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واقع التقويم الذاتي يف مدارس التعليم ما بعد 
من وجهة نظر مديري  األساسي يف سلطنة عمان

 املدارس
 

 

 *سعيد بن سيف بن سعيد املنوري

 

  

هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع التقويم الذاتي والصعوبات التي تواجه مديري املدارس في توظيف التقويم الذاتي في مدارس  _امللخص

لتعليم ما بعد االساس ي في سلطنة عمان. ولتحقيق اهداف الدراسة، أعد الباحث استبانة بهدف تحديد واقع التقويم الذاتي في مدارس ا

التعليم ما بعد االساس ي والصعوبات التي تواجه مديري املدارس في توظيف التقويم الذاتي في سلطنة عمان، وتم التحقق من صدق االستبانة 

( 96(، وتألفت عينة الدراسة من )0.87ملحتوى، وحدد مؤشر ثباتها بمعامل )ألفا كرو نباخ( حيث بلغ معامل ثبات األداة ككل )بطريقة صدق ا

مدير ومديرة ومساعديهم من مدارس التعليم ما بعد االساس ي في خمس محافظات تعليمية، وتوصلت الدراسة إلى أن واقع التقويم الذاتي في 

د األساس ي في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس جاء بدرجة متوسطة، وال توجد فروق ذات داللة احصائية مدارس التعليم ما بع

( بين متوسط تقدير افراد العينة حول واقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد االساس ي في سلطنة عمان α≤ 0.05عند مستوى داللة )

( بين متوسط تقدير افراد العينة حول واقع α≤ 0.05د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )تعزى ملتغير النوع واملؤهل، وتوج

 التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد االساس ي في سلطنة عمان تعزى ملتغير املحافظة التعليمية، وأن مديري املدارس يواجهون صعوبات

ان بدرجة كبيرة، وأوصت الدراسة بتوظيف اإلعالم التربوي من قبل املحافظات التعليمية في في توظيف التقويم الذاتي في مدارس سلطنة عم

 نشر ثقافة التقويم الذاتي، وتدريب مديري املدارس على التطبيق الصحيح ألدوات التقويم الذاتي.

 : التقويم الذاتي، التعليم ما بعد األساس ي.الكلمات املفتاحية
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 عمان سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم اقعو 

 املدارس مديري  نظر وجهة من
 املقدمة. 1

التقويم الذاتي للمدرسة هو التعاون والشمولية وهي عملية تعكس      

مراجعة املدرسة لذاتها، خالل عملية التقويم الذاتي للمدرسة يتشارك 

لس اإلداري مع أولياء األمور لتحقيق أهداف املدير ونائب املدير واملج

املدرسة ومعايير نجاحها وتحديد نوعية الخدمات التعليمية في املدرسة 

وذلك باإلجابة عن اآلتي: إلى أي مدى نحن فاعلون؟ كيف لنا أن نعرف؟ 

وما هي األدلة؟ كيف نعرف املزيد؟ ما هي نقاط القوة؟ ما هي النقاط التي 

[. ويعرف التقويم الذاتي بإتاحة الفرصة للمجتمع 1تحتاج إلى تحسين؟ ]

املدرس ي بالتفكير في نتائج الطالب وتحسين استراتيجيات التعليم وما يمكن 

القيام به في املستقبل من تحسينات في أداء املدرسة. وهو عملية إشراك 

املجتمع املدرس ي في التعبير بطريقة منهجية شاملة ومفصلة عن إنجازات 

يما يتعلق بأداء التالميذ ومساراتهم ومشاركاتهم وما يتعلق املدرسة ف

بالجوانب الثقافية والترفيهية. وتعتبر عملية التحليل والتفكير وتحديد 

[. وفي 2] االحتياجات من العمليات التي تساعد في تحسين األداء املدرس ي

اللغة األمريكية يشير إلى التقييمات التي يجريها األفراد على أنفسهم 

وأعمالهم الخاصة، على سبيل املثال يقيم الطالب بمفردهم أوراقهم 

[. بالعلمية التي يشارك فيها املعلم مع الهيئة 3واختباراتهم ويعرف ريجنا ]

اإلدارية والتدريسية في مراجعة ما تم تقديمه وممارسته، وتحديد جوانب 

ل القوة وتعزيزها، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين في العم

وتطويرها، واملشاركة في التطوير املنهي والتركيز على تحسين نوعية التعليم 

[ الى أن التقويم الذاتي يسمح 4وطرق التدريس اإلنجازات. ويشير وونج ]

للمعلمين بمراجعة عملهم وما تم تحقيقه من أهداف، وتحديد العمل 

لمدرسة الجيد في املدرسة وما يمكن تحسينه. وحين يتضمن نظام تقويم ل

في منطقة تعليمية محكات تقويمية لها توصيفات وضحة ملستويات األداء 

يستطيع املدرسون أن يفحصوا تدريسهم في ضوء التوصيفات وأن يحددوا 

نواحي قوته النسبية ونواحي ضعفه ويشجع املعلمين أن يفحصوا 

 ممارساتهم.

 أهمية الدراسة:

الخدمة يساعد في تطوير قد تساعد في تصميم برنامج تدريبي أثناء  -1

التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة عمان من 

خالل الكشف عن معوقات التقويم الذاتي للمدرسة والتي يمكن من 

 خاللها وضع برنامج تدريبي يساهم في التغلب على تلك املعوقات.

ن لتحسين تتزامن مع جهود وزارة التربية والتعليم في سلطنة عما -2

 مستوى التعليم بكافة مدخالته، وصوال به لتطوير األداء.

يمكن أن تسهم هذه الدراسة في التعريف بمفهوم التقويم الذاتي  -3

للمدرسة، وإلقاء الضوء على الفكر اإلداري لهذه املفهوم، وذلك بعد 

تسليط الضوء على واقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد 

 سلطنة عمان. األساس ي في

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة الحالية على:

الحدود املكانية: محافظتي جنوب وشمال الباطنة، ومحافظة مسقط،  -1

 ومحافظة الداخلية، ومحافظة الشرقية جنوب.

الحدود البشرية: مديري ومديرات مدارس التعليم ما بعد األساس ي  -2

، ومحافظة مسقط، ومساعديهم بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة

 ومحافظة الداخلية، ومحافظة الشرقية جنوب.

الحدود املوضوعية: واقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد  -3

األساس ي في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس، والحدود الزمانية 

 م.2016/2017وهي: العام الدراس ي 

 مشكلة الدراسة. 2

[ على استحداث 5ربية والتعليم بسلطنة عمان ]وحرصت وزارة الت      

نظام للتقويم الذاتي للمدرسة " نظام تطوير األداء املدرس ي" بالقرار 

، وبالرغم من أن التقويم الذاتي يحظى باهتمام من قبل 2006/19الوزاري 

وزارة التربية والتعليم بالسلطنة إال أنه ال زالت هنالك معوقات في التقويم 

دارس التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة عمان، وقد دعم هذا الذاتي في م

الشعور بعد عرض الوزارة لنتائج التحصيل الدراس ي للعام الدراس ي 

م، وهو إحدى املخرجات التي تسعى مدارس سلطنة عمان إلى  2017/2016

تحقيق أعلى مستوياته من خالل التقويم الذاتي ألدائها، حيث جاءت 

توسط بشكل عام. وللتأكد من وجود معوقات في النتائج أقل من امل

التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة عمان تم 

توجيه السؤال اآلتي: ما أبرز معوقات التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما 

بعد األساس ي في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس؟ على عينة 

(، الذين تم 15ليم ما بعد األساس ي وعددهم )من مديري مدارس التع

اختيارهم بطريقة عشوائية في مدارس محافظة جنوب الباطنة، حيث 

أشارت نتائج تحليل السؤال أن أبرز معوقات التقويم الذاتي في مدارس 

التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس 

مدارس السلطنة بمفهوم التقويم تكمن في ضعف ثقافة العاملين في 

الذاتي وآليات تطبيقه، وقلة التطبيق الصحيح الستمارات التقويم الذاتي، 

وغياب املوضوعية في التقويم الذاتي، وقلة اإلمكانيات التي تساهم في 

التطوير الذاتي للعاملين في املدرسة. وبحكم عمل الباحث في املدارس 

ي داخل املدرسة الحظ قل استجابة وإشرافه على نظام التقويم الذات

املجتمع املدرس ي ألدوات جمع البيانات والتي من خالله يتم الحصول على 

نتائج التقويم الذاتي بالرغم من وجود نظام إلكتروني يسهم في جمع 

البيانات )البوابة التعليمية( كما الحظ أن هذا العزوف متواجد في بقية 

يرة التي حضرها مسؤولي نظام تطوير املدارس وذلك بعد املناقشة األخ

األداء املدرس ي في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة، 

واستنادا إلى ما تقدم فإن مشكلة الدراسة يمكن صياغتها في األسئلة 

 التالية:

ما واقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة  -1

 ة نظر مديري املدارس؟عمان من وجه

 ي للمدرسة ـذاتــم الـــع التقويـــول واقــــة حـــراد العينــــف آراء أفــــل تختلـــه -2
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 باختالف النوع واملؤهل العلمي واملحافظة التعليمية؟

ما صعوبات التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد األساس ي في  -3

 دارس؟سلطنة عمان من وجهة نظر مديري امل

 أهداف الدراسةأ. 

الوقوف على واقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد األساس ي في  -1

 سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس.

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تقديرات عينة الدراسة  -2

نة عمان لواقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد األساس ي في سلط

من وجهة نظر مديري املدارس تعزى إلى متغير النوع واملحافظة التعليمية 

 واملؤهل العلمي.

الوقوف على صعوبات التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد  -3

 األساس ي في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس.

 مجتمع الدراسةب. 

مدارس التعليم ما بعد يتمثل مجتمع الدراسة في جميع مديري      

األساس ي ومساعديهم في سلطنة عمان في املحافظات الخمس )مسقط، 

الباطنة جنوب، الباطنة شمال، الداخلية، الشرقية جنوب(، والذي يبلغ 

 ( فردا.200عددهم )

 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية، والتي يتم فيها      

تمع إلى فئات أو طبقات تمثل خصائص املجتمع، ثم يتم بعدها تقسيم املج

( 96االختيار العشوائي ضمن كل فئة أو طبقة، وقد بلغ حجم العينة )

 شخصا، من مديري املدارس ومساعديهم في املحافظات الخمس.

 أداة الدراسة:

تمثلت أداة الدراسة في استبانة قام الباحث بإعدادها وتصميمها،      

على واقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد األساس ي من للتعرف 

وجهة نظر مديري املدارس، وذلك باالعتماد على نتائج الدراسة 

االستطالعية ومراجعة وتحليل األدب النظري املتصل بموضوع الدراسة 

واالستعانة بالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، وتكونت 

محاور )أهمية التقويم الذاتي للمدرسة، مراحل التقويم  األداة من خمسة

الذاتي للمدرسة، ادوات التقويم الذاتي للمدرسة، القائمون على التقويم 

 الذاتي للمدرسة، صعوبات التقويم الذاتي للمدرسة(.

 اإلطار النظري . 3

التقويم الذاتي أمر حيوي لتحسين املدرسة والتنمية، ويمكن املدرسة      

أخذ زمام املبادرة في تحسين نوعية التعليم وكل ما تقدمة للطالب من: 

والتأكيد على العمل بشكل جيد وتحديد املجاالت التي تحتاج إلى تطوير 

واتخاذ قرارات لتحسينها وتقديم تقرير للمجتمع املدرس ي حول نقاط القوة 

[ أن 7[. ويرى داون ]6في عمل املدرسة وأولويات التطوير لتحسين أدائها ]

أهمية التقويم الذاتي تكون في: إحداث تغيير في ثقافة املدرسة وإشراك 

جميع أفراد املدرسة في تحسين أدائها ويساهم في تطوير أجندة املدرسة 

ويمكن املوظفين في التركيز على مجاالت تحسين األداء ويسهم في زيادة 

هم مع زمالئهم التنمية املهنية للمعلمين وذلك بتشجيعهم باملشاركة بخبرات

وتوفير آلية تمكن املجلس اإلداري واملعلمين ملعرفة املزيد عن أدائهم 

والشروع في التغيير نحو األفضل وتشجيع املجتمع ورجال األعمال 

 باملشاركة في تقديم املالحظات املفيدة وإعداد برامج مفيدة تسهم في 

 التحسين.

لمدرسة تكون في: تحديد [ أن أهمية التقويم الذاتي ل8ويرى كيس ]     

احتياجات املعلمين املهنية وتبادل الخبرات بين الزمالء، وانه عملية شاملة 

حيث تشمل جميع أعضاء املدرسة من معلمين وطالب ومجتمع لتطوير 

أداء املدرسة وتحقيق األهداف. ويزيد ثقة الطالب بأنفسهم ويكسب 

حصول علية، ويوفر أدلة الطالب خبرة بمعرفة ما هو متوقع منهم وكيفية ال

على نجاح املعلمين ويشكل حلقة تواصل بين املدرسة وموظفيها مما يساعد 

 على تطوير أداء املدرسة.

[ الى أن أهمية التقويم الذاتي للمدرسة تكمن 9] بينما يشير سارة وبيتر    

في: تحسين التدريس ورفع املعايير في مختلف املهارات وجعل الطالب أكثر 

لية واعتمادا على النفس وتحسين سلوك التالميذ وتطوير مستوى استقال

القراء والكتابة من خالل املناهج الدراسية وإدخال لغات أخرى في املنهاج 

[ أن أهمية التقويم الذاتي تبرز في تطوير 6الدراسية. في حين يرى ساليك ]

وتحسين أداء الطالب بمراجعة ما تم تقديمه للطالب ودعم التطوير 

ملستمر حيث يمكن للمعلم استخدام األدلة للتعرف على جوانب القوة ا

وتعزيزها والجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتنميتها والعمل في إطار واحد 

)التعاون( حيث يعمل املجتمع املدرس ي بأكمله لتحقيق األهداف. يثري 

 الحياة املهنية للمعلمين، حيث يشجعهم على التفاني في العمل، وتبادل

األفكار واآلراء وطرح األسئلة ويدعم قرار محو األمية بعمل استراتيجية ملحو 

األمية. وتبني التخطيط في التقويم الذاتي يساعد املدرسة في تحديد الرؤية 

الواضحة واملحددة ملستقبل املدرسة وتكون جميع الجهود متوافقة للعمل 

 على تحقيق األولويات املتفق عليها

 ابقةالدراسات الس. 4

[ بعنوان: واقع كفايات مديري املدارس في إدارة 10دراسة اليعربية ]

 املشاريع التربوية التطويرية من وجهة نظر املشرفين التربويين.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع كفايات مديري املدارس في إدارة      

: أهم املشاريع التربوية التطويرية بسلطنة عمان وكانت النتائج كاآلتي

صعوبات التقويم الذاتي للمدرسة تكثيف الجانب اإلعالمي من قبل 

القائمين على التقويم الذاتي في الوزارة واملحافظات التعليمية على أهمية 

التقويم الذاتي كوسيلة لتطوير األداء املدرس ي، وإشراك جميع العاملين 

واإلنماء املنهي  باملدرسة، وأولياء األمور في تفعيل وتطبيق التقويم الذاتي

( بين α≤0.05وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

تقديرات أفراد عينة الدراسة لكفايات مديري املدارس في إدارة مشاريع 

التقويم تعزى ملتغير املؤهل العلمي وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

راد عينة الدراسة لكفايات ( بين تقديرات أفα≤0.05عند مستوى داللة )

مديري املدارس في إدارة مشاريع التقويم تعزى ملتغير النوع وأوصت بضرورة 

 تطوير كفايات مديري املدارس في إدارة املشاريع التربوية الخاصة بالتقويم.

[ بعنوان: تصور مقترح لتطوير الثقافة التنظيمية 11دراسة السيابية ]     

املطبقة لنظام تطوير األداء املدرس ي بسلطنة  بمدارس التعليم األساس ي

عمان. هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع الثقافة التنظيمية بمدارس 

( املطبقة لنظام تطوير األداء املدرس ي، ومن ثم 10- 5التعليم األساس ي )

وضع تصور مقترح لتطوير الثقافة التنظيمية بمدارس التعليم األساس ي 

األداء املدرس ي بسلطنة عمان. واتبعت الدراسة النهج  املطبقة لنظام تطوير 

للوقوف على واقع  SWOTالوصفي باستخدام أسلوب التحليل البيئي 
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( املطبقة لنظام 10 – 5الثقافة التنظيمية بمدارس التعليم األساس ي )

تطوير األداء املدرس ي عن طريق تحديد جوانب القوة والضعف باملدرسة، 

( التي تجاوزت فيها 10-5مدارس للتعليم األساس ي ) (9وعينة الدراسة من )

مدة التطبيق ثالثة سنوات في ثالث مناطق تعليمية. ومن أهم نتائج 

الدراسة: جاءت فقرة التقويم الذاتي لألداء يدعم التطوير املستمر بمدارس 

( املطبقة لنظام تطوير األداء املدرس ي بدرجة 10- 5التعليم األساس ي )

لعديد من الفرص والتهديدات املؤثرة على فاعلية الثقافة متوسطة، وجود ا

التنظيمية بمدارس السلطنة. وأن وجود مجموعة من جوانب القوة 

والضعف التي لها دورا بارزا في فاعلية الثقافة التنظيمية بمدارس التعليم 

األساس ي املطبقة لنظام تطوير األداء املدرس ي. والتي أشارت إلى قلة الثقافة 

 ظيمية حول تطبيق التقويم الذاتي في املدرسة.التن

[ بعنوان: مستوى أداء األعضاء الفنيين املشرفين 12دراسة النعيمي ]    

على تطبيق نظام تطوير األداء املدرس ي من وجهة نظر مديري املدارس 

 ومساعديهم واملعلمين األوائل في املدارس املطبقة للنظام.

على مستوى أداء األعضاء الفنيين هدفت الدراسة إلى التعرف      

املشرفين على تطبيق نظام تطوير األداء املدرس ي من وجهة نظر مديري 

املدارس ومساعديهم واملعلمين األوائل في املدارس املطبقة للنظام في 

سلطنة عمان وبيان أثر كل من الوظيفة الحالية واملنطقة التعليمية والنوع 

ة في الوظيفة الحالية على استجابات أفراد واملؤهل العلمي، وسنوات الخبر 

العينة في مستوى األداء. وأداة الدراسة االستبيان، وعينة الدراسة شملت 

( فرد والذي يتكون من مدير املدارس ومساعديهم واملعلمين األوائل. 1000)

ومن أهم نتائج الدراسة: جاء رأي أفراد العينة في مستوى أداء األعضاء 

(، حيث 3.55حيث كان املتوسط الحسابي الكلي لألداء )الفنيين عاليا 

جاءت الفقرات اآلتية: يشارك العضو الفني في )إجراءات التقويم الذاتي 

للمدرسة، يرصد أثر التقويم الذاتي في تطوير األداء املدرس ي، يتابع عملية 

التقويم الذاتي، يعطي تغذية راجعة لتقارير التقويم الذاتي للمدرسة( 

عالية. وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد عينة بدرجة 

الدراسة ملستوى أداء العضو الفني تعزى ملتغير الوظيفة وجاءت الفروق 

لصالح مساعدي مديري املدارس. يمارس األعضاء الفنيين أدوارهم في 

تفعيل التقويم الذاتي بدرجة عالية، وأشارت إلى وجود فروق ذات داللة 

( تعزى ملتغير املؤهل العلمي حول α≤0.05عند مستوى داللة ) إحصائية

دور األعضاء الفنيين املشرفين على التقويم الذاتي للمدرسة وجاءت لصالح 

 الدبلوم العالي.

[ بعنوان: دور املشرفين اإلداريين في تفعيل نظام 13دراسة البيمانية ]     

اسة إلى التعرف على دور تطوير األداء املدرس ي في سلطنة عمان. هدفت الدر 

املشرفين اإلداريين في تفعيل نظام تطوير األداء املدرس ي في مدارس التعليم 

األساس ي بسلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس ومساعديهم. وأداة 

( مدير ومساعدا من مدارس 879الدراسة االستبيان وعين الدراسة شملت )

أهم نتائج الدراسة: يمارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان. ومن 

املشرفون اإلداريون أدوارهم في تفعيل نظام تطوير األداء املدرس ي بدرجة 

متوسطة من وجهة نظر مديري مارس التعليم األساس ي ومساعديهم في 

سلطنة عمان. حيث جاءت فقرة دور املشرفين في تزويد فريق التقويم 

متوسطة، كما جاءت فقرة  الذاتي باإلمكانات والتسهيالت الضرورية بدرجة

دور املشرفون اإلداريون في مناقشة نتائج التقويم الذاتي املقدمة من فريق 

التقويم الخارجي مع الهيئة اإلدارية باملدرسة بدرجة متوسطة وأشارت إلى 

عدم تضمين مهام املشرف اإلداري فيما يتعلق بالتقويم الذاتي ضمن 

شراف اإلداري، عدم تدريب املشرف مهامه الرئيسية التي حددها دليل اإل 

اإلداري على الحقيبة التدريبية للتقويم الذاتي للمدرسة، وكثرة األعباء 

املسندة إلى املشرف اإلداري واللجان املشارك فيها خارج نطاق وظيفته 

ويمارس املشرفون اإلداريون أدوارهم في تفعيل التقويم الذاتي بدرجة 

لة إحصائية في تقديرات أفراد عينة وال توجد فروق ذات دال متوسطة،

البحث حول دور املشرفين اإلداريين في تفعيل نظام تطوير األداء املدرس ي 

 تعزى إلى متغير الوظيفة في جميع مجاالت الدراسة.

[ بعنوان: تطوير معايير تقييم األداء في مدارس 14دراسة النعماني ]     

رح لتطوير تقييم األداء سلطنة عمان. وهدفت الدراسة إلى تقديم مقت

املدرس ي وذلك من خالل تناول النماذج العاملية لتقييم األداء، والوقوف 

على معايير تقييم األداء املدرس ي في مدارس السلطنة واملطبقة النظام 

( فرد 500تطوير األداء املدرس ي. وقد تكون مجتمع الدراسة من عدد )

، حيث جاءت أهم نتائج ( معلما390( مديرا و)110موزعين كالتالي )

الدراسة في إجمالي تقديرات أفراد العينة حول تطبيق معايير وأدوات تقييم 

األداء املدرس ي في مدارس سلطنة عمان املطبقة لنظام تطوير األداء 

املدرس ي قد جاءت بدرجة كبيرة، وإجمالي تقديرات أفراد عينة الدراسة 

تقييم األداء املدرس ي في  للصعوبات التي يمكن أن تواجه تطبيق معايير 

مدارس سلطنة عمان املطبقة للنظام قد جاءت بدرجة كبيرة أيضا، 

وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة تعميق االتجاهات االيجابية 

العامة للعاملين واملستفيدين نحو تطبيق تقويم األداء املدرس ي وأهميته في 

 حكام بموضوعية ومصداقية.تطوير األداء املدرس ي ودورة في إصدار األ 

[ بعنوان: دراسة تقويمية لنظام تطوير األداء 15دراسة الزاملي ]     

املدرس ي في مدارس سلطنة عمان. هدفت الدراسة إلى مراجعة أهداف 

النظام وإجراءاته وأدواته وتحديد مالءمتها له، ومراجعة وتقويم اإلجراءات 

ويم الذاتي أو التقويم الخارجي. املستخدمة في النظام سواء في عملية التق

والتعرف على آراء عينة مكونة من األفراد املكلفين بإجراء عمليتا التقويم 

الذاتي والتقويم الخارجي حول عملية التقويم وكفاءتها، وفق استبيان اعد 

( فردا 102لهذا الغرض. وأداة الدراسة املقابلة، وعينة الدراسة شملت )

ن ومديري املدارس واملعلمين وأولياء األمور ومن أهم من املسئولين التربويي

النتائج: أن هناك ضعفا واضحا في التغطية اإلعالمية لعملية التقويم 

الذاتي والخارجي باإلضافة إلى قلة الدعم املالي. أن التقويم الذاتي حقق 

مستوى مقبوال من النجاح، مما يشير إلى أنه حقق أهدافه رغم قصر فترة 

وأشارت معظم الدراسات والبحوث التي تم استعراضها في تطبيقه. 

الدراسة الحالية، إلى أهمية استخدام أساليب متنوعة متمثلة بأسلوبي 

التقويم الذاتي والخارجي، للكشف عن واقع األداء املدرس ي املستهدف، ومن 

خاللها يمكن التوصل إلى إصدار أحكام موضوعية ترتبط بشكل مباشر 

ية والبشرية املتعلقة بالتعليم والتعلم واإلدارة املدرسية. وأن بالعناصر املاد

آلية رفع التقارير الختامية للتقويم الذاتي والخارجي، تسير بشكل منظم 

ومتسلسل ابتداء من املدرسة مرورا باملنطقة التعليمية، وحتى ديوان عام 

نها من الوزارة، وهي تتضمن نقاط القوة وأولويات التطوير، ويتم البت بشأ

قبل املسؤولين في الوزارة وتلبية املمكن من احتياجات املدارس. كما 

 أوصت الدراسة بضرورة عقد ورش عمل ومشاغل تدريبية على كيفية 
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 تعبئة البيانات في استمارات التقويم الذاتي وتحليلها كميا أو نوعيا.

س ي في [ بعنوان فاعلية نظام تطوير األداء املدر 16دراسة البرعمي ]     

الحلقة األولى من التعليم األساس ي في محافظة ظفار بسلطنة عمان. 

وهدفت الدراسة إلى مدى فاعلية نظام تطوير األداء املدرس ي من وجهة نظر 

معلمات الحلقة األولى من التعليم األساس ي وأثرة على مستوى أداء التالميذ 

بانة كأداة في املدارس املطبقة للنظام، حيث استخدمت الدراسة االست

للدراسة استهدفت معلمات الحلقة األولى للتعليم األساس ي من املدارس 

( معلمة من ثالث مدار 71املطبقة لنظام تطوير األداء املدرس ي بواقع )

بمحافظة ظفار بحيث تنقسم إلى مدرسة ضابطة، ومدرسة مرت بالتقويم 

توصلت الذاتي لتطوير األداء، ومدرسة مرت بالتقويم الخارجي، حيث 

الدراسة إلى نتائج أهمها: عدم استخدام أدوات التقويم مثل سجالت 

الحوادث القصصية، وقوائم التقدير واملراجعة وغيرها من قبل املعلمات 

لتقويم تالميذهن، وذلك لعدم ورودها ضمن قائمة التقويم التكويني 

املستمر املنصوص علية من قبل وزارة التربية التعليم، كذلك أظهرت 

لدراسة االستخدام النسبي ألدوات التقويم الذاتي لعدم قدرة تلميذ هذه ا

املرحلة من إصدار حكما ذاتيا على نفسه، حيث أوصت الدراسة إلى 

ضرورة نشر ثقافة النظام بين العاملين واملستفيدين باملدرسة لتحقيق 

أهدافه، والعمل على إشراك العاملين باملدرسة في تحديد االحتياجات 

 ريبية واتخاذ القرارات.التد

[ بعنوان: تطوير مهارات الكتابة في الرياضيات لدى 17دراسة البالونة ]     

طلبة املرحلة الثانوية من خالل التقويم الذاتي املستند إلى مؤشر اإلنجاز. 

هدفت الدراسة إلى تطوير مهارة الكتابة في الرياضيات من خالل 

دة إلى مؤشرات اإلنجاز لدى طلبة استراتيجيات التقويم الذاتي املستن

( طالبة من 60املرحلة الثانوية في األردن، تكونت عينة الدراسة من )

طالبات الصف األول الثانوي العلمي، وجاءت النتائج كاآلتي: وجود فرق 

( في مهارة الكتابة الرياضية لدى 0.05دال إحصائيا عند مستوى داللة )

تراتيجية التقويم الذاتي املستندة إلى طلبة املرحلة الثانوية، يعزى الس

مؤشرات اإلنجاز، وفاعلية أدوات التقويم الذاتي املقترحة )اختبارات 

التحصيل املعتمدة على مؤشرات اإلنجاز( لتطوير كتابات الطالبات 

 الرياضية.

[ بعنوان " دراسة العالقة التنبئية للقدرة على التقويم 18دراسة تشنج ]    

ط االستراتيجي للموظفين في مدارس هونج كونج الثانوية". الذاتي والتخطي

تكونت عينة الدراسة من املعلمين في مدارس هونج كونج الثانوية والهدف 

من الدراسة: دراسة العالقة التنبؤية للقدرة على التقويم الذاتي 

والتخطيط االستراتيجي للموظفين في مدارس هونج كونج الثانوية. وأداة 

ستبيان الكمي. وأظهرت النتائج أن وجود آلية التقويم الذاتي الدراسة: اال 

والتخطيط االستراتيجي ترتبط بشكل وثيق في عملية إدارة املدرسة، وأهمية 

دعم نظام ضمان الجودة من خالل تطوير الكفاءات املهنية للمعلمين، 

ودعم التنمية املهنية للمعلم من أهم العوامل لفعالية املدارس ومديري 

 دارس.امل

[ بعنوان " تأثير التقويم الذاتي على الكتابة بين طالب 19دراسة زابايتز ]     

الصف الخامس والسادس" هدفت الدراسة الى اكتشاف تأثير التدريب على 

التقويم الذاتي للطالب في معرفتهم وفهمهم للكتابة واالحتياجات لتحسينها. 

لسادس خضعوا لعملية ( طالبا من الصف الخامس وا46شملت الدراسة )

التدريب على التقويم الذاتي. وتم ذلك في أربع مراحل وقد شارك الطلبة في 

تحديد معايير القصة وتم تعليمهم كيفية تطبيق املعايير باستخدام 

مجموعة متنوعة من العينات وإعطاء الطالب مالحظات حول التقويم 

التقويم  الذاتي الخاص به ووضع خطط عمل، وقد لوحظ بعد تطبيق

الذاتي زيادة الوعي لدى الطالب بممارسة الكتابة ومعايير الكتابة كما أن 

التقويم الذاتي فتح باب املحادثة بين املعلم والطالب حول تقييم وتحديد 

 أهداف الكتابة.

[ بعنوان" استخدام التقويم الذاتي في الفصول 1دراسة هوان ]    

فت الدراسة التعرف على دور الدراسية عند تدريس قواعد اللغة". هد

التقويم الذاتي في رفع مستوى أداء املعلم في استخدامه لقواعد اللغة 

ومدى مناسبتها للسياق الدراس ي وعينة الدراسة خمسة من املعلمين 

املتدربين، وأداة الدراسة املالحظة وجاءت النتائج تبين أنه: تم إتاحة 

ل فعال، اللغة التي الفرص للطالب لالستجابة وصياغة الرد بشك

يستخدمها املعلم مهمة في التفاعل الصفي، كما تم رفع مستوى أداء املعلم 

في استخدام قواعد اللغة عن طريق التقويم الذاتي ألدائه داخل الفصول 

 الدراسية.

[ بعنوان "استقصاء التقويم الذاتي في ست مدارس 3دراسة راجينا ]     

نة في مواقع متعددة ". أداة الدراسة هي أيسلندية شملت دراسة حالة مقار 

املقابالت الشخصية واملالحظات وتحليل الوثائق، وكان الهدف من الدراسة 

هو: ممارسة تقييم البرنامج في املدارس األيسلندية ومدى ارتباطه بتقييم 

املناهج وتكوين نموذج ملدرسة تقوم على التقويم الذاتي، وزيادة كفاءة 

والخارجية( وتقديم فرص لتبادل الخبرات. وقد أظهرت  األفراد )الداخلية

النتائج أن تقويم املدرسة ألدائها ذاتيا يمكن أن يكون مشكلة عندما ال 

يوجد إعداد وتدريب لفريق التقويم الذاتي، وتكون الشروط واألدوار غير 

واضحة. ومع ذلك كانت هناك مؤشرات على أنها يمكن أن يكون التقويم 

بناء في إدارة املدرسة وتحسينها عندما يوجد التنظيم الجيد الذاتي أداة 

 واألدوار تكون واضحة لكل العاملين باملدرسة.

قويم الذاتي في املدارس [ بعنوان" واقع تنفيذ الت4دراسة وونج ]    

". هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من تنفيذ اإلداريين واملعلمين الثانوية

مدارس هونج كونج الثانوية، وغرس ثقافة لعملية التقويم الذاتي في 

الجودة في النظام املدرس ي للمساهمة في نمو الطالب وتحقيق التميز وتوفير 

مدارس بطريقة عشوائية باستخدام  3حوافز لزيادة األداء. حيث تم اختيار 

املنهج الوصفي في الدراسة، وجاءت النتائج تبين أن التقويم الذاتي يساعد 

ابة اإلدارية، ويساعد على تحقيق نتائج جيدة في التحصيل على تحسين الرق

الدراس ي للطالب، ووجود وعي لدى اإلداريين بأهمية تنفيذ التقويم الذاتي 

 املدارس الثانوية.

الذاتي ألداء بعنوان " تحوالت في تقويم املعلم: التقويم  Tellez[ 2دراسة ]

 “.أكثر فاعلية للمعلم

ية جعل أداء املعلم هادفا وذو فعالية، كما هدفت الدراسة إلى كيف     

تهدف إلى االنتقال من التقويم التقليدي للمعلم إلى التقويم الذاتي لألداء، 

ووضع أهداف جديدة تساعد املعلم على تقويم التدريس الخاص به، كما 

 10تهدف أيضا إلى جعل املعلم والطالب أكثر ديمقراطية وتم إشراك 

ة حيث تم مقابلة اثنين منهم وقام أربعة منهم معلمين في هذه الدراس

باستكمال استبيانات تحديد األهداف وقام البقية بتشكيل الكتيبات 
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والدروس والعمليات. وقد تبين من الدراسة أن التقويم الذاتي أداة عالية 

األداء تسعى الى تحسين املدرسة وان التحوالت في التقويم الذاتي للمعلم 

يث عملت على تحسين عالقة املعلم بالطالب كانت ذات مغزى بح

 واملدرسة.

 من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي:

استخدمت أغلب الدراسات املنهج الوصفي كما في دراسة البرعمي      

[ 11[ ودراسة السيابية ]12[ ودراسة النعيمي ]14[ ودراسة النعماني]16]

كما استخدم معظمها االستبانة  Wong[ 4[ ودراسة ]13ودراسة البيمانية ]

في حين  Cheng[ 18ودراسة ]Wong[ 4كأداة للدراسة كما في دراسة ]

[، 15بعضها استخدم االستبيان واملقابلة كما في دراسة الزاملي وآخرون ]

[ 18واستهدفت معظم الدراسات مديري املدارس واملعلمين كما في دراسة ]

Cheng [ ودراس16ودارسة البرعمي ][ في حين استهدف 10ة اليعربية ]

 .Tellez[ 2ودراسة ] Zapitis[ 19بعضها الطالب كما في ودراسة ]

أظهرت غالبية الدراسات أن هناك إيجابيات عديدة في أهمية تطبيق      

التقويم الذاتي في املدارس لرفع مستوى األداء للمعلمين، بينما أظهرت 

دون تحقيق أطر الجودة  أخرى بأن هناك صعوبات وأوجه قصور تحول 

ألهدافها. تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أنها تحاول 

التعرف على واقع التقويم الذاتي في املدارس في مجالي التعليم والتعلم، 

وتحديد الصعوبات التي نواجه تنفيذ إطار لضمان الجودة، وتتفق مع 

عليم العام، مثل دراسة الزاملي دراسات أخرى في أنها تتم في ميدان الت

كما تتفق الدراسة الحالية مع بعض   Tellez[2[ ودراسة ]15وآخرون ]

الدراسات في استخدام االستبيان لجمع املعلومات حول واقع التقويم 

الذاتي في املدارس في مجال التعليم والتعلم، وتتميز الدراسة الحالية عن 

حيدة حسب علم الباحث التي تحاول باقي الدراسات في أنها الدراسة الو 

تسليط الضوء على واقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد 

 األساس ي في مجال التعليم والتعلم في سلطنة عمان.

 االستفادة من الدراسات السابقة:

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في صياغة اإلطار النظري، وبناء      

يث تحديد محاور الدراسة وصياغة الفقرات، وكذلك أداة الدراسة من ح

االستفادة من املنهجية العلمية، كما تم االستعانة بهذه الدراسات في 

مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الحالية. وتختلف هذه الدراسة عن 

الدراسات السابقة في أنها تتناول جانبا حيويا ومهما في مجال تجويد 

في مجال التعليم والتعلم ويتمثل هذا الجانب في وتطوير األداء املدرس ي ق

 التقويم الذاتي املطبق في املدارس.

 أوجه االختالف والتشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

أوال: أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة نوجزها في 

 اآلتي:

[، في مجتمع الدراسة وهو 15]تتشابه الدراسة الحالية ودراسة الزاملي  -1

 مديري املدارس في سلطنة عمان.

في Wong[ 4و ] Chieng[ 18تتشابه الدراسة الحالية ودراسة كل من ] -2

 مجال البحث في التقويم الذاتي.

حول   Wong[4ودراسة ] Tellez[ 2تتشابه الدراسة الحالية ودراسة ] -3

 املدرس ي. أهمية التقويم الذاتي ودوره في تطوير األداء

ثانيا: أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة نوجزها في 

 اآلتي:

هذه الدراسة اشتملت عينتها جميع مديري املدارس ومساعديهم في  -1

 مرحلة التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة عمان.

 هذه الدراسة تناولت واقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد -2

األساس ي في سلطنة عمان وهو ما لم تتطرق له دراسة أخرى على حد علم 

 الباحث.

هذه الدراسة توصلت إلى مجموعة من املعوقات في التقويم الذاتي  -3

 ملدارس التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة عمان.

 نتائجال. 5

 أوال: النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

ارس التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة ما واقع التقويم الذاتي في مد

 عمان من وجهة نظر مديري املدارس؟

 1جدول 

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور الدراسة واألهمية النسبية لتقديرات أفراد العينة مرتبة تنازليا:

 التقدير االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحاور  الرتبة

 كبيرة 0.69 3.66 ويم الذاتي للمدرسةأهمية التق 1

 متوسطة 0.74 3.30 أدوات التقويم الذاتي في املدرسة 2

 متوسطة 0.83 3.23 مراحل التقويم الذاتي للمدرسة 3

 متوسطة 0.74 3.20 القائمون على التقويم الذاتي للمدرسة 4

 متوسطة 0.64 3.20 جميع املحاور 

 حسابي بمتوسط جاءت املحاور  جميع أن( 1) الجدول  من يتضح     

 في الذاتي التقويم واقع أن يعني وهذا(. 0.64) معياري  وانحراف( 3.20)

 مديري  نظر وجهة من عمان سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم مدارس

 الحسابية املتوسطات وتراوحت ،(3.20) متوسطة بدرجة جاء املدارس

 محور  أن و ،( الكبيرة – وسطةاملت)  بين أي( 3.66-2.20)  األربعة للمحاور 

 حسابي بمتوسط األول، الترتيب في يأتي للمدرسة الذاتي التقويم أهمية

 أدوات محور  وجاء كبيرة، درجة وهي( 0.69) معياري  وانحراف ،(3.66)

 ،(3.30) حسابي بمتوسط الثاني، الترتيب في للمدرسة الذاتي التقويم

 التقويم مراحل محور  وجاء متوسطة، درجة وهي( 0.74) معياري  وانحراف

( 0.83) معياري  وانحراف( 3.23) حسابي بمتوسط الثالثة باملرتبة للمدرسة

 للمدرسة الذاتي التقويم على القائمون  محور  وجاء متوسطة، درجة وهي

 وهي( 0.74) معياري  وانحراف( 3.20) حسابي بمتوسط الرابعة باملرتبة

 واالنحرافات سابيةالح املتوسطات استخرجت كما. متوسطة درجة

 فقرات من فقرة لكل الدراسة عينة أفراد لتقديرات والرتب املعيارية،

 ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم واقع تقيس والتي األولى األربعة املحاور 

ــبع   ما التعليم مدارس مديري  نظر وجهة من عمان سلطنة يــف يــاألساس دـ
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 .للمدرسة الذاتي التقويم أهمية محور  • :كالتالي وهي. عمان سلطنة في األساس ي بعد

 2 جدول 

 الذاتي التقويم لواقع للمدرسة الذاتي التقويم أهمية محور  فقرات من فقرة لكل الدراسة عينة أفراد تقديرات ورتب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 للمدرسة

 التقدير االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرتبة

تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في كل مدرسة كوسيلة ملساعدتها على التحسين  1

 املستمر

 كبيرة 0.77 4.07

 كبيرة 0.86 3.55 معرفة مستويات إنجاز الطالب. 2

 كبيرة 0.85 3.53 تمكين املدرسة من إجراء تدقيق سنوي ملعايير الجودة. 3

هم أولويات التطوير الناتجة عن التقويم الذاتي اقتراح مشاريع تطويرية؛ ملعالجة أ 4

 للمدرسة

 كبيرة 0.78 3.51

 كبيرة 0.83 3.50 تعزيز ثقافة االحترام الذاتي لدى كافة العاملين باملدرسة. 5

 كبيرة 0.96 3.45 تمكين مدير املدرسة من إعطاء صورة واضحة عن واقع املدرسة. 6

 كبيرة 0.92 3.44 باملدرسة.دعم وتطوير قدرات ومهارات العاملين  7

 متوسطة 0.87 3.39 إحداث التغيير للحفاظ على القدرة التنافسية للمدرسة. 8

 متوسطة 0.98 3.33 تقديم الدعم الفاعل للمدارس ملساعدتها على تطوير أدائها 9

 متوسطة 0.92 3.26 استخدام معلومات القيمة املضافة في تقويم األداء املدرس ي. 10

 كبيرة 0.87 3.66 ككل املحور  

 جاء للمدرسة الذاتي التقويم أهمية محور  أن( 2) الجدول  من يتضح     

( 10)و كبيرة، درجة وهي( 0.87) معياري  وانحراف( 3.66) حسابي بمتوسط

 فقرات أن يعني وهذا( 4.07 3.26) بين تراوح حسابي بمتوسط فقرات

 استخدام من تبدأ( كبيرة – متوسطة) درجة بين تراوحت األول  املحور 

 نقاط تحديد وتنتهي املدرس ي األداء تقويم في املضافة القيمة معلومات

 املستمر، التحسين على ملساعدتها كوسيلة مدرسة كل في والضعف القوة

 األداء تقويم في املضافة القيمة معلومات استخدام فقرة جاءت حيث

 وهي( 0.92) عياري م وانحراف( 3.26) حسابي بمتوسط رتبة أقل في املدرس ي

 كل في الضعف ونقاط القوة نقاط تحديد فقرة وجاءت متوسطة، درجة

 بمتوسط رتبة أعلى في املستمر التحسين على ملساعدتها كوسيلة مدرسة

 يعطي وهذا. كبيرة درجة وهي( 0.77) معياري  وانحراف( 4.07) حسابي

 (.الكبيرة – املتوسط) بين تتراوح املحور  هذا فقرات أن مؤشر

 :للمدرسة الذاتي التقويم مراحل محور 

 3 جدول 

 الذاتي التقويم لواقع للمدرسة الذاتي التقويم مراحل محور  فقرات من فقرة لكل الدراسة عينة أفراد تقديرات ورتب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 للمدرسة

 التقدير االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرتبة

 عد مرحلة جمع البياناتب

 كبيرة 0.95 3.60 استخدام مصادر متنوعة لتحديد طرق جمع بيانات التقويم الذاتي. 1

مالئمة البيانات املقدمة التي تحتاجها املدرسة لتطبيق التقويم الذاتي مع رؤية  2

 املدرسة ورسالتها.

 متوسطة 0.76 3.39

 متوسطة 0.89 3.09 بيانات املتحصل عليها.اإلملام بمنهجية التحليل العلمي لتحليل ال 3

 متوسطة 0.87 3.36 البعد ككل 

 بعد مرحلة التحليل

 كبيرة 0.95 3.96 توظيف البوابة التعليمية في تحليل نتائج التقويم الذاتي. 1

إمكانية االستفادة من تفسير نتائج التقويم الذاتي لتحسين عملية التعلم  2

 والتعليم.

 ةكبير  0.79 3.71

 كبيرة 0.81 3.70 تحديد نقاط القوة والضعف لنتائج التقويم الذاتي بوضوح. 3

 كبيرة 0.84 3.55 تصنيف أولويات التطوير لنتائج التقويم الذاتي بوضوح. 4

 متوسطة 0.85 3.34 تحديد تسلسل أهمية بيانات نتائج التقويم الذاتي بحسب املعايير العلمية. 5

 بيرةك 0.84 3.65 البعد ككل 

 بعد مرحلة تقييم جودة التعليم

 كبيرة 0.86 3.45 التعرف على الصعوبات التي تواجه العاملين باملدرسة. 1

 متوسطة 0.84 3.35 الحكم على أداء املدرسة بشكل كلي في ضوء نتائج التقويم الذاتي. 2
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 متوسطة 0.89 3.12 تحديد الفاقد في استخدام اإلمكانات املادية. 3

 متوسطة 0.94 3.06 االتصال بأولياء األمور واملجتمع املحلي. تفعيل 4

 متوسطة 0.88 3.24 البعد ككل 

 بعد مرحلة إعداد خطط التطوير

 كبيرة 0.84 3.82 تحديد خطة املدرسة وانطالقها من نتائج التقويم الذاتي. 1

 كبيرة 0.91 3.55 .تحديد تاريخ البدء في الخطط التطويرية وتوزيع العمل على فترات زمنية 2

 كبيرة 0.89 3.52 رسم الخطط الكفيلة بمعالجة نقاط الضعف ضمن فترة زمنية محددة. 3

 كبيرة 0.85 3.46 توضيح إجراءات الدعم الالزم بوضوح لتنفيذ خطط العمل. 4

 كبيرة 0.87 3.58 البعد ككل 

 بعد مرحلة تنفيذ خطط التطوير

 كبيرة 0.85 3.52 ي فترات زمنية محددةمعالجة نواحي القصور في العمل ف 1

 متوسطة 0.93 3.38 استخدام أساليب متنوعة تدعم تنفيذ خطط العمل. 2

 متوسطة 1.02 3.34 توفير املستلزمات املادية واملالية الالزمة للتطوير. 3

 متوسطة 0.85 3.20 املراجعة املستمرة لخطط التطوير. 4

 متوسطة 0.91 3.36 البعد ككل 

 اإلشراف واملتابعة بعد

 كبيرة 0.92 3.56 تفعيل أدوار املعلمين األوائل كمشرفين مقيمين باملدرسة. 1

 كبيرة 0.99 3.54 تنمية مهارات العمل بروح الفريق والعمل التعاوني لدى العاملين. 2

 كبيرة 0.78 3.50 اإلشراف على سير مراحل التقويم الذاتي في املواعيد املحددة. 3

وع في استخدام أساليب اإلشراف واملتابعة أثناء تطبيق أدوات التقويم التن 4

 الذاتي.

 كبيرة 0.79 3.41

 متوسطة 0.91 3.33 مشاركة املعلمين في تحديد أساليب متابعة تنفيذ التقويم الذاتي. 5

 متوسطة 0.95 3.33 االعتماد على مؤشرات األداء في عملية اإلشراف واملتابعة. 6

 متوسطة 0.85 3.39 البعد ككل 

 بعد كتابة التقرير الختامي

 كبيرة 0.88 3.51 تقويم خطة التطوير في ضوء األهداف العامة للمدرسة ونتائج التقويم. 1

وصف الوضع الراهن بكل موضوعية بعيدا عن التحيز الشخص ي واألحكام  2

 املسبقة.

 كبيرة 0.94 3.48

 متوسطة 0.94 3.37 خذ بها من قبل املسئولين.كتابة توصيات ذات طابع إجرائي يمكن األ  3

استخدام اإلعالم املدرس ي في نشر التقرير الختامي بين جميع املستفيدين من  4

 املدرسة.

 متوسطة متوسطة 1.11 2.86

 متوسطة 0.96 3.30 البعد ككل 

 متوسطة 0.83 3.23 املحور ككل 

 للمدرسة الذاتي التقويم مراحل محور  أن( 3) الجدول  من يتضح     

 درجة وهي( 0.83) معياري  وانحراف( 3.23) حسابي بمتوسط جاءت

 2.86) بين الحسابية املتوسطات تراوحت الثاني املحور  وفقرات متوسطة،

 املدرس ي اإلعالم استخدام جاء حيث ،(كبيرة – متوسطة)  بين أي( 3.96 –

 رتبة أقل في املدرسة من املستفيدين جميع بين الختامي التقرير نشر في

 متوسطة، درجة وهي( 1.11) معياري  وانحراف( 2.86) حسابي بمتوسط

 في الذاتي التقويم نتائج تحليل في التعليمية البوابة توظيف فقرة وجاءت

 درجة وهي( 0.96) معياري  وانحراف( 3.96) حسابي بمتوسط رتبة أعلى

 .كبيرة

 الفصل في ور املح هذا في بعد كل نتائج بمناقشة الباحث يقوم وسوف

 .الخامس

 :للمدرسة الذاتي التقويم أدوات محور  •

 4 جدول 

 الذاتي التقويم لواقع للمدرسة الذاتي التقويم أدوات محور  فقرات من فقرة لكل الدراسة عينة أفراد تقديرات ورتب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 للمدرسة

 التقدير ف املعياري االنحرا املتوسط الحسابي الفقرة الرتبة

 كبيرة 0.98 4.19 االستبانة 1

 كبيرة 0.99 3.66 التحريرية اختبارات التحصيل 2

 كبيرة 1.11 3.51 املالحظة 3
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 متوسطة 0.99 3.33 قوائم الفحص والتدقيق 4

 متوسطة 1.04 3.31 ) البورت فليو (ملفات إنجاز الطالب 5

 متوسطة 1.06 3.11 مناقشة املجموعات 6

 متوسطة 1.08 3.05 تحليل الوثائق 7

 متوسطة 1.06 3.02 التقارير الذاتية. 8

 متوسطة 1.19 2.80 املقابلة 9

 متوسطة 1.05 2.73 مالحظة األقران 10

 متوسطة 1.07 2.40 صناديق املقترحات 11

 قليلة 1.15 2.37 البحوث والدراسات 12

 متوسطة 0.74 3.30 املحور ككل 

 جاء للمدرسة الذاتي التقويم أدوات محور  أن( 4) الجدول  من يتضح      

 متوسطة، درجة وهي( 0.74) معياري  وانحراف( 3.30) حسابي بمتوسط

 بمتوسط باالستبانة وتنتهي والدراسات البحوث فقرة من تبدأ فقرة( 12)و

 الثالث املحور  فقرات أن يعني وهذا( 4.19 –2.37) بين تراوح حسابي

 أقل في والدراسات البحوث جاءت حيث( كبيرة – قليلة) درجة بين تراوحت

 درجة وهي( 1.15) معياري  وانحراف( 2.37) حسابي بمتوسط رتبة

( 4.19) حسابي بمتوسط رتبة أعلى في االستبانة فقرة وجاءت متوسطة،

 .كبيرة درجة وهي( 0.98) معياري  وانحراف

 :الذاتي التقويم على القائمون  محور  •

 5 جدول 

 التقويم لواقع للمدرسة الذاتي التقويم على القائمون  محور  فقرات من فقرة لكل الدراسة عينة أفراد تقديرات وتب املعيارية واالنحرافات الحسابية تاملتوسطا

 للمدرسة الذاتي

 التقدير االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرتبة

 كبيرة 0.87 4.14 مدير املدرسة 1

 كبيرة 0.79 3.87 ائلاملعلمون األو  2

 كبيرة 0.88 3.48 األخصائي االجتماعي 3

 متوسطة 1.04 3.25 املعلمون  4

 متوسطة 1.07 3.11 أولياء األمور  5

 متوسطة 1.05 3.11 الطلبة 6

 متوسطة 1.02 3.07 املشرفون اإلداريون  7

 قليلة 0.99 2.92 املشرفون التربويون  8

 قليلة 0.95 2.27 املستفيدون من أعضاء املجتمع. 9

 متوسطة 0.74 3.20 املحور ككل 

 الذاتي التقويم على القائمون  محور  أن( 5) الجدول  من يتضح     

 درجة وهي( 0.74) معياري  وانحراف( 3.20) حسابي بمتوسط جاء للمدرسة

 املجتمع أعضاء من املستفيدون " فقرة من تبدأ فقرات( 9) وأن متوسطة،

 وهذا( 4.14–2.27) بين تراوح حسابي بمتوسط"  رسةاملد بمدير" وتنتهي" 

 كبيرة، درجة إلى قليلة درجة بين تراوحت الرابع املحور  فقرات أن يعني

( 2.27) حسابي بمتوسط رتبة أقل في والدراسات البحوث جاءت حيث

 في املدرسة مدير فقرة وجاءت قليلة، درجة وهي( 0.95) معياري  وانحراف

 درجة وهي( 0.87) معياري  وانحراف( 4.14) يحساب بمتوسط رتبة أعلى

 (.كبيرة – قليلة) بين تتراوح املحور  هذا فقرات أن مؤشر يعطي وهذا. كبيرة

 :الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج: ثانيا

 باختالف للمدرسة الذاتي التقويم واقع حول  العينة أفراد آراء تختلف هل

 ة؟التعليمي املحافظة العلمي، املؤهل النوع،

 األربعة للمجاالت املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخرجت   

 أدوات للمدرسة، الذاتي التقويم مراحل للمدرسة، الذاتي التقويم أهمية) 

 والتي( للمدرسة الذاتي التقويم على القائمون  للمدرسة، الذاتي التقويم

 توسطاتامل هذه قورنت ثم للمدرسة، الذاتي التقويم واقع تمثل

( One-Way ANOVA) األحادي التباين تحليل أو( ت) اختبار باستخدام

 املحافظة العلمي، املؤهل النوع،) متغيرات وفق على( LSD) واختبار

 :كاآلتي املتوسطات هذه بين الفروق داللة من للتحقق( التعليمية

 (:أنثى/  ذكر) النوع متغير -1

 حول  واملديرات املديرين من دراسةال عينة أفراد آراء بين املقارنة ألجل

 الحسابية، املتوسطات باستخراج الباحث قام االستبانة، محاالت

 األهمية) األربعة املحاالت على ،(t-test) ت واختبار املعيارية، واالنحرافات

 واقع تمثل والتي( الذاتي التقويم على والقائمون  واملراحل واألدوات،

 وفقا عمان، سلطنة في األساس ي يعد ما ليمالتع مدارس في الذاتي التقويم

 (.6) الجدول  في موضح هو كما النوع ملتغير
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 6 جدول 

 مدارس في الذاتي التقويم واقع) األربعة املجاالت على الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين للفروق( ت) وقيم املعيارية، واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 النوع متغير وفق على( عمان سلطنة في اس ياألس بعد ما التعليم

 قيمة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجاالت

 )ت(

 

 مستوى 

 ذكور  الداللة

(53) 

 إناث

(43) 

 ذكور 

 (53) 

 إناث

 (43) 

 0.60 0.19 0.68 0.70 3.65 3.67 أهمية التقويم الذاتي للمدرسة

 0.77 0.84- 0.7 0.76 3.27 3.24 أدوات التقويم الذاتي في املدرسة

 0.06 0.59- 0.86 0.81 3.29 3.18 مراحل التقويم الذاتي للمدرسة

 0.64 0.32- 0.7 0.63 3.23 3.18 القائمون على التقويم الذاتي للمدرسة

 0.20 1.30- 0.64 0.64 3.30 3.10 واقع التقويم الذاتي للمدرسة

( 1.30-) الذاتي يمالتقو  لواقع( ت) قيمة أن( 6) الجدول  من يتضح     

 داللة ذات فروق توجد ال أنه يعني وهذا( α≤  0.05) داللة مستوى  عند

 مستوى  عند النوع ملتغير تعزى  للمدرسة، الذاتي التقويم لواقع إحصائية

 تختلف ال واإلناث الذكور  من العينة أفراد أن يعني مما ،(α≤  0.05) داللة

. عمان سلطنة في األساس ي يمالتعل مدارس في الذاتي التقويم واقع حول 

 عند( 0.19) للمدرسة الذاتي التقويم أهمية محور  في( ت) قيمة وأن

 ملحور  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أي( α≤  0.05) داللة مستوى 

 0.05) داللة مستوى  عند النوع ملتغير تعزى  للمدرسة الذاتي التقويم أهمية

 ≥α)، أهمية حول  تختلف ال واإلناث كور الذ من العينة أفراد أن يعني مما 

 قيمة وأن. عمان سلطنة في األساس ي التعليم مدارس في الذاتي التقويم

 داللة مستوى  عند( 0.84-) للمدرسة الذاتي التقويم أدوات محور  في( ت)

(0.05  ≥α )التقويم أدوات ملحور  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أي 

 مما ،(α≤  0.05) داللة مستوى  عند وعالن ملتغير تعزى  للمدرسة، الذاتي

 التقويم أدوات حول  تختلف ال واإلناث الذكور  من العينة أفراد أن يعني

 في( ت) قيمة وأن. عمان سلطنة في األساس ي التعليم مدارس في الذاتي

≤  0.05) داللة مستوى  عند( 0.59-) للمدرسة الذاتي التقويم مراحل محور 

α )الذاتي التقويم مراحل ملحور  إحصائية لةدال ذات فروق توجد ال أي 

 أن يعني مما ،(α≤  0.05) داللة مستوى  عند النوع ملتغير تعزى  للمدرسة،

 في الذاتي التقويم مراحل حول  تختلف ال واإلناث الذكور  من العينة أفراد

 محور  في( ت) قيمة وأن. عمان سلطنة في األساس ي التعليم مدارس

≤  0.05) داللة مستوى  عند( 0.32-) للمدرسة تيالذا التقويم على القائمون 

α )التقويم على القائمون  ملحور  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أي 

 مما ،(α≤  0.05) داللة مستوى  عند النوع ملتغير تعزى  للمدرسة، الذاتي

 على القائمون  حول  تختلف ال واإلناث الذكور  من العينة أفراد أن يعني

 .عمان سلطنة في األساس ي التعليم مدارس في الذاتي التقويم

 (:ماجستير بكالوريوس، عالي، دبلوم) العلمي املؤهل متغير -2

 املجاالت في الدراسة عينة أفراد آراء بين الفروق داللة من للتحقق     

 العلمي، املؤهل إلى تعزى  للمدرسة الذاتي التقويم واقع تمثل والتي األربعة

 لتقديرات ،(One-Way ANOVA) األحادي باينالت تحليل الباحث استخدم

 التي األربعة املجاالت على املدارس ومديرات مديري  من الدراسة عينة أفراد

 عمان، سلطنة في األساس ي التعليم مدارس في الذاتي التقويم واقع تمثل

 (.7) الجدول  في موضح هو كما العلمية املؤهل متغير وفق على

 7 جدول 

 لبعد األربعة املجاالت على املدارس ومديرات مديري  عينة من الدراسة عينة أفراد ملتوسطات( One-Way ANOVA) األحادي التباين بتحليل سوبةاملح الفائية القيم

 العلمي املؤهل متغير وفق على( للمدرسة الذاتي التقويم واقع)

 مصدر املجاالت

 التباين

 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 املربعات

 )ف(قيمة 

 املحسوبة

 مستوى 

 الداللة

 0.30 1.23 0.52 6 3.1 بين املجموعات التقويم الذاتي للمدرسة أهمية

 0.42 89 37.5 داخل املجموعات

 0.99 0.13 0.06 7 0.4 بين املجموعات أدوات التقويم الذاتي في املدرسة

 0.45 88 40 داخل املجموعات

 0.84 0.50 0.23 8 1.8 بين املجموعات مراحل التقويم الذاتي للمدرسة

 0.45 87 38.8 داخل املجموعات

 0.77 0.57 0.25 7 1.76 بين املجموعات القائمون على التقويم الذاتي للمدرسة

 0.44 88 38.9 داخل املجموعات

 0.89 2.10 0.83 4 3.3 بين املجموعات واقع التقويم الذاتي للمدرسة

 0.39 91 36 داخل املجموعات

 التباين بتحليل املحسوبة الفائية القيم( 7) الجدول  من يتضح      

 عينة من الدراسة عينة أفراد ملتوسطات( One- Way ANOVA) األحادي

 الذاتي التقويم واقع) األربعة املجاالت على املدارس ومديرات مديري 

 عند( 0.89) داللة بمستوى  جاءت العلمي املؤهل متغير وفق على( للمدرسة

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أي ،(α≤ 0.05) داللة مستوى 

 على القائمون  األدوات، املراحل، األهمية،) األربعة املجاالت متوسطات
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 مدارس في الذاتي التقويم واقع تمثل والتي( للمدرسة الذاتي التقويم

 أفراد أن يعني وهذا العلمي، املؤهل ملتغير تعزى  األساس ي بعد ما التعليم

 في الذاتي التقويم واقع حول  العلمية، مؤهالتهم اختلفت مهما العينة

 .علمية فروق بينهم توجد ال فإنه األساس ي، التعليم مدارس

 الباطنة شمال، الباطنة مسقط،) محافظة: التعليمية املحافظة متغير -3

 (:جنوب الشرقية الداخلية، جنوب،

  على واملديرات املديرين من الدراسة عينة أفراد راءآ نـــبي مقارنةـال ألجل     

 جنوب، الباطنة شمال، الباطنة مسقط،) التعليمية املحافظة متغير وفق

 الحسابية املتوسطات باستخراج الباحث قام ،(جنوب الشرقية الداخلية،

 األربعة املجاالت على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية، واالنحرافات

 تمثل والتي( الذاتي التقويم على والقائمون  واملراحل واألدوات، يةاألهم)

 عمان، سلطنة في األساس ي يعد ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم واقع

 (.8) الجدول  في موضح هو كما التعليمية املحافظة ملتغير وفقا

 

 8 جدول 

 التعليمية املحافظة متغير وفق على للمدرسة الذاتي التقويم واقع ملحور  الدراسة نةعي أفراد لتقديرات املعيارية، واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجاالت

 مسقط

(21) 

 الباطنة

 شمال

 (20) 

 الباطنة

 جنوب

(20) 

 الداخلية

 (17) 

 الشرقية

 جنوب

(18) 

 مسقط

(21) 

 الباطنة

 شمال

 (20) 

 الباطنة

 جنوب

(20) 

 يةالداخل

(17) 

 الشرقية

 جنوب

(18) 

 0.5 0.7 0.5 0.57 0.6 4.3 3.9 3.5 3.4 3.6 أهمية التقويم الذاتي للمدرسة

 0.81 0.73 0.78 0.69 0.6 3.5 3.3 3.2 3 3.4 أدوات التقويم الذاتي في املدرسة

 1 0.54 0.81 0.78 0.68 3.8 3.4 2.5 3 3 مراحل التقويم الذاتي للمدرسة

تقويم الذاتي القائمون على ال

 للمدرسة

3 3 3.3 3.4 3.4 0.63 0.57 0.64 0.72 0.74 

 0.37 0.73 0.64 0.55 3.6 3.6 3.2 3.3 2.9 2.9 واقع التقويم الذاتي للمدرسة

 املجاالت في الدراسة عينة أفراد آراء بين الفروق داللة من وللتحقق     

 املحافظة إلى ى تعز  للمدرسة الذاتي التقويم واقع تمثل والتي األربعة

 One-Way) األحادي التباين تحليل الباحث استخدم التعليمية،

ANOVA)، املدارس ومديرات مديري  من الدراسة عينة أفراد لتقديرات 

 التعليم مدارس في الذاتي التقويم واقع تمثل التي األربعة املجاالت على

 هو كما التعليمية املحافظة متغير وفق على عمان، سلطنة في األساس ي

 (.10) الجدول  في موضح

 10 جدول 

 لبعد األربعة املجاالت على املدارس ومديرات مديري  عينة من الدراسة عينة أفراد ملتوسطات( One-Way ANOVA) األحادي التباين بتحليل املحسوبة الفائية القيم

 التعليمية املحافظة متغير وفق على( للمدرسة الذاتي التقويم واقع)

 قيمة )ف( متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات صدر التباينم املجاالت

 املحسوبة

 مستوى 

 الداللة

 0.001 6 9.4 6 56.7 بين املجموعات أهمية التقويم الذاتي للمدرسة

 1.5 89 135 داخل املجموعات

 0.8 0.48 1 7 7 بين املجموعات أدوات التقويم الذاتي في املدرسة

 2 88 185 اتداخل املجموع

 0.001 4 6.6 8 53 بين املجموعات مراحل التقويم الذاتي للمدرسة

 1.6 87 138 داخل املجموعات

القائمون على التقويم الذاتي 

 للمدرسة

 0.33 2.3 4.3 7 2907 بين املجموعات

 1.8 88 162 داخل املجموعات

 0.01 5 1.7 4 7 بين املجموعات واقع التقويم الذاتي للمدرسة

 3.6 91 32 داخل املجموعات

 التباين بتحليل املحسوبة الفائية القيم( 10) الجدول  من يتضح     

 عينة من الدراسة عينة أفراد ملتوسطات( One- Way ANOVA)األحادي

 التقويم واقع) تمثل والتي األربعة املجاالت على املدارس ومديرات مديري 

( ف) بقيمة جاءت التعليمية املحافظة غيرمت وفق على( للمدرسة الذاتي

 إحصائية داللة ذات فروق توجد أي( 0.01) داللة وبمستوى ( 5) تساوي 

 على القائمون  األدوات، املراحل، األهمية،)  األربعة املجاالت متوسطات بين

 مدارس في الذاتي التقويم واقع تمثل والتي(  للمدرسة الذاتي التقويم

 قيمة كانت حيث التعليمية، املحافظة ملتغير تعزى  س ياألسا بعد ما التعليم

 أفراد أن يعني وهذا ،(α≤  0.05) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة( ف)

 في الذاتي التقويم واقع حول  التعليمة، املحافظات باختالف تختلف العينة

 املحافظة متغير وفق عمان سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم مدارس

 .التعليمية

 داللة ومستوى ( 6) تساوي ( ف) قيمة( 14) الجدول  من ويتضح     

 داللة ذات فروق توجد أي( α≤  0.05) داللة مستوى  عند( 0.001)
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 ملتغير تعزى  الذاتي التقويم أهمية مجال متوسطات بين إحصائية

 باختالف تختلف العينة أفراد أن يعني وهذا التعليمية، املحافظة

 تراوح حيث. للمدرسة الذاتي التقويم أهمية حول  التعليمة، املحافظات

 الباطنة محافظة وجاءت ،(4.3 – 3.4) املجال لهذا الحسابية املتوسطات

 أعلى في جنوب الشرقية محافظة وجاءت( 3.4) متوسط أقل في جنوب

 (.4.30) متوسط

 داللة ومستوى ( 4) تساوي ( ف) قيمة( 14) الجدول  من ويتضح     

 داللة ذات فروق توجد أي( α≤  0.05) لةدال مستوى  عند( 0.001)

 ملتغير تعزى  الذاتي التقويم مراحل مجال متوسطات بين إحصائية

 باختالف تختلف العينة أفراد أن يعني وهذا التعليمية، املحافظة

 تراوح حيث. للمدرسة الذاتي التقويم مراحل حول  التعليمة، املحافظات

 محافظة وجاءت ،(3.80 – 2.50) املجال لهذا الحسابية املتوسطات

 جنوب الشرقية محافظة وجاءت( 2.50) متوسط أقل في جنوب الباطنة

( 10) الجدول  في املعروضة النتائج أظهرت حين في(. 3.80) متوسط أعلى في

 أدوات مجال متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه

( 0.80) داللة توى بمس التعليمية، املحافظة ملتغير تعزى  الذاتي التقويم

 تختلف ال العينة أفراد أن يعني وهذا ،(α≤  0.05) داللة مستوى  عند

 حيث. للمدرسة الذاتي التقويم أدوات حول  التعليمة، املحافظات باختالف

 محافظة وجاءت ،(3.50 – 3) املجال لهذا الحسابية املتوسطات تراوح

 في جنوب يةالشرق محافظة وجاءت( 3) متوسط أقل في شمال الباطنة

 ذات فروق توجد ال أنه( 14) الجدول  من ويتضح(. 3.50) متوسط أعلى

 تعزى  الذاتي التقويم على القائمون  مجال متوسطات بين إحصائية داللة

 مستوى  عند( 0.33) داللة بمستوى  جاءت حيث التعليمية املحافظة ملتغير

 تالفباخ تختلف ال العينة أفراد أن يعني وهذا( α≤  0.05) داللة

. للمدرسة الذاتي التقويم على القائمون  مجال حول  التعليمة، املحافظات

 وجاءت ،(3.40 – 3) املجال لهذا الحسابية املتوسطات تراوحت حيث

 في جنوب الشرقية محافظة وجاءت( 3) متوسط أقل في مسقط محافظة

 (.3.40) متوسط أعلى

 متغير وفق على رسةللمد الذاتي التقويم واقع في الفروق مصادر ولتحديد

( 11) والجدول  البعدية، للمقارنة LSD اختبار أجرى  التعليمية املحافظة

 :التحليل هذا يبين

 11 جدول 

 التعليمية املحافظة متغير وفق على الذاتي التقويم واقع محور  متوسطات بين البعدية للمقارنات LSD اختبار نتائج

 املتوسط املحافظة التعليمية املحاور 

 بيالحسا

 املحافظة التعليمية

 الشرقية جنوب الداخلية الباطنة شمال الباطنة جنوب مسقط

 0.00 0.12 0.81 0.44 - 2.88 مسقط أهمية التقويم الذاتي

 0.00 0.75 0.59 - 0.44 3.30 الباطنة جنوب

 0.00 0.23 - 0.59 0.81 2.90 الباطنة شمال

 0.19 - 0.23 0.76 0.01 3.23 الداخلية

 - 0.19 0.00 0.00 0.00 3.61 الشرقية جنوب

 0.08 0.14 0.93 0.13 - 3.09 مسقط مراحل التقويم الذاتي

 0.00 0.18 0.66 - 0.31 2.85 الباطنة جنوب

 0.07 0.12 - 0.36 0.93 3.07 الباطنة شمال

 0.24 - 0.12 0.18 0.14 3.47 الداخلية

 - 0.24 0.07 0.00 0.08 3.77 الشرقية جنوب

 0.00 0.72 0.91 0.72 - 3.35 مسقط واقع التقويم الذاتي

 0.11 0.74 0.36 - 0.27 3.50 الباطنة جنوب

 0.00 0.91 - 0.36 0.91 3.40 الباطنة شمال

 0.65 - 0.09 0.74 0.72 3.85 الداخلية

 - 0.65 0.00 0.11 0.00 4.33 الشرقية جنوب

 الشرقية محافظة لصالح جاءت الفروق أن( 11) الجدول  من يتضح     

 التقويم مراحل للمدرسة، الذاتي التقويم أهمية) املحاور  جميع في جنوب

 (.للمدرسة الذاتي التقويم مراحل للمدرسة، الذاتي

 :الثالث السؤال

  سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم صعوبات ما

 املدارس؟ مديري  نظر وجهة من عمان

 الحسابية املتوسطات استخراج تم: الثالث السؤال على جابةلل 

 واألهمية الدراسة عينة أفراد استجابات لدرجات املعيارية، واالنحرافات

 الذاتي التقويم صعوبات) الخامس املحور  فقرات من فقرة لكل النسبية

 (:12) الجدول  يبين كما( للمدرسة

 صعوبات) الخامس املحور  فقرات من فقرة لكل النسبية واألهمية الدراسة عينة أفراد استجابات لدرجات املعيارية، واالنحرافات الحسابية املتوسطات. 12 جدول 

 (للمدرسة الذاتي التقويم

 التقدير االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرتبة

 ةكبير  0.8 4.1 ضعف الدعم الخارجي للمدرسة في تطوير طرائق وأساليب التدريس 1

 كبيرة 0.8 4 ندرة وجود دعم خارجي للمدرسة لتدعيم قدرتها على إجراء التحسينات الفعالة. 2
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 كبيرة 0.88 4 ضعف الفهم ألبعاد معايير ومؤشرات التقويم الذاتي للمدرسة لدى العاملين باملدرسة. 3

 كبيرة 0.95 3.9 قلة ثقافة املجتمع املدرس ي حول فاعلية التقويم الذاتي. 4

 كبيرة 0.9 3.9 ضعف التأهيل والتدريب للموارد البشرية باملدرسة ملمارسة التقويم الذاتي. 5

 كبيرة 0.88 3.9 ضعف البنية األساسية املهيأة ملمارسة التقويم الذاتي للمدرسة. 6

 كبيرة 0.99 3.9 قلة مصادر التمويل الالزمة لتنفيذ التقويم الذاتي باملدرسة. 7

 كبيرة 0.96 3.9 خارجية تساعد املدرسة على مراجعة نتائج التقويم الذاتي.ندرة وجود جهات  8

 كبيرة 0.97 3.7 ضعف االلتزام بممارسة التقويم الذاتي حسب رؤية زمنية مخططة. 9

 كبيرة 0.98 3.69 قلة مشاركة العاملين باملدرسة ملمارسة التقويم الذاتي للمدرسة. 10

 كبيرة 0.98 3.6 ي للمدرسة.غياب التخطيط للتقويم الذات 11

 كبيرة 0.98 3.58 قلة االستفادة من نتائج التقويم الذاتي في تحسين عملية التعلم والتعليم. 12

 متوسطة 0.98 3.36 صعوبة تحديد أولويات التطوير للمدرسة حسب أهميتها. 13

 كبيرة 0.97 3.58 املحور ككل 

 الحالية الدراسة في املتبناة رباملعايي وبمقارنتها( 12) الجدول  من يتضح

 :اآلتي نستخلص

 ،(4.1– 3.58)  بين الحسابية متوسالتها تتراوح فقرة( 12) وجود     

 صعوبتها درجة أن أي ،(0.99– 0.8) بين تراوحت معيارية وانحرافات

 الدعم ضعف حول  مضامينها تدور  التوالي، على مرتبة وهي ،(كبيرة)

 املدرس ي املجتمع ثقافة وقلة التدريس اليبأس تطوير في للمدرسة الخارجي

 الالزمة األساسية التمويل مصادر وقلة الذاتي، التقويم فاعلية حول 

 توسطها واحدة فقرة وتوجد باملدرسة، الذاتي التقويم لتنفيذ

( متوسطة) صعوبتها درجة أي( 0.98) معياري  وانحراف ،(3.36)الحسابي

 أولويات تحديد صعوبة فقرة وهي الجدول  في األخير في ترتيبها كان حيث

 .أهميتها حسب للمدرسة التطوير

 الدراسة نتائج مناقشة

 :األول  بالسؤال املتعلقة النتائج مناقشة: أوال

 سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم واقع ما

 املدارس؟ مديري  نظر وجهة من عمان

 في الذاتي التقويم بواقع واملتعلقة( 1) رقم الجدول  في النتائج أظهرت     

 متوسطة بدرجة جاءت عمان، سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم مدارس

 بدرجة للمدرسة الذاتي التقويم على القائمون  مجال فجاء ،(3.20)

 للمدرسة الذاتي التقويم مراحل مع متقاربة نتيجة وهي( 3.20) متوسطة

 في الذاتي التقويم أدوات مجال وجاء( 3.23) متوسطة بدرجة جاءت حيث

 فريق تدريب عملية إن إلى ذلك يعزى  وقد(. 3.33) متوسطة بدرجة املدرسة

 للتقويم اإلعالمية التغطية كفاية وعدم كافية، غير زالت ال الذاتي التقويم

 بالتقويم خاصة التعليمية للمحافظات كافية مبالغ رصد وعدم الذاتي،

 أنهم حيث العمل لهذا الذاتي التقويم ريقف تفرغ وعدم للمدرسة، الذاتي

[ 15] الزاملي دراسة مع تتفق النتيجة وهذه وفنية إدارية بأعمال مرتبطين

 لعملية اإلعالمية التغطية في واضحا ضعفا هناك أن إلى أشارت والتي

 الذاتي التقويم وأن املالي، الدعم قلة إلى باإلضافة والخارجي الذاتي التقويم

 رغم أهدافه حقق أنه إلى يشير مما النجاح، من بوالمق مستوى  حقق

 تم التي والبحوث الدراسات معظم أشارت كما. تطبيقه فترة قصر

 متنوعة أساليب استخدام أهمية إلى الحالية، الدراسة في استعراضها

 املدرس ي األداء واقع عن للكشف والخارجي، الذاتي التقويم بأسلوبي متمثلة

 ترتبط موضوعية أحكام إصدار إلى التوصل يمكن خاللها ومن املستهدف،

 واإلدارة والتعلم بالتعليم املتعلقة والبشرية املادية بالعناصر مباشر بشكل

 تسير والخارجي، الذاتي للتقويم الختامية التقارير رفع آلية وأن املدرسية،

 التعليمية، باملنطقة مرورا املدرسة من ابتداء ومتسلسل منظم بشكل

 التطوير، وأولويات القوة نقاط تتضمن وهي الوزارة، عام ديوانب وتنتهي

 من املمكن وتلبية الوزارة في املسؤولين قبل من بشأنها البت ويتم

 التقويم فقرة جاءت[ 11] السيابية دراسة مع وتتفق املدارس، احتياجات

( 10- 5) األساس ي التعليم بمدارس املستمر التطوير يدعم لألداء الذاتي

 دراسة مع وتتفق متوسطة، بدرجة املدرس ي األداء تطوير لنظام قةاملطب

 وجهة من عمان سلطنة في الذاتي التقويم واقع جاء حيث[ 10] اليعربية

. متوسطة بدرجة جاءت األوائل واملعلمين ومساعديهم املدارس مديري  نظر

 بدرجة للمدرسة الذاتي التقويم أهمية محور ( 1) الجدول  في جاء بينما

 في املدارس ساعد الذاتي التقويم أن إلى ذلك يعزى  وقد( 3.66)  ةكبير 

 اهتمام إلى وأدى املدرس ي، األداء في والقوة الضعف نقاط على الوقوف

 كما الحديثة، التقنيات أو التدريس طريقة حيث من العلمية باملادة املعلم

 بحيث لواجباتهم وإنجازهم وأعمالهم الطالب نتائج تحسين في ساعد

 األمور  أولياء اهتمام استقطبت وأنها كما متقدمة، مستويات ذات بحتأص

 املدرسة، مع اإليجابية عالقتهم من وزادت أبنائهم أداء ومتابعة بالتعرف

 ووضع والقوة الضعف نقاط على الوقوف على واإلدارة املعلم ساعدت كما

 ثحي[ 17] البالونة دراسة مع النتيجة هذه واتفقت. التطوير أولويات

 اختبارات) املقترحة الذاتي التقويم أدوات وفاعلية إلى الدراسة توصلت

 الطالبات كتابات لتطوير( اإلنجاز مؤشرات على املعتمدة التحصيل

 .الرياضية

 محور ) هي التي محاورها وفق على الذاتي التقويم واقع على وللوقوف

 للمدرسة، الذاتي التقويم مراحل ومحور  للمدرسة، الذاتي التقويم أهمية

 التقويم على القائمون  ومحور  للمدرسة، الذاتي التقويم أدوات ومحور 

 كل في جاء ما وفق على النتائج يناقش أن الباحث حاول ( للمدرسة الذاتي

 التعليم مدارس في الذاتي التقويم واقع تمثل التي األربعة املحاور  من محور 

 :اآلتي النحو على كوذل مستقلة، بصورة عمان سلطنة في األساس ي بعد ما

 :للمدرسة الذاتي التقويم أهمية بمحور  املتعلقة النتائج مناقشة

 على حصل الذاتي التقويم أهمية محور  أن إلى( 2) رقم الجدول  يشير     
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 معظم إلية أشارت ما وهذا كبيرة درجة وهي( 3.66) حسابي متوسط 

 تهدف عملية كونه الذاتي التقويم أهمية إلى السابقة والدراسات األدبيات

 مستوى  رفع إلى يؤدي وبما بأنواعها، للمدارس العام األداء تطوير إلى

 الزاملي دراسة مع النتائج هذه. لها والخارجية الداخلية اإلنتاجية الكفاءة

 أكدت كما عام، بشكل الذاتي التقويم أهمية إلى أشارت والتي[ 15]وآخرون

 كبير وبشكل ساهم الذاتي التقويم نبأ باملقابالت، املرتبطة الدراسة نتائج

 إنجازهم في املرتبط للطالب، الدراس ي التحصيل مستوى  تحسين في

 في األمور  أولياء اهتمام استقطب أنه كما بها، املكلفين واألعمال للواجبات

 أكثر األمور  وأولياء املدرسة بين العالقة وأصبحت أبنائهم، ألداء متابعتهم

 حول [ 10] اليعربية دراسة مع الحالية الدراسة وتختلف. وإيجابية فاعلية

 بدرجة للمدرسة الذاتي التقويم أهمية جاءت حيث الذاتي التقويم أهمية

 (.متوسطة)

 الحسابية املتوسطات يمثل والذي( 2) رقم جدول  إلى وبالنظر     

 من فقرة لكل الدراسة عينة أفراد تقديرات ورتب املعيارية واالنحرافات

 تتعلق فقرات،( 10) على اشتمل فإنه الذاتي التقويم أهمية محور  فقرات

 تراوحت( 7-1)  من الفقرات أن يبين إذ للمدرسة، الذاتي التقويم بأهمية

 الذاتي التقويم أهمية أن أي ،(4.1 -3.45) بين الحسابية املتوسطات

 ونقاط القوة نقاط تحديد: كاآلتي وهي ،(كبيرة) بدرجة جاء للمدرسة

 معرفة ملساعدتها، كوسيلة التطوير وأولويات مدرسة لك في الضعف

 ملعايير سنوي  تدقيق إجراء من املدرسة تمكين الطالب، إنجاز مستويات

 عن الناتجة التطوير أولويات أهم ملعالجة تطويرية مشاريع اقتراح الجودة،

 العاملين كافة لدى الذاتي االحترام ثقافة تعزيز للمدرسة، الذاتي التقويم

 واقع عن واضحة صورة إعطاء من املدرسة مدير تمكين درسة،بامل

 الباحث ويعزو (  للمدرسة العاملين ومهارات قدرات وتطوير دعم املدرسة،

 التربية وزارة طريق عن أصدر الذي الذاتي التقويم دليل إلى النتيجة هذه

 على القائمين إدراك ضرورة على يركز كان والذي عمان بسلطنة والتعليم

 يتأتى وهذا املستمر، التحسين على القوة نقاط تحديد على الذاتي ويمالتق

 لتقويم والتعليم التربية وزارة تبنته والذي الدليل يتصدر الذي املفهوم من

 التعلم مجاالت في بها العاملة الكوادر خالل من ذاتيا ألدائها املدرسة

 جميع في طالبال شخصية بناء على ينعكس بما املدرسية واإلدارة والتعليم

 القوة نقاط على للوقوف مقننة علمية أدوات باستخدام وذلك الجوانب،

 على القائمين جعل مما املدرسة، خطة في وتضمينها التطوير وأولويات

 نقاط تحديد خالل من الذاتي التقويم وأهمية بعد يدركون  الذاتي التقويم

 عن والضعف ةالقو  نقاط تحديد سهولة كذلك التطوير، وأولويات القوة

 .الحاسوبية البرامج طريق

 على[ 20] البشرية والتنمية املعرفة هيئة تقرير في جاء ما هذا ويتفق     

 يكون  لن دونه ومن املدرسة، لتطوير مسبقا شرطا يعد الذاتي التقويم أن

 في الضعف ومواطن القوة لنقاط واقعية رؤية املدرسة قيادة أعضاء لدى

 من األرجح على تتمكن لن التطوير إجراءات نأ ذلك ويعني مدرستهم،

 الطلبة، مخرجات تحسين إلى تؤدي والتي أهمية األكثر القضايا معالجة

 تطبيق بعد لوحظ حيث[ Zapitis19 [ دراسة مع تتفق النتيجة وهذه

 الكتابة ومعايير الكتابة بممارسة الطالب لدى الوعي زيادة الذاتي التقويم

 تقييم حول  والطالب املعلم بين املحادثة باب فتح الذاتي التقويم أن كما

 تبين النتائج فجاءت Wong[ 4] دراسة مع ويتفق. الكتابة أهداف وتحديد

 على ويساعد اإلدارية، الرقابة تحسين على يساعد الذاتي التقويم أن إلى

 لدى وعي ووجود. للطالب الدراس ي التحصيل في جيدة نتائج تحقيق

 دراسة مع ويتفق. الثانوية املدارس الذاتي التقويم يذتنف بأهمية اإلداريين

[2 ]Tellez األداء عالية أداة الذاتي التقويم أن الدراسة من تبين وقد 

 كانت للمعلم الذاتي التقويم في التحوالت وان املدرسة تحسين إلى تسعى

. واملدرسة بالطالب املعلم عالقة تحسين على عملت بحيث مغزى  ذات

 ساهم الذاتي التقويم بأن أشارت حيث[ 15] الزاملي سةدرا مع وتتفق

 في املرتبط للطالب، الدراس ي التحصيل مستوى  تحسين في كبير وبشكل

 أولياء اهتمام استقطب أنه كما بها، املكلفين واألعمال للواجبات إنجازهم

 وأولياء املدرسة بين العالقة وأصبحت أبنائهم، ألداء متابعتهم في األمور 

 مديري  لدى التقويم ثقافة مستوى  من رفع. وإيجابية فاعلية أكثر األمور 

 والكشف القوة جوانب تحديد في مشاركتهم خالل من واملعلمين املدارس

 من الفقرات تراوحت بينما. التطوير أولويات وتحديد الضعف جوانب عن

 وهي متوسطة، درجة وهي( 3.39 – 3.3) حسابية بمتوسطات( 10 – 8)

 الدعم تقديم األداء، تقويم في املضافة القيمة معلومات داماستخ: كاآلتي

 على للحفاظ التغيير إحداث أدائها، تطوير على ملساعدتها للمدارس الفاعل

 الحكومية املدارس طبيعة إلى هذا يعزى  وقد للمدرسة، التنافسية القدرة

 مقارنة متوسطة، تعتبر والتجديد التغيير نحو الدافعية نسبة أن بحيث

 وتختلف. الذاتي للتقويم املادي الدعم قلة إلى باإلضافة الخاصة، ملدارسبا

 أن يمكن ذاتيا ألدائها املدرسة تقويم أن أشارت التي Regina[ 3] دراسة مع

 وتكون  الذاتي، التقويم لفريق وتدريب إعداد يوجد ال عندما مشكلة يكون 

 .واضحة غير واألدوار الشروط

 :للمدرسة الذاتي التقويم مراحل محور ب املتعلقة النتائج مناقشة

 جمع) للمدرسة الذاتي التقويم مراحل محور  من بعد لكل تفسير يلي فيما

 التطوير، خطط وإعداد التعليم، جودة وتقييم والتحليل، البيانات،

 (.الختامي التقرير وكتابة واملتابعة، واإلشراف التطوير، خطط وتنفيذ

 (:بياناتال جمع مرحلة: )األول  البعد - أ

 الذاتي التقويم بمراحل تتعلق فقرات( 3) على البعد هذا اشتمل    

 الفقرات أن إلى( 3) الجدول  ويوضح البيانات، جمع مرحلة بعد في للمدرسة

 هذا في الذاتي التقويم مراحل تتراوح أي( 3.6 – 3.39) بين بمتوسط تتراوح

 جمع مرحلة بعد حصول  الباحث ويعزو (. الكبيرة- املتوسطة) بين البعد

 في خبراتهم على املدارس إدارة اعتماد إلى متوسطة درجة على البيانات

 جمع عملية في متخصصين إلى الرجوع دون  البيانات، جمع عملية

 جمع في موحدة معايير على والتعليم التربية وزارة واعتماد البيانات،

 لك رؤية مع تختلف قد السلطة، مدارس جميع على وعممت البيانات

 قد التي املدرسة، وإمكانات املدرس ي، الواقع على تبنى التي ورسالتها مدرسة

[ 15] الزامل دراسة مع النتيجة هذه وتتفق. أخرى  إلى مدرسة من تختلف

 تعبئة كيفية على تدريبية ومشاغل عمل ورش عقد بضرورة أوصت والتي

 .نوعيا أو كميا وتحليلها الذاتي التقويم استمارات في البيانات

 (التحليل مرحلة: )الثاني البعد - ب

 الذاتي التقويم بمراحل تتعلق فقرات( 5) على البعد هذا اشتمل    

 أن إلى( 3) الجدول  ويوضح البيانات، تحليل مرحلة بعد في للمدرسة

 التقويم مراحل تتراوح أي( 3.96 – 3.34) بين متوسطاتها تتراوح الفقرات

 البوابة توظيف: كاآلتي وهي( الكبيرة - سطةاملتو ) بين البعد هذا في الذاتي
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 تفسير من االستفادة إمكانية الذاتي، التقويم نتائج تحليل في التعليمية

 القوة نقاط تحديد والتعليم، التعلم عملية لتحسين الذاتي التقويم نتائج

 لنتائج التطوير أولويات تصنيف بوضوح، الذاتي التقويم لنتائج والضعف

 الذاتي التقويم نتائج بيانات أهمية تسلسل تحديد بوضوح، الذاتي التقويم

 البيانات تحليل مرحلة بعد حصول  الباحث ويعزو . العلمية املعايير بحسب

 على عمان سلطنة في والتعليم التربية وزارة اعتماد إلى كبيرة درجة على

 والفنية، اإلدارية العملية مجاالت من الكثير في التعليمية البوابة نظام

 تتيح بحيث التحليل استمارات فيه تتوفر التعليمة البوابة نظام أن حيث

 للمدرسة، الذاتي التقويم في املساهمة إمكانية إلى املستفيدين لكافة

 وتصنيفها الضعف نقاط على الحصول  عملية التعليمية البوابة وتسهل

 .التطوير أولويات حسب

 :التعليم جودة تقييم مرحلة بعد_  ج

 التعليم، جودة تقييم بمرحلة تتعلق فقرات( 4) على البعد هذا اشتمل    

( 3.45 – 3.06) بين متوسطاتها تتراوح الفقرات أن إلى( 3) الجدول  ويوضح

 وهي ،(الكبيرة – املتوسطة) بين التعليم جودة تقييم مرحلة تتراوح أي

 ىعل الحكم باملدرسة، العاملين تواجه التي الصعوبات على التعرف: كاآلتي

 في الفاقد تحديد الذاتي، التقويم نتائج ضوء في كلي بشكل املدرسة أداء

. املحلي واملجتمع األمور  بأولياء االتصال تفعيل. املادية اإلمكانات استخدام

 عملية بأن متوسطة، درجة على البعد هذا حصول  إلى الباحث ويعزو 

 تلك ارنةومق معين نظام وفق وتحليلها جمعها تم التي البيانات تفريغ

 نقاط على التأشير ثم ومن مسبقا، تحديد تم التي املعايير مع املعلومات

 على تحد يمثل كلي، بشكل املدرسة أداء على والحكم والضعف القوة

 لكل املتفرغ والكادر املتخصصين املوظفين إلى تفتقر التي املدارس إدارات

 تحد يمثل املحلي واملجتمع األمور  أولياء دور  تفعيل أن كما العمل، هذا

 التي املشروعات من عدد بابتكار والتعليم التربية وزارة جهود رغم آخر

 هذه وتتفق املحلي، واملجتمع الطالب أمر ولي تواصل زيادة في تسهم

 [.15] الزاملي ودراسة[ 16] البرعمي دراسة مع النتيجة

 :التطوير خطط إعداد مرحلة بعد_  د

 التعليم، جودة تقييم بمرحلة تتعلق فقرات( 4) على البعد هذا اشتمل    

( 3.82- 3.46) بين متوسطاتها تتراوح الفقرات أن إلى( 3) الجدول  ويوضح

 وهي ،(الكبيرة – املتوسطة) بين التطوير خطط إعداد مرحلة تتراوح أي

 تحديد الذاتي، التقويم نتائج من وانطالقها املدرسة خطة تحديد: كاآلتي

 رسم. زمنية فترات على العمل وتوزيع التطويرية الخطط في البدء تاريخ

 توضيح. محددة زمنية فترة ضمن الضعف نقاط بمعالجة الكفيلة الخطط

 أن الباحث ويرى . العمل خطط لتنفيذ بوضوح الالزم الدعم إجراءات

 حيث الذاتي، التقويم في البدء قبل صيغت قد التطوير خطط إعداد

 خالل من بذلك ويستعان الدراس ي، عامال بداية في املدرسة خطة في تكون 

 نظام من عليها الحصول  يمكن والتي املنصرم، للعام الذاتي التقويم نتائج

 . والتعليم التربية وزارة قبل من املعتمد التعليمة البوابة

 :التطوير خطط تنفيذ مرحلة بعد- ه

 التطوير، خطط تنفيذ بمرحلة تتعلق فقرات( 4) على البعد هذا اشتمل

 أي( 3.52-3.20) بين متوسطاتها تتراوح الفقرات أن إلى( 3) الجدول  ضحويو 

 :كاآلتي وهي ،(الكبيرة – املتوسطة) بين التطوير خطط تنفيذ مرحلة تتراوح

  استخدام محددة، زمنية فترات في العمل يـف القصور  يـــنواح ةـــمعالج     

 املادية اتاملستلزم توفير العمل، خطط تنفيذ تدعم متنوعة أساليب

[ 21] ويشير. التطوير لخطط املستمرة واملراجعة للتطوير، الالزمة واملالية

Department of Education and Skills في العاملين لجميع ينبغي أنه إلى 

 أن ويجب تنفيذها يتعين التي اإلجراءات من بينة على يكونوا أن املدرسة

 املستلزمات أن الباحث ويرى . التعلم وعملية التدريس من جزءا يصبح

 التطوير، خطط لتنفيذ قليلة، زالت ال للتطوير الالزمة واملالية املادية

 تطبيق في صعوبة املدارس إدارات تجد تطوير أولويات على الحصول  فعند

 يعتبر املدرسة صالحيات حدود أن كما التطوير، أولويات عن ورد ما كل

 [. 15] املالز  دراسة مع النتيجة هذه ويتفق آخر، تحد

 :واملتابعة اإلشراف مرحلة بعد_ و

 واملتابعة، اإلشراف بمرحلة تتعلق فقرات( 6) على البعد هذا اشتمل     

 أي( 3.56-3.33) بين متوسطاتها تتراوح الفقرات أن( 3) الجدول  ويوضح

: كاآلتي وهي ،(الكبيرة – املتوسطة) بين واملتابعة اإلشراف مرحلة تتراوح

 مهارات تنمية باملدرسة، مقيمين كمشرفين األوائل ملعلمينا أدوار تفعيل

 سير على اإلشراف العاملين، لدى التعاوني والعمل الفريق بروح العمل

 أساليب استخدام في التنوع املحددة، املواعيد في الذاتي التقويم مراحل

 في املعلمين مشاركة الذاتي، التقويم أدوات تطبيق أثناء واملتابعة اإلشراف

 األداء مؤشرات على االعتماد الذاتي، التقويم تنفيذ متابعة أساليب تحديد

 على البعد هذا حصول  إلى الباحث ويعزو . واملتابعة اإلشراف عملية في

 حول  الوظيفية ومهامهم ألدوارهم األوائل املعلمين فهم بسبب كبيرة، درجة

 التربية ارةوز  تبني كذلك تخصصه، في كل معلميهم ومتابعة اإلشراف عملية

 في املعلم دور  إبراز في ساهم مقيم كمشرف األول  املعلم رؤية والتعليم

 أحد األول  املعلم أن حيث العمل، فرق  وتكوين واملتابعة اإلشراف عملية

 دراسة مع النتيجة هذه وتتفق. املدرسة في الذاتي التقويم فريق أعضاء

 [. 15] الزاملي

 :الختامي التقرير مرحلة بعد_ ز

 ويوضح الختامي، التقرير بمرحلة تتعلق فقرات( 4) على البعد هذا تملاش

 تتراوح أي( 3.51-2.82) بين متوسطاتها تتراوح الفقرات أن إلى( 3) الجدول 

 :كاآلتي وهي ،(الكبيرة – املتوسطة) بين الختامي التقرير مرحلة

 ونتائج للمدرسة العامة األهداف ضوء في التطوير خطة تقويم     

 الشخص ي التحيز عن بعيدا موضوعية بكل الراهن الوضع وصف قويم،الت

 من بها األخذ يمكن إجرائي طابع ذات توصيات كتابة املسبقة، واألحكام

 بين الختامي التقرير نشر في املدرس ي اإلعالم استخدام املسئولين، قبل

 على البعد هذا حصول  إلى الباحث ويعزو . املدرسة من املستفيدين جميع

 ال املدرس ي املجتمع لدى الذاتي التقويم ثقافة أن بسبب، متوسطة ةدرج

 الدراسة نتائج أظهرت[ 15] الزاملي دراسة مع يتفق وهذا متوسطة زالت

  هناك أن
 
  ضعفا

 
 إلى باإلضافة الذاتي للتقويم اإلعالمية التغطية في واضحا

 تحقيقل املطلوب بالشكل سيره على سلبا يؤثر قد مما املالي، الدعم قلة

 .له املرسومة األهداف

 :للمدرسة الذاتي التقويم أدوات بمحور  املتعلقة النتائج مناقشة

 على حصل الذاتي التقويم أدوات محور  أن إلى( 4) رقم الجدول  يشير     

 متوسطات وتراوحت متوسطة، درجة وهي درجة وهي( 3.30) متوسط

 وأن( املتوسطة – القليلة) بين تتراوح أي( 4.19 – 2.37) بين الفقرات

( املالحظة التحريرية، التحصيل اختبارات االستبانة،) على تعتمد املدارس



882019 

16 

 األولى الفقرة حول  العينة أفراد استجابة إلية أشار ما وهذا. كبيرة بدرجة

 بمتوسط كبيرة درجة على االستبانة أداة حصلت حيث املحور  هذا من

(4.19.) 

 من عدد بتعميم قامت والتعليم ةالتربي وزارة أن إلى ذلك ويعزى     

 فريق وتدريب للمدرسة، الذاتي التقويم عملية في تساعد االستبانات

 التطوير أولويات على والحصول  منها االستفادة كيفية على الذاتي التقويم

 .املدرسة أداء في الحاصل التقدم مدى حول  مؤشر وتعطي القوة وجوانب

 على كبيرة بدرجة ذاتها تقويم في املدارس إدارات تعتمد كذلك     

 كل في التعليمية املديريات من متابعته ويتم التحريرية، التحصيل اختبارات

 ويطلب التعليمية، واملمارسات التربوي  التقويم دائرة طريق عن محافظة،

 نقاط واستخالص الدراس ي التحصيل نتائج بتحليل املدارس إدارات من

 عينة أفراد استجابات متوسط ةدرج يؤكد ما وهذا والضعف، القوة

 درجة على التحريرية التحصيل اختبارات فقرة حصلت حيث الدراسة

 درجة على حصلت املالحظة فقرة أن نجد كذلك كبيرة، درجة وهي( 3.66)

 اختبارات االستبانة،) األولي الثالث الفقرات وتتفق( 3.51) بمتوسط كبيرة

[ 15] الزاملي دراسة مع( 9) رقم الجدول  في( املالحظة التحريرية، التحصيل

 في تنحصر للمدرسة الذاتي التقويم أدوات أن الدراسة أشارت حيث

 والطالب املعلمين وآراء اتجاهات قياس أو األعمال تحليل أو املالحظات،

 التقويم أدوات حصول  الباحث ويعزو . االستبانات طريق عن األمور  وأولياء

 املدارس مديري  إطالع قلة إلى( 4) الجدول  في متوسطة درجة على الذاتي

 معينة آليات توفير وعدم الذاتي، التقويم أدوات على التربويون  واملشرفون 

 البحوث) أدوات توظيف كيفية حول  التعليمية املديريات قبل من

 التقارير املقابلة، األقران، مالحظة املقترحات، صناديق والدراسات،

 (. الطالب إنجاز ملفات جموعات،امل مناقشة الوثائق، تحليل الذاتية،

 :للمدرسة الذاتي التقويم على القائمون  بمحور  املتعلقة النتائج مناقشة

 حصل الذاتي التقويم على القائمون  محور  أن إلى( 4) رقم الجدول  يشير    

 الفقرات متوسطات وتراوحت متوسطة، درجة وهي( 3.20) متوسط على

 اليونسكو ويشير(  املتوسطة – القليلة ) بين تتراوح أي( 4.14– 2.20) بين

 املدارس مديري  مع املشرفون  يقوم أن يتطلب الجودة ضمان أن إلى[ 22]

 املراجعة عملية تمارس بأكملها املدرسة أن من للتأكد املستدام بالعمل

 للمعايير مشترك فهم تطوير إلى يسعون  الجميع وأن املسندة، الذاتية

 مفصلة تقارير تقديم على واملشرفون  ديرونامل ويحرص األداء، وملؤشرات

 وجوانب الجودة ضمان إطار في املستخدمة املعايير تحقق مدى حول 

. املسندة الذاتية املراجعة بتطبيق املدرسة أنجزتها التي املستمر التحسين

 بدرجة جاء الذاتي التقويم تفعيل في املدرسة مدير دور  أن نالحظ بينما

 املشرف دور  أن إلى الدراسة عينة استجابة شيرت ،(4.14) بمتوسط كبيرة

 – 2.92) بين تراوح بمتوسط قليلة بدرجة جاء اإلداري  واملشرف التربوي 

3.07.) 

 األخصائي األوائل، املعلمون  املدرسة، مدير) حصول  الباحث ويعزو     

 املنهي اإلنماء برامج تركيز إلى( 4) الجدول  في كبيرة درجة على( االجتماعي

 التقويم دليل في ألدوارهم توصيف ووضع عليهم، الخارجية راتوالزيا

 مع النتيجة هذه وتتفق[. 23] والتعليم التربية وزارة أصدرته الذي الذاتي

 تفعيل في أدوارهم اإلداريون  املشرفون  يمارس حيث[ 13] البيمانية دراسة

  حيث[ 12] النعيمي دراسة مع وتختلف متوسطة، بدرجة الذاتي التقويم

 .عالية بدرجة الذاتي التقويم تفعيل في أدوارهم الفنيين األعضاء مارسي

 الثاني السؤال نتائج مناقشة: ثانيا

 ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم واقع حول  العينة آراء تختلف هل

 املحافظة العلمي، املؤهل النوع، باختالف عمان سلطنة في األساس ي بعد

 التعليمية؟

 املوضحة املتغيرات من متغير كل وفق السؤال لهذا ائجالنت مناقشة تمت

 :كاآلتي

 :النوع ملتغير وفقا -1

 داللة ذات فروق توجد ال أنه ،(5) الجدول  في الدراسة نتائج أظهرت      

 التقويم لواقع العينة أفراد تقديرات في ،(α≤0.05) مستوى  عند إحصائية

 ملتغير تعزى  عمان سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم مدارس في الذاتي

 من واإلناث الذكور  فئة أفراد آراء بين اختالف يوجد ال أنه يعني مما النوع،

. األساس ي بعد ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم توظيف درجة حيث

 الذكور  مدارس جميع في موحد الذاتي، التقويم أن إلى يرجع ذلك ولعل

 توظيف املدرسية اإلدارات ميعج من يتطلب مما استثناء، دون  واإلناث

 أن كما. نفسها التعليمات وإتباع األساليب بنفس للمدرسة الذاتي التقويم

 مدارس على تشرف السلطنة محافظات جميع في التعليمية املديريات

 بالدعم إمدادها في املدارس بين فرق  فال الدرجة، بنفس واإلناث الذكور 

 لبرامج يتعرضون "  وإناث ذكور،"  ءاملدرا جميع أن كما. واملعنوي  املادي

 دراسة مع النتيجة هذه وتتفق للمدرسة، الذاتي التقويم لتفعيل تدريبية

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى أشارت والتي[ 10] اليعربية

 جميع في"  إناث ذكور،"  الفئتين أفراد الستجابات( α≤0.05) داللة مستوى 

 النتيجة هذه وتتفق. للمدرسة الذاتي التقويم واقع حول  الدراسة مجاالت

 داللة ذات فروق وجود عدم إلى أشارت والتي[ 10] اليعربية دراسة مع

 في املدارس مديري  كفايات حول ( α≤0.05) داللة مستوى  عند إحصائية

 . النوع ملتغير تعزى  التطويرية التربوية املشاريع الذاتي والتقويم املراقبة

 :العلمي ملؤهلا ملتغير وفقا -2

-One) األحادي التباين تحليل بنتائج والخاص( 6) الجدول  من يتضح     

Way ANOVA )مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه 

(0.05≥α)، مدارس في الذاتي التقويم لواقع العينة أفراد تقديرات في 

 أنه يعني مما املؤهل، ملتغير تعزى  عمان سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم

 العلمية مستوياتهم باختالف الدراسة عينة أفراد آراء في اختالف يوجد ال

 في الذاتي التقويم توظيف درجة حول ( ماجستير بكالوريوس، عالي، دبلوم)

 التدريبية البرامج إلى النتيجة هذه وتعزى . األساس ي بعد ما التعليم مدارس

 على اإلداريين لجميع موحدة تكون  والتعليم التربية وزارة تقدمها التي

 بعد ما التعليم مدارس ومديرات مديري  من العلمية مؤهالتهم اختالف

 من السلطنة مدارس لجميع الذاتي التقويم معايير توحيد كذلك األساس ي،

 التقويم مراحل فيه يبين للمدرسة الذاتي التقويم دليل استصدار خالل

 هذه لتوظيف املناسبة لزمنيةا والفترة الذاتي التقويم وأدوات الذاتي

 تطبيق بكيفية دراية على يجعلهم مما الذاتي، التقويم ومراحل األدوات،

 الذاتي، التقويم استمارات توحيد كذلك املدرسة، في الذاتي التقويم

 أولويات على والحصول  التعليمية، البوابة طريق عن تحليلها وسهولة

 عينة أفراد أن إلى أيضا تيجةالن هذه ترجع وقد. القوة وجوانب التطوير

 والقوانين اللوائح لنفس يخضعون  العلمية مؤهالتهم اختالف على الدراسة
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 باملؤهل صلة له ليس وهذا للمدرسة، الذاتي التقويم بتطبيق الخاصة

 عدم إلى أشارت والتي[ 10] اليعربية دراسة مع النتيجة هذه وتتفق. العلمي

 حول ( α≤0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

 التربوية املشاريع الذاتي والتقويم املراقبة في املدارس مديري  كفايات

[ 12] النعيمي دراسة مع وتختلف. العلمي املؤهل ملتغير تعزى  التطويرية

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى أشارت والتي

(0.05≥α ) املشرفين الفنيين األعضاء دور  ل حو  العلمي املؤهل ملتغير تعزى 

 .العالي الدبلوم لصالح وجاءت للمدرسة الذاتي التقويم على

 :التعليمية املحافظة ملتغير وفقا -3

-One) األحادي التباين تحليل بنتائج والخاص( 8) الجدول  من يتضح     

Way ANOVA )مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه 

(0.05≥α)، مدارس في الذاتي التقويم لواقع العينة أفراد راتتقدي في 

 التعليمية، املحافظة ملتغير تعزى  عمان سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم

 باختالف الدراسة عينة أفراد آراء في اختالف يوجد أنه يعني مما

 الباطنة، شمال محافظة الباطنة، جنوب محافظة) التعليمية املحافظات

 حول ( جنوب الشرقية ومحافظة الداخلية، ظةمحاف مسقط، محافظة

 كذلك. األساس ي بعد ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم توظيف درجة

 في الشرقية جنوب محافظة لصالح كانت الفروق أن إلى( 8) الجدول  يشير

 التقويم أهمية) الذاتي التقويم واقع تقيس والتي األربعة املجاالت جميع

 على القائمون  الذاتي، التقويم أدوات الذاتي، التقويم مراحل الذاتي،

 في كبيرة درجة على الداخلية محافظة حصول  كذلك ،(الذاتي التقويم

 إلى ذلك ويعزى . للمدرسة الذاتي التقويم أهمية حول  العينة أفراد تقديرات

 ويعود للمدرسة، الذاتي التقويم تطبيق أسبقية لها كان املحافظات تلك أن

 وخضعت تجريبية محافظات أربع اختيار تم عندما التطبيق بداية إلى ذلك

 مؤهلين أعضاء وجود في جيدة فرصة لها وفر مما مكثفة، تدريبية لبرامج

 تلك في األساس ي بعد ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم لتطبيق ومدربين

 والقائمون  وأدواته مراحله جميع تنفيذ ومتابعة التعليمية، املحافظات

 التقويم تطبيق على القائمين خبرة أن عن فضال املدارس، تلكم يف علية

 التدريبية للبرامج تفعيلهم ومدى أخرى  إلى محافظة من يتفاوت الذاتي

 تفاوت على بدوره ينعكس والذي باملحافظة اللجان عمل وسير واإلنمائية

 مع النتيجة هذه وتتفق أخرى، إلى محافظة من الذاتي التقويم تطبيق

 [. 11] السيابية دراسة

 :الثالث السؤال نتائج مناقشة: ثالثا

 سلطنة في األساس ي بعد ما التعليم مدارس في الذاتي التقويم صعوبات ما

 املدارس؟ مديري  نظر وجهة من عمان

 التقويم صعوبات بمحور  املتعلقة( 12) الجدول  في النتائج أظهرت     

 سلطنة في األساس ي عدب ما التعليم مدارس مديري  يوجهها التي الذاتي

 صعوبة) متوسطة بدرجة جاءت واحدة وفقرة كبيرة، بدرجة كانت عمان

 قلة إلى ذلك ويعزى (. أهميتها حسب للمدرسة التطوير أولويات تحديد

 توفير في واملتمثلة والبشرية، املادية اإلمكانات نقص وإلى الخارجي الدعم

 ثقافة وقلة واملعنوية، ديةاملا الحوافز وتوفير املدربة، البشرية الكوادر

 لبرامج اإلعالمي الدعم وغياب الذاتي، التقويم فاعلية حول  املجتمع

 األعمال على املدارس مديري  وتركيز للمدرسة، الذاتي التقويم وأنشطة

 الطلبة وانتظام املعلمين، وانصراف حضور  كمتابعة الروتينية، اإلدارية

 اإلدارات تملية بما واالكتفاء ديدوالتج التطوير عن واالبتعاد وانضباطهم،

 املدارس، مديري  لدى العمل وضغوط وفنية، إدارية تعاميم من التعليمية،

 تساعد والتي التطويرية التربوية للمشاريع املدارس مديري  مقاومة وبسبب

 .املجاالت كافة في وتطويره املدرس ي العمل تجويد على

 [ 15] الزاملي دراسة مع واتفقت    
 
 و  ضعفا

 
 اإلعالمية التغطية في اضحا

 سلبا يؤثر قد مما املالي، الدعم قلة إلى باإلضافة للمدرسة الذاتي للتقويم

 عدد وقلة له املرسومة األهداف لتحقيق املطلوب بالشكل سيره على

 الصعوبات إلى إضافة تطبيقه، على اإلشراف عملية يتولون  الذين الفنيين

 التعليمية املناطق في سواء املالية، اتاملخصص بمحدودية املتمثلة املالية

[ 13] البيمانية دراسة مع واتفقت. بتطبيقه املشمولة املدارس إدارات أو

 بالتقويم يتعلق فيما اإلداري  املشرف مهام تضمين عدم إلى أشارت والتي

 وعدم اإلداري، اإلشراف دليل حددها التي الرئيسية مهامه ضمن الذاتي

 للمدرسة، الذاتي للتقويم التدريبية الحقيبة على اإلداري  املشرف تدريب

 نطاق خارج فيها املشارك واللجان اإلداري  املشرف إلى املسندة األعباء وكثرة

 الثقافة قلة إلى أشارت والتي[ 11] السيابية دراسة مع واتفقت. وظيفته

 دراسة مع واتفقت املدرسة، في الذاتي التقويم تطبيق حول  التنظيمية

 إدارة في املدارس مديري  كفايات تطوير بضرورة أوصت والتي[ 10] اليعربية

 . بالتقويم الخاصة التربوية املشاريع

 املراجع

 أ. املراجع العربية

 إدارة في املدارس مديري  كفايات واقع(. 2011. )مالك علياء اليعربية،[ 10]
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. منشورة غير ماجستير رسالة. عمان سلطنة. عمان سلطنة مدارس

 .قابوس السلطان جامعة

 دراسة(. 2008. )وجيهة والعاني، حميراء والسليماني، على الزاملي،[ 15]

 . عمان سلطنة في املدرس ي األداء تطوير لنظام تقويمية

 في املدرس ي األداء تطوير نظام فاعلية(. 2008. )محمد البرعمي،[ 16]

.. عمان بسلطنة فارظ محافظة في األساس ي التعليم من األولى الحلقة

  السلطان جامعة. عمان سلطنة. منشور  غير ماجستير رسالة
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ABSTRACT _ The present study aimed to identify the reality of self-evaluation and the difficulties that faced 

the administrators of schools in using self-evaluation in post basic education schools in Sultanate of Oman. 

To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a questionnaire in order to determine the 

reality of self-evaluation and the difficulties that faced the administrators of schools in using self-evaluation 

in post-basic education schools in Sultanate of Oman. The questionnaire used reliability coefficient 

(Cronbach’s Alpha) and it reached (0.87).The study sample consisted of 96 administrators and their 

assistants from post basic educational schools in 5 regions. To analyze the data, the reality of self-evaluation 

in post-basic education schools in Sultanate of Oman from the point of view of schools administrators was 

medium. There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05≥ α) between the 

average estimates of respondents about the reality of self-evaluation in post basic education schools in 

Sultanate of Oman due to the variables of type and qualification. There are statistically significance 

differences at the level of significance (0.05≥ α) between the average estimates of respondents about the 

reality of self-evaluation in post basic education schools in Sultanate of Oman due to the variable of 

educational region. Findings also revealed that the administrators of schools faced difficulties in using self-

evaluation in schools. The study recommended to employ the educational media by the educational regions in 

dissemination the culture of self-evaluation and to train the administrators of schools on the correct use of 

self-evaluation tools. 

KEY WORD: School self-evaluation, Post-Basic Education. 

 

 

 

 

 

 

 


