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 ملخص البحث
إن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق االشراف التربوي / االختصاصي تتطلب باستمرار تقويم االداء لما له من اهمية بالغة من تطوير 

ني . وبما ان عالمنا تسوده المتغيرات المستمرة في المجاالت عامة والتربوي خاصة اصبح لزاما ان يواكب الجهاز االشرافي  االداء والنمو المه
هذا التغيير ليكون بمستوى يؤهله لتطوير قدرات من يعملون معه .وان كان التقويم هو اساس عمل المشرف، اصبح من الضروري متابعة 

قوم عمل االخرين . فإذا تم اعتماد معايير موضوعية في تقويم اداء المشرف نتج عنه مشرفا" متميزا" يصلح تقويم عمل المشرف كونه من ي
لة  ان يقوم عمل وجهود العملين معه الدراكه المغزى الحقيقي للتقويم وبالتالي تعزيز نقاط القوة والوقوف على نقاط الضعف في االداء ومحاو 

 عة لتجاوزها .جاده لتذليلها ووضع الحلول الناج 
: ان االهتمام اصبح واضحا" في الفترة الحالية بتقويم اداء المشرفين لما لهم من اهمية في رصد ومتابعة العمل التربوي ، حيث  اهمية البحث

يعملون الذي   يهدف الى رفع مستوى العمل واالداء لتحقيق انتاجية ذو كفاءة عالية ، فضال" عن اطالق القدرات والقابليات للعاملين الذين
 -يعملون معه من خالل القدرات القيادية التي يتحلى بها .هدفـــا  البحث : هدف البحث الحالي الى التعرف على :

 تقويم اداء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية . -1
 االختصاصيين .الفروق ذات الداللة االحصائية في تقويم اداء المشرفين  -2

 من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية تبعا" لمتغير ) الجنس ( .
( للعام الدراسي   3-2-1:  تحدد البحث الحالي بمديري المدارس الثانوية من المديريات العامة للتربية في بغداد الكرخ )  حدود البحث

2018-2019  . 
(  3-2-1مديرات المدارس الثانوية في المديريات العامة للتربية في بغداد الكرخ ): تكون مجتمع البحث الحالي مديري و  اجراءات البحث

( مدير و مديرة في 327( اناث و )41( ذكور و )28منهم ) 1( مدير في تربية الكرخ/69( مدير ومديرة بواقع )467حيث بلغ المجتمع )
( اناث .  32( ذكور و )39( مدير ومديرة منهم )71)  3رخ/( اناث وفي مديرية تربية الك132( ذكور و )195منهم ) 2تربية الكرخ/

( مدير و مديرة 32)  1( من المجتمع وبلغت في تربية الكرخ /%45( مدير و مديرة  حيث تم سحب نسبة )212وتكونت عينة البحث من )
( مدير و مديرة 32) 3اث وتربية الكرخ/( ان60( ذكور و )88( مدير و مديرة بواقع )148) 2( اناث وتربية الكرخ/19( ذكور و )13بواقع )
 ( اناث .14( ذكور و )18بواقع )

 –التخطيط  –( مجاالت ) القيادة االدارية 5: تم بناء اداة تقويم االداء بعد اتباع الخطوات العلمية في البناء وتكونت من ) أداة البحــــــــــث
 ( فقرة .49قرات )التقويم ( وبلغت عدد الف –العالقات االنسانية  –العلمي 

: تم استخدام مجموعة من الوسائل االحصائية )معادلة ستيفن ثامبسون ، المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ،  الوسائل االحصائية
 مستقلتين ( . كرونباخ ، االختبار التائي لعينتين  –اختبار مربع كاي ، االختبار التائي لعينة واحدة ، معامل ارتباط بيرسون ، معادلة ألفا 

 -: توصل البحث الحالي الى النتائج اآلتية : النتـــــــــائج 
 تقويم االداء المشرفين االختصاصيين يتناسب بشكل جيد مع االدوار المستقبلية التي يمارسون مهامهم من خاللها . -1
التقويم ( تؤهلهم  للقيام  –عالقات االنسانية ال –العلمي  –التخطيط  –ان المشرفين االختصاصيين يمتلكون صفات ) القيادة االدارية  -2

 بمهامهم بصورة جيدة .

The Abstract 

The great responsibility which placed on the educational - specialist supervisors requires the continuous 

evaluation of the execution for its great importance in developing the performance and the professional 

development.Since our world is dominated by continuous changes in the general and educational fields in 

particular, it is a must that the supervisory body keep pace with this change to be on a level that qualifies it 

to develop the capabilities of those who work with it. If the evaluation is the basis of the work of the 

supervisor, it becomes necessary to follow up the assessment of the work of the supervisor as s/he is the 

one who rectify the work of others. If the objective criteria are adopted in evaluating the performance of the 

supervisor, the result is a good distinctive supervisor capable of correcting or ameliorating the work and the 

efforts of his employees for his realization the real significance of the evaluation, that is to reinforce the 
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strength points and identify the weaknesses in the performance and then do the serious attempts to alter 

them and develop the solutions to overcome them. 

The Importance of the Study:The attention has been given in the current period to evaluate the performance 

of the supervisors because it is important to monitor and follow-up the educational work, to raise the level 

of the work and performance and to achieve productivity with high efficiency, as well as set out the 

abilities and capabilities of the employees who work with him under his leadership. 

The Aim of the Study: 

This study aims the following: 

1. Evaluation of the performance of the specialized supervisors from the point of view of the 

headmasters/mistress of the secondary schools. 

2. The differences of statistical significance in evaluating the performance of professional supervisors from 

the point of view of secondary school principals or headmasters according to the gender variable. 

The Limits of the Study: 

The limits of this study consists of the headmaster and headmistress of the general directorates of education 

in Baghdad Al-Karkh (1, 2, 3) in (2018 -2019). 

The Procedures:The current research community consists of all the principals of the secondary schools in 

the general directorates of education in Baghdad Al - Karkh (1, 2, 3) in 2018-2019, where the society 

reached (467) headmaster and headmistress , ( 69 )  in Karkh / 1 of which  (28) males and (41) females, ( 

327) principals in Karkh / 2 of which (159) males and (132) females and in  Karkh / 3, (71) headmaster and 

mistress , (39) males and (32) females. The research sample consisted of (212) headmaster and 

headmistress, 45% of the population was withdrawn and in Karkh / 1 , (32) headmaster and headmistress 

were (13) males and  (19) females also in  Al- Karkh /2 , (148)  headmaster and headmistress, (88 males 

and 60 females) and in Karkh / 3 , (32) headmaster and headmistress,  (18) males and (14) females. 

The Method:In this study, the evaluation tool was built by following the scientific steps, which consisted of 

five areas : (administrative leadership, planning,  being scientific,   human relations, and evaluation). The 

number of points were (49(. 

Statistical MethodsA range of statistical methods were used such as : (Stephen Thampson equation, 

arithmetical mean - standard deviation - kay square test single test, Pearson correlation coefficient, 

Kronbach equation, and two independent samples(. 

The results: 

1. The evaluation of the performance of professional supervisors commensurate in a good way with the 

future roles in which they exercise their duties. 

2. Professional supervisors possess the qualities of administrative leadership, planning, scientific aspect, 

human relations assessment) which qualify them to carry out their tasks well. 

 الفصل األول
تتطلب بأستمرار تقويم األداء للوقوف على نقاط  –االختصاصي  –ان المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق االشراف التربوي -مشكلة البحث :

ت غييراالقوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتذليلها ، وآليجاد أفضل الحلول لالرتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي ، وآلننا نعيش في عالم تسوده الت
  المستمرة في المجاالت عامة والتربوي خاصة ، توجب ان يواكب الجهاز االشرافي هذا التغيير كونه العين المبصرة لوزارة التربية من خالل 

  ي ( متابعة وتقييم العمل المدرسي ، فضال عن التغييرات الحاصلة في االساليب االشرافية وتعدد ادواه المستقبليـة ) صديق ناقد ، مقيم خارج
لذا فمن الضروري متابعة تقويم من ُيقوم االداء التربوي ، وان كان التقويم موضوعيا" انعكس ايجابا" على من يقعون ضمن مسؤوليات 
المشرف.إن عملية التقويم  هي نتاج لتطوير الفكر التربوي المعاصر وانعكاسا" مباشرا" للحاجات االجتماعية واالقتصادية التي استجدت  

العلمي والتكنولوجي الذي كان له االثر االكبر في دفع الكثير من المؤسسات الى احداث تطورات جوهرية في اهدافها    نتيجة التطور
وعملياتها ومحتوى برامجها ، وان كل عمل منظم يحتاج بين فترة واخرى الى اخضاعه لعمليات التقويم ، فهو مرحلة مالزمة لكل مشروع منذ 

 ة العمل ،وبدونه تكون خطة المشروع  ناقصة النها سوف تقوم على أسس غير سليمة وغير موضوعية .التفكير في بناء وتصميم خط
(ان توافر صفات قيادية ومهارات لدى المشرف سوف تؤهله ليكون ذو التأثير االيجابي والساعي الى التطوير  13:  2009) ابراهيم وسهى 

وية والتي تستمد من فلسفة الدولة باعتبار ان المشرف احدى ادوات النجاح فمتى ما كان  والتحسين وهذا ما تسعى اليه اغلب المشاريع الترب
يجسد هذه الصفات ادى الى نجاح من بعهدته وساهم في تطويرهم .من خالل ما تقدم تتبلور مشكلة البحث الحالي ، فضال" عن عمل  
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ا على تماس مباشر مع المشرفين ومالحظة االداء ومدى تأثيره على  الباحثة ) مشرف تربوي( في احدى المديريات العامة للتربية ، وكونه
ما تقويم اداء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر -المدارس التي بعدتهم .ويمكن تحديد مشكلة البحث من خالل طرح السؤال اآلتـــي :

 مديري المدارس الثانوية ؟
دارة العليا في المؤسسات التربوية، النه يمثل حصيلة المتغيرات البشرية والمادية ، وهو  يحظى مفهوم تقويم االداء بأهتمام اال-أهمية البحث :

( حيث يوفر تقويم االداء مزايا متعددة للعاملين كافة في   15:  1988انعكاس لمقدرة المؤسسة على التعامل مع التغيير والتجديد ) قدوري ، 
ت الذاتية النه من شأنه ان يبين لهم جوانب القوة والضعف .فضال" عن تعزيز الثقة ونيل المؤسسات التربوية النه سيساهم في تنمية القدرا

الرضا الوظيفي لمن يكون تقويم االداء لديهم بنسبة عالية .وقد أثار موضوع تقويم االداء اهتمام المختصين حيث كان النتاج عدد من  
ا التطور السريع الذي نعيشه وتشهده اإلدارة الحديثة واتساع ادوارها مما ادى  البحوث التي قام بها هؤالء المختصون وذلك إلسباب عدة منه

(إن االهتمام اصبح واضحا" في الفترة الحالية بتقويم اداء   46:  2003للحاجة الى ادارة مرنة قادرة على مواجهة التحديات .) الدوسري ، 
حيث ان االشراف يهدف الى رفع مستوى العمل واالداء لتحقيق انتاجية ذو المشرفين لما لهم من أهمية في رصد ومتابعة العمل التربوي ، 

المشرفين  كفاءة عالية ، فضال" عن اطـالق القدرات والقابليات للعاملين الذين بعهدته من خالل القدرة القيادية التي يتحلى بها .إن تقويم اداء 
بالشــكل الـذي يـواكب التطـــور السريع والــذي يحـدث في المجــال التــربوي في  هو احد الجوانب المهمة والتي تؤدي الى تحسين وتطوير ادائهم

( كما توفر عملية تقويم االداء النمو واالستمرارية للبرنامج االشرافي من بدايته وطيلة فترة امتداده .                      45:  1989العالــم ) الرفاعي ، 
تتضح أهمية البحث من خالل اهمية الدور القيادي لالشراف التربوي بأعتباره المفصل الحيوي في المجال  (لذا  2:  2002) الخصــاونة ، 

 التربوي الذي اليمكن التغاضي عنه ، فضال" عن تقديم المقترحات والحلول التي تسهم في تطوره نحــو األفضــل . 
 -يهدف البحث الحالي الى التعرف على : -هدفا البحث :  
 اء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية .تقويم اد -1
الفروق ذات الداللة االحصائية في تقويم اداء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية تبعا" لمتغير ) الجنس (  -2

يتحدد البحث الحالي بمديري المدارس الثانوية في المديريات العامة لتربية بغداد الكرخ االولــى والثانية والثالثــة للعام  -: حدود البحــث
 ( . 2019-2018الدراسي )  

التقدير والمقارنة   محك من خالل لشيء أو كميته في ضوء معيار أو التقويم : عملية تتضمن إصدار حكم على قيمة ا-: حتديد املصطلحات
 (  29:   2000) الشبلي ، . 

 (   29: 2000)مـلـحم ، تشكيل احكام تستخدم في اتخاذ قرار افضل من بين بدائل متعددة  التقويم:عملية اعداد أو تخطيط لمعلومات تفيد في
 ( 9للمالحظة والقياس . ) صالح، بال :  في موقف معين وتكون قابلة  الفرداألداء : مجموع االستجابات التي يأتي بها 

الوظيفة التي يشغلها وتحمله لمسؤولياتها . )حمودي حيته وكفاءته في النهوض باعباء األداء : تحليل عمل الفرد وسلوكه وتقدير مدى صال
،2010   :45 ) 
المتعلقة بكيفية عمل المشرفين من حيث المهام االشرافية التي يضطلعون بها حيث عملية جمع البيانات  لتعريف اإلجرائي لتقويم االداءا

 تقاس من خالل الدرجة التي سيتم الحصول عليها من قبل افراد العينة على فقرات االستبانة التي تم اعدادها لهذا الغرض . 
مل على تحقيق هدف هو تطوير العملية التربوية )) شخص تربوي يشرف على مجموعة من المدارس يع: االختصاصي –املشرف الرتبوي 

 (  33: 1983التعليمية بكافة عناصرها (()دليل المشرف التربوي، 
)) احد اعضاء الهيئة التدريسية الذي تعهد اليه ادارة المدرسة ويفضل ان تكون لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات : مدير املدرسة الثانوية

                             ية العلمية والتربوية وعن القابلية لالدارة والتنظيم ويفضل حملة شهادة البكالوريوس والمعد اعدادا" تربويا" .                     في التدريس كشف فيها عن الكفا
 (    6:  1984) وزارة التربية ، 

 االطار النظـــري لثانيالفصل ا
ة ومالزمة الي عمل سواء كان هذا العمل في المجال التربوي أم في مجال آخر ، والتقويم يعد التقويم خطوة مهم: التقويم وتقويم االداء

بنائي الحقيقي هو التقويم الذي يستطيع  ان يسبق االحداث فيعمل على التنبيه الى االنحرافات المتوقعة لتالفي حدوثها ويطلق عليه التقويم ال
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ي تسعى المؤسسة التربوية للوصول الى تحقيقها ، اذ ينبغي ان تعتمد على انموذج ، والذي يساعد على ذلك عملية وضوح االهداف الت
(اي بمعنى آخر ان المؤسسة  2:  2008للتنمية المتكاملة لشخصية العاملين من جميع جوانبها الفكرية والجسمية واالنفعالية .) الترتوري ، 

بل ينبغي ان يهيء المناخ المالئم لالداء االمثل للعاملين ليعرفوا ما عليهم من   التربوية ال تعتمد على جانب واحد في عملية تقويم االداء ، 
ان عملية التحديد الدقيق لتلك الواجبات والمسؤوليات تساعد على تحقيق اداء فاعل  (  17:  1996) المطيري والعلي،  واجبات ومسؤوليات.

ءة فضال عن ذلك ينبغي ان تستثمر جميع االمكانات والطاقات لخدمة  يساعد في تحقيق اهداف المؤسسة بدرجة عالية من السرعة والكفا
)اللجنة الوطنية للتربية   اهداف المؤسسة ، فاالمكانات البشرية والمادية ليست غاية في حد ذاتها ، بل انها وسائل لتحقيق تلك االهداف . 

نة على ما يستحقه العاملون من درجات تبنى على اساسها  ان تقويم االداء اليعني الحكم في نهاية فترة معي( 180:  1999والثقافة ،
العقوبات والمكافأت ولكن تقويم االداء اصبح ابعد من ذلك فهو يستعرض االنجازات ونتائج تلك االنجازات واكتشاف نقاط القوة والضعف في  

 (  20:   1997االداء واالرتقاء بنقاط القوة   وعالج نقاط الضعف . ) العقدة ،  
ال يخفى على من يعمل في المجال التربوي ماألهمية عملية تقويم االداء من آثر ايجابي اذا ما  : م االداء يف املؤسسات الرتبويةأهمية تقوي

 تم اجراءه بصورة موضوعية وفق اسس علمية ومعايير محددة .
 لذا فاألهمية يمكن ان تتوضح من خالل : 

 افها وفق خطة مدروسة لبيان مواطن القوة والضعف . معرفة مدى تحقيق البرامج التربوية الهد -1
 المساعدة في اتخاذ القرارات باعتبار تقويم االداء يساعد على اختيار افضل البدائل الممكنة من خالل توفير البيانات المطلوبة . -2
 تحديد االحتياجات التدريبية فالتقويم لالداء يبين المهارات والكفايات التي تتطلب تطويرا" -3
 توفير بيانات واضحة عن العاملين لغرض الوقوف على سبل معالجة الحاالت التي تتطلب التحسين والتطوير . -4
 االفادة من نتائج التقويم عند وضع خطط جديدة . -5
 (  220:   2001التنبؤ بمستوى االداء المستقبلي . ) عطوي ،  -6
هات النظر وفلسفة الباحثين في هذا المجال، إال انهم قد يشتركون جميعا" تعددت مفاهيم االشراف التربوي وفق وجمفهوم االشراف الرتبوي :  

في وصفه احدى ادوات النجاح للعمل التربوي بل يكاد يكون في مقدمة هذه االدوات كونه على تواصل مستمر مع المعلمين والمدرسين  
ة المهنية وتطوير االداء .فاالشراف نشاط موجه يعتمد على  وادارات المدارس وينقل الخبرات من خالل تالقح االفكار لهدف واحد هو التنمي

 دراسة الوضع الراهن ويهدف الى خدمة جميع العاملين في مجال التربية والتعليم إلطـالق قدراتهم ورفع مستواهم العلمي والمهني بما يحقق
وهو عمل منظم ايجابي يهدف  ( 23:  1987) نشوان ،  رفع مستوى العملية التعليمية وتحقيق اهدافها للنهوض بعميلتي التعليم والتعلم .

الى تحسين عمليات التعليم والتعلم والتدريب والتنسيق للجهود كافة ، فضال" عن انه السلوك المصمم بطريقة رسمة بوساطة المؤسسة التي  
صيانة مفهوم االشراف بأنه عملية منظمة ومدروسة  من خالل ما تقدم يمكن (12:  2006) عبدالهادي،  تؤثر مباشرة على سلوك العاملين .

 تعاونية تهدف الى االرتقاء بالعمل التربوي بجوانبه كافة ، وتمكين العاملين من طوير المهارات والكفايات بما يضمن النمو المهني .
المهنية للذين بعهدته ، توجب توافر عالقات  بما ان المشرف التربوي يسعى لتطوير االداء والتنمية  ف الرتبوي والعالقات االنسانية :االشرا

انسانية وتهيئة مناخ تنظيمي سليم كي يكون حافزا لتقبل االراء والمقترحات والتعليمات من المشرف الى العاملين معه ، كي يضمن تحقيق 
على اهمية العالقات االنسانية لدورها  ومواصلة ما تم وضعه من اهداف لعمله االشرافي . وقد اكد اغلب الباحتين في مجال التربية والتعليم

الكبير في االنجاز واالداء حيث تنعكس ايجابا" على تقبلهم للتعليمات والتطوير المستمر .وتكاد تكون نظرة البعض ان استخدام المشرف  
نظرة سلبية إلداء االشراف وبالتالي التربوي لسلطته منطلقا" من مركزه الوظيفي ، يشعر العاملين بأنهم يعملون لديه وليس معه ، هنا تكون ال

( إن االدارة   205سيكون العمل مقتصرا" على تنفيذ االوامر وتقبل االراء على مضض دون مراعاة للتطوير والتحسين . ) نشوان ، بـال : 
الجتماعية ، فإن بإشباع هذه التربوية تؤكد بإستمرار على العالقات االنسانية المعتدلة من حيث االهتمام باالفراد بحاجاتهم  وميولهم ا

ثارة  الحاجات سوف تعود بالفائدة على زيادة االنتاجية لذا اصبح االتجاه الحديث يؤكد على ايجاد هذا النوع من العالقات االنسانية من اجل ا
 الدافعية نحو العمل . 

اليشترط ان تكون كفيلة وحدها لجعله مشرفا"  إن ما يمتلكه المشرف من مؤهالت وسعة االطالع -االختصاصي : –بوي تقويم املشرف الرت
 متميزا" عن اقرانه ، بيد ان هناك مقومات اخرى مثل الصفات الشخصية ، الذكاء ، الخبرة ، التدريب تعتبر اساسية في نمو االشراف وتقدمه
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تكون بتراكم مكوناته ، وتقويم المشرف  ، ولكن توافرها فيه ليس ضمانا" في حد ذاته للنجاح والمهارة في االشراف هي نتاج يكتسب ببطء وي
ي  يتطلب اسهاما" من جميع المعنيين النه بالتالي سيسهم باعانة المشرف على فحص سلوكه في ممارسة ادواره القيادية المتعددة . ) عبدالهاد

قها بحيث يكون التقويم عونا" لنا (إن التقويم : هو تحديد مدى ما ألفناه من نجاح في تحقيق االهداف التي نسعى الى تحقي 290:  2006، 
في تحديد المشكالت وتشخيص االوضاع ومعرفة العقبات ، بقصد تحسين عملية االداء ورفع مستواها لتحقيق االهداف المرسومة ..) صبري 

اهدافه بكل دقة   (من خالل ما تقدم نرى اهمية االشراف التربوي والذي يتمثل بالمشرف وصفاته ولكي يحقق االشراف196:  2012وشالل ،
البد من وضع معايير إلختيار المشرفين واالستمرار بتقييم االداء وفق اسس علمية وانسانية حيث البد ان يتمتع بكفاءة عالية في مجالي 

 العلمي والمهني .
 الدراســـات السابقـــة

 المديرين والمعاونين() تقويم اداء المشرفين االختصاصيين االداريين من وجهة نظر (  2002دراسة عثمان )   -1
 -جرت الدراسة في العراق على المدارس الثانوية وهدفت الى  :

 تقويم اداء المشرفين االختصاصيين االداريين من وجهة نظر المديرين والمعاونين. -1
لمتغيري الجنس ومدة معرفة ما اذا كانت هناك فروق ذات داللة احصائية بين ما يراه المديرين في تقويم المشرف االختصاصي وفقا"  -2

 الخدمة . 
معرفة ما اذا كانت هناك فروق ذات داللة احصائية بين ما يراه المديرين والمديرات من جهة وبين ما يراه المعاونون والمعاونات من  -3

 جهة اخرى . 
ت، اختيرت باالسلوب الطبقي ( مدرسة ثانوية للبنين والبنا87أعتمد الباحث االستبانة كأداة لتحقيق اهداف بحثه ، شملت عينة البحث )

 -العشوائي ، استعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون ومعادلة فيشر والنسب المئوية كوسائل احصائية ، توصلت الدراسة الى النتائج االتية :
 هناك تباين في اداء المشرفين االختصاصيين االداريين من وجهة نظر المديرين والمعاونين . -1
 لمتغير مدة الخدمة في اداء المشرفين االختصاصيين االداريين لمهام االشرافية .لم يظهر اثر واضح  -2
 هناك اثر واضح بالنسبة لمتغير الجنس من وجهة نظر المديرين .  -3
 (  6:   2002هناك فروق ذات داللة احصائية لصالح المعاونين في تقويمهم إلداء المشرف االختصاصي االداري . ) عثمان ،   -4
 ( 2010ق ) دراسة عبدالخال -2

جرت الدراسة في العراق على المدارس االبتدائية )تقويم اداء المشرفين التربويين االداريين في المدارس االبتدائية من وجهة نظر المديرين( 
 -، وهدفت الدراسة الى :

 تقويم اداء المشرفين التربوين االداريين من وجهة نظر مديري المدارس االبتدائية -1
اللة احصائية في تقويم اداء المشرفين التربويين االداريين من وجهة نظر مديري المدارس تبعا" لمتغيري :  ) هل توجد فروق ذات د -2

 الجنس ( ، )مدة الخدمة( 
( مديرا" ومديرة ، وبواقع  493اعتمدت الباحث االستبانة كأداة لتحقيق اهداف البحث بعد بنائها بأتباع الخطوات العلمية شملت عينة البحث ) 

عمال الوسائل  ( من مجتمع البحث .تم است%50( مديرة ، حيث تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية وبنسبة )219(مديرا" و)274)
 ) معامل ارتباط بيرسون، معادلة الفاكرونباخ ، الوسط المرجح ، مربع كاي لالستقاللية ، النسب المئوية ، الوزن المئوي (االحصائية االتية :

 الدراسة الى االستنتاجات التالية :توصلت 
 هناك تفاوت في اداء المشرفين التربويين االداريين حسب مجاالت الدراسة   -1
 عدم المام المشرف االداري بمهامه المحددة من قبل وزارة التربية .  -2
 االداري والتنظيم .تركيز المشرفين على مجال التقويم والعالقات االنسانية ، وعدم التركيز على جانب التخطيط  -3
 التقيد باالنظمة والتعليمات وابتعادهم عن التجديد والحداثة .  -4
 (  92:  2010اهتمام المشرف التربوي االداري بتصيد االخطاء بدل التوجيه واالشراف . )عبدالخالق ،   -5

 -مناقشة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية موضوع البحث وفق النقاط االتية :
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هدفت دراسة عثمان الى تعرف تقويم اداء المشرفين االختصاصين االداريين من وجهة نظر المديرين والمعاونين .   ث :اهداف البح -1
ومعرفة اذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية من وجهة نظر المديرين والمعاونين وفقا لمتغير الجنس ومدة الخدمة باالضافة الى تعرف 

اما دراسة عبدالخالق فقد هدفت الى   لة احصائية بين ما يراه المديرين من جهة والمعاونين من جهة اخرى .ما اذا كانت هناك فروق ذات دال
المدارس االبتدائية وتعرف هل توجد فروق ذات داللة احصائية في تقويم يين االداريين من وجهة نظر مديريتعرف تقويم اداء المشرفين التربو 

اما الدراسة الحالية فقد هدفت الى تعرف تقويم اداء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر  ومدة الخدمة .االداء تبعا لمتغيري الجنس 
 مديري المدارس الثانوية باالضافة الى تعرف الفروق ذات الداللة االحصائية في تقويم االداء تبعا لمتغير الجنس 

( فردا" 493( فردا" بينما دراسة عبدالخالق ) 87بلغت عينة دراسة عثمان ) تباين عدد افراد عينات الدراسة السابقة حيث  : عينة البحث -2
 ( فردا" . 212في حين بلغت عينة البحث الحالي )

 -توصلت دراسة عثمان الى النتائج االتية : :النتائج  -3
 هناك تباين في اداء المشرفين االداريين من وجهة نظر المديرين والمعاونين . -
 مدة الخدمة في اداء المشرفين لمهام االشراف . لم يظهر اثر واضح لمتغير -
 هناك اثر واضح بالنسبة لمتغير الجنس من وجهة نظر المديرين .  -
 هناك فروق ذات داللة احصائية لصالح المعاونين في تقويمهم الداء المشرفين .  -

 اما دراسة عبد الخالق فقد توصلت الى النتائج :
 التربويين حسب ابعاد الدراسة . هناك تفاوت في اداء المشرفين  -
 عدم المام المشرف االداري بمهامه المحددة من قبل وزارة التربية .  -
 التقيد باالنظمة والتعليمات وابتعادهم عن الحداثة .  -
 اهتمام المشرف االداري بتصيد االخطاء بدل التوجيه واالشراف .  -

 اما الدراسة الحالية فقد توصلت الى النتائج االتية :
المشرفين االختصاصين بحسب ابعاد الدراسة يمتلكون صفات ) القيادة االدارية ، التخطيط ، المجال العلمي ، العالقات ان  -

 االنسانية(والتي تمكنهم من السيطرة على معوقات العمل التربوي وتطويره .
د ) التخطيط ،االسلوب العلمي ، العالقات اتفاق افراد العينة نحو تقويم اداء المشرفين االختصاصين وفق متغير الجنس في االبعا -

 االنسانية ، التقويم ( .
عدم اتفاق افراد العينة نحو تقويم اداء المشرفين االختصاصين على مجال القيادة االدارية اذ اعطى المديرين درجات اعلى لهذا المجال   -

 المديرات . عن ما تم اعطاءه من قبل 

 منهجية البحث واجراءاته الفصل الثالث
تم اعتماد منهج البحث الوصفي التحليلي ، وهو المنهج الذي يهتم بطبيعة الظروف واالنشطة السائدة وتحليلها -:منهجية البحث وإجراءاته

(وال يقتصر هذا المنهج على  82: 2001والبحث عن اوصاف دقيقة لالنشطة والعمليات واالفراد وتحديد وتقويم الظواهر .) ابو حويج ، 
في  البيانات وتبويبها ، وانما يعنى بمقارنتها وتحليلها وتفسيرها ، وصوال" الى فهم اعمق للعوامل التي تؤثر في سلوك االفراد والجماعات جميع 

(يتضمن الفصل   184:  1999محاولة الستخالص تعميمات ذات مغزى تؤدي الى تقدم المعرفة والتنبؤ بالسلوك مستقبال" . ) دويدار ، 
" لالجراءات التي سوف تتبع لتحقيق اهداف البحث ، والذي سيتضمن وصف المجتمع والعينة ، ثم تحديد الخطوات التي  الحالي وصفا

 تتضمن اعداد اداة البحث ، تم تحديدا" للوسائل االحصائية التي ستوظف لمعالجة البيانات .
ائل االختبار مهما اوتيت من دقة ما لم يوصف المجتمع ( الى انه اليمكن ان تستخدم اية وسيلة من وس Bargيشير ) -: جمتمع البحث

(يتكون مجتمع البحث الحالي من جميع  Brag , 1987 : 170)  الن كل مجتمع صفاته الخاصة . الذي تؤخذ منه العينة وصفا" دقيقا"
(  467والثالثة .حيث بلغ المجتمع من ) –ة والثاني –مديري ومديرات المدارس الثانوية في المديريات العامة للتربية في بغداد الكرخ االولى 

( مدير و مديرة في تربية الكرخ الثانية منهم 327( اناث و )41( ذكور و ) 28( مدير من تربية الكرخ االولى منهم )69مدير و مديرة بواقع )
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(   1الجدول )  ( اناث .و 32و ) ( ذكور 39( مدير ومديرة منهم ) 71( اناث ، وفي مديرية تربية الكرخ الثالثة )132( ذكور و )195)
 يوضح مجتمع البحث

 (1جدول )ال
 توزيع مجتمع البحث بحسب المديريات والجنس

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تعد العينة جزءا" مهما" من المجتمع يختارها الباحث الجراء دراسته عليها بدال" من اجراءها على جميع افراد المجتمع ، -: عينـــــة البحــث
وهي انموذج يشمل جانبا" او جزءا" من وحدات المجتمع االصلي المعني بالبحث وتكون ممثلة له بحيث تحمل صفاته المشتركة . ) قندلجي  

" للمعاينة "Steven K. Thompson(الختيار عينة مناسبة وممثلة لمجتمع البحث تم استعمال معادلة ستيفن ثامبسون  157:  2002، 
( من مجتمع %45( مدير ومديرة مدرسة ثانوية ُتمثل ما نسبته )212(, وكانت النتيجة اختيار )0,05اإلحصائية عند مستوى داللة ) 
(   2( مدير و مديرة والجدول )  212م اختيار العينة باالسلوب الطبقي العشوائي حيث تكونت العينة من ) البحث.وتحقيقا الهداف البحث ت

 يوضح عينة البحث حسب متغير الجنس . 
 (2جدول )ال

 توزيع عينة البحث بحسب المديريات ومتغير الجنس
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لغرض بناء االداة تم اتباع الخطوات االتية : -اداة البحــــــــــــث :
العلوم التربوية مراجعة االدبيات والدراسات التربوية التي تناولت موضوع البحث فضال" عن االستئناس بآراء بعض المتخصصين في  -

 واالدارية ،حيث تم وضع االساسيات لألداة وتحديد المجاالت التي تضمنتها .
االستبانة االستطالعية ، حيث تم توجيه استبانة استطالعية لبعض مديري ومديرات المدارس الثانوية في المديريات العام للتربية في  -

 .  3،   2،   1بغداد الكرخ 
د اكمال عملية جمع المعلومات ووضع الفقرات لكل مجال تم اعداد االستبانة بصيغتها االولية لغرض عرضها بع: وصف اداة تقويم االداء

 -( فقرة موزعة على خمسة مجاالت : 51على الخبراء ، اذ تكونت االداة من ) 
 ( فقرة 10مجال القيادة االدارية وعدد فقراتها ) -
 ( فقرة 10مجال التخطيط وعدد فقراتها ) -
 ( فقرة 10العلمي وعدد فقراتها )المجال  -

 المجموع مجتمع البحث المديرية 

 إناث ذكور
 69 41 28 الكرخ األولى
 327 132 195 الكرخ الثانية
 71 32 39 الكرخ الثالثة

 467 205 262 المجموع

 المجموع عينة البحث المديرية 

 إناث ذكور
 32 19 13 الكرخ األولى
 148 60 88 الكرخ الثانية
 32 14 18 الكرخ الثالثة

 212 93 119 المجموع
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 ( فقرة 10مجال العالقات االنسانية وعدد فقراتها ) -
 ( فقرة .11مجال التقويم وعدد فقراتها ) -

( من مجال القيادة االدارية لعدم اتفاقهم عليها 5( يوضح االستبانة بصيغتها االولية وبعد عرضها على الخبراء تم حذف الفقرة ) 2والملحق )  
 ( فقرات .9( من مجال التخطيط لعدم اتفاق الخبراء عليها وبذلك اصبح المجال ) 9( فقرات وتم حذف فقرة )9ح المجال االول ) وبذلك اصب

 % ( .  80( فقرةوالتي حصلت على موافقةمن الخبراء بنسبة ) 49وبهذا اصبحت االستبانةبصورتها النهائية )
لغـرض التحقـق مـن الخصـائص السـايكومترية ألداة البحـث والكشـف عـن دقـة فقراتهـا, تـم إجـراء عمليـة التحليـل  :حصائي للفقراتالتحليل اإل

 اإلحصائي الستبانة تقويم األداء عن طريق المؤشرات اآلتية:
أعلى درجة إلى أدناها,   : تم التحقق من تمييز فقرات االستبانة عن طريق ترتيب درجات أفراد عينة البحث منأوًلا/القوة التمييزية للفقرات

( فرًدا لكل  57( من أجمالي مجموع العينة, أي ما يعادل )%27ومن ثم تقسيم العينة إلى مجموعتين عليا ودنيا تمثل كل مجموعة ما نسبته )
االستبانة في  مجموعة من المجموعتين. ومن ثم تم استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط كل فقرة من فقرات

وقد أظهرت النتائج أن جميع الفقرات لها القدرة على التمييز بين أفراد المجموعتين, إذ  وسط مثيلتها في المجموعة الدنيا.المجموعة العليا ومت
(  0,05عند مستوى داللة )( 1,960كانت القيم التائية المحسوبة لجميع الفقرات دالة إحصائًيا عند المقارنة بالقيمة التائية الجدولية البالغة )

 (: 3( وكما هو موضح في الجدول ) 112ودرجة حرية )
 (القوة التمييزية لفقرات استبانة تقويم األداء 3الجدول )

رقم  المجال
 الفقرة

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 المتوسط للفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 
 
 
 

 القيادة
 

 دالة 7,943 1,315 3,052 0,650 4,596 1

 دالة 10,945 1,101 2,701 0,725 4,614 2

 دالة 10,808 1,114 2,385 0,863127 4,403 3

 دالة 8,005 1,493 2,947 0,491 4,614 4

5 649,4  دالة 8,426 1,435 2,894 0,640 

 دالة 8,404 1,497 2,719 0,775 4,596 6

 دالة 12,547 1,240 2,526 0,535 4,771 7

 دالة 6,814 1,435 3,105 0,777 4,578 8

 دالة 11,423 1,377 2,684 0,367 4,842 9

 
 
 
 
 

 التخطيط
 

 دالة 13,629 1,240 2,456 0,427 4,824 10

 دالة 16,291 1,164 2,421 0,185 4,964 11

 دالة 8,294 1,384 3,105 0,491 4,719 12

 دالة 10,454 1,271 2,912 0,538 4,824 13

 دالة 8,436 1,437 2,929 0,631 4,684 14

 دالة 6,371 1,340 2,333 1,052 3,771 15

 دالة 8,780 1,285 2,912 0,598 4,561 16

 دالة 8,846 1,245 2,807018 0,883 4,596 17

 دالة 10,470 1,180 3,228 0,285 4,912 18

 
 

 األسلوب
 العلمي

 دالة 10,309 1,199 2,912 0,559 4,719 19

 دالة 10,791 1,235 2,719 0,602 4,684 20

 دالة 8,666 1,263 2,894 0,775 4,596 21

 دالة 10,652 0,940 2,842 0,734 4,526 22

 دالة 8,031 1,493 2,982 0,571 4,684 23

 دالة 12,104 1,090 2,754 0,583 4,736 24

 دالة 10,240 1,379 2,912 0,398 4,859 25
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 تم التحقق من صدق استبانة تقويم األداء باستعمال طريقتين هما: :ثانًيا/ صدق األداة
الصدق الظاهري:يعد الصدق الظاهري احد انواع الصدق الذي يستخرج عن طريق عرض فقرات االداة على مجموعة من المحكمين  -1

  تم عرض استبانة تقويم األداء على  Yen 1979 , 96 ) & ( Allen للحكم على صالحيتها وامكانياتها في قياس الخاصة المراد قياسها  
في كل مجال من المجاالت التي (  إلبداء رأيهم  1ملحق )  ,محكمين( 8) عددهم  بلغ والخبرة ختصاصاال ذوي  من المحكمين من  مجموعة
. أهميتها لعدم  حذفها أو صياغتها، أو تعديل عليها، بالموافقة إمالقياسها ومدى مناسبة الفقرات للمجال الذي وضعت فيه,  االستبانةوضعت 

( منهم على األقل, وتم استخراج الداللة  7أي موافقة ) ( فأكثر من المحكمين معيارًا لقبولها%80عليها )وقد اُعتمدت الفقرات التي اتفق 
(  9( من مجال )القيادة( والفقرة رقم )5اإلحصائية للفقرات عن طريق استعمال اختبار كاي تربيع. وعلى وفق ما تقدم تم حذف الفقرة رقم )

 (:4نسبة االتفاق المقبولة, وكما هو موضح في الجدول )من مجال )التخطيط( لعدم حصولهما على 
 استبانة تقويم األداء صالحية فقرات في  لمعرفة آراء المحكمين  ( والنسبة المئوية2)كايقيمة (4الجدول )

 دالة 8,496 1,302 2,649 0,965 4,473 26

 دالة 6,999 1,368 2,947 0,845 4,438 27

 دالة 7,903 1,244 2,666 0,966 4,315 28

 
 

 العالقات
 اإلنسانية

 
 

 

 دالة 7,786 1,002 1,824 1,310 3,526 29

 دالة 6,403 1,395 2,736 1,069 4,228 30

 دالة 11,773 1,319 2,614 0,452 4,789 31

 دالة 10,401 1,281 2,298 0,965 4,508 32

 دالة 4,388 1,569 3,578 0,775 4,596 33

 دالة 8,163 1,630 2,807 0,802 4,771 34

 دالة 8,468 1,301 2,859 0,779 4,561 35

 دالة 13,091 1,032 2,403 0,657 4,526 36

 دالة 8,420 1,501 2,315 0,921 4,280 37

 دالة 10,622 1,238 2,701 0,559 4,614 38

 
 
 

 التقويم
 

 دالة 10,594 1,368 2,859 0,398 4,859 39

 دالة 9,716 1,186 3,052 0,551 4,736 40

 دالة 4,533 3,912 3,912 0,551 4,736 41

 دالة 6,026 1,197 3,684 0,551 4,736 42

 دالة 2,814 1,350 3,473 1,171 4,140 43

 دالة 2,631 1,471 3,368 1,373 4,070 44

 دالة 6,708 1,438 3,298 0,602 4,684 45

 دالة 5,917 1,222 3,596 0,607 4,666 46

 دالة 3,681 1,304 3,368 1,076 4,192 47

 دالة 4,915 1,176 3,614 0,710 4,508 48

 دالة 3,746 1,002 3,508 0,840 4,157 49

مجاالت  
تقويم  
 األداء 

 
 الفقرات 

 
عدد  

 الفقرات 

 
 الموافقون 

 
غير  

 الموافقين 

 
النسبة  
 المئوية 

عند مستوى   ( 2قيمة )كا
 0.05داللة  

 الداللة 
اإلحصائي 

 الجدولية  المحسوبة  ة 

 
 

 القيادة 

 دالة  3,841 4,500 % 78.5 1 7 9 1,2,3,4,6,7,8,9,10

 غير دالة  3,841 2,000 % 75 2 6 1 5

 
 التخطيط 

 دالة  3,841 8,000 %100 صفر  8 9 1,2,3,4,5,6,7,8,10

 دالة غير   3,841 0,500 62.5 3 5 1 9

األسلوب  
 العلمي 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0 

 دالة  3,841 8,000 %100 صفر  8 10
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 كل ارتباطلتثبت من الصدق الداخلي ألداة البحث, عن طريق اختبار مدى  لمعامل ارتباط "بيرسون"  استعمالتم  صدق االتساق الداخلي: -2
االستبانة بدرجة المجال الذي تنتمي إليه وبالدرجة الكلية لالستبانة, وتحذف الفقرة عندما يكون معامل ارتباطها واطًئا مقارنة  فقرات من فقرة

( ودرجة حرية  0.05(. وقد بينت النتائج أن جميع الفقرات دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )0.139لغة )بقيمة معامل االرتباط الجدولية البا
 (: 6( و ) 5(. وكما هو موضح في الجدولين)210)

 قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي إليه ( 5الجدول )

 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لالستبانةقيم ( 6الجدول )

العالقات  
 اإلنسانية 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0 

 دالة  3,841 4,500 % 87.5 1 7 10

 
 التقويم 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11 

 دالة  3,841 4,500 % 87.5 1 7 11

معامل  رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

1 0,719 18 0,652 35 0,621 

2 0,720 19 0,769 36 0,671 

3 0,775 20 0,762 37 0,624 

4 0,663 21 0,749 38 0,660 

5 0,664 22 0,749 39 0,661 

6 0,682 23 0,605 40 0,632 

7 0,798 24 0,772 41 0,520 

8 0,650 25 0,646 42 0,545 

9 0,743 26 0,714 43 0,399 

10 0,721 27 0,625 44 0,343 

11 0,837 28 0,700 45 0,614 

12 0,706 29 0,551 46 0,566 

13 0,730 30 0,627 47 0,343 

14 0,669 31 0,777 48 0,436 

15 0,587 32 0,726 49 0,371 

16 0,656 33 0,443  

17 0,643 34 0,711 

معامل  رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

1 0,682 18 0,678 35 0,546 

2 0,708 19 0,691 36 0,676 

3 0,713 20 0,710 37 0,542 

4 0,630 21 0,700 38 0,659 

5 0,580 22 0,617 39 0,659 

6 0,584 23 0,600 40 0,699 

7 0,740 24 0,714 41 0,312 

8 0,591 25 0,645 42 0,358 

9 0,749 26 0,651 43 0,210 

10 0,674 27 0,615 44 0,202 

11 0,786 28 0,642 45 0,495 

12 0,641 29 0,558 46 0,435 

13 0,712 30 0,575 47 0,259 
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ثبات االختبار: قدرة االختبار على اعطاء النتائج نفسها او قريبة منها اذا ما اعيد تطبيقه على االفراد انفسهم وتحت : ثالثا : ثبات االداة
( فرًدا  40مكونة من ) طبقية تم اختيار عينة عشوائية  أداة البحث لغرض التحقق من ثبات(133:  2006الظروف نفسها . ) ابو عالم ، 
 . وتم استخراج معامل الثبات ألداة البحث بطريقتين هما:من خارج عينة البحث األساسية

االرتباط بين درجات مجموعة من الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار:يتم احتساب معامل الثبات بهذه الطريقة من خالل حساب  -1
وزعت استبانة تقويم األداء  ( 43:  2005المستجيبين على المقياس بعد تطبيقه مرتين وبفاصل زمني بين التطبيقين االول و الثاني) عودة ، 

ومن ثم حساب معامل ارتباط  ( يوًما تم توزيع االستبانة على األفراد أنفسهم,15وبعد مرور ) ( فرًدا, 40على أفراد عينة الثبات البالغة ) 
(, وهو معامل ثبات 0,86بيرسون بين مجموع الدرجات التي تم الحصول عليها في التطبيقين. وقد بلغ معامل الثبات الستبانة تقويم األداء )

 مقبول يدل على استقرار استجابة عينة الثبات وعدم تأثرها بعامل الزمن. 
ويتم حساب الثبات بمفهوم االتساق الداخلي الذي يؤكد على ان مفهوم  كرونباخ: -معادلة ألفاالثبات بطريقة تحليل التباين باستعمال  -2

تم حساب معامل االتساق الداخلي للثبات الستبانة تقويم االداء  ( 79:  1985االتساق يعني الثبات الداخلي لفقرات االداة . ) دوران ، 
( وهو معامل ثبات مرتفع يمكن االستدالل منه على ثبات أداة 0,87لالستبانة ) ت الكليكرونباخ, وبلغت قيمة الثبا-باستعمال معادلة ألفا

 ( قيم معامل الثبات الستبانة تقويم األداء بطريقتي االختبار وإعادة االختبار ومعادلة ألفا كرونباخ:7البحث. ويوضح الجدول )
 كرونباخ -ختبار وألفا(معامل ثبات استبانة تقويم األداء بطريقتي إعادة اال7الجدول )

 عدد الفقرات األداة
 معامل الثبات

 كرونباخ -ألفا إعادة االختبار
 0,87 0,86 49 تقويم األداء

( حيث بلغ عدد الفقرات 3بعد اتمام عمليتي الصدق والثبات اصبحت االداة بصورتها النهائية ملحق ) الصيغة النهائية الداة تقويم االداء
 10فقرات ( ) العالقات االنسانية  10فقرات ( )العلمي  9فقرات ( ) التخطيط  9مجاالت : ) القيادة االدارية  5( فقرة موزعة على 49)

) اوافق بدرجة كبيرة جدا , اوافق بدرجة كبيرة , اوافق بدرجة متوسطة , اوافق بدرجة   -دائل هي:فقرة ( وامام كل فقرة ب 11فقرات( ) التقويم 
 ( . 3(  ملحق ) 1,   2,  3,  4,  5قليلة , ال اوافق (  وتقابلها االوزان )

  20/11/2018يق خالل المدة من :بعد اتباع الخطوات العلمية في بناء االداة ، اصبحت االداة جاهزة للتطبيق وتم التطب تطبيق أداة البحث
والمرقم   2شعبة البحوث والدراسات / الكرخ  –بناءا" على كتاب تسهيل المهمة الصادر من قسم االعداد والتدريب  2/2019/ 20لغاية 

 ( 2018/ 1/11في   38/3/4/60169)
 :لغرض المعالجة اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول عليها من عينة البحث, تم استعمال الوسائل اإلحصائية اآلتية سائل اإلحصائية:الو
 معادلة ستيفن ثامبسون. -1
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. -2
 اختبار مربع كاي. -3
 االختبار التائي لعينة واحدة. -4
 .معامل ارتباط بيرسون  -5
 .كرونباخ -ألفا معادلة -6
 االختبار التائي لعينتين مستقلتين. -7

 الفصل الرابع

14 0,646 31 0,716 48 0,303 

15 0,482 32 0,716 49 0,252 

16 0,578 33 0,432  

17 0,601 34 0,601 
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من  لغرض التحقق تقويم أداء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية ( .الهدف األول:) :عرض النتائج وتفسيرها

( مدير ومديرة مدرسة ثانوية في المديريات العامة للتربية في محافظة  212نتائج الهدف األول, تم تحليل استجابات عينة البحث البالغة )

الفروق بين ة بغداد )الكرخ األولى, الكرخ الثانية, الكرخ الثالثة( على استبانة تقويم األداء باستعمال االختبار التائي لعينة واحدة الختبار دالل

 المتوسط الحسابي لدرجات عينة البحث, والمتوسط الفرضي لمجاالت االستبانة واالستبانة ككل. وكما هو موضح في  

 لمجاالت استبانة تقويم األداء واالستبانة ككل  لعينة واحدة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية نتائج االختبار التائي(8الجدول )

 مجاالت
 تقويم األداء 

 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 1,960 13,283 211 27 8,024 34,320 القيادة اإلدارية 

 1,960 14,823 211 27 7,723 34,863 التخطيط

 1,960 15,237 211 30 8,482 38,877 العلمي

 1,960 11,600 211 30 8,638 36,882 العالقات اإلنسانية

 1,960 26,482 211 33 6,177 44,235 التقويم

 1,960 17,353 211 147 35,389 189,17 االستبانة ككل 

 ويمكن تفسير نتائج الهدف األول بحسب كل مجال من المجاالت واالستبانة ككل بما يأتي:    
( وهي 13,283بلغت )لعينة واحدة أن قيمة االختبار التائي "القيادة اإلدارية" لمجال  (8نتائج الجدول ) : تشيراإلداريةمجال القيادة  -1

وهذا يعني أن هناك فروًقا ذات داللة   (,112( وبدرجة حرية ) 50,0( عند مستوى داللة )1,960من القيمة الجدولية البالغة )  أعلى

(, وبين المتوسط الفرضي لمجال  8,024( وبانحراف معياري قدره )34,320إحصائية بين المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة البالغ )

تدالل من هذه النتائج أن  (, لصالح المتوسط الحسابي للعينة لكونه أكبر من المتوسط الفرضي.  ويمكن االس27القيادة اإلدارية البالغ )

التي تواجه   العمل مشكالت على المشرفيين االختصاصيين يمتلكون صفات القيادة اإلدارية وما يرافقها من قدرات ومهارات, إذ أن السيطرة

 اإلدارية.  آراء العاملين يحتاج إلى مشرف اختصاصي يمتلك صفات القيادة  بين والترجيح  الخالفات وحسم المدارس والعمل على حلها،

( وهي اعلى من القيمة  14,823( لمجال التخطيط ان قيمة االختبار التائي لعينة واحدة بلغت )8:تشير نتائج الجدول )مجال التخطيط -2

( وهذا يعني ان هناك فروقا" ذات داللة احصائية بين المتوسط 211( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى الداللة )1,960الجدولية البالغة ) 

(  27( وبين المتوسط الفرضي لمجال التخطيط البالغ )7,723( وبإنحراف معياري قدره )34,863ابي لدرجات افراد العينة البالغ )الحس

لصالح المتوسط الحسابي للعينة لكونه اكبر من المتوسط الفرضي . ويمكن االستدالل من هذه النتائج ان المشرفين االختصاصيين من 

 لى التخطيط واالعداد المسبق للعمل قد انعكس ايجابا" على تطوير وتحسين االداء للعاملين معهم .خالل امتالكهم  القدرة ع

( وهي اعلى من القيمة 15,237( للمجال العلمي ان قيمة االختبار التائي لعينة واحدة بلغت )8:تشير نتائج الجدول ) المجال العلمي -3

( وهذا يعني ان هناك فروقا" ذات داللة احصائية بين المتوسط 211( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى الداللة )1,960الجدولية البالغة ) 

(  30( وبين المتوسط الفرضي للمجال العلمي البالغ )8,482( وبإنحراف معياري قدره )38,877البالغ ) الحسابي لدرجات افراد العينة

لصالح المتوسط الحسابي للعينة لكونه اكبر من المتوسط الفرضي ويمكن االستدالل من هذه النتائج ان المستوى العلمي للمشرفين قد اتضح  

 علمية في مجال تخصصهم قد ساهم في تطوير قدرات المدرسين ونموهم المهني من خالل ما تم تقديمه من معلومات اثرائية 
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( وهي اعلى من القيمة  11,600( ان قيمة االختبار التائي لعينة واحدة بلغت )8:تشير نتائج الجدول ) مجال العالقات اإلنسانية -4

ذا يعني ان هناك فروقا" ذات داللة احصائية بين المتوسط ( وه211( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى الداللة )1,960الجدولية البالغة ) 

(  30( وبين المتوسط الفرضي للمجال العلمي البالغ )8,638( وبإنحراف معياري قدره )36,882الحسابي لدرجات افراد العينة البالغ )

لنتائج ان المشرفين االختصاصيين يولون  لصالح المتوسط الحسابي للعينة لكونه اكبر من المتوسط الفرضي . ويمكن االستدالل من هذه ا 

اهمية كبيرة للعالقات االنسانية التي تسهم في رفع الدافعية للعمل وكونها احدى متطلبات النجاح باعتبار ان ايجاد مناخ تنظيمي مالئم 

 تسوده العالقات االنسانية المعتدلة لها اثرا" كبير على تقبل التعليمات والضوابط لتطوير االداء  

( وهي اعلى من القيمة الجدولية البالغة  26,482( ان قيمة االختبار التائي لعينة واحدة بلغت )8:تشير نتائج الجدول )مجال التقويم-5

( وهذا يعني ان هناك فروقا" ذات داللة احصائية بين المتوسط الحسابي 211( وبدرجة حرية ) 0,05( عند مستوى الداللة ) 1,960)

( لصالح  33( وبين المتوسط الفرضي للمجال العلمي البالغ ) 6,177( وبإنحراف معياري قدره )44,235لبالغ )لدرجات افراد العينة ا

ية المتوسط الحسابي للعينة لكونه اكبر من المتوسط الفرضي . ويمكن االستدالل من هذه النتائج ان تعدد ادوار المشرفين الحالية والمستقبل

ينخرطون فيها قد ساهم الى حد ما في جعل عملية التقويم تبنى على اسس علمية وموضوعية حيث   والدورات التدريبية المستمرة التي

انعكس ايجابا على تطوير وتحسين قدرات العاملين معهم .
 

 

لمتغير الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تقويم أداء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر مديري المدارس تبًعا :)الثانيالهدف 
( مديرة مدرسة  93( مدير و)119( فرًدا, بواقع )212الجنس(. لغرض التحقق من الهدف الثاني تم تحليل استجابات عينة البحث البالغة ) 

 باستعمال االختبار التائي لعينتين ( الثالثة الكرخ, الثانية الكرخ, األولى الكرخ) بغداد محافظة في للتربية العامة ثانوية في المديريات
(  9مستقلتين, للتعرف على داللة الفروق بين الذكور و االناث والمقارنة بين المتوسطات الحسابية لكل مجال من المجاالت والجدول )

 يوضح نتائج االختبار :
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية الستجابات عينة البحث على مجاالت (9الجدول )

 األداء بحسب متغير الجنستقويم 
مجاالت 
تقويم 
 األداء 

 الجنس
 

عدد 
أفراد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة   القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 الداللة
 الجدولية المحسوبة 0,05

القيادة 
 اإلدارية 

 دال 210 1,960 2,508 3,084 35,420 119 ذكور

 4,459 34,118 93 إناث إحصائًيا

 غير دال 210 1,960 1,411 2,778 35,739 119 ذكور التخطيط
 4,059 35,075 93 إناث

 غير دال 210 1,960 1,802 3,255 37,403 119 ذكور العلمي

 4,597 36,430 93 إناث
العالقات 
 اإلنسانية

 غير دال 210 1,960 0,966 3,761 39,932 119 ذكور

 4,944 39,354 93 إناث

 غير دال 210 1,960 0,535 3,197 44,386 119 ذكور التقويم
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 4,096 44,118 93 إناث
التقويم(  ويتضح من النتائج الواردة في الجدول السابق أن القيم التائية المحسوبة لمجاالت )التخطيط, واألسلوب العلمي, والعالقات اإلنسانية, و 

(, في حين أن القيمة التائية المحسوبة لمجال  210( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )1,960أقل من القيمة الجدولية البالغة )
فراد عينة البحث نحو وجود اتفاق لدى أ ائج تعنيهذه النتو ولصالح المتوسط الحسابي للذكور. القيادة اإلدارية( أكبر من القيمة الجدولية )

الجنس في مجاالت )التخطيط, واألسلوب العلمي, والعالقات  على وفق متغير  تقويم أداء المشرفين االختصاصيين ولم تتأثر استجاباتهم
ى  اإلنسانية, والتقويم(, وفي المقابل حصل عدم اتفاق في استجابة مديري ومديرات المدارس الثانوية على مجال )القيادة اإلدارية(, إذ أعط

البحث )الذكور واإلناث( على مجال القيادة   المديرون درجات أعلى من المديرات.وترى الباحثة أن حصول اختالف في استجابات عينة
لذكور  اإلدارية يرجع إلى االختالف في وجهات النظر بين مديري ومديريات المدارس الثانوية حول أهمية القيادة اإلدارية؛ إذ غالًبا ما يؤكد ا 

ادة باعتبارها العامل األهم لتحقيق أهداف )نتيجة للعوامل الجسمانية والنفسية واالجتماعية( التي تميزهم عن اإلناث, على أهمية القي
تعمل و  بينهم، فيما المساواة تسعى إلى و  األفراد شخصياتالتأثير في  أساس على تقومالمؤسسات "على اختالف أهدافها وعملياتها" لكونها 

 طوير مهاراتهم وتنمية أفكارهم.تعلى 
 االستنتاج :

 -نتاجات االتية :في ضوء نتائج البحث الحالي تم التوصل الى االست
( جيد ويتالئم مع تأدية مهامهم االشرافية 3و2و1ان مستوى اداء المشرفين االختصاصين في المديريات العامة للتربية في بغداد )   -1

 وادوارهم الجديدة . 
  –العالقات االنسانية  –العلمي  –التخطيط  –ان المشرفين االختصاصين في المجاالت الخمسة يمتلكون صفات ) القيادة االدارية  -2

 التقويم ( حيث انعكس ايجابا من خالل اجابات افراد العينة . 
 يتمتع الذكور من المشرفين االختصاصين بمستوى اعلى في مجال القيادة االدارية من االناث . -3

 -التوصيــــــات :
 -في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي :

 لالشراف التربوي واالختصاصي وااللتزام بها من الجهات المعنية كافة .وضع معايير موضوعية عند التقديم  -1
 تصميم برامج تدريبية تالئم االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين واالختصاصين .  -2
 تثمين جهود المتميزين من المشرفين في ادائهم الوظيفي .  -3
 جاالت كافة بالتنسيق مع قسم الشؤون الفنية في المديريات العامة . تهيئة مكتبة في قسمي االشراف تظم المستجدات التربوية في الم -4

 -املقرتحـــــات :
 -استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثة اجراء الدراسات االتية :

 اجراء دراسة عن معوقات االشراف التربوي من وجهة نظر المشرفين التربويين واالختصاصين .  -1
 للمشرفين االختصاصين من وجهة نظر معاوني المدارس الثانوية اجراء دراسة عن القدرة القيادية  -2

 املصـــــادر
( تقويم كفاية ادارة المدرسة الثانوية من وجهة نظر االختصاصيين التربويين 2009ابراهيم ، خالد كاظم وسهى عباس حبيب ) -1

 ( . 10تربوية )واالداريين، مركز البحوث والدراسات التربوية ، وزارة التربية ، سلسلة بحوث 
 ( ،البحث التربوي المعاصر ، العلمية للنشر والتوزيع ، عمان . 2001ابو حويج ، مروان ) -2
 ، القاهرة . 5( ، منهاج البحث في العلوم النفسية والتربوية ، دار النشر للجامعات ، ط 2006ابو عالم ، رجاء محمود )  -3
 التربوي الحديث ، دار الحامد للنشر ، عمان .  ( االدوار االدارية للمشرف2008الترتوري ، محمد عوض ) -4
 ( تقويم اداء العاملين في المنظمات والمؤسسات ،تعريفه،اهدافه،طرقه .2010حمودي ، فوزي جاسم ) -5
( تقويم اداء المشرفين التربويين في االردن في ضوء مهماتهم واالتجاهات االشرافية الحديثة ، 2002الخصاونة ، فؤاد شبيب حسين ) -6

 جامعه بغداد . –حة دكتوراه غير منشورة كلية التربية ابن رشد اطرو 



   

         

   االختصاصيني من وجهة نظر مديري املدارس الثانويةتقويم اداء املشرفني       

  

  

 ( وزارة التربية ، العراق ، بغداد ، مطبعة وزارة التربية 1983دليل المشرف التربوي ) -7
 ، االسكندرية ، دار المعرفة .  2( ، مناهج البحث في علم النفس ط 1999دويدار ، عبدالفتاح ) -8
 جامعة البحرين .  –قياس والتقويم التربوي الحديث مبادئ وتطبيقات وقضايا معاصرة ، كلية التربية ( ال2003الدوسري ، راشد حمادة ) -9

 ( اساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم ، ترجمة محمد سعيد واخرون ، دار االمل ، االردن . 1985دوران / روني )  -10
   13ة المرشد التربوي، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، عدد ( خصائص شخصي1989الرفاعي ، ماجد حمزة ، صالح حسن الداهري ) -11
 ( المناهج بناؤها ، تنفيذها ، تقويمها ، تطويرها باستخدام النماذج ، دار االمل للنشر والتوزيع ، إربد ،  2000الشبلي ، ابراهيم مهدي ) -12
 ت (   –صالح ، احمد زكي ، التعليم اسسه ومفاهيمه ونظرياته ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ) ب  -13
( تقويم اداء مديري المدارس المهنيه من وجهة نظر المشرفين التربويين المهنيين  2012) صبري ،عالء حسين و شالل اسماعيل نوري  -14

   2012، مجلة دراسات تربوية ومركز البحوث وزارة التربية ، جمهورية العراق . العدد الثامن عشر / نيسان 
 تدريس ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ( االشراف التربوي مفاهيمه واساليبه دليل لتحسين ال2006عبدالهادي ، جودت عزت ، ) -15
 ( اتحاد غرفة التجارة والصناعة ، مركز البحوث والتوثيق .20( تقويم االداء آفاق اقتصادية ، مجلد )1997العقدة ، احمد عبدالمجيد ) -16
 ردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع اال –( ، االدارة التعليمية واالشراف التربوي اصولها وتطبيقاتها ، عمان 2001عطوي ، جودت عزت )  -17
( تقويم اداء المشرفين االختصاصيين االداريين من وجهة نظر المديرين والمعاونين ، رسالة ماجستير 2002عثمان ، منعم عبدالقادر )  -18

 غير منشورة ،كلية التربية،ابن رشد، جامعة بغداد . 
 لتدريسية ،دار االمل ، االردن . ( ، القياس النفسي في العملية ا2005عودة ، احمد سليمان ) -19
 التنظيمي واداء العاملين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االدارة واالقتصاد   ( اثر القيم في االلتزام1998قدوري ، سحر عباس ) -20
 لنشر والتوزيع ، ( ، البحث العلمي و استخدام مصادر  المعلومات التقليدية وااللكترونية ، دار البازوري ل2002قندلجي ، عامر ) -21
 ( وزارة التربية ، العراق . 1999اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ) -22
 ، عمان .  2( القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط 2000ملحم ، سامي محمد ) -23
 كفاءة الموظف ، دار الكتب للطباعة ، القاهرة .( تقويم 1996المطيري ، رجاء حجيران و احمد عبدهللا العلي )  -24
 ( تقويم الممارسات االشرافية في االردن ،دراسة تربوية ، مجلة كلية التربوية ، جامعة الملك سعود ،  1987نشوان ، يعقوب حسين ) -25
 يع .نشوان ، يعقوب حسين ) بال ( االدارة واالشراف التربوي ، عمان ، االردن دار الفرقان للنشر والتوز  -26
 .   3المعدل ، بغداد، مطبعة وزارة التربية ، رقم  1977لسنة   2( نظام المدارس الثانوية ، رقم  1984وزارة التربية ) -27
28- Allen and , J , and yen (1979) ,W.N, Inducation to measure ment The Theory . Californio , Book  
29- Barg , W.R. , (1987) Applying Educational Resrarch A pratical , Guide for Teachers , New york . 

 (أسماء الخبراء المحكمين الداة تقويم االداء  1ملحق )  

 مكان العمل التخصص األسمـــــــــــاء ت
 ابن رشد -كلية التربية-جامعه بغداد قياس وتقويم أ.د صفاء طارق كرمة  -1
 ابن رشد -كلية التربية-جامعه بغداد ادارة تربية أ.د سامي عبدالفتاح الدوري  -2
 ابن رشد -كلية التربية-جامعه بغداد قياس وتقويم أ.د ياسين حميد عيال -3
 ضمان الجودة في وزارة التربية مدير ادارة تربوية أ.م.د رعد عطيه الجنابي -4
 مديرية تربية الرصافة االولى  ادارة تربوية أ.م.د عبدالرحمن حسين مال هللا  -5
 خبير/في معهد التدريب والتطوير    ادارة تربوية أ.م.د رجاء المالكي -6
 كلية   –الجامعة المستنصرية  تربوية ونفسيةعلوم  أ.م.د سحر هاشم محمد  -7
 كلية   –الجامعة المستنصرية  علوم تربوية ونفسية أ.م.د علياء جاسم محمد -8

 المديرية العامة لتربية
 بغداد الكرخ الثانية  
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 قسم االشراف التربوي 
 (  2ملحق ) 

 استبانة آراء المحكمين
 المحترم .   االستاذ الفاضل
 تحية طيبة ...

تروم الباحثة اجراء بحثها الموسوم )) تقويم اداء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر مديري المدارس      
الثانوية (( ونظرا لما تتمتعون به من خبرة علمية ودراية بهذا المجال ، يرجى التفضل باالطالع على فقرات  

متها للمجال الذي وضعت فيه ، وابداء اي  االستبانة وابداء مالحظاتكم من حيث صالحية الفقرات ومدى مالئ
 مالحظات ترونها مناسبة .

 مع وافر التقدير لتعاونـــكم ...                                                 
 الباحثة
 .م.د سعاد خضر عبــاس

 يجابيا مع العاملين معه مجال القيادة االدارية : مجموعة من الخصائص والصفات التي تجعل من المشرف مؤثرا ا -اوال:
غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
مدى مالئمتها 
للمجال الذي 
 وضعت فيه

 تحتاج الى تعديل

يمتلك المشرف االختصاصي قدرة  -1
التأثير االيجابي على المدرسين الذين 

 بعهدته .

    

     ينمي االبداع لدى المدرسين -2

     يحفز المدرسين على دقة االنجاز -3

يقدم الحلول االيجابية في المواقف  -4
 الصعبة

    

     يعمل بمبدأ بناء قادة من المدرسين  -5

يهتم بإدارة الوقت اثناء اجتماعه مع   -6
 المدرسين

    

يعمل على مشاركة المدرسين في  -7
اقامة البرامج العلمية في تخصصه  

 الدقيق

    

يعتمد مبدأ العدالة عند محاسبة   -8
 المقصرين من المدرسين

    

يمتلك مهارة االقناع لتطوير العمل  -9
 التربوي 

    

     يمتلك القدرة على تحمل المسؤولية -10

 مجال التخطيط : اعتماد العمل المنظم المدروس لتحقيق االهداف المطلوبة بكفاءة. -ثانيا:

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

مدى مالئمتها 
للمجال الذي 
 وضعت فيه

 تحتاج الى تعديل

يلم المشرف االختصاصي باساليب  -1
 التخطيط التربوي

    

     يمتلك معرفة دقيقة باالهداف التربوية -2

     يخطط بدقة لزيارته االشرافية  -3

يتابع تنفيذ الخطط من قبل المدرسين  -4
 بدقة 

    

يتابع مدرسيه بعد اجتيازهم الدورات  -5
 التدريبيه

    

    يناقش تفاصيل الخطة اليومية مع  -6
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 المدرسين

     يخطط لعملية تدريب المدرسين اثناء  -7

     بموضوعيةيوثق زيارته للمدرسة  -8

     يفهم فلسفة الدولة التربوية -9

     يتابع سجل زيارة المدير لتقييم اداء ا   -10

 المجال العلمي قدرة المشرف على التطوير والنمو المهني للعاملين معه .  -ثالثا:

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

مدى مالئمتها 
للمجال الذي 
 وضعت فيه

 تحتاج الى تعديل

يقدم المشرف االختصاصي معلومات  -1
 دقيقة في مجال تخصصه

    

     يقدم معلومات اثرائية للمادة العلمية  -2

يولي اهتمام كبير بمدى استعمال  -3
 الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة

    

يراعي التسلسل المنطقي عند مناقشة  -4
 المدرسين اثناء زيارتهم االشرافية

    

يقدم المستجدات التربوية للمدرسين  -5
 بما يعزز تطورهم المهني

    

     يتابع النمو المهني للمدرسين كافة -6

يعتمد االفكار العلمية للمدرسين التي  -7
 من شأنها تطوير االداء

    

يعمل على تحليل محتوى الكتاب  -8
 المنهجي بدقة

    

يسعى إليصال مقترحات المدرسين  -9
 لتطوير المنهاج الى الجهات المختصة 

    

يشجع المدرسين على اجراء البحوث  -10
 والدراسات التربوية .

    

مجال العالقات االنسانية : التأكيد على ايجاد مناخ تنظيمي اجتماعي سليم يسوده العمل الجماعي  -رابعا:
 واالحترام المتبادل .

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

مدى مالئمتها 
للمجال الذي 
 وضعت فيه

 تحتاج الى تعديل

يعمل المشرف االختصاصي على  -1
تكوين عالقات انسانية معتدلة مع 

 الجميع

    

يحافظ على االتزان العاطفي اثناء  -2
 عمله

    

يهيى مناخ تنظيمي سليم عند لقاءاته   -3
 مع المدرسين  

    

يشجع المدرسين على العمل الجماعي  -4
 فيما بينهم

    

     يصغي بإهتمام آلراء المدرسين -5

يعمل على تذليل الصعوبات التي  -6
تواجه المدرسين في المواقف  

 التعليمية 

    

     ينمي الثقة بينه وبين المدرسين -7

يثمن جهود المتميزين من المدرسين  -8
 بإداءهم

    

     يحترم الجميع اثناء زياراته االشرافية -9

     يمتلك مهارة التواصل مع المدرسين  -10

مجال تقويم : تحديد نقاط الضعف لتالفيها من خالل ايجاد الحلول الناجحة وتحديد نقاط القوة  -خامسا:
 لتعزيزها .

 تحتاج الى تعديلمدى مالئمتها غير  صالحة الفقرات ت
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للمجال الذي  صالحة
 وضعت فيه

بمعايير يلتزم المشرف االختصاصي  -1
 تقويم اداء المدرسين

    

يعمل على مشاركة المدرسين في  -2
 تقويم المنهاج

    

يستثمر نتائج التقويم السابقة  -3
 للمدرسين لتطوير اداءهم

    

يتابع بأستمرار مدى تفعيل توصياته  -4
 لمدرسيه .

    

يعمل على تشخيص نقاط الضعف في  -5
للمدرسين بهدف االداء الوظيفي 

 تجاوزها

    

يعمل على تشخيص نقاط القوة في  -6
 االداء الوظيفي بهدف تعزيزها

    

يعمل على اقامة المناظرات العلمية   -7
للمدرسين بهدف رفع المستوى 

 العلمي لديهم

    

     يلم بأساليب التقويم التربوي بأنواعه  -8

يشجع المدرسين على القيام بعملية  -9
 التقييم الذاتي

    

يوجه المدرسين بأستخدام اساليب  -10
 تقويم متنوعة مع طلبتهم

    

يوضح طريقة صياغة االختبارات  -11
 بصورة موضوعية 

    

 ( 3ملحق ) 
 االستبيان النهائي

 وزارة التربية
 المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية

 قسم االشراف التربوي
 الفاضل   ....................... المحترماالستاذ 

 االستاذة الفاضلة ....................... المحترمة 
 تحية طيبة ... 

تروم الباحثة اجراء بحثها الموسوم ) تقويم اداء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر مديري المدارس 
 العمل االشرافي . الثانوية ( ونظرا لما تتمتعون من خبرة واطالع مباشر على سير 

 يرجى تفضلكم باالجابة على فقرات االستبانة وبيان مالحظاتكم وآرائكم بما يعزز البحث .
 الجنس .......... .  -
 مدة الخدمة في االدارة ................ .  -

 مع وافر االمتنان والتقدير لتعاونكم خدمة للبحث العلمي .
 ضعف في االداء بغية التطوير واالرتقاء بالعمل التربوي .عملية تشخيص جوانب القوة وال تقويم االداء :

 

 اوافق الفقرات ت
بدرجة 
 كبيرة جدا

 اوافق
 بدرجة
 كبيرة

 اوافق
بدرجة 
 متوسة 

اوافق بدرجة 
 قليلة

 ال اوافق

يمتلك المشرف االختصاصي قدرة التأثير االيجابي على  -1
 المدرسين الذين بعهدته.

     

      االبداع لدى المدرسينيعمل على تنمية  -2

      يحفز المدرسين على دقة المواقف -3

      يقدم الحلول االيجابية في المواقف -4

      يهتم بادارة الوقت اثناء اجتماعه مع المدرسين -5

يعمل على مشاركة المدرسين في اقامة البرامج   -6
 العلمية في تخصصه الدقيق 

     

     يعتمد مبدأ العدالة عند محاسبة المقصرين من  -7
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      يمتلك مهارة االقناع لتطوير العمل التربوي -8

      يمتلك القدرةعلى تحمل المسؤولية -9

      التربوييلم باساليب التخطيط  -10

      يمتلك معرفة دقيقة باالهداف التربوية -11
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استعمال الوسائل التعليمية يولي اهتمام كبير بمدى  -21
 والتقنيات الحديثة

     

يراعي التسلسل المنطقي عند مناقشة المدرسين اثناء  -22
 زيارته االشرافية

     

      يقدم المستجدات التربوية للمدرسين بما يعزز تطورهم  -23

      يتابع النمو المهني للمدرسين كافة -24

      يعتمد االفكار العلمية للمدرسين التي من شأنها تطوير  -25

      يعمل على تحليل محتوى الكتاب المنهجي بدقة -26

يسعى إليصال مقنرحات المدرسين لتطوير المنهاج الى  -27
 الجهات المعنية

     

يشجع المدرسين على اجراء البحوث والدراسات  -28
 التربوية

     

      على تكوين عالقات انسانية معتدلة مع الجميع يعمل  -29

      يحافظ على االتزان العاطفي اثناء عمله   -30

      يهيء مناخ تنظيمي سليم عند لقاءاته مع المدرسين  -31

      يشجع المدرسين على العمل الجماعي فيما بينهم  -32
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 للمدرسين بهدف تجاوزها 

     

يعمل على تشخيص نقاط القوة والضعف في اآلداء   -44
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يعمل على اقامة المناظرات العلمية للمدرسين بهدف  -45
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