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 الممخص:
   يهدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :   
   .مديري المدارس االبتدائيةمف وجهة نظر  تقويـ االداءالتربوييف نحو  اتجاهات المشرفيف - 1
 . اناث( –)ذكور الفروؽ االحصائية بيف استجابات المديريف بحسب متغير الجنس -2

لمعػاـ  الرصػافة و  الكػرخ مدينػة بغػداد بجػانبي فػي مػديري المػداس االبتدائيػةتحػدد البحػث الحػالي عمػى وقد 
 .2222 - 2221 الدراسي 

 -االتية :  باإلجراءات  أهداؼ البحث الحالي قاـ الباحثؽ يتحق ولغرض 
 .باالعتماد عمى االدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع تقويـ االداءبناء مقياس   

تػػػـ أسػػػتاراج الصػػػدؽ الظػػػاهري  إذ تقػػػويـ االداء وقػػػد تػػػـ أسػػػتعماؿ الاصػػػائص السػػػايكومترية لمقيػػػاس
العمػـو التربويػة والنفسػية أ وأسػتاراج القػوة  فػيرضه عمى لجنة مف المحكميف المتاصصػيف وذلؾ بع لممقياس

نة بعد تطبيؽ المقياس عمى عي  و درجة الكمية لممجاؿ  وكؿ عمى أنفراد الالتمييزية لمفقرات وعالقة درجة الفقرة ب
: التجزئة لثبات بطريقتيف هماتـ استاراج ا مدينة بغداد،مف  مدير ومديرة( 222التحميؿ اإلحصائي  البالغة )

 . ( فقرة 28بصيغته النهائية مف ) تقويـ االداءوأعادة االاتبار وقد تك وف مقياس  النصفية 
مػػدير ( 222) عمػػى عينػػة البحػػث الحػػالي البالغػػة إذ طبػػؽلمتطبيػػؽ   ا اس جػػاهز يػػالمق  أصػػب  ذلػػؾبعػػد 

صػػائية لمعمػػـو االجتماعيػػة فػػي معالجػػة البيانػػات ثػػـ حممػػت البيانػػات باالسػػتعانة ببرنػػاما الحقيبػػة اإلح  ومػػديرة
(SPSS وقد )النتائا االتية : الىتوصؿ البحث الحالي-   
 مف وجه نظر مديري المدارس. يمارسوف تقويـ االداءالمشرفيف إف  –1
 وفؽ متغير الجنس.    تقويـ االداء اجاباتهـ عمى مقياس في المديريلـ تظهر فروؽ واضحة بيف  -2
 .التوصيات والمقترحاتاالستنتاجات و الباحث بعض وقد قدـ   

 (.تقويـ االداء ،المشرفيف التربوييف الكممات المفتاحية: )االتجاهات،
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Attitudes of educational supervisors towards performance evaluation 

from the point of view of primary school principals 
dr. Mohsen Saleh Hassan Al-Zuhairi 

Iraqi University / College of Arts 

Specialization / Educational Psychology 

Abstracts: 

 The current research aims to identify: 

1- Attitudes of educational supervisors towards performance evaluation from the 

point of view of primary school principals. 

2- Statistical differences between managers' responses according to the gender 

variable (males – females). 

The current research was determined on primary school principals in the city of 

Baghdad, both sides of Karkh and Rusafa for the academic year (2021-2022). 

In order to achieve the objectives of the current research, the researcher took the 

following actions : 

  Building a performance appraisal scale based on literature and previous studies 

related to the subject. 

The psychometric properties of the performance evaluation scale were used, as the 

apparent validity of the scale was extracted by presenting it to a committee of 

arbitrators specialized in educational and psychological sciences, and extracting the 

discriminatory power of the paragraphs and the relationship of the paragraph degree 

with the total degree of the field, each individually, and after applying the scale to 

the sample of statistical analysis amounting to (200). A manager and director from 

the city of Baghdad, stability was extracted in two ways: mid-term segmentation 

and re-testing. The performance evaluation scale in its final form consisted of (28) 

items. 

After that, the scale became ready for application as it was applied to the current 

research sample of (200) managers and then analyzed the data using the Statistical 

Package for Social Sciences program in data processing (SPSS). The current 

research reached the following results: 

1-Supervisors practice performance evaluation from the point of view of school 

principals. 

2-There were no clear differences between the principals in their answers on the 

performance evaluation scale according to the gender variable. 

  The researcher presented some conclusions, recommendations and suggestions. 

Keywords: (attitudes, educational supervisors, performance evaluation). 
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 الفصل االول : التعريف بالبحث 
  -:  مشكمة البحث
واطػػوة مهمػػة ركيػػزة أساسػػية مػػف ركػػائز النظػػاـ التعميمػػي وعػػامال  رئيسػػا   التقػػويـتعػػد عمميػػة 

  ويسػػػهـ فػػػي تحقيػػػؽ أهػػػدافها المنشػػػودةومالزمػػػة فػػػي المجػػػاؿ التربػػػوي أـ فػػػي مجػػػاؿ  اػػػر ، 
وتطوير وزيادة فاعمية  العمؿ التربوي وتنمية مداالته وتطوير عممياته لتحقيؽ المارجات 

مػػػف اػػػالؿ معرفػػػة اياطػػػاء التػػػي يقػػػت فيهػػػا التربػػػوييف وتوصػػػؿ إلػػػى أداء أفضػػػؿ  المرجػػػوة،
نتاج و . ولهذا أصب  موضوع  تقديـ المساعدة والعوف التربوي يطراؼ العممية التعميمية وا 

تنميػػػة العمػػػؿ و محػػػض اهتمػػػاـ البػػػاحثيف التربػػػوييف لمػػػا لػػػه دورا  بػػػارزا  فػػػي تقػػػويـ ايداء هػػػ
(. فقػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػدـ 147، 2223واغنائهػػػػػػػػػػا ورفػػػػػػػػػػت نوعيػػػػػػػػػػة مارجػػػػػػػػػػػاتها .)نصػػػػػػػػػػار، التربػػػػػػػػػػوي
.نموذج تقويـ يستند عمى ثالث اطوات متداامة ومتميزة ومتمثمة في  (Robbins)روبنس

تعػػديؿ و ويـ. وقيػػاس ايداء الفعمي.دراسػػة الجوانػػب أو العوامػػؿ التػػي تػػداؿ فػػي عمميػػة التقػػ
. كما (Robbins,1993,580)االنحرافات وتصحيحها مف االؿ اطوات وأفعاؿ عالجية

(   2228أكػػد المػػ تمر التربػػػوي الػػذي انعقػػػد فػػي المديريػػػة العامػػة لتربيػػػة الرصػػافة ايولػػػى )
وقػػات وتضػػمنت أهدافػػه النهػػوض بػػالواقت التربػػوي والتعميمػػي عبػػر معالجػػة المشػػكالت والمع

والتي منهػا قمػة عػدد المشػرفيف التربػوييف اإلداريػيف قياسػا  بلعػداد المػدارس ولكافػة المراحػؿ 
التعميميػػة ، وضػػعفا  فػػي أدائهػػـ وعػػدـ وصػػوؿ ايشػػراؼ بكػػؿ ااتصاصػػاته ومنػػه ايشػػراؼ 

 ( .2، 2228التربوي لممدارس البعيدة عف المركز.)وزارة التربية،
اء يػػػتـ عػػػف طريقهػػػا تعزيػػػز االيجابيػػػات وتطويرهػػػا ويتضػػػ  مػػػف ذلػػػؾ أف عمميػػػة تقػػػويـ االد

ووتحديػػد السػػمبيات وتصػػحيحها وعالجتهػػا بطػػرؽ مناسػػبة مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ العدالػػة ونزاهػػة 
كػػوف اف العالقػػة بػػيف االشػػرؼ  وقػػد أرتػػبط البحػػث الحػػالي باالشػػراؼ التربػػوينظػػاـ التقويـ.

فػػي االاػػر نتيجػػة لمتطػػور التربػػوي واإلدارة التربويػػة عالقػػة عضػػوية وتبادليػػة يػػوثر احػػدهما 
الػػػذي يطػػػرأ عمػػػى احػػػدهما فيػػػ ثر ذلػػػؾ التطػػػور عمػػػى االاػػػر فػػػاذا تغيػػػرت االدوار االداريػػػة 

التعػػػرؼ عمػػػى  لػػػذلؾ . والتنظيميػػػة يمػػػـز ذلػػػؾ تغيػػػر فػػػي االدوار االشػػػرافية والعكػػػس صػػػحي 
اتجاهات المشرفييف التربوييف نحو تقويـ االداء مف وجهػة نظػر مػديري المػدارس االبتدائيػة 

أف المشػػػرفييف التربػػػوييف هػػػـ مػػػف يقػػػـو بتقػػػويـ المػػػديريف واداءهػػػـ فػػػي جميػػػت مػػػا يعػػػود الػػػى 
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تتضػػمف العمميػػة التربويػػة والتعميميػػة فػػي المدرسػػة فاهتمػػاـ المشػػرؼ التربػػوي ينصػػب أساسػػا 
عمػػػى تقػػػويـ المػػػدير والم سسػػػة التربويػػػة )المدرسػػػة( بعناصػػػرها الماتمفػػػة ، فمػػػدير المدرسػػػة 

داريػػيف والتربػػوييف فػػي الم سسػػة التربويػػة التصػػاقا  بػػالتقويـ ومعرفػػة يمكػػف أف يكػػوف أكثػػر اال
يحػػاوؿ الباحػػث لمتسػػا ؿ عػػف اتجػػا  المشػػرفيف بأسػػاليبه وطرقػػه الماتمفػػة. وبنػػاءا عمػػى ذلػػؾ 

    التربوييف نحو تقويـ االداء مف وجهة نظر مديري المدارس االبتدائية .
 -:  أهمية البحث

أنظمتها واعطت االولوية واالهتماـ بالتربية لكونها أداة فاعمػة أهتمت المجتمعات بماتمؼ 
فػػػي رقيهػػػا وتطورهػػػا وذلػػػؾ عبػػػر بنػػػاء اإلنسػػػاف وأعػػػداد  كونػػػه احػػػد المػػػداالت الرئيسػػػة فػػػي 
عمميػػة التنميػػة الشػػاممة فػػي جميػػت الػػدوؿ سػػواء منهػػا المتقدمػػة أـ الناميػػة اـ االاػػذة بػػالنمو 

عنصػػرا  الزمػػا  فػػي أيػػة منظومػػة أداريػػة وذلػػؾ النػػه والتقػػدـ ولتطػػوير  عمميػػا وتقويمػػه أداء  
(. ويعػػػػد تقػػػػويـ أداء مػػػػديري المػػػػدارس مػػػػف قبػػػػؿ المشػػػػرفييف 1996،46 أحديثػػػػة )شػػػػاويس

التربوييف واالدارييف احد الجوانب المهمة والتي تػ دي إلػى تحسػيف وتطػوير أدائهػـ بالشػكؿ 
والتعميميػواالداري فػي العػالـ الذي يواكب التطور السػريت والػذي يحػدث فػي المجػاؿ التربػوي 

بأعتبػػػار اإلشػػػراؼ التربػػػوي والمتمثػػػؿ بالمشػػػرفييف  قيػػػادة تربويػػػة  (.45،1989)الرفػػػاعي ، 
الماتمفػػة  وعػػامال  رئيسػػا  فػػي نجػػاح العمميػػة التعميميػػة والتربويػػة  وتحقيػػؽ أهػػدافها المنشػػودة 

ويمهـ، وتػػػوفير واالرتقػػػاء بمسػػػتو  أداء  العػػػامميف فػػػي المدرسػػػة ويسػػػهـ فػػػي تطػػػويرهـ وتقػػػ
مكاناتهـ ومهاراتهـ مت اإلعماؿ  معمومات مهمة عف مستو  أدائهـ ويكشؼ عف  قدراتهـ وا 

وهناؾ  الموكمة إليهـ واإلسهاـ في رسـ البراما التدريبية الالزمة لرفت مستوياتهـ وتطويرها.
قيػادة عالقة وثيقة بيف اإلشػراؼ التربػوي واإلدارة المدرسػية فكالهمػا يشػتركاف فػي عنصػر ال

التربويػػػة، ويقومػػػاف بػػػأدوار مكممػػػة لبعضػػػها فػػػي جانػػػب التنظػػػيـ اإلداري ،وجانػػػب اإلشػػػراؼ 
الفنػػػػي. وفػػػػي ظػػػػؿ واقػػػػت و وظػػػػروؼ إدارة المدرسػػػػة اليػػػػـو ومػػػػا تعػػػػاني مػػػػف زيػػػػادة العػػػػبء 
عميها،أصػػػبحت مهمػػػة مػػػدير المدرسػػػة أكثػػػر صػػػعوبة، وبالتػػػالي فهػػػو بحاجػػػة إلػػػى المسػػػاعد 

تقػػويـ ايداء هػػو اطػػة بػػه  ومػػف مهػػاـ االشػػراؼ التربػػوي والمستشػػار فػػي بعػػض المهػػاـ المن
الحكػػػػـ عمػػػػى الممارسػػػػات أو انجػػػػاز ايعمػػػػاؿ وعمػػػػى انػػػػه يحمػػػػؿ نزعػػػػة انسػػػػانية واف الػػػػذيف 
يقوموف بتمؾ الممارسات بغية تحسيف صور وأشكاؿ ايداء واالرتقػاء بالنشػاط البشػري إلػى 
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الإراديػػة إذ يقػػـو بمحاسػػبة رصػػد كػػؿ تصػػرفاته ويقػػـو بتقويمهػػا بحالػػة و أعمػػى المسػػتويات. 
نفسه عف ايعماؿ التي قاـ بها في اليوـ، كما يقوـ بمراقبة اآلاريف ويقيس مستو  أدائهػـ 

(. ويتػبف اف العالقػة بػيف االشػرؼ التربػوي 75،1982وفقا  لتصػوراته الااصػة   )الصػقر،
ر الػذي يطػرأ واإلدارة التربوية عالقة عضوية وتبادلية يوثر احدهما في االار نتيجة لمتطػو 

عمى احدهما في ثر ذلػؾ التطػور عمػى االاػر فػاذا تغيػرت االدوار االداريػة والتنظيميػة يمػـز 
اإلدارة والقيػػادة فػػ ( .86، 2224ية والعكػػس صػػحي .)حريـ،فذلػػؾ تغيػػر فػػي االدوار االشػػرا

وقػت مػف المشػرؼ تسيراف في اتجا  واحد ، وتتالزماف لامؽ رجؿ اإلدارة النػاج  وهػذا مػا يت
( كمػػػػػػا إفة عمميػػػػػػة تقػػػػػػويـ ايداء عمميػػػػػػة 54 أ 2226الحريػػػػػػري ، ) . ربػػػػػػوي المعاصػػػػػػرالت

ضػرورية لمم سسػات التعميميػػة لمػا تقدمػػه مػف دور كبيػر فػػي تحديػد واكتشػػاؼ مػواطف القػػوة 
وتعزيزها ومواطف الضعؼ والعمؿ عمى معالجتها وتجاوزهػا بمػا يحقػؽ ايهػداؼ المرجػوة ، 

تمػػاـ الماتصػػيف الػػذيف تنػػاولوا هػػذا الموضػػوع، وكانػػت فقػػد حظػػي موضػػوع تقػػويـ ايداء باه
الحصػػػيمة عػػػددا  مػػػف البحػػػوث التػػػي قػػػاـ بهػػػا هػػػ الء الماتصػػػوف، وذلػػػؾ يسػػػباب عػػػدة مػػػف 
التطور السريت الذي تعيشه وتشهد  اإلدارة الحديثة واتساع أدوارها ، ممػا أد  إلػى الحاجػة 

 فػػػػأف(. ولهػػػػذا 46 أ2224 ) الدوسػػػري ،رنػػػػة قػػػادرة عمػػػػى مواجهػػػة التحػػػػديات .إلػػػى إدارة م
لتناولػػه اتجاهػػات المشػػرفييف التربػػوييف نحػػو تقػػويـ االداء مػػف  تكمػػف اهميتػػه البحػػث الحػػالي

وجهػػة نظػػر مػػديري المػػدارس االبتدائيػػة كػػوف انػػه عممػػه مػػرتبط بالعػػامميف دااػػؿ الم سسػػة 
واػاة التعميمية كافة ومنهـ المدير ولما له دور كبيػر فػي المدرسػة فػي تحقيػؽ ايهػداؼ المت

 منه في الم سسة التربوية . 
 وبناءا عمى ذلؾ تتجمى أهمية البحث الحالي باالتي

اعتمػػاد التقػػويـ فػػي ايداء يحقػػؽ أهػػدافا  أكثػػر فاعميػػة مػػف التقػػويـ المعمػػوؿ بػػه حاليػػا   - 1  
عمػػى وفػػؽ اسػػتمارة التقػػويـ التقميديػػة التػػي تامػػو مػػف التاطػػيط وتحديػػد المهػػارات والكفايػػات 

 .المدارسمديري اواجب توافرها لد  اإلدارية ال
كفايػػاتهـ و   المػػدارسيفيػػد هػػذا البحػػث وزارة التربيػػة فػػي معرفػػة مسػػتو  أداء مػػديري  - 2

مػػػف اػػػالؿ اسػػػتمارة تقويميػػػة معػػػدة فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ ممػػػا يسػػػهـ فػػػي رفػػػت الكفايػػػة  اإلداريػػػة
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العمميػػة التربويػػة اإلنتاجيػػة لمعمميػػة التربويػػة مػػف اػػالؿ تػػأهيمهـ عمميػػا  ومهنيػػا  ينهػػـ محػػور 
 وتقت عميهـ مس ولية جسيمة في إدارة المديريات العامة . 

تعػػد أحػػد مكونػػات المنظمػػة التعميميػػة والتػػي المػػدارس إفة عمميػػة تقػػويـ أداء مػػديري   3-
 يمكف مف االلها تحديد مد  فاعمية المكونات ايار  .

  -: اهداف البحث
 هدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :ستي

مػػػػديري المػػػػدارس مػػػػف وجهػػػػة نظػػػػر  تقػػػػويـ االداءهػػػػات المشػػػػرفيف التربػػػػوييف نحػػػػو اتجا -1
  االبتدائية 

 . اناث( –)ذكور الفروؽ االحصائية بيف استجابات المديريف بحسب متغير الجنس -2
 -:  حدودالبحث

 الكػػػػرخ مدينػػػة بغػػػػداد بجػػػػانبي فػػػػي مػػػديري المػػػػداس االبتدائيػػػػةيتحػػػدد البحػػػػث الحػػػػالي عمػػػػى 
 .2222 - 2221 ـ الدراسي لمعا الرصافة و 

 - تحديد المصطمحات:
 تقىيم األداء:  

          Tead1978تعريف   -
هػػي العمميػػة التػػي يػػتـ مػػف االلهػػا تحديػػد كفايػػة العػػامميف ومػػد  إسػػهامهـ فػػي انجػػاز )

 (Tead ،1978 ،303.)( المهاـ الموكمة إليهـ

 (: Philip,1990تعريف ) -

االؿ جمت المعمومػات عػف اإلنجػازات الفعميػة اػالؿ عممية دورية تتـ ممارستها مف ) 
 (Philip, 1990, 1مدة سابقة ومقارنتها بمعدالت ايداء القياسية المعدة سمفا (.)

 (: 3991عريف )زويمف، ت -

ايجراء الذي يهػدؼ إلػى تقػويـ منجػزات ايفػراد عػف طريػؽ وسػيمة لمحكػـ عمػى مػد  ) 
إليػػه بطريقػػة موضػػػوعية(.)زويمؼ،  مسػػاهمة كػػؿ فػػرد فػػي إنجػػاز ايعمػػاؿ التػػي توكػػؿ

1993 ،387) 

  1995تعريؼ عبيدات  -
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العممية التي يمكف عبرها قياس أداء أعضاء المنظمة  وتقويمهـ ومعرفة معدالت )
 ( 17، 1995.)عبيدات ،(اإلنجاز الحقيقية لمعامميف في مدة زمنية محددة

  (:5002تعريف )الحرادني،  -

ومقارنػة أدائهػـ فػي ضػوء محكػات معػدة عمػى عممية قياس مسػتو  أداء العػامميف )
 (27، 2225وفؽ أسس عممية سميمة(.)الحرادني،

( فػي بنػاء المقيػػاس (Philip 1990فمػػبتبنػى الباحػث تعريػؼ : التعريفف النظفري -
 النتائاومناقشة وتفسير 

    التعريف اإلجرائي: -

معتمػد ال تقػويـ االداء )الدرجة الكمية التي يحصؿ عميها المستجيب عمػى مقيػاس   -
 .في هذا البحث( 

 الفصل الثاني : اإلطار النظري 
 التاريخي لمفهوم اإلشراف التربوي   :  أوال :التطور

قػػد تػػأثر باالتجاهػػات التربويػػة و  اإلشػػراؼ التربػػوي جػػزء  ال يتجػػزأ مػػف اإلدارة التربويػػة ، يعػػد
 :     اإلدارية الماتمفة وهيو 
مدرسة اإلدارة الكالسيكية بظاللها عمػى اإلدارة التربويػة  لقد ألقتاإلدارة الكالسيكية :  -3

، ومف ثـ عمى اإلشراؼ التربػوي بشػكؿ واضػ  جػدا ،إذا كػاف الهػدؼ مػف اإلشػراؼ التربػوي 
اكتشػػػاؼ قػػػوانيف الػػػتعمـ ، وعمػػػى المعممػػػيف إتبػػػاع هػػػذ  القػػػوانيف تحػػػت إشػػػراؼ   (التفتػػػيش)

جػة إلػى أف يقػـو مػدير المدرسػة أو المفتش أو مدير المدرسة . وأكثػر مػف ذلػؾ يظمػوف بحا
المفتش التربوي بالتاطيط لهـ وما عمػيهـ إال أف يقومػوا بعمميػة التنفيػذ . مػف هػذا المنطمػؽ 
أصػػػػػػػب  اإلشػػػػػػػراؼ التربػػػػػػػوي قائمػػػػػػػا  عمػػػػػػػى التواصػػػػػػػؿ مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ واحػػػػػػػد يفتقػػػػػػػد التفاعػػػػػػػؿ. 

 .  ( 165أ 1425)السعود،
انيػػػػة مػػػػف مراحػػػػؿ تطػػػػور النظريػػػػة تشػػػػكؿ هػػػػذ  اإلدارة المرحمػػػػة الث اإلدارة اإلنسففففانية : -5

اإلدارية ، وكما هو الحاؿ مت ما سػمفها ، فقػد ألقػت مدرسػة العالقػات اإلنسػانية فػي اإلدارة 
بظاللها عمى اإلدارة التربوية ومف ثـ عمى اإلشػراؼ التربػوي ، وصػار التركيػز عمػى إيجػاد 

يف مػف أجػؿ إثػارة عالقات إنسانية حسنة بيف المشرؼ التربوي ومدير المدرسة وبيف المعمم
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هي ، و إدارة العالقات اإلنسانية  وفؽدافعيتهـ نحو العمؿ .وكانت صيغة العممية اإلشرافية 
  التوجيه والنص  واإلرشاد 

القػػت اإلدارة التشػػاركية ظاللهػػا عمػػى اإلدارة التربويػػة ومػػف ثػػـ عمػػى اإلدارة التشففاركية : -1
افية عمػػى اعتبػػار أنهػػا جهػػد تعػػاوني اإلشػػراؼ التربػػوي إذ أصػػب  ينظػػر إلػػى العمميػػة اإلشػػر 

مشػػترؾ بػػيف المشػػرؼ والمعمػػـ بحيػػث يضػػت معػػا  اطػػة عمػػؿ مشػػتركة ويحػػدداف ايهػػػداؼ 
  والنواتا التربوية 

حيػػث كانػػت اإلدارة العمميػػة تركػػز عمػػى حاجػػات الم سسػػة وتهمػػؿ  اإلدارة الموقفيففة :  -4
وجػػد نمػػط إداري واحػػد يصػػم  حاجػػات الفػػرد ، ولهػػذا وجػػدنا اإلدارة الموقفيػػة ت كػػد بأنػػه ال ي

لكؿ زماف ومكاف. وقد تأثر اإلشراؼ التربوي بهذا االتجا  الجديد فػي اإلدارة التربويػة كثيػرا  
وأصػػب  المشػػرؼ ينتقػػؿ مػػف نمػػط إشػػرافي إلػػى نمػػط  اػػر تبعػػا  لتغيػػر الموقػػؼ . فقػػد يكػػوف 

عاف، المشػػرؼ التربػػوي مفتشػػا   وفػػي موقػػؼ  اػػر يكػػوف المشػػرؼ المشػػارؾ والمتعػػاوف )سػػم
 .(124أ 1985
فهو الذي  اإلشراؼ التربوي ضرورة الزمة لمعممية التربوية ،عممية مما سبؽ اف وتبيف     

السػػػبؿ أمػػػاـ اإلداريػػػيف والعػػػامميف فػػػي المدرسػػػة ،بػػػؿ أف نجػػػاح عمميػػػة  يحػػػدد الطػػػرؽ وينيػػػر
ي التعميـ والتعمـ أو فشمها وكذلؾ ديناميتها أو جمودهػا يعتمػد كمػه عمػى وجػود مشػرؼ تربػو 

 ناجت .
 خامسا : اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية : 

يحػػػدث بػػػيف هػػػذيف النظػػػاميف تفاعػػػؿ مسػػػتمر يتمثػػػؿ فػػػي محاولػػػة كػػػؿ منهمػػػا بمػػػوغ  
أهداؼ معينة تهـ اإلشراؼ التربوي واإلدارة المدرسية فػي نفػس الوقػت ، فالمشػرؼ التربػوي 

سػػة ، والػػذي يعػػد  قائػػدا  تربويػػا  يسػػعى لتحسػػيف العمميػػة التعميميػػة التعمميػػة وكػػذلؾ مػػدير المدر 
في مدرسته ، ويفرض هذا الدور قياـ مدير المدرسة بمهاـ إداريػة ومهػاـ فنيػة ، وال بػد مػف 
التأكيػػد عمػػى أف العمػػؿ اإلداري التربػػوي هػػو فػػي ادمػػة العمػػؿ الفنػػي ، ولػػذلؾ فػػلف كػػال  مػػف 

سػػة وفػػي مقػػدمتهـ المشػػرؼ التربػػوي ومػػدير المدرسػػة يهػػتـ بتنميػػة جميػػت العػػامميف فػػي المدر 
المعممػػػيف ، وتطػػػوير كفايػػػاتهـ وتحسػػػيف نمػػػو التالميػػػذ نمػػػوا  متكػػػامال  ، وتػػػوفير االمكانػػػات 
الماديػػػة والبشػػػرية مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ ايهػػػداؼ المتفػػػؽ عميهػػػا بػػػيف المشػػػرؼ التربػػػوي ومػػػدير 
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وار المطموبػػػػة مػػػػف كميهمػػػػا ؿ ايدالمدرسػػػػة لػػػػذا فػػػػلف أنمػػػػاط التفاعػػػػؿ بينهمػػػػا تػػػػتـ مػػػػف اػػػػال
 ، المدير ( وهي : المشرؼ)
) مدير تنفيػذي (:ويتضػمف هػذا الػدور تهيئػة الظػروؼ الماديػة   ف الدور اإلداري التنفيذي3

لتعػػػػػاوف مػػػػػت مشػػػػػرؼ اإلدارة والبشػػػػػرية الالزمػػػػػة لتسػػػػػيير العمميػػػػػة التربويػػػػػة فػػػػػي المدرسػػػػػة با
 . المدرسية

لتجديد والتطوير مدير المدرسة قيادة عممية ا دوريتطمب هذا و :  ف الدور الفني اإلشرافي5
لمعمميػػة التربويػػة فػػي مدرسػػته بالتعػػاوف مػػت المشػػرؼ لموصػػوؿ إلػػى أقصػػى درجػػات الكفايػػة 

  والفعالية 
إيجػػاد  :يتضػػمف هػػذا الػػدور ف الففدور االجتمففاعي ) ربففط المدرسففة بففالمجتم  المحمففي ( 1

وفير كػؿ تػو عالقة وثيقة بيف المدرسة والبيت مما يفت  مجاال  لمتعاوف بيف المدرسة واآلباء 
ربػػط و  اإلمكانػػات التػػي تسػػاعد عمػػى النمػػو العقمػػي والبػػدني واالنفعػػالي واالجتمػػاعي لمتالميػػذ

  ( .1422أ118)السعود ، هماالمدرسة بقادة المجتمت المحمي بحثا  عف تأثير متبادؿ بين
  - : أهداف اإلشراف التربوي

  اإلنتاجية  أداء النظاـ التعميمي لتحقيؽ مزيد مف الفاعمية والكفاءة تطوير -1
 تهيئة واعداد المعمـ الكؼء لمقياـ بفعاليات العممية التعميمية  .  -2
 في تاصصه. التدريس إكساب المعمـ المهارات والابرات التربوية واستراتيجيات -3
سػػموكه التعميمػػي وتشػػايص جوانػػب القػػوة والضػػعؼ  مسػػاعدة المعمػػـ فػػي تحسػػيف  -4

 . لديه ومعالجة ما يحتاج إليه
 أدائهـ التعميمي.زيادة عمى  ـير المدرسة والمعمـ ومساعدتهمهارات مدرفت   -5
 المعمـ إلدارة المواقؼ التعميمية بفاعمية. مساعدة -6
 . تشجيت المديريف والمعمميف عمى البحث العممي والتربوي  -7
الػدورات  مف اػالؿ  مهارات واتجاهات ومعارؼ حديثةأكساب المعمميف والمدراء   -8

 . ادمة والبراما التدريبية أثناء ال
 العمؿ مت المعمـ عمى التاطيط واالعداد الجيد لتدريس تاصصه. -9

 توفير بيئة نفسية واجتماعية ومادية ومدرسية مشجعة لمتعميـ واإلدارة. -12
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-22: 2225.)الطعػػػاني،المعممػػيف روح الحمػػاس والتنػػافس الشػػريؼ بػػيف  رفػػت -11
21) 

 مفهوم التقويم:     
وقػد  محات المغويػة وايدبيػة هػو )إزالػة العػوج(.التقويـ لغة كما ورد فػي قػاموس المصػط    

ُعرؼ في مصطمحات التربية والتعميـ بأنه عمميػة تقػدير قيمػة شػيء أو كميتػه بالنسػبة إلػى 
معػػػػايير محػػػػدودة وُعػػػػرؼ فػػػػي كتػػػػب القيػػػػاس والتقػػػػويـ بأنػػػػه عمميػػػػة منظمػػػػة لجمػػػػت وتحميػػػػؿ 

فػالتقويـ إذف كمػا أ ها المعمومات بفرض تحديد درجة تحقيؽ ايهداؼ واتااذ القػرارات بشػأن
نػػرا  عمميػػة تاػػص الم سسػػات سػػواء كانػػت تربويػػة أـ إنتاجيػػة تعنػػي إصػػدار ايحكػػاـ عمػػى 
مػد  تحقيػػؽ ايهػػداؼ ويمكػػف القػػوؿ بػػأف التقػػويـ هػػو تحديػػد مػػد  مػػا تحقػػؽ مػػف نجػػاح فػػي 
تحقيؽ ايهداؼ التي نسعى إلى  تحقيقها وتشايص ايوضاع لمعرفة العقبػات والمعوقػات 

تقػويـ حسيف والتطوير لمعممية التربويػة ومسػاعدتها عمػى تحقيػؽ مجمػؿ أهػدافها. و بقصد الت
ايداء هػػو الحكػػـ عمػػى الممارسػػات أو انجػػاز ايعمػػاؿ وعمػػى انػػه يحمػػؿ نزعػػة انسػػانية واف 
الػػػػذيف يقومػػػػوف بتمػػػػؾ الممارسػػػػات بغيػػػػة تحسػػػػيف صػػػػور وأشػػػػكاؿ ايداء واالرتقػػػػاء بالنشػػػػاط 

يػػة تقػػويـ ايداء ممارسػػة قديمػػة تكونػػت مفاهيمهػػا منػػذ البشػػري إلػػى أعمػػى المسػػتويات  وعمم
عهود قديمة ، فمنػذ أف امػؽ اس سػبحانه وتعػالى اإلنسػاف وهػو يرصػد كػؿ تصػرفاته ويقػـو 
بتقويمهػا بحالػة الإراديػة إذ يقػـو بمحاسػبة نفسػه عػػف ايعمػاؿ التػي قػاـ بهػا فػي اليػوـ، كمػػا 

 (.75،1982تصػوراته الااصة)الصػقر،يقوـ بمراقبة اآلاريف ويقيس مستو  أدائهـ وفقا  ل
وفي وقتنا الحاضر فتكػوف أهميػة تقػويـ ايداء فػي أنػه يسػهـ فػي تطػوير ايشػااص المػراد 
تقويمهـ، إذ يسهـ فػي تػوفير معمومػات مهمػة عػف مسػتو  أدائهػـ ويكشػؼ عػف ايشػااص 

مكانػػاتهـ ومهػػاراتهـ مػػت اإلعمػػاؿ الموكمػػة إلػػيهـ واإلسػػهاـ فػػي رسػػـ  الػػذيف التتفػػؽ قػػدراتهـ وا 
يعػد تقػويـ ايداء  (.191،1989البراما التدريبية الالزمة لرفت مستوياتهـ وتطػوير  )هاشػـ،

مػػف أهػػـ اينشػػطة الوظيفيػػة فػػي الم سسػػات فػػي الوقػػت الحاضػػر، إذ يعتمػػد نظامػػا  سػػنويا  
. لذا فاف الغرض (Hrebert&Sherman,1984,231)واضحا  لتقويـ أداء العامميف فيها

ـ لػػيس التقػػدير فقػػط بػػؿ تحديػػد النقػػاط االيجابيػػة وتعزيزهػػا ونقػػاط الضػػعؼ مػػف عمميػػة التقػػوي
 ومعالجتها والشروع بتطوير أداء العامميف ليشعر الجميت بعدالة ونزاهة نظاـ التقويـ.
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ا عنػػد إجػػراء عمميػػة التقػػػويـ : وهنػػاؾ أسػػاليب متعػػددة يمكػػف إتباعهػػ أسففاليب تقففويم ا دا 
 :وهي
ؿ وسائؿ جمت البيانات السيما إذا نجت الباحث في الحصػوؿ تعد مف أفضو المقابمة:  - 1

 عمى ثقة المبحوث وتكويف عالقة طيبة معه.
االحتياجػػػػػات التدريسػػػػػية ومعرفػػػػػة لمعرفػػػػػة هػػػػػدؼ تايسػػػػػئمة  مػػػػػف : مجموعػػػػػة االسػػػػتبانة -2

 . ت التي تعترض سير عممية التدريسالصعوبا
لقيػػػاس مػػػد  امػػػتالؾ ايفػػػراد وهػػػي أمػػػا تحريريػػػة أو شػػػفوية، وتعػػػد وسػػػيمة  االختبفففارات:-1

 لممعرفة أو المهارة وتتقدـ لتعرؼ عمى الفروؽ بيف ايفراد والجماعات.
مػف أهػـ العمميػػات اإلداريػة عمػى جميػػت المسػتويات إذ تسػهـ فػػي  التقفارير والسففجالت: -4

 (7: 2226عممية االتصاؿ وفي تقنينها وتوفير الوقت وتقديـ التغذية الراجعة.)الترتوري، 
 تقويم ا دا فوائد 

تسػػاعد فػػي قػػرارات الترقيػػة والترفيػػت، إذ تػػوفر لمجهػػات اإلداريػػة العميػػا مسػػاحة واسػػعة  - 1
وكبيػػرة مػػف المعمومػػات التػػي تسػػاعد فػػي تحديػػد مػػد  كفػػاءة الفػػرد وقدرتػػه الرتقػػاء المراتػػب 

  الوظيفية العميا 
حديػػد االحتياجػػات يسػػاعد الماطػػط لمبػػراما التدريبيػػة لت :تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة - 2

 )الياسػػػػػػػػػػػػريءدااالتحديػػػػػػػػػػػػد جوانػػػػػػػػػػػػب الضػػػػػػػػػػػػعؼ والقصػػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػػي و التدريبيػػػػػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػػػػػة 
براهيـ،   ( 131،2221وا 

 خصائص تقويم ا دا  الجيد
يقصد بها أف تكوف إجراءاتها وعناصرها وأدواتها دقيقة  -:Objectivityالموضوعية: -1 

 اصية العابرة.تامو مف الزيؼ بعيدة عف التأثر الذاتي واالنطباعات الش
 أف تكوف شاممة لكػؿ جوانػب العمػؿ المػراد تقويمػه  -:Comprehensionالشمولية:  - 2
تشػػػمؿ كافػػػة العناصػػػر العمميػػػة اإلداريػػػة مػػػف عبرهػػػا إلػػػى تحقيػػػؽ التطػػػور فػػػي أداءايفػػػراد و 

 والم سسات  
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أف تػػػ دي عمميػػػة التقػػػويـ إلػػػى النتػػػائا نفسػػػها فيمػػػا لػػػو أعيػػػد  -:Reliabilityالثبػػػات: - 3
تحميػؿ النتػػائا أو تكػرار تطبيػػؽ أدوات القيػػاس والتقػويـ ، يقػػاس الثبػػات بعػدة طػػرؽ تجريبيػػة 

حصائية ومف الشروط المهمة في تقديرات ايداء أف تكوف ثابتة وصادقة  وا 
جراءاته واضحة وغير غامضة  -:Clearanceالوضوح: - 4 أف تكوف عمميات التقويـ وا 

وبياناتػػه واضػحة وغيػر قابمػة لمتفسػيرات المتعػػددة أو كمػا تكػوف أدواتػه أو مقاييسػه وجداولػه 
 المتناقضة 

يجػب أف يصػاحب اسػتمرار هػذا ايداء لتحديػد مسػػتو   -:Continuityاالسػتمرارية: - 5 
 (. 1992،354ارتقاء  وتحديد عثراته وصعوباته لمعالجتها.)عبد اس والمعاز،

 التقويم في العممية التربوية
يعد التقويـ التربوي أحد ايركاف ايساسية لمعممية التربوية، وهو حجر الزاوية يجراء 

يسػهـ فػي معرفػة درجػة و أي تطور يهدؼ إلى تحسيف عممية التعميـ والتعميـ فػي أي دولػة. 
تحقيػػػػؽ ايهػػػػداؼ الااصػػػػة بعمميػػػػة الػػػػتعمـ والتعمػػػػيـ ويسػػػػهـ فػػػػي الحكػػػػـ عمػػػػى اإلجػػػػراءات 

مػػػؾ العمميػػػة. ويػػػوفر قاعػػػدة مػػػف المعمومػػػات التػػػي تمػػػـز متاػػػذي والممارسػػػات المتبعػػػة فػػػي ت
القػػرارات التربويػػة حػػوؿ مػػداالت وعمميػػات ومارجػػات العمميػػة التربويػػة. إذ يسػػاعد التقػػويـ 
التربوي عمى التاطيط لألنشطة التدريسية وأساليبها. وهو الذي يطمت ايفراد عمى ااتالؼ 

سػػػة ودورهػػػا فػػػي تحقيػػػؽ ايهػػػداؼ التربويػػػة عالقػػػتهـ بالم سسػػػة التربويػػػة بجهػػػود هػػػذ  الم س
 (Worthen,1991:P.2العامة.)

ويمثػػؿ التقػػويـ بمجموعػػة مػػف اإلجػػراءات وايسػػاليب الكفيمػػة بتحميػػؿ الظػػاهرة لغػػرض 
إصػدار حكػـ أو تقػدير معمومػات لادمػػة اتاػاذ القػرار وعػادة مػػا يكػوف التحميػؿ  مبنيػا  عمػػى 

المرامػي التػي تسػعى الظػاهرة أو المنظمػة وفؽ معايير متفؽ عميها أو في ضػوء ايهػداؼ و 
 (.9 أ1984إلى التوصؿ إليها.)المنظمة العربية لمتربية والثقافة،

 أهداف التقويم:    
 لمتقويـ عدة أهداؼ ولكف سنتوقؼ عمى أهداؼ التقويـ في المجاؿ التربوي وهي:

فػػة الوقػػوؼ عمػػى مػػد  تحقيػػؽ البػػراما التربويػػة يهػػدافها المحػػددة فػػي الاطػػة ومعر  -1
 مواضت الضعؼ والقوة.
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المساعدة في اتااذ القرارات باعتبار أف التقويـ يساعد عمى ااتيار أفضؿ البػدائؿ  -2
 الممكنة عف طريؽ توفير البيانات والمعمومات المطموبة.

 تحديد حاجات العامميف مف تدريب وتطوير. -3
 توفير معمومات عف أداء الموظؼ وتحديد وسائؿ تطوير أدائه في المستقبؿ. -4
 تحديد ايفراد الذيف يمكف ترقيتهـ في المستقبؿ إلى مناصب أعمى. -5
 مساءلة القائميف عمى البراما التربوية في ضوء ما يكشؼ عف التقويـ مف نتائا. -6

  - : أهمية التقويم
ركنا  أساسيا  في العممية التربوية بصفة عامة وركنا  مف أركاف عممية بناء المنػاها  ديع -1

 بصفة ااصة.
لتقػويـ مقصػورا  عمػػى قيػاس التحصػيؿ الدراسػي لممػػواد الماتمفػة، بػؿ تعػدا  إلػػى لػـ يعػد ا -2

وتنوعػػػت طرقػػػه  وبػػػذلؾ اتسػػػعت مػػػف شػػػتى جوانبهػػػا المػػػتعمـقيػػػاس مقومػػػات شاصػػػية 
 وأساليبه.

أصػػػب  التقػػػويـ فػػػي عصػػػرنا الحاضػػػر مػػػف أهػػػـ عوامػػػؿ الكشػػػؼ عػػػف المواهػػػب وتمييػػػز  -3
 والمهارات الممتازة. أصحاب االستعدادات والميوؿ الااصة وذوي القدرات

التقػػػويـ ركػػػف مػػػف أركػػػاف التاطػػػيط ينػػػه يتصػػػؿ  اتصػػػاال  وثيقػػػا  بمتابعػػػة النتػػػائا. وقػػػد  -4
 يكشؼ عف  عيوب المناها أو الوسائؿ.

  طرائق تقويم ا دا :    
تعددت الطرائؽ المسػتادمة فػي تقػويـ ايداء، فمنهػا مػا هػو تقميػدي أو حػديث ومنهػا       

ومنهػػا مػػا هػػو تػػدريجي أو ترتيبػػي أو سػػموكي، وهنػػاؾ مجػػاالت  مػػا هػػو موضػػوعي أو ذاتػػي
 ومف هذ  الطرائؽ: ؽ ومنها تصنيؼ الطرائؽ المتشابهةعدة لتنصيؼ هذ  الطرائ

      طريقة التقدير النسبي لألداء. -1
 طريقة التقويـ بالمقارنة. - 2    

 طريقة التقويـ بالقوائـ الموضوعية مسبقا . - 3
 مى أساس النتائا.طريقة التقويـ ع - 4    

 طريقة تقويـ المستو  إلى ااتيار اإلدعاءات ذات ايهمية القصو . - 5
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 (152: 1975)منصور،    طريقة تقدير البحث الميداني. 6
 الفصل الثالث :منهجية وأجرا ات البحث

اتيػػار عينػػة ممثمػػة منػػه، كمػػا يتضػػمف  يتضػػمف هػػذا الفصػػؿ تحديػػد مجتمػػت البحػػث وا 
الى الوسائؿ اإلحصػائية التػي أسػتعممت فػي و بحث واإلجراءات المتبعة لتحقيؽ ذلؾ، أداة ال

 تحقيؽ أهداؼ البحث.مف اجؿ معالجة البيانات، 
 أواًل : مجتم  البحث 

ومػػػف كػػػال الجنسػػػيف)  االبتدائيػػػةممػػػدارس مػػػديري ليتػػػألؼ مجتمػػػت البحػػػث الحػػػالي مػػػف 
لمعاـ الدراسػي  الرصافةو  الكرخ يبجانبالذكور وأيناث( في المديريات تربية محافظة بغداد 

2012 –2013 .   
  : ثانيًا : عينة البحث 

الاطػوات اآلتيػة الاتيػار عينػة ممثمػة  تبعد تحديد مجتمػت البحػث الحػالي بدقػة اتبعػ
 :مف مديري المدارس االبتدائية  ممثمة 

 تربيػػػة الرصػػػافةوالمديريػػػة العامػػػة ل الثانيػػػةالمديريػػػة العامػػػة لتربيػػػة الكػػػرخ .ااتػػػار الباحػػػث 1
 لتمثؿ الذكور وأيناث.   االولى

مػػدير ( 222)الاتيػػار العينػػة والبػػالم عػػددهـ الطريقػػة الطبقيػػة العشػػوائية  .ااتػػار الباحػػث2
مػػػف المجتمػػػت ايصػػػمي وكمػػػا  ( مػػػف اإلنػػػاث.122( مػػػف الػػػذكور و)122مػػػنهـ ) ومػػػديرة

 (1موض  في الجدوؿ )
             (  4جدول )                                               

   وانكرخ عٍنت انبحج وفقًا نًدٌرٌاث تربٍت انرصافت                              

 عدد   انجنش  انًدٌرٌاث

2/تربية الكرخ  
 44 ذكىر

 52 اناث

 4تربٍت انرصافت/
 54 ذكىر

 46 أناث

 500  المجموع
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  : Tool Research ثالثًا: أداة البحث

اتجاهػات المشػرفيف نحػو  يهداؼ البحث كاف البد مػف اسػتعماؿ أداة لقيػاس تحقيقا  
وتـ تطبيؽ اإلجراءات المنهجية المتبعػة فػي بنػاء المقػاييس النفسػية لمتأكػد مػف  تقويـ االداء

 استعراض الاطوات في بناء أداة البحث وعمى النحو اآلتي: وسيتـصدقهما وثباتهماأ 
 : دا تقويم االمقياس خطوات بنا  

      . مقياسلوذلؾ  تقويـ االداءببناء أداة  أهداؼ البحث قاـ  الباحثمف تحقؽ ال لغرض 
 :  التخطيط لبنا  المقياس -1

، وبعػػد اإلطػػالع عمػػى  ايدبيػػات والدراسػػات السػػابقة  تقػػويـ االداءولغػػرض تحديػػد مفهػػـو 
تقػويـ )مفهػـو ، ل(Philip 1990 )تبنػى الباحػث تعريػؼ فمػب ذات العالقػة بالبحػث الحػالي

هو عممية دورية تتـ ممارستها مف اػالؿ جمػت المعمومػات عػف اإلنجػازات الفعميػة ( و االداء
، (Philip, 1990, 1االؿ مػدة سػابقة ومقارنتهػا بمعػدالت ايداء القياسػية المعػدة سػمفا  .)

وقػػػػد اعتمػػػػد عمػػػػى هػػػػذا التعريػػػػؼ أساسػػػػا  فػػػػي بنػػػػاء المقيػػػػاس، وبعػػػػد أف تػػػػـ تحديػػػػد المفهػػػػوـ 
 مكوناته بصيغة أولية . و 
  :  لقد تـ صياغة الفقرات مف االؿ االعتماد عمى :صياغة فقرات المقياس – 2   
        . واإلفادة مف بعض فقراتها  تقويـ االداءالتي أعدت لقياس  المقاييس ذات العالقة - 1 
    ة قياسه وطريق تقويـ االداءايدبيات : مف االؿ ايدبيات التي تناولت متغير  - 2  

 تصنيف وتصحيح فقرات المقياس -1   
أ ( فقرة سػمبية 16فقرة ايجابية و)(16)إلى هاتـ تصنيف( فقرة 32استطاع الباحث صياغة )

(.يػػػتـ ال أ نػػػادرا غالبػػػا   أحيانػػػا  أ دائمػػػا  أ بػػػدائؿ عمػػػى كػػػؿ فقػػػرة هػػػي ) امسػػػة تكمػػػا وضػػػع
 (3و) أحيانػػا   (4و) دائمػػا   بػػديؿ( درجػػات لم5تصػػحي  الفقػػرات االيجابيػػة لممقيػػاس باعطػػاء )

 .، اما الفقرات السمبية فتعطى الدرجات بصورة معاكسة ال (1نادرا ) (2و)غالبا  
 صالحية الفقرات - 4

عداد المقياس بشكؿ ايولي مف حيث فقراته وبدائؿ اإلجابة ، تػـ ابعد االنتهاء مف 
يف في التربية وعمػـ مف الماتص (12عددهـ )والبالم عمى مجموعة مف المحكميف  هعرض

، وفػػي (تقػويـ االداء)الػنفس واالدارة التربويػة  بهػدؼ تقػدير مػػد  صػالحية فقػرات المقيػاس 



  التعريف بالبحث فصل االول : ال    
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ضوء المالحظات التي أبداها المحكميف . تـ حذؼ وتعديؿ الفقرات التػي لػـ تحصػؿ عمػى 
( فقػػرة مػػف المقيػػاس وتػػـ 4%( فػػأكثر مػػف المحكمػػيف وكػػاف نتيجػػة ذلػػؾ حػػذؼ )80موافقػػة )

 ء عمى اإلبقا
 . ( فقرة 28 )

 :  اإلجرا ات اإلحصائية لتحميل فقرات المقياس  -6

 (Discrimination power) القوة التمييزية لمفقرات: -أ   
لغرض استاراج القوة التمييزية لفقرات المقياس قاـ الباحثاف باستاداـ أسموب العينتيف     

( مدير ومديرة حيث 222ثمة بمغت )المستقمتيف . بعد أف طبقت أداة القياس عمى عينة مم
( أفراد عمى ايقؿ في مقابؿ كؿ فقرة 5يتطمب ااتيار )Nunnaly,1976) نانمي)تشير 

 وتبيف أف جميت فقرات المقياس مميزة . (Nunnaly,1976, 256مف فقرات المقياس )
 (. 2كما موض  في الجدوؿ)

                                                 
                                               
 

 (5الجدول)                                        
 بأسموب العينيتين المطرفيتين تقويم االدا معامالت تمييز فقرات مقياس  

 

انًحضىبت انًجًىعت اندنٍا انًجًىعت انعهٍا نفقرة دالنت *انًحضىبت انًجًىعت اندنٍا انًجًىعت انعهٍا رةانفق

* 
 دالنت

 انىصط  حراف االن   انىصط   انحراف  انىصط   انحراف     انىصط 
  

  نحراف اال

 دانت 3,05 4,24 2,6 4,4 3,2 45 دانت 6,39 4,49 2,6 4,2 3,7 4

 دانت 3,54 4,47 2,9 4,2 3,5 46 دانت 6,60 4,20 3,2 4,0 4,2 2

 دانت 4,40 4,30 2,0 4,4 3,4 47 دانت 9,60 4,22 3,4 0,7 4,7 3

 دانت 5,46 9,2 2,4 4,3 3,7 44 دانت 3,50 4,42 3,4 4,4 3,4 4

 دانت 4,49 4,49 2,5 4,5 3,2 49 دانت 4,23 4,20 3,4 0,9 4,5 5

 دانت 6,09 4,23 2,7 4,3 3,4 20 دانت 9,43 4,45 3,2 0,7 4,5 6

 دانت 3,64 4,24 3,4 4,4 4,6 24 دانت 7,93 4,22 3,5 0,7 4,6 7

 دانت 3,43 4,29 2,9 4,2 3,5 22 دانت 9,00 4,07 3,3 0,4 4,5 4

 دانت 3,62 4,37 3,2 4,3 3,9 23 دانت 3,62 4,34 2,6 4,3 3,3 9

 دانت 5,54 4,26 3,2 4,4 4,2 24 دانت 6,47 4,24 3,3 0.9 4,3 40

 دانت 3.44 4,23 3,7 4,4 4,3 25 دانت 6,90 4,33 2,7 4,0 3,4 44

 دانت 6,00 4.20 3,7 0,4 4,6 26 دانت 7,97 4,45 2,6 4,4 3,4 42

 دانت 9,43 4,45 3,2 0,7 4,5 27 دانت 44,2 4,04 3,0 0,4 4,5 43

 دانت 4,40 4,30 2,0 4,4 3,4 24 دانت 9,03 4,47 2,4 0,9 4,4 44
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 أسموب ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية)االتساق الداخمي(: -ب 
بالدرجة الكمية، استعمؿ  تقويـ االداءمف فقرات مقياس  والستاراج عالقة كؿ فقرة  

أف جميت معامالت االرتباط دالة  أظهرت النتائاالباحث معامؿ ارتباط بيرسوف، وقد 
( ، وبدرجة 05.0(عند مستو  داللة )098.0إحصائيا  عند مقارنتها بالقيمة الجدولية)

 .س الظاهرة التي يراد قياسها( وهذا يعطي م شرا  عمى أف المقياس صادؽ لقيا198حرية)
  (3وكما في الجدوؿ)

  (1جدول )ال                            
 تقويم االدا معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس              

 االرتباط ث  االرتباط  ث يعايم  ث االرتباط ث االرتباط  ث

4 0.56 7 0.24 43 0.52 49 0.55 25 0.57 

2 0.46 4 0.53 44 0.77 20 0.65 26 0.44 

3 0.53 9 0.54 45 0.46 24 0.6 27 0.64 

4 0.64 40 0.73 46 0.59 22 0.72 24 0.54 

5 0.54 44 0.67 47 0.23 23 0.36   

6 0.34 42 0.53 44 0.37 24 0.37   

 الخصائص السايكومترية لممقياس: -6
 :بالطرق التالية و  Scale Validity: صدق المقياس: أوالً 
   ( Face Validity) الصدق الظاهري:  -1

ٔلذ ذى انرأكذ يٍ طؽح اإلظشاءاخ ػُذ ٔضغ انفمشاخ ٔطٛاغرٓا، نزنك فمذ ُػشضد 
ػهٗ يعًٕػح يٍ انًؽكًٍٛ يٍ رٔ٘ االخرظاص، ٔلذ انرضو  ذمٕٚى االداءفمشاخ يمٛاط 

 ًؽكًٍٛ.   انثاؼصاٌ تانرؼذٚالخ ٔانًالؼظاخ انؼهًٛح انرٙ الرشؼٓا ان
   Construct Validity  صدق انبناء: -2  

    ٌّٕ ئٌ طذق انثُاء ٚؼذ أكصش إَٔاع انظذق أًْٛح فٙ يشاؼم تُاء انًمٛاط ألَّ ٚك
ٔذى انرؽمك يٍ انظذق انثُائٙ يٍ ( . 183، 3991اإلعاس انُظش٘ نهًماٚٛظ)ػٕدج ،

هًمٛاط ٔذثٍٛ أٌ ظًٛغ خالل يإششاخ ذًٛٛض انفمشاخ ٔػاللح انفمشج تانذسظح انكهٛح ن
يؼايالخ االسذثاط كاَد دانح ئؼظائًٛا ، نٓزا فاٌ انفمشاخ ظًٛؼٓا ذكٌٕ نٓا انمذسج ػهٗ 

فٙ انثؽس انؽانٙ  ٚؼذ  ذمٕٚى االداءانرًٛٛض تٍٛ انًغرعٛثٍٛ ،ْٔزا ٚإشش ػهٗ أٌ يمٛاط 
 . كًا ركش عاتمًا طادلًا فٙ تُائّ.

 -ذى اعخشاض انصثاخ تغشٚمرٍٛ ًْا :(:  :(Scale Reliabilityحانًٍا: حباث انًقٍاس
  Test-Retest Method.. طرٌقت إعادة االختبار1
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( يذٚش ٔيذٚشج ٔعثك انًمٛاط ػهٗ أفشاد 34 ٔلذ ذى اخرٛاس ػُٛح ػشٕائٛح تهغد )
انؼُٛح، ٔتؼذ يشٔس يذج صيُٛح لذسْا أعثٕػٍٛ يٍ انرغثٛك األٔل، أػٛذ ذغثٛك يمٛاط 

نؼُٛح أَفغٓى، ٔطؽؽد ئظاتاذٓى ،ٔتاعرؼًال يؼايم اسذثاط ػهٗ أفشاد ا ذمٕٚى االداء
ذمٕٚى (، ٔذؼذ ْزِ انمًٛح يإششًا اٚعاتًٛا ػهٗ يمٛاط 82.0تٛشعٌٕ، تهغ يؼايم انصثاخ )

 .االداء
  Split-Half Method. طرٌقت انتجزئت اننصفٍت:  2

ذمغٛى ٚغثك االخرثاس فٙ ْزِ انغشٚمح كايال ػهٗ يعًٕػح األفشاد َفغٓا شى ٚرى  
االخرثاس ئنٗ لغًٍٛ ، لغى ٚؽرٕ٘ ػهٗ انذسظاخ )راخ األسلاو انفشدٚح( ٔانمغى اٜخش 
ٚؽرٕ٘ ػهٗ انذسظاخ )راخ األسلاو انضٔظٛح(، ٔلذ ذى ؼغاب يؼايم االسذثاط تٍٛ 
انًعًٕػرٍٛ تاعرؼًال يؼايم اسذثاط تٛشعٌٕ، فمذ تهغ يؼايم االسذثاط تٍٛ َظفٙ 

ذًصم يؼايم شثاخ َظفٙ االخرثاس، ٔتاعرؼًال انًؼادنح  (، ْٔزِ انذسظح86.0انًمٛاط )
( ْٔزا ٚإكذ أٌ يؼايم 92.0تشأٌ فمذ تهغ يؼايم انصثاخ) –انرظؽٛؽٛح نغثٛشياٌ 

 انصثاخ ػهٗ لذس يشذفغ يٍ االعرمشاس.
 بصٍغته اننهائٍت:تقىٌى االداء وصف يقٍاس     7-

شج ، ٔذرشأغ انذسظح انكهٛح ( فم88تظٛغرّ انُٓائٛح يٍ ) ذمٕٚى االداءٚرأنف يمٛاط 
( ،ٔاٌ انًرٕعظ انُظش٘ نهًمٛاط تهغ 334-88نهًمٛاط يٍ أدَٗ دسظح ئنٗ أػهٗ دسظح )

 ( فمشج عهثٛح.38( فمشج أٚعاتٛح ٔ)36دسظح ,ٔٚؽرٕ٘ انًمٛاط ػهٗ ) (83)
لاو انثاؼس ترغثٛمّ   ذمٕٚى االداءتؼذ اعركًال ئظشاءاخ يمٛاط رابعآ:انتطبٍك اننهائً: 

( يذٚش ٔيذٚشج يٍ يذٚشٚاخ 844ّ انُٓائٛح ػهٗ ػُٛح انثؽس ٔانرٙ تهغد )تظٕسذ
(.ٔلذ ششغ ألفشاد انؼُٛح ذؼهًٛاخ انًمٛاط ٔعشٚمح 8انكشؾ  – 3انرشتٛح تغذاد )انشطافح

  اإلظاتح ػهّٛ.
نغشع ذؽمٛك أْذاف انثؽس انؽانٙ ذى اعرؼًال انٕعائم خايضآ :انىصائم اإلحصائٍت:

  (SPSSْزا انثؽس تاالعرؼاَح تانثشَايط اإلؼظائٙ) اإلؼظائٛح انًُاعثح فٙ

 
  الفصل الراب  :عرض النتائج ومناقشتها

 ومناقشتها عرض النتائج 
مفن وجهفة  تقػويـ االداءنحفو  اتجاهات المشفرفين التربفويينالهدف  االول: التعرف عمى 

حسػػػاب متوسػػػط  تػػـهػػذا الهػػػدؼ،  التحقػػؽ مػػػفلغػػػرض . نظففر مفففديري المفففدارس االبتدائيفففة
( وبػانحراؼ معيػاري 64أ93وقد بمػم )  تقويـ االداءمديري المدارس عمى مقياس الدرجات 

( درجػػػػة  84 لممقيػػػػاس  والبػػػالم )  النظػػػػري(، بمقارنػػػة هػػػػذا المتوسػػػػط بالمتوسػػػط 47أ9)
، تبػػػػػيف أف القيمػػػػػة التائيػػػػػة المحسػػػػػوبة بمغػػػػػت   وباسػػػػػتاداـ االاتبػػػػػار التػػػػػائي لعينػػػػػة واحػػػػػدة
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 ( 199( ودرجػػة حريػػة ) 25أ2ة أحصػػائية عنػػد مسػػتو  ) ( درجػػة وهػػي ذات داللػػ39أ14)
 . ( يوض  ذلؾ4والجدوؿ ) 
أألختبار انتائً ندالنت نهفرق بٍن يتىصط انفرضً وانحضابً نًدٌري عهى (4انجدول ) 

 تقىٌى االداءيقٍاس 

المتوسفففففففففففففففففط  العينة
 الحسابي

اإلنحففففففففراف 
 المعياري

المتوسففففط 
 النظري

القيمففة التائيففة 
 المحسوبة

 تائيةالقيمةال
 ة الجدولي

مسففففتو  
 الداللة 

الداللفففففففففففففففففة 
 االحصائية

 دالة   0,02 3.96      34,19 44   9,49 91,64  500

عمػػى عمػػى يمتمكػػوف القػػدرة و  تقػػويـ االداء يمجرسيي    المشػػرفيف التربػػوييفوتشييالنتائج    ىتيي     
مػديري المػدارس  مػف وجهػة نظػر سػمفا   ت ايداء القياسػية المعػدةومقارنتها بمعػدالاصدار الحكـ 

 االبتدائية
 لممشرفين التربويين من وجهة نظر تقويـ االداء : التعرف عمى الفروق فيالثانيالهدف 

 عمى وفق متغير الجنس  )ذكور ، إناث( :   مديري المدارس
 ايشػػػراؼ الوقػػػائيهػػػذا الهػػػدؼ تػػػـ حسػػػاب متوسػػػط درجػػػات الػػػذكور عمػػػى مقيػػػاس مػػػف لتحقػػػؽ 

( 92. 65متوسػػط درجػػات اإلنػػػاث ) بمػػم( ، فػػي حػػػيف  9.29)  ( وبػػلنحراؼ معيػػاري94.59)
( ، ولغػػػػرض معرفػػػػة داللػػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف المتوسػػػػطيف تػػػػـ إسػػػػتعماؿ 9.63)ي  وبػػػػلنحراؼ معيػػػػار 

( 1. 44اإلاتبار التػائي لعينتػيف مسػتقمتيف ، وقػد أظهػرت النتػائا أف القيمػة التائيػة المحسػوبة )
( 2.25 درجػػػػة ، عنػػػػد مسػػػػتو  داللػػػػة )( 1.96)  ،وهػػػػي أصػػػػغر مػػػػف القيمػػػػة التائيػػػػة الجدوليػػػػة

( ، وهػػػذ  النتيجػػػة هػػػي ليسػػػت ذات داللػػػة إحصػػػائية ، وكمػػػا موضػػػ  فػػػي 198وبدرجػػػة حريػػػة )
 (5الجدوؿ )
 تبعففًا لمتغيففر الجففنستقففويم االدا   المتوسففط الحسففابي واإلنحففراف والقيمففة التائيففة(2الجففدول)
 المدرا  

 العدد الجنس
الوسط  
 الحسابي

 اإلنحراف المعياري
 يمة التائيةالق

 0. 02الداللة 
 الجدولية المحسوبة

  9.59 94.29 300 الذكور
3.44 

 

3.96 
 دالة غير

 9.62 95. 69 300 اإلناث
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وتشػػير النتػػائا أعػػال  أف الممارسػػات االشػػرافية التػػي يتمقاهػػا المشػػرفيف التربػػوييف التاتمػػؼ 
شػػارة واضػػحة الػػى اعطػػاء نفػػػس مػػف الممارسػػات االشػػرافية التػػي تتمقاهػػا المشػػػرفات وهػػذ  ا

 التعميمات والبراما التي تقدمها الم سسة التربوية لممشرقيف والمشرفات عمى حد سواء
 ا ستنتاجات

 .وتعزيز االيجابيات السمبياتامرا ممحا بهدؼ تالفي  تقويـ االداءاستعماؿ   يعد -1
 .  ويـ االداءتقأف المشرفييف التربوييف لديهـ اتجاهات بدرجة كبيرة نحو  -2
أف أسػػػموب العمػػػػؿ االشػػػػرافي جػػػػاء بمنهجيػػػػة واحػػػػدة أ وهػػػػذا يعػػػػود الػػػػى زج المشػػػػرفيف  -3 

والمشرفات في دورات مستمرة في االشراؼ االتي تقيمها وزارة التربية في المديريات العامػة 
 لالعداد والتدريب 

 التوصيات
طػػػط فعالػػػة ضػػرورة أهتمػػػاـ المسػػػ وليف فػػػي التربيػػػة والتعمػػيـ بوضػػػت بػػػراما  وا -1

 .لنهوض بالعممية التربوية تقويـ االداءلتطوير طرؽ واساليب  
مف أجؿ تطور  وتقويـ االداء أعطاء حرية لممشرفيف التربوييف في مجاؿ أيشراؼ -2

 العممية التربوية.
 . المشرفييف التربوييفأجراء دورات وندوات مف أجؿ تثقيؼ وتنمية   -1
 المقترحات  
 ينات أار  مثؿ روساء أيقساـ في وزارة التربيةأجراء دراسات مماثمة عمى ع -1
 أجراء دراسة تستهدؼ لمبحث عف عالقة اتجاة التطوير أيداري واالشراؼ الوقائي. -2

 أجراء دراسات مماثمة عمى عينات مف مديريات مناطؽ أار  مف العراؽ.  -3
 املصادر العربيت :   

 ( ، تُاء يمٛاط نرمٕٚى أداء ي3989أؼًذ ، يظفش ظٕاد ، )  ٍٛذسعٙ يؼاْذ ئػذاد انًؼهًي
 فٙ انؼشاق ) سعانح ياظغرٛش غٛش يُشٕسج ( ظايؼح تغذاد ، كهٛح انرشتٛح

  ،اإلشيييشاف انرشتيييٕ٘ انؽيييذٚس ٔدٔسِ فيييٙ يؼانعيييح 8446انرشذيييٕس٘، يؽًيييذ ػيييٕع .
 انًشكالخ انرؼهًٛٛح، داس انفكش نهُشش ٔانرٕصٚغ، ػًاٌ.

 ( ، ذمٕٚى أداء8442انؽشداَٙ ، يؽًذ سؼٛى كشٚى ، )     يؼهًاخ انهغح انؼشتٛيح فيٙ ضيٕء
انكفاٚاخ انرؼهًٛٛح ، انعايؼح انًغرُظشٚح ، كهٛح انرشتٛح األعاعٛح ، انؼيشاق ، تغيذاد ، )   

 سعانح ياظغرٛش غٛش يُشٕسج( .
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  ( ، اإلشييشاف انرشتييٕ٘ ، داس انًُيياْط نهُشييش ٔانرٕصٚييغ ،    8446انؽشٚييش٘ ، سافييذج ، )
ًّاٌ ـ  ػ

 ( ، ا8443انذٔعش٘ ، ساشذ ؼًادج ،)نمٛاط ٔانرمٕٚى انرشتٕ٘ انؽذٚس ، يثادئ 
 ٔلضاٚا يؼاطشج ، انغثؼح األٔنٗ ، كهٛح انرشتٛح / ظايؼح انثؽشٍٚ . ٔذغثٛماخ

  ،ٌٔاإلداسج انرشتٕٚح َظشٚاذٓا ٔذغثٛماذٓا ف8444ٙسفاػٙ، فٛظم سأ٘ ٔآخش . 
 نرؼهٛى ٔسٚاع األعفال، يكرثح انفالغ نهُشش ٔانرٕصٚغ، انكٕٚد.

 ًخظائض شخظٛح انًششذ3989ضج، طانػ ؼغٍ انذاْش٘،انشفاػٙ، ياظذ ؼ . 
 (، تغذاد.31يعهح انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح، ػذد) انرشتٕ٘،

  ،ٙانًفاْٛى انؽذٚصح فٙ اإلداسج:3991صٔٚهف،يٓذ٘ ؼغٍ ٔيؽًذ لاعى انمشٕٚذ. 
 ، ػًاٌ.1ٔانٕظائف، انًغاتغ انًشكضٚح،ط انُظشٚاخ 

 د ، ظًؼٛح انماْشج :انًؽاعثٙ نألداء ، انكٕٚ( ، انرؼهٛى 3911غؼٕد ، ٚغش يؽًذ ، )ان 

  ( اإلداسج انًذسعٛح انؽذٚصح. يكرثح األَعه3982ٕعًؼاٌ، ْٔٛة.)ػانى انكرة 
 . انًظشٚح، انماْشج

  ،ئداسج انًٕاسد انثششٚح، داس انششٔق نهُشش  3996شأٚظ، يظغفٗ َعٛة . 
 ، ػًاٌ.8ط  ٔانرٕصٚغ، 

  ،٘ح نٓذف، يعهح انرًُٛح اإلداسٚح،  . ذمٛٛى األداء ٔعٛه3984انظمش، يٓذ 
 (، تغذاد.341انؼذد)

 ،(،  16. ذمٛٛى األداء، يعهح سعانح انًؼهى،انًعهذ)3992ػثٛذاخ، يؽًذ طانػ  
 ػًاٌ.  (، 8انؼذد)

  ،ٌانمٛاط ٔانرمٕٚى فٙ انؼًهٛح انرذسٚغٛح، داس األيم، 3998ػٕدج، أؼًذ عهًٛا . 
 ، األدسٌ.3ٔانرٕصٚغ، ط نهُشش 

 ( ٔصاسج انرشتٛح، انًإذًش انفكش٘ انرشتٕ٘ األٔل 8434يح نهرشتٛح )انًذٚشٚح انؼا 
ذؽييد شييؼاس)يٍ أظييم تؽييس ػهًييٙ سطييٍٛ نثُيياء ػييشاق ٔاؼييذ(،         1/8434/ 32فييٙ 

 ذٚشٚح ذشتٛح تغذاد انكشؾ انصاَٛحتغذاد، ي   -انؼشاق

 ( ، ذمٕٚى أداء سؤعاء األلغاو انؼهًٛح فٙ 8441انًفرٙ ، ػثذ انٓاد٘ ؼشًد ،) 
 انرمُٛح فٙ ضٕء انًٓاو اإلداسٚح ، كهٛح انرشتٛح / انعايؼح انًغرُظشٚح .  انكهٛح 

 ( ، انم3912يُظٕس ، أؼًذ ،)انكٕٚد   ٛى أدائٓا، ٕٖ انؼايهح ، ذخغٛظ ٔظائفٓا ، ذم 

         ـ اإلشيشاف انرشتيٕ٘     3983انًُظًح انؼشتٛيح نهرشتٛيح ٔانصمافيح ٔانؼهيٕو ـ ئداسج انرشتٛيح ـ
 عثم ذغٕٚشِ ـ ذَٕظ.نذٔل انخهٛط انؼشتٙ ، ٔالؼّ ٔ

 ،ٗيؼاٚٛش ذمٕٚى أداء يذٚش٘ انًذاسط، يعهح انرشتٛح، انؼذد8441َظاس، ػٛغ . 
 انذٔؼح -هرشتٛح ٔانصمافح ٔانؼهٕو(، انهعُح انمغشٚح ن388)

  ،انًذخم ئنٗ انؼهٕو اإلداسٚح، يكرثح انُٓضح  3989ْاشى، ػثذ انًُؼى فشض . 
 انًظشٚح، انماْشج.

 األعانٛة اإلؼظائٛح فٙ 8443ٌ ػثذ انًعٛذ،انٛاعش٘، يؽًذ ظاعى ٔيشٔا. 
 .ػًاٌ -، يإعغح انٕساق نهُشش ٔانرٕصٚغ3يعاالخ انثؽٕز انرشتٕٚح، ط
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