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 ملخص:
دراسة الكشف عن دور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية في تطوير هدفت ال

أداء المعلمين بمنطقة النقب من وجهة نظرهم. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج 
الوصفي المسحي من خالل تطوير استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها، وطبقت الدراسة على 

( معلمًا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن دور وحدات الرقابة 433من )عينة عشوائية تكونت 
في منطقة النقب جاء بدرجة مرتفعة، وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  اإلدارية

العلمي في جميع المجاالت، وعدم وجود  المؤهل، و ( تعزى ألثر الجنس≤0.05مستوى الداللة)
الخبرة في جميع  ( تعزى ألثر سنوات≤0.05مستوى الداللة ) فروق ذات داللة إحصائية عند
سنوات، وعدم وجود  10 من األداء وجاءت الفروق لصالح أقل المجاالت، باستثناء مجال تقييم

( تعزى ألثر المنطقة في جميع ≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
الفروق لصالح مدينة، وفي ضوء هذه النتائج  األداء وجاءت المجاالت، باستثناء مجال تقييم

زيادة اهتمام االدارات المدرسية بوحدات الرقابة االدارية والتوسع في أنشطتها  بـ: أوصت الدراسة
وحدات الرقابة في التأكد من أن الوحدات  تؤديهلتتجاوز الرقابة الداخلية نظرا ألهمية الدور الذي 

مطلوب، وتصميم نظام رقابي متخصص وحديث يتالءم مع واقع اإلدارية تقوم بأدوارها بالشكل ال
المدارس االبتدائية في منطقة النقب واساليب عملها، وزيادة االهتمام بوحدات الرقابة االدارية في 

 .مدارس قرى منطقة النقب االبتدائية

 .ة النقبالرقابة االدارية، وحدات الرقابة، المدارس االبتدائية في منطقالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
The study aimed at revealing the role of administrative control units 

in primary schools in developing teachers' performance in the Negev 

Region from their point of view. In order to achieve the objectives of the 

study, the descriptive survey methodology was used by developing a 

questionnaire whose validity and reliability were verified. The study was 

applied to a random sample consisted of 344 teachers. The study found 

that the role of the control units in the Negev region was high, (≤0.05( 

due to the effect of sex in all domains, and the absence of statistically 

significant differences at the level of significance (≤0.05( due to the 

impact of scientific qualification in all domains, and the absence of 

significant differences at the level of significance (≤0.05( attributable to 

the impact of years of experience in all domains, except in the domain of 

performance evaluation, the differences were in favor of less than 10 

years, and there were no statistically significant differences at the 

significance level (≤0.05( due to the effect of the region in all domains 

except for performance evaluation. The administrative departments in the 

administrative control units and the expansion of their activities to go 

beyond the importance of the role played by the control units in making 

sure that the administrative units are performing their roles as required and 

the design of a specialized and modern regulatory system that is 

compatible with the reality of the primary schools in the Negev and its 

working methods, Administrative Kabh schools in the villages of the 

Negev primary area. 

Keywords: Administrative Control, Control Units, Primary Schools in the 

Negev Region. 
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  :المقدمة
يعتريها بعض الغموض، مازال  إنهاعرف اإلنسان فكره الرقابة منذ العصور القديمة إال 

كثير من سوء الفهم، ومع هذا لم يُنقص من أهميتها في أي مؤسسه بل جعلها تحتل ويحيط بها 
ط والتعديل لحلقات العملية اإلدارية، إذ تقوم بمهمة الضب ةفي العملية اإلدارية، كونها مكملالصدارة 

في تطوير  ةفعال ةتنظيم عملها بشكل يجعل منها أدا للحلقات االدارية االخرى، كونها تعمل على
في ما تقدمه من تغذيه راجعة  ة، وتبرز أهميتها بصفه عامههوتوجي عمل المؤسسات واألفراد

لرقابة إلى تساعد في معالجة، وتوجيه أي انحراف قد يحدث في العملية اإلدارية، وتسعى وحدات ا
لقياس األداء، وهي  اً األداء من اجل ضمان استمرار العمل في المؤسسات؛ إذ تعد ميزان ةمتابع

 وسيلة تؤثر وتتأثر بكل جانب من جوانب العملية اإلدارية في المؤسسات .
بدا االهتمام بالرقابة اإلدارية من خالل منظري اإلدارة األوائل، أمثال فريدريك تايلور، و

يبر، وفايول؛ إذ قال تايلور "إن الهدف األساسي من تجاربه اإلدارية أن تكون الرقابة بيد وماكس و 
اإلدارة من اجل التحكم بالعاملين والسيطرة عليهم"، وقد أصر ويبر على مبدأ التمسك بالقواعد 
"، والطرق الرسمية واإلجرائية من خالل اهتمامه بالعمليات واإلجراءات أكثر من نتائج النشاطات

أما فايول: فقد ركز على "أن الرقابة من اجل التأكد من إن كل شيء يسير وفًقا للخطط 
 والتغيير في التأثير اإلدارة تستطيع خاللها من التي الطريقة الموضوعة" ويتضح من ذلك أنها

 فيالبيئية التي تؤثر  للعوامل، والظروف بعد االستجابة للمؤسسة، الداخلية العوامل
 (.Terry, 1995المؤسسة)

 القوة المركزية للمؤسسات، لذلك اهتم ُتعدوالرقابة االدارية مرتبطة بالخطط واألهداف التي 
 المؤسسات إنتاجية رفع من اجل والمشكالت اإلدارية، القضايا، من عديد بدراسة اإلدارة علماء
 والتنسيق الفعال ثمر،الم التعاون يقوم على موجه نشاط إال هي ما أنشطتها، فاإلدارة فاعليةوزيادة 

 من عالية األهداف المرغوبة بدرجة تحقيق أجل من المتنوعة البشرية الجهود بين
 (.Yassen, 2014الكفاءة)

 لألنظمة الكيانات الصغرى شامل إلى وحدات الرقابة يتبين انها تشكل ومن منظور نظمي
 عنصًرا كونها به، تضطلع أن رضيفت الذي المهم بالدور القيام وبالتالي عليها الواسعة، الرقابية
 على تعمل أداة مستوى كونها أي في اإلداري بها العملية اإلدارية، إذ يقوم عناصر من رئيًسا
 عملية أهدافها، والرقابة تحقيق أجل من المؤسسات داخل هاوقياس أداء النشاطات مستوى تحديد
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 .(Ataphia, 2011) األداء الفعلي مستوى لرفعمعايير  وضع إلى تهدف مخططة
تحمل المخاطر نظرًا لطبيعة  تتطلب مهمة فهي مسؤولياتها، الرقابة بازدياد أهمية وتزداد
 طريقها وعن اإلدارة فاعلية من وسائل مهمة وسيلة وهي إلى النتائج باستمرار، يشير عملها الذي

 أو اإلداري دالفسا وبالمنظور العام أذا وجد للمؤسسات، المنشودة السياسات العامة تحقيق يتم
تلك الجهات، ولعدم المتابعة  أداء على الرقابة لضعف نتيجة الغالب في االقتصادي يكونان

  (Anthony, 1992 ).لها الصحيحة
وكون المدرسة مؤسسة تعليمية تعمل على اعداد الفرد للحياة، وكون وجودها مقترن بالعلم 

دوًرا أساسيًا في  تؤديمع وأفراده، وكونها والمعرفة، والحضارة التي بدورها تعمل على تطور المجت
عملية بناء الفرد، وتنمية عقله وفكره، وتزويده بكل ما يحتاج من مهارات، فقد وجب عليها أن 
تؤدي وظائفها بنجاح، وأن تعتمد في سياستها على أسلوب إداري منظم، وواضح من خالل تبني 

طالقا من دراسة برامجها على اختالف أنواعها، قرارات رقابية فعالة، ومتكاملة لتحقق أهدافها، ان
والسعي الدائم إلى معرفة ما إذا كانت هذه البرامج، واالساليب مالئمة لوظائفها أم ال، من أجل 

 (.Zoubi, 2011زيادة فاعلية إدارتها في تحقيق أهدافها المرغوبة)
اليب، واإلجراءات التي الرقابة من أهم الوظائف التي تقوم بها اإلدارة من خالل األس ُتعدو 

تستخدمها في تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات ونشاطات، وكثيًرا ما تفهم الرقابة بمعناها الضيق 
الذي يوحي مظهره في تصيد األخطاء فقط، وتطبيق العقوبات، في حين أن مفهومها اشمل من 

اتها من قبل الرؤساء ، وأدو مهماتهاذلك، مما يتطلب الفهم السليم للرقابة، وبيان أهدافها و 
والمرؤوسين، فبينما المبادئ الخاصة بالرقابة متعارف عليها ومتفق عليها بصفة عامة، إال أن 

تطور النظام الفعال للرقابة يقتضي تصميًما يأخذ في الحسبان ظروف المؤسسة وأوضاعها، وقد 
لبدايات بسبب العالقة بين مفهوم الرقابة اإلدارية كحقل دراسي مرتبط بعلم المحاسبة، إذ ظهر في ا

المحاسبة، ورقابة المنشآت، إذ كان التركيز على ضرورة توفر سجالت للمقارنة مع اإلدارة، على 
أن األخير كان يعتمد بالدرجة األولى على الجانب المالي للرقابة، وبعد ذلك ساد اعتقاد أن الرقابة 

اد سائدا، وتطور مفهومها بعد ان تم هي إجراء مالي يهتم به المحاسبون وال يزال هذا االعتق
استخدامه في اإلدارة العامة، ففي الستينيات كانت الرقابة اإلدارية تستخدم بشكل ضيق في اإلدارة 
الحكومية، وذلك بعد ازدياد االهتمام باستخدامها في هذا المجال خاصة بعد الجهود المبذولة في 

 ,Saleh) قياس التقدم في هذه البرامج تحديد أهداف بعض البرامج الحكومية، وذلك بهدف
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2011.) 
التفاصيل،  درجة حيث من معظمها في تختلف ومتنوعة متعددة مفاهيم اإلدارية للرقابةو 
 بأنها تجمع إال أنها اإلدارية للرقابة التعريفات اختالف المحتوى، ومع حيث من غالبيتها في وتتفق
 من تتكون التي اإلدارية الوظائف من الرابعة ظيفةالو  وهي للمؤسسة، الفعلية النتائج قياس عملية

 بالتخطيط تبدأ التي اإلدارية العملية في األخيرة الحلقة تمثل إذ والقيادة، والتنظيم، التخطيط،
 سير على كانت يعتمد مؤسسة أي في له المخطط الهدف إلى فالوصول بالرقابة؛ وتنتهي

 مأ العليا المستويات إي مؤسسة سواء في في دارياإل العمل من يتجزأ ال جزء والرقابة األعمال،
 التطابق تحقيق محاولة إليها الرقابة اإلدارية هي تسعى التي األساسية الدنيا، والمهمة مأ الوسطى

مع االخذ بعين  ،ذاتها المؤسسة وأهداف المؤسسة، في العاملين لألفراد الشخصية األهداف بين
 .Sabah, 1997) الكامل) بقالتطا تحقيق يمكن ال بأنه االعتبار

 المجال هذا في تملك ، فهيذاتها على تمارسها كون اإلدارة ذاتية ومن خصائصها أنها
 ويجعلها )رقابة وسحبه قرارها في النظر إعادة من يمكنها والتفسير مما للتقدير واسعة قدراتم

 نشاطها، حدود في العامة القواعد باحترام الملزمة اإلدارة هي مجانية، فالوجوبية ورقابة وجوبيه،
ألن  الرقابة، والمجانية واجبات أهم من يجعلها مما أخطاء وتجاوزات من فيه تقع ما تصحح وأن

 (.Sharif, 2013مادية ) رسوم أية إلى تحتاج ال ممارستها
 إلى التغيرات االستجابة من النظام الرقابي ليتمكن بالتشدد كونها ال تتصف مرنة؛ وهي
 للعاملين المجال يتعط ال حتى بالليونة تتصف الرقابة أن يجب ال وأيًضا تحدث، قدالتي  الطارئة

 المؤسسة، والرقابة وضعتها تحقيق األهداف التي إلى الوصول وعدم والقوانين األنظمة ويتم تجاهل
 كل تشمل كونها وباستمرار، وهي شاملة دائًما تتم األعمال اإلدارية أن إذ مستمرة، عملية اإلدارية
 بعضها مع وتناغم توازن في تعمل المؤسسة أجزاء كل من والتأكد مستوياته، بكل النظام أجزاء
 .Yaghi, 1994))اً بعض

واألنظمة  اللوائح وفق يسير العمل أن من التأكد هو اإلدارية الرقابة من الغرضو
 واكتشاف انسياب العمل تعترض التي والعقبات المشكالت، على والوقوف المقررة، واإلجراءات
 تكشف التي المناسبة لالنحرافات التصحيحية واإلجراءات الحلول حدوثها، ووضع فور األخطاء

 األداء مستوى مستقباًل، وتحسين حدوثها لتالفي تلك االنحرافات أسباب ومعرفة الرقابة، عنها
 ،األنظمة واألساليب في الضعف مواطن كشف خالل من األجهزة الحكومية في اإلنفاق وترشيد
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 المؤسسات داخل االتصال عمليات بالكفاءة واالقتصاد، وتحسين تتسم ال التي اإلدارية والممارسات
 في أعمال من تم تنفيذه بما تام إلمام على العليا اإلدارية المستويات أن والتأكد من ها،وخارج

 .األخرى المستويات
ابة االدارية واالداء وفيما وقد تناولت مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية موضوع الرق

 ي عرض لبعضها:أتي
الرقابة اإلدارية  ةفاعلي درجة إلىدراسة هدفت التعرف  (Yassen,2014)أجرت ياسين 

األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في محافظات الضفة الغربية من  ةودرج
نهج الوصفي االرتباطي، وتم إعداد وجهه نظر المعلمين، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الم

، وأظهرت ةمعلمًا ومعلم (850)عشوائية قوامها  ةطبقي عينةلهذه الدراسة طبقت على استبانة 
الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى مديري  فاعليةالدراسة ان الدرجة الكلية لمجاالت 

الرقابة  فاعليةبين  ةقوي ةالقة ايجابيالمدارس الحكومية األساسية جاءت كبيرة، وأن هناك ع
 اإلدارية واألداء .

المساءلة اإلدارية وعالقتها  إلىهدفت التعرف  ةدارسب (Sharif,2013)وقام الشريف 
. استخدم المنهج ةربية والتعليم العالي في قطاع غز باألداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في وزاره الت

 (320)ستبانة كأداة لجمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من الوصفي التحليلي، وتم تطوير اال
من مجتمع الدراسة، وبعد تحليل البيانات أظهرت الدراسة ان مفهوم المساءلة ومعرفته لدى  عامالً 

الموظفين اإلداريين في وزاره التربية والتعليم في قطاع غزه جاء بدرجة مرتفعة، كما بينت الدراسة 
دالله إحصائية بين المساءلة اإلدارية واألداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في ان هناك عالقة ذات 

بين كل من االنضباط الوظيفي  ة، كما أظهرت النتائج النهائيةاره التربية والتعليم في قطاع غز وز 
ين العمل واالنجاز أخالقيات الوظيفة العامة والمجال اإلنساني وبين األداء الوظيفي للعاملين اإلداري

 في وزاره التربية والتعليم في قطاع غزة.
تطبيق مديري المدارس  ةدرج إلىبدراسة هدفت التعرف  (Saleh,2011)وقام صالح 

وتم  للرقابة اإلدارية من وجهه نظر المعلمين في األردن، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي،
من  ةمعلمًا ومعلم (136)نهم م ةمعلمًا ومعلم (212)تكونت من  ةتطوير استبانة طبقت على عين

من المدارس الخاصة، واختيرت العينة بالطريقة الطبقية  ةمعلمًا ومعلم (76)المدارس العامة، و
تطبيق مديري المدارس للرقابة اإلدارية جاءت متوسطة  ةائية، وتوصلت الدراسة الى أن درجالعشو 
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دالله إحصائية تعزى لصالح  جود فروق ذاتو في المدارس الثانوية الخاصة والعامة، وتبين 
 المدارس الخاصة.
يق المساءلة من تطب درجة إلىفقد أجرى دراسة هدفت التعرف  (Ataphia,2011)أما اتافيا 

داره المدارس الثانوية في والية الدلتا في نيجيريا. اعتمدت الدراسة على المنهج إقبل المعلمين في 
، وتم اختيار مدرسة (31)معلمًا يعملون في  (353)الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 

راسة وتوصلت الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، استخدم االستبانة أداة لتحقيق اهداف الد عينة
وجد هناك فروق ذات دالله إحصائية بين توجهات المعلمين والمدارس حول تالدراسة إلى انه ال 
 تطبيق المساءلة.

معرفة دور وحدات الرقابة اإلدارية الداخلية في إلى ( Zoubi,2011)وهدفت دراسة الزعبي 
الجامعات األردنية في أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر العاملين فيها، استخدمت الدراسة 

( فردًا يعملون في وحدات 63المنهج المسحي الوصفي، أجريت الدراسة على عينة تكونت من )
عات األردنية الحكومية، وتوصلت الدراسة إلى أن تقديرات أفراد العينة الرقابة الداخلية في الجام

لدور وحدات الرقابة الداخلية في تنمية أعضاء هيئة التدريس من تقدير ضعيف إلى متوسط، وعدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الخبرة، ووجود فروق تعزى 

علمي ولصالح حملة أقل من بكالوريوس في كل من مجال تعاون الدائرة مع لمتغير المؤهل ال
الوحدة ومجال كفاية المصادر البشرية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكان 

 .الجامعة بين جامعات الوسط وجامعات الشمال لصالح جامعات الشمال
األداة التي تم تطويرها لغايات الدراسة، كما  تميزت الّدراسة الحالّية عن الّدراسات الّسابقة في

دور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس تناولت  اّلتي -نالباحثيعلم  حسب-أنها الّدراسة األولى 
وكذلك في عينتها إذ تناولت استجابات المعّلمين  ،المعلميناالبتدائية بمنطقة النقب من وجهة نظر 

 .تدائية في منطقة الّنقباّلذين يدّرسون في المدارس االب
 مشكلة الدراسة: 

الذي تقوم به وحدات الرقابة اإلدارية في المؤسسات التربوية، ومدى  لعظم الدور نظرا
لتبني  متابعتها في تحقيق األهداف، وعلى الرغم من أن المؤسسات التربوية أصبحت بيئة مناسبة

في تحقيق  هوتحسيناجة إلى تفعيل دورها من المدارس ما زالت بح اً كثير مثل هذه الوحدات إال أن 
دور وحدات الرقابة اإلدارية في أهداف خططها التطويرية، فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن 
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 المدارس االبتدائية بمنطقة النقب من وجهة نظر المعلمين من خالل االجابة عن األسئلة اآلتية: 
البتدائية بمنطقة النقب من وجهة نظر ما واقع دور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس ا .0

 المعلمين؟ 
بين متوسطات استجابات أفراد  (≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .9

وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية في تطوير أداء المعلمين عينة الدراسة حول دور 
 جنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، والمنطقة(؟ من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات )البمنطقة النقب 
 هدفت الدراسة الحالية إلى ما يأتي: أهداف الدراسة: 

الكشف عن واقع دور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية بمنطقة النقب من وجهة  .0
 نظر المعلمين، وذلك من أجل تسليط الضوء على واقع تحقيق هذه األهداف والتوصية بتفعيل

 . هوتعزيز  هذا الدور
عينة  استجابات في الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة()متغيرات  التعرف إلى أثر .9

 الدراسة، للوصول إلى فهم أعمق حول استجابات أفراد العينة.
 أهمية الدراسة:

اتضحت أهمية الدراسة الحالية من خالل تركيزها على موضوع مهم من موضوعات اإلدارة 
وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب دور وهو 

ن أن تسهم هذه الدراسة في إفادة القائمين على وضع السياسات و من وجهة نظرهم، إذ يأمل الباحث
التعليمية كي يستفيدوا من نتائجها في تطوير خطط وحدات الرقابة اإلدارية في ضوء متطلبات 

 اإلدارة الحديثة للمؤسسات التربوية.
لشغل وظائف مديري المدارس ليكونوا على وعي  نن الذين يتقدمو و وأن يستفيد المعلم

ن و المؤسسات التربوية، وكذلك المعلمومعرفة تامة بالدور الذي تقوم به وحدات الرقابة اإلدارية في 
وحدات الرقابة اإلدارية لما له من  في المدارس االبتدائية في منطقة النقب من خالل تعريف دور

 .في تطوير العملية التعليمية وبيان أثرهأثر كبير في رفع مستوى أدائهم 
 اشتملت الدراسة على المصطلحات والمفاهيم اآلتية: مصطلحات الدراسة:

 المهمة أو أداء حول معين ويتمركز عمل في ما بشخص مناط واجب أو مهمة : "هوالدور
 هذه المهمة وتضم وزماني، مكاني حيز إلى ويحتاج بالسلوك، يرتبط مقصود هدوهو ج الوظيفة،
 التربوي المشرف بها يقوم والفنية في المؤسسات التربوية إذ اإلدارية المسؤوليات من مجموعة
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 (.Sabah, 1997,53المعلمين") أداء بهدف تطوير
 لقياس لمرسومة، وهي عمليةا للخطط وفًقا اإلنجاز "مراجعة بأنها تعرف: الرقابة اإلدارية

 النتائج بين االنحرافات أسباب الموضوعة ومعرفة الخطط أو بالمعايير ومقارنتها الفعلية النتائج
 المتحقق اإلنجاز قياس عملية فعل تصحيحي لها" أو هي واتخاذ المأمولة، والنتائج المتحققة

 (.Sabah, 1997,53دوثه")ح متوقًعا كان ما مع فعالً  حصل ما ومقارنة لألهداف المرسومة
 ويتم الرقابة اإلدارية: هي وحدة أو قسم يكون داخل مبنى المؤسسة او مستقلة عنها، وحدات

 يتم وأنه دقيق بشكل لتحقيق أهداف المؤسسة تسير أن الخطط المعدة من التأكد بهدف تشكيلها
 المؤسسةفي  اإلدارية اعليةوالف الكفاءة لتحسين الطرق التنظيمية، واقتراح المقدرات المحافظة على

(Anthony,1992:25)   . 
وتعرف إجرائيا: بأنها المجهود الذي يبذل من اجل سير خطط المدارس االبتدائية في منطقة 
النقب لتحقيق أهدافها ورفع مستوى أداء معلميها، والتي أظهرتها الدرجة الكلية الستجابات أفراد 

 دت لهذه الغاية.األداة التي أع فقرات عنعينة الدراسة 
 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:: حدود الدراسة ومحدداتها

دور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية بمنطقة النقب من الحدود الموضوعية:  -
 وجهة نظر المعلمين.

 في منطقة النقب. هاومعلمات معلمي المدارس االبتدائيةعينة من الحدود البشرية:  -
الدراسة على عينة عشوائية من معلمي المدارس االبتدائية بمنطقة  طبقت مكانية:الحدود ال -

 النقب.
 (.2019/2018طبقت الدراسة خالل العام الدراسي ) لحدود الزمنية:ا -

  محددات الدراسة:
 والثبات()الصدق  يتحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية لألداة

 عينة الدراسة  وموضوعية استجابة أفراد
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي.منهج الدراسة: 

 مجتمع الدراسة: 
مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس االبتدائية في منطقة النقب والبالغ عددهم  تكون

 .2018( معلمًا ومعلمة وحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 3440)
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  الدراسة:عينة 
، والجدول ( معلمًا ومعلمة633عينة الدراسة بالطريقة العشوائية إذ تكونت من ) اراختيتّم 

 متغيراتها.حسب  الدراسة والنسب المئوية ألفراد عينة االعداد( يوضح 1)
 متغيراتهاحسب  الدراسةوالنسب المئوية ألفراد عينة  االعداد (1الجدول )

 النسبة العدد الفئات 
 27.6% 95 ذكر الجنس
 %72.4 249 ثىان 
 47.4% 163 دون فما بكالوريوس العلمي المؤهل

 %52.6 181 عليا دراسات 
 52.9% 182 سنوات 10 من أقل الخبرة سنوات

 47.1% 162 فأكثر سنوات 10 
 33.4% 115 مدينة المنطقة
 66.6% 229 قرية 
 100 % 344 المجموع 

 اداة الدراسة:
دور ستشارة المختصين، تم تحديد مجاالت استبانة بعد االطالع على األدب النظري، وا

من وجهة وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب 
في الخطوة االولى، ومن ثم كتابة فقراتها من خالل تبني مضامين بعض الفقرات الواردة في  نظرهم

صالح موضوع الدراسة بعد أن تم الرجوع إليها، كدراسة أدوات الدراسات السابقة ذات الصلة ب
(Saleh,2011) الشريف ، ودراسة(Sharif,2013)،  ياسين ودراسة(Yassen,2014)،  ودراسة

( فقرة موزعة على 36، وتكونت االستبانة في صورتها األولية من )(Ataphia, 2011)اتافيا 
فقرات ذوات  (8)ى  الهيكل التنظيمي من مجاالت، إذ تكون المجال األول والذي نص علأربعة 

(، 01-2( فقرات ذوات األرقام من )2وتكون من ) تقييم االداءوالمجال الثاني  (،8-1األرقام من )
(، والمجال 18-27( فقرات ذوات األرقام من )01والمجال الثالث االتصال والتواصل وتكون من )

 (.28-36وات األرقام من )( فقرات ذ2وتكون من ) الرابع االساليب الرقابية
 صدق أداة الدراسة وثباتها:

 : صدق المحتوى ألداة الدراسة .أ
( محكًما من أعضاء هيئة 01بعرضها على ) الدراسةتم التحقق من الصدق الظاهري ألداة 

التدريس المتخصصين في اإلدارة التربوية واألصول، وبعض موظفي وزارة التربية والتعليم 
آرائهم حول محتوى األداة، ومدى استيفائها لعناصر موضوع الدراسة،  المختصين، وذلك ألخذ
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وضوح صياغة الفقرات، وكذلك مدى  فضاًل عنومدى كفاية الفقرات، وحاجتها للتعديل أو الحذف، 
قدرة محاور االستبانة على معالجة مشكلة الدراسة بشكل يحقق أهدافها، وأية مالحظات يرونها م

ت المحكمين تبين أن الفقرات كان ارتباطها بمجاالتها عالية، إذ ضرورية، وفي ضوء مالحظا
(، وُتعد هذه النسبة مناسبة ألغراض هذه الدراسة، إذ تم %81بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين )

( 98إعادة صياغة بعض الفقرات، وبهذا بقي عدد فقرات االستبانة بصورتها النهائية بعد التحكيم )
 مجاالت. ةأربعفقرة موزعه على 

دور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية بمنطقة تمت االجابة عن فقرات أداة 
 دائماً الخماسي وذلك على النحو اآلتي: )؛ حسب تدرج ليكرت النقب من وجهة نظر المعلمين

، تين( درج9) نادراً ( درجات، ودرجة 6) احياناً ( درجات، ودرجة 3( درجات، غالبًا )1وتأخذ )
 . واحدة ( درجة0) ابداً ودرجة 

  صدق البناء ألداة الدراسة: .ب
( 30الستخراج دالالت صدق البناء تم تطبيق الدراسة على عينة استطالعية مؤلفة من )

معلمًا ومعلمة من خارج عينة الدراسة المستهدفة، من أجل حساب معامل االرتباط المصحح 
 (. 9ي تنتمي اليه، وكما هو مبين في الجدول)لعالقة الفقرات بأداة الدراسة وبالمجال الذ

 والدرجة الكلية دور وحدات الرقابةقيم معامالت االرتباط بين فقرات استبانة  (2الجدول)
رقم  المجال

 معامل االرتباط مع الفقرات الفقرة
 األداة المجال

المجال 
األول: 
الهيكل 
 التنظيمي

 **0.48 **0.76 ع مسؤولياتها.وحدات الرقابة اإلدارية م مهماتتتناسب  0
 **491. **651. يحقق الهيكل التنظيمي للمدرسة أهداف وحدات الرقابة اإلدارية. 9
 **0.58 **661. يسهل الهيكل التنظيمي عمل وحدات الرقابة اإلدارية. 6
 **0.48 **791. يوجد وصف وظيفي واضح للعاملين في وحدات الرقابة اإلدارية. 3
العاملين بوحدات الرقابة  مهماتيكل تنظيمي يوضح يوجد ه 1

 **671. **0.82 اإلدارية.
 **0.74 **0.79 ها.مهماتيتناسب الهيكل التنظيمي لوحدات الرقابة اإلدارية مع  3

 المجال
 الثاني:
تقييم 
 االداء

 **0.75 **671. يتم تحديد معايير رقابية واضحة لمتابعة أداء المدرسة. 1
 **0.83 **0.88 الن عن معايير األداء لجميع العاملين في المدرسة.يتم اإلع 8
 **0.64 **0.75 تتميز معايير األداء المستخدمة بالدقة والموضوعية. 2
 **0.71 **751. تتسم معايير األداء بالمرونة والوضوح. 01
 **0.66 **771. تسهم تقارير األداء في معالجة جوانب القصور في المدرسة. 00
 **0.75 **0.81 تسهم نتائج تقارير األداء في ترقيات استثنائية للعاملين المتميزين. 09

 المجال
 الثالث:

االتصال 
يتم إصدار تعليمات تبين كيفية تطبيق خطط وحدات الرقابة  06

 **0.69 **0.80 اإلدارية.
 **0.66 **0.78ليا من اجل تصدر وحدات الرقابة اإلدارية تقارير دورية لإلدارة الع 03
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رقم  المجال
 معامل االرتباط مع الفقرات الفقرة

 األداة المجال
 التواصل المستمر فيما بينها. والتواصل

 **0.72 **761. ها بكفاءة.مهماتترشد وحدات الرقابة اإلدارية الدوائر المختلفة ألداء  01
تتخذ وحدات الرقابة اإلدارية اإلجراءات الالزمة فور استالمها ألي  03

 **0.68 **0.75 شكاوى تخص المدرسة.

الرقابة اإلدارية اجتماعات دورية وطارئة حسب تعقد وحدات  01
 **0.80 **0.85 الحاجة.

تحرص وحدات الرقابة اإلدارية على التواصل المستمر مع جميع  08
 **681. **761. اقسام المدرسة.

 **531. **571. تراعي وحدات الرقابة اإلدارية التسلسل اإلداري في مخاطباتها. 02
ة اإلدارية السرعة في نقل المعلومات تتحرى وحدات الرقاب 91

 **0.74 **0.77 ألصحابها.

 المجال
 الرابع:

االساليب 
 الرقابية

 **0.78 **651. ها.مهماتتراعي وحدات الرقابة اإلدارية موازنة المدرسة عند القيام ب 90
تعتمد وحدات الرقابة االدارية على خطط المدرسة للرقابة على  99

 **0.71 **0.76 أعمالها.

تستخدم وحدات الرقابة اإلدارية المالحظة اإلدارية للرقابة على  96
 **0.69 **0.83 العاملين في المدرسة.

تستخدم وحدات الرقابة اإلدارية التقارير اإلدارية المكتوبة في أداء  93
 **0.51 **0.68 ها.مهمات

الرقابة تساعد التقارير الدورية في تطوير أساليب العمل في وحدات  91
 **631. **0.78 اإلدارية.

 **0.57 **0.71 تعتمد وحدات الرقابة اإلدارية على الشكاوى كأداة رقابية. 93
تستخدم وحدات الرقابة اإلدارية التحليل المالي للرقابة على األداء  91 

 **0.55 **0.73 المالي في المدرسة.

ية وبحوث العمليات تستخدم وحدات الرقابة اإلدارية األساليب الكم 98 
 **0.65 **0.84 في تفعيل أدائها.

 (.1.10**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )          .(≤0.05) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في  االرتباط( أن معامل 9يالحظ من الجدول )
الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها  صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين

بالمجال الذي تنتمي إليه، وبين كل مجال والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت 
(، أن معامل 1.88-1.11(، ومع المجال )1.86-1.38ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين )

( مما 0.30الكلي ألداة الدراسة لم يقل عن معيار ) ارتباط كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع
يشير إلى جودة بناء فقرات أداة الدراسة األولى، وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت 
ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا، ولم يتم حذف أي من هذه الفقرات، وقد تم حساب معامالت 

ة الكلية ألداة الدراسة عالوة على حساب معامالت االرتباط ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرج
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 (.6البينية لمجاالت أداة الدراسة، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون وذلك كما في الجدول )
 عضها والدرجة الكليةبب استبانة دور وحدات الرقابة مجاالتمعامالت االرتباط بين  (3) الجدول

 
 الهيكل

 التنظيمي
 تقييم

 داءاأل
 االتصال

 والتواصل
 األساليب
 الرقابية

 وحدات دور
 اإلدارية الرقابة

     1 التنظيمي الهيكل
    1 **0.75 األداء تقييم
   1 **0.77 **621. والتواصل االتصال
  1 **0.68 **0.75 (*) 0.44 الرقابية األساليب

 1 **0.85 **0.91 **0.94 **0.77 اإلدارية الرقابة وحدات دور
           .(≤0.05) مستوى الداللةدالة إحصائيا عند  * 

( أن قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لها 6يالحظ من الجدول )
(، وأن قيم معامالت االرتباط البينية لمجاالت أداة الدراسة قد تراوحت 0.77-1قد تراوحت بين )

ثبات أداة دور وحدات الرقابة وثبات االتساق الداخلي (، وألغراض التحقق من 0.44-1بين )
لألداة، ومجاالتها فقد تم حسابه باستخدام معادلة كرونباخ ألفا على بيانات التطبيق األول للعينة 
االستطالعية وألغراض التحقق من ثبات اإلعادة ألداة الدراسة فقد تم التحقق بطريقة االختبار 

عادة االختبار ) عادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من test-retestوا  ( بتطبيق المقياس، وا 
، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين معلمًا ومعلمة( 30خارج عينة الدراسة مكّونة من )

 (.3تقديراتهم في المرتين، وذلك كما في الجدول )
 وحدات دوراستبانة لمجاالت قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة  (4الجدول )

 والدرجة الكلية اإلدارية الرقابة
 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة عدد الفقرات المجال

 0.83 0.85 3 التنظيمي الهيكل
 0.86 0.88 3 األداء تقييم
 0.89 0.86 8 والتواصل االتصال

 0.88 0.90 8 الرقابية األساليب
 0.95 0.91 28 اإلدارية)ككل( الرقابة وحدات دور
(، وأن قيم 1.21قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا بلغ )( أن 3يالحظ من الجدول ) 

 (.1.20والدرجة الكلية بلغ )استبانة دور وحدات الرقابة ثبات اإلعادة لمجاالت 
 المعالجة اإلحصائية: 

سؤال األول، كما تم ال عنتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة 
( MANOVAاستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين المتعدد )



 كنعان عيد ت، أ.د.عليما صالح ، أ.د.أبو شريفة فايزة                          ........دور وحدات الرقابة اإلدارية

  55 

 .السؤال الثاني عنلإلجابة 
 عرض ّنتائج الدراسة ومناقشتها:

وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية في دور  إلىالتعرف هدفت الدراسة إلى 
وذلك عن طريق اإلجابة عن كل من أسئلة من وجهة نظرهم، معلمين بمنطقة النقب تطوير أداء ال
 الدراسة اآلتية:

ما واقع دور وحدات الرقابة اإلدارية النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة االول: 
 في المدارس االبتدائية بمنطقة النقب من وجهة نظر المعلمين فيها؟

المعيارية لواقع دور م استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال ت
 وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية بمنطقة النقب من وجهة نظر المعلمين فيها،

 ( يوضح ذلك.1والجدول )
رس دور وحدات الرقابة اإلدارية في المدالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (5الجدول )

 مرتبة تنازليا  االبتدائية 
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 مرتفع 0.65 4.00 التنظيمي الهيكل 1 0
 مرتفع 0.69 3.98 والتواصل االتصال 3 9
 مرتفع 0.77 3.95 األداء تقييم 2 6
 مرتفع 0.69 3.93 الرقابية األساليب 4 3

 مرتفع 0.62 3.96 اإلدارية)ككل( ةالرقاب وحدات دور
مرتفع، إذ تراوحت  بمستوىجاء  اإلدارية الرقابة وحدات دوران ( 1يبين الجدول )

في الرتبة األولى  التنظيمي الهيكل وجاء مجال، (4.00-3.93المتوسطات الحسابية ما بين )
في الرتبة  الرقابية باألساليمرتفع، بينما جاء مجال  بمستوى، و (4.00)متوسط حسابي بلغ بأعلى 

 وحدات دورمرتفع، وبلغ المتوسط الحسابي ل بمستوى(، و 3.93األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )
 (.3.96) ككل اإلدارية الرقابة

، وزيادة وعي القائمين على وحدات المدارس االبتدائيةوضوح رؤية وقد يعزى ذلك إلى 
أو أن لديهم المعرفة الكافية بأهداف الخطط الرقابة االدارية، واستيعابهم للمتغيرات الحديثة، 

وأن ، وحدات الرقابة اإلدارية تتناسب مع مسؤولياتها مهماتقد يعود السبب إلى أن التطويرية، أو 
 اً واضح اً وظيفي اً صفو ها، ويوفر فيمهمات العاملين الهيكل التنظيمي يحقق أهدافها؛ كونه يوضح 

 للعاملين، ويسهل عملها.
والتي أظهرت ان الدرجة الكلية  (Yassen,2014)ياسين تفقت مع دراسة وهذه النتيجة ا
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الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية األساسية  فاعليةلمجاالت 
التي أظهرت ان مفهوم المساءلة ومعرفته لدى  (Sharif,2013)الشريف جاءت كبيرة، ودراسة 
 في وزاره التربية والتعليم في قطاع غزه جاءت بدرجة مرتفعة.الموظفين اإلداريين 

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 :اآلتيكانت على النحو ف، كل مجال على حدةفقرات 

 المجال األول: الهيكل التنظيمي
مجال الهيكل التنظيمي تم استخراج المتوسطات تقدير افراد العينة لفقرات  مستوىلبيان 

 :( يبين ذلك3الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول)
 الهيكل التنظيمي مرتبة تنازليا  المتعلقة بمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6الجدول )

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 توىالمس المعياري

العاملين  مهماتيوجد هيكل تنظيمي يوضح  1 0
 مرتفع 0.86 4.04 بوحدات الرقابة اإلدارية.

يوجد وصف وظيفي واضح للعاملين في وحدات  3 9
 مرتفع 0.88 4.02 الرقابة اإلدارية.

وحدات الرقابة اإلدارية مع  مهماتتتناسب  0 6
 مرتفع 0.75 4.00 مسؤولياتها.

لتنظيمي لوحدات الرقابة اإلدارية يتناسب الهيكل ا 3 6
 مرتفع 0.86 4.00 ها.مهماتمع 

يحقق الهيكل التنظيمي للمدرسة أهداف وحدات  9 1
 مرتفع 0.77 3.99 الرقابة اإلدارية.

يسهل الهيكل التنظيمي عمل وحدات الرقابة  6 3
 مرتفع 0.80 3.95 اإلدارية.

 مرتفع 650. 4.00 المجال ككل  
مرتفع، وفي الرتبة االولى، بمستوى ان مجال الهيكل التنظيمي جاء ( 3)من الجدول  يتضح
 والتي تنص على( 1) ة، وجاءت الفقر (4.04-3.95المتوسطات الحسابية ما بين )إذ تراوحت 

في الرتبة األولى وبمتوسط " العاملين بوحدات الرقابة اإلدارية مهماتيوجد هيكل تنظيمي يوضح "
( 6) ةبينما جاءت الفقر مرتفع،  بمستوى(، و 1.83اف معياري بلغ)، وانحر (4.04حسابي بلغ )

بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " يسهل الهيكل التنظيمي عمل وحدات الرقابة اإلدارية"ونصها 
الهيكل وبلغ المتوسط الحسابي لمجال  مرتفع، بمستوى(، و 1.81، وانحراف معياري بلغ)(3.95)

 .(1.31راف معياري بلغ)وانح (،4.00ككل ) التنظيمي
العاملين في وحدات الرقابة اإلدارية  مهماتتنظيمي يوضح الوقد يعزى ذلك إلى أن الهيكل 
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العاملين ومسؤولياتهم، أو قد يعود السبب إلى تناسب  مهماتمن خالل وصف وظيفي يتناسب و 
ة أهدافها، ويسهل ها وبالتالي يحقق للمدرسمهماتالهيكل التنظيمي لوحدات الرقابة اإلدارية مع 

 عمل وحدات الرقابة اإلدارية.
 مهماتهم ولحرصهم على تسهيل مهماتلوادراكهم أو قد يعود السبب إلى وعي المعلمين 

وحدات الرقابة االدارية ومتابعة كل ما يصدر عنها والعمل به لتحقيق االهداف التربوية، واتفقت 
الشريف والتي جاءت كبيرة، ودراسة  (Yassen,2014)ياسين هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

(Sharif,2013)  .التي جاءت بدرجة مرتفعة 
 والتواصل المجال الثالث: االتصال

تقدير افراد العينة لفقرات مجال االتصال والتواصل تم استخراج المتوسطات  مستوى لبيان
 ( يبين ذلك:1الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول)

 والتواصل االتصال المتعلقة بمجالت الحسابية مرتبة تنازليا  واالنحرافات المعيارية المتوسطا (7الجدول )
رقم  الرتبة

المتوسط  الفقرات الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

تحرص وحدات الرقابة اإلدارية على التواصل  08 0
 مرتفع 0.90 4.05 المستمر مع جميع أقسام المدرسة.

ت الرقابة اإلدارية اإلجراءات الالزمة فور تتخذ وحدا 03 9
 مرتفع 891. 4.02 استالمها ألي شكاوى تخص المدرسة.

تعقد وحدات الرقابة اإلدارية اجتماعات دورية وطارئة  01 9
 مرتفع 0.95 4.02 حسب الحاجة.

ترشد وحدات الرقابة اإلدارية الدوائر المختلفة ألداء  01 3
 مرتفع 0.85 4.01 ها بكفاءة.مهمات

تراعي وحدات الرقابة اإلدارية التسلسل اإلداري في  02 1
 مرتفع 0.88 3.96 مخاطباتها.

تتحرى وحدات الرقابة اإلدارية السرعة في نقل  91 3
 مرتفع 0.94 3.95 المعلومات ألصحابها.

يتم إصدار تعليمات تبين كيفية تطبيق خطط وحدات  06 1
 مرتفع 0.92 3.94 الرقابة اإلدارية.

تصدر وحدات الرقابة اإلدارية تقارير دورية لإلدارة  03 8
 مرتفع 0.98 3.92 العليا من اجل التواصل المستمر فيما بينها.

 مرتفع 0.69 3.98 المجال ككل  
مرتفع، وفي الرتبة بمستوى جاء  والتواصل االتصالان مجال ( 1يتضح من الجدول )

والتي تنص ( 08) ة، وجاءت الفقر (4.05-3.92ما بين )المتوسطات الحسابية الثانية، إذ تراوحت 
في الرتبة " تحرص وحدات الرقابة اإلدارية على التواصل المستمر مع جميع أقسام المدرسة" على

بينما مرتفع،  وبمستوى(، 1.21) ، وانحراف معياري بلغ(4.05األولى وبمتوسط حسابي بلغ )
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ة اإلدارية تقارير دورية لإلدارة العليا من اجل تصدر وحدات الرقاب"ونصها ( 03) ةجاءت الفقر 
وانحراف معياري بلغ  (،3.92بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )" التواصل المستمر فيما بينها

 (،3.98ككل ) والتواصل االتصالوبلغ المتوسط الحسابي لمجال  مرتفع، بمستوى(، و 1.28)
 .(1.32وانحراف معياري بلغ)

ت الراهن، وفي المستقبل القريب أن المؤسسات التربوية تواجه في الوق وقد يعزى ذلك إلى
من التغيرات الخارجية التي تؤدي بدورها إلى تغيرات داخلية فيها، لذا بات من الواجب عليها  اً عديد

توفير الوسائل المالئمة، والمناسبة لتتكيف مع هذه المتغيرات والتحديات، بل وتوجيهها بما يحقق 
وأهداف العاملين فيها، ومن هنا فإن المؤسسات الناجحة تحاول قدر اإلمكان أن تهيئ أهدافها 

ه وتذلل لوحدات الرقابة االدارية الصعاب، تشجعها على إظهار ما لدى مهماتللعمل الرقابي 
قدرات وأفكار وطاقات إبداعية يمكن استثمارها في مساعدة المؤسسة على تحسين ممنتسبيها من 
 يف مع متطلبات التغيير والتجديد المفروضة.أدائها والتك

أو قد يعزى ذلك إلى حرص وحدات الرقابة اإلدارية على التواصل المستمر مع جميع أقسام 
عملها، أو  مهماتاإلجراءات الالزمة فور استالمها ألي شكاوى تخص  اتخاذهاالمدارس، وعلى 

ها بكفاءة، مهماتلدوائر المختلفة ألداء كونها تعقد اجتماعات دورية وطارئة حسب الحاجة، وترشد ا
أو أنها تراعي التسلسل اإلداري في مخاطباتها، وتتحرى السرعة في نقل المعلومات ألصحابها من 
خالل تقارير دورية لإلدارة العليا من اجل التواصل المستمر فيما بينها، وتتفق هذه النتيجة مع 

 بدرجة كبيرة.التي جاءت  (Yassen,2014)ياسين نتائج دراسة 
 المجال الثاني: تقييم األداء

تقدير افراد العينة لفقرات مجال تقييم االداء تم استخراج المتوسطات الحسابية  مستوى لبيان
 :( يبين ذلك8واالنحرافات المعيارية والجدول)

 م األداء المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا  واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمجال تقيي (8الجدول )
رقم  الرتبة

المتوسط  الفقرات الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

يتم تحديد معايير رقابية واضحة لمتابعة أداء  1 0
 مرتفع 851. 4.13 المدرسة.

يتم اإلعالن عن معايير األداء لجميع العاملين في  8 9
 مرتفع 961. 4.02 المدرسة.

 مرتفع 961. 3.97 ستخدمة بالدقة والموضوعية.تتميز معايير األداء الم 2 6
 مرتفع 971. 3.95 تتسم معايير األداء بالمرونة والوضوح. 01 3
 مرتفع 0.94 3.94تسهم تقارير األداء في معالجة جوانب القصور في  00 1
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رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

 المدرسة.
تسهم نتائج تقارير األداء في ترقيات استثنائية  09 3

 مرتفع 1.04 3.66 للعاملين المتميزين.
 مرتفع 770. 3.95 المجال ككل  

، وفي الرتبة الثالثة، إذ مرتفعبمستوى جاء  األداء تقييممجال ان ( 8يتضح من الجدول )
يتم " والتي تنص على( 1) ة، وجاءت الفقر (4.13-3.66المتوسطات الحسابية ما بين )تراوحت 

تبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ في الر " تحديد معايير رقابية واضحة لمتابعة أداء المدرسة
تسهم "ونصها ( 09) ةبينما جاءت الفقر مرتفع، وبمستوى (، 1.81) ، وانحراف معياري بلغ(4.13)

بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ نتائج تقارير األداء في ترقيات استثنائية للعاملين المتميزين" 
وبلغ المتوسط الحسابي لمجال تقييم  ،مرتفع وبمستوى(، 0.13) ، وانحراف معياري بلغ(3.66)

 .(1.11وانحراف معياري بلغ) (،3.95األداء ككل )
ها، مهماتوقد يعزى ذلك إلى نجاح االنشطة التي تقوم بها وحدات الرقابة االدارية في إنجاز 

كون تقييم األداء من اهم الواجبات التي تقوم بها للحكم على مدى االستفادة والتحسن في تحقيق 
 هداف التربوية، وكونه المعيار الذي يحدد نقاط الضعف في الخطط التربوية لمعالجتها.اال

قيام وحدات الرقابة االدارية بتحديد معايير رقابية واضحة، وقد يعود سبب هذه النتيجة إلى 
وتمتاز بالدقة والموضوعية، والمرونة لمتابعة أداء المدارس، أو انه يتم اإلعالن عن هذه المعايير 
لجميع المعلمين في المدارس؛ لمعالجة جوانب القصور فيها، وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج 

تطبيق مديري المدارس للرقابة اإلدارية إذ  درجةكشفت عن  التي (Saleh,2011)صالح دراسة 
 جاءت بدرجة متوسطة.

 المجال الرابع: األساليب الرقابية
ت مجال االساليب الرقابية تم استخراج المتوسطات تقدير افراد العينة لفقرا مستوىلبيان 

 :( يبين ذلك2الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول)
 المتعلقة بمجال األساليب الرقابيةالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا  واالنحرافات المعيارية  (9الجدول )

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 

 المستوى يالمعيار 

تستخدم وحدات الرقابة اإلدارية المالحظة اإلدارية  96 0
 مرتفع 891. 4.04 للرقابة على العاملين في المدرسة.

تراعي وحدات الرقابة اإلدارية موازنة المدرسة عند  90 9
 مرتفع 851. 4.02 ها.مهماتالقيام ب
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رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 

 المستوى يالمعيار 

تعتمد وحدات الرقابة االدارية على خطط المدرسة  99 6
 مرتفع 0.85 4.01 بة على أعمالها.للرقا

تستخدم وحدات الرقابة اإلدارية التقارير اإلدارية  93 6
 مرتفع 0.85 4.01 ها.مهماتالمكتوبة في أداء 

تساعد التقارير الدورية في تطوير أساليب العمل في  91 1
 مرتفع 0.82 4.00 وحدات الرقابة اإلدارية.

ة األساليب الكمية تستخدم وحدات الرقابة اإلداري 98 3
 مرتفع 961. 3.83 وبحوث العمليات في تفعيل أدائها.

تستخدم وحدات الرقابة اإلدارية التحليل المالي  91 1
 مرتفع 1.01 3.77 للرقابة على األداء المالي في المدرسة.

تعتمد وحدات الرقابة اإلدارية على الشكاوى كأداة  93 8
 مرتفع 1.00 3.73 رقابية.

 مرتفع 690. 3.93 ل ككلالمجا  
مرتفع، إذ تراوحت  بمستوىجاء  مجال األساليب الرقابيةان ( 2من الجدول ) يتضح

تستخدم " والتي تنص على( 96) ة، وجاءت الفقر (4.04-3.73المتوسطات الحسابية ما بين )
بة األولى في الرت" وحدات الرقابة اإلدارية المالحظة اإلدارية للرقابة على العاملين في المدرسة

 ةبينما جاءت الفقر مرتفع،  وبمستوى(، 1.82، وانحراف معياري بلغ)(4.04وبمتوسط حسابي بلغ )
بالرتبة األخيرة وبمتوسط " تعتمد وحدات الرقابة اإلدارية على الشكاوى كأداة رقابية"ونصها ( 93)

ط الحسابي وبلغ المتوس مرتفع، وبمستوى(، 0.11، وانحراف معياري بلغ)(3.73حسابي بلغ )
 .(1.32وانحراف معياري بلغ) (،3.93ككل ) األساليب الرقابيةلمجال 

الرقابة اإلدارية تستخدم المالحظة للرقابة على العاملين في  أن وحداتوقد يعزى ذلك إلى 
ها، وتعتمد على خطط المدارس للرقابة على مهماتالمدارس، وتراعي موازنة المدارس عند القيام ب

ها، وتساعد التقارير الدورية في تطوير مهماتدم التقارير اإلدارية المكتوبة في أداء أعمالها، وتستخ
أساليب العمل فيها، وتستخدم األساليب الكمية، وبحوث العمليات في تفعيل أدائها، وتستخدم 

لتؤدي  التحليل المالي للرقابة على األداء المالي في المدارس، وتعتمد على الشكاوى كأداة رقابية
 ها بإيجابية مطلقة.هماتم

التي جاءت بدرجة كبيرة،  (Yassen,2014)ياسين وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
صالح التي جاءت بدرجة مرتفعة، واختلفت مع دراسة  (Sharif,2013)الشريف ودراسة 

(Saleh,2011) اتافيا  التي جاءت بدرجة متوسطة، ودراسة(Ataphia,2011) الزعبي ، و
(Zoubi,2011).  
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الدراسة الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال 
بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة لدور وحدات الرقابة اإلدارية  (≤0.05)عند مستوى 

ا في المدارس االبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب من وجهة نظر المعلمين فيه
 تعزى لمتغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، والمنطقة(؟

الستجابات  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
أفراد الدراسة لدور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة 

، الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة حسب متغيرات علمين فيهاالنقب من وجهة نظر الم
 ( يوضح ذلك.01والجدول )
الستجابات أفراد الدراسة لدور وحدات الرقابة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (10الجدول )

 هة نظر المعلمين فيهااإلدارية في المدارس االبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب من وج
 والخبرة، والمنطقة ،الجنس، والمؤهل العلميحسب متغيرات 

   
 الهيكل

 التنظيمي
 تقييم

 األداء
 االتصال

 والتواصل
 األساليب
 الرقابية

 وحدات دور
 اإلدارية الرقابة

 3.90 3.90 3.88 3.87 3.93 س ذكر الجنس
 0.69 0.71 0.77 0.80 0.71 ع 
 3.99 3.94 4.02 3.97 4.03 س انثى 
 0.59 681. 661. 751. 0.62 ع 

 المؤهل
 العلمي

 3.97 3.94 3.97 3.96 3.99 س دون فما بكالوريوس
 0.62 0.68 711. 0.79 631. ع

 3.96 3.92 3.99 3.93 4.01 س عليا دراسات
 0.63 0.70 0.68 0.75 0.66 ع 

 سنوات
 الخبرة

 4.02 3.98 4.04 4.04 4.03 س سنوات 10 من أقل
 0.60 0.66 0.67 0.72 621. ع

 3.90 3.86 3.92 3.84 3.96 س فأكثر سنوات 10
 0.64 0.71 0.72 0.80 0.67 ع 

 4.06 4.02 4.08 4.08 4.08 س مدينة المنطقة
 0.65 0.71 0.73 0.76 0.68 ع 
 3.91 3.88 3.94 3.88 3.96 س قرية 
 0.60 0.67 681. 0.76 0.63 ع 

 ط الحسابي    ع=االنحراف المعياريس= المتوس

في المتوسطات الحسابية واالنحرافات ( وجود فروق ظاهرية 01يالحظ من الجدول )
الستجابات أفراد عينة الدراسة لدور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية في  المعيارية

بسبب اختالف فئات متغيرات تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب من وجهة نظر المعلمين فيها 
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الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة وللكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات فقد تم 
(، وتحليل التباين الرباعي MANOVAإجراء اختبار تحليل التباين الرباعي المتعدد للمجاالت )

(ANOVA ،للدرجة الكلية ،)( 00كما يظهر في الجدول) : 
الجنس، والمؤهل العلمي، ألثر  (MANOVA)المتعدد التباين الرباعي نتائج تحليل  (11)الجدول 

دور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية في تطوير وسنوات الخبرة، والمنطقة على مجاالت 
 أداء المعلمين بمنطقة النقب من وجهة نظر المعلمين فيها

 اإلحصائية الداللة درجات الحرية االفتراضية قيمة ف القيمة االختبار المتعدد األثر
 Hotelling's Trace 0.02 1.350 4.000 336.000 0.25 الجنس
المؤهل 
 Hotelling's Trace 0.00 0.323 4.000 336.000 .861 العلمي
سنوات 
 Hotelling's Trace 0.02 1.317 4.000 336.000 0.26 الخبرة
 Hotelling's Trace .021 1.331 4.000 336.000 0.26 المنطقة

هوتلنج بلغت قيمة  إذثر دال إحصائيا لمتغير الجنس أعدم وجود ( 11)يتضح من الجدول 

(Hotelling'sTrace) (1.19) ، ثر دال إحصائيا أوعدم وجود (، 1.91)وبداللة إحصائية بلغت

داللة إحصائية وب، (0.00) (Hotelling'sTrace)هوتلنج  بلغت قيمة  إذ المؤهل العلميلمتغير 
هوتلنج  بلغت قيمة  إذ سنوات الخبرةثر دال إحصائيا لمتغير أ وجود(، وعدم 0.86)بلغت 

(Hotelling's Trace) (0.02) ، ثر دال أوعدم وجود (، 0.26)وبداللة إحصائية بلغت

وبداللة ، (0.02) (Hotelling's Trace)هوتلنج  بلغت قيمة  إذ المنطقةإحصائيا لمتغير 
حسبت نتائج تحليـل التبايـن  على كل مجال على حدةثر األولفحص (، 0.26)بلغت  إحصائية
 .النتائج هذه ( يبين12والجدول )، (Four way ANOVA)الرباعي 

استجابات على  الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة ألثرالرباعي  تحليل التباين (12جدول )ال
 اإلدارية في المدارس االبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقبأفراد الدراسة لدور وحدات الرقابة 

مجموع  المجاالت مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 331. 0.95 0.39 1 0.39 التنظيمي الهيكل الجنس
 581. 0.30 171. 1 171. األداء تقييم 
 0.16 1.96 0.93 1 0.93 لوالتواص االتصال 
 0.95 0.00 0021. 1 0021. الرقابية األساليب 
 0.81 0.06 0.02 1 0.02 التنظيمي الهيكل العلمي المؤهل

 0.90 0.02 011. 1 011. األداء تقييم 
 0.67 191. 0.09 1 0.09 والتواصل االتصال 
 871. 031. 011. 1 011. الرقابية األساليب 
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مجموع  المجاالت مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 0.45 0.58 0.24 1 0.24 التنظيمي لهيكلا الخبرة سنوات

 0.04 4.17 2.40 1 2.40 األداء تقييم 
 0.20 1.67 801. 1 801. والتواصل االتصال 
 0.17 1.92 0.90 1 0.90 الرقابية األساليب 

 0.12 2.50 1.04 1 1.04 التنظيمي الهيكل المنطقة
 0.02 5.13 2.95 1 2.95 األداء تقييم 
 0.11 2.56 1.22 1 1.22 اصلوالتو  االتصال 
 0.10 2.70 1.26 1 1.26 الرقابية األساليب 
    344 5647.92 التنظيمي الهيكل الخطأ
    344 5555.75 األداء تقييم 
    344 5622.52 والتواصل االتصال 
    344 5466.08 الرقابية األساليب 
    343 142.58 التنظيمي الهيكل الكلي
    343 201.39 األداء تقييم 
    343 165.42 والتواصل االتصال 
    343 161.24 الرقابية األساليب 

( تعزى ألثر ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم ( 09)يتضح من الجدول 
( تعزى ألثر ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )المجاالت، وعدم في جميع  الجنس
( تعزى ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )االت، وعدم المجالعلمي في جميع  المؤهل

 أقلوجاءت الفروق لصالح  األداء تقييمالمجاالت، باستثناء مجال الخبرة في جميع  ألثر سنوات
جميع  في ( تعزى ألثر المنطقة≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم سنوات، و  10 من

 وجاءت الفروق لصالح مدينة. األداء تقييمالمجاالت، باستثناء مجال 
استجابات على  الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة ألثرالرباعي  تحليل التباين (13الجدول )

 أفراد الدراسة لدور وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 

 حريةال
متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 0.41 0.69 0.26 1 0.26 الجنس

 0.92 0.01 001. 1 001. العلمي المؤهل
 0.12 2.43 0.93 1 0.93 الخبرة سنوات

 051. 3.93 1.50 1 1.50 المنطقة
   3811. 339 129.00 الخطأ
    343 132.193 الكلي
( ≤0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )جود فرو بين عدم و ي( 06الجدول )

وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس  بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت
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وقد يعود السبب في ذلك إلى ، تعزى ألثر الجنساالبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب 
لعين على الخطط المدرسية، ويمارسون على أرض أن جميع المعلمين على اختالف جنسهم مط

الواقع آلية تنفيذ هذه الخطط، بإشراف وحدات الرقابة االدارية، وبالتالي فإنهم على اختالف جنسهم 
قادرون على تحديد دور وحدات الرقابة االدارية في تحقيق أهداف الخطط المدرسية، كما أن 

المتعلقة  ذاتها اإلناث تمارس األدوار م مدارسكور أاالدارية سواء في مدارس الذوحدات الرقابة 
، ألنهم يعملون في بيئة تربوية واحدة، ويتبعون ذاته المستوىوببتحقيق أهداف الخطط المدرسية 
 لتعليمات وزارة التربية والتعليم.    

( ≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تبين نتائج الدراسة و 
متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس بين 

ن هذه و ويعزو الباحث العلمي، االبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب تعزى ألثر المؤهل
لى مدى باالنتماء إلى مدارسهم التي يعملون  والمعلمات المعلمين شعورالنتيجة إلى  فيها، وا 

لى حجم االهتمام واالحترام الذي ح رصهم على االلتزام باألنظمة والتعليمات المعمول بها، وا 
يحضون به في عملهم، ومدى اهتمامهم بحل مشكالت العمل، ومشاركتهم في صناعة القرارات 

 المتعلقة بعملهم، ومدى تحملهم الصعاب.
( ≤0.05مستوى الداللة )جود فروق ذات داللة إحصائية عند وتبين نتائج الدراسة عدم و 

بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس 
ن هذه و ويعزو الباحثالخبرة،  االبتدائية في تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب تعزى ألثر سنوات

ويلة، وان وحدات الرقابة أن ظروف العمل مهيأة للجميع سواء خبرته قصيرة ام ط إلىالنتيجة 
االدارية تعمل على رفع كفاءة المعلمين بغض النظر عن عدد سنوات الخبرة لديهم، أو قد تعود 

حقوق المعلمين  وجود سياسة واضحة من قبل وزارة التربية والتعليم بكل ما يخص إلىالنتيجة 
يد من الشعور بااللتزام هم في تقليل كثير من الصراعات بينهم، وبالتالي يز والمعلمات مما يس

 بالعمل كون السياسة واضحة وعادلة بين الجميع بغض النظر عن خدمتهم.
( بين ≤0.05جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)وبينت نتائج الدراسة و 

متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجاالت وحدات الرقابة اإلدارية في المدارس االبتدائية 
مدينة، وقد وجاءت الفروق لصالح الي تطوير أداء المعلمين بمنطقة النقب تعزى ألثر المنطقة، ف

معلمي المدارس االبتدائية في المدن يعملون في بيئة تربوية تختلف عن معلمي  ُيعزى ذلك إلى أن
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ى، لذا مدارس القر بالمدارس االبتدائية في القرى، أو أنهم يعملون في ظروف غير متشابهة مقارنة 
أنه من المفروض  على الرغم منفإن تقديراتهم حول وحدات الرقابة اإلدارية غير متقاربة نوعًا ما، 

أن يتبعوا جميعًا تعليمات وزارة التربية والتعليم التي تطالبهم بتنفيذ خطة تطوير االداء في 
القرى من قبل وحدات مدارسهم، أو قد يعود السبب إلى كيفية تتابع هذا التنفيذ في كل من المدن و 

 الرقابة االدارية.
أو قد يعود السبب إلى زيادة اهتمام اإلدارة المدرسية في المدارس االبتدائية بوحدات الرقابة 

وحدات الرقابة في التأكد  تؤديهفي المدينة، والتوسع في أنشطتها وذلك نظرًا ألهمية الدور الذي 
ب، أو أن مدارس المدينة تعمل على تعزيز الكادر من أن الوحدات تقوم بأدوارها بالشكل المطلو 

 العامل في وحدات الرقابة ليتالءم من حيث العدد والمؤهالت مع األنشطة الكلية لها.
اتافيا  ودراسة، (Yassen,2014)ياسين وهذه النتائج اتفقت مع نتائج دراسة 

(Ataphia,2011) الشريف ، ودراسة(Sharif,2013)، الح ص تيواختلفت مع دراس
(Saleh,2011)،  و( الزعبيZoubi,2011). 

 التوصيات:
 وفي ضوء النتائج اوصت الدراسة باآلتي:

زيادة اهتمام االدارات المدرسية بوحدات الرقابة االدارية والتوسع في أنشطتها لتتجاوز الرقابة  -
دارية تقوم وحدات الرقابة في التأكد من أن الوحدات اإل تؤديهالداخلية نظرا ألهمية الدور الذي 

 بأدوارها بالشكل المطلوب.
تصميم نظام رقابي متخصص وحديث يتالءم مع واقع المدارس االبتدائية في منطقة النقب  -

 واساليب عملها.
 زيادة االهتمام بوحدات الرقابة االدارية في مدارس قرى منطقة النقب االبتدائية. -

References  
Anthony, R. (1992). Management control systems, 7th ed., Richard Irwin 

inc. 

Ataphia, D. (2011). An assessment of accountability among teachers in 

secondary schools in Delta State, African Journal of Social Sciences, 

Pp115-125. 

Sabah, A. (1997). Principles of administrative control, Amman: Dar 

Zahran Publishing and Distribution. 

Saleh, A. (2011). The degree of application of school principals to 



 .2222 ،(1) ملحق ،األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

45 

administrative control from the point of view of teachers. 

(Unpublished Master Thesis), Amman Arab University, Amman, 

Jordan. 

Sharif, H. (2013). The impact of administrative accountability on the 

performance of administrative staff in the Ministry of Education and 

Higher Education in the Gaza Strip. (Unpublished Master Thesis), 

Islamic University, Gaza, Palestine. 

Terry, G. (1995). Priniciples of management, Richard Irwin. 

Yaghi, M. (1994). Control in public administration, II, Amman: Dar 

Yassin Publishing. 

Yaseen, E. (2014). Effectiveness of administrative control and its 

relationship to job performance among principals and their principals 

in the West Bank governorates from the teachers, point of view. 

(Unpublished Master Thesis), An- Najah National University, Nablus, 

Palestine. 

Zoubi, M. (2011). Effect of internal control units on the performance of 

faculty members in Jordanian universities. Journal of Human 

Sciences, Algeria, 1 (31), 5-36. 


