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 ظفار محافظة في القوة لمصادر التربويين المشرفين ممارسة
 األوائل المعلمين نظر وجهة من عمان بسلطنة

 
                                                    *دةيحممد سليمان اجلرا .د                      

 **مسعود العوائد.د

 الملخص
 في التربويين المشرفين لدى القوة مصادر ممارسة درجة تعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 بناء تم الهدف تحقيق أجل ومن ،األوائل المعلمين نظر وجهة من عمان بسلطنة ظفار محافظة
 تم وثباتها، صدقها من التحقق بعدو  رئيسة مجاالت ستة على موزعة فقرة( 33) مكونة استبانة

 الحسابية المتوسطات استخدمت الدراسة أسئلة عن جابةولإل أول، معلما  ( 07) على هاتطبيق
 إليها توصلت التي النتائج أبرز ومن ،(T-Test).اختبار واستخدام المعيارية، واالنحرافات

 عمان بسلطنة ظفار محافظة في التربويين المشرفين لدى القوة مصادر ممارسة درجة نأ :الدراسة
 والتحفيز الشخصية، سحر قوة: التالي النحو على ؛عالية جاءت األوائل المعلمين رنظ وجهة من

 الدراسة نتائج ظهرتأ كذلك ،اإلكراه وقوة المكافأة، وقوة الخبرة، وقوة القانون، وقوة الذهني،
 القوة مصادر ممارسة لدرجة( α≤ 05‚0) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم
 تعزى األوائل المعلمين نظر وجهة من عمان بسلطنة ظفار محافظة في التربويين فينالمشر  لدى

 أوصى الدراسة نتائج ضوء وفي ،الخبرة وسنوات العلمي والمؤهل االجتماعي النوع لمتغيرات
 المجيدين، والمعنوية للمعلمين المادية بالحوافز التربويون المشرفون يوصي أن بــــــضرورة الباحثان

 برامج وتنظيم للمعلمين، المنوعة الشخصية الحاجات شباعإ على التربويون المشرفون يعمل وأن
 .القانون بقوة مقيدين يبقوا ال حتى الخبرة قوة لممارسة مهاراتهم لتنمية التربويين للمشرفين تدريبية

 .التربوي المشرف القوة، مصادر: المفتاحية الكلمات
 .سلطنة عمان - نزوىجامعة  - اآلدابيف كلية العلوم و مشارك أستاذ  *

 .سلطنة عمان - التطبيقيةالعلوم كلية  يفمساعد أستاذ  **
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  :الدراسة مقدمة .1
 الشك ومما مسبقاً، مرسومة تربوية أهداف حتقيق إىل تسعى متكاملة تعليمية منظومة املدرسة تعد

 أن ميكن بينهما العالقة منطو  عليمية،الت العملية أقطاب أهم من يعدان واملعلم الرتبوي املشرف أن فيه
 عرفت فقد القوة، مفهوم تفسري يف الباحثون اختلف لقد ،حتقيقها عاقةإ وأ األهداف هذه حتقيق يف يسهم

 .األوامر إصدار يف الشرعي احلقو  القرارات، اختاذ قوةو  اآلخرين، يف ثريالتأ قدرة أهناب
 هي القوة أن على إمجاعاً  هناك أن إال اإلدارة، ءعلما بتعدد القوة تعريفات تعدد من الرغم وعلى

 ،حتقيقها على جاهدة التعليمية املؤسسة تعمل اليت املخرجات يف التأثري بغرض الفرد ميتلكها اليت الفاعلية
 من قوته القائد ويستمد ،(0222 وجونري، فرنش) هبا تقوم اليت اإلدارية للوظائف النهائية احملصلة متثلو 

 الرمسية الوظيفة من وتستمد التابعني، سلوك يف التاثري على املقدرة وتعكس ؛الوظيفية القوة: يةاآلت املصادر
 ،للمؤسسة التنظيمي اهليكل يف القائد وضعية من املستمدة القوة وهي ؛الشرعية والقوة ،الفرد يشغلها اليت

 بالضرورة يعين ال القوة هذه الكامت جمرد أن إال مرؤوسيهم، مواجهة يف شرعية قوة ميتلكون املديرين مجيعو 
 (.0222 السعودي،) قائداً  أصبح املدير نأ

 العملية متابعة عاتقهم على ملقى دور أبرز أن يعرف نيالرتبوي نياملشرف وظيفة يف املتأمل إن
 تسعى بعةاملتا وهذه املدرسية، األبنية حىت واملنهج باإلدارة مروراً  واملعلم الطالب من بدءاً  التعليمة التعليمية
 عناصر أهم املعلم ويعد ،املالئمة التعليمية البيئة وتوفري وتطويره، التعليم مبستوى االرتقاء أمهها من لغايات
 وهو الرتبوية، العملية مبحور االحتكاك يف املباشرة ووسيلته التعليم، داةأ وهو التعلمية التعليمية العملية

 هلا العصيب واجلهاز فيها، الزاوية وحجز التعليمية مليةالع روح الرتبوي اإلشراف يعد الطالب،وعليه
 ألدواهتا، الرئيس واملنظم التعلمية، التعليمية العملية صمام الرتبوي اإلشراف أن كما ،(0202 الفاضل،)

 واألداء الكفاءة بذات التعليمية العملية تكون وفاعلية كفاءة من اإلشراف عملية عليه تكون ما وبقدر
 (.0200 الرويشد،)

 مبوضوع املهتمني اإلدارة علماء بني واسع بقبول( ورافن فرانش) اقرتحه الذي التصنيف حظي لقد
 واملرجعية، والشرعية، كراه،واإل  املكافاة، قوة: هي ؛رئيسة مصادر مخسة اىل القوة مصادر قسم ذإ القوة

 (.0202 كركي، أبو) واخلربة
 الرتبية وزارة بني وصل وحلقة ،تربوياً  قائداً  لياتهومسؤو  امهمه إىل بالنظر الرتبوي املشرف ويعد

 إعاقة ىلإ يؤدي وغيابه ، التعلمية التعليمية العملية جناح يف أساسي عامل ولقوته الرتبوي، وامليدان والتعليم
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 داءأ على يساعدهم ذلك نأل بالقوة؛ هممشرفو  يتمتع نبأ الرغبة لديهم تتوفر الذين املعلمني لدى العمل
 (.Gupta & Sharm, 2008; Gould, 2000) وفاعلية بكفاءة عماهلمأ

 وطاعتهم املعلمني استجابة: وتعين ؛"اخلربة سلطة" يف الرتبويني املشرفني لدى القوة مصادر وتتمثل
 اليت احلقوق تتضمنف "القانون سلطة" أما عمله، جمال يف متميزة وخربة معرفة ميتلك ألنه الرتبوي؛ للمشرف

 للمعلمني املكافاة تقدمي أو العقوبة، يقاعإ على القدرة متنحه اليت وظيفته بسبب الرتبوي املشرف ميتلكها
 احلق تعطيه سلطة من ميتلكه ملا وتوجيهاته الرتبوي املشرف لرغبات االستجابة املعلمني على يوجب وهذا

 من ميتلكه مبا رتبويال للمشرف املعلمني استجابة :وتعين ؛"ةاملكافأ سلطة" أما ،التوجيهات هذه مثل يف
 منح أو ترقية أو األجر يف زيادة شكل على هلم مكافاءات تقدمي على قادراً  جتعله اليت ةاملكافأ سلطة

 .( Reven, 2008؛Jahcmgir, 2003 ؛0222 والعساف، السعود) معينة وظيفية امتيازات
 الصفات القوة هذه اسوأس اجلذب أو االرتباط قوة الرتبويني للمشرفني االخرى القوة مصادر ومن

 القائم التام االندماج درجة إىل وثيقاً  ارتباطاً  به وتربطهم املعلمني جتذب اليت الرتبوي للمشرف الشخصية
 معتقدات أو قيم أو صفات وجود عادة يكون التجاذب وسبب الشديدين، واالحرتام اإلعجاب على

 االجتماعية الصالت قوة ،مستقبالً  السلوك يف ثريتأ عليه يرتتب الذي األمر املتأثر، مع املؤثر فيه يشرتك
 تأثريهم هلم ومؤثرين، مهيمنني بأفراد االجتماعية وعالقاته الرتبوي املشرف صالت القوة هذه أساس

 هذه الرتبوي املشرف ويستغل ،هاخارج أو فيها يعملون اليت الرتبوية املؤسسات داخل وأمهيتهم ومكانتهم
 الرتبوية املؤسسات إن ،(0222 املخاليف،) إرضاءه جاهدين حياولون الذين علمنيامل سلوك يف لتأثريل القوة

 من لديهم مبا الرتبوية األهداف حيقق مبا املعلمني يف التأثري على القدرة ميتلكون تربويني مشرفني إىل حباجة
 هنا ومن ،الرتبوية ؤسساتامل من يناملرجو   والفائدة بالنفع يعود مبا ممارستها وكيفية القوة ملصادر عميق فهم

 وجهة من عمان بسلطنة ظفار حمافظة يف الرتبويني املشرفني لدى القوة مصادر موضوع دراسة أمهية جاءت
 .األوائل املعلمني نظر

 :السابقة الدراسات. 2
 بعض هناك واطالعهم، الباحثني معرفة حدود ويف السابقة، الدراسات مراجعة خالل من
 استعراض يأيت وفيما إطارها؛ يف الدراسة تندرج واليت املوضوع، تناولت اليت جنبيةواأل العربية الدراسات
 :الدراسة مبوضوع صلة أو قرباً  األكثر للدراسات

 الثانوية املدارس مديري سلطة مصادر كشفإىل  ( 0202 ،والعساف السعود) دراسة هدفت
 من الدراسة عينة وتكونت دارسهم،م معلمي لدى الضبط مبركز عالقتها وبيان األردن، يف احلكومية
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 املهين باستخدام الباحثان وقام عشوائية، عنقودية طبقية بطريقة اختيارهم مت ومعلمة معلماً ( 722)
 النتائج من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت الدراسة، عينة عن املعلومات جلمع استبانة وتصميم الوصفي

 وقد مرتفعة، كانت مدارسهم يف سلطتهم صادرم احلكومية يةالثانو  املدارس مديري ممارسة درجة أن: أمهها
 املرجعية، وسلطة اخلربة، وسلطة القانون، سلطة: اآليت النحو على أمهيتها حبسب املصادر هذه ترتيب جاء

 الضبط إىل مييل احلكومية الثانوية املدارس يف املعلمني عند الضبط مركزو  املكافأة، وسلطة اإلكراه، وسلطة
 نوع ويف السلطة مصادر بعض ممارسة يف إحصائياً  دالة فروق وجود عن الدراسة كشفت كما ،اخلارجي

 دالة موجبة عالقة وجود النتائج أظهرت كما ،التعليمية واخلربة االجتماعي النوع ملتغريي تعزي الضبط مركز
 .لمنياملع عند الضبط مركز ونوع السلطة مصادر لبعض املديرين ممارسة درجة بني إحصائياً 

 ردنيةاأل اجلامعات ذةتاأس لدى القوة مصادر معرفة ىلإ( 0200، الطراونة) دراسة هدفت
 استخدام اهلدف حتقيق جلأ ومن ،كادمييةاأل قسامهمأ روؤساء لدى القرارات اختاذ بفاعلية وعالقتها
 والثانية امعاتاجل ذةتاأس لدى القوة مصادر فلتعر   إحدامها داتنيأ تطوير ومت ،الوصفي املنهج الباحث

 األكادميية أقسامهم رؤساء لدى القرار اختاذ يف اجلامعات أستاذة لدى القوة مصادر تاثري مدى لقياس
 اختريوا اجلامعات أساتذة من( 722) على اتوزيعهم مت وثباهتما صدقهما دالالت من التأكد وبعد

 مهارات عرض" جمال جاء: أمهها من انك النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت وقد ،العشوائية بالطريقة
 املرتبة يف" احليوية املعلومات" جمال وجاء ،األوىل املرتبة يف" اجلامعة يف اخلطرية املشكالت تناول يف خاصة
 نتائج كذلك هرتوأظ ،الثالثة املرتبة يف" املنظمة وتعليمات وقوانني بأنظمة املعرفة" جمال يليه الثانية،
 مشاركة مبستوى العامة ردنيةاأل اجلامعات ذةتاأس لدى القوة مصادر بني جيابيةإ عالقة وجود الدراسة

 . االردنية اجلامعات يف القرارات اختاذ يف األكادمييني واإلداريني األقسام ورؤساء األساتذة
 مديري لدى السائدة القيادية األمناط عن الكشف إىل (0200 ،العجمي) دراسة هدفت بينما

 نظر وجهة من الكويت دولة يف للمعلمني السلطة بتفويض وعالقتها للقوة مصدراً  ةاملتوسط املدارس
 ،معلماً ( 353) بواقع املتوسطة؛ املدارس ومعلمات معلمي من%( 5) من الدراسة عينة تكونت املعلمني،

 أن: أمهها النتائج من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت الوصفي، املنهج الباحث استخدم معلمة،( 200)و
 املدارس مديري ممارسة درجة أن كما الدميقراطي النمط هو املدارس مديري بني السائدة األمناط أكثر

 ذات فروقاً  هناك أن كما مرتفعاً، كان املعلمني نظر وجهة من الكويت دولة يف الدميقراطي لنمطا املتوسطة
 أظهرت فقد جلنسهم، تعزي نياملعلم نظر وجهة من الثالثة القيادة أمناط متوسطات بني إحصائية داللة

 املعلمني لصاحل ؛للمديرين األوتوقراطي النمط يف واملعلمات املعلمني نظر وجهات بني فروق وجود الدراسة
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 تفويض مقياس على واملعلمات املعلمني إجابات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنهو  الذكور،
 ،السلطة تفويض ومستوى القيادة أمناط من منط لك بني إحصائية داللة ذات عالقة ووجود السلطة،

 املدارس يف املعلمني نظر وجهة من وذلك السلطة تفويض ينعدم أوتوقراطيا املدير قيادة قوة منط كان كلماو 
 .الكويت دولة يف املتوسطة

 يف اإلدارية لقوهتم املديرين ممارسة درجة تعرف إىل (le roux, 2012) "لوركس" دراسة هدفت
( 70) من الدراسة عينة تكونت هلم، يتيح وحيوي إجيايب على حنو التعليمية العملية جودة جناح يف ريالتأث

 وتوصلت الدراسة، موضوع عن املعلومات جلمع معهم الشخصية املقابالت بتطبيق الباحث وقام ،مديراً 
 القوة ومصادر نصبامل قوة بني ما يدجمون املدارس مديري إن: أمهها النتائج من جمموعة إىل الدراسة

 خاطئاً  فهماً  هناك نأ كما ، مدراسهم يف التعلمية التعليمية العملية جودة زيادة على للعمل الشخصية
 على التدريب كيفية ومعرفة واملعلومات اخلربة قوة إىل يفتقرون منهم وكثري املديرين لدى القوة ملفهوم كبرياً 
 .والتحفيز الشخصية قوة خاصةأكرب؛  فاعليةب القوة مصادر ةممارس

 إىل هدفت بدراسة( altinkurt & Yilmaz, 2012) "ويلماز ألتينكورت" من كل وقام
 املعلمني، لدى املواطنة سلوك وتنظيم لديهم التنظيمية القوة ومصادر املدارس مديري بني العالقة حتديد

 من التأكد وبعد ديرينامل لدى القوة مصادر ومقياس املواطنة سلوك مقياس باستخدام الباحثان وقام
 الدراسة وتوصلت مشاركاً،( 025) من املكونة الدراسة عينة على اتوزيعهم مت وثباهتما صدقهما دالالت

 النوع باختالف للمديرين بالنسبة القوة مصادر إىل النظرة ختتلف مل: أمهها النتائج من جمموعة إىل
 لألقدمية تبعاً  القوة مصادر يف نظرهم وجهات فتاختل ولكن ،إناثاً  أم ذكوراً  كانواأ سواء االجتماعي

 املعلمني على السلبية القوى مصادر يستخدمون االبتدائية املدارس معلمي أن كما الدراسة، وجمال واخلربة،
 .اإلجيابية القوة مصادر من أكثر والعقاب القسرية والقوة السلطة مثل

 املرحلة مدارس مديري لدى التنظيمية القوة مناطأ تقصي إىل (0202، كركي بوأ) دراسة هدفت
 املنهج الباحث استخدم وقد ،املعلمني لدى الوظيفي االغرتاب بدرجة وعالقتها الزرقاء مدينة يف األساسية
 اتوزيعهم مت وثباهتما صدقهما دالالت من التأكد وبعد داتنيأ استخدام مت البيانات مجع ولغايات الوصفي،

 ألمناط التنازيل الرتتيب: أمهها النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلتو  ومعلمات، معلمني( 325) على
 النمط املكافئ، النمط القانوين، النمط اخلبري، النمط املرجعي، النمط: يأيت كما كان املديرين لدى القوة

 للنوع تعزى كراهياإل  النوع يف إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج ظهرتأ كما كراهي،اإل 
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 لصاحل ؛للخربة تعزى كراهياإل  النوع يف إحصائية داللة ذات فروق وجودو  الذكور، لصاحل ؛االجتماعي
 (.سنوات 02من أقل إىل سنوات 5 من) اخلربة ذوي من املعلمني

 :السابقة الدراسات على تعقيب. 0. 0
 وذلك الوصفي؛ املنهج استعماهلا يف السابقة الدراسات غالبية مع الدراسة هذه تشاهبت. 0. 0. 0

 السعود) من كل كدراسة البيانات جلمع كأداة واالستبانة ،اإلنسانية للدراسات النوع هذا ملناسبته
 (.0202 كركي، أبو ؛0200 العجمي، ؛0200 الطراونة، ؛0202 والعساف،

 لرتبوينيا املشرفني ممارسة بالتحليل تناولت أهنا يف السابقة الدراسات عن الدراسة هذه اختلفت .0. 0. 0
 يف عمان، سلطنة يف والسيما املدارس مثل اجملتمع حياة يف ومؤثرة خدمية تربوية مؤسسات يف القوة ملصادر
 والعساف، السعود) من كل كدراسة املدارس مديري السابقة الدراسات يف الدراسة جمتمع كانحني  

 (.0202 كركي، أبو ؛0200 العجمي، ؛0202
 بناءك املتضمن والعملي النظري البعد بإثراء السابقة الدراسات من الدراسة هذه فادتأ. 3. 0. 0

 من فادةاإل أيضاً  مت كما وصدقها، ومشوهلا الدراسة أداة نضج يف أسهم ام بالدراسة؛ اخلاصة االستبانة
 السعود) من كل كدراسة بينها، االختالف أو التوافق ومعرفة الدراسة هذه نتائج مع مبقارنتها نتائجها

 (.0202 كركي، أبو ؛0200 العجمي، ؛0200 الطراونة، ؛0202 اف،والعس
 والدول عمان سلطنة مستوى على األوىل بأهنا السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة متيزت. 2. 0. 0

 .الرتبويني املشرفني لدى القوة مصادر تناولت اليت العربية
 :الدراسة مشكلة. 3

 الوظيفي بالرضا وعالقتها الرتبويني املشرفني لدى القوة صادرم ممارسة موضوع مهيةأ من الرغم على
 املعلمني، مجيع بني والتعاون وااللفة احملبة أواصر تسوده تنظيمي مناخ وتشكيل لإلجناز ودافعيتهم للمعلمني

 ةقل من الرغم على الرتبوية القضايا يف واملختصني الباحثني من كثري لدى الكايف االهتمام ينل مل نهأ الإ
 ميارسون الرتبويني املشرفني بعض نإ ،املدارس مديري على اقتصر املوضوع هذا يف كتب فما ،الدراسات

 وتوجهاهتم ألوامرهم االنصياع الإ املعلمني على وما والشرعية كراهواإل  القسر على القائمة القوة مصادر
 دون وحيول التعلمية، التعليمية مليةالع على سلباً  ينعكس ما قناعة بال أحياناً  يكونو  وتنفيذها، ورغباهتم

 من الرتبوية هدافاأل حتقيقيف  عليهم ويعول الرتبويني املشرفني دور يؤكد وهذا ،املرجوة أهدافها حتقيق
 تفعيل على قادرين يكونون حبيث قناعواإل والتحفيز واملكافاة الشخصية قوة :مثل ؛جيابيةاإل قوهتم مصادر
 دراسيت نتائج أكدته ما وهذا ؛املنشودة هدافاأل من علىأ مستوى قيقلتح طاقاهتم طالقوإ املعلمني
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 والرضا الرتبويني املشرفني لدى القوة مصادر بني للعالقة ونظراً  ،(0200 واليحمدي، ؛0207 احلجري،)
 الرتبويني املشرفني لدى القوة مصادر فتعر   سبيل يف الباحثان اجتهد للعمل ودافعيتهم للمعلمني الوظيفي

 ما: الرئيس السؤال عن لإلجابة الدراسة هذه وجاءت األوائل، املعلمني نظر وجهة من ظفار ةحمافظ يف
 املعلمني نظر وجهة من عمان بسلطنة ظفار حمافظة يف القوة ملصادر الرتبويني املشرفني ممارسة درجة

 :اآلتية األسئلة عن اإلجابة خالل من ؛؟األوائل
 نظر وجهة من عمان بسلطنة ظفار حمافظة يف القوة مصادر الرتبويني املشرفني ممارسة درجة ما. 0. 3

 األوائل؟ املعلمني
 ممارسة لدرجة الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل. 0. 3

 تعزى عمان بسلطنة األوائل املعلمني نظر وجهة من ظفار حمافظة يف القوة مصادر الرتبويني املشرفني
 ؟(اخلربة وسنوات العلمي واملؤهل االجتماعي النوع) ملتغريات

 :الدراسة أهداف. 4
 :اآلتية األهداف لتحقيق احلالية الدراسة هتدف

 نظر وجهة من عمان بسلطنة ظفار حمافظة يف القوة مصادر الرتبويني املشرفني ممارسة درجة فتعر  . 0. 2
 األوائل؟ املعلمني

 لدرجة الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بني إالحصائية الداللة ذات فروقال داللة معرفة. 0. 2
 اليت األوائل املعلمني نظر وجهة من عمان بسلطنة ظفار حمافظة يف القوة مصادر الرتبويني املشرفني ممارسة
 ؟(اخلربة وسنوات ،العلمي واملؤهل ،االجتماعي النوع) ملتغريات تعزى

 :الدراسة متغيرات. 5
 :وهي ؛املستقلة املتغريات. 0. 5
 .ناثإ ،ذكور :االجتماعي النوع. 0. 0. 5
 .ودكتوراه ،ماجستريو  ،بكالوريوس :العلمي املؤهل. 0. 0. 5
 .(00-2) ،(2-0): اخلربة سنوات. 3. 0. 5
 نم عمان بسلطنة ظفار حمافظة يف القوة ملصادر الرتبويني املشرفني ممارسة درجة: التابع املتغري. 0. 5

 .األوائل املعلمني نظر وجهة
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 :الدراسة أهمية. 6
 :أهنا يف الدراسة أمهية تربز

 املمارسة القوة مصادر بزيادة عمان سلطنة يف والتعليم للرتبية العامة املديريات يف املسؤولني تفيد قد. 0. 7
 .املدارس يف للمعلمني اإلشرافية زيارهتم يف الرتبويني املشرفني من
 الرتبويني املشرفني تدريب يف والتعليم الرتبية وزارة يف التعليمية السياسة وصانعي املسؤولني دتفي قد. 0. 7

 ممارسة يف لديهم القوة ملصادر السليب التاثري ختفيف هبدف االجيابية، القوة مصادر اكتساب كيفية على
 .للمعلمني التعليمية

 .عمان سلطنة يف التعلمية التعليمية العملية تطوير يف تسهم قد توصيات الدراسة تقدم. 3. 7
 :الدراسة حدود. 0
 يف القوة ملصادر الرتبويني املشرفني ممارسة درجة تعرف على الدراسة اقتصرت :العلمية احلدود. 0. 2

 والتحفيز كراه،واإل  واملكافاة، واخلربة، القانون، سلطة: )تيةاآل اجملاالت ضمن عمان بسلطنة ظفار حمافظة
 .(الذهين

 . م0207/0202 الثاين الدراسي الفصليف  الدراسة هذه تطبيق مت: الزمانية احلدود. 0. 2
 بسلطنة ظفار حمافظة يف االوائل املعلمني على الدراسة هذه اقتصرت: واملكانية البشرية احلدود. 3. 2

 .عمان
 :الدراسة مصطلحات. 8

 :اآلتية املصطلحات الدراسة هذه تضمنت
 على تساعده اليتو  الرتبوي املشرف ميتلكها اليت والقدرات واملهارات املعارف عمجي هي: املمارسة. 0. 2

 . املعلمني مع شرافيةاإل ممارساته ثناءأ يف القوة مصادر ممارسة
 اإلشراف مبهمة يقوم بالدولة والتعليم الرتبية وزارة من معني حكومي موظف: الرتبوي املشرف. 0. 2

 العملية أركان كافة مع والتنسيق بالتعاون ويقوم ،االختصاص سبح معينة مادة معلمي على الرتبوي
 الشخص ذلك: بأنه الرتبوي املشرف يعرف الدراسة؛ هذه وألغراض ،(0225 الرتبية، رسالة) التعليمية

 والذايت والرتبوي املهين النمو لتحقيق املعلمني، ةومتابع املدارس، على شرافاإل مسؤولية إليه تسند الذي
 .عمان بسلطنة التعلمية التعليمية بالعملية رتقاءاال أجل من لديهم

 يف يشغله الذي الوظيفي املسمى حبكم قوة مصادر من الرتبوي املشرف ميتلكه ما: القوة مصادر .3. 2
 سلطة وتشمل املرغوبة هدافاأل حيقق على حنو املعلمني سلوك يف التاثري يستطيع حبيث الرتبوية العملية
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 تعرف الدراسة؛ هذه وألغراض ،(Ross, 1999) الذهين والتحفيز كراه،واإل  واملكافاة، ة،واخلرب  القانون،
 بقوة تتمثل واليت عمان سلطنة يف ظفار حمافظة يف الرتبوي املشرف ميتلكها اليت القوة مصادر جمموعة: هنابأ

 .الذهين والتحفيز كراه،واإل  واملكافاة، واخلربة، القانون،
 ويرتبط املدرسة، مدير إدارياً  ويتبع الرتبوي اإلشراف مستويات من الرابع املستوى ميثل: األول املعلم. 2. 2

 وخيضع التدريسية، إمكانياهتم تطوير على املعلمني ومساعدة بالتدريس وخيتص اجملال، وأ املادة مبشرف فنياً 
 (. 0205 والتعليم، الرتبية وزارة) املدرسة مدير من املباشر لإلشراف

 :وإجراءاتها لدراسةا منهج. 9
 .الدراسة هذه جراءإ يف الوصفي املنهج الباحثان اتبع: الدراسة منهج. 0. 9
 عمان بسلطنة ظفار حمافظة يف األوائل املعلمني مجيع من الدراسة جمتمع تكون :الدراسة جمتمع. 0. 9

 .أول معلماً ( 22) عددهم البالغ 0207/0202 للعام
 ستة على موزعة فقرة( 33) من تكونت للدراسة أداة استبانة بإعداد ثانالباح قام: الدراسة أداة. 3. 9

 وسلطة ،(فقرات 7) ةاملكافأ وسلطة ،(فقرات 5) اخلربة وسلطة ،(فقرات 7) القانون سلطة: جماالت
 اعتماداً ( فقرات 2) الذهين التحفيز وسلطة ،(فقرات 7) الشخصية سحر وسلطة ،(فقرات 7) كراهاإل 

 النوباين ؛0227 ،والعساف السعود) :ومنها ؛املوضوع تناولت اليت السابقة تالدراسا بعض على
 (.0225 احملاسنة، ؛0223

 احملكمني من جمموعة على بعرضها الباحثان قام االستبانة صدق من للتأكد: احملتوى صدق. 0. 3. 9
 الرتبية ووزارة اجلامعات، يف التدريس هيئة عضاءأ من الدراسة مبوضوع عالقة هلم من( حمكمني 02)

 عددها البالغ ستبانةاال فقرات يف ومالحظاهتم آرائهم إبداء احملكمني من وطلب عمان، سلطنة يف والتعليم
 باجملال ارتباطها ومدى اللغوية صياغتها حيث من الدراسة أداة مشولية من التأكد أجل من فقرة( 32)

 راءآ على وبناء ذلك، إىل حتتاج اليت لفقراتل اإلضافة أو باحلذف التعديل وإجراء حتته، تندرج الذي
 من وضعت الذي واجملال لتتناسب صياغتها عيدتأ أو الفقرات، بعض عدلت ،مومالحظاهت احملكمني

 .(33) النهائية بصورهتا االستبانة صبحتوأ جله،أ
 :االيت النحو على الستبانة ا فقرات على الدراسة أفراد استجابات تصحيح مت وقد

 ."بشدة أوافق" متثل اليت لالستجابة( 5) رجةالد أعطيت
 ." أوافق" متثل اليت لالستجابة( 2) الدرجة أعطيت
 ." حمايد" متثل اليت لالستجابة( 3) الدرجة أعطيت
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 ."أوافق ال" متثل اليت لالستجابة( 0) الدرجة أعطيت
 ."بشدة أوافق ال" متثل اليت لالستجابة( 0) الدرجة أعطيت

 املمارسة درجة تقسيم مت وقد صحيح، والعكس املمارسة درجة زادت لتقديرا درجة زادت كلماو 
 السلم نتائجهما تفسري يف الباحثان استخدم وقد ،االستجابات متوسطات على بناء مستويات، ثالثة إىل

 (.0)رقم  اجلدول يف موضح هو كما ؛التصنيفي
 0 دولج

 الدراسة نتائج لتفسري التصنيفي السلم
 املعيار ملمارسةدرجة ا املتوسط

 احنراف معياري واحد عن املتوسط احلسايب منخفضة 0‚0-33
 املتوسط متوسطة 3‚0-72‚32

 احنراف معياري واحد عن املتوسط احلسايب كبرية 3-5‚72

 :أيتهذا السلم التصنيفي لالستجابات مبا ي تسويغوميكن 
ث فئات على ثال( 5)لعظميقامت الباحثان باعتماد هذا املقياس من خالل تقسيم الدرجة ا

القيمة الدنيا  –داة الدراسة أجابة إالقيمة العليا لبدائل : تيةملعادلة اآلاوفق  ؛(5-0) متساوية ضمن املدى
 (.، ومتوسطة، ومنخفضةكبرية)لى عدد املستويات الثالثة داة الدراسة مقسومة عأجابة إلبدائل 

22‚0 + 33‚0  =33‚0 
33‚0 + 33‚0  =77‚3 
77‚3 + 33‚0  =5  
 : بني رسة أسلوب التفاوض اليت ترتاوحتعد قيم املتوسطات احلسابية لدرجة مما لذا

 درجة منخفضة( 0‚33=  0‚33 + 0‚22)
 درجة متوسطة( 3‚77=  0‚33 + 0‚33)
 .درجة كبرية( 5=  0‚33 + 3‚77)

كرونباخ ألفا مبعادلة   ثبات االتساق الداخليللتأكد من ثبات األداة مت استخدم  :داةثبات األ. 0. 3. 9
(Cronbac Alpha)غراض وهي قيمة جيدة أل ؛(2.93)وبلغت قيمة معامل الثبات الكلية  ؛

 . داةبني معامل الثبات جلميع أبعاد األي (0)رقم ، واجلدول البحث العلمي
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 0جدول 
 واألداة ككل معامالت الثبات مبعادلة كرونباخ ألفا لألبعاد

 كرونباخ ألفا األبعاد
 0.921 سلطة القانون: األول جملالا

 0.926 سلطة اخلربة: الثاين اجملال
 0.924 سلطة املكافأة: الثالث اجملال

 0.945 سلطة اإلكراه: الرابع اجملال
 0.923 سحر الشخصية: اخلامس اجملال
 0.927 التحفيز الذهين: السادس اجملال

 0.935 الدرجة الكلية

 :المعالجة اإلحصائية. 07
ة من جابة عن كل فقر اإل بإعطاءمت جتميع االستبانات قام الباحثان بتفريغهما، وذلك أن د بع

جل أمن ( SPSS)حصائية دخاهلا احلاسوب ومعاجلتها باستخدام الررزمة اإلإاالستبانة قيمة رقمية، ومت 
 . اأفراد الدراسة على فقراهت إلجاباتاحتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 :نتائج الدراسة. 00
املشرفني الرتبويني  درجة ممارسةما " :ونصه ؛السؤال األولجابة عن باإلالنتائج املتعلقة مناقشة  .0. 00

 "؟من وجهة نظر املعلمني األوائل سلطنة عمانبيف حمافظة ظفار ملصادر القوة 
فراد أاملعيارية لتقديرات  مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات ؛لإلجابة عن هذا السؤال

من وجهة نظر املعلمني سلطنة عمان بيف حمافظة ظفار ملصادر القوة املشرفني الرتبويني  مارسةملالدراسة 
 .يوضح ذلك (3)رقم واجلدول  كل؛الدراسة واألداة ك جماالتحسب  األوائل

 3جدول 
رتبة تنازليا حسب م حماور الدراسةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات العينة على 

 املتوسطات احلسابية
 درجة املمارسة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملاور الرقم الرتبة
 عالية 0.84 4.19 سحر الشخصية: اخلامس اجملال 5 1
 عالية 0.94 3.97 التحفيز الذهين: السادس اجملال 7 0
 عالية 0.67 3.84 سلطة القانون: األول اجملال 1 3
 عالية 0.80 3.84 سلطة اخلربة: الثاين اجملال 0 2
 عالية 0.77 3.38 سلطة املكافأة: الثالث اجملال 3 5
 عالية 0.65 2.92 سلطة اإلكراه: الرابع اجملال 2 7

 عالية 0.59 3.69 األداة ككل  
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املشرفني  ممارسةلدراسة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات ا( 3)دول اجليبني 
 اجملاالتحسب من وجهة نظر املعلمني األوائل سلطنة عمان بيف حمافظة ظفار ملصادر القوة الرتبويني 

 ،(2.09) بأعلى متوسط حسايب بلغ ؛"سحر الشخصية"وىل اجملال اخلامس جاء يف املرتبة األ ذإ، واألداة
 مبتوسط حسايب بلغ ؛"التحفيز الذهين" جملال السادسا، تاله يف املرتبة الثانية (2.22)واحنراف معياري 

مبتوسط حسايب  ؛"سلطة القانون" يف املرتبة الثالثة اجملال األول، تاله (2.92)واحنراف معياري  ،(3.92)
مبتوسط  ؛"سلطة اإلكراه"  املرتبة األخرية اجملال الرابعفيما جاء يف ،(2.72)واحنراف معياري  ،(3.22)بلغ

، (3.79)، وبلغ املتوسط احلسايب العام لألداة ككل (2.75)واحنراف معياري  ،(0.90) حسايب بلغ
املشرف الرتبوي  تفهم  ، وقد تفسر هذه النتائج بوبدرجة ممارسة عالية ،(2.59)باحنراف معياري عام 

ز مارسة قويت سحر الشخصية والتحفير القوة اليت ميارسها يف عمله اإلشرايف مع تفهمه وميله ململصاد
العملية التعليمية التعلمية  بداعاهتم يفالذهين يف الدرجة األوىل؛ إلتاحة الفرصة للمعلمني إلبراز قدراهتم وإ

ثري من الدراسات الرتبوية اليت هدافها بصورة شاملة، وبذلك يتماشى مع توصيات كعلى حنو حيقق أ
 احلجري،)يدان الرتبوي كدراسيت جيابية احملفزة للعاملني يف املأكدت ضرورة ممارسة مصادر القوة اإل

 .(0200 اليحمدي، ؛0207
 :اجملال األول؛ سلطة القانون. 0. 0. 00

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة بالنسبة لفقرات جمال يتيظهر اجلدول اآل 
 .متوسطاهتا احلسابيةحسب  مرتبة تنازلياً  سلطة القانون

 2جدول 
حسب  مرتبة تنازلياً  "سلطة القانون" ت احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال األولاملتوسطا

 املتوسطات احلسابية
 الفقرات الرقم الرتبة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 عالية 0.77 4.14 ان يتوقع تعاوين يف االمور املتعلقة بالعمل داخل الغرفة الصفية سوغمن امل 4 1
 عالية 0.86 4.09 يستخدم اللوائح واألنظمة املدرسية بشكل مستمر يف ممارساته االشرافية 2 2
 عالية 0.93 3.94 يوجب منصبه التزامي بدعم قراراته وتعليماته 3 3
 يةعال 0.99 3.91 يتوجب علي ان اقوم بكل ما يطلبه مين ألنه املسؤول املباشر عين يف الغرفة الصفية 5 4
 عالية 1.18 3.50 حيدد مسبقاً ما جيب ان اقوم به يف الغرفة الصفية 1 5
 عالية 1.24 3.47 يعطي منصبه احلق له يف تغيري االجراءات املتعلقة بأساليب التدريس وغري ذلك 6 6

 عالية 2.72 3.22 املستوى العام  
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سلطة : لعام لفقرات اجملال األولاملتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري ا( 2)دول اجليبني 
حيث  ،وبدرجة ممارسة عالية ؛(2.72)عام باحنراف معياري  ؛(3.22)القانون، إذ بلغ املتوسط العام 

مور املتعلقة بالعمل داخل الغرفة ن يتوقع تعاوين يف األأ سوغمن امل"اليت تنص على ( 2)جاءت الفقرة رقم 
( 0)تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم  ،(2.02)ط حسايب بلغ بأعلى متوس ؛يف املرتبة األوىل" الصفية
مبتوسط حسايب بلغ  ؛"شرافيةدرسية بشكل مستمر يف ممارساته اإليستخدم اللوائح واألنظمة امل" ونصها

 ؛"يوجب منصبه التزامي بدعم قراراته وتعليماته"ونصها ( 3)الثالثة الفقرة رقم  ، تلتها يف املرتبة(2.29)
يعطي منصبه احلق له يف تغيري " ونصها( 7) ، بينما جاءت الفقرة رقم(3.92)ط حسايب بلغ مبتوس

وقد  ،(3.22)مبتوسط حسايب بلغ  ؛يف املرتبة األخرية" جراءات املتعلقة بأساليب التدريس وغري ذلكاإل
ظمة الضابطة للعمل نعه وتنفيذه جمموعة القوانيني واألواتباتيجة إىل التزام املشرف الرتبوي تعزى هذه الن

اليت وضعتها وزارة الرتبية والتعليم واليت حتكم سري العملية التعليمية التعلمية، وقد تعزى لوجود بعض 
نظمة لب من املشرف الرتبوي التقيد باألجوانب القصور يف املمارسات التعليمية لبعض املعلمني تتط
لتزام الرتبوي بأمهية اال ة إىل قناعة املشرفوالتعليمات اليت تضبط العمل، كذلك قد تعزى هذه النتيج

واتفقت هذه النتيجة  يني واألنظمة والتعليمات وصواًل إىل حتقيق األهداف الرتبوية املرسومة مسبقاً،بالقوان
 .(altinkurt & Yilmaz, 2012)مع نتيجة دراسة 

 :سلطة اخلربة الثاين؛ الاجمل. 0. 0. 00
حلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة بالنسبة لفقرات املتوسطات ا (5)رقم يظهر اجلدول 

 متوسطاهتا احلسابيةحسب  مرتبة تنازلياً  سلطة اخلربةجمال 
 5 جدول

حسب  مرتبة تنازلياً  "سلطة اخلربة" املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال الثاين
 املتوسطات احلسابية

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 عالية 0.89 3.99 يف جمال عمله االشرايف امتخصص ياكاف  اميتلك تدريب 9 1
 عالية 0.90 3.91 اقوم مبا يقرتحه علي المتالكه خربة مهنية عالية 10 2
 عالية 0.96 3.89 اولة احلد منهاميتلك خربة وجتارب متكنه من توقع املشكالت الرتبوية املستقبلية وحم 11 3
 عالية 0.98 3.77 ميتلك املعرفة الكافية حلل كثري من املشكالت الفنية واالدارية اليت تواجهين يف املدرسة 8 4
 عالية 1.12 3.64 اعتمد عليه يف حل املشكالت اليت تواجهين داخل الغرفة الصفية نظراً خلربته الواسعة 7 5

 عالية 2.22 3.22 املستوى العام  
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سلطة : الثاين املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لفقرات اجملال( 5)دول اجليبني 
جاءت  ذإ ،وبدرجة ممارسة عالية ؛(2.22) باحنراف معياري عام ؛(3.22)إذ بلغ املتوسط العام  ؛اخلربة

 ؛يف املرتبة األوىل" شرايفال عمله اإليف جم امتخصص ياكاف  اميتلك تدريب"اليت تنص على ( 9)الفقرة رقم 
 يقوم مبا يقرتحه علأ"ونصها ( 02)، تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم (3.99)بأعلى متوسط حسايب بلغ 
 ونصها( 00)، تلتها يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم (3.90)مبتوسط حسايب بلغ  ؛"المتالكه خربة مهنية عالية

مبتوسط حسايب بلغ  ؛"كنه من توقع املشكالت الرتبوية املستقبلية وحماولة احلد منهاميتلك خربة وجتارب مت"
عتمد عليه يف حل املشكالت اليت تواجهين داخل الغرفة أ" ونصها( 2) ، بينما جاءت الفقرة رقم(3.29)

ىل ه النتيجة إ، وقد تعزى هذ(3.72)مبتوسط حسايب بلغ  ؛يف املرتبة األخرية" الصفية نظرًا خلربته الواسعة
نية واملهارة امتالك املشرف الرتبوي حبكم فرتة عمله الطويلة ومروره بكثري من املواقف التعليمية املعرفة امله

تالكه اخلربة وامره وتعليماته وتوجيهاته نتيجة امالكافية يف عمله اإلشرايف؛ ما يلزم املعلمني باالمتثال أل
وقع املشكالت متالك املشرفني الرتبويني خربة متكنهم من تزى إىل ارايف، كذلك قد تعشالواسعة يف عمله اإل

، وحل املشكالت اليت تواجه املعلمني داريةاملشكالت الفنية واإل، وحل الرتبوية املستقبلية وحماولة احلد منها
 ؛ أبو كركي،0202، السعود والعساف) داخل الغرفة الصفية، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسيت

0202). 
 :سلطة املكافأة الث؛ثاجملال ال. 3. 0. 00

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة بالنسبة لفقرات  (7)رقم اجلدول  يظهر
 متوسطاهتا احلسابيةحسب  مرتبة تنازلياً  سلطة املكافأةجمال 

 7 جدول
حسب  مرتبة تنازلياً  "سلطة املكافأة" الثاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال الث

 املتوسطات احلسابية
املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 عالية 0.93 3.83 يستطيع توفري فرص االمناء املهين اذا قمت بعملي بإتقان 15 1
 عالية 1.04 3.81 خالل العام الدراسي يأخذ بعني االعتبار اي جهد اضايف ابذله عند تقييمي 13 2
 عالية 1.07 3.44 يعمل على اشباع احلاجات الشخصية املنوعة يل 14 3
 عالية 1.39 3.43 يستطيع ان ينسب برتقييت اذ كان ادائي جيدا 12 4
 عالية 1.18 3.40 ميتلك منحي عالوة اضافية اذا قمت بعملي بإتقان 17 5
 عالية 1.33 2.39 مني اجمليدين باحلوافز املادية واملعنويةيستطيع ان يوصي للمعل 16 6

 عالية 2.22 3.32 املستوى العام
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سلطة " ياري العام لفقرات اجملال الثالثاملتوسط احلسايب العام واالحنراف املع( 7)دول اجليبني 
 ذإ ،سة عاليةوبدرجة ممار  ؛(2.22) باحنراف معياري عام ؛(3.32)، إذ بلغ املتوسط العام "املكافأة

يف " ذا قمت بعملي بإتقانإمناء املهين يستطيع توفري فرص اإل"لى اليت تنص ع( 05)جاءت الفقرة رقم 
يأخذ " ونصها( 03)، تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم (3.23)املرتبة األوىل بأعلى متوسط حسايب بلغ 

 ،(3.20)مبتوسط حسايب بلغ  ؛"م الدراسيبذله عند تقييمي خالل العاأضايف إي جهد أبعني االعتبار 
مبتوسط  ؛"شباع احلاجات الشخصية املنوعة يلإيعمل على "ونصها ( 02)الثالثة الفقرة رقم تلتها يف املرتبة 
ن يوصي للمعلمني اجمليدين أيستطيع " ونصها( 07) ، بينما جاءت الفقرة رقم(3.22)حسايب بلغ 

هذه النتيجة إىل تفهم  وقد تعزى ،(0.39)مبتوسط حسايب بلغ  ؛تبة األخريةيف املر " باحلوافز املادية واملعنوية
أمهية احلوافز يف العملية التعليمية التعليمية وارتباطها بشكل مباشر بااللتزام الوظيفي املشرف الرتبوي ووعيه 

الرتبوي القدرة  إمتالك املشرف للمعلمني ودافعيتهم للعمل واالستقرار الوظيفي، وقد تعزى هذه النتيجة إىل
ضايف إي جهد أ نظربعني ال، وأخذه بإتقانللمعلمني الذين يؤدون أعماهلم مناء املهين توفري فرص اإل على

ه هلم خاصة فيما يتعلق برتقيتهم، وهذشباع احلاجات الشخصية املنوعة إن عند تقييمهم، و يبذله املعلمو 
  .(0202السعود والعساف، )النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة 

 :اهسلطة اإلكر جمال  اجملال الرابع؛. 2. 0. 00
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة بالنسبة لفقرات  (2)رقم جلدول يظهر ا

 متوسطاهتا احلسابيةحسب  مرتبة تنازلياً  سلطة القانونجمال 
 2 جدول

حسب  مرتبة تنازلياً  "سلطة اإلكراه" الرابعاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال 
 املتوسطات احلسابية

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

بنقلي من موقع عملي احلايل اىل مدرسة اخرى اذا اصبح تأخري عن  يتسببن أيستطيع  23 1
 عالية 1.12 4.10 العمل عادة يومية

بتغيري املرحلة التعليمية اليت ادرسها اىل مرحلة اخرى يف حالة عدم االلتزام  يتسببن أيستطيع  22 2
 عالية 1.18 3.19 بتوجيهاته

 عالية 1.12 2.86 ال يستطيع ايقاف عالويت السنوية اذا كان ادائي لعملي غري مرض 21 3
 عالية 1.32 2.74 ستوى احملددذا كان عملي اقل من املإبعدم منحي زيادة الراتب  يتسببن أيستطيع  19 4
 عالية 1.37 2.36 يستطيع اختاذ اجراءات قانونية يف حالة عدم التزامي بالتدريس 18 5
 عالية 1.27 2.26 يستطيع ايقاع عقوبة قاسية اذا جتاهلت واجبايت املدرسية 20 6

 عالية 2.75 0.90 املستوى العام
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سلطة " ياري العام لفقرات اجملال الرابعالحنراف املعاملتوسط احلسايب العام وا( 2)دول اجليبني 
ذ إ ،وبدرجة ممارسة عالية ؛(2.75) باحنراف معياري عام ؛(0.90)إذ بلغ املتوسط العام  ؛"اإلكراه
ىل مدرسة إبنقلي من موقع عملي احلايل  يتسببن أيستطيع "اليت تنص على ( 03)الفقرة رقم  جاءت

، (2.02)بأعلى متوسط حسايب بلغ  ؛يف املرتبة األوىل" عادة يوميةصبح تأخري عن العمل أذا إخرى أ
ىل إاملرحلة التعليمية اليت ادرسها  ب بتغيريبستن يأيستطيع "ونصها ( 00)الثانية الفقرة رقم تلتها يف املرتبة 

ثة الفقرة ، تلتها يف املرتبة الثال(3.09)مبتوسط حسايب بلغ  ؛"عدم االلتزام بتوجيهاته خرى يف حالأمرحلة 
مبتوسط حسايب  ؛"دائي لعملي غري مرضأا كان ذإيقاف عالويت السنوية إال يستطيع " ونصها( 00)رقم 
ذا جتاهلت واجبايت إيقاع عقوبة قاسية إيستطيع " ونصها( 02) ، بينما جاءت الفقرة رقم(0.27)بلغ 

وجود بعض ه النتيجة إىل ، وقد تعزى هذ(0.07)مبتوسط حسايب بلغ  ؛يف املرتبة األخرية" املدرسية
الواجبات  ، جتاهلعدم االلتزام بتوجيهاتهجوانب القصور يف املمارسات التعليمية لبعض املعلمني مثل 

ى إىل حرص املشرفني الرتبويني ممارسة هذا النوع من السلطة الذي قد يرتتب على التدريسية، كذلك قد تعز 
ه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة لة دافعيتهم للعمل، وهذخنفاض يف الروح املعنوية للمعلمني وقممارسته ا

 (.0202سعود والعساف، ال)
 :ةسحر الشخصي ؛امساجملال اخل. 5. 0. 00

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة بالنسبة لفقرات  (2)رقم يظهر اجلدول 
 بيةمتوسطاهتا احلساحسب  مرتبة تنازلياً  سحر الشخصيةجمال 

 2 جدول
حسب  مرتبة تنازلياً  "ةسحر الشخصي" املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال اخلامس

 املتوسطات احلسابية
 الفقرات الرقم الرتبة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 عالية 0.94 4.33 احرص على تطوير عالقات انسانية دائمة معه 27 1
 عالية 0.95 4.30 اعجب مبشريف الرتبوي ألنه يتعامل مع مجيع املعلمني بعدالة 25 2
 عالية 0.97 4.24 ميتلك شخصية حمببة ومؤثرة 24 3
 عالية 1.01 4.24 اعجب بالصفات احلميدة واخلصال الشخصية اليت ميتلكها 26 4
 عالية 0.99 4.06 ارغب ان اكون مشاهباً له 29 5
 عالية 1.15 3.99 اثناء تعاملي معه يف ملتعة والسروراشعر با 28 6

 عالية 2.22 2.09 املستوى العام  
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سحر " ياري العام لفقرات اجملال اخلامساملتوسط احلسايب العام واالحنراف املع( 2)دول اجليبني 
 ذإ ،ةوبدرجة ممارسة عالي ؛(2.22) باحنراف معياري عام ؛(2.09)إذ بلغ املتوسط العام  "الشخصية

 ؛يف املرتبة األوىل" نسانية دائمة معهإحرص على تطوير عالقات أ"اليت تنص على ( 02)الفقرة رقم  جاءت
عجب مبشريف أ" ونصها( 05)، تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم (2.33)بأعلى متوسط حسايب بلغ 

الثالثة الفقرة ، تلتها يف املرتبة (2.32)مبتوسط حسايب بلغ  ؛"الرتبوي ألنه يتعامل مع مجيع املعلمني بعدالة
، بينما جاءت الفقرة (2.02)مبتوسط حسايب بلغ  ؛"ميتلك شخصية حمببة ومؤثرة"ونصها ( 02)رقم 
مبتوسط حسايب بلغ  ؛يف املرتبة األخرية" ثناء تعاملي معهأيف  شعر باملتعة والسرورأ" ونصها( 02)رقم

 اً عجاب ومصدر بشي من اإل املشرف الرتبويينظرون إىل  نيعلمأن املوقد تعزى هذه النتيجة اىل  ،(3.99)
يف  املشرف الرتبوين أسس اختيار أوقدوة للسلوك املرغوب فيه و  والتقدير وأن سلوكه ميثل مرجعاً  للثقة

ه وهذ، ومشوقة بطريقة حمببة املعلمنيالسلطنة تتطلب مواصفات شخصية وأخالقية متميزة ومنها العمل مع 
  (.0202السعود والعساف، )ق مع نتيجة دراسة النتيجة تتف

 :ينالتحفيز الذهالسادس؛  الاجمل .7. 0. 00
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة بالنسبة لفقرات  (9)رقم يظهر اجلدول 

 متوسطاهتا احلسابيةحسب  مرتبة تنازلياً  "التحفيز الذهين"جمال 
 9 جدول

مرتبة تنازليا حسب  "التحفيز الذهين" بية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال السادساملتوسطات احلسا
 املتوسطات احلسابية

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 عالية 0.95 4.07 يهتم بتحفيز املعلمني لتحقيق رؤية املدرسة 30 1
 عالية 1.06 4.06 يف مجيع االعمال يف املدرسة يشجع على املشاركة 33 2
 عالية 1.03 3.93 يرسخ مفهوم املشاركة بني املعلمني يف املدرسة بصورة دائمة 31 3

يشجع على اكتشاف حلول ابداعية للمشكالت الرتبوية داخل الغرفة الصفية  32 4
 وخارجها

 عالية 1.09 3.81

 عالية 2.92 3.92 املستوى العام  

التحفيز " ياري العام لفقرات اجملال السادساملتوسط احلسايب العام واالحنراف املع( 9)دول اجل يبني
 إذ ،وبدرجة ممارسة عالية ؛(2.92) باحنراف معياري عام ؛(3.92)إذ بلغ املتوسط العام  ؛"الذهين
 ؛ املرتبة األوىليف" يهتم بتحفيز املعلمني لتحقيق رؤية املدرسة"اليت تنص على ( 32)الفقرة رقم  جاءت
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يشجع على املشاركة " ونصها( 33)، تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم (2.22)بأعلى متوسط حسايب بلغ 
( 30)الثالثة الفقرة رقم ، تلتها يف املرتبة (2.27)مبتوسط حسايب بلغ  ؛"عمال يف املدرسةيف مجيع األ

، بينما (3.93)مبتوسط حسايب بلغ  ؛"رسة بصورة دائمةيرسخ مفهوم املشاركة بني املعلمني يف املد"ونصها 
يشجع على اكتشاف حلول ابداعية للمشكالت الرتبوية داخل الغرفة " ونصها( 30) جاءت الفقرة رقم
وقد تعزى هذه النتيجة إىل تفهم  (.3.20)مبتوسط حسايب بلغ  ؛يف املرتبة األخرية" الصفية وخارجها
بداع واالبتكار الذهين للمعلمني لدوره املهم يف إطالق شرارة التجديد واإلمهية التحفيز املشرف الرتبوي أ

هتمام ويربز هذا االىل الرتابة والروتني يف ممارساهتم التعليمية داخل الغرفة الصفية، وهنم إمن رك لديهم بدالً 
، مال يف املدرسةعركة يف مجيع األعلى املشاوتشجيعهم  حتفيز املعلمني لتحقيق رؤية املدرسةحرصه على يف 

ه النتيجة تتفق مع نتيجة ، وهذمفهوم املشاركة بني املعلمني يف املدرسة بصورة دائمةيخ وحرصه على ترس
 (.0202أبو كركي، )دراسة 

املشرفني  ممارسة درجةهل ختتلف  :ونصه ؛السؤال الثاينباإلجابة عن  النتائج املتعلقةمناقشة  .0. 00
باختالف متغريات؛  من وجهة نظر املعلمني األوائلسلطنة عمان بافظة ظفار يف حمملصادر القوة الرتبويني 

 وسنوات اخلربة، واملؤهل العلمي؟النوع االجتماعي، 
لإلجابة عن هذا السؤال مت حتليل البيانات الستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

؛ للتحقق من داللة الفروق (ت)باستخدام اختبارلكل حمور من حماور الدراسة، ومقارنة هذه املتوسطات 
 :يتعلى النحو اآل ؛، وسنوات اخلربة، واملؤهل العلميالنوع االجتماعي: اليت تعزى ملتغريات

 :"النوع االجتماعي"متغري . 0. 0. 00
ملعرفة أثر متغري النوع ( ت) مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

 (02)رقم واجلدول  ؛شرفني الرتبويني يف حمافظة ظفارمصادر القوة لدى امل يف( أنثى/ذكر) ماعياالجت
 .يوضح ذلك

 02 جدول
 ممارسة درجة يف "النوع االجتماعي"ألثر متغري ( ت)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار

 مانسلطنة عبيف حمافظة ظفار ملصادر القوة املشرفني الرتبويني 
22=نالعدد  النوع االجتماعي احملاور (ت)قيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب   الداللة اإلحصائية 

سلطة 
 القانون

 0.67 3.86 40 ذكر
2.222 0.995 

 0.68 3.82 30 أنثى
 0.727 0.123 0.81 3.84 40 ذكرسلطة 
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ةاخلرب   0.79 3.84 30 أنثى 
سلطة 
 املكافأة

 0.72 3.49 30 أنثى 0.808 0.059 0.81 3.30 40 ذكر
سلطة 
 اإلكراه

 0.67 3.02 30 أنثى 0.356 0.863 0.63 2.84 40 ذكر
سحر 

 الشخصية
 0.76 4.22 30 أنثى 0.549 0.363 0.90 4.17 40 ذكر

التحفيز 
 الذهين

 0.95 3.91 40 ذكر
0.314 0.577 

 0.94 4.04 30 أنثى

حصائية عند مستوى الداللة اإلداللة الفروق ذات الانعدام  (02)دول اجليالحظ من 
(α≤0.05 ) املشرفني الرتبويني يف حمافظة ظفار  من قبلمصادر القوة مارسة ملالدراسة  فردأيف تقديرات

قد و  ،االجتماعي يف مجيع حماور الدراسةحسب متغري النوع  بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني األوائل
 ىل تشابه ظروف العمل التعليمية واالجتماعية والثقافية اليت يعمل هبا املعلمون يفيجة إتعزى هذه النت

 (.0202السعود والعساف، )ة دراسة تفقت مع نتيجامليدان الرتبوي، وهذه النتيجة ا
 :"سنوات اخلربة"متغري  .0. 0. 00

ة أثر متغري سنوات اخلربة ملعرف( ت) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار حسابمت 
واجلدول  ؛شرفني الرتبويني يف حمافظة ظفارمصادر القوة لدى امل عن (سنة 00إىل  2 ،سنوات 2سنة إىل )

 .يوضح ذلك (00)رقم 
 00 جدول

املشرفني  ممارسة درجة يف "سنوات اخلربة"ألثر متغري ( ت)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار
 سلطنة عمانبيف حمافظة ظفار ملصادر القوة  الرتبويني

22=ند العد سنوات اخلربة احملاور (ت)قيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب   الداللة اإلحصائية 
سلطة 
 القانون

سنوات 2سنة إىل   5 4.40 0.43 
1.488 0.227 

سنة 00إىل  2  65 3.80 0.67 
سلطة 
 اخلربة

سنوات 2سنة إىل   5 4.36 0.52 1.101 0.298 
سنة 00إىل  2  65 3.80 0.80 

سلطة 
 املكافأة

سنوات 2سنة إىل  سنة 00إىل  2 0.967 0.002 0.67 4.30 5   65 3.31 0.73 
سلطة 
 اإلكراه

سنوات 2سنة إىل  سنة 00إىل  2 0.618 0.25 0.65 3.07 5   65 2.91 0.65 
سنوات 2سنة إىل سحر   5 4.73 0.51 2.117 0.15 
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سنة 00إىل  2 الشخصية  65 4.15 0.85 
التحفيز 
 الذهين

سنوات 2سنة إىل   5 4.65 0.49 
2.171 0.145 

سنة 00إىل  2  65 3.92 0.95 

حصائية عند مستوى الداللة اإلداللة الفروق ذات ال انعدام( 00) دولاجليالحظ من 
(α≤0.05 )ملشرفني الرتبويني يف حمافظة ظفار يف تقديرات عينة الدراسة حول مصادر القوة لدى ا

، وقد ات اخلربة يف مجيع حماور الدراسةحسب متغري سنو  بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني األوائل
وقوانينه وتعليماته وفق لوائح العمل  يعملونباختالف خرباهتم تعزى هذه النتيجة إىل أن املشرفني الرتبويني 

وهذه النتيجة  ني متقاربة بغض النظر عن خرباهتم،نظر املعلمووجهات  همءا جيعل آراموهي حمددة مسبقاً 
 (.0202السعود والعساف،  ؛0202أبو كركي، )تفقت مع نتيجة دراسيت ا

 :"املؤهل العلمي"متغري . 3. 0. 00
املؤهل " ملعرفة أثر متغري( ت) مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

 ؛شرفني الرتبويني يف حمافظة ظفارمصادر القوة لدى امل يف( هدكتورا ،ماجستري ،بكالوريوس) "العلمي
 .يوضح ذلك (00)رقم  واجلدول
 00 جدول

 ممارسة درجة يف "املؤهل العلمي"ألثر متغري ( ت) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار
 سلطنة عمانبظفار  يف حمافظةملصادر القوة املشرفني الرتبويني 

22=ن العدد املؤهل العلمي احملاور (ت)قيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب   الداللة اإلحصائية 
سلطة 
 القانون

 0.65 3.88 55 بكالوريوس
0.429 0.515 

 0.74 3.70 15 هدكتورا/ماجستري

 0.68 3.19 15 هرادكتو /ماجستري 0.491 0.479 0.74 4.02 55 بكالوريوس سلطة اخلربة
سلطة 
 املكافأة

 0.70 3.16 15 هدكتورا/ماجستري 0.375 0.799 0.78 3.45 55 بكالوريوس
سلطة 
 اإلكراه

 0.772 0.084 0.64 2.92 55 بكالوريوس
 0.72 2.89 15 هدكتورا/ماجستري

سحر 
 الشخصية

 0.192 1.737 0.78 4.32 55 بكالوريوس
 0.92 3.72 15 هدكتورا/ماجستري

التحفيز 
 الذهين

 0.93 4.07 55 بكالوريوس
0.236 0.628 

 0.91 3.58 15 هدكتورا/ماجستري
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حصائية عند مستوى الداللة اإلداللة الفروق ذات ال انعدام( 00) دولاجليالحظ من 
(α≤0.05 ) طنة صادر القوة لدى املشرفني الرتبويني يف حمافظة ظفار بسلمليف تقديرات عينة الدراسة

وقد يعزى ذلك  ،هل العلمي يف مجيع حماور الدراسةحسب متغري املؤ  عمان من وجهة نظر املعلمني األوائل
بغض النظر عن مؤهلهم العلمي، وقد يعزى ذلك  املعلمنيلدى مجيع  هوظروفتشابه وتقارب بيئة العمل  إىل

منا يرتبط بصورة إو غري ذلك و ل أعلى مؤهل عا ال يرتبط بكون الشخص حاصالً  مصادر القوةإىل أن فهم 
شرافية يف بوي ملصادر القوة يف ممارساته اإلملمارسة املشرف الرت أكرب بدرجة املمارسة والتطبيق العملي 

 (.0202 والعساف، السعود) دراسة نتيجة مع تفقتا النتيجة امليدان الرتبوي، وهذه
 :التوصيات. 02

 :الباحثان بـــبناء على ما جاءت به الدراسة من نتائج يوصي 
عندما ضافية إعالوة  شرايف كمنح املعلمنيبويني بعض الصالحيات يف العمل اإلمنح املشرفني الرت . 0. 00

 .يقومون بإتقان عملهم
 .للمعلمني اجمليدين باحلوافز املادية واملعنوية ن يوصي املشرفون الرتبويونأ .0. 00
 .للمعلمنيحلاجات الشخصية املنوعة على اشباع ان أن يعمل املشرفون الرتبويو . 3. 00
 .خرىعالقة بني مصادر القوة ومتغريات أخرى للكشف عن الإجراء دراسات أ. 2. 00
 .اخل الغرفة الصفيةاملعلمني ى ل املشكالت اليت تواجهاجلهود حلاملزيد من بذل املشرفني الرتبويني  .5. 00
حىت ال يبقوا مقيدين  ية مهاراهتم ملمارسة قوة اخلربةتنظيم برامج تدريبية للمشرفني الرتبويني لتنم .7. 00

 .بقوة القانون
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العوائد. الجرايدة ود.د............................................. ...........ممارسة المشرفين التربويين لمصادر القوة
 

 

 
772 

 المراجع العربية
 الزرقاء مدينة يف األساسية املرحلة مديري لدى التنظيمية القوة أمناط(. 0202) .سفيان أبوكركي،

 اهلامشية، معةاجلا منشورة، غري ماجستري رسالة. املعلمني لدى الوظيفي االغرتاب بدرجة وعالقتها
 .األردن
 الرتبية بوزارة الرتبويني املشرفني لدى اإلشرافية املمارسات فاعلية درجة(. 0207). ناصر احلجري،

 .عمان سلطنة نزوى، جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة. عمان سلطنة يف والتعليم
 األردن يف احلكومية يةالثانو  املدارس مديري سلطة مصادر(. 0222) .ليلى والعساف، راتب؛ السعود،

 .359-332 ،(0)35 الرتبوية، العلوم دراسات. املدارس تلك معلمي لدى الضبط مبركز وعالقتها
 احلكومية املالية املؤسسات يف العاملني متكني يف القائد قوة مصادر أثر(. 0222). وسىم السعودي،

 .229-220 ،(0)35 االدارية، العلوم دراسات. ردنيةاأل
 (.2) ،الرتبية رسالة جملة .والتعليم الرتبية وزارة(. 0225). نعما سلطنة

 وعالقتها املتوسطة املدارس مديري لدى السائدة القيادية األمناط(. 0200) .منصور هيف لعجمي،ا
 منشورة، غري ماجستري رسالة. املعلمني نظر وجهة من الكويت دولة يف للمعلمني السلطة بتفويض

 .األوسط الشرق جامعة الرتبوية، العلوم كلية
 وحيد ترمجة. املنظمة لتحسني السلوك علم تدخالت–املنظمات تطوير (.0222). وجونري فرنش،

 .الوطنية فهد امللك مكتبة: الرياض اهلندي،
 مراكز يف اإلدارية القيادات لدى العمل دافعية يف القائد قوة مصادر أثر(. 0225). يوسف احملاسنة،

 .مؤتة جامعة منشورة، غري ماجستري الةرس .األردنية الوزارات
 .والتوزيع للنشر حنني دار: عم ان. التغيري وإدارة الفاعلة القيادة(. 0222) .سرحان حممد املخاليف،
 وجهة من الكويت بدولة الثانوية املرحلة مدارس مديري سلطة مصادر(. 0225). مشبب فهد املطريي،
 .األردن عمان، العليا، للدراسات العربية عمان جامعة ،منشورة غري ماجستري رسالة. املعلمني نظر
 التنظيمي التغري حنو واجتاهاهتم الرتبويني القادة قوة مصادر بني العالقة (.0223). طه مصطفى النوباين،

 .األردن عمان، العليا، للدراسات العربية عمان جامعة منشورة، غري دكتوراه رسالة .األردن يف
 .مسقط. هلا املعتمدة واألنصبة املدرسية الوظائف مهام دليل(. 0205). العمانية ليموالتع الرتبية وزارة

 نظر وجهة من عمان سلطنة يف املطبقة اإلشراف أساليب فاعلية مدى(. 0200) .محد ،اليحمدي
 .األردن الريموك، جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة .واملشرفني املعلمني
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