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Abstract
This study aims to determine the required competencies for educational supervisors on the
measures of total quality management ( TQM), towards the educational practices:
perspectives of supervisors and teachers in the province of al-Batinah North in the
Sultanate of Oman. The study sampled 22 educational supervisors and 257 teachers for
data collection. A mixed-methods approach was utilized comprising quantitatively, survey
technique and qualitative interview. Data was collected to analyze the results. 
The findings showed that the educational supervisors in the Province of Al-Batinah North
highly practice the necessary competencies in accordance with TQM measures to carry out
their day-to-day responsibilities.
However, engaging in such practices per se does not guarantee achieving expected
aspirations. Therefore, a careful attention should be rendered to improve performance of
educational supervisors.
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الكفايات الضرورية للمشرفين التربويين وفق معايير الجودة الشاملة ومدى ممارسة المشرفين
التربويين لها من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان
إبراهيم فهد سليمان
د ،جامعة العلوم اإلسالمية ،ماليزيا

فالح محمد الجابري
أ.د  ،جامعة العلوم اإلسالمية ،ماليزيا

الملخص:
هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات الضرورية للمشرفين التربويين وفق معايير الجودة الشاملة ومدى ممارسة المشرفين
التربويين لها من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان ،وتكونت عينة الدراسة
من اثنتين وعشرين مشرفا ً تربوياً ،ومائتين وخمسة وسبعين معلما ً ومعلمة ،واستخدمت الدراسة المنهج المزدوج من خالل
المنهج الوصفي المسحي ،وأداتين هما المقابلة الشخصية للمشرفين التربويين ،واالستبانة للمعلمين والمعلمات.
ومن أهم نتائج الدراسة أن المشرفين التربويين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان يمارسون الكفايات الضرورية
لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة بدرجة جيدة ،ورغم أن أداء المشرفين التربويين كان بدرجة جيدة وفق المتوسط الحسابي
العام لألداة من خالل مجاالت الشخصية والعالقات اإلنسانية ،واألهداف التربوية ،والمنهاج والتقويم ،إال أن متوسط أدائهم
في مجاالت مصادر التعلم ،والنشاط المدرسي ،والتخطيط ،والتدريب ،واالبتكار والتجديد ،والمبنى المدرسي كان بدرجة
متوسطة ،وهذه النتيجة ال تحقق الطموحات المرجوة ،وبالتالي يرى الباحث ضرورة توجيه العناية لترقية أداء المشرفين
التربويين حتى يتمكنوا من ممارسة أداء عملهم بصوره أجود وأكمل.
الكلمات المفتاحية :الكفايات ،اإلشراف التربوي ،معايير الجودة الشاملة.
المقدمة:
تتباين الرؤى واآلراء حول مدى قدرة التربية على تطوير المجتمع وتغييره ،إال أنها -الرؤى-تتفق جميعا ً على
دورها الكبير .إن قدرة التربية في التأثير على مسيرة المجتمع رهن بما يتوافر لديها من مناخات سياسية واقتصادية واعدة
و مساندة لرؤاها وطموحاتها ،وما تتميز به مناهجها وبرامجها وطرائق التدريس فيها من جودة وكفاية ،وتخطيط تربوي لكل
عناصر العملية التعليمية لمواجهة التطورات العلمية المتالحقة ،والمتغيرات العالمية الراهنة والتي أحدثت ثورة تكنولوجية
في جميع مجاالت الحياة ،وال يمكن م واجهة هذه التغيرات وما قد ينجم عنها من مشكالت إال بالتخطيط المتقن والمتابعة
المستمرة.
والتربية اليوم ال يمكن لها أن تحقق أهدافها المنشودة إال بنجاح العملية التربوية في مؤسساتها المختلفة ،وتعتمد
العملية التربوية في تحقيق أهدافها على عناصر أساسية هي المعلم ،والمتعلم ،والمناهج الدراسية .فعلى مدى فاعلية مدخالت
النظام التعليمي يكون نجاح العملية التربوية ،وتمثل مواصفات المعلم أحد أهم تلك المدخالت ،باعتباره العنصر المنشط
للعملية التعليمية والمتغير الرئيسي لها ،والذي يتوقف على نشاطه التربوي والتعليمي واالجتماعي والفني مدى فاعلية نجاح
العملية بأكملها وبلوغ أهدافها( .صالح2003 ،م.)15 ،
وال يقل دور المشرف التربوي عن دور المعلم حيث إن اإلشراف التربوي يعد أحد أهم مدخالت النظام التربوي
تمكن المعلمين وغيرهم من أطراف
في كل زمان ومكان ،هدفه االرتقاء بنوعية التعليم من خالل توفير أفضل الظروف التي ِّ
العملية التربوية من القيام بأدوارهم بشكل ف َّعال لتحقيق األهداف التربوية المنشودة ،كما يقوم اإلشراف التربوي بتقويم
وتطوير العملية التعليمية واإلشراف عليها ومتابعتها وتنفيذ كل ما يتعلق بها من عمليات تتم داخل المدرسة أو خارجها
إدارية كانت أم فنية  ،وذلك من أجل النهوض بالمؤسسة التربوية لتؤدي دورها بفاعلية من أجل تحقيق األهداف التربوية
المخطط لها ،لذلك؛ فالحاجة تقتضي أن يشهد نظام اإلشراف التربوي تحوالً وتغيرا ً مواكبا ً لتطور العصر ،لتحدث نقلة
نوعية في الممارسات اإلشرافية وصوالً إلى تجويد التعليم وتحسين مخرجاته بشكل مستمر( .لبان2007 ،م.)15 ،
أمر يستوجب إعداد كوادر إشرافيه مهيأة ومدربة على
ونجاح العملية اإلشرافية في أداء دورها المنوط بها بتفوق ٌ
أعلى مستوى من األعداد والتدريب والتزويد بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة واالطالع باستمرار على أحدث األساليب
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التربوية بكل عناصرها ،والتبصير بأحدث النظريات التربوية في مجال اإلشراف التربوي .وتعتبر العملية اإلشرافية من
العمليات التربوية التي تتطور بشكل مستمر ،فهي مرهونة بمدى توفر الكفايات ومدى ممارستها بدون ذلك لن يكون للعملية
اإلشرافية ذلك الدور المؤمل منها ،مما ينعكس أثره على جودة العملية اإلشرافية ومن ثم التعليم.
لذلك يمكن القول إن اإلشراف التربوي وعملياته محور رئيس في تحقيق الجودة ،وبقدر كفاءته وفعالية أجهزته
تكون كفاءة العملية التعليمية التعلمية وفعاليتها ،فهو المسئول عن تحقيق الكثير من عناصر الجودة النوعية في النظام
التعليمي ،كما يعتبر أحد الركائز األساسية في صلب العملية التربوية وهو حلقة الوصل بين جميع مدخالت العملية التربوية،
لذا كان البد من تطوير جميع جوانبه كي تحقق التربية هدفها األساسي وهو بناء اإلنسان.
وفي هذا السياق جاء االهتمام من قبل حكومة سلطنة عُمان ،وخاصة وزارة التربية والتعليم بتنمية اإلشراف
التربوي ووضعه في أولوياتها ،وقد مر اإلشراف التربوي بعدة مراحل متقدمة على مستوى إداد المشرفين وتدريبهم لتتكامل
مع بعضها البعض بشكل شمولي تكاملي لتعميق مفاهيم التعليم واإلعداد للمستقبل.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من التطور العلمي في مفهوم اإلشراف التربوي ،إال أن الممارسات اإلشرافية لم تتغير تغيراً نوعيا ً بارزاً
يرتقي إلى المستوى المطلوب الذي يجعل اإلشراف التربوي قادرا ً على تحقيق األهداف التربوية المنشودة .فقد أشارت
العديد من الدراسات التي تناولت مجال اإلشرافي التربوي إلى أن اإلشراف التربوي ما زال متوسط األداء كدراسة
الزهيري ،السعيد ( ) 2005والتي تناولت واقع االشراف التربوي في مصر وسلطنة عمان وسبل تطويره في ضوء
االتجاهات الحديثة ،ودراسة الدوسري (2003م) ،التي أجريت في المملكة العربية السعودية.
وفي سلطنة عمان يحظى اإلشراف التربوي باهتمام وزارة التربية والتعليم سعيا منها لتحسين وتجويد األداء
المدرسي ،ورغم ما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهود في هذا المجال إال أن اإلشراف التربوي يواجه العديد من
المشكالت والمعوقات التي تحد من فاعليته وكفاءته ،والتي تعيق تحقيق أهدافه( ،الحديدي2000 ،م) ،كما أن الممارسات
اإلشرافية في السلطنة تبقى محط اهتمام الباحثين الذين أثبتوا في دراساتهم أن هذه الممارسات اإلشرافية لم تستطع تحقيق
األهداف التربوية المناطة بها بالدرجة المرضية .فقد أشارت العديد من الدراسات السابقة التي أجريت في سلطنة عمان
والتي تناولت مجال اإلشراف التربوي مثل دراسة فهد ( ،)2002ودراسة التوبي ( ،)2003ودراسة الريسي ( ،)2009إلى
أن اإلشراف التربوي في سلطنة عمان ال يزال متوسط األداء ،وأن دور المشرف التربوي ال زال غامضا ً ومهمته غير
واضحة ،وأن أداء المشرفين التربويين للكفايات اإلشرافية غير واضح وقاصر ويكتنفه الغموض .والباحث يتساءل هنا :هل
ياترى هذا النقص والقصور في أداء المشرفين التربويين يعود إلى المشرفين التربويين أنفسهم أم يعود إلى أسباب وعوائق
أخرى تحد من إنجازهم لتلك المهام والوظائف الموكلة لهم بصورة مرضية؟
أسئلة الدراسة:
 ما هي الكفايات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة والمعلمين؟
 ما درجة الممارسات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة
والمعلمين؟
 ما المعوقات التي تحد من ممارسة المشرف التربوي للكفايات الضرورية لعمله وفق معايير الجودة الشاملة من
وجهة نظرهم؟
أهداف الدراسة:
التعرف على:
يهدف البحث إلى
ُّ
 الكفايات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة والمعلمين.
 درجة ممارسة التي يمارسها للمشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة والمعلمين.
 المعوقات التي تحد من ممارسة المشرف التربوي للكفايات الضرورية لعمله وفق معايير الجودة الشاملة من وجهة
نظرهم.
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أهمية البحث:
من المتوقع أن تمكن الدراسة صانعي القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم من اتخاذ أفضل السبل لتطوير
اإلشراف التربوي ومواجهة المعوقات التي تعترضه من خالل تقديم مؤشرات تصف واقع ممارسات المشرفين التربويين
للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة في سلطنة عمان.
منهج الدراسة:
بعد أن قام الباحث بتحديد مشكلة الدراسة ،وتحديد أهدافها وطبيعة تساؤالتها ،ومراجعة الدراسات السابقة
واالطالع عليها وعلى العديد من المناهج البحثية ،تبين أن المنهج الوصفي المسحي هو المنهج المالئم لهذه الدراسة ،وهو
كما ذكر العساف (1416ه) "كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجا وصفيا"( .ص.)189
كما أشار عبيدات وآخرون ( )2004إلى أنه" :أسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع وتسهم
عبيرا كيفيًا أو كميا( .ص. )191
صفا دقيًقا ويعبر عنها ت ً
بوصفها و ً
أدوات الدراسة:
تم إعداد أسئلة المقابلة ،لطرحها على المشرفين التربويين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان الستطالع
آرائهم حول مدى ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة.
مجتمع الدراسة وعينته:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان والبالغ عددهم طبقا ً
للدليل اإلحصائي السنوي للعام الدراسي (2012/2011م) لوزارة التربية والتعليم ( ،)275وقام الباحث باختيار ()22
مشرفا ً تربويا ً كعينة عشوائية من المشرفين التربويين تدلي برأيها عن مدى ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وفق
معايير الجودة الشاملة.
المصطلحات اإلجرائية للبحث:
الكفايات :القدرة على عمل شيء بمستوى معين من األداء بتأثير وفعالية ،وتكون الكفاية في صورة هدف عام
ومصاغة سلوكيا على شكل نتائج تعليمية ويمكن قياسها ،وتعكس المهارة أو المهام التي على المشرف التربوي أن يكون
قادرا على أدائها.
اإلشراف التربوي :عملية قيادية تعاونية تشخيصية تحليلية مستمرة ،تعني بالموقف التعليمي بجميع عناصره من
مناهج ووسائل وأساليب ،وبيئة ،ومعلم وطالب ،وتهدف إلى تحسين أداء المعلم وتطويره لتحقيق المزيد من الفاعلية والكفاءة
واإلنتاجية.
معايير الجودة الشاملة :مواصفات وشروط ينبغي توافرها لدى المشرف التربوي ،والتي تتمثل في جودة كفاياته،
بحيث تؤدي إلى مخرجات تتصف بالجودة ،وتعمل على تلبية احتياجات المجتمع من مخرجات العملية التعليمية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
إن التطور المستمر والمتسارع للعلم والتكنولوجيا وما يصاحبه من تغير مستمر في حاجات األفراد وتطلعاتهم
فرض على قطاع التربية والتعليم أدوارا جديدة لتلبية متطلبات هذا التغيير ومسايرة التطوارات العلمية التي تحدث في
العالم ،ولعل نجاح القطاع الصناعي باألخذ بمفهوم الجودة الشاملة وجه أنظار المهتمين في قطاع التربية والتعليم بصفه
عامة واإلشراف التربوي بصفه خاصة لالستفادة من تطبيقات الجودة الشاملة ،وهو ما حرصت عليه هذه الدراسة حيث
يتناول هذا المبحث الجودة الشاملة من حيث مفهومها ،وأهميتها في اإلشراف التربوي وصوالً إلى أسس ومبادئ الجودة في
اإلشراف التربوي .
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مفهوم الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي:
يعتبر اإلشراف التربوي صمام أمان العملية التربوية ،فهو المسؤول عن تحقيق الكثير من محاور الجودة في
النظام التعليمي كجودة المعلم وممارساته داخل الصف وأساليب تدريسه وتوجيهه ،وجودة المناهج وأساليب التقويم
والتدريس والعمل على إعادة النظر في المناهج من حيث تحقيقها لألهداف ،وجودة الطالب وذلك من خالل خلق الجو
المناسب الذي تتوحد فيه الصلة بين الطالب ومعلمه ،والعناية باختيار طرق التدريس المناسبة لكل موقف تعليمي ،باإلضافة
إلى تدريب المعلمين( .البربري.)12 ،2007 ،
فقد عرف آل سحران ( ،)64 ،2007الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي بأنها "استراتيجية تنظيمية وأساليب
مصاحبة ينتج عنها منتجات عالية الجودة" ،في حين عرفتها لبان (2007م ،)12 ،بأنها "عملية إدارية مبنية على مجموعة
من المبادئ التي تعمل على تطوير وتحسين العملية اإلشرافية ،وتساعد في منع حدوث المشكالت وأداء العمل الصحيح منذ
البداية مع تحقيق األهداف التربوية في أقصر وقت وبأقل التكاليف".
ويعرف الباحث الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي بأنها مجموعة من اإلجراءات والتنظيمات والمبادئ التي
بموجبها يحقق المشرف التربوي األهداف التربوية بدرجة عالية .
القضايا النظرية في الجودة الشاملة:
إن مفهوم الجودة الشاملة يعد من أكثر المفاهيم الحديثة انتشارا ً في عصرنا الحاضر ،والمتأمل ألدبيات الجودة
الشاملة يجد أن الباحثين اختلفوا اختالفا ً واضحا ً في ذكر مراحل تطورها ،فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الجودة ممارسة
فعلية كما ذكر (حجازي )2002 ،حيث أرجع ظهور الجودة الشاملة إلى القرن الثامن عشر قبل الميالد من خالل البابليين
في العراق ومن خالل ممارسة القدماء المصريين للجودة في بناء الجدران الفرعونية ،وكذلك من خالل أنظمة وقوانين
حمورابي ،إضافة إلى ما قدمه قدماء اإلغريق والرومان ،في حين ركزت بعض األدبيات على ممارسات إبعاد المنتجات
المعيبة في المصانع كونها ممارسة فعلية للجودة الشاملة.
لقد ظهر مفهوم الجودة الشاملة في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين ،في مجال الصناعة واالقتصاد على يد
علماء الجودة األمريكيين وأبرزهم صاحب نظرية الجودة ومبدأ النوعية ديمنج الذي اعتمد أسلوب تخفيض مستمر للخسائر
وتحسين مستمر للعمل في جميع النشاطات والذي فشل في إقناع الشركات األمريكية بتبني أفكاره ،ولكنه أقنع اليابانيين
بتبنيها .فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج اليابانيين منها مهزومين من حيث جودة منتجاتهم ،بدئوا باالستماع إلى
أفكار أدوارد ديمنج ،فلما اقتنع اليابانيون بهذه األفكار وطبقوها ،من حيث اعتمادهم عملية البحث المستمرة مع مفهوم
المقارنة والمنتجات التي تستند إلى مقارنة ما نفعله مع اآلخرين وأن تكون نقطة البداية التي تبدأ من التطوير والبقاء في قمة
المنافسة ووضع الخطط لتحسين األداء مع التفاعل مع النظام العالمي الجديد أصبح الحديث عن مدى جودة وتطور وتقدم
منتجاتهم يعم العالم بأكمله ،ونتيجة للتفوق الياباني في الصناعة واإلنتاج بدأ الكثير من الباحثين والمنظرين بالبحث والتنقيب
عن سر هذا التفوق حتى أصبحت الدول المتقدمة تتنافس وبقوة على معرفة أسباب التفوق الياباني عليها ،ليكتشفوا بعد ذلك
أن سبب جودة وتقدم وتطور الصناعة اليابانية يكمن في تطبيقهم أفكار ديمنج والتي تقوم على التركيز على تطوير جودة كل
خطوة من خطوات اإلنتاج والوقاية من الخطأ.
لقد انتشرت أفكار ديمنج لتشمل مختلف دول العالم والشركات العالمية إلى أن أصبح اسم ديمنج مرتبطا ً بالجودة
الشاملة منذ الثمانينات في الواليات المتحدة األمريكية والعالم ،وتبعا ً لذلك أنشئت جائزة باسمه( .قويدر وآخرون.)2 ،2005 ،
وقد ظهرت نماذج عدة للجودة ساهم في ظهورها ديمنج وزمالؤه نذكر بعضها ً منها على سبيل المثال:
 -1نموذج ادورد ديمنج ( )Edward Demingالملقب بأبي إدارة الجودة الشاملة:
يهتم بجوانب اإلنسانية من خالل رفع روح الفريق ورفع كفاءة العاملين ،ويقوم على عدة مبادئ وتعتبر عجلة
ديمنج (دورة التعليم والتحسين) من أهم المبادئ التي قامت عليها فلسفته في تبني نظام الجودة في أي مؤسسة وترتكز على
نشاطات أربعة ،هي:
 التخطط ،يتم فيه التركيز على التخطيط للتحسين من خالل حاجة العمالء والتخطيط المستمر لمؤشرات األداء.
 التنفيذ ،وهو عملية اختبار التحسن الذي حدث مع تدريب األفراد المشاركين في عملية التحسين قبل االعتماد
النهائي.

www.ijherjournal.com

166

Volume 4, Issue 4, August 2022

 الفحص ،ويتم من خالله تقييم مشروع التجربة باالعتماد على مؤشرا ت األداء واحتياجات المستفيد.
 المباشرة ،وهي مرحلة تنفيذ التجربة التي يثبت نجاحها( .السالم1429 ،هـ.)46 ،
ويرى ديمنج أن المنشأة التي ترغب في التحسين البد لها من اتباع العمليات األربع السابقة التي تقوم عليها دورة
تمنج ،والشكل ( )3-2ويوضح دورة ديمنج للتحسين المستمر .
شكل (:)1دورة ديمنج للتحسين المستمر

المصدر(www.12manage.com) :

 -2نموذج جوزيف جوران (:)Josceph Juran
لقد كان لجوزيف جوران إسهامات كبيرة في عالم الجودة الشاملة ،كما أشار إلى ضرورة توفر المناخ المناسب
لإلبداع واالبتكار والتأثير على أهمية معالجة المشكالت بأسلوب علمي.
وقد قدم جوران مفهوم واسع للجودة الشاملة من خالل الربط بين تحسين الجودة وكفاءة اإلدارة وهو ما يسمى
بثالثية جوران للجودة ،حيث ذكرها العقيلي (2001م ،)180 ،وجودة ( ،)183 ،2009وهي:
أ-تخطيط الجودة:
حيث يتم خالل عملية التخطيط للجودة ما يلي:
 تحديد احتياجات وتوقعات العمالء.
 تطوير خصائص المنتج الذي يلبي احتياجات العميل.
 تطوير العمليات الالزمة إليجاد المنتج بالخصائص المطلوبة.
 تحويل الخطط إلى واقع منفذ.
ب-الرقابة على الجودة:
وتتم من خالل تقييم األداء الفعلي واكتشاف أي انحرافات لتصحيحها ومن ثم تستفيد اإلدارة من التغذية الراجعة
كأسلوب مهم لمعرفة مالءمة المنتج لمتطلبات واحتياجات العميل مع االعتماد على أدوات الضبط اإلحصائي
ج-تحسين الجودة .
ويتم ذلك من خالل الوصول إلى مستويات أداء أعلى من مستويات األداء الحالية بحيث تشمل:
 بنية تحتية لتأمين تحسين مستوى الجودة السنوي.
 تحسين المجاالت التي تحتاج إلى تحسين.
 إنشاء فرق عمل وتزويدها بالمواد الالزمة ألعمالها.
مع ضرورة أن تكون هذه الجهود مستمرة ومتطورة باستمرار ،وقد وضع جوران عشر خطوات لتحسين وتخطيط
الجودة هي( :الشمري.)37 ،2007 ،
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 وضع أهداف واضحة للتحسين.
 العمل معًا لحل المشاكل.
 التبليغ عن التقدم في األداء.
 ترسيخ ثقافة اإلقرار واالعتراف.
 حفظ السجالت.
 سجل التحسن السنوي
 تجنب االعتماد على الشعارات والمواعظ البراقة.
 وضع إجراءات انسياب العمل والتنظيم للوصول لألهداف.
 توفير التدريب المناسب لرفع مستوى األداء.
 تعزيز نتائج التغذية الراجعة.
 -3نموذج كروسبي (:)Crosby
يعتبر كروسبي أول من نادى بالعيوب الصفرية ،حيث يعتبر التركيز في أداء العمل بالشكل الصحيح من المرة
األولى سيعمل على خفض التكلفة ،وفي نموذج كروسبي عناصر أساسية يمكن اتباعها لتحقيق الجودة كما يذكر دعمس
( ،)145 ،2008هي:
 تعريف الجودة على أنها المطابقة للمواصفات.
 اإلصرار من قبل اإلدارة العليا على برامج الجودة.
 تعليم جميع العاملين والسعي إلى تدريبهم.
 العمل على منع حدوث األخطاء.
 التطبيق الفعلي لهذه األساسيات.
 -4نموذج كارو إيشيكاوا (:) Karou Ishikawa
لقد ساهم إيشيكاوا في الجودة الشاملة الذي يعتبر األب الروحي لحلقات الجودة من خالل ما قدمه من أفكار متميزة
من أجل تحسين جودة العمل واالهتمام بالجانب اإلنساني واحتياجات العميل( .السالم1429 ،هــ.)52 ،
وذكر الشمري عددا ً من األهداف األساسية التي حددها إيشيكاوا لحلقات الجودة في المؤسسة ،هي( :الشمري،
.)45 ،2007






المساهمة في تحسين مستوى األداء وتطوير المؤسسة.
اكتشاف المواهب والقدرات وإبرازها وتطويرها.
العمل بشكل جماعي وبمشاركة الجميع.
التنبيه للمشكالت والوعي بتحسين مستوى األداء و تشجيع التعلم والتطور الذاتي.
المساهمة في إيجاد بيئة عمل مفعمة بالبهجة والتعاون مما يجعل العمل فيها يعطي قيمة ومعنى .

أهمية الجودة في اإلشراف التربوي:
تنبع أهمية جودة اإلشراف التربوي من واقع الحاجة الماسة إلى جهاز دائم يسهم في تطوير العملية التربوية
وتفعيلها وفق األهداف التربوية المتجددة.
ويعد اإلشراف التربوي حلقة وصل بين جميع مدخالت العملية التربوية ،لذا كانت أهميته وفاعليته ،لذا كان البد
من تطوير جميع جوانبه المختلفة كي تحقق التربية هدفها األسمى وهو بناء اإلنسان انطالقا ً من موقع اإلشراف المهم في
العملية التربوية (الزايدي.)30 ،2002 ،
كما تظهر أهمية اإلشراف التربوي في العملية التعليمية من خالل االتي:
 لم تعد التربية محاوالت عشوائية أو أعماالً ارتجالية ،بل هي عملية مركبة ومنظمة لها ضوابطها وطرائقها.
 ال تكتمل الجوانب العملية التطبيقية من إعداد المعلم في مؤسسات إعداد المعلمين ،إذ أن ما يتم فيها يكون بمثابة
مفتاح يؤهل للعمل ،ولكنه يصطدم بكثير من المواقف الجديدة التي تحتاج إلى التوجيه.
 التوسع الهائل في التعليم وانتشاره في المدن والقرى وقيام فئات عديدة من المعلمين به مع اختالفها إعدادا ً وتأهيالً.
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 وجوب مواكبة المعلم لعملية التطور المستمر والنمو الدائم في المادة العلمية ،ومناهج وطرائق التدريس والوسائل،
وضرورة االرتقاء بمستوى عطائه (العبد اللطيف.)1996 ،
فلم يعد تحقيق أهداف التربية والتعليم في مستوياتها الدنيا هي الغاية التي تقف عندها جهود األفراد والمؤسسات،
وإنما الوصول إلى درجة عالية من إتقان العمل وارتفاع مستويات األداء إلى أعلى ما يمكن الطموح إليه وهو الغاية
المنشودة ،وهو المستوى الذي يحاول الجميع الوصول إليه واألمل الذي يطمحون في تحقيقه( .عليمات.)2004 ،
أسس ومبادئ الجودة في اإلشراف التربوي:
 -1الديموقراطية:
وهي أن تكون العالقة بين المشرف والمعلم مبنية على أساس احترام شخصية المعلم ،ومنحه الحرية في التفكير
بطريقته الخاصة ،إضافة إلى إتاحة الفرصة له للنمو والتطوير ،و أن تكون هذه العالقة متسمة بالود ،وباإلنسانية ،وتقوم
على مبدأ التع اون ،فاإلشراف عملية تعاونية جماعية يشارك فيها أفراد المجتمع المدرسي جميعهم ،واإلشراف التربوي
الديموقراطي ال يقتصر على توجيه نشاط المعلم داخل الصف ،بل إنه شامل لجميع أنواع النشاط داخل المدرسة وخارجهاـ
على المستوى المحلي ـ كما يثق بإمكانيات المعلمين ،وبقدرتهم على النمو وتوجيه أنفسهم بأنفسهم وتقويمها عن طريق
البرامج المخصصة لهذا الغرض( .راشد.)138 ،2003 ،
ومما ال شك فيه أن ترسيخ مبدأ الديموقراطية وممارستها لدى المشاركين في العملية التعليمية ال يتحقق بين عشية
وضحاها ،بل يحتاج إلى توسيع قاعدة الخيارات في الحياة أمام األفراد ،وتربيتهم منذ الصغر على المشاركة ومحاسبة الذات
والعمل الجماعي واحترام اآلخرين ،مهما بلغت الفروق بينهم في القدرات واالستعدادات والميول والمستوى الثقافي
واالجتماعي  ....الخ ،ومنحهم االستقاللية المسؤولة في التصرف واتخاذ القرار تجاه المواقف التربوية واالجتماعية والسعي
لتعميق العالقات اإلنسانية ،والحفاظ على القيم الروحية واألخالقية ،ومما ال شك فيه أن تربية التالميذ على ممارسة
الديموقراطية الصحيحة يتطلب وجود معلمين يتمتعون باالستقاللية ،قادرين على تحمل المسؤولية والتجديد واالبتكار،
يعيشون الديموقراطي ة في أبعاد حياتهم كلها داخل المدرسة وخارجها .فالمعلم المضطهد من قبل األخرين سيمارس العنف
على تالميذه ،ولن يتمكن من توفير الجو الديموقراطي المناسب لهم( ،سنقر )46 ،45 ،2006 ،لذلك على المعلم توفير الجو
الصفي والمدرسي اإليجابي الذي يساعد على تعلم التالميذ وتفوقهم وإبداعهم.
 -2احترام شخصية الفرد:
ال بد وأن يحترم المشرف كل فرد يتعامل معه ويتصل به ،واحترام المشرف التربوي لشخصية المعلم يتجلى
بمظاهر عديدة منها:







إظهار االهتمام بمشكالت المعلم التعليمية والشخصية.
وضع رغبات المعلم موضع التقدير في حدود الصالح العام الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار.
إتاحة الفرصة للمعلم في اجتماعات الهيئة التعليمية ليعبر عن أفكاره وليشرح وجهة نظره في حرية تامة.
(المساد.)79 ،2005 ،
تهيئة الجو والظروف التي من شأنها إشاعة الطمأنينة وهدوء األعصاب.
تشجيع النشاط االجتماعي في المناسبات التي تضم أفراد األسرة المدرسية لتوثيق الروابط األخوية وأواصر
الصداقة.
المعاملة المهذبة والتواضع من أهم األمور التي تأسر قلب المعلم وتحفزه للعمل الثقافي المنتج( .الفنيش
وآخرون.)16-15 ،2000 ،

لذلك من الخطر ترك المعلم يعاني من مشكالته التعليمية والمالية واألسرية ،ألنها تصاحبه إلى داخل الصف وتؤثر
على نجاح عمله التعليمي.
 -3العمل الجماعي والتعاون اإليجابي:
يعد العمل الجماعي والتعاون اإليجابي من أهم أسس الجودة الشاملة (  ) 8،2005،Jens & othersومن أهم
أسس العمل التوجيهي الديمقراطي ،إذ أن العمل بروح الفريق الواحد هو الذي يميز المجتمعات المدرسية الناهضة عن
غيرها من المجتمعات المدرسية التقليدية الجامدة ،والتعاون اإليجابي قائم على قناعة أعضاء الفريق الواحد بأهمية العمل
الذي يسعون إلنجازه ،ألنه مرتبط بحاجاتهم الحياتية (طافش.)74 ،2004 ،
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 -4المنهجية العلمية في البحث والتفكير:
س َمت بحياتنا العصرية إلى درجة رائعة من التطور الذي شمل مختلف جوانب هذه الحياة،
هذه المنهجية ،هي التي َ
وبواسطتها استطاع الباحثون تنظيم نشاطاتهم ليصبحوا أكثر قدرة على مجابهة الصعوبات التي واجهتهم ،فتغلبوا عليها
وحققوا نتائج مذهلة (طافش.)47 ،2004 ،
والبحث العلمي أساس هام من أسس التربية وضرورة تحتمها المواقف التي تعتمد على المشرف التربوي ومن
يتعاون معه ،فمجاالت اإلشراف التربوي والمشكالت تتطلب المناقشة والبحث بطريقة تكسب أفراد المجتمع المدرسي مهارة
وقدرة تجعلهم يسعون دائما إلى البحث واالطالع بما يرفع كفاياتهم المهنية (إسماعيل.)21 ،2001 ،
 -5المرونة ومالءمة التعليم للظروف المتغيرة:
تعني المرونة ،القابلية للتكيف وفق المواقف المتغيرة ،وهي ضرورية للمشرف لمواجهة ما تتطلبه الفروق الفردية
بين المعلمين وبين التالميذ أيضا ،واإليمان بحرية التفكير والعمل الفردي والجماعي .والمرونة ال تعني انتفاء التخطيط ،إذ
أنه البد من خطط معينة ،ولكن هذه الخطط يجب أن تكون قابلة إلعادة النظر والتعديل حتى تواجه حاجات المواقف
المختلفة( .المساد .)82 ،2005 ،وبذلك تنسجم المرونة مع فلسفة الجودة الشاملة التي تهدف إلى قبول التغيير باعتباره حقيقة
والتعامل مع المتغيرات بدال من تجاهلها أو محاولة تجنبها( .البربري.)167 ،2007 ،
لذلك فاإلشراف التربوي الفعال ينبغي أن يكون بعيدا ً عن الجمود والتعقيد والتنفيذ اآللي للتعليمات ،وعليه يجب
على المشرف التربوي أن يكون مؤمنا ً بالتجديد إلجراء تعديالت في خططه ووسائله ليعالج المواقف الطارئة ويواكب كل
جديد في العمل التربوي.
 -6تشجيع االبتكار والسعي إلى تحقيق التميز:
ويقصد فيه الوصول إلى كل جديد في الرأي والعمل ،وهو نتيجة تفكير عميق وبحث وتجريب .وهو من عوامل
تحسين العملية التربوية ،ويستطيع المشرف التربوي أن ينمي االبتكار لدى المعلمين عندما يتيح لهم حرية التفكير ،ويشركهم
في تحسين األهداف والمحتويات والمنهج وطرق التدريس والتقويم ،ويشجعهم على البحث والتجريب ،ويبعث فيهم الشعور
بالثقة بأنفسهم ،وينبغي أال يملي عليهم العمل وأال يشعرهم بسلطته ،وأن يشيع فيهم الطمأنينة ويبعدهم عن التقليد والتقيد
بحرفية القوانين والمنشورات ،و أن يتعرف بجهودهم ،ويؤمن بقدراتهم ،ويتعاون معهم في األخذ بأسلوب البحث العلمي،
والشك في أن االبتكار ينمي كال من المعلم والمشرف التربوي ،وفي نموهما انطالق نحو واالبتكار والتجديد  ..وهكذا.
(مساد.)82 ،2005 ،
 -7الشمولية:
إن النظرة الشاملة ألي خطة أو مشروع تتضمن وضع جميع العوامل والمؤثرات تحت نظر المخطط وفكره.
والمشرف التربوي ينبغي أن يكون ذا رؤية شاملة لمجاالت عمله والتي تتضمن عناصر العملية التعليمية من معلم وتلميذ
ومنهج ومبنى مدرسي ،باإلضافة إلى المجتمع المحلي (إسماعيل )23 ،2001 ،بحيث تتعاون هذه المجاالت وتتكاتف لتلبية
حاجات المجتمع.
وبناء عليه ،فإن النشاط التربوي الذي ال يأخذ بالحسبان إشباع متطلبات المجتمع يظل نشاطا قاصراً محدود الفائدة
والبد من تفعيله ليتسم بالشمول (طافش.)76 ،2004 ،
 -8التواصل والتحسين المستمر:
وهو الذي يكسب المشرف الديموقراطي التعاوني القدرة على تحقيق التنمية من خالل تطوير العملية التعليمية
التعلمية التي تتجدد باستمرار ،ألن النجاح يقود إلى نجاح آخر ،ويستمر النشاط والعمل لتحقيق األهداف ،فالتجديد من طبائع
النفوس الحية( .طافش )2004،76،والتحسين المستمر يشمل مدخالت العملية التعليمية والعمليات واألنشطة والتقويم
والخدمات المقدمة ألطراف العملية التعليمية كافة مع التركيز على تجنب األخطاء ،وتشخيص المشكالت والتصدي لها قبل
حدوثها( .الخطيب وآخرون ،2006 ،أ )27 ،وال يحدث ذلك بشكل ناجح إال إذا كانت عملية التواصل والعالقة بين المشرف
والمعلم تتسم باإلنسانية ،وتقوم على الثقة واالحترام المتبادل ،وسعي كل منهما لتحقيق أهداف العملية التعليمية والتعليمية،
وهذا ينعكس بدوره على جودة مخرجات التربية (أي جودة تعلم التالميذ).
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 -9استشراف المستقبل:
هذه الصفة يكتسبها المشرف التربوي المبدع من خالل خبرته في الحياة ،ومن خالل دراسته العملية للماضي
والحاضر ،فتهبه القدرة على توقع المشكالت والصعوبات التي تواجه العمل ،فيتخذ اإلجراءات الوقائية التي تمكنه من
تالفيها قبل وقوعها .وهي سمة ضرورية للمشرف ،ألنه سيحتاج إليها في وضع تصورات علمية لما سيكون عليه حال
التربية في المستقبل في ضوء الدراسات الهادفة إلى بناء مستقبل تعليمي مثمر (طافش.)75 ،2004 ،
ويتضح مما سبق أنه البد للمشرف التربوي من فلسفة يقوم عليها ،وهذه الفلسفة تتضح معالمها وحدودها في أسس
ومبادئ جودة اإلشراف التربوي.
الدراسات السابقة:
قام البربري (2005م) بدراسة كانت بعنوان" :تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالكفايات المهنية لدى
المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية للبنين بالمدينة المنورة ".
هدفت إلى التعرف على مدى تطبيق المديرين لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعامل مع المعلمين ،والتعرف
على مدى توافر الكفايات المهنية لدى المعلمين ،باإلضافة إلى الكشف عن الفروق بين آراء المديرين والمعلمين حول مدى
تطبيق المديرين لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعامل مع المعلمين .وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي ،وتألفت
عينة الدراسة من ( )310مديرا ً ومعلماً .وقد توصلت الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون أن المديرين يطبقون مبادئ
إدارة الجودة الشاملة في التعامل مع المعلمين بدرجة متوسطة ،كما توصلت إلى أن المديرين يرون أن أكثر مبادئ إدارة
الجودة الشاملة تطبيقًا الثقة بالمعلمين وبناء روح الفريق ،وأقلها تطبيقًا النظام الوقائي .كما توصلت الدراسة إلى أن هناك
فروقا ً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين آراء المديرين والمعلمين حول مدى توافر الكفايات المهنية لدى
المعلمين لصالح المعلمين.
في حين أن المقيد (2006م) ،قامت بدراسة بعنوان" :واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة
الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويره" .هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الممارسات اإلشرافية
للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة واقتراح سبل تطويره .واستخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي ،كما استخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين ومدراء
المدارس بوكالة الغوث بغزة وتألفت العينة من ( )245مشرفا تربويا ومدير مدرسة .وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى
الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين كا ن بمستوى جيد ،كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.01بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لصالح المشرفين في االستبانة ،وكذلك بيَّنت الدراسة عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس،
المؤهل العلمي ،الخبرة العملية).
أما باسم ( 2007م) ،فقد قام بدراسة عنوانها " :مدى توافر معايير الجودة في برامج اإلشراف التربوي المقدمة في
وزارة التعليم العالي في فلسطين " .هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر معايير الجودة في برامج اإلشراف التربوي
المقدمة في وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين .وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام الباحث
مقياسا ً خاصا ً مكونا ً من ستة مجاالت تمثل معايير الجودة الواجب توافرها في برامج اإلشراف التربوي ،وتكون مجتمع
الدراسة من ( )132مشرفا ً تربوياً ،أما عينة الدراسة فتألفت من ( )64مشرفا ً تربوياً .وكان مما توصلت إليه الدراسة أن
معايير الجودة الواجب توافرها في اإلشراف التربوي قد توافرت في المقياس الذي استخدمه الباحث ،كما توصلت الدراسة
ق إحصائية ذات داللة بين متوسط استجابات عينة الدراسة تعزى إلى متغيري المرحلة الدراسية
إلى عدم وجود أي فرو ٍ
ونوع المبحث الدراسي.
كما قامت الشربيني (2007م) ،بدراسة بعنوان" :دور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة في التعليم العام
بالمملكة العربية السعودية " وكان هدفها التعرف على األسباب التي تدعو إلى تطبيق إدارة الجودة في التعليم العام بالمملكة
العربية السعودية ،ودور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ،باإلضافة
إلى معرفة المعوقات التي تحول دون تحقيق الجودة في اإلشراف التربوي ،كما هدفت أخيرا ً إلى وضع تصور مقترح
لتفعيل دور اإل شراف التربوي في إدارة الجودة .وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة
قامت الباحثة بعرض األسباب التي تدعو إلى تطبيق إدارة الجودة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ،كما بينت
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أهمية دور اإلشراف التربوي كمحور رئيس لتحقيق الجودة .كما عرضت الباحثة خطوات بناء التصور المقترح لتفعيل دور
اإلشراف التربوي في إدارة الجودة باالعتماد على مبادئ الجودة عند ديمنج  ،Demingكما قامت بعرض آليات تنفيذ
التصور المقترح.
اإلطار العملي للبحث:
بناء على طبيعة البحث واألهداف التي يسعى لتحقيقها فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ،والذي
يعتمد على دراسة الظاهرة كما في الواقع ويهتم بوصفها الوصف الدقيق المعبر عنها تعبيرا كيفيا ً وكمياً.
مجتمع وعينة البحث:
يتكون مجتمع الدراسة من المشرفون التربويون في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان ،والبالغ عددهم طبقا ً
للدليل اإلحصائي السنوي للعام الدراسي (2012/2011م) لوزارة التربية والتعليم ( )275مشرفا ً تربوياً ،يشرفون على
المدارس الحكومية في واليات محافظة شمال الباطنة.
وتكونت عينة الدراسة من المشرفين التربويين من (  ) 22مشرفا ً تربويا ً ممن يشرفون على المدارس الحكومية
في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان وتم اختيارهم بطريقة الطبقية األعشوائية.
أدوات الدراسة:
بما أن الدراسة الحالية تسعى إلى تحديد الكفايات الضرورية الالزمة لعمل المشرفين التربويين وفق معايير الجودة
الشاملة بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان ،وكذلك التعرف على مدى ممارسة المشرفين التربويين لهذه الكفايات ،استخدم
الباحث أداة المقابلة الشخصية شبه المقننة مع عينة الدراسة من فئة المشرفين التربويين بهدف معرفة مدى ممارستهم
للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة ،ويتميز هذا النوع من المقابالت بالمرونة ويترك الحرية للمستجيب
في التعبير عن رأيه وأفكاره ومعتقداته بحرية كاملة دون وضع أي قيود ،كما أنها مرنة ويمكن تعديلها حسب الموقف،
ويمكن استخدامها مع أنواع مختلفة من المشكالت واألشخاص ،كما يمكن االستطراد في األسئلة ومتابعتها وتوضيحها
واإلطناب فيها حتى يحصل الباحث على استجابات دقيقة مرتبطة بالموضوع( .أبو عالم2009 ،م) .وقد تمحورت أسئلة
المقابلة حول:
 الكفايات الضرورية للمشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة.
 مدى ممارسة الكفايات من قبل المشرفين التربويين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان .
 المعوقات التي تحد من ممارسة المشرف التربوي للكفايات الضرورية لعمله وفق معايير الجودة الشاملة من وجهة
نظرهم.
وقد قام الباحث بالخطوات الرئيسية إلعداد أسئلة المقابلة من خالل تحديد المبررات واألهداف وكتابة األسئلة،
ومن ثم عرضها على مجموعة من أهل الخبرة واالختصاص في المجال التربوي ،وذلك كي يستفيد من آرائهم ومالحظاتهم
حول األسئلة التي أعدها ،حيث قام الباحث بأخذ آراء المحكمين ألسئلة المقابلة ثم قام بتعديل ما رأوه مناسبا ً حتى وصل إلى
الصياغة النهائية لألسئلة .
وتمت اإلجابة عن األسئلة الثالثة من خالل نتائج اسئلة المقابلة والتي وجهت للمشرفين التربويين ،حيث قام
الباحث بطرح جميع أسئلة المقابلة على جميع المشرفين كالً على حده أثناء مقابلته لهم وبنفس الطريقة ،ونظراً إلجابة
المشرفين التربويين على اسئلة المقابلة باللهجة المحلية العمانية والتي احتوت على كثير من الكلمات مثل (وايد ،عيل،
سيروا ،يوم ني ،س ُّوو ،برايهم ،يخلَّونا ،يبونَّا ... ،الخ) ،والتي يصعب على القارئ فهمها ،فقد رأى الباحث أن يحول تلك
اإلجابات إلى اللغة العربية الفصحى ويحصرها في جداول مرتبة حسب نسبة تكرارها كما يأتي:
-1النتائج المتعلقة بسؤال المقابلة األول ،والذي نصه:
ما الكفايات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة والمعلمين؟
تم اإلجابة عن هذا السؤال من خالل حصر إجابات المشرفين التربويين كما يبيِّن الجدول رقم (. )1
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الجدول (:)1الكفايات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة
والمعلمين
النسبة
م

الكفايات

التكرار

المئوية

1

االنسانيه

22

%100

2

التخطيط

22

%100

3

شخصية واجتماعية

19

%86.3

4

المناهج والمقررات

17

%77.2

5

التنفيذ

17

%77.2

6

التقويم

16

%72.7

7

التنظيم

13

%59

8

التنمية الذاتية

10

%45.4

9

االبتكار والتجديد

7

%32

الحظ الباحث من خالل الجدول ( )1ان الكفايات الضرورية للمشرفين التربويين التي ذكرها المشرفون التربويون
تتفق مع قائمة الكفايات التي أعدها الباحث وفق معايير الجودة الشاملة وتتلخص في الكفايات :اإلنسانية ،التخطيط ،شخصية
واجتماعية ،المناهج والمقررات ،التنفيذ ،التقويم ،التنظيم ،التنمية الذاتية ،االبتكار والتجديد.
ويالحظ الباحث ان أكثر الكفايات ضرورة من وجهة نظر المشرفين التربوين هي اإلنسانية وبلغت بمعدل تكرار
 ،%100وجاءت كفاية االبتكار والتجديد في اقل الكفايات ضرورة من وجهة نظر المشرفين التربوين بنسبة .%32
-2النتائج المتعلقة بسؤال المقابلة الثاني ،والذي نصه:
"ما درجة ممارسة التي يمارسها للمشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة
والمعلمين؟"
تم اإلجابة عن هذا السؤال من خالل حصر إجابات المشرفين التربويين كما يبيِّن الجدول رقم (. )2
الجدول (:)2مدى ممارسة المشرفين التربويين للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر
المشرفين التربويين انفسهم
التكرار

النسبة المئوية

درجة الممارسة

م
1

جيد جدا

5

%22.7

2

جيد

14

%63.6

3

متوسط

3

%13.6

الحظ الباحث من خالل الجدول ( )2إن نسبة المشرفين التربويين الذين يمارسون الكفايات الضرورية لعملهم وفق
معايير الجودة الشاملة ضعيفة ولم تتجاوز ( ،)%22.7بينما يمارس ( )%63.6من المشرفين التربويين الكفايات الضرورية
لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة بدرجة جيدة ،في حين يمارس ( )%13.5من المشرفين التربويين الكفايات الضرورية
لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة بدرجة ضعيفة جداً .ويتضح من خالل الجدول ان الغالبية العظمى من المشرفين
التربويين في محافظة شمال الباطنة يمارسون الكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة بدرجة جيدة ،وهذا
يتفق مع درجة تقييم المعلمين للمشرفين التربويين لمدى ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة
من خالل االستبانة التي وزعت على معلمي محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان.
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-3النتائج المتعلقة بسؤال المقابلة الثالث ،والذي نصه:
"ما المعوقات التي تحد من ممارسة المشرف التربوي للكفايات الضرورية لعمله وفق معايير الجودة الشاملة
من وجهة نظرهم؟"
ت َّمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل حصر آراء المشرفين التربويين لألسباب والعوائق التي تحد من ممارستهم
لبعض الكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة حسب المستوى المطلوب منهم ،والجدول رقم ( )3يوضح
ذلك.
الجدول (:)3المعوقات التي تحد من ممارسة المشرفين التربويين للكفايات الضرورية للعمل وفق معايير الجودة
الشاملة من وجهة نظرهم.
النسبة
م

المعوقات

المئوية

التكرار

1

كثرة األعباء اإلدارية والطارئة التي يكلف بها المشرف التربوي

22

%100

2

قلة البرامج والدورات التدريبية التي يشرك فيها المشرف التربوي

21

%95.4

18

%81.8

4

زيادة عدد المعلمين الذين يشرف عليهم المشرف التربوي

17

%77.2

5

قلة الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية التي تقدم للمشرف التربوي

15

%68.1

6

قلة المصادر والمراجع والكتب والنشرات التربوية التي تتعلق بالعمل
اإلشرافي

13

%59

7

ضعف شبكة المعلومات ( األنترنت)

9

%41

8

األهمال وعدم األخذ برأي المشرف التربوي فيما يخص العملية التعليمية

7

%32

9

ضعف المتابعة والتقييم من قبل الوزارة والمديرية

4

%18

عدم وجود دليل عمل المشرف التربوي

3

الحظ الباحث من خالل الجدول ( ،) 3ان المشرفين التربويين اجمعوا على ان "كثرة األعباء اإلدارية التي يكلف بها
المشرف التربوي" ،هي السبب األول الذي يحد من ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة ،بينما
اختلفوا في ذكر بقية االسباب التي تحد من ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وبنسب متفاوته ،ولعل هذا االختالف يعود
إلى ظروف المشرفين التربويين أنفسهم.
توصيات البحث:
وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،يوصي الباحث بما يلي:
 وضع دليل عمل موحد للمشرفين التربويين وفق معايير الجودة الشاملة .
 وضع معايير خاصة باختيار المشرفين التربويين في ضوء إطار ضمان الجودة.
 زيادة عدد المشرفين التربويين بما يتناسب مع عدد المعلمين واحتياجاتهم التربوية والتعليمية.
 زيادة الطاقم اإلداري في أقسام اإلشراف التربوي من أجل القيام باألعمال اإلدارية والطارئة التي يكلف بها المشرفون
التربويون حتى يتفرغ المشرفين للعملية اإلشرافية حسب المخطط لها.
 تزويد المشرفين التربويين بمصادر المعرفة العلمية المتخصصة ونتائج األبحاث والدراسات المتعلقة بمجال اإلشراف
التربوي ليتمكنوا من متابعة التطورات التربوية .
 إشراك المشرفين التربويي ن في تعديل المناهج وتطويرها ألنهم أقرب من غيرهم إلى رؤية تطبيقها على الواقع
واحتياجاتها الفعلية .
 تطوير برامج تدريب المشرفين التربويين في أثناء الخدمة من الناحيتين الكمية والنوعية لتصبح عنصرا ً فاعالً من
عناصر التربية المستمرة لهم.
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