
  

 بعاد مجتمعات التعلم المهنية بسلطنة عمانأل المشرفين التربويين مدى توظيف
 

 د. ريا بنت سالم        د. خلف بن مرهون بن العبري    خميس بن حمدان الغافري

 

 

 

 (1)خميس بن حمدان الغافريالباحث / 

 (2)د. خلف بن مرهون بن العبري

 (3)د. ريا بنت سالم المنذرية

 وزارة التربية والتعليم (1)

 ( جامعة السلطان قابوس3()2)

 

 الملخص

املشرفني  هدفت الدراسة معرفة مدى توظيف

املهنية بسلطنة بعاد جمتمعات التعلم أل الرتبويني

. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ مت استخدام املنهج عمان

الوصفي من خالل توظيف أسلوبني جلمع البيانات 

وهما حتليل احملتوى واملقابالت اجلماعية؛ بهدف 

احلصول على نتائج أكثر عمقًا. وقد مت الكشف عن 

مؤشرات توافر األبعاد األربعة جملتمعات التعلم املهنية 

تها الدراسة، وهي: الرؤية املشرتكة، اليت حدد

والرتكيز على التعلم، وثقافة التآزر، والرتكيز على 

النتائج من خالل تصميم بطاقة لتحليل حمتوى 

مت اختيارها بطريقة  -خطة سنوية 20تضمنت حتليل 

للمشرفني الرتبويني، كما مت إجراء  -عشوائية

 من املشرفني الرتبويني 23مقابالت مجاعية لعدد 

الذين شاركوا يف تنفيذ جمتمعات التعلم املهنية 

باملدارس احلكومية بسلطنة عمان يف حمافظيت جنوب 

 الباطنة والظاهرة.

وقد كشفت نتائج الدراسة عن مؤشرات منخفضة 

ملمارسات املشرفني الرتبويني املتعلقة ببعد الرؤية 

املشرتكة، كما حصلت األبعاد املتعلقة بالرتكيز 

وثقافة التآزر، والرتكيز على النتائج على التعلم، 

 مؤشرات متوسطة. 

 على هذه النتائج؛ قدمت الدراسة عدد من وبناًء

التوصيات اليت تتوقع أن تسهم يف تطوير ممارسات 

إسرتاتيجية تبين املشرفني الرتبويني، كاحلاجة إىل 

واضحة لتطوير ممارسات املشرفني الرتبويني يف ضوء 

دليل إرشادي إصدار املهنية، و أبعاد جمتمعات التعلم

 لتطبيق جمتمعات التعلم املهنية.

جمتمعات التعلم املهنية، اإلشراف كلمات مفتاحية: 

 الرتبوي، املدارس احلكومية
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The Employment rates of Educational Supervisors for the Dimensions of 

Professional Learning Communities in the Sultanate of Oman 
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Abstract          

      The study aimed to reveal the 

employment rates of educational 

supervisors for the dimensions of 

professional learning communities in 

the Sultanate of Oman. 

To achieve the goals of this study, a 

descriptive method was used, through 

the deployment of two data collection 

and analysis tools, so as to reach more 

in-depth results. Indicators of the 

availability of the four dimensions of 

the professional learning communities 

identified by the study were revealed, 

namely: A Common Vision, Focusing 

on Learning, a Culture of Synergy, and 

Focusing on Results through the design 

of a Content Analysis Card, which 

included the analyses of 20 annual 

plans – selected at random – for the 

educational supervisors. Furthermore, 

collective interviews were conducted 

for 23 of the educational supervisors 

who partook in the implementation of 

Professional Learning Communities in 

Omani public schools, in the South Al-

Batinah and Ad-Dhahira governorates. 

The results of the study showed low 

indicators for the practices of 

educational supervisors related to the 

Common Vision dimension, while 

dimensions related to Focusing on 

Learning a Culture of Synergy and 

Focusing on Results scored medium 

indicators. 

Based on these results, the study 

presented a number of 

recommendations which will hopefully 

contribute to the development of the 

practices of education supervisors, 

such as the need to adopt a clear 

philosophy to develop the practices of 

educational supervisors in light of the 

dimensions of Professional Learning 

Communities, and to publish an 

instructional guide to implement 

Professional Learning Communities. 

Keywords: Professional Learning 

Communities, Education Supervision, 

Government Schools. 

 
 

 املقدمة

املشرف الرتبوي يؤدي اإلشراف الرتبوي دوًرا حمورًيا يف العملية التعليمية بسلطنة عمان؛ إذ يسعى 

إىل رفع املستوى األدائي للمعلمني من خالل املهام املنوطة به؛ بهدف حتقيق نواتج تعلم وخمرجات تتفق 

 مع األهداف والغايات اليت يسعى النظام التعليمي إليها.

؛ احلراصي، 2009فاملشرف الرتبوي لديه أهداف متعددة وأدوار متنوعة وفق وظيفته املهنية )عتيبة 

(؛ وبالتالي فإن البحث يف األساليب احلديثة ملعاجلة التحديات اليت قد تواجه 2012؛ احلربي، 2011

طلب مهم خيدم تطوير مالعملية اإلشرافية، وحماولة إجياد احللول املناسبة يف ظل الظروف املعاصرة 

ل املؤسسة الرمسية يعد املشرف الرتبوي حلقة الوصل الرئيسة اليت تصحيث العملية الرتبوية بصورة عامة؛ 

 (.2014باحلقل الرتبوي )احملرزي، والفهدي، والعرميي، والراسيب، 
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دورفر؛  تعزيز تشارك املعرفة والنمو املهين يهدف إىلُتعد جمتمعات التعلم املهنية منوذجًا فاعاًل و

ف بها جمموعة من األبعاد اليت تتص :(2014حيث يذكر دوفور وُفالن ) ؛(2014، ودوفر؛ إيكر؛ وماني

جمتمعات التعلم املهنية ذات األداء العالي تتمثل يف الرسالة املشرتكة من خالل التزامات مجاعية للقيم 

واألهداف املشرتكة، كما تتبنى ُبعد الرتكيز على التعلم وُبعد البحث اجلماعي ألفضل املمارسات 

ن طريق العمل وكذلك ُبعد االلتزام من خالل حتليل الواقع احلالي، وُبعد الرتكيز على العمل أو التعلم ع

بالتحسني املستمر والرتكيز على النتائج، ما يعين أن العمل بأبعاد جمتمعات التعلم املهنية قد تكون 

 وسيلة واعدة يف تطوير ممارسات املشرفني الرتبويني.

رتكة، تعرف جمتمعات التعلم املهنية بأنها: "جمموعة من األفراد يعملون معا وفق رؤية مشحيث 

ويستقصون مشكالت مهنية حمددة تواجههم، ويتشاركون ما يتوصلون إليه مع األفراد اآلخرين يف 

اجملتمع املهين، وبذلك يسهمون يف تنمية معارفهم ووعيهم، ومعارف اجملتمع املهين ووعيه" )حيدر وحممد 

ه رفع املستوى ( بأنها: األساس الذي ينطلق من2014دوفورد وآخرون ) (. كما يعرفها40، 2006

التحصيلي للطالب من خالل التعلم الذي جيمع املعلمني يف املدارس أو املشرفني على مستوى املنطقة 

التعليمية، أو كل من له عالقة بتعلم الطالب كأولياء األمور. حيث تركز هذه اجملتمعات على تعلم 

ضمان التعلم للجميع، وممارسة التقصي املؤسسة واألفراد، وبث ثقافة التآزر بني أفراد اجملتمع املهين ل

 اجلماعي ألفضل األساليب لضمان تعليم، ونواتج تعلم عالية. كما أنها حتث على التحسني املستمر.

خلصت نتائج دراسة أجراها عدد من الباحثني يف السلطنة إىل حصول مشاركة املشرفني  وقد

والتواصل بني وحدات اإلشراف الرتبوي،  الرتبويني على درجة متوسطة يف تنفيذ البحوث اإلجرائية،

(؛ ما يعين احلاجة إىل ضرورة توفري البيئة الداعمة واحملفزة 2014 آخرون،وتشارك املعرفة )احملرزي، و

لتنفيذ وتفعيل البحوث اإلجرائية خدمة ملعاجلة القضايا الرتبوية اليت تواجهها املدارس يف السلطنة وفق 

ىل ضرورة تعزيز آليات التواصل بني املشرفني واملعلمني لتبادل اخلربات إضافة إ .منهجية علمية حبثية

 ونقل املعرفة.
وميكن إدراك أهمية امتالك املشرف الرتبوي كفايات تطبيق جمتمعات التعلم املهنية من خالل 

ناها جمتمعات ما أشارت إليه األدبيات املختلفة يف أهمية امتالك القادة الرتبويني واملعلمني لألبعاد اليت تتب

(؛ واليت تتمثل يف تهيئة الفرص املواتية لتبادل 2001، ، إيكر؛ دوفورد2014التعلم املهنية )الرواحية، 

وتشارك املعرفة، من خالل العمل مع األقران، وتبادل اخلربات بناء على التقصي اجلماعي، والعمل بروح 

الفريق الواحد لتحقيق الغايات املشرتكة واجلامعة ألعضاء اجملتمع املهين. كما تسهم يف دعم التدريب 

ني من خالل تنوع خربات األفراد املنتمني جملتمع التعلم املهين )كوكس، واإلمناء املهين للمشرف

(، وأثرها على تعزيز الدافعية، وااللتزام الوظيفي، ودورها يف التقليل من العزلة اليت 2006ورتشلن، 

 ,Bouchamma, Kalule,April, Basque؛Hord, 1997)قد حتدث يف بعض اجملتمعات الرتبوية 

2014.) 
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بعاد أل املشرفني الرتبويني مستوى توظيف الكشف عن ذه الدراسة علىت هكزه روبناء علي

 بسلطنة عمان. جمتمعات التعلم املهنية

  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 بعاد جمتمعات التعلم املهنيةأل املشرفني الرتبويني مستوى توظيف تسعى الدراسة للكشف عن

احلاجة إىل تطوير اإلشراف الرتبوي وتعزيز دوره لرفع ؛ بناء على الدراسات اليت أكدت بسلطنة عمان

( وجود قصور يف ممارسات 2014املستوى التحصيلي للطلبة؛ حيث أظهرت نتائج دراسة احلجري )

( 2017.وأكدت دراسة السعدية )النمو املهين واألكادميياملشرفني الرتبويني بسلطنة عمان متعلقة ب

احلاجة إىل بناء جمموعات حوار بني املعلمني واملشرفني الرتبويني يف التخصص الواحد أو مع التخصصات 

املختلفة، وتفعيل احلوار خالل املمارسات اإلشرافية، ووضع آليات لتحفيز مهارات التحليل والتأمل وحل 

 املشكالت.

( الداعية إىل تطوير 2014حية )كما تنسجم مشكلة الدراسة احلالية مع ما أكدته دراسة الروا

املهارات القيادية الرتبوية اليت تسهم يف تطوير البيئة الدراسية الداعمة لتعلم الطلبة من خالل العمل وفق 

 جمتمعات التعلم املهنية؛ بهدف تطوير ممارسات املشرفني الرتبويني.

 وعليه؛ ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال اآلتي:

 ؟بعاد جمتمعات التعلم املهنية بسلطنة عمانأل ملشرفني الرتبوينيا ما مدى توظيف -

 

 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة احلالية إىل:

 حتديد مدى توظيف املشرفيني الرتبويني ألبعاد جمتمعات التعلم املهنية بسلطنة عمان. -1
 املهنية.الكشف عن مدى إملام املشرفني الرتبويني يف سلطنة عمان بأبعاد جمتمعات التعلم  -2

 

 أهمية الدراسة

 .الرتبوية اجملتمعات دعم النمو املهين يفلدراسة أحد أهم التوجهات العصرية  -1
 تسهم يف تقديم صورة واضحة عن مدى توظيف املشرفني الرتبويني ألبعاد جمتمعات التعلم املهنية. -2
املشؤؤؤؤؤؤرفني الرتبويني يف تلفت انتباه املسؤؤؤؤؤؤؤولني عن اإلشؤؤؤؤؤؤراف الرتبوي او التحديات اليت تواجه   -3

 تطبيق جمتمعات التعلم املهنية.
إىل تفعيل جمتمعات التعلم املهنية  سؤؤؤؤلطنة عمانالدراسؤؤؤؤة احلالية اهتمام مسؤؤؤؤؤولي التعليم ب توجه  -4

 .واملدارس كأحد احللول لالرتقاء املهين لدى القائمني على العملية اإلشرافية
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 حدود الدراسة

 اقتصرت حدود الدراسة على:

 .م2019زمن إجراء الدراسة خالل العام  احلدود الزمانية:

 اقتصر تطبيق الدراسة على حمافظيت جنوب الباطنة، والظاهرة بسلطنة عمان.  احلدود املكانية:

اقتصر تطبيق هذه الدراسة على املشرفني الرتبويني العاملني بوزارة الرتبية والتعليم يف  احلدود البشرية:

 حافظيت جنوب الباطنة، والظاهرة يف سلطنة عمان.املدارس احلكومية مب

اقتصرت الدراسة على الكشف عن مستوى توظيف املشرفني الرتبويني ألبعاد  املوضوعية:احلدود 

على التعلم، وثقافة التآزر، الرتكيز جمتمعات التعلم املهنية يف اجلوانب املتعلقة بالرؤية املشرتكة، و

 والرتكيز على النتائج.

 

 الدراسةمصطلح 

بأنه:  (Professional Learning Communities)تعرف الدراسة احلالية جمتمعات التعلم املهنية 

اجملتمع الذي يعمل فيه املشرفون الرتبويون بصورة منظمة، ومستمرة؛ وفق رؤية مشرتكة؛ للرتكيز على 

جمة مع دور املدرسة، لتحقيق التعلم من خالل تبين ثقافة التآزر بني أفراد اجملتمع الرتبوي، وبصورة منس

 أفضل النتائج.

جمموعة من املشرفني الرتبويني يشكلون فرق عمل بالتعاون  التعريف اإلجرائي جملتمعات التعلم املهنية:

تركز على التعلم منسجمة  مع املدرسة لتحقيق أهداف مبنية على رؤية مشرتكة وفق ثقافة تعاونية تآزرية

 مع دور املدرسة لتحقيق أفضل النتائج من خالل البحث اجلماعي.

 

 اخللفية النظرية للدراسة

اإلشراف الرتبوي أحد األركان األساسية يف مكونات األنظمة التعليمية؛ ُيسهم من منطلق يعد 

اتها من خالل ما يسند إليه من مهام أدواره يف املتابعة الفنية للعملية الرتبوية، ويهدف إىل حتسني خمرج

متعددة وفق طبيعة الدور الذي يقوم به، حيث ترتبط بعض هذه املهام بالطالب بصورة مباشرة كالتقييم 

ومتابعة مستوى التعلم وبعضها اآلخر ُيعنى باملعلم وجتويد أدائه؛ ما يعزز احلاجة إىل العناية باختيار 

 فايات الشخصية والقدرات األدائية.املشرفني الرتبويني وفق عدد من الك

يف إجياد دور ريادي  أسهمتفاإلشراف الرتبوي مّر بالعديد من التحسينات والتعديالت اليت 

 -1971شهدت الفرتة بني  حيث .سلطنة عمانللمشرف الرتبوي يف حتسني وتقويم العملية الرتبوية يف 

للداللة على دور القائم بعملية تقييم أداء املعلمني، وقد  Inspectionاستخدام مصطلح التفتيش  م1985

عزى استخدام مفهوم التفتيش يف هذه املرحلة إىل ضعف الكوادر املؤهلة للقيام مبهنة التعليم؛ ما جعل ُي



156 

 

 

 156 

   مدى توظيف املشرفين التربويين ألبعاد مجتمعات التعلم املهنية بسلطنة عمان

 د. ريا بنت سالم المنذرية،  د. خلف بن مرهون بن العبري،  الباحث / خميس بن حمدان الغافري  
 

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -يناير( 8( المجلد)41العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

تدريس الطلبة. ونتيجة لغياب املؤسسات املعنية بتأهيل بالرتكيز أكرب على مراقبة أداء القائمني 

 ال بد للقائمني على الشأن التعليمي احلرص على مراقبة كفاءة املعلمني ومتابعة أدائهم.املعلمني؛ كان 

ومع انتشار مظلة التعليم والتوسع يف مؤسساته كاملعاهد وكليات إعداد املعلمني  م1986ويف العام 

ه للخربات ا يعين امتالكممأصبح توظيف املعلم خيضع ملعايري علمية تؤهله للقيام بدوره بصورة مهنية؛ 

يف العملية التعليمية؛ وبالتالي استخدمت وزارة الرتبية  امشارك اواملهارات األدائية اليت متنحه دوًر

والتعليم مفهوم التوجيه الرتبوي. ومع هذا التغيري حتولت النظرة إىل العالقة بني املوجه الرتبوي واملعلم من 

عالقة تشاركية ُتبنى على التعاون يف النمو املهين عالقة مبنية على التفتيش واملراقبة والتقييم إىل 

 (.2012والتقدم والتدريب والتطوير )اهلنائي، 
 

 مفهوم اإلشراف الرتبوي 

؛ بهدف م2004تبنت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان مفهوم اإلشراف الرتبوي منذ العام 

(. ويعد ذلك استجابة 2012)اهلنائي،  االرتقاء بدور منظومة اإلشراف الرتبوي وجعلها أكثر فاعلية

طبيعية ملا صاحب األلفية اجلديدة من تغريات على املستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية وثورة 

 التقانة احلديثة اليت يشهدها العامل.
وظيفة تنظيمية معنية بتعزيز منو املعلمني، كأن اإلشراف الرتبوي  Burant (2009)برينت ويرى 

وبالتالي حتسني املمارسات التعليمية لزيادة تعلم الطالب. فالغرض األساسي من اإلشراف تعزيز اخلربات 

حول العالقة بني اإلشراف التعليمي يف دراسته  Burant( 2009)برينت التعليمية والتعلمية. وحيدد 

" العوامل اليت  ت للنمو املهين األصيل: دراسة لشعبة مدرسية واحدةوجمتمعات التعلم املهنية كمحفزا

 أسهمت يف تطور مفهوم وآليات اإلشراف الرتبوي واحلاجة إىل البحث عن مناذج جديدة ذات فاعلية؛

تركز بينما التعليم من الرتكيز على التدريس إىل الرتكيز على التعلم  لسفةحتول ف حيث يذكرن أ

زيادة االهتمام إضافة  اليت تتحقق، نتائجالاملعلمني بدال من  أداءعلى عملية اإلشرافية  النماذج التقليدية

تركز أدبيات التعليم ومبادرات التنمية املهنية على صنع القرار القائم كما  مبخرجات األنظمة التعليمية.

قلة توظيف ، وللمعلمني حيد من النمو املهينالذي التعليمية  وعدم التجديد يف املمارسات على البيانات.

 األساليب التقليدية بصورة واضحة يف تقييم املعلمني، والربط بني منوهم املهين واحتياجات تعلم الطلبة.
 ،وعليه؛ يركز مفهوم اإلشراف الرتبوي يف الدراسات احلديثة على التعليم والتعلم بصورة تعاونية

عاونية منظمة تقوم على التخطيط والدراسة ( بأنه: "عملية دميقراطية ت38 ،2010فتعرفه هللوب )

 واالستقصاء والتحليل والتقويم التشاركي".

( بأنه: "عملية قيادية إنسانية تشاركية بني املشرف واملعلم، تسعى 17، 2014ويعرفه احلجري )

 إىل تطوير عملييت التعليم والتعلم مما يؤدي إىل جتويد املخرجات الرتبوية".
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( اإلشراف الرتبوي بؤأنه: "نشاط قيادي يهدف إىل حتسني العملية الرتبوية 14 ،2017وتصف الوردية )

عن طريق توفري اإلمكانات الالزمة للمعلمني لتطوير أساليبهم التعليمية وتوسيع آفاقهم ومعلوماتهم 

 بصورة مستمرة".

التعريفات احلديثة لإلشراف؛ يظهر تكرار كلمات حمددة، كالعمل  ومن خالل التمعن يف

. إذ؛ حتولت العملية تحسن يف مستوى التعلم لدى الطلبةالاملنظم املخطط والتشاركي اهلادف إىل حتقيق 

 اإلشرافية احلديثة إىل تبين العالقات اإلنسانية واالهتمام بتشارك املعرفة واإلميان بالعمل اجلماعي.

 

 هات احلديثة يف اإلشراف الرتبوياالجتا
أثرت املستجدات الرتبوية بصورة إجيابية على واقع املمارسات اإلشرافية؛ فمع التطور يف املفاهيم 

املتعلقة باإلشراف الرتبوي من خالل النظر إليه كعالقة قيادية دميقراطية تعاونية تهدف إىل حتسني 

ي تفاعل املعلمون بصورة إجيابية مع دور املشرف الرتبوي فظهرت العوامل املؤثرة يف املوقف التعّلمي التعليم

العديد من التوجهات اجلديدة يف اإلشراف الرتبوي. فأصبح املعلم يقدم الدعوة للمشرف الرتبوي لزيارته، 

إميانا بأهمية  ؛املشكالت اليت تواجهه والبحث عن احللول هلاوبل يتعاون معه يف حتديد حاجاته املهنية 

 (.2010النوعي الذي يقدمه املشرف الرتبوي )العوران،  الدور

ومع االهتمام املتزايد بدور العالقات اإلنسانية يف رفع مستوى الدافعية ومنو الروح املعنوية واألثر 

الذي يسهم به العمل اجلماعي يف كفاءة اإلجناز؛ ظهرت العديد من االجتاهات احلديثة يف اإلشراف 

ظرة اجلديدة للروابط بني دور املشرف الرتبوي واملعلم واإلدارة املدرسية )عتيبة، الرتبوي قائمة على الن

 (، ومتثل االجتاهات اآلتية بعض هذه النماذج:2009

 اإلشراف التكاملي .1

 Cooperativeتستخدم بعض األدبيات الرتبوية مصطلحات أخرى كالتشاركي والتعاوني 

supervision  للداللة على مفهوم اإلشراف التكاملي. ويستند هذا النموذج من اإلشراف على اشرتاك

املشرف الرتبوي مع مجيع األطراف املعنية بعملية اإلشراف من طلبة ومعلمني يف التخطيط والتنفيذ 

 (.2015؛ اخلطيب، 2012والتقويم وحتقيق األهداف )السخين، الزعيب، اخلزاعلة، 
 ومشرفا مع مدير املدرسة بوصفه قائدا تربويا متخصصا بريادا خبوي بوصفه قائويقوم املشرف الرت

بدور مهم يف دعم املعلمني وتوفري البيئة املناسبة لتحقق أهداف التعليم. حيث يقوم املشرف  مقيما

التكاملي بالتعاون مع مدير املدرسة واملعلمني بالتعاون يف اجملاالت اآلتية كما يذكرها العوران 

(2010:) 

 التخطيط الفصلي والسنوي والتطويري ألهداف املدرسة. -

 حتديد االحتياجات وأولويات التطوير للمعلمني وحتديد األساليب املناسبة. -
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تطوير أدوات القياس واإلجراءات املناسؤؤؤؤبة لالختبارات التحصؤؤؤؤيلية وحتليل النتائج ووضؤؤؤؤع اخلطط   -

 العالجية.
 أهداف املنهج. تفعيل األنشطة الرتبوية الداعمة لتحقق -
 ( مميزات اإلشراف التشاركي/ التكاملي على النحو اآلتي:2009وتذكر عتيبة ) -
 يتسم بالتشاركية والعلمية والعمق يف تناول القضايا الرتبوية. -

 يقوم على التواصل واحلوار املفتوح بني املعلم واملشرف. -
 الثقة املتبادلة بني أطراف العملية الرتبوية. -
 املعلمني او اإلشراف الرتبوي.حيسن اجتاهات  -
 يليب احتياجات املعلمني من خالل البحث اإلجرائي والتقصي اجلماعي. -

ومن خالل ما سبق ذكره من جماالت اإلشراف التكاملي والسمات اليت يتصف بها؛ ميكن فهم 

الرتبوي، وهذا ما دوره يف بناء الرؤية املشرتكة للعمل الرتبوي وتقديره للمعرفة لدى عناصر اجملتمع 

ميكنه تعزيز مكانة املعلم وحتفيزه لتحقيق أداء أفضل من خالل إحساسه باملشاركة يف تطوير العملية 

 الرتبوية.
 اإلشراف باألهداف: .2

( اإلشراف باألهداف بأنه "جمموعة من العمليات يشرتك فيها 262، 2015يعرف اخلطيب )

ديد أهداف تربوية وحتديد مسؤولية كل طرف يف حتقيق املشرفون الرتبويون واملديرون واملعلمون بتح

 هذه األهداف". 
ويرى هذا التوجه أن منطلق احلكم على جناح املؤسسة الرتبوية هو مقدار ما يتحقق من أهدافها؛ 

لذا يتعاون املشرف الرتبوي مع املعلم يف اشتقاق األهداف اليت يسعون لتحقيقيها من خالل رؤية املدرسة 

( 2010لرتبوية وتصبح هذه األهداف أداة للتقييم واحلكم على أداء املعلم. وحيدد العوران )واملؤسسة ا

 اخلطوات اآلتية لتطبيق اإلشراف باألهداف:

 التحليل املشرتك مع املعلمني للتحليل املوضوعي والعلمي لألهداف وحتديد مصادر اشتقاقها. -

 صياغة األهداف باالشرتاك مع املعلمني وكتابتها. -
 حتديد اإلمكانات الالزمة لتحقق األهداف. -
 حتديد معايري التحقق وآلية احلكم على أداء كل معلم. -
 التخطيط اجليد ألساليب املالحظة. -
 املراجعة املستمرة لعمليات التخطيط وتقوميها. -
 االتفاق على اللقاءات اخلاصة باملتابعة وتقييم التقدم. -
 ء التعديالت الالزمة عليها.مراجعة األهداف يف حال عدم حتققها وإجرا -
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ومن املؤكد أن اشرتاك املعلم يف بناء األهداف مع املشرف الرتبوي حيقق فرص أفضل لنجاحها؛ إذ أن 

اهلدف املشرتك يسهل على الطرفني املشرف واملعلم متابعة سري املمارسات الرتبوية وحتديد 

 االسرتاتيجيات املناسبة اليت ختدم حتقيق األهداف املرجوة.
 اإلشراف بأسلوب الكفايات الوظيفية .3

يتشابه هذا االجتاه يف اإلشراف مع فكرة اإلشراف باألهداف من خالل تركيزهما على حتديد 

فرتة زمنية إلجناز املعلم مع اختالف أن اإلشراف بأسلوب الكفايات الوظيفية يركز على كفاية املعلم 

الكفايات الوظيفية بأنها "أية معرفة أو مهارة أو قيمة أكثر من تركيزه على األهداف الرتبوية. وتعرف 

أو صفة شخصية يتوجب من املعلم امتالكها لصلتها املباشرة بتعلم التالميذ وبالتدريس املوجه إليهم" 

ويتلخص دور املشرف الرتبوي من خالل أسلوب اإلشراف وفق الكفايات  (.265، 2015)اخلطيب،

 لنقاط اآلتية:يف ا ،الوظيفية كما يذكر اخلطيب

 حتديد الكفايات الوظيفية الالزمة لتحقيق تعلم ناجح للطلبة. -

 تطوير األهداف السلوكية اخلاصة بكل كفاية وظيفية. -
 حتديد أساليب ومعايري التقويم. -
 تقديم الكفايات للمعلم بأسلوب تربوي يعزز عمليات التدريس واإلشراف. -
 تدريس خاصة بالكفايات الوظيفية. سرتاتيجياتإتطوير  -
 تطوير الكفايات بصورة مستمرة ومتتابعة. -
 التقييم املستمر لتوجيه املعلم بهدف تطويره وحتسني أدائه. -
 اإلشراف املتنوع  .4

اليت ترى ويستند اإلشراف املتنوع إىل الدراسات احلديثة والتوجهات املعاصرة لإلشراف الرتبوي؛ 

خلربات واإلمكانات ختتلف بني املعلمني وبالتالي على املشرف أن يعمل على أن التنوع يف الثقافات وا

تنويع أساليبه؛ ويعتمد هذا األسلوب على ختيري املعلم بني ثالثة أساليب يعرضها املشرف عليه ليختار ما 

 (.2015يناسبه. )شلدان، القدرة، 
عزز بصورة فاعلة النمو املهين ( بأن هذا األسلوب ي2009(، وعتيبة )2015والقدرة ) ويؤمن شلدان

اجات باحلهذا األسلوب  ؛ من خالل أخذللمعلم ليصبح أكثر مهارة وكفاءة يف حتسني قدراته األدائية

 ها. يزميكن تعزللمعلم اليت فردية 

عالية بالنفس وباملشرف الرتبوي؛ ما يعزز بدوره جماالت الثقة الاملعلمني لدى هذا األسلوب  يعزز

 وتيسري التخطيط والتنظيم بصورة أفضل يف جو مهين تفاعلي. العمل التشاركي

لى تشارك املعرفة بني أفراد ع حرصهايتضح من خالل االجتاهات احلديثة لإلشراف الرتبوي 

املنظومة الرتبوية؛ فالنظرة احلالية لدور املشرف ليست عالقة بينية جتمع املشرف الرتبوي مع املعلمني 
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بضرورة العمل اجلماعي لتحقيق  اة والطلبة بل هي بناء متكامل يؤمن أفرادهن اإلدارة املدرسيا عبعيد

 حتقيقها.إىل األنظمة التعليمية  تسعىاألهداف املرسومة والغايات اليت 

يف  -غالبًا -يشرتك املشرف الرتبوي مع مدير املدرسة واملعلم األول بصورة تعاونية ومن املؤمل أن

 ابصفته داعمألداء دوره النظرة احلديثة املشرف الرتبوي  حيث تدعو التخطيط واملداوالت اإلشرافية؛

تحقيق األهداف بالتزامن مع التقييم ل اومشارك امصحح ايف النمو املهين للمعلم ومقيم امتخصص

 اهلادف إىل تطوير األداء.
 

 مفهوم جمتمعات التعلم املهنية 

 مفاهيم تقليدية معروفة وهي عبارة عن:يعرب مفهوم جمتمعات التعلم املهنية عن دمج اثنني من 

 .التعلم املهين -

 تمع.اجمل -
حيث يتم اجلمع بني املعرفة واخلربة املهنية والرتكيز على تعلم الطلبة واالحتياجات مع املصاحل 

املشرتكة للمجتمع، والقيم األساسية، واملسؤولية املتبادلة، ويبقى أنه باإلمكان تعريف جمتمعات 

 بطرق خمتلفة ومن وجهات نظر متباينة.التعلم املهنية 

( جمتمعات التعلم املهنية بأنها: جمموعة من األفراد يعملون معا 2006حيث يعرف حيدر وحممد )

وفق رؤية مشرتكة، ويستقصون مشكالت مهنية حمددة تواجههم، ويتشاركون مبا يتوصلوا إليه مع 

تنمية معارفهم ووعيهم ومعارف ووعي اجملتمع األفراد اآلخرين يف اجملتمع املهين، وبذلك يسهموا يف 

 املهين.

مجيع أعضاء اجملتمع املدرسي  ا( بأنه "تنظيمات مدرسية يسعى فيه10، 2014وتعرفه الرواحية )

إىل إجياد واستدامة التعلم بينهم من خالل توافر األبعاد اآلتية: القيادة الداعمة واملشرتكة، الرؤية والقيم 

 تعاوني والتطبيق اجلماعي، املمارسات الشخصية واملشرتكة، والظروف الداعمة"املشرتكة، التعلم ال
( "جمتمع التعلم املهين بأنه عملية مستمرة يعمل 13، 2010ويوصف دوفور ودوفور وإيكر وماني )

فيها املعلمون بشكل تآزري يف دورات متكررة من التقصي اجلماعي والبحث اإلجرائي من أجل حتقيق 

للطالب الذين خيدمونهم". ويستند الباحثون يف هذا التعريف إىل افرتاض أن تعلم املربني نتائج أفضل 

 املستمر يسهم يف حتسني تعلم الطلبة".

جمتمع التعلم املهين مبجموعة املهنيني الذين  Harris & Jones (2010) هاريس وجونز ويعرف

داخل املدارس اليت من شأنها أن تفيد  يتواصلون ويعملون معا كمسؤولني عن قيادة التغيري والتحسني

املتعلمني بشكل مباشر. فمجتمعات التعلم املهنية متكن املدارس من حتسني حتصيل الطالب من خالل 

تغيري ممارسات التدريس والفصول الدراسية؛ حيث تعتمد فكرة جمتمعات التعلم املهنية على مفهوم 

 ابط املتبادل يف ممارسة القيادة.القيادة املوزعة، وتهتم يف املقام األول بالرت
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جمتمعات التعلم املهين بأنها: التزام املعلمني بالعمل بشكل تعاوني  Porter (2011) بورتر ويعرف

 يف العملية التعليمية من خالل البحث اجلماعي اإلجرائي لتحقيق أفضل النتائج للطلبة.

ع جملتمعات التعلم املهنية ومت اعتباره أنه ( إىل مفهوم أوس2016) واحلارثية والرواحيةوأشار املهدي 

التنظيم الذي يسعى فيها مجيع أعضاء اجملتمع املدرسي لتحسني املدارس من الداخل من خالل حتسني 

 املمارسات املهنية لألعضاء.

ونظرًا حلداثة مصطلح جمتمعات التعلم املهنية؛ ال يوجد تعريف حمدد هلا؛ حيث خيتلف تفسريها 

اق الذي تأتي فيه، غري أنه يبدو أن هناك إمجاًعا واسًعا على أن املقصود بهذه اجملتمعات باختالف السي

هو قيام جمموعة من الناس بالعمل بشكل مجاعي مبشاركة بعضهم البعض يف ممارساتهم، والبحث 

لتوجيه الناقد يف هذه املمارسات، وذلك بطريقة تتسم باالستمرارية والتعاونية والتأملية واالستيعاب وا

 .التعليمي، والدفع او التحسني والنمو املستمر

أن تعريفات جمتمعات التعلم املهنية ختتلف باختالف املوقف  :Verbiest (2011)فريبيست  ويذكر

على سبيل  -الذي تعرف فيه مما أدى إىل وجود أوصاف خمتلفة جملتمع التعلم املهين. فيصف هورد 

تمع من البحوث والتحسينات الدائمة. ويعترب لويس وماركس اجملتمع جمتمع التعلم املهين كمج -املثال

املهين كهيكل تنظيمي مدرسي حيتوي ثقافة ذات توجه فكري جيمع جمتمع التعلم باملفاهيم املهنية 

 ة:مهممفاهيم  ةبني ثالث

 املهنية اليت تعتمد على معرفة الفرد.  - 

)الفردية، والفريق، واملدرسة( من خالل التفكري الذاتي التعلم على مجيع املستويات يف املدرسة  -

 النقدي والتحقيق بهدف حتسني الكفاءة املهنية واجملتمع

نوعية العالقات بني أفراد جمتمع التعلم مما جيعل التعلم والتحسني ممكًنا. وهذه املفاهيم الثالثة  - 

 حتدد من؟ وماذا؟ وكيف؟ يتكون جمتمع التعلم املهين.

العمل يف  ( أن جوهر جمتمعات التعلم املهنية يتمثل يف املضامني اآلتية:2016بت )ن حسويرى 

 الرتكيز على تعلم الطلبة.، والتعلم املستمر، والتفكر، واالستقصاء الناقد، وثقافة التعاون، والفريق
على تتفق ومن خالل ما تقدم من تعريفات خمتلفة جملتمعات التعلم املهين؛ يالحظ أن التعريفات 

إن جمتمعات التعلم املهنية: عملية منظمة، ومستمرة؛ يعمل فيها أفراد اجملتمع املهين وفق رؤية مشرتكة؛ 

للرتكيز على التعلم من خالل تبين ثقافة التآزر بني أفراد اجملتمع الرتبوي، وبصورة منسجمة، لتحقيق 

 أفضل النتائج.
 

 جمتمعات التعلم املهنية أبعاد

واألسس اليت تسهم يف حتول املدارس  األبعاديرتكز بناء جمتمعات التعلم املهنية على عدد من 

( 2014) ودوفور وإيكر وماني دوفوروتبنى الدراسة احلالية األبعاد اليت حددها واملؤسسات الرتبوية. 
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تآزر، والرتكيز على ، والرتكيز على التعلم، وثقافة الالرؤية والقيم املشرتكة :وجاءت على النحو اآلتي

 :هلا على النحو اآلتيسيتم تناو األبعادولتوضيح هذه النتائج، 

 الرؤية املشرتكة -1

إذ أنها توجه كل املهنية؛ جمتمعات التعلم بناء البوصلة اليت تدور حوهلا  الرؤية املشرتكة متثل 

مجيع األعضاء العاملني به ويشعر  األفراد املنتمني جملتمعات التعلم املهنية، قرار يتخذه وكل عمل يقوم به

القيم من أهم الرسالة ومبسؤوليتهم املشرتكة او الرؤية اليت مت االتفاق عليها. ويعد حتديد الرؤية و

اخلطوات عند تكوين جمتمعات تعلم مهنية حيث تنعكس على سلوك العاملني يف اجملتمع املدرسي 

 (.2006وتؤثر على العالقات وعلى عمليات اإلقناع )حيدر وحممد، 

واضحة لن يكون هلا رسالة مشرتكة اليت ليست هلا رؤية  جمتمعات التعلم املهنيةوبالتالي فإن 

اجملتمع إىل الرتكيز والتوجيه، ومن ثم لن حيقق األهداف التعليمية والتعليمة املنشودة  واضحة، وسيفتقر

جيب أن تتسم مشاركة املشرف الرتبوي ومدير املدرسة بالزمالة والتيسري وأن حيث  (.2015)حمروس، 

وتفرده  القيادة مع اآلخرين مما يتيح تيسري عمل املعلمني، ومشاركتهم بدون سيطرة القائد يتقامسان

بأسلوب مجاعي  هابالرأي والقرار، ففي جمتمع التعلم املهين يتم تبادل القيادة مع العاملني، وتتشارك

قراطي يف العمل املدرسي، ويتقاسم معهم السلطة والقوة، وبذلك ميكن أن تتعزز استقاللية ودمي

 (.2016املعلمني ومتكينهم )سلوم، 

 الرتكيز على التعلم -2

العمل؛ فاألعضاء حيولون طموحاتهم إىل عمل  التعلم من خالل على لتعلم املهنيةجمتمعات اتركز 

يدركون أن عمليات البحث عن أجوبة أهم  ، كماالعملهذا ورؤاهم إىل واقع، والتعلم حيدث يف سياق 

(؛ فالتعلم اجلماعي والتطبيق اجلماعي للتعلم يصل إىل اإلبداع 2001من الوصول إليها )دوفور وإيكر، 

جلماعي، ويهدف تطبيق هذا التعلم اجلماعي ألعضاء هيئة التدريس إلجياد حلول تركز على تعلم ا

الطلبة، وختطى النواحي اإلجرائية إىل إسرتاتيجيات للتحسني أو التطوير بناًء على معايري مرتفعة وأفضل 

 .(Leininger, 2013) ةاملمارسات املشرتكة واملعلنة واملطبق

املعلمون؟ معا كوحدة للتعلم واختاذ املشرفون ووأين؟ وكيف جيتمع  متى؟ :حتدد الظروفو

خاصة يف ضوء كثافة الطلبة يف املدارس والظروف الكثرية اليت متر بها املدارس خالل  ،القرارات

 ، (Bennett, 2010)الفصول الدراسية 
 ثقافة التآزر -3

لنجاح أهداف املؤسسة التعليمية وحتسني متثل ثقافة التآزر بني أفراد اجملتمع الرتبوي وسيلة فاعلة 

خمرجاتها من الطلبة. فالعمل بصورة فردية ال يضمن حتقيق نواتج خمططة بينما حتقق ثقافة التآزر 

 التفكري يف حتقيق مستويات عالية للطلبة.
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ويظل تشكيل الفرق داخل جمتمعات التعلم املهنية مؤشرا غري كافيًا لضمان فاعلية أداء دورها؛ 

 يكن املنتمون إليها يؤمنون بثقافة التآزر والتحالف والعمل بصورة مرتابطة لتحقيق األهداف ما مل

املنشودة؛ فعلى القادة الرتبويني بناء ثقافة تضمن العمل معًا على او يتسم باالعتماد املتبادل من خالل 

ضهم البعض )دوفور، فالن التحمل اجلماعي للمسؤولية واختاذ القرارات املهمة بصورة مجاعية دعمًا لبع

2013.) 

بعض هذه الظروف اليت قد تدعم تطبيق هذه اجملتمعات املهنية التعليمة ومنها:  حتديدوميكن 

الوقت املتاح للقاء، والتحدث مًعا، وحجم املدرسة، وأدوار التدريس املعتمدة على بعضها البعض، 

علم، وقرب املسافات بني أعضاء هيئة االستقالل الذاتي للمدرسة، ومتكني املووهياكل االتصال، 

 .(Leininger, 2013)التدريس واملشرفني الرتبويني 

(، أن بناء الفرق التآزرية عالية األداء تنطلق من ضمان أن كل فرد 2010ويرى دوفور وآخرون )

 قد مت تعيينه يف الفريق ذي صلة وثيقة به؛ وميكن تشكيل الفرق التآزرية على النحو اآلتي:

 ومعلمو املادة نفسها. مشرفو -

 .صفوف دراسية معينةمعلمو  -

 واليت ميكن أن تشمل معلمني مادة معينة لصفوف خمتلفة. العمودية،الفرق  -
حيث يستطيع أفراد جمتمعات التعلم املهنية بناء شراكة قوية من خالل توظيف  الفرق اإللكرتونية، -

 استخدام التكنولوجيا. 
تشكيل فرق العمل من التخصصات املختلفة شرط أن  حيث ميكن متعددة التخصصات،الفرق  -

يتم التشارك يف حتديد أهداف شاملة للمنهج الدراسي الذي سيعمل عليه األفراد متكاتفني معًا 

 لتحقيقه.
حيث تبنى من خالل توافر كفايات معينة لألفراد يف ختصصات متنوعة  الروابط املنطقية،فرق  -

 بط بتخصصاتهم.بهدف احلصول على نتاجات تعلمية ترت
 الرتكيز على النتائج  -4

يعد الرتكيز على النتائج واحدة من األبعاد األساسية يف بناء جمتمعات التعلم املهنية؛ إذ تسعى 

هذه اجملتمعات إىل ضمان تعلم مجيع الطلبة وعدم إهمال أو ترك أي طالب دون تقييمه ووضع 

وبالتالي فمن املهم أن تصاغ أهداف جمتمعات التعلم املهنية االسرتاتيجيات املناسبة اليت تضمن تقدمه. 

 بصورة واضحة وقابلة للقياس.

ويعد بناء األهداف الذكية اليت تتصف بأنها ذات إسرتاتيجية وحمددة وقابلة للقياس والتحقيق 

والرتكيز  وموجهة بالنتائج إضافة إىل أنها حمددة بزمن معني؛ وسيلة فاعلة يف بناء التوجه او النتائج،

 (.2014عليها )دوفور وآخرون، 
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هذه األبعاد صورة كلية لطبيعة جمتمعات التعلم املهنية اليت تستند إىل وجود أهداف ومتثل 

مشرتكة ورؤية واضحة جلميع األفراد املنتمني هلذه اجملتمعات، وكما هو احلال يف أغلب فرق العمل؛ 

لداعمة القادرة على تيسري العمل وتوجيهه او اهلدف. وتعد حتتاج جمتمعات التعلم املهنية إىل القيادات ا

ممارسات املشرف الرتبوي واحدة من أهم مكونات األنظمة التعليمية املعنية بضمان حتقق األهداف 

والنتائج املرجوة من خالل توفري البيئة الداعمة وتوظيف التوجهات املعاصرة لإلشراف الرتبوي اليت تدعو 

 مل بروح الفريق والتعاضد لتحقيق النجاحات املنشودة.إىل التعاون والع

 عالقة اإلشراف الرتبوي ببناء جمتمعات التعلم املهنية

ختتلف األنظمة التعليمية باختالف الدول وفق سياستها وأهدافها؛ وبناء عليه ختتلف املنظومة 

هات إشرافية مستقلة أو تكون اإلشرافية املعنية مبتابعة التعليم وحتسني أداءه من حيث تبعيتها سواء جل

 امتداد للمؤسسة املسؤولة عن النظام التعليمي يف الدولة.
الذي ، ويعد اإلشراف الرتبوي يف سلطنة عمان جزءا من اهليكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم 

وبصورة  يؤكد ارتباط منظومة اإلشراف يف السلطنة باملؤسسة املسؤولة عن النظام التعليمي يف الدولة.

أخرى يرتبط اإلشراف الرتبوي بعالقة وثيقة باملدرسة لتبعيتهما معا لذات املؤسسة؛ حيث يسعيان او 

حتقيق األهداف املرسومة، ويسهمان يف دعم جناح الرؤية والرسالة للنظام التعليمي، وبالتالي يؤدي 

 ب ملخرجاته.اإلشراف دور القائد الرتبوي واملوجه واملقيم ملسرية التعليم واملراق

امُلحدد للواجبات واملسؤوليات  (2017 /351)وبالنظر إىل املهام اليت حددها القرار الوزاري رقم 

طة بوظائف اإلشراف الرتبوي تتضح العالقة الوطيدة بني املشرف الرتبوي واملدرسة؛ فالتحول يف واملن

ية فاعلة بني املعلم ومدير املدرسة مفهوم اإلشراف وتطور اجتاهاته احلديثة أسهم يف إجياد أمناط تشارك

 واملعلم األول كمشرف ُمِقيم واملشرف الرتبوي.

ومن خالل التحليل واملقاربة ملفهومي اإلشراف الرتبوي احلديث ومفهوم جمتمعات التعلم املهنية؛ 

لي حتقق يظهر الدور الذي ميكن أن يقوم به املشرف الرتبوي يف بناء ودعم جمتمعات التعلم املهنية وبالتا

النمو املهين املشرتك للمشرف وأعضاء جمتمعات التعلم املهنية للخصائص اليت تسهم بها جمتمعات التعلم 

املهنية، وما حتققه من تبادل وتشارك للمعرفة والعمل اجلماعي والبحث املشرتك والتقصي للمشكالت 

لرتبوية يف إطار العمل بروح الفريق ووحدة والتآزر يف إجياد احللول واإلسرتاتيجيات املوائمة لنجاح العملية ا

 الغايات.

 Graham (2007) جراهام يقدم للنظرة اليت ترى جمتمعات التعلم كمجال للنمو املهين وتأكيدًا

"حتسني فعالية املعلم من خالل التعاون املنظم: دراسة حالة جملتمع التعلم يف تقريره عن نتائج دراسته 

لعالقة بني أنشطة جمتمع التعلم املهين وحتسني املعلمني يف مدرسة متوسطة يف السنة األوىل. ا املهين"

حيث مجعت البيانات من معلمي الصف السادس األساسي والسابع والثامن باستخدام استبيان التطوير 

جمتمع التعلم املهين، واملقابالت مع املعلمني، ومراجعة الوثائق املدرسية. وأظهرت النتائج أن أنشطة 
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لديها القدرة على حتقيق حتسينات  -اليت تضم فرقا مدرسية ذات ختصص واحد ويف نفس الصف -املهين

كبرية يف فعالية التدريس، ويبقى أن هذه الفاعلية تعتمد على عدد من العوامل؛ كإسهام القيادة 

تعلم املهنية، وطبيعة واملمارسات التنظيمية، والتفاصيل املوضوعية الجتماعات نشاط جمتمعات ال

؛ وهنا يتحقق دور احلوارات املهنية يف أنشطة جمتمعات التعلم املهنية، وتطوير اجملتمع بني الفرق املعنية

 .املشرف الرتبوي يف بناء وقيادة جمتمعات التعلم املهنية وتهيئة الظروف الداعمة هلا

دعم وتعزيز منط القيادة املناسب، وتعد وعليه؛ فإن بناء وتعزيز جمتمعات التعلم املهنية حتتاج إىل 

لقيادة اليت ميكن أن توفر بيئة آمنة ومعززة للمناخ ا أمناطالقيادة التوزيعية والقيادة التشاركية أنسب 

وهذا ينسجم مع االجتاهات  ،(2001املدرسي لكونها تولد الثقة والتعاون بني املعلمني )دورفر وإيكر، 

 احلديثة لإلشراف الرتبوي. 

لعالقة اإلنسانية اليت جيب أن يتحلى بها املشرف الرتبوي ومساته القيادية ومهاراته األدائية تؤهله فا

حيث اتفقت الدراسة احلالية مع جمموعة من  للقيام بتطوير عمله وفق أبعاد جمتمعات التعلم املهنية.

لرتبوية، واتفقت كثري من الدراسات يف هدفها وهو أهمية جمتمعات التعلم املهنية لالرتقاء بالعملية ا

الدراسات على أن املدارس متارس بعض أبعاد جمتمعات التعلم املهنية بطريقة تلقائية، وإن بناء املدارس 

املتعلمة سيؤدي إىل حتويلها إىل جمتمعات مهنية متعلمة؛ األمر الذي يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة 

لوصول إليها، كما أكدت معظم الدراسات فاعلية جمتمعات وامليزة التنافسية اليت تطمح كافة الدول ل

 التعلم املهين يف حتسني جودة املخرجات التعليمية.

 إجراءات الدراسة

 منهجية الدراسة وخطواتها

ممارسات  الكشف عنللطريقة اليت ميكن من خالهلا  تصوًراهذه الدراسة إجياد حاولت 

يف مجع البيانات  ت املنهج الوصفيالتعلم املهنية. لذا؛ استخدمضوء أبعاد جمتمعات املشرفني الرتبويني يف 

سواء من خالل حتليل اخلطط السنوية اليت يعدها املشرفون الرتبويون الستكشاف مدى توافر األبعاد 

أفكار وآراء املشرفني الرتبويني من خالل يف فهم عمق تاملتضمنة جملتمعات التعلم املهنية، وعن طريق ال

 واليت تسمح بالتعبري عن الرأي حبرية.  جلماعيةااملقابالت 

 

 

 

 

 

 

 

بعاد جمتمعات أل املشرفني الرتبويني منهجية دراسة مدى توظيف

 التعلم املهنية بسلطنة عمان

 خطة مشرف تربوي 20 حتليل وثائق

 مشرف تربوي 23 مقابالت مجاعية
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 )املصدر: الباحث( الدراسة. منهجية: 1شكل

 حددت عينة الدراسة على النحو اآلتي: عينة الدراسة:

 تكونت عينة الدراسة جلمع البيانات على النحو االتي:

بصورة عشوائية توزعت  اخطة سنوية للمشرفني واملشرفات مت اختياره 20عدد  أوال: حتليل الوثائق:

يف احملافظات اليت متثل  على املواد عينة الدراسة، حيث قام الباحث بالتواصل مع املشرفني األوائل

وقد طلب الباحث إرسال  جمتمع الدراسة للحصول على خطتني بواقع خطة ملشرف وخطة ملشرفة.

اخلطط السنوية للمشرفني الذين مت اختيارهم بصورة عشوائية من كشف األمساء لكل وحدة إشرافية. 

خطة؛ حيث مت  20كانت  خطة إال أن اخلطط اليت توافرت فيها الشروط 30وقد استهدفت الدراسة 

 استبعاد اخلطط غري املكتملة واليت مل تشتمل على العناصر الكاملة.
 24عدد  مشرفًا ومشرفة؛ حيث اختري 23مقابالت مجاعية لعدد  4إجراء مت ثانيا: املقابالت اجلماعية: 

ني عن ولظروف شخصية طارئة اعتذر أحد املشارك مشرفا ومشرفة بصورة قصدية إلجراء املقابالت،

مشاركا ومشاركة. ولضمان استخالص أكرب قدر  23فأصبحت العينة  -احلضور يوم إجراء املقابلة

من املعلومات بهدف التعمق يف فهم موضوع الدراسة؛ مت اختيار املشاركني من املشرفني الذين قاموا 

مناء املهين للمعلمني التخصصي لإل املعهدبتنفيذ جمتمعات التعلم املهنية وفق برنامج خرباء اإلشراف يف 

 التابع لوزارة الرتبية والتعليم.
 عينة املقابالت وفق متغري احملافظة التعليمية والنوع التخصص وسنوات اخلربة. :1جدول

 اجلنس *املشارك م
احملافظة 

 التعليمية
 التخصص

سنوات اخلربة يف اإلشراف 

 الرتبوي

 8 لغة إجنليزية جنوب الباطنة أنثى أ ش 1

 14 جمال ثان جنوب الباطنة أنثى ي ح 2

 12 رياضيات جنوب الباطنة أنثى ج ب 3

 10 جمال أول جنوب الباطنة أنثى م ب 4

 12 رياضة مدرسية جنوب الباطنة أنثى ف ش 5

 12 لغة عربية جنوب الباطنة أنثى ف ب 6

 5 فيزياء جنوب الباطنة ذكر م ه 7

 9 فيزياء جنوب الباطنة ذكر س س 8

9 
 جنوب الباطنة ذكر أ ر

دراسات 

 اجتماعية
7 

 10 احياء جنوب الباطنة ذكر ح ع 10
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 اجلنس *املشارك م
احملافظة 

 التعليمية
 التخصص

سنوات اخلربة يف اإلشراف 

 الرتبوي

 9 لغة عربية جنوب الباطنة ذكر س م 11

 10 رياضيات جنوب الباطنة ذكر ح ع 12

 5 كيمياء جنوب الباطنة ذكر خ م 13

 16 لغة عربية الظاهرة أنثى ف ش 14

 16 جمال ثان الظاهرة أنثى ز ع 15

 17 كيمياء الظاهرة أنثى ز و 16

 7 جمال ثان الظاهرة أنثى ز ك 17

 18 رياضيات الظاهرة أنثى ع ك 18

 6 تقنية معلومات الظاهرة أنثى ف س 19

 10 فنون تشكيلية الظاهرة ذكر ن م 20

 7 لغة إجنليزية الظاهرة ذكر س ع 21

 10 تربية إسالمية الظاهرة ذكر ع غ 22

 14 لغة عربية الظاهرة ذكر س ع 23

 23    اجملموع 

 مت ترميز أمساء املشاركني من خالل استخدام احلروف األوىل لالسم األول والقبيلة.*

ولتحديد عينة الدراسة؛ وضع الباحث مواصفات حمددة الختيار أفراد العينة املقصودة على النحو 

 اآلتي:

 لضمان تنوع اآلراء وعمق املداوالت. 1تنوع ختصصات أفراد العينة كما يظهر يف جدول  -

سؤؤنة يف جمال اإلشؤؤراف   18سؤؤنوات إىل  5تنوع سؤؤنوات اخلربة لدى املشؤؤاركني حيث تراوحت بني   -

 الرتبوي.
من املشرفني اخلاضعني    يف بناء أو قيادة جمتمعات تعلم مهنية شارك قد  املشرف اشرتاط أن يكون   -

إلشؤؤؤراف باملعهد التخصؤؤؤصؤؤؤي بوزارة الرتبية والتعليم للتدريب على هذه اجملتمعات يف برنامج خرباء ا

 إلجابة بفاعلية عن أسئلة املقابلة.ل، مبا يضمن امتالكه اخلربة الالزمة بسلطنة عمان
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 حتليل النتائج

 (:2012)العبد الكريم ، تضمنت عملية حتليل النتائج اخلطوات اآلتية

املقابالت اجلماعية وتنظيمها وفق اجملاالت  لباحث على كتابة البيانات اليت حصل عليها منا عمل .1

وهو ما يسمى بالرتميز املفتوح، وإعطاء  اليت صيغت بها أسئلة املقابلة، ثم ترميزها وتصنيفها مبدئيًا

، حيث مت اشتقاق العناوين من البيانات اليت يرى الباحث بأنها قد تزود الدراسة للمواضيععناوين أولية 

االت اخلاصة باملقابلة(، إعادة قراءة املقابالت وإجياد التكرارات حبيث يتم بإجابات عن أسئلتها )اجمل

حمدد يعرب عن جمموعة من  موضوعترميز الكلمة املتكررة وتصنف على أساس أنها وحدة معنى أي 

 املعلومات املتشابهة ذات العالقة.

على شكل موضوعات  قراءة البيانات املصنفة وتصنيفها مرة أخرى ضمن مرحلة الرتميز احملوري .2

 رئيسة وفرعية. 
متت مراجعة البيانات وقراءتها بشكل متعمق، للتعرف على العالقات والروابط بني جمموعات  .3

البيانات وإجراء مقارنات بينها للتعرف على أوجه التماثل واالختالف، وعليه مت دمج اجملموعات املتقاربة 

 ببعضها وإعادة هيكلتها وتنظيمها.

ت البيانات وانتقاؤها على هيئة سلسلة من اجملموعات اليت تتناسب مع إجابة سؤال صياغة جمموعا .4

 الدراسة، وهو ما يعرف بؤ الرتميز االنتقائي.
 

 :املصداقية واملوثوقية

مت تصميم منهج الدراسة وتوصيفه بصورة دقيقة وفق اإلجراءات املتبعة لضمان موثوقية الدراسات  -

 الوصفية.

وإعادة حتليله بعد أسبوع من التحليل األول وذلك لضمان ثبات التحليل وقد مت حتليل احملتوى  -

 %.93 وصلت نسبة ثبات التحليل إىل
النتائج على باحث آخر ومنحه وقتًا كافيًا لالطالع والتعليق مبا يراه مناسبًا للتحقق من عرض مت  -

 واقعية النتائج اليت مت التوصل إليها للتقليل من أثر حتيز الباحث.
 حرص الباحث على تسجيل املقابالت بصورة آلية مما أتاح الدقة يف تدوينها. -

 

 نتائج الدراسة

بناء على البيانات اليت ُجمعت وفق أسلوب حتليل حمتوى اخلطط السنوية للمشرفني الرتبويني إضافة 

 سؤال الدراسة:للمشاركني؛ وذلك بهدف اإلجابة عن  اجلماعيةإىل املقابالت 

 ؟بعاد جمتمعات التعلم املهنية بسلطنة عمانأل املشرفني الرتبويني ما مدى توظيف -
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؛ وذلك بهدف 2اختذت الدراسة مسارين خمتلفني من حيث األداة والعينة كما يظهر يف الشكل 

إجياد تشخيص أكثر عمقا لطبيعة املمارسات اإلشرافية املتعلقة بأبعاد جمتمعات التعلم املهنية لدى 

 املشرفني الرتبويني.

 

 .سؤال الدراسة )الباحث(: أسلوب الدراسة يف اإلجابة عن 2شكل

حيث ُوّظفت األداة األوىل لتحليل اخلطط السنوية للمشرفني الرتبويني بهدف البحث يف مدى توافر 

وقد جاءت  ،الدالالت واملؤشرات املرتبطة مبجتمعات التعلم املهنية وفق ما حددته الدراسة وأهدافها

 النتائج على النحو اآلتي:

: النسب املئوية ملدى تطبيق املشرفني الرتبويني لألبعاد املرتبطة مبجتمعات التعلم املهنية بناء على 2 جدول

 حتليل اخلطط السنوية هلم.

 نسب التكرارات % التكرارات املؤشر البعد

الرؤية 

 املشرتكة

 0.00 0 الرسالة

 2.15 2 األهداف املشرتكة

 2.15 2 القيم

    

الرتكيز على 

 التعلم

 7.53 7 التعلم املستمر

 6.45 6 التعلم باألقران

 10.75 10 التعلم التعاوني

 1.08 1 التعلم اجلماعي

    

 ثقافة التآزر

 4.30 4 التعاونيةالفرق 

 12.90 12 احلوارات املهنية

 11.83 11 تبادل الزيارات

 حتليل الوثائق

 

 املقابالت اجلماعية

 

 خطة مشرف 20

 

 مشرف ومشرفة 24

 

 إجابة سؤال الدراسة
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 3.23 3 توزيع األدوار

 5.38 5 توظيف التكنولوجيا يف التواصل

 4.30 4 البحث اجلماعي

 3.23 3 التطوير املستمر

    

الرتكيز على 

 النتائج

 7.53 7 قياس تعلم الطلبة

 7.53 7 واإلثرائيةاخلطط العالجية 

 9.68 9 حتسني تعلم الطلبة

 %100.00  اإلمجالي

 

 مدى ارتباط ممارسات املشرفني الرتبويني احلالية مبجتمعات التعلم املهنية. -

النسب املئوية ملدى تطبيق املشرفني الرتبويني لألبعاد املرتبطة مبجتمعات التعلم  2يبني اجلدول  

املهنية وجمموع تكرار مؤشرات املمارسات اإلشرافية املتضمنة يف خطط املشرفني الرتبويني؛ إذ تراوحت 

ات يف نتائج حتليل حمتوى عينة الدراسة، وقد جاء مؤشر احلوار% 12.90إىل  %0.00هذه النسب بني 

مرة ملؤشر  12املهنية وتبادل الزيارات يف البعد الثالث "ثقافة التآزر" كأعلى نسبة تكرار مبعدل 

من إمجالي مؤشرات % 11.83مرة ملؤشر تبادل الزيارات بنسبة  11و، %12.90احلوارات املهنية وبنسبة 

املشرفني الرتبويني تدل على احتواء خطط  -لدى عينة الدراسة -الدراسة. بينما مل تظهر أي مؤشرات

ملؤشرات رسالة املدرسة أو رسالة املنظومة التعليمية يف بناء اخلطط السنوية للمشرفني الرتبويني؛ ولذلك 

 ا.جاء البعد األول واملتعلق بالرؤية املشرتكة أقل أبعاد الدراسة تكراًر

رافية بصورة أكثر مت املقابالت اجملمعة كأداة ثانية لبحث واقع املمارسات اإلشتخِدبينما اُس

لطبيعة العمل اإلشرايف وإمكانية توظيف  أكربعمقا ومقارنة نتائج التحليل بها؛ بهدف الوصول إىل فهم 

 جمتمعات التعلم املهنية لتطوير اإلشراف الرتبوي.

وفيما يلي تفصيل لنتائج كل بعد من األبعاد اليت تضمنتها الدراسة وفق نتائج حتليل احملتوى واملقابالت 

 جملمعة:ا
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 : النسب املئوية ملدى تطبيق املشرفني لبعد الرؤية املشرتكة.3شكل

 

  البعد األول: الرؤية املشرتكة

تّضمن ُبعد الرؤية املشرتكة وفق الدراسة ثالثة مؤشرات وهي: الرسالة، واألهداف املشرتكة، 

والقيم؛ وعلى الرغم من العالقة الوثيقة للمشرفني الرتبويني باملدرسة وارتباط دورهم بأهداف املؤسسة 

؛ حيث مل حيصل التعليمية واملدرسة بصورة خاصة؛ إال أن نتائج هذا البعد حصلت على أقل التكرارات

من  2مؤشر الرسالة على أي تكرار، كما مل تتجاوز مؤشرات األهداف املشرتكة والقيم عدد 

يف خطط املشرفني الرتبويني السنوية اليت مثلت عينة % 2.15التكرارات لكل منهما؛ مبا ميثل نسبته 

 الدراسة.

شار أغلب املشاركني إىل غياب وتأتي هذه النتيجة يف ذات سياق نتائج املقابالت اجلماعية؛ حيث أ

الرؤية املشرتكة بني املشرفني وإدارة املدرسة واملعلمني األوائل واملعلمني؛ فيقول "س س" مشرف تربوي 

؛ ان درسنا ما يعرف بثقافة العزلة، وهذا مبفردهمبحافظة جنوب الباطنة: " املشرف يتحمل املسؤولية 

املعلم يف نفس املدرسة مع زميله اآلخر وال يعرف عنه شيئا.  صحيح ثقافة العزلة موجودة يف املدارس جتد

جند املشرف أو املعلم لديه مبادرات وأعمال وال يعرف زمالؤه عنه وهذه  أحياًنا؛ وحتى يف اإلشراف

 املشكلة البد من جتاوزها".

وبالنظر إىل التوسع الذي شهدته منظومة اإلشراف الرتبوي يف اهليكل التنظيمي على مستوى 

باملشرف األول واملشرف الرتبوي واملعلم األول الذي يعّد مشرًفا مقيًما ومدير  احملافظات التعليمية بدءًا

بصورة كافية وال يسري وفق املأمول او تعزيز نواتج  يتمال  بينهم كرتشالعمل املو التنسيق املدرسة؛ يظل

مشرفة تربوية مبحافظة جنوب الباطنة وجهة نظر املشرفني الرتبويني، تقول "ي ح"  منالتعلم كما جاء 

"عمل الفريق مفقود ورغم وجودنا يف وحدة واحدة، إال أنه كل أحد منا يعمل مبعزل عن اآلخر، يف عزلة 

"، وتضيف زميلتها "ف ش": "العمل التشاركي مبفردهحد ينفذ أكل وحتى عن املعلمات يف املدارس 
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العمل يسري وفق أمر وتنفيذ، لكن ف واملعلمني يف املدرسة والتعاوني مفقود بني املشرفني أو بني املشرفني

شاركة أو تبادل اآلراء مفقود أو مثال نشرتك أنا وزميل يف حل مشكلة معينة أو تقديم اقرتاحات امليف 

أو آراء تكاد تكون معدومة هذا غري موجود سواء على مستوى وحدات اإلشراف أو يف املدارس..". ويتفق 

طابع التقليدي ان مع هذا الرأي "ن م" مشرف تربوي مبحافظة الظاهرة حيث يقول: "عملنا يغلب عليه ال

ال بد أولويات التطوير لدى املعلم وغالبا بدون رأيه وهذا ثقيل على املعلمني، املعلم  ونرىنذهب للمدرسة 

هدف واضح جالسني  دونأهداف و.." بينما تعلق "ج ب " بقوهلا: "نشتغل يف خطط ًايكون مشارك أن

ن و"املعلم :الظاهرة حيث تقول ةية مبحافظنعمل عليه...". وهذا ما تؤكد عليه رأي )ز ع( مشرفة تربو

 يرون زياراتنا للمدارس كتفتيش وعبء وال يرونها كتوجيهه وإثراء هلم".

ويرى الباحث أن هذه النتيجة توضح وجود اتفاق بني أداة حتليل احملتوى وإمجاع املشاركني يف 

الرتبوي وبني املدرسة. فعلى املقابالت على عدم وجود تشارك منظم وفاعل بني عناصر منظومة اإلشراف 

الرغم من التطوير املستمر يف األنظمة التعليمية وبروز اإلشراف التعاوني كتوجه معاصر لإلشراف 

(؛ ظلت املمارسات 2010)العوران،  التعاونالرتبوي بهدف تعزيز العالقة بني املشرف واملعلم او 

الزيارة الصفية وتقديم التعليمات للمعلمني واختاذ  تتخذ الطابع التقليدي املعتمد على -غالبٌا -اإلشرافية

 املشرف طابع التقييم واملراقب لألداء دون النظر إىل الرؤية والرسالة اليت تسعى إليها كل مدرسة.

 إىل أن اخلطط السنوية املعدة من قبل املشرفني الرتبويني تتخذ طابعًا هذه النتيجةويعزو الباحث 

عن واقع املدراس واالحتياجات الفعلية مما أدى إىل ضعف االهتمام بها، باإلضافة  ؛ إذ تبنى بعيدًاكماليًا

التنسيق بني إدارات املدارس واإلشراف اإلداري واإلشراف الرتبوي يف بداية العام الدراسي  ضعفإىل 

وعدم  وغلبة اإلجراءات اإلدارية على بناء خطط إجرائية معنية باجلوانب الفنية قابلة للقياس والتقويم

(، يف دراستهم 2014ن )يوآخر احملرزيمتابعتها. وتتفق هذه النتيجة متاما مع ما توصلت إليه دراسة 

"تقييم اهليئة اإلشرافية واإلدارية لتطبيق منظومة اإلشراف الرتبوي وآليات تنفيذها يف سلطنة عمان" 

ة الدراسة، وهي: "يتم تقييم يف الدراسة على أقل مستوى من موافقة عين الفقرتني اآلتيتنيحيث نالت 

حتقق اخلطة اإلشرافية يف نهاية العام الدراسي" و "تتسم اخلطة السنوية بالواقعية وإمكانية التنفيذ 

اتساع الفجوة بني مضمون رسالة املدرسة ووالتحقق" مما يشري إىل ضعف االهتمام باخلطط السنوية 

ية احتياجات املعلمني املهنية وعدم توفر بنية حتتية وواقع املمارسات، وقصور الربامج التدريبية عن تلب

 معينة لتطبيق جمتمعات التعلم املهنية.

إن هذا الواقع ميثل معضلة كبرية او توحيد اجلهود وتكامل األدوار وتكوين بيئة حمفزة 

وداعمة للتطوير، وال ينسجم مع التوجهات احلديثة لإلشراف الرتبوي الذي يهتم بالعمل التعاوني 

(. كما أن جناح بناء جمتمعات التعلم املهنية يتطلب 2009والتشاركي الداعم للتحسني والتطوير )عتيبة 

متيز املؤسسة الرتبوية يف: ااسار انعزالية أفرادها، وااللتزام برسالتها وأهدافها واملشاركة يف مسؤولية 

 (.2016تعلم الطلبة )حسن بت، 
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   البعد الثاني: الرتكيز على التعلم
ميثل الرتكيز على التعلم البعد الثاني من أبعاد جمتمعات التعلم املهنية اليت تتبناها الدراسة؛ وقد 

والتعلم اجلماعي. وقد  ،والتعلم التعاوني ،والتعلم باألقران ،مؤشرات وهي التعلم املستمر 4اشتمل على 

بينما  %،10.75عد وبنسبة تكرارات بني فئات الب 10حصل التعلم التعاوني على أعلى تكرار مبعدل 

ومن الواضح أن هذا البعد يأخذ %. 1.08خطط املشرفني وبنسبة  يفظهر التعلم اجلماعي مرة واحدة 

جمتمعة،  مرة يف مؤشراته 24 اهتماما أكرب من قبل املشرفني الرتبويني مقارنة بالبعد األول حيث ظهر

تسهم يف التي  ( أن األسباب2013ن )يخروآ احملرزي، وقد جاء يف دراسة %25.81ومبا ميثل نسبته 

زيادة اهتمام املشرفني الرتبويني بالتعلم تعود إىل الدور الطبيعي لعملية اإلشراف اليت تسعى يف جمملها 

 إىل حتسني 
 

 الدراسةمع  -حتليل احملتوى -رغم اتفاق هذه الدراسة يف أداتها األوىلالأداء املعلم والطالب. وب

ن يف املقابالت اجلماعية حول نسبة وركاليت أظهرها املشا ااملذكورة؛ إال أنها ختتلف يف درجة الرض

حول املمارسات اإلشرافية عدم الرضا املشاركون أغلب االهتمام والرتكيز على التعلم، حيث أظهر 

إىل طبيعة أداة املقابالت من حيث تعمقها يف  نتيجة أداتي الدراسةاحلالية؛ وقد يعود هذا االختالف بني 

طابع العادة كما جاء يف نتائج  -غالبا -السنوية اليت اختذتدراسة الواقع كما هو بعيدا عن اخلطط 

 البعد األول.

وتظل هناك بعض املبادرات ذكرها املشاركون يف املقابالت اتضح أنها كانت تعتمد على 

املبادرات الفردية، وتعود بصورة كبرية إىل اخلربات اخلاصة باملشرف دون استنادها إىل إجراءات 

اء تنظيمية حمددة. يقول )أ ر( مشرف تربوي مبحافظة جنوب الباطنة: "كنا نعتمد يف حتديد برامج اإلمن

 : النسب املئوية ملدى تطبيق املشرفني لبعد الرتكيز على التعلم.4شكل 
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لتحديد االحتياجات  -يف الغالب -املهين للمعلمني على ذواتنا فقط.." وهذا يفسر عدم وجود منهجية علمية

التدريبية للنمو املهين للمشرفني واملعلمني. كما أظهرت نتائج الدراسة تضمن خطط املشرفني مؤشرات 

ألقران منوذجا واحدا تقريبا ينفذ لبعض الربامج اخلاصة بالقراءات املوجهة؛ بينما يتخذ مؤشر التعلم با

يف الغالب من خالل تبادل الزيارات دون توظيف برامج مشرتكة ومستمرة؛ كأن يتوىل املشرف أو املعلم 

ذو اخلربة مساندة املشرف أو املعلم اجلديد، والعمل على رفده باخلربات واملعارف املتعلقة بالتخصص أو 

داخل الغرفة الصفية وخارجها، وهذا ما تؤكده )ف ب(: حيث بأساليب التدريس واملمارسات الرتبوية 

بقينا  هادخلنا اإلشراف مل نتعرض إىل تدريب فقط دورة املشرفني اجلدد وبعد حنيتقول " فنحن مثال 

تعلمنا من كما  كافيةومن بعض املشرفني القدامى الذين مل تكن خرباتهم  بأنفسنانتعلم من امليدان 

نتدرب وفق خطط علمية مل  إال أننابسيطة  اتقدامى وقراءالوائل األعلمني املو قليالدارس امل يريمد

تبدأ من األلف وتنتهي بالياء..". كما يظهر ذلك يف مقارنة املشرفة الرتبوية )ع ك( اليت شاركت مقننة 

ات اليت يف تطبيق جمتمعات التعلم املهنية مبحافظة الظاهرة بني النمط اإلشرايف املتبع حاليا، واإلجيابي

الحظتها خالل تطبيقها جملتمعات التعلم املهنية حيث تقول:" من ضمن إجيابيات جمتمعات التعلم املهنية 

التحول الكبري يف اجملتمعات التعلمية من خالل السؤال والتحاور والتعلم املستمر يف حل املشكالت 

يف القرارات واحلكم على النتائج من وأيضا التعاون بني أفراد اجملتمع واالعتماد على األدلة والربهان 

املهنية خالل برنامج  جمتمعات التعلم تطبيق التجريب". وُتضيف "املشرف يعاني من ضبابية الدور ومع

 أصبح أكثر تركيزا".  خرباء اإلشراف

وبالنظر إىل التطور يف املمارسات اإلشرافية يظل النمط التقليدي هو السائد ملمارسات املشرفني 

ني الذي يهتم مبا يقدمه املعلم من عمليات التعليم لطالبه دون الرتكيز الكايف على نواتج التعلم. الرتبوي

ن يف املقابالت من النمط املتبع يف تقييم أداء املشرف الرتبوي ون املشاركوإضافة إىل ما ذكره املشرف

 يارات اليت نفذها املشرف ذي يتخذ الطابع الكمي املعتمد على عدد الزالمن قبل املسؤولني املباشرين 

 

دون الرتكيز على املمارسات واإلجراءات ونوعية الربامج املتبناة. كما أن هذا الواقع قد يعود 

أيضا إىل ما ذكره املشاركني من قلة احلوافز املقدمة للمشرف الرتبوي مما يقلل من رغبة املشرف او 

( اليت 2012هذه النتيجة مع نتائج دراسة اهلنائي ) التجديد والعناية بتجويد املخرجات التعليمية. وتتفق

على الزيارات اإلشرافية وفق عينة الدراسة بينما % 79.16أظهرت تركيز املشرفني الرتبويني بنسبة 

 .%4.16جاء الرتكيز على التدريب منخفض وبنسبة 

( واليت 2017 /351)ليم لوزارة الرتبية والتعوبالنظر إىل املهام الوظيفية اليت حددها القرار الوزاري 

تنسجم مع التوجهات احلديثة لإلشراف الرتبوي املعاصر؛ تظل املمارسات الرتبوية حباجة إىل املزيد من 

 التطوير للمساهمة يف حتقيق نواتج أفضل للمخرجات التعليمية.
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  البعد الثالث: ثقافة التآزر.

متثل ثقافة التآزر البعد الثالث من أبعاد جمتمعات التعلم املهنية اليت حددتها الدراسة احلالية؛ 

حيث حيتوي هذا البعد على سبع مؤشرات: وهي الفرق التعاونية، واحلوارات املهنية، وتبادل الزيارات، 

 جيا يف التواصل والبحث اجلماعي والتطوير وتوزيع األدوار، وتوظيف التكنولو

 : النسب املئوية ملدى تطبيق املشرفني لبعد ثقافة التآزر.5شكل 

املستمر. وقد حصل مؤشرا احلوارات املهنية وتبادل الزيارات على أكثر التكرارات على مستوى 

 11و%، 12.90 تكرار بنسبة 12مؤشرات أبعاد الدراسة مجيعها؛ إذ حصل مؤشر احلوارات املهنية على 

%. ويرى الباحث أنه من الطبيعي أن يظهر تقارب يف نسب 11.83تكرار ملؤشر تبادل الزيارات بنسبة 

تتم بصورة  تكرار هذين املؤشرين بناء على توظيف أسلوب تبادل الزيارات من قبل املشرفني؛ ألنها غالبًا

ا، إضافة إىل أن تبادل الزيارات يعد نهًجا متبًعا لدى مجاعية ترافقها مداوالت مهنية بني املشاركني فيه

 املشرفني ُيّضمن يف اخلطط السنوية، ويتخذ طابًعا اعتيادًيا.

 3بينما جاء مؤشر توزيع األدوار والتطوير املستمر كأقل مؤشرات البعد تكرارا مبعدل 
توجهات احلديثة وتظل هذه النسب غري كافية مقارنة بال %.3.23تكرارات لكل منهما وبنسبة 

لإلشراف الرتبوي؛ حيث أشار أغلب املشاركني يف املقابالت إىل غياب التنسيق والتعاون وعدم وجود 

القنوات الكافية لتبادل اخلربات. تقول )أ ش( مشرفة تربوية جبنوب الباطنة: "ما كان حيدث يف 

ي اليت تغذي املعلمة أنا املطلوب املداوالت اإلشرافية كانت جمرد تعليمات من املشرفني تكون املشرفة ه

ها فقط..."، وتعزز هذا الرأي )ع ك( مشرفة تربوية بالظاهرة بقوهلا: "السائد لدينا عزلة املعلم ؤمين إثرا

مملكته اخلاصة فمعظم املعلمني ال يودون مشاركة خرباتهم  يعترب الصفوالدراسي الفصل  داخل
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ظهرته نتائج البعد األول املتعلق بالرؤية املشرتكة؛ فغياب لزمالئهم". وتبدو هذه نتيجة منسجمة مع ما أ

تشارك الرؤية واألهداف املشرتكة ال حيقق إجراءات عملية للتشارك والعمل اجلماعي والبحث املشرتك 

وإجياد حوارات مهنية فاعلة جتاه تطوير املمارسات لدى املشرفني واملعلمني مبا خيدم حتسني املهارات 

 اصر العملية الرتبوية.األدائية لدى عن
 

 البعد الرابع: الرتكيز على النتائج 

 : النسب املئوية ملدى تطبيق املشرفني لبعد الرتكيز على النتائج.6شكل 

ميثل الرتكيز على النتائج أحد التحوالت اإلجيابية اليت يقوم عليها بناء جمتمعات التعلم املهنية؛ 

على فعل التعليم وليس نواتج التعلم. وميثل الرتكيز على التعلم يف هذه  حيث كان الرتكيز غالبا

الدراسة البعد الرابع من األبعاد اليت مت دراستها من خالل حتليل احملتوى خلطط املشرفني، وحيتوي 

 مؤشرات، وهي: قياس تعلم الطلبة، واخلطط العالجية واإلثرائية، وحتسني تعلم الطلبة. ةعلى ثالث

 9مؤشر حتسني تعلم الطلبة على أعلى التكرارات يف مؤشرات هذا البعد بعدد  وقد حصل

على مستوى مجيع مؤشرات  كما جاء هذا املؤشر يف الرتتيب الرابع تنازليًا %.9.68تكرارات وبنسبة 

على  الدراسة يف األبعاد األربعة. وقد حصل مؤشر قياس تعلم الطلبة ومؤشر اخلطط العالجية واإلثرائية

  %.7.53تكرارات لكل منهما وبنسبة  7نفس العدد من التكرارات مبعدل 

وتتفق هذه النتيجة مع رأي غالبية املشاركني يف املقابالت من حيث تركيز اهتمام املشرفني 

بصورة أعلى على ممارسات املعلم ومهاراته األدائية؛ فتقول )ي س( يف مقارنتها باهتمامها كمشرفة 

بيقها جملتمعات التعلم املهنية وبعدما شاركت يف بناء جمتمعات تعلم مهنية:" أشعر أنها تربوية قبل تط

فرق؟ يعين كيف أقود جمموعة أو كيف أوجه مسارات معينة  كيف أقود أكسبتين مهارات قيادية؛

7.53 7.53

9.68

0

2

4

6

8

10

12

الخ   الع  ي  وا  را ي  ياس تعلم ال لب  تحسين تعلم ال لب 



177 

 

 

 177 

   مدى توظيف املشرفين التربويين ألبعاد مجتمعات التعلم املهنية بسلطنة عمان

 د. ريا بنت سالم المنذرية،  د. خلف بن مرهون بن العبري،  الباحث / خميس بن حمدان الغافري  
 

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -يناير( 8( المجلد)41العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

أركز على حتسني تعلم الطلبة؛ مش أركز على  وكيف كنت احيث كان املسار بالنسبة لي واضح

ليم فقط". وتؤكد )ع ك(:"فانتقل املعلم من متحوره حول نفسه إىل متحوره حول الطالب وهذا عملية التع

ما أفادته اجملتمعات التعليمية ويركز حول أداء الطالب وماذا يعنيه فالنتائج هي من اعطت هذا التحليل 

 حول عالقة املعلم بالطالب".
 

 ويف جممل النتائج 

بعاد جمتمعات التعلم املهنية أل اتطوير اإلشراف الرتبوي وفًق أظهرت الدراسة رغبة املشرفني او

ن يف املقابالت اجلماعية على األثر اجليد الذي حققته وورغبتهم او التجديد، حيث أكد املشارك

املهنية؛ إال أن مستوى تطبيق أبعادها مل يكن كافًيا يف ممارسات  مشاركتهم يف تنفيذ جمتمعات التعلم

ليت االرضا غالبا عن املمارسات اإلشرافية احلالية  يني وأظهرت النتائج ضعف مستوىاملشرفني الرتبو

  .ا عن التشارك الفاعل مبا خيدم حتقيق األهداف املشرتكةاختذت طابع العزلة بعيًد
 

 :توصيات الدراسة

وفق ما  تقدم الدراسة احلالية عدد من التوصيات اليت ميكن أن تسهم يف تطوير املنظومة اإلشرافية

 توصلت إليه من نتائج:

 تبين فلسفة واضحة لتطوير اإلشراف الرتبوي يف ضوء أبعاد جمتمعات التعلم املهنية. -

 قيام وزارة الرتبية والتعليم ببناء معايري خاصة بتطبيق جمتمعات التعلم املهنية. -

الرتبية والتعليم تضمني التحول للعمل مبجتمعات التعلم املهنية يف خطط الوزارة ومديريات  -

 باحملافظات واملدارس يف سلطنة عمان.

 إصدار دليل إرشادي لتطبيق جمتمعات التعلم املهنية. -

رفد املكتبات باملدارس واحملافظات التعليمية بالكتب والدراسات واملراجع املتخصصة يف  -

 جمتمعات التعلم املهنية.
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 :املراجع

امنوذج مقرتح لتحسني املمارسات اإلشرافية لدى املشرفني (. 2014احلجري، ناصر بن سلطان بن سامل )
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 عرفة. مصرالتعليم يف جمتمع امل

دار . الرياض: اإلشراف الرتبوي: وفق األدوار اجلديدة للمعلمني(. 2015اخلطيب، طالب عبد اهلل )

 الكتاب اجلامعي

تصور مقرتح لتفعيل املمارسات القيادية الداعمة جملتمعات التعلم (. 2014الرواحية، بدرية بنت عبد اهلل )

)رسالة ماجستري غري منشورة(، جامعة  عماناملهنية مبدارس التعليم احلكومية يف سلطنة 

 السلطان قابوس، سلطنة عمان.

اإلشراف (. 2012، ميسون حممد )اخلزاعلةحممد سلمان؛ الزعيب،  حسني عبد الرمحن؛ السخين،

 . عّمان: دار صفاءالرتبوي، قراءة معاصرة ومستقبلية

ممارسات اإلشراف الرتبوي يف ضوء إدارة واقع (. 2017السعدية، رابعة بنت مخيس بن سامل بن سليم )

 سلطنة عمان.)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة السلطان قابوس.  احلوار بسلطنة عمان

 الرياض: إدارة النشر العلمي واملطابع..البحث النوعي يف الرتبية. (2012العبد الكريم، راشد بن حسني )

دار  :عمان .نية تقومييةادراسة ميداالشراف الرتبوي ومشكالته: (. 2010عطا اهلل ) عوران، ابراهيمال

 يافا

احملرزي، ناصر بن هالل بن ناصر؛ العرميي، حليس بن حممد بن حليس؛ الفهدي، راشد بن سليمان بن 
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(.  2016اهلل ) املهدي، ياسر فتحي اهلنداوي؛ واحلارثية، عائشة بنت سامل؛ والرواحية، بدرية بنت عبد

املهنية واملمارسات القيادية الداعمة هلا يف املدارس احلكومية واقع توافر أبعاد جمتمعات التعلم 

سلطنة عمان، -، جملة الدراسات الرتبوية والنفسيةجبمهورية مصر العربية وسلطنة عمان

10(3 ،)271-289. 
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