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 الملخص

هدفت الدراسة إىل التعرف على تصورات 

املشرفني الرتبويني وواقع ممارساتهم لإلشراف 

العالقة التأملي يف سلطنة عمان، والكشف عن 

االرتباطية بني تصوراتهم وممارساتهم لإلشراف 

 .التأملي

ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج 

(  46الوصفي، وقد مت إعداد استبانة تكونت من) 

فقرة، موزعة على حمورين، هما: )تصورات املشرفني 

الرتبويني عن اإلشراف التأملي يف سلطنة عمان(، 

و)واقع ممارسة املشرفني الرتبويني لإلشراف التأملي 

تطبيقها على عينة يف سلطنة عمان(، وقد مت 

( مشرفًا ومشرفًة يف مجيع 456عشوائية مكونة من )

حمافظات سلطنة عمان، وتوصلت الدراسة إىل أن 

تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي يف 

نت اسلطنة عمان جاءت بدرجة متوسطة بينما ك

 ممارساتهم له بدرجة ضعيفة، كما توصلت الدراسة

اطية طردية بني تصورات وجود عالقة ارتبإىل 

املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي وممارستهم 

 .له

اإلشراف التأملي، املشرف الكلمات المفتاحية: 

 الرتبوي، التصورات، سلطنة عمان. 

 
 
 
 
 

 
 

العالقة بين تصورات املشرفين التربويين عن اإلشراف التأملي وواقع 
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Abstract 
This study aims to identify the 

educational supervisors' perceptions 

and the reality of their practices for 

reflective supervision in the Sultanate 

of Oman. Moreover, it aims to reveal 

the correlation between supervisors' 

perceptions and the reality of their 

practices for reflective supervision. 

To achieve the objectives of the study, 

the descriptive approach was used, and 

a questionnaire consisting of 46 phrases 

were prepared, distributed on two axes: 

(perceptions of educational supervisors 

about reflective supervision in the 

Sultanate of Oman), and (the reality of 

educational supervisors practicing 

reflective supervision in the Sultanate 

of Oman). The questionnaire has been 

distributed to a random sample of (456) 

supervisors in all governorates of the 

Sultanate of Oman, and the data was 

statistically processed using the 

Statistical Package for the social 

sciences (SPSS). The study concluded 

that the perceptions of educational 

supervisors and came in a medium 

degree, whilst their practices of 

reflective supervision came in a low 

degree. Moreover, the study concluded 

that there was a positive correlation 

between supervisors' perceptions and 

their practice of supervision. 

Keywords: Reflective supervision, 

educational supervisor, perceptions, 

sultanate of Oman. 

 

 
 املقدمة:

شهد الفكر الرتبوي تطورًا فيما يتعلق بفلسفة الرتبية وأهدافها ومراحل النمو ومبادئه ونظريات 

التعلم، ودخلت مفاهيم جديدة يف العالقات اإلنسانية، وديناميات اجلماعة، وأساليب االتصال 

، فتطورت أهدافه (2005)الطعاني،  مفهوم اإلشراف الرتبويوالتواصل، مما أدى إىل تغري تلقائي يف 

وأساليبه، شأنه يف ذلك شأن الكثري من املفاهيم الرتبوية اليت تنمو وتتطور نتيجة األحباث والدراسات 

بقة، الرتبوية املتواصلة، وخصوًصا بعد أن كشفت هذه الدراسات جوانب القصور يف األمناط السا

حماولًة عالج أوجه القصور فيها، وإحداث التغيريات املنشودة يف عمليات التعليم والتعلم باألساليب 

اجلديدة، واضعة يف حسبانها الُبعد اإلنساني إىل جانب الُبعد املعريف، كما اهتمت مببدأ التنمية 

 .(Gottesman, 2000) املستدامة ومبدأ التعلم مدى احلياة 

وقد مر اإلشراف الرتبوي مبراحل كثرية ومتعددة، اختلفت فيها النماذج اإلشرافية باختالف حمور 

اهتمامها، واختالف املدارس اليت تنتمي إليها تلك النماذج والنظريات، مما أدى إىل ظهور أفكار جديدة 

تفكري التأملي )مدرسة وفهم أوسع لألدوار اإلشرافية، فظهر منوذج اإلشراف التأملي متأثرًا مبدرسة ال

التدبر( اليت حتث وتدعو إىل تأمل الفرد للموقف الذي أمامه وحتليله ثم إعادة تأطريه بعد إزالة الغموض 

منه،  مبعنى أن يقوم الفرد بالبحث اهلادف جلالء األمر مستعينا خبرباته السابقة، لذلك يعترب هذا 

يدية، فهو يعني املشرف على تقويم أدائه ذاتيًا وبالتالي النموذج أكثر فاعلية من النماذج اإلشرافية التقل
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التطوير والتقدم الوظيفي، وهو أكثر مناذج اإلشراف الرتبوي حداثة، ألن التأمل حظي باهتمام الباحثني 

بالسلوك التنظيمي منذ سبعينيات القرن العشرين، وهو عنصر أساسي لعملية التنمية املهنية )عطية، 

هرت فكرة األداء التأملي لتحل حمل األداء التقليدي القائم على العمل (. وبعد ذلك ظ2015

 (. 2003امليكانيكي الذي كان يقوم فيه املشرف الرتبوي بدوره التقين )العبد الكريم، 

كما يعترب التأمل بكل أبعاده وممارساته من تأمل أو ممارسات تأملية أو إشراف تأملي من أهم 

وية احلديثة، حيث أدخل  يف املعايري الوطنية لالعرتاف بربامج إعداد القادة االجتاهات العاملية الرتب

، كعنصر مهم من عناصر إعداد القادة الرتبويني، مبا فيهم املشرف الرتبوي، وإدرج NELP)الرتبويني )

، (Murray & Leadbatter,2018)بني مقررات إعداد املعلمني، كما وضحت دراسة موراي و ليدبرت

(، ودراسة Kaneko & Sandra, 2015(، ودراسة كينكو و ساندرا) Göker,2016وكر )ودراسة ج

(، ومت إعداد الربامج اخلاصة لتدريب الرتبويني على ممارسة التأمل مثل دائرة Sewall, 2009سيوول )

جبس للتأمل، ودائرة كولب للتعلم، وتصميم مواقع االنرتنت اخلاصة بالتأمل والتدريب على ممارسته 

. وأنشئت اجملالت العلمية العاملية اخلاصة باملمارسات التأملية مثل (ZERO TO THREE)ل موقع مث

(Reflective Practice ) وقد وضحت الكثري من الدراسات األجنبية أهمية ممارسة التأمل يف احلقل ،

 & Weiss)، ودراسة وايس ووايس(Clouder & Sellars, 2016)الرتبوي مثل دراسة كالودر وسيلرز 

Weiss, 2010)غريونو -، ودراسة سنو(Snow-Gerono,2008). 

يعترب اإلشراف التأملي منوذجًا جديدًا معاصرًا متنوعًا متجددًا قادرًا على تنمية العنصر البشري، 

وتفعيل دوره، وجتديد أدواته وممارساته العملية، وهو رؤية تسهم بشكل أو بآخر يف جتويد العملية 

مية، وتعزيز دافعية املشرف للتعلم والعمل، وختضيب أفق املعلمني واملتعلمني، لكي التعليمية التعل

(. حيث م2004يتجاوز كال منهم وظيفة االستهالك الصامت للمعرفة إىل وظيفة اإلنتاج املبدع )الغتم، 

ثري من ينظر اإلشراف التأملي للعملية التعليمية التعلمية على أنها عملية معقدة، متجددة، حتتاج للك

الوقت واجلهد وقدرًا كبريًا من احلكمة واالستبصار، ألنها تتعامل مع متغريات متعددة، مما جيعل 

مشكالتها تتسم بالغموض، وهذا يفرض على املشرف الرتبوي الرتيث قبل إصدار األحكام والتأمل 

رف من مهارات التأمل، يف املواقف الرتبوية واملشكالت اليت يصادفها قبل اختاذ القرارات. فتمّكن املش

 (. 2015يساعده على معاجلة املواقف الرتبوية مبوضوعية ودقة )عطاري وآخرون، 

وقد أجريت العديد من البحوث والدراسات تناولت موضوع اإلشراف التأملي من نواحي خمتلفة  

 لإلشراف ( دراسة هدفت إىل التعرف إىل درجة ممارسة املشرفني الرتبويني2019فقد أجرت اجلابرية )

التأملي ودرجة تطوير أداء معلمي مدارس التعليم األساسي يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان والعالقة 

بينهما، وسعت إىل التعرف إىل أثر املتغريات )النوع، سنوات اخلربة، املؤهل العلمي( يف تقدير درجة 

تطوير أداء معلمي مدارس التعليم ممارسة املشرفني الرتبويني جملاالت اإلشراف التأملي، ويف درجة 
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األساسي يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان، وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، متثلت أداة الدراسة 

(، وقد توصلت الدراسة إىل أن ممارسات املشرفني الرتبويني لإلشراف 35يف  استبانة تكونت من )

( 0.05ىل وجود فروق ذات داللة عند املستوى )التأملي جاءت بدرجة متوسطة، كما توصلت الدراسة إ

( سنوات، كما توصلت 5-1يف جماالت اإلشراف التأملي بني مستويات اخلربة لصاحل أصحاب اخلربة )

( بني ممارسة املشرفني 0.01الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند املستوى )

 املعلم.لإلشراف التأملي ودرجة تطور أداء 
( إىل التعرف إىل درجة استخدام معلمي املرحلة الثانوية يف مدينة 2018وهدفت دراسة الرشيدي )

الربيدة للممارسات التأملية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت مقياس 

( معلمًا، 257)للممارسات التأملية كأداة للدراسة، مت تطبيقها على عينة عشوائية طبقية تكونت من 

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة استخدام معلمي املرحلة الثانوية يف مدينة الربيدة للممارسات التأملية 

من وجهة نظرهم كانت متوسطة، وأشارت النتائج أيضًا إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  خصص يف املمارسات التأملية.( تعزى ألثر كل من متغريي اجلنس والت0.05مستوى الداللة )

أثر أدوات املراقبة البديلة لنطاق اإلشراف التأملي  الختبارKuru, 2018) كورو(وجاءت دراسة 

الرتبوي املعاصر، حيث مت تسجيل الدروس يف الصف مع املعلمني املتطوعني ممن يعملون يف املدارس 

البديلة يف نطاق اإلشراف التأملي، واستخدمت  االبتدائية والثانوية يف تركيا باستخدام أدوات املراقبة

( معلمني 6الدراسة املنهج التجرييب، ومت عمل برنامج تدرييب لعينة الدراسة التجريبية اليت تكونت من)

متطوعني يف مراكز املقاطعات باستخدام األدوات البديلة )التسجيالت السمعية واملرئية(، ومتثلت 

اقة املالحظة، وتوصلت الدراسة إىل أن املالحظات اليت مت تسجيلها أدوات الدراسة يف املقابلة وبط

باستخدام الوسائل البديلة كان هلا تأثري إجيابي يف التطوير املهين للمعلمني، اتضح من خالل تغري أداء 

 املعلمني يف الفصل بشكل أفضل. 

 آراء علماء إىل التعرف إىل (Murray & Leadbetter, 2018)وهدفت دراسة موراي و ليدبرت

( حول جتاربهم يف استخدام املمارسة التأملية مع املعلمني املبتدئني من خالل TEPsالنفس الرتبويني )

(  ) التسجيالت املرئية ( لدعم تطورهم املهين ، مع الرتكيز بشكل خاص VERPتسجيالت الفيديو )

يف اململكة املتحدة، وقد (.طبقت الدراسة VERPعلى مهارات االستشارة واإلشراف على األقران )

استخدمت الدراسة املنهج التجرييب لتحقيق أهداف الدراسة، حيث صمم الباحثان برناجمًا تدريبيًا 

( معلمني متدربني، واستخدمت الدراسة املقابلة شبه املنظمة كأداة 5للمعلمني املبتدئني بلغ عددهم )

راسة إىل األثر اإلجيابي للتأمل يف التسجيالت جلمع البيانات ولتحقيق أهداف الدراسة. وقد توصلت الد

على املعلمني املبتدئني، وأن تلك التجارب سلطت الضوء على مراقبة وتأمل ممارساتهم التدريسية، ممار 

 أدى إىل تطويرها وحتسنها.
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( إىل التحقق من أثر املمارسة التأملية يف تطوير األداء 2018وعملت دراسة العياصرة والفارسي )

ريسي لدى معلمات الرتبية اإلسالمية يف احللقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان، حيث التد

استخدمت الدراسة املنهج التجرييب، ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها الثالث أعد الباحثان 

قة مالحظة لألداء برناجمًا تدريبيًا متكاماًل يف املمارسة التأملية، كما أعدا ثالث أدوات: بطا

(. وتكونت عينة 22( سؤااًل، ومذكرة تأمل يف املواقف التعليمية تكونت من )15التدريسي تضمنت ) 

( معلمة، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية 16الدراسة من )

بلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء بني متوسطي درجات معلمات الرتبية اإلسالمية يف التطبيقني الق

التدريسي لصاحل التطبيق البعدي. وأن متوسط التقييم الذاتي للمعلمات يف مذكرة التأمل يف املواقف 

( وهو متوسط عالي بالنسبة للمعيار املستخدم. وأظهرت الدراسة من خالل 2.80التعليمية التعلمية بلغ )

لممارسة التأملية على املعلمات من جوانب متعددة، ويف العموم نتائج املقابلة وجود أثر إجيابي واضح ل

 كشفت الدراسة أثر املمارسة التأملية يف حتسني أداء املعلمات التدريسي.

إىل استكشاف تأثري منوذج اإلشراف التأملي  Göker,2016 )كما هدفت دراسة جوكر ) 

(RTSM(الذي وضعه ،)( Göker,2016 لتعليمية، وقد طبقت الدراسة على يف تطوير مهارات املعلم ا

( معلم من معلمي املدارس االبتدائية والثانوية ممن يدرسون للحصول على درجة املاجستري 24عينة من )

يف اجلامعة األمريكية وجامعة قربص مت تقسيمهم جملموعتني، وقد مت استخدام املنهجني الوصفي 

  من خالل  التدريس املصغر للمجموعة التجريبية، والتجرييب حيث طور الباحث برنامج تدرييب للمعلمني

وطبقت الدراسة  اختبارًا قبليًا وبعدي للمجموعتني، كما استخدمت املقابلة أيضًا كأداة للدراسة، 

وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر واضح لإلشراف التأملي يف تطوير مهارات املعلمني التعليمية، واكتساب 

 جتاه اإلشراف التأملي.املعلمني اجتاهات إجيابية 

( فقد هدفت إىل حتديد درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام 2015وأما دراسة عطية )

مبحافظة اإلسكندرية للممارسات التأملية يف جمال اإلشراف الرتبوي مع تقديم رؤية مقرتحة لتطبيق 

ص عملهم اإلشرايف، استخدمت اإلشراف التأملي لتوجيه ممارسات مديري مدارس التعليم العام فيما خي

الدراسة املنهج الوصفي، استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة، تكونت من 

( فقرة موزعة على مخسة أبعاد هي صنع القرار واملالحظة التأملية واألساس العلمي والعملية 23)

( مديرًا ومديرة. وقد 120تكونت من )التعليمية ومتابعة العاملني، طبقت على عينة الدراسة واليت 

توصلت الدراسة إىل أن أفراد العينة يتمتعون بدرجة وعي مرتفعة ملمارسة التأمل فيما خيص أعماهلم 

 اإلشرافية.

( للتعرف إىل دور اإلشراف التأملي املدعم بالتسجيالت  Kaneko, 2015وسعت دراسة كينكو )

وقد مت   املرئية يف التأمل يف املواقف الصفية البيداغيوجية، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي،



56 

 

 

 56 

عن اإلشراف التأملي وواقع ممارستهم له العالقة بين تصورات املشرفين التربويين 
 .                                            يف سلطنة عمان

 د. خلفان ناصر خلفان الجابري ، د. راشد سليمان حمدان الفهدي   عائشة عبدهللا بن رمضان البلوشية. أ  
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)37العدد)

 

( من الطالب املعلمني، متثلت يف 6استخدام عدة أدوات لتحقيق أهداف الدراسة على عينة مكونة من )

ومقابالت وجلسات تأمل ومذكرات تأملية، أشارت نتائج الدراسة إىل أن االستبانة وبطاقة املالحظة 

املداوالت اإلشرافية اليت تدعمها التسجيالت املرئية والتأمل فيها كانت أكثر فاعلية، وأن الطالب 

املعلمني الذين الحظوا ممارساتهم الرتبوية من خالل التسجيالت املرئية أصبحوا أكثر تأماًل وتقييمًا 

 هم، حيث قدموا حتلياًل أعمق مبا يتعلق مبمارساتهم.ألنفس

( فقد هدفت إىل التعرف إىل درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف 2014دراسة املرهوبية ) وأما

التأملي يف حتقيق التنمية املستدامة ملعلمي التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني، 

( 51مت استخدام املنهج الوصفي، استخدمت الدراسة استبانة مكونة من )ولتحقيق أهداف الدراسة 

أن درجة ممارسة مديري  ( معلمًا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إىل525كأداة للدراسة، وقد طبقت على )

املدارس لإلشراف التأملي يف حتقيق التنمية املستدامة ملعلمي التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان 

 .رات منخفضة ومتوسطةجاءت بتقدي
 

 مشكلة الدراسة:

بالرغم من جهود وزارة الرتبية والتعليم املبذولة لتطوير منظومة اإلشراف الرتبوي بهدف االرتقاء 

بأداء املعلمني، وتطوير الوظائف اإلشرافية، وأدوارها، ومهام املشرفني كما تنص اللوائح التنظيمية 

األساليب اإلشرافية؛ إال أنه من خالل مالحظة الباحثني يف احلقل بالعمل اإلشرايف، والتأكيد على تنويع 

الرتبوي ما تزال املمارسات اإلشرافية تقليدية، كما أكدت على ذلك العديد من الدراسات مثل دراسة 

( اليت أشارت إىل أن املهارات 2012(، ودراسة اهلنائي )2013الفهدي، الراسيب، العرميي، و احملرزي )

الوظيفية واألدائية لدى املشرفني الرتبويني يف سلطنة عمان ال ترتقى للمستوى املطلوب، وقد أشارت 

الدراسة املشرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم والبنك الدولي إىل أن اسلوب الزيارة الصفية هو أكثر 

الدراسة أيضا أن جهود املشرفني وممارساتهم اإلشرافية  األساليب اإلشرافية تفعياًل، كما أضافت هذه

(. وبينت دراسة الفهدي 2012مل تؤثر بشكل ملحوظ يف جتويد عملية التعليم )وزارة الرتبية والتعليم، 

( عدم وجود خطة شاملة لتنمية املعلمني من قبل اإلشراف الرتبوي، وتركيز املشرفني 2013وآخرين )

النظرية يف إشرافهم، كما وأكدت الدراسة على أهمية إعادة النظر يف فلسفة الرتبويني على األدوات 

( 2019اإلشراف الرتبوي ويف الربامج التدريبية والتأهيلية للمعلمني واملشرفني. وأشارت دراسة اجلابرية )

تشجع  إىل أن ممارسات املشرفني الرتبويني تقليدية ومتكررة، ال جتديد فيها كالزيارات الصفية اليت ال

 على التطوير االبتكار وال حتت على التأمل وجذب األفكار اجلديدة.

إىل أن اإلشراف الرتبوي يف سلطنة  2040باإلضافة إىل ذلك أشارت االسرتاتيجية الوطنية للتعليم 

عمان يواجه عددًا من التحديات تتعلق باهليكل التنظيمي لإلشراف الرتبوي، وحتديد مهام الفئات 

اإلشرافية، وتطوير كفايات املشرفني الرتبويني، وتفعيل دورهم األساسي يف تطوير أداء املعلمني الذي 
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التعلم، كما وأوصت بتطوير اإلشراف الرتبوي يف التعليم ينعكس إجيابيًا على حتسني عملييت التعليم و

 (. 2018املدرسي مبا يعزز حتسني عملييت التعليم والتعلم )جملس التعليم، 
وهذه النتائج تشري إىل وجود فجوة بني جهود وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان والنتائج اليت 

ه الفجوة هو السلوك املنطوي على تصحيح ذاتي وإدارة توصلت إليها الدراسات، والعنصر املسئول عن هذ

ذاتية ومسئولية ذاتية وحكم ذاتي، أما اجلهد الذي يبذل على التفقد وحماولة التأثري على سلوك اآلخرين 

من اخلارج فهو جهد ضائع كان ميكن بذله بشكل أفضل على حتسني وعي األشخاص وقدرتهم على 

القدرة على احلكم الذاتي على حنو متزايد وال يتم ذلك إال من خالل  التأمل، فالعنصر احلاسم هو خلق

(، خاصة بعد تزايد قناعة  Sanford,2018التأمل والتفكر والتدبر املهين كما أشارت إليه سانفورد ) 

الكثري من الرتبويني والباحثني املهتمني بدراسة السلوك اإلنساني بأهمية التأمل باعتبار املمارسات 

 .(Kim, 2005)ة أحد العناصر الضرورية للنمو والتطوير املهين التأملي

ولذلك يرى الباحثون أن ممارسة االشراف التأملي تعد خطوة أساسية يف تطوير منظومة االشراف 

الرتبوي، بالرغم من غرابة األمر إال أن اإلشراف التأملي يقوم على ممارسات أساسية وضرورية ومطلوبة 

 عمله اإلشراف. وقد جاءت هذه الدراسة )تصورات الشرفني الرتبويني وممارساتهم من املشرف الرتبوي يف

لإلشراف الرتبوي يف سلطنة عمان( ملعرفة معلومات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي ومشاعرهم 

 حنوه، ودرجة ممارستهم لتقنيات اإلشراف التأملي وأساليبه دون وضعها حتت مسمى اإلشراف التأملي،

 ودراسة العالقة بني تصوراتهم عن االشراف التأملي ودرجة ممارستهم له.
 

 أسئلة الدراسة:

 ما تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي يف سلطنة عمان؟ .1
 ما واقع ممارسة املشرفني الرتبويني لإلشراف التأملي يف سلطنة عمان؟ .2

بني تصورات املشرفني الرتبويني ( 0.01)هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند املستوى  .3

 عن اإلشراف التأملي وواقع ممارستهم له يف سلطنة عمان ؟
 

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة احلالية يف كشفها لواقع تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف  

والكشف عن العالقة االرتباطية بني تصورات املشرفني  ،له يف سلطنة عمان التأملي وممارستهم

 الرتبويني عن اإلشراف التأملي وممارستهم له.
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 مصطلحات الدراسة:

 اإلشراف التأملي 

بأنه " منط إشرايف يتبين  (Reflective Supervision)( اإلشراف التأملي 2016يعرف الدليمي )

فيه املشرف أساليب اإلشراف النقدي املتأمل مبمارسة لقاءات منتظمة مع املعلمني ملناقشة جتاربهم 

وأفكارهم ومشاعرهم املرتبطة بعملهم معتربًا أن لكل فرد منهم طرائقه ومفاهيمه املكتسبة اخلاصة 

 (.123به املتصلة بالعملية التعليمية التعلمية" )
: هو أسلوب إشرايف ميارس فيه (Reflective Supervision)عريف اإلجرائي لإلشراف التأملي الت

املشرف الرتبوي التأمل الناقد املنظم ملمارساته املهنية واإلشرافية، والتقييم التأملي الناقد ألداء املعلمني 

 وحتديد أفضل املمارسات اليت تساعد على التنمية املهنية وتطوير األداء.
 

 التصورات

ُعرف التصور يف معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية بأنه" إدراك األمور إدراكا جممال واالمساك 

 (.2003بناصية األمور بصورة عامة " )شحاتة، النجار، وعمار 

أما التعريف اإلجرائي للتصورات فهي " الصورة املعرفية اليت يكونها املشرف الرتبوي عن اإلشراف 

ويعرب عنها شفهيا أو كتابيا، حسب ما ميتلكه من معلومات ومعارف علمية ومكتسبات التأملي، 

 وجدانية.

 الطريقة وإجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي، باعتباره املنهج األكثر مناسبة ألسلوب مجع 

اإلشراف التأملي من جمتمع الدارسة املتعلقة بالدراسة البيانات املتعلقة بتصورات املشرفني الرتبويني عن 

وحتليلها، ووصفها وصفًا كيفيًا، والتعرف على واقع ممارستهم لإلشراف التأملي يعرب عنها كميًا، 

من ثم التوصل لالستنتاجات اليت قد تسهم يف الوقوف على الواقع املتعلق مبوضوع الدراسة )تصورات 

 دي إىل تطويره.ؤتهم لإلشراف التأملي يف سلطنة عمان(، وتاملشرفني الرتبويني وممارس

 :أداة الدراسة
مت تصميم استبانة كأداة للدراسة، وقد تضمنت الصورة النهائية لألداة: حمور تصورات املشرفني  

الرتبويني عن االشراف التأملي )مدى وعي املشرفني وادراكهم باإلسراف التأملي ومشاعرهم جتاهه( 

ممارسة املشرفني الرتبويني يف سلطنة عمان لإلشراف التأملي  ( فقرة، وحمور واقع25ويتكون من )

( فقرة، وقد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي لقياس مستوى تصورات املشرفني 21ويتكون من )

 لإلشراف التأملي، ودرجة ممارسة املشرفني له.
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احملكمني ذوي االختصاص يف اإلدارة الرتبوية وقد مت قياس صدق األداة من خالل عرضها على عدد من 

واإلشراف الرتبوي وبعض التخصصات األخرى من جامعة السلطان قابوس، وكذلك بعض العاملني يف 

( حمكمًا، كما مت قياس الثبات باستخدام معامل 20احلقل الرتبوي بتخصصات خمتلفة، بلغ عددهم )

 .1 رقم ألفا كرونباخ كما يف اجلدول
 

 (Alpha Cronbach)  ثبات حماور الدراسة حسب معامل ألفا كرونباخ (1جدول )
 معامل الثبات ألفا كرونباخ عنوان احملور رقم احملور

 8250. تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي 1

 0.826 واقع ممارسة املشرف الرتبوي لإلشراف التأملي 2

 8430. معامل الثبات جلميع احملاور

 
 عينة الدراسة

مت تطبيق أداة الدراسة على جمموعة من املشرفني الرتبويني من مجيع حمافظات السلطنة بلغ  

 2 رقم ( مشرف ومشرفة، كما يظهر يف اجلدول456عددهم )

 ( توزيع أفراد العينة وفق متغريات الدراسة2جدول )

 اإلمجالي النسب املئوية التكرارات فئات املتغري املتغريات

 اجلنس
 456 %62.9 287 ذكر

 %37.1 169 أنثى

 املسمى الوظيفي
 456 %9.6 44 مشرف أول

 %90.4 412 مشرف

 سنوات اخلربة
 456 %8.6 39 سنوات 5أقل من 

 %21.3 97 سنوات  10  -  5

 456 %70.2 320 سنوات 10أكثر من  

 املرحلة

 456 %26.3 120 احللقة األوىل

 %27.9 127 احللقة الثانية

 %45.8 209 التعليم ما بعد األساسي

 456 %2.6 12 دبلوم املؤهل
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 %57.2 261 بكالوريوس

 %40.1 183 ماجستري فأكثر

 احملافظة

 456 %9 41 مسقط

 %9 41 جنوب الباطنة

 %16.7 76 مشال الباطنة

 %12.7 58 الداخلية

 %7.7 35 جنوب الشرقية

 %9 41 مشال الشرقية

 %5.3 24 الربميي

 %11 50 الظاهرة

 %8.1 37 ظفار

 %8.8 40 الوسطى

  %100 456 اجملموع
 

  التحليل االحصائي:
مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، لإلجابة عن السؤالني األول والثاني )ما 

تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي يف سلطنة عمان؟ ما واقع ممارسات املشرفني الرتبويني 

، (Pearson correlation coefficient)لإلشراف التأملي يف سلطنة عمان؟(، ومعامل ارتباط بريسون 

 .الثالثلإلجابة عن السؤال 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ولإلجابة عن السؤال . مت عرض نتائج الدراسة وفقا ألسئلتها، كما مت دمج املناقشة مع النتائج

والذي نصه: ما تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي يف سلطنة عمان؟ مت إجياد  األول

 : 3اجلدول رقم  احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات هذا احملور، كما هو موضح يفاملتوسطات 
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( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي 3جدول )

 يف سلطنة عمان

 الفقرات م ر
املتوسطات 

 احلسابية

االحنراف 

 املعيارية
 التقديرات

 عالية 9270. 3.55 ممارسة اإلشراف التأمل يعترب هدرًا للوقت 25 1

2 8 
يقصد باإلشراف التأملي الذاتي االنفراد والتقوقع 

 متوسطة 1.179 3.37 حول الذات لفهمها بشكل أعمق

3 19 
ممارسة اإلشراف التأملي ال تتوافق مع ظروف 

 متوسطة 1.030 3.19 امليدان الرتبوي احلالية

4 4 
يتيح اإلشراف التأملي للمشرف إنشاء الروابط بني 

 متوسطة 1.030 3.12 التجارب اليت مر بها واملواقف اجلديدة

5 6 
ممارسة التأمل موهبة وال ميكن اكتسابها 

 متوسطة  1.124 3.11 بالتدريب

6 21 
املشرف قادر على حتديد نقاط القوة لديه 

 متوسطة 1.103 3.07 إىل التأملوأولويات التطوير دون احلاجة 

7 10 

يطور اإلشراف التأملي مهارة املشرف يف حل 

املشكالت وتعامله مع املشكالت يف املواقف 

 املشابهة
 متوسطة  1.141 3.04

 متوسطة 1.006 3.03 يعترب اإلشراف التأملي غامضًا ومعقدًا 22 8

9 16 
ممارسة املشرف لإلشراف التأملي جيعله أكثر 

 متوسطة  1.147 2.99 مبهنته وعيًا

10 14 
يثري اإلشراف التأملي دافعية املشرف ورغبته يف 

 متوسطة  1.226 2.97 التجديد والتطوير والتنويع يف ممارساته اإلشرافية

11 15 
ينمي اإلشراف التأملي أسلوب االستقصاء الناقد 

 متوسطة  1.242 2.96 والتقييم الذاتي الناقد

12 11 
اإلشراف التأملي يف إحداث اإلصالحات يسهم 

 والتحسينات يف احلقل الرتبوي والعملية التعليمية
 متوسطة 1.251 2.91

13 13 
يعمل اإلشراف التأملي على صنع بيئة داعمة 

 متوسطة  1.219 2.91 لإلبداع واالبتكار
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14 7 
يتفق اإلشراف التأملي مع االجتاهات العاملية 

 متوسطة  1.265 2.89 وبناء الثقافات التعاونية احلديثة يف جمال اإلشراف

15 1 
ينقل التأمل املشرف من دائرة التفكري إىل دائرة 

 متوسطة  1.145 2.87 التطبيق

16 12 
يساعد اإلشراف التأملي يف توثيق العالقات 

 متوسطة  1.283 2.85 االتصال والتواصل بني املشرف واملعلم

17 3 
طريقة متكاملة يف تعترب املمارسة التأملية 

 متوسطة  1.273 2.77 التفكري تتيح للمشرف التعلم من خالل التجربة

18 20 
يشجع اإلشراف التأملي املشرف على حتمل 

 متوسطة  1.244 2.69 مسؤولية أعماله وممارساته

19 17 

تطوير املشرف ملمارساته اإلشرافية يقوم على 

التأمل يف رغبته الذاتية يف التعلم والتغيري دون 

 ممارساته
 متوسطة 1.197 2.69

20 18 
ميثل اإلشراف التأملي عبئًا على املشرف يضاف 

 منخفضة 1.874 2.60 إىل أعماله

21 23 
ميكن للمشرف الرتبوي تغيري القناعات املتجذرة 

 منخفضة  7250. 2.04 لدى املعلم دون اللجوء للتأمل

22 2 
بدياًل  تعترب ممارسة املشرف لإلشراف التأملي

 منخفضة  1.364 1.99 لعمليات التنمية املهنية

23 5 
يعترب التأمل ممارسة روحية حبتة وليس له عالقة 

 منخفضة  7400. 1.88 باملمارسات املهنية

24 9 
يفيد اإلشراف التأملي يف إجياد الثقة بني املشرف 

 1.097 1.54 واملعلم
منخفضة 

 جدًا

25 24 
املشرف من حتديد ميّكن اإلشراف التأملي 

 9830. 1.51 أفضل املمارسات لتطوير أداء املعلم
منخفضة 

 جدًا

 متوسط 0.514 2.74 متوسط تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي
 

أن تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي بشكل عام كانت  (3) اتضح من اجلدول

 (.1.51-3.55)متوسطة، حيث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة بني 

وهذا يدل على غياب وجود ثقافة سائدة عن اإلشراف  (.2.74)وقيمة املتوسط احلسابي العام للمحور 
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الرتبوي ما جعله مبهم وغري واضح بالنسبة هلم، وسيادة املشاعر السلبية جتاه اإلشراف  التأملي يف احلقل

واليت توصلت إىل وجود  Göker,2016))التأملي، وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة جوكر 

 مشاعر إجيابية جتاه اإلشراف التأملي لدى املعلمني.

ة املشرفني الرتبويني لإلشراف التأملي يف سلطنة ما واقع ممارس ولإلجابة عن السؤال الثاني:

  :4 رقم دولاجلعمان؟؛ مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية كما هو موضح يف 
 

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات واقع ممارسة املشرفني الرتبويني لإلشراف 4جدول )

 التأملي يف سلطنة عمان

 الفقرات م ر
املتوسطات 

 احلسابية

االحنراف 

 املعيارية
 التقديرات

1 39 
أستمع جيدًا للمعلم وأطرح أسئلة بعد التفكري 

 متوسطة  1.20263 3.1140 املتعمق فيها

2 30 
أقوم بتحليل األحداث املهمة أثناء الزيارات 

 متوسطة  1.16172 3.1140 الصفية

3 42 
أناقشها أحدد النقاط اليت كان جيب أن 

 متوسطة  1.17945 3.1053 بطريقة خمتلفة يف املداولة اإلشرافية

4 29 
أوثق أعمالي واجنازاتي ومالحظاتي وتوصياتي 

 متوسطة 1.29813 2.9759 يف امللف الوثائقي

5 35 
أشارك يف احلوارات واملناقشات التأملية لتبادل 

 متوسطة 1.28829 2.9364 األفكار وإعطاء التغذية الراجعة املفيدة

6 41 
أتأنى يف إصدار األحكام واختاذ القرارات إىل 

 متوسطة 1.28087 2.9123 أن أخترب ذهنيًا كافة اخليارات املمكنة 

7 26 
أضع تصوراً مسبقاً ملمارساتي املهنية قبل القيام 

 متوسطة  1.27056 2.8904 بها

8 46 

 أوجه املعلم إىل االّطالع على تقرير الزيارة يف

البوابة التعليمية لضيق الوقت وعدم قدرتي 

 على مناقشة مجيع املعلمني
 متوسطة  1.376 2.69

9 34 
أتبنى اسرتاتيجية حل املشكالت يف ممارسة 

 ضعيفة   1.43880 2.5132 عملي

 ضعيفة 1.42179 2.4781 أحدد أكثر ممارساتي اإلشرافية تكرارًا 28 10
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11 31 
أنها غري مناسبة أسجل ممارساتي اليت أشعر 

 ضعيفة  1.47834 2.4408 يف عملي لتالفيها يف املستقبل

12 40 
أمسح لزمالئي واملعلمني الذين أشرف عليهم 

 ضعيفة  1.54403 2.2741 بتقييمي

13 38 
أوثق التجارب الناجحة لزمالئي وأتأملها 

 ضعيفة  1.45124 2.2719 لالستفادة منها 

14 43 
أوجه املعلم  إىل كتابة املذكرات التأملية 

 ضعيفة  1.48756 2.1162 حول أدائه 

 ضعيفة  1.49390 2.0351 أحدد كفاياتي وارتبها وفق املعايري العاملية 32 15

16 44 
أوثق زياراتي مباشرة يف البوابة التعليمية بعد 

 ضعيفة  0.872 1.90 الزيارة مباشرة حتى ال أنسى أي حدث

 ضعيفة  1.51611 1.8509 أقوم بتقييم ذاتي كتابيا بشكل دوري 27 17

18 37 
أكتب املذكرات التأملية بشكل دوري حول 

 ضعيفة  1.47701 1.8224 أدائي وممارساتي املهنية 

19 33 

أجري البحوث اإلجرائية للمشكالت الرتبوية 

اليت أواجهها يف عملي إلجياد اجللول املناسبة 

 هلا
1.7215 1.35195 

ضعيفة 

 جدًا

20 36 
أجلأ للتسجيالت الصوتية واملرئية يف زياراتي 

 1.27457 1.6031 الصفية لتحليل أداء املعلم واستجابات الطالب
ضعيفة 

 جدًا

21 45 
 بعد مباشرة للمعلم الراجعة التغذية أقدم

 0.551 1.31 الصفية الزيارة
ضعيفة 

 جدًا

 ضعيفة 0626 2.38 لإلشراف الرتبويمتوسط ممارسات املشرفني الرتبويني 

يتضح من اجلدول أن درجة ممارسة املشرفني الرتبويني لإلشراف التأملي يف سلطنة عمان ضعيفة 

وقد تعزى هذه النتيجة لقلة تدريب املشرف الرتبوي على املمارسات التأملية واليت هي جزء من املهام 

ة للمعلم مباشرة اإلشرافية مطلوبة يف صميم عمله اإلشرايف، وهلذا جاءت الفقرة )أقدم التغذية الراجع

وأيضا (، 0.551)واحنراف معياري  (1.31)بعد الزيارة الصفية( يف املرتبة األخرية مبتوسط حسابي 

استخدام أسلوب حل املشكالت، حيث جاءت الفقرة )أجري البحوث اإلجرائية للمشكالت الرتبوية 

واحنراف  (2.5)مبتوسط حسابي  اليت أواجهها يف عملي إلجياد احللول املناسبة هلا( يف املرتبة التاسعة

، وأيضًا إجراء البحوث اإلجرائية ملعاجلة املشكالت الرتبوية اليت يواجهها املشرف، (1.4388)معياري 
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وهلذا جاءت الفقرة ) أجري البحوث اإلجرائية للمشكالت الرتبوية اليت أواجهها يف عملي إلجياد اجللول 

، وأيضًا حتليل (1.3519)واحنراف معياري  (1.7215)سابي ( مبتوسط ح19املناسبة هلا ( يف املرتبة )

األحداث املهمة يف الفصل، حيث جاءت الفقرة )أقوم بتحليل األحداث املهمة أثناء الزيارات الصفية( يف 

وهي درجة ممارسة متوسطة، وكلها  (1.16)واحنراف معياري  (3.11) املرتبة الثانية مبتوسط حسابي

، وهذا ما أكدته الدراسة املشرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم والبنك ممارسات متوسطة وضعيفة

( حني أشارت إىل  أن املهارات الوظيفية واألدائية لدى املشرفني الرتبويني يف سلطنة عمان 2012الدولي )

ال ترتقي للمستوى املطلوب، وأن أكثر األساليب تفعياًل هو الزيارة الصفية، وهذا ما أكدته أيضًا 

(، حني أشارت إىل أن اإلشراف الرتبوي يف سلطنة عمان يواجه عددًا 2040السرتاتيجية الوطنية للتعليم )ا

من التحديات تتعلق باهليكل التنظيمي لإلشراف الرتبوي، وحتديد مهام الفئات اإلشرافية، )وتطوير 

كما أشار قاسم  كفايات املشرفني الرتبويني(، وقد تعزى النتيجة لضعف كفايات املشرف الرتبوي

(. كما قد تعزى النتيجة لقلة الربامج التدريبية إلي تستهدف املشرفني وهذا ما أشارت إليه 2012)

(، كما وميكن أن تعزى نتيجة الدراسة احلالية لصعوبة العثور على فرص ملمارسة 2019اجلابرية )

حسب ما أشارت إليه املرهوبية التأمل املشرتك بني املشرف واملعلم وخاصة يف أماكن العمل املزدمحة 

(2014.) 
 

 ثالثعرض ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال ال

لإلجابة عن السؤال اخلامس: "هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني تصورات 

املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي يف سلطنة عمان ودرجة ممارستهم له؟" مت إجياد معامل 

 : 5اجلدول رقم  بريسون كما هو موضح يفاالرتباط 

 ( معامل االرتباط بني تصورات املشرفني عن اإلشراف التأملي يف سلطنة عمان وممارستهم له5جدول )

 
ممارسة املشرفني الرتبويني لإلشراف التأملي يف 

 سلطنة عمان

تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف التأملي يف 

 **0.200 سلطنة عمان

( وجود عالقة ارتباطية طردية بني تصورات املشرفني الرتبويني عن اإلشراف 5يتضح من جدول )

التأملي وممارستهم له، أي أنه كلما زادت معلومات املشرفني وخلفيتهم الثقافية عن اإلشراف التأملي، 

ة بني التصورات زادت ممارستهم له. أما بالنسبة للدراسة احلالية فالنتيجة تدل على وجود عالقة طردي

 اليت جاءت بدرجة متوسطة وأدت إىل ضعف ممارستهم لإلشراف التأملي.

وهذه النتيجة َخُلصت إىل أن ضعف ممارسات املشرفني الرتبويني لإلشراف التأملي يف سلطنة 

عمان يعود إىل ضعف تصوراتهم له، مما يؤدي إىل تباين يف تقديم اخلدمات املتعلقة باإلشراف التأملي، 
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ليت تؤدي إىل ضعف مقدرة املشرف الرتبوي يف استخالص مواهب وقدرات املعلمني، بالتالي يؤثر على وا

خمرجات العملية التعليمية. ومبا أن تأمل املشرف يف ممارساته وتطويرها، وأداء املعلمني قبل إصدار 

(؛ 2019اجلابرية )األحكام مهم جدًا يف عمله اإلشرايف فهذا ايضًا يفسر ما توصلت إليه الدراسات: 

(، الدراسة املشرتكة بني وزارة 2013(، احملرزي وآخرون )2012(، الفهدي وآخرون )2014املرهوبية )

، حيث أشارت مجيعها إىل 2040(، االسرتاتيجية الوطنية للتعليم 2012الرتبية والتعليم والبنك الدولي )

وأن أكثر أسلوب اشرايف متبع هو الزيارة ضعف املمارسات اإلشرافية، وغلبة الطابع التقليدي عليها، 

الصفية. ومن اجلدير بالذكر أن هذا األسلوب أقرب ما يكون للتفتيش من اإلشراف، ويؤثر على أداء 

أسلوب جيرب عليه املشرف،  -كما متت اإلشارة مسبقًا -املعلمني واملشرفني على حد سواء، هو أيضًا 

 ة. فال يستطيع أن يستبدله باألساليب احلديث

 

 توصيات الدراسة: 

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فإن الدراسة تقدم جمموعة من التوصيات والدراسات 

املقرتحة، واليت قد تساعد يف جتويد املمارسات اإلشرافية وتطوير العملية التعليمية التعلمية باستخدام 

 الدراسة:منوذج اإلشراف التأملي مت تصنيفها حسب حماور أداة 

توجيه املشرفني حنو القراءة املوجهة واالطالع على كل ما يتعلق بنموذج اإلشراف التأملي،  .1

 وتشجيعهم على ممارسته، وخاصة يف املداوالت اإلشرافية.
إدراج املمارسة التأملية ضمن املقررات املطروحة يف مؤسسات التعليم العالي، كما هو احلال يف  .2

شيفيلد وجامعة إدنربة يف اململكة املتحدة واجلامعة املفتوحة وغريها من بعض اجلامعات مثل جامعة 

 اجلامعات.
 توعية املشرفني الرتبويني بأهمية املمارسات التأملية يف العمل اإلشرايف. .3
 دراسة التجارب العاملية يف اإلشراف التأملي واالستفادة منها لتطبيقها يف سلطنة عمان. .4
 مارسة اإلشراف التأملي.توفري بيئة تربوية داعمة مل .5
 تأهيل املشرفني اجلدد وتدريبهم على تقنيات اإلشراف التأملي قبل البدء يف وظائفهم اإلشرافية. .6
 توجيه املشرفني إىل استخدام أسلوب القبعات الست أو املداوالت اإلشرافية التأملية اجلماعية. .7
افية، واملداوالت اإلشرافية، توجيه املشرفني إىل استخدام الوسائط لتسجيل الزيارات اإلشر .8

 لتحليلها بشكل مجاعي مع املعلمني. 
 توجيه املشرفني الرتبويني إىل ضرورة الرتيث قبل تقديم التغذية الراجعة للمعلمني. .9
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