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 حمافظة يف الرتبىيني للمشرفني األدائي الرضا درجة
 واملعلمني املدارس مديري نظر وجهة من القريات

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة الرضا األدائي _ ممخصال
لممشرفيف التربوييف بمحافظة القريات مف وجية نظر مديري المدارس 
والمعمميف. وتتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي: ما درجة رضا 

التربوي في إدارة التربية مديري المدارس والمعمميف عف أداء المشرؼ 
والتعميـ في محافظة القريات؟ ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطوير أداة 

( فقرة وتـ التحقؽ مف 40الدراسة عمى شكؿ استبانة مكونة مف )
جراء منيج البحث الوصفي لمالءمتو لطبيعة الدراسة،  صدقيا وثباتيا وا 

دارة التربية وتكوف مجتمع الدراسة مف مديري ومعممي المدارس في إ
والتعميـ بمحافظة القريات بالمممكة العربية السعودية خالؿ العاـ 

معمـ تـ  1684مدير مدرسة و 97ىػ والبالغ عددىـ 1434/1435
معممًا وىي تغطي  414مديرًا و 41اختيار عينة عشوائية مكونة مف 

مجتمع الدراسة بشكؿ عممي. حيث تـ توزيع االستبانة عمييـ لقياس 
وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ حالة  .يـ حوؿ موضوع الدراسةاتجاىات

مف الرضا العاـ عف عممية اإلشراؼ التربوي لمدراء ومعممي المدارس 
في محافظة القريات. وأوصت الدراسة بعقد لقاءات دورية بيف 
المشرفيف التربوييف ومدراء المدارس والمعمميف بشكؿ حمقات نقاشية 

 .نيمالتعزيز مستوى العالقة بي

 المقدمة. 1
يعد اإلشراؼ التربوي جزءًا ميمًا مف العممية التربوية، حيث      

تناط بو مجموعة متعددة ومتنوعة مف الوظائؼ والمياـ التي 
يتعيف عمى المشرؼ التربوي القياـ بيا، والتي تتناوؿ جميع 

 ].1مدخالت العممية التعميمية، وفي مقدمتيا المعمـ ]
المشرؼ التربوي مف خالؿ تأكيد الميتميف وتظير أىمية      

بالتربية والتعميـ عمى أف نجاح العممية التربوية، وتحقيؽ أىدافيا، 
يتوقفاف بشكؿ كبير عمى المشرؼ وضرورة تأىيمو وتوفير البيئة 

 ].2التربوية والنفسية المناسبة لو ]
وتقع عمى عاتؽ المشرؼ التربوي مسؤولية تغيير      

تجاىات غير المرغوب فييا، فبعض ىذه السموكيات واال

االتجاىات يمكف أف يمثؿ عاتقًا في عممية اإلشراؼ والبرنامج 
التعميمي، وال يمكف التغمب عمييا في حالة وجود عالقات غير 
طيبة بيف المشرؼ والمعمـ، أما إذا كانت ىنالؾ عالقات طيبة 
ا بينيما يستطيع المشرؼ أف يعدؿ في االتجاىات التي يالحظي
 في أعضاء ىيئة التدريس ويرى انيا ال تحقؽ األىداؼ التربوية

[3.[ 
ويعد المشرفوف التربويوف في المممكة العربية السعودية       

جزءًا ىامًا مف اإلدارة التربوية، والعممية التعميمية، كما ويعد أحد 
المدخالت التربوية، وأىميا في إنجاح العممية التعميمية، لذلؾ 

إلشراؼ التربوي باىتماـ زائد مف المسئوليف التربوييف، فقد حظي ا
مف حيث إعدادىـ اإلعداد الجيد ألنيـ يساعدوف ويوجيوف 

 ].1] المعمميف والعممية التعميمية نحو األىداؼ المنشودة
لذلؾ سعى الباحث في ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى       

لقريات مف درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف بمحافظة ا
وجية نظر مديري المدارس والمعمميف، بيدؼ المساعدة عمى 
رفع درجة الرضا األدائي لدييـ، بما يساىـ في تطوير العممية 

 .التربوية
 مشكمة الدراسة. 2

تتبمور مشكمة الدراسة في محاولتيا الكشؼ عف درجة      
 الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف مف وجية نظر مدراء المدارس
والمعمميف نظرًا ألىميتو في كونو الممثؿ المباشر لإلدارة التربوية 
العميا، ينقؿ توجيياتيا ويعكس ممارساتيا التربوية ويتابع تحقيؽ 
األىداؼ. ويالحظ أف الرضا األدائي لدى العامميف يؤثر بشكؿ 
كبير في أدائيـ، حيث يولد الرغبة والدافع لمعمؿ إذا تمتع ىؤالء 

ويات عالية مف الرضا الوظيفي. ويعتمد نجاح العامموف بمست
المشرؼ التربوي في ميمتو إلى حد كبير عمى رضاه الوظيفي، 
وعمى العالقة التي تربطو بالمعمميف ومدراء المدارس الذيف يقـو 
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كما تتأثر كفاءة المشرؼ التربوي بالرضا  باإلشراؼ عمييـ.
خالصو الوظيفي، فقيامو بميامو المتمثمة في توجيو المعمم يف، وا 

يمكف  ووالئو بعممو، وقيامو بالمياـ والواجبات الموكمة إليو ال
تحقيقيا بغياب الرضا الوظيفي عف وظيفتو وعف الجوانب 

يمكف غض النظر عف أف نجاح المشرؼ  المرتبطة بو. وال
 .التربوي في ميمتو يعتمد إلى حد كبير عمى رضاه الوظيفي

االىتماـ باإلشراؼ التربوي في وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف      
المممكة العربية السعودية لـ يصؿ إلى المستوى المطموب، إذ ال 
يزاؿ اإلشراؼ التربوي يواجو صعوبات في أثناء القياـ بدوره في 
ممارسة صالحياتو وسمطاتو في الميداف، لذلؾ جاءت ىذه 
الدراسة، لتعكس أىمية االىتماـ بواقع المشرؼ التربوي وظروفو 

 .ثناء قيامو بدوره في الميداف التربويأ
 ة الدراسةأسئم أ.
 األدائيتيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف درجة الرضا  -

لممشرفيف التربوييف بمحافظة القريات مف وجية نظر مديري 
 :المدارس والمعمميف مف خالؿ اإلجابة عمى التساؤالت التالية

التربوي في ما درجة رضا مدير المدرسة عف عمؿ المشرؼ  -
 إدارة التربية والتعميـ في محافظة القريات؟

ما درجة رضا المعمميف عف عمؿ المشرؼ التربوي في إدارة  -
 التربية والتعميـ في محافظة القريات؟

 أهمية الدراسةب. 
تكمف أىمية ىذه الدراسة في أىمية دراسة وتحميؿ رضا      

ظة القريات حيث المدراء والمعمميف عف أداء المشرفيف في محاف
توفر ىذه الدراسة اداة عبارة عف استبانة لكشؼ رضا المعمميف 
والمديريف عف اداء المشرؼ التربوي يمكف اف يستخدميا الباحثاف 
في دراسات مشابيو وتكشؼ عف درجة الرضا االدائي لممشرؼ 
التربوي مف وجية نظر المعمميف ومدراء المدارس في محافظة 

ىػ مما يساعد متخذي القرار االداري 1434/1435القريات لمعاـ 
 .عمى وضع الخطط والبرامج التربوية لتطوير وتحسيف األداء

 مصطمحات الدراسةج. 
 :تتبنى الدراسة الحالية تعريؼ المصطمحات التالية

المشرؼ التربوي: ىو الشخص المعيف مف قبؿ وزارة التربية 
بتقديـ المساعدة والتعميـ في المممكة العربية السعودية لمقياـ 

لممعمميف، واإلشراؼ عمييـ، وتوجيييـ بيدؼ تحسيف العممية 
 .التعميمية

اإلشراؼ التربوي: اإلشراؼ عممية فنية تعاونية، تتـ بيف المشرؼ 
والمعمـ ويقصد بيا تطوير وتحسيف العممية التعميمية، وكونيا 
تعاونية يعنى أنيا ال يمكف أف تثمر إال بتعاوف بيف المشرؼ 

لمعمـ، وال يمكف أبدا أف تثمر عممية اإلشراؼ دوف التعاوف وا
 .والتفاعؿ بيف الطرفيف

الرضا األدائي: ىو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح إلشباع 
مف العمؿ ذاتو )محتوى الوظيفة( وبيئة العمؿ مع  الحاجات،

لمعمؿ مع العوامؿ والمؤثرات البيئية الداخمية  واالنتماءالثقة 
 .يةوالخارج

 حدود الدراسةد. 
اقتصرت نتائج ىذه الدراسة عمى جميع مديري ومعممي      

المدارس في محافظة القريات بالمممكة العربية السعودية لمعاـ 
 .ىػ1435ىػ ػ 1434الدراسي 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري .3
 :تطور اإلشراؼ التربوي

التربوية  إف اإلشراؼ التربوي ىو سمسمة مف العمميات     
عادة  اليامة، ىدفيا األوؿ واألخير تحسيف عممية التعميـ والتعمـ وا 
صياغة النظاـ التربوي بما يتناسب والتجديدات التربوية، وىو 
عممية ليا مدخالتيا ومخرجاتيا، المدخالت تؤثر في المخرجات، 

 ].1] والمخرجات يفترض أف تكوف أفضؿ مف ذي قبؿ
ربوي تطورًا ممموسًا نتيجة لمبحوث وقد تطور اإلشراؼ الت     

والدراسات التربوية التي أجريت حولو، فقد مر بعدد مف المراحؿ 
المخمفة ابتداًء بمرحمة التفتيش ثـ مرحمة التوجيو وصواًل إلى 
مرحمة اإلشراؼ التي ينصب االىتماـ فييا عمى مساعدة 
 العامميف بالمدرسة مف أجؿ تحسيف العممية التربوية واستمرار

 ].4] تطورىا
 والتعمـ ويعمؿ اإلشراؼ التربوي عمى النيوض بعمميتي التعميـ   
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كمييما، فاإلشراؼ التربوي ىو عممية تيدؼ إلى تحسيف المواقؼ 
التعميمية عف طريؽ تخطيط المناىج والطرؽ التعميمية التي 
تساعد الطمبة عمى التعمـ بأسيؿ الطرؽ، وأفضميا بحيث تتفؽ 

صبح المشرؼ التربوي قائدًا تربويًا، كما أف وحاجاتيـ، وبيذا ي
اإلشراؼ نشاط يوجو لخدمة المعمميف ومساعدتيـ في حؿ ما 
يعترضيـ مف مشكالت لمقياـ بواجباتيـ في أكمؿ صورة، كما أنو 
يعتمد عمى دراسة الوضع الراىف، وييدؼ إلى خدمة جميع 
 العامميف في مجاؿ التربية والتعميـ، النطالؽ قدراتيـ ورفع
مستواىـ الشخصي والميني بما يحقؽ رفع مستوى العممية 

 :[. الحاجة إلى اإلشراؼ التربوي4] التعميمية وتحقيؽ أىدافيا
باتت الحاجة إلى اإلشراؼ التربوي ماسة جدًا، ذلؾ أف      

ىناؾ مجموعة مف األىداؼ العامة الكبرى والخاصة التفصيمية 
، عمى أف ىذه األىداؼ التي يسعى اإلشراؼ التربوي إلى تحقيقيا

لف تتأتى دوف القياـ بمجموعة مف الوظائؼ أو المياـ، التي مف 
عداد المواد  أىميا اإلشراؼ عمى طرؽ التعميـ وأساليبو، وا 
التعميمية والتعريؼ بالموجود منيا، وتوفير التسييالت التعميمية، 
واإلفادة مف خبرات البيئة في عممية التعميـ والتعمـ، وتنظيـ 

عدادىـ الم وقؼ التعميمي التعممي، وتييئة المعمميف الجدد، وا 
لعمميـ، وتنظيـ الدورات، وتطوير المناىج، واختيار المعمميف، 
واختيار مديري المدارس ومساعدييـ، وتطوير عالقة المدرسة 

 ].1بالمجتمع المحمي، وتقويـ العممية التعميمية ]
 :أىداؼ ومياـ اإلشراؼ التربوي

شراؼ التربوي إلى تنمية السموؾ التربوي ييدؼ اإل      
لممعمميف، وتزويدىـ بالميارات الالزمة لتحسيف العالقات 
اإلنسانية بينيـ وبيف الزمالء والطمبة، وتنمية قدراتيـ عمى 
اإلبداع واالبتكار، واستثارة دافعيتيـ نحو النمو الميني، 
، واإلطالع عمى أحدث الطرؽ التدريسية في التعميـ والتقويـ

 ].5] وتنميتيـ مينيًا، مف أجؿ تحسيف العممية التعميمية
وفي دراسة قاـ بيا المركز العربي لمبحوث التربوية لدوؿ      

 الخميج حوؿ مياـ اإلشراؼ التربوي الوارد في دراسة الطعجاف
 :[ فقد أورد اثنتي عشر ميمة مف مياـ اإلشراؼ التربوي وىي6]

ىداؼ السموكية لممدرسيف، توضيح أىداؼ التربية واأل       
ومتابعة خطة عمؿ المدرس وسالمة اإلجراءات التنفيذية 
لممفردات الدراسية، وتوجيو المعمـ إلى الطرؼ المالئـ بحب 
الموضوعات، وتدريب المعمـ عمى األساليب الحديثة، وتدريب 
المعمـ عمى الوسائؿ التعميمية وكيفية استخداميا واالستفادة منيا، 

في معالجة المشكالت التي يجابييا المعمموف واإلدارة واإلسياـ 
المدرسية، وتقديـ دروس نموذجية، وتنظيـ برامج لمزيارات 
المتبادلة بيف الييئات التدريسية، واإلسياـ في تخطيط 
النشاطات، وتقويـ عممية التدريس، والتشجيع عمى التجريب 

في إلقاء وعمى التجديد واالبداع في مجاالت العمؿ، والمشاركة 
 .المحاضرات

 :العالقة بيف اإلشراؼ التربوي واإلدارة المدرسية
يمكف النظر إلى اإلشراؼ التربوي عمى أنو نظاـ فرعي مف      

نظاـ كمي ىو اإلدارة التربوية. لذا فإنو يحدث تفاعؿ مستمر بيف 
اإلشراؼ التربوي واإلدارة المدرسية في محاولة كؿ منيما بموغ 

 .ـ اإلشراؼ واإلدارة المدرسية في الوقت نفسوأىداؼ معينة تي
ويسعى المشرؼ التربوي إلى تحسيف العممية التعميمية      

وكذلؾ مدير المدرسة، لذلؾ فكؿ منيما ييتـ بإعداد المعمميف، 
وتطوير كفاياتيـ وتحسيف تحصيؿ الطمبة، وتوفير اإلمكانيات 

ويمكف تحديد المادية والبشرية مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ. 
 :أنماط التفاعؿ بيف المشرؼ التربوي ومدير المدرسة فيما يمي

 .زيارة الصفوؼ زيارات مشتركة بقدر اإلمكاف -1
تحديد معايير التقويـ التي تستخدـ في الزيارة الصفية، ومف  -2

 .ثـ االتفاؽ عمى طريقة التقويـ
متابعة مدير المدرسة لمالحظات المشرؼ التربوي، ويتـ  -3
لؾ بزيارة المعمـ لموقوؼ عمى ما إذا كاف المعمـ قد أخذ ذ

 .بالمالحظات في الزيارة السابقة
بحث مستويات التحصيؿ لدى الطالب وتشخيص جوانب  -4

 .القوة والضعؼ
وضع خطط عالجية لمواجية مشكالت التحصيؿ،  -5

 .ومشكالت الغياب والتسرب
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الجوانب اإلدارية تقديـ العوف والمشورة لمدير المدرسة في  -6
 .المتصمة بالعمؿ التربوي في المدرسة

تطوير كفاية مدير المدرسة الجديد في المساىمة في تنفيذ  -7
 ].4] البرامج اإلشرافية

 :اإلشراؼ التربوي في المممكة العربية السعودية
شيدت عممية اإلشراؼ التربوي في المممكة العربية       

رزىا مرحمة التفتيش، والتي السعودية عدة مراحؿ كاف مف أب
تميزت بالمباغتة والبحث عف األخطاء، ومرحمة التوجيو والتي 
كاف مف أبرز ميزاتيا تطور مفيـو المشرؼ التربوي مف المفتش 

 ].7] الفني إلى الموجو التربوي، وأخيرًا مرحمة اإلشراؼ التربوي
ويمكف توضيح المراحؿ التي مر بيا تطور اإلشراؼ التربوي في 

 :لمممكة كالتاليا
 :المرحمة األولى: التفتيش

( نظامًا 1957-1958أنشأت وزارة المعارؼ في عاـ )     
أطمقت عميو مصطمح )التفتيش(، وأتبعت ذلؾ بتعييف عدد مف 
المفتشيف في كؿ منطقة يتناسب وحجـ المنطقة، وكانت ميمة 
المفتش ىي اإلشراؼ الفني عمى المدارس، وذلؾ بزيارة المدرسة 

الث مرات في العاـ الدراسي، وكاف لكؿ زيارة غرض معيف، ث
فالزيارة األولى ميمتيا توجيو المعمـ، والثانية لموقوؼ عمى أعماؿ 
المعمـ وتقويمو، والثالثة معرفة مدى أثر المعمـ في تحصيؿ 

 ].8] طالبو
ىػ 1378 ومع تطور المفيـو أنشأت وزارة المعارؼ في عاـ     
بالتفتيش العاـ، وأسندت إليو ميمة  ـ قسمًا خاصاً 1959/ 

اإلشراؼ عمى إدارات التعميـ االبتدائي، وكاف اليدؼ مف إنشاء 
ىذا القسـ ىو تقويـ عممية التفتيش ميدانيًا، ومعرفة ما إذا كانت 
الوزارة قد حققت الغرض منيا، وكذلؾ معرفة مدى تنفيذ 

في ضوء التعميمات الصادرة مف الوزارة، ثـ كتابة تقرير عف ذلؾ 
 ].9ما انطوت عميو الزيارات الميدانية ]

 :المرحمة الثانية: التفتيش الفني
تطورت عممية التفتيش، وأطمؽ عمييا  1964بحموؿ عاـ      

عمادة التفتيش الفني، ولقد شممت: دراسة المناىج، ومراجعة 

المقررات الدراسية، وحصر الزيادة والعجز في المعمميف والكتب 
( تـ ربط 1967حتياجات في المعامؿ. وفي عاـ )واألدوات واال

التفتيش بإدارات متخصصة كالتعميـ الثانوي، والتعميـ المتوسط، 
ومعاىد المعمميف وغيرىا، وتكويف ىيئة فنية في كؿ إدارة مف 
اإلدارات التي أسندت إلييا ميمة التفتيش لرسـ خطط مفتشي 

عداد الدراسات الفنية  ].10] المواد، وا 
 :الثالثة: التوجيو التربويالمرحمة 

دراكًا مف الوزارة أف كممة       وفي مجاؿ التطوير المستمر، وا 
تفتيش تعني المباغتة والبحث عف األخطاء فقد صدرت تعميمات 

 :( نصت عمى ما يأتي1967وزارية في عاـ )
 .تسمية المفتش الفني بالموجو التربوي. 1
رتكازىا عمى الجانب تقوية العالقة بيف الموجو والمعمـ، وا. 2

 .اإلنساني والمصمحة العامة
تقديـ المشورة اإلدارية والفنية إلدارات المدارس التي يزورىا . 3

 .الموجو
دراسة المناىج والكتب الدراسية، واإلسياـ في أعماؿ . 4

 ].11] االمتحانات
صدرت تعميمات تنظـ زيارات الموجو لممدارس  1974وفي عاـ 

 .مدى الحاجة ليذه الزيارة وفؽ ضوابط تعتمد عمى
 :المرحمة الرابعة: إنشاء اإلدارة العامة لمتوجيو التربوي والتدريب

إدراكًا مف الوزارات ألىمية تنظيـ عممية التوجيو فقد صدر      
( وأبرز ما فيو كما أشار الضبيباف 1981قرار وزاري في عاـ )

 :[ إلى ما يأتي12]
جياز الوزارة تسمى )اإلدارة إنشاء إدارة عامة جديدة في . 1

العامة لمتوجيو التربوي والتدريب( وتكوف تحت إشراؼ الوكيؿ 
 .المساعد لشؤوف المعمميف

نقؿ الموجييف التربوييف القائميف عمى رأس العمؿ في . 2
 .قطاعات التعميـ المختمقة، وفي جياز الوزارة إلييا

 .إلييانقؿ اختصاصات وصالحيات إدارات التدريب التربوي . 3
ويالحظ أف ىذه الترتيبات ىدفت إلى تنظيـ إدارة التوجيو،       

مما يترؾ أثره في عمؿ الموجييف، ويظير حرص الوزارة عمى 
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تطوير التوجيو التربوي، وأف مف شأف ىذه التعديالت أف تعيف 
عمى أداء العمؿ بصورة مركزة مف حيث الجوانب التخطيطية 

 .والتنفيذية
 :اإلشراؼ التربوي المرحمة الخامسة:

والقاضي باعتماد  1996تمشيًا مع القرار الذي صدر عاـ      
مسمى اإلشراؼ التربوي بداًل عف التوجيو التربوي تغير مسمى 
اإلدارة العامة لمتوجيو التربوي إلى اإلدارة العامة لإلشراؼ 
التربوي والتدريب ثـ إلى المسمى الحالي اإلدارة العامة لإلشراؼ 

وتبعيا شعب لإلشراؼ التربوي في مختمؼ التخصصات،  التربوي
وىذه الشعب تتعاوف مع مديري اإلشراؼ التربوي في المناطؽ 

 ].13والمحافظات التعميمية ]
وتمضي وزارة المعارؼ ممثمة في اإلدارة العامة لإلشراؼ       

التربوي في تطوير اإلشراؼ التربوي، ومتابعة تقارير المشرفيف 
اإلدارات التعميمية، ومما يقوموف بو مف زيارات  التربوييف في

تيدؼ إلى زيارة المعمـ في مدرستو، ومتابعة ما يؤديو مع 
طالبو، وأثر ذلؾ في الطالب، ومساعدة المعمميف عمى تطوير 
أنفسيـ، والتحقؽ مف تطوير المناىج، وتذليؿ الصعوبات التي قد 

لمعمميف، ويقـو تعترضيـ، ونقؿ الخبرات والتجارب التربوية بيف ا
المشرؼ التربوي كذلؾ بمالحظة ما يتعمؽ بإدارة المدرسة، 
ومنيا: توزيع الجدوؿ الدراسي توزيعًا عاداًل بيف المعمميف، 
والتحقؽ مف مدى فاعمية اإلدارة في تنظيـ السجالت ودقتيا، 
وكيفية إجراء اختبارات نياية الفصؿ األوؿ، واالطمئناف عمى 

 ].14ليا عمى المستوى العاـ لموزارة ] أنيا تجري حسب ما خطط
مياـ اإلدارة العامة لإلشراؼ التربوي في المممكة العربية 

 :السعودية
إف رسالة اإلدارة العامة لإلشراؼ التربوي بوزارة المعارؼ       

ىي تحسيف العممية التربوية والتعميمية وتطويرىا مف خالؿ 
النيوض بمستوى أداء التخطيط، ومتابعة التنفيذ، بما يؤدي إلى 

المشرفيف التربوييف والمعمميف في الميداف، وتقويـ عناصر التعميـ 
المدرسي بكافة مدخالتو وعممياتو، ومف أىـ مسؤوليات اإلدارة 

 :العامة لإلشراؼ التربوي ومياميا ما يأتي

 .اقتراح الخطط السنوية والخمسية لبرامج اإلشراؼ التربوي. 1
بوية والتعميمية، بحيث تتناوؿ عممية التقويـ تقويـ العممية التر . 2

 .كاًل مف الطالب، والمعمـ، والمقرر الدراسي
التخطيط المنظـ لمواجية المشكالت التعميمية لتحقيؽ أقصى . 3

 .ما يمكف مف األىداؼ التربوية والتعميمية
العمؿ المستمر عمى رفع مستوى أداء المعمـ التعميمي . 4

 .التحصيؿ لدى الطالبوالتربوي وزيادة مستوى 
رصد مدى كفاية العمؿ اإلشرافي في الميداف، والعمؿ . 5

 ].8] المستمر عمى رفع مستوى العممية اإلشرافية
 :ثانيًا: الدراسات السابقة

[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى العوامؿ 15] أجرى كروز     
التي تؤثر في نظرة المشرفيف التربوييف لممياـ الموكمة إلييـ 
وتعرؼ أسباب الرضا الوظيفي وعدـ الرضا عند المشرفيف 
التربوييف عف وظيفتيـ والمياـ الموكمة إلييـ في الواليات المتحدة 

( مشرفًا يعمموف في 360األمريكية. وتكونت عينة الدراسة مف )
( مدرسة ثانوية في والية تكساس في الواليات المتحدة 20)

سة أف رضا المشرفيف األمريكية. وأظيرت نتائج ىذه الدرا
الوظيفي وتحفيزىـ يتأثر بشكؿ مباشر بالمؤسسة التعميمية التي 
يعمموف لدييا وبييكمة وظائفيـ وعالقتيـ مع اآلخريف في إطار 

 .العمؿ وما يحظوف بو مف دعـ
[ دراسة حوؿ "مدى رضا المعمـ عف 16] وأجرى روجر     

اسة مف الخدمات اإلشرافية المباشرة". وتكونت عينة الدر 
( والية في 12( معممًا في المدراس الحكومية في )1957)

الواليات المتحدة األمريكية، حيث قاـ الباحث بتوزيع استبانة 
عمى أفراد عينة الدراسة. وأظيرت نتائج الدراسة أف معظـ 
الخدمات اإلشرافية كانت مفيدة ألغمبية المعمميف، كما أظيرت 

فات بيف مستويات التعميـ في نتائج الدراسة وجود بعض االختال
 .درجة الرضا والحاجة إلى ىذه الخدمات، وبيف التقبؿ الفعمي ليا

 [ دراسة ىدفت إلى معرفة درجة ممارسة 6أجرى الطعجاف ]     
المشرفيف التربوييف لمبادئ اإلشراؼ التربوي مف وجية نظر 
المعمميف والمعممات في مدارس لواء البادية الشمالية، ومعرفة 
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ثر كؿ مف الجنس، والخبرة والمؤىؿ العممي، والمرحمة التعميمية أ
عمى ممارسة المشرفيف التربوييف لمبادئ اإلشراؼ التربوي، وقد 
توصمت الدراسة إلى أف مجاالت درجة ممارسة المشرؼ التربوي 
لممبادئ اإلشرافية جاءت مرتبة تنازليًا حسب رأي المعمميف 

لصفية، وتقويـ العممية التعميمية، والمعممات كما يمي: الزيارات ا
والتخطيط التعميمي، والمنياج والكتاب المدرسي، والنمو المعرفي 
لممعمميف وتطويرىـ، وتطوير العالقات العامة الجيدة، والنشرات 
التربوية، وأف أكثر المجاالت التي طبقت ىو مجاؿ الزيارات 
ند الصفية، ولـ تظير الدراسة فروؽ ذات داللة إحصائية ع

في درجة ممارسة المشرفيف  (α ≤ 0.05) مستوى الداللة
التربوييف لمبادئ اإلشراؼ التربوي مف قبؿ المعمميف والمعممات 
عمى أي مجاؿ مف مجاالت الدراسة السبعة، كما لـ تظير نتائج 

 ≥ α)الدراسة فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
رجة ممارسة المشرفيف في تقييـ المعمميف والمعممات لد (0.05

التربوييف لمبادئ اإلشراؼ التربوي تعزى لمجنس، والخبرة في 
 .التعميـ، والمؤىؿ العممي، والمرحمة التعميمية

[ دراسة ىدفت إلى تحديد درجة 1] كما أجرى السعود     
ممارسة المشرفيف التربوييف ألساليب اإلشراؼ التربوي مف وجية 

معمميف في المدارس الحكومية نظر المشرفيف والمديريف وال
األردف، وقد توصمت الدراسة إلى  - الثانوية في محافظة مأدبا

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت الزيارة 
الصفية، وتبادؿ الزيارات، والمشاغؿ التربوية، والدروس التطبيقية 

وفيما والبحوث التطبيقية، والبحوث اإلجرائية، وزيارة المدرسة، 
يتعمؽ بالمديرية فقد أشارت النتائج إلى أنو ال توجد فروؽ ذات 
داللة إحصائية في درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألساليب 
اإلشراؼ التربوي في المدارس الحكومية الثانوية تعزى إلى 

 .اختالؼ المديرية
[ إلى الكشؼ عف تأثير 17] كما ىدفت دراسة ثوبغا وممر     

مشرفيف بالمعمميف عمى رضا المعمميف الوظيفي وعمى اىتماـ ال
قراراتيـ البقاء في ىذه المينة. وقد تكونت عينة الدراسة مف 

في الواليات المتحدة   (Iowa)( معممًا في مدرسة أيوا244)

وقد أظيرت نتائج  ( معممًا.172ة استجاب منيـ )ياألمريك
يا أي تأثير الدراسة أف المتغيرات المرتطة باإلشراؼ لـ يكف ل

عمى اكساب المعمميف الرضا الوظيفي في حيف لـ يسيـ 
اإلشراؼ التعاوني في إكساب المعمميف درجة كبيرة مف الرضا 

 .الوظيفي
[ دراسة ىدفت إلى 18] وقد أجرى أوفاندو وىوكيستيف     

تحديد تصورات مديري المدارس في والية تكساس عف 
زية لمشرفي التعميـ في الممارسات اإلشرافية في سياؽ الالمرك

المكتب المركزي لمتعميـ، كما ىدفت إلى تحديد الدور المركزي 
لممشرفيف في مديريات التربية والتعميـ، وقد تـ جمع بيانات 
الدراسة مف خالؿ استبانة صممت خصيصًا ألغراض الدراسة 

عمى الممارسات  االطالعبعد، مف خالؿ  12تتكوف مف 
( مديرًا في 59. وتألفت عينة الدراسة )اإلشرافية مف بحوث سابقة

مناطؽ والية تكساس. وتـ تحميؿ البيانات باستخداـ منيج تحميؿ 
المضموف، وبينت النتائج وجود مستوى مرتفع مف االتفاؽ بشأف 
أبعاد الممارسات اإلشرافية، مف حيث كوف المشرفيف مخططي 

فت المناىج، وميسري ومطوري لمموظفيف، وموفري لمموارد، وكش
النتائج أيضًا أف مساىمة المشرفيف تساعد في نجاح الطالب، 
مف خالؿ المشاركة في مجموعة واسعة مف اإلجراءات اليادفة 
إلى مساعدة المدارس والمعمميف. وفيما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة 
مجتمعة )المديرية، والجنس، والتخصص، ونوع العمؿ، والخبرة، 

عاًل بيف ىذه المتغيرات فيما والمؤىؿ( فقد تبيف أف ىناؾ تفا
يتعمؽ بمجاؿ الزيارة الصفية ومجاؿ المشاغؿ التربوية، وتبادؿ 
الزيارات، والدروس التطبيقية والبحوث اإلجرائية، والنشرات 

 .التربوية ومجاؿ زيارة المدرسة
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة 5] أما دراسة العابديف     

مميمات اإلشرافية مف وجية نظر ممارسة المشرفيف التربوييف ل
المعمميف والمشرفيف في محافظة الزرقاء لمعاـ الدراسي 

وقد توصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة  (،2005/2006)
المشرفيف التربوييف لمميمات اإلشرافية مف وجية نظر المعمميف 
والمعممات متوسطة في جميع المجاالت، وكانت درجة ممارسة 



 
 

248 

ييف لمميمات اإلشرافية مف وجية نظرىـ عالية المشرفيف التربو 
في جميع المجاالت عدا المجاؿ اإلداري فكانت درجة الممارسة 
 متوسطة. وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

(α = 0.05)  بيف وجية نظر المعمميف ووجية نظر المشرفيف
 .في جميع مجاالت الدراسة ولصالح المشرفيف

[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة 4أجرى ليمبت ]وقد      
ممارسة المشرفيف التربوييف ألدوارىـ في تطوير اإلدارة المدرسية، 
كما يراىا مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية 
لوسط فمسطيف، باإلضافة إلى بياف أثر متغيرات الدراسة: الجنس 

في آراء المديريف حوؿ  ونوع المدرسة والخبرة والمؤىؿ العممي
دور المشرفيف التربوييف في تطوير اإلدارة المدرسية، وقد 
توصمت الدراسة إلى أف ىناؾ دور متوسط لممشرفيف التربوييف 
في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراىا مديرو المدارس الحكومية 
في المحافظات الشمالية لوسط فمسطيف، وأنو ال توجد فروؽ 

بيف  (α = 0.05) صائية عمى مستوى الداللةذات داللة إح
متوسطات آراء المديريف حوؿ دور المشرفيف التربوييف في 
تطوير اإلدارة المدرسية، تعزى لمتغير الجنس، في مجاالت 
التخطيط والعالقات اإلنسانية، واالتصاؿ اإلداري الفعاؿ، 
، والتنمية المينية، والتقويـ والتطوير، وتطبيؽ الجودة الشاممة

والدرجة الكمية لمجاالت دور المشرفيف التربوييف، بينما توجد 
 (α = 0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة

بيف متوسطات آراء المديريف حوؿ دور المشرفيف التربوييف في 
تطوير اإلدارة المدرسية، تعزى لمتغير الجنس، في مجاؿ التنظيـ 

  .اإلداري، ولصالح الذكور
  قيب عمى الدراسات السابقةالتع

تحددت أىداؼ الدراسات السابقة في التعرؼ عمى مدى      
ممارسة المشرفيف التربوييف لمبادئ اإلشراؼ التربوي مف وجية 
نظر المديريف والمعمميف الذكور واإلناث، باإلضافة إلى التعرؼ 
إلى مدى الرضا الوظيفي لدى المشرفيف التربوييف، وقد اشتممت 

الدراسات السابقة عمى المشرفيف التربوييف والمعمميف  عينات
ومديري المدارس، وقد استخدمت الدراسات السابقة لقياس درجة 

ممارسة المشرفيف التربوييف لمبادئ اإلشراؼ التربوي، والتعرؼ 
إلى مدى الرضا الوظيفي لدى المشرفيف التربوييف، أكثر مف 

طات الحسابية وسيمة إحصائية، والتي مف أبرزىا المتوس
، حيث توصمت (T-test) المعيارية، واختبار واالنحرافات

الدراسات السابقة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 
مستوى ممارسة المشرفيف التربوييف لمبادئ اإلشراؼ التربوي مف 

 ].5] وجية نظر المديريف والمعمميف، كما في دراسة
الدراسات السابقة بكونيا مف حيث تتميز ىذه الدراسة عف      

أوؿ الدراسات التي تناولت موضوع تحميؿ اتجاىات مدراء 
المدارس والمعمميف نحو عممية اإلشراؼ التربوي في إدارة التربية 

 .والتعميـ في محافظة القريات
 الطريقة واإلجراءات. 4

 الدراسة َمنهجأ. 
البحث تقـو ىذه الدراسة عمى استخداـ َمنيجيف مف مناىج 

 :العممي ىما
المنيج الوصفي المسحي التحميمي: وقد استخدـ ىذا المنيج  - أ

الستعراض أىـ األدبيات ذات العالقة بمدى درجة الرضا األدائي 
لممشرفيف التربوييف بمحافظة القريات مف وجية نظر مديري 

 .المدارس والمعمميف
الجانب منيج البحث الَميداني: وتـ استخدامو لتغطية  - ب

التطبيقي مف ىذه الدراسة، والذي ُتحاوؿ مف خاللو اإلجابة عف 
أسئمة الدراسة، واستخالص نتائجيا مف خالؿ االعتماد عمى 
االستبانة التي تـ تطويرىا ألغراض الدراسة وفقًا لمخطوات 

 .العممية المتعارؼ عمييا
 ُمجتمع الدراسة وعينتهاب. 
ومعممي المدارس في إدارة تكوف مجتمع الدراسة مف مديري      

التربية والتعميـ بمحافظة القريات بالمممكة العربية السعودية 
مدير مدرسة  97ىػ والبالغ عددىـ  1434/1435خالؿ العاـ 

 .معمماً  1684و
 عينة الدراسةج. 
 معمماً  414مديرًا و 41تـ اختيار عينة عشوائية مكونة مف      
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حيث تـ توزيع  عممي.وىي تغطي مجتمع الدراسة بشكؿ 
 .االستبانة عمييـ لقياس اتجاىاتيـ حوؿ موضوع الدراسة

 أداة الدراسةد. 
تكونت أداة الدراسة مف استبانة حيث تمت االستفادة مف األداة 
المعدة مف قبؿ ادارة التربية والتعميـ بمحافظة بيشة وتـ تطوير 
ا ىذه االستبانة وتعديؿ بعض الفقرات بحيث احتوت في صيغتي

( فقرة إجمالية مقسمة عمى المجاؿ األوؿ 40النيائية عمى )
( فقرة لإلجابة عف أسئمة 20( فقرة، والمجاؿ الثاني )20)

 .الدراسة
 :صدؽ وثبات األداة

لمتأكد مف الصدؽ الظاىري لألداة، قاـ الباحث بعرضيا      
( محكمًا مف ذوي االختصاص بقسـ 15بصورتيا األولية عمى )

بوي بإدارة التربية والتعميـ بمحافظة القريات وقد تـ اإلشراؼ التر 
جراء التعديالت  عادة صياغة بعض الفقرات، وا  األخذ بآرائيـ، وا 
المطموبة، عمى نحو دقيؽ ُيحقؽ التوازف بيف َمضاميف االستبانة 

 .في فقراتيا، وعّبروا عف رغبتيـ في التفاعؿ مع فقراتيا
لباحث باستخداـ طريقة ولحساب ثبات أداة الدراسة قاـ ا     

ُمعادلة االتساؽ الداخمي باستخداـ اختبار كرونباخ ألفا حيث 
كانت قيـ كرونباخ ألفا لجميع متغيرات الدراسة ولالستبانة بشكؿ 

%( وىي نسبة َمقبولة في البحوث 60عاـ أعمى مف )
 .( يوضح ذلؾ1والدراسات، والجدوؿ )

 1 جدول
 قيم معامالت االتساق الداخمي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا

 قيمة معامل الثبات متغيرات الدراسة
 95.7 درجة رضا المديريف عف المشرؼ التربوي
 95.7 درجة رضا المعمميف عف المشرؼ التربوي

 :تصحيح األداة
تـ االعتماد عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمبيانات     

والتي تشمؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع 

محاور الدراسة المستقمة والفقرات المكونة لكؿ محور، وقد تـ 
مراعاة أف يتدرج مقياس ليكرت الثالثي المستخدـ في الدراسة 

 :كما يمي
 2جدول 

 غير راضٍ  مقبول  راٍض جدًا 
2 1 0 

واعتمادًا عمى ما تقدـ فإف قيـ المتوسطات الحسابية التي      
توصمت إلييا الدراسة سيتـ التعامؿ معيا عمى النحو اآلتي: 

متوسط(،  3.67-1.33-0.67)فما فوؽ: مرتفع(،  –1.34)
 :فما دوف: منخفض(. وفقًا لممعادلة التالية –0.66)

القيمة الدنيا لبدائؿ اإلجابة مقسومة عمى عدد  –القيمة العميا 
 :المستويات، أي

 .وىذه القيمة تساوي طوؿ الفئة  0.66 = 2 = (2-0)
 3 3                        

 0.66= 0.66 + 0وبذلؾ يكوف المستوى المنخفض مف 
 1.33= 0.66+ 0.67ويكوف المستوى المتوسط مف 
 2 –1.34ويكوف المستوى المرتفع مف 

 %50( = 100وتحسب النسبة المئوية لالستجابات بقسمة )
                                            2 
 نتائج. ال5

تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتعرؼ  
إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عف درجة الرضا األدائي 
لممشرفيف التربوييف بمحافظة القريات مف وجية نظر مديري 
 :المدارس والمعمميف، وفيما يمي اإلجابة عف أسئمة الدراسة التالية

السؤاؿ األوؿ: ما مدى درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف 
 معممي المدارس؟ بمحافظة القريات مف وجية نظر

لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ، تـ استخراج المتوسطات       
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتعرؼ إلى استجابات أفراد عينة 
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الدراسة عف " مدى درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف 
بمحافظة القريات مف وجية نظر معممي المدارس"، وفيما يمي 

 :عرض ليذه النتائج

 3 جدول
فين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )درجة الرضا األدائي لممشر 

 التربويين بمحافظة القريات من وجهة نظر معممي المدارس( مرتبة ترتيبًا تنازلياً 
االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 المعياري
النسبة 
 المئوية

 التقدير الترتيب

 مرتفع 1 92.5 0.36 1.85 المعمـ أداء عمى الحكـ في العدالة يراعي 1
 مرتفع 2 85.5 0.46 1.71 تحقيقيا المطموب الكفاية نوع عمى يركز 2
 مرتفع 3 84.0 0.52 1.68 الطالب تحصيؿ عمى التقويـ يعتمد 6
 مرتفع 4 83.0 0.57 1.66 الطالب حاجات عمى التعرؼ في المعمـ يساعد 10
 مرتفع 5 81.5 0.54 1.63 بالشموؿ المعمـ ألداء المشرؼ تقويـ يتميز 3
 مرتفع 6 80.5 0.54 1.61 الدراسية الخطط وفؽ لموادىـ المعمميف تدريس مف التحقؽ إلى ييدؼ 4
 مرتفع 7 80.5 0.63 1.61 المقررة العممية لممادة المعمميف إتقاف مف التحقؽ إلى ييدؼ 5
 مرتفع 8 79.5 0.59 1.59 يحدد االحتياجات التدريبية لممعمـ 7
 مرتفع 9 75.5 0.55 1.51 إشرافية عممية نحو االيجابية االتجاىات تنمية في التقويـ عممية تسيـ 9
 مرتفع 10 75.5 0.55 1.51 المعمـ عمى النفسي الضغط مف يخفؼ 15
 مرتفع 11 74.5 0.68 1.49 وطالبو المعمـ بيف اإلنسانية العالقات تنمية عمى يساعد 11
 مرتفع 12 74.5 0.68 1.49 التدريس في مشكالت مف يعترضني لما المناسبة البدائؿ يطرح 17
 مرتفع 13 73.0 0.60 1.46 التدريسية كفاياتو مستوى تحسيف عمى الجديد المعمـ يساعد 12
 مرتفع 14 72.0 0.67 1.44 احتياجاتي وفؽ المتنوعة اإلشرافية األساليب في إشراكي في يساىـ 20
 مرتفع 15 70.5 0.71 1.41 اإلبداع عمى المعمـ يحفز 13
 مرتفع 16 68.5 0.77 1.37 لممعمـ المتكامؿ الميني النمو عمى يساعد 14
 مرتفع 17 67.0 0.73 1.34 تربوي بعمؿ العالقة ذات والكتب بالمراجع تزويدي في يسيـ 19
 متوسط 18 64.5 0.68 1.29 الطالب تحصيؿ عمى التقويـ فكرة يدعـ 8
 متوسط 19 64.5 0.68 1.29 المعمـ لدى الذاتي لمتطوير الدافعية مف يزيد 16
 متوسط 20 60.0 0.75 1.20 لممادة فيميـ مدى عمى الطالب لتحصيؿ تقويمو في يركز 18
 مرتفع  75.5 0.61 1.51 العاـالمتوسط  
( أف المتوسطات الحسابية لػ 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )     

)درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف بمحافظة القريات مف 
(، 1.20و 1.85وجية نظر معممي المدارس(، تراوحت ما بيف )

(، وىو 1.51حيث حاز المحور عمى متوسط حسابي إجمالي )
( عمى أعمى 1مف المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقـ )

(، 0.36(، وبانحراؼ معياري )1.85بمغ ) متوسط حسابي حيث
وقد نصت الفقرة عمى )يراعي العدالة في الحكـ عمى أداء 

( بمتوسط 2العمـ(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقـ )
(، وىو مف المستوى 0.46( وبانحراؼ معياري )1.71حسابي )

المرتفع حيث نصت الفقرة عمى أف )يركز عمى نوع الكفاية 

( 6تحقيقيا(، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقـ )المطموب 
(، وىو مف 0.52(، وانحراؼ معياري )1.68بمتوسط حسابي )

المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة عمى )يعتمد التقويـ عمى 
 (.تحصيؿ الطالب

( المرتبة ما قبؿ 8وفي المقابؿ، فقد احتمت الفقرة رقـ )     
( وانحراؼ 1.29سط حسابي )األخيرة، والتي حازت عمى متو 

(، وىو مف المستوى المتوسط، حيث نصت 0.68معياري )
الفقرة عمى )يدعـ فكرة التقويـ عمى تحصيؿ الطالب(، وفي 

( بمتوسط حسابي 16المرتبة ما قبؿ األخيرة جاءت الفقرة رقـ )
( وىو مف المستوى المتوسط 0.68( وانحراؼ معياري )1.29)
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مى )يزيد مف الدافعية لمتطوير الذاتي أيضًا، وقد نصت الفقرة ع
( 18لدى المعمـ(، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقـ )

( وىو مف 0.75( وانحراؼ معياري )1.20بمتوسط حسابي )
المستوى المتوسط كذلؾ األمر، حيث نصت الفقرة عمى )يركز 

 (.في تقويمو لتحصيؿ الطالب عمى مدى فيميـ لممادة
 فػػػػػػمدى درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربويي السؤاؿ الثاني: ما

 بمحافظة القريات مف وجية نظر مديري المدارس؟
لإلجابة عف السؤاؿ الثاني، تـ استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لمتعرؼ إلى استجابات أفراد عينة الدراسة 

بمحافظة عف " مدى درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف 
القريات مف وجية نظر مديري المدارس"، وفيما يمي عرض ليذه 

 :النتائج
 4جدول 

حافظة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )درجة الرضا األدائي لممشرفين التربويين بم
 جهة نظر مديري المدارس( مرتبة ترتيبًا تنازلياً القريات من و 

 التقدير الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفع 1 82.0 0.59 1.64 يراعي العدالة في الحكـ عمى أداء المدير 4
 مرتفع 2 78.5 0.66 1.57 يزود المدير بالجديد في اإلدارة التربوية 5
 مرتفع 3 76.5 0.67 1.53 يتعامؿ المشرؼ مع المدير بشكؿ ايجابي 1
 مرتفع 4 75.5 0.65 1.51 وضوح اليدؼ مف زيارة المشرؼ 2
 مرتفع 5 75.0 0.69 1.50 يحفز المدير عمى اإلبداع 12
 مرتفع 6 74.5 0.67 1.49 االستفادة مف زيارة المشرؼ لممدرسة في تطوير العمؿ 3
 مرتفع 7 73.0 1.15 1.46 عمى التطوير المستمريشجع المدير  6
 مرتفع 8 73.0 0.84 1.46 يشجع التقويـ الذاتي لمدير المدرسة 9
 مرتفع 9 72.0 0.69 1.44 يسعى إلى حؿ المشكالت التي تعترض المدير 18
 مرتفع 10 71.0 0.72 1.42 يعمؿ عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمدير المدرسة 8
 مرتفع 11 70.0 0.71 1.40 المدير عمى التخطيط السميـيساعد  17
 مرتفع 12 69.5 0.73 1.39 يساعد المدير عمى إدارة األزمات 16
 مرتفع 13 69.0 0.73 1.38 يساعد عمى تنمية العالقات اإلنسانية في مجاؿ العمؿ 10
يعالج االتجاىات السمبية عند بعض المديريف اتجاه المشرؼ  11

 التربوي
 مرتفع 14 69.0 0.74 1.38

 مرتفع 15 69.0 0.76 1.38 يساعد عمى النمو الميني لدى المدير 13
 مرتفع 16 67.5 0.73 1.35 يسيـ في تنمية اتجاىات ايجابية نحو العمؿ 7
 مرتفع 17 67.5 0.75 1.35 يخفؼ مف الضغط النفسي الواقع عمى المدير 14
 متوسط 18 61.5 0.80 1.23 يكوف اتجاىات نحو التطوير الذاتي 20
 متوسط 19 60.0 0.80 1.20 يزيد مف الدافعية عند المدير لإلنتاج 15
 متوسط 20 57.5 0.79 1.15 يسعى إلى التعرؼ عمى حاجات ورغبات المدير 19
 مرتفع  70.5 0.74 1.41 المتوسط العاـ 
( أف المتوسطات الحسابية لػ 4يتضح مف الجدوؿ رقـ )     

)درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف بمحافظة القريات مف 
(، 1.15و 1.64وجية نظر مديري المدارس(، تراوحت ما بيف )

(، وىو 1.41حيث حاز المحور عمى متوسط حسابي إجمالي )
أعمى  ( عمى4مف المستوى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقـ )

(، 0.59(، وبانحراؼ معياري )1.64متوسط حسابي حيث بمغ )

وقد نصت الفقرة عمى )يراعي العدالة في الحكـ عمى أداء 
( بمتوسط 5المدير(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقـ )

(، وىو مف المستوى 0.66( وبانحراؼ معياري )1.57حسابي )
مدير بالجديد في المرتفع حيث نصت الفقرة عمى أف )يزود ال

( 1اإلدارة التربوية(، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقـ )
(، وىو مف 0.67(، وانحراؼ معياري )1.53بمتوسط حسابي )
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المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة عمى )يتعامؿ المشرؼ مع 
 (.المدير بشكؿ ايجابي

قبؿ ( المرتبة ما 20وفي المقابؿ، فقد احتمت الفقرة رقـ )     
( وانحراؼ 1.23األخيرة، والتي حازت عمى متوسط حسابي )

(، وىو مف المستوى المتوسط، حيث نصت 0.80معياري )
الفقرة عمى )يكوف اتجاىات نحو التطوير الذاتي(، وفي المرتبة 

( 1.20( بمتوسط حسابي )15ما قبؿ األخيرة جاءت الفقرة رقـ )
توسط أيضًا، وقد ( وىو مف المستوى الم0.80وانحراؼ معياري )

نصت الفقرة عمى )يزيد مف الدافعية عف المدير لإلنتاج(، وفي 
( 1.15( بمتوسط حسابي )19المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقـ )

( وىو مف المستوى المتوسط كذلؾ 0.79وانحراؼ معياري )
األمر، حيث نصت الفقرة عمى )يسعى إلى التعرؼ عمى حاجات 

 (.ورغبات المدير
 شة النتائجمناق. 6

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ
السؤاؿ األوؿ: ما مدى درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف 

 بمحافظة القريات مف وجية نظر معممي المدارس؟
أظيرت النتائج أف درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف      

مرتفع  بمحافظة القريات مف وجية نظر معممي المدارس جاء
المستوى، حيث تركز االستجابات عمى أف المشرؼ يراعي 
العدالة في الحكـ عمى أداء المعمـ، فإف المشرؼ يراعي ىذه 
العدالة مراعيًا ظروؼ المعمـ، ومقدرًا عممو الصعب الذي يقـو 
بو في ظؿ الضغوط التي يعاني منيا المعمـ جراء تعاممو مع 

ممشرؼ التربوي وجية الطالب والتركيز عمى الدروس، فإف ل
النظر العادلة تجاه ىذا المعمـ، إضافة إلى التركيز عمى نوع 
الكفاية المطموب تحقيقيا، واالعتماد في التقويـ عمى تحصيؿ 
الطالب، فتقرير المشرؼ التربوي يتقرر عف المعمـ بحسب 
طبيعة التحصيؿ الدراسي لدى الطالب، فكمما زاد مستوى 

الب أصبح لدى المشرؼ التربوي التحصيؿ الدراسي لدى الط
االنطباع الجيد عف أداء المعمميف، األمر الذي يشعر مف خاللو 

 .المعمـ بأف لممشرؼ االىتماـ بيكذا مواضيع

ىذا وباإلضافة إلى أف المشرؼ يمتـز بأخالقيات المينة      
ويقـو بالتواصؿ مع المعمـ ليعطي الصورة الكافية لحاجات 

معمـ إلى زيادة بالثقة بالنفس، مف خالؿ الطالب فيذا يدفع بال
التعامؿ مع الطالب، وتقديـ جميع احتياجاتيـ العممية ليـ، األمر 
الذي يعزز ويحسف صورة المعمـ أماـ الطالب وأماـ المشرؼ 
التربوي، كذلؾ اتسـ تقويـ المشرؼ ألداء المعمـ بالشموؿ، 

خالؿ  والشموؿ يقصد بو سعة األفؽ والنظر إلى ما ورائية، مف
تعامؿ المعمـ مع الطالب، وأيضًا مف خالؿ طريقة التدريس، 
والخطط الذي يقـو بو المعمـ لتقديـ أفضؿ طرؽ التدريس 

 .لمطالب، لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج
فيذا يثبت أف لممشرؼ كؿ الرضا مف قبؿ المعمميف، نتيجة عممو 
 الجيد ومتابعتو ونشاطاتو المستمرة والنظر إلى المعمـ بعيف

 .العدؿ
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

السؤاؿ الثاني: ما مدى درجة الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف 
 بمحافظة القريات مف وجية نظر مديري المدارس؟

اتضح لمباحث أف الرضا األدائي لممشرفيف التربوييف      
بمحافظة القريات مف وجية نظر مديري المدارس كاف مرتفع 

لمستوى مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة، وذلؾ مف خالؿ ا
التركيز عمى أف المشرؼ يراعي العدالة في الحكـ عمى أداء 
المدير، وىذا ينطبؽ تمامًا عمى المدير كما ينطبؽ عمى المعمـ، 
فمممشرؼ التربوي النظرة الجيدة تجاه أداء المدير، مراعيًا 

عامؿ مع المعمميف الظروؼ التي يمر بيا المدير جراء الت
والطالب، إضافة إلى أف المشرؼ يزود المدير بالجديد في 
اإلدارة التربوية، وذلؾ لرفع مستوى العممية التعميمية، والرقي 
بمستوى اإلدارات المدرسية، ويمكف لممشرؼ أف يقدـ الخطط 
المستقبمية لمديريف التي تعود عمييـ بالفائدة عمى مر األعواـ 

افة إلى التغيير في األىداؼ التعميمية، فيمكف الدراسية، باإلض
لممشرؼ أف يطرح أىدافًا لمعممية التعميمية تعود بالفائدة عمى 
المدير الناجح أماـ المعمميف، وأماـ الطالب، وكذلؾ األمر فإف 
المشرؼ يتعامؿ مع المدير بشكؿ إيجابي ويمتـز بأخالقيات 
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جعؿ مف التواصؿ أمرًا المينة، فيذا يعزز العالقة بيف االثنيف، وي
إيجابيًا لموصوؿ إلى رفع مستوى التعميـ في المممكة العربية 

 .السعودية، وخاصة في منطقة القريات
فيذا يثبت أف لممشرؼ الدور الفاعؿ في رفع مستوى اإلدارات 
مف خالؿ التواصؿ والعالقات الجيدة، وأيضًا مف خالؿ تزويد 

 .العممية التعميمية المديريف بكؿ ما ىو جديد لرفع مستوى
 التوصيات. 7

بعد المرور عمى مناقشة النتائج وتوضيحيا بشمولية، يوصي 
 :الباحث بما يمي

العمؿ عمى إجراء العديد مف الدراسات ذات العالقة التي  -
تعزز وترفع مف مستوى أداء المشرفيف التربوييف في منطقة 

 .القريات خاصة، وفي المممكة العربية السعودية عامة
تقديـ الدورات التدريبية لممشرفيف التربوييف داخؿ المممكة  -

العربية السعودية، وخارجيا، لمرقي بعمؿ المشرؼ التربوي 
 .ألقصى المستويات العربية والعالمية

المشاركة في المؤتمرات الداخمية والخارجية والتي تعنى  -
 .بموضوع اإلشراؼ التربوي

ف المشرفيف والمدراء، تعزيز وتطوير وسائؿ االتصاؿ بي -
والمشرفيف والمعمميف لنقؿ المعمومات بيسر وسالسة لممعمميف 

 .والمدراء، التي تفيدىـ وتثرييـ في العممية التعميمية
عقد المقاءات الدورية بيف المشرفيف والمعمميف والمدراء لمتعرؼ  -

 .عمى األسباب الحقيقية التي تؤثر عمى مستوى العالقة بينيـ
شرفيف التربوييف وتحفيزىـ ماديًا ومعنويًا لموصوؿ إلى دعـ الم -

 .أفضؿ مستويات األداء الناجح ليـ
فرض محاضرات دورية تثقيفية خاصة لممشرفيف التربوييف في  -

الجامعات السعودية لتقديـ ما ىو جديد في عالـ االشراؼ 
 .التربوي
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ABSTRACT_ The current study aimed to identify the degree of performance satisfaction of 

education supervisors at Al-Qurayat governorate from the perspective of school principals and 

teachers. The main problem of the current study lies in the following question: What is the degree 

of satisfaction of school principals and teachers towards the performance of the educational 

supervisor in the Department of Education in Al- Qurayat Governorate?. In order to answer this 

question , the study tool , represented by a questionnaire was developed. The questionnaire 

consisted of 40 items which were verified regarding validity and reliability. The descriptive 

approach was also applied. The study population consisted of school teachers and principals 

working in the directorate of education of Al – Qurayat governorate in Saudi Arabia during the 

academic year 1434-1435 Hijri. The study population consisted of 97 school principals and 1684 

teachers. A random sample of 41 principals and 414 teachers were selected covering the 

population of the study in a scientific manner. The questionnaire was distributed to them to 

measure their attitude towards the subject of the study. The result of the current study showed that 

there is a state of overall satisfaction regarding the process of educational supervision of the 

schools principals and teachers in Al-Qurayat governorate. The study recommended the necessity 

of holding regular meetings between the educational supervisors and school principals and 

teacher in the form of seminars to enhance the level of their relationships. 

 

 

 

 

 

 

 


