتون  فاإلشراالنمط السابع:  

لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى 
 النتائج كالتايل: ممارسة املشرفني الرتبويني لبعض أمناط اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت  
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 فقرات منط " اإلشراف اإللكرتوين" ل عينة  ال( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات  9)جدول  

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

 كبرية  0.599 2.54 .اإللكرتوينحيرص املشرف الرتبوي على االهتمام ابإلشراف  46

47 
يعتمد املشرف على استخدام الوسائط اإللكرتونية يف االتصال بينه وبني 

 .املعلمني
 كبرية  0.550 2.52

 متوسطة  0.775 2.31 .يعاجل املشرف كثرياً من املشكالت اليت تواجه كثرياً من املعلمني 48

49 
يسعى املشرف إىل تطبيق مجيع العمليات اإلدارية والفنية املنوط هبا من  

 .الوزارةقبل 
 كبرية  0.635 2.56

 كبرية  0.642 2.50 .يتيح املشرف إمكانية التفاعل النشط بني املعلمني  50

 كبرية  0.700 2.40 .يستخدم املشرف وسائل االتصال احلديثة للتواصل مع املعلمني  51

52 
يقوم املشرف ابستخدام التقنيات اإللكرتونية جبميع أنواعها يف إيصال  

 .املعلومة للمعلم
 كبرية  0.699 2.40

53 
ُيدد املشرف يف أساليب االتصال اإللكرتونية عند املعلمني ويتيح أساليب  

 .جديدة تفتح آفاق للتعلم الذايت
 كبرية  0.648 2.42

الدراسة حول مدى ممارسة ( أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة  9يتضح من اجلدول )      
( بني  تراوحت  اإللكرتوين  اإلشراف  لفقرات منط  الرتبويني  معياري ) 2.31–2.56املشرفني   –  0.550( وابحنراف 

( أي بدرجة ممارسة تراوحت بني )كبرية ومتوسطة(، كما يتضح أن املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات يف هذا 0.775
بدرجة كبرية وهذا يدل على أن مدى ممارسة املشرفني هلذا النمط من اإلشراف (  2.45النمط من اإلشراف بلغ قيمته )

 كان بدرجة كبرية. 
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(" يسعى املشرف إىل تطبيق مجيع العمليات اإلدارية والفنية املنوطة به من قبل الوزارة." على أعلى 49إذ انلت الفقرة )   
ة ممارسة كبرية، كما أظهر اجلدول أدىن قيمة ( بدرج0.635( وابحنراف معياري ) 2.56متوسط حسايب حيث بلغ )

(" يعاجل املشرف كثرياً من املشكالت اليت تواجه كثيـراً من املعلمني " مبتوسط 48للمتوسط احلسايب للفقرات كان للفقرة )
 (. 2.33( بدرجة متوسطة ألن ملتوسط احلسايب أقل من )0.775( واحنراف معياري )2.31حسايب )

 راف التشاركيالنمط الثامن: اإلش

املعيارية لدرجة موافقة أفراد العينة حول مدى   واالحنرافاتلإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية  
 ممارسة املشرفني الرتبويني لبعض أمناط اإلشراف الرتبوي يف حمافظة الوسطى بسلطنة عمان وكانت النتائج كالتايل: 

 فقرات منط "اإلشراف التشاركي" ل عينة  الحنرافات املعيارية لتقديرات  ( املتوسطات احلسابية واال10)جدول  

 املتوسط الفقرة  م
االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املمارسة 

54 
يعتمد املشرف على مشاركة مجيع األطراف املعنية من مشرفني تربويني  

 .ومعلمني وطلبة يف حتقيق أهدافه 
 كبرية  0.530 2.62

 كبرية  0.619 2.53 .  يركز املشرف على حتقيق األهداف املتمثلة يف حتسني نوعية التعلم 55

56 
يهدف املشرف إىل فهم وتشخيص املشكالت والتعرف على أسباهبا وبناء  

 .الربانمج العالجي املناسب لدعم جهود املعلمني
 متوسطة  0.767 2.28

 كبرية  0.745 2.35 . ميتلك املشرف لغة احلوار مع املعلمني لالتفاق على معايري تقييم الطالب 57

 كبرية  0.757 2.38 . يتميز املشرف ابلتعاون املستمر وروح االنفتاح بينه وبني املعلمني 58

59 
يقوم املشرف على التخطيط الفعال من جانب املعلمني لتجديد األهداف 

 .السلوكية 
 كبرية  0.581 2.54

 كبرية  0.602 2.42 .يعترب املشرف ذا كفاءة تدريسية عالية فهو املثل والنموذج للمعلمني  60
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61 
-مشرفني–تالميذ( يتفاعل املشرف بطريقة إُيابية بني املصادر اإلنسانية 

 ( ديرينم
 متوسطة  0.804 1.90

واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة ( أن املتوسطات احلسابية 10يبني اجلدول )         
( أي 0.804-0.530( وابحنراف معياري )1.90 –2.62املشرفني لفقرات منط اإلشراف التشاركي تراوحت بني ) 

الفقرات يف هذا   احلسايب إلمجايل  املتوسط  أن  يتضح  ومتوسطة( كما  ) كبرية  بني  تراوحت  ممارسة  النمط من بدرجة 
( بدرجة كبرية وهذا يدل على أن مدى ممارسة املشرفني هلذا النمط من اإلشراف كان بدرجة 2.37اإلشراف بلغ قيمته )

( على درجة ممارسة متوسطة خبالف ابقي الفقرات يف هذا النمط ، 61،    56ممارسة عالية، كما حصلت الفقرات )
 مجيع الفقرات يف متلف األمناط الثمانية .  ( على أقل متوسط حسايب ضمن 61وقد جاءت الفقرة )

( " يعتمد املشرف على مشاركة مجيع األطراف املعنية من مشرفني تربويني ومعلمني وطلبة يف حتقيق 54إذ انلت الفقرة )   
( بدرجة كبرية ، كما أظهر اجلدول 0.530( وابحنراف معياري )2.62أهدافه " على أعلى متوسط حسايب حيث بلغ ) 

( "يتفاعل املشرف بطريقة إُيابية بني املصادر اإلنسانية" مبتوسط 61يمة للمتوسط احلسايب للفقرات كان للفقرة )أدىن ق
 ( بدرجة متوسطة .   0.804( واحنراف معياري )1.90حسايب )

 اخلامتة:

 تْ جاءقد  فظة الوسطى  ل ممارسة املشرفني الرتبويني ألنواع اإلشراف الرتبوي يف حماحو   الدراسة  تقديرات أفراد عينة  كانت 
 نيإىل أن املشرف  هذه النتيجة؛   يعزو الباحث . و جلميع أمناط اإلشراف الرتبوي اليت عرضت يف هذه الدراسة  بدرجة كبرية 

 من اجلوانب   اعاجل كثري ت  اكوهن  ا،اهتماما أكثر من غريه من اإلشراف    اطمناأل  ههذ  ون بسلطنة عمان يول  ني واملعلم  نيالرتبوي
فهو    ، للمعلمنيامليدانية  املشرف الرتبوي اكتسب خربة حية أثناء اشتغاله ابلتدريس وزايراته    ن  يف العملية التعليمية. كما أ 

 ، وقوعهامن  يمنع قدر جهده  ف  تدريس، األقدر من غريه على التنبؤ ابلصعوابت اليت ميكن أن يوجهوها يف عملهم يف ال
  ى التحدايت.من التغلب عل  همميكنو   ، نفسلثقته ابالعلى كسب    ني درسساعد امل يو   ، قلل من آاثرها الضارةيو 
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