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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة
نابل�س نحو تقرير الأداء ال�سنوي للعام الدرا�سي  ،2011 -2010كما هدفت �إىل معرفة واقع
هذه االجتاهات يف ظل متغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات
وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س احلكومية يف
اخلربة ،وم�ستوى املدر�سة) َّ .
حمافظة نابل�س للعام الدرا�سي  ،2011 -2010والبالغ عددهم ( )2500معلما ومعلمة� .أما
عينة الدرا�سة فتكونت من ( )230معلماً ومعلمة اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،حيث �صممت ا�ستبانة؛ جلمع البيانات ت�ضمنت
( )46فقرة ،توزعت على ثالثة جماالت هي( :الأكادميية ،والإن�سانية ،والإدارية) .وحتقق
الباحثان من �صدق الأداة وثباتها ،ثم وزعت على �أفراد عينة الدرا�سة ،ومن ثم ُحللت
البيانات با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وحتليل التباين
الأحادي ،واختبار (ت) .
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية نحو تقرير الأداء
ال�سنوي منخف�ضة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات
معلمي املدار�س احلكومية نحو تقرير الأداء ال�سنوي تعزى ملتغريات( :التخ�ص�ص ،وامل�ؤهل
العلمي ،و�سنوات اخلربة)  ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبعاً ملتغري اجلن�س ول�صالح
الذكور ،ومتغري م�ستوى املدر�سة ،ول�صالح م�ستوى الدنيا والثانوي)  .ويف �ضوء نتائج
الدرا�سة �أو�صى الباحثان مبجموعة من التو�صيات.
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Abstract:
This study aimed to recognize the trends of governmental schools teachers
in Nablus Governorate toward the annual performance report of the year
2010- 2011. It also aimed to identify the reality of these trends in the light of
the study’s variables (Gender, specialization, education, years of experience,
and school level) . The study’s community consisted of all teachers in the
governmental schools in Nablus for the year 2010- 2011 whose number was
2500 teachers from both sexes. The study’s sample consisted of 230 teachers
from both sexes who were selected using the random stratified method.
The researchers used the descriptive approach and designed a
questionnaire to collect data which consisted of 46 paragraphs and covered
three areas (academic, human and administrative). The tool’s validity
and consistency were checked and was then distributed among the study’s
sample members. The data was analyzed using the arithmetic mean, standard
deviations, analysis of unilateral variance and (T) Test.
The results of the study revealed that the trends of teachers in
governmental schools toward the annual performance report were low; they
also showed that there are no statistically significant differences regarding
the teachers in governmental schools toward the annual performance report
that are attributed to the variables of (specialization, education, and years
of experience). However, there were statistically significant differences
according to the gender variable for the favor of males, in addition to the
school level variable for the favor of the low and secondary levels.
Based on these results, the researchers presented a number of
recommendations
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مقدمة:
يع ّد العن�رص الب�رشي من �أهم العنا�رص التي تعتمد عليها امل�ؤ�س�سات يف تنفيذ
�أن�شطتها وبراجمها وحتقيق �أهدافها ،وما زالت �إدارة امل�ؤ�س�سات تبحث عن كيفية جعل
هذا العن�رص الإن�ساين يقدم �أف�ضل ما لديه ل�صالح امل�ؤ�س�سة ،مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق �أهدافها
نحو النمو والتطور وزيادة الإنتاجية ،وتقدمي اخلدمات بكفاءة ،حيث �إن �أف�ضل ا�ستغالل
لعنا�رص الإنتاج� ،أو املدخالت يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على العن�رص الب�رشي� ،أو العاملني يف
امل�ؤ�س�سة.
ويرى عد�س (� )1996أن العملية التعليمية تقوم على عنا�رص ثالثة هي :املنهاج،
والطالب ،واملعلم ،فاملنهاج عند بع�ضهم ي�شبه خط التجمع ،والطالب ي�شبه مادة خاماً
ثمينة� ،أما املعلم فهو الفني املاهر.
وي�ضيف عبد العال (� )1997أن املعلم هو �أحد الدعامات املهمة يف العملية التعليمية،
بل هو �أهم مدخالتها ،و�أخطرها �أثراً يف تربية الن�شء ،كما يحدد نوعية الأجيال بل حياة
الأمة.
كما يحتل املعلم مكانة مهمة يف العملية الرتبوية ،وذلك انطالقاً من دوره الأ�سا�سي
فيها ،وملَّا كان لعمله و�أدائه انعكا�سات فعالة على جميع عنا�رص العملية التعليمية ،وكل
ما يت�صل بها ،كان من ال�رضوري تقومي عمله با�ستمرار (�سالم. )1993 ،
لذا يحتاج املعلم دائما �إىل م�ساندة ،ودعم ،و�إر�شاد ،وتوجيه ،و�إ�رشاف ،وت�صحيح
انحرافات م�ساره ،من قبل جهتني الأوىل :الإدارة املدر�سية ممثلة مبدير املدر�سة ،والثانية:
الإدارة الرتبوية ممثلة بالإ�رشاف الرتبوي (العنوز. )1995 ،
ويع ّد الإ�رشاف الرتبوي عن�رصاً مهماً من عنا�رص النظام الرتبوي ،وجزءاً من العملية
الرتبوية ،ويهدف ب�شكل �أ�سا�س �إىل حت�سني العملية التعليمية ب�أبعادها املختلفة ،وخ�ضعت
عملية الإ�رشاف الرتبوي ملراجعات م�ستمرة يف �ضوء التجديدات الرتبوية واملتغريات الأخرى
يف املجتمع الإن�ساين ،وت�أثرت ب�شكل خا�ص بنظريات القيادة الرتبوية مبا فيها عمليات
ات�صال وعالقات �إن�سانية ،مما �أدى �إىل تغري �أمناط الإ�رشاف الرتبوي ال�سائدة و�أ�ساليبه
واخلدمات التي يقدمها ،وذلك بهدف زيادة فاعليته لرفع م�ستوى العملية الرتبوية وحتقيق
�أهدافهـا (التميمي. )2001 ،
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ويرى الدويك وزمال�ؤه (� )1996أن من �أهم وظائف امل�رشف تقومي املعلم ،والتي تع ّد
عملية مهمة بالن�سبة للم�رشف الرتبوي واملعلم على حد �سواء ،وي�ضيف �إنها عملية �رضورية
لبلوغ الأهداف التي ي�سعى �إىل حتقيقها جهاز الإ�رشاف الرتبوي ،للت�أكد بطرق موثوقة
و�سليمة بقدر الإمكان من املدى الذي و�صلت �إليه اجلهود املبذولة يف تطبيق الأهداف
املو�ضوعة.
وتن�ش�أ �أهمية التقومي من كونه ميثل القاعدة التي يجب �أن تبنى عليها القرارات
�سواء �أكانت هذه القرارات مت�صلة بالإثابة ،والعقاب� ،أم مت�صلة بالتطور التنظيمي
للم�ؤ�س�سة الرتبوية ،لهذا يقع على امل�رشف الرتبوي الدور الأ�سا�س يف عملية التقومي
(الدعيج وحمودة. )1998 ،
ولأن �أي عمل تربوي ال تكتمل �صورته ال�صحيحة �إال بالتقومي املو�ضوعي ،فتقومي �أداء
املعلمني يع ّد �أداة متهد الطريق �أمام الإدارة املدر�سية يف حتديد جوانب تطوير �أداء املعلمني
وحت�سينه� ،أو �أداة لت�سهيل تطبيقات الربامج املنهجية� ،أو لقيا�س �أداء املعلمني ومدى منوهم
املهني� ،أو وثيقة مهمة تعك�س امل�ستوى الفعلي للأداء (التل و�آخرون. )1993 ،
وت�ضيف �سالم (� )1993أن بع�ض املعلمني يرون �أنف�سهم فوق التقومي ،يف حني يرى
بع�ضهم �أنه بحاجة �إىل تقومي م�ستمر ،وهذا يعتمد على مدى ثقة املعلم بنف�سه ،وتوفري
كفايات التعليم املطلوب منه ،من حيث امل�ؤهالت ،واخلربات ،والقدرات العالية� ،رشيطة
�أن ميتلك املقوم املوا�صفات حمل التقومي� ،أو بقدر م�ساو لها ،ومن هنا ميكن �أن نرى كثرياً
من حاالت عدم الر�ضا النف�سي لدى املعلمني عند قيام امل�رشفني واملديرين بتقوميهم ،من
خالل مناذج التقارير وحاالت االعرتا�ض الكثرية على التقدير الذي ي�صوغه املدير وامل�رشف
مر�ض و�أح�س املعلم �أنه ظلم.
للمعلم �إذا كان التقدير غري ٍ
وتنبع �أهمية تقومي �أداء املعلمني من كونه ي�ساعد الإدارة املدر�سية يف حتديد الفجوة
يف الأداء ،مما يعني �أنه يقدم خدمة نظامية يف تنمية �أداء املعلمني وتطوير ،وحتقيق الأهداف
املن�شودة ،كما ت�ساهم نتائجه يف تطوير مهارات االت�صال ،وفرق العمل وحت�سني فاعلية
املدر�سة ،وت�صحيح انحرافات الأداء من خالل عقد دورات تدريبية متنوعة� ،أو مكاف�أته من
خالل الرتقيات� ،أو العالوات و�شهادات ال�شكر املعنوية (الياور. )2008 ،
فعلى املقومني التعامل مع املعلمني مبو�ضوعية ومرونة ،وم�ساعدة املعلمني على
االرتقاء ب�أدائهم الوظيفي ،و�إتاحة الفر�صة لالرتقاء مب�ستواهم املهني ،لأن اجتاهات
املعلمني متباينة يف الكفاءة والأداء ،ويف النواحي االجتماعية ،والنف�سية ،والأكادميية،
واالنتماء للمهنة ،والر�ضا عنها .كما يجب �أن يتميز التقومي بدرجة كافية من املرونة؛ حتى
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يكون مفيداً ومنا�سباً ودقيقاً يف خمتلف التطبيقات ،كما يجب �أن يتمتع املقومون مب�ستوى
عال من الكفاءة� ،إىل جانب تقديرهم الواعي وتقبلهم لآراء الآخرين ،ممن ي�شاركون يف
ٍ
عمليات التقومي� ،أو يت�أثرون بها ،للتو�صل �إىل حلول منا�سبة (.)Wolf ,1984
ويرى حمد (� )1985أن التقومي بو�سائل منا�سبة ي�ساعد امل�رشف الرتبوي على تقومي
اجلهود التي يبذلها املعلمون ،يف منو تالميذهم ،و�أن تقرير الإ�رشاف الرتبوي من الو�سائل
التي ت�ستخدم يف عملية تقومي �أداء املعلم ،ف�أثره ينعك�س على العملية الرتبوية �سلباً �أو
�إيجاباً.
ومهما حاول القائمون على العملية الرتبوية تطوير معايري التقومي ا�ستناداً �إىل �أ�س�س
علمية ومو�ضوعية� ،إال �أن الأمر لن ي�صل �إىل درجة ير�ضى عنها املعلمون ب�شكل تام ،وحتاول
كثري من الدرا�سات الرتبوية الو�صول �إىل الأ�س�س العلمية التي حتقق �أهداف العملية الرتبوية
املر�صودة ،وحتقق الر�ضا الوظيفي عند املعلمني يف الوقت نف�سه ،لذا جاءت هذه الدرا�سة
للتعرف �إىل اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو تقرير الأداء
ّ
ال�سنوي للعام الدرا�سي  2011 -2010خا�صة �أن التقرير كان ب�شكل علني لهذا العام.

مشكلة الدراسة:
ن�صت اللوائح والقوانني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية على �أن للمعلم
الذي �أُعِ َّد عنه تقرير الأداء ال�سنوي حق االطالع عليه ،والتظلم من نتيجة عملية تقومي
الأداء ،ومنذ ت�سلم املعلمني تقارير الأداء ال�سنوي واجهت مديريات الرتبية والتعليم كثري
من ال�شكاوي والتظلمات واالنتقادات من جانب املعلمني ،ب�سبب عدم ر�ضا بع�ضهم عن
نتيجة التقرير� ،إ�ضافة �إىل غياب الأ�س�س واملعايري التي بنيت عليها التقارير ،وخا�صة �أنها
انح�رصت جميعها يف �أ�سلوب �إ�رشايف واحد ،وهو احل�صة ال�صفية ،ومل ت�أخذ بعني االعتبار
جميع و�سائل الإ�رشاف الرتبوي احلديث.
ومبا �أن تقرير الأداء ال�سنوي للمعلمني ارتبط ارتباطاً كبرياً بالواجبات وامل�س�ؤوليات
املكلف بها املعلم ،لهذا فنحن اليوم ب�أم�س احلاجة �إىل تقومي يت�سم باحلداثة ،والتكامل،
والتجديد ،واملو�ضوعية ،وامل�صداقية ،واملرونة ،والرتكيز على املهارات املهنية ،والكفايات
مع تف�سري م�صاحب لها قابل للتطوير ،على املدى الطويل وتخطي الكثري من امل�شكالت
الإدارية التي ميكن �أن تظهر يف امليدان الرتبوي.
كل هذه التطلعات والت�سا�ؤالت ووجهات النظر املختلفة دفعت الباحثني �إىل �إجراء
درا�سة حتاول التعرف �إىل اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو
التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي .2011 -2010
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وقد حتددت م�شكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة الآتية:
● ●ما اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي
للعام الدرا�سي 2011 -2010؟
● ●هل تختلف اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير
ال�سنوي للعام الدرا�سي  2011 -2010باختالف متغريات الدرا�سة :اجلن�س ،والتخ�ص�ص
وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،وم�ستوى املدر�سة.

فرضيات الدراسة:
انبثقت عن �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضيات الآتية:
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف
حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي  ،2011 -2010تعزى ملتغري اجلن�س.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية
يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي  ،2011 -2010تعزى ملتغري
التخ�ص�ص.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف
حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي  ،2011 -2010تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف
حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي  ،2011 -2010تعزى ملتغري �سنوات
اخلربة.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف
حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي  ،2011 -2010تعزى ملتغري م�ستوى
املدر�سة.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة فيما ي�أتي:
♦ ♦تناولها ملو�ضوع تقرير الأداء ال�سنوي لأداء املعلمني الذي يعد من �أهم �أركان
العملية التعليمية لكونه يوجه كل املكونات الأخرى ،ونتائجه ت�ؤثر يف كل من له �صلة ب�أمر
التعليم.
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♦ ♦جذب انتباه الر�ؤ�ساء وامل�س�ؤولني وال�سيما املقومني (م�رشفني ومديرين) �إىل �أهمية
حت�سني م�ستوى دقة ،ومو�ضوعية ،وفعالية نظام تقومي �أداء املعلمني املطبق يف املدار�س؛
بهدف زيادة �إح�سا�س املعلمني بالعدالة التنظيمية ،الأمر الذي ينعك�س ب�شكل �إيجابي على
كفاءة وفعاليتها و�إنتاجيتها املدر�سة.
♦ ♦�رضورة احلاجة �إىل تقدمي تغذية راجعة �إىل متخذي القرار عن نتيجة تقرير الأداء
ال�سنوي للمعلمني؛ وذلك لتدبري الإجراءات الكفيلة بتح�سني االجتاهات وتذليل العقبات.

أهداف الدراسة:
● ●التعرف �إىل واقع تقومي الأداء ال�سنوي للمعلمني ،والتعرف �إىل اجتاهاتهم نحو
التقرير ال�سنوي.
● ●التعرف �إىل �أثر متغريات( :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة،
وم�ستوى املدر�سة) يف اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير
ال�سنوي للعام الدرا�سي .2011 -2010

حمددات الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على جمموعة من املحددات هي:
♦ ♦املحدد الب�رشي :معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س.
♦ ♦املحدد الزماين :الف�صل الأول للعام الدرا�سي .2011 – 2010
♦ ♦املحدد املكاين :املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س.
♦ ♦املحدد املفاهيمي :املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدرا�سة.
♦ ♦املحدد املو�ضوعي :التعرف �إىل اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة
نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي .2011 -2010

مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
◄◄االجتاهات نحو التقرير ال�سنوي :هو موقف معلمي املدار�س احلكومية نحو
التقرير ال�سنوي بالقبول �أو الرف�ض ،وي�ستدل على ذلك من خالل �إجاباتهم على عبارات
مت �إعداده.
مقيا�س االجتاه الذي َّ
◄◄التقرير ال�سنوي� :إجراء لقيا�س م�ستوى �أداء املعلم لواجبات وظيفته وفقاً لعنا�رص
ومعايري معينة خالل فرتة زمنية.
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◄◄تقرير الأداء ال�سنوي للمعلم :هو بطاقة الأداء الوظيفي ،وهي �أداة عامة
للتخ�ص�صات كافة تت�صف بالعمومية ،يقوم مدير املدر�سة بتعبئتها للمعلم بناء على زيارته
له ومالحظاته حول �أدائه طوال العام ،ويقوم امل�رشف الرتبوي بتعبئة بطاقة �أخرى تتعلق
با�ستخدامه الطرائق والأ�ساليب والأن�شطةِ ،وينتهي غالبًا بتقدير رقمي مل�ستوى الأداء� ،أو
م�سميات و�صفية مثل (ممتاز ،وجيد جدا ،وجيد ،ومتو�سط) .

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تقويم األداء:
يعد تقومي �أداء املعلم من ميادين التقومي الرتبوي املهمة ،فاملعلم من �أهم القوى
امل�ؤثرة يف عملية التعليم ب�صفة خا�صة ،ويف املوقف التدري�سي ب�صفة عامة ،فكم من منهج
ال يراعي طبيعة النمو النف�سي للطلبة قد انقلب �أداة تربوية مهمة يف يد معلم قدير ،بينما
ينقلب منهج تربوي جيد يف يد معلم غري كفء �إىل خربات مفككة ال قيمة لها ،لهذا كان
تقومي املعلم �أمراً �رضورياً لنجاح �أهداف الرتبية( .الغريب. )1987 ،
ولهذا يع ّد تقومي �أداء املعلمني عملية جوهرية ل�ضمان جودة التعليم ،وذلك لأن فاعلية
�أي نظام تعليمي هي يف احلقيقة فاعلية �أداء املعلمني والعاملني فيه ،وعملية تقومي �أداء
املعلمني ت�ساعد امل�ؤ�س�سات التعليمية يف حتقيق جمموعة من الأهداف ،ومن بينها قيا�س
مدى تقدمه �أو ت�أخره يف عمله ،وفق معايري مو�ضوعية ،واحلكم على املواءمة بني متطلبات
مهنة التدري�س ،وم�ؤهالت املعلمني ،وخ�صائ�صهم النف�سية ،واملعرفية ،واالجتماعية،
مما ميكّن املدر�سة من
بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن جوانب القوة وال�ضعف يف �أداء املعلمّ ،
اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطوير م�ستوى �أدائه وتعزيزه (احلكمي. )2001 ،
وي�شري بوند�س و�آخرون (� )Bounds,1995أن امل�ؤ�س�سات التعليمية ت�ستخدم �أ�شكاالً
وطرائق متعددة يف التقومي ،وكذلك تقوم بعملية تقومي الأداء الوظيفي مرة كل �ستة �أ�شهر� ،أو
مرة واحدة يف العام الدرا�سي� ،أو كتابة تقرير خمت�رص عن �سلوك املوظف� ،أو ا�ستخدام قوائم
ور�سومات بيانية؛ لتو�ضيح م�ستوى الأداء �أو الت�صنيف ،وذلك بو�ضع �إ�شارة يف القائمة �أمام
درجة حتقق العبارة ،ثم يقوم بجمعها وحتديد امل�ستوى النهائي للأداء.
ويرى الباحثان �أن عملية التقومي للأداء الوظيفي للمعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينية تتم مرة واحدة �أو اثنتني يف كل عام درا�سي ،و�أن من يقوم بها عادة
هو املقوم (م�رشف تربوي� ،أو مدير املدر�سة)  ،وغالباً ما تكون يف نهاية ف�صلني درا�سيني
يطلع خالله املقوم على ال�سجالت والأن�شطة والواجبات املكلف بها املعلم ،وكيفية قيامه
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باملهمات وامل�سئوليات وخالفه م�ستخدماً منوذجاً واحداً ي�سمى تقرير الأداء ال�سنوي للمعلم
خا�ص مبدير املدر�سة ،و�آخر خا�ص بامل�رشف الرتبوي ،وغالباً ما ينتهي بتقدير رقمي �أو
م�سميات و�صفية لقيا�س م�ستوى الأداء ال�سنوي.
وي�ضيف عودة ( )1985ب�أن تقومي الأداء عملية �شاملة ،تعنى بتقومي املعلمني بغر�ض
حت�سني �أدائهم ،وحت�سني ظروف املدر�سة ،وزيادة فاعليتها ،وزيادة �إح�سا�س الفرد مب�س�ؤوليته،
وتتطلب هذه العملية احل�صول على بيانات عن �أداء املعلم متهيداً لإ�صدار حكم على نوعية
الأداء وم�ستواه ،وذلك التخاذ القرار املنا�سب الذي يتعلق مبختلف جوانب العملية التعليمية،
ومنها الإر�شادية لتوجيه املعلمني و�إر�شادهم مهنياً ،ومنها الإدارية وتتعلق بالرتقية �أو
املكاف�أة على �إجناز �أو تطوير� ،أو لالختيار �ضمن بعثات خارجية.
وقد حتدث حممود وبركات ( )2006عن �أهداف تقومي �أداء املعلم وفوائده كالآتي:
متكني الفرد اخلا�ضع لعملية تقومي الأداء الوظيفي من معرفة نواحي القوة وال�ضعف يف �أدائه،
ومن ثم حماولة حت�سني الأداء وتطويره �إما ذاتياً� ،أو عن طريق الإدارة ،وي�سهم تقومي الأداء
الوظيفي يف �إ�شعار الأفراد بامل�س�ؤولية ،وا�ستمرار الرقابة ،واملتابعة ،والإ�رشاف ،والتوجيه
من جانب الرئي�س ملر�ؤو�سيه ،وي�سهم يف الك�شف عن االحتياجات التدريبية للأفراد ،ومعرفة
الإمكانات والقدرات الكامنة واملتاحة لدى الأفراد ل�شغل وظائف قيادية �أعلى يف امل�ستقبل،
كما يعد و�سيلة م�ساعدة للإدارة يف اتخاذ بع�ض القرارات املتعلقة بالرتقيات ،والتعيني،
والنقل ،والف�صل ،واملكاف�آت ،وذلك عن طريق توفري املعلومات الأ�سا�سية وال�رضورية
التخاذ مثل تلك القرارات.
كما ي�سهم التقومي يف تنبيه الإدارة العليا �إىل �أماكن اخللل ،وخا�صة عندما ي�شري
التقرير �إىل انخفا�ض التقديرات يف �أق�سام حمددة �أو جوانب معينة ،ويف تخطيط القوى
العاملة مبا يقدمه من معلومات عن نقاط القوة وال�ضعف يف �أداء الأفراد ،ويف حت�سني
و�سائل االت�صال وتطويرها ،واتخاذ مناخ من الثقة والتعامل الأخالقي بني الر�ؤ�ساء من
خالل العدالة يف التقومي واملو�ضوعية يف �إ�صدار الأحكام ،كما ي�سهم يف حتقيق مبد�أ العدالة
التنظيمية واملو�ضوعية وامل�ساواة بني الأفراد ،وذلك �إذا طُ ِّبق نظام التقدير ب�شكل فعال
وبا�ستخدام الأ�سلوب العلمي بعيداً عن العمومية و العفوية
�أما عنا�رص تقومي الأداء الوظيفي فهي ال�صفات ،وال�سلوكيات ،واملميزات ،التي يتكون
منها الأداء الكفء للعمل ،والتي بناء على توافرها يف املعلمني و�أدائهم يتم التقدير واحلكم
على م�ستوى كفاءته يف عمله الوظيفي ،ومن �أهم معايريها الدقة ،واملو�ضوعية ،والفعالية،
بحيث ت�سهم هذه العنا�رص يف م�ساعدة املعلمني على تطوير �أدائهم الوظيفي مبا يحقق
الأهداف العامة للمنظمات التي يعملون بها( .ال�ضلعان)1995 ،
338

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )1نيسان 2013

ومن �إجراءات تقومي الأداء الوظيفي ال�رسية والعالنية ،ويق�صد بعالنية تقومي الأداء
الوظيفي �إ�شعار املعلم بنتيجة تقومي �أدائه؛ بهدف ت�شجيع املعلمني املتميزين ،وتنبيه
غري الأكفاء لتح�سني �أدائهم� .أما ال�رسية فيق�صد بها عدم �إ�شعار املعلم بنتيجة تقومي �أدائه
الوظيفي (حممود و بركات. )2006 ،
ويكمن الهدف الأ�سا�سي لعملية تقومي املعلمني هو رفع كفايات املعلمني املهنية،
وتنمية قدراتهم مبا ميكنهم من حتقيق الأهداف الرتبوية ،ومهما كانت و�سيلة التقومي التي
ي�ستخدمها املقوم ،فال بد �أن تتوافر فيها جمموعة من ال�صفات واملبادئ االآتية:
�1 .1أن تت�صف و�سيلة التقومي بالأمانة بحيث تعطى يف ظ ّل الظروف والقيم ذاتها
وتتحلى ب�صفة الأمانة يف و�سيلة التقومي يف معان ثالثة هي:
 .أالتطابق بني تقديرات املقومني لفاعلية املعلم يف وقت حمدد.
.بالتقارب بني تقديرات املقومني لفاعلية املعلم يف �أوقات خمتلفة.
.تثبات التقومي من خالل معرفة م�سلك املعلم يف �أوقات خمتلفة ومدى ثبات
فعاليته.
�2 .2أن تت�صف و�سيلة التقومي باال�ستمرار� ،أي �أن ترافق العملية التعليمية من بدايتها
�إىل نهايتها ،وال تقت�رص على مواعيد زمنية حمددة بل ت�ستمر طيلة العام الدرا�سي.
�3 .3أن تكون و�سيلة التقومي �شاملة وتغطي جميع �سلوك املعلم التدري�سي يف جماالتها
املختلفة.
�4 .4أن تكون و�سيلة التقومي مو�ضوعية فال تتدخل فيها ذاتية املقوم ،وان تكون النتائج
م�ستقلة عن احلكم الذاتي للفرد الذي ينفذ عملية التقومي.
�5 .5أن تت�صف و�سيلة التقومي امل�ستخدمة بال�صدق و�أن تكون قادرة على قيا�س ال�سمة،
�أو الأداء� ،أو اخلا�صية املراد قيا�سها� ،أو املوقف التعليمي ب�صورة واقعية.
�6 .6أن تكون و�سيلة التقومي �سهلة اال�ستعمال وب�سيطة ،ومرنة ،وتعمل على حتقيق
الأهداف املرجوة من التقومي (املفتي. )1986 ،
�إ�ضافة �إىل �أن هناك �أدوات و�أ�ساليب متعددة لتقومي �أداء املعلمني ،ولكن معظم املقومني
يجدون �صعوبة يف قيا�سها ،وذلك لأن عملية قيا�س الأداء عملية ن�سبية تختلف باختالف
الزمان ،واملكان ،واملقوم ،وال�شخ�ص اخلا�ضع لعملية التقومي ،وعملية التقومي عملية حرجة
يف حياة املعلمني املهنية ،ولكن حت�سني التعليم وجودته مطلب حيوي وع�رصي وحيث
�أمرنا اهلل ب�إجادة العمل و�إتقانه.
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ومن الأنظمة املتبعة يف تقومي الأداء نظام ( )TESوهو اخت�صار �إىل �Teacher Eval

 uation Systemوتقوم فكرة النظام على ثالث ركائز �أ�سا�سية هي:

تقوم ثالثة �أطراف م�ستقلة بتقومي املعلم وهم( :املعلم الأول ،ومدير املدر�سة ،وامل�رشف
الرتبوي)  ،وتكون ن�سب التقومي موزعة على الأطراف الثالثة وفق الآتي:
الن�سب ا ملر�صودة

�أطراف التقومي
املعلم الأول

%50

امل�رشف الرتبوي

%25

مدير املدر�سة

%25
%100

املجموع

�أما مربرات الأخذ بالنظام املطور لتقومي املعلمني ( )TESفتكمن بتح�سني �أداء
املعلمني يف املدار�س ،واالبتعاد عن املركزية يف عملية التقومي حتقيقاً ملزيد من
املو�ضوعية امل�صداقية وذلك ب�إ�رشاك ثالث جهات م�ستقلة يف عملية تقومي املعلم ،وجتنب
عوامل الذاتية والتحيز ،وتوحيد الإجراءات املتخذة يف تقومي املعلمني ،وحتقيق �ضمان
اجلودة يف النظام التعليمي� ،أما املردود والفوائد املتوقعة من تطبيق نظام ( )TESفتتمثل
بتحقيق املزيد من امل�صداقية وال�شمولية والعدالة يف تقومي املعلمني ،نظراً مل�شاركة ثالثة
�أطراف مبا�رشة يف التقومي تت�سم باال�ستقاللية عند تقوميه بحيث ال يعرف كل طرف تقومي
الطرف الآخر ،ح�سب �آليته املختلفة عن الآخر ،واخلروج من امل�أزق الذي يتحرج منه مدير
املدر�سة من �إعطاء تقومي خمتلف للمعلم عما �ألفه وتوارثه عاماً بعد عام ،مما يت�سبب يف
كثري من امل�شكالت الإدارية .ففي هذا النظام تجُ مع الدرجات لدى مركز القيا�س والتقومي وال
م�س�ؤولية ملدير املدر�سة يف حتمل عبء التقومي بالكامل ،وكذلك حتفيز املعلمني على تطوير
�أنف�سهم وكفاءاتهم واثبات جدارتهم احلقيقية بعيداً عن االتكالية على املعرفة ال�شخ�صية،
�أو الروتني اليومي وامل�ساعدة يف تفعيل برامج تدريبية واقعية وربطها بتقومي املعلمني
ح�سب احتياجاتهم ومتطلباتهم� ،إ�ضافة �إىل توفري قاعدة بيانات �سليمة ملتخذ القرار حول
م�ستوى �أداء املعلمني ،وتطبيق �آليات موحدة يف تقومي جميع املعلمني مما يكفل امل�ساواة
واملو�ضوعية (اجلودر. )2007 ،
340

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )1نيسان 2013

الدراسات السابقة:
هدفت درا�سة الياور (� )2008إىل حتديد �أهم كفايات الإ�رشاف الرتبوي املعا�رص،
وتقدمي منوذج مقرتح لأداة تقومي الأداء الوظيفي للم�رشفة الرتبوية يف �ضوء كفايات
الإ�رشاف الرتبوي مبحافظة جدة ،والبالغ عددهن ( )80م�رشفة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
موافقة جميع �أفراد عينة الدرا�سة على �أهمية ما ورد يف البطاقة املقرتحة لتقومي امل�رشفة
الرتبوية من عنا�رص يف جماالت كفايات الإ�رشاف الرتبوي ،ويف جمال الكفايات الإدارية،
وموافقة جميع �أفراد عينة الدرا�سة تقريباً على �أهمية ترميز م�ستوى �أداء امل�رشفة الرتبوية
يف البطاقة املقرتحة وموافقتهم �أي�ضا على �أهمية عنا�رص البيانات الالزمة لتوثيق تقومي
الأداء الوظيفي للم�رشفة الرتبوية يف البطاقة املقرتحة.
هدفت درا�سة �أبو املعاطي وحممد (� ، )2007إىل التعرف �إىل اجتاهات معلمي
املرحلة االبتدائية نحو تطبيق التقومي ال�شامل ،ومدى ت�أثر هذه االجتاهات بكل من النوع
وامل�ؤهل العلمي ،ومكان العمل (ريف� ،أو مدينة)  ،ونوع املدر�سة (فعالة� ،أو غري فعالة) ،
وكذلك التعرف �إىل معوقات تطبيق التقومي ال�شامل من وجهة نظر املعلمني ،والتعرف �إىل
العالقة بني اجتاهات املعلمني نحو تطبيق التقومي ال�شامل ،والر�ضا عن العمل .وقد �أجريت
الدرا�سة على عينة بلغت ( )216معلماً ومعلمة ،طبق عليهم مقيا�س االجتاه نحو تطبيق
التقومي ال�شامل ،ومقيا�س معوقات تطبيق التقومي ال�شامل ،ومقيا�س الر�ضا عن العمل ،وقد
دلت النتائج على وجود اجتاهات �سالبة لدى املعلمني نحو تطبيق التقومي ال�شامل ،و�أن
هذه االجتاهات ال تختلف باختالف النوع ،ومكان العمل (ريف� ،أو مدينة)  ،وامل�ؤهل �أو
نوع املدر�سة (فعالة� ،أو غري فعالة)  ،ودلت النتائج �أي�ضاً على وجود العديد من املعوقات
التي حتول دون التطبيق اجليد للتقومي ال�شامل ،كما وجدت عالقة موجبة �ضعيفة بني
اجتاهات املعلمني نحو تطبيق التقومي ال�شامل ،ودرجة ر�ضاهم عن عملهم الذي و�صف
ب�أنه منخف�ض.
وهدفت درا�سة �أبو �سمرة وزميليه (� )2006إىل قيا�س مدى ر�ضا معلمي املرحلة
الثانوية يف حمافظة اخلليل عن تقومي امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة لأدائهم ،كما هدفت
وتكون
�إىل التعرف �إىل العالقة بني تقومي امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة لأداء املعلم.
ّ
جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة اخلليل للعام الدرا�سي
 ،2005 -2004والبالغ عددهم ( )1180معلمني ومعلمات ،بينما تكونت عينة الدرا�سة
طور
من ( )205معلمني ومعلمات اختريوا بالطريقة الع�شوائية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة َّ
الباحثون ا�ستبانة ُو ِّزعت على عينة الدرا�سة املكونة من ( )34فقرة.
341

اجتاهات معلمي املدارس احلكومية في محافظة نابلس نحو تقرير األداء السنوي

د .علي كمال أبو علي
أ .نادية مراد يوسف حنون

و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ر�ضا معلمي املرحلة الثانوية عن تقومي امل�رشف
ومدير املدر�سة لأدائهم كانت متو�سطة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني درجة ر�ضا
معلمي املرحلة الثانوية عن تقومي امل�رشف الرتبوي ومدير املدر�سة ،تعزى ملتغري امل�سمى
الوظيفي ل�صالح مدير املدر�سة ،ومتغري املديرية ل�صالح مديرية اخلليل ،وال توجد فروق
بني درجة ر�ضا املعلمني تعزى ملتغريات جن�س املعلم ،وخربته ،وم�ؤهله ،وتخ�ص�صه ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية بني درجة تقومي امل�رشف الرتبوي ودرجة تقومي
مدير املدر�سة لأداء معلميه.
درا�سة حممود وبركات ( )2006التي هدفت �إىل التعرف �إىل مدى ثقة مديري ومعلمي
مدار�س التعليم العام يف دقة نظام تقومي الأداء الوظيفي املتبع يف وزارة الرتبية والتعليم
ومو�ضوعيته وفعاليته ،والتعرف �أي�ضاً �إىل مدى �إح�سا�س مديري ومعلمي مدار�س التعليم
العام بالعدالة التنظيمية ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة من معلمي مدار�س مدينة القاهرة
ومديريها (حمافظات القاهرة ،والقليوبية ،واجليزة)  ،ومتثلت العينة بـ ( )75مديراً ومديرة
و ( )713معلماً ومعلمة ،وكانت نتائج الدرا�سة على النحو الآتي:
انخفا�ض م�ستوى ثقة �أفراد العينة من مديري مدار�س التعليم العام يف دقة نظام
تقومي الأداء الوظيفي ،ويت�ضح من م�ستوى املوافقة ال�ضعيفة على جوانب فاعلية نظام
تقومي الأداء ودقته ومو�ضوعيته ،و�أي�ضاً وجود م�ستوى �ضعيف ن�سبياً يف �إح�سا�س �أفراد
عينة الدرا�سة من املديرين واملعلمني مبدار�س التعليم العام بالعدالة التنظيمية.
درا�سة ويلكر�سون و�آخرين ( )Wilkerson etal, 2000هدفت �إىل التعرف �إىل مدى
�إمكانية االعتماد على تقومي كل من الر�ؤ�ساء والطالب لأداء املعلم ،بالإ�ضافة �إىل التقومي
الذاتي لأداء املعلم ،وذلك من خالل قيا�س �أداء عينة من الطالب ( )988على بع�ض االختبارات
التح�صيلية يف القراءة ،والريا�ضيات ،وفنون اللغة ،يف عالقته ب�أداء كل من الر�ؤ�ساء الذي
بلغ عددهم ( )4واملعلمني والذين بلغ عددهم ( )35والطالب على مقيا�س لتقدير املعلم
( ، )360وبينت نتائج الدرا�سة �أن تقديرات الطالب ملعلميهم من �أف�ضل املنبئات ب�أداء
الطالب يف االختبارات التح�صيلية.
درا�سة ن�شوان ون�شوان ( )1998هدفت �إىل تقومي نظام الإ�رشاف الرتبوي مبدار�س
وكالة الغوث الدولية بغزة يف �ضوء الفكر الإداري احلديث ،حيث ا�شتملت عينة الدرا�سة على
( )250معلماً ومعلمة اختريوا بالطريقة الع�شوائية ،وقد اُ�ستخدمت ا�ستبانة موجهة لكل من
امل�رشفني ومديري املدار�س واملعلمني العاملني يف نظام الإ�رشاف الرتبوي ت�ضم جماالت
ع ّدة .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جماالت الدرا�سة دالة �إح�صائياً وبدرجة عالية من وجهة
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نظر املديرين واملعلمني ،ولكنها غري دالة من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني ،كما �أ�شارت
النتائج �إىل وجود فروق بني ا�ستجابات املعلمني على فقرات اال�ستبانة تبعاً ملتغري امل�ؤهل
العلمي ،وذلك ل�صالح حملة املاج�ستري ،ووجود فروق تبعاً ملتغري اخلربة ول�صالح اخلربة
الأطول ،يف حني مل تظهر فروق بني ا�ستجابات املعلمني على فقرات اال�ستبانة تبعاً ملتغري
اجلن�س.
درا�سة فينلي ( )Finley, 1990هدفت �إىل التعرف �إىل مدى �إدراك املعلمني لعملية
التقومي التي ا�ستخدمت يف مدار�سهم ،والتي تعلقت بتقوميهم الذاتي ،وعالقة ذلك بتح�سني
التعليم ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أنه �إذا كان �إدراك املعلمني للقائم بالتقومي �سلبياً
�سيكون التغيري يف التح�سني التعليمي �أقل� ،أما �إذا كان �إدراك املعلمني �إيجابياً لعملية
التقومي ،ف�إن احتمال حت�سني التعليم يزداد ب�شدة.
درا�سة فالك ( )Flak,1990هدفت الدرا�سة املقارنة بني مواقف املعلمني ،ومديري
املدار�س الثانوية نحو تقومي املعلم ،والتعرف �إىل الأهداف الرئي�سة للتقومي كما يدركها
املعلمون واملديرون يف مدار�س والية �أيوا ( )Iowaوقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املعلمني
واملديرين يرون �أن الغر�ض الرئي�س للتقومي يجب �أن يكون لتح�سني �أداء املعلم ،و�أال يكون
غر�ض التقومي لت�صنيف م�ستوى املعلم ،ولكن لدفعه للنمو املهني ،و�أكدوا �أن تقومي املعلم
�أمر �أ�سا�سي و�رضوري لتحقيق النمو املهني للمعلمني.
�أما درا�سة �سالم ( )1993فقد هدفت �إىل التعرف �إىل �آراء معلمي ومديري املدار�س
حول
الثانوية احلكومية وامل�رشفني الرتبويني يف مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة الزرقاء ْ
منوذج التقرير ال�سنوي املعمول به يف وزارة الرتبية والتعليم لتقومي املعلم ،ودرا�سة �أثر
كل من طبيعة العمل ،واجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي للمعلمني واملديرين وامل�رشفني
الرتبويني على �آرائهم يف منوذج هذا التقرير .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �آراء عينة الدرا�سة
نحو منوذج التقرير ال�سنوي املعمول به لتقومي املعلم كانت ايجابية يف بع�ض اجلوانب،
و�سلبية يف جوانب �أخرى ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن درجة التقومي كانت ايجابية لدى
الذكور �أكرث من الإناث.
من خالل ا�ستعرا�ضنا للدرا�سات ال�سابقة تبني �أن هناك درا�سات بحثت يف واقع نظام
الإ�رشاف ،والتقومي املتبع ،ومدى الدقة والثقة فيه ،ودرا�سة متغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص،
واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،التي �أظهرت �رضورة �إعادة النظر يف نظام التقومي املتبع
كدرا�سات (الياور ، )2008 ،و (املعاطي وحممد ، )2007 ،و (حممود وبركات،)2006 ،
و (ن�شوان ، )1998 ،و (�سالم ، )1993 ،و (� .)Finley, 1990إ�ضافة لوجود درا�سة تبني
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امكانية تقومي الطالب ملعلميهم كدرا�سة ( . )Kerson etai, 2000وقد تت�شابه الدرا�سة
احلالية �إىل حد ما مع درا�سة (�أبو �سمرة )2006 ،التي هدفت �إىل التعرف �إىل مدى ر�ضا
املعلمني عن تقومي املديرين وامل�رشفني ،رغم اقت�صارها على املدار�س الثانوية فقط .بينما
تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها تبحث يف اجتاهات املعلمني نحو
تقرير الأداء املعلن بكل تف�صيالته وبنوده� ،إ�ضافة �إىل �أنها تتناول متغري م�ستوى املدر�سة:
(�أ�سا�سية ،ومتو�سطة ،وثانوية) بالإ�ضافة �إىل املتغريات الأخرى .وقد ا�ستفادت الدرا�سة
احلالية من الأدب الرتبوي الوارد يف الدرا�سات ال�سابقة يف تف�سري نتائج الدرا�سة احلالية.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
اتبع الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ،الذي يدر�س الواقع كما هو عليه،
بهدف ا�ستك�شاف اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير
ال�سنوي للعام الدرا�سي  2011 /2010ومدى عالقتها مبتغريات الدرا�سة وهي( :اجلن�س،
والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،وم�ستوى املدر�سة) حيث يتم يف هذا املنهج
جمع البيانات و�إجراء التحليل الإح�صائي ال�ستخراج النتائج املطلوبة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املعلمني الذين يعملون يف املدار�س احلكومية يف
ّ
حمافظة نابل�س وذلك خالل العام الدرا�سي  .2011 /2010وقد وبلغ عددهم ()2500
معلماً ومعلمة.
عيّنة الدراسة:
ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )230معلماً ومعلمة ،يعملون يف املدار�س احلكومية يف
حمافظة نابل�س واختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية وذلك خالل العام الدرا�سي -2010
.2011
أداة الدراسة:
�أعد الباحثان �أداة الدرا�سة بعد االطالع على الأدب الرتبوي املتعلق مبو�ضوع تقومي
الأداء والدرا�سات ال�سابقة اخلا�صة مبو�ضوع الدرا�سة ،وتكونت �أداة الدرا�سة من ( )46فقرة
كانت جميعها ذات �صياغة �إيجابية ،وا�ستهدفت هذه الفقرات قيا�س اجتاهات معلمي
املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو تقرير الأداء ال�سنوي.
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صدق األداة:
ا�ستخدم الباحثان �صدق املحكّمني وهو ما يعرف بال�صدق املنطقي ،وذلك بعر�ض
الأداة على جمموعة من ذوي االخت�صا�ص يف جامعة النجاح الوطنية ،والقد�س املفتوحة،
ووزارة الرتبية والتعليم ،بهدف الت�أكد من منا�سبة الأداة ملا �أعدت من �أجله ،و�سالمة �صياغة
الفقرات وانتماء كل فقرة للمجال الذي و�ضعت فيه.
ثبات األداة:
بعد تطبيق �أداة الدرا�سة على العينةُ ،ح�سب معامل الثبات للأداة عن طريق ا�ستخدام
معادلة (كرونباخ �ألفا) لالت�ساق الداخلي ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات ( ، )82 .0وهذه
القيمة مقبولة تربوياً ملعامل االت�ساق الداخلي يف حدود �أغرا�ض هذه الدرا�سة وطبيعتها.
متغريات الدراسة:
.

أاملتغريات امل�ستقلة ( )Independent Variablesوت�شتمل على الآتي:



متغري اجلن�س :وله م�ستويان هما( :ذكر ،و�أنثى) .

 متغري امل�ؤهل العلمي :وله ثالثة م�ستويات هي( :دبلوم ،وبكالوريو�س ،و�أعلى من
بكالوريو�س) .
 متغري �سنوات اخلربة :وله ثالثة م�ستويات هي�( :أقل من � 5سنوات ،ومن 10 -5
�سنوات ،و�أكرث من � 10سنوات) .
 متغري م�ستوى املدر�سة :وله ثالثة م�ستويات هي�( :أ�سا�سي دنيا ،و�أ�سا�سي عليا،
وثانوي) .


متغري التخ�ص�ص :وله م�ستويان هما( :علوم طبيعية ،وعلوم �إن�سانية) .

.باملتغريات التابعة ( )Dependent Variablesوت�شتمل على اجتاهات املعلمني
نحو التقرير ال�سنوي للعام  2011 /2010وله ثالثة جماالت وهي:


املجال الأول :اجتاهات املعلمني نحو التقرير ال�سنوي من الناحية الأكادميية.



املجال الثاين :اجتاهات املعلمني نحو التقرير ال�سنوي من الناحية الإن�سانية.



املجال الثالث :اجتاهات املعلمني نحو التقرير ال�سنوي من الناحية الإدارية.
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املعاجلات اإلحصائية:
عوجلت البيانات �إح�صائياً با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية
) ،Statistical Package For Social Sciences (SPSSوذلك با�ستخدام املعاجلات
الإح�صائية الآتية:
1 .1املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على اال�ستبانة ككل ،وعلى كل فقرة من فقراتها.
2 .2اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ()Independent t- test
3 .3حتليل التباين الأحادي (. )One Way Analysis Of Variance
4 .4معادلة كرونباخ �ألفا ( )Cronbach Alphaحل�ساب الثبات.
5 .5اختبار �شافييه للمقارنات البعدية.
6 .6اختبار  Manovaللتفاعل بني املتغريات.

نتائج الدراسة:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرئي�س الأول الذي ن�صه:

ما اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير
ال�سنوي للعام الدرا�سي 2011 /2010؟.
من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية
لكل فقرة من فقرات كل جمال من جماالت اال�ستبانة.
ومن �أجل تف�سري النتائج اعتمد امليزان الآتي للن�سب املئوية لال�ستجابات.
 �أقل من  %50منخف�ضة جدا.
 من � -%50أقل من  % 60منخف�ضة.
 من � -%60أقل من  %70متو�سطة.
 من � -%70إىل �أقل من  %80مرتفعة.
 من  %80فما فوق مرتفعة جدا.
♦ ♦النتائج املتعلقة باملجال الأول (اجتاهات املعلمني نحو التقرير من الناحية
الأكادميية)
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ُحلِّلت فقرات اال�ستبانة املتعلقة باملجال الأول واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالتجاهات نحو التقرير السنوي 2011 /2010
للمجال األول عند معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس

الرقم
1

املتو�سط الن�سبة املئوية درجة اال�ستجابة

الفقرة
يدعم التقرير ال�سنوي املعلمني يف ت�صويب الأخطاء وت�شخي�ص جوانب
ال�ضعف والقوة
يحث التقرير ال�سنوي املعلمني على التمكن من املادة العلمية التي
يدر�سونها

3.5522

%81

مرتفعة جداً

3.2696

%65

متو�سطة

3

ي�سعى التقرير ال�سنوي لتطوير جلان املبحث ل�صالح العملية التعليمية

3.1652

%63

متو�سطة

4

يت�سبب التقرير ال�سنوي يف ترهل �أداء بع�ض املعلمني

3.0870

%61

متو�سطة

5

يثري التقرير ال�سنوي دافعية املعلمني ملتابعة ما ا�ستجد يف التخ�ص�ص

3.0652

%61

متو�سطة

6

يدعم التقرير ال�سنوي املعلمني �إىل تبني طرائق تدري�سية حديثة

3.0261

%60

متو�سطة

8

يب�رص التقرير ال�سنوي املعلمني بالأهداف الرتبوية اخلا�صة باملرحلة
التعليمية

2.9130

%58

منخف�ضة

9

يحدد التقرير ال�سنوي االحتياجات التدريبية للمعلمني

2.8652

%57

منخف�ضة

2.8391

%56

منخف�ضة

2.6652

%53

منخف�ضة

 12ي�ضيف التقرير ال�سنوي قيماً تربوية ت�سهم يف حت�سني الأداء

2.6609

%53

منخف�ضة

 13يب�رص التقرير ال�سنوي املعلمني يف كتابة �أبحاث �إجرائية

2.6304

%53

منخف�ضة

2.94

%59

منخف�ضة

2

ي�شجع التقرير ال�سنوي املعلمني على التفكري البناء ملعاجلة امل�شكالت
10
الرتبوية
يب�رص التقرير ال�سنوي املعلمني يف كيفية ا�ستغالل البيئة يف توظيف
11
املنهاج

املجال الكلي
أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.

بالنظر �إىل متو�سطات عبارات املجال الأول جند �أنها تراوحت بني (،)2.63 -3.55
�أي ما ن�سبته بني ( )%52 -%71وفق مقيا�س التدرج اخلما�سي الذي حدده الباحثان يف
الدرا�سة امليدانية.حيث بلغ املتو�سط العام لفقرات هذا املجال ( )2.94بن�سبة  ،%59ووفقاً
للمحك ف�إن م�ستوى اجتاهات املعلمني نحو التقرير ال�سنوي من الناحية الأكادميية كان
مرتفعا جداً على فقرة واحدة (يدعم التقرير ال�سنوي املعلمني يف ت�صويب الأخطاء وت�شخي�ص
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جوانب ال�ضعف والقوة)  ،متو�سطا على ثالث فقرات ،وباقي الفقرات كان منخف�ضاً ،كما
يبني اجلدول �أعاله �أن ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الدرجة الكلية كان منخف�ضاً،
حيث كانت الن�سبة املئوية لال�ستجابات اقل من .% 60
وميكن تف�سري النتيجة �إىل �أن غالبية �أفراد العينة لديهم اهتمام وا�ضح بالتقرير �أو جزء
منه ،واخلا�ص بت�شخي�ص جوانب ال�ضعف وتدعيم جوانب القوة ،وذلك خوفاً من املحا�سبة،
وقد يعزى ذلك �إىل �أن عملية التقومي ما زالت ت�سري يف �آفاق �ضيقة وحمددة ويع ّد التقومي
هدفاً ولي�س و�سيلة لتح�سني م�ستوى �أداء املعلم وزيادة معرفته ،وهذا يدلل على �أن عملية
التقومي تقليدية� ،إ�ضافة �إىل وجود �ضعف يف مهارات املقوم الذي يغفل �أن ر�ضا املعلم
ومنوه املهني من الركائز الأ�سا�سية التي ي�ستند �إليها الأداء اجليد.وتتفق هذه النتيجة مع ما
ورد يف درا�سة (حممود وبركات )2006 ،ودرا�سة (احلكمي )2001 ،ب�أن من �أهداف التقومي
ر�صد جوانب القوة وال�ضعف.
♦ ♦النتائج املتعلقة باملجال الثاين (اجتاهات املعلمني من الناحية الإن�سانية)
مت حتليل فقرات اال�ستبانة املتعلقة باملجال الثاين واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالتجاهات نحو التقرير السنوي 2011 /2010
للمجال الثاني عند معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس

الرقم

املتو�سط الن�سبة املئوية درجة اال�ستجابة

الفقرة

 *1ي�سبب التقرير ال�سنوي نفور املعلمني من مدير املدر�سة.

3.5304

%70

مرتفعة

يثمن التقرير ال�سنوي اجنازات املعلمني املتميزة.

3.4304

%68

متو�سطة

3.2957

%65

متو�سطة

2.9478

%58

منخف�ضة

2.8783

%57

منخف�ضة

2.8217

%56

منخف�ضة

2.8174

%56

منخف�ضة

2.7870

%55

منخف�ضة

2

 *3ي�سبب التقرير ال�سنوي نفور املعلمني من امل�رشفني الرتبويني.
يدعم التقرير ال�سنوي حتاور املعلمني مع بع�ضهم بهدف الإقناع
4
واالقتناع.
�أوجد التقرير ال�سنوي حالة من الت�سلط والفوقية واحل�سا�سية لدى
*5
بع�ض املعلمني.
6
8
9

ينمي التقرير ال�سنوي روح امل�س�ؤولية والنقد الذاتي للمعلمني.
يوفر التقرير ال�سنوي للمعلمني مناخا تعاونيا ي�ساعدهم يف تغيري
م�سار �أدائهم.
يبني التقرير ال�سنوي ج�سور ات�صال بني معلمي املبحث م�سهما يف
نقل اخلربات.
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الرقم

املتو�سط الن�سبة املئوية درجة اال�ستجابة

الفقرة

 *10يت�سبب التقرير ال�سنوي يف نفور املعلمني من مهنة التعليم.

2.7348

%54

منخف�ضة

يعمل التقرير ال�سنوي على توفري حوار مهني متبادل بني املعلمني
11
من خالل زيادة الثقة ب�أنف�سهم.

2.7174

%54

منخف�ضة

 12يعمل التقرير ال�سنوي على توطيد عالقة املعلمني مع بع�ضهم بع�ضا2.6391 .

%52

منخف�ضة

 13ينمي التقرير ال�سنوي القدرات الذاتية للمعلمني علميا ومهنيا.

2.5174

%50

منخف�ضة

 14يتيح التقرير ال�سنوي للمعلمني حرية التعبري عن حاجاتهم املهنية.

2.4348

%48

منخف�ضة جداً

 15يعطي التقرير ال�سنوي املعلمني �صورة ايجابية نحو عملية الإ�رشاف2.2348 .

%44

منخف�ضة جداً

2.2304

%44

منخف�ضة جداً

%41

منخف�ضة جداً

%54

منخف�ضة

ي�ساهم التقرير ال�سنوي يف رفع كفاية املعلمني وزيادة قدرتهم على
16
تعلم الطلبة وحت�سني حت�صيلهم.
يقيم التقرير ال�سنوي عالقات مهنية تقوم على احرتام النف�س
17
2.0826
الإن�سانية.
2.74

املجال الكلي

بالنظر �إىل متو�سطات عبارات املجال الثاين جند �أنها تراوحت بني ()2.08 -3.53
�أي ما ن�سبته بني ( )%41 -%70وفق مقيا�س التدرج اخلما�سي الذي حدده الباحثان يف
الدرا�سة امليدانية.حيث بلغ املتو�سط العام لفقرات هذا املجال ( )2.74بن�سبة  ،%54ووفقاً
للمحك ف�إن م�ستوى اجتاهات املعلمني نحو التقرير ال�سنوي من الناحية الإن�سانية ،كان
ب�شكل عام منخف�ضاً ،ومبا �أن الفقرات ( )10 ،5 ،3 ،1تعطي مفهوماً عك�سياً عن اجتاهات
املعلمني ،فيع ّد ارتفاعها منخف�ضاً ،وانخفا�ضها ارتفاعاً.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �ضعف العالقة بني املعلمني ،واملديرين ،وامل�رشفني
من الناحية الإن�سانية ،وذلك ب�سبب تطبيق القوانني والتعليمات بحذافريها ولي�س بروحها،
وهذا يعك�س تبني املدير للإدارة الت�سلطية التي ال ترى وزناً للجانب الإن�ساين ،وندرة
وجود احلوار واملناق�شة الهادفة بني املعلمني من جهة ،واملديرين وامل�رشفني من جهة
ثانية� ،إ�ضافة �إىل غياب املو�ضوعية يف التقومي من جانب املقوم �سواء املدير �أو امل�رشف.
واعتمادهما على الذاتية واالرجتال بعيداً عن الأ�س�س العلمية واملو�ضوعية.وهذا يدلل �أن
التقومي مل يحقق �أحد �أهدافه يف م�ساعدة الإدارة يف حتديد الفجوة بني املعلمني واملديرين،
وي�ساهم يف تطوير مهارات االت�صال والتوا�صل كما جاء يف درا�سة (الياور. )2008 ،
♦ ♦النتائج املتعلقة باملجال الثالث (اجتاهات املعلمني نحو التقرير من الناحية
الإدارية)
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مت حتليل فقرات اال�ستبانة املتعلقة باملجال الثاين وعر�ضها يف اجلدول الآتي:
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالتجاهات نحو التقرير السنوي 2011 /2010
للمجال الثالث عند معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس

الرقم

املتو�سط الن�سبة املئوية درجة اال�ستجابة

الفقرة

 *1ت�سبب التقرير ال�سنوي يف �إحداث م�شكالت تربوية بني املعلمني واملدير.

3.9261

%78

مرتفعة

 *2يخ�ضع التقرير ال�سنوي لذاتية املقيم (م�رشف تربوي� ،أو مدير) .

3.5913

%71

مرتفعة

يظهر التقرير ال�سنوي اختالف بني الأداء الفعلي للمعلمني واملعايري
*3
املو�ضوعة للأداء.

3.4522

%69

متو�سطة

 *4ينح�رص التقرير ال�سنوي ب�أ�سلوب الزيارة ال�صفية فقط.

3.2826

%65

متو�سطة

5

يطلق التقرير ال�سنوي �أحكاما تقوميية حتدد جودة مهارات املعلم
التعليمية �أو رداءتها.

2.6043

%52

منخف�ضة

6

يعمل التقرير ال�سنوي على توعية املعلمني باملهام املنوطة بهم.

2.6043

%52

منخف�ضة

8

يعزز التقرير ال�سنوي القيم االيجابية التي ت�سهم يف حت�سني العمل.

2.5391

%50

منخف�ضة

9

يقيم التقرير ال�سنوي �أداء املعلم بناءً على اجتهاداته وقدراته.

2.5348

%50

منخف�ضة

2.4522

%49

منخف�ضة جداً

2.4304

%48

منخف�ضة جداً

%48

منخف�ضة

%46

منخف�ضة جداً

%45

منخف�ضة جداً

%45

منخف�ضة جداً

%38

منخف�ضة جداً

%53

منخف�ضة

 *10يهدف التقرير ال�سنوي �إىل تقومي �أداء املعلم فقط.
11
12
13
14

ي�صف التقرير ال�سنوي واقع �أداء املعلم كما هو من غري مبالغة �أو تهاون
�أو حتيز
يحكم التقرير ال�سنوي �أداء املعلمني بناء على معايري دميقراطية
2.4000
ت�شاركية تعاونية.
يقيم التقرير ال�سنوي �أداء املعلمني بناء على �أ�ساليب متعددة من
2.3435
الإ�رشاف الرتبوي
يعامل التقرير ال�سنوي جميع املعلمني كوحدة متجان�سة تطبق عليهم
2.2870
طرق الإ�رشاف ومناذج التقومي نف�سها.

 15يقدم التقرير ال�سنوي للمعلمني تغذية عك�سية (املردود) وب�شكل م�ستمر.

2.2565

يعمل التقرير ال�سنوي على نفع املعلمني بنتائج التعليم والتغيري
16
الإيجابي يف �سلوك الطلبة.

1.9348
2.68

املجال الكلي

بالنظر �إىل متو�سطات عبارات املجال الثالث ،جند �أنها تراوحت بني ()1.9 -3.9
�أي ما ن�سبته بني ( )%38 -%78وفق مقيا�س التدرج اخلما�سي الذي حدده الباحثان يف
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الدرا�سة امليدانية.حيث بلغ املتو�سط العام لفقرات هذا املجال ( )2.68بن�سبة  ،%53ووفقاً
للمحك ف�إن م�ستوى ا�ستجابات املعلمني نحو التقرير ال�سنوي من الناحية الإدارية كان
ب�شكل عام منخف�ض ،ومبا �أن الفقرات ( )4 ،3 ،2 ،1تعطي مفهوماً عك�سياً عن اجتاهات
املعلمني واملديرين فيع ّد ارتفاعها انخفا�ضاً.
وميكن تف�سري هذه النتيجة �أن املعلمني يرون �أن التقرير ال يت�سم باحلداثة والتجديد،
وال يوفر لهم فر�صة �إ�رشاكهم يف التقومي الذاتي ،وينتهي دوره وهدفه بلحظة �إعالم املعلم
بنتيجته ،مبعنى غياب املتابعة للمعلم وفق التقدير الذي ح�صل عليه ،لذا ي�شعر كثري من
املعلمني �أن التقرير ال يقدم لهم خربات تفيدهم يف عملهم وتطوره نحو الأف�ضل ،و�أن التقرير
ال يلبي تطلعات املعلمني امل�ستقبلية.واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة (�أبو املعاطي وحممد،
 ، )2007ودرا�سة (حممود وبركات ، )2006 ،ودرا�سة (�سالم. )1993 ،
♦

♦خال�صة النتائج وترتيب الأبعاد والدرجة الكلية لال�ستجابات:

يو�ضح اجلدول الآتي ترتيب املجاالت لدرجة االجتاهات عند معلمي املدار�س احلكومية
يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي .2012 /2010
الجدول ()4
يوضح ترتيب مجاالت األداة

الرتتيب

املتو�سط الن�سبة املئوية درجة اال�ستجابة

املجال

1

اجتاهات املعلمني من الناحية الأكادميية

2.9445

%58

منخف�ضة

2

اجتاهات املعلمني من الناحية الإن�سانية

2.7425

%54

منخف�ضة

3

اجتاهات املعلمني من الناحية الإدارية

2.6897

%53

منخف�ضة

الدرجة الكلية

2.79

%55

منخف�ضة

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى اجتاهات املعلمني نحو التقرير ال�سنوي
 2011 /2010من الناحية الأكادميية ،والإن�سانية ،والإدارية كان منخف�ضاً ،حيث كانت
الن�سبة املئوية على جميع الأبعاد ،وعلى الدرجة الكلية �أقل من .% 60
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل التقرير ال�سنوي العام �إىل �ضعف يف عمليات املتابعة
من جانب امل�رشف �أو املدير ،واالعتماد على و�سيلة واحدة يف عملية التقومي( ،الزيارة
ال�صفية) � ،إ�ضافة �إىل غياب املكاف�أة والعقاب بناء على نتيجة التقرير ،وهذا الأمر يدفع
املعلمني �إىل عدم االهتمام بنتيجة التقرير؛ لأن النتيجة واحدة ،كما �أن هذه النتيجة تدلل
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د .علي كمال أبو علي
أ .نادية مراد يوسف حنون

اجتاهات معلمي املدارس احلكومية في محافظة نابلس نحو تقرير األداء السنوي

�أن نتائج التقرير ال�سنوي ال تعك�س ال�صورة احلقيقية عن �أداء املعلم خالل ال�سنة الدرا�سية
الكاملة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (حممود وبركات. )2006 ،التي
�أظهرت انخفا�ض م�ستوى ثقة الأفراد يف دقة نظام التقومي املتبع ،وحتى يكون التقومي
مفيداً ومنا�سبا يجب �أن يت�صف باملرونة كما ورد يف ( ، )Wolf, 1984و�أن يكون �شامالً
يغطي �سلوك املعلم التدري�سي كما ذكر (املفتي. )1986 ،

◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالأ�سئلة الفرعية:

♦ ♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل التي تن�ص:
«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف متو�سطات
ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي
 2011 /2010تعزى ملتغري اجلن�س».
ولفح�ص الفر�ضية اُ�ستخدم اختبار (ت) للأزواج امل�ستقلة.وذلك كما هو وا�ضح يف
جدول ()5
الجدول ()5
نتائج اختبار (ت) تبعا لمتغير الجنس

املجاالت
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الأكادميية.
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإن�سانية.
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإدارية.
الدرجة الكلية

اجلن�س

العدد املتو�سط درجات احلرية قيمة (ت) م�ستوى الداللة

ذكر

2.7311 107

�أنثى

3.1301 123

ذكر

2.5223 107

�أنثى

2.9340 123

ذكر

2.4632 107

�أنثى

2.8867 123

ذكر

2.5722 107

�أنثى

2.9836 123

228
228
228
228

6

0.00

7.3

0.00

7.5

0.00

7.7

0.00

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α = 0.05

يت�ضح من اجلدول (� )5أن قيم (ت) املح�سوبة ( )t- valueعلى جميع املجاالت،
واملجال الكلي كانت على التوايل (. )7.7 ،7.5 ،7.3 ،6وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة
(ت) اجلدولية ( )t- tableالتي ت�ساوي (� ، )1.96أي �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف
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حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي  2011 /2010تعزى ملتغري اجلن�س،
وذلك على جميع جماالت الدرا�سة ،واملجال الكلي وكانت الفروق ل�صالح الذكور.مما يعطي
م�ؤ�رشاً �أن �أثر التقرير ال�سنوي من وجهة نظر املعلمني �أكرث حدة على �أداء املعلمني من تلك
التي تواجه زمالءهم من املعلمات واملديرات.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن املعلمني لديهم اهتمام �أكرث بنتيجة التقرير من
املعلمات؛ ملا يرتتب عليه من احل�صول على وظائف �إدارية يف امل�ستقبل� ،إ�ضافة �إىل �أن
ال�سمات ال�شخ�صية التي يتمتع بها املعلمون من قوة ال�شخ�صية؛ متكنهم من �إبداء ر�أيهم دون
تردد �أو حما�سبة ،لذلك جند �أن هناك كثرياً من االعرتا�ضات على نتيجة التقرير من جانب
املعلمني ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (�سالم )1993 ،وتختلف هذه النتيجة مع
ما تو�صلت �إليه درا�سة (�أبو �سمره وزميليه )2006 ،ودرا�سة (ن�شوان )1998 ،بعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ر�ضى املعلمني عن تقومي امل�رشف الرتبوي تعزى
ملتغري اجلن�س.
♦ ♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية والتي تن�ص:
«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف متو�سطات
ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي
 2011 /2010تعزى ملتغري التخ�ص�ص».
ولفح�ص الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار (ت) للأزواج امل�ستقلة كما هو مو�ضح يف جدول ()6
الجدول ()6
نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير التخصص

املتغريات
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الأكادميية.
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإن�سانية.
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإدارية.
الدرجة الكلية

التخ�ص�ص

العدد املتو�سط درجات احلرية قيمة (ت) م�ستوى الداللة

علوم طبيعية

75

علوم �إن�سانية

2.9340 155

علوم طبيعية

75

2.7804

علوم �إن�سانية

2.7241 155

علوم طبيعية

75

2.7258

علوم �إن�سانية

2.6722 155

علوم طبيعية

75

2.8241

علوم �إن�سانية

2.7768 155

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α = 0.05
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2.9662

228
228
228
228

0.42

0.67

0.85

0.39

0.80

0.42

0.74

0.45

اجتاهات معلمي املدارس احلكومية في محافظة نابلس نحو تقرير األداء السنوي

د .علي كمال أبو علي
أ .نادية مراد يوسف حنون

يت�ضح من اجلدول (� )6أن قيم (ت) املح�سوبة ( )t- valueعلى جميع املجاالت واملجال
الكلي كانت على التوايل (. )0.74 ،0.80 ،0.85 ،0.42وجميع هذه القيم �أقل من قيمة (ت)
اجلدولية ( )t- tableوالتي ت�ساوي (� ، )1.96أي انه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف
حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي  2011 /2010تعزى ملتغري التخ�ص�ص،
وذلك على جميع جماالت الدرا�سة والدرجة الكلية.
وقد يعزى ذلك �إىل وعي �أفراد عينة الدرا�سة ب�أن عملية التقومي املتبعة من قبل امل�رشفني
واملديرين هي عملية فنية ،لها معايريها و�أ�ساليبها ،يكت�سبها امل�رشف الرتبوي واملدير من
خالل دورات تدريبية وخربات عملية ،ال عالقة للتخ�ص�ص بها.كما �أن املديرين وامل�رشفني
جزء ال يتجز�أ من مهماتهم الإدارية كم�رشفني مقيمني
يقومون بهذه املهمة على اعتبار �أنها ٌ
(املدير) � ،أو كم�رشفني غري مقيمني بحق معلميهم ،دون النظر �إىل تخ�ص�صاتهم ،مما �أدى
�إىل وجود اجتاهات متقاربة لدى املعلمني ،وبدون فروق دالة �إح�صائيًا بغ�ض النظر عن
تخ�ص�صاتهم�.إ�ضافة �أن التقرير املتبع هو واحد جلميع التخ�ص�صات دون تفرقة.وتتفق هذه
النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (�أبو �سمره وزميليه )2006 ،ب�أنه مل تكن هناك فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة ر�ضا املعلمني عن تقومي امل�رشف الرتبوي تعزى ملتغري
التخ�ص�ص.
♦

♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة والتي تن�ص:

«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف متو�سطات
ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي
 2011 /2010تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي».
ولفح�ص الفر�ضية اُ�ستخرجت� -أوالً املتو�سطات احل�سابية لفئات متغري امل�ؤهل العلمي
على جماالت الدرا�سة كافة والدرجة الكلية ،واجلدول ( )7يو�ضح ذلك.
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية الستجابات معلمي المدارس الحكومية نحو التقرير السنوي 2011 /2010
تبعاً لفئات متغير المؤهل العلمي

املجال

دبلوم (ن = )34

اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الأكادميية.

2.92

بكالوريو�س (ن =� )133أعلى من بكالوريو�س (ن =)33
2.94
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املجال
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإن�سانية.
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإدارية.
الدرجة الكلية

دبلوم (ن = )34

بكالوريو�س (ن =� )133أعلى من بكالوريو�س (ن =)33

2.71

2.72

2.85

2.62

2.70

2.68

2.75

2.79

2.83

الجدول ()8
ملخص نتائج تحليل التباين األحادي ( )Anovaللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة
وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

املتغريات
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الأكادميية
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإن�سانية
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإدارية

الدرجة الكلية

م�صدر التباين

جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات

بني املجموعات

0.066

2

داخل املجموعات

66.746

227

66.782

229

.

بني املجموعات

0.494

2

0.224

داخل املجموعات

50.161

227

0.221

50.609

229

.

بني املجموعات

0.174

2

0.86

داخل املجموعات

51.130

227

0.225

51.304

229

.

بني املجموعات

0.108

2

0.053

داخل املجموعات

46.424

227

0.205

46.532

229

.

املجموع الكلي

املجموع الكلي

املجموع الكلي

املجموع الكلي

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

0.018
0.94 0.062 0.294

0.360 1.01

0.38

0.26

0.68

0.79

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α = 0.05

يت�ضح من جدول (� )8أن قيمة ف املح�سوبة ( )F- valueعلى جميع املجاالت
(الأكادميية ،والإن�سانية ،والإدارية) واملجموع الكلي كان على التوايل (،1.01 ،0.062
 )0.26 ،0.38وجميع هذه القيم �أقل من قيمة (ف) اجلدولية ( )F- tableوالتي ت�ساوي
(�. )3.00أي �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف
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د .علي كمال أبو علي
أ .نادية مراد يوسف حنون

متو�سطات ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي
للعام الدرا�سي  ،2011 /2010تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وذلك على جميع جماالت
الدرا�سة والدرجة الكلية.
وقد تعزى هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثينْ �إىل اعتقاد جميع �أفراد عينة الدرا�سة
(املعلمني بكافة م�ؤهالتهم) على �أن �أ�سلوب التقومي الذي ي�ستخدمه املدراء وامل�رشفون له
نف�س املعايري تقريباً ،وال تختلف املمار�سات الإ�رشافية �أو التقيمية التي يقومون بها ،كما
�أن التقرير ال يراعي امل�ؤهل العلمي للمعلم لذلك هو تقرير واحد جلميع امل�ؤهالت.وتتفق هذه
النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (�أبو املعاطي وحممد )2007 ،ودرا�سة (�أبو �سمرة وزمياله،
 )2006ودرا�سة (�سالم )1993 ،والتي �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
اجتاهات املعلمني واملديرين ،ور�ضاهم نحو ممار�سة املهام الإ�رشافية ،ومناذج التقدير
ال�سنوي ،و�أ�ساليب الإ�رشاف املمار�سة ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص العلمي.واختلفت مع نتيجة
درا�سة (ن�شوان. )1998 ،
♦ ♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرابعة والتي تن�ص:
«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف متو�سطات
ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي
 2011 /2010تعزى ملتغري �سنوات اخلربة».
ولفح�ص الفر�ضية مت �أوالً ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية لفئات متغري �سنوات اخلربة
على كافة جماالت الدرا�سة والدرجة الكلية ،وجدول ( )9يو�ضح ذلك.
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي المدارس الحكومية نحو التقرير السنوي 2011 /2010
تبعاً لفئات متغير سنوات الخبرة

املجال
اجتاهات املعلمني نحو التقرير
من الناحية الأكادميية
اجتاهات املعلمني نحو التقرير
من الناحية الإن�سانية
اجتاهات املعلمني نحو التقرير
من الناحية الإدارية
الدرجة الكلية

�أقل من � 5سنوات (ن =  )49من (� )10 -5سنوات (ن =� )50أكرث من � 10سنوات (ن =)131
2.91

2.98

2.93

2.73

2.74

2.74

2.68

2.76

2.66

2.77

2.83

2.78
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الجدول ()10
ملخص نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة

املتغريات
اجتاهات املعلمني نحو التقرير
من الناحية الأكادميية
اجتاهات املعلمني نحو التقرير
من الناحية الإن�سانية
اجتاهات املعلمني نحو التقرير
من الناحية الإدارية

الدرجة الكلية

جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات

م�صدر التباين
بني املجموعات

130.

2

داخل املجموعات

66.652

227

66.782

229

.

بني املجموعات

0.0854

2

0.0042

داخل املجموعات

50.601

227

50.609

229

.

بني املجموعات

0.375

2

0.188

داخل املجموعات

50.929

227

51.304

229

.

بني املجموعات

0.110

2

0.055

داخل املجموعات

46.421

227

0.204

46.532

229

.

املجموع الكلي

املجموع الكلي

املجموع الكلي

املجموع الكلي

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

0.064
0.221 0.294

0.8

0.980 0.019 0.223

0.43 0.836 0.224

0.27

0.76

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α = 0.05

يت�ضح من اجلدول (� )10أن قيمة ف املح�سوبة ( )F- valueعلى جميع املجاالت
(الأكادميية ،والإن�سانية ،والإدارية) والدرجة الكلية كان على التوايل (،0.019 ،0.22
 )0.27 ،0.83وجميع هذه القيم �أقل من قيمة (ف) اجلدولية ( )F- tableالتي ت�ساوي
(�. )3.00أي �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف
متو�سطات ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي
للعام الدرا�سي  ،2011 /2010تعزى ملتغري �سنوات اخلربة ،وذلك على جميع جماالت
الدرا�سة والدرجة الكلية.
وقد يعزى ال�سبب �إىل �أن اجتاهات املعلمني حتو التقرير ال�سنوي وتقارير الإ�رشاف
تت�شكل يف وقت مبكر من اخلربة العملية نظراً لأهمية هذا املو�ضوع لهم.بحيث يتوافر لدى
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اجتاهات معلمي املدارس احلكومية في محافظة نابلس نحو تقرير األداء السنوي

املعلمني اال�ستعداد واجلاهزية ملا هو مطلوب منهم ،وبالتايل توحد االجتاهات عندهم.
وقد يرجع ال�سبب �أي�ضاً �إىل �أن جميع املعلمني بغ�ض النظر عن خربتهم ،قد ت�شكلت لديهم
الثقافة نف�سها عن التقرير ال�سنوي ب�شكل خا�ص ،والإ�رشاف الرتبوي ب�شكل عام.واتفقت هذه
النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (�أبو �سمرة وزمياله )2006 ،ودرا�سة (�سالم)1993 ،
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات مديري ومعلمي املدار�س نحو مناذج
التقارير والزيارات ال�صفية تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.واختلفت مع نتيجة درا�سة (ن�شوان،
. )1998
♦

♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية اخلام�سة والتي تن�ص:

«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف متو�سطات
ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي للعام الدرا�سي
 2011 /2010تعزى ملتغري م�ستوى املدر�سة».
ولفح�ص هذه الفر�ضية اُ�ستخرجت� -أوالً املتو�سطات احل�سابية لفئات متغري م�ستوى
املدر�سة على كافة جماالت الدرا�سة واملجال الكلي ،واجلدول ( )11يو�ضح ذلك.
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي المدارس الحكومية نحو التقرير السنوي 2011 /2010
تبعاً لفئات متغير مستوى المدرسة

املجال

�أ�سا�سي دنيا (ن = � )65أ�سا�سي عليا (ن = )58ثانوي (ن =)107

اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الأكادميية.

3.0

2.6

3.0

اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإن�سانية.

2.7

2.5

2.8

اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
الناحية الإدارية.

2.7

2.4

2.7

2.8

2.5

2.8

املجاالت جمتمعة

ومن اجل ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAوفيما يلي نتائج هذا ال�س�ؤال.
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الجدول ()12
ملخص نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير مستوى المدرسة

املتغريات

اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
من الناحية الأكادميية

م�صدر التباين
بني املجموعات

5.575

2

2.78

داخل املجموعات

61.208

227

0.270

66.782

229

.

بني املجموعات

4.211

2

2.10

داخل املجموعات

46.399

227

0.20

50.609

229

.

بني املجموعات

3.529

2

1.76

داخل املجموعات

47.775

227

0.210

51.304

229

.

بني املجموعات

4.246

2

2.12

داخل املجموعات

42.285

227

0.186

46.532

229

.

املجموع الكلي
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
من الناحية الإن�سانية

املجموع الكلي
اجتاهات املعلمني نحو التقرير من
من الناحية الإدارية

املجموع الكلي

الدرجة الكلية

م�ستوى
جمموع درجة متو�سط
قيمة (ف)
الداللة
املربعات احلرية املربعات

املجموع الكلي

10.337

0.00

0.000 10.300

8.384

0.000

0.000 11.398

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α = 0.05

يت�ضح من اجلدول (� )12أن قيمة ف املح�سوبة ( )F- valueعلى جميع املجاالت
(الأكادميية ،والإن�سانية ،والإدارية) واملجموع الكلي كان على التوايل (،10.3 ،10.3
 )11.3 ،8.3وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة (ف) اجلدولية ( ، )F- tableوالتي ت�ساوي
(�. )3.00أي �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف
متو�سطات ا�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س نحو التقرير ال�سنوي
للعام الدرا�سي  2011 /2010تعزى ملتغري م�ستوى املدر�سة وذلك على جميع جماالت
الدرا�سة ،والدرجة الكلية.
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د .علي كمال أبو علي
أ .نادية مراد يوسف حنون

وملعرفة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على املجال الكلي،
�أُجريت املقارنات البعدية ،حيث اُ�ستخدم اختبار �شافييه ( )Scheffeللمقارنات البعدية،
وجدول ( )13يو�ضح ذلك.
الجدول ()13
نتائج المقارنات البعدية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول الدرجة الكلية من وجهة نظرهم
وفقا لمتغير مستوى المدرسة

متغري م�ستوى املدر�سة

�أ�سا�سي دنيا

�أ�سا�سي دنيا
�أ�سا�سي عليا

0.01

ثانوي

0.95

�أ�سا�سي عليا

ثانوي

0.01

0.95
0.00

0.00

يتبني من نتائج اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني امل�ستويني
(�أ�سا�سي دنيا)  ،وامل�ستوى (�أ�سا�سي عليا)  ،ول�صالح الفئة الأوىل ،وكذلك وجود فروق ذات
داللة بني امل�ستويني (�أ�سا�سي عليا)  ،وامل�ستوى (ثانوي)  ،ول�صالح امل�ستوى ثانوي.
وميكن تف�سري ذلك من وجهة نظر الباحثينْ �إىل اهتمام معلمي املرحلة الأ�سا�سية
الدنيا بالتقرير ال�سنوي �أكرث ب�سبب وجود نوع من املناف�سة بني معلمي ال�صفوف الأ�سا�سية،
وبالتايل يكون �شاغل املعلم احل�صول على تقدير منا�سب ومرتفع.وكذلك احلال بالن�سبة
ملعلمي املدار�س الثانوية ،فعندهم االهتمام بنتيجة التقومي ملا �سيرتتب عليه من �شهرة
بني الزمالء والطلبة.

التوصيات واملقرتحات:
�1 .1أن تتبنى اجلهات امل�س�ؤولة عن تقومي �أداء املعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم
االجتاهات احلديثة يف �أ�ساليب تقومي الأداء الوظيفي لهم.وعدم اقت�صاره على الزيارة
ال�صفية فقط.
�2 .2أن يعاد النظر يف منوذج تقرير الأداء ال�سنوي املعمول به حالياً مع �رضورة حتديد
الهدف منه ،والأخذ بعني االعتبار متغريات امل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص ،و�سنوات اخلربة،
وحجم العمل املوكل به املعلم.
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3 .3مراجعة بنود وفقرات تقرير الأداء ال�سنوي ،والت�أكد من مدى قابليتها للقيا�س
واملالحظة.
�4 .4أن ُيناق�ش املعلم يف تقومي �أدائه وذلك قبل اعتماده ر�سمياً.
�5 .5أن يكون التقرير قادراً على تقدمي تغذية راجعة للمعلم من �أجل حت�سني �أدائه.
6 .6االهتمام بالتقومي ال�شامل للمعلم من جميع النواحي الإن�سانية ،والإدارية،
والأكادميية.
7 .7العمل على توعية املعلمني ب�أهمية التقومي وك�رس احلاجز النف�سي بينهم ،وبني
املقومني من خالل املناق�شات والتوجيهات.
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املصادر واملراجع:
أوال -املراجع العربية:
�1 .1أبو �سمرة ،حممود �أحمد ،وزيدان ،عفيف حافظ ،والعواودة ،انت�صار (« )2006مدى ر�ضا
معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة اخلليل عن تقومي كل من امل�رشف الرتبوي ومدير
املدر�سة» ،جملة جامعة الأزهر ،املجلد الثامن ،العدد الثاين� ،ص �ص.170 -141
�2 .2أبو املعاطي ،وليد حممد ،حممد ،حممود مندوه ( )2007اجتاهات معلمي املرحلة
االبتدائية نحو تطبيق التقومي ال�شامل وعالقتها بالر�ضا عن العمل ،املجلة العلمية،
املجلد الثالث والع�رشون ،العدد الأول ،كلية الرتبية.
3 .3التل� ،سعيد و�آخرون ( )1993املرجع يف مبادئ الرتبية ،دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع،
الأردن ،عمان.
4 .4التميمي ،مي�سون جالل ( )2001توقعات معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف
حمافظة اخلليل من الدور الفني للم�رشف الرتبوي املخت�ص ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شوة جامعة القد�س ،القد�س
5 .5اجلودر ،وداد حممد ( )2007ت�صور مقرتح لتقومي الهيئات التعليمية نظام  ،TESجملة
الرتبية ،العدد الع�رشون.
6 .6احلكمي ،علي بن �صديق ( )2001اختبار الكفايات الأ�سا�سية للمعلمني يف اململكة
العربية ال�سعودية بحث مقدم للم�ؤمتر الأول للقيا�س والتقومي الرتبوي� ،أبو ظبي _
الإمارات العربية املتحدة ،من تاريخ  12 _ 11نوفمرب .2001
7 .7حمد ،م�صطفى حممد )1985( .تقومي منوذج الإ�رشاف الرتبوي املعمول به يف وزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان.
8 .8الدعيج ،حمد ،وحمودة ،عبد النا�رص حممد ( . )1998العالقة بني عدم مو�ضوعية
النظام الإ�رشايف وبع�ض املظاهر ال�سلبية يف التنظيم ،املجلة العربية للعلوم الإدارية،
جملد ( ، )5عدد (� ، )2ص �ص .346 -289
9 .9الدويك ،تي�سري ،وح�سني يا�سني ،وعد�س ،حممد عبد الرحيم ،حممد فهمي (� )1996أ�س�س
الإدارة الرتبوية واملدر�سية والإ�رشاف الرتبوي ط .3عمان :دار الفكر للطباعة والن�رش
والتوزيع.
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�1010سالم� ،سو�سن ( )1993منوذج التقرير ال�سنوي املعمول به يف وزارة الرتبية والتعليم
يف الأردن لتقومي املعلم «درا�سة ا�ستطالعية لأراء معلمي ومديري املدار�س الثانوية
احلكومية وامل�رشفني الرتبويني يف مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة الزرقاء» .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية .عمان.
1111ال�ضلعان ،علي �صالح (� )1995آراء واجتاهات الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني يف نظام تقومي
الأداء الوظيفي يف اململكة العربية ال�سعودية ،الواقع ،وامل�شكالت ،واحللول ،بحث مقدم
لندوة تقومي الأداء الوظيفي للعاملني يف الأجهزة احلكومية باململكة العربية ال�سعودية،
الريا�ض ،معهد الإدارة العامة.
1212عبد العال ،ال�سيد حممد ( )1997خ�صائ�ص املعلم الناجح وعالقتها بالدافع لالجناز
لدى طالب املرحلة الثانوية ب�سلطنة ُعمان ،جملة كلية الرتبية ،جامعة املن�صورة،
م�رص )34( ،مايو� ،ص �ص .92 -63
1313العنوز� ،شحادة حمدان ( . )1995واقع الإ�رشاف الرتبوي من وجهة نظر املعلمني يف
حمافظة �إربد ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،الأردن.
1414عودة ،احمد �سليمان ( )1985القيا�س والتقومي يف العملية التدري�سية ،عمان ،االردن،
املطبعة الوطنية.
1515الغريب ،رمزية ( )1987التقومي والقيا�س النف�سي والرتبوي ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو
امل�رصية.
1616حممود ،ح�سن عبد املالك ،بركات ،احمد ح�سنني ( )2006العالقة بني ثقة مديري
ومعلمي مدار�س التعليم العام يف دقة ومو�ضوعية وفعالية نظام تقومي الأداء الوظيفي
و�إح�سا�سهم بالعدالة التنظيمية ،جملة العلوم الرتبوية ،العدد (. )2
1717املفتي ،حممد �أمني (� )1986سلوك التدري�س ،القاهرة :م�ؤ�س�سة اخلليج العربي
1818ن�شوان ،يعقوب ،ون�شوان ،جميل عمر ( )1998نظام الإ�رشاف الرتبوي مبدار�س وكالة
الغوث الدولية بغزة يف �ضوء الفكر الإداري احلديث ،جملة البحوث والدرا�سات الرتبوية
(� ، )1ص �ص .4 -2
1919الياور ،عفاف �صالح )2008( .تقومي الأداء الوظيفي للم�رشفة الرتبوية يف �ضوء
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