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Abstract
This quantitative study discusses the role of the educational supervisor in developing teachers’ performance
at the in the post-primary education schools in Muscat Governorate, through revealing the supervisory
practices of the educational supervisors, as well as detecting the differences in the study sample responses
according to (gender and experience) variables. To achieve these objectives; the researcher used
descriptive analytical method, and designed a questionnaire consisting of (30) paragraphs divided into five
areas: (human relations, planning, training and professional growth, field monitoring, assessment and tests).
The study population consists of (1440) teachers of post-primary schools in the Governorate of Muscat. The
random sample consists of (341) male and female teachers. After the data descriptive analysis through the
statistical processing of the SPSS program, the findings revealed that: the role of the educational supervisor
in the development of the teachers’ performance in the area of (human relations) was big, while the
supervisors’ practices in areas of (Planning, training and professional growth, field follow-up, evaluation and
testing) were at medium levels according to the teachers’ point of view. There were statistically significant
differences at the mean level (α≥0.05) according to the gender variable in favor of the male teachers. There
were no statistically significant differences for the experience variable.
Keywords: Educational Supervisor, Performance Development, Post-Basic Education.

الملخص
ًهدفت هذه الدراسة الكمٌة إلى تشخٌص دور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌف
 وذلن من خالل الكشؾ عن، فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط،للمعلمٌن
 وكذلن الكشؾ عن الفرولات،الممارسات اإلشرافٌة للمشرفٌن التربوٌٌن فً المجاالت المختلفة
http://ijasos.ocerintjournals.org

407

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. VI, Issue 16, April 2020

فً متوسطات استجابات أفراد عٌنة الدراسة ،وفمًا لمتؽٌري الدراسة( :النوع ،والخبرة) .ولتحمٌك
أهداؾ الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً ،وأعد استبانة تتكون من ( )30فمرة
موزعة على خمسة مجاالت( :العاللات اإلنسانٌة ،التخطٌط ،التدرٌب والنمو المهنً ،المتابعة
المٌدانٌة ،التموٌم واالختبارات) .تكون مجتمع الدراسة من جمٌع المعلمٌن لمدارس التعلٌم ما بعد
األساسً فً مدارس محافظة مسمط؛ الباغ عددهم ( )1440معلم ومعلمة ،لجمع البٌانات تم أخذ
عٌنة بالطرٌمة العشوائٌة المنتظمة تتكون من ( )341معلم ومعلمة .بعد التحلٌل الوصفً فً
معالجة البٌانات إحصائٌا عن طرٌك برنامج ( )SPSSتوصلت الدراسة إلى نتائج لعل من أهمها:
كان دور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مجال (العاللات اإلنسانٌة)
بدرجة كبٌرة ،بٌنما كانت ممارسات المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً
المجاالت (التخطٌط ،التدرٌب والنمو المهنً ،المتابعة المٌدانٌة ،التموٌم واالختبارات) بدرجة
متوسطة من وجهة نظر المعلمٌن .كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائٌة
عند مستوى الداللة ( )α ≥0.01وفمًا آلراء أفراد العٌنة تبعًا لمتؽٌر (الجنس) لصالح المعلمٌن،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05تبعًا لمتؽٌر الخبرة حسب
آراء عٌنة الدراسة.
الكلمات المفتاحٌة :المشرؾ التربوي ،تطوٌر األداء ،التعلٌم ما بعد األساسً.

الممدمة:
تعتبر التربٌة األداة األولً واألمثل فً تمثٌل المجتمعات لنمل تراثه وحفظه ،وكذلن الوسٌلة
الرائدة لتحمٌك أهدافة التً ٌنشدها ،ألنها تعد التطبٌك العملً الذي تموم علٌه فلسفة كل مجتمع،
حٌث ٌعتبر المشرؾ التربوي من العناصر الهامة واألساسٌة فً المٌدان التربوي ،والذي ٌلعب
دورا ً هاما فً تحمٌك تلن األهداؾ الموضوعة للعملٌة التعلٌمٌة بكافة جوانبها وأبعادها ،حٌث ٌمع
على عاتك اإلشراؾ التربوي الدور االكبر فً التطوٌر والتحسٌن للعملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة
بكافة جوانبها المختلفة ،حٌث ٌعتبر تحسٌن وتطوٌر مهارات وكفاٌات المعلم وتنمٌتها المهمة
األساسٌة فً العمل اإلشرافً ،كما أنه ٌعمل على حل المشكالت التربوٌة والفنٌة التً تواجه
لادرا على
المعلم أثناء لٌامه بأدائه الوظٌفً ،وتزوٌده بالخبرات والمهارات الالزمة التً تجعله
ً
أداء عمله على أكمل وجه ،كما ٌموم اإلشراؾ التربوي من خالل المتابعة واإلشراؾ على المعلم
باكتشاؾ لدراته ومواهبة والعمل على تطوٌرها لكً ٌتمكن من توظٌفها بشكل أمثل فً تحسٌن
العملٌة التعلٌمٌة والرلً بها (الكلبانً.)2016 ،
وكما ٌعد اإلشراؾ التربوي حجر األساس للعملٌات التربوٌة وذلن للدور الهام واألساسً الذي
ٌموم به المشرؾ التربوي فً عملٌاته اإلشرافٌة فً المٌدان التربوي على العملٌات التعلٌمٌة،
والتً لها أثر فعال فً تطوٌر وتحسٌن العملٌات التعلٌمٌة لكً تصل إلى مخرجات عالٌة الجودة
والكفاءة  ،إن االهتمام باإلشراؾ التربوي فً تحسٌن المعلمٌن والنهوض بمستواهم المعرفً
والوظٌفً وتوفٌر اإلمكانات المتاحة لهم بما ٌخدم وظائفهم فً العملٌة التعلٌمٌة لكً ٌكونوا
لادرٌن من تحمٌك األهداؾ المرسومة ،وٌمكن لإلشراؾ أن ٌطور المخرجات التعلٌمٌة من خالل
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التدرٌبات العملٌة والتموٌم الجٌد والمناسب وتمدٌم التؽذٌة الراجعة البناءة ،وتحسٌن الظروؾ
المٌدانٌة والتعلٌمة التً تعمل على نمو كل من المعلم والطالب فكرٌا ً واجتماعٌا ً (أمبٌض،
.)2014
كما أن لإلشراؾ مكانة عظٌمة وراسخة كطرٌمة شائعة التطبٌك فً كل المؤسسات التعلٌمٌة
وؼٌرها من المنظمات الحٌوٌة ،وله جذور بالؽة المدم فً المجال التعلٌمً والتربوي ،وفً توفٌر
الدعم المناسب للعملٌة التعلٌمٌة والتطوٌر المهنً والمعرفً للمعلمٌن ،وحالًٌا أصبح الدعم من
اإلشراؾ ضرورة ملحة للتعلٌم والتربٌة بشكل عام وللمعلم بشكل خاص ،وذلن كً ٌتم تكٌٌؾ
أنما ً
طا جدٌدة وحدٌثة من التفكٌر واألسالٌب العلمٌة والعملٌة للمعلمٌن ،حٌث أصبح التعلٌم الشامل
ٌتطلب إلى إشراؾ أكثر مرونة لكً ٌستطٌع أن ٌلبً احتٌاجات المعلمٌن والمتعلمٌن ،وذلن
للوصول إلٌها وتفعٌل عملٌات المتابعة والتموٌم والتطوٌر ،حٌث ٌتم تطوٌر المجتمعات التعلٌمٌة
من خالل التعاون المهنً والتفكٌر وتمكٌن األسالٌب واالستراتٌجٌات الجٌدة والفعالة ( Määttä,
.)& Alila, 2016
ولكً ٌكون المشرؾ التربوي لادرا ً ومتمكنا ً على أداء األعمال والوظائؾ المكلؾ بها والتً هً
موجهه نحو األهداؾ المرسومة للنظام التعلٌمً  ،فكان من الالزم السعً فً التعرؾ والبحث عن
أفضل األسالٌب والكفاٌات والمهارات اإلشرافٌة التً تمكنه من أداء عمله بالشكل اإلٌجابً
الفعال ،وهذا ما تؤكده الكثٌر من الدراسات التً درست فً مجال اإلشراؾ التربوي كدراسة
(اإلسحالٌة2017 ،؛ الكلبانً2016 ،؛ الحجري2014 ،؛ 2016 ،Saltzman؛ (2013 ،Hamzah
حٌث أنها أوصت بضرورة االهتمام بتدرٌب والعمل على تطوٌر المشرؾ التربوي بشكل دائم،
وذلن من أجل تطوٌر األداء اإلشرافً فً عمله.
وكما أشارت الدراسات التربوٌة كدراسة (المبالن2018 ،؛ الشدٌفات2014 ،؛
 )2013،Chen & Chengإلى ضرورة العمل الدائم على تطوٌر اإلشراؾ التربوي ،وذلن
باالستفادة من األسالٌب واألنماط اإلشرافٌة الحدٌثة ،والتً هدفها تطوٌر كفاٌات ومهارات
المعلمٌن فً الحمل التربوي ،والعمل على حفزهم مهنًٌا وفنًٌا.
2016 ،Lopez؛

وانطاللا من الدور الذي ٌموم به اإلشراؾ التربوي فً تحسٌن وتجوٌد العملٌة التعلٌمٌة فً
المٌدان التربوي بجمٌع عناصره ،والعمل على التطوٌر والتنسٌك بٌنها إلٌجاد التكامل الكفٌل
بتحسٌن األداء الوظٌفً ،والذي ٌنعكس على جودة المخرجات التعلٌمٌة  ،فإنه ٌتوجب إعادة النظر
بشكل عام فً كل العملٌات اإلشرافٌة بجمٌع مستوٌاتها المختلفة من تخطٌط وتنفٌذ ومتابعة مٌدانٌة
وتموٌم ومناهج وؼٌرها من الوظائؾ التً ٌموم بها اإلشراؾ التربوي لٌكون لادرا ً على تمدٌم
رسالته بشكل أفضل (وزارة التربٌة.)2015 ،
مشكلة الدراسة:
من خالل لٌام الباحث باالطالع على األدب النظري الذي ٌتحدث عن دور المشرؾ التربوي فً
تطوٌر األداء الوظٌفً للعاملٌن فً الحمل التربوي ،فمد الحظ من تلن الدراسات وجود لصورا ً فً
دور المشرفٌن التربوٌٌن فً العمل اإلشرافً والوظٌفً ،من هذه الدراسات دراسة (العلوٌة،
2014؛ عطٌري2017 ،؛  (Rahabav, 2016والتً هدفت إلى التعرؾ عن دور المشرؾ
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التربوي فً تنمٌة األداء الوظٌفً للمعلمٌن ،ولد بٌنت نتائج الدراسات بأن هنان ضعفا عا ًما فً
العمل اإلشرافً فً مجاالت التنمٌة المهنٌة للمعلمٌن واستخدام األنماط اإلشرافٌة الحدٌثة.
وبهذا ٌتضح للباحث من خالل ذلن بوجود مشكلة فً ممارسات المشرفٌن التربوٌٌن ألدوارهم
اإلشرافٌة على المعلمٌن ،وبنا ًء على شعور الباحث بوجود هذه المشكلة فً الحمل التربوي ،وذلن
بصفته مشرفا ً ألحد المواد فً مدارس محافظة مسمط بسلطنة عمان ،ومدى حاجة المٌدان
التربوي لهذه الدراسة فً التعرؾ على دور المشرفٌن التربوٌٌن فً تطوٌر األداء الوظٌفً
للمعلمٌن فً مدارس محافظة مسمط ،وعلى توصٌات عدد من الباحثٌن فً دراساتهم فً مجال
اإلشرافً ،بضرورة عمل دراسات خاصة فً تحلٌل أعمال المشرفٌن التربوٌٌن ،ومدى
ممارستهم لألسالٌب ولألدوار اإلشرافٌة التً ٌمومون بها لتحسٌن أداء المعلمٌن فً مهاراتهم
ومهامهم الفنٌة والمهنٌة ،ومن ذلن كله تتحدد مشكلة الدراسة فً التساؤل الرئٌسً هو :ما والع
دور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
بمحافظة مسمط ؟
أهداف الدراسة
بنا ًء على أسئلة الدراسة التً وضحها الباحث فً األسطر السابمة فإنه ٌحاول تحمٌك األهداؾ
العلمٌة التالٌة:
 -1التعرؾ على والع لٌام المشرؾ التربوي بدوره فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن بمدارس
التعلٌم ما بعد األساسً فً محافظة مسمط بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمٌن.
 -2دراسة الفروق ذات دالله إحصائٌة عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05فً متوسط تمدٌر
المعلمٌن لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس محافظة مسمط
بسلطنة عمان تعزى لمتؽٌرات (النوع (الجنس) –الخبرة).
الدراسات السابمة
أوالً :الدراسات العربٌة
وفً دراسة لطاؾ ( )2017حٌث كان الهدؾ من الدراسة التعرؾ على الدور الذي ٌموم به
المشرؾ التربوي فً تحسٌن األداء للمعلم فً المرحلة االبتدائٌة حٌث لامت الباحثة باستخدام
المنهج الوصفً فً دراستها ،واستخدمت أداة االستبٌان لجمع البٌانات والمعلومات المتعلمة
بالدراسة والمكونة من ( )29فمرة ممسمة على أربعة مجاالت مختلفة ( التخطٌط ،التنفٌذ ،اإلدارة
والتموٌم ) طبمت على عٌنة لصدٌة من المعلمٌن ،حٌث بلػ حجم العٌنة ( )60معلما ومعلمة ،ولد
خلصت نتائج الدراسة على أن المشرؾ التربوي ٌموم بدوره بشكل جٌد فً تحسٌن أداء المعلمٌن
فً كل من مجاالت (التخطٌط والتنفٌذ والتموٌم) فً المرحلة االبتدائٌة ،وأظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائٌة لمتوسط تمدٌرات أفراد العٌنة تعزي لمتؽٌرات (الجنس ،التخصص،
المؤهل الدراسً ،الخبرة).
وفً دراسة دفع هللا ،عمار و حامد ،صباح (  )2018والتً هدفت فً البحث عن والع اإلشراؾ
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التربوي ودوره فً تطوٌر بعض الكفاٌات لمعلمً اللؽة اإلنجلٌزٌة بالمرحلة الثانوٌة بوالٌة
الجزٌرة بمحلٌة المرشً ،حٌث تم اختٌار عٌنة عشوائٌة عددها ( )53معلما ومعلمة بصورة
عشوائٌة منتظمة وبنسبة ( )56%من مجتمع الدراسة األصلً ،واستخدم الباحثان المنهج
الوصفً ألؼراض الدراسة مستخدمٌن استبانة مكونة من ( )24بند ممسمة على عدد من
المجاالت والتً منها مجال التنمٌة المهنٌة ومجال المتابعة العامة واإلشرالٌة ،حٌث بٌنت نتائج
الدراسة بأن دور اإلشراؾ التربوي بشكل عام بالمستوى المتوسط فً األداء ،وفً مجال المتابعة
العامة والتدرٌسٌة المٌدانٌة كان دور المشرؾ فٌها بدرجه جٌدة ومرضٌة ،أما فً مجال التنمٌة
المهنٌة فإن دور المشرؾ التربوي فٌها كان ضعٌفًا جدا ،ولد أوصً الباحثان فً الدراسة بعمد
دورات تدرٌبٌة للمشرفٌن فً مجال النمو المهنً للمعلمٌن ،وزٌادة عدد المشرفٌن التربوٌٌن وذلن
بسبب األعمال واألعباء الكبٌرة والكثٌرة المتعددة التً ٌموم بها المشرؾ.
ثانٌاً :الدراسات األجنبٌة
دراسة تٌسفوا وهوفمان ) Tesfaw & Hoffman (2014والتً هدفت لمٌاس وجهة نظر المعلمٌن
حول دور اإلشراؾ التعلٌمً فً المدارس الثانوٌة بأدٌس أبابا بأثٌوبٌا ،كما أن دراستهما هدفت
ضا إلى التعرؾ فً النظرة حول اإلشراؾ التعلٌمً بٌن المعلمٌن الجدد والمعلمٌن ذوي الخبرة،
أٌ ً
ومدى رضاهم من الممارسات اإلشرافٌة واإلنماء المهنً للمعلمٌن التً ٌموم بها المشرؾ
التربوي ،واستخدما المنهج الوصفً التحلٌلً ألؼراض الدراسة ،وتم أخذ عٌنة من المعلمٌن
والمعلمات فً المدارس العامة والخاصة عددها ( )200معلما ومعلمة ،وتم استخدام االستبانة فً
جمع المعلومات والبٌانات للدراسة ،حٌث بٌنت نتائجها بأن المشرفون ٌؤدون عملهم بشكل
مرضً وجٌد فً الممارسات اإلشرافٌة والمتابعة المٌدانٌة وكذلن فً النمو المهنً للمعلمٌن ،كما
بٌنت الدراسة ب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً متوسط تمدٌرات المعلمٌن لمتؽٌر الخبرة،
وبوجود فرولات بداللة ضعٌفة فً العاللة بٌن األسالٌب اإلشرافٌة المتبعة والنمو المهنً.
وفً الدراسة التً ألامها أبوبكر وآخرون ) Abubakr )2015والتً هدفها التعرؾ على دور
المشرفٌن التربوٌٌن نحو تطوٌر أداء المعلمٌن ،وتم استخدام المنهج الوصفً فً الدراسة ،
وتطبٌك استبانة كأداة لجمع المعلومات البٌانات للدراسة من عٌنة متمثلة من المعلمٌن فً المرحلة
الثانوٌة فً نٌجٌرٌا ،وبٌنت النتائج بأن المشرفٌن ال ٌمومون بعملهم اإلشرافً بالشكل المطلوب،
وأن هنان صعوبات عدٌدة تواجه المشرؾ التربوي فً اإلشراؾ من الجانب اإلداري ،وكذلن فً
التطوٌر المهنً للمعلمٌن ،وفً تطبٌك المشرفٌن للمعاٌٌر التً وضعتها وزارة التربٌة والتعلٌم
لإلشراؾ الفنً ،وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصٌات ومنها ٌجب إشران رؤساء اإلدارات
وموظفً المماطعات فً عملٌات اإلشراؾ من خالل المعاٌنة الدورٌة المستمرة ،وتعزٌز التدابٌر
لمرالبة الجودة فً التدرٌس والعمل وتحسٌن الدور اإلشرافً للمشرفٌن ومدراء المدارس.
وفً دراسة ماتا ألٌال ( Määttä, & Alila (2016بعنوان مبادئ وممارسات اإلشراؾ التً تدعم
تطوٌر المعلم الشامل ،والتً كان هدفها التعرؾ على المبادئ والممارسات اإلشرالٌة التً تموم
بالتطوٌر الشامل للمعلم من وجهة نظر المشرفٌن ،حٌث تم استخدام المنهج النوعً فً الدراسة،
وذلن بعمل الممابالت فً الحصول على المعلومات للدراسة من خمسة أماكن مختلفة فً فنلندا،
وكان عدد أفراد عٌنة الدراسة ( )11مشرفا ،حٌث بٌنت نتائج الدراسة بأن المشرفٌن ٌمومون
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بالتخطٌط الدلٌك لألشراؾ بشكل جٌد ،كما أنهم ٌستخدمون األسالٌب اإلشرافٌة الجٌدة والحدٌثة
والمتابعة المٌدانٌة للمعلمٌن بصورة متنوعة ،وفً مجال العاللات واالتصال ٌموم المشرفٌن
بالدعم واالهتمام باحتٌاجات المعلمٌن وتمكٌن المعلمٌن فً عملهم.
منهج الدراسة وإجراءاتها:
استخدم الباحث المنهج الوصفً ألؼراض دراسته ،وٌعرؾ المنهج الوصفً بأنه شكل من أشكال
التحلٌل العلمً المنظم لوصؾ الظاهرة أو المشكلة التً تم تحدٌدها ،والتً ٌعتمد علٌها الباحثون
فً الحصول على معلومات دلٌمة وكافٌة ،الستخالص دالالتها ،لكً ٌتم الوصول إلى نتائج عن
الظاهرة (علً2010،؛ الكسبانً ،)2012 ،وكذلن لمالئمته لطبٌعة الدراسة.
مجتمع الدراسة
تألؾ مجتمع الدراسة الحالٌة من جمٌع المعلمٌن والمعلمات فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
الحكومٌة بمحافظة مسمط ،والبالػ عددهم ( )1420معلم ومعلمة ،وذلن حسب إحصائٌة لسم
اإلحصاء التابع لوزارة التربٌة والتعلٌم بسلطنة عمان للعام الدراسً (.)2019 /2018
عٌنة الدراسة
لام الباحث باختٌار عٌنة الدراسة باستخدام العٌنة العشوائٌة المنتظمة الختٌار العٌنة حسب الجنس
والمدرسة وذلن بترلٌم المدارس ما بعد التعلٌم األساسً واختٌار العٌنة من الجدول بشكل منتظم،
حٌث بلػ عدد أفراد عٌنة الدراسة ( )341معل ًما ومعلمة وهو ما ٌمثل نسبة ( )%24من المجتمع
األصلً ،بوالع ( )171معلم و( )170معلمة.
جدول ( )1خصائص عٌنة الدراسة تبعًا لمتؽٌري (الجنس والخبرة)
م

المتؽٌر

 1الجنس
 2الخبرة

فئات المتؽٌر
ذكر
أنثى
ألل من  5سنوات
من  5إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات

العدد
171
170
80
128
133

المجموع
341
341

النسبة المئوٌة
%50
%50
%23
%38
%39

أداة الدراسة
لام الباحث ببناء أداة للدراسة وهً االستبانة وذلن لإلجابة على أسئلة الدراسة ،وذلن لؽرض
إثراء الدراسة بالبٌانات والمعلومات الدلٌمة عن موضوع البحث ،كما اعتمد الباحث فً إعداد
فمرات االستبانة على األدب النظري فً موضوع البحث والدراسات السابمة التً تحدثت فً
موضوع الدراسة ،وباالطالع على النشرات والتعمٌمات التربوٌة الصادرة من وزارة التربٌة
والتعلٌم ،وعلى بعض اللماءات من رؤساء األلسام والتربوٌٌن فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بمحافظة
مسمط ،حٌث تم إعداد فمرات األداة والتً تتكون من ( )25فمرة ،حٌث تتركز األسئلة فً التعرؾ
على دور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً خمسة مجاالت مختلفة.
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صدق األداة:
ولكً ٌتحمك الباحث من صدق األداة الظاهري ،فمد تم عرضها على مجموعة من المختصٌن
لتحكٌمها وهم أٌضا من ذوي الخبرة وعددهم ( )8محكمٌن ،حٌث لام المحكمون بتدوٌن
المالحظات على أسئلة األداة ومدى ارتباطها بمشكلة الدراسة ،وكذلن مدى وضوح وسالمة
فمرات األداة من حٌث الصٌاؼة اللؽوٌة ،وكذلن جمع ممترحاتهم بشأن التعدٌل واإلضافة
والحذؾ ،فمد لام الباحث بإجراء التعدٌالت على ضوء تلن الممترحات لتتناسب مع أهداؾ
الدراسة ،وإضافة ( )5فمرات ،حٌث تم إلرارها ،حٌث إنها احتوت على ( )30فمرة موزعة على
خمسة مجاالت.
ثبات األداة:
لٌتحمك الباحث من ثبات األداة لام باستخدام طرٌمة إعادة االختبار) (test-retestحٌث تم
تطبٌك االستبانة على عٌنة استطالعٌة تتكون من ( )25معلم ومعلمة من خارج العٌنة األصلٌة،
وبعد مرور ثالثة أسابٌع تم إعادة تطبٌك األداة على نفس العٌنة ،ولام الباحث بحساب معامل
ارتباط بٌرسون بٌن التطبٌمٌن ،كما أن الباحث استخدم معامل ثبات ألفا كرونباخ (Cronbach-
) Alphaالستخراج االتساق الداخلً لألداة ،والجدول التالً ٌوضح ذلن.
جدول ( )2معامالت ثبات وارتباط أداة الدراسة
المجال
الرلم
بٌرسون
 1العاللات اإلنسانٌة
 4التدرٌب والنمو المهنً
 2التخطٌط
 5التموٌم
 3المتابعة المٌدانٌة
الدرجة الكلٌة

معامل كرونباخ
0,82
0,85
0,87
0,97
0,88
0,86

معامل ارتباط
0,90
0,88
0,79
0,85
0,86
0,88

ٌبٌن الجدول السابك أن أداة الدراسة تتمتع بدرجات ثبات ومعامالت ارتباط جٌدة ،حٌث بلػ
معامل الثبات الكلً لألداة ( )0,86ومعامل ارتباط ( )0,88هذا مما ٌجعلها لابلة للتطبٌك
المٌدانً.
طرٌمة تمدٌر الدرجات
تمت اإلجابة على فمرات االستبانة من خالل خمس تمدٌرا على حسب تدرج لٌكرت الخماسً
على النحو التالً( :كبٌرة جدًا ( )5درجات ،كبٌرة ( )4درجات ،متوسطة ( )3درجات ،للٌلة ()2
درجة ،للٌلة جدًا ( ) 1درجة) ولد كان تمٌٌم الدرجات بطرٌمة موجبة لكل فمرات االستبانة .ولد تم
استخدام معٌار الحكم على النتائج بطول الفترة ( )1,33=3/1-5والجدول التالً ٌوضح الفترات
لكل درجة للحكم:
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جدول (ٌ )3وضح فترات المتوسط الحسابً للفمرة أو المجال ودرجة الحكم علٌها
المتوسط الحسابً

درجة

م
الحكم
للٌلة
من ( )1إلى ألل من ()2,33
1
من ( )2,33إلى ألل من ()3,68
2
متوسطة
كبٌرة
من ( )3,68إلى ()5
3

المعالجات اإلحصائٌة
تمت معالجة البٌانات باستخدام البرنامج " "SPSSعلى الحاسوب ،وذلن لإلجابة على أسئلة
الدراسة:
 -1معامل االرتباط لبٌرسون ،ومعادلة ألفا كرونباخ للتحمك من ثبات األداة.
 -2لإلجابة على السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وإٌجاد
الرتب ودرجة الحكم.
 -3ولإلجابة على السؤال الثانً لام الباحث باستخدام االختبار الثنائً ) (t-testللعٌنات المستملة
لمتؽٌر الجنس ،وكذلن تحلٌل التباٌن األحادي ) )ANOVAللفرق تبعًا لمتؽٌر الخبرة.
عرض النتائج وتفسٌرها
ً
أوال :النتائج المتعلمة بالسؤال األول وهو :ما والع لٌام المشرؾ التربوي بدوره فً تطوٌر
األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط بسلطنة عمان من
وجهة نظر المعلمٌن ؟
ولٌتم اإلجابة عن هذا السؤال لام الباحث بحساب المتوسط الحسابً والرتبة لكل مجال فً
االستبانة ،وكذلن حساب المتوسط الحسابً لكل فمرة من فمرات كل المجاالت فً مجاالت تطوٌر
األداء الوظٌفً وللمجال ككل ،والجداول التالٌة توضح ذلن.
جدول ( )4المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب وتمدٌر درجة دور المشرؾ
التربوي فً مدارس ما بعد األساسً فً محافظة مسمط من وجهة نظر المعلمٌن مرتبة ترتٌبا
تنازلٌا
المجال
الرلم
تمدٌر الدرجة
العاللات اإلنسانٌة
1
4
 2التدرٌب والنمو المهنً
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المتوسط الحسابً
3,99
كبٌرة
3,63

االنحراف المعٌاري

الرتبة

0,62

1

0,82

2
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5
3

متوسطة
التخطٌط
متوسطة
التموٌم
متوسطة
المتابعة المٌدانٌة
متوسطة
الدرجة الكلٌة
متوسطة

3,60

0,95

3

3,48

0,76

4

3,44

0,58

5
0,46

3,63

تضح من الجدول ( )4أن تمدٌر أفراد العٌنة لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً
للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط بسلطنة عمان ،كانت بدرجة
(متوسطة) من المستوي بشكل عام فً مجاالت تطوٌر األداء الوظٌفً ،حٌت بلػ المتوسط
الحسابً ( )3,63وتراوحت لٌم المتوسط الحسابً بٌن ( ،)3,99 -3,44وتبٌن أن تمدٌرات
أفراد عٌنة الدراسة لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم
ما بعد األساسً بمحافظة مسمط بسلطنة عمان فً مجال العاللات اإلنسانٌة جاء بدرجة كبٌرة،
وبمتوسط حسابً ( )3,99من تمدٌر أفراد عٌنة الدراسة ،بٌنما كانت تمدٌرات أفراد العٌنة لدور
المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
بمحافظة مسمط بسلطنة عمان بدرجة متوسطو فً بالً المجاالت وهً (التدرٌب والنمو المهنً،
التخطٌط ،التموٌم ،المتابعة المٌدانٌة) وبمتوسطات حسابٌة ()3,44 ، 3,48 ، 3,60 ، 3,63
على الترتٌب .وٌمكن أن تفسر هذه النتٌجة بأن مجاالت التطوٌر لألداء الوظٌفً للمعلمٌن متداخلة
عا ما من حٌث المتوسطات الحسابٌة.
ومترابطة فٌما بٌنها فلذلن جاءت نتائجها متماربة نو ً
 -1مجال العاللات اإلنسانٌة
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ومستوى الدرجة دور
المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
بمحافظة مسمط لمجال العاللات اإلنسانٌة والجدول (ٌ )5وضح ذلن.
جدول ( )5المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ودرجة دور المشرؾ التربوي
لمجال العاللات اإلنسانٌة مرتبة ترتٌبا تنازلٌا
الرلم
2
1
5
4
6
3
415

الفمرة
المستوى
ٌسهم فً حل المشكالت بٌن المعلمٌن
كبٌرة
ٌموم ببناء عاللات إٌجابٌة مع اإلدارة والمعلمٌن
كبٌرة
ٌتمبل وجهات نظر المعلمٌن
كبٌرة
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المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

الرتبة

4,22

0,63

1

4,06

0,73

2

4,02

0,86

3
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ٌتعامل مع المعلمٌن بموضوعٌة وعدالة
كبٌرة
ٌشارن فً الفعالٌات بالمدرسة
كبٌرة
ٌراعً حاجات المعلمٌن الشخصٌة
متوسطة
الدرجة الكلٌة
كبٌرة

3,96

0,88

4

3994

0986

5

3,62

1,00

6
0,62

3,97

ٌتضح من الجدول ( )5أن تمدٌرات أفراد عٌنة الدراسة لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر
األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط لمجال العاللات
اإلنسانٌة جاءت بدرجة (كبٌرة ) فً معظم فمرات مجال العاللات اإلنسانٌة ،حٌث كان المتوسط
الكلً للفمرات ( ،)3,97وتراوحت متوسطاتها بٌن ( )4,22 – 3,63حٌث تعنً هذه النتٌجة بأن
المشرؾ التربوي ٌمارس دورة فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن بدرجة كبٌرة فً مجال
العاللات اإلنسانٌة من وجهة نظر المعلمٌن ،وٌعزي الباحث هذه النتٌجة بأن المشرفٌن التربوٌٌن
ٌمتلكون مهارات العاللات اإلنسانٌة وٌهتمون بشكل كبٌر فً بناء وتوطٌد العاللات بٌنهم وبٌن
المعلمٌن وبشكل طٌب ،وذلن ألن المشرؾ التربوي فً سلطنة عمان ٌتمتع باألخالق الطٌبة
والمٌم االجتماعٌة الحسنة والتً تربى علٌها من خالل المجتمع واألسرة ،وٌرى الباحث أن هذه
النتٌجة تتفك مع دراسة ) Määttä, & Alila (2016بوجود العاللات الجٌدة واالتصال الفعال بٌن
المشرفٌن والمعلمٌن.
 -2مجال التدرٌب والنمو المهنً:
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ومستوى الدرجة دور المشرؾ
التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط
لمجال التدرٌب والنمو المهنً والجدول (ٌ )6وضح ذلن.
جدول ( )6المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ومستوى الدرجة لدور المشرؾ
التربوي لمجال التدرٌب والنمو المهنً مرتبة ترتٌبا تنازلٌا
الرلم
23
21
22
20
24
19
416

الفمرة

المتوسط
الحسابً

المستوي
ٌعمل على تنفٌذ برامج تدرٌبٌة للمعلمٌن وفك االحتٌاجات.
كبٌرة
ٌشارن فً تحدٌد البرامج للتنمٌة المهنٌة .
كبٌرة
ٌحدد االحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن.
كبٌرة
ٌشجع المعلمٌن على مواصلة نموهم المهنً.
متوسطة
http://ijasos.ocerintjournals.org

3,84

االنحراف
المعٌاري

الرتبة

0,83

1

3,75

0,80

2

3,71

0,90

3

3,53

1,06

4
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ٌشجع المعلمٌن على االستفادة من التجارب التربوٌة.
متوسطة
ٌتابع الدورات التدرٌبٌة الممدمة للمعلمٌن.
متوسطة
الدرجة الكلٌة
متوسطة

3951

1905

5

3,43

0,90

6

3,63

0,81

ٌتضح من الجدول ( ) 6أن تمدٌرات أفراد عٌنة الدراسة لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء
الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط لمجال التدرٌب والنمو
المهنً جاءت بدرجات (كبٌرة) و(متوسطة) فً فمرات مجال التدرٌب والنمو المهنً ،حٌث
عا ما) ،وتراوحت متوسطاتها بٌن
كان المتوسط الكلً للفمرات ( )3,63بدرجة متوسطة (جٌده نو ً
( )3,84 – 3,43حٌث تعنً هذه النتٌجة بأن المشرؾ التربوي ٌمارس دورة فً تطوٌر األداء
الوظٌفً للمعلمٌن بٌن الدرجة الكبٌرة والمتوسطة فً مجال التدرٌب والنمو المهنً من وجهة
نظر المعلمٌن ،وٌعزي الباحث هذه النتٌجة إلى تفاوت االهتمام بالتدرٌب بٌن مشرفً المواد
التربوٌٌن فمنهم ٌمتلكون مهارات التدرٌب فً العمل التربوي ،وٌمومون بتدرٌب معلمٌهم فً
الدورات التدرٌبٌة المختلفة ،بٌنما البعض اآلخر ٌعانون من لصور فً تشجٌع معلمٌهم للتدرٌب
وحضور الدورات التدرٌبٌة.
اتفمت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) Tesfaw & Hoffman (2014أن المشرفون ٌؤدون عملهم
بشكل جٌد فً النمو المهنً للمعلمٌن ،بٌنما نجد أنها تختلؾ مع دراسة دفع هللا ،عمار و حامد،
صباح (  )2018إن دور المشرؾ التربوي فً مجال النمو المهنً للمعلمٌن ضعٌؾ جدا ولد
أوصً الباحثان بعمد دورات تدرٌبٌة للمشرفٌن فً مجال النمو المهنً.
 -3مجال التخطٌط
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ومستوى الدرجة دور
المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
بمحافظة مسمط لمجال التخطٌط والجدول (ٌ )7وضح ذلن.
جدول ( )7المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ومستوى درجة دور المشرؾ
التربوي لمجال التخطٌط مرتبة ترتٌبا تنازلٌا
الرلم

الفمرة

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

الرتبة

المستوى
1
0,97
3,76
ٌ 7ضع خطة لزٌارة معلمً المادة.
ٌعد خطة للمشاؼل التربوٌة وللنمٌة المهنٌة.
 10كبٌرة
كبٌرة
2
1,23
3,72 8
1,09
3,66
ٌ 11شارن فً وضع خطط لتبادل الزٌارات بٌن المعلمٌن.
 9متوسطة
1,26
3,64
ٌ 12شارن فً وضع خطط للطالب المتفولٌن دراسٌا.
417

http://ijasos.ocerintjournals.org

3
4

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. VI, Issue 16, April 2020

متوسطة
ٌساعد المعلمٌن فً عمل السجالت المتعلمة بالمادة.
متوسطة
ٌشارن فً وضع خطط للطالب ضعٌفً المستوى.
متوسطة
الدرجة الكلٌة
متوسطة

3952

1916

5

3,33

1,30

6
0,96

3,61

ٌتضح من الجدول ( ) 7أن تمدٌرات أفراد عٌنة الدراسة لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء
الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط لمجال التخطٌط جاءت
بدرجات (كبٌرة) و(متوسطة) فً فمرات مجال التخطٌط  ،حٌث كان المتوسط الكلً للفمرات
عا ما) ،وتراوحت متوسطاتها بٌن ( )3,76 – 3,33حٌث
( )3,61بدرجة متوسطة (جٌده نو ً
تعنً هذه النتٌجة بأن المشرؾ التربوي ٌمارس دورة فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن بٌن
الدرجة المتوسطة والكبٌرة فً مجال التخطٌط من وجهة نظر المعلمٌن ،وٌعزي الباحث هذه
النتٌجة بأن بعض المشرفٌن التربوٌٌن ٌدركون أهمٌة التخطٌط وإعداد التخطٌط لمشاؼل التنمٌة
المهنٌة ،والبعض اآلخر ؼٌر مهتم ببعض جوانب التخطٌط بالشكل المطلوب كالتخطٌط لتبادل
الزٌارات الصفٌة بٌن المعلمٌن والتخطٌط لرفع المستوي التحصٌلً للطالب الضعاؾ .وتتفك
نتائج هذه الدراسة مع دراسات كل من (أمبٌض2014 ،؛ لطاؾ2017 ،؛ Määttä, & Alila
 ),2016بأن المشرفٌن ٌمومون بالتخطٌط بشكل جٌد.
 -4مجال التموٌم واالختبارات
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ومستوى الدرجة دور المشرؾ
التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط
لمجال التموٌم واالختبارات والجدول (ٌ )8وضح ذلن.
جدول ( )8المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ومستوى درجة دور المشرؾ
التربوي لمجال التموٌم مرتبة ترتٌبا تنازلٌا
الرلم
26
25
30
27
29
28

418

الفمرة
المستوى
ٌمدم التؽذٌة الراجعة للمعلمٌن
كبٌرة
ٌموم أداء المعلمٌن بشكل منتظم
متوسطة
ٌتعاون مع المعلمٌن فً تحلٌل نتائج االختبارات
متوسطة
ٌشجع المعلمٌن على توظٌؾ التموٌم المستمر
متوسطة
ٌشرؾ على سٌر أعمال االختبارات
http://ijasos.ocerintjournals.org

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

3,81

0,86

3,59

1,01

الرتبة
1
2

3,51

1,03

3

3,47

0,83

4

3947

1904

5
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متوسطة
ٌساعد المعلمٌن فً وضع االختبارات المصٌرة
متوسطة
الدرجة الكلٌة
متوسطة

3,09

6

1,05

0,77

3,49

ٌتضح من الجدول ( )8أن تمدٌرات أفراد عٌنة الدراسة لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء
الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط لمجال التموٌم واالختبارات
جاءت بدرجات (متوسطة) فً معظم فمرات مجال التموٌم واالختبارات  ،حٌث كان المتوسط
الكلً للفمرات ( )3,49بدرجة متوسطة ،وتراوحت متوسطاتها بٌن ( )3,81 – 3,09حٌث
تعنً هذه النتٌجة بأن المشرؾ التربوي ٌمارس دورة فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن بدرجة
متوسطة فً مجال التموٌم واالختبارات من وجهة نظر المعلمٌن ،وٌعزي الباحث هذه النتٌجة بأن
المعلمٌن على لناعة بأن المشرفٌن التربوٌٌن ال ٌمومون بمهامهم فً هذا المجال بالشكل المطلوب
تؽٌرا فً اآلونة األخٌرة ،وربما ٌعود السبب فً انشؽال
ضا أن أسالٌب التموٌم لد شهدت
منهم ،وأٌ ً
ً
المشرفٌن التربوٌٌن بجوانب أخرى من عملهم كالتدرٌب على المناهج الجدٌدة فً الحلمة الثانٌة
من التعلٌم األساسً.
وٌالحظ الباحث بأن نتائج هذه الدراسة تتفك مع دراسة ) Abubakr )2015أن المشرؾ التربوي ال
ٌموم بدوره بشكل مطلوب فً تحسٌن أداء المعلمٌن فً كل من مجال التموٌم ،وتختلؾ مع دراسة
كل من (أمبٌض2014 ،؛ لطاؾ )2017 ،التً بٌنت أن المشرؾ التربوي ٌموم بدوره بشكل
جٌد فً تحسٌن أداء المعلمٌن فً كل من مجال التموٌم.
 -5مجال المتابعة المٌدانٌة
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ومستوى الدرجة دور
المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
بمحافظة مسمط لمجال المتابعة المٌدانٌة والجدول (ٌ )9وضح ذلن.
جدول ( )9المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب ومستوى درجة دور المشرؾ
التربوي لمجال المتابعة المٌدانٌة مرتبة ترتٌبا تنازلٌا
الرلم
13
17
18
14
15
16
419

الفمرة
المستوى
ٌتابع سجالت معلمً المادة
متوسطة
ٌتابع تنفٌذ األنشطة الصفٌة والالصفٌة.
متوسطة
ٌتابع توظٌؾ مركز مصادر التعلم
متوسطة
ٌموم بزٌارات صفٌة للمعلمٌن
http://ijasos.ocerintjournals.org

المتوسط
الحسابً
3,52
3,51

االنحراف
المعٌاري
1,09

الرتبة
1

1,02

2

3,51

0,94

3

3,44

0,91

4
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متوسطة
ٌتابع تنفٌذ الزٌارات المتبادلة بٌن المعلمٌن
متوسطة
ٌعمد االجتماعات لمنالشة المستجدات
متوسطة
الدرجة الكلٌة
متوسطة

3944

1911

5

3,23

1,19

6

3,44

0,57

ٌتضح من الجدول ( )8أن تمدٌرات أفراد عٌنة الدراسة لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء
الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط لمجال المتابعة المٌدانٌة
جاءت بدرجات (متوسطة) فً كل فمرات مجال المتابعة المٌدانٌة ،حٌث كان المتوسط الكلً
للفمرات ( )3,44بدرجة متوسطة ،وتراوحت متوسطاتها بٌن ( )3,52 – 3,23حٌث تعنً هذه
النتٌجة بأن المشرؾ التربوي ٌمارس دورة فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن بدرجة متوسطة
فً مجال المتابعة المٌدانٌة من وجهة نظر المعلمٌن ،وٌعزو الباحث هذه النتٌجة لما لهذه المهمات
من حساسٌة بٌن المعلمٌن والمشرفٌن ،وكذلن انشؽال المشرفٌن باألمور اإلدارٌة والتدرٌبٌة
المكلفٌن بها من المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم ،وجاءت هذه النتٌجة مختلفة عن جمٌع الدراسات.
السؤال الثانً:
هل توجد فروق ذات دالله إحصائٌة عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05فً متوسط تمدٌر المعلمٌن
لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
بمحافظة مسمط بسلطنة عمان تعزى لمتؽٌرات ( النوع (الجنس) – الخبرة)؟
 -1متغٌر النوع (الجنس)
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمستوى درجة دور المشرؾ التربوي فً
تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط من وجهة
نظر المعلمٌن ،تبعًا لمتؽٌر النوع (الجنس) ،وتم تطبٌك اختبار ( )t- testوالجدول (ٌ )10وضح
ذلن.
جدول ( )10المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لدور المشرؾ التربوي فً تطوٌر
األداء الوظٌفً للمعلمٌن من وجهة نظر المعلمٌن ،واختبار ( )t- testتبعًا لمتؽٌر النوع
(الجنس).
الجنس العدد المتوسط الحسابً

المجال
مستوى الداللة
ذكر
العاللات
**0.001
أنثى
اإلنسانٌة
ذكر
التخطٌط
**0.000
420

171
170
171
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4.08
3.68
3.99

االنحراف المعٌاري

لٌمة ت

0.52

3.265

0.69
0.72

8.027
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أنثى

170

ذكر

171

1.02

3.22
3.61

المتابعة
**0.000
3.27
170
أنثى
المٌدانٌة
3.62
ذكر 171
التدرٌب
0.841
3.64
170
والنمو المهنً أنثى
3.49
171
ذكر
التموٌم
0.963
3.49
170
واالختبارات أنثى
3776
171
ذكر
الدرجة
**07000
3750
170
أنثى
الكلٌة
** الفرق دال إحصائًٌا عند مستوى داللة ()α ≥0.01

0.53

5.732

0.57
0.82

-0.200

0.80
0.77

-0.047

0.78
0741

57454

0747

تشٌر النتائج فً الجدول ( )10إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوي الداللة (≥0.01
 )αفً مستوى درجة دور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس
التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط من وجهة نظر المعلمٌن تبعًا لمتؽٌر الجنس لصالح
الذكور ،وذلن استنادا إلى لٌمة (ت) إذ بلؽت لٌمتها  5,454وبمستوى داللة ( )0,00للدرجة
الكلٌة ،وكذلن تشٌر النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة (– 0 ,00
 ) 0,01فً المجاالت ( العاللات اإلنسانٌة ،التخطٌط ،المتابعة المٌدانٌة) لصالح الذكور أٌضا
بدلٌل ارتفاع المتوسطات الحسابٌة.
 -2متغٌر الخبرة
تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمستوى درجة دور المشرؾ التربوي فً
تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط من وجهة
نظر المعلمٌن ،تبعًا لمتؽٌر الخبرة والجدول (ٌ )11وضح ذلن
جدول ( )11المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمستوى دور المشرؾ التربوي فً
تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً من وجهة نظر المعلمٌن ،تبعًا
لمتؽٌر الخبرة.
الخبرة

المجال
المعٌاري
80
العاللات ألل من  5سنوات
من  5إلى  10سنوات
اإلنسانٌة
0.62
133
من  10سنوات فأكثر
المجموع
0.62
421
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العدد

المتوسط الحسابً

االنحراؾ

3.98

0.63
3.97

3.79
341

0.62
3.79

128

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. VI, Issue 16, April 2020

التخطٌط
0.96

ألل من  5سنوات
من  5إلى  10سنوات

80

3.62

128

3.60

0.91
أكثر من  10سنوات

133

3.60

1.01
المجموع
0.96
المتابعة
0.57
المٌدانٌة
0.62

341

3.61

ألل من  5سنوات

80

3.47

من  5إلى  10سنوات

128

3.35

أكثر من  10سنوات

133

3.50

0.52
المجموع
0.56
التدرٌب
0.72
والنمو المهنً
0.85

341

3.43

ألل من  5سنوات

80

3.74

من  5إلى  10سنوات

128

3.52

أكثر من  10سنوات

133

3.65

0.81
المجموع
0.82
التموٌم
0.67
واالختبارات
0.75

ألل من  5سنوات
من  5إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات

341

3.63

80

3.60

128

3.38

133

3.52

0.84
المجموع
0.77
الدرجة
0748
الكلٌة
0747

341

3.50

ألل من  5سنوات

80

3769

من 5إلى  10سنوات

128

3755

أكثر من  10سنوات

133

3765

0734
المجموع

341

3763

0746

ٌالحظ فً الجدول ( )11بوجود فروق ظاهرٌة بٌن المتوسطات الحسابٌة لمستوى دور المشرؾ
422
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التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط
من وجهة نظر المعلمٌن ،تبعًا لمتؽٌر الخبرة ،حٌث نالحظ أنه حصل أصحاب الفئة (ألل من 5
سنوات) على أعلى متوسط حسابً ٌبلػ ( ،)3,69وبعده أصحاب الفئة (أكثر من  10سنوات)
بمتوسط حسابً ( ،)3,65وجاءت فً األخٌر الفئة (من 5إلى  10سنوات) بمتوسط ٌبلػ
( ،) 3,55ولكً ٌحدد الباحث ما إذا كانت المتوسطات الحسابٌة ذات داللة إحصائٌة ،فمد لام
بتطبٌك تحلٌل التباٌن األحادي  ANOVAوالجدول (ٌ )12وضح نتائج تحلٌل التباٌن.
جدول ( )12تحلٌل التباٌن األحادي إلٌجاد الفروق فً تمدٌرات المعلمٌن لدور المشرؾ التربوي
بمدارس ما بعد األساسً فً محافظة مسمط .تبعًا لمتؽٌر الخبرة
المجال
مستوى

مصدر
التباٌن

الداللة
العاللات
0.997
اإلنسانٌة
التخطٌط
0.987
المتابعة
0.081
المٌدانٌة

بٌن المجموعات

درجات

مجموع
المربعات
0.00

الحرٌة
2

داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات

130.52
130.52
0.02

داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات

315.37
315.39
1.66

339
341
2

110.58
داخل المجموعات
112.24
المجموع
2.71
بٌن المجموعات

339
341
2

التدرٌب
0.124
والنمو المهنً داخل المجموعات 220.55
223.26
المجموع
2.89
بٌن المجموعات
التموٌم
0.081
واالختبارات داخل المجموعات 201.24
204.23
المجموع
0785
بٌن المجموعات
الدرجة
07133
داخل المجموعات 71711
الكلٌة
71.96
المجموع

339
341
2

339
341
2
339
341
2
339
341

متوسط
المربعات
0.001

لٌمة
ؾ
0.002

0.384
0.012

0.013

0.931
0.832

2.550

0.326
1.362

2.090

0.651
1.494

2.519

0.593
07426

27033

0.211

تشٌر النتائج فً الجدول ( )12بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوي الداللة
( ) α ≥0.05فً مستوى درجة دور المشرؾ التربوي فً تطوٌر األداء الوظٌفً للمعلمٌن فً
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مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بمحافظة مسمط من وجهة نظر المعلمٌن تبعًا لمتؽٌر الخبرة،
استنادًا إلى لٌمة (ؾ) إذ بلؽت ( )2,033وبمستوى داللة ( ،)1,133وكذلن تشٌر نتائج الجدول
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً جمٌع المجاالت.
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