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ملخص

هدفت الدراسة إىل إجراء استقصاء نوعي لتصورات عينة من املرشفني الرتبويني واملرشفني األوائل وقيادات 
اإلرشاف يف سلطنة عامن، عن واقع اإلرشاف الرتبوي بسلطنة عامن، من حيث مظاهر التطوير التي شهدهتا املنظومة 
يف ظل التجديدات الرتبوية احلالية، باإلضافة إىل التحديات التي ما زالت تعيق املرشفني الرتبويني عن حتقيق أهداف 
العملية اإلرشافية عىل النحو املطلوب. مُجعت بياناُت الدراسة من خالل مقابالت مجاعية مع أفراد العينة الذين بلغ 
عددهم )60( فرًدا من مخس حمافظات، هي: مسقط، وظفار، وجنوب الباطنة، وشامل الرشقية، ومسندم، وقد أشارت 
يف  التنويع  مثل  اإلرشافية،  للعملية  تطويًرا  املشاركون  اعتربها  التي  اإلجيابية  التغيريات  من  عدد  وجود  إىل  النتائج 
األساليب اإلرشافية، ومتكني املعلم األول بوصِفه مرشًفا مقياًم، وتوظيف التكنولوجيا يف العملية اإلرشافية، وتطوير 
تدريب املرشفني الرتبويني، إال أن النتائج أظهرت أيًضا عدًدا من التحديات التي يرى املشاركون أهنا تعيق منظومة 
انتهت  وقد  فنية.  وحتديات  ومادية،  مالية  وحتديات  وتنظيمية،  إدارية  حتديات  منها:  أهدافها،  حتقيق  عن  اإلرشاف 

الدراسة بتقديم عدد من التوصيات لتطوير منظومة اإلرشاف الرتبوي يف سلطنة عامن.

الكلمات المفتاحية: اإلرشاف الرتبوي، املرشفون الرتبويون، عامن، بحث نوعي
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Abstract

This study carried out a qualitative investigation of the perceptions of a sample of instructional 
supervisors, senior supervisors and supervision leaders in the Sultanate of Oman, about the 
reality of instructional supervision in the Sultanate, in terms of its development in light of the 
current educational changes, in addition to the challenges that still hinder the supervisors from 
achieving the goals of the supervisory process. Data was collected through group interviews with 
a sample of 60 individuals from five governorates: Muscat, Dhofar, Al Batinah South, Al-Sharqiya 
North, and Musandam. The results indicated that there was a number of positive changes that 
the participants considered to be a sign of development in the supervisory process, such as 
diversification in supervisory methods, empowering the senior teacher as a resident (school-
based) supervisor, employing technology in the supervisory process, and developing supervision 
training. However, the results also showed a number of challenges that the participants thought 
would hinder supervision from achieving its goals, including administrative and organizational 
challenges, financial and material challenges, and technical challenges. The study concluded 
with a number of recommendations to improve instructional supervision in the Sultanate.
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المقدمة

الرتكيز  نوعية خمرجاهتا من خالل  تتمثل يف جتويد  غاية مشرتكة،  إىل  العامل  التعليم يف مجيع دول  نظم  تسعى 
عىل حتسني تعلم الطالب، ويف سبيل ذلك تعمل عىل تطوير املنظومة التعليمية بجميع عنارصها الفنية واإلدارية، 
ويمثل اإلرشاف الرتبوي أحد أبرز هذه العنارص املرتبطة بتحسني أداء الطلبة، من خالل توجيه أداء املعلم التدرييس 

وتطويره، متضمنًا إكساَبه املهاراِت املتنوعَة يف هذا الصدد.

ويعد املعلم أحد األركان األساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية، ومن ثم جاء االهتامم باإلرشاف الرتبوي 
بصفتِه وسيلًة من وسائل تطوير املعلم وتنمية قدراته؛ إذ ُيعّد من أهم عمليات اإلدارة، بوصفه وسيلة فاعلة لتطوير 
املعلم  الرتبوية، وهو  العملية  يتعامل مع أهم عنارص  التغيري نحو األفضل؛ ألنه  الرتبوية وأداة من أدوات  العملية 
طريقة  إىل  نظرهتا  حيث  من  الرتبوية  العملية  عىل  طرأت  التي  التغريات  مع  إنه  إال   ،)2006 اهلل،  وعوض  )حسني 
التعليم والتعلم، تغريت النظرة إىل اإلرشاف الرتبوي لتصبح أكثر شمولية؛ فقد أصبح ُينظر إليه يف عالقته بالعملية 
التعليمية، ومن ثم صار ينظر إليه بوصِفه وسيلة إلحداث التجويد النوعي يف النظام التعليمي بجميع أبعاده، التي 

تشمل أداء املعلمني، والطالب، واملنهج، واألهداف الرتبوية، وطرق التدريس والتقويم )أبو الكاس، 2012(.

ويزخر ميدان اإلرشاف الرتبوي بالعديد من االجتاهات احلديثة التي هتدف إىل تطوير عملية اإلرشاف وجعلها 
الفريق،  التشاركي، واإلرشاف اإلكلينيكي، واإلرشاف بأسلوب  أكثر فاعلية، ومن بني هذه االجتاهات اإلرشاف 
تتضمن  أبعاد،  أربعة  إىل  االجتاهات  هذه  وتستند  بعد،  عن  واإلرشاف  املتنوع،  واإلرشاف  التطوري،  واإلرشاف 
التحديث يف بنية نظام اإلرشاف ووظائفه وأهدافه، والتحديث يف املرشف الرتبوي ذاته، وما يتصل باختياره وإعداده 
وتنمية كفاياته ومهامه، والتحديث يف تنظيم عمليات تدريب املعلم يف أثناء اخلدمة عيل أيدي املرشفني الرتبويني، 
التأثري  والتحديث يف أساليب اإلرشاف وطرائق تقويم املعلم وطرائق اإلفادة من الوسائط الرتبوية األخرى ذات 

الفعال يف حياة الفرد واملجتمع )احلالق، 2008(.

ويف سلطنة عامن، كام يف غريها من الدول، يسعى واضعو السياسة الرتبوية إىل حتقيق اجلودة يف األداء التعليمي؛ 
التعليمي وحتسني  النظام  التي هتدف إىل تطوير  النوعية  القضايا  الرتبية والتعليم بمجموعة من  فقد اهتمت وزارة 
خمرجاته، ومنها القضايا املتعلقة باإلرشاف الرتبوي. ويستند اإلرشاف الرتبوي يف سلطنة ُعامن إىل أسس ومرتكزات 
تتناسب ودوره اجلديد، منها: أن العملية الرتبوية نظام له مدخالته وعملياته وخمرجاته، واإلرشاف عنرص مهم يف 
ال يف املتابعة، والتقويم، والتدريب، وتقديم التغذية الراجعة، وأن املرشف  املدخالت والعمليات؛ ملِا له من دور فعَّ

الرتبوي أحد أهم العنارص املحّركة يف العملية الرتبوية وتطويرها )وزارة الرتبية والتعليم، 2005(.

وتسعى الدراسة احلالية للكشف عن واقع اإلرشاف الرتبوي يف ضوء التجديدات يف النظام الرتبوي يف سلطنة 
عامن، من خالل استقصاء نوعي لتصورات العاملني يف منظومة اإلرشاف الرتبوي بشأن مظاهر التطوير التي شهدهتا 

املنظومة، والتحديات التي ما زالت تواجهها.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها

تشري نتائج الدراسات التي تناولت موضوع اإلرشاف الرتبوي بسلطنة عامن إىل وجود عدد من أوجه القصور 
التي تعيق منظومة اإلرشاف عن حتقيق أهدافها وأداء الدور املتوقع منها، بشأن تطوير املامرسات الرتبوية بمدارس 
تصفها  كام   - احلالية  اإلرشاف  ممارسات  من  فالكثري  الطالب؛  تعلم  نتائج  عىل  إجيابًيا  ينعكس  بام  عامن،  سلطنة 
الدراسات ذات العالقة - ال تعكس التطوير احلاصل يف منظومة اإلرشاف، وليس أدلَّ عىل ذلك من نتائج الدراسة 
املشرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم والبنك الدويل )2012(، التي أكدت أنه عىل الرغم من التطويرات التي أدخلت 
يف نظام اإلرشاف الرتبوي ومهام املرشفني الرتبويني، فإن اجلهود املبذولة من ِقَبل املرشفني مل تؤثر عىل نحٍو فعال يف 

جتويد عملية التعليم.

ويالَحظ أنه عىل الرغم من وجود عدد من الدراسات التي تناولت موضوع اإلرشاف الرتبوي يف سلطنة عامن، 
فإن مجيع هذه الدراسات قد اعتمدت بصورة أساسية عىل استخدام أساليب كمية يف دراسة الظاهرة؛ إذ اقترصت يف 
مجع بياناهتا عىل استخدام االستبانات، واعتمدت يف معاجلة هذه البيانات عىل أساليب إحصائية بسيطة، ال تسمح 
نتائجها بتكوين صورة دقيقة عن واقع الظاهرة كام يعايشه أفراد الدراسة، ومن هنا يعتقد الباحثون أن تناول املوضوع 
العاملني يف جمال اإلرشاف  مبارشة مع  مقابالت  نوعية عن طريق  بيانات  بطريقة خمتلفة، من خالل احلصول عىل 
أخرًيا،  التي شهدها  التطوير  مظاهر  وخاصة  باملجال،  املرتبطة  للقضايا  عمًقا  وأكثر  أفضل  َفهاًم  يوفر  قد  الرتبوي؛ 

والتحديات التي ما زالت تعيقه عن حتقيق أهدافه، كام يدركها هؤالء العاملون.

وانطالًقا مما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف السؤالني التاليني:

ما تصورات املرشفني الرتبويني عن مظاهر تطوير منظومة اإلرشاف الرتبوي يف سلطنة عامن؟. 1

ما التحديات التي تواجه منظومة اإلرشاف الرتبوي كام يدركها املرشفون الرتبويون يف سلطنة عامن؟. 2

أهداف الدراسة

هتدف الدراسة احلالية إىل استقصاء مظاهر تطوير منظومة اإلرشاف الرتبوي يف مدارس التعليم العام بسلطنة 
واملرشفني  الرتبويني  املرشفني  من  عينة  لتصورات  طبًقا  تواجهها،  زالت  ما  التي  التحديات  عن  والكشف  عامن، 

األوائل وبعض قيادات منظومة اإلرشاف الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم. 

أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من االعتبارين التاليني:

الرتبوي  باإلرشاف  االهتامم  نحو  عامن  سلطنة  يف  والتعليم  الرتبية  لوزارة  احلايل  التوجه  تواكب  أهنا  أوًل: 
ينعكس عىل جودة  بام  أدائهم،  للمعلمني وتطوير  املهني  باملستوى  املهمة لالرتقاء  العنارص  أحَد  وتطويره، بوصِفه 
التعليم والتعلم وحتسني كفاءة النظام التعليمي عىل نحٍو عام، ومن َثم يأمل الباحثون أن تسهم نتائج هذه  عملية 
دون  حتول  التي  واملعيقات  للمنظومة،  احلايل  بالواقع  الرتبوي  اإلرشاف  منظومة  عن  املسئولني  تبصري  يف  الدراسة 

حتقيقها ألهدافها، كام يراها العاملون يف امليدان. 
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املستخدمة يف دراسات  البحث  مناهج  تنويع  الدراسة خطوة عىل طريق  أن تكون هذه  الباحثون  يأمل  ثانًيا: 
استخدام منهج  الرتبوي، وذلك من خالل  العريب، وخاصة دراسات اإلرشاف  العامل  الرتبوية يف  والقيادة  اإلدارة 
يف  املنشورة  الرتبوية  اإلدارة  دراسات  عىل  فاملالَحظ  احلالية؛  الدراسة  موضوع  الظاهرة  دراسة  يف  النوعي  البحث 
الدوريات العربية أن غالبيتها - إن مل يكن كلها - تعمد إىل تكميم الظواهر من خالل استخدام املناهج الكمية يف 
البحث )Hammad & Hallinger, 2017(، وهذه املناهج - كام يشري القحطاين )2013( - وإن كانت تفيد يف تعرف 

النزعات العامة للظواهر، فإن فائدهتا حمدودة يف حتقيق فهم أعمق هلذه الظواهر والكشف عن مسبباهتا.

حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة احلالية فيام ييل:

احلدود املوضوعية: تركز الدراسة احلالية عىل موضوعني أساسيني، مها: مظاهر التطوير يف منظومة اإلرشاف 
الرتبوي بسلطنة عامن، والتحديات التي تواجهها كام يراها املرشفون الرتبويون.

احلدود اجلغرافية: ُطبِّقت الدراسة احلالية يف دوائر اإلرشاف الرتبوي التابعة للمديريات التعليمية بمحافظات 
مسقط، والرشقية، وشامل الباطنة، وظفار.

 احلدود الزمنية: ُطبِّقت الدراسة احلالية يف الفرتة من نوفمرب 2017 إىل أكتوبر 2018.

احلدود البرشية: ُطبِّقت الدراسة عىل عينة من املرشفني الرتبويني واملرشفني األوائل بلغ حجمها )60( مشارًكا، 
باإلضافة إىل اثنني من القيادات العليا لإلرشاف الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم. 

اإلطار النظري 

أوًلا: مفهوم اإلشراف التربوي وأهدافه

يعد اإلرشاف الرتبوي أحد العنارص األساسية يف املنظومة الرتبوية؛ إذ يساعد عىل توجيه اإلمكانيات البرشية 
واملادية وحسن استخدامها، بام يسهم يف حل املشكالت التي تواجه تنفيذ السياسات التعليمية بالصورة املرجوة، 
ومن هنا فهو حيتل مكانة عالية يف النظام التعليمي من خالل تفاعله مع عنارص العملية الرتبوية املختلفة، ومن خالل 
وضِعه للخطط والسياسات التعليمية موضَع التنفيذ ومتابعة نجاحها، كام أنه يعمل عىل توفري املناخ املناسب جلميع 

حماور العملية التعليمية؛ من أجل حتقيق األهداف والغايات املنشودة )العبيدي، 2010(.

وقد بذَل عديٌد من الباحثني حماوالٍت لتعريف مفهوم اإلرشاف الرتبوي، ونتج عن ذلك عدد من التعريفات 
التي تنظر إىل املفهوم من زوايا خمتلفة؛ فيعّرفه شاهني )2014، ص. 342( بأنه »العملية الرتبوية التي تتضمن املهام 
لزيادة  وذلك  املهنية،  التنمية  خالل  من  والتعليمية،  الرتبوية  العملية  وتطوير  لتحسني  والفنية  القيادية  واألنشطة 
ف أيًضا بأنه »عالقة مهنية توفر الدعم والتعليم واإلرشاد ضمن جو آمن ملناقشة األداء«  كفاءة املخرجات«، كام ُعرِّ
 Beach & Reinhardz, 2000, pp.( فه بيتش ورينهارت )Delano & Shah, 2009, pp. 9-10(، يف حني عرَّ
10-9( بأنه »عملية معقدة تتضمن العمل مع املعلمني وغريهم من الرتبويني ضمن عالقة تعاون؛ من أجل حتسني 

نوعية التعليم والتعلم يف املدارس«.
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الرتبوي  اإلرشاف  بني  العالقة  عىل  خاصة  بصورة  الرتبوي  لإلرشاف  وستارات  رسجيوفاين  تعريف  ز  ويركِّ
فا اإلرشاف الرتبوي عىل أنه العملية التي هتدف إىل حتسني الفرص وقدرة املعلمني  ونتائج تعلم الطالب؛ فقد عرَّ
 ،)Sergiovanni & Starratt, 2007( واملدارس عىل اإلسهام عىل نحٍو أكثر فعالية يف النجاح األكاديمي للطلبة
التدريسية، وإجياد الطرق  التأمل يف ممارساهتم  وحيدث ذلك - كام تشري زيبيدا - عن طريق مساعدة املعلمني عىل 
املناسبة لتعديلها يف ضوء خصائص الطالب )Zepeda, 2014(، ويرتبط ذلك أيًضا بمفهوم التعلم املهني للمعلم؛ 
إذ إن فكرة اإلرشاف الرتبوي تقوم عىل افرتاض أن »املعلمني حيتاجون إىل املساعدة، وحيتاجون إىل الضوء األخرض 

.)Zepeda, 2016, p. 14( »من مرشفيهم ومن بعضهم البعض لالنخراط يف عملية التعلم املهني

ويتضح من التعريفات السابقة أن اإلرشاف الرتبوي عملية متكاملة هتدف إىل حتسني العملية التعليمية، من 
خالل ما تقدمه من دعم وإرشاد مهني، وفق معايري وأساليب إرشافية متنوعة، تعمل من خالهلا عىل رفع كفاءة املعلم 
بام ينعكس عىل أدائه وأداء طالبه وزيادة مستوى حتصيلهم الدرايس، كام أهنا عملية إنسانية يف املقام األول، تسعى 
إىل حتسني مهارات املعلم وخرباته ومعارفه، وإىل تشجيعه عىل البحث واالبتكار، من خالل عالقة تفاعلية تعاونية 

قيادية واقعية مرنة قادرة عىل التأثري يف سلوكياته وتغيري ممارساته، بام حيقق أهداف النظام التعليمي.

ويشري البستان وآخرون )2010، ص. 325( إىل عدد من األهداف التي تسعى العملية اإلرشافية إىل حتقيقها، منها:

تطوير املنهاج املدريس، بكل ما يشمله من اخلربات التي يمر هبا التالميذ حتت إرشاف املدرسة وبتوجيه - 
منها، سواء أكان ذلك داخل املدرسة أم خارجها.

مساعدة املعلمني عىل تنمية قدراهتم وكفاياهتم اخلاصة لبلوغ األهداف الرتبوية املرجوة.- 
تشجيع املعلمني عىل التفكري والتجريب املهني عىل أسس علمية مدروسة وتفكري سليم واستخالص للنتائج.- 
التعريف بالطرق الرتبوية اجلديدة واالجتاهات احلديثة يف املناهج الدراسية والوسائل التعليمية، ودراستها - 

دراسة واعية تتيح للمعلمني فرصة النمو املهني والشعور بالكفاية.
حتسني الظروف املدرسية بتحسني العالقات بني املعلمني وتنميتهم يف جمال العمل، ويتم ذلك باملساعدة - 

اإلرشافية الرتبوية الديمقراطية الفعالة.
االرتقاء بمستويات األداء املهني والفني واإلداري للمعلمني، األكثر ارتباًطا بميول الطلبة وحاجات املجتمع.- 

إملامهم  خالل  من  املعلمني،  ملهارات  والتطوير  التحسني  عىل  قدرته  يف  الرتبوي  اإلرشاف  أمهية  وتظهر 
باملستجدات واملتغريات يف املجال التعليمي وتزويدهم بكل ما هو جديد، ومن َثم تطوير األداء التعليمي وحتسينه 
واالرتقاء به، بام يتامشى مع املستجدات العاملية واملحلية، وهذا ما أكده العوران )2010(؛ إذ أشار إىل حاجة املعلمني 
إىل اإلرشاف الرتبوي؛ للمساعدة عىل مواكبة التطور والتجديد والتغيري الرسيع يف سياق التحديات العاملية، املتمثلة 
يف ثورة االتصاالت والتكنولوجيا وغريها، وما تتطلبه من تنوع يف خربات اإلرشاف، ورضورة تدريب املعلمني يف 

أثناء اخلدمة عىل جتاوز املشكالت الرتبوية واملهنية والعلمية.
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كام تتضح أمهية دور املرشف الرتبوي بصورة خاصة يف أوقات التغيري الرتبوي، أو بمعنى آخر عندما يشهد 
النظام التعليمي تغيرياٍت تتطلب إحداث تغيريات موازية يف طريقة عمل املعلمني، وغالًبا ما تواجه عمليات التغيري 
التغيري  لتقبل  أنفسهم ورفضهم  املعلمني  بينها - كام أشار فوالن )Fullan, 2001( - مقاومة  هذه صعوبات، من 
واملامرسات اجلديدة املرتبطة به، وهنا يربز دور املرشفني الرتبويني، الذين تقع عىل عاتقهم مسؤولية مساعدة املعلمني 

 .)Sergiovanni & Starratt, 2007; Heble, 2006( عىل تقبل التغيري وتطبيقه بنجاح

ثانًيا: واقع اإلشراف التربوي في سلطنة عمان

يمكن تعرف املالمح األساسية لإلرشاف الرتبوي يف سلطنة عامن، من خالل استعراض نتائج بعض الدراسات 
التي تناولت هذا املوضوع بالبحث والتحليل؛ فمراجعة األدبيات تشري إىل وجود عدد من الدراسات التي اهتمت 
بدراسة هذه الظاهرة من زوايا خمتلفة، منها ما ركز عىل مدى استعداد املرشفني الرتبويني وتقبُّلهم لألدوار واألساليب 
احلديثة يف اإلرشاف، بعد إدخال إصالحات شاملة عىل منظومة اإلرشاف الرتبوي يف عامن، مثل دراسة الكيومية 
ومحاد )Al-kiyumi & Hammad, 2019( التي أظهرت أنه برغم تقبل املرشفني الرتبويني لإلصالحات األخرية، 
النظام  التطورات احلادثة يف  تتناسب مع  التي ال  التقليدية  الطريقة  فإن ممارساهتم اإلرشافية ما زالت تغلب عليها 
التعليمي. كام اهتمت بعض الدراسات بالبحث يف كيفية تطوير املنظومة اإلرشافية، مثل دراسة الغافري )2018(، 
التي هدفت إىل وضع تصور مقرتح لتطوير ممارسات املرشفني الرتبويني بسلطنة عامن، يف ضوء أبعاد جمتمعات التعلم 
املهنية، وتوصلت الدراسة إىل أن ممارسات املرشفني الرتبويني املتعلقة بأبعاد جمتمعات التعلم املهنية؛ جاءت بدرجة 
املهنية،  التعلم  بأمهية جمتمعات  الوعي  قلة  أمهها:  من  كام كشفت عن وجود حتديات،  األبعاد،  معظم  متوسطة يف 
متطلبات  عن  الكشف  إىل   )2017( الشيدية  دراسة  هدفت  كام  الرتبويني.  املرشفني  لدى  القناعات  تغيري  وصعوبة 
تطوير العمل اإلرشايف وفق نظام املؤرشات الرتبوية، ووضع مقرتحات تسهم يف تطوير العمل اإلرشايف وفق هذا 
األساسية  األهداف  من  تنطلق  اإلرشايف،  العمل  لقياس  ومؤرشات  معايري  بوضع  الدراسة  أوصت  وقد  النظام، 
لنظام املؤرشات الرتبوية، مع التوسع يف نرش ثقافة املؤرشات الرتبوية بني مجيع العاملني يف احلقل الرتبوي. وهدفت 
الرتبويني، وأوصت  املامرسات اإلرشافية لدى املرشفني  أنموذج مقرتح لتحسني  بناء  دراسة احلجري )2014( إىل 
برضورة وضع خطة شاملة لعملية اإلرشاف، وذلك من خالل حتسني معايري اختيار املرشفني الرتبويني، وزيادة عدد 
املرشفني الرتبويني؛ هبدف ختفيف األعباء اإلدارية والفنية امللقاة عىل كاهلهم، والتوسع يف جهاز اإلرشاف ويف جمال 

التخصص، والتنسيق بني املرشفني الرتبويني.

كام اهتمت بعض الدراسات بالكشف عن التحديات التي تواجه اإلرشاف الرتبوي يف السياق العامين، منها: 
دراسة الكيومية ومحاد )Al-kiyumi & Hammad, 2020(، التي أظهرت نتائجها َضعف إعداد املرشفني الرتبويني 
لألدوار واملامرسات اإلرشافية احلديثة، التي تطلبتها اإلصالحات الرتبوية التي حدثت يف النظام التعليمي يف عامن 
التي أشارت  عىل نحٍو عام، ويف منظومة اإلرشاف الرتبوي عىل نحٍو خاص؛ ودراسة املحرزي وآخرين )2014(، 
نتائجها إىل تعدد أهداف اإلرشاف الرتبوي، وعدم قدرة املرشف الواحد عىل حتقيقها، ووجود تداخل بني مهام الفئات 
اإلرشافية املختلفة، وضعف االهتامم بوضع خطط إرشافية إجرائية قابلة للتنفيذ والقياس والتقويم؛ كام كشفت دراسة 
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الزدجايل )2010( عن عدد من املشكالت ارتبط بعضها بالتنظيم، مثل قلة املرشفني الرتبويني بالنسبة لعدد املعلمني، 
وكثرة األعباء اإلدارية واملهام الفرعية، باإلضافة إىل مشكالت خاصة باختيار املرشفني، متثلت يف عدم توفُّر بعض 
الكفايات واملهارات اإلرشافية لدى املرشفني. كام أجرى العامري )2008( دراسة هدفت إىل الكشف عن الصعوبات 
التي حتّد من ممارسة املرشفني الرتبويني ملهامهم الفنية، وتوصلت الدراسة إىل أن املرشف الرتبوي يواجه صعوبات يف 
استخدام التقنيات ووسائل االتصال، ويف تطوير خرباته املهنّية، كام أشارت الدراسة إىل قلة الدورات التدريبية وورش 
العمل وعدم التأهيل الكايف للمرشفني. وأظهرت دراسة عيسان والعاين )2007( أن من أهم املشكالت التي تواجه 
اإلرشاف الرتبوي وتعيق تطويره يف سلطنة عامن؛ ضعَف اإلمكانات املادية، وكثرة عدد املدارس التي يرشف عليها 
املرشفون، وضيق الوقت، إضافة إىل حجم الفصول الدراسية وكثافتها، إىل جانب االجتاهات السلبية نحو اإلرشاف 

الرتبوي لدى بعض املعلمني، وضغوط اإلدارة املركزية التي تعرقل مبادرات التطوير.

تشري  إذ  العامنية؛  البيئة  عىل  فقط  تقترص  ال  الرتبوي  باإلرشاف  املرتبطة  املشكالت  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
دراسة  هدفت  املثال،  سبيل  عىل  كينيا  ففي  أخرى؛  تربوية  بيئات  يف  مماثلة  حتديات  وجود  إىل  األجنبية  الدراسات 
وانزاري )Wanzare, 2012( إىل الكشف عن ممارسات اإلرشاف الرتبوي الداخيل باملدارس الثانوية وإجراءاته، 
وحتديد املشكالت التي تواجه هذه العملية، وكان من بني النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ممارسات اإلرشاف 
الرتبوي اتسمت بعدم االتساق والتحيز وغياب املوضوعية، وتسببت يف شعور املعلمني باإلحباط والضغط النفيس، 
ين عىل نحٍو جيد ملامرسة مهام اإلرشاف؛ ما جعلهم  كام ذكر املشاركون يف الدراسة أن املرشفني الرتبويني غري ُمَعدِّ
 )Moswela, 2010( غري قادرين عىل تقديم املساعدة املهنية للمعلمني بصورة فعالة. واستهدفت دراسة موسويال
استقصاء تصورات عينة من املعلمني واملديرين يف املدارس الثانوية يف بوتسوانا، بشأن ممارسات اإلرشاف الرتبوي 
التي جتري يف تلك املدارس ودور املعلمني واملديرين يف عملية اإلرشاف، وقد أظهرت النتائج أن عملية اإلرشاف 
جتري بطريقة عدائية جتاه املعلمني؛ إذ تركز باألساس عىل تقويم أداء املعلمني من أجل حتديد رواتبهم وترقياهتم، وال 
هتتم بتطوير أدائهم أو بتحقيق النمو املهني هلم، وهي بذلك ال تسهم عىل نحٍو فعال يف حتسني عملية التعليم والتعلم 
يف املدارس. ويف دراسة عن اإلرشاف الرتبوي املتمركز حول املدرسة يف اهلند، استقىص تياجي )Tyagi, 2010( آراَء 
عينة من املديرين وموظفي التعليم احلكومي يف )47( مدرسة ثانوية، بشأن اإلرشاف والدعم األكاديمي الذي تقدمه 
السلطات الرتبوية للمدارس ودوره يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني، وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلرشاف والدعم 
األكاديمي الذي تتلقاه املدارس من السلطات الرتبوية حمدود وغري فعال بصورة عامة، وأن املديرين يقومون بدور 
حيوي لتعويض هذا القصور، من خالل تقديم اإلرشاف الرتبوي واألكاديمي عىل مستوى املدرسة؛ لتحقيق التنمية 

املهنية للمعلمني وحتسني عمليتي التعليم والتعلم. 

ثالًثا: تطوير اإلشراف التربوي في سلطنة عمان

حظَِي اإلرشاف الرتبوي يف سلطنة عامن باهتامم بالغ من ِقبل واضعي السياسات التعليمية، ويتضح ذلك من 
خالل إعادة هيكلة وزارة الرتبية والتعليم؛ إذ صدر اهليكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم عام 1996م، ويشمل 
مجيعها  تتضافر  ومرتابطة،  متدرجة  إرشافية  مستويات  عدة  من  يتكون  أصبح  بحيث  الوزارة،  أقسام  تنظيم  إعادة 
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باملستوى  مستوى  كل  عالقة  التنظيم  هذا  حدد  وقد  املنشودة،  األهداف  حيقق  إرشايف  نظام  إىل  الوصول  أجل  من 
املعلم األول )وزارة  الرتبوي، وأخرًيا  العام، واملرشف األول واملرشف  له، ويتكون من املرشف  السابق والالحق 
الرتبية والتعليم، 2005(، كام اسُتحدثت دائرٌة لإلرشاف الرتبوي باملديرية العامة للرتبية والتعليم بالوزارة؛ لتضطلع 
ومتابعة  التعليمية،  املحافظات  خمتلف  يف  اإلرشافية  العملية  عىل  العام  اإلرشاف  أمهها:  الوظائف،  من  بالعديد 
يف  واملشاركة  واملرشفني،  للمعلمني  التدريبية  االحتياجات  وحتديد  عليها،  املرشفني  وإْطالع  الرتبوية،  املستجدات 
2003، صدر القرار الوزاري رقم  2001(. ويف عام  إقامة املشاغل الالزمة لإلنامء املهني. )وزارة الرتبية والتعليم، 
اخلدمات  دائرة  حمل  لتحل  والتعليم؛  للرتبية  العامة  باملديريات  الرتبوي  لإلرشاف  دائرة  باستحداث   )2003/64(
نصف  تقرير  وإعداد  والتطويرية،  التقويمية  خططها  وضع  عىل  املدارس  مساعدة  مهام  إليها  وأسندت  التعليمية، 
سنوي عن املشكالت الرتبوية التي رصدت يف قطاع اإلرشاف، وترشيح املرشفني للدورات التخصصية، وتأهيلهم 
ملواصلة الدراسات العليا )وزارة الرتبية والتعليم، 2005(، ويف عام 2008، ُغريِّ اسُم دائرة اإلرشاف الرتبوي إىل دائرة 
لت  تنمية املوارد البرشية بالقرار الوزاري رقم )2008/69(، وذلك استجابة لسياسة الدولة يف تطوير التعليم، وُحوِّ
عملية اإلرشاف الرتبوي من عملية تقويم إىل عملية تدريب )وزارة الرتبية والتعليم، 2008(، كام ُأِعدَّ دليل إرشايف 
التي  الرتبوي، يتضمن األهداف  الوزارة واحلقل  العملية اإلرشافية عىل مستوى  املختصون يف ممارسة  به  يسرتشد 

يسعى لتحقيقها، وأساليبه، وأنامطه، واملهام والكفايات اخلاصة بكل فئة إرشافية )الراسبي وآخرون، 2014(.

ويف ضوء الرؤية احلديثة لإلرشاف الرتبوي التي هتدف إىل حتسني العملية التعليمية التعلمية وتطويرها، ضمن 
اإلطار العام ألهداف الرتبية والتعليم بسلطنة عامن، اعتمدت دائرُة اإلرشاف الرتبوي بالوزارة إجراءاٍت واضحًة 

ودقيقة لسري العمل اإلرشايف، منها: 

اعتبار التحصيل الدرايس ونتائجه حموًرا أساسًيا يف املتابعات اإلرشافية، وبناء اخلطط السنوية للمرشفني - 
واملعلمني األوائل، وتقويم األداء املدريس.

التطوير والتحسني عىل مستوى -  الزيارات اإلرشافية وبرامج  توظيف نظام املؤرشات الرتبوية يف ختطيط 
املدرسة واملديرية، وما يتطلبه ذلك من بناء القدرات؛ الستخراج املؤرشات الرتبوية وحتليلها وتوظيفها 

يف خدمة العمل الرتبوي. 
تنويع األساليب اإلرشافية وتنفيذ الزيارات اإلرشافية التشاركية والدروس التطبيقية من ِقبل مجيع املرشفني - 

الرتبويني لدعم املدارس ومساندهتا، واالستفادة من حتليل نتائجها؛ للوقوف عىل جوانب القوة وأولويات 
التطوير عىل مستوى كل مدرسة.

تفعيل دليل املتابعات اإلرشافية اإللكرتوين عىل مستوى املرشفني واملدارس، باإلضافة إىل توثيق الزيارات - 
اإلرشافية واملدرسية يف البوابة التعليمية، ومتابعة تدفق البيانات إىل قاعدة بيانات البوابة أواًل بأول.

الزيارات -  أثناء  يف  التدريسية  اهليئة  ألعضاء  الفعلية  االحتياجات  عىل  بناء  متنوعة،  تدريبية  برامج  تنفيذ 
اإلرشافية للمدارس )دائرة اإلرشاف الرتبوي، 2016(.
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ومن بني مظاهر التطوير األخرى التي شهدهتا منظومة اإلرشاف الرتبوي بسلطنة عامن، استحداث فئة إرشافية 
جديدة، متثلت يف املعلم األول بوصِفه مرشًفا مقياًم يف املدارس، وذلك متاشًيا مع تطوير النظام التعليمي وتطبيق نظام 
التعليم األسايس عام 1999/1998، وتعد هذه اخلطوة نقلة نوعية يف تطوير العملية اإلرشافية، ومتثل هذه الفئة حلقة 
الوصل بني املرشف الرتبوي واملعلم؛ إذ يقوم املعلم األول - بصفتِه مرشًفا مقياًم يف املدرسة - بمساعدة املعلمني عىل 
تطوير إمكانياهتم التدريسية، وتنفيذ املواقف التعليمية، ومتابعة أدائهم، وتقديم الرعاية الالزمة هلم، بام يؤدي إىل 

رفع املستويات التحصيلية للطلبة )وزارة الرتبية والتعليم، 2015(.

كام يعد إدخال نظام املؤرشات الرتبوية وتوظيفه خلدمة العملية اإلرشافية مظهًرا آخَر من مظاهر تطوير اإلرشاف 
الرتبوي، وهو نظام إلكرتوين متصل بالقاعدة املركزية الضخمة للبيانات التي حتتوهيا بوابة سلطنة عامن التعليمية، 
للمامرسات  واملعتَمد  الرسمي  اإللكرتوين  النظام  إلكرتونًيا؛ كوهنا  املعلومات وقراءهتا  استقصاء  ويرتكز عليها يف 
اإلدارية عىل مستوى ديوان عام الوزارة واملديريات التعليمية واملدارس التابعة هلا )وزارة الرتبية والتعليم، 2016(، 
ن هذا النظاُم متخذي القرار من استقراء مستويات األداء عىل خمتلف املستويات اإلدارية؛ الختاذ قرارات  وعليه يمكِّ
مبنية عىل أدلة تراكمية؛ لتطوير املستوى التحصييل للمتعلمني، وتطوير بيئات التعلم واإلجراءات اإلدارية والفنية 

عىل الصعيدين املركزي والالمركزي )جملس التعليم، 2015(.

إجراءات الدراسة ومنهجيتها

أًوال: منهج الدراسة

 Qualitative Approach النوعية  البحوث  اعُتمد مدخُل  الدراسة وطبيعتها االستكشافية،  يف ضوء أهداف 
منهجيًة جلمع البيانات وحتليلها؛ وذلك ملا تتسم به هذه املنهجية من ميزات قد ختدم أهداف الدراسة احلالية؛ فالبحث 
الباحث  يمنح  الدراسة )Creswell, 2003(، مما  الظاهرة موضع  فيها  التي توجد  الطبيعية  البيئة  النوعي حيدث يف 
خربة عملية وفرصة جيدة لفهم السياق الذي يتفاعل فيه املبحوثون، والتأثري الذي يمكن أن يامرسه ذلك السياق عىل 
ترصفاهتم ومدركاهتم )Maxwell, 2005(، كام أن البحث النوعي هيتم بفهم الظاهرة موضوع الدراسة وتفسريها، 
عن طريق الكشف عن املعاين وراء األحداث؛ لتحقيق فهم أعمق هلا )العبد الكريم، 2012(، وجيري ذلك عن طريق 
دراسة خربات املبحوثني ومدركاهتم املتعلقة بالظاهرة، ومن هنا خيتلف املنهج النوعي عن املنهج الكمي، الذي يعتمد 
أساًسا عىل التحديد الكمي للظاهرة، من دون التعمق يف فهمها من خالل االقرتاب منها ومعايشتها يف سياقها الطبيعي.

ثاًنيا: عينة الدراسة

ستشملها  التي  املناطق  حتديد  يف  األوىل  املرحلة  متثلت  بمرحلتني؛  احلالية  الدراسة  عينة  اختيار  عملية  مرت 
بيئات جغرافية خمتلفة يف  البحث، بحيث يشمل حمافظات متثل  نطاق  الباحثون عىل توسيع  الدراسة، وقد حرص 
يف  االختالف  أو  االتفاق  مدى  عن  والكشف  الدراسة،  موضع  للظاهرة  أعمق  فهم  حتقيق  يف  أماًل  عامن؛  سلطنة 
الباطنة،  وجنوب  مسقط،  حمافظات  عىل  االختيار  وقع  وعليه  املختلفة،  املناطق  يف  املبحوثني  بني  النظر  وجهات 

والرشقية، وظفار، ومسندم.
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أما املرحلة الثانية فتضمنت اختيار األفراد املشاركني يف الدراسة، الذين اختريوا بطريقة العينة القصدية متاشًيا 
مع منهج البحث النوعي، الذي من أهم مالحمه أنه يسمح للباحث باختيار األفراد الذين ُيتوقَّع أن يساعدوه بدرجة 
أكرب يف فهم مشكلة بحثه واإلجابة عن تساؤالته )Creswell, 2003(، وحسبام يشري باتون، يرتبط مصطلح العينة 
القصدية بفكرة اختيار حاالت غنية باملعلومات، يمكن أن حيصل منها الباحث عىل الكثري من التفاصيل عن القضايا 
املحورية املتعلقة بموضوع البحث )Patton, 2002, p. 230(، وخيتلف ذلك بالقطع عن طريقة العينة العشوائية 
كان  وملا  واسع،  نطاق  تعميمها عىل  يمكن  نتائج  إىل  الوصول  تستهدف  التي  الكمية،  البحث  أساليب  الشائعة يف 
فهم واضح وعميق  إىل  للوصول  يسعى  بل  الدراسة،  تعميامت من خالل هذه  إىل  الوصول  يستهدف  الباحث ال 
لواقع تطوير اإلرشاف الرتبوي والتحديات التي تواجهه يف السياق الرتبوي العامين؛ فقد وقع االختيار عىل املرشفني 
الرتبويني واملرشفني األوائل ورؤساء األقسام، باإلضافة إىل بعض أفراد القيادة العليا يف منظومة اإلرشاف الرتبوي 

بوزارة الرتبية والتعليم، وقد بلغ حجم العينة )60( مشارًكا من املحافظات اخلمس، موزعني طبًقا للجدول التايل: 

جدول )1(: اخلصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

اجلنسالعدداملشاركوناملحافظة

مسقط
4 ذكور+ 4 إناث8مرشفون أوائل

ذكور2قيادات عليا
4 ذكور+ 2 إناث6مرشفونجنوب الباطنة

الرشقية
3 ذكور+ 8 إناث11مرشفون

ذكور3رؤساء أقسام

ظفار
5 ذكور+ 11 إناث16مرشفون

ذكور3رؤساء أقسام
8 ذكور+ 3 إناث11مرشفونمسندم

ثاًلثا: جمع البيانات

 ،focus-group interviews مُجعت البيانات باستخدام إحدى طرق البحث النوعي، وهي املقابالت اجلامعية
وتعد املقابالت عىل نحو عام أكثر طرق مجع البيانات استخداًما يف الدراسات النوعية، وتقوم أساًسا عىل افرتاض أن 
الباحث يستطيع مجع املعلومات من أفراد الدراسة من خالل تشجيعهم عىل التحدث، ومن ثم ينصت هلم وحياول 
ن الباحثني من استيضاح ردود املشاركني  تفسري ما يقولون )Mason, 2002(، كام أهنا - عىل خالف االستبانات - متكِّ
والتأكد من فهمها بطريقة صحيحة، باستخدام ما يعرف باألسئلة االعرتاضية )Bell, 2005(، ومن هنا ُتعدُّ أفضل 
الطرق الستقصاء مدركات األفراد وخرباهتم بشأن موضوع ما، وقد اختري النمط شبه املقنن للمقابالت؛ إذ إنه يتسم 
بقدر من املرونة التي تسمح للباحث بالبدء بمجموعة قليلة من األسئلة املعدة سلًفا، مع متكينه يف الوقت ذاتِه من 

.)O'Leary, 2005, p. 164( متابعة موضوعات أخرى مثرية لالهتامم قد تظهر يف أثناء احلوار
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للبحوث  الفني  املكتب  املطلوبة من  املوافقات  فبعد احلصول عىل  املقابالت،  التي جرت هبا  الكيفية  أما عن 
للتنسيق  اخلمس؛  املحافظات  يف  الرتبوي  اإلرشاف  مكاتب  مع  التواصل  كان  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  والتطوير 
بشأن حتديد املوعد املناسب إلجراء املقابالت، وحتديد جمموعات املشاركني، والعدد املطلوب يف كل جمموعة، وقد 
تولت املكاتب مهمة إعالم املشاركني باهلدف من الدراسة وتكوين املجموعات، التي تراوح عددها بني ستة وعرشة 

مشاركني لكل جمموعة، بحسب الفئات املختلفة للمشاركني.

أجريت املقابالت يف مكاتب اإلرشاف الرتبوي بكل حمافظة، واستغرقت فرتات ترتاوح ما بني نصف ساعة 
لت  ومخسني دقيقة، بحسب حجم كل جمموعة ومدى رغبة األعضاء يف االستمرار يف احلوار وتقديم املعلومات، وُسجِّ
املقابالت باستخدام جهاز تسجيل رقمي؛ لضامن أعىل درجات وضوح الصوت، ولإلفادة من املرونة التي توفرها 
تلك األجهزة فيام يتعلق بسهولة نقل امللفات الصوتية إىل جهاز احلاسوب، ومن ثم تسهيل مهمة تفريغ حمتوى هذه 
امللفات الصوتية وحتويلها إىل ملفات نصية بصيغة Word وحفظها يف جمموعات )كل حمافظة عىل حدة( عىل جهاز 

احلاسوب، متهيًدا إلدخاهلا إىل برنامج حتليل البيانات النوعية؛ للبدء يف عملية التحليل.

رابًعا: تحليل البيانات

ُتعدُّ عملية حتليل البيانات اجلانب األكثر غموًضا يف البحث النوعي )Maxwell, 2005, p. 95(، وتنبع هذه 
املشكلة أساًسا من أنه ال توجد قواعد متفق عليها لتحليل البيانات النوعية، وأن العملية برمتها تعتمد إىل حد كبري 

.)Patton, 2002, p. 433( »عىل »الفكر واألسلوب التحلييل للمحلل

البيانات  لتحليل   MaxQda برنامج  يف  للمقابالت  النصية  امللفات  بإدخال  البيانات  حتليل  عملية  بدأت  وقد 
الدراسة  املشاركة يف  العينة  لفئات  طبًقا  البيانات عن طريق عمل مخس جمموعات  بتنظيم  الباحثون  فقام  النوعية؛ 
)مرشفون، مرشفون أوائل، قيادات اإلدارة العليا لإلرشاف بالوزارة(، ثم تال ذلك عمليُة الرتميز التي تتضمن وضع 
وفًقا  البيانات  مقاطع  فهرسة  ذلك  وبعد  الرموز،  أو  الفئات  من  إنشاء جمموعة  البيانات، من خالل  لفهرسة  نظام 
للرموز التي ُأنشئت )Mason, 2002(، وقد ُأنشئت الفئات بالطريقة االستقرائية من خالل »االنغامس يف تفاصيل 
 Johnson & Christensen, 2004,( »البيانات الكتشاف األنامط، واملوضوعات، والعالقات املتبادلة ذات األمهية
p. 362(، وقد استلزمت هذه العمليُة قراءَة النصوص قراءة متأنية ومتعمقة؛ من أجل التوصل إىل الصورة الكاملة 

ملا حتتويه املقابالت قبل البدء يف عملية الرتميز، واسرُتِشد يف هذه اخلطوة بأسئلة البحث، إىل جانب املفاهيم املرتبطة 
بموضوع الدراسة، من خالل مراجعة األدبيات ذات العالقة.

املفهرسة وفًقا للموضوعات  املقاطع  التالية، وهي اسرتجاع  الرتميز جاءت اخلطوة  وبعد االنتهاء من عملية 
التي تعاجلها، ثم نقل هذه املقاطع من برنامج MaxQDA إىل برنامج Word؛ من أجل حتليلها والتوصل إىل إجابات 
عن أسئلة الدراسة، وقد أسفرت عملية التحليل عن بروز عدد من املوضوعات التي تتعلق بمظاهر التطوير التي 
شهدهتا منظومة اإلرشاف الرتبوي يف سلطنة عامن، إىل جانب التحديات التي ما زالت تواجهها، ويتناول اجلزء التايل 

من الدراسة عرًضا هلذه النتائج.



جملة العلوم الرتبوية، العدد 19، 2022، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر40

نتائج الدراسة 

ه عدٌد من األسئلة إىل املشاركني يف املقابالت؛ هبدف الكشف عن تصوراهتم عن واقع اإلرشاف الرتبوي  ُوجِّ
يف سلطنة عامن، يف ظل التجديدات احلالية يف النظام التعليمي العامين، مع الرتكيز عىل مظاهر التطوير التي شهدهتا 
منظومة اإلرشاف لتتامشى مع هذه التجديدات، باإلضافة إىل التحديات التي يرى املشاركون أهنا ما زالت تعرقل 
كشف  وقد  املطلوب.  النحو  عىل  الرتبوي  اإلرشاف  عملية  أهداف  حتقيق  دون  وحتول  الرتبويني،  املرشفني  عمل 

التحليل النوعي الستجابات املشاركني عن رؤى خمتلفة بشأن هاتني القضيتني، كام سُيعَرض يف اجلزء التايل.

أوًلا: مظاهر التطوير في اإلشراف التربوي

عاّم يتعلق بتطوير منظومة اإلرشاف الرتبوي، فقد ظهر من خالل حتليل استجابات أفراد العينة أن هناك اتفاًقا 
بني غالبية املرشفني األوائل وأعضاء القيادة العليا لإلرشاف بالوزارة، عىل أن هناك تطورات كثرية قد متت يف جمال 
د أحد أعضاء القيادة العليا - عىل سبيل املثال -  اإلرشاف يف السنوات األخرية مقارنة بالسنوات التي سبقتها؛ فقد أكَّ
أن أمهية العملية اإلرشافية تزداد يوًما بعد يوم لدى القيادات يف الوزارة، وأن من مظاهر اهتامم الوزارة هبذا املوضوع 
أهنا تتطلع يف املرحلة القادمة إىل إعادة توصيف مهام العملية اإلرشافية، بام يضمن توضيح مهام املرشفني بصورة 
أفضل، باإلضافة إىل توزيع املهام بني الفئات اإلرشافية املختلفة؛ لتخفيف العبء عىل املرشفني قدر اإلمكان، كام 
أضاف أنه قد اسُتحدثت الزيارات اإلرشافية التشاركية، واملتابعة اإلرشافية اإللكرتونية، ونظام املؤرشات الرتبوية، 

وغريها من املستحدثات التي أسمهت بدرجٍة كبرية يف تطوير اإلرشاف الرتبوي.

وبصفة عامة، كشف حتليل استجابات املشاركني - فيام يتعلق بتطوير اإلرشاف الرتبوي - عن عدد من مظاهر 
التطوير، يمكن عرضها كام ييل:

تنويع األساليب اإلرشافية:. 1

جمال  شهدها  التي  التطوير  مظاهر  أحَد  بوصِفه  الرتبوي،  اإلرشاف  أساليب  ع  تنوُّ إىل  الدراسة  عينة  أشارت 
اإلرشاف الرتبوي بسلطنة عامن، فعىل سبيل املثال قال أحد املرشفني األوائل، معلًقا عىل هذا املوضوع:

ع بعض املرشفني يف  »كان اإلرشاف الرتبوي - سابًقا - عبارة عن زيارات صفية وكتابة تقارير، أما اآلن ينوِّ
املامرسات واألساليب االرشافية، ويعَطى املعلم فرصة للمشاركة يف تقويم أدائه وأخذ رأيه يف عملية التطوير... كام 
والدروس  النقاشية،  واملشاغل، واحللقات  كاملداولة اإلرشافية، واالجتامعات،  أخرى،  أساليب إرشافية  ُتستخدم 

التطبيقية، والقراءات املوجهة، وُتستخدم هذه األساليب حسب حاجة املعلم«.

كام علق مرشف آخر، قائاًل:

»املرشف الرتبوي يستخدم العديد من األساليب اإلرشافية، منها: الزيارات اإلرشافية، واملداوالت، واحلصص 
التطبيقية، واملقابالت البعدية والقبلية، واملشاغل التدريبية، وكتابة التقارير اإلرشافية، وتبادل الزيارات، وغريها من 
األساليب، وذلك حسب اختالف اإلمكانات املتاحة والبيئات املدرسية املختلفة، وكذلك حسب احتياجات املعلمني«.
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وقد أكد هذا املعنى أحُد أعضاء القيادة العليا لإلرشاف بالوزارة؛ فقال:

قيامه بذلك من خالل  التأكد من  التنويع يف األساليب اإلرشافية، ويكون  بعملية  الرتبوي مطاَلب  »املرشف 
التحليل واملتابعة للتقارير اإلرشافية التي ُيدِخلها املرشف الرتبوي عىل البوابة التعليمية، وبعد عملية التحليل جتري 

خماطبة املديريات التعليمية بشأن املرشفني الذين يالَحظ استخدامهم ألسلوب إرشايف معني دون غريه«.

الزيارات الصفية ما زالت هي املامرسة األكثر قبواًل لدى كثري من املرشفني،  الدراسة أن  كام أوضحت عينة 
والوقوف  املعلم  تطوير  عىل  أكثر  تركز  أصبحت  إذ  قبل؛  ذي  عن  ومرونة  فاعلية  أكثر  لتصبح  رت  ُطوِّ قد  أهنا  إال 
عىل أوجه القصور يف أدائه، ومن ثم تطوير هذا األداء بعيًدا عن التفتيش وتصيد األخطاء، كام أشار إىل ذلك أحد 
املرشفني، باإلضافة إىل ذلك أفاد مرشف آخر أن الزيارة الصفية تنقل بوضوح آلية تنفيذ احلصة، ويستطيع املرشف 
صورة  تعطي  أهنا  كام  السابقة،  الزيارات  يف  عليها  حصل  التي  التوجيهات  بتطبيق  املعلم  التزام  متابعة  خالهلا  من 

واضحة للمستويات التحصيلية للطلبة، وتتيح فرصة الختيار األسلوب اإلرشايف القادم مع املعلم.

الثنائي؛  باإلرشاف  ُيعرف  ما  العينة -  أفراد  أفاد أحد  أخرًيا - كام  ُطبِّقت  التي  التجارب اإلرشافية  ومن بني 
ُم فيه املعلَم مرشفان اثنان، وحُتّلل االستامرات، وُيتََّفق عىل تقويم موّحد. وأضاف مرشف آخر أن التوجه احلايل  يقوِّ
لإلرشاف هو تقديم الدعم داخل الغرفة الصفية، أكثر من الرتكيز عىل املشاغل والدورات النظرية، هذا إىل جانب 
تطبيق بعض املرشفني لإلرشاف املتنوع، بحيث ُتراَعى احتياجاُت املعلم وميوله، بام يؤدي إىل تعزيز اجلوانب اإلجيابية 
ومعاجلة جوانب الضعف لديه، كام أضاف مرشف آخر أن الوزارة تشجع استخدام أنامط إرشافية حديثة، وذكر منها 

عىل سبيل املثال »اإلرشاف التشاركي«، الذي ُطِرح ضمن اخلطة اإلرشافية احلالية للوزارة.

استخدام التكنولوجيا:. 2

أفاد أفراد العينة أن استخدام التكنولوجيا يف العمل اإلرشايف كان من بني التطورات التي شهدها جمال اإلرشاف 
ونظام  التقارير  كتابة  يف  اإللكرتوين  النظام  عن  إجيابية  بصورٍة  منهم  العديد  حتدث  وقد  عامن،  سلطنة  يف  الرتبوي 
املراسالت والبوابة التعليمية، التي رأوا أهنا قد سهلت عملية التواصل بني إدارات املدارس واملديريات والوزارة، 
املتابعة اإلرشافية اإللكرتونية. إال أن استجابات  التقليدية، وتسهيل عملية  التقارير الورقية  باإلضافة إىل احلد من 
املشاركني أظهرت اهتامًما خاًصا بإدخال البوابة التعليمية ونظام املؤرشات الرتبوية، بوصِفهام أحد أهم التطورات 
التي شهدها النظام التعليمي، وأثرت بدورها يف تطوير العمل اإلرشايف، وقد أشار إىل ذلك أحد أفراد القيادة العليا 

بالوزارة، قائاًل:

تساعد  رئيسة،  8 مؤرشات  نظام حيتوي عىل  2016، وهو  عام  ن يف  ُدشِّ الذي  الرتبوية،  املؤرشات  نظام  »ُنّفذ 
املرشف الرتبوي عىل حتليل الواقع، عن طريق توفر البيانات عن املدرسة ونتائج التحصيل الدرايس وغياب املعلمني، 
بعدها حيلِّل كلُّ مرشف  الدرايس،  التحصيل  نتائج  بناًء عىل  املدارَس  األول  املرشُف  ع  يوزِّ البيانات  وبتحليل هذه 
بياناِت املدارس املوكلة إليه من خالل نظام املؤرشات الرتبوية؛ وعىل ذلك يضع خطته اإلرشافية ويرتب عمله يف 
املدارس، حسب األولويات من صفوف ومعلمني كام أظهرهتا املؤرشات. كام يستطيع املرشف أن حيدد من خالهلا 

االحتياجات التدريبية التي سينفذها خالل العام الدرايس«.
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تطوير  يف  كبرية  بدرجة  أسهم  قد  الرتبوي  اإلرشاف  جمال  يف  التكنولوجيا  توظيف  أن  آخر  مشارك  وأضاف 
يمكنه  الرتبوية،  املؤرشات  ونظام  التعليمية  البوابة  إىل  املرشف  دخول  بمجرد  أنه  إىل  مشرًيا  اإلرشافية،  العملية 
احلصول عىل ما يقارب 70% من البيانات التي يود احلصول عليها عن املدارس التي يرشف عليها، وعن مستويات 
التحصيلية يف  املستويات  للطلبة وانضباطهم، كام يستطيع إجراء مقارنات بني  التحصييل  املعلمني، واملستوى  أداء 
املدارس والفصول املختلفة، ويؤدي ذلك بدوره إىل اختصار الكثري من الوقت واجلهد؛ إذ يرتكز جهد املرشف عند 

زيارته للمدارس عىل التطوير والدعم والتحسني.

متكني املعلم األول بصفتِه مرشًفا تربوًيا:. 3

حتليل  أشار  حسبام  الرتبوي،  اإلرشاف  يف  التطوير  مظاهر  أحَد  بصفتِه  مقياًم  مرشًفا  األول  املعلم  متكنُي  برز 
استجابات املشاركني؛ فقد أكد عدد من املشاركني - ال سيام من فئة املرشفني األوائل ورؤساء األقسام - عىل دور 
هذه اخلطوة يف تطوير العمل اإلرشايف باملدارس؛ إذ أدى متكني املعلم األول وزيادة صالحياته اإلرشافية إىل تسهيل 
العبء عن  التقويم، باإلضافة إىل ختفيف  يتعلق بعملية  فيام  املعلمني عىل نحو مستمر، وخاصة  أداء  عملية متابعة 
املرشفني املركزيني، ومنحهم فرًصا أكثر لزيارة أكرب عدد من املدارس، واستغالل وقتهم عىل نحٍو أفضل يف الدعم 

والتطوير، وقد علق عضو القيادة العليا بدائرة اإلرشاف الرتبوي بالوزارة عىل هذا املوضوع بقوله:

»قضية متكني املعلم األول كانت من أهم اخلطوات التي اختذهتا الوزارة، بحيث حتددت املهام بصورة أكثر دقة، 
وتوزعت بني املعلم األول واملرشف الرتبوي؛ فاملعلم األول من املستويات اإلرشافية التي ساعدت عىل حتديد أدق لدور 
املرشف الرتبوي، وهو دور التطوير والتحسني، كام أوجد ذلك حالًّ لنصاب املرشف الرتبوي من املعلمني؛ فقد أصبح 
أقل ألن مسؤوليته تقترص عىل متابعة املعلم األول يف املدرسة، واالطمئنان عىل سري العمل، والتعرف عىل االحتياجات 
التدريبية للمعلمني، واملعلم األول يقوم بدوره يف متابعة املعلمني بصفتِه مرشًفا مقياًم يف املدرسة. باإلضافة إىل أن تقرير 

الكفاية اخلاص باملعلمني أصبح من مسؤولية املعلم األول، مما خفف العبء عىل املرشف الرتبوي«.

تدريب املرشفني الرتبويني:. 4

بني  من  كان  الرتبويني  باملرشفني  اخلاصة  التدريب  منظومة  تطوير  أن  العينة  أفراد  استجابات  حتليل  أظهر 
التطورات التي شهدها جمال اإلرشاف يف السنوات األخرية؛ فقد ذكر بعض املشاركني أن النقلة الواضحة يف عمل 
اإلرشاف الرتبوي مل تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة طبيعية لتطوير برامج تأهيل املرشفني وتدريبهم، وقد أشار أفراد 
العينة عىل نحو خاص إىل الربنامج التدريبي الذي يقدمه املركز التخصيص للمرشفني الرتبويني، الذي اعتربه أحد 

قيادات اإلرشاف بالوزارة نقلة نوعية يف جمال تدريب املرشفني؛ إذ علق بقوله:

يف  تأهياًل  يتلقى  أصبح  اإلرشايف؛  العمل  عىل  التدريب  من  أسبوعني  أو  أسبوًعا  يتلقى  كان  الذي  »املرشف 
املدارس بحيث يساعده عىل ربط األجزاء  فيها منتدًبا لوظيفة اإلرشاف، ويامرس عمله اإلرشايف يف  سنتني يكون 
غ ملدة أسبوعني يف كل فصل درايس  النظرية التي يتلقاها يف التدريب، نوًعا من املامرسة العملية يف املدارس، وُيفرَّ
غ يوًما واحًدا يف األسبوع إلنجاز التكليفات والواجبات املتعلقة بالتدريب،  ليتلقى التدريب يف مركز التدريب، ويفرَّ
وللتواصل مع املدربني الذي جيري إلكرتونًيا. وبعد انتهاء التدريب خيضع املرشف الرتبوي املنتدب لعملية تقويم، 

ويثبت مرشًفا تربوًيا يف حال اجتيازها«.
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وقد حتّدث بعض املشاركني عن اآلليات املتبعة يف ختطيط الربامج التدريبية للمرشفني وتنفيذها؛ فأشار أحد 
املرشفني األوائل إىل أن عملية التدريب تستند إىل التقارير الفنية واملالحظات امليدانية من ِقبل املرشف األول ورئيس 
القسم، وكذلك من خالل الزيارات امليدانية من املرشفني بالوزارة، كام أضاف مشارك آخر أن الوزارة عمدت إىل 
تشكيل فرق داعمة تزور املحافظات للتدريب وتنفيذ مجيع األساليب اإلرشافية، استهدفت مجيع الفئات اإلرشافية 
يضمن  بام  اجلديدة،  اإلرشافية  للوظائف  توصيفها  إىل  باإلضافة  أوائل،  ومعلمني  ومرشفني  أوائل  مرشفني  من 
استيعاب املرشفني هلا وتنفيذها يف امليدان. وقد أكد هذا أحد أفراد القيادة العليا بدائرة اإلرشاف الرتبوي بالوزارة، 

معلّقا بقوله: 

إرشافية  أساليب  عىل  املرشفني  لتدريب  داعمة؛  ميدانية  بزيارات  بالوزارة  الرتبوي  اإلرشاف  دائرة  »تقوم 
بأساليب منهجية علمية، واملدربون هم من املرشفني العموم، وبعدها يكون أثُر التدريب من قبل املسؤولني بالدائرة، 
والتعرف عىل انطباعات املعلمني ومدير املدرسة بشأن األسلوب اإلرشايف املتبع، وبشأن مدى قبول األفكار التي 

ُطرحت، ولوحظ من خالل تلك املتابعات أن امليدان متعطش لتنوع األساليب اإلرشافية«.

كام علق مشارك آخر عىل تدريب املرشفني عقب إدخال نظام املؤرشات الرتبوية بقوله:

الرتبويني.  املرشفني  تدريب  لعملية  خطة  ُوضعت  مبارشة   ،2016 عام  الرتبوية  املؤرشات  نظام  تدشني  »بعد 
كان ذلك عن طريق تشكيل فريق مركزي عىل مستوى الوزارة، يتكون تقريًبا من )30( مرشًفا تربوًيا وإدارًيا مدربني 
ع هذا الفريق املدرب إىل أربع فرق فرعية عىل مستوى املحافظات، يتكفل كل فريق بتدريب  عىل النظام. بعدها ُوزِّ
املدارس  الرتبويون وإدارات  األوائل واملرشفون  ب املرشفون  ُيدرَّ إذ  أيام يف كل حمافظة؛  ملدة )3(  ثالث حمافظات 
التدريب لكل  أثر  بنقل  فريق  يتكفل كل  األوائل،  املرشفني  فريق ال مركزي من  ل  ُشكِّ بعدها  األوائل.  واملعلمون 

الفئات اإلرشافية يف املحافظة«.

وبرغم مظاهر التطوير التي شهدهتا منظومة اإلرشاف الرتبوي يف سلطنة عامن، كشفت استجابات املشاركني 
أيًضا عن وجود عدد من التحديات التي تعيق هذه املنظومة عن حتقيق أهدافها عىل النحو املطلوب، ويتناول اجلزء 

التايل هذه التحديات بالعرض والتحليل.

ثانًيا: تحديات اإلشراف التربوي

ه عدد من األسئلة للمشاركني يف الدراسة؛ من أجل الكشف عن تصوراهتم بشأن التحديات التي يعتقدون  ُوجِّ
أهنا تعيق تطوير منظومة اإلرشاف الرتبوي، وقد كشف حتليل االستجابات عن وجود جمموعة من التحديات التي 
إدارية وتنظيمية )2( حتديات  الباحثون يف ثالث فئات تشمل: )1( حتديات  يواجهها املرشفون الرتبويون، صنفها 

مادية ومالية )3( حتديات فنية، وفيام ييل عرض للنتائج املتعلقة هبذه التحديات.

حتديات إدارية وتنظيمية:. 1

أشارت عينة الدراسة إىل وجود بعض التحديات املتعلقة بإدارة عملية اإلرشاف الرتبوي وتنظيمه، من بينها 
ه بعض أفراد العينة سوء التنظيم، املتمثل يف زيادة نصاب املرشف الرتبوي من املعلمني الذين من املفرتض أن  ما َعدَّ
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يقوم باإلرشاف عليهم؛ فقد أفاد بعض املشاركني أن نصاب املرشف عادة ما يتجاوز احلد األقىص الذي تنص عليه 
الالئحة، حتى يصل يف بعض األماكن إىل ضعف العدد املقرر، عالوة عىل كثرة املدارس التي يرشف عليها املرشف 
وتباعد أماكنها، مما يؤثر عىل جودة عملية اإلرشاف، وعن هذا املعنى قال أحد املرشفني: »إن كثرة نصاب املرشف 
من عدد املدارس ومن املعلمني الذين يرشف عليهم، الذي يرتاوح بني )28( و)50( معلاًم، عالوة عىل تباعد املدارس 

وكثرة التنقالت واالنتدابات؛ حيول دون أداء املرشف ملهامه كام ينبغي«. كام أضاف أحد املرشفني األوائل: 

»إن الوزارة أساًسا غري ملتزمة بقوانينها يف توفري الكادر اإلرشايف؛ إذ تنص اللوائح عىل أال يتجاوز نصيب كل 
مرشف )25( معلاًم، ولكن حالًيا يوجد مرشفون يتجاوز نصاهبم )50( معلاًم، مما حيد من قيامه بالزيارات اإلرشافية، 

وكذلك حيد من التنوع يف استخدام أنامط إرشافية خمتلفة، ثم حياَسب بعد ذلك عىل التقصري!«.

كام أظهرت استجابات املشاركني أن من بني مظاهر سوء تنظيم العمل اإلرشايف؛ عدَم تفرغ املرشف الرتبوي 
القيادة  أعضاء  أحد  أفاد  املثال،  سبيل  فعىل  األخرى،  اإلدارية  املهام  من  بالعديد  النشغاله  نظًرا  األسايس؛  لعمله 
العليا بدائرة اإلرشاف الرتبوي: »إن املرشف الرتبوي بالفعل غري متفرغ لعمله األسايس الذي يفرتض أن يقضيه يف 
املدارس؛ فمعظم وقت املرشف يذهب يف مهام إدارية أخرى، مثل إعداد االمتحانات والتقويم واللجان التي يشارك 
فيها«، كام أكد مشارك آخر عىل تعرض املرشف الرتبوي لضغوط عمل كبرية، فقال: »إن هناك بالفعل ضغوًطا كبرية 
عىل املرشف الرتبوي؛ فهو يعمل يف االختبارات والتدريب واملناهج وغريها، مما حيد من استغالل وقته وجهده يف 
دعم املعلمني وتطوير أدائهم«، وقد أدى ذلك - بحسب أحد رؤساء األقسام - إىل إحجام كثري من املعلمني عن 
الرتشح لوظيفة مرشف تربوي؛ إذ قال: »إن كثرة مهام املرشف يف اجلوانب اإلدارية والفنية ويف جلان ليس هلا عالقة 

مبارشة بعمله؛ جيعل املعلمني يبتعدون عن التقدم لوظيفة مرشف تربوي«.

اإلدارية  باملركزية  يتعلق  آخر  حتد  عن  املشاركني  بعض  حتدث  التنظيم،  بسوء  اخلاص  التحدي  إىل  باإلضافة 
التي يتسم هبا نظام التعليم يف سلطنة عامن، وما يرتتب عليها من قلة الصالحيات املمنوحة للمرشفني الرتبويني يف 
وه  ممارسة عملهم اإلرشايف، وقد علق بعض املشاركني عىل نحو خاص عىل موضوع نقل املعلمني وانتداهبم؛ إذ َعدُّ
من صميم عمل املرشف الرتبوي، وعن هذا املعنى علق أحد املرشفني بقوله: »هناك هتميش لدور املرشف ورأيه يف 
حاالت نقل املعلمني وانتداهبم من مدرسة إىل أخرى ومن حمافظة إىل أخرى، بالرغم من أنه األكثر معرفة بمستويات 
أداء املعلمني واحلاجات الفعلية للمدارس«، كام أفاد مشارك آخر: »وثمة كذلك عدم شعور املرشف الرتبوي بالرضا 
الوظيفي لقلة الصالحيات املمنوحة له؛ التي من بينها: عدم أخذ رأي املرشف يف تنقالت املعلمني من مدرسة إىل 
آخر عىل  املدارس«. كام ركز مشارك  بني  املعلمني  للكفاءات من  املناسب  التوزيع  إىل عدم  يؤدي  ما  أخرى، وهو 
صعوبة التواصل بني املرشف الرتبوي واملرشف األول ورئيس القسم عىل نحو مبارش عرب نظام املراسالت؛ إذ جيب 

أن يمر التواصل عرب دائرة قد تطول أحياًنا دون احلاجة إىل ذلك، مما يؤدي إىل تأخري إهناء بعض املعامالت. 

وهكذا يتضح أن التحديات اإلدارية املتمثلة يف كثرة عدد املدارس التي يرشف عليها املرشف الرتبوي، وزيادة أنصبة 
املرشف من املعلمني، عالوة عىل كثرة املهام اإلدارية للمرشف، وقلة الصالحيات التي متكنه من أداء مهامه اإلرشافية 
بالصورة املناسبة؛ متثل أحد معيقات تطوير منظومة اإلرشاف الرتبوي يف سلطنة عامن، وقد أشار أحد املشاركني إىل 
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ص دائرة مستقلة  رضورة إعادة هيكلة اإلرشاف الرتبوي؛ حتى يمكن عالج بعض هذه املشكالت، واقرتح أن ختصَّ
لإلرشاف الرتبوي بكل حمافظة؛ لتحل حمل دائرة تنمية املوارد البرشية احلالية، التي تقوم إىل جانب اإلرشاف بمهام 

أخرى قد تثقل كاهلها وتشتت جهودها، بام حيول بينها وبني إدارة منظومة اإلرشاف عىل النحو املطلوب.

حتديات مادية ومالية:. 2

أفاد بعض أفراد الدراسة وجود عدد من التحديات املادية واملالية التي تعيق العمل اإلرشايف، وحتد من تنفيذ 
البدالت  إىل ضعف  بصفة خاصة  العينة  أفراد  أشار  وقد  الوزارة،  عليها  تشجع  التي  احلديثة  اإلرشافية  األساليب 
واحلوافز املالية للمرشفني الرتبويني، بوصِفه أحَد أهم التحديات؛ إذ إن طبيعة عملهم تضطرهم إىل حتمل نفقات 
املثال، ذكر أحد  البعيدة يف سبيل تأدية مهام العمل اإلرشايف، فعىل سبيل  التنقل بني املدارس  خاصة، مثل نفقات 
رؤساء أقسام اإلرشاف الرتبوي أنه »ال توجد وسيلة نقل للمرشف الرتبوي إىل أماكن عمله، مما يضطره إىل استخدام 
سيارته اخلاصة، رغم تباعد املدارس جغرافًيا«، كام أضاف أحد املرشفني األوائل: »إن تقليل عالوة اإليفاد إىل املدارس 
البعيدة يف ظل الظروف التي ارتفعت فيها أسعار البرتول، وحاجة املرشف إىل مبالغ أكرب لتغطية قيمة النقل لزيارته 
للمدارس؛ يؤدي أحياًنا إىل التقليل من عدد زيارات املدارس البعيدة«، وقد أسهم ذلك أيًضا يف عزوف املعلمني 
املتميزين عن التقدم لشغل وظائف اإلرشاف الرتبوي، حسبام أشار أكثر من مشارك؛ فقد قال أحدهم عىل سبيل 
املثال: »هناك عزوف عن وظيفة اإلرشاف؛ بسبب قلة احلوافز املالية، خاصة مع استخدام املرشف الرتبوي لسيارته 

اخلاصة يف مجيع أرجاء املحافظة التي يعمل فيها، ال سيام أن ارتفاع أسعار النفط يكلفه الكثري من ماله اخلاص«.

وتتضح هذه املشكلة بدرجة أكرب يف املحافظات احلدودية وذات الطبيعة اجلبلية، مثل حمافظة مسندم وحمافظة 
ظفار؛ إذ تتباعد املسافات بني املدارس التي يزورها املرشف، وقد تصل - عىل حد تعبري أحد املرشفني - إىل )400( 
املرشفني  أحد  علق  املوضوع  هذا  وعن  زيارهتا،  وتكرار  املدارس  إىل  املرشف  انتقال  صعوبة  إىل  يؤدي  مما  كيلو، 
بعضها،  عن  املدارس  وُبعد  اجلبلية،  وتضاريسها  مسندم،  ملحافظة  اجلغرايف  املوقع  »إن  بقوله:  مسندم  بمحافظة 
احلدود،  عبور  يتطلب  مما  اإلمارات  دولة  حدود  عىل  الواليات  بعض  وجود  كذلك  مسقط،  حمافظة  عن  وكذلك 
مع ضعف البدل املايل إىل املدارس البعيدة؛ يمثل إحدى أبرز حتديات اإلرشاف الرتبوي«، وقد أكد هذا التحدي 
أيًضا معظم املرشفني يف حمافظة ظفار؛ فقد علق أحدهم، قائاًل: »املوقع اجلغرايف ملحافظة ظفار واملناطق اجلبلية وبعد 
املدارس عن بعضها...عىل سبيل املثال، تبعد )احلاسك( عن مركز اإلرشاف الرتبوي مسافة )200( كيلومرت، مما ُيلزم 
املرشف بالقيام بزيارات خمططة سابًقا للمدارس واالبتعاد عن الزيارات املفاجئة - التي حيتاج إليها أحياًنا - خشية 
وصوله إىل املدرسة يف يوم غياب للمعلم املستهدف«. وطبًقا الستجابات عدد من املشاركني، تؤثر هذه املشكالت 
سلًبا يف جودة العملية اإلرشافية؛ إذ تؤدي إىل تأخري الزيارات وتقليل عددها وتغيري خطة اإلرشاف عىل نحو مستمر.

من  املشاركني  أحد  ذكره  ما  الرتبوي،  اإلرشاف  واقع  عىل  املالية  للتحديات  السلبية  االنعكاسات  بني  ومن 
نقص عدد املرشفني الرتبويني؛ بسبب تقاعد أعداد كبرية منهم، وعدم إحالل مكاهنم بالتعيني اجلديد؛ نظًرا لضعف 
د املديريات بمرشفني جدد؛ لعدم وجود درجات مالية لشغل وظيفة  املالية، وقد علق بقوله: »مل تزوَّ املخصصات 
مرشف تربوي«، ولعل ذلك يفرس ما أشرَي إليه سابًقا بخصوص اخللل يف توزيع املرشفني الرتبويني عىل املدارس، وما 

صاحبه من زيادة العبء اإلرشايف، وعدم قدرة املرشفني عىل القيام بمهام اإلرشاف عىل الوجه املطلوب.
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حتديات فنية:. 3

كان  الرتبوي،  اإلرشاف  عملية  تواجه  التي  الفنية  التحديات  بعض  وجود  إىل  املقابالت  بيانات  حتليل  أشار 
من بينها كيفية التعامل مع البوابة التعليمية عىل املوقع اإللكرتوين للوزارة، التي أشار بعض املشاركني إىل صعوبة 
الرتبوي عىل استخدام  نتيجة لضعف شبكة اإلنرتنت، مما يؤثر يف قدرة املرشف  إليها يف بعض األحيان؛  الدخول 
البوابة عىل نحو فعال، كام أشار إىل ذلك أحد املشاركني، قائاًل: »بطء البوابة التعليمية وتعطلها يعوق إدخال املرشف 
للمساءلة يف  يعرضه  مما  الزيارة،  أيام من  بـ)10(  إدخاهلا  دت مدة  ُحدِّ التي  املدرسية واإلرشافية،  لزياراته  الرتبوي 
سلًبا  ينعكس  مما  البوابة،  يف  املدارس  بيانات  حتديث  عملية  بطء  من  املرشفني  بعض  اشتكى  كام  األحيان«.  بعض 
عىل كفاءة نظام املؤرشات الرتبوية، وقد علق أحدهم عىل هذا املوضوع، قائاًل: »نظام املؤرشات حيتاج إىل تفعيل 
اختصايصِّ  باملديريات، وهذا عمل  أو  املدارس  ا يف  دوريًّ ث  حُتدَّ التعليمية ال  البوابة  البيانات يف  حقيقي، وكذلك 
الرشكة  االتفاق مع  املشكلة، عن طريق  الوزارة حالًّ هلذه  إجياد  إىل  أشار  املشاركني  أحد  أن  إال  البيانات«،  إدخال 
القائمة عىل النظام عىل حتديث بعض العمليات أسبوعيًّا؛ كعملية انتظام الطلبة وإجازات املعلمني، والبعض اآلخر 

بصورة فصلية، كنتائج الطلبة. 

يمكن  التي  الصفية،  الزيارة  باستامرة  يتعلق  ما  املشاركون  ذكرها  التي  األخرى  الفنية  التحديات  بني  ومن 
تلخيص أبرز مشكالهتا - بحسب آراء أفراد العينة - يف النقاط التالية:

االستامرة عامة وروتينية وتأخذ وقًتا كبرًيا من املرشف لتعبئتها.- 

بنود استامرة التقويم بعضها غري واضح وغري مفهوم، سواء كان من املرشف أو املعلم.- 

بنود االستامرة اإلرشافية عبارة عن أرقام وال تعطي مصداقية عن واقع أداء املعلم. - 

االستامرات اإلرشافية معظمها موحدة وغري مناسبة للمواد الدراسية املختلفة.- 

تقيد املرشف باستامرة تقويم تقليدية )الزيارة اإلرشافية الصفية(، مما ُيلزم املرشف اتباع األسلوب التقليدي.- 

ومن هنا، رأى بعض أفراد العينة أن من املهم تنويع األساليب اإلرشافية وعدم االقتصار عىل الزيارة الصفية؛ 
منًعا للجمود والرتابة يف العمل اإلرشايف، عىل حد تعبري أحد املرشفني، كام اقرتح مرشف آخر إضافة نوافذ عىل البوابة 
التعليمية جلميع األساليب اإلرشافية وباستامرات تقييم معينة، بحيث يتسنى للمرشف اختيار األسلوب اإلرشايف 
وجود  إىل  مشرًيا  لإلرشاف،  العليا  القيادة  عضو  تكلَّم  املعنى  هذا  وعن  عليهم،  يرشف  الذين  للمعلمني  املناسب 
تصور لتطوير الزيارة اإلرشافية التي تعبَّأ عىل البوابة التعليمية، التي تقترص حالًيا عىل الزيارة الصفية لتشمل العديد 
من األساليب اإلرشافية، بحيث يتمكن املرشف الرتبوي من تعبئة مجيع األساليب اإلرشافية التي ينفذها فعلًيا، مما 
يسهل عىل املسؤولني فيام بعد استقراء األساليب األكثر استخداًما ومعرفتها. فضاًل عن ذلك، عرب بعض املرشفني 
عن رغبتهم يف تطوير استامرة الزيارة الصفية، بحيث تشتمل عىل وصف كتايب ألداء املعلم، بداًل من االكتفاء بإعطاء 
درجات قد ال تعرب بدقة وموضوعية عن مستوى األداء الفعيل، كام أوىص آخرون برضورة تعديل بنود االستامرة 

لتتامشى مع التخصصات املختلفة للمعلمني. 
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كام برز ضعف تدريب املرشفني بوصِفه أحد التحديات الفنية التي تواجه منظومة اإلرشاف الرتبوي؛ إذ أشار 
املشاركون يف هذا الصدد إىل بعض املشكالت املتعلقة بكون التدريب مركزًيا يف العاصمة مسقط، وضعف متابعة 
تدريب املرشفني يف املحافظات، وضعف املخصصات املالية للتدريب، باإلضافة إىل غلبة الطابع النظري عىل الطابع 

العميل يف برامج التدريب، وقد خلص أحد املرشفني األوائل أهم مشكالت التدريب كام ييل:

»خيارات الربامج التدريبية شبه حمدودة، وحُتددها الوزارة مركزًيا، وعند احلاجة إىل استحداث برامج جديدة 
مالية  كبرًيا، وال توجد خمصصات  وقًتا  تقديم مربرات، وتأخذ  إجراءات عديدة وإىل  إىل  باملحافظة  املديرية  حتتاج 
ذ يف  لتلك الربامج. كام أن خطة التدريب ملزمة بأوقات معينة حسب ما ورد يف اخلطة التدريبية املركزية، فإذا مل ينفَّ

الفرتة املحددة ُيلغى وحُتذف امليزانية املالية املحددة له«.

كام ذكر مشارك آخر من حمافظة ظفار عدًدا من املشكالت املرتبطة بتدريب املرشفني الرتبويني باملحافظة، فقال:

»إن برامج اإلنامء املهني للمرشفني الرتبويني يف حمافظة ظفار حمدودة جًدا وقد تكاد تكون معدومة؛ إذ إن اجلهود 
ترتكز عىل اإلنامء املهني للمعلمني وإغفال أمهيته للمرشفني، كام أن هناك حتديات تواجه ذلك، من بينها عزوف بعض 
املرشفني عن االلتحاق واملشاركة يف الربنامج التدريبي؛ لكون املركز يف مسقط، وال يرصف للملتحقني عالوة سكن 

أو عالوة مهمة عمل، وبعض املرشفني يرى أهنا موضوعات تدريب متكررة«. 

مناقشة النتائج

ها املشاركون تطويًرا للعملية اإلرشافية،  أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عدد من التغيريات اإلجيابية التي عدَّ
أفاد  التي متثل حتديات ملنظومة اإلرشاف الرتبوي، حسبام  السلبية  باإلضافة إىل بروز عدد من املظاهر واملامرسات 
توصيف  إلعادة  التخطيط  اإلرشاف؛  منظومة  شهدهتا  التي  التطوير  مظاهر  بني  من  وكان  الدراسة،  يف  املشاركون 
مهام املرشف الرتبوي وأدواره، من خالل بطاقات تسكني الوظائف، وإزالة بعض التداخالت يف املهام واألدوار 
فت  املعلم األول وُوصِّ ن  ُمكِّ املدرسة، واملعلم األول(، كام  الرتبوي، ومدير  الثالث )املرشف  فئات اإلرشاف  بني 
أدواره وُأعطَي بعض الصالحيات التي يستطيع من خالهلا القيام بعمله، بصفته مرشًفا تربوًيا داخل مدرسته، وقد 
أدى ذلك من خالل آراء عينة الدراسة - وخاصة القيادية منها - إىل تسهيل عملية متابعة مستوى أداء املعلمني عىل 
نحو مستمر، باإلضافة إىل ختفيف العبء عن املرشفني املركزيني، ومنحهم فرصة الستثامر وقتهم يف املدارس بدرجة 
أفضل يف الدعم والتنمية املهنية، بدل املامرسات التقويمية التي كانت تستنزف معظم وقتهم اإلرشايف. وقد أشارت 
وزارة الرتبية والتعليم )2015( إىل القيمة النوعية التي أضافها استحداث وظيفة املعلم األول إىل منظومة اإلرشاف 
املشاركني يف  أن غالبية  اهلنائية )2012(  بوجٍه عام، كام أكدت دراسة  الرتبوية  العملية  الرتبوي بوجٍه خاص، وإىل 
الدراسة من فئة املعلمني يرون أن املعلم األول يقوم بدور أكثر فاعلية يف حتسني نموهم املهني، مع تراجع ملحوظ يف 

أدوار كل من مرشف املادة ومدير املدرسة.

إذ اسُتحدث عدد من االستامرات  املامرسات اإلرشافية؛  التنويع يف  النتائج وجود بعض مظاهر  كام أظهرت 
واألدوات؛ من أجل إلزام املرشف الرتبوي بتنويع أساليبه اإلرشافية وعدم االقتصار عىل أسلوب الزيارات الصفية، 
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باإلضافة إىل تطبيق اجتاهات إرشافية جديدة، من بينها اإلرشاف التشاركي، الذي يقوم عىل أساس قيام جمموعة من 
املرشفني الرتبويني من ختصصات متنوعة بزيارات صفية، ومناقشة مالحظاهتم عليها؛ لتوسيع النظرة اإلرشافية إىل 
الوزاري اجلديد نحو إعطاء أولوية وتركيز أكرب عىل  التوجه  التعليمية والتعلمية، وأيًضا لتدعيم  تقويم املامرسات 
النتائج مع  التي حتدث داخل غرفة الصف؛ لتطويرها وتدعيمها من قبل املرشف الرتبوي. وتتفق هذه  املامرسات 
ما توصلت إليه العلوية )2014( من أن اإلرشاف املتنوع، الذي يقوم عىل أساس تنويع املرشف ملامرساته اإلرشافية 
عىل حسب مستويات األداء املختلفة للمعلمني، قد بدأ بالفعل بالظهور تدرجييًّا يف املامرسات اإلرشافية وإن كان 
بدرجة متوسطة، وهذا يدل عىل االهتامم املتزايد من قبل القائمني عىل منظومة اإلرشاف الرتبوي بتنويع األساليب 

اإلرشافية؛ لتحقيق أهدافها عىل نحو أفضل مما كان عليه سابًقا.

بمنظومة اإلرشاف، وساعد  التطوير  أحد مظاهر  بوصِفه  العملية اإلرشافية  التكنولوجيا يف  توظيف  برز  كام 
عىل ذلك تدشني نظام املؤرشات الرتبوية عام 2016 الذي ساعد املرشف الرتبوي - من خالل حتليل بعض البيانات 
األساسية والديموغرافية عن كل مدرسة، ونتائج التحصيل الدرايس فيها، ونسبة غياب املعلمني - عىل وضع خطته 
اإلرشافية وترتيب عمله يف املدارس، حسب األولويات من صفوف ومعلمني ونتائج حتصيل كام أظهرهتا املؤرشات، 
وقد أكدت دراسة الشيدية )2017( أمهية التوسع يف نرش ثقافة املؤرشات الرتبوية والتدريب عىل استخدامها وتوظيفها 

لتطوير املامرسات الرتبوية، بني مجيع فئات اإلرشاف الرتبوي والعاملني يف احلقل الرتبوي بوجٍه عام.

واملرشفني  اإلرشافية  القيادات  من  عدد  إليها  أشار  التي  اإلرشافية،  املنظومة  يف  التطوير  مظاهر  أهم  ومن 
الرتبويني أنفسهم؛ تطوير املستوى والنوعية للربامج التدريبية املوجهة إىل فئات اإلرشاف الرتبوي، ويمكن القول إن 
هذا التوجه نحو تطوير برامج تدريب املرشفني الرتبويني قد بدأ فعلًيا بعد استحداث نظام التعليم األسايس وتطبيقه، 
وما صاحبه من نقلة نوعية يف مجيع جوانب العملية الرتبوية، من تغيري يف املامرسات التعليمية والتعلمية، واستحداث 
مناهج وأنشطة تعليمية ومقررات دراسية جديدة؛ إذ استدعت تلك اإلصالحات تغيرًيا ألدوار القائمني عىل العملية 
الرتبوية، بام يتناسب مع النظرة احلديثة للرتبية، وتغيرًيا يف نظرة املرشف الرتبوي وأدواره وممارساته، وهذا بدوره 

 .)Al-kiyumi, 2009( أحدث برامج تدريبية جديدة ومتخصصة لإلعداد لتلك احلقبة التعليمية اجلديدة

رت وُكثِّفت الحًقا برامُج تأهيل املرشفني وتدريبهم، التي كانت ملدة أسبوعني فقط إىل أن أصبحت متتد  وقد ُطوِّ
إىل سنتني، ومن بني هذه الربامج التي أشار إليها بعض أفراد العينة بوجٍه خاص: الربنامج التدريبي الذي يقدمه املركز 
التخصيص للمرشفني الرتبويني، املسمى بربنامج »خرباء اإلرشاف«، الذي اعتربه أحد قيادات اإلرشاف بالوزارة 
السنة األوىل  الربنامج يف  العام من  الربنامج ملدة عامني، واهلدف  نقلة نوعية يف جمال تدريب املرشفني، ويمتد هذا 
هو تطوير معارف املرشفني، وتعميق فهمهم ألفضل املامرسات العاملية يف جمال التعليم والتعلم، أما يف السنة الثانية 
التعلم،  خمرجات  وحتسني  الرتبوية  ممارساهتا  لتغيري  املدارس  لدعم  الرتبويني  املرشفني  مهارات  تطوير  هو  فاهلدف 
كام أن الربنامج يسعى لتكوين جمتمعات تعلم مهنية مستقلة قادرة عىل تطوير املامرسات الرتبوية واستمراريتها يف 

املستقبل )املعهد التخصيص للتدريب املهني للمعلمني، 2018(.
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ولكن بالرغم من مظاهر التطوير التي شهدها اإلرشاف الرتبوي، فإهنا ما زالت تعاين من حتديات كبرية أشارت 
إليها عينة الدراسة، كان من أمهها التحديات اإلدارية والتنظيمية املتمثلة يف كثرة عدد املدارس التي يرشف عليها 
املرشف الرتبوي، وزيادة أنصبة املرشف من املعلمني، عالوة عىل كثرة املهام اإلدارية للمرشف، وقلة الصالحيات 
التي متثل يف جمملها أحد معيقات تطوير منظومة اإلرشاف  املناسبة؛  التي متكنه من أداء مهامه اإلرشافية بالصورة 
الرتبوي يف سلطنة عامن، وحتول دون التحقيق األمثل ألهدافها من تنمية مهنية للمعلمني، ورفع من مستوى التحصيل 
الطاليب، وتطوير ملامرسات عمليتي التعليم والتعلم ونتائجهام. وقد دعمت العينة ما أشارت إليه بعض الدراسات 
السابقة بخصوص التحديات اإلدارية التي تواجه منظومة اإلرشاف الرتبوي )اخلطيب، 2015؛ Al-kiyumi, 2009؛ 
اإلرشاف  عملية  تفعيل  أن  إىل   )2014( احلجري  أشار  وقد   ،)2015 وحممود،  وعيسان  عطاري  2008؛  العامري، 
الرتبوي يف تطوير عمليتي التعليم والتعلم لن تتم بالصورة املرغوبة حتى تؤَخذ بعني االعتبار رضورُة ختفيف األعباء 
املرشفني  زيادة عدد  والتوسع يف جهاز اإلرشاف من خالل  الرتبويني،  املرشفني  امللقاة عىل كاهل  والفنية  اإلدارية 
التي  املعلمني  أعداد  زيادة  من  عليها  يرتتب  وما  املدارس،  أعداد  يف  احلاصلة  املستمرة  الزيادة  ليواكب  الرتبويني؛ 

يرشف عليها املرشفون الرتبويون سنوًيا.

تتمثل يف  مالية،  إىل وجود حتديات  الدراسة  أفراد  من  أشار عدد  فقد  اإلدارية؛  التحديات  إىل  باإلضافة  هذا 
للمستجدات  مواكبًة  حديثة  إرشافية  أساليب  عىل  الرتبويني  املرشفني  لتدريب  املوفرة  املالية  املخصصات  ضعف 
الرتبوية، وقلة احلوافز املادية املقدمة للمرشفني الرتبويني مقابل ما يقومون به من أعامل وجهود إضافية، من بينها 
استخدام سياراهتم اخلاصة لزيارة املدارس، التي تقع عىل مسافات متباعدة عن بعضها، وقد يصعب الوصول إليها 
إىل  أدى  بدوره  إضافية، وهذا  نفقات  إىل حتمل  مما يضطرهم   ، اجلبلية  املناطق  بعض  التضاريس يف  بسبب وعورة 
عزوف كفاءات تربوية عن التقدم لوظيفة اإلرشاف الرتبوي، وأيًضا من بني مظاهر هذه التحديات املالية: عدم توفري 
درجات مالية جديدة لوظيفة اإلرشاف الرتبوي، بالرغم من تقاعد أعداد كبرية من املرشفني القدامى يف السنوات 
الرتبويني احلاليني؛ لعدم تناسب أعدادهم مع زيادة أعداد  األخرية، مما يفرس زيادة العبء اإلرشايف عىل املرشفني 
املدارس واملعلمني والطلبة سنوًيا، وقد ذكرت دراسة عيسان والعاين )2007( ضعف اإلمكانات املادية بوصِفها أحد 
حتديات اإلرشاف الرتبوي بسلطنة عامن، كام أشار الراسبي وآخرون )2014( يف دراستهم إىل أن عدم وجود حوافز 
مالية للمرشفني الرتبويني الذين يطبقون أساليب إرشافية إبداعية بجهود ذاتية يف مدارسهم؛ أدى يف كثري من األحيان 

إىل ضعف هذه املامرسات اإلبداعية وقلة عدد املبدعني من فئات اإلرشاف الرتبوي.

أما عاّم يتعلق بالتحديات الفنية، فقد كان من أمهها عدم مناسبة استامرات الزيارة الصفية للتوجه احلديث نحو 
املستحدثة يف عمليتي  للتطورات  الصف، وعدم مواكبتها  التعليمية يف غرفة  للمامرسات  النوعية والشاملة  النظرة 
التعليم والتعلم، كام أهنا موحدة جلميع املواد الدراسية ما عدا مادة اللغة اإلنجليزية، بالرغم من متيز كل مادة دراسية 
املامرسة  هذه  إىل  سابقة  دراسات  أشارت  وقد  األخرى،  الدراسية  املواد  عن  ختتلف  ممارساهتا  جتعل  قد  بمميزات 
باعتبارها ممارسة تقليدية حتتاج إىل إعادة نظر، يف ضوء املستجدات الرتبوية بسلطنة عامن واألدوار اجلديدة املتوقعة 

 .)Al-Kiyumi, 2009; Al-Kiyumi & Hammad, 2019( من املرشفني الرتبويني
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إىل  آخرون  أشار  اإلرشافية،  املامرسات  يف  بالتنويع  تتعلق  تطورات  من  املشاركني  بعض  ذكره  ما  وبرغم 
اجلمود يف املامرسات اإلرشافية وعدم تنويعها، وهو أحد التحديات الفنية التي ما زالت تواجه منظومة اإلرشاف، 
وذلك بالرغم من اجلهود التي تبذهلا وزارة الرتبية والتعليم يف تشجيع املرشفني الرتبويني عىل التنويع يف املامرسات 
يف  املبذولني  واجلهد  الوقت  من  األكرب  النصيب  عىل  تستحوذ  زالت  ما  الصفية  الزيارات  أن  اتضح  إذ  اإلرشافية؛ 
العائق يف  إىل وجود هذا  الرتبوي  باإلرشاف  املتعلقة  العامنية  الدراسات  املامرسات اإلرشافية، وقد أشارت معظم 
منظومة اإلرشاف يف سلطنة عامن، ومن ثم أوصت بالتقليل من أسلوب الزيارة الصفية املفاجئة، واستبدال أساليب 
أخرى هبا، والنظر إىل العملية اإلرشافية عىل أهنا عملية تربوية تستهدف تطوير أداء املعلمني، ال عىل أهنا عملية تصيد 

 .)Alkiyumi, 2009 لألخطاء وتتبع للثغرات )اخلياري، 2002؛

كام اتضح من النتائج أنه برغم التطورات التي أشار إليها بعض املشاركني - ال سيام من فئة القيادات العليا 
واملرشفني األوائل - فيام خيص تدريب املرشفني الرتبويني، فإن الربامج التدريبية املقدمة للمرشفني ما زالت تواجه 
بعض املشكالت، التي يمكن أن تؤثر سلًبا يف جودهتا وفائدهتا يف تطوير عملية اإلرشاف، وقد علق املشاركون بوجٍه 
خاص عىل تركز الربامج التدريبية األساسية يف حمافظة مسقط، مما حيول بني املرشفني من خارج املحافظة وبني حضور 
هذه الدورات، ولعل ذلك يفرس سبب وجود بعض اآلراء السلبية بخصوص تدريب املرشفني برغم اجلهود املبذولة 
خالله،  من  اإلرشاف  خرباء  برنامج  وإطالق  املعلمني  لتدريب  التخصيص  املعهد  إنشاء  بعد  وخاصة  تطويره،  يف 
كام أشار إىل ذلك بعض املشاركني، إال أنه جتدر اإلشارة يف الوقت ذاتِه إىل أن املشكالت املتعلقة بتدريب املرشفني 
Al-( ودراسة الكيومي ومحاد ،)Al-Kiyumi, 2009( ُوثِّقت سابًقا يف عدد من الدراسات العامنية مثل دراسة الكيومي
Kiyumi & Hammad, 2020(، ودراسة الراسبي وآخرين )2014( التي أكدت وجود بعض املشكالت يف منظومة 

 ، تنويعها  التدريبة وحمدوديتها وعدم  الربامج  العميل يف  الطابع  النظري عىل  الطابع  التدريب، لعل من أمهها غلبة 
باإلضافة إىل غياب معايري قياس مدى جودة الدورات املقدمة، وقلة مراعاة االحتياجات الفعلية للمرشفني الرتبويني 
عند ختطيط الربامج التدريبية، وندرة الورش التدريبية يف توظيف التقنيات احلديثة، وربام تفرس هذه العوامل ضعف 
كفايات اإلرشاف الرتبوي لدى كثري من املرشفني الرتبويني )الزدجايل، 2010؛ العامري، 2008(، واستمرارهم يف 
 Al-Kiyumi( االعتامد عىل أساليب تقليدية يف اإلرشاف، ال تواكب التطورات احلادثة يف نظام التعليم بسلطنة عامن
Hammad, 2019 &(، وهذا قد يؤدي يف النهاية إىل رفض بعض هؤالء املرشفني لكل دعوات التجديد املتوقع يف 

.)Al-kiyumi & Hammmad, 2020( أدوارهم وممارساهتم اإلرشافية

توصيات الدراسة

يف ختام هذه الدراسة، ويف ضوء النتائج املشار إليها آنًفا، يقرتح الباحثون عدًدا من التوصيات التي يمكن أن 
تسهم يف تطوير منظومة اإلرشاف الرتبوي بسلطنة عامن وحل بعض املشكالت التي تعرتضها كام ييل:

العبء . 1 ختفيف  تضمن  بحيث  املختلفة،  اإلرشافية  للوظائف  الوظيفي  للوصف  جديدة  بطاقات  تصميم 
حتصيل  ومستوى  املعلم  بأداء  ترتبط  التي  الفنية  األدوار  عىل  وتركيزها  الرتبويني،  املرشفني  عن  اإلداري 

الطالب.
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العديد من األساليب اإلرشافية، بحيث . 2 لتشمل  التعليمية  البوابة  تعبَّأ عىل  التي  الزيارة اإلرشافية  تطوير 
يتمكن املرشف الرتبوي من تعبئة مجيع األساليب اإلرشافية التي ينفذها فعلًيا، مما يسهل عىل املسؤولني 

فيام بعد استقراء األساليب األكثر استخداًما ومعرفتها.
املعلم، بداًل من االكتفاء بإعطاء . 3 الزيارة الصفية، بحيث تشتمل عىل وصف كتايب ألداء   تطوير استامرة 

مع  لتتامشى  االستامرة  بنود  وتعديل  الفعيل،  األداء  مستوى  عن  وموضوعية  بدقة  تعرب  ال  قد  درجات 
التخصصات املختلفة للمعلمني. 

تفعيل دور املعلم األول بصفتِه مرشًفا مقياًم يف املدرسة، ومنحه مزيًدا من الصالحيات التي متكنه من تقويم . 4
أداء املعلمني، وكذلك املشاركة يف وضع اخلطط الالزمة لتطوير مستوى أداء املعلمني وحتسينه، بام ينعكس 

عىل مستوى حتصيل الطالب.
رفع كفاءة نظام املؤرشات الرتبوية، من خالل وضع إجراءات تضمن حتديث بيانات املدارس عىل البوابة . 5

التعليمية دورًيا ودائاًم، وبام يضمن االستفادة من هذه البيانات يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة باإلرشاف 
الرتبوي.

الفنية . 6 واحتياجاهتم  ختصصاهتم  واختالف  املعلمني  مع  يتالءم  بام  اإلرشافية،  األساليب  تنويع  رضورة 
واملهنية، وكذلك تبًعا الختالف املرحلة الدراسية، وذلك من خالل إرشاك املرشف للمعلم يف حوار عن 

اختيار األسلوب األفضل أو املناسب وكيفية تنفيذه.
الذي . 7 الرتبوي،  بربنامج خرباء اإلرشاف  املرشفني من خارج حمافظة مسقط  التحاق  لتيسري  آليات  إجياد 

يقدمه املعهد التخصيص لتدريب املعلمني، بام يمكنهم من االستفادة من الربنامج، أسوة بزمالئهم املقيمني 
داخل املحافظة.

إطالق منصة إلكرتونية بني جامعة السلطان قابوس ووزارة الرتبية والتعليم، يستطيع املرشف الرتبوي من . 8
خالهلا التواصل مع األساتذة يف اجلامعة، وتلقي التدريب، وطرح األفكار، وإجراء األبحاث، ومناقشة 

التحديات املتعلقة باإلرشاف الرتبوي.
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