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مدى رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم كل من  
المشرف التربوي ومدير المدرسة 

 
انتصار طالب جبر العواودة : إعداد
الدكتور محمود احمد أبو سمرة : إشراف

 
    ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدى رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن 
تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألداء المعمم، كما ىدفت إلى تعّرف العالقة بين تقويم 

: وذلك من خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية، المشرف التربوي ومدير المدرسة ألداء المعمم
ما درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي  -1

ومدير المدرسة ألدائيم؟ 
ىل تختمف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف  -2

المسمى الوظيفي لممقّوم، وجنس : التربوي ومدير المدرسة باختالف متغيرات الدراسة
 والمؤىل العممي لممعمم، وسنوات خبرتو، والمديرية التابع ليا، وتخصصو؟، المعمم

بين درجة تقييم  (=0.05)ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
المشرف التربوي ودرجة تقييم مدير المدرسة ألداء معممي المرحمة الثانوية في محافظة 

 الخميل؟

   وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل لمعام 
معمما ومعممة، ممن يدرسون صفوف العممي  (1180) والبالغ عددىم 2003/2004الدراسي 

من مجتمع الدراسة تم % 17معمما ومعممة بنسبة  (205)واألدبي، أما عينة الدراسة فتكونت من 
. اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية

ولتحقيق أىداف الدراسة، قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس رضا معممي المرحمة 
الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألدائيم، وتكونت االستبانة 

فقرة، ونتائج التقويم ممثال بـ  (17)أسموب التقويم ممثال بـ : فقرة، موزعة عمى مجالين (34)من 
فقرة،  (17)

ولمتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين والبالغ عددىم 
محكما ممن يعممون في مجاالت اإلشراف التربوي، والتدريس، واإلدارة المدرسية، وأعضاء  (22)



 

 ـن

كما تم التأكد من ثبات االستبانة باستخدام معامل الثبات . ىيئة تدريس في جامعات فمسطينية
(. 0.97)كرونباخ الفا، حيث بمغت قيمة معامل الثبات لمدرجة الكمية 

تقرير المشرف التربوي )  واستخدمت الباحثة التقارير السنوية لمعممي أفراد عينة الدراسة 
. لدراسة العالقة االرتباطية بين درجتي التقويمين (وتقرير مدير المدرسة

:  وبعد أجراء التحميل اإلحصائي المناسب، أظيرت الدراسة النتائج اآلتية
إن درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي  -1

مقداره  (لمدرجة الكمية)وبمتوسط حسابي " متوسطة"ومدير المدرسة ألدائيم كانت 
(. 0.66)وانحراف معياري يساوي  (3.36)

بين درجة رضا معممي  (=0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى 

 .لمتغير المسمى الوظيفي ولصالح المدير

بين درجة رضا معممي  (=0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى 

 .لمتغير المديرية ولصالح مديرية شمال الخميل

بين درجة رضا معممي  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4
المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى 

 .جنس المعمم، وخبرتو ، ومؤىمو ، وتخصصو: لمتغيرات

بين درجة تقويم المشرف  (=0.05)توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى  -5
التربوي ودرجة تقويم مدير المدرسة ألداء معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل، 

 . وىي قيمة مرتفعة وموجبة (0.53)وكانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

: وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أىميا
إرشاد المشرفين التربويين والمديرين إلى وضع خطة تقويم محددة واضحة األىداف  -1

لعممية التقويم، وخطواتيا، ونماذجيا من بداية العام الدراسي، ومناقشتيا مع المعممين، 
. من قبل المشرف التربوي أو مدير المدرسة

تدريب المشرفين التربويين والمديرين عمى ميارات االتصال، وذلك لبناء عالقات إنسانية  -2
 .مع المعممين تؤدي إلى الثقة والتفاىم فيما بينيم

إشراك المشرفين التربويين والمديرين في ورشات عمل مشتركة تضم الطرفين، في مجال  -3
 .تقويم المعممين لزيادة التوافق بين تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألداء المعمم

 .عدم االقتصار عمى الزيارة الصفية المفاجئة في التقويم واستخدام أساليب أخرى -4
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الفصل األول        

مشكمة الدراسة وخمفيتيا النظرية 

: المقدمة

تطور مفيـو اإلدارة التربوية مع تطور ونمو وتعدد مسؤوليات العامميف في المؤسسات 

التربوية، بدءا مف المدرسة في أولى مراحميا وانتقاال إلى المؤسسات والتنظيمات اإلدارية والتربوية 

التي توجو المدرسة وتتعامؿ معيا، إضافة إلى تأثر اإلدارة التربوية بالظروؼ والتطورات التي مر بيا 

فردريؾ تايمور وىنري فايوؿ : مفيـو اإلدارة بصورة عامة بدءا بالمدرسة الكالسيكية وروادىا امثاؿ

(. 1984الحاج الياس، )وغيرىـ 

وقد انعكس ىذا التطور عمى الدور اإلداري لكؿ مف يعمؿ بالمجاؿ التربوي سواًء كاف وزيرا 

أـ مشرفا أـ مديرا أـ معمما، بحيث أصبح ىذا الدور أكثر شموال وتعقيدا وغدت متطمبات القياـ بو 

تفرض وظائؼ ومواصفات لـ تكف بباؿ القائميف عمى التربية في مراحميا االولى، وادى ىذا التطور، 

، إلى نجاح العممية التعميمية بشموليتيا، وذلؾ (1988)وفؽ النظريات اإلدارية وكما يشير سميماف 

مف اجؿ إعداد أجياؿ قادرة عمى تحمؿ مسؤولياتيا، فعمييا تقـو دعائـ المجتمعات، وبجيودىا تستمر 

الحضارات، وتتقدـ الشعوب في المجاالت المختمفة،  

    واإلشراؼ التربوي كمفردة مف مفردات اإلدارة التربوية سار مع ركب التطور،  كمفيـو 

وممارسة، فبعد أف كاف تفتيشيا يستخدـ الزيارة الصفية لتصيد األخطاء، والتأكد مف تنفيذ المعمـ 

لألوامر والتعميمات وتقيده بيا،  وتركيزه عمى البعد التحصيمي لدى الطمبة، أصبح اليـو يقـو عمى 

شعاره  ثارة دافعيتو وا  أسس عممية تأخذ بعيف االعتبار النمو الميني لممعمـ، واحتراـ شخصيتو،  وا 

. باألمف بقصد تحسيف أدائو الميني بدال مف محاسبتو عمى خطأ قد يكوف عفويا
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    وانسجاما مع الواقع الجديد، تنوعت أساليب اإلشراؼ التربوي، ولـ تعد زيارة صفية تقرر 

أداء المعمـ، بؿ أخذت أشكاال متعددة مثؿ التعميـ المصغر، والدروس التطبيقية،  وورش العمؿ، 

اإلكمينيكي،  واإلشراؼ : والبحوث اإلجرائية وغيرىا، كما اخذ اإلشراؼ التربوي أنواعا متعددة منيا

. باألىداؼ،  والبنائي،  واإلبداعي وغيرىا

أداة فعالة تنعكس عمى   (1987)  وتعد عممية اإلشراؼ التربوي، وكما يؤكد احمد 

مف عممية التدريس، فانو يمكف أف يكوف ليا تأثيرىا في تشكيؿ " المجتمع، وفي حالة اعتبارىا جزء

مف أف عممية اإلشراؼ  (1998)الفرد والمجتمع، ويتفؽ ىذا مع ما يطرحو كؿ مف نشواف ونشواف 

التربوي ىي حجر الزاوية في تطوير العممية التعميمية مف جوانبيا اإلدارية والفنية كافة، كونو ييدؼ 

إلى إحداث تغيير في الموقؼ التعميمي بأكممو، معمـ يعمؿ مع متعمـ في ظروؼ معينة بإمكانيات 

محددة، وفي إطار فمسفة تربوية واضحة، بحيث يكوف قادرا عمى ترجمة ونقؿ ىذه الفمسفة إلى واقع 

. عممي

، وغيرىـ إلى أف (1987)، واحمد(1991)، وبطاح (2001)    ويشير كؿ مف األكمبي 

الفيـ السميـ لوظيفة اإلشراؼ التربوي مف قبؿ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة والمعمـ يؤدي إلى 

نجاح عممية اإلشراؼ التربوي،  انطالقا مف أف اإلشراؼ التربوي عمؿ تربوي ىاـ ومساىمة تربوية 

. فعالة تقـو عمى أساس التعاوف والمشاركة بيف المشرؼ والمدير والمعمـ

    ومف وظائؼ المشرؼ التربوي، ال بؿ مف أىـ وظائفو، تقويـ المعمـ، وتعتبر عممية ىامة 

أف عممية التقويـ  (1996)بالنسبة لممشرؼ التربوي والمعمـ عمى حد سواء، ويؤكد الدويؾ وزمالؤه 

ضرورية في بموغ الغاية التي يسعى إلى تحقيقيا جياز اإلشراؼ التربوي لمتأكد بطرؽ موثوقة وسميمة 

. بقدر اإلمكاف مف المدى الذي وصمت إليو الجيود المبذولة في تطبيؽ األىداؼ الموضوعة
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   وتنشأ أىمية التقويـ مف كونو يمثؿ القاعدة األساسية التي يجب أف تبنى عمييا القرارات، 

سواء أكانت ىذه القرارات متصمة باإلثابة والعقاب أو متصمة بالتطور التنظيمي لممؤسسة التربوية، 

ويرى . (1998الدعيج وحمودة،  )ليذا يقع عمى المشرؼ التربوي الدور األساس في عممية التقويـ 

أف عممية التقويـ التي يقـو بيا المشرؼ التربوي تعتبر أداة فعالة وقوية إذا استخدمت  (1987)احمد 

بطريقة جيدة ومناسبة، ويمكف أف تكوف أداة لمنمو الميني لممعمـ،  وفي نفس الوقت يمكف أف تكوف 

. أداة إلحباط العزيمة إذا لـ تستخدـ االستخداـ األمثؿ

الشمولية،  : ومف خصائص التقويـ الفعاؿ الذي ييدؼ إلى تطوير العممية التربوية

واالستمرارية، وثبات أدوات القياس والتقويـ وصدقيا، واف تكوف أىداؼ ومعايير التقويـ واضحة 

(. 1986بوبطانة، )ومحددة

أف عممية تقويـ المعمميف في ظؿ المفاىيـ الحديثة  (1998)ويرى كؿ مف نشواف ونشواف

لإلشراؼ واألساليب المتنوعة ال بد واف تكوف عممية تعاونية تحميمية تقـو عمى فكرة التقويـ الشامؿ 

الذي يشعر المعمـ مف خاللو بالرضا الوظيفي، وانو مشارؾ في عممية التقويـ مع المشرؼ التربوي، 

ويتقبؿ كؿ جديد في التعميـ مف قبؿ المشرؼ التربوي، ويشعر باألماف خالؿ الزيارة الصفية،  أو أي 

. أسموب أخر مف أساليب اإلشراؼ التربوي

     إف تقويـ أداء المعمـ الذي يقـو عمى أسس عممية عادلة ومحددة يؤثر حتما عمى أداء 

المعمـ وعمى الروح المعنوية داخؿ المؤسسة التربوية، ويظير ذلؾ كمو مف خالؿ الرضا الوظيفي 

إلى أف اإلشراؼ وما يترتب عميو مف تقويـ  (2004)والوالء واالنتماء لممؤسسة التربوية، ويشير حريـ

. لألداء، مف أىـ العوامؿ التي تؤدي إلى الرضا الوظيفي

   وميما حاوؿ القائموف عمى العممية التربوية مف تطوير معايير التقويـ استنادا إلى أسس 

عممية وموضوعية، إال أف األمر لف يصؿ إلى درجة يرضى عنيا المعمموف بشكؿ تاـ،  وتحاوؿ 
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،  (1989)، القصير(1991)الدراسات التربوية واألدب التربوي في ىذا المجاؿ مثؿ الشقيري  

وغيرىـ، الوصوؿ  إلى األسس  (2001)، وعابديف(2003)،  الخطيب والخطيب(1996)الحوامدة

.   العممية التي تحقؽ أىداؼ العممية التربوية وتحقؽ الرضا مف قبؿ المعمميف في الوقت نفسو

   وفي ىذا السياؽ تأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى العالقة بيف تقويـ كؿ مف المشرؼ 

التربوي ومدير المدرسة كمشرؼ مقيـ ألداء المعمـ، وكذلؾ لمتعرؼ عمى رضا المعمـ عف عممية 

. التقويـ التي يقـو بيا المشرؼ التربوي ومدير المدرسة

 

: خمفية الدراسة

: مفيوم اإلشراف التربوي

اإلشراؼ التربوي عممية يقـو بيا المشرؼ التربوي بشكؿ أساسي، يسعى مف خالليا لتحسيف 

أداء المعمميف ومستوى النمو لدى التالميذ، مستخدما كافة الوسائؿ واألساليب الممكنة مع مراعاة 

. الظروؼ المحيطة والمؤثرة بعمميتي التعميـ والتعمـ، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة

يتمثؿ في العمؿ عمى النيوض بعمميتي التعمـ   (1976)واإلشراؼ التربوي عند األفندي 

والتعميـ بمساعدة المعمميف عمى تحسيف أدائيـ بما يمكنيـ مف استخداـ ذكاء التالميذ بما يحقؽ 

. نموىـ ليسيموا مساىمة فعالة في المجتمع والعالـ

عممية يقـو المشرؼ مف خالليا "اإلشراؼ التربوي بأنو  (1996)تعرؼ الخطيب وزمالؤىا

بالتأكد مف أف مينة التدريس تحقؽ األىداؼ الموضوعة ليا، والعمؿ مع المعمميف لمتأثير عمى 

عادة صياغة النظاـ التربوي ". تحسيف التدريس الصفي، وا 

عممية التفاعؿ التي تتـ بيف فرد أو  "(1997)واإلشراؼ التربوي عند كؿ مف فيفر ودنالب 

". أفراد وبيف المعمميف بقصد تحسيف أدائيـ لتحسيف تعميـ التالميذ
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عممية فعالة ديناميكية ديمقراطية تتمتع "فيرى اإلشراؼ التربوي بأنو  (2003) أما دواني 

". بقيادة حيوية ومستنيرة قادرة عمى تحسيف نوعية التعميـ والتعمـ في غرفة الصؼ

   ونالحظ مف خالؿ التعريفات الواردة لإلشراؼ التربوي، أف اإلشراؼ التربوي عممية تيدؼ 

بالدرجة األولى إلى تحسيف العممية التعميمية التعممية، مف خالؿ المياـ التي يقـو بيا المشرؼ 

. التربوي، بالتعاوف مع عناصر أخرى ميمة في الميداف التربوي

:  أىداف اإلشراف التربوي

مف خالؿ دراسة مفيـو اإلشراؼ التربوي يتضح أف اإلشراؼ التربوي جاء ليحقؽ أىدافا 

( 1979)األفندي )تربوية ضرورية، شاممة لجوانب العممية التعميمية التعممية أشار ألييا التربويوف 

، واالسدي (2002)، وعبد اليادي (2002)، والسعود (2001)، والبدري (1996)والخطيب وزمالؤه 

براىيـ : أىميا، ومف (2004)،  طافش (2003)وا 

 تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ . 

  مساعدة المعمميف عمى أف يروا غايات التربية الحقيقية، واف يدركوا ما تقـو بو المدرسة مف 

. دور متميز

  مساعدة المعمميف عمى إدراؾ مشكالت النشء وحاجاتيـ إدراكا واضحا، واف يبذلوا كؿ ما 

 .يستطيعوف مف جيد إلشباع ىذه الحاجات

  تحسيف العالقات بيف المعمميف وتقوية االنسجاـ بينيـ، كما ييدؼ إلى زيادة نموىـ الميني 

أثناء انشغاليـ بوظائفيـ، وتقديـ قيادات ديمقراطية فعالة تعمؿ عمى ترقية التقدـ الميني 

في المدرسة وتساعد عمى تحسيف أنواع النشاطات التي تقدميا لمتالميذ، وكذلؾ تيدؼ 

 .لتقريب المدرسة مف المجتمع وتقوية صمتيا بو
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  لى توحيدىـ في جماعات متعاونة، يشد  بناء قاعدة خمقية صمبة، بيف جماعة المعمميف وا 

 .بعضيا أزر بعض لموصوؿ إلى أىداؼ عامة موحدة

  ،توزيع األعماؿ عمى المعمميف بما يناسب كؿ مدرس، وتشجيعو عمى مواصمة التقدـ 

 .واكتشاؼ المعمميف المميزيف

 ترغيب المدرس الجديد في مينتو ومدرستو وجعمو يتعمؽ بيا . 

 تقويـ النتائج، التي أدت إلييا جيود المعمميف وتثبيتيا في اتجاه المبادئ والمثؿ العميا . 

  مساعدة المعمميف في تشخيص ما يمقاه المتعمموف مف صعوبات في عممية التعمـ، وفي 

 .رسـ الخطة لمالقاة ىذه الصعوبات، والتغمب عمييا

 المساعدة في توضيح برامج المدرسة لمبيئة، حتى يفيـ األىالي ما تقـو بو المدرسة . 

: أساليب اإلشراف التربوي

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ، يستخدـ المشرؼ أساليب إشرافية متنوعة، تطورت ىذه 

األساليب وتنوعت مع تطور الفكر اإلداري والمدارس اإلدارية، ويمكف تصنيؼ ىذه األساليب،  وكما 

،  (1996)الخطيب وزمالئيا (1992)، ونشواف (1991)حمداف  ]وردت في األدب التربوي  عند 

،  الخطيب (2002)السعود, (2002)،  عبد اليادي(2001)،  البدري (1997)وفيفر ودنالب 

: إلى[ (2003)والخطيب 

: األساليب اإلشرافية الفردية مثل: أوال 

وىي مف أقدـ األساليب اإلشرافية،  ورافقت عممية التفتيش والتوجيو : الزيارة الصفية* 

واإلشراؼ،  ويزور خالليا المشرؼ التربوي غرفة الصؼ ليشاىد سير عمميتي التعميـ والتعمـ عمى 

أرض الواقع حيث يمتفت لكؿ ما يجري بنظرة شمولية، يستطيع مف خالليا إدراؾ العالقات الوظيفية 

 . بيف كافة المدخالت المختمفة
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  أسموب يستخدـ لتطوير النمو الميني : اإلشراف العيادي أو العالجي أو اإلكمينيكي

لممعمـ ولحؿ بعض المشاكؿ التي يمر بيا المعمـ في عممو، ويتميز باالجتماع القبمي بيف 

المشرؼ والمعمـ،  أي قبؿ المالحظة وجمع البيانات ثـ تحميؿ النتائج، حيث يقـو بيا كؿ 

 . مف المعمـ والمشرؼ لموصوؿ إلى التغذية الراجعة المناسبة لممعمـ

 في ىذا األسموب يقـو المشرؼ بزيارة المعمـ ويتفؽ معو عمى تدريبو : التعميم المصغر

ميارة معينة، يقـو المعمـ بتطبيقيا عمى مجموعة مف الطمبة في صؼ يتراوح عددىـ مف 

دقيقة، وبينما يطبؽ المعمـ الميارة يقـو  (20-4)طالب وفي زمف يتراوح مف  (3-10)

المشرؼ بعممية التسجيؿ المرئي لما يجري داخؿ الصؼ، ثـ يجتمعاف معا لمناقشة ما تـ 

 . في الحصة مف خالؿ مشاىدة التسجيؿ المرئي، ثـ يتفقاف عمى التغذية الراجعة المناسبة

 في ىذا األسموب يشجع المعمـ عمى إجراء البحوث اإلجرائية التي : البحث والتجريب

نما يخضع بعضو  يستفيد مف نتائجيا في نموه الميني، واف ال يأخذ كؿ شئ كمسممات وا 

 . لمتجربو

  بعقد اجتماع فردي مع المعمـ مف قبؿ المدير أو : (المقابمة )االجتماع الفردي مع المعمم

المشرؼ لمساعدة المعمـ في تحسيف أساليب تعميمو، وقد يسبؽ الزيارة الصفية أو الزيارة، 

 . أو يعقد لبحث مشكمة معينة واجيت المعمـ في تدريسو

 يقـو المشرؼ بإعداد نشرة مف خالؿ قراءاتو ومقترحاتو ومشاىداتو :النشرات والقراءات 

 . ويوزعيا عمى المعمميف لتحقيؽ أىداؼ إشرافية

 حيث يوجو المعمـ مف قبؿ المشرؼ أو مدير المدرسة لمطالعة كتب :القراءات الموجية 

غير كتب المنياج لتنميتو مينيا وثقافيا ورفع كفاياتو المعرفية في مجاؿ تخصصو وتطوير 

 . اتجاىاتو التربوية،  وبما يساعده عمى القياـ بالدراسات والبحوث
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: األساليب اإلشرافية الجماعية مثل: ثانيا

 يقـو المعمـ بزيارة زميؿ لو يدرس نفس المبحث في المدرسة او المدارس : تبادل الزيارات

األخرى المجاورة لتحقيؽ أىداؼ تعميمية معينة، وىذا األسموب يزيد مف ثقة المعمـ بنفسو، 

ويطمؽ إبداعو، ويمكف لممشرؼ اف يمعب دورا في نقؿ الخبرات بيف المعمميف الذيف يشرؼ 

عمييـ، ويمّكف المعمـ مف اإلطالع عمى المشكالت والصعوبات عند زمالئو، واإلطالع 

. عمى أساليب تدريسيـ

  يجتمع المشرؼ بالمعمـ أو مجموعة مف معممي المبحث الواحد، : االجتماعات والمقاءات

قبؿ الزيارة الصفية أو بداية العاـ الدراسي، أو مف خالؿ السنة، وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ 

واضحة محددة مف قبؿ المشرؼ مثؿ التعرؼ عمى المعمميف، أو مناقشة خططيـ الفصمية 

او السنوية، أو مبدأ مف مبادئ السياسة التربوية أو مناقشة أسموب تدريس، أو بعض 

.  الصعوبات والمشكالت التي قد تواجو المعمـ

  يقـو المشرؼ التربوي أو احد المعمميف بعرض أسموب جديد أو : الدروس التطبيقية

 . استخداـ وسيمة جديدة أماـ المعمميف اآلخريف إلقناعيـ بيا الستخداميا في تدريسيـ

 أسموب إشرافي مكثؼ يمارسو المعمموف لدراسة مشكمة : المشاغل التربوية التدريبية

وحسب  (كالمحاضرة،  الحوار،  التطبيؽ)تربوية، والمشغؿ التربوي ينفذ في عدة أساليب 

إعداد : ما يتطمبو الموقؼ، ومف األىداؼ التي يمكف تحقيقيا مف خالؿ المشغؿ التربوي

الخطط السنوية، تحميؿ محتوى وحدات دراسية، إعداد االختبارات، مناقشة مشكالت 

تدريس صؼ معيف في مبحث ما، إنتاج وسيمة تعميمية معينة، التخطيط لمشروع أو بحث 

.  إجرائي
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 يعقدىا مجموعة مف المختصيف أو الخبراء عددىـ ثالثة إلى ستة،  يتولى رئاسة : الندوات

الندوة المشرؼ التربوي أو احد أعضاء الندوة أنفسيـ، أو احد المديريف أو المعمميف 

المتمرسيف حسب طبيعة الموضوع، وظروؼ المشرؼ والمعمميف، وفي ىذه الندوة تعرض 

مشكمة معينة عمى مجموعة مف المعمميف ومف ثـ يتبعيا نشاط ىادؼ، وتيدؼ لعرض 

خبرات مجموعة مف الناس ال خبرة شخص واحد، وتوفر فرصة لبحث الموضوع عف 

جوانبو المختمفة بحثا عميقا، توفير فرصة لتبادؿ الرأي وتحسيف التواصؿ، إتاحة نوع مف 

 . التغيير يساعد عمى شد انتباه المشتركيف، وزيادة حماسيـ لمموضوع

 يشبو الندوة التربوية، نشاط جماعي ىادؼ يتبادؿ فيو كؿ مف المشرفيف :المؤتمر التربوي 

 . والمديريف والمعمميف والخبراء التربوييف خبراتيـ قي قضايا وأمور تيميـ

 زيارة يقـو بيا المشرؼ التربوي لتقويـ فعالية المدرسة فيما يخص الطالب :زيارة المدرسة 

 . أو المعمميف أو المجتمع المحمي في المجاليف اإلداري والفني

 في الدورة التدريبية يتعرؼ المعمموف إلى شكؿ أو أكثر مف أشكاؿ : الدورة التدريبية

التدريب التي قد تشمؿ المحاضرة، الورشة التربوية، الحوار المفتوح، المقابمة االستجوابية، 

دراسة الحالة، تمثيؿ الدور، النقاش الجماعي وأحيانا المزج بيف المعمومات النظرية 

 . والتطبيؽ العممي

 لجاف منتخبة لبحث مشروع معيف أو مشكمة خاصة أو إصدار قراءات أو : المجان

توجيات حوؿ موضوعات معينة، حيث تتوصؿ إلى أحكاـ ناجحة بصدد الموضوعات 

التي تتناوليا، وىذه المجاف تضـ أعضاء غير المعمميف كأولياء األمور أو أحد المسئوليف 

. أو أعضاء المنظمات المينية والوطنية في المنطقة
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 في ىذا األسموب مف اإلشراؼ، ال يكتفي المدير أو :المنحى التكاممي في اإلشراف 

المشرؼ باستخداـ أسموب إشرافي واحد لتحقيؽ ىدؼ إشرافي معيف، بؿ يجمع بيف عدة 

 . أساليب إشرافية لتحقيؽ ىدؼ واحد

 

:  مجاالت اإلشراف التربوي

: إلى (1991)يشمؿ اإلشراؼ التربوي عدة مجاالت، يقسميا حمداف 

 التالميذ والمجتمع المحمي، المنيج , المعمميف:مدخالت التربية المدرسية وتضـ

. الدراسي، البيئة الصفية والمدرسية، والخدمات المساعدة

 أو خالؿ التعمـ واإلدارة , عمميات التربية المدرسية، قبؿ التعمـ واإلدارة والتدريس

 .والتدريس

  نتائج التربية المدرسية، سواء عمى مستوى تحصيؿ التالميذ أو سموؾ المعمميف

 . والمديريف

براىيـ  (2003)والخطيب والخطيب  (1996)ويتفؽ كؿ مف الخطيب وزمالئيا واالسدي وا 

: عمى أف اإلشراؼ التربوي يضـ المجاالت التالية. (2003)

 تطوير المنياج، أي تطوير العممية التعميمية بكامميا .

 اإلشراؼ عمى الموقؼ التعميمي التعممي وتنظيمو. 

 اإلشراؼ عمى النمو الميني لممعمميف. 

 االىتماـ بالمعمـ المبتدئ، بطمأنتو وزيادة ثقتو بنفسو. 

 تقويـ العممية التعميمية، بتقويـ أداء المعمميف والطمبة والمديريف    .

:     المشرف التربوي
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الموظؼ الذي تعينو " المشرؼ التربوي بأنو (2002)في السعود  (1994)    يعّرؼ السعود

السمطة التربوية لإلشراؼ عمى المعمميف وفي إطار تخصصو العممي مف اجؿ تحسيف العممية 

". التعميمية التعممية

بأنو موظؼ تربوي مؤىؿ، ُأنيط بو توجيو آراء وفعاليات  (1996)   كما يعرفو الحبيب 

القائميف عمى العممية التعميمية التعممية، في مادة منيجية محددة أو عدة أمور مترابطة أو توجيو 

. المرحمة

فالمشرؼ التربوي ييتـ بتحسيف أداء المعمميف ورفع كفاياتيـ اإلنتاجية مف خالؿ إتباعو 

ألساليب متعددة، ومساعدة المعمميف في حؿ مشكالتيـ الفعمية مما يعزز ثقتيـ بالمشرفيف ويزيد مف 

(. 2002عبد اليادي،  )قناعتيـ بأىمية دورىـ 

أف المشرؼ التربوي يمتمؾ دورا إداريا متميزا،  فيو يعتمد إلى حد  (2003)ويرى دواني 

ُُ تعميمٌي وقائٌد لبرنامج تربوي،  ويحتاج أف يعيش في  كبير عمى الخبرة الفنية واف المشرؼ قائٌد

عالميف واف يتكمـ لغتيف،  لغة المعمميف ولغة اإلدارييف، وطبيعة نظرة المعمميف لإلدارييف سمبية لذا 

. وجب عمى المشرؼ أف يكوف عممو فنيا مع المعمميف

: كفايات المشرف التربوي

فالمشرؼ التربوي تمزمو مجموعة مف الكفايات أو الميارات التي تؤىمو لمقياـ بميماتو ومف 

(: 1991)ىذه الكفايات ما أشار إليو حمداف 

 الكفايات الشخصية مثؿ القدرة عمى الضبط والتوجيو، أو االندماج مع أفراد الرعية .

  الكفايات العامة مثؿ القدرة عمى تطوير عالقات إنسانية مفتوحة،  والقدرة عمى النمو في

 .عممو اإلشرافي
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  كفايات عممية مثؿ عممية تنظيـ األفراد ومساعدتيـ، وتطويرىـ مينيا،  وتطوير العالقات

البّناءة بيف المدرسة والمجتمع المحمي،  وتقويـ سموؾ اآلخريف،  واتخاذ قرارات مناسبة 

. بخصوص كفاياتيـ

اف  (2003)، والخطيب والخطيب (2002)،  وعبد اليادي (2002)ويرى كؿ مف السعود 

:  كفايات أو ميارات المشرؼ التربوي يمكف حصرىا في األتي

  الكفايات التصورية التي تتعمؽ بمدى كفايتو في ابتكار األفكار،  واإلحساس

.  بالمشكالت، والتفنف في الحموؿ

  ،الكفايات الفنية تتعمؽ باألساليب والطرائؽ التي يستخدميا المشرؼ في ممارستو لعممو 

بما فييا صياغة األىداؼ ووضع خطة الدرس وتحميؿ التفاعؿ،   والقدرة عمى توضيح 

دارة الحوار معيـ  األفكار والتعبير السميـ كتابة وكالما، وتبادؿ الرأي مع المعمميف،  وا 

 .واستيعاب أفكارىـ وتصوراتيـ

  الكفايات اإلنسانية أي قدرة المشرؼ عمى التعامؿ مع اآلخريف بنجاح،  وفيـ الذات

دارة النقاش والمساىمة فيو، وحسف  اإلنسانية،  القدرة عمى اإلقناع والتعبير عف اآلراء وا 

اإلصغاء والتفيـ وبناء األجواء الودية، ودقة المالحظة، تنمية االتجاىات االيجابية نحو 

 . العمؿ، القدرة عمى تقدير مستوى كفاية العامميف ورضاىـ عف العمؿ

  كفايات التقويـ أي تقويـ المعمميف وجوانب العممية التربوية المختمفة،  و ذلؾ بجمع

, البيانات والمعمومات عف العامميف في المدرسة لتحميميا وتفسيرىا وتقديـ التغذية الراجعة

كساب المعمميف ميارة التقويـ  .وا 

: ميام المشرف التربوي
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إلى اف مياـ المشرؼ التربوي يمكف أف  تصنؼ إلى ثالثة   (2002)أشار عبد اليادي 

: مجاالت

 وييتـ بتحسيف أداء المعمميف ورفع كفاياتيـ اإلنتاجية: المجاؿ الفني .

 مثؿ متابعة جداوؿ توزيع وترتيب الدروس: مجاؿ اإلشراؼ اإلداري عمى المدارس. 

 مثؿ إعداد الخطة السنوية والتقارير الالزمة: مجاؿ العمؿ المكتبي. 

أف مياـ المشرؼ التربوي يمكف حصرىا في  (2003)في حيف يرى الخطيب والخطيب 

: االتي

 تحسيف الموقؼ التعميمي التعممي لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة .

 تشجيع المعمميف عمى البحث والتجريب. 

 تطبيؽ المناىج التعميمية وتطويرىا. 

  وذلؾ إليجاد الجو المناسب لدفع المعمميف اآلخريفتنمية وتشجيع القيادة السميمة عند 

 .لتقديـ أفضؿ الجيود واألفكار في تطوير العممية التربوية

 محور لعممية االتصاؿ بيف مختمؼ عناصر العممية التربوية .

مدير المدرسة مشرف مقيم 

انو بتطور التربية بشكؿ عاـ وتطور وظيفة المدرسة بشكؿ  (2002)يرى عبد اليادي 

خاص، بدأت تشيع الفكرة القائمة باف مدير المدرسة مشرٌؼ مقيـٌ، فيو المشرؼ التربوي الذي يعيش 

في المدرسة ويعرؼ مشكالتيا وحاجاتيا، ويعرؼ قدرات وحاجات المعمميف، وحاجات الطمبة والبيئة 

اف مدير المدرسة قائٌد تربوٌي ينسؽ الجيود  (2003)المحمية، ويرى كؿ مف الخطيب والخطيب 

ويوفر كافة االمكانات لتحقيؽ أىداؼ المدرسة والتي مف أىميا رفع كفاية المعمميف التعميمية، والعمؿ 
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عمى تحسيف العممية التعميمية التعممية، واستخداـ االمكانات المادية والبشرية لصالح المدرسة، 

. ولخدمة البيئة

  والمدير يشارؾ في تقويـ العمؿ اإلشرافي بشكؿ عاـ، وتقويـ المعمميف بشكؿ خاص،  فيو 

يزور المعمـ في غرفة الصؼ لموقوؼ عمى مدى استفادتو مف البرنامج اإلشرافي ومدى انعكاس ىذا 

(. 2002عبد اليادي، )البرنامج عمى أدائو الفعمي ويساعده في حؿ مشكالتو، 

ولكونو مشرفا مقيما في المدرسة، أصبح يقـو بمياـ عديدة ومف ىذه المياـ ما ذكره   

(: 1999)العمايرة 

 تنمية المعمميف مينيا . 

 إثراء المنياج الدراسي وتحسيف تنفيذه. 

 القياـ بدراسات وبحوث موجية نحو تحسيف العمؿ وممارسات العامميف. 

  دراسة وتحميؿ خطط المواد الدراسية، ومذكرات الدروس التي يعدىا المعمموف وتزويدىـ

 .بالتغذية الراجعة اليادفة الالزمة

 استخداـ أساليب وأدوات التدريب والنمو الميني المتاحة في حدود االمكانات القائمة. 

  العمؿ عمى توفير فرص النمو المتكامؿ لممتعمميف جسميا وعقميا واجتماعيا ونفسيا

 .ورعايتيا

 إيجاد نظاـ لمتقويـ المستمر لمعامميف في المدرسة ومتابعتيـ فرديا وزمريا وجماعيا. 

  العمؿ عمى تحسيف وتطوير أساليب وأدوات القياس والتقويـ لمختمؼ مباحث الدراسة

 .المقررة في المنياج

  إقامة نظاـ فعاؿ لمتقويـ التكويني والمتابعة ودراسة مستويات التحصيؿ لمطمبة

 .وتحديدىا
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: فقد قسـ مياـ مدير المدرسة كمشرؼ مقيـ إلى (2001)اما عطوي 

 التخطيط الفعاؿ باعداد خطة لعممو والتعرؼ عمى حاجات معممي مدرستو .

 اغناء المنياج وتقويمو. 

 التنمية المينية لنفسو ولممعمميف. 

 المساعدة في وضع االختبارات واالمتحانات وتفسير نتائجيا. 

  إدارة الصفوؼ مف حيث التخطيط الفعاؿ إلدارة الصفوؼ، ومساعدة المعمميف عمى إدارة

 .الصؼ وتدريبيـ وترتيب الطالب داخؿ الصؼ

  العالقة مع الزمالء والمجتمع المحمي واالستفادة مف كافة المصادر البشرية والمادية في

 .زيادة فاعمية المدرسة

  جراء البحوث تقويـ العممية التربوية في مدرستو وذلؾ بتقويـ أداء المعمميف والطمبة، وا 

 .اإلجرائية، والقياـ بالتقويـ الذاتي لعممو وتشجيع المعمميف عمى القياـ بمثؿ ذلؾ

 

: تقويم أداء المعمم

يأتي تقويـ المعمـ ضمف مجاؿ التقويـ في مجاالت اإلشراؼ التربوي،  فماذا نقصد بيذا 

التقويـ؟ 

أف التقويـ عممية جمع البيانات والقياس يتبعيا تحميؿ لمنتائج في  (1996)يقوؿ الحبيب 

ضوء معايير عممية بيدؼ التعرؼ عمى المشكمة وتحديدىا وتقرير أنسب الوسائؿ لعالجيا ومتابعة 

. ىذه العمميات بيدؼ التطوير المستمر

بأنو عممية تشمؿ تحديدا لممعمومات والحصوؿ عمييا  (1999)ويعّرفو ستفمبيـ في الطويؿ

. وتزويد متخذي القرار بالمفيد منيا بيدؼ إصدار حكـ عمى بدائؿ قرار
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فقد عرؼ التقويـ بأنو عممية منظمة ىادفة، تيدؼ إلى تحديد مقدار  (2001)أما عطوي 

التغير في سموؾ األفراد المشموليف مف طمبة، معمميف، مديريف،  او مقدار التحسف في األداء 

والنتاجات بالنسبة لمبرامج والمؤسسات واألدوات واالشياء األخرى، ومف ثـ إصدار قرارات وأحكاـ 

. لتحسيف األداء والسموؾ والنتاجات

بأنو عممية تعاونية بيف المدير والمدرس، آو بيف  (1994)أما تقويـ أداء المعمـ فيعرفو الفقي 

المشرؼ والمدرس، حيث يجمساف معا ويناقشاف ما تـ رصده بأداة القياس المستخدمة، لمحاولة 

. التغمب عمى نقاط الضعؼ اف وجدت

أف تقويـ أداء المعمـ ىو عممية التعرؼ عمى األساليب التي  (1988)كما يرى طافش 

يستخدميا المعمـ في تدريسو والنيوض بيا،  وعمى أنماط التفاعؿ الصفي التي ينتيجيا ومدى 

مالءمتيا لألىداؼ المراد تحقيقيا وعمى الوسائؿ التي يستفيد بيا ومدى كفايتيا، وتقدير جيودىـ 

بموضوعية ودقة متناىية، لتحديد المعمميف المتميزيف عف جدارة لالعتماد عمييـ، والمعمميف الضعاؼ 

. لمساعدتيـ والنيوض بيـ

 وتيدؼ عممية تقويـ أداء المعمـ إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ، والتي أشار إلييا كؿ 

،  (2001)،  عطوي(2000)،  الدوسري(1994)،  الفقي(1980)مف  مطاوع وحسف

 (:2002)،  عبد اليادي(2001)البدري

  مساعدة المعمميف عمى تحسيف أدائيـ بالتعرؼ عمى حاجاتيـ المينية،  وتمبيتيا مف خالؿ

. األساليب اإلشرافية المناسبة

 الحكـ عمى مدى فاعمية المعمـ في تخطيط ميامو التعميمية وتنفيذىا وتقويميا. 

  التأكد مف أف عمميات التدريس في المدارس تسير بطريقة مرضية،  مما يجعؿ اآلباء

 .مطمئنيف عمى تعمـ ابنائيـ
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 عداد البرامج التدريبية  .المساعدة عمى البحث التربوي في مجاالت التعمـ والتعميـ وا 

  يعتبر التقويـ أساسا في اختيار المعمـ األنسب لموظائؼ اإلدارية المختمفة،  واألحقية

لاللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا، أو التعرؼ عمى مستويات األداء الرديئة إلى الحد الذي 

 .يتعيف معو إنياء الخدمة في مجاؿ التدريس

     وحتى يحقؽ التقويـ األىداؼ التي وضع مف اجميا ال بد واف يعتمد عمى أسس عممية 

(  2003)،  االسدي وابراىيـ، (2001)،  البدري، (2001)فعالة، والتي بينيا كؿ مف  عطوي، 

: وىي

 أف يتسؽ التقويـ مع أىداؼ البرنامج التعميمي .

 الطالب،  المعمـ، المنياج، : أف يكوف شامال لكؿ أنواع ومستويات األىداؼ التعميمية مثؿ

 .الكتاب، المبنى المدرسي وغيرىا

 التنويع في أساليب وأدوات التقويـ حتى نحصؿ عمى معمومة شاممة ووافرة. 

 االستمرار في عممية التقويـ في جميع مراحؿ العمؿ مف التخطيط إلى التنفيذ. 

  يشارؾ بيا كؿ مف المعمميف والمديريف والمشرفيف التربوييف : التقويـ عممية تعاونية

 .والمسؤوليف في التربية وبعض الخبراء وأولياء األمور ذوي الخبرة مف المجتمع المحمي

  ،أف يستفاد مف التقويـ في تحسيف العممية التعميمية أي بالحصوؿ عمى التغذية الراجعة

 .فيو وسيمة وليس غاية

: جوانب تقويم المعممين

إلى مجموعة  (2002)،  وعبد اليادي(2001)،  وعطوي(1980)أشار كؿ مف مطاوع وحسف

: مف الجوانب الميمة والتي ال بد مف أخذىا بعيف االعتبار عند تقويـ المعمـ، منيا
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  مدى حرص المعمـ عمى البقاء في المدرسة اكبر وقت ممكف ألداء واجباتو ونحوىا سواء

.  طمب منو ذلؾ أـ لـ يطمب منو

  مدى مساىمة المدرس في رفع الروح المعنوية في جماعة المدرسة سواء باشتراكو في

 . تنفيذ القوانيف التعميمية والئحة المدرسة

 حرص المعمـ عمى دراسة المنيج المدرسي ونقده والمساىمة في تعديمو بما يناسب  مدى

 . بيئة المدرسة في إطار الخطوط العامة لممنيج

 مدى عناية المدرس بتحضير دروسو والتخطيط ليا. 

 مدى حرص المدرس عمى المواظبة والحضور في المواعيد واحتراـ وقت الدرس . 

  مدى استجابة المدرس لما يطمب إليو مف أعماؿ إضافية يكمؼ بيا مف آف آلخر سواًء

 . (مثؿ ضبط النظاـ في المدرسة )كانت حصصا إضافية أو أعماال إدارية

 يراعي استمرارية التقويـ ويحتفظ بسجالت تقويمية. 

 مدى اىتماـ المدرس باالستزادة العممية والثقافية لرفع مستواه الميني والثقافي . 

  ،مدى مراعاة المدرس لمعالقات اإلنسانية الطيبة وبيف زمالئو المدرسيف، ومدير المدرسة

. وجميع العامميف في إدارة المدرسة
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: طرق تقويم المعممين

: أف ىناؾ عدة طرؽ لتقويـ المعمـ وىي (2001)يرى البدري 

  نمو التالميذ؛ حيث تكوف نتائج نمو التالميذ مؤشرا عمى كفاءة المعمـ،  ولكف ال يجوز

االعتماد عمى نمو التالميذ فقط في تقويـ المعمـ،  ألف نمو التالميذ ال يعتمد عمى أداء 

. المعمـ فقط

  مالحظة المعمـ أثناء التدريس، وىو مف أحسف الوسائؿ التي يمكف أف تساعد في تقدير

. كفاءة المعمـ، بشرط أف تكوف في بيئة طبيعية بعيدة عف التسمط واإلرىاب

 معرفة الصورة التي يرى بيا المعمـ نفسو، وىذا لو : التقويـ الذاتي لممعمـ، ولو فائدتاف

أىمية في تقويـ شخصية المعمـ، ويعد فرصة لممراجعة والتفكير في العيوب وكيفية 

عالجيا،  وتتـ عممية التقويـ الذاتي بتحميؿ نتائج التالميذ، واالستفتاءات الذاتية التي 

. يضعيا بعض المربيف أو المعمـ نفسو لتساعده في تقويـ عممو

:  وسائل تقويم المعممين

(: 1996)مف وسائؿ التقويـ ما جاء بو الحبيب

تضـ تسجيال وصفيا ألىـ البيانات والتقارير والمالحظات عف : بطاقة البيانات الشخصية

 .المعمـ وتفيد في التعرؼ السريع عمى مؤىالتو وخبراتو وبياناتو الشخصية

 يسجؿ عمييا المدير مالحظاتو المستمرة عف المعمـ في مختمؼ الجوانب :بطاقة المالحظة

. التربوية

 وىي عبارة عف مقاييس تقدير تشمؿ الكفايات الشخصية :تقرير الزيارة الصفية التوجييية

. الوظيفية لممعمـ
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حيث يتكمـ فييا المعمـ طوعا عف نفسو وعف المواقؼ : تقارير المقابالت الشخصية

والصعوبات الصفية التي يتعرض ليا وكيفية معالجتيا وتوجيييا، وميولو وكفاياتو وخصائصو 

. الشخصية

. أدوات تستخدـ في تقويـ المعمـ مثؿ (2000)ويصؼ الدوسري 

وىي مقاييس تشبو التي يستخدميا المشرفوف في تقويـ المعمميف : مقاييس التقويم الطالبي

مف حيث الشكؿ، تـ استخداميا مف قبؿ طمبة الجامعات ويمكف تصميميا لتناسب طمبة المدارس 

. حسب مراحميـ، لكنيا تواجو انتقادات وأنيا ليست بالضرورة أف تكوف مناسبة في التعميـ العاـ

حيث يالحظ المقيـ حدثا ميما يقـو بتنفيذه المعمـ بشكؿ منتظـ أي كـ : المالحظة المنتظمة

. مرة طبؽ داخؿ الحصة؟ وىذا األسموب يمتاز بالموضوعية والدقة

يخضع ليا المعمـ ليتـ اختياره لوظيفة التدريس، مع الحصوؿ عمى : اختبارات المعممين

. تصور عف مستوى المعمميف وحاجاتيـ التدريبية منذ دخوليـ لوظيفة التدريس

 وسائؿ المعمـ، تحضيره، االختبارات والواجبات التي يعطييا لمتالميذ :النتاجات الصفية

. وغيرىا مف األعماؿ الكتابية

: اإلشراف التربوي في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية

عممية قيادية ديمقراطية : اإلشراف التربوي بأنو (1997)تعّرف وزارة التربية والتعميم الفمسطينية

إنسانية مرنة، تقـو عمى احتراـ المعمميف والطالب، وتسعى لتييئة الفرص المتكافئة لمنمو لكؿ فئة 

وتسعى إلى االعتراؼ بقيمة الفرد وقدراتو وتعنى بجميع العوامؿ المؤثرة في تحسيف العممية التعميمية 

.    التعّممية

، أنو عندما نشأت السمطة الوطنية الفمسطينية 2003/2004و تبيف وزارة التربية والتعميـ 

حممت ميمة التربية والتعميـ في فمسطيف كغيرىا مف الميمات، وألوؿ مرة يقـو الفمسطينيوف بصياغة 
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الفمسفات التربوية الخاصة بيـ،  ولـ تعد ىذه الفمسفات بمعزؿ عف العالـ، بؿ بذلت جيدىا في 

االستفادة مف تجارب اآلخريف مراعية الخصوصية الفمسطينية التي تميزىا عف الدوؿ األخرى  

فوضعت مجموعة مف المرتكزات في مجاالت التربية والتعميـ المختمفة، ومنيا اإلشراؼ التربوي، 

: حيث أشارت تعميمات وزارة التربية والتعميـ ألىـ مرتكزات اإلشراؼ التربوي وىي

  التأكيد عمى جانب الدعـ في عمؿ المشرؼ بحيث ال يكوف ىمو الوحيد كتابة التقارير

. وتقويـ أداء المعمميف فقط

  والذي يتطمب مف المشرؼ التعامؿ  (الخبير )التمييز بيف المعمـ الجديد والمعمـ القديـ

 .مع ىاتيف الفئتيف بطريقتيف مختمفتيف

 عدـ الفصؿ بيف اإلشراؼ الفني واإلداري اعتمادا عمى تجارب الدوؿ السابقة. 

  استثمار لجاف المباحث،  ومراكز المصادر تحت إشراؼ ومسؤولية المشرؼ لتنظيميا

 .مف أجؿ خدمة المعمـ

 داريا  )تكامؿ دور المدير كمشرؼ مقيـ في المدرسة مع دور المشرؼ التربوي فنيا وا 

 .(وحتى ال يكوف لممعمـ الواحد أكثر مف تقرير

 

: مبادئ اإلشراف التربوي الفمسطيني

تبنت وزارة التربية والتعميـ الفمسطيني مجموعة مف المبادىء في مجاؿ اإلشراؼ التربوي مف 

: أىميا

 المعمـ ىو صاحب القرار األقوى في ممارسة مينتو .

  تاحة الفرصة لو لممشاركة في عممية التقويـ أمراف أساسياف لضماف أف احتراـ المعمـ وا 

 .تعاونو ونجاح عممو
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  مينة التدريس مينة فنية ليا أسس عممية متطورة،  والمعمـ بحاجة لمتأمؿ في ممارساتو

 .واستقباؿ التغذية الراجعة مف الخبراء في مجالو

 المشرؼ التربوي خبير تربوي يقدـ المشورة والعوف لممعمـ. 

  المشرؼ التربوي ومدير المدرسة موجياف وداعماف لعممية تجريب األفكار اإلبداعية التي

 .يطرحيا المعمـ

  عممية التطوير تحتاج إلى تغيير في اتجاىات كؿ مف المعمـ والمدير والمشرؼ لتقبؿ

خضاعيا لمحوار البناء  .األفكار وا 

  ،إذا تولدت لدى الفرد القناعة بتقويـ وتطوير نفسو بنفسو فانو سيكوف قادرا عمى ذلؾ

 .وعمى المشرفيف التربوييف تييئة الفرص المناسبة لو

 مدير المدرسة مشرؼ مقيـ يتابع عمؿ المعمـ ويقدـ لو المشورة والعوف. 

  دور المشرؼ التربوي دور داعـ لممعمـ، وبعد أف يقـو المعمـ بتحديد حاجاتو وحاجات

 . طمبتو بنفسو، عمى المشرؼ االستجابة ليذه الحاجات

  عممية اإلشراؼ التربوي عممية تعاونية ىادفة، تخمو مف التسمط والفوقية ويبتعد عف

 .الحساسية

عمى المرتكزات والمبادىء السابقة تـ تبني "                  وفي مجاؿ تقويـ أداء المعمـ، وبناء

: اإلجراءات اآلتية

 تعديؿ القوانيف الموجودة في تقويـ أداء المعمـ .

  (الخبير)بناء نماذج جديدة ومختمفة لممعمـ الجديد والمعمـ القديـ. 

 عدـ الفصؿ بيف األداء الفني والدعـ مف جية،  والتقارير اإلدارية مف جية أخرى. 

 تدريب المدربيف لمقياـ بدورىـ كمشرفيف مقيميف. 
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  تقويـ عمؿ المعمـ يكوف ضمف تقويـ شامؿ لممدرسة،  حيث ال يمكف تقويـ المعمـ بصورة

 .موضوعية إال إذا عرفنا مشاكؿ ىذا المعمـ والتي خارج نطاؽ قدراتو وصالحياتو

 

المشرؼ التربوي الفمسطيني  (1999)فقد عّرفت وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية في محيسف 

بأنو الموظؼ الذي تعينو وزارة التربية لإلشراؼ عمى المعمميف وفؽ تخصصاتيـ، وييدؼ تقديـ 

المساعدة إلى المعمميف ومديري المدارس لرفع مستوى أدائيـ، وتحسيف العممية التعميمية التعممية، 

. وتطويرىا بالتعاوف مع جميع مف ليـ عالقة بيذه العممية عف طريؽ ممارسة السمطة المخولة لو

 

: ميام المشرف التربوي الفمسطيني

ومف المياـ األساسية التي أنيطت بالمشرؼ التربوي الفمسطيني، عمى ضوء المبادىء 

: والمرتكزات السابقة

 وضع خطة تطويرية لمبحثو عمى مستوى المديرية ومتابعة تنفيذىا .

 وضع خطة لمتابعة المدارس في اإلشراؼ العاـ. 

 التحضير لمزيارات اإلشرافية مسبقا. 

 الجدد والمستجديف : االحتفاظ بسجؿ يحتوي عمى قوائـ بأسماء معممي مبحث إشرافو

 .(اليومية والسنوية)والقدامى وتفريغ المعمومات المطموبة عمى ممفات البطاقة اإلشرافية 

 تقويـ عمؿ المعمميف فنيا،  وكتابة التقارير اإلشرافية التخصصية والعامة. 

 تقديـ التغذية الراجعة لممعمميف والمدير بعد كؿ زيارة. 

 تفريغ التقارير اإلشرافية في سجؿ اإلشراؼ التربوي في المديرية. 

 متابعة نتائج التقارير اإلشرافية  ورفعيا لمجيات المعنية. 
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  العمؿ عمى تنمية قدرات المعمميف وتدريبيـ مف خالؿ إعطاء الدروس التطبيقية وعقد

االجتماعات الدورية واألياـ الدراسية والدورات المختمفة وتنظيـ تبادؿ الزيارات الصفية 

 .بيف المعمميف في المدرسة الواحدة وبيف المدارس

 تقديـ التوصيات واالقتراحات في تنقالت المعمميف. 

 إبداء الرأي في المرشحيف لتعيينيـ معمميف مف خالؿ المقابالت الشخصية. 

 تشكيؿ لجنة مبحث،  واإلشراؼ عمى أنشطتيا،  والمشاركة في فعالياتيا. 

  العمؿ عمى إغناء المنياج مف توزيع لمنشرات وتحميؿ لوحدات مختارة مف المقررات

 .الدراسية،  واقتراح أنشطة معينة

  تقديـ تقرير شيري وآخر سنوي حوؿ إنجازاتو في اإلشراؼ التخصصي والعاـ ولجاف

 .المباحث

 متابعة المدير ودعمو في تأدية دوره مشرفا مقيما. 

 تزويد اإلدارة العامة لمتدريب واإلشراؼ بحاجات المعمميف مف الدورات. 

   ،فتح ممفات لمدارس اإلشراؼ العاـ لمتابعة ما تحقؽ مف أىداؼ في المجاالت المختمفة

 .ورصد اإلنجازات وما برز مف معوقات لتنفيذ بعض األحداث  المخطط ليا

 اإلعداد لمدورات واإلشراؼ عمييا. 

  بداء المالحظات دراسة جداوؿ توزيع الدروس عمى المدارس،  والمصادقة عمييا وا 

 .الالزمة

 المشاركة في تحديد حاجات المدارس مف التخصصات. 

 المشاركة في تحديد حاجات المدارس والمديرية مف الكتب والمراجع والدوريات. 

 اإلسياـ في تفعيؿ األنشطة الطالبية .
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:  آلية تقويم المعمم في اإلشراف التربوي الفمسطيني

 بعض التعديالت عمى الية التقويـ 2/10/2003أصدرت وزارة التربية والتعميـ بتاريخ 

: المرتبطة باإلشراؼ الفني والعاـ وكانت عمى النحو التالي

 حذؼ التقدير مف تقرير الزيارة اإلشرافية اليومية ألسباب موضوعية،  وأف التقدير :     أوال

ربما سيؤدي إلى التراخي،  وبالتالي فاف - ايجابيا كاف أـ سمبيا–المبكر لممعمـ في بداية العاـ 

. المعمومات المرصودة في تقريري المشرؼ والمدير ىما معياراف أساسياف في تقدير المعمـ السنوي

عمى صعيد اإلشراؼ الفني وفيما يتعمؽ بتقرير الزيارة اإلشرافية اليومية ممحؽ :     ثانيا

: ، والذي يتكوف مف خمسة بنود(1)رقـ

بند األمور التي يطمب المعمـ المساعدة فييا،  يجب أف يؤدي إلى توثيؽ الصمة بيف  -1

المعمـ و المشرؼ،  وىذه األمور يطمبيا المعمـ مف المشرؼ  في الجمسة القبمية أي قبؿ 

حضور المشرؼ لمحصة،  ومف ثـ يقدـ المشرؼ الحموؿ،  وىذا البند يكوف لصالح المعمـ 

. في التقرير السنوي

يرصد المشرؼ أىـ النقاط االيجابية التي : بند أىـ األمور االيجابية أثناء الزيارة الصفية -2

 .وجدىا أثناء تنفيذ المعمـ لمحصة

يرصد المشرؼ أىـ النقاط التي يستطيع كؿ مف : بند أىـ األمور التي تحتاج إلى تطوير -3

المشرؼ والمعمـ والمدير التعامؿ معيا وتطويرىا،  عمى أال تكوف تكرار لما في البند رقـ 

(1.) 

إذا تصادؼ زيارة المشرؼ لممدرسة مع غياب المدير،  يترؾ : بند مقترحات مدير المدرسة -4

 .وعادة يثبت المشرؼ المقترحات التي يكوف بمقدور المدير المساعدة فييا. ىذا البند فارغا
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تقدـ التوصيات لممعمـ بما اتفؽ عميو المشرؼ مع المعمـ،  : بند توصيات المشرؼ التربوي -5

وتوصيات لممدير تتضمف أمرا ما يطمب مف المدير . او أي اقتراح يراه المشرؼ مناسبا

 .متابعتو بصورة حثيثة

: عمى صعيد اإلشراؼ العاـ: ثالثا

يقـو رئيس قسـ اإلشراؼ بتزويد النائب الفني بنسخ مف تقارير اإلشراؼ العاـ بصورة  -1

. ويتـ توثيؽ ذلؾ في ممؼ خاص- نصؼ شيرية–دورية 

يتولى النائب الفني تزويد األقساـ ذات العالقة في المديرية بصورة عنيا وذلؾ لإلفادة  -2

منيا كؿ حسب مجاؿ اختصاصو وفي ضوء الممحوظات والتوصيات الواردة فيو وذلؾ 

 .لضماف أف تكوف موضع متابعة وبما يحقؽ العمؿ بروح الفريؽ الواحد

   يقـو مدير المدرسة بزيارة صفية إشرافية لممعمـ ومف ثـ يمأل نسخة التقرير اإلشرافي لزيارة 

مدير المدرسة لممعمـ والذي يشمؿ خمسة مجاالت،  تتمثؿ في التخطيط،  إدارة الصؼ، البيئة 

وفي كؿ مجاؿ مف المجاالت يدوف أىـ , الصفية، التقويـ، تحصيؿ الطمبة واستجاباتيـ واتجاىاتيـ

النقاط االيجابية واىـ األمور التي بحاجة إلى تحسيف ويختـ التقرير بتوصيات المدير،  ثـ ترفع ىذه 

. النسخة إلى قسـ اإلشراؼ

في نياية العاـ الدراسي يصؿ المعمـ نسخة مف تقريره مف اإلشراؼ السنوي لممعمـ ممحؽ 

: ، والذي يضـ عشروف فقرة ولكؿ فقرة التقدير الخاص بيا بحيث يكوف احد التقادير التالية(2)رقـ

، 3.5، 3، 2:ضعيؼ،  متوسط،  جيد،  جيد جدا،  ممتاز،  والتي تقابؿ األرقاـ التالية بنفس الترتيب

 فما 85،  تجمع ىذه القيـ ليعطى التقدير العاـ بالكممات حسب المجموع، فاف كاف المجموع 5، 4

  تقدير متوسط، دوف 64-50 تقدير جيد،  74-65 تقدير جيد جدا،  84-75فوؽ يأخذ ممتاز،  

. ويضـ ىذا التقرير توصيات وممحوظات المشرؼ التربوي.  ضعيؼ50أؿ 
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حيث يضـ عشروف فقرة وكؿ  (3)ممحؽ رقـ (نموذج تقويـ أداء المعمـ)يقـو المدير بتعبئة 

،  وتمثميا التقديرات التالية عمى 5، 4، 3، 2، 1فقرة يقابميا تدريج خماسي بخمس عالمات ىي 

أحيانا، غالبا، دائما، مع مالحظات عامة لمدير المدرسة، يجمع المدير , إطالقا، نادرا: الترتيب

العالمات التي حددىا لممعمـ لتعطي المعدؿ يكتبو رقميا وبالحروؼ ثـ التقدير بالكممات، وىذا التقدير 

سرّيا ال يّطمع عميو المعمـ، كما يسجؿ معمومات عمى ىذا التقرير مف تقرير المشرؼ التربوي السنوي 

. ىي اسـ المشرؼ، تاريخ الزيارة، العالمة والتقدير التي حصؿ عمييا المعمـ مف ىذا المشرؼ. لممعمـ

يرفع ىذا التقرير إلى مدير التربية والتعميـ، يحسب معدؿ لتقريري المدير والمشرؼ التربوي، 

لتقرير المدير،  وبالتالي يصبح لممعمـ تقريرا واحدا % 70لتقرير المشرؼ التربوي، و% 30بنسبة 

داريا . فنيا وا 

: مشكمة الدراسة

منذ أف تّسممت السمطة الوطنية الفمسطينية مسؤولية التربية والتعميـ في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، وىي تسعى جاىدة لتعويض أبناء الشعب الفمسطيني ما فاتيـ مف حؽ في التعميـ وبما 

يتناسب مع متطمبات العصر،  فأخذت عمى عاتقيا مسؤولية تطوير الواقع التربوي، فرسمت 

السياسات التربوية الالزمة،  وأدركت أىمية تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ، والدور الذي يمعبو المعمـ 

في  ذلؾ، فأولتو اىتماما مميزا، يممسو المعمـ مف خالؿ إشراكو في الكثير مف الدورات التدريبية 

واألياـ الدراسية ومتابعة المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألدائو، حيث دّربت المشرفيف التربوييف 

عمى أداء ميماتيـ اإلشرافية، كما طورت مياـ مدير المدرسة مف مجرد إداري محض إلى مشرؼ 

مقيـ يجمع بيف جانبي العمؿ اإلداري والفني في عممو، ومنحت المشرؼ التربوي ومدير المدرسة 

. الصالحية بتقويـ أداء المعمـ
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ومف خالؿ عمؿ الباحثة معممة في إحدى المدارس التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية،  

الحظت ردود أفعاؿ المعمميف تجاه عممية تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألدائيـ،  حيث 

كانت تتبايف بيف الرضا وعدـ الرضا عف ىذا التقويـ، وأييما اصدؽ تقويـ المشرؼ التربوي أـ تقويـ 

مدير المدرسة، وكثيرا ما ينتقدوف أسموب التقويـ المتّبع  والنتائج التي يفضي إلييا، وىؿ ىناؾ عالقة 

بيف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة، لذلؾ رغبت الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة إلى التعرؼ 

إلى درجة رضا المعمميف عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة، كما وتتعرؼ إلى العالقة بيف 

. تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألداء المعمـ

: أسئمة الدراسة

ما درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ  -1

التربوي ومدير المدرسة ألدائيـ؟ 

ىؿ تختمؼ درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ  -2

المسمى الوظيفي لممقّوـ، : المشرؼ التربوي ومدير المدرسة باختالؼ متغيرات الدراسة

جنس المعمـ، المؤىؿ العممي لممعمـ، سنوات خبرتو، والمديرية التابع ليا، وتخصص 

 المعمـ؟

بيف درجة  (=0.05)ىؿ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى -3

تقييـ المشرؼ التربوي ودرجة تقييـ مدير المدرسة ألداء معممي المرحمة الثانوية في 

 .محافظة الخميؿ

: فرضيات الدراسة 

: الفرضية األولى
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بيف درجة رضا معممي المرحمة  (= 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير مسّمى الوظيفة 

. (مشرؼ تربوي،  مدير مدرسة )لممقوـ

: الفرضية الثانية

بيف درجة رضا معممي المرحمة  (= 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 المدرسة تعزى لمتغير جنس الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير

. المعمـ

: الفرضية الثالثة

بيف درجة رضا معممي المرحمة  (= 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

. الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير المديرية
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: الفرضية الرابعة

بيف درجة رضا معممي المرحمة  (= 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

. الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير الخبرة

: الفرضية الخامسة

بيف درجة رضا معممي المرحمة  (= 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

. الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

: الفرضية السادسة

بيف درجة رضا معممي المرحمة  (= 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

. الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير التخصص

: الفرضية السابعة

بيف درجة تقييـ المشرؼ  (= 0.05)ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى 

. التربوي ودرجة تقييـ مدير المدرسة ألداء معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ

: أىداف الدراسة

: ىدفت ىذه الدراسة إلى تعّرؼ

  درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي

. ومدير المدرسة ألداء المعمـ

 اثر بعض المتغيرات عمى درجة رضا المعمـ. 

 العالقة بيف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألداء المعمـ .

: أىمية الدراسة
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تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ كونيا تتعامؿ مع جانب ميـ مف جوانب اإلدارة 

التربوية،  أال وىو اإلشراؼ التربوي، ال بؿ الجانب األىـ في عممية اإلشراؼ التربوي،  أال وىو 

التقويـ، كما أنيا تحاوؿ التعرؼ إلى قضية أساسية تتعمؽ بيذا الموضوع الحيوي،  وىي العالقة بيف 

تقويـ كؿ مف المشرؼ التربوي ومدير المدرسة، إضافة إلى ذلؾ تعتبر ىذه الدراسة، األولى  في 

. مجاليا عمى المستوى التربوي الفمسطيني

: محددات الدراسة

: تتحدد ىذه الدراسة بالمحددات التالية

  اقتصرت عمى معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ ممف يدرسوف المواد

التربية اإلسالمية،  المغة العربية،  المغة اإلنجميزية،  : التعميمية التالية

الرياضيات،  الجغرافيا،  التاريخ،  الكيمياء،  الفيزياء،  األحياء،  لمعاـ 

. 2003/2004الدراسي

  اقتصرت عمى تقارير المشرفيف التربوييف ومديري المدارس لمعممي المرحمة

. 2003/2004الثانوية لمعاـ الدراسي 

: مصطمحات الدراسة

بأنو ظاىرة شعورية تنشأ عف التوافؽ  (5ص)(1999)يعّرفو ياغي في محيسف : الرضا الميني

. وبيف مقدار ما يحصؿ عميو فعال مف ىذا العمؿ (مينتو)بيف ما يتوقعو الفرد مف عممو 

ىو الموظؼ الذي يعّيف مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ ليقـو : المشرف التربوي

. بمجموعة مف المياـ اإلشرافية في المدارس التابعة ليا ومف بينيا تقويـ أداء المعمـ

 عممية منظمة وىادفة تيدؼ إلى تحديد مقدار التحسف في أداء المعمـ ومف :تقويم أداء المعمم

. ثـ إصدار الحكـ لتحسيف ىذا األداء باستمرار
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 ىو المعمـ الذي يدّرس أحد أو كال الصفيف األوؿ ثانوي،  والثاني :معمم المرحمة الثانوية

. ثانوي

مؤسسة تعميمية مسؤولة عف مختمؼ القضايا التربوية التعميمية، : مديرية التربية والتعميم

والقانونية، واإلدارية، والتنظيمية، الخاصة بمجموعة مف المدارس في المحافظة وتتبع لوزارة التربية 

. 7ص (1999محيسف ).والتعميـ الفمسطينية

ىي السمطة المسؤولة عف مختمؼ القضايا التعميمية، والقانونية، : وزارة التربية والتعميم

واإلدارية، والتنظيمية، والتربوية، والتي بدورىا تعمؿ عمى توجيو السياسة التعميمية بما يخدـ مصالح 

. 7ص (1999محيسف ).الدولة مف خالؿ مديريات التربية والتعميـ التابعة ليا في محافظات فمسطيف
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الفصل الثالث 

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 

يتضمف ىذا الفصؿ وصفا لمجتمع الدراسة وعينتيا وأدواتيا، كما يتضمف عرضا إلجراءات 

. الدراسة، والطرؽ اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات واستخالص النتائج

: منيج الدراسة

.  استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة الدراسة

: مجتمع الدراسة

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المدارس الثانوية الحكومية األكاديمية في 

محافظة الخميؿ، والموزعيف عمى مديريتي شماؿ الخميؿ وجنوب الخميؿ، ممف يدرسوف التخصصات 

المغة العربية، التربية اإلسالمية، المغة اإلنجميزية، : األساسية التالية لطمبة المرحمة الثانوية

توزيع أفراد مجتمع  (1)الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الجغرافيا، التاريخ، األحياء، ويبيف الجدوؿ 

. الدراسة حسب متغيري المديرية والجنس

 

( 1)الجدول 
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري المديرية والجنس 

المجموع اإلناث الذكور المديرية 
 723 398 325شماؿ الخميؿ 
 457 227 230جنوب الخميؿ 
 1180 625 555المجموع 
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: عينة الدراسة

مف مجتمع الدراسة، % 17 معمما ومعممة، أي بنسبة 205تكونت عينة الدراسة مف 

( 2)والجدوؿ. واختيرت مجموعة مف المدارس الثانوية تضـ أفراد العينة بالطريقة الطبقية العشوائية

. يبيف توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 

( 2)جدول 
خصائص عينة الدراسة 

 العدد المتغيرات
 النسبة المئوية

 الجنس

  

 60.5 124 ذكر

 39.5 81 انثى

   المديرية

 51.7 106 شماؿ الخميؿ

 47.8 99 جنوب الخميؿ

   سنوات الخبرة

 18.0 37  سنوات فما دوف5

 36.6 75  سنوات10- 5

 14.6 30  سنة10-15

 30.7 63  سنة فما فوؽ15

   المؤهل العلمي

 4.4 9 أقؿ مف بكالوريوس

 83.4 171 بكالوريوس فقط

 12.2 25 أعمى مف بكالوريوس

   التخصص

 34.6 71 عممي

 65.4 134 أدبي
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: أدوات الدراسة

: أداة قياس رضا المعممين عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة:  األداة األولى

     لمتعرؼ عمى درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ كؿ مف 

المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألداء المعمـ، قامت الباحثة بإعداد استبانة موجية لممعمميف، 

ودراسة ذياب والخياط  ( 1990)باالعتماد عمى األدب التربوي والدراسات السابقة، كدراسة النايؼ 

وتكونت االستبانة . ، إضافة إلى خبرة الباحثة في مجاؿ التدريس(2000)، ودراسة زامؿ (1996)

. فقرة (34)في صورتيا األولية مف 

: صدق األداة وثباتيا

عضوا،  (22 )   قامت الباحثة بعرض أداة الرضا عمى لجنة مف المحكميف، عدد أعضائيا

اإلشراؼ التربوي، والتدريس، واإلدارة المدرسية، وأعضاء ىيئة تدريس في :  يعمموف في مجاالتفمـ

، إلبداء الرأي حوؿ (4 )ؽالقدس، والقدس المفتوحة، والخميؿ، وكمية العمـو التربوية، ممح: جامعات

انتماء فقرات االستبانة لموضوع الدراسة ولمجاالتيا، أو صياغة ىذه الفقرات، أو أية مالحظات 

 مف أعضاء لجنة التحكيـ، قامت الباحثة بحصر توبعد استالـ االستبانا. أخرى يرونيا مناسبة

جراء التعديالت المقترحة والتي اجمع عمى ضرورة تعديميا  مف أعضاء المجنة % 80مالحظاتيـ، وا 

حيث تـ إعادة صياغة بعض الفقرات، واستبداؿ فقرات أخرى، وتكونت االستبانة في صورتيا . فأكثر

: ، واشتممت عمى قسميف(5)فقرة، ممحؽ رقـ  (34)النيائية مف 

اشتمؿ عمى معمومات شخصية عف المعمـ، وتتمثؿ في المتغيرات المستقمة : القسم األول   

. الجنس، المديرية، الخبرة في التدريس، المؤىؿ، التخصص: لمدراسة، وىي

أسموب التقويـ، ونتائج : فقرة موزعة عمى مجاليف ىما (34)اشتمؿ عمى :   القسم الثاني

. فقرة (17 )التقويـ، ويضـ كؿ مجاؿ مف مجالي األداة
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  وتـ صياغة فقرات االستبانة بحيث يجيب عنيا المعمـ ليحدد درجة رضاه عف تقويـ 

المشرؼ، وكذلؾ تقويـ المدير، وفؽ مقياس ليكرت الخماسي، وتأخذ إجابات أفراد عينة الدراسة القيـ 

: التالية في حاؿ كوف الفقرة ايجابية

 ةدرجتيف، وقميؿ: درجات، قميمة (3)درجات، متوسطة (4: )درجات، كبيرة (5): كبيرة جدا

: أما في حاؿ كوف الفقرات سمبية. درجة واحدة: جدا

درجات، وقميمة  (4:)درجات، قميمة (3)درجتيف، متوسطة: درجة واحدة، كبيرة: كبيرة جدا

. درجات (5): جدا

: تقارير المشرفين التربويين ومديري المدارس: األداة الثانية

      لمتعرؼ عمى العالقة بيف تقويـ كؿ مف المشرؼ التربوي وتقويـ المدير ألداء المعمـ، ، 

، وكذلؾ صورة عف (2)أخذت الباحثة صورة عف تقرير المشرؼ التربوي السنوي لممعمـ ممحؽ رقـ

حيث يظير التقويـ الكمي لكؿ مف المشرؼ التربوي  (3)تقرير المدير السنوي لممعمـ نفسو ممحؽ رقـ

 %. 100ومدير المدرسة عمى ىذه التقارير بالدرجات أقصاىا 

: ثبات االستبانة

.   تـ احتساب ثبات االستبانة باستخداـ معامؿ ثبات األداة األولى حسب معادلة كرونباخ الفا

، في (0.97)حيث كاف معامؿ الثبات لممقياس الكمي لدرجة رضا المعمميف عف تقويـ المشرفيف 

، وىي معامالت ثبات (0.96)حيف كاف معامؿ الثبات لمقياس درجة الرضا عف تقويـ المديريف 

. عالية ومقبولة تربويا ألغراض ىذه الدراسة

 

: متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقمة: 
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 .الجنس .1

 .شماؿ الخميؿ، وجنوب الخميؿ:  مستويافا المديرية، ولو .2

 10)سنوات،مف  (10 ػ 5)سنوات، مف (5)اقؿ مف : الخبرة، وليا ثالث مستويات .3

 .سنة (15)سنة، وأكثر مف  (15ػ

اقؿ مف بكالوريوس،  بكالوريوس فقط، أعمى :  المؤىؿ العممي، ولو أربع مستويات .4

 .مف بكالوريوس

و  (رياضيات، فيزياء، كيمياء، أحياء)تخصصات عممية:  التخصص، ولو مستوياف .5

 .(تربية إسالمية، لغة إنجميزية، لغة عربية، تاريخ، جغرافيا)تخصصات أدبية 

. مشرؼ تربوي، مدير مدرسة: المسّمى الوظيفي، ولو مستوياف .6

 في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ ةدرجة رضا معممي المرحمة الثانوي: المتغير التابع

. التربوي ومدير المدرسة ألدائيـ

:  إجراءات الدراسة

:   لمحصوؿ عمى بيانات ىذه الدراسة،  مف خالؿ أدواتيا، قامت الباحثة بالخطوات اآلتية

الحصوؿ عمى األوراؽ الرسمية مف قسـ التربية، الدراسات العميا، في جامعة القدس  .1

 (.6) رقـؽلتسييؿ ميمة الباحثة، ممح

 . قامت الباحثة بحصر مجتمع الدراسة وعينتيا في محافظة الخميؿ، وفي مديرياتيا .2

 ما يمكف حأشرفت الباحثة عمى توزيع االستبانات عمى أفراد عينة الدراسة، وتوضي .3

 .توضيحو ليـ، ومف ثـ استالميا منيـ، خالؿ فترة زمنية مدتيا خمسة أياـ
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 استممت الباحثة صورا عف التقارير الخاصة بأفراد عينة الدراسة مف مديريتي المحافظة،  .4

تقييـ المشرؼ أو )بعد أف أخفيت المعمومات الشخصية عف ىذه التقارير، باستثناء التقدير

 .(المدير

قامت الباحثة بوضع استبانة المعمـ الخاصة بدرجة الرضا مع تقريري المشرؼ والمدير،  .5

لتكوف رزمة واحدة، وتأخذ رقما واحدا متسمسال، استعدادا إلدخاليا إلى الحاسوب لمقياـ 

 .بتحميميا إحصائيا

: المعالجة اإلحصائية

وقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات باستخراج معامؿ الثبات حسب معادلة 

 الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج ت المئوية، والمتوسطابالنس: كرونباخ ألفا ، كما تـ حساب

لمعينات المترابطة، ونتائج اختبار تحميؿ التبايف  (ت)لمعينات المستقمة، ونتائج اختبار  (ت)اختبار 

. األحادي، الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة األولى المتعمقة بدرجة رضا المعمميف

كما تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف لمتعرؼ إلى العالقة بيف درجة تقييـ المشرؼ ودرجة تقييـ 

. ، ومف خالؿ الحاسوب (spss)المديرلممعمـ، باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

 

 
الفصل الرابع 
نتائج الدراسة 

 
 

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي توصمت إلييا الباحثة مف خالؿ استجابة أفراد عينة 

الدراسة حوؿ درجة رضا المعمميف عف تقويـ المشرفيف والمديريف ليـ في مديريتي شماؿ وجنوب 
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الخميؿ، وذلؾ بعد تطبيؽ أداة الدراسة وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا ، وسوؼ 

. يتـ عرض النتائج وفقا ألسئمة الدراسة وفرضياتيا

 ليـ تـ اعتماد المقياس والمديريفوحتى يتـ تحديد درجة رضا المعمميف عف تقويـ المشرفيف 

: التالي

. (انحراؼ معياري واحد لمدرجة الكمية)- 3: منخفضة -1

 .(انحراؼ معياري واحد لمدرجة الكمية) –أو + 3: متوسطة -2

. (انحراؼ معياري واحد لمدرجة الكمية)+ 3: عالية -3

: السؤال األول
ما درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير 

المدرسة ألدائيم؟ 
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ ولمعرفة درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ 

عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألداء ىؤالء المعمميف، تـ استخراج المتوسطات الحسابية 

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة، لكؿ فقرة مف فقراتيا، إضافة 

(. 4)، (3)،  وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوليف رقـ  (الدرجة الكمية)إلى مجالييا والمجاؿ الكمي 

 

( 3)جدول رقم 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة تالمتوسطا

حول درجة رضاىم عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألدائيم 
 

i.  المتوسط  الفقراتا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

متوسطة  0.82 3.64 يعتمد عمى معايير واضحة لألىداؼ يفيميا المعمـ 1

عالية  0.77 3.72 يشاعي العذالة في الحكن على أداء الوعلن 2

متوسطة  0.82 3.59 يتـ مف خالؿ معرفة المشرؼ بمقاييس التقويـ التربوية 3
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متوسطة  0.88 3.58 يركز عمى نوع الكفاية المطموب تحقيقيا لدى المعمـ 4
متوسطة  0.89 3.57 تتميز أساليب تقويـ المعمـ بالشموؿ 5
متوسطة  0.97 3.34 يممس المعمـ التطور المستمر في عممية التقويـ 6

ييدؼ إلى التحقؽ مف تدريس المعمميف لموادىـ وفؽ  7
 الخطط الدراسية

عالية  0.93 3.86

ييدؼ إلى التحقؽ مف إتقاف المعمميف لممادة العممية  8
 المقررة

عالية  0.83 3.85

متوسطة  0.93 3.45 يعتمد التقويـ عمى تحصيؿ التالميذ 9

متوسطة  0.90 3.55 يشول التقىين استخذام الوعلن للتقنيبت الحذيثة 10

11 
يأخذ بعيف االعتبار األنشطة الالصفية اليادفة التي يقـو 

بيا المعمـ 
 

متوسطة  0.93 3.54

 متوسطة 0.93 3.45 يراعي التقويـ الخصائص الفردية لممعمميف 12

 متوسطة 0.99 2.86 يركز عمى جوانب ثانوية وليست أساسية في األداء 13

تعتبر عممية التقويـ عممية روتينية ال تؤدي الى تجديد  14
 تربوي

 متوسطة 1.14 2.61

 متوسطة 1.19 3.21 يعتمد التقويـ أسموب التسمط والسيطرة 15

 متوسطة 0.89 3.36 أساليب التقويـ المتبعة موضوعية 16

 متوسطة 0.97 3.38 يتـ تقويـ المعمـ بأساليب متنوعة 17

تسيـ عممية التقويـ في تنمية االتجاىات االيجابية نحو  18
 عممية اإلشراؼ

 متوسطة 1.06 3.23

 متوسطة 1.07 3.25 تنمي اتجاىات المعمميف االيجابية نحو مينة التدريس 19

 متوسطة 1.01 3.31 تساعد عمى تطوير العممية التربوية نحو األفضؿ 20

تعول على تحذيذ االحتيبجبت التذسيبية للوعلن  21

 

 متوسطة 0.89 3.38

 متوسطة 0.94 3.47 تدعـ فكرة التقويـ الذاتي لدى المعمـ 22

 متوسطة 0.93 3.50 تقيس مدى تحقيؽ الممميف لألىداؼ المرجوة مف المنياج 23

تساعد المعمميف في التعرؼ إلى حاجات التالميذ  24
 

 متوسطة 1.00 3.33

تساعد نتائج التقويـ في الكشؼ عف إنجازات المعمميف  25
 المختمفة

 متوسطة 0.99 3.45

تساعد عمى تنمية العالقات اإلنسانية بيف المعمـ والطالب  26
 

 متوسطة 1.03 3.26

متوسطة  1.05 3.63 تساعد المعمميف الجدد عمى تحسيف مستوى كفاياتيـ 27
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تعالج بعض االتجاىات السمبية عند بعض المعمميف تجاه  28
 العممية اإلشرافية

 متوسطة 1.02 3.32

 متوسطة 1.11 3.26 تحفز المعمميف عمى اإلبداع 29

المدير /  اإلنسانية بيف المعمـ والمشرؼ تتعزز العالقا 30
 

 متوسطة 1.08 3.38

 متوسطة 0.96 3.37 تساعد عمى النمو الميني لممعمميف 31

 متوسطة 1.07 2.65 تزيد مف الضغط النفسي لدى المعمميف 32

 متوسطة 0.97 3.42 تساعد عمى تبادؿ الخبرات بيف المعمميف 33

 متوسطة 1.04 3.22 تزيد مف دافعية المعمميف 34

 متوسطة 0.66 3.36 الدرجة الكمية 

 
 

( 4)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

 عينة الدراسة عمى مجاالت أداة الدراسة
 

المجال 
المتوسط الحسابي 

الدرجة االنحراف المعياري 

أسموب 

التقويم 
هتىسطة  0.60 3.42

هتىسطة  0.78 3.30نتائج التقويم 

هتىسطة  0.66  3.36الدرجة الكمية 

 
 

 
أف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف  (3)يتبيف مف الجدوؿ رقـ 

 (لمدرجة الكمية)، وبمتوسط حسابي"متوسطة" تقويـ المشرفيف التربوييف والمديريف ألدائيـ كانت

(.  0.66)وانحراؼ معياري يساوي (3.36)مقداره
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( 3) عمى درجة الرضا، نالحظ أف ةوعند مالحظة المتوسطات الحسابية لمفقرات، والداؿ

ييدؼ  " (7)الفقرة رقـ: ، وىي"عالية"فقرات فقط مف بيف فقرات االستبانة جاءت درجة الرضا عنيا 

، وبمتوسط حسابي "أسموب التقويـ إلى التحقؽ مف تدريس المعمميف لموادىـ وفؽ الخطط الدراسية

ييدؼ أسموب التقويـ إلى التحقؽ مف إتقاف المعمميف لممادة العممية  "(8)، والفقرة رقـ (3.86)مقداره

يراعي العدالة في الحكـ عمى أداء  " (2)، والفقرة رقـ(3.85)وبمتوسط حسابي مقداره" المقررة 

، في حيف كانت "أسموب التقويـ" ،  وجميعيا ضمف مجاؿ (3.72)، وبمتوسط حسابي مقداره"المعمـ

منخفضة " لمفقرات األخرى مف االستبانة، ولـ تأت أي مف الفقرات بدرجة " متوسطة " درجة الرضا 

  ."

 وكانت اقؿ المتوسطات الحسابية، أي اقؿ درجة رضا عف تقويـ المشرؼ التربوي والمدير، 

، وبمتوسط حسابي "تعتبر عممية التقويـ عممية روتينية ال تؤدي إلى تجديد تربوي " (14): لمفقرات

، وبمتوسط " تزيد نتائج التقويـ مف الضغط النفسي لدى المعمميف " (32)، والفقرة رقـ (2.61)مقداره

يركز أسموب التقويـ عمى جوانب ثانوية وليست أساسية  "  (13)، والفقرة رقـ (2.65)حسابي مقداره

(. 2.86 )، وبمتوسط حسابي مقداره"في األداء

والمتعمؽ بالمتوسطات الحسابية لدرجة رضا أفراد  (4)  ومف خالؿ مالحظة جدوؿ رقـ 

عينة الدراسة عف مجاالت أداة الدراسة، يتبف أف المتوسطات الحسابية لمجاؿ أسموب التقويـ ونتائج 

: ،وكانت متوسطاتيا الحسابية"متوسطة"جاءت بدرجة  (الدرجة الكمية)التقويـ  وكذلؾ المجاؿ الكمي 

. عمى التوالي  (3.36)،(3.30)،(3.42)

 

: السؤال الثاني
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 ىل تختمف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي 
 هالمسمى الوظيفي لممقوم، وجنس المعمم، ومؤىل: ومدير المدرسة باختالف متغيرات الدراسة

العممي، والمديرية التي يعمل بيا، وتخصصو، وسنوات الخبرة؟ 
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لدرجات رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة 

( 5)رقـ   :حسب المتغيرات الواردة أعاله عمى مجاالت أداة الدراسة، وكما يظير مف الجداوؿ

ويظير مف خالؿ ىذه الجداوؿ أف ىناؾ فروقا في المتوسطات  . (8)، ورقـ(7)، ورقـ (6)ورقـ

الحسابية تعزى ليذه المتغيرات، ولمتأكد فيما إذا كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا قامت الباحثة 

: بفحصيا مف خالؿ فرضيات الدراسة التالية

 : الفرضية األولى
بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير مسمى 
. (مشرف تربوي، مدير)الوظيفة

  ولمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

لمعينات المترابط، لمفروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ  (ت )المعيارية واختبار 

درجة رضاىـ عف تقويـ المشرؼ التربوي وتقويـ مدير المدرسة ألدائيـ، مف خالؿ مجالي أداة 

( 5)،وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ  (الدرجة الكمية)الدراسة والمجاؿ الكمي 

( 5)جدول رقم
لمعينات المترابطة، لمفروق بين متوسطات  (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة رضاىم عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة حسب متغير مسمى 
الوظيفة 

 العدد الوظيفة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

أسموب 
 التقويم

 0.78 3.22 205 مشرؼ
5.72 0.00 

 0.61 3.62 205مدير 
 0.00 5.22 0.95 3.07 205مشرؼ نتائج التقويم 



 46 

 0.81 3.53 205مدير 

الدرجة الكمية 
 0.82 3.15 205مشرؼ 

5.73 0.00 
 0.67 3.57 205مدير 

 
 

أف المتوسط الحسابي لدرجة رضا أفراد عينة الدراسة  (5)تظير القيـ الواردة في جدوؿ رقـ 

، في حيف (0.82)، وبانحراؼ معياري مقداره(3.15)عف تقويـ المشرؼ التربوي لمدرجة الكمية ىو

كاف المتوسط الحسابي لدرجة رضا أفراد العينة عف تقويـ مدير المدرسة، وعمى الدرجة نفسيا، 

، كما أشارت النتائج اف ىناؾ فروقا في متوسطات (0.67)، وبانحراؼ معياري مقداره(3.57)ىو

: رضا أفراد عينة الدراسة عف تقويـ المشرؼ التربوي وتقويـ مدير المدرسة عمى مجالي أداة الدراسة

ولمعرفة فيما اذا كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا استخدمت الباحثة . أسموب التقويـ، ونتائج التقويـ

اف ىذه الفروؽ دالة إحصائيا  (5)لمعينات المترابطة، وتشير القيـ الواردة في جدوؿ رقـ (ت)اختبار 

. ، ولصالح تقويـ المدير، وبيذا ترفض الفرضية الصفرية األولى(=0.05)عند مستوى الداللة   

: الفرضية الثانية
بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألدائيم تعزى لمتغير 
. جنس المعمم

  ولمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

لمفروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة رضاىـ عف  (ت )المعيارية واختبار 

تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألدائيـ حسب متغير الجنس، مف خالؿ مجالي أداة الدراسة 

( 6) كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ ؾ، وذؿ(الدرجة الكمية)والمجاؿ الكمي 



 47 

( 6)جدول رقم 
حول درجة  لمفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

. رضاىم عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألدائيم حسب متغير الجنس
 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 أسلوب التقويم
 0.59 3.46 124 ذكر

1.26 0.21 
 0.62 3.35 81 أنثى

 نتائج التقويم
 0.80 3.32 124 ذكر

0.58 0.56 
 0.77 3.26 81 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.67 3.39 124 ذكر

0.92 0.36 
 0.65 3.31 81 أنثى

 

تشير القيـ الواردة في الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي لدرجة رضا معممي المرحمة 

الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة عمى الدرجة الكمية لمذكور 

، في حيف كاف المتوسط الحسابي لإلناث وعمى نفس (0.67)، وبانحراؼ معياري قدره(3.39)ىو

ومف خالؿ . (0.08)فالفرؽ بيف المتوسطيف ىو. (0.65)، وانحراؼ معياري قدره(3.31)الدرجة 

، الواردة في نفس الجدوؿ، تبيف أف ىذا الفرؽ غير داؿ إحصائيا، حيث كانت (ت)نتائج اختبار 

أسموب التقويـ، ونتائج : وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجالي أداة الدراسة. 0.05< الداللة اإلحصائية 

التقويـ، فالفرؽ بيف المتوسطات الحسابية لـ يكف داؿ إحصائيا ىو أيضا، وبيذا تقبؿ الفرضية 

. الصفرية الثانية

: الفرضية الثالثة
بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألدائيم تعزى لمتغير 
. المديرية
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   ولمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لمفروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة رضاىـ عف تقويـ  (ت)واختبار 

المشرؼ التربوي ومدير المدرسة لمجالي أداة الدراسة وعمى الدرجة الكمية حسب متغير المديرية، 

(. 7)وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ 

 

( 7)جدول رقم 
لمفروق بين استجابات المعممين حول درجة رضاىم عن  (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

. تقويم المشرفين والمديرين في مجالي الدراسة حسب المديرية
 
 

 العدد المديرية المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

أسموب 

 التقويم

 0.49 3.57 106 شماؿ الخميؿ

3.71 0.00 
 0.68 3.26 99 جنوب الخميؿ

 نتائج التقويم
 0.68 3.50 106 شماؿ الخميؿ

3.81 0.00 
 0.85 3.09 99 جنوب الخميؿ

 الدرجة الكمية
 0.55 3.53 106 شماؿ الخميؿ

3.95 0.00 
 0.73 3.17 99 جنوب الخميؿ

 
مف  (أفراد عينة الدراسة) المتوسط الحسابي لدرجة رضا معممي المرحمة الثانوية أفنالحظ 

، في حيف كاف (0.55)، وانحراؼ معياري قدره(3.53)مديرية شماؿ الخميؿ عمى الدرجة الكمية ىو

،وبانحراؼ  (3.17)المتوسط الحسابي إلفراد العينة مف مديرية جنوب الخميؿ، وعمى نفس الدرجة، ىو

(. 0.73)معياري قدره

أف الفروؽ بيف متوسطات ( ت)، ومف خالؿ اختبار(7)وتشير القيـ الواردة في الجدوؿ رقـ 

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة رضاىـ عف تقويـ المشرؼ التربوي والمدير حسب متغير 
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وبيذا ترفض الفرضية . 0.05المديرية كانت دالة إحصائيا، حيث كاف مستوى الداللة اقؿ مف 

. الصفرية الثالثة
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: الفرضية الرابعة
بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألدائيم تعزى لمتغير خبرة 
. المعمم

 
 ولمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

المعيارية  الستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة رضاىـ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير 

(. 8)المدرسة ألدائيـ حسب متغير خبرة المعمـ،جدوؿ رقـ 

 
( 8)جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة رضاىم عن تقويم المشرف 
. التربوي ومدير المدرسة حسب متغير الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

أسلوب 
 التقويم

 
 

 0.63 3.42 37  سنوات5اقؿ مف 
 0.55 3.40 75  سنوات10- 5

 0.61 3.42 30  سنة10-15
  0.65  3.44 63 سنة 15أعمى مف 

 

 

 نتائج التقويم

 

 

 0.73 3.42 37  سنوات5اقؿ مف 
 0.76 3.18 75  سنوات10- 5

 0.80 3.37 30  سنة10-15
  0.84  3.33 63 سنة 15أعمى مف 

الدرجة الكمية 

 0.65 3.42 37  سنوات5اقؿ مف 
 0.61 3.29 75  سنوات10- 5

 0.68 3.40 30  سنة10-15
  0.72  3.39 63 سنة 15أعمى مف 

 
 

أف المتوسطات الحسابية لدرجة رضا معممي المرحمة الثانوية في  (8)يتبيف مف الجدوؿ رقـ 

محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي والمدير ألدائيـ وعمى الدرجة الكمية، كانت متفاوتة، 

وانحراؼ  (3.42)، ومقداره "سنوات (5)اقؿ مف " حيث كاف المتوسط الحسابي األعمى لذوي الخبرة 
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" سنوات  (10 – 5)مف" ، في حيف كاف المتوسط الحسابي األقؿ لذوي الخبرة (0.65)معياري مقداره

في حيف كاف متوسطا الفئتيف األخرييف . (0.61)، وانحراؼ معياري مقداره(3.29)، ومقداره 

(. 3.40)،(3.39)متقاربيف، 

ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادي 

One Way ANOVA))(. 9) ، الجدوؿ رقـ

 
 ( 9 )جدول رقم 

نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة رضاىم عن تقويم 
المشرف التربوي والمدير حسب متغير الخبرة 

مصدر التباين  المجال

درجات 

الحرية 
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيم ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 

 أسموب التقويم

 
 

 0.02 0.06 3 بيف المجموعات

 0.37 74.69 201 داخؿ المجموعات 0.98 0.08

 - 74.76 204 المجموع

 

 
 نتائج التقويم

 

 0.63 1.88 3 بيف المجموعات

 0.62 125.10 201 داخؿ المجموعات 0.39 1.01

 المجموع
204 126.99 - 

الدرجة الكمية 
 0.20 0.61 3بيف المجموعات 

 0.44 89.03 201 داخؿ المجموعات 0.71 0.46
 - 89.64 204 المجموع

 
أف الفروؽ في  (9)يظير لنا مف نتائج تحميؿ التبايف األحادي ، وكما يبينو الجدوؿ رقـ 

المتوسطات الحسابية لدرجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ حسب متغير خبرة 

، سواء في مجالي أداة الدراسة أو عمى  ( = 0.05 )المعمـ ىي فروؽ غير دالة إحصائيا مستوى 

.  ، وبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية الرابعة0.05< الدرجة الكمية، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
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: الفرضية الخامسة
بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألدائيم تعزى لمتغير 
. المؤىل العممي لممعمم

 
ولمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

المعيارية  الستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة رضاىـ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير 

(. 10)المدرسة ألدائيـ حسب متغير المؤىؿ العممي لممعمـ، جدوؿ رقـ 

 
( 10)جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة رضاىم عن تقويم المشرف 
. التربوي والمدير حسب  متغير المؤىل العممي لممعمم

 العدد المؤىل العممي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أسلوب 
 التقويم

 0.54 3.50 9 اقؿ مف بكالوريوس
 0.60 3.42 171 بكالوريوس فقط

 0.64 3.41 25 أعمى مف بكالوريوس

 0.83 3.52 9 اقؿ مف بكالوريوس نتائج التقويم
 0.78 3.29 171 بكالوريوس فقط

 0.83 3.25 25 أعمى مف بكالوريوس

 0.68 3.51 9 اقؿ مف بكالوريوس الدرجة الكمية
 0.65 3.36 171 بكالوريوس فقط

 0.70 3.33 25 أعمى مف بكالوريوس

 

أف المتوسطات الحسابية لدرجة رضا أفراد عينة الدراسة عف  (10)يظير مف الجدوؿ رقـ 

 ، 3.36، 3.51)تقويـ المشرؼ التربوي والمدير عمى الدرجة الكمية وحسب المؤىؿ العممي كانت 

بمعنى . ، لمف أقؿ مف بكالوريوس، والبكالوريوس فقط، وأعمى مف بكالوريوس، عمى التوالي  (3.33
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أف ىناؾ فروقا في المتوسطات الحسابية لدرجة رضا معممي المرحمة الثانوية عف تقويـ المشرؼ 

. التربوي ومدير المدرسة حسب متغير المؤىؿ العممي لممعمـ

ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادي، 

(. 11)جدوؿ رقـ 

( 11)جدول 
نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة رضاىم عن تقويم 

المشرف التربوي والمدير حسب متغير المؤىل العممي 

درجات مصدر التباين  المجال
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيم ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 

 أسموب التقويم

 
 

 0.03 0.06 2 بيف المجموعات

 0.37 74.69 202 داخؿ المجموعات 0.92 0.09

 - 74.76 204 المجموع

 

 
 نتائج التقويم

 

 0.25 0.51 2 بيف المجموعات

 0.63 126.48 202 داخؿ المجموعات 0.67 0.42

 المجموع
204 126.99 - 

الدرجة الكمية 
 0.12 0.23 2بيف المجموعات 

 0.44 89.41 202 داخؿ المجموعات 0.77 0.26

 - 89.64 204 المجموع

 

انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  (11)تشير القيـ الواردة في الجدوؿ رقـ 

 بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة رضاىـ عف تقويـ (=0.05)مستوى

المشرؼ التربوي  والمدير لمجالي أداة الدراسة وعمى الدرجة الكمية أيضا حسب متغير المؤىؿ 

. ، وبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية الخامسة0.05< العممي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

 
: الفرضية السادسة
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بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة ألدائيم تعزى لمتغير 

. تخصص المعمم
   ولمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لمفروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة رضاىـ عف تقويـ  (ت  )واختبار 

المشرؼ التربوي ومدير المدرسة لمجالي أداة الدراسة والدرجة الكمية حسب متغير تخصص المعمـ 

(. 12)، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ (عممي، أدبي)

( 12)جدول رقم 
لمفروق بين استجابات افراد عينة الدراسة حول درجة  (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

. رضاىم عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة حسب تخصص المعمم
 

 العدد التخصص المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 أسموب التقويم

 
 

 0.63 3.44 134 أدبي
0.54 0.59 

 0.55 3.39 71 عممي
 

 نتائج التقويم

 

 0.84 3.30 134 أدبي
-0.01 0.99 

 0.67 3.30 71 عممي

 الدرجة الكمية

 0.70 3.37 134 أدبي
0.24 0.81 

 0.57 3.34 71 عممي

 

 

أف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة  (12)تبيف القيـ الواردة في الجدوؿ رقـ 

الدراسة حوؿ درجة رضاىـ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألدائيـ كانت متقاربة، سواء 

، والفرؽ " نتائج التقويـ " عمى الدرجة الكمية  أـ مجالي أداة الدراسة، بؿ كانت متساوية تماما لمجاؿ 

وفؽ مقياس ليكرت الخماسي، وعندما استخدمت  (0.03)بيف المتوسطيف لمدرجة الكمية لـ يتجاوز

، (=0.05)لمعرفة فيما إذا كانت الفروؽ ىذه دالة إحصائيا عند مستوى     (ت)الباحثة اختبار 



 55 

تبيف أف ىذه الفروؽ غير دالة إحصائيا ،  عند مستوى الداللة المحدد، وبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية 

. السادسة
 

: الفرضية السابعة
بين درجة تقييم المشرف التربوي  (=0.05)ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى 

. ودرجة تقييم مدير المدرسة ألداء معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل
 ولمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات تقييـ كؿ مف 

، ويبيف جدوؿ رقـ (أفراد عينة الدراسة )المشرفيف التربوييف ومديري المدارس لمعممي المرحمة الثانوية

.  قيمة معامؿ االرتباط وداللتو اإلحصائية (13)

( 13)جدول رقم 
معامل ارتباط بيرسون بين درجات تقييم كل من المشرف التربوي ومدير المدرسة لمعممي المرحمة 

الثانوية في محافظة الخميل 

 تقييم مدير المدرسة تقييم المشرف التربوي العدد االرتباط

 *0.53 -- 205 تقييـ المشرؼ التربوي

 -- *0.53 205 تقييـ مدير المدرسة

دالة إحصائيا                  * 
 

أف ىناؾ عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف  (13)تشير القيـ الواردة في الجدوؿ رقـ 

درجات تقييـ كؿ مف المشرفيف التربوييف ومديري المدارس لمعممي المرحمة الثانوية في محافظة 

، وىي قيمة تدلؿ عمى أف العالقة االرتباطية (0.53)الخميؿ، حيث كانت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف 

بيف درجات تقييـ كؿ مف المشرؼ التربوي ومدير المدرسة كانت مرتفعة وموجبة ، إضافة إلى كونيا 

. وبيذا ترفض الفرضية الصفرية السابعة. (=0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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الفصل الخامس 

مناقشة النتائج والتوصيات 
 

   يتضون هزا الفصل هنبقشة نتبئج الذساسة، وفق أسئلتهب وفشضيبتهب، كوب يتضون بعض التىصيبت رات العالقة 

. بنتبئجهب

: مناقشة نتائج السؤال األول
    ما درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير 

المدرسة ألدائيم؟ 

   أظيرت نتائج الدراسة أف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف 

، وبمتوسط حسابي، لمدرجة الكمية، "متوسطة"تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألدائيـ كانت 

(. 3.36)مقداره 

بمعنى لـ تصؿ درجة رضا المعمميف عف تقويـ المشرؼ التربوي والمدير إلى المستوى 

، وىذا يدلؿ عمى عدـ رضا أفراد عينة الدراسة عف عممية التقويـ "بدرجة عالية"المرغوب، والمتمثؿ 

وقد يعزى ذلؾ إلى اف األسموب اإلشرافي المتبع . المتبعة مف قبؿ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة

 رئيس، عمى الزيارة الصفية، والتي يرى المعمموف أنيا غير كافية ؿمف أجؿ التقويـ يقتصر، وبشؾ

. إلعطاء حكـ تقويمي نيائي عمى أدائيـ، وكثيرا ما تكوف لمرة واحدة خالؿ العاـ الدراسي
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    وقد يعزى السبب أيضا إلى عدـ وضوح معايير التقويـ لدى المعمـ، وكذلؾ لعدـ وجود 

. خطة تقويـ يتفؽ عمييا المعمـ مع المشرؼ والمدير

     كذلؾ قد تعزى ىذه النتيجة إلى تدني قناعة المعمميف بالنتائج المتوخاة مف عممية التقويـ، 

فالمعمـ ال يممس أثرا ممحوظا مف ىذه النتائج عمى ارض الواقع، وال يشعر بالتغيير االيجابي في 

اتجاىاتو نحو اإلشراؼ أو مينة التدريس جّراء عممية التقويـ، كما ال يجد التعزيز المناسب عند 

كالحصوؿ عمى شيادة تقدير أو عالوة مادية أو غير ذلؾ مف . حصولو عمى درجة تقويـ مميزة

 اتجاه أسموب ءوسائؿ التعزيز التي تنمي االتجاىات االيجابية لدى المعمـ نحو عممية اإلشراؼ، سوا

. التقويـ أو نتائجو

   وعند مالحظة المتوسطات الحسابية لمفقرات، والدالة عمى درجة رضا معممي المرحمة 

فقرات فقط مف بيف فقرات  (3)الثانوية عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة، نالحظ أف 

ييدؼ أسموب التقويـ إلى التحقؽ مف  "(7)وىي فقرة " عالية"االستبانة جاءت درجة الرضا عنيا 

( 8)، والفقرة (3.86)، وبمتوسط حسابي مقداره "تدريس المعمميف لموادىـ وفؽ الخطط الدراسية

، وبمتوسط حسابي "ييدؼ أسموب التقويـ إلى التحقؽ مف إتقاف المعمميف لممادة العممية المقررة"

، وبمتوسط حسابي مقداره "يراعي العدالة في الحكـ عمى أداء المعمـ "(2)، والفقرة (3.85)مقداره

(3.72 .)

   وتدلؿ ىذه النتيجة عمى أف ىذه الفقرات يالحظيا المعمـ بشكؿ واضح في أسموب المشرؼ 

او المدير عند تقويمو ألدائو، ومحتوى ىذه الفقرات يسيؿ تطبيقو مف قبؿ المشرؼ او المدير، وعادة 

يكوف التقويـ فييا موضوعي وال يخضع ألىواء المشرؼ أو المدير الشخصية، لذلؾ أخذت أعمى 

. درجات رضا
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  وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات في ىذا المجاؿ، مثؿ دراسة محمد  

والتي أشارت إلى أف درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة بالنسبة  (1996)

والتي أشارت إلى اف المسؤولية  (1996)لمجاؿ اإلشراؼ والتوجيو الفني، ودراسة الخياط وذياب 

الرئيسة  لتقويـ كفاءة المعمـ ىي التثبت مف مدى تحقيؽ المعمميف لألىداؼ المرجوة مف المنيج الذي 

في أف أفراد عينة الدراسة يتفقوف بدرجة متوسطة مف  (1998)يدرسونو، وتتفؽ مع دراسة السرحاف 

 في أف أفراد Al Asem (2003)الرضا بالنسبة لمجاؿ اإلشراؼ التربوي، كما تتفؽ مع نتائج دراسة 

عينة الدراسة يعتقدوف أف نظاـ التقييـ ال يعكس قدرات المعمميف الحقيقية، واف نموذج التقييـ يجب 

 ،حيث أشارت Papadopoulos (2003)أف يعدؿ عمى األقؿ كؿ سنة، وتتفؽ مع نتائج دراسة 

النتائج إلى أف  رضا المعمميف عف الوظيفة يتأثر بأسموب اإلشراؼ التربوي، وتختمؼ ىذه النتيجة مع 

في أف اتجاىات المعمميف نحو عممية اإلشراؼ التربوي كانت سمبية،  (1983)نتائج دراسة المساد 

حيث أظيرت نتائجيا أف اتجاىات أفراد العينة كانت  (1999)كما وتختمؼ مع نتائج دراسة طاىر

. سمبية نحو السموؾ اإلشرافي

: نتائج السؤال الثاني

ىل تختمف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي 

، (مشرف تربوي،مدير مدرسة)المسمى الوظيفي لممقوم: ومدير المدرسة باختالف متغيرات الدراسة

جنس المعمم، ومؤىمو العممي، والمديرية التي يعمل بيا، وتخصصو، وسنوات الخبرة؟ 

:      وتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ فرضيات الدراسة اآلتية

: الفرضية األولى
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بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير مسمى 

. (مشرف تربوي أو مدير)الوظيفة

لمعينات المترابطة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (ت)      أشارت نتائج اختبار 

(=0.05)  بيف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي

.  ،ولصالح المديريف(مشرؼ تربوي أو مدير)ومدير المدرسة تعزى لمتغير مسمى الوظيفة

أي أف المعمميف راضوف عف تقويـ المديريف أكثر مف رضاىـ عف تقويـ المشرفيف، وقد تعزى 

ىذه النتيجة لطبيعة العالقة اإلنسانية بيف المعمـ والمدير، والتي تؤدي، غالبا، إلى التفاىـ والثقة 

المتبادلة فيما بينيـ، وتنشأ ىذه العالقة مف خالؿ وجود المدير مع المعمـ طيمة ساعات الدواـ، 

كونيما مف نفس منطقة السكف في معظـ مدارس محافظة الخميؿ، بخالؼ المشرؼ التربوي، الذي ال 

زيارة صفية أو )يمتقي المعمـ إال ساعات معدودة طيمة السنة الدراسية، ومف خالؿ زيارة رسمية

، كما يجد المعمـ مديره دائـ اإلّطالع عمى عممو، (اجتماع رسمي، أو ورشة عمؿ، أو ما شابو

ويالحظ الجوانب المختمفة ألدائو ، ليذا قد يرى المعمـ أف تقويـ المدير يمتاز بدرجة أعمى مف 

. الشمولية والموضوعية والدقة، مقارنة بتقويـ المشرؼ

والتي أشارت إلى أف اإلدارة المدرسية  (1997)    وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة حجو

مف أىـ مصادر الرضا الوظيفي ألفراد عينة الدراسة، كما تتفؽ مع نتائج دراسة السرحاف     

. لنفس السبب (1998)

: الفرضية الثانية



 60 

بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

جنس  الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير

. المعمم

لمعينات المستقمة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  (ت)   أشارت نتائج اختبار 

بيف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ  (=0.05)مستوى 

. التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير جنس المعمـ

    وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أف نفس أسموب التقويـ يطبؽ عمى المعمميف والمعممات، وال 

يوجد تمييز في التعامؿ مع كال الجنسيف، واف طبيعة العالقة والثقة المتبادلة بيف المعمميف ومشرفييـ 

وقد تعزى ىذه النتيجة أيضا إلى أف اىتمامات المعمميف والمعممات . نفسيا بيف المعممات ومشرفييفّ 

ىي نفسيا بخصوص عممية اإلشراؼ التربوي، سواء مف خالؿ أسموب التقويـ أـ نتائج التقويـ ،مما 

.  أدى إلى استجابات متقاربة وبدوف فروؽ ذات داللة إحصائية

والتي أشارت إلى  أف درجة تقويـ  (1993)     وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ساّلـ 

المعمميف الذكور لنموذج التقرير السنوي المعموؿ بو في وزارة التربية والتعميـ في األردف لتقويـ 

المعمـ، كانت ايجابية لدى الذكور أكثر منيا لدى اإلناث، وتختمؼ أيضا مع نتائج دراسة 

حيث اختمفت درجة رضا المعمميف عف أساليب اإلشراؼ الممارسة مف قبؿ  (2001)العمري

. المشرفيف باختالؼ الجنس

: الفرضية الثالثة

بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

. المديرية الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير
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، إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند (ت)    أشارت النتائج، ومف خالؿ نتائج اختبار 

بيف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ  (=0.05)مستوى 

.  التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير المديرية، ولصالح مديرية شماؿ الخميؿ

    وقد يعود السبب إلى سنوات الخبرة األطوؿ لدى مديرية شماؿ الخميؿ مقارنة بمديرية جنوب 

الخميؿ، والتي ىي حديثة العيد بالعمؿ اإلداري مقارنة بمديرية شماؿ الخميؿ، كوف مديرية الجنوب 

أنشئت بعد قدـو السمطة الفمسطينية، وتـ تعييف معظـ أفراد كادرىا بعد ذلؾ الحيف، في حيف مضى 

عمى إنشاء مديرية الشماؿ عشرات السنيف، فمشرفو ومديرو مديرية شماؿ الخميؿ شاركوا في الكثير 

مف الدورات التدريبية، باإلضافة إلى قياميـ بالمراجعة والتطوير الذاتي عمى مدى السنوات الطويمة، 

عمى عمميـ بشكؿ عاـ وتقويميـ ألداء المعمـ بشكؿ خاص، مما جعؿ درجة " مما انعكس إيجابا

رضا معممي مديرية شماؿ الخميؿ أعمى مف درجة رضا معممي جنوب الخميؿ عف تقويـ المشرؼ 

. التربوي ومدير المدرسة ألدائيـ

: الفرضية الرابعة

بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد 

. خبرة المعمم الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير

( =0.05)   أشارت نتائج الدراسة إلى انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بيف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير 

 .المدرسة تعزى لمتغير خبرة المعمـ

    وىذا يعني أف المعمميف باختالؼ سنوات خبرتيـ يشعروف بدرجات رضا متقاربة عف عممية 

التقويـ اإلشرافي، وقد يعزى ذلؾ لكونيـ يخضعوف لنفس أسموب ومعايير التقويـ، والمشرفيف 

عمى سنوات خبرتيـ مف اجؿ تقويميـ، فالمعمـ ذو " والمديريف ال يصنفوا معممييـ إلى فئات اعتمادا
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الخبرة القميمة وذو الخبرة الطويمة كالىما يخضع لنفس معايير عممية التقويـ، وال يشفع لو سوى 

أدائو، وقد يعزى السبب أيضا إلى أف قناعات المعمميف ورضاىـ عف أسموب التقويـ اإلشرافي قد 

. تشكمت بنفس الدرجة بغض النظر عف سنوات الخبرة

 حيث أشارت King (2003)   وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسات أخرى، كدراسة 

إلى انو ال يختمؼ المعمموف باختالؼ سنوات خبرتيـ في تقييميـ لنموذج التقويـ، ودراسة ساّلـ 

والتي أشارت إلى أف المتوسطات الحسابية آلراء المعمميف في نموذج التقرير السنوي  (1993)

المعموؿ بو في وزارة التربية والتعميـ في األردف لتقويـ المعمـ ال تختمؼ باختالؼ سنوات الخبرة لدى 

. المعمـ

والتي أشارت إلى اختالؼ درجة رضا المعمميف عف  (2001)    وتختمؼ ونتائج دراسة العمري

. األساليب اإلشرافية الممارسة مف قبؿ المشرفيف التربوييف باختالؼ خبرة المعمـ

: الفرضية الخامسة

بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المؤىل  الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير

. العممي

بيف  (=0.05)  أشارت النتائج إلى  انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة 

. تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

 لكوف أسموب التقويـ الذي يخضع لو المعمموف، بكافة مؤىالتيـ، لو ةوقد تعزى ىذه النتيج

نفس المعايير، وال تختمؼ الممارسات اإلشرافية أو التقويمية التي يقـو بيا المشرؼ التربوي أو المدير 

باختالؼ المؤىؿ العممي لممعمـ، وال يفرؽ أي منيما بيف حممة شيادة أقؿ مف بكالوريوس أو 
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بداعاتو التعميمية كما أف . البكالوريوس فقط أو أعمى مف بكالوريوس إال باختالؼ أداء المعمـ وا 

المشرؼ التربوي لتخصص ما ىو نفس المشرؼ لمعممي ىذا التخصص بغض النظر عف المؤىؿ 

العممي ليـ، وقد يعزى السبب أيضا إلى احتمالية تشكؿ ثقافة واحدة لدى المعمميف اتجاه عممية 

. التقويـ

حيث اف متوسطات آراء المعمميف في  (1993)     وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ساّلـ 

نموذج التقرير السنوي المعموؿ بو في وزارة التربية والتعميـ في األردف لتقويـ المعمـ لـ تختمؼ 

والتي أشارت إلى انو ال  (2001)باختالؼ مؤىالتيـ العممية، كما تتفؽ مع نتائج دراسة العمري 

.  تختمؼ درجة رضا المعمميف عف أساليب اإلشراؼ التربوي باختالؼ المؤىؿ العممي

: الفرضية السادسة

بين درجة رضا معممي المرحمة  (=0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد 

الثانوية في محافظة الخميل عن تقويم المشرف التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير تخصص 

. المعمم

    أشارت النتائج المتعمقة بيذه الفرضية إلى انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند 

بيف درجة رضا معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميؿ عف تقويـ المشرؼ  (=0.05)مستوى 

. التربوي ومدير المدرسة تعزى لمتغير تخصص المعمـ

    وقد يعزى السبب أف مشرفي التخصصات العممية واألدبية، خضعوا لنفس الدورات 

التدريبية، واستخدموا نفس أدوات التقويـ ونفس أسموب التقويـ، واتبعوا معايير موحدة في عممية 

التقويـ، واف ىذه المعايير ليس ليا عالقة بتخصص المعمـ، فالمشرؼ يقّوـ أداء المعمـ باالعتماد 

كما أف مدير المدرسة، . عمى الفعاليات التعميمية التي يظيرىا المعمـ بغض النظر عف تخصصو

وأثناء قيامو بعممية التقويـ، يقوـ بيذه الميمة عمى اعتبار أنيا جزءًا ال يتجزأ مف ميامو اإلدارية، 
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 أدى إلى درجة رضا متقاربة، ا مقيـ، بحؽ معمميو جميعيـ دوف النظر إلى تخصصاتيـ، مـؼكمشر

. لدى المعمميف وبدوف فروؽ دالة إحصائيا، بغض النظر عف تخصصاتيـ

وقد يعزى السبب أيضا إلى ما ذكر في تفسير الفرضية السابقة، مف أف جميع المعمميف بغض النظر 

عف تخصصاتيـ، قد تشكمت لدييـ نفس الثقافة عف عممية اإلشراؼ التربوي عامة والتقويـ خاصة، 

مما أدى الف تكوف الفروؽ بيف درجة رضا المعمميف، بجميع تخصصاتيـ، عف تقويـ المشرؼ 

.  التربوي ومدير المدرسة غير دالة إحصائيا

: الفرضية السابعة

بين درجة تقييم المشرف التربوي  ( = 0.05 )ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى

. ودرجة تقييم مدير المدرسة ألداء معممي المرحمة الثانوية في محافظة الخميل

    أشارت النتائج الخاصة بيذه الفرضية، ومف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف، إلى 

بيف درجة تقييـ المشرؼ التربوي ودرجة  (=0.05)وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى 

تقييـ مدير المدرسة ألداء معممي المرحمة الثانوية في محافظ الخميؿ، حيث كانت قيمة معامؿ ارتباط 

، وىي قيمة تدلؿ عمى أف العالقة االرتباطية بيف درجة تقييـ المشرؼ التربوي (0.53)بيرسوف  

. ودرجة تقييـ مدير المدرسة ألداء المعمميف كانت مرتفعة وموجبة

       وىذا يدؿ عمى التعاوف بيف المشرؼ ومدير المدرسة كمشرؼ مقيـ، واف المشرؼ يأخذ 

حيث يكتبيا عمى تقرير الزيارة . بالمالحظات التي يدونيا مدير المدرسة عف المعمـ عند زيارتو لو

. الصفية، ويرفع ىذا التقرير لقسـ اإلشراؼ في مديرية التربية لتصؿ لممشرؼ المسئوؿ عف المعمـ

، والحوامدة     (1991)، والشقيري (1985)وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف حمد 

والتي أشارت جميعيا إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف درجة تقييـ المشرؼ , (1996)

. التربوي ومدير المدرسة ألداء المعمـ
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:  التوصيات

: في ضوء نتائج ىذه الدراسة توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية

  ،إرشاد المشرفيف التربوييف والمديريف بوضع خطة محددة واضحة األىداؼ لعممية التقويـ

ونماذجيا مف بداية العاـ الدراسي، ومناقشتيا مع المعمميف، مف قبؿ المشرؼ , وخطواتيا

 .التربوي أو المدير

  تدريب المشرفيف التربوييف والمديريف عمى ميارات االتصاؿ، وذلؾ لبناء عالقات إنسانية مع

 .المعمميف، تؤدي إلى الثقة والتفاىـ فيما بينيـ

  نموذج حمقات )تدريب المشرفيف التربوييف والمديريف عمى استخداـ نماذج التغيير مثؿ

، لتغيير اتجاىات المعمميف نحو عممية اإلشراؼ بشكؿ عاـ و عممية التقويـ بشكؿ (التدبر

 . خاص مما ينعكس ايجابيا عمى اتجاىاتيـ نحو مينة التدريس

  إشراؾ المشرفيف التربوييف والمديريف في ورشات عمؿ مشتركة تضـ الطرفيف، في مجاؿ

 .تقويـ المعمميف لزيادة التوافؽ بيف تقويـ المشرؼ التربوي ومدير المدرسة ألداء المعمـ

  مراعاة الفروؽ الفردية بصورة أفضؿ لدى المعمميف عند تقويميـ مف قبؿ المشرفيف التربوييف

 .والمديريف

 العمؿ عمى استغالؿ نتائج التقويـ في تنمية العالقات اإلنسانية بيف المعمميف وطالبيـ. 

  ضرورة اىتماـ المشرفيف التربوييف والمديريف بتنمية الجانب اإلبداعي وزيادة الدافعية

 .لممعمميف وذلؾ بفتح المجاؿ ليـ إلطالؽ إبداعاتيـ وتعزيزىـ بأساليب تعزيز مناسبة

  استغالؿ نتائج التقويـ في تطوير األداء الضعيؼ لدى المعمميف مف خالؿ العمؿ عمى تبادؿ

 .الخبرات بيف المعمميف، لنقؿ خبرات ذوي األداء المميز لذوي األداء الضعيؼ
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 مف التي شممتيا , إجراء دراسات أخرى عمى عينة أكثر شموال لمديريات التربية والتعميـ

 .الدراسة وتضمينيا متغيرات أخرى، خاصة بالمشرؼ التربوي ومدير المدرسة

  أف تعمؿ وزارة التربية والتعميـ عمى إجراء مزيدا مف الدراسات حوؿ فعالية أساليب تقويـ

المعمميف، كالتقويـ الذاتي، وتقويـ المعمـ باالعتماد عمى نتائج طالبو، وتقويـ الطالب 

وتقويـ الزمالء، والتفاعؿ المفظي بيف المعمـ والطالب، الستخداميا في تقويـ , لممعمميف

 .المعمميف مستقبال

  إجراء دراسات لمكشؼ عف أسباب اختالؼ درجة الرضا عف التقويـ لدى معممي المرحمة

 .(مشرؼ تربوي أو مدير)الثانوية في محافظة الخميؿ باختالؼ المسمى الوظيفي 
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