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 التقويم متابـعة يف لدورها الرتبوية املشرفة ممارسة درجـة
 األولية جبدة الصفوف اتمعلم لدى املستمر

ىدف البحث إلى التعرف عمى درجة ممارسة المشرفة مخص_ الم
التربوية لدورىا في متابعة التقويم المستمر من وجية نظر معممات 
الصفوف األولية بجدة، والكشف عن االختالف بين درجات الممارسة 

نيج والتي تعزى الختالف المؤىل العممي وسنوات الخبرة، واستخدم الم
الوصفي المسحي والوصفي المقارن، وتكون المجتمع من جميع 

( ومعممات الصفوف 53مشرفات الصفوف األولية بجدة وعددىن )
ىـ  1436 -1435األولية بجدة بمدارس التعميم العام الحكومي لعام 

( معممة واختيرت العينة بالحصر الشامل لجميع 3000وعددىن )
( 10البسيطة، لممعممات بواقع )المشرفات وبالطريقة العشوائية 

معممات لكل مشرفة، ولتحقيق أىداف البحث تم بناء استبانة مكونة 
( عبارة موزعة عمى خمسة محاور: )السجالت، االختبارات، 40من )

الواجبات المنزلية، ميارات المالحظة الصفية، تحميل وتفسير نتائج 
النتائج التالية: إن  التقويم وتقديم التغذية الراجعة( وتوصل البحث إلى

درجة ممارسة المشرفة التربوية لدورىا في متابعة التقويم المستمر 
جاءت بدرجة ممارسة )غالبًا( والمؤىل العممي متغير مؤثر بينما 
سنوات الخبرة متغير غير مؤثر، وقد خمص البحث إلى التوصيات 

كمي التالية: احتساب زيارات متابعة التقويم ضمن مؤشرات األداء ال
لممشرفة، إدراج زيارات متابعة التقويم ضمن الخطة الفصمية في 
 برنامج نور، عقد ورش تدريبية لشرح الئحة التقويم المستمر لمطالب،
أن تشارك ىيئة تقويم التعميم العام في بناء لوائح منظمة لمتقويم 

 .المستمر ومتابعتو في الميدان التربوي
وية لمصفوف األولية، التقويم المشرفة الترب: مفتاحيةالكممات ال

 .المستمر
 مقدمة. ال1

تطوًرا كبيًرا في المعرفة من الناحية القرن العشرين  يدش      
االىتمام باإلنسان وتنميتو و المعرفة بدو ت حيثبالكمية والنوعية 
كما أن من سماتو االىتمام  ،األساسية توسم تنمية متواصمة

تحرص ي الت بوية التعميمية وتطوير أنظمتياعممية التر بال
عمى ديمومتيا  باستمرار عمى تطوير عناصر منظومتيا حفاظاً 

[، 1وفاعميتيا، ويمثل اإلشراف التربوي أحد مكوناتيا األساسية ]
فمن أبرز أدوار المشرف التربوي، المقوم؛ حيث يقوم بتقويم أداء 

خطط لجمع المعمومات وتحميميا المعممين من خالل وضع 
وتقديم التغذية الراجعة، ويركز المشرف في ىذا اإلطار عمى 

 ].2] التقويم المستمر

[ من أن أبرز 4والداود ] [3ويؤكد ذلك ما أشار إليو أحمد ]     
الوظائف التي يقوم بيا المشرف التربوي تحسين األداء التربوي، 

وسائل التقويم، واالطالع ومساعدة المعممين عمى اختيار أنسب 
عمى نتائج التقويم المستمر وتفسيرىا، فقد أصبحت عممية تعميم 
وتقويم متعمم المرحمة االبتدائية في بالدنا تحت مسمى التقويم 

 ].5] المستمر
وقد أكدت أدبيات القياس والتقويم عمى جودة أسموب التقويم      

ل لجمع المستمر حيث أن المعممين يصبحون في حالة أفض
المعمومات واستخداميا في التغذية الراجعة وفي تعزيز التعمم 

[ إال أن الممارسات الفعمية تناقض ىذا 6] وقياس نواتجو بدقة
[ في بحثو 8[، وتوصل العسيري ]7كما ورد في دراسة الشيابي ]

إلى أن نتائج التقويم المستمر تتأثر بذاتية المعمم وضعف 
[ 10[ وعطا اهلل ]9] إليو ىادي التدريب، وىو يؤكد ما توصل

[ إلى أن أىم عوائق تطبيق التقويم المستمر ؛ عدم 11والدجاني ]
التنويع في أساليبو إضافة إلى ضعف التدريب والمتابعة من 

 .المشرفين التربويين
ولكون المعمم يحتاج إلى من يوجيو ويرشده ويشرف عميو       

مساعدة المعممين  [ فالميمة المحورية لممشرف تتمثل في12]
تقان [ 13[. وقد ذكر الطعاني ]2] وتحسين أدائيم بكل فعالية وا 

بأن المشرف التربوي قد يتقن بعًضا من جوانب عممو بينما 
يعتري البعض اآلخر بعض القصور والنقص، لذا يجب تقويم 
أدائو باستمرار وقد قام الباحثون بعمل دراسات في ىذا المجال 

[ فقد 16[ والشيخ ]15[ وباحويرث ]14] ومنيا دراسة الحارثي
بينت أن درجة الممارسة لمميمات اإلشرافية من وجية نظر 
المعممين والمعممات كانت متوسطة في جميع المجاالت بما فييا 
متابعة التقويم المستمر. وتؤكد ذلك ما أوصت بو دراسة الديراوي 

 [ من ضرورة إعادة النظر في منظومة اإلشراف خاصة في17]
[ التي كشفت عن التفاوت في 18] مجال التقويم، ودراسة جارنر

درجات استخدام المعممين لمتقويم، وذلك لعدم وجود إطار رسمي 
لممساءلة والتغذية المرتدة والتي يفترض أن تكون من قبل 

[ التي أوصت بإجراء عدة 4المشرف التربوي، ودراسة الداود ]
فة التربوية في زيادة دراسات منيا دراسة لمعرفة دور المشر 
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 [ بتفعيل دور 19فاعمية التقويم كما وأوصت دراسة طبيقي ]
 .إلشراف في توعية ومتابعة تنفيذ آليات التقويم المستمرا

 دراسةمشكمة ال. 2
يتضح مما تقدم وجود مشكمة في ممارسة المشرفين      

التربويين ألدوارىم في متابعة التقويم المستمر، ومن واقع عمل 
احثة مشرفة ومن خالل دراسة استطالعية أجرتيا الباحثة الب

( معممة صفوف أولية بجدة، 30( مشرفة تربوية و)20شممت )
ىدفت إلى التعرف عمى مشكالت التقويم المستمر وقد كشفت 
نتائجيا عن وجود ضعف في ممارسة المشرفة التربوية لدورىا 

و، ومن ىنا في متابعة التقويم المستمر وأدواتو، والتدريب عمي
تبمورت مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي: ما درجة 
ممارسة المشرفة التربوية لدورىا في متابعة التقويم المستمر لدى 
معممات الصفوف األولية بجدة؟ ويتطمب ذلك اإلجابة عن 

 :السؤالين الفرعيين التاليين
 أ. أسئمة الدراسة

رىا في متابعة التقويم ما درجة ممارسة المشرفة التربوية لدو  •
 المستمر من وجية نظر معممات الصفوف األولية بجدة؟

ىل يوجد اختالف بين درجة ممارسة المشرفة التربوية لدورىا  •
في متابعة التقويم المستمر تبًعا لمتغيري: المؤىل العممي، 

 سنوات الخبرة؟
 دراسةالفرضيات ب. 

ة تمت صياغة بعد االطالع عمى األدبيات والدراسات السابق
 :الفرضيتين التاليتين

 ةــوى داللــــد مستـــة عنــائيــصــة إحــروق ذات داللــد فــوجـــال ت -1
α ≤ 0.05  بين متوسطات درجات ممارسة المشرفة التربوية

لدورىا في متابعة التقويم المستمر بجدة تعزى الختالف المؤىل 
 .العممي

 ةــوى داللــــد مستـــة عنــائيــصــة إحــروق ذات داللــد فــوجـــال ت -2
α ≤ 0.05  بين متوسطات درجات ممارسة المشرفة التربوية

 .لدورىا في متابعة التقويم المستمر بجدة تعزى الختالف الخبرة
 دراسةالأهداف ج. 
ييدف إلى التعرف عمى درجة ممارسة المشرفة التربوية      

لدورىا في متابعة التقويم المستمر لدى معممات الصفوف األولية 
 .بجدة
بين درجات ممارسة  الكشف عن االختالفتيدف إلى كما      

المشرفة التربوية لدورىا في متابعة التقويم المستمر والتي تعزى 
 .الختالف المؤىل العممي وسنوات الخبرة

 دراسةالأهمية د. 
من المؤمل أن تفيد نتائج ىذا البحث وتوصياتو المشرفين       

رشاد  في تقويم أدائيم الميني، وفي تعديل برامجيم التدريبية، وا 
مين عمى العممية التعميمية بحقيقة واقع الميدان التربوي القائ

 .لمتابعة وتحسين ممارسات المشرفين في متابعة التقويم المستمر
 دراسةالحدود ه. 

الحدود الموضوعية: معرفة درجة ممارسة المشرفة التربوية 
لدورىا في متابعة التقويم المستمر لدى معممات الصفوف األولية 

المحاور التالية: متابعة: السجالت )سجل بجدة متمثمة في 
التقويم اإللكتروني، مذكرة الواجبات، سجل اإلنجاز(، االختبارات 
)الكتابية، الشفيية، العممية(، الواجبات المنزلية، ميارات 
المالحظة الصفية، تحميل وتفسير نتائج التقويم وتقديم التغذية 

 .الراجعة
في الفصل الدراسي الثاني الحدود الزمانية: ُطبق ىذا البحث  

 .ىـ ٣٦٥6 -ىـ  ٣٦٥5لمعام الدراسي 
 دراسةالمصطمحات و. 

 :التقويم المستمر
عممية  تعرف الباحثة التقويم المستمر إجرائيًّا عمى أنو     

تربوية مستمرة تيدف إلى إصدار حكم عمى التحصيل الدراسي 
مومات عن أداء المتعمم مثل: لممتعمم من خالل وسائل جمع المع

السجالت )سجل تقويم المتعمم اإللكتروني، مذكرة الواجبات، 
االختبارات )الكتابية، الشفيية، العممية(،  سجل اإلنجاز(،

الواجبات المنزلية، ميارات المالحظة الصفية، تحميل وتفسير 
 .ةج التقويم وتقديم التغذية الراجعنتائ

  اإلطار النظري. 3
 أواًل: أدوار المشرف التربوي في متابعة التقويم المستمر: 

 :متابعة السجالت
سجل المتعمم اإللكتروني: ىو سجل رقمي ينقل إليو المعمم نتيجة 
تقويم كل متعمم بواقع أربع مرات في العام الدراسي ويطمع عميو 
ولي أمره، ودور المشرف في متابعتو بعد كل فترة تقويمية، 

ابقة شواىد عينة من المتعممين مع ميارات السجل مط
اإللكتروني، مناقشة المعمم في األسباب المؤدية لعدم اإلتقان إن 
 وجد، والتأكد من تسمم المتعممين لمتقارير في أوقاتيا المحددة

[20.[ 
من خالل  :مذكرة الواجبات اليومية ودور المشرف في متابعتيا

يارة فنية وخالل متابعة االطالع عمى عينة منيا عند كل ز 
 ].21التقويم، متابعة المالحظات والواجبات المنزلية من خالليا ]
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 portfolio الحقائب التقييمية )سجالت اإلنجاز(: وتعرف باسم
تتضمن نماذج من أعمال المتعمم عمى فترات زمنية مختمفة، 
ودور المشرف في متابعتيا باالطالع عمييا ما ال يقل عن مرتين 

سنة الدراسية الواحدة، متابعتيا وفق المعايير المحددة، في ال
 ].6,7تدوين المرئيات حوليا ]

 :ثانيًا: أدوار المشرف التربوي في متابعة أدوات التقويم المستمر
االختبارات التحريرية بأنواعيا: ودور المشرف في متابعتيا 
 بمطابقة نماذج األسئمة واإلجابة باستمرار وفق معايير التصميم
المتفق عمييا شكاًل، متابعة دقة التصحيح، التأكد من قياس كافة 
الميارات الكتابية واإلجابة عن االستفسارات حول كيفية تقويم 

 ].7الميارات الكتابية مع المشاركة في تحديدىا ]
االختبارات الشفوية: ودور المشرف يكون من خالل االطالع 

المتابعة،  عمى نتائج تمك االختبارات من خالل سجالت
المشاركة في تحديد الميارات، مطابقة نتائج تقويم االختبارات 

 ].5,8الشفوّية مع السجالت اإللكترونية ]
االختبارات العممية: ودور المشرف في متابعتيا باالطالع عمى 
نتائجيا من خالل سجالت المتابعة، االطالع عمى نماذج من 

يارات التي يمكن أن أعمال المتعممين، المشاركة في تحديد الم
 ].21] تقوم عممًيا

الواجبات المنزلية: ودور المشرف في متابعتيا يكون باالطالع 
عمى عينات من إنجازات المتعممين ومتابعة تصحيح المعمم ليا 
وكم ونوع الواجبات من خالل سجالت اإلعداد، مطابقة الواجب 

 [4,7].المحدد مع أىداف الدرس 
في متابعتيا وذلك بمتابعة ميارة المالحظة: ودور المشرف 

المالحظة الصفية عند كل زيارة صفية ومن خالل االطالع عمى 
سجالت المالحظة وأيضا المشاركة في تصميم أدوات لتقنين 

 ].8المالحظة ]
تحميل وتفسير نتائج التقويم مع تقديم التغذية الراجعة: ودور 

مع  المشرفة توجو إلى ضرورة مناقشة أوراق االختبارات
المتعممات، توصي باطالع أولياء أمور المتعممات عمى نتائج 
التقويم، تشارك في بناء البرامج العالجية واإلثرائية، تتابع تنفيذ 

 ].22التوصيات، تتابع دور لجنة التوجيو واإلرشاد ]
 الدراسات السابقة. 4

[ إلى التعرف عمى درجة 28ىدفت دراسة الزىراني ]       
تربوي في معالجة المشكالت التي تواجو معممي إسيام المشرف ال

المرحمة االبتدائية في تنفيذ المناىج المطورة في منطقة الباحة 
وكشفت عن أن درجة إسيام المشرف في معالجة المشكالت 

التي تواجو المعممين في مجال التقويم ومتابعتو )ضعيفة( وأثبتت 
صالح وجود فروق إحصائية تعزى لمتغير المؤىل العممي ل

       .ولمتغير سنوات الخبرة الدراسات العميا
[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى 15أما دراسة باحويرث ]      

أدوار المشرف المتعمقة بمستوى الدعم والمتابعة لمعمم 
الرياضيات الستخدام بعض استراتيجيات التعمم النشط وكشفت 
أن مستوى الدعم المقدم في محور تقويم الطالب كان بدرجة 

ة( وأكدت عمى ضرورة تفعيل دور المشرفين في دعم )متوسط
المعممين في استخدام أساليب تقويم حديثة تتناسب مع 
استراتيجيات التعمم النشط، وكشفت عن عدم وجود فروق تعزى 

 .لمتغير سنوات الخبرة
[ إلى تقييم ممارسة المشرف 16وىدفت دراسة الشيخ ]      

ثة ومنيا التقويمية ألدواره في ضوء أنماط اإلشراف الحدي
وتوصمت إلى أن ممارسة المشرف ألدواره التقويمية جاءت 
 .بدرجة )متوسطة( ولم تظير فروق إحصائية تبعا لمتغير الخبرة

[ فقد ىدفت إلى التعرف إلى درجة 23أما دراسة ىارون ]       
ممارسة المشرفين لدورىم في تقويم أداء معممي المرحمة الثانوية 

ت ممارسة المشرف لدوره في تقويم أدوات بغزة وقد حصم
وأساليب تقويم أداء المعمم عمى درجة )مقبولة( وكشفت عن عدم 

 (.وجود فروق تعزى لمتغيري )المؤىل العممي، سنوات الخدمة
[ لتيدف إلى تحديد مستوى 14وجاءت دراسة الحارثي ]      

غة إسيام المشرف بتفعيل تحوالت النموذج التربوي في تعميم الم
العربية، توصمت إلى أن إسيام المشرف بتفعيل تحوالت النموذج 

كذلك عدم وجود  (متوسطة) التربوي المرتبطة بالتقويم أتت بدرجة
 (.)المؤىل العممي ووجدت فروق في فروق فيسنوات الخبرة

[ فقد ىدفت إلى معرفة درجة 11أما دراسة الدجاني ]      
شاركي بعمان وعالقتو ممارسة المشرفين لسموك اإلشراف الت

بمستوى فعالية المعممين من وجية نظرىم وقد حصل مجال 
التقويم عمى درجة )متوسطة( وأثبتت وجود عالقة إحصائية بين 
درجة ممارسة المشرفين لسموك اإلشراف التشاركي ومستوى 

 (.فعالية المعممين تبعا لمتغيري )الخبرة والمؤىل العممي
[ إلى التعرف عمى مدى 24ين ]وىدفت دراسة أبو شاى      

مساىمة المشرف في مساعدة معممي الحمقة األولى بالقنيطرة 
عمى اكتساب ميارات النمو الميني ومنيا التقويم وكانت نتائج 
مساىمة المشرف في مجال تقويم التالميذ )كبيرة( وكشفت عن 

 (.وجود فروق إحصائية تعزى لمتغيري )الخبرة والمؤىل العممي
 المبادئ[ فقد ىدفت إلى ترسيخ بعض 25ا دراسة آريون ]أم     
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األساسية في تقويم المعمم أو ىيئة التدريس، وقد توصمت إلى 
نظم تقويم أداء المعممين كانت بدرجة )ضعيفة( كما أكدت عمى 

 .أىمية ممفات التدريس، واالمتحانات وأعمال الطمبة
مقترحات [ إلى إيجاد 26] وىدفت دراسة مرات وسيبيل       

لمعممي المغة االنجميزية تجاه اإلشراف بالنسبة إلى تنميتيم 
المينية بشمال قبرص التركية وخمصت إلى أن المشرفين 
يحفزونيم عمى تحديد نقاط ضعفيم والتغمب عمييا عن طريق 
التغذية الراجعة وكشفت أن درجة إسيام المشرف في النمو 

 (.كانت )ضعيفةالميني لممعمم في ميارة تقويم التالميذ 
[ فقد ىدفت إلى استقصاء ومقارنة 27] أما دراسة كرين      

العناصر التي يولييا المشرفون الجدد وذوو الخبرة اىتماًما عند 
تقييم الحصص في المدارس، ومعرفة أثر الخبرة عمى درجة 
االىتمام وبينت نتائجيا أن المشرفين الجدد يرون في أنفسيم 

في حين  بالتغذية الراجعة بدرجة )كبيرة(، مصدًرا لتزويد المعمم
 .اىتم ذوو الخبرة بتحسين أداء المعمم

[ إلى تحديد أبعاد 29أخيرًا فقد ىدفت دراسة باجاك ]      
اإلشراف وأشارت النتائج إلى أن مجال التقويم جاء في المرتبة 

 (.األخيرة بدرجة )ضعيفة
 الطريقة واإلجراءات. 5

 دراسةالمنهج أ. 
لوصفي المسحي؛ لمناسبتو لطبيعة البحث، والوصفي ا     

المقارن؛ لممقارنة بين درجات ممارسة المشرفة لدورىا في متابعة 
التقويم المستمر لدى معممات الصفوف األولية لمتغيري: المؤىل 

 .العممي، سنوات الخبرة
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

ية بجدة تكون المجتمع من جميع مشرفات الصفوف األول      
(، ومعممات الصفوف األولية بالتعميم الحكومي بجدة لعام 53)

[. واختيرت العينة 30] ( معممة3000ه وعددىن )1435
 ة لممعممات، يـوائــشـة العـــريقــطــالـات، وبـــرفــل لممشــامــر الشـــبالحص

 .( معممات لكل مشرفة تربوية10بواقع )
 دراسةالأداة ج. 

بحث، وتكونت من تم بناء االستبانة كأداة في ىذا ال      
جزأين: الجزء األول: عبارة عن بيانات أولية عن العينة تتمثل 
في )المؤىل العممي، سنوات الخبرة( الجزء الثاني: تناول درجة 
ممارسة المشرفة التربوية لدورىا في متابعة التقويم المستمر 

( 15واحتوى عمى المحاور التالية األول: السجالت وتكون من )
( عبارة، الثالث: 13ي: االختبارات تكون من )عبارة، الثان

( عبارات، الرابع: ميارات 5الواجبات المنزلية وتكون من )
( عبارات، الخامس: تحميل وتفسير نتائج 4المالحظة الصفية )

عطاء التغذية الراجعة وتكون من ) ( عبارات، وقد تم 8التقويم وا 
ًما، غالًبا، خماسي التدرج )دائ (likert) استخدام أسموب ليكرت

أحياًنا، نادًرا، أبًدا( لقياس درجة الممارسة، وبذلك أصبحت 
 .االستبانة في صورتيا األولية

 :صدق األداة
لمتأكد من الصدق الظاىري )صدق المحكمين( تم عرضيا       

( محكًما من ذوي 19عمى مجموعة من المحكمين وعددىم )
 االختصاص؛ بيدف إصدار الحكم لمدى وضوح صياغة
العبارات وانتمائيا لممحور الذي وردت فيو، وفي ضوء اقتراحات 

%( تم تعديل بعض 80المحكمين فيما اتفق عميو أكثر من )
( عبارة ثم استقرت 45العبارات وحذف بعضيا حيث كانت )

( عبارة ومن أجل التأكد من صدق االستبانة الداخمي، 40عمى )
غير أفراد  ( شخًصا من مجتمع البحث45تم توزيعيا عمى )

العينة من المعممات، واتضح بأن قيم معامالت االرتباط دالة 
إحصائًيا وىي قيم عالية، وتم حساب الثبات باستخدام معادلة 

(، 0.971ألفا كرونباخ وبمغ معامل الثبات الكمي لالستبانة )
مكانية  وتشير ىذه القيم العالية إلى صالحية االستبانة لمتطبيق وا 

( 3( و)2( و)1ائجيا والوثوق بيا. والجدول )االعتماد عمى نت
 :توضح ذلك

 1جدول 
 معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور من محاور االستبانة والمجموع الكمي لالستبانة

 المحاور معامل االرتباط
 السجالت -1 **0.878
 االختبارات -2 **0.891
 الواجبات المنزلية -3 **0.745
 ظة الصفيةميارات المالح -4 **0.602
 تحميل وتفسير نتائج التقويم مع تقديم التغذية الراجعة -5 **0.852
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 2 جدول
 إليه تنتمي الذي المحور درجة مع عبارة كل ارتباط معامل

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل
 االرتباط

1 0.819**  13 0.827**  25 0.862**  29 0.892**  33 0.843**  
2 0.882**  14 0.908**  26 0.932**  30 0.941**  34 0.728**  
3 0.782**  15 0.856**  27 . 0.961**  31 0.905**  35 0.630**  
4 0.698**  16 0.844**  28 0.929**  32 0.953**  36 0.885**  
5 0.844**  17 0.843**      37 0.846**  
6 0.844**  18 0.894**      38 0.880**  
7 . 0.640**  19 0.855**      39 0.904**  
8 0.752**  20 0.827**      40 0.673**  
9 . 0.681**  21 0.708**        
10 0.907**  22 0.943**        
11 0.925**  23 0.931**        
12 0.880**  24 0.837**        

 3 جدول
 المختمفة لمحاورها طبًقا البحث أداة ثبات معامالت

 المحور عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ
 السجالت 12 0.943
 االختبارات 12 0.964
 الواجبات المنزلية 4 0.927
 ميارات المالحظة الصفية 4 0.940
عطاء التغذية الراجعة 8 0.897  تحميل وتفسير نتائج التقويم وا 
ككلاالستبانة  40 0.971  

( 40)و محاور خمسة عمى استقرت االستبانة تقنين وبعد      
: الثاني المحور عبارة،( 12: )األول المحور: كالتالي عبارة

( 4: )الرابع المحور عبارات،( 4: )الثالث المحور عبارة،( 12)
 أصبحت وبذلك. عبارات( 8: )الخامس المحور عبارات،
 .النيائية صورتيا في االستبانة

 عمى البحث عينة أفراد عمى البحث أداة تطبيق إجراءات        
 العينة أفراد عمى االستبانات توزيع العينة، اختيار: التالي النحو
( 530) وعددىا استرجاعيا استبانة،( 530) وعددىا مناولة

 التكرارات حساب وتم. لمتحميل صالحة جميعيا وكانت استبانة،
 العممي المؤىل لمتغير ثالبح عينة ألفراد المئوية والنسب
جراء البيانات تجميع تم ثم الخبرة، وسنوات  اإلحصائي التحميل وا 

 اإلحصائية الحزم برنامج طريق عن العينة أفراد الستجابات
(spss) البحث أسئمة عن لإلجابة الالزمة النتائج واستخراج. 

 ومناقشتها . النتائج6
  ةــــرفــالمش ةــارســمم ةـــدرج اـــم: األول ؤالــالس نـــــع ةــاإلجاب: أواًل  

 نظر وجية من المستمر التقويم متابعة في لدورىا التربوية
: االستبيان محاور يخص فيما بجدة؟ األولية الصفوف معممات

 كل لعبارات المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط حساب تم
 :التالي النحو عمى محور
 (:السجالت) األول المحور
 عمى عباراتو حازت: لكترونياإل المتعمم تقويم سجل: األول البعد

 بين وتراوحت ،(دائًما) ممارسة درجة في تقع حسابية متوسطات
 تناقش) وىي( 6) العبارة متوسط أعمى وكان ،(4,82 -4,64)

 وحازت( وجد إن لمميارات اإلتقان عدم إلى المؤدية األسباب في
 يرجع ربما ،(دائًما) ممارسة بدرجة( 4,82) حسابي متوسط عمى
 معرفة تجاه لمسؤوليتيا األولية الصفوف مشرفة دراكإل ذلك

 ذلك عمى يترتب وما لمميارات اإلتقان عدم وراء الكامنة األسباب
: القائمة( 3) لمعبارة متوسط أدنى كان بينما عالجية، برامج من
 في المدرجة الميارات مع المتعممات من عينة شواىد تطابق)

 ،(دائًما) ممارسة رجةود( 4,64) بمتوسط( اإللكترونيّ  السجل
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 من لعينات المشرفة مطابقة أن إلى ذلك الباحثة تعزو وقد
 السجل في المدرجة الميارات مع المتعممات مخرجات

 التقويم سجالت مدخالت دقة من لمتأكد سبيميا ىو اإللكتروني؛
 ممارسة وبدرجة( 4,74) البعد ىذا متوسط ولذلك اإللكترونية؛

 (.دائًما)
 عمى عباراتو حازت لقد: الواجبات مذكرة :الثاني البعد

 ،(دائًما) ممارسة بدرجة ،(4,70 -4,51) بين المتوسطات
 من عينة عمى تطمع) وىي( 7) العبارة متوسط أعمى وكان

( 4,70) عمى وحازت( فنّية زيارة كل عند الواجبات مذكرات
 يعود ربما أنو إلى ذلك الباحثة تعزو وقد ،(دائًما) ممارسة بدرجة

 الوصل ىمزة فيي ؛ الواجبات مذكرة بأىمية المشرفة إيمان ىإل
( 9) لمعبارة فكان متوسط أدنى أما والمنزل، المدرسة بين األولى
( الواجبات مذكرة خالل من المنزلية الواجبات تتابع) وىي

 خالليا من أنو إلى ذلك يرجع قد( دائًما) ممارسة بدرجة( 4,51)
 عام، بشكل لممتعممة ممةالمع مالحظات عمى المشرفة تطمع

 األولى التوثيق وسيمة فيي خاص؛ بشكل فييا الواجبات وتدوين
 (.دائًما) ممارسة بدرجة( 4,62) حسابي متوسط عمى حازت فقد

 عمى عباراتو حازت لقد: المتعمم إنجاز سجل: الثالث البعد
 -2,13) بين وتراوحت ،(نادًرا) ممارسة درجة في تقع متوسطات

 عمى وحازت ،(11) لمعبارة متوسط أعمى كانو  ،(2,47
 حول مرئياتيا تدون) وىي( نادًرا) ممارسة بدرجة( 2,47)

 سجالت بمتابعة االىتمام عدم إلى ذلك يرجع وقد ،(السجالت
 إليو أشارت ما وىذا متابعتيا حول متباينة نظرات فيناك اإلنجاز
 ياأن عمى إلييا ينظرن المشرفات فبعض[ 21] الحارثي دراسة
 الخاصة التعاميم تجديد لعدم يرجع وربما العمل، في عبء

 تاريخ 3500/1 رقم) ذلك بشأن صدر تعميم فآخر بمتابعتيا
 وحازت( 12) لمعبارة فكان متوسط أدنى أما( ىـ20/10/1427
 سجالت تتابع) وىي( نادًرا) ممارسة بدرجة( 2,13) عمى

 لعدم ذلك يرجع وربما( سمًفا المحددة المعايير وفق اإلنجاز
 وتتم ممزمة تكون السجالت لتمك ثابتو معايير عمى االتفاق
( 2,35) المتوسط عمى البعد ىذا حصل ولقد وفقيا، المتابعة
 المشرفة ممارسة درجة أن لنا ويتضح( نادًرا) ممارسة بدرجة
 الكمي المتوسط جاء حيث( غالًبا) السجالت متابعة في لدورىا
 :كالتالي المحور ذلك أبعاد رتيبت وجاء(. 3,90) األول لممحور

 4 جدول
 السجالت متابعة في لدورها المشرفة ممارسة درجة ألبعاد والترتيب الممارسة ودرجة واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الترتيب درجة ممارسة الدور المتوسط الحسابي البعد م
 1 دائًما 4,74 وني.ممارسة المشرفة لدورىا في متابعة سجل تقويم المتعمم اإللكتر  1
 2 دائًما 4,62 ممارسة المشرفة لدورىا في متابعة مذكرة الواجبات. 2
 3 نادًرا 2,35 ممارسة المشرفة لدورىا في متابعة سجل إنجاز المتعمم. 3

  غالًبا 3,90 إجمالي المحور
 في لدورىا المشرفة ممارسة درجة أن الجدول من ويتبين      
 متابعة محور في اإللكتروني لمتعمما تقويم سجل متابعة

 مذكرة متابعة درجة يميو متوسط، أعمى عمى حصل السجالت
 يؤكد ما وىو المتعمم إنجاز سجل متابعة درجة وأخيًرا الواجبات،

 وجاء. لممتعممات اإلنجاز سجالت يتابعن ما نادًرا المشرفات أن
( اغالبً ) ممارسة بدرجة( 3,90) ككل لممحور الحسابي المتوسط

 خاصة بالسجالت المشرفات معظم اىتمام يؤكد ربما وىذا
 الوثائق أىم من لكونيما الواجبات ومذكرة التقويم سجالت
 دراسة مع متوافًقا ذلك وجاء المتعممات نتائج عمى لمحكم الرسمية
 ىارون دراسة عن وتختمف ،[24] شاىين وأبو[ 25] آريون

 إلى ذلك يعود مارب( متوسطة) الممارسة درجة كانت حيث[ 23]
 .التطبيق ومكان والمرحمة العينة اختالف
 (:االختبارات) الثاني المحور

  عمى اراتوـبــع ازتــح دــــقــل: ةــريــريــحـتـال اراتــــبـتـاالخ: األول دـــالبع

 بين وتراوحت ،(دائًما) ممارسة درجة في تقع متوسطات
 وجية من استجابة درجة متوسط أعمى وكان ،(4,77 -4,60)

 عن تجيب) وىي( 14) العبارة األولية الصفوف معممات نظر
 وحازت ،(الكتابّية الميارات تقويم كيفية حول االستفسارات كافة
 إلى ذلك يرجع وقد( دائًما) ممارسة ودرجة( 4,77) متوسط عمى

 الخامسة المادة نصت فقد الكتابية باالختبارات المشرفات اىتمام
 التقويم، تأدوا أىم من اعتبارىا عمى الطالب تقويم الئحة من
 تشارك) وىي( 4,60) بمتوسط( 16) لمعبارة متوسط أدنى أما
( دائًما) ممارسة بدرجة( كتابيًّا تقاس التي الميارات تحديد في
 في تشكل فيي الكتابية الميارات تمك أىمية إلى ذلك يعود وقد

 تحديدىا وبدون اإلتقان عممية عميو تبنى الذي األساس مجمميا
 ىذا حصل وقد المرحمة، تمك لمتعممي إلتقانا يتحقق لن وقياسيا
 ىذه وتتفق( دائًما) ممارسة بدرجة( 4,69) المتوسط عمى البعد

 ].11] الدجاني ودراسة ،[24] شاىين أبو دراسة مع النتيجة



5122016 

206 

 عمى عباراتو حازت لقد: الشفيية االختبارات: الثاني البعد
 بين وتراوحت ،(دائًما) ممارسة درجة في تقع متوسطات

( 4,75( )19) لمعبارة متوسط أعمى وكان ،(4,75 -4,61)
 المتابعة سجالت عمى تطمع) وىي( دائًما) ممارسة بدرجة
 اىتمام إلى ذلك يعود قد( االختبارات تمك نتائج فييا المدون

 لمحكم الرسمي المستند واعتبارىا السجالت بمتابعة المشرفات
 بدرجة( 4,61( )21) لمعبارة متوسط أدنى أما المتعممات، عمى

 مع الّشفوية االختبارات تقويم نتائج تطابق) وىي( دائًما) ممارسة
 المشرفات أن إلى ذلك الباحثة تعزو وقد( اإللكترونّية السجالت

 في ويشاركن الشفوية االختبارات متابعة في دورىن يدركن ربما
 بذلك فين ؛الرصد سجالت عمى ويطمعن الميارات، تمك تحديد

 وبمتوسط( دائًما) ممارسة بدرجة البعد ىذا في دورىن يمارسن
[ 23] ىارون دراسة مع النتيجة ىذه وتختمف ،(4,62) حسابي
 اختالف إلى ذلك ُيعزى وقد ،(متوسطة) بدرجة جاءت حيث

 .التطبيق ومكان والمرحمة والعينة المجتمع
 ىعم اراتوـبـع ازتـــح دــقــل: ةــيــمــمــعــال اراتـــبــتــاالخ: ثـــالــالث دـــالبع

 بين وتراوحت ،(دائًما) ممارسة درجة في تقع حسابية توسطاتم 
 وىي( 24) لمعبارة متوسط أعمى وكان ،(4,64 – 4,52)
 باألداءات الخاصة المتعممات أعمال من نماذج عمى تطمع)

 ممارسة بدرجة( 4,64) متوسط عمى حازت حيث( العممية
 لعمميةا باألداءات المشرفات اىتمام إلى ذلك يرجع وقد( دائًما)

 عمى ترتكز المطورة المناىج لكون وشواىدىا لممتعممات
( 4,52( )22) لمعبارة متوسط أدنى أما العممية، التطبيقات

 التي الميارات تحديد في تشارك) وىي( دائًما) ممارسة بدرجة
 ذلك يرجع قد( لإلتقان مؤدًيا تقويًما عممي بأداء   تقوم أن يمكن
 التقويم عممية في األساسي يكالشر  بأنيا المشرفة إيمان إلى

 أدوارىا تمارس فيي لذا معمماتيا؛ مع مياراتو وتحديد المستمر
 ،(4,70) حسابي متوسط وبواقع( دائًما) بدرجة البعد ىذا في

 ،[25] وآريون[ 16] الشيخ: من كل دراسة مع تتفق النتيجة وىذه
 الممارسة درجة حيث[ 24] شاىين أبو دراسة مع وتختمف

 ومكان والعينة المجتمع الختالف ذلك يرجع قد (متوسطة)
 :كالتالي المحور ذلك أبعاد ترتيب وجاء. التطبيق

 5 جدول
 االختبارات متابعة في لدورها التربوية المشرفة ممارسة درجة ألبعاد والترتيب الممارسة ودرجة المتوسطات

 الترتيب درجة الممارسة لمدور المتوسط الحسابي البعد م
 2 دائًما 4,69 المشرفة لدورىا في متابعة االختبارات التحريرية. ممارسة 1
 3 دائًما 4,62 ممارسة المشرفة لدورىا في متابعة االختبارات الشفيية. 2
 1 دائًما 4,70 ممارسة المشرفة لدورىا في متابعة االختبارات العممية. 3

  دائًما 4,67 المتوسط الكمي
ُبعد متابعة االختبارات العممية حاز يتبين من الجدول أن        

عمى أعمى متوسط استجابة، بدرجة ممارسة )دائًما(، ويميو ُبعد 
متابعة االختبارات التحريرية بدرجة ممارسة )دائًما(، وأخيًرا ُبعد 
متابعة االختبارات الشفيية بدرجة ممارسة )دائًما(، وجاء 

سة )دائًما( ( بدرجة ممار 4,67المتوسط الكمي لممحور الثاني )
وقد تعزو الباحثة ذلك إلى اىتمام المشرفات باالختبارات 

بأنواعيا؛ ألىميتيا وكونيا وأصدق أدوات قياس نواتج التعمم 
حيث كانت  [؛31وىذه النتيجة مختمفة مع دراسة أبو ىويدي ]

الممارسة )قميمة( ربما يعود ذلك الختالف بيئات التطبيق 
 .والمجتمع والعينة

 (:الث )الواجبات المنزليةالمحور الث

 6جدول 
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة والترتيب لعبارات دور المشرفة في متابعة الواجبات المنزلّية

 الترتيب درجة الممارسة لمدور االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة م
 1 دائًما 0,69 4,65 تطمع عمى عينات من الواجبات المنزلّية. 25
 4 نادًرا 0,95 2,08 تناقش في نوعية وكمية الواجبات المنزلّية. 26
 3 نادًرا 0,88 2,25 تطابق الواجبات المعطاة مع أىداف الدروس. 27
تتأكد من تنويع الواجبات بما يحقق إتقان  28

 الميارات المطموبة.
 2 نادًرا 0,85 2,54

  أحياًنا 2,88 المتوسط الكمي
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 درجة في تقع حسابية متوسطات عمى عباراتو حازت لقد        
 عمى تطمع) وىي( 25) رقم العبارة حازت وقد( أحياًنا) ممارسة
 إلى يرجع وقد متوسط، أعمى عمى( المنزلّية الواجبات من عينات
 معايير أحد فيي الواجبات عمى باالطالع المشرفات اىتمام
 فييا ومناقشتيا تقييميا يتم التي المعممة أداء تشخيص بطاقة

( 26) رقم العبارة جاءت كما اليامة، التقويم أدوات أحد ولكونيا
 متوسط أدنى في( الواجبات وكمية نوعية في تناقش) وىي

 المشرفة وقت ضيق إلى ذلك يعود وقد( نادًرا) ممارسة وبدرجة

 كافًيا وقًتا تجد ال ربما لكنيا الواجبات عمى تطمع قد فيي
 ليذا ربما الواجبات، تمك وكمية نوعية في عمماتالم لمناقشة
 المطموب الحد إلى المحور ليذا ممارستيا مستوى يرق   لم وغيره
 ىذه وتتفق( أحياًنا) ممارسة وبدرجة( 2,88) متوسطو جاء فقد

[ 24] شاىين أبو مع وتختمف ،[28] الزىراني دراسة مع النتيجة
 الختالف ذلك ىُيعز  وقد ،(كبيرة) الممارسة درجة جاءت حيث

 .والعينة التطبيق ومكان المجتمع
 (:الصفية المالحظة ميارات) الرابع المحور

 7 جدول
 الصفية المالحظة مهارات متابعة في المشرفة دور لعبارات والترتيب الممارسة ودرجة المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 الترتيب رسة لمدوردرجة المما االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة م
 1 دائًما 0,58 4,74 تتابع ميارة المالحظة الصفية عند كل زيارة فنّية. 29
 4 نادًرا 0,64 2,42 تطمع عمى سجل المالحظة عند كل زيارة فنّية. 30
 3 نادًرا 1,19 2,53 تشارك في تصميم أدوات لتقنين المالحظة. 31
 2 دائًما 0,66 4,71 مة.تشجع عمى تفعيل المالحظة الصفّية المنظ 32

  غالًبا 3,60 المتوسط الكمي
لقد حازت عباراتو عمى متوسطات حسابية تقع في درجة        

( وىي )تتابع ميارة 29ممارسة )غالًبا(، وقد جاءت العبارة رقم )
المالحظة الصفية عند كل زيارة فنّية( في أعمى متوسط استجابة 

ود ذلك ألىمية ىذه الميارة ودرجة ممارسة )دائًما(، ربما يع
وجدارتيا بالمتابعة فاألداء التقويمي في مجممو قائم عمى 
المالحظة خاصة في مرحمة الصفوف األولية، وىذه النتيجة 

( وىي 30[، وجاءت العبارة رقم )23تتفق مع دراسة ىارون ]
)تطمع عمى سجل المالحظة عند كل زيارة( في أدنى استجابة 

ًرا( وقد يعود ذلك إلى اكتفاء المشرفات فقط وبدرجة ممارسة )ناد
بمتابعة السجالت الرسمية، وقد يرجع لضيق وقت المشرفة 

( بدرجة ممارسة 3,60وحصل ىذا المحور عمى المتوسط )
[، ربما الختالف مكان 29)غالًبا( ويختمف مع دراسة باجك ]

 .التطبيق والمجتمع والعينة
عطاء التغذية المحور الخامس )تحميل وتفسير نتائج ا لتقويم وا 

 (:الراجعة

 8جدول 
عطاء التغذية الراجعةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة   لعبارات دور المشرفة التربوية في تحميل وتفسير نتائج التقويم وا 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

درجة الممارسة  االنحراف المعياري
 لمدور

 الترتيب

 5 دائًما 0,65 4,65 اىم في تحميل نتائج أدوات التقويم تحمياًل موضوعيًّا.تس 33
 6 دائًما 0,84 4,59 توجو إلى ضرورة مناقشة أوراق االختبارات مع المتعممات بعد تصحيحيا. 34
 2 دائًما 0,61 4,77 توصي باطالع أولياء أمور المتعممات عمى نتائج التقويم. 35
 3 أحياًنا 1,25 2,75 رامج العالجّية.تشارك في بناء الب 36
 7 نادًرا 0,80 2,54 تساىم في بناء األنشطة اإلثرائّية. 37
 8 أبًدا 0,89 1,71 تشرح مستجدات التقويم المستمر باستمرار. 38
 4 دائًما 0,73 4,70 تتابع دور لجنة التوجيو واإلرشاد في تحميل النتائج. 39
 1 دائًما 0,51 4,84 الل الزيارات الفنّية.تتابع تنفيذ التوصيات من خ 40

  غالًبا 3,81 المتوسط الكمي
 ممارسة درجة في تقع متوسطات عمى عباراتو حازت لقد        

 التوصيات تنفيذ تتابع) وىي( 40) رقم العبارة وجاءت( غالًبا)
 ذلك يرجع وقد ؛(دائًما) ممارسة بدرجة( الفنّية الزيارات خالل من
 خالل من المدونة التوصيات تنفيذ بمتابعة المشرفات ماىتما إلى
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 لجميع الثانية الصفية الزيارة إللزامية نظًرا الفنية التقارير
 خالليا من والتي اإلشرافي األداء منظومة ظل في المعممات

 الزيارة توصيات تنفيذ مدى من لتتأكد معمماتيا المشرفة تتابع
 مستجدات تشرح) وىي( 38) رقم العبارة جاءت كما األولى،
 ربما( أبًدا) ممارسة درجة أدنى في( باستمرار المستمر التقويم
 المستمر التقويم بمستجدات المشرفات معرفة عدم إلى ذلك يعود
 حتى أو المشرفات إشراك بدون جذرية تعديالت تحصل ما فكثيًرا

 وقت لضيق ذلك يرجع وقد المستجدات، تمك عمى تدريبين
 بمغ وقد إلييا الموكمة والثانوية اإلدارية ميامال وكثرة المشرفة
 وقد( غالًبا) ممارسة بدرجة( 3,81) لممحور الكمي المتوسط

 نتائج وتفسير بتحميل المشرفات اىتمام إلى ذلك الباحثة تعزو
 الخطط وتصميم األحكام إصدار ذلك عمى ُيبنى ألنو التقويم

 وسيبيل مرات: ةدراس مع تتفق النتيجة وىذه واإلثرائية العالجية
 حيث[ 15] باحويرث دراسة مع وتختمف ،[27] كرين ،[26]

 التطبيق بيئات الختالف ربما( متوسطة) الممارسة كانت
 .والعينة والمجتمع

 المتوسط حساب تم فقد ككل االستبانة بمحاور يتعمق وفيما
 التربوية المشرفة ممارسة لدرجة الكمي لممجموع الممارسة ودرجة
 الصفوف معممات لدى المستمر التقويم تابعةم في لدورىا
 .ذلك يوضح الجدول األولية،

 9 جدول
 المستمر التقويم متابعة في لدورها التربوية المشرفة ممارسة درجة لمحاور والترتيب الممارسة ودرجة المتوسطات

 الترتيب درجة الممارسة لمدور المتوسط الحسابي المحور م
 2 غالًبا 3,90 المحور األول )السجالت( 1
 1 دائًما 4,67 المحور الثاني )االختبارات( 2
 5 أحياًنا 2,88 المحور الثالث )الواجبات المنزلية( 3
 4 غالًبا 3,60 المحور الرابع )ميارات المالحظة الصفية( 4
عطاء التغذية الراجعة( 5  3 غالًبا 3,81 المحور الخامس )تحميل وتفسير نتائج التقويم وا 

  غالبــًا 3,77 ط الكمي لممحاور الخمسةالمتوس
يتضح من الجدول السابق أن محور )االختبارات( حاز       

عمى أعمى متوسط استجابة بدرجة ممارسة )دائًما(، يميو محور 
)السجالت( بدرجة ممارسة )غالًبا(، يميو محور )تحميل وتفسير 

عطاء التغذية الراجعة( بدرجة ممارسة )غالًبا(،  نتائج التقويم وا 
ويميو محور )ميارات المالحظة الصفية( بدرجة ممارسة )غالًبا( 
وأخيًرا حصل عمى أدنى متوسط استجابة من وجية نظر 
معممات الصفوف األولية محور )الواجبات المنزلية( بدرجة 
ممارسة )أحياًنا(. وبذلك فإن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية 

( ودرجة ممارسة 3,77قدار )لكافة المحاور كانت إيجابية بم
)غالًبا( وترى الباحثة أن ذلك قد يعود إلى االىتمام بالتقويم 
داراتو فكمنا لحظ في  المستمر ومتابعتو من قبل وزارة التعميم وا 
اآلونة األخيرة حراًكا عمى كافة المستويات وخاصة بعدما 
أظيرت أغمب الدراسات السابقة ضعف ممارستو وتطبيقو 

يو وما أوصت بو المؤتمرات من ضرورة إعادة واإلشراف عم
النظر في منظومة التقويم المستمر، ربما كان نتاًجا لذلك تحسن 
ممارسات المشرفات في متابعتو واإلشراف عميو فكانت ممارستو 
بدرجة )غالًبا( وىذه الدرجة الكمية تتفق مع دراسة أبو شاىين 

تمف عن [ حيث كانت بدرجة )عالية(، وتخ27[، كرين ]24]
[، 23[، ىارون ]16[، الشيخ ]15دراسة كل من: باحويرث ]

[، حيث كانت درجة الممارسة فييا 11[، الدجاني ]14الحارثي ]
[، 28جميًعا )متوسطة( وتختمف عن دراسة كل من: الزىراني ]

[ حيث كانت 25[، آريون ]29[، باجك ]26مرات وسيبيل ]
طبيق والمرحمة بدرجة )ضعيفة( وقد يعود الختالف مكان الت

 .حيث أغمب الدراسات السابقة طبقت في المرحمة الثانوية
ثانًيا: اإلجابة عن السؤال الثاني: ىل يوجد اختالف بين درجة 
ممارسة المشرفة التربوية لدورىا في متابعة التقويم المستمر بجدة 
تبًعا لمتغيري: المؤىل العممي، سنوات الخبرة؟ تم اختبار 

 :حو التاليالفرضيات عمى الن
نتائج الفرض األول: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

بين متوسطات درجات ممارسة  (α ≤ 0.05) مستوى داللة
المشرفة التربوية لدورىا في متابعة التقويم المستمر بجدة تعزى 
الختالف المؤىل العممي. ولمتحقق منو تم استخدام تحميل التباين 

النتائج التالي: أن المؤىل العممي األحادي )أنوفا( وأظيرت 
متغير مؤثر عمى مستوى الدرجة الكمية وعمى مستوى المحور 
الخامس ولتحديد اتجاىات الفروق بين المجموعات تم استخدام 

 :البعدي وكانت نتائجو كالتالي Schefee اختبار شيفيو
توجد فروق بين حممة المؤىل العممي )دراسات عميا( وحممة 

 وريوس( لصالح حممة المؤىل العممي ـالـ)دون البك يــل العممــالمؤى



209 

 .دراسات عميا
توجد فروق بين حممة المؤىل العممي )بكالوريوس( وحممة       

)دون البكالوريوس( لصالح حممة المؤىل العممي  المؤىل العممي
بكالوريوس. بينما كان المؤىل العممي متغير غير مؤثر في 

ورىا في متابعة السجالت، درجة ممارسة المشرفة التربوية لد
واالختبارات، والواجبات المنزلية وميارات المالحظة، وقد يرجع 
ذلك إلى أن إجراءات متابعتيا موحدة في جميع مكاتب اإلشراف 
وتتبعيا معظم المشرفات بنمطية واحدة تقريًبا باستخدام استمارات 
د موحدة لممتابعة؛ مما ألغى تأثير المؤىل العممي. وبالتالي ق

تعزو الباحثة الفروق بشكل كمي ولممحور الخامس إلى أن 
المشرفات ذوات المؤىل العممي )بكالوريوس( و)دراسات عميا( 
نظًرا لما اكتسبنو من مواصمتين لمدراسة من معمومات عن 
التقويم وأدواتو وأدوار المشرفة في متابعتو أثرت في ممارساتين 

[، 14[، الحارثي ]28ني ]ألدوارىن وتتفق ىذه النتيجة مع الزىرا
 ].24[، أبو شاىين ]11الدجاني ]

نتائج الفرض الثاني: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
بين متوسطات درجات ممارسة  (α ≤ 0.05) مستوى داللة

المشرفة التربوية لدورىا في متابعة التقويم المستمر بجدة تعزى 
خدام تحميل التباين الختالف سنوات الخبرة. ولمتحقق منو تم است
ال توجد فروق  :األحادي )أنوفا(؛ وكانت نتائجو كالتالي

إحصائية عمى جميع المحاور أو الدرجة الكمية في درجة 
ممارسة المشرفة التربوية لدورىا في متابعة التقويم المستمر تبًعا 
لمتغير عدد سنوات الخبرة، ويتبين بأنو لم يكن ليا تأثير وقد 

لك إلى أن جميع المشرفات يتمقين نفس برامج تعزو الباحثة ذ
اإلعداد لمتابعة التقويم المستمر وخاصة عند بداية الترشيح 
لإلشراف، ولم تخضع تمك البرامج لمتطوير أو التجديد وىذه 

[، 23[، ىارون ]16النتيجة تتفق مع دراسة كل من: الشيخ ]
 [، الدجاني28[، وتختمف مع دراسة الزىراني ]14الحارثي ]

[، حيث أظيرت فروًقا إحصائية وقد 24[، أبو شاىين ]11]
تعزو الباحثة ذلك إلى اختالف بيئات التطبيق والمجتمع والعينة 
والمرحمة، وبذلك تم التحقق من فرضيتي البحث وباإلجابة عن 

 .السؤال األول والثاني نكون قد أجبنا عن السؤال الرئيس
 التوصيات. 7

عالية لمشرفات الصفوف األولية في تحفيز ودعم الممارسات ال -
متابعة التقويم المستمر من خالل المشاركة في الممتقيات 

 .والمؤتمرات التعميمية المحمية والدولية
 اب زيارات متابعة التقويم المستمر ضمن مؤشرات األداء ـاحتس -

 .الكمي لممشرفة
إدراج زيارات متابعة التقويم ضمن الخطة الفصمية لممشرفة  -
 .بوية في برنامج نورالتر 
تقميص الميام اإلدارية لممشرفة وعدم تكميفيا بميام ثانوية  -

 .عمى حساب مياميا الفنية التقييمية
عقد دورات وورش تربوية لممشرفات من قبل الجيات المسؤولة  -

 .لشرح الئحة التقويم المستمر المحدثة
د، تصميم أدوات لتقنين المالحظة مثل )قوائم الشطب والرص -

ساللم التقدير، قوائم المالحظة الوصفية،...( من خالل عقد 
ورش عمل مشتركة بين المشرفات والمعممات ذوات الكفاءة 

 .واعتمادىا
االلتزام بالنصاب المحدد من قبل وزارة التعميم بحيث ال تزيد  -

 .( معممة60كل مشرفة عن )
ائح منظمة أن تشارك ىيئة تقويم التعميم العام في بناء أدلة ولو  -

 .لمتقويم المستمر ومتابعتو في الميدان التربوي
 رابًعا: الدراسات المقترحة: تطبيق الدراسة عمى مناطق أخرى.

دراسات مقارنة بين درجة ممارسة المشرفة لمصفوف األولية  -
دراسة عن -ومشرفات مواد التخصص في متابعة التقويم.
تابعة التقويم معوقات تفعيل المشرفة التربوية لدورىا في م

 المستمر لدى معممات الصفوف األولية.
دراسات أخرى تربط درجة ممارسة المشرفة التربوية ألدوارىا  -

 .بأخالقيات مينة التعميم
 المراجع

 أ. المراجع العربية
م( تطبيقات في اإلشراف التربوي، ط 2011عايش، أحمد ) [1]

 عمان: دار المسيرة. ،2
كة العربية السعودية مشروع الممك عبد اهلل وزارة التعميم بالممم [2]

ىـ(. الدليل 1433بن عبد العزيز لتطوير التعميم العام )
اإلرشادي لإلشراف التربوي في أنموذج تطوير المدارس، 

 الرياض: المممكة العربية السعودية.
م( اإلشراف الفني بين النظرية 2003أحمد، أحمد إبراىيم ) [3]

 مكتبة المعارف الحديثة.والتطبيق، اإلسكندرية: 
 واقع) ىـ٣٦٤٧) عبد الرحمن بن عبد اهلل بنت ىند الداود، [4]

 من المبكرة الصفوف في لمقرر الرياضيات المستمر التقويم
 التربية، كمية ماجستير، لمبنات، رسالة االبتدائية المرحمة
 الرياض. سعود، الممك جامعة
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 ىـ( فاعمية1430الغامدي، آمنة محمد صالح المحكم ) [5]
استمارة التقويم المستمر لمصف الرابع ابتدائي لمادة العموم 
دراسة تقويمية لصدق المحتوى، وفاعمية االستخدام في 
ضوء بعض الكفايات المينية لممعممات في مكة المكرمة، 

 رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
 في والتقويم سالقيا(. م2011) محمود الدين صالح عالم، [6]

 المسيرة. دار التدريسية، عمان: العممية
م( التقويم المستمر 2010الشيابي، عبد اهلل أحمد عبد اهلل ) [7]

بالصفوف العميا لممرحمة االبتدائية لمبنين بمحافظة الميث، 
رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة 

 المكرمة.
 المدرسة مدير م( دور 2011) محمد أحمد العسيري، محمد [8]

 من المستمر التقويم لتحقيق فعالية جدة بمحافظة االبتدائية
المعممين، رسالة ماجستير، جامعة الممك عبد  نظر وجية

 العزيز، جدة.
 لميارات المستمر التقويم واقع ىـ( ٣٦٤٦) سعد سعيد ىادي، [9]

 المرحمة من العميا الصفوف والمحفوظات في القراءة
 التربية، كمية أم القرى، جامعة ماجستير، رسالة ية،االبتدائ
 المكرمة. مكة

م( الممارسات 2011عطا اهلل، أحمد عبد الباري أحمد ) [10]
اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين كما يراىا 
معممو مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة، جامعة األزىر، 

 غزة.
م( درجة ممارسة المشرفين 2012الدجاني، لينا مصطفى ) [11]

التربويين لسموك اإلشراف التشاركي في محافظة العاصمة 
 عمان وعالقتو بمستوى فعالية المعممين من وجية نظرىم، 

 رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، عمان.       
حسين، سالمة عبد العظيم حسين وعوض اهلل، عوض اهلل  [12]

في اإلشراف التربوي،  م( اتجاىات حديثة2006سميمان )
 األردن: دار الفكر.

 التربوي م( اإلشراف2010الطعاني، حسن أحمد ) [13]
 األردن: عمان، ،8 ط) أسسو، أساليبو أىدافو، مفاىيمو،(

 والتوزيع. لمنشر الشروق دار
 النموذج تحوالت ىـ(1433) سعيد عبدالرحمن الحارثي، [14]

سيام التربوي  المغة تعميم في ابتفعيمي المشرف التربوي وا 
 منشورة، كمية غير ماجستير رسالة وتعمميا، العربية

 .القرى أم جامعة لتربية،ا

ىـ( أدوار 1435الد بن عبد الرحمن بن سعيد )باحويرث، خ[15] 
المشرف التربوي في استخدام بعض استراتيجيات التعمم 
النشط في تحسين األداء التدريسي لمعممي الرياضيات، 

ر، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة رسالة ماجستي
 المكرمة.

 م( درجة2013الشيخ، عبد الواحد عبد الولي وكيل ) [16]
 أنماط ضوء الفنية في ألدواره التربوي المشرف ممارسة
الحديثة، رسالة ماجستير، جامعة أم  التربوي اإلشراف

 القرى، مكة المكرمة.
ور اإلشراف د م(2008الديراوي، إسماعيل إبراىيم ) [17]

الوقائي في تحسين أداء المعممين الجدد في المدارس 
، رسالة ماجستير، الجامعة الحكومية بمحافظة غزة

 اإلسالمية، غزة.
 التقويم ىـ( واقع1432طبيقي، أسامة بن محمد عمي ) [19] 

التعميمية،  جازان بمدينة األولية الصفوف في المستمر
 سعود. الممك رسالة ماجستير، جامعة

الئحة  .ىـ(1435وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية ) [20]
 تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية،

 الرياض: اإلدارة العامة لالختبارات والقبول.      
ىـ( التقويم المستمر من 1430الحارثي، صالح ردود ) [21]

دية، جدة: النظرية إلى التطبيق، المممكة العربية السعو 
 مكتبة الممك فيد الوطنية.

م( الكفايات 2010ىـ / 1431المطيري، عيسى بن فرج ) [22]
الالزمة لمتقويم المستمر بالمرحمة االبتدائية ومدى توافرىا 
لدى معممي منطقة المدينة المنورة، رسالة ماجستير، جامعة 

 أم القرى، مكة المكرمة.
 ممارسة م( درجة2013ىارون، منيرة محمد عبد الرحمن ) [23]

 المرحمة أداء معممي تقويم في لدورىم التربويين المشرفين
تفعيميا، رسالة ماجستير،  غزة وسبل محافظات في الثانوية

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
 التربوي الموجو م( دور 2011أبو شاىين، دالل أحمد )[24] 

 مالتعمي مرحمة من الحمقة األولى لمعممي الميني النمو في
 األساسي، رسالة ماجستير، جامعة دمشق.

 إسيام ىـ( درجة1435الزىراني، خالد صالح مسفر ) [28]
معممي  تواجو التي المشكالت معالجة في التربوي المشرف
 منطقة في المطورة المناىج تنفيذ في االبتدائية المرحمة

 الباحة، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 
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ىـ(. 1436التعميم بالمممكة العربية السعودية )وزارة  [30]
 .ىـ(1436ىـ/1435إحصائيات عام )

 ممارسة درجة( 2000) حسن سميمان فايق ىويدي، أبو [31]
 نظر وجية من اإلشرافية لكفاياتيم التربويين المشرفين
 رسالة الغربية، الضفة في الدولية الغوث وكالة معممي

 .فمسطين النجاح، جامعة ماجستير،
 ب. المراجع االجنبية
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THE DEGREE TO WHICH FEMALE 

EDUCATIONAL SUPERVISORS PRACTICE 

THEIR ROLES OF PURSUING 

CONTINUOUS EVALUATION PROCESSES 

ON FEMALE PRIMARY GRADES 

TEACHERS IN JEDDAH CITY 
 

AZIZA MOHAMMAD ALI ALGAMDY 

King Abdulaziz University 

 
ABSTRACT_ This research aims to identity the degree to which the female educational 

supervisors practice their roles of pursuing continuous evaluation processes from the standpoints 

of the primary grades teachers in Jeddah city. Detecting the different degrees, which could be 

attributed to the type of qualifications and years of experience.. The society consists of all (53) 

female educational supervisors and (3000) primary grades female teachers. The research sample 

was selected using the complete enumeration of all supervisors. The simple random sampling 

approach was used to select the female teachers. The ratio was ten teachers for each educational 

supervisor. A questionnaire was built contained (40) items classified into (5) categories: Registers, 

Tests, Homework assignments, Classroom observation skills and Analysis and Interpretation of 

evaluation and providing Feedback). The study found that the degree to which the female 

educational supervisors practice their roles of pursuing continuous evaluation processes on 

female primary grades teachers was perceived as a “frequent” process from the standpoint to the 

female primary grades teachers. The type of qualification was found to be a significant factor 

while the number of years of experience was found to bean insignificant factor. The research 

concluded with the following recommendations. The number of visits aimed at pursuing 

continuous evaluation should be added to the quantitative performance indicators. It is also 

recommended to add the visits aimed at pursuing continuous evaluation to the semester plan of the 

educational supervisors within the Nour program and holding training workshops for the 

educational supervisors by the relevant authorities in which they clarify the Explanatory.  

KEY WORD: Educational supervisor for primary grades, Continuous evaluation. 

 
 
 


