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 التقديرو  الشكر

            هلل عػز كجػؿ الػذم يٌسػر لػي, كأنعػـ عمػٌي بذتمػاـ هػذ  عمػى اه بخالص الشكر, كالحمػد كالثنػاء أتكج   
 سػػتكماؿ دراسػػتيالالجزيػػؿ لػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ التػػي منحتنػػي الفرصػػة بالشػػكر  أتكجػػهكمػػا الرسػػالة, 

مديرية التربية كالتعميـ بمحافظة الداخمية عمى الدعـ كتسهيؿ مهمتي البحثيػة, كمػا أكجه الشكر إلى ك 
كأتقػػدـ أخػػص بالشػػكر األسػػاتذة األفاضػػؿ فػػي مركػػز التػػدريب بمحافظػػة الداخميػػة عمػػى تعػػاكنهـ معػػي, 

بػػػداء ر  العرفػػػافك  لشػػػكرا آيػػػاتبأسػػػمى   أيػػػه فػػػي إخػػػراج رسػػػالتيإلػػػى كػػػؿ مػػػف سػػػاهـ كشػػػارؾ بجهػػػد  كا 
 الفاضػؿ الػدكتكرك  ,كر الفاضػؿ عبػد العزيػز المعايطػةمػف الػدكت كأخص بالشكر كػالا  بالصكرة النهائية

مػة التػي أسػهمت فػي القيٌ  اكمالحظاتهمػ ,امتابعتهم, ك اسعة صدرهم عمى  ,إبراهيـحساـ الديف السيد 
كما أخص بالشكر الجزيؿ األستاذ الفاضؿ خالد نمكر  جزاهـ اهلل خير جزاء, كتحسيف الرسالةتجكيد 

كال يفػكتني أف أشػكر األسػاتذة  ,عممػيتػدعيـ عمى ما بذله مف جهػد كتعػاكف أسػهـ بشػكؿ كاضػ  فػي 
نة الدراسة عمػى سػعة صػدرهـ, كأتكجه بالشكر الجزيؿ إلى أفراد عيٌ األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة, 

أف أشػػكر األسػػاتذة المحكمػػيف مػػف جامعػػة نػػزكل كجامعػػة السػػمطاف قػػابكس كمعهػػد اإلدارة  أنسػػىكال 
كمػػا  ,عمػى آرائهػػـ السػديدة حػكؿ أداة الدراسػة قسػـ تطػكير األداء المدرسػػي بمحافظػة الداخميػةك العػاـ, 

معهد اإلدارة العامػة, كمكتبػة مركػز أتكجه بالشكر لألخكة األفاضؿ في مكتبة حصف الشمكخ كمكتبة 
الخاصػػػة  التػػػدريب بمحافظػػػة الداخميػػػة, عمػػػى مػػػا بػػػذلك  مػػػف جهػػػد فػػػي تزكيػػػدم بالمصػػػادر كالمراجػػػع

 . بالرسالة

 فٍسػػػكمػػػا أتكجػػػه بالشػػػكر الجزيػػػؿ لجميػػػع األسػػػاتذة كالػػػدكاترة األفاضػػػؿ فػػػي جامعػػػة نػػػزكل عمػػػى حي    
 خير جزاء.جزاهـ اهلل عني , تعاكنهـ كتقديـ المعرفة العممية

 

 شريفة بنت عبداهلل بف زهراف الراجحيةالباحثة: 

 

 



 

 ه 
 

 قائمة المحتكيات

 رقـ الصفحة المكضكع
 ب قرار لجنة المناقشة

 ج اإلهداء
 د  الشكر كالتقدير

 ق قائمة المحتكيات
 ز قائمة الجداكؿ
 ح  قائمة األشكاؿ
 ط قائمة المالحؽ

 م الممخص بالمغة العربية
 ُ اإلطار العاـ لمدراسةالفصؿ األكؿ: 

 ِ المقدمة
 ٕ مشكمة الدراسة كأسئمتها

 ٗ أهداؼ الدراسة
 ٗ أهمية الدراسة

 َُ حدكد الدراسة

 َُ مصطمحات الدراسة
 الفصؿ الثاني: األدب النظرم كالدراسات السابقة

 األدب النظرم
 ُّ الكظيفي : تقكيـ األداء أكالن 

 ّٓ ثانيان: تقكيـ أداء المعمـ

 ٔٔ تقكيـ أداء المعمـ : الدكر التقكيمي لمدير المدرسة في ثالثان 

 الدراسات السابقةرابعان: 
 ٕٔ أكال: الدراسات العربية

 ثانيا: الدراسات األجنبية
 

ْٖ 



 

 و 
 

 المكضكع
 

 رقـ الصفحة

 َٗ التعميؽ عمى الدراسات السابقة
 الفصؿ الثالث: الطريقة كاإلجراءات

 ٓٗ مجتمع الدراسة

 ٓٗ الدراسة عينة
 ٔٗ أداة الدراسة
 ٖٗ صدؽ األداة

 ٖٗ ثبات األداة
 ٗٗ منهج الدراسة

 ََُ متغيرات الدراسة
 ََُ المعالجة اإلحصائية

 الفصؿ الرابع: نتائج الدراسة

 َُِ أكال: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ

 َُٖ ثانيا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

 الفصؿ الخامس: مناقشة النتائج كالتكصيات

 ُُٓ : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿأكالن 
 ُِِ ا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثانيثانين 

 ُِٓ التكصيات
 ُِٔ البحكث المقترحة

 ُِٖ العربية المراجع
 َُْ المراجع األجنبية

 ُْْ المالحؽ
 ُٕٔ اإلنجميزيةالممخص بالمغة 

 



 

 ز 
 

 قائمة الجداكؿ

 الصفحة محتكيات الجدكؿ رقـ الجدكؿ

 ِٓ طريقة المقارنات الثنائية ُ
 ُّ طريقة االختيار اإلجبارم ِ
 ّٕ نمكذج المالحظات السمككية ّ
 ٔٗ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة ْ
 ٕٗ كالنسبة المئكية لمفقراتتكزيع فقرات مهارات تقكيـ األداء الكظيفي  ٓ
 ٕٗ طريقة اإلجابة عمى أداة الدراسة حسب التدرج الخماسي ٔ
 ٖٗ كركنباخبمعادلة ألفا معامؿ الثبات  ٕ
 ٗٗ ارتباط بيرسكفمعامؿ  ٖ
 َُِ حسب المتكسط الحسابي الدراسةالمعيار المعتمد في تفسير نتائج  ٗ
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة الممارسة لمجاالت تقكيـ  َُ

 ا حسب المتكسط الحسابيالكظيفي مرتبة تنازلين  األداء
َُّ 

لمفقرات المتعمقة  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة الممارسة ُُ
 الحسابيا حسب المتكسط مرتبة تنازلين  اإلدارمبمهارات المجاؿ 

َُْ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة الممارسة لمفقرات المتعمقة  ُِ
 ا حسب المتكسط الحسابيبمهارات المجاؿ الفني مرتبة تنازلين 

َُٓ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة الممارسة لمفقرات المتعمقة  ُّ
 ا حسب المتكسط الحسابيمرتبة تنازلين  اإلنسانيبمهارات المجاؿ 

َُٕ 

 لمتغير النكع T-TESTالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار  ُْ
 الكظيفي األداءلجميع مجاالت تقكيـ 

َُٗ 

لمتغير  T-TESTالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار  ُٓ
 الكظيفي األداءلجميع مجاالت تقكيـ  المسمى الكظيفي

َُُ 

 ُُُ لعممياالمؤهؿ لمتغير  األحادماختبار تحميؿ التبايف  ُٔ
 ُُِ الخبرة لمتغير األحادماختبار تحميؿ التبايف  ُٕ
 ُُّ لممقارنات البعدية لمتغير الخبرة LSDاختبار  ُٖ

 



 

 ح 
 

 قائمة األشكال

 الصفحة محتكل األشكاؿ رقـ الشكؿ
 ِٔ .طريقة التكزيع اإلجبارم ُ
 ِٖ .البياني مقياس طريقة التقدير ِ
 ِٗ .طريقة المعيار المختمط ّ
 ْٔ .مخطط تكضيحي لدكرة تقكيـ العامميف في المؤسسة ْ
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 قائمة المالحؽ

 رقـ الصفحة المكضكع رقـ الممحؽ
 ُْْ استبانة الدراسة في صكرتها األكلية.  ُ
 ُُٓ استبانة الدراسة في صكرتها النهائية. ِ
 االستبانةعميهـ  قائمة بأسماء المحكميف الذيف عرضت ّ

 .األكليةبصكرتها 
ُٕٓ 

 ُٖٓ .تسهيؿ مهمة باحثة  ْ
خطة التدريب كالتأهيؿ لدائرة المكارد البشرية لممديرية العامة  ٓ

محافظة الداخمية لمعاـ الدراسي في لمتربية كالتعميـ 
 لمديرم المدارس كنكابهـ. َُُِ/ََُِ

ُٓٗ 

خطة التدريب كالتأهيؿ لدائرة المكارد البشرية لممديرية العامة  ٔ
محافظة الداخمية لمعاـ الدراسي في لمتربية كالتعميـ 

 لمديرم المدارس كنكابهـ. َُِِ/َُُِ

َُٔ 

محافظة الداخمية لمديرم المدارس في برامج اإلنماء المهني  ٕ
 .َُِّ/َُِِكنكابهـ لمعاـ 

ُِٔ 

محافظات التعميمية المدرجة مف قبؿ في برنامج اإلنماء المهني  ٖ
 َُِّمديريات كدكائر ديكاف عاـ الكزارة لمعاـ 

ُّٔ 

 ُْٔ استمارة الزيارة الصفية تكصيؼ  ٗ
 َُٕ ( أعضاء هيئة التدريسْنمكذج تقكيـ األداء الكظيفي رقـ ) َُ
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 ص الدراسةخ  م  م  

مف كجهة نظر  ت تقكيـ األداء الكظيفيلمهاراسي التعميـ ما بعد األسا مدارسدرجة ممارسة مديرم 
 عمافبمحافظة الداخمية بسمطنة  المعمميف

 إعداد

 بف زهراف الراجحية شريفة بنت عبداهلل

 إشراؼ

 معايطةالالدكتكر: عبد العزيز 

لمهػارات  التعمػيـ مػا بعػد األساسػي درجػة ممارسػة مػديرم المػدارس إلىهدفت الدراسة إلى التعرؼ    
أراء  إلػىالتعػرؼ ك  ,عمػافبسػمطنة  بمحافظػة الداخميػة فالمعممػي مف كجهة نظرتقكيـ األداء الكظيفي 
 ممارسة مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي لمهػارات تقػكيـ األداء الػكظيفيعينة الدراسة لدرجة 

الػػكظيفي, )النػػكع, المسػػمى  متغيػػرات الدراسػػةمحافظػػة الداخميػػة كفػػؽ فػػي  مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف
( فقػرة ّٓالعممي, الخبرة(, كلتحقيؽ هدؼ الدراسػة قامػت الباحثػة ببنػاء اسػتبانة تككنػت مػف ) المؤهؿ

المجػاؿ الفنػي, المجػاؿ اإلنسػاني. كبعػد اسػتخراج  ,: المجػاؿ اإلدارمث مجػاالت هػيمكزعة عمى ثال
( مدرسػػة ُٖ)( معمػػـ كمعممػػة فػػي َْٖكزيعهػػا عمػػى )دالالت الصػػدؽ كالثبػػات الخاصػػة بػػاألداة تػػـ ت

محافظة الداخمية تـ اختيارهـ بطريقة عشػكائية بسػيطة. كتكصػمت الدراسػة في تعميـ ما بعد األساسي 
 :اآلتيةلمنتائج 
   مف  درجة ممارسة مديرم المدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي أف

 جاءت بدرجة كبيرة. عمافبمحافظة الداخمية بسمطنة ف كجهة نظر المعممي
  متغير النكع  في جميع المحاكر لصال  اإلناث.زل إلى عٍ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تي 
   العمميمتغير المسمى الكظيفي كالمؤهؿ زل إلى عٍ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ته. 
  متغيػػػػر الخبػػػػرة فػػػػي جميػػػػع المحػػػػاكر لصػػػػال  زل إلػػػػى ٍعػػػػكجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية تي

 (. ٓ-ُالمعمميف األقؿ خبرة )
 

 بعدة تكصيات مف أبرزها : كقد أكصت الدراسةي    



 

 ك 
 

 بعػػػض عمػػػؿ دكرات كبػػػرامج تدريبيػػػة تعنػػػي بتػػػدريب مػػػديرم المػػػدارس لتمكيػػػنهـ مػػػف ممارسػػػة 
كرش عمػؿ أك تدريب إدارات المدارس عمى تنفيػذ ك لفنية عند تقكيـ األداء الكظيفيالمهارات ا

 .ناء االختبارات التحصيمية لمطالبمشاغؿ تدريبية تتعمؽ بكيفية ب
  لهـ مف خالؿ مناقشتهـ قبؿ  ةميف الذيف يرغبكف بعمؿ زيارة صفيٌ المدارس المعم متهيئة مدير

 .طالعهـ عمى الزيارةا  الزيارة ك 
  الػػػػكظيفي عمػػػػى مػػػػديرم المػػػػدارس التعامػػػػؿ بشػػػػفافية كمكضػػػػكعية عنػػػػد إعػػػػداد تقػػػػارير األداء

 لممعمميف كشرح بنكد تقرير األداء كتكضي  األعماؿ المطمكبة.
 مف االهتماـ بمراجعة ممؼ انجاز المعمـ كبشكؿ دكرم. االمدارس مزيدن  مديرميكلي  أف 
  في صنع القرارات التربكية. -قٍدر اإلمكاف –إشراؾ مديرم المدارس لجميع المعمميف 
  تكفير اإلمكانات المادية المناسبة لمدير المدرسة كالتي يستطيع استخدامها لتعزيز المعمميف

.ركحهـ المعنكية تقكيةك 



 

 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة                         

 

  المقدمة 
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا

 أىمية الدراسة 
 أىداف الدراسة

 مصطمحات الدراسة 
 محددات الدراسة
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 الفصل األول
 العام للدراسةاإلطار 

 المقدمة :

كقػػػد زاد مػػػف  ا فػػػي أم مجتمػػػع إنسػػػاني,ا حتمياػػػكأصػػػبحت أمػػػرن  شػػػأنها, ـى أهميػػػة اإلدارة كعظيػػػ زدادتا   
ػ ,المجػاالت لتقػدـ فػي جميػععػف ا فضػالن كالتطكر االجتماعي  ,االقتصادمأهميتها التقدـ   اكأصػب  لزامن

 ةة كتقكيـ األداء, لما له مف أهمي, كخاصة متابعأنظمة مبادئ اإلدارة الفٌعالة عمى كؿ مؤسسة تطبيؽي 
 مؤسسات.لملمعامميف ك  ةكتحسيف العمؿ كفت  آفاؽ مستقبمي في تطكير

 

 

ـي  كقد سبؽ القرآفي     فكر إنساني فػي كضػع مػنهج كركػائز كمبػادئ األداء كأسػس التقػكيـ, كال  أم   الكري
ف  ي ر ى39ِإال  م ا س ع ى ) انلإلنسل ي س   و أ ن  ﴿ يكجد أبمغ مف قكؿ اهلل تعػالى ( ث مم  44)( و أ ن  س ع ي و  س و 

ممز اء  األ  ه  ايجممز  ف ممى)ال ج  يسػػير ت مػػف ,األكؿ  فػػي مجمػػد (ُّٖٕ, ُِِْ) فسػػر السػػعدمحيػػث , ُ﴾(41و 
مما س ممع ى  انلإلنسممل ممي س   و أ ن   " اآليػػة ,القػػرآف الكػػريـ المنػػاف فػػي تفسػػير أم كػػؿع عامػػؿ لػػه عممػػهي, " ِإال  م 

و أ ن  " كاآليػػة ئ, فمػػيس لػػه مػػف عمػػؿ غيػػر  كسػػعيهـ شػػٍيء, كال يتحمػػؿ أحػػده عػػف أحػػد ذنبنػػا.الحسػػفى كالسػػي  
ف  ي ر ى سىنىه مف سي ًئًه. كاآلية "س ع ي و  س و  ز اء  األ  ه  اث م  يجز  "أم سييرل عممهي في اآلخرة فيمٌيز حى ف مىال ج  " و 

ػػػفى الخػػػاًلص ليجػػػز  أم سى ٍسػػػنى,  عمػػػى عمًمػػػًه جػػػزاءن ميسػػػتكمالن لجميػػػع العمػػػؿ الحى الس ػػػيًئ الخػػػالص ك بالحي
ـي ك بالسػكأل.  مما ِإال   انلإلنسممل ممي س   و أ ن  " مػف قكلػػه تعػالى نٍسػػتىٍمًه و أ ن   "كأف  كقكلػػه األداءمفهػػـك " س ممع ى م 

ف  ي ر ى ز اء  األ  ه  اث م  يجز "  كقكله تقكيـ األداء مفهكـ" س ع ي و  س و  ف ىال ج   .كالتقكيـ تحسيف األداء مفهكـ "و 
 
فػػي شػػتى المجػػاالت, كمػػف أبرزهػػا  مػػف التطػػكرات كالمتغيػػرات المتسػػارعة العديػػدى  عػػالـ اليػػكـى الكيشػػهد    

التغيػرات حػديات تكاجػه المؤسسػات التعميميػة ظػاهرة العكلمػة, كفػي ظػؿ تمػؾ التالتػي أفرزتهػا  التحديات
فعالػة لالرتقػاء بمسػتكل أدائهػا الجديػدة ك الساليب األكالمستحدثات التي تدفعها إلى البحث عف اآلليات ك 

بها عف اآلخريف, األمر الذم يقتضي كجكد إدارة فعالة  زي يٌ تتم كخدماتها, بما يحقؽ لها قدرات تنافسيةن 
 (.َُّ, ََِٗ)أؿ شميخ, قادرة عمى مكاكبة التطكرات كالتغيرات الحالية منها كالمستقبمية
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ػػ تعػػد اإلدارة المدرسػػية بعيػػدةن  ـى كلػػ    التربػػكييف, حيػػث أف  قبػػؿ المفكػػريف ه كاالهتمػػاـ مػػفعػػف هػػذا التكجع
 التربكيػػة فهػػي التػػي تحػػدد المعػػالـاإلدارة المدرسػػية الفعالػػة هػػي التػػي تشػػكؿ حجػػر األسػػاس فػػي العمميػػة 

هدؼ المشػترؾ فػي إلى الكذلؾ لمكصكؿ  كتنير السبؿ أماـ العامميف في الحقؿ التربكم. كترسـ الطرؽ,
عمػى إعػادة  ا يسػاعدي كمتابعػة النتػائج مٌمػ ,لمراقبػة األعمػاؿ الكفيمػةى  كما أنها تضع الكسػائؿى  ,زمف محدد

مػػػف كالنظػػػر فػػػي أسػػػاليب التنفيػػػذ التػػػي يمكػػػف  النظػػػر فػػػي التنظيمػػػات كاألنشػػػطة كالتشػػػريعات كتعػػػديمها,
 (.ّ, ََِٔتحقيؽ األهداؼ المنشكدة )مدهرش, خاللها 

 
ـه  تربػكمه  فرعػيه  نظػاـه  ف اإلدارة المدرسػيةإحيث     كاالجتماعيػة كيػرتبط   التربكيػة كالثقافيػة لػه أبعػادي  مهػ

كػػاف اإلنسػػاف يشػػكؿ المتغيػػر ا بالعديػػد مػػف العكامػػؿ المجتمعيػػة المباشػػرة كغيػػر المباشػػرة. كلمػػا عضػػكين 
 .فػػي هػػذا النظػػاـ الفرعػػي, فػػذف مػػف الطبيعػػي أف يتػػأثر نجػػاح هػػذا النظػػاـ بنجػػاح العػػامميف فيػػه األسػػاس

مكاناتً لطاقاتً  يقكـ عميه كياف المدرسة, كالمحرؾي  أساس كينظر إلى مدير المدرسة عمى أنه ركفه  ها ها كا 
لبمػػػكغ الغايػػػات التربكيػػػة التػػػي تسػػػعى  ؛لهػػػذ  الطاقػػػات كاإلمكانػػػات كالمنسػػػؽي  هي البشػػرية كالماديػػػة, كالمكٌجػػػ

المدرسة هك اإلدارم كالقائد التربكم المعيف إلدارة المدرسػة كقيادتهػا, مػف  المدرسة إلى تحقيقها, فمديري 
 (.ِ, َُِِالرسمية )صكالحة, الناحية

 
كػػؿ مػػف لػػه عالقػػة لداء األفػػي تطػػكير جػػكدة كال شػػؾ  فػػي أف  الػػٌدكر األبػػرز يكػػكف لمػػدير المدرسػػة    

الػػدكر األكبػػر فػػي كصػػكؿ  يػػؤدمٌ كالمعنيػػيف بالعمػػؿ بهػػا كعمػػى رأسػػهـ المعمػػـ الػػذم  ,بالعمميػػة التعميميػػة
يػػأ لممسػػتقبؿ. فػػي جميػػع الجكانػػب كمه   متكامػػؿو  فػػي تنشػػئة جيػػؿو  ,العمميػػة التعميميػػة إلػػى غايتهػػا المرجػػكة

كبذلؾ فذنه مف الضركرم االهتماـ بأكضاع المعممػيف كتطػكير أدائهػـ, كاعتبػار هػذ  األمػكر مػف أكلػى 
ز فػػػي العمميػػػة لتحقيػػػؽ التميعػػػ ؛كالعمػػػؿ عمػػػى كضػػػعها مػػػف أكلكيػػػات عمػػػؿ اإلدارة ,اهتمامػػػات المدرسػػػة
 (.ُٕٕ, َُُِالتعميمية )كحيؿ,

 
ـي     األداء أحد الكظائؼ األساسية إلدارة المكارد البشرية, مف أجؿ تحميػؿ كتقػدير مسػتكل  كيعتبر تقكي

األساسػية فػي اتخػاذ القػرارات  دخالتالميػ اإلنجاز الفعمي لألفراد في فترة زمنية ماضػية. فهػك يمثػؿ أحػدى 
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كضػع الخطػط المسػػتقبمية ك   ,فػرادتكجيػه كتطػكير أداء األعمػى التػي تسػاعد المػديريف  ,تػكفير الكسػائؿك 
كتنميػػة مهػػارات األفػػراد كقػػدراتهـ, كالعمػػؿ عمػػى تحسػػيف  ,كتحسػػيف طػػرؽ أداء األعمػػاؿ الكفيمػػة بتطػػكير

 (. ْٗ, ََُِل )أبكشندم,كرؤسائهـ مف جهة أخر  كتطكير العالقات بيف اإلفراد العامميف مف جهة,
 
 إنسػانيةن  مهنػةن  لكػف   ,فيػةال خػالؼ  ممارسة عممية التقكيـ في اإلدارة التربكية أمػره  أهميةى  ف  كمعمكـه أ   

تحيط  عمى فعاليتها, فمسألة التقكيـ في التربية مسألةه  ها كالحكـي مف اليسير تقييمي  كالمهنة التربكية ليسى 
 تربكيةن  شكؿ إدارةن لما يي  هـكقناعاتً هـ خر بناء عمى مفاهيمً قيمة, فالحكـ قد يختمؼ مف فرد آل بها أحكاـه 

ة مػػف مهػػاـ اإلدارم, كمػػف خػػالؿ رئيسػػ  يـ مهمػػةن يشػػكؿ التقػػك حيػػث  (.ِِٕ, ََُِالطكيػػؿ, ) فاعمػػةن 
, ه يػتـ كفػؽ معػايير محػددةمف أن ػ ممارسة هذ  المهمة يناقش كيراجع اإلدارم األداء كينظمه كي يتأكدى 

التقػكيـ دائمػا عمميػة أخيػرة لػيس , ك هاكتصػحيحييتـ اتخػاذ اإلجػراءات  انحرافاتو  م  مالحظة أ كفي حالةً 
لمتأكػد مػف أف  (.ُِٔ, ََُِ)الطكيػؿ,  ة مصػاحبة لممهػاـ كمهػافي سمسمة المهاـ اإلدارية, بؿ عمميػ

كالكشػػػػؼ عػػػػف  ,كلمعرفػػػػة مػػػػدل تحقػػػػؽ األهػػػػداؼ ,ي حينهػػػػا كبالطريقػػػػة المرسػػػػكمة لهػػػػاالخطػػػػط تنفػػػػذ فػػػػ
إلجػػػػراء التحسػػػػيف كالتطػػػػكير  ,القيػػػػاـ بتنفيػػػػذها االنحرافػػػػات كالمشػػػػكالت التػػػػي تكاجػػػػه كػػػػؿ عمميػػػػة أثنػػػػاء

 (.ََِٕ)معايطه,
 
إذا  كيعتبػر المعمػـ أهػـ أركػاف النظػاـ التربػػكم, كال يمكػف ألم عمميػة تطكيريػة أف تكػكف ذات جػػدكلن    

تقػكيـ المػدير لػألداء (. فََُِ) النجػار,يػار كاإلعػداد كالمتابعػة كالتقػكيـ أغفمت المعمـ مف حيث االخت
هادفػػػة مػػػف حيػػػث إنهػػػا تسػػػاعد المعممػػػيف المبتػػػدئيف الػػػذيف ال يصػػػمحكف لمعمػػػؿ عمميػػػة الػػػكظيفي لممعمػػػـ 

كمػف يحتػاجكف إلػى تطػكير  ,إضافة إلى أنها تساعد في تحديد المكقؼ مف المعمميف القػدامى ,التربكم
                                    رة. كمػػػػػػػػػػػػػػػا أنهػػػػػػػػػػػػػػػا تمكػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػف تعزيػػػػػػػػػػػػػػػز النمػػػػػػػػػػػػػػػك المهنػػػػػػػػػػػػػػػي لممعممػػػػػػػػػػػػػػػيف ذكم الخبػػػػػػػػػػػػػػػرة الكبيػػػػػػػػػػػػػػػ

عمػـ مسػؤكلية هامػة لمػديرم ( أف إجػراءات تقػكيـ أداء المGarth-Young,2007يػكنج ) كيرل جيػرث
كما تستخدـ ألغراض تب عميها تحديد كفاءة المعمميف, نظران لما يقدمه التقكيـ مف بيانات يتر  المدارس

 يمكف تحسيف البنية التككينية لممعمميف عف طريؽ التقكيـ. نهإحتى  ,كردكد الفعؿ الحيازة )إجمالية(,
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ػػداؿ فػػي كىػػٍكف نجػػاح المػػدير    ـ   بشػػكؿو  ال جى خػػاص يعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر  , كفػػي ميػػداف التربيػػة بشػػكؿو عػػا
المعنػى كهػي بهػذا  ,كدقػةأداء العمػؿ بسػرعة  :كالمقصػكد بالمهػارة ,ا عمى مػا يتمتػع بػه مػف مهػاراتجدن 

ف المقػػدرة إمكػػاف أداء العمػػؿ بصػػرؼ النظػػر عػػف السػػرعة أك الدقػػة فػػي إتختمػػؼ عػػف المقػػدرة مػػف حيػػث 
كتتميػز المهػارة  .أدائه كمعنى هذا أف المهارة مقدرة فائقة متطكرة, كالفرؽ بينهـ في الدرجة ال في النكع

 ركمػا يتطمػب نجػاح مػدي (.ِٖ, ََِٗ)السػعكد,يكتسػبها مػف خبراتػه كممارساته بأنها مكتسبة كنامية,
محكػات أك  ؼ مدرسػته كفهمهػا, ككضػع مقػاييس أكؿ عف تقكيـ المعمميف, تحديد أهداكي ؤ المدرسة كمسٍ 

شػراؾ العػامميف كالتالميػذ كمجمػس  معايير لقياس أداء المعمميف, كمف ثـ تقكيـ األداء في ضكء ذلؾ, كا 
 .(ََِٓ)حجي,  في عممية التقكيـ اآلباء

 
( ُْٖٗتربكم كقد صػنفها )مرسػي,المهارات التي تعتبر ضركرية لنجاح اإلدارم الكهناؾ عدد مف    
             مػػاهر كمهػػارات إنسػػانية, كمػػا صػػنؼ ,كمهػػارات فنيػػة ,تصػػكرية مهػػارات فكريػػة :هػػيأنػػكاع  ةثالثػػ إلػػى
        :أصػػناؼ مػػف أبرزهػػا ةلتقػػكيـ األداء إلػػى ثالثػػ ( المهػػارات الالزمػػة تكافرهػػا فػػي المػػدير النػػاج ََُِ)

                    المهػػػػػػارات السػػػػػػمككية كهػػػػػػي مهػػػػػػارات خاصػػػػػػة بالتعامػػػػػػؿ مػػػػػػع النػػػػػػاس, كفهػػػػػػـ سػػػػػػمككهـ كتكجيهػػػػػػه.)أ( 
فػي التعامػؿ مػع دكافػع اآلخػريف كشخصػياتهـ, كاالتصػاؿ بهػـ,  شخصػيةو  مهػاراتو )ب( يحتاج إلى كما 

بتحميػػػؿ المكاقػػػؼ خاصػػػة الكالمهػػػارات العقميػػػة )ج(  .ات بيػػػنهـ ككيػػػؼ يمكػػػف التػػػأثير فػػػيهـكفهػػػـ العالقػػػ
كالنفػاذ فػي  ,بصػيرةكالتعامؿ مع معمكمات متشابكة, كاستخالص النتائج, كاحتكاء المكقػؼ, كال الصعبة

                                   شػػػػػػػػػػػػػػػػياء كالنظػػػػػػػػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ثاقػػػػػػػػػػػػػػػػب لممشػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ.عمػػػػػػػػػػػػػػػػؽ المسػػػػػػػػػػػػػػػػتقبؿ كالتصػػػػػػػػػػػػػػػػكر الػػػػػػػػػػػػػػػػدقيؽ لأل
التػػػي يتبعهػػػا اإلدارم التربػػػكم فػػػي ممارسػػػته عمػػػؽ باألسػػػاليب كالطرائػػػؽ تتالمهػػػارات الفنيػػػة  فػػػي حػػػيف أفٌ 

مػف المعمكمػات,  ضػركرم   رو كتتطمػب المهػارة الفنيػة تػكفر قػدٍ  كمعالجته لممكاقؼ التػي يصػادفها, لعممه,
 .(ّٖ, ََِٗالعمؿ اإلدارم التربكم )السعكد, تطمبها نجاحي يكاألسس العممية كالفنية التي 

 

كفٍقهػا ـك ة التي يق  دير المدرسة كفؽ المجاالت الرئيسالباحثة المهارات التقكيمية الالزمة لمؼ صن  كتي    
ألعضػاء هيئػة , (ْ) نمػكذج تقريػر األداء الػكظيفي رقػـ المسػتنتجة مػف ,المعمػـ فػي سػمطنة عمػاف أداءي 
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 :االت كهػيمجػ إلػى ثػالثً  ,(ٗممحػؽ رقػـ ) ,ُُٗٗر مػف كزارة الخدمػة المدنيػة لعػاـ الصادً  ,لتدريسا
 اإلنساني. المجاؿ المجاؿ اإلدارم, المجاؿ الفني,

 
حفظػة اهلل  -قػابكس بػف سػعيد المعظػـ  حضػرة صػاحب الجاللػة السػمطافً ل كفي ظؿ الرؤية السامية   
الخدمػػة المدنيػػة  بػػالمكارد البشػػرية, نفػػذت كزارةي  األداء الحكػػكمي كاالهتمػػاـً  إلػػى تطػػكيرً  الداعيػػةً  - كرعػػا
ي التي تتضمف تقكيـ األداء الحككمالتي أكصت بتطكير آليات )آليات تطكير األداء الحككمي(,  ندكةى 

ر المؤسسػػػية كالتقسػػػيمات اإلداريػػػة الالزمػػػة لبنػػػاء الكفػػػاءة طيػػػنجػػػاز كالمتابعػػػة, كاسػػػتحداث األي قيػػػاس اإل
                            اإلنتاجيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي األداء كفػػػػػػػػػػػي مقػػػػػػػػػػػدمتها مجػػػػػػػػػػػاؿ تقػػػػػػػػػػػكيـ األداء المؤسسػػػػػػػػػػػي  كالفعاليػػػػػػػػػػػة لتحسػػػػػػػػػػػيف
 (.ُٖٗ, َُِِ)كزارة الخدمة المدنية ,

 
         كمػػػػف هػػػػذا المنطمػػػػؽ اهتمػػػػت المؤسسػػػػات بتنميػػػػة مهػػػػارات كقػػػػدرات القيػػػػادات لػػػػديها لتفعيػػػػؿ دكرهػػػػـ    

فػػي إكسػػاب قياداتهػػا  جهػػدان  ف كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ لػػـ تػػأؿي القيػػادم كاإلدارم, كعمػػى الصػػعيد التربػػكم فػػذ
دارة المعرفػػة ,االسػػتراتيجيةة فػػف إدارة الكقػػت كاإلدارة اإلداريػػ بهػػدؼ رفػػع أدائهػػا الػػكظيفي عػػف طريػػؽ  ,كا 

برامجهػا التدريبيػة المتنكعػػة التػي يحظػػى بهػا عػػدد مػنهـ أك عػف طريػػؽ نشػرة التطػػكير التربػكم الصػػادرة 
 ( . َُُِف الكزارة نفسها ) العامرم, ع
 
إحػػػدل  , كأنهػػػاالػػػكظيفي لممعممػػػيفضػػػ  لكػػػؿ  ذم  بصػػػيرة أهميػػػة عمميػػػة تقػػػكيـ األداء يتٌ  ـكممػػػا تقػػػدٌ    

ثر كبير في مجاؿ التطكير كالتحسػيف الشػامؿ ألم منظمػة تربكيػة أة كالتي لها العمميات اإلدارية الهامي 
لممنظمػة, عميميػة كتطكيريػة كت ترتب عمى ذلؾ مف قػرارات إداريػة لما ي بمختمؼ أنشطتها كأهدافها نظران 

نمػػا مػػف العمميػػات المعقػػدة التػػي تتػػداخؿ فيهػػا  كمػػا أف   عمميػػة تقػػكيـ المعممػػيف ليسػػت بالعمميػػة السػػهمة كا 
مػدير المدرسػة مػف ة عاليػة درجة ممارسػ ؼ التعميمي, مما يتطمبالكثير مف العناصر المرتبطة بالمكق

ػػميف لممهػارات كالكفايػػات الالزمػػة لتقػػكيـ األداء الػػكظيفي لمعػػامً  ليسػػاهـ بفاعميػػة  عمػػى كجػػهو خػػاص  ةعام 
 ة.في تحقيؽ األهداؼ التربكية المنشكد
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 : مشكمة الدراسة
أشارت عدد مف التقارير, كالبحكث كالدراسػات التػي أجريػت فػي مجػاؿ اإلدارة التعميميػة, إلػى كجػكد    

الدراسػات  نتػائجي  تٍ بتػثٍ أبعض القصكر في أداء مديرم المدارس فػي مجػاؿ تقػكيـ أداء المعممػيف, حيػث 
يزاؿ هناؾ قصػكر  ال أنهفي تقكيمه,  كمهارات المدير ,المحمية في جانب تقكيـ األداء الكظيفي لممعمـ

إلػى أف مسػتكل أداء المعممػيف كالمعممػات فػي  (ََِٖ) دراسة الحمػادمتكصمت  فقدفي هذا الجانب, 
كػؿ   جػكد عالقػة بػيفجنكب الباطنة في سمطنة عماف ال يزاؿ يعػاني مػف قصػكر, كأرجػع السػبب إلػى ك 

              . لممعممػػػيفكاألداء الػػػكظيفي  ,المػػػديركنكعيػػػة اإلشػػػراؼ كالتقػػػكيـ الػػػذم يقػػػكـ بػػػه  ,سياسػػػة المدرسػػػة مػػػف
ج لمزيػػد تحتػاالقيػادات التربكيػة  عنػدالػػكظيفي  األداء مهػاراتً  أف   (َُُِ) أشػارت دراسػة العػامرم كمػا

  .الكسطى كاض  لألداء الكظيفي لدل القيادات مف التطكير حيث يكجد تدفو 
 
سػػمطنة عمػػاف فػػي ذج تقػػكيـ األداء الػػكظيفي لممعمػػـ أف نمػػك  (ََُِ) كأكػػدت نتػػائج دراسػػة اليػػافعي   

كخاصػة مػديرم  ف المختصػيف مػف تقػكيـ أدائػه,يحتاج إلى إعادة صياغة ليشمؿ معايير كعناصر تمك ػ
فعاليػػة نظػػاـ ( بعمػػؿ دراسػػة حػػكؿ ََِّ) العجمػػي صػػتكمػػا أك  .بطريقػػة مكضػػكعية كشػػاممةالمػػدارس 

 تقكيـ المعمميف في سمطنة عماف .
 
فػػػػي مجػػػػاؿ التػػػػدريب كتنميػػػػة مهػػػػارات  ,َُِّكبػػػػاالطالع عمػػػػى خطػػػػة كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ لعػػػػاـ    

المديريػػػة العامػػػة لمتربيػػػة كالتعمػػيـ بػػػالكزارة, كاالطػػػالع عمػػػى البػػػرامج  كالتػػػي تهػػػتـ بهػػا القيػػادات التربكيػػػة,
برنػػامج  فقػػد تبػػيف أنػػه ال يكجػػد أم   التدريبيػػة المقدمػػة لممػػدراء كمسػػاعديهـ سػػكاء الجػػدد أك ذكم الخبػػرة,

                                      ة تقػػػػػػػػػػػػػػػكيـ األداء الػػػػػػػػػػػػػػػكظيفي لممعممػػػػػػػػػػػػػػػيفتػػػػػػػػػػػػػػػدريبي يقػػػػػػػػػػػػػػػدـ إلػػػػػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػػػػػذ  الفئػػػػػػػػػػػػػػػة يعػػػػػػػػػػػػػػػزز مهػػػػػػػػػػػػػػػار 
كمػػػا أكػػػدت خطػػػط التػػػدريب كالتأهيػػػؿ لػػػدائرة تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية  (.َُِّ)كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ, 
                           لألعػػػػػػػػػػػػػكاـ الدراسػػػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػػػف محافظػػػػػػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػػػػػي تربيػػػػػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػػػػػيـ لممديريػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػة لم

التػػي تسػػتهدؼ فئػػة ك  (,ٖ, ٕ, ٔ, ٓالمكضػػحة بػػالممحؽ رقػػـ) ,(َُِّ/َُِِكحتػػى َُُِ/ََُِ)
أنه ال تكجد بػرامج تدريبيػة أك تطكيريػة تعػزز مهػارة  لديهـ الخبرة المديريف كمساعديهـ بمختمؼ سنكات

 تقكيـ األداء لديهـ.
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ف كزارة عػػكبػػالرجكع إلػػى كثيقػػة المتابعػػة كتقػػكيـ أداء أعضػػاء الهيئػػات التدريسػػية كاإلداريػػة الصػػادرة    
المػػدارس كمسػػاعديهـ لػػـ  متقيػػيـ مػػدير  يتضػػ  أف اسػػتمارة ,َُُِ/ََُُُٕٕٗالتربيػػة كالتعمػػيـ بػػرقـ 

نما قي  يدرج بها مجاؿي  مهارة التقكيـ مف ضمف مجػاؿ اإلشػراؼ  تٍ ميٌ تقكيـ أداء العامميف بشكؿ رئيس, كا 
 عمى عممية التعميـ كالتعمـ, بالرغـ مف اختالؼ المجاليف كأهمية التقكيـ.

 
التعمػػػػيـ  الكفايػػػػات األساسػػػػية لمػػػػديرم مػػػػدارس حػػػػكؿ (ََُِالركاحػػػػي )كمػػػػا أكػػػػدت نتػػػػائج دراسػػػػة    

أم  ,احتػؿ المرتبػة األكلػىقػكيـ كء احتياجاتهـ المهنية, أف مجػاؿ التفي ضى األساسي في سمطنة عماف 
 إرشػػاد عمػػى تػػدريبي هػػا الكمػػف أهمٌ  مجػػاؿ التقػػكيـ يمثػػؿ حاجػػة تدريبيػػة كبيػػرة لػػدل مػػديرم المػػدارس, أف  

 كسػػػػجالتهـ ,كالسػػػػنكية ,عممػػػػيف اليكميػػػػةخطػػػػط المالتػػػػدريب عمػػػػى متابعػػػػة ك أيػػػػديهـ, المعممػػػػيف كاألخػػػػذ ب
 التدريب عمى متابعة سجالت الطالب.ك 
 
مديريػػة العامػػة لتنميػػة المػػكارد ال الصػػادر مػػفامي لنظػػاـ تطػػكير األداء المدرسػػي كأشػػار التقريػػر الختػػ   

 ألداء المعمميف بشكؿ التقديرات ارتفاع ,َُِّ/َُِِكزارة التربية كالتعميـ لمعاـ الدراسي في البشرية 
التقػكيـ لكػؿ مػف المػػديريف  عمميػػة ةيمكضػكع بانخفػاض انطباعػان  يعطػػي ممػا (,ٓ-ّبػيف معػدؿ ) عػاـ,

                   معهػػػػػػػا كالتعامػػػػػػػؿ الضػػػػػػػعؼ كجكانػػػػػػػب األداء فجػػػػػػػكات تحديػػػػػػػد إمكانيػػػػػػػة مػػػػػػػف يقمػػػػػػػؿ ممػػػػػػػا كالمشػػػػػػػرفيف,
 (.َُِّ/َُِِ)كزارة التربية كالتعميـ,

 
 ,مػػػدارس محافظػػػةفػػػي التربػػػكم  ا مػػػف الحقػػػائؽ كالدراسػػػات السػػػابقة كالممارسػػػات فػػػي الكاقػػػعكانطالقنػػػ   

كاطالعهػا  ,كالمجػاؿ التدريسػي ,في المجاؿ اإلدارم عممهامف شعكر الباحثة خالؿ  كانطالقان  ,الداخمية
كنػػػكابهـ يمارسػػػكف  فمػػػديريالأف   ي ًضػػػيت   ,هـمدارسػػػممارسػػػات مػػػديرم المػػػدارس داخػػػؿ عمػػػى  عػػػف قػػػرب
جػراءات أساليب  كالجانػب اإلنسػاني لممعممػيف, كال ,كالجانػب الفنػي ,التقػكيـ التقميديػة لمجانػب اإلدارم كا 
فػػػي  اقصػػػكرن  كبالتػػػالي هنػػػاؾ .مشػػػاركة المعممػػػيف كالتخطػػػيط معهػػػـ لتحسػػػيف العمميػػػة التعميميػػػةب يقكمػػػكف

مشػػاركة المعممػػيف فػػي  كالتػػي تعتمػػد عمػػى ,المػػدارس كنػػكابهـ ألسػػاليب التقػػكيـ المناسػػبة مممارسػػة مػػدير 
 .هذ  العممية
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 مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي يرمالدراسػة لتحديػد درجػة ممارسػة مػدمشػكمة هػذ  كمف هنػا تتبمػكر  
عن طريق  سمطنة عماف.ببمحافظة الداخمية  مف كجهة نظر المعمميف لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي

 تيين اآل السؤالينعن  اإلجابة

ممارسة مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي لمهػارات تقػكيـ األداء الػكظيفي مػف ما درجة  .ُ
 ؟ بسمطنة عماف كجهة نظر المعمميف بمحافظة الداخمية

لدل أفراد عينػة الدراسػة  (α ≤0ََٓ) مستكل داللة عندهؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .2
مػػف  األساسػػي لمهػػارات تقػػكيـ األداء الػػكظيفيلدرجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد 

المسػػمى ك , ر النػػكعمتغٌيػػإلػػى زل ٍعػػتي  بسػػمطنة عمػػاف كجهػػة نظػػر المعممػػيف بمحافظػػة الداخميػػة
 ؟الخبرةك عممي, المؤهؿ الك  ,الكظيفي

 
 أىداف  الدراسة 

 هذ  الدراسة إلى : تهدف

ممارسة مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي لمهػارات تقػكيـ األداء مػف درجة  إلىالتعرؼ  .ُ
 .بسمطنة عماف كجهة نظر المعمميف الكظيفي بمحافظة الداخمية 

ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات أراء عينة الدراسة لدرجة  إلىالتعرؼ  .ِ
كفؽ متغيرات بسمطنة عماف ة الداخمية بمحافظ ظر المعمميفمف كجهة ن تقكيـ األداء الكظيفي

 .الدراسة
 

 أىمية الدراسة 
 عدة أمكر كهي:في تتض  أهمية هذ  الدراسة 

المػديريف كالتػي ممكػف أف  الالـز تكافرها فػي مهارات تقكيـ األداء الكظيفي مف الكفايات األساسية .ُ
 تسهـ في رفع مستكل األداء لدل العامميف كالمعمميف, كتحسيف كتطكير العممية التعميمية.
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أمكؿ أف تسػػػاعد هػػػذ  كمػػػف المػػػ تأخػػػذ أهميتهػػػا مػػػف الفئػػػة المسػػػتهدفة فػػػي الدراسػػػة كهػػػـ المػػػديركف, .ِ
 المدارس عمى تنمية مهاراتهـ كتطكيرها . مالدراسة مدير 

ػؤك الدراسػة المسػ النتائج التػي ستتكصػؿ إليهػا هػذ  كما يمكف أف تفيد .ّ فػي حسػف  اع القػرارن  ليف كصي
 مهارات تقكيـ األداء الكظيفي.زمة في إكساب القيادات التربكية اتخاذ القرارات كاإلجراءات الال

مدارس التعميـ ما  مدرجة ممارسة مدير  حسب عمـ الباحثة التي تناكلتتعتبر هذ  الدراسة األكلى  .ْ
ة الداخميػػػػة بمحافظػػػػكجهػػػػة نظػػػػر المعممػػػػيف  مػػػػف ,لمهػػػػارات تقػػػػكيـ األداء الػػػػكظيفي ,بعػػػػد األساسػػػػي
 .بسمطنة عماف

 
 محددات الدراسة 

 كالجغرافية. الزمنية,ك  البشرية, نتائج الدراسة بالمحددات المكضكعية, دي سكؼ تتحد  
مػػدارس التعمػػيـ مػػا  يرمدرجػػة ممارسػػة مػػد عمػػىعمػػى التعػػرؼ : اقتصػػرت الدراسػػة الحممدود الموعمموعية

 ,ظػػػر المعممػػػيف مػػػف حيػػػث المجػػػاؿ الفنػػػيبعػػػد األساسػػػي لمهػػػارات تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي مػػػف كجهػػػة ن
 كالمجاؿ اإلنساني. ,إلدارمالمجاؿ اك 

فػي  الحككميػة التعمػيـ مػا بعػد األساسػي مػدارس:اقتصرت هذ  الدراسػة عمػى معممػيف  الحدود البشرية
 الداخمية.محافظة 

 ـ.َُِْ/َُِّالدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي  تـ تطبيؽ: الحدود الزمنية
 محافظة الداخمية .في  مدارس التعميـ ما بعد األساسي : تـ تطبيؽ الدراسة عمى الحدود الجغرافية

 
 مصطمحات الدراسة  

 اشتممت الدراسة عمى عدد مف المصطمحات منها:
 

 .(ْٔ, ُٖٗٗ )اليحمدم, ": هي" مزاكلة األمكر كاألعماؿ كاالحتكاؾ بها كمعالجتهاالممارسة
 

 كيقصد بها في هذ  الدراسة : الدرجة التي يتـ الحصكؿ عميها مف خالؿ استجابة أفراد العينة.
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سػنتاف مػف التعمػيـ المدرسػي يعقػب مرحمػة التعمػيـ األساسػي  هي تيػد  نظػاـ مي "هػك  التعميم ما بعد األساسم 
التػػي تسػػتغرؽ عشػػر سػػنكات دراسػػية, كيهػػدؼ إلػػى االسػػتمرار فػػي تنميػػة المهػػارات األساسػػية كمهػػارات 

بما يهيئهـ ليككنكا أعضاء فاعميف في المجتمع, قػادريف عمػى  ,العمؿ كالتخطيط المهني لدل الطالب
                                     تػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي"رص التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كالاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ََِٕ/َُٔ)كزارة التربية كالتعميـ, قرار كزارل,
 

 تعريؼ الكزارة السابؽ لمتعميـ ما بعد األساسي. كتتبنى الباحثةي 
 

 التػي تسػاعد مػديرى مجمكعة الكفايات الشخصية كالمهنية كالفنيػة كاإلداريػة "هي ميارات تقويم األداء  
                تقػػػػػػػكيـً مل لػػػػػػػؾ باسػػػػػػػتخداـ كسػػػػػػػائؿ مختمفػػػػػػػةن كذ ,مػػػػػػػيف فػػػػػػػي المدرسػػػػػػػةعمػػػػػػػى تقػػػػػػػكيـ أداء المعم   المدرسػػػػػػػةً 

 .(ُُ, ََِٔ)المدهرش, 
 

الفنيػػة  تالقػػدرات كاإلجػػراءات كاألسػػاليب كالكفايػػا :ا بأنهػػاإجرائينػػ األداءً  تقػػكيـً  مهػػاراتً  الباحثػػةي  رؼكتٌعػػ
 كأـ بهػػػا أداء المعمػػػـ سػػػكاء داخػػػؿ الفصػػػؿ المدرسػػػة ليقػػػك   مػػػديرى يمارسػػػها التػػػي كاإلداريػػػة كاإلنسػػػانية, 

 خارجه.
 

دراؾ الػػدكر  األثػػػر الصػػافي لجهػػػكد الفػػرد التػػػي تبػػدأ بالقػػػدرات,"هػػػك  األداء المموظيف   كالمهػػػاـ". كهػػػككا 
كيتضػػػ  هػػػذا  ,تحقيػػػؽ هػػػدؼ معػػػيفل ,أك مؤسسػػػةه  مػػػف األفػػػراد أك مجمكعػػػةه  السػػػمكؾ الػػػذم يؤديػػػه الفػػػردي 

 (.ُٗ, َُُِ)المميجى, كتصرفات األفراد كحركاتهـ عماؿ السمكؾ في أ
 
النشػػػاطات سػػػمككيات كاإلجػػػراءات كالممارسػػػات ك مجمكعػػػة ال: اإجرائينػػػ الػػػكظيفيى  األداءى  الباحثػػػةي  رؼي ع ػػػتك 

 ,كالجانػب اإلدارم ,األداء الكظيفي لممعمميف في الجانب الفني ـ بهاليقك    ؛المدرسة التي يؤديها مديري 
األداء الكظيفي بالدرجة الكمية  درجة ممارسة مدير المدرسة لمهارات تقكيـ قاستك  ,كالجانب اإلنساني

 .ةالسابق ةي المجاالت الثالثالتي يحصؿ عميها المدير ف



 الفصل الثان                                      
 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثان 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

   اإلطار النظريأواًل 
 المقدمة 

 :أجزاء كهي كاآلتي ثالثى النظرم كيضـ  تتناكؿ الباحثة في هذا الفصؿ اإلطارى    
تقػػكيـ  أهميػػةى ك  كمفهػػـك تقػػكيـ األداء, ,مفهػػـك التقػػكيـ ,تقػػكيـ األداء الػػكظيفي كتتنػػاكؿ فيػػه الجممزء األول 

, تقػػػػكيـ األداء أسػػػػاليبى ك  تقػػػػكيـ األداء, سى سيػػػػكأي  ,ر تقػػػػكيـ األداءكمعػػػػاييى  ,قػػػػكيـ األداءأهػػػػداؼ تى ك , األداء
 .تقكيـ األداء شكالتً كمي  ,كخطكات تقكيـ األداء

 ,اؼ تقػكيـ األداء لممعمػـأهػدك  تقػكيـ األداء لممعمػـ, أهميةى تقكيـ أداء المعمـ كتتناكؿ فيه,   الجزء الثان 
 أسػاليب تقػكيـ األداءك خصائص كصػفات المعمػـ النػاج , ك الشركط الكاجب تكافرها عند تقكيـ المعمـ, ك 

 .معمميفالكظيفي لم مجاالت تقكيـ األداءك , عف تقكيـ أداء المعمـ ةالمسؤكلالجهات ك , لممعمـ
ـ األداء مهػارات تقػكي  كتتنػاكؿ فيػهالتقكيمي لمدير المدرسة في تقػكيـ أداء المعمػـ : الدكر الجزء الثالث
مددٌر المدرسدة  دً تقدوٌم  دام المفيدم  دً لعند االتقوٌمً  دورالاقع وو ,لمدير المدرسػةعند االكظيفي 

 .سيطنة عمان
 

   تقويم األداء الوظيف أواًل 
ه عنػد مػديرم نفسػ الكقػت اإلداريػة المعقػدة كالمزعجػة فػي عممية تقكيـ األداء مف أكثر العمميات دع عى تي    

دراكػهً ك ـ عمػى حالػة مػا ٍكػـ بػيف إعطػاء الحي لػدل المقػك  ا دث تكترن حٍ عممية التقكيـ تي  طبيعةى فذف المدارس,   ا 
ـي  عمػػى الطمكحػػات الشخصػػية كالمصػػال  المكتسػػبة  أثػػرو  ذاتً  قػػراراتو  عميػػه اتخػػاذي  يترتػػبي  أف ذلػػؾ الحكػػ

(. لػذا يجػب ْْٗ- ْْٖ, ََِٓ)عطػارم, عيسػاف, محمػكد, كسػطٌيةن  حالةن  لمعامميف, فعميه أف يككفى 
 الكظيفي. األداءً  تقكيـً  عمميةى  كأبعادً  أهداؼً  جميعى  ـ أف يدرؾى عمى المقك  
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 Evaluationمفيوم التقويم 
ـي يعر      ما  أك تعديؿي  كتصحي ي  ,أك الحكـ عمى قيمته ,تقدير قيمة الشيء"غكية مف الناحية الم ؼ التقكي

               معمكمػػػػػػػػػة" نػػػػػػػػػه كجعػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػه قيمػػػػػػػػػةن ـ الشػػػػػػػػػيء أم أنػػػػػػػػػه ثم  نػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػك  إ :. فػػػػػػػػػذذا قػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػخصأعػػػػػػػػػكج  
  (.ُٔ, ََِٕ)الحريرم,

 
إعطػػاء قيمػػػه لمشػػيء يضػػفي عمػػى المفهػػـك البعػػػد  :هػػك( أف التقػػكيـ ٗ, ََِٖالمػػانعي ) كتضػػيؼ   

ا دن الكمي كهك ما نعبر عنه بالقيـ الرقمية, أما التقكيـ بمعنى تعديؿ االعكجاج فيضفي عمى المفهكـ بعٍ 
 ا, حيث يتطمب تعديؿ اعكجاج الشيء, التدخؿ في حالة الضركرة بناء عمى نتائج ما تـ قياسه.تداخمين 

 
ـي  ,مػػا ءو شػػي ؼي ٍصػػكى "أنػػه ؼ التقػػكيـ كعػػرٌ     ػػعمػػى مالئمػػة مػػا كصػػؼى  ثػػـ الحكػػ  قيمػػةو  ا إعطػػاءي , كهػػك أيضن

ػ أك تٍ فى ًصػكي  لمسػتكياتو  ما كفقػان  عمى شيءو  ا ينػكيعػرؼ التقػكيـ تربكٌ  (.ُٔ, ََِٓ,)خضػر "فادت سػمٌ دٌ حي
كاتخػػاذ  ,األهػػداؼ التربكيػػة ؽً قعػػحى غػػرض تحديػػد درجػػة تى لكتحميػػؿ المعمكمػػات ع مػػة لجٍمػػعمميػػة منظٌ  :بأنػػه

تنظػػيـ مػػف خػػالؿ إعػػادة  ,كتػػكفير النمػػك السػػميـ المتكامػػؿ ,لمعالجػػة جكانػػب الضػػعؼ ؛القػػرارات بشػػأنها
ثرائها   (.ُٔ, ََِْ)الصمادم كالدرابيع ,البيئة التربكية كا 

 
ػػ    ـى  ؼ الباحثػػةي عػػرٌ ء مػػا تقػػدـ  تي كٍ كفػػي ضى  محػػددةه  مسػػتمرةه  مخططػػةه  ,منظمػػةه  منهجيػػةه  عمميػػةي "بأنػػه  التقػػكي

بعػػد مقارنػػة حقػػائؽ السػػمكؾ مػػع المعػػايير  حكػػـ عمػػى السػػمكؾ إصػػدارى  في تتضػػم   ,يير كاألشػػخاصالمعػػا
كمػػػكاطف الضػػػعؼ كالقصػػػكر  ,كتحديػػػد مػػػكاطف القػػػكة كتعزيزهػػػا ,التحسػػػيف كالتعػػػديؿ غػػػرضل ؛المحػػػددة

 . "تحقيؽ األهداؼ المنشكدة مف العممية التربكيةل ,ككضع الخطط العالجية لها
 

 :Evaluation Performanceمفيوم تقويم األداء 
فعػػػف طريػػػؽ التقػػػكيـ  عمميػػػة تقػػػكيـ األداء مػػػف العمميػػػات المهمػػػة التػػػي تمارسػػػها إدارة المدرسػػػة, تعػػػدع    

تتمكف المدرسة مف الحكـ عمى دقة السياسات كالبرامج التي تعتمد عميها مثؿ برامج التطكير كالتدريب 
 (ُِٗ, ََِْكالمتابعة  فهي عممية مهمة لمفرد كالمؤسسة)الغريب كحسيف كالمميجي,
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 الممارسػػػاتي " :ة بأنػػػهتقػػػكيـ األداء فػػػي معجػػػـ المصػػػطمحات فػػػي اإلدارة التربكيػػػة كالمدرسػػػي رؼ  عىػػػكيي    
 كأهػداؼو  المدرسة مف خالؿ المشرفيف ألغػراضو  التنظيمية التي تهدؼ إلى تقكيـ األفراد العامميف داخؿى 

المعمكمػات كالبيانػات كمراجعتهػػا حػكؿ سػػمككيات كأداء العػامميف فػػي  عميهػػا كتسػتمـز جمػػعى  ة متفػؽو محػددٌ 
التػي تهػدؼ إلػى قيػاس اإلنجػاز لػدل تحقيػؽ "كيضػيؼ المميجػي بأنػه "العمميػة ,الكقت الحالي كالماضػي

 (.ُْٔ, َُُِيها")المميجي,الفرد لممهاـ كالكاجبات التي تتككف منها الكظيفة التي يؤدٌ 
 
عمميػػة التػػي تهػػدؼ إلػػى تقػػدير ال" بأنهػػا ( تقػػكيـ األداءَِِ, ََِْ)الغريػػب كأخػػركف, رؼٌ بينمػػا يعىػػ   

غػػػرض لً اصػػػة بالكظيفػػػة التػػػي يشػػػغمها الفػػػرد كقيػػػاس األداء فػػػي ضػػػكء بعػػػض المعػػػايير كالمتطمبػػػات الخ
مصػػطمحات المػػكارد  ( فػػي معجػػـِِّ, َُِّعرفهػػا مصػػطفى )تحقيػػؽ بعػػض األهػػداؼ المحػػددة ."كي

" عمميػػة التأكػػد مػػف صػػالحية اإلنجػػاز, كسػػالمة كصػػحة النتػػائج كاألداء كفقػػا لمػػا يجػػب أف هالبشػػرية أٌنػػ
 يككف" .
 

دير جهػكد العػامميف بشػكؿ منصػؼ كعػادؿ, لتجػرم مكافػأتهـ "عممية يتـ بمكجبها تق هبأنٌ  ؼر  عى يكما    
 ,كذلؾ باالستناد إلى عناصر كمعدالت تتـ عمى أساسها مقارنة أدائهػـ بهػا ,بقدر ما يعممكف كينتجكف

 .(ِِّ, ََِٓلتحديد مستكل كفاءتهـ في العمؿ الذم يعممكنه" )نكرم كككرتيؿ ,
 
العممية التي يتـ فيها قياس كتقييـ كتقكيـ أداء المعممػيف  :كه هنا ترل الباحثة أف تقكيـ األداءكمف    

غػػػرض الحصػػػكؿ عمػػػى لا كالعػػػامميف  فػػػي ضػػػكء كاجبػػػاتهـ كمهػػػامهـ كفػػػؽ معػػػايير كأسػػػس محػػػددة مسػػػبقن 
 مكاطف القكة كتعزيزها كمعالجة أكجه القصكر كالضعؼ.

 
 أىمية تقويم األداء.

اإلدارية فهك األسمكب الذم يػدفع األجهػزة اإلداريػة يحظى تقكيـ األداء بأهمية خاصة في العمميات    
, كيػػػػدفع ربحيكيػػػة كنشػػػػاط, كيجعػػػػؿ الرؤسػػػػاء يتػػػػابعكف كاجبػػػػات كمسػػػػؤكليات مرؤكسػػػػيهـ بشػػػػكؿ مسػػػػتم

 (.ٓٗ, َُُِالمرؤكسيف لمعمؿ بفاعمية )أبكشندم ,
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تحسػػػيف  ( أف أهميػػػة تقػػػكيـ األداء تكمػػػف فػػػي مجػػػاالت االسػػػتفادة منػػػة فػػػيََِّالعجمػػػي ) كتػػػرل   
لألشػػخاص ذكم األداء المتميػػز, كالكشػػؼ عػػف االحتياجػػات  آتاألداء, كدفػػع الحػػكافز كالمكافػػ تطػػكيرك 

التدريبيػػة, كالترقيػػة كالنقػػؿ, كالحكػػـ عمػػى مػػدل سػػالمة االختيػػار كالتعيػػيف كتحديػػد صػػالحيات المكظػػؼ 
فعاليػة  سياسات التأديب كاالنضباط, كتقكيػة عالقػة بػيف الرؤسػاء كالمرؤكسػيف, كالكشػؼ عػف, ك الجديد

 الرقابة كاإلشراؼ كتحسيف مستكل المشرفيف.
 

( ُِِ, ََِْ؛ الغريب كآخركف ,ِْ, َُُِ؛أجيف,ٔٗ, َُُِ)أبكشندم, ؼ كؿ مفكما يصن     
 المستكل الذم يمارس فيه التقكيـ: تقكيـ األداء حسب أهميةى 

 الشػػكاكم مػػف قبػػؿ كالتعامػػؿ األخالقػػي الػػذم يبعػػد :إيجػػاد منػػاخ مالئػػـ مػػف الثقػػة  مسممتوى المدرسممة
كتقيػػػػيـ بػػػرامج كخطػػػػة إدارة  ,مميف كاسػػػػتثمار قػػػدراتهـ كمهػػػاراتهـالعػػػامميف, كرفػػػع مسػػػػتكل أداء العػػػا

 المدرسة, كمساعدة المدرسة عمى كضع معدالت أداء معيارية دقيقة.
    مكانيػاتهـ الفكريػة  لمكصػكؿ إلػى تقػكيـ إلػى تكجيػه المػديريف مستوى الممديرين تنميػة مهػاراتهـ كا 

العالقػػات اإلنسػػانية  عمػػى كتػػدريبهـ ,لمعػػامميف الحػػالي األداء تحسػػيفو, مكضػػكعيٌ السػػميـ ك الء لػػألدا
تحديػػد مناسػػبة الكظيفػة الحاليػػة لمفػػرد , وب مػنهـ لمعرفػػة مشػػاكمهـ كصػعكباتهـكالتقػػرٌ  ,مػع العػػامميف
ظيفتػػػه الحاليػػػة, كتكجيػػػه فػػػي ك  عاليػػػةو  كفايػػػةو  اإف لػػػـ يكػػػف ذ ,أك الفصػػػؿ ,أك الترقيػػػة ,كنظػػػاـ النقػػػؿ
ربػػػط سػػػمكؾ مرؤكسػػػيهـ بنػػػكاتج العمػػػؿ كقيمتػػػه النهائيػػػة, كتعزيػػػز كتشػػػجيع التكاصػػػؿ إلػػػى المػػػديريف 

ؼ, كتحديػػػػد كالحػػػكار بػػػػيف الػػػػرئيس المباشػػػػر كالمػػػرؤكس كتعزيػػػػز نقػػػػاط القػػػػكة كتجنػػػب نقػػػػاط الضػػػػع
 فػآتألجػر, كالمكا, كتحديػد زيػادة اكالتطكيرية كفؽ منهجية عممية مكضكعيةاالحتياجات التدريبية 

 القرارات الخاصة بالتخطيط الكظيفي . يحصؿ عميها الفرد, كاتخاذ كالعالكات التي يمكف أف
  زيػػادة , وتقػػديـ معمكمػػات لمعػػامميف عػػف جػػكدة ككفػػاءة أدائهػػـ ألعمػػالهـ مسممتوى األفممراد العمماممين

 هـ أكثػرى مي عى يجى كؿي هذا المدرسة, في  اهتماـ مفٍ  شعكر العامميف بالعدالة كبأف جميع جهكدهـ محطي 
 ا بالمسػػػؤكلية, كيػػػدفعهـ إلػػػى العمػػػؿ كاالجتهػػػاد كاإلخػػػالص لمفػػػكز بػػػاحتراـ  كتقػػػدير رؤسػػػائهـشػػػعكرن 

 .كمادينا اا كمعنكين مالين  أتهـمعنكيا كمكاف
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مػػػػع مػػػػا تقػػػػدـ أعػػػػال  مػػػػف األدب النظػػػػرم عمػػػػى أهميػػػػة تقػػػػكيـ األداء الػػػػكظيفي فػػػػي  ةي الباحثػػػػ ؽي ًفػػػػكتت     
ت عمػػى لمػا لػه مػف األثػر كالتبعػا ؛بشػكؿ عػاـ, كفػي التعمػيـ كالمدرسػة بشػكؿ خػاص المؤسسػات العامػة

 .ةالعممية التعميمية التعممي
 

 أىداف تقويم األداء
األفػػراد  يعتبػػر الهػػدؼ مػػف تقػػكيـ األداء هػػك اسػػتخالص معمكمػػات كاقعيػػة كصػػادقة عػػف سػػمكؾ كأداء   

االسػػتفادة ك التنظيمػػي أكبػػر  فرصػػة التطػػكير فكممػػا كانػػت المعمكمػػات تعكػػس الكاقػػع الفعمػػي لػػألداء كانػػت
كمنهػػػا  (ِٔ-ِٓ, َُُِأجػػػيف,؛ِِّ-ِِِ ,ََِْآخػػػركف,غريػػػب ك )ال مختمفػػػة منهػػػا فػػػي مجػػػاالت
 عمى سبيؿ المثاؿ:

  نتػػائج تقػػكيـ أداء المدرسػػة فػػي عمميػػة تطػػكير أداء  تسػػتخدـ األداء زيممادة الممدافل والحممافز عمممى
لتقػكيـ الػدكرم لألفػراد سػكاء فػي ا اأساسنػلمدرسة, حيث أف المعمكمات تعتبر األفراد العامميف في ا

عمميػة التقػكيـ عمػى  فعػاليف, كتسػاعد اليف أـ غيػرى كاف هػؤالء األفػراد ذكم كفػاءة عاليػة أـ ال, فع ػ
 رة عمى أدائهـ.مف خالؿ تحديد الحكافز المؤث   ,زيادة دافعية المعمميف

 
 المباشمممرين المسمممؤولين عمممن  والمشمممرفين ,المرؤوسمممين عمممن ومعرفمممةكتسممماب الممممدير رؤيمممة إ

قػػػٌيـجديػػػدة عػػػف الشػػػخص  رؤيػػػةن  ليضػػػيفكا :التقمممدير عالقػػػة أفضػػػؿ مػػػع ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى بنػػػاء , المي
 ـ.الشخص المقي  

 
  الشػػخص الػػذم يػػتـ تقػػدير  تتحػػدد كتتضػػ  أكثػػر, كمػػا  كظيفػػة ومعمماييره توعمميو وتحديممد العمممل

 .منهـ ليصبحكا ذا أداء أفضؿ طمب عف ماأفضؿ  ايكتسب العاممكف فهمن 
 

    تسػػتخدـ نتػػائج عمميػػة التقػػكيـ فػػي تنميػػة كتطػػكير األفػػراد فػػي تنميممة األفممراد وزيممادة كفمماءتيم
 ؽً رى عمػػػى مسػػػاهمة الفػػػرد فػػػي ًفػػػ لػػػديهـ, كتعمػػػؿالمدرسػػػة مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد نقػػػاط القػػػكة كالضػػػعؼ 

 الجماعة . ه في كضع أهداؼً كمشاركتً  ,كجماعات العمؿ
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  الكفػاءة كالفعاليػة داخػؿ المدرسػة نتائج تقكيـ األداء عمى تحقيؽ تساعد المدرسة كفاءة وفعالية 
ػػ ,مػػف خػػالؿ اسػػتمرار نجػػاح المدرسػػة ف المدرسػػة مػػف المحافظػػة عمػػى ذكم ه تمك ػػحيػػث أف نتائجى

رشاد ذكم األداء الضعيؼ إلى كيفية تحسيف أدائهـ .  األداء المتميز كمكافأتهـ كا 
 

  يقػدـ نظػاـ تقػكيـ األداء  كمالئمػة, حيػثاألعماؿ اإلدارية تككف أكثر عدالػة   التنظيم التخطيط
مػػػف األعمػػػاؿ اإلداريػػػة لمتخطػػػيط  لكثيػػػرو  عػػػف األداء التػػػي يمكػػػف أف تسػػػتخدـى  صػػػالحةن  معمكمػػػاتو 

كالنقػػؿ كالترقيػػة ( الزيػػادات )العػػالكات لممػػكارد البشػػرية كالسياسػػات التخطيطيػػة المتعمقػػة بهػػا مثػػؿ
ـي  ,كالػػدكرات كالبػػرامج التطكيريػػة ,ختيػػارالك  ,التعيػػيفك  كزع ت تيػػآالمكافػػ أف   التقػػكيـً  كمػػا يضػػمف نظػػا

 جميع العامميف في المدرسة.ل عادؿو  عمى أساسو 
 

  نتيجػة التقػكيـ تبػيف مسػتكل أداء األفػراد العػامميف كتعكػس مقػدرة مػدير  فعالية الرقابمة واإلشمراف
كعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ إذا خضػػعت نتيجػػة تقػػكيـ  ,التكجيػػه كاإلشػػراؼ كالحكػػـ السػػميـ المدرسػػة عمػػى

ف ؤك ى العمػؿ عمػى تنميػة مهاراتػه فػي شػالرئيس لممراجعة مف مسػتكل أعمػى فػذف ذلػؾ سػيدفعه إلػ
 القيادة كاإلدارة.

 
  ,عنػدما يرضػى المكظفػكف عػف أدائهػـ  البقماء فم  المدرسمة  عمى الحافز, والنيةو تعزيز الرغبة

أف  فبمنظمتهـ, كال يحاكلك  فبشكؿ أفضؿ كيهتمك  فة كنظامها في التقكيـ فذنهـ يؤدك المدرس في
 ,يشػػػعر بػػػأف المنظمػػػة تقػػػدرهـ المكظػػػؼى  الرضػػػا عػػػف نظػػػاـ التقػػػكيـ يجعػػػؿي ألف  يتركػػػكا المنظمػػػة, 

 كظيفة أخرل .إلى البقاء في المنظمة كعدـ االنتقاؿ  فيفضمك ف
 

 تتطمػػب عمميػػة التقػػكيـ مػػف المػػدير أف يكػػكف عمػػى   العالقممة بممين الرؤسمماء والمرؤوسممين تقممويم
ػ يػأتيى  كفػاءتهـ, حتػىـ سػيقك   فاتصاؿ مباشر كمستمر بالمعمميف كالعػامميف الػذي ا ا مكضػكعين حكمن

   عف أدائهـ, كمف ناحية المرؤكس فذنػه سػيحرص عمػى معرفػة رأم المقػيـ فيػه كتقبػؿ نقػدً كعادالن 
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ـي  تاحةً  ضعفهً  أف ذلؾ سيفيد  في تحديد مكاطفً  ألنه يعم  ـ كتحقيػؽً لمتقدٌ  الفرصة أمامهي  كتالفيها كا 
 .أفضؿ مستكلن 

 
 ((Performance Evaluation Standardsمعايير تقويم األداء  

لجميػػع جكانػػب العمػػؿ التربػػكم كاإلدارم, سػػكاء مػػا يتعمػػؽ منػػه  إف تقػػكيـ األداء هػػك التقػػكيـ الشػػامؿي    
ـي  ,أك المنػػػاهج ,أك الطػػػػالب ,أك اإلداريػػػػيف ,بػػػالمعمميف   أك التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي, عمػػػى أف يكػػػػكف التقػػػػكي

لقيادم لمدير اإليجابيات كالسمبيات كمعالجتها, كبذلؾ يتحسف الدكر ا عمىلتعرؼ إلى اا كيؤدم مستمرن 
األساسػية لمػدير تعتبػر مػف العمميػات  ها, مف خػالؿ عمميػة التقػكيـ التػيأهدافى  ؽ المدرسةي كتحق   المدرسة

 (.ّٔ, ََِٕالمدرسة )الحربي,
 
ػػنٍ الػػذم يي  صػػد بمعػػايير تقػػكيـ األداء " األسػػاسي قٍ كيي      ه".           فػػرد كبالتػػالي يقػػارف بػػه لمحكػػـ عميػػال هإليػػ بي سى
                   (.ُٔ, ََِٖالصػػػػػػػػيرفي, ) ا"ا أك مرضػػػػػػػػين المسػػػػػػػػتكيات التػػػػػػػػي يعتبػػػػػػػػر فيهػػػػػػػػا األداء جيػػػػػػػػدن " :هػػػػػػػػي أك

مػػػف  عػػػددو  كجػػػكدي  خػػػالؿ مراجعػػػة األدبيػػػات المختمفػػػة اإلداريػػػة التػػػي تناكلػػػت تقػػػكيـ األداء, يتضػػػ ي كمػػػف 
ـ   المتطمبػػات الػػالـز تكافرهػػا فػػي معػػايير تقػػكيـ األداء, كػػأفٍ  عمػػى أسػػاس مػػف  األداءً  معػػاييرً  اختيػػاري  يػػت

الثبػػػات الدراسػػػة كالفهػػػـ لمتطمبػػػات الكظيفػػػة ) الكصػػػؼ الػػػكظيفي (. حيػػػث تتمتػػػع بخصػػػائص الصػػػحة ك 
          .كػػؿ معيػػار فػػي مسػػتكل أداء الكظيفػػػة كالكضػػكح فػػي الصػػياغة, ككجػػكد أكزاف نسػػبية حسػػب مسػػاهمة

كأف يػػػتـ اسػػػتخداـ معػػػايير مكضػػػكعية كمكحػػػدة لقيػػػاس كتقػػػكيـ األفػػػراد فػػػي العمػػػؿ الكاحػػػد أك المجمكعػػػة 
 ر فيهػػػا عنصػػػري كف  تػػيكمػػا يجػػػب أف  .فػػػؿ كحػػدة مكضػػػكعية القيػػاس كالتقػػػكيـة المتجانسػػػة بمػػا يكالكظيفٌيػػ

بحيػػث تكػػكف المعػػايير كاقعيػػة, كلهػػا عالقػػة عػػديمها كفقػػا لمػػا تقتضػػيه الظػػركؼ, مكف تتالمركنػػة حتػػى يػػ
 (.ْٔ, ََِٕمعظـ األفراد القياـ بها )الحربي, لمباشرة باألهداؼ, كأف تككف منطقية يمكف 

 
 :صنفيفمعايير تقكيـ األداء إلى  (ُٔ, ََِٖكيصنؼ الصيرفي )

 كيعبر عف المقكمات األساسية التي تستمزمها طبيعة العمؿ كتتمثؿ في: :مكضكعي - أ
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 يف بػػذجراءات العمػػؿ ككيفيػػة أدائهػػـدرجػػة إلمػػاـ العػػامم :كيقصػػد بهػػا هبًػػالمعرفػػة بالعمػػؿ كمطالً 
مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار  ,كتشػػمؿ مػػدل تغطيػػة العامػػؿ لمسػػؤكليات عممػػه ,ككميػػة اإلنتػػاج

 نتاج كهنا يتـ تقييـ مدل إتقاف العامؿ لعممه.اإل ظركؼ العمؿ المتاحة, كجكدةً 
ـ ذلػؾ العنصػر التعاكف حيث يقػيٌ  :الفرد الشخصية كتتمثؿ في اتعف سمكككيكشؼ  :سمككي - ب

درجػة التعػاكف مػع الػزمالء كالمسػػؤكليف, كدرجػة االعتمػاد عميػة كيقػػيـ عػف طريػؽ مػدل تقػػدير 
عػػف طريػػؽ مػػدل  رـ ذلػػؾ العنصػػالعامػػؿ لمسػػؤكلياته كمػػدل حاجتػػه لممتابعػػة, كالمكاظبػػة كيقػػيٌ 

ـ ذلؾ العنصػر محافظة العامميف عمى مكاعيد الحضكر كاالنصراؼ, كالسمكؾ الشخصي كيقيٌ 
 .عف طريؽ الصفات األخالقية لمعامؿ داخؿ العمؿ

 
عػف معػايير تقػكيـ األداء  اال تختمػؼ كثيػرن  تقػكيـ األداء فػي التربيػة كمف هنا ترل الباحثة أف معاييرى    

تشػمؿ معػايير تخػص جػكدة العمميػة التعميميػة, حيػث تشػمؿ الجكانػب  في المؤسسات األخػرل, إال أنهػا
 كجكانب إدارية كجكانب فنية . كهي جكانب إنسانية ,األساسية التي يقـك أداء المعمـ مف خاللها

 
 مبادئ وأسس التقويم الفعال

 جيػػد كقاعػػدة متينػػة فػػي جمػػع البيانػػات الػػدقيؽ كخمكهػػا مػػف األخطػػاءالتقػػكيـ الػػذم يقػػـك عمػػى أسػػاس    
                                 (.ََِٖيقػػػػػػػػػػػكد إلػػػػػػػػػػػى اتخػػػػػػػػػػػاذ قػػػػػػػػػػػرارات سػػػػػػػػػػػميمة فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػاؿ التطػػػػػػػػػػػكير كالتحسػػػػػػػػػػػيف )الحريػػػػػػػػػػػرم,

 األسػس التػي البػد مػف مراعاتهػا عنػد تخطػيط كتنفيػذ عمميػة التقػكيـ كمػا أشػار لهػا مجمكعة مػف كيكجد
 ؛َّٓ, َُِِعطػػػػػػػػػػػكل , ؛ُِّ, ََُِ؛ عطػػػػػػػػػػػكل,ُُٕ-0ََُُِّٕحسػػػػػػػػػػػيني, )الكػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف 

 :هي إذا أردنا لهذ  العممية النجاح كهذ  األسس (ِِِ, َُِِ,ةالمعايط
  التقكيـ مع األهداؼ التعميمية. أف ينسؽى 
  يػة التعميميػة مثػؿ كلكػؿ عنصػر مػف عناصػر العمميػة لكؿ أنكاع كمسػتكيات األهػداؼ التعميم شامؿه

 , المبنى المدرسي .الكتاب ,الطالب, المعمـ
  مه.قك  تنكع أساليب كأدكات التقكيـ حتى نحصؿ عمى معمكمات أكفر عف المجاؿ الذم ني 
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  مػػػف عمميػػػة  مراحػػػؿ العمػػػؿ المػػػراد تقكيمػػػه ابتػػػداءن جميػػػع التقػػػكيـ عمميػػػة مسػػػتمرة, بمعنػػػى أف ترافػػػؽ
 التي تكفر لمدير المدرسػة  عةبمرحمة التنفيذ, كفي نطاؽ التغذية الراج التخطيط لهذا العمؿ كانتهاءن 

 ـ.ك  قى الفاعمية الحقيقية لألداء أك األسمكب, اإلنساف, البرنامج المي 
  عممية تعاكنية, يشارؾ فيها كؿ مف يؤثر في العممية التربكية كيتػأثر بهػا مثػؿ المعممػيف كالمػديريف

 األمكر. كأكلياء ,كالخبراءكليف في التربية كأفراد مف البيئة ؤ لتربكييف كالمسكالمشرفيف ا
  حػػػداث تغيػػػرات حٍ سػػػتفاد منػػػه فػػػي تى يي أف ا بمعنػػػى التقػػػكيـ كظيفينػػػ سػػػيف العمميػػػة التعميميػػػة كاألداء, كا 

 إيجابية في جميع العناصر.
 ذاتها. حدٌ بكء األهداؼ المنشكدة كليست غاية التقكيـ كسيمة لتحسيف العممية التربكية في ض 
 المعممػػػيف راتدي قيػػػك  ,ؽ الفرديػػػةة كيكشػػػؼ عػػػف الفػػػرك التقػػػكيـ يميػػػز بػػػيف مسػػػتكيات األداء المختمفػػػ, 

 العامميف.ك التالميذ, ك 
  شػػػى مػػػع فمسػػػفة التربيػػػة كمػػػع أهػػػداؼ البرنػػػامج المػػػراد ايجػػػرم فػػػي ضػػػكء معػػػايير معينػػػة تتمالتقػػكيـ

 تقكيمه كالنتاجات المتكقعة منه.
 معممػيفك مػيف مػف تالميػذ, فػي نفػس المقيٌ  اطيبنػ ايترؾ أثرن  أٌم أٌنهي , يراعي التقكيـ الناحية اإلنسانية, 

 عامميف.ك 
  الكقت كالجهد كالماؿ . تكفيرى يراعي التقكيـ 
  يتعػػزز التقػػكيـ بالتغذيػػة الراجعػػة المسػػتمرة, بمعنػػى أنػػه يػػكفر معمكمػػات حػػكؿ النتاجػػات كالمخرجػػات 

  .تساعد في عممية التطكير كالتعديؿالتي 
  لتقػػكيـ يجػػب أف يكػػكف ذا خبػػرة فػػي أف مػػف يتػػكلى عمميػػة ا أكفػػاء, بمعنػػىتطمػػب مقػػكميف يالتقػػكيـ

 قة كالنزاهة كالمكضكعية.المجاؿ الذم يقكـ فيه, كما يجب أف يتحمى بالدٌ 
 

 أف أسس تقكيـ األداء الفعالة هي: (ْٓ-ْْ,  ََِٖ)الصيرفي,يضيؼكما 
  اسػتخداـ مفػاهيـ كمعػػايير مكضػكعية مكحػدة لقيػػاس كتقػكيـ العػامميف فػػي العمػؿ الكاحػد كالمجمكعػػة

 المتجانسة بما يكفؿ مكضكعية التقكيـ.الكظيفية 
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 ػػ ػػيدن التقػػكيـ لػػيس تصع ػػا لألخطػػاء أك اتهامن ن   لشػػخصً  اا أك تجريحن نمػػط إلػػى تعػػرؼ المػػا هػػك الفػػرد, كا 
 ,مػػف قصػػكرمػػا يتكاجػػد  تػػرض, لتحديػػدً فٍ ؼ أك المي كمقارنتػػه بػػاألداء المسػػتهد ,كمسػػتكل أدائػػه الفعمػػي

 كه.كمساعدة المكظؼ عمى تداري 
 يتػػػي  النقػػػؿ  -عمػػػى اخػػػتالؼ مسػػػتكياتهـ -لالتصػػػاؿ بػػػيف الرؤسػػػاء كالمرؤكسػػػيف تػػػكفر نظػػػاـ فعػػػاؿ

راء كتبريػػػػػرات آكمعػػػػػايير تقػػػػكيـ أراء المرؤكسػػػػيف ككػػػػذلؾ نقػػػػؿ  الكاضػػػػ  كالسػػػػميـ لمفهػػػػـك كأهػػػػداؼ
 المرؤكسيف لرؤسائهـ.

  يمػانهـ بفعاليتهػا التقػكيـً  كمعػاييرى  مفهػكـ كأهػداؼى إدراؾ الرؤساء كالمرؤكسيف مػى يسػهؿ ع حيػثي  ,كا 
 الرؤساء تطبيؽ المعايير, كيدرؾ المرؤكسيف مكضكعاتها كفاعميتها في تنمية الذات.

 . إدراؾ كاعتبار كؿ مف السمبيات كاإليجابيات, بحيث ال يتـ تغميب أحداهما عمى األخر 
 دة مثػػػؿ الفػػػرد نفسػػػه كرئيسػػػه اسػػػتقاء المعمكمػػػات عػػػف أداء األفػػػراد مػػػف مصػػػادرها األصػػػمية المعتمػػػ

راء اآلخػريف آ, دكف االستماع إلى راء مرؤكسيهً آتقييـ الرئيس يمكف االعتماد عمى , كعند رالمباش
 .غيها تمامان مٍ ر عمى مكضكعية التقكيـ أك تي ثٌ ؤى أك الكشايات التي قد تي 

  المشاركة في عممية التقييـ, مف خالؿ اشتراؾ المرؤكس في عممية تقكيمػه, إمػا مػف خػالؿ دعكتػه
ـ مػػع رئيسػػة, أك مػػف خػػػالؿ ء نمػػكذج التقػػكيـ كتكضػػي  لمػػؿٍ  انجازاتػػه, أك مػػف خػػالؿ مقابمػػة المقػػكى

لعػالج مػا قػػد يحػدث مػف خطػأ أك تحيػز فػػي  ؛عػرض تقػكيـ الػرئيس المباشػر عمػػى رؤسػائه األعمػى
 .التقكيـ

 
 المبادئ كاألسس السابقة لعممية تقكيـ األداء: إلى( ْْٓ-ّْٓ, َُُِكيضيؼ عيدركس )   
 ب أف تػػتـ فػػي جػػك سػػرم, كمػػدعـ بكثػػائؽ دقيقػػة, كالقػػائـ بهػػا : أم يجػػالسممرية والثقممة والتخصصممية

يجػػػب اختصػػػاص المقػػػيـ كمػػػف يتعامػػػؿ معهػػػـ باالستفسػػػار عػػػف حجػػػـ  الغالبيػػػة, كمػػػايحظػػػى بثقػػػة 
 إنجازاته اإلدارية, بمعنى التحديد الدقيؽ لممقيميف.

 
 ييـ, كعند كتابة مف العدالة أثناء التق ي: يجب أف يتكفر القدر الكافالعدالة والشرعية وعدم التحيز

التقػػػارير التقييميػػػة المدعمػػػة بالكثػػػائؽ الجيػػػدة, كالخاصػػػة بػػػاألداء, كعنػػػد تػػػدكيف أم تقصػػػير أدائػػػي 
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لممقيىـ, يجب إعطاؤ  الفرصة لمعرفة ماهية التقصير, كأسبابه ككيفية العالج مف خالله, ثـ الحكـ 
 بآرائه كمقترحاته لمتطكير. عميه تقييميان 

 
  تخضع عممية التقكيـ في جكهرها لممكضػكعية كقيػاس الخالفات الشخصيةالموعوعية وتجنب  :

المجيػب يحػاكؿ تغييػر  األداء بطريقة تعتمد عمى إدراؾ مكضػكعية السػائؿ كالمجيػب, كمػا إذا كػاف
يـ قػك كمػا أف تكػرار الت,ـ كيلتالي تحتاج لفطنة القائـ بالتق. كباالمقكـ الصكرة لخالفات شخصية مع

 ي يكصؿ لممكضكعية في عممية التقكيـ.كالتدعيـ الكثائق
 
   هػذ  البيئػة مػف أدكار  تؤدٌيػهلما كهك أمر في غاية األهمية لممقٌكـ التحميل الدقيق لمبيئة اإلدارية

 إيجابية في عممية التقكيـ لألداء. كأسمبية 
 
كسػػمكؾ , مػػكاطف القػػكة كجكانػػب الضػػعؼ فػػي أداء األداء الػػكظيفي يحػػدد تقريػػر تقػػكيـكمػػا يجػػب أف    

ف تكضػػع مكضػػع التنفيػػذ. بحيػػث أتدريبيػػة  لتنميػػة قػػدرات المكظػػؼ ك  تعػػد خطػػةعميػػه  , كبنػػاءن المكظػػؼ
يجابيػة التػي تػـ تأصػيمها راته كمهاراته لتحديد العناصػر اإليتابع أداء المكظؼ بعد تنفيذ خطة تنمية قد

 .(ّ, َََِ)التكبي ,  لمزيد مف التدريبكاكتشاؼ العناصر التي تستكجب ا
 
القيػػػػاـ بتحديػػػػد األعمػػػػاؿ التػػػػي ينبغػػػػي أف يؤديهػػػػا األداء هػػػػي:  تقػػػػكيـً  سى سيػػػػكممػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػ  أف أي    

يجػابي التػي ينبغػي أف يتميػز اإلالمكظؼ مع بياف حػدكد اختصاصػاته كتحديػد أكجػه السػمكؾ الػكظيفي 
كمبنيػة تقػكيـ مكضػكعية التكػكف عمميػة , ك مهاـ طبيعة عممةب اما مً بحيث يككف المكظؼ مي , المكظؼ به

إضػافة إلػى  ,يػتـ األخػذ بمبػدأ التقػكيـ الػذاتي , كمػاعمى عناصر محػددة كبعيػدة عػف التحيػز الشخصػي
كجػػكب األخػػذ بػػآراء كػػؿ مػػف لهػػـ عالقػػة بمػػدير المدرسػػة ك  التقػػكيـ بكاسػػطة المشػػرفيف كمػػدير المدرسػػة.

 .كالمعمميف كالطالب كأكلياء األمكر
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 أساليب تقويم األداء الوظيف 
دبيات اإلدارة العامة كاإلدارة التربكية  بشكؿ خػاص العديػد مػف أسػاليب تقػكيـ األداء كالتػي تناكلت أ   
الحديثػػة كسػػيتـ التطػػرؽ لكػػال كاألسػػاليب  التقميديػػة, كمػػف أهػػـ تصػػنيفاتها األسػػاليب ددت تصػػنيفاتهاتعػػ

 .الطريقتيف بالتفصيؿ
 

 أوال  األساليب التقميدية
األداء عمػى التركيػز عمػى بعػض صػفات الفػرد التػي يػتـ الحكػـ  تعتمد هذ  الطرائؽ في عممية تقػكيـ   

عػف األخػرل فػي تحديػد األحكػاـ  طريقػةو  بؿ المشػرفيف المباشػريف أك الرؤسػاء, كتختمػؼ كػؿ  عميها مف قً 
 المحددة فيها .

 
 Ranking methodطريقة الترتيب  .1
بالتسمسػؿ حسػب كفػاءتهـ مػف  هي مف أقدـ طرائؽ تقكيـ األداء كتعتمد عمى ترتيب األفراد العامميف   

األحسف إلى األسػكأ, حيػث يعػرؼ كػؿ األفػراد العػامميف فػي القسػـ بػأف بعػض األفػراد العػامميف أقػؿ مػف 
كتػػػنج  هػػػذ  الطريقػػػة فػػػي المؤسسػػػات التػػػي  (.ُّٔ, َُُِ)المميجػػػي , الػػػبعض اآلخػػػر فػػػي الترتيػػػب
نهػػاء خػػدماتهـ بنػػاءن يػػتمتمػػؾ االسػػتقاللية فػػي تع (.  0ََُُُِِ) ابكشػػندم,ألداءعمػػى ا يف العػػامميف كا 

عمػػى هػػذ  الطريقػػة عػػدـ المكضػػكعية العتمادهػػا عمػػى التقػػدير الشخصػػي, كمػػا أف هػػذ  الطريقػػة  خػػذي ؤ يكي 
لفرد في ـ بالمكظؼ, كما ال تسم  بمقارنة ار بالهالة كالتأثيرات الشخصية في عالقة المقك  متأثٌ لعرضة 

ػػف  مجمكعػػات مختمفػػة, حيػػث ال تػػك   ا كػػاف أفضػػؿ فػػرد فػػي أحػػد المجمكعػػاتيػػاف مػػا إذلب اكاضػػحن  ار أساسن
 (.ِِْ, ََِْ,آخركفك  ) الغريبألفضؿ فرد في مجمكعة أخرل مساكيان 

 
طريقممة الترتيممب المممزدوج او المقارنممة بممين الممموظفين أو المقارنممة الثنائيممة أو المقارنممة الزوجيممة  .2

(Paired Comparisons Method) 
عمػى مبػدأ المقارنػة الزكجيػة بػيف المػكظفيف, كيختػار ريقة الترتيب كتعتمد طمع تتشابه هذ  الطريقة    
 ى المكظؼ نقطة عف كؿ مرة يككف هكـ المكظؼ األفضؿ بيف كؿ زكجيف مف المكظفيف, كيعطالمقكٌ 
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األفضػػػؿ فػػػي كػػػؿ مقارنػػػة زكجيػػػة, يػػػتـ احتسػػػاب عػػػدد المػػػرات التػػػي حصػػػؿ عميهػػػا المكظػػػؼ الترتيػػػب 
ا مػف األعمػػى تنازلينػ اف عميهػتيػػب جميػع المػكظفيف حسػب النقػاط الحاصػػمياألفضػؿ, كفػي النهايػة يػتـ تر 

 . (ّّٖ, َُُِ, كككرتيؿ ؛ نكرمَِٕ, ََُِ)تكفيؽ , لألدنى
 
حيػػث ف عػػدد  ِ/(ُ-المقارنػػة الزكجيػػة ن ف)ف, رنػػات باسػػتعماؿ المعادلػػة التاليػػةكيتحػػدد عػػدد المقا   

يكجػػػػد عشػػػػرة  أم.ِ(/ُ-ٓ)ٓالزكجيػػػػة نفػػػػذذا كػػػػاف لػػػػدينا خمسػػػػة مػػػػكظفيف تكػػػػكف المقارنػػػػة  المػػػػكظفيف
 (.ٔٗ, ََِٖ الصػيرفي,فضؿ)هػك األـ أف يميز في كؿ مػرة مػف كٌ كعمى المق مقارنات بيف المكظفيف

 يكض  مثاؿ عمى طريقة المقارنات الثنائية. (ُ)جدكؿ رقـكال

 (ُ)رقـ  الجدكؿ
 طريقة المقارنات الثنائية 

 (ُِٗ, ََُِقدادة كعمياف ,المصدر:) فياض ك 
 
مقارنته مع زمالئه المكظفيف في كؿ بند كيرتب  تـً تى ( أف المكظؼ ُحيث يتض  مف الجدكؿ رقـ )   

كال تختمػؼ هػذ  الطريقػػة أيضػان عػف طريقػػة الترتيػب البسػػيط  ,عمػى حسػب مجمػػكع النقػاط التػي يكتسػػبها
مػػى فػػي المزايػػا كالعيػػكب كاألهػػداؼ فهػػي طريقػػة أخػػرل معدلػػة لطريقػػة الترتيػػب البسػػيط. أال أنهػػا تزيػػد ع

 بأنها تتطمب إجراء مقارنػات بأعػداد كبيػرة ممػا يسػتهمؾ كقػتى  العيكب طريقة الترتيب البسيط في جانب
 ـ.المقك   كجهدى 

 

 ترتيبه عدد المرات التي ذكر فيها المكظؼ عمى أنه أفضؿ في مجمكعته المكظؼ
 ِ ّ أ
 ()المكظؼ األفضؿ أداء ُ ْ ب
 ّ ِ ت
 ْ ُ ث
 () المكظؼ األسكأ في األداءٓ - ج
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 Forced Distribution Methodطريقة التوزيل اإلجباري .3
أك المنحنػى الطبيعػي Distribution Normal تعتمػد هػذ  الطريقػة عمػى فكػرة التكزيػع الطبيعػي     

النسػػب المئكيػػة فػػي اعتبػػار  عنػػد تكزيػػع المعممػػيف ا عمػػى إدخػػاؿ لمسػػتكل األداء إذا يكػػكف المػػدير مجبػػرن 
% مػف ذكم الكفػاءة المرتفعػة مػنهـ فػي أحػد جػانبي المنحنػى, كيضػع َُبحسب كفاءتهـ فيضع نسبة 

يتركػػز أداء النسػػبة الكبيػػرة مػػف  فػػي حػػيفخػػر, فػػاءة المتدنيػػة مػػنهـ فػػي الجانػػب اآل% لػػذكم الكَُنسػبة 
 (.َُّ, ََُِنحنى) فياض كآخركف,ذكم الكفاءة العادية كالمتكسطة في كسط الم

 
 
 
 

 
 

 
 

 (ُشكؿ )                                              
 طريقة التكزيع اإلجبارم

 (ّ, ََُِإسماعيؿ,)المصدر:
 

 كف% معممػَُتػي :رسة تصنيؼ المعمميف عمػى النحػك اآللمدير المد كيتض  مف الشكؿ أنه يمكف   
% َْجػدناقػدرات كمسػتكيات أداء جيػد  كك ذ كف% معممػَِ, قدرات كمسػتكيات أداء عاليػة ممتػازة كك ذ

 قػػػدرات كمسػػػتكيات أداء ضػػػعيفة كك ذ كف% معممػػػَِ, قػػػدرات كمسػػػتكيات أداء متكسػػػطة كك ذ كفمعممػػػ
 .قدرات كمستكيات أداء ضعيفة جدان  كك ذ كف% معممَُ
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سػػهكلة  هػػي,فيػػزات لممميػػزات كعيػػكب هػػذ  الطريقػػة, فبالنسػػبة ( َُّ, ََِٖكقػػد أكرد الصػػيرفي)   
ـ عمػػى دراسػػة كتحميػػؿ أداء مرؤكسػػيه بشػػكؿ جيػػد  االسػػتخداـ كالتطبيػػؽ العممػػي, حيػػث أنهػػا تجبػػر المقػػكى

ميف إلػى كٌ بعػض المقػ صحي  , كما تمنػع اتجػا ليتمكف مف مقارنة أدائهـ كتكزيعهـ عمى الفئات بشكؿ 
تركيز تقديراتهـ حكؿ المراتب المتكسطة أك التقديرات المتطرفة بالزيادة أك النقصاف, مما يػؤدم تالفػى 

 عيكب التساهؿ كالتعميـ.
 
عؼ فػػي أداء أنهػا ال تكضػ  نػػكاحي القػكة كالضػ, ذ عمػى هػػذ  الطريقػةأمػا بالنسػبة لمعيػكب التػػي تؤخػ   

تفتػػرض تسػػاكم  خػػر. كمػػا أنهػػامػػف المعمػػـ اآل ال تكضػػ   أف هػػذا المعمػػـ أكفػػأي  ف بمعنػػى أنهػػاالمرؤكسػػي
إلى تفػاكت هػذ  النسػبة  الكاقع العممي يشيري  في حيف أفٌ نسبة األفراد الممتازيف كنسبة األفراد الضعفاء 

أداء حيث أنها تعتمػد عمػى مقارنػة  إليهايمكف االستناد  ال تكجد معايير لألداء, ك منظمة إلى أخرلمف 
 األفراد ببعض.

 
 Method  personal Traits Evaluation أسموب تقويم الخصائص الشخصية  .4
, مثػؿ التعػاكف مػع أك الخصػائص الشخصػية تعتمد هذ  الطريقة عمى تحديد مجمكعة مػف الصػفات   

, كالمبػادأة كالدقػة فػي أداء العمػؿ الرؤساء كالزمالء كالمرؤكسيف كاالنتظػاـ فػي مكاعيػد العمػؿ, كالسػرعة
, ايننػػا معـ بذعطػػاء الفػػرد تقػػديرن كيقػػكـ المقػػكٌ  ,صػػفة مػػف هػػذ  الصػػفات لكػػؿً  . كيػػتـ إعطػػاء كزفو كاالبتكػػار

   لممسػتكل الن جمع التقديرات يصب  المجمػكع ممػث  مف هذ  الصفات, كمف خالؿ  ةبحسب تكافر كؿ صف
 (.ِِْ, ََِْالغريب كآخركف, )
 
 في بعض الدرجات لكؿ صػفة, ـ  لبعض األفراد أحيانان قكٌ ز المهذ  الطريقة سهكلة تحيٌ  كيؤخذ عمى   

القائـ بعممية التقكيـ كحالته كقد تتأثر عممية التقكيـ بشخصية  أك اعتماد  عمى صفة كاحدة يتميز بها.
لػػكظيفي لمفػػرد . كمػػا قػػد تتػػأثر التقػػديرات المعطػػاة بػػالمركز اأك متسػػاهالن  اكػػأف يكػػكف متشػػددن المزاجٌيػػة, 

متسػػػاكية لجميػػػع  امكضػػػكع التقػػػكيـ أك بنػػػكع عممػػػه أك إدارتػػػه التػػػي يتبعهػػػا كعالقاتػػػه. كقػػػد تعطػػػى أكزاننػػػ
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        ـالصػػػػػفات عمػػػػػى حػػػػػد سػػػػػكاء دكف اعتبػػػػػار ألهميتهػػػػػا النسػػػػػبية كذلػػػػػؾ عنػػػػػد نقػػػػػص الخبػػػػػرة عنػػػػػد المقػػػػػكٌ 
 (.ٕٓ, ََِّ؛ العجمي ,  ُْٔ, َُُِ)المميجي , 

 
أنػػه يمكػػف التغمػػب عميهػػا, كذلػػؾ بػػأف يعهػػد التقػػكيـ ألكثػػر مػػف شػػخص بشػػكؿ كرغػػـ هػػذ  العيػػكب إال    

جعتهػا لمتقػديرات كمحاكلػة ا, باإلضػافة إلػى تػدخؿ اإلدارة كمر لمتكسػط أداء الفػردانفػرادم بغيػة التكصػؿ 
 لمحد مف تطرفها أك غمكها.

 
 Graphic rating Scaleطريقة التدرج البيان   .5
ـ فػي المنظمػة, كهػي مػف األسػاليب السػهمة كالمفهكمػة لممقػكٌ  استعماالن تعد هذ  الطريقة أكثر الطرؽ    

كتقكـ عمى أساس تحديد قائمة مف الخصائص كالسمات أك المعايير المراد تقديرها في المكظؼ كالتي 
متبكعػػػة بمقيػػػاس بيػػػاني متعػػػدد  ,كغيرهػػػا ,حسػػػف التصػػػرؼك المبػػػادرة, ك مثػػػؿ : كميػػػة العمػػػؿ, التعػػػاكف, 

                                                           .زممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دير ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيؼ كينتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرو االختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ بتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ا مػػف كجهػػة نظػػر  عمػػى خاصػػية كيضػػع الدرجػػة األكثػػر انطباقنػػ أكـ أف يػػدرس كػػؿ عنصػػر كعمػػى المقػػكٌ 

ـ الفػػرد كأدائػػه, كعنػػد االنتهػػاء مػػف التأشػػير عمػػى جميػػع العناصػػر أك الخصػػائص التػػي حصػػؿ عميهػػا يػػت
مثػػؿ أقػػؿ  ةلسػػمات, كيصػػنؼ ضػػمف فئػػات أداء محػػددجمػػع الػػدرجات التػػي حصػػؿ عميهػػا الفػػرد لجميػػع ا

 َٗا, جيػد جػدن  ٖٗ-َٖجيػد,  ٕٗ-َٕمقبػكؿ,  ٗٔ-َٔ, ضػعيؼ ٗٓ -َٓا, ضعيؼ جػدن  َٓمف 
 (.ُِّ, ََُِ؛ فياض كآخركف,ِٔٔ, َُِّ؛حريـ , ََُ, َُُِأبك شندم, ) فما فكؽ ممتاز

 
 
 
 

 (ِلشكؿ )ا                                       
 مقياس طريقة التقدير البياني

 (ُِّ, ََُِ)فياض كآخركف,المصدر: 

 ضعيف

2 

 ممتاز

5 

 مقبول

1 

 جيد

9 

 جيد جدا

2 
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, حيػػث يطمػػؽ عمػػى هػػذا كصػػفية كاضػػحة عبػػاراتليتكػػكف مػػف كقػػد تطػػكر مقيػػاس التقػػكيـ البيػػاني,    
عمػػى طريقػة تقػػدير  اآلتػي يكضػػ  مثػاالن  الشػػكؿك ,  Mixed Standardاألسػمكب بالمعيػار المخػػتمط 

 .حسب طريقة المعايير المختمطة اآلخرمعيار التفاعؿ مع 

 

 

 

 

 
 (ّالشكؿ )

 طريقة المعيار المختمط
 (ِٕٔ, َُِّالمصدر: )حريـ,                      

 
فػػػي المنظمػػػات كعمػػػى رأسػػػها المنظمػػػات  مػػػف أشػػػهر األسػػػاليب المسػػػتخدمة هػػػذا األسػػػمكب كيعتبػػػر   

لمهيئػػػة التعميميػػػة, كيسػػػتخدـ لتقػػػكيـ أداء المعمػػػـ فػػػي سػػػمطنة عمػػػاف, فػػػي نمػػػكذج تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي 
بػػػػرز القػػػػكة ي هسػػػػهكلة اسػػػػتخدامه, كأنػػػمثػػػؿ: يػػػػزات بعػػػدة م هػػػػذا األسػػػػمكب كيتميػػػز(. ْالتدريسػػػية رقػػػػـ )

مقيػػاس  عمميػػة إعػػداد أف   قشػػة المعمػػـ فػػي أدائػػه, كيؤخػػذ عميػػهكالضػػعؼ فػػي األداء, كبالتػػالي تسػػهؿ منا
إلػػػى تحميػػػػؿ كػػػؿ معيػػػػار إلػػػػى عبػػػارات كمؤشػػػػرات تقػػػػيس أداء  حتػػػػاجي يالعبػػػارات الكصػػػػفية غيػػػر سػػػػهؿ ك 

 (.0ََُُِّّ؛ فياض كآخركف,ِٕٔ, َُِّالعامؿ)حريـ ,
 
 Check Lists Methodطريقة قوائم المراجعة  .6
كهػػػي قػػػكائـ تشػػػرح يػػػتـ إعػػػداد هػػػذ  القػػػكائـ بالتعػػػاكف مػػػع إدارة المػػػكارد البشػػػرية كالرؤسػػػاء المباشػػػريف    

               المػػػػػػػػراد تقكيمهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي العامػػػػػػػػؿسػػػػػػػػمكؾ المرؤكسػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي العمػػػػػػػػؿ, كالصػػػػػػػػفات جكانػػػػػػػػب كثيػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف 

4 

يثير مشكالت 
كنزاعات 

باستمرار مع 
 العامميف

2 

لدل العامؿ 
نزاعات ميؿ لم
 اآلخريفمع 

كعدـ التفاهـ 
 مع الغالبية

9 

عالقات  لدل العامؿ
مع  جيدة نسبيان 
كتظهر الكثيريف 

نزاعات طفيفة مع 
 الغير أحيانان 

1 

عالقة جيدة مع 
 كؿ األفراد

ما ينشأ  كنادران 
 نزاع بينه كبيف
 اآلخريف

 

الغير   

5 

مع  عالقات متميزة
كيتعامؿ  اآلخريف

بمهارة مع كؿ 
ف شخص حتى ك  ا 
 لـ يتفؽ معه
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إذا كػاف  ـ قائمة مف كصؼ السمكؾ, كعميه أف يفحػص مػاكيستخدـ المقيٌ (. ُِْ, ََِٖ, )الصيرفي
. كبعد االنتهاء مف القائمة يػتـ تقيػيـ المكظػؼ بكاسػطة إدارة المػكارد البشػرية. هذا السمكؾ ينطبؽ أك ال

ـي  أفٍ كبعد  ـ أداء المكظؼ كلكنه يقـك بتسجيمه فقط.يقيٌ  الٌ أـ كعمى ذلؾ المقيٌ  بىًؿ قً  فٍ مً  المكظؼً  يتـ تقيي
عطائػػػػػػه درجػػػػػػة التقيػػػػػػيـ, يػػػػػػتـ إرسػػػػػػاؿ هػػػػػػذا التقيػػػػػػيـ  أخصػػػػػػائييف فػػػػػػي إلػػػػػػى               تحميػػػػػػؿ السػػػػػػمكؾ ك األداء كا 

 (. ٗٔ, ََِٖليناقش به المكظؼ ) البرادعي ,  ؛لمديرا
 
محدكدٌيػة  ك ,تقمػؿ مػف التحيػزكمػا أنهػا  سػهكلة اسػتخدامها, كهػي: يزاتبعدة مكتتميز هذ  الطريقة    

, كال خطار إدارة المكارد البشرية بسمكؾ المرؤكسيف كتصرفاتهـ في األداءإـ فيها كيتركز في دكر المقكٌ 
عاني مف بعض العيكب المتمثمػة هذ  الطريقة ت إال أف المرؤكس في تحقيؽ األهداؼ المكضكعة. ـيقكٌ 

مػف الكقػت  ؼ الكثيػرٌ مػا يكمٌػجميع الكظائؼ في المنظمة مبكائـ تطمب إعداد قتفي الكمفة العالية حيث 
 (.ُِْ, ََِٖالصيرفي ,؛ُُّ, ََُِ؛ فياض كآخركف, َٕ,  ََِٖ, )البرادعي كالماؿ

 
  Forced Choice Method   :طريقة االختيار اإلجباري .7
يعتمد هذا األسمكب عمى إجابة المدير عمى مجمكعػة مػف العبػارات باإلجابػة أك النفػي. كتقسػـ هػذ     

عبػػارتيف منهػػا تمثػػؿ جكانػػب العبػػارات إلػػى مجمكعػػات حيػػث تحتػػكم كػػؿ مجمكعػػة عمػػى أربػػع عبػػارات 
ف النػكاحي السػمبية فػي أدائػه. كيطمػب مػ افاألخريػ فػي حػيف تمثػؿ العبارتػاف, أداء المكظؼ إيجابية في

أمػاـ العبػارة  عػف أداء المكظػؼ, كيضػع عالمػةٌ  ران فقط بما يرا  معٌبػ يفاختيار عبارتالمشرؼ أك المدير 
    (.ُٕٗ ,ََِٖ) المكسكم,  عميه اا عميه كعمى العبارة األقؿ انطباقن األكثر انطباقن 
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 (.َُّ-ُِٕ, ََِٖالصيرفي , ) يكض  مثاؿ عمى ذلؾ (ِ) كيكض  الجدكؿ
 

 (ِجدكؿ )
 طريقة االختيار اإلجبارم

 
 

 
 
 
 

 (ُِٗ, ََِٖالمصدر:)الصيرفي , 
 

الجمػػؿ األربعػػة, باعتبػػار أف كاحػػدة تمثػػؿ الصػػفة  كعنػػد التقػػكيـ يقػػـك المػػدير باختيػػار اثنػػيف فقػػط مػػف   
كزف نسػػبي ال  مرغكبػػة فػػي أدائػػه, كلكػػؿ عبػػارةال ء الفػػرد, كاألخػػرل تمثػػؿ الصػػفة غيػػرالمرغكبػػة فػػي أدا
إذ تسػػمـ بطاقػػات التقػػكيـ لقسػػـ إدارة المػػكاد  –مصػػدر مكضػػكعية هػػذ  الطريقػػة  اكهػػذ –يعرفػػه المػػدير 

                        البشػػػػػػػػػػػػػػػػرية الػػػػػػػػػػػػػػػػذم يحػػػػػػػػػػػػػػػػدد األكزاف أك الػػػػػػػػػػػػػػػػدرجات كيحسػػػػػػػػػػػػػػػػب التقػػػػػػػػػػػػػػػػدير النهػػػػػػػػػػػػػػػػائي لممكظػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
كيؤخػػذ عمػػى هػػذ  الطريقػػة صػػعكبة فهمهػػا كتطبيقهػػا, كحاجتهػػا إلػػى خبػػرة  (.َُْ, َُُِ)أبكشػػندم, 

فها اإلدارة, كمػا أنهػا تثيػر نٌ كتحديد الثنائيات, كعػدـ ضػماف سػرية األكزاف التػي تصػ كمهارة في تصميـ
   معارضػػػػػة الرؤسػػػػػاء المشػػػػػرفيف ألف النتػػػػػائج قػػػػػد تكػػػػػكف بعيػػػػػدة عػػػػػف تقػػػػػديرهـ لمسػػػػػتكل أداء مرؤكسػػػػػيهـ

 (.َُّ, ََِٖالصيرفي ,)
 
تخضػػع لمتقػػدير معظػػـ الطػػرؽ التقميديػػة باسػػتخداـ  أف عمميػػة التقػػكيـ كعمػػى ضػػكء مػػا سػػبؽ يتضػػ    

 مػف إلػى أسػس مكضػكعية, كمػا أنهػا تركػز عمػى السػمات الشخصػية لألفػراد, بػدالن  تستندالشخصي كال 
ما ينتج عنها إفادة لممرؤكسيف, كمساعدتهـ عمػى  التركيز عمى األهداؼ الممكف قياسها لألداء, كقميالن 

عمػى االسػتمرار فػي عػدـ ناضػج الأداء عممهـ بطريقة أفضؿ, كما أف هذ  الطػرؽ تشػجع العامػؿ غيػر 

 الكزف النسبي اإلشارة العبارة الرقـ
   سريع الفهـ كالمالحظة ُ
   لماح كحاضر البديهة ِ
   يميؿ إلى تأجيؿ القرارات الهامة ّ
   متردد في كقت األزمات ْ
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كالحػػد مػػف قػػدرات العامػؿ الناضػػج, كعػػدـ اسػػتخدامها أك اسػتغاللها, فػػالطرؽ التقميديػػة تفتػػرض  نضػجه,
, حيث مجمكعة مف الصفات المحددة, التي تشكؿ أفضؿ سمكؾ إدارم, كهك افتراض غير سميـ كجكد

                                  الشخصػػػػػػػػػػػػػػية كالنفسػػػػػػػػػػػػػػية المطمكبػػػػػػػػػػػػػػة منهػػػػػػػػػػػػػػا تختمػػػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػػػث الصػػػػػػػػػػػػػػفات أف الكظػػػػػػػػػػػػػػائؼ
 (.ِْٕ, ََِٓفميه كالمجيد ,)
 

 الحديثة األداء تقويمثانيا  أساليب 
, هنػػاؾ طريقتػػاف لتقػػكيـ األداء تعتمػػداف عمػػى الطرائممق المعتمممدة عمممى النتممائي فمم  تقممويم األداء .ُ

بحسب إنتاجهـ ميف أك المعمميف النتائج التي يحققها المكظؼ في عممه, أم أف المدير يرتب العام
 :ماكه

  Management  BY Objectivesطريقة اإلدارة باألىداف أو التقويم عمى أساس النتائي - أ
الرؤسػػاء كالمرؤكسػػيف, عمػػى األهػػداؼ العامػػة,  هأسػػمكب مػػنظـ لمتقػػكيـ, يتفػػؽ بمكجبػػ اإلدارة باألهػػداؼ,

كالمجاالت الرئيسة, لمنتائج التػي تػدخؿ فػي مسػؤكلياتهـ, كالمعػايير التػي تسػتخدـ لقيػاس التقػدـ لمهػدؼ 
جكانػب رئيسػة كهػي أف تكػكف األهػداؼ محػددة  كيتضمف األسمكب ثػالث( .ُْٓ, ََِٖ)الصيرفي, 

يتػابع المػدير أداء المعمػـ ك األهداؼ األدائية لممعمـ, كمكضكعية, كأف يشارؾ المدير كالمعمـ في كضع 
 خػػػػالؿ فتػػػػرة التقػػػػكيـ كيػػػػزكد المعمػػػػـ بتغذيػػػػة راجعػػػػة مكضػػػػكعية باتجػػػػا  التقػػػػدـ نحػػػػك تحقيػػػػؽ األهػػػػداؼ

 كككفػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػػػػػػرز كريػػػػػػػػػػػػػػػػػ(. ِِٕ,  َُِّحػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ ,  ,َُٔ, ََُُِِشػػػػػػػػػػػػػػػػػندم,ابك )
Rue,2000,277)&Byars) عػدة خطػكات تتمثػؿ فػي ألداء في تقػكيـ اطريقة اإلدارة باألهداؼ  تمر

 اآلتي: في
 كاضحان  دقيقان  المعمـ كالمدير تحديدان  تحديد األهداؼ المطمكب تحقيقها مف. 
 .كضع خطة عمؿ لبمكغ هذ  األهداؼ 
 . السماح لممعمـ بتنفيذ خطة العمؿ المكحدة 
 .)قياس األهداؼ المحققة ) النتائج 
 . تصحي  المسارات عند الضركرة 
  جديدة مستقبمية.تحديد أهداؼ 
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كتتميز هػذ  الطريقػة عػف غيرهػا بأنهػا تركػز عمػى األداء المسػتقبمي كاألداء الماضػي كتعتمػد عمميػة    
نجػػاز  إاس مػػا تػػـ التقػػكيـ كفقػػا لػػبدارة باألهػػداؼ عمػػى أسػػاس النتػػائج, حيػػث يػػتـ تقػػكيـ الفػػرد عمػػى أسػػ

لطريقػػػة ال يعتمػػػد عمػػػى الفعاليػػػات لهػػػذ  ا نجػػػاز.أم أف تقػػػكيـ األداء كفقػػػان كلػػػيس عمػػػى أسػػػاس كيفيػػػة اإل
كالسػػػمككيات التػػػي يؤديهػػػا األفػػػراد العػػػاممكف فػػػي الكصػػػكؿ إلػػػى النتػػػائج كال عمػػػى أسػػػاس حكػػػـ الرؤسػػػاء 

نمػػ ا عمػػى أسػػاس كشػػعكرهـ تجػػا  عمػػؿ مرؤكسػػيهـ كمػػا يمتمػػؾ هػػؤالء مػػف صػػفات كالتعػػاكف كاإلبػػداع, كا 
 (.ُِٔ, َُُِ, ؛المميجئِِ, ََِْ)الغريب كآخركف,يناالنتائج المتحققة فعم

 
 تيػة( عمى الفكائػد اآلِٕ, ََُِ,  ) السالميةك( ُّٗ-َّٗ, ََِٕكيتفؽ كؿ مف )المعايطة ,    

 لبدارة باألهداؼ:
  فوائد اإلدارة باألىداف لممدرسة 
تػػػؤدم إلػػػى زيػػػادة اإلنتػػػاج كتحسػػػيف األداء, كمعرفػػػة جميػػػع أعمػػػاؿ المدرسػػػة كمتابعتهػػػا فػػػي ضػػػكء    

تبػيف األفػراد الػذيف ال يسػتطيعكف الكصػكؿ إلػى معػايير اإلنجػاز المطمكبػة ممػا األهػداؼ المحػددة, كمػا 
أك االستغناء عنهـ.  ,أك نقمهـ إلى أعماؿ أخرل ,يساعد المدرسة عمى معرفة األفراد المطمكب تدريبهـ

كمػػا تػػؤدم المشػػاركة فػػي تحديػػد األهػػداؼ إلػػى انخفػػاض معػػدؿ الغيػػاب كانخفػػاض الشػػككل, ممػػا يػػؤدم 
الػركح المعنكيػة كتحمػؿ المسػؤكلية كالعمػؿ الجمػاعي كزيػادة درجػة الرضػا. ممػا ينػتج العػدؿ  إلى ارتفػاع

في تكزيع الحكافز, حيث أف ما يتقاضا  أم فرد يككف بناء عمى النتػائج التػي يحققهػا, ممػا يػؤدم إلػى 
 تزكيد المدرسة بأسس مكضكعية لتقييـ األداء.

 
 فوائد اإلدارة باألىداف لممدير: 
تحقيػؽ االتصػاؿ الفعػاؿ بصػكرة أفضػؿ, كتػؤدم إلػى تػكفير الكقػت لمقيػاـ بعمميػات اإلدارة  تمكف مف   

بسبب تفكيض السمطة لبعض المهاـ, كما تساعد المدير عمى حسف التقدير الستثمار المكارد المتاحػة 
 ا لتكفر البيانات الخاصة بالعمؿ .نظرن الجديريف بالترقي  كاكتشاؼ األفراد
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 اإلدارة باألىداف لممعممين   فوائد 
تقػػكم لػػديهـ االنتمػػاء لمعمػػؿ, كتشػػجعهـ عمػػى تطػػكير أنفسػػهـ مػػف خػػالؿ معرفػػة نقػػاط قػػكتهـ كنقػػاط    

 . يدرؾ مدل تقدمه في العمؿ يجعمة ضعفهـ,مما
 

 (.َُٓ-ُْٖ, ََِٖيؤخذ عميها ما يأتي) الصيرفي , أنه يزات هذ  الطريقة إال بالرغـ مف مك    
 إلػػى إهمػػاؿ كيفيػػة تحقيػػؽ النتػػائج ذلػػؾ بدرجػػة كبيػػرة عمػػى النتػػائج ممػػا يػػؤدم هػػذ  الطريقػػة ؤكػػدت 

كػػكف لهػػا تػػأثير سػػمبي عمػػى يقػػد  األهػػداؼ المحػػددة بطػػرؽو تحقيػػؽ  إلػػىحيػػث أف األفػػراد يسػػعكف 
 لتحقيؽ الهدؼ. مسبقا المدل الطكيؿ, كلذلؾ يجب تحديد الطرؽ كاألساليب

 
 حديػد كاقع العممي, حيث أنها تتطمب مهػارات إداريػة عاليػة لتصعكبة تطبيؽ هذ  الطريقة في ال

قياسػػػها كمشػػػاركة الرؤسػػػاء كاألفػػػراد العػػػامميف فػػػي يمكػػػف ك  ,كصػػػياغة األهػػػداؼ بشػػػكؿ كاضػػػ 
 كضعها, حيث تقع عمى الرئيس مسؤكلية كبيرة في التكجيه كاإلرشاد لألفراد.

 
  ـ كفقػػا لمػػدل إلػػى أف كػػؿ فػػرد مقػػيٌ ا مػػف الصػػعكبة مقارنػػة مسػػتكل أداء العػػامميف المختمفػػيف نظػػرن

إلػػى  تختمػػؼ فػػي درجػػة صػػعكبتها مػػف فػػرد تحقيػػؽ األهػػداؼ المحػػددة, عممػػا بػػأف هػػذ  األهػػداؼ
 . آخر

 
 Total Quality Management( TQM ) ب. طريقة إدارة الجودة الشاممة

العمؿ مف جهة ات العامميف مف جهة, كبيف نتائج ءريقة عمى المزج بيف السمكؾ ككفاتركز هذ  الط   
(. كتسػػػػػتخدـ  فيهػػػػػا مقػػػػػاييس أداء تػػػػػدمج بػػػػػيف مقػػػػػاييس الخصػػػػػائص ُّٓ, َُِّأخرل)المحاسػػػػػنة ,

                             لنتػػػػػػػػػػػائج. كيشػػػػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػكيـ العػػػػػػػػػػػاممكف كزبػػػػػػػػػػػائنهـ اكالسػػػػػػػػػػػمات الفرديػػػػػػػػػػػة كمقػػػػػػػػػػػاييس 
ف سػكاء ك ة رضػا جميػع المسػتفيدء, بهػدؼ زيػادفي كضػع معػايير لقيػاس األدا معان  ) المعممكف كالطمبة(

كمػػف  (.ِّٕ, َُِّمػػف داخػػؿ المنظمػػة أك خارجهػػا, كيػػتـ التركيػػز عمػػى التغذيػػة الراجعػػة )حػػريـ , 
 :ميزات هذ  الطريقة
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   مشػػاركة العػػامميف فػػي العكائػػد الماليػػة كالجكانػػب الماديػػة كالمعنكيػػة كفقػػا لمسػػاهمة العػػامميف بتهػػتـ
 في تحقيقها .

  تعتمد عمى التحسيف المستمر في جكدة المنػتج كاألنشػطة كالممارسػات المؤديػة إليهػا, مػف خػالؿ
التحسػػيف فػػي اإلجػػراءات كاألسػػاليب, عكػػس الطػػرؽ التقميديػػة التػػي تركػػز عمػػى مسػػاءلة العػػامميف 

 (.ُّٓ, َُِّحكؿ نتائج أعمالهـ كمحاسبتهـ ) المحاسنة , 
 أكليػاء أمػكر( مف المديريف, كالزمالء كالعمالء :ألكلىركز عمى التغذية الراجعة كهي نكعاف, ات( 

                                      .كالمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرة ,التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف :كتتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ معمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفية عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
نجػاز العمػؿ, كتػتـ التغذيػة الراجعػة إعمميػات الكظيفػة ذاتهػا, إلػى معمكمات كمية تسػتند  :كالثانية

المجػاالت التػي يمكػف تحديػد ل كيككف العامؿ هػك المسػؤكؿاإلحصائية,  باستخداـ أساليب الجكدة
 (.Latham & Almost &Mann &Moore, 2005,77) ا كتصحيحها في عممه.تجنبه

 
 :(ُْٓ, َُِّ ) المحاسنة,_عمى سبيؿ المثاؿ _كمنها ا,عيكبن  لها إال أف  يزات هذ  الممف رغـ بالك 

  المبػػادرة ك مسػػمات كالخصػػائص الشخصػػية كالتعػػاكف, ل كفقنػػاتقيػػيـ أداء العػػامميف تعتمػػد عمػػى
ط بينهػا كبػيف الػرب فػيفي بعض األحياف  كغيرها مف الصفات مما يشكؿ صعكبةن  اإلبداع,ك 

 في حالة العمؿ في صكرة فريؽ. الٌ الكظيفة مباشرة, إ
  صػػػعكبة التحػػػديات التػػػي قػػػد تكاجههػػػا إدارة المؤسسػػػة فػػػي تطبيػػػؽ هػػػذ  الطريقػػػة, خاصػػػة إذا

عمػػى  تحقيػػؽ التػػكازف بػػيف مصػػال  كافػػة العػػامميف, كاألطػػراؼ كتحقيػػؽ الحػػد  كانػػت تحػػرص
 .األدنى مف الرضا لجميع الفئات

 
 Incident  Method Criticalطريقة األحداث الحرجة أو الوقائل الحرجة  .2
يجابيػة أك السػمبية حػداث اإلكاأل تتضمف هذ  الطريقة قياـ مدير المدرسة أك المقػيـ بتػدكيف األعمػاؿ   

كيطمػؽ خ كقػكع كػؿ منهػا فػي سػجؿ لكػؿ عامػؿ كالكقائع كاألحداث المهمة التي قػاـ بهػا المكظػؼ كتػاري
حسب أهميتها في العمؿ مػف كجهػة  كبعدها يتـ إعطاء قيمة لكؿ حادثةعمية السجؿ التراكمي لألداء, 
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      النهائيػػػػة  لدرجػػػػةعمػػػػى ا ـ, كفػػػػي النهايػػػػة يقػػػػكـ بجمػػػػع النقػػػػاط لجميػػػػع األحػػػػداث لمحصػػػػكؿنظػػػػر المقػػػػيٌ 
 .   (ٖٕ, َُُِ,مجيد ؛ّْٕ, َُِّ)العزاكم كجكاد, 

 
ميػػزات هػػذ  الطريقػػة أنهػػا: تػػكفر التغذيػػة الراجعػػة فػػي الكقػػت المناسػػب لممكظػػؼ بشػػأف مػػا كمػػف أهػػـ    

ـ ال يعػػرؼ الػػدرجات المرصػػكدة فػػالمقكٌ  يقػػكـ بػػه مػػف أعمػػاؿ بصػػكرة جيػػدة أك سػػيئة, كتقمػػؿ مػػف التحيػػز,
مالحظػػة أداء المرؤكسػػيف  لمػػدير عمػػى تجبػػر ا ف مػػف مسػػتكل اإلشػػراؼ ألنهػػاتحٌسػػكمػػا أنهػػا . ريعػػايلمم

 (.ُْٖ, َُِّ, المحاسنة ؛ِٖٔ, َُِّلتحديد الكقائع التي تحدث في أدائهـ ) حريـ, 
 
ممارسػة الرقابػة  إلػىـ إجراءاته قػد تػدفع المقػكٌ  , أف  هات هذا األسمكب إال أنه يسجؿ عميكرغـ ايجابي   

مػػف الدرايػػة كالػػكعي بمتطمبػػات  ـ عمػػى مسػػتكل عػػاؿو المسػػتمرة كالمصػػيقة عمػػى المػػكظفيف, كتتطمػػب مقػػكٌ 
                (.ُْٖ, َُِّعمميػػػػػػة التقػػػػػػكيـ, كالمكاقػػػػػػؼ الحرجػػػػػػة التػػػػػػي لهػػػػػػا عالقػػػػػػة بػػػػػػأداء الفػػػػػػرد) المحاسػػػػػػنة , 

يػػػؤدم إلػػػى ممػػػا  ,داث الحرجػػػةكمػػػا يتطمػػػب هػػػذا األسػػػمكب االحتفػػػاظ بسػػػجؿ يػػػكمي أك أسػػػبكعي باألحػػػ
               كقت كجهد كبيريف, كقد تككف األحداث فرديه كبػذا ال تسػم  بالمقارنػة مػع العػامميف اآلخػريف استهالؾ
المكاقؼ السمبية المؤشػر قػد تنخفض المكضكعية في التقييـ حيث أف  قد كما (.ِٖٔ, َُِّ, )حريـ
 (.ِِٖ, ََِْلعامؿ) الغريب كآخركف, في بداية التقييـ ثـ تتالشى مف قبؿ اتككف 

 
  Assessment Centers Methodطريقة مراكز التقييم .3
تسػاعد األفػراد عمػى فهػـ  هيسػتخدـ هػذا األسػمكب لتقػكيـ أداء المػديريف كتطػكيرهـ, حيػث أف إجراءاتػ   

نقاط الضعؼ كالقكة في أدائهػـ, كتسػعى مراكػز التقػكيـ إلػى قيػاس مهػارات التنظػيـ كالتخطػيط كالتفكيػر 
السػػػميـ كدكافػػػع العمػػػؿ كالعالقػػػات اإلنسػػػانية التػػػي تػػػربطهـ بػػػاآلخريف, باإلضػػػافة إلػػػى مهػػػارات التفاعػػػؿ 

ممهػػػـ كمػػػف ثػػػـ مطابقػػػة الصػػػفات فػػػي ظػػػركؼ مشػػػابهه لع يريفاالتصػػػاؿ كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ كضػػػع المػػػدك 
خاصػػة لػػبدارات تكيات اإلداريػػة المختمفػػة كبصػػكرة عمػػيهـ, كتػػكفر مراكػػز التقيػػيـ معمكمػػات هامػػه لممسػػ

 (.ُٕٔ, َُُِ؛ المميجي, ُّٕ, َُِّ؛ الكرخي, ِِٕ, ََِْالعميا )الغريب كآخركف, 
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كمهاراتػه اإلنسػانية فػي التعامػؿ كتتميز هذ  الطريقػة بمراعػاة قابميػة الفػرد فػي التػأثير عمػى اآلخػريف    
إضػػافة إلػػى تقػػدير مشػػاعر كرغبػػات اآلخػػريف, حيػػث يػػتـ تقيػػيـ المرشػػحيف لػػبدارات العميػػا كفقػػا لبػػرامج 
                                     خاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريبات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات كالعالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانية

كيؤخذ عمى هذا األسمكب ارتفاع تكمفته  (.ُٕٔ, َُُِ؛ المميجي, ِِٕ, ََِْآخركف, )الغريب ك 
 (.ُّٕ, َُِّ) الكرخي, ميف في مختمؼ المستكياتك صعكبة تطبيقه عمى عمـك العام

 
 مقياس المالحظة السموكية  .4
يحدد هذا المقياس األبعػاد السػمككية المتكقعػة لػألداء الفعػاؿ كالتػي تمثػؿ مكاقػؼ جكهريػة لسػمككيات    

( أكزاف لكػؿ ٓ) عامميف مكضع التقييـ كيرتبهـ عمىبمالحظة سمكؾ األفراد ال ـالعمؿ, حيث يقكـ المقكٌ 
د مػػف أبعػػاد ٍعػػمػػف كزف كاحػػد, كمػػف ثػػـ تجمػػع الػػدرجات التػػي حصػػؿ عميهػػا المكظػػؼ لكػػؿ بي  بػػدالن  عػػدو بي 

             مػػػػف السػػػػمكؾ المتكقػػػػع  أنهػػػػا تركػػػػز عمػػػػى السػػػػمكؾ المالحػػػػظ بػػػػدالن فػػػػي العمػػػػؿ. كتتميػػػػز هػػػػذ  الطريقػػػػة 
( يكضػػػػػ  نمػػػػػكذج ّكالجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ) (.ُٓٔ, َُُِ؛ المميجػػػػػي ,ِِٓ, ََِْ, كآخػػػػػركف )الغريػػػػػب

 .المالحظات السمككية
 (ّجدكؿ )                                           

 نمكذج المالحظات السمككية

 (ُّٕ, َُِّالمصدر :الكرخي , 
 
 

 التقدير الصفة
 ممتاز جيد جدا جيد متكسط ضعيؼ

      يحافظ عمى أسرار العمؿ
      مف رؤسائه كاإلرشاديتقبؿ التكجيه 

      مدل عالقته مع الزمالء 
      مدل عالقته مع أكلياء األمكر
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 Essay Methodطريقة التقرير التحريري أو المقال  .5
كقػػد يكػػكف تعتمػػد هػػذ  الطريقػػة عمػػى كصػػؼ أداء الفػػرد بطريقػػة كتابيػػة عمػػى شػػكؿ مقػػاؿ أك تقريػػر,    

 يشػػػتمؿ عمػػػى كصػػػؼ األعمػػػاؿ كالمهػػػاـ التػػػي قػػػاـ بهػػػا  , أك تفصػػػيميان كمختصػػػران  إنشػػػائيان  التقريػػػر كصػػػفيان 
الفرد, إضافة إلى تحديد نقاط القكة التي يتمتع بها كجكانب الضعؼ التي يعاني منها, كالمهارات التػي 

   اء الػػػػكظيفي, أك إمكانيػػػػةيمتمكهػػػػا كيمكػػػػف تطكيرهػػػػا فػػػػي المسػػػػتقبؿ, ككػػػػذلؾ إمكانيػػػػة التحسػػػػف فػػػػي األد
                                       اا أك إيجابنػػػػػػػػػػػالترقيػػػػػػػػػػػة كهنػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػكف مسػػػػػػػػػػػتكل العامػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػكء مضػػػػػػػػػػػمكف التقريػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػمبن 

 (.َُِّ, ُْٗ؛ المحاسنة , َُّ, َُِّ؛ الكرخي, ُِٖ, ََُِ)فياض كآخركف,
 
          تػػػػػي:اآليؤخػػػػػذ عميػػػػػه  هر إال أنػػػػػكعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف كميػػػػػة كنكعيػػػػػة المعمكمػػػػػات التػػػػػي يكفرهػػػػػا التقريػػػػػ   
 (.0ََُُِّٓ, ؛ المحاسنةَُّ, َُِّ؛ الكرخي, ُِٖ, ََُِفياض كآخركف,)

ميف يركػػزكف عمػػى جكانػػب فػػي العمػػؿ صػػعكبة تحقيػػؽ الثبػػات كالمكضػػكعية, ألف بعػػض المقػػكٌ  .ُ
 تختمؼ عف تمؾ التي يركز عميها غيرهـ. 

 .يكجد معايير متفؽ عميها في التقريرـ في الكتابة, حيث ال مهارة المقيٌ  ىيعتمد عم .ِ
 . انجاز خاصة إذا كاف عدد العامميف كبيرن كقت طكيؿ في اإلإلى يحتاج  .ّ
يجابيػػا بشػػكؿ إكظػػؼ مػػع عميػػه, فقػػد يكػػكف التقػػدير عمػػى الميعتمػػد عمػػى مػػدل مقركئيػػة مػػف يطٌ  .ْ

يكػكف ك  يكػكف متشػددان قد  في حيف  ,متساهؿ أك غير جاد ؿ شخصو بى مف قً  ئر مبالغ فيه إذا قي 
 .ا ألداء العامؿبالتالي مبخسن 

 مع استخداـ طريقة أخرل معها لتقكيـ أداء المكظؼ.ةن ككف الطريقة مجديتكترل الباحثة أنه يمكف أف 
 
 :Benchmarkingطريقة القياس المقارن  .6
ـى  ,لمتطػػكير كالتحسػػيف المسػػتمر تعتبػػر هػػذ  الطريقػػة أداةن     الرائػػدة فػػي مػػف المنظمػػات  حيػػث تتػػي  الػػتعم

كتسػػاب المعػػارؼ كالمهػػارات كالمعمكمػػات التػػي تسػػاهـ فػػي تحسػػيف كتطػػكير إنفػػس المجػػاؿ عػػف طريػػؽ  
األداء. كيعتمد القياس المقارف عمى قياس أداء المنظمة بمعيار المنظمات ذات أعمػى مسػتكل لػألداء. 

عاليػة المسػتكل فػي كذلؾ عف طريؽ مقارنة الخدمات كالممارسات اإلنتاجية بتمؾ الخاصة بالمنظمات 
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                   ضػػػػػكء بعػػػػػض الخطػػػػػكات المنظمػػػػػة كالكاضػػػػػحة.كتتميز هػػػػػذ  الطريقػػػػػة بمجمكعػػػػػة مػػػػػف المزايػػػػػا كهػػػػػي:
 (.ُٓٔ-ُْٔ, َُُِ؛ المميجي , ِِٕ, ََِْ) الغريب كآخركف, 

تسػػػػػاعد عمػػػػػى الحكػػػػػـ عمػػػػػى مسػػػػػتكل جػػػػػكدة الخدمػػػػػة المقدمػػػػػة كعمػػػػػى مسػػػػػتكل األداء اإلدارم  .ُ
 كالتنظيمي.

تحفيػػػز العػػػامميف مػػػف خػػػالؿ إتاحػػػة الفرصػػػة لهػػػـ لمشػػػاهدة مػػػدل تقػػػدـ المنظمػػػات  عمػػػى تعمػػؿ .ِ
 .العمؿ ذلؾ عمىفيحثهـ  ,األخرل

 .مدل قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أهدافهاإلى ساعد عمى التعرؼ ت .ّ
 

 " Degree feedback°360درجة"  364 التقويم  أسموب .ٕ
, بعػػػػد البػػػػدء بعمميػػػػة تفػػػػكيض َُٖٗهػػػػذا النظػػػػاـ إلػػػػى حيػػػػز الكجػػػػكد فػػػػي عػػػػالـ اإلدارة عػػػػاـ  ظهػػػػر   

هػػذا النظػػاـ بنجػػاح شػػركة مكتػػكركال ك شػػركة  قػػتٍ بٌ المػػكظفيف كتمكيػػنهـ. كمػػف أشػػهر المنظمػػات التػػي طى 
 (.ُُِ, َُِِ) المعايطة كحمكرم,  جنراؿ الكترؾ

 
كيعتبر هذا األسمكب مف األساليب الحديثة المستخدمة في مجاؿ تقكيـ األداء, يتـ مف خالؿ جمػع    

آخػػػريف  مكمػػات كتقػػػديـ التغذيػػػة الراجعػػػة بكاسػػػطة عػػػدة أطػػراؼ تتمثػػػؿ فػػػي المشػػػرؼ المباشػػػر كأفػػػرادالمع
كالمسػػتهمكيف كأم شػػخص لػػه صػػمة بػػأداء الفػػرد, إضػػافة إلػػى تفعيػػؿ  كالمرؤكسػػيف, كالعمػػالءكالػػزمالء, 

التقػػكيـ الػػذاتي, حيػػث يشػػكؿ هػػؤالء األفػػراد دائػػرة لجمػػع المعمكمػػات مػػف عػػدة مصػػادر, لػػذا يطمػػؽ عميهػػا 
 (.Rue,2000,278-279 & Byars ؛ِِٖ, ََِْدرجة )الغريب,  َّٔلفظ 
 
مػات, مػف كػؿ الزكايػا عػف مسػتكل األداء, كمػف كيشبه هػذا النظػاـ بالمرايػا, التػي تكشػؼ كػؿ المعمك    

 :(ُُِ-َُِ, َُِِ, حمكرمالمعايطة ك )أهـ مزايا هذا النظاـ 
 التقييـ معتمدة عمى الرؤساء فقطعدة مصادر لغايات التقكيـ, حيث ال تككف عممية   اعتماد. 
 يساعد هذا النظاـ عمى رفع الركح المعنكية, كزيادة درجة الحرفية في أداء المهاـ. 
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  يمقػػي الضػػكء عمػػى المهػػارات كالسػػمكؾ المرغػػكب, مػػف قبػػؿ المدرسػػة أك المنظمػػة, لتحقيػػؽ الرؤيػػة
 .كالرسالة كاألهداؼ كالقيـ

  يساعد كؿ شخص عمى معرفة نقاط القكة كالضعؼ,كيعمؿ عمى تنمية نقػاط القػكة كتمتػيف القػكم
 .منها, كالحد مف تأثير الضعيؼ

  الكظيفةيسهـ في تغطية جكانب التطكير المهني في. 
 

 (ُٗ, ََِّالعجمػػي ) إليهػػا ميػػزات هػػذا النظػػاـ إال أف هنػػاؾ سػػمبيات كالتػػي أشػػارتكبػػالرغـ مػػف    
 :كهي كاآلتي

 ف جمع كتنظيـ ذلػؾ الكػـ الهائػؿ مػف البيانػات أل ,قد تشكؿ مشكمة في الكقت ذاته ,كثرة البيانات
 . قد يككف مكمفان 

 عمى الرغـ مف تعدد المصادر. ةى عى م  جى بيف المعمكمات المي  تكافؽهناؾ احتماؿ عدـ ال 
 التكاصػػػؿ عػػػف طريػػػؽ العمػػػؿ  ؿ مػػػف التكاصػػػؿ بػػػيف األشػػػخاص كيتحػػػكؿكثػػػرة المعمكمػػػات قػػػد يقمػػػ

 الكتابي كنماذج الحاسكب.
 
 كليفؤ ظػػػيـ الجيػػػد لممعمكمػػػات مػػػف قبػػػؿ المسػػػبػػػالرغـ مػػػف هػػػذ  العيػػػكب إال أف التطبيػػػؽ السػػػميـ كالتنك    

كتحديػػػد معػػػايير التقػػػكيـ لألطػػػراؼ المعنيػػػة بشػػػكؿ كاضػػػ  كدقيػػػؽ, قػػػد يػػػؤدم إلػػػى تحديػػػد مػػػكاطف القػػػكة 
المناقشػة الفعالػة مػع المعممػيف حػكؿ فعاليػة  . كمػا أف  ساعدة المعمميف عمى تحسيف أدائهػـكالضعؼ كم

 قد تؤدم إلى نجاح تطبيقه. هذا األسمكب كما يحققه مف نتائج استخداـ 
 
 Mixed Method مطة ف  تقويم األداءالطريقة المخت .8
مف الطرؽ السابقة في نفس لعامميف باستخداـ أكثر مف طريقة تعتمد هذ  الطريقة عمى تقكيـ أداء ا   

الكقػػت, فيػػتـ اسػػتخداـ قائمػػة معػػايير األداء لتحديػػد جػػزء مػػف درجػػة التقػػكيـ, كطريقػػة التقػػكيـ باألهػػداؼ 
لتحديد جزء أخر مف الدرجة, كتحديد جكانب التميز في أداء العامؿ في الفترة التقكيمية التػي تمتػد مػف 

عمػى هػذا الجانػب, مثػؿ تقػديـ مؤلفػات أك  ر أدلػةن كؽ المػديسي كيى  .ستة أشهر إلى سنة كيكضع لها درجة
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أبحاث تخػدـ العمػؿ فػي المؤسسػة التػي يعمػؿ بهػا, أك الجهػكد االسػتثنائية فػي الظػركؼ الطارئػة كغيػر 
 . مف الخسائر أك النتائج السمبيةبت المؤسسة الكثير التي جن   ,العادية

 
الشخصػػي  مػػؿ مػػف التحيػػزنفػػردة, كتقكتتميػػز هػػذ  الطريقػػة بمكضػػكعية كعدالػػة أكثػػر مػػف الطػػرؽ الم   

, كتقمؿ مف اعتراضات العامميف عمى تقارير أدائهـ, ألنها تعتمػد عمػى تقػديـ الػدليؿ عمػى حسػف لممدير
األداء كتميز , فتقمؿ مف حرج المدير أماـ العامميف, كما يحتفظ المدير بسجؿ لكؿ معمـ يكثؽ فيه أهـ 

 تحتػاجي أنهػا المراجعػة الدكريػة. كمػف عيػكب هػذ  الطريقػة  الكقائع الخاصة بعناصر التقكيـ أثنػاء فتػرات
 (.َُٕ, َُُِ)ابكشندم,  لكقت كجهد في المتابعة كالتكثيؽ

 
يػػػزات كسػػػمبيات,  كال يمكػػػف مػػػف الطػػػرؽ الحديثػػػة أك القديمػػػة م لكػػػؿ طريقػػػة كممػػػا سػػػبؽ يتضػػػ  أف     

فالمػػدير المػػاهر فػػي تقػػكيـ األداء المكظػػؼ )المعممػػيف(. عمػػى طريقػػة كاحػػدة  فػػي تقػػكيـ أداء االعتمػػاد 
الجكانػػب الشخصػػية  ؿي ًفػػغٍ يي  كلة عػػف تقػػكيـ أداء المعمػػـ, كالؤ الجهػػات المسػػ ؾ جميػػعى رى ٍشػػيجػػب عميػػه أف يي 

ى تسػػجيؿ المكاقػػؼ الحرجػػة كالسػمككية لممعمػػـ, كيالحػػظ الجكانػػب الفنيػػة كاإلداريػػة فػػي أدائػػه, كيعمػػؿ عمػػ
 يـ.عممية التقكٌ  كمكضكعية يضمف مصداقيةنجازاته في سجؿ األداء التراكمي لا  لممعمـ ك 

 
 الجيات المسؤولة عن تقويم األداء

تحتػػاج عمميػػة تقػػكيـ األداء إلػػى جمػػع معمكمػػات تفصػػيمية شػػاممة كاضػػحة كدقيقػػة عػػف أداء العػػامميف    
مػػػف أكجػػػه كجكانػػػب مختمفػػػة, كيمكػػػف االعتمػػػاد عمػػػى مصػػػادر عديػػػدة تشػػػمؿ سػػػجالت كقيػػػكد المنظمػػػة 

 عف تقكيـ األداء كهي : المسؤكلة ؼاباإلضافة إلى األطر كتقاريرها, 
 
 Manager/ Supervisorالمدير / الرئيس المباشر  .1
هك الشخص المعني بالجزء األكبر مف المسؤكلية, كذلؾ ألنه المعني بػالتقكيـ بالدرجػة األكلػى فهػك    

يالحظ سمككيات العامميف الطرؼ الذم يمتمؾ الحجـ األكبر مف المعمكمات حكؿ أداء العامميف, ككنه 
. كلقػػد بينػػػت (َُْ, َُِّ) الكرخػػػي,  معهػػـ بحكػػػـ منصػػبه ككظيفتػػه كتكاصػػالن  ااألكثػػر تكاجػػػدن  ألنػػه
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         أك الػػػػػػػرئيس المباشػػػػػػػر% مػػػػػػػف عمميػػػػػػػات التقػػػػػػػكيـ يقػػػػػػػـك بهػػػػػػػا المػػػػػػػدير َٗالدراسػػػػػػػات أف أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف 
كتابػة  ,الفعمػي ألداء العػامميف(. كتتضػمف مسػؤكلية المػدير فػي التقػكيـ ُّٗ, َُِّ, جكاد)العزاكم ك 

عالـ العامميف بنتائج التقكيـ )المحاسنة ,  تقارير األداء بشكؿ مكضكعي كسميـ  (.ُٓٗ, َُِّكا 
 
المػدير لديػػه الحػافز إلعطػاء تغذيػة راجعػػة  كمػف إيجابيػات تكميػؼ المػػدير بتقػكيـ أداء مرؤكسػيه, أف     

عمػػى تحسػػيف  تسػػاعدي  يف, كألف التغذيػػة الراجعػػةى ألف نجػػاح المػػدير يتكقػػؼ عمػػى أداء المرؤكسػػ كمفيػػدة؛
 ى لممػدير فرصػةه سػنٌ تى تى األسمكب أف هناؾ بعػض األعمػاؿ ال األداء. كمف المشكالت التي تعترض هذا 

تقكيـ جميع جكانب  لذا يجب االعتماد عمى مصادر أخرل لضماف ,كافية لمشاهدة العامؿ كهك يؤديها
 (.ِٔٔ-ِٓٔ, َُِّ) الحريـ , كمجاالت العمؿ

 
 Peersالزمالء  .2
كتػزداد أهميػة  ,كظػؼمػة لممعمكمػات عػف أداء المحػد أهػـ المصػادر القيٌ أعتبر زمالء المكظػؼ مػف يي    

المكاقػػػؼ التػػػي تػػػزداد فيهػػػا  مالحظػػػة سػػػمكؾ مػػػكظفيهـ أك يصػػػعب عمػػػى الرؤسػػػاء عنػػػدماهػػػذا المصػػػدر 
مكظػؼ عػف زمػالء ال (. حيػث يعمػـُّٗ,  َُِّ, جػكاد) العػزاكم ك  االعتمادية عمى العمؿ المشػترؾ

الحتكػػاكهـ اليػػكمي بػػػه كمعػػرفتهـ لػػه عػػف كثػػػب, فهػػـ يعرفػػكف نقػػػاط  ؛آلخػػػركفالمكظػػؼ مػػا ال يعممػػه ا
ضعؼ المكظؼ كنقاط قكته. كلكػنهـ عنػد تقيػيمهـ لػزميمهـ فػي العمػؿ يفعمػكف ذلػؾ مػف خػالؿ كجهػات 

المكظػػؼ مػػف  مػػكف عمػػؿفهػػـ يقيٌ  نظػػرهـ الشخصػػية كبغػػض النظػػر عػػف النتػػائج التػػي يحققهػػا المكظػػؼ,
 (.ََِٖزاكية كاحدة فقط )إسماعيؿ, 

 
أف الصػػداقة أك المنافسػػة قػػد تػػؤدم إلػػى تقػػديرات متحيػػزة لػػدكافع  :هػػيسػػمبيات هػػذا المصػػدر كمػػف    

كمػػا أف . مػػع العامػػؿ اكػػاف تفػػاعمهـ محػػدكدن  دقيقػػة كصػػحيحة إذا , باإلضػػافة إلػػى تقػػديرات غيػػرالػػزمالء
ركف بعػػػػدـ اإلداريػػػة مثػػػػؿ النقػػػػؿ أك الترقيػػػة يجعػػػػؿ الػػػزمالء يشػػػػعاسػػػتخداـ تقػػػػكيـ األداء لػػػدعـ القػػػػرارات 

ؤثر عمػػى زمػػيمهـ, كبصػػكرة عامػػة يفضػػؿ الػػزمالء المشػػاركة فػػي تقػػكيـ األداء تتقػػديرهـ سػػ ف  االرتيػػاح أل
 (.Heslin&Latham,2004,23ألغراض التطكير)



 

23 
 

 أو التقويم التصاعدي Subordinatesالمرؤوسون   .3
لممسػػػػؤكليف عػػػػنهـ مباشػػػػرة ) رؤسػػػػاء(, ألف لػػػػديهـ فرصػػػػة جيػػػػدة لمشػػػػاهدة كيتمثػػػػؿ بتقيػػػػيـ العػػػػامميف    

كمالحظػػػػػػػة كيػػػػػػػؼ يتعامػػػػػػػؿ معهػػػػػػػـ, كلكػػػػػػػف ال يتكقػػػػػػػع أف يكػػػػػػػكف لػػػػػػػدل جميػػػػػػػع المرؤكسػػػػػػػيف معرفػػػػػػػة             
كقد يستخدـ هذا األسػمكب فػي  (.َُٓ-َُْ, َََِشاكيش, جيدة عف جميع جكانب أداء الرئيس) 

    الطمبػة معممػيهـ ـي قػك   يسػتخدـ فػي المػدارس كالجامعػات حيػث يي ثالن فمػ ,المؤسسات أك المكاقؼ الحساسػة
ؤكػػػد الدراسػػػات إلػػػى أف التقػػػكيـ التصػػػاعدم لػػػه نتػػػائج إيجابيػػػة عمػػػى تك (. ُّّ, َُِّ)المحاسػػػنة , 

 مػػفلكػػف يعػػاني هػػذا األسػػمكب ك  (.ِٕٔ,  َُِّالمػػديريف كيػػؤدم إلػػى تحسػػيف أدائهػػـ ) المحاسػػنة ,
ا تقكيـ مرؤكسيهـ باعتبػار ذلػؾ أمػرن  ًمفـ العامميف لهـ, كممانعة العامميف احتجاج المسؤكليف عمى تقكي

 ان أف المرؤكسػػػػيف ال يعطػػػػكف تقييمػػػػإلػػػػى باإلضػػػػافة  (.ُّٗ, َُِّ,جػػػػكادمناسػػػػب ) العػػػػزاكم  ك  غيػػػػرى 
 (.ِٕٕ, َُِّحريـ, ) إذا كانت أسماؤهـ مجهكلة لمرؤساء في التغذية الراجعة كنزيهان  امكضكعين 

 
 "Self assessment"أو تقويم العامل نفسوالتقويم الذات   .4
إلػػى لنفسػه, باإلضػػافة  تقػػكيـو  كضػعى  همنػػ طالبػةن  ,هلمكظػػؼ نفًسػػإلػى اقػد تعهػػد المؤسسػة أك المنظمػػة    
يجابيػػػات إمػػػف ك  (.ِّٗ, َُِّ, جػػػكادالعػػػزاكم ك لتقػػػكيـ الػػػذم يضػػػعه المػػػدير أك المشػػػرؼ الػػػرئيس ) ا

لممشػػػاركة فػػػي تقػػػكيـ نفسػػػه ممػػػا يزيػػػد مػػػف التزامػػػه بأهػػػداؼ  نػػػه يعطػػػي المكظػػػؼ فرصػػػةن أتقػػػكيـ الػػػذات 
عػػػف عمميػػػة المنظمػػػة كيكضػػػ  دكر  كيخفػػػؼ مػػػف غمػػػكض كتنػػػازع األدكار كيزيػػػد مػػػف رضػػػا المكظػػػؼ 

األخػػرل, كمنهػػا أف هػػذا األسػػمكب يتصػػؼ  لمصػػادرجكانػػب سػػمبية كغيػػر  مػػف ا المصػػدركلهػػذا  ـ.التقػػكي
خػػرل, السػػيما إذا كػػاف التقػػكيـ سػػكؼ يسػػتخدـ التخػػاذ بالتسػػاهؿ كالمبالغػػة, كأقػػؿ دقػػة مػػف المصػػادر األ

قرارات إدارية كالعالكات كالترقيات كغيرها, باإلضافة أف الناس يميمكف إلػى إلقػاء المػـك عمػى الظػركؼ 
 (. َُْ, َََِ؛ شاكيش, ِٕٕ ,َُِّاحهـ ألنفسهـ ) حريـ, الخارجية بينما يعزكف نج

 
لتقػػػكيـ أداء  ) الطػػػالب كأكليػػػاء األمػػػكر( كالعمػػػالء كهنػػػاؾ منظمػػػات كمؤسسػػػات تمجػػػأ إلػػػى الزبػػػائف   

بمعمكمػات تفيػد تقػكيـ  إلدالءبػاإذ بذمكػاف الزبػكف  ,دميػة العامػةالعامميف فيها خاصة في المنظمػات الخ
 (.ِّٗ, َُِّ, جكادأداء العامميف كفؽ استمارة تعد لهذا الغرض) العزاكم ك 
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األدائيػػة المختمفػػة مػػف الػػرئيس كالػػزمالء كالعمػػالء كمػػف هنػػا يتضػػ  مػػف مناقشػػة مصػػادر المعمكمػػات    
 سػػمبية, لػػذا ال يمكػػػف االعتمػػاد عمػػػى يجابيػػة كجكانػػػبى إ لكػػػؿ هػػذ  المصػػادر جكانػػػبى  كالتقػػكيـ الػػذاتي أف  

ؾ جميع المصادر لمحكـ عمػى األداء كهػذا النػكع ا, كيجب اشتر مصدر كاحد لمحصكؿ عمى المعمكمات
 .االذم تـ ذكر  سابقن  "درجة َّٔاألداء ٍ  تقكيـ"أسمكب مف المصادر يطمؽ عمية 

 
 مواعيد تقويم األداء

ففػػي بعػػض الػػدكؿ يسػػتخدـ التقػػكيـ  ,تختمػػؼ فتػػرة التقػػكيـ مػػف مؤسسػػة إلػػى أخػػرل كمػػف دكلػػة ألخػػرل   
ـ    ,السنكم, كفي مجتمع أخر كالياباف يستخدـ التقكيـ طكيؿ األجػؿ لفتػرة أكثػر مػف سػنة الدكرم كمف ث

كيعتمد عمى التقكيـ الدكرم حسب الحاجة كذلؾ لمكقػكؼ عمػى أداء المكظػؼ تحػت التجربػة أك التخػاذ 
      قػػػرارات إداريػػػة حػػػكؿ بقػػػاء المكظػػػؼ أك نقمػػػة, كمػػػا يسػػػتخدـ التقػػػكيـ السػػػنكم لمكقػػػكؼ عمػػػى أداء الفػػػرد 

ألف  ؛ر كػػاؼو يف غيػػالدراسػػات أف فتػػرة التقػػكيـ لمػػرة كاحػػدة أك مػػرت كأثبتػػت (.ُُْ, َُِّ)الكرخػػي , 
, كالعػػامميف ؤكسػػيه خػػالؿ فتػػرة سػػتة أشػػهر أك سػػنةفػػي  تػػذكر أداء عػػدد مػػف مر  ـ يكاجػػه صػػعكبةن المقػػكٌ 

خاصػػة فػػي حالػػة نتػػائج التقػػكيـ األداء ك  ,ك مػػرتيف غيػػر كػػاؼو بػػدكرهـ يشػػعركف أف تقػػكيـ أدائهػػـ لمػػرة أ
في أدائه, كالتي تهدؼ إلى ة تكشؼ عف نقاط  الضعؼ تغذية راجع الغير إيجابية كالتي لـ يتمقى فيها

 (.ُٕٗ, َُِّتحسيف كسائؿ كطرؽ األداء ) المحاسنة ,
 
تقػكيـ أداء المػكظفيف تيػة: ب اآلصفة عدـ الدكرية في بعض األحياف كذلؾ لألسبا التقكيـ قد يأخذك    

كعنػد اسػتخداـ طريقػة اإلدارة باألهػداؼ يتعػيف  .انخفػاض إنتاجيػة المكظػؼك  الذيف يخضػعكف لمتجربػة,
رسػػمي الغيػػر حالػػة التقػػكيـ  إلػػىباإلضػػافة  ,تػػرات المحػػددة بمكجػػب هػػذ  الطريقػػةخػػذ بػػالتقكيـ فػػي الفاأل

 (.ُُْ, َُِّ,الكرخي) كالذم يجرم فيه الكقكؼ عمى بعض األعماؿ الجيدة كالسيئة لممكظؼ
 

 Performance Evaluation Stepsخطوات عممية تقويم األداء 
تخضػػع لعػػدد مػػف الشػػركط يجػػب أف  ,مكضػػكعية كتتصػػؼ بالعدالػػةلتكػػكف عمميػػة تقػػكيـ أداء العػػامميف 

 (:ُِٓ, ََُِ؛ فياض كآخركف, َُٖ-َُُِ, َُٕ)أبك شندم ,  يأتيأهمها ما 
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 .تحديد كاجبات كمهاـ الكظيفة أك العمؿ الذم يشغمه الفرد, كالشركط الالزمة لتأدية العمؿ 
  مهاـ العمؿ كشركطه كضي محددة, كتتحديد األهداؼ المطمكب تحقيقها خالؿ فترة زمنية 
 . تكضي  معدالت األداء المطمكبة لمعمؿ بشكؿ كاض 
  متابعػػة المػػدير لمفػػرد المكمػػؼ بػػأداء العمػػؿ لتحديػػد درجػػة تمكنػػه مػػف العمػػؿ, كمػػا تضػػمنه مػػف

 تحديد لمكاجبات كالمسؤكليات .
  معايير المحددة  مف قبؿ الفرد المكمؼ بالعمؿ, فذف المدير يقارف ال ابعد القياـ بتنفيذ العمؿ فعمين

 األداء الفعمي المنفذ, أم القياـ بالتقكيـ الفعمي لمستكل األداء.بسابقا 
  في ضكء نتائج التقكيـ الذم جرل لمفرد تجرم مناقشته بهدؼ اطالعػه عمػى المسػتكل الحقيقػي

ألدائه, كتكجيهه نحك تحسيف معدالت أدائه, كيجب اسػتثمار المناقشػة لمػا فيػه خيػر كمصػمحة 
ة الفػػػرد, كعػػػدـ إبػػػراز نقػػػاط الضػػػعؼ بطريقػػػة جارحػػػة دكف التػػػأثير السػػػمبي عمػػػى نفسػػػيٌ العمػػػؿ, 

 كشديدة قد تثير مشاعر الفرد كتجعمه متذمرا.
 ,ألداء الفعمػػي إلػػى امسػػتندة  الخطػػكة األخيػػر فػػي تقػػكيـ األداء تتضػػمف اتخػػاذ إجػػراءات مناسػػبة

لى المناقشة, كأف تككف هذ  اإلجراءات عممية كمكضكعية كبعيدة  عف التأثيرات الجانبية . كا 
 

(    ِِْ, َُِِ, المعايطػػػػػة ؛ُْ-َْ, َُُِ؛ مجيػػػػػد,َّٕ, َُِّكيؤكػػػػػد كػػػػػؿ مف)عطػػػػػكل,     
ـى  أف    كاألدكارى  كاألنشػػػػطةى  كالفعاليػػػػاتً  يتضػػػػمف األهػػػػداؼى  شػػػػامؿو  مخطػػػػطو  التقػػػػكيـ الفعػػػػاؿ يتطمػػػػب تصػػػػمي

 كيتضمف هذا المخطط: ,الزمني الالـز لكؿ مرحمة كخطكة كالجدكؿى  كاألدكاتً 
  كة .كء  أهداؼ البرنامج أك النتاجات المرجٌ تحديد أهداؼ عممية التقكيـ في ضى 
 .تحديد مجاالت التقكيـ في إطار شمكلي 
  لتقكيـ المجاالت المستهدفة . أدائيةو  تحديد معاييرو 
 كالمالحظة. ,اختيار أدكات التقكيـ المالئمة لألهداؼ كالمجاالت المحددة مثؿ االختبارات 
  كمصادر الحصكؿ عميها . ,حتاج إليهايتحديد كمية المعمكمات التي 
 كفؽ جدكؿ زمني محدد. ,جمع المعمكمات كالبيانات المطمكبة باألدكات المقررة 
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 عاف باألساليب تى سٍ , كيي منها تحميؿ المعمكمات كتسجميها في صكرة يمكف االستدالؿ كاالستنتاج
 المختمفة.اإلحصائية كالتكضيحية 

  إلى القرار. ا لمكصكؿتفسير البيانات في صكرة تتض  بها البدائؿ المتاحة تمهيدن 
 حتى يمكػف معرفػة جػدكل المعمكمػات التقكيميػة فػي تحسػيف المكقػؼ  ,إصدار الحكـ أك القرار

 مه.أك السمكؾ الذم نقك   ,أك الظاهرة
 .اتخاذ القرارات المناسبة في ضكء األحكاـ  

 
 ( مخطط لدكرة تقكيـ العامميف في المؤسسة :ْ) كيكض  الشكؿ   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (ْ)رقـ  الشكؿ
 مخطط تكضيحي لدكرة تقكيـ العامميف في المؤسسة                        

 المصدر:إعداد الباحثة
, هػػػدفها تطػػػكير تقػػػكيـ األداء, عمميػػػة منظمػػػة مخططػػػة ( أف عمميػػػةْالشػػػكؿ رقػػػـ )مػػػف كيتضػػػ      

أداء العػامميف, كمقارنتػه  المطمكبػة, كمالحظػةى  األهداؼ كالمعاييرى  فهي تتضمف تحديدى  ,كتحسيف األداء

تحديد األهداؼ المطمكبة -4  

كضع معايير األداء -2  
 

مالحظة أداء العامميف -ّ
 كتسجيمه

تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ -5
 كمعرفة أسبابها

اتخاذ القرار المناسب في -6
 ضكء معرفة النتائج كاألسباب

مقارنة األداء الفعمي  -1
 بالمعايير المكضكعية
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مناسػػب مػػػع كضػػػع خطػػػة عالجيػػػة بػػاألداء الفعمػػػي, كتحميػػػؿ النتػػػائج المرصػػكدة, كأخيػػػرا اتخػػػاذ القػػػرار ال
 .كتطكيرية

 
 Problems in Performance Management مشكالت تقويم األداء

كبهػػذ  الصػػفة ال  ,بشػػرم يصػػدر  إنسػػاف بشػػأف إنسػػاف آخػػر يشػػغؿ كظيفػػة مػػا إف تقػػكيـ األداء حكػػـ    
يتكقع أف يككف خاليان مف األخطاء كالمشكالت, كبالرغـ مف الدراسات كاألبحاث التي أجريت مف أجؿ 

كسابه قدران مف المكضكعية, كجعمه أكثر فعالية أنه لـ يبمغ الكضع المثالي  إالٌ  ,تطكير تقكيـ األداء, كا 
 (.ِْٓ, َََِاؿ يحفؿ بالمشكالت كاألخطاء) أبكشيخة, كما ز 
فت األدبيات مشكالت تقكيـ األداء عدة تصنيفات كيمكف استعراضها حسب مصادرها عمى صنٌ و

 تي:اآلالنحك 
 موعوعيةالغير  مقيمين أو المشكالت الذاتية أومشكالت تتعمق بال - أ

خػالؿ عمميػة  ه,كممارسػات المقػكـ بشخصػية كتتعمؽ بمف يقكـ بعممية التقكيـ كيمارسها, كتتعمػؽ غالبهػا
 مثؿ: ,التقكيـ
 ممم بػػػأف يػػػتـ  ,غيػػػرهـ مػػػف المعممػػػيف دكف مجمكعػػػةو  كأ كهػػػك ميػػػؿ المػػػدير نحػػػك معمػػـو ز أخطممماء التحي 

هـ ممػا ال يكػكف فػي يلػإبالنسػبة  ضو مػرٍ  أك غيػر ,أدنػى اكمن  اآلخريف تقػديرن , ا أعمىمنحهـ تقديرن 
 التحيز, إما, كقد يككف هذا هـمع أك المرؤكسيف فبعض الرؤساء يتحيزكف ضد بعض صالحهـ.

كقػػد يكػػكف هػػذا  بسػػبب الػػديف أك العقيػػدة أك السػػف, كالمرؤكسػػيف, أكبسػػبب العالقػػات بػػيف الػػرئيس 
كالصػداقة  اا أك اجتماعينػا شخصػين الميؿ ليس له عالقة بعممية التقػكيـ أك األداء, كػأف يكػكف سػببن 

نمػػا يكػػكف تابعنػػ ة )التسػػاهؿ ( كيػػنعكس عمػػى نتػػائج ـ التفاؤلٌيػػبيعػػة المقػػك  ا لطكالميػػكؿ كالتفضػػيؿ, كا 
التقػػػكيـ مػػػف تحقيػػػؽ أهػػػداؼ عمميػػػة التقػػػكيـ مػػػف حيػػػث المكضػػػكعية كالدقػػػة كالصػػػدؽ ممػػػا يعػػػكؽ 

 (.ِْٕ, ََِٓ,المجيد؛ فميه ك  َُٗ-َُٖ, ََُِشندم,)أبك المؤسسة 
 
ذكػػػػػر                , كمػػػػػا إلػػػػػى بعػػػػػض اإلجػػػػػراءات كاألسػػػػػاليب كيمكػػػػػف التخفيػػػػػؼ مػػػػػف عمميػػػػػة التحيػػػػػز بػػػػػالمجكء   

 :باآلتي ( ِْٔ, َََِ)أبك شيخة,
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  مراجعػػػة التقػػػكيـ حيػػػث يقػػػـك الػػػرئيس المباشػػػر بالتػػػدقيؽ فػػػي التقػػػكيـ النهػػػائي لمتأكػػػد مػػػف جميػػػع
 عناصر التقكيـ, حيث تعتبر المراجعة تقييـ لتقكيمهـ .

 قػػة فيػػه, كذلػػؾ مػػف خػػالؿ قيػػاـ كػػؿ مػػف لػػه عاليخ تعػػدد جهػػات التقػػكيـ, يخفػػؼ مػػف التحيػػز كال
, بشػكؿ منفػرد كسػرم, كمػف ثػـ يػتـ عقػد لممكظػؼتقػكيـ النمكذج  ءبالعمؿ كالعامؿ بالتقكيـ بمؿٍ 

 لقاء جماعي لممشتركيف بالتقكيـ لممناقشة .
 مػع  بعضػها , كربطهػاربمراجعة إجػراءات التقػكيـ كتحميػؿ التقػاري ف, حيث يقكمك رمراجعة الخبي

كمقابمػػة المعنيػػيف بػػالتقكيـ مشػػرفيف أك العػػامميف, حيػػث يكشػػؼ المؤشػػرات الدالػػة عمػػى الػػبعض 
 التحيز . هالتحيز مف عدم

 
 تقػػكيـ لكتتعمػػؽ هػػذ  األخطػػاء بشخصػػية المػػدير كطريقػػة تفكيػػر  كدافعػػة  أخطمماء البنيممة الشخصممية

فعة في ذلؾ مػن  فرصػة لتشدد أك التساهؿ في التقكيـ, كقد يككف داإلى االفرد, فقد يميؿ المدير 
أك خشػية  ,طػاء انطبػاع جيػد عػف نفسػه لألفػرادإع كأالحصكؿ عمػى عػالكة أك ترقيػة, لألفراد في 

 (.ِْٕ, ََِٓ, المجيد) فمية ك ؼ تقدير ضعي مف مكاجهة المرؤكسيف, في حالة إعطاء
 

  لبيانػات مقػاييس تكزيػع االنزعة المركزية ألنهػا تعبػر عػف  سميت بأخطاءأخطاء النزعة المركزية
. حيػػػث يكػػػكف االتجػػػا  نحػػػك إعطػػػاء تقػػػديرات ة اإلحصػػػاءكهػػػي الكسػػػيط كالمتكسػػػط الحسػػػابي بمغػػػ

كسطة , كيميؿ بعض المديريف إلى إعطاء المعمميف تقديرات متCentral-tendencyمتكسطة 
  عػػدـ قػػدرة المػػدير تحديػػد الفػػركؽ الحقيقيػػة بػػيف المعممػػيف فػػيإلػػى لػػألداء, كقػػد يكػػكف ذلػػؾ عائػػد 

حبػػاط المتميػػزيف كتثبػػيط  ,المدرسػػة, كمثػػؿ هػػذا االتجػػا  يػػؤدم إلػػى تعزيػػز الضػػعيؼ فػػي األداء كا 
عنػدما يكػكف لػدل المػدير  كيحػدث غالبػان  (.َُٓ, ََِٖالبرادعي, اإلبداع كركح التميز لديهـ )

 بي ٍعػػمٌ لاسػػتراتيجية " اضػػئيمة لمشػػاهدة سػمككياتهـ فيطبػػؽ  عػدد كبيػػر مػػف المرؤكسػػيف كلديػة فرصػػة
 (.َِٖ, َُِّ() حريـ ,Play –it-safeاف ")بأم
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   المػدير إلعطػاء تقػدير  التعمػيـ فػي صػفة كاحػدة, بمعنػى ميػؿ أخطاء تعميم الصفات أو اليالة
جانػػب  أك ,كجكانػػب العمػػؿ, نتيجػػة المتيػػاز  فػػي صػػفة كاحػػدةد فػػي جميػػع الخصػػائص مرتفػػع لمفػػر 

.      (149, َََِ, شػػػػػػػػاكيش؛ َُٗ-َُٖ, ََُِدم ,شػػػػػػػػن)أبك  كاحػػػػػػػػد مػػػػػػػػف جكانػػػػػػػػب العمػػػػػػػػؿ
, حػدةعمػى  ميف فػي كػؿ مجػاؿ أككلتجنب الكقكع فػي هػذا الخطػأ ينصػ  بػأف يػتـ تقيػيـ كػؿ العػام

 لمحػكر الثػاني,إلى ااالنتقاؿ  ـ  كمف ثى  ,كؿ العامميف أك المعمميف في المحكر األكؿ لمجميعلتقييـ 
ـ أف يتعػػرؼ  ةحيػػث أف التقيػػيـ لكػػؿ جانػػب عمػػى حػػد مسػػتكيات األداء  إلػػىيعطػػي الفرصػػة لممقػػكى

 (.َُْ, ََِٖالبرادعي, لمجميع في كؿ جانب)
 

 تمميثير الحداثممة Recency أداء المعمػػـ عمػػى مػػدار السػػنة ,, فمػػف المفتػػرض أف يالحػػظ  المػػديري 
فترة األخيرة  لمتقييـ, فالفرد يتذكر عػادة الكلكنة قد يتأثر ب ,حتى يتمكف مف تقكيمه التقكيـ السميـ

 (.َُُ, َََِشاكيش, ) كينسى األحداث البعيدةالكقائع القريبة, 
 

  االنطبممماع األولPrimacy    ـ إلػػػى اسػػتخداـ المعمكمػػػات األكليػػػة إلػػػى تصػػػنيؼ كهػػك ميػػػؿ المقػػػك
عالي األداء أك منخفض األداء, كذلؾ الختصار عممية التقكيـ لى الشخص الذم يجرم تقييمه إ

         فتػرات طكيمػة إلػى لعدـ حصكله عمى معمكمات كافية, كيحدث ذلؾ في فترات التقػكيـ التػي تمتػد 
 (.َِٖ, َُِّ)حريـ , 

 
 يػؤدم التشػػابه فػػي الخصػائص بػػيف المػػدير كالمعمػـ إلػػى ميػػؿ التشممابو بممين الممرئيس والمممرؤوس ,

 (.َُٗ-َُٖ, ََُِ,أبكشندم)إلعطاء المعمـ تقديرا أعمى مما يستحؽالمدير 
 

 مػاـ خصػائص انفعاليػة صػعبة القيػاس مثػؿ االهت هػك نػاتج عػفك  تقويم ما ىو غير قابل لمقياس
كلذلؾ تقؿ الدقة في قياسها,  .ـ  بسبب كينكنتها التي تتصؼ بالكى بالعمؿ أك اإلخالص في العمؿ 

أدكات كمقػػاييس األداء مػػف إلػػى فػػي هػػذ  األخطػػاء البػػد مػػف االنتبػػا   ـ الكقػػكعى كلكػػي يتجنػػب المقػػي  
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                            حيػػػػػػػػث تضػػػػػػػػمينها عمػػػػػػػػى مؤشػػػػػػػػرات أداء كاضػػػػػػػػحة كاالبتعػػػػػػػػاد عػػػػػػػػف االسػػػػػػػػتنتاجات مػػػػػػػػا أمكػػػػػػػػف 
 (.ُْٔ, َُِّ) المحاسنة , 

 
   عناصػر يحػدث هػذا الخطػأ عنػدما يقػـك المػدير باالهتمػاـ بػبعض إىمال تقويم عوامل أساسمية

أك عػػدـ االهتمػػاـ بمػػا يكازيهػػا مػػف أهميػػة أك  التقػػكيـ عمػػى حسػػاب عناصػػر أساسػػية فػػي العمػػؿ,
فهنػػػا تػػػـ تقػػػديـ  ,لمعمػػػؿ أكثػػػر مػػػف االهتمػػػاـ باإلنجػػػاز  اأكلكيػػػة كاالهتمػػػاـ بحضػػػكر المعمػػػـ مبكػػػرن 

صػادؽ  , كحينهػا يكػكف تقػكيـ األداء غيػر دقيػؽ كغيػرمف عنصر أكثر أهمية عنصر أقؿ أهمية
 :تيةبسبب أحد المتغيرات اآل

 ـ لبعض العناصر األساسية فػي العمػؿ, فعمػى سػبيؿ المثػاؿ كيتمثؿ في إهماؿ المقيٌ  النقص
إذا كاف االحتفاظ بنسخ مف االختبارات التي يستخدمها المعمـ جزء مف عمؿ المعمػـ, ككػاف 

ا عمػى التقييـ مبنين  سميـ أك ضعيؼ, ككاف المعمـ يقكـ بذلؾ, ككاف تصميـ االختبارات غيرى 
 .ااحتفاظ المعمـ باالختبارات, فسكؼ يككف التقييـ ناقصن 

 
 ىر إلنظى المعمـ في رصد درجة معينة لطالب في امتحاف, كحينها يي  ًطئكأف يخ  التشويش 

 د في الفترات السابقة أك المهاـ األخرل.دكف االهتماـ بأدائه الجيٌ  ,أنه منخفض ئهأدا
 

 عندما يتأثر تقكيـ العامؿ أك المعمـ بعكامؿ كمتغيرات ليس لها عالقػة  ا: كيقصد به التموث
بأدائػػه, كػػالمظهر الشخصػػي كطبيعػػة التعامػػؿ مػػع اآلخػػريف, حيػػث يحصػػؿ العػػاممكف الػػذيف 

 (.ُٓٔ, َُِّلمحاسنة,)ا أفضؿ تقييـو عمى يمتازكف بهذ  الصفات 
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  المشكالت المتعمقة بالعاممين  - ب
 :بالعامميف كهياألخطاء الخاصة    

   فقػػط ألنهػػـ  ,ات كممارسػػات عمػػى غيػػر قناعػػةيبػػدم المعممػػكف سػػمكك كهػػي أف ,ثممر اليالممةأ
ػػرٍ المشػػرؼ يى  أك ألف   ,عػػاممكف جػػدد هػػذ  الممارسػػات, أك لشػػعكرهـ أنهػػـ مراقبػػكف, كهنػػا  بي غى

تقػكيـ األداء  البد مف شيكع ثقافة الشفافية كاالحتراـ المتبادؿ بػيف العػامميف كالمشػرفيف كاف  
جػػزء مػػف عمػػؿ المؤسسػػة لكػػي تكػػكف الممارسػػات حقيقيػػة كتػػؤدم إلػػى منفعػػة متبادلػػة بػػيف 

 .العامميف كالمؤسسة
 

 يجابيػػػة مػػػف حيػػػث التظػػػاهر إكتػػػتمخص فػػػي ظهػػػكر المعمػػػـ بصػػػكرة  ,الرغبمممة االجتماعيمممة
بالتفاني  كاإلخالص لكي يممسها المشرؼ كيحصؿ عمى التقدير العالي فػي األداء, لػذلؾ 

ا فػي العمػؿ, كهػك قػد ال يكػكف كػذلؾ فػي الحقيقػة يبدك المعمـ كدكدا, حسف المظهر متفانينػ
فػػي معظػػـ األحػػكاؿ, كهنػػا يحتػػاج المقػػـك إلػػى تكػػرار عمميػػة التقػػكيـ, كالتكثيػػؽ لمممارسػػات 

ؼ بمهػػػاـ تظهػػػر قػػػػدراتهـ كالسػػػمككيات أف يكضػػػع المعمػػػـ عمػػػى المحػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التكميػػػ
 (.ُٔٔ-ُٕٔ ,َُِّسنة المحا) كممارساتهـ

 
 اآلتي: المشكالت السابقة التي تتعمؽ بالمرؤكسيف إلى( َُُ, َََِكيضيؼ شاكيش)   

 عدـ معرفة المعمـ ما هك مطمكب منه. 
 عدـ فهـ المعمـ لنظاـ التقكيـ. 
 لكسؿ كعدـ اهتمامه بنتائج التقكيــ إلى امعمميؿ ال. 

نمػػػػا تتعمػػػػؽ  كمػػػػا قػػػػد تكػػػػكف هنػػػػاؾ مشػػػػكالت ال يكػػػػكف المعمػػػػـ المسػػػػؤكؿ عنهػػػػا بشػػػػكؿ مباشػػػػر, كا 
فػي السػػف ممػا يػػدفع  ابيػرن بخصائصػه كسػماته مثػػؿ أقدميتػه فػػي العمػؿ, كعمػر المعمػػـ, كػأف يكػػكف ك

 .امرتفعن  اكمنحة تقديرن  رئيسه إلى احترامة
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 األخطاء المتعمقة بنظام التقويم - ت
جػراءاتخبمدترتبط أغمب هذ  المشكالت  , بمػا تػنعكس كاختبػارات عمميػة إدارة األداء الت كعمميػات كا 

 (.ُِٖ, َُِّ)حريـ , عمى عممية تقكيـ األداء, كيمكف إيجازها باآلتي: اسمبن 
 

  ا بطريقػة سػميمة كمنظمػة من , البد أف يككف نظػاـ التقػكيـ مصػم  غياب نظام التقويم الموعوع
أك  هبػمػكؿ لنظػاـ المعغيػاب بعػض عناصػر ا, ك لجمع المعمكمات ذات العالقػة بػأداء العػامميف

 فاألهػداؼ تكجػه جميػع اإلجػراءات كالممارسػات نحػك تحقيقهػا,.عدـ التحديػد الكاضػ  لألهػداؼ
فػػي تعريفهػػا أك تحديػػد معناهػػا,  أك عػػدـ كضػػكحو  ,لممعػػايير دقيػػؽو  غيػػري  ممػػا ينػػتج عنػػه اختيػػاره 

 .كعدـ القدرة عمى قياسها مما يؤثر في النهاية عمى  تحقيؽ أهداؼ المؤسسة 
  ادكرن  ؤدمصػػػياغة كتفصػػػيالت نظػػػاـ التقػػػكيـ تػػػ ألف لمتقمممويم,عمممدم اختيمممار الوقمممت المناسمممب 

التكقيػت المناسػب  في اختيار الكقت المناسب, كعدد مرات التقكيـ, األمػر الػذم يجعػؿ اأساسيا 
أك  اأك فصػػمين  امػرات التقػكيـ سػكاء أكػاف سػنكين  تحديػدي  إذ يجػبي  ,سػمبيايجابيػا أك إلمتقػكيـ عػامال 

 .سب لعدد مرات التقكيـ المعمكؿ بهمدة محددة, ثـ التحديد المنال ادكرين 
 يؤدم إلى عدـ دقة الدرجات المعبػرة عػفألداء العاممين عدم الدقة ف  اختيار فئات التقييم , 

 إذا كانت فئات التدرج)ممتاز, جيد, ضعيؼ( سيككف التمييز بػيف العػامميف تمؾ الفئات, فمثالن 
(, لذا يجػب فيتحسبحاجة إلى –ضعيؼ  –جيد  -جيد جدا-أقؿ مما لك كانت الفئات )ممتاز

                              تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ كاختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػار أدكات التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير كالتقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ بعنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيـ 
 .(ُٖٔ, َُُِ) المحاسنة, 

  ضػعؼ دقػة مالحظػة المقيمػيف ألداء العػامميف ك  وعوح إجراءات التقويم وسوء اختيارىماعدم
يريف اخؿ بػػػػيف إدارة المعممػػػػيف كالمػػػػدمثػػػػؿ التػػػػد ,كالتػػػػداخؿ بػػػػيف عناصػػػػر إدارة المػػػػكارد البشػػػػرية

كالمشرفيف , كغمكض العالقة بينهـ كعدـ تحديد مهمة كؿ منهـ, األمر الػذم يػؤدم إلػى فهػـ 
 .لممهاـ مما ينعكس عمى العناصر التي تمارس التقكيـ خاطئو 
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 تقويم أداء المعمم ثانيا  
يعػػػد تقػػػكيـ أداء المعمػػػـ مػػػف ميػػػاديف التقػػػكيـ التربكيػػػة الهامػػػة, بعػػػد أف أتضػػػ  األثػػػر الػػػذم يمكػػػف أف    

الػػتعمـ يحدثػػه المعمػػـ النػػاج  فػػي تالميػػذ , ألف فاعميػػة المعمػػـ تعتبػػر مػػف أهػػـ القػػكل المػػؤثرة فػػي عمميػػة 
بصػػفة خاصػػة كفػػي المكقػػؼ التعميمػػي بصػػفة عامػػة, فػػالمعمـ الكػػؼء لػػه دكر كبيػػر فػػي إثػػراء العمميػػة 
التعميمية بخبراته كمهاراته الخالقة التي تجعؿ لممػنهج قيمػة تربكيػة مهمػة, كلػذا كػاف تقػكيـ أداء المعمػـ 

 (.ُ, ُٔٗٗ, لنجاح أهداؼ التربية )حسنيف كريان ضر  أمران 
 
مػػػف  دكف قمػػػيالن ٍبػػػمنػػػه, كيي  التقػػػكيـ لممعممػػػيف, فػػذنهـ يميمػػػكف إلػػػى اتخػػػاذ مكقػػػؼ دفػػاعي  كعنػػدما يػػػذكر    

   مهمػػػػا فػػػػي نمػػػػكهـ المهنػػػػي     الحمػػػػاس لػػػػه. فالقميػػػػؿ مػػػػنهـ ينظػػػػر إلػػػػى عمميػػػػة التقػػػػكيـ بكصػػػػفها عنصػػػػران 
(, كمػػا أف مسػػألة تقػػكيـ أداء المعمػػـ ليسػػت مسػػألة لمتقميػػؿ مػػف شػػأنه أك ِِْ, ََُِدنػػالب, ك)فيفػػر 
ميػػز أك الضػعيؼ, لكنهػػا عمميػة تشػػخيص كعػالج تهػػدؼ تمالييػز بػيف المعمػػـ المتميػز كالمعمػػـ غيػر لمتم

ما أف السػػي  ك لمطمبػػة.  ممتػػعو ك د ـ جي ػػإلػػى تطػػكير النمػػك المهنػػي لممعمػػـ, إضػػافة إلػػى تهيئػػة الظػػركؼ لػػتعم  
مسيرتها كيمكنها عممية التقكيـ هي طرؼ هاـ مف أطراؼ العممية التربكية, يكمؿ عممية التعميـ كيدعـ 

 (.َُّ, ََِٕ, رجكة )الحريرممف تحقيؽ األهداؼ الم
 

 لمعمم اأىداف تقويم أداء 
 ( إلى أهداؼ تقكيـ األداء الكظيفي لممعمـ عمى أنها:َُٔ, ََِْيشير الحازمي )   
  االحتياجات الضركرية لممعمميف مف أجؿ تحسيف كتطكير مستكل األداء. إلىالتعرؼ 
  المعممػػيف الفنيػػة عنػػد: إعػػداد الػػدركس, كاسػػتخداـ سػػجالت المتابعػػة اليكميػػة, الكشػػؼ عػػف حاجػػات

كاسػػػػتخداـ سػػػػجالت المتابعػػػػة, كاسػػػػتخداـ طرائػػػػؽ التػػػػدريس, ككيفيػػػػة مراعػػػػاة الفػػػػركؽ الفرديػػػػة بػػػػيف 
 الطالب, كالعالقات العامة في محيط العمؿ المدرسي.

  رسػػة, لكضػػع الحمػػكؿ المناسػػبة المشػػكالت التػػي قػػد تكاجػػه المعممػػيف كالطػػالب فػػي المد إلػػىالتعػرؼ
 لها .
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  الكقػػػكؼ عمػػػى مسػػػتكل أداء المعممػػػيف فػػػي المدرسػػػة, لتػػػكجيههـ مػػػف أجػػػؿ تحسػػػيف مسػػػتكل أدائهػػػـ
 الكظيفي.

  لكػكف ذلػؾ مػف أهػـ مؤشػرات ةبػر اإليجػابي فػي سػمكؾ الطممدل نتائج التعمػيـ كالتغٌيػ إلىالتعرؼ ,
 الكفاية الكظيفية لممعمميف .

  المعمميف المتميزيف لالستفادة مف قدراتهـ في مهاـ كظيفية أعمى. إلىالتعرؼ 
 
 :تيكيـ أداء المعمـ عمى النحك اآلأهداؼ تق (ٔٓ, ََُِذكر اليافعي )تك 

 . تأميف قاعدة أساسية التخاذ القرارات اإلدارية الخاصة بالمعمميف , كالنقؿ كالترقية كغيرها 
 كتعزيز التطبيقات التعميمية كالتدريسية . مساعدة المعمـ كالمشرؼ التربكم عمى تطكير 
 . تكفير المعمكمات الالزمة لتطكير برامج إعداد المعمـ 
 .تحديد مدل كفاءة المعمـ في قيامة بدكر  كمهامه 
 .كضع البرامج التدريبية لتطكير المعمـ مهنيا 
 

عمى تحسيف ( عمى أف مف بيف أهداؼ تقكيـ أداء المعمميف, مساعدتهـ ُّٔ, َُِّ) كيؤكد عطكل
ػػمى أدائهػػـ مػػف خػػالؿ تى   هػػذ  الحاجػػات باألسػػاليب اإلشػػرافيةحاجػػاتهـ المهنيػػة, كتػػكفير فػػرص لتمبيػػة  سً مع

 ه التعميمية كتنفيذها كتقكيمها .امٌ هى ل فعالية المعمـ في تخطيط مى دى كالحكـ عمى مى 
 

 أىمية تقويم أداء المعمم
          كقػػػػػد أشػػػػػار الحمػػػػػادم األداء الػػػػػكظيفي لممعممػػػػػيفتشػػػػػير األدبيػػػػػات إلػػػػػى أهميػػػػػة القيػػػػػاـ بعمميػػػػػة تقػػػػػكيـ  
 :تي( لها عمى النحك اآلِٓ, ََِٖ)
 . يؤدم إلى معرفة كاقع الممارسات األدائية لممعمميف بصكرة فعمية عممية 
  كتحديػد جكانػب الضػعؼ كالعمػػؿ مػكاطف القػكة لديػه مػف أجػؿ تطكيرهػايسػاعد المعمػـ عمػى معرفػة ,

 ستراتيجيات المناسبة .عمى معالجتها باستخداـ اال
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  يعمػػؿ عمػػى حفػػز كدفػػع المعمػػـ لمعمػػؿ مػػف خػػالؿ الػػدعـ المعنػػكم كالتشػػجيع المػػادم المتكاصػػؿ ممػػا
 يعكد بالنفع عمى كاقع العممية التعميمية .

  يزكد المعمميف بالطرؽ الصحيحة إلنجػاز العمػؿ بالشػكؿ الصػحي  مػع مراعػاة السػالمة فػي العمػؿ
 لكقت.كاالحتراـ كتكفير المصادر كا

 كمػػػػدل قدرتػػػػه عمػػػػى االتصػػػػاؿ كالتفاعػػػػؿ كاإلبػػػػداع كاالنػػػػدماج داخػػػػؿ منظمػػػػةميعكػػػػس كالء الفػػػػرد ل ,
 الجماعة لتحقيؽ األهداؼ الجماعية كالمجتمعية التي قامت مف أجمها هذ  الجماعات .

 عمى جكدة العممية التعميمية .  يـ األداء الكظيفي لممعمميف كأثر يعرؼ المعمميف بمعايير تقي 
  كيعمػؿ كبيئة محيطػةو  كدافعيةو  مف قدرةو  ,في العكامؿ المؤثرة عمى األداء الكظيفي لممعمميفيبحث ,

 يؤدم في النهاية إلى االرتقاء باألداء الكظيفي لممعمميف. ,عمى تطكيرها بشكؿ إيجابي
 

 شروط تقويم أداء المعمم
فػي العمميػة التعميميػة, كاألثػر الػذم يمكػف أف  تنبثؽ أهمية المعمـ مف الدكر الهػاـ الػذم يضػطمع بػه   
ـي يحدثىػػ كهنػػاؾ شػػركط كثيػػرة يجػػب أف تتػػكافر فػػي تقػػكيـ المعمػػـ, حتػػى  فػػي هػػذ  العمميػػة. النػػاج ي  ه المعمػػ

أهدافػػه األساسػية المتمثمػػة فػي تحسػػيف التعمػػيـ كرفػع كفاءتػػه, كمػف أهػػـ هػػذ   يػنج  هػػذا التقػكيـ, كيػػؤدم
( ََّ, ََِٕ, ؛المعايطػػػةُِٖ, ََِٓ؛ الحجػػػي,ِِٔ ,َََِ) الحجػػػي,كمػػػا أشػػػار لهػػػاشػػػركط ال

 كهي:                                                                                       
ط التي يقـك بها, كال يجػب إذ يجب أف يشتمؿ تقكيـ المعمـ عمى كافة الجكانب كالمناشً  :الشمول .ُ

ى بهػػػا التقػػػكيـ نىػػػعٍ نػػػب األخػػػرل, كمػػػف الجكانػػػب التػػػي يي كيهمػػػؿ الجكا كاحػػػدجانػػػب  فػػػي أف يصػػػب  
النمك العممي كالمهني كالثقافي لممعمـ, كاألنشػطة المختمفػة التػي يقػكـ بهػا داخػؿ الفصػؿ  :الشامؿ

مع  فيه مف مشكالت أك أخطاء كعالقاته البيئة, كمدل عالجه لما قد يقعكخارجة في المدرسة ك 
 العاـ كأسمكبه في القيادة . , كمظهرةالتالميذ كالمعمميف كاإلدارة

إذ ال يجب أف يككف الغرض مف عممية التقكيـ مجرد الكقكؼ عمى نقاط الضػعؼ   األثر الطيب .2
ف تأخػػذ هػػذ  أاطف الضػػعؼ كتنميػػة جكانػػب القػػكة, ك كالقػػكة فقػػط, كلكػػف أف يهػػدؼ إلػػى عػػالج مػػك 

 مف التركيز عمى السمبيات فقط. الجكانب حظها مف التقدير بدالن 
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 بػػػكم كالمعمػػػـ بتقػػػكيـ أداء المعمػػػـكيظهػػػر ذلػػػؾ إذا قػػػاـ مػػػدير المدرسػػػة كالمشػػػرؼ التر   المشممماركة .ّ
 كهناؾ مف يرل إمكاف الرجكع إلى التالميذ عند تقكيـ عمؿ المعمـ. 

 
ـ األكؿ عمى آلية تقكيـ أداء كالمعم    مف المدير كالمشرؼً  مسبؽ اتفاؽكترل الباحثة أف يككف هناؾ    

كضػع  خطػة لتنفيػذ المنػاهج كاألسػاليب التدريسػية, عمػى أف يتعاكف كؿ مف المشػرؼ كالمعمػـ المعمـ, ك 
كنتػائج طالبهػـ كجهػػكدهـ  هػـأدائباإلضػافة إلػى تعريػؼ المعممػيف باألسػػس التػي فػي ضػكئها يػتـ تقػػكيـ 

ف تبنػي عمميػة التقػكيـ أبحيػث يشػمؿ التقػكيـ كػؿ جكانػب عمػؿ المعمػـ, ك  مع الطالب كالمجتمع المحمي
 عالقات إنسانية طيبة مع جميع األطراؼ المشاركة فيها .

 
 صفات وخصائص المعمم الناجو

المزيػػػد مػػػف  المعمػػػـ النػػػاج  هػػػك الشػػػخص الػػػذم يحػػػب عممػػػه كيمتػػػاز بحػػػب االسػػػتطالع كاكتسػػػاب   
أف هنػاؾ صػفات لهػا عالقػة  كيعػرؼ المعمػـ النػاج  بػاألداء المهنػي الجيػد, إال .التجارب مػف الميدانيػة

 أف  إلى  (ْٖ-ْٕ, ََِٖ:)الرحبي, حيث أشاركثيقة كمتينة بتككيف اتجاهات ايجابية نحك المعمميف 
 الصفات الكاجب تكافرها في المعمـ: مف أهـ  

 
كيتمتػع  بغيػر عنػؼ اا لمتالميػذ ك لمهنتػه, كمتكاضػعن : كهي أف يككف المعمـ محبن ةالصفات الشخصي   

 االنطػؽ, كذكينػ , كجيػداكفصػيحن  اا كنظيفنػسميمة كبصحة نفسية مػع اتػزاف عػاطفي, كأنيقنػبصحة جسمية 
لمقكانيف,  االمكاعيد, كمحترمن  ا عمىا مف مادته, ككاسع االطالع, كمحافظن ا, كيفهـ تالميذ , كمتمكنن فطنن 
 ا.كمخمصن  ,يستنكر  الناس بأمكر دينه كمتمسكا به, كال يفعؿ ما ازمالئه, عارفن مع  اكدكدن 
 
التي ينبغي تكافرها في قيادة المعمػـ لصػفه لكػي  ( عمى الخصائصِّْ, ََِٓكيضيؼ البدرم )   

 ينج  في عممه كهي:
 ن أف يكػػكف حاصػػالن : كهػػي العمميممة والمينيممة الخصممائص لػػه عالقػػة بالمهنػػة  اعممينػػ  عمػػى مػػؤهالن

كاإلنسػػانية كاإلداريػػة  التعميميػػة, كلديػػة اطػػالع كخبػػرة فػػي العمػػـك التربكيػػة كالنفسػػية كاالجتماعيػػة
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رائػه آكالػدفاع عػف  عمى اإلقناع كأف يككف قادران  كخاصة ما يتعمؽ بالمادة العممية التي يدرسها,
ديمقراطيػػة مكضػػكعية مرنػػه غيػػر متعصػػبة, كمػػا يكػػكف خيػػر مسػػتمع ل خػػريف ة كأفكػػار  بصػػكر 

قػػؼ ا عػػف آرائػػه بصػػدؽ كصػػراحة ككضػػكح, كأف يتصػػؼ بحكمػػة كتحسػػب كحػػذر فػػي المكامعبػػرن 
نحػػك مهنتػػه كيشػػجع التالميػػذ  ةيجابيػػإفػػي التػػدريس, كاتجاهاتػػه  االتػػي يكاجههػػا, كأف يكػػكف مػػاهرن 

عمػػى اتخػػاذ  اعمػػى اإلبػػداع كاالبتكػػار كالتجديػػد كاالعتمػػاد عمػػى الػػنفس كتحمػػؿ المسػػؤكلية, كقػػادرن 
 عاليػػة عمػػى تعميػػؽ ةر دٍ القػػرار بحكمػػة كشػػجاعة كحسػػابات كعػػدـ التػػردد لفقػػداف الشػػجاعة, كلػػه قيػػ

عمػػى ا العالقػػات اإلنسػػانية بينػػه كبػػيف تالميػػذ  كالتعػػاكف مػػع زمالئػػه فػػي العمػػؿ, كأف يكػػكف قػػادرن 
 ةكمسػػاعد العمػػؿ كمسػػتعدا لتنفيػػذ  دكف ممػػؿ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أهػػداؼ المسػػيرة العمميػػة التربكيػػة

ظهػػػار إبػػػداعاتهـ كاالهتمػػػاـ بميػػػكلهـ المختمفػػػة  كاختيػػػار الكسػػػائؿ التالميػػػذ فػػػي تفجيػػػر قػػػدراتهـ كا 
 .تعميمهـالمناسبة لاألساليب ك 

 
تصػػنيؼ الصػػفات  ( عمػػىْٔ,  َُِّ؛ الربعػػي,  ُّٕ-ُّْ, ََِٓالبػػدرم, )كيتفػػؽ كػػؿ مػػف    

 إلى : ,كالخصائص الكاجب تكافرها في المعمـ
ا مػػف الضػػعؼ كاألمػػراض. فػػالمعمـ كهػػي أف يكػػكف سػػميـ الصػػحة خالينػػ الخصممائص الجسمممية .ُ

ا مػػػػف العاهػػػػات ف يكػػػػكف خالينػػػػأ. ك الػػػػك كػػػػاف سػػػػميمن المػػػػريض ال يسػػػػتطيع القيػػػػاـ بكظيفتػػػػه كمػػػػا 
تجعمه  أفٍ  هذ  العاهات مف طبيعتها المساف أك التأتأة, ألف   سةً بٍ ر كحى كى كالعى  ـً مى كالعيكب, كالص  

ؿ ا, فػالمعمـ الكسػك كحيكينػ ا.كيككف نشػيطن ه كتعرضه لسخرية التالميػذ كنقػدهـفي كظيفت يقصري 
ا كالػزل نظيفنػ المظهػرً  فى سىػ. كأيضػا حى هعممه كال يجد مف الحيكية ما يحركه لمقيػاـ بكاجبػ يهمؿ
 ا.منظمن 

 
 مف الخصائص كهي: اكتتضمف عددن الخصائص العقمية  .ِ

 قػدر مػف الػذكاء المغػكم  الذكاء:كيقصد به امتالؾ المعمـ الذكاء المتعدد, أم يككف لديػه
يػػػػتمكف مػػػػف حػػػػؿ مشػػػػكالت التالميػػػػذ كالرياضػػػػي كاالجتمػػػػاعي كالعػػػػاطفي, كذلػػػػؾ حتػػػػى 

 كالتصرؼ بحكمة في المكاقؼ المختمفة . 
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 فػي مادتػه التخصصػية, ألف ضػعفه فػي  اأف يكػكف المعمػـ قكياػ التحصيؿ الدراسي: كهك
 ا عمػػػػى تحصػػػػيؿ التالميػػػػذ لهػػػػامادتػػػػه يجعمػػػػه يقصػػػػر فػػػػي تدريسػػػػها, ممػػػػا يػػػػنعكس سػػػػمبن 
كقػد يصػػرفهـ عنػه فيسػقط مػػف  كيعرضػهـ لمخطػأ كسػكء الفهػػـ. كيزعػزع ثقػة التالميػػذ فيػه

 نظرهـ كيؤثر عمى حالته النفسية كأدائه المهني.
 كمراحؿ نمكهـ لكي يستطيع كميكلهـ كاستعداداتهـ  اإللماـ بالخصائص النفسية لمتالميذ

رشادهـ .  تكجيههـ كا 
 فميست معرفػة المعمػـ بالمػادة كبنفسػية  ,اإللماـ بقكاعد التدريس المناسبة لمتالميذ كالمادة

البد أف يعرؼ كيفية تػدريس مادتػه, كاالسػتفادة  مهمته, كلكفٍ في منجاح ل الميذ كافيةن الت
 مف قدرات التالميذ كاهتماماتهـ كتكظيفها في عممية التعميـ كالتعمـ .

  ًمعارفػه إلػى إنمػاء االن , يجب أف يكػكف المعمػـ كثيػر االطػالع مٌيػالثقافة كسعة االطالع, 
بالجديػػد مػػف اآلراء التربكيػػة كالسػػيككلكجية التػػي تتصػػؿ ة مى كػػذلؾ يكػػكف المعمػػـ عمػػى ًصػػ

 بمهمته حتى يستفيد منها في صناعة التعميـ.
 ا بعمـ األخالؽ كالسياسة.أم يجب أف يككف المعمـ ممما  :الكعي السياسي كاالجتماعي 

 
 كتابػه القيػادة: كيعػددها محمػد حسػف البيػاع فػي الخصائص الخمقية أو السموكية والشخصية .ّ

ا ا فػي أقكالػه صػادقن ا كصريحن ا كحازمن  ك أمينن (:أف يككف عادالن ِّْ, ََِٓاإلدارية )البدرم ,
ػػ ػػا معهػػا, كهادئنػػا لمشػػاعر اآلخػػريف متعاطفنػػفػػي كعػػكدة كأفعالػػه, كحساسن ا ا رحػػب الصػػدر متفتحن

ا عػػػػف المغريػػػػات الماديػػػػة ا بعيػػػػدن عمػػػػى قيػػػػادة نفسػػػػه كتصػػػػرفاته, كأف يكػػػػكف نزيهنػػػػ اا قػػػػادرن ذهنينػػػػ
 فػيهـفي ميكله ألم جانػب  ا يكسب ثقة التالميذ مف كال الجنسيف, عادالن كية, كمستقيمن كالمعن

 يخػػاؼ إال مػػف ضػػمير  كدينػػه ا بالقػػدر, كالمؤمننػػ بمصػػمحته, كأف يكػػكف متفػػائالن دكف اإلضػػرار 
المالمػػػػػ   كاضػػػػػحةى  قػػػػػؿ األخالقػػػػػي, كيخمػػػػػؽ لنفسػػػػػه شخصػػػػػيةن زانػػػػػة كالث  كيتصػػػػػؼ بالرٌ  ,كقيمػػػػػة

 ركر, يتحدث بمغػة المفػرد ثػـ الجمػعا بدكف غا بدكف ضعؼ قكين تسامحن كأف يككف م كالسمات,
 مػف اآلخػريف. تقكيمػه ينتظػر بصػفاته, ة, غيػر متعػاؿو فػي غيابػ اـ أحدن ينكب عنهـ, كال يقكٌ  ال

كالصػبر  يف مػع التالميػذ,م( عمى الصفات السابقة :العطؼ كالْٗ, َُّّكيضيؼ الربعي )
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ا فيػه, كأف يكػكف ا لػه, كجػادن ا لعممة, محبن كأف يككف مخمصن كالتحمؿ كاألناة, كالحـز كالكياسة, 
 ا لدينه, كتقاليد  القكمية.محترمن 

 
( المقػػػدـ لممػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني فػػػي جامعػػػة دمشػػػؽ, عمػػػى ََِٖكتؤكػػػد نتػػػائج بحػػػث المحافظػػػة )   

إلػػى خصػػائص  جميػػع الخصػػائص السػػابقة, كتصػػنؼ الخصػػائص الكاجػػب تكافرهػػا فػػي معمػػـ المسػػتقبؿ
قدرات عقمية, كخصائص شخصية, كالخصائص األكاديمية كالمهنية, كالخصائص األخالقية ك  جسمية

 كاإلنسانية.
 
كتتفػػػؽ الباحثػػػة مػػػع مػػػا تقػػػدـ مػػػف تصػػػنيفات لخصػػػائص معمػػػـ المسػػػتقبؿ, إذ يمكػػػف تصػػػنيفها إلػػػى    

 خصائص إدارية ,خصائص فنية مهنية, كخصائص إنسانية شخصية .
 

 أساليب تقويم أداء المعمم
عمميػػة تقػػكيـ أداء المعمػػـ عمميػػة شػػاقة, فهػػي تتجػػاكز مجػػرد تجميػػع البيانػػات كالمعمكمػػات, كالشػػكاهد    

نمػػا تتضػػمف أيضػػا التحميػػؿ العممػػي الرصػػيف لتمػػؾ المعمكمػػات, كالشػػكاهد فػػي  ةالخاٌصػػ بػػأداء المعمػػـ, كا 
ػػضػػكء أهػػداؼ مي  ات األداء تحديػػد مسػػتكي :أداء المعمػػـ فػػي اآلتػػي ا, كتػػتمخص خطػػكات تقػػكيـمسػػبقن  ةددٌ حى

التي يجب أف يحققها المعمـ, كتجميع المعمكمات الخاصة باألداء الفعمي لممعمػـ, كتحميػؿ النتػائج التػي 
              أسػػػػػفرت عنهػػػػػا هػػػػػذ  المعمكمػػػػػات الفعميػػػػػة, كمقارنتهػػػػػا بمػػػػػا يجػػػػػب تحقيقػػػػػه, كتحديػػػػػد مصػػػػػادر الفػػػػػركؽ

 :يأتيمـ أبرزها ما(. كهناؾ عدة كسائؿ تتبع في تقكيـ أداء المعِٗ, َُِِ)صكالحة, 
 

 :التقويم بالمالحظة الصفية .ُ
المختصيف كالمشػرؼ التربػكم  ا, إذ تعتمد عمى أحكاـتعد مف أكثر أساليب تقكيـ أداء المعمـ شيكعن    
المدرسػػػػة كالمعمػػػـ األكؿ. كتشػػػػير نتػػػائج الدراسػػػػات التػػػػي أجريػػػت فػػػػي مجػػػاؿ تأهيػػػػؿ المعمػػػػـ أف  مػػػديرك 

لتقػػكيـ األداء التدريسػػي لممعمػػـ, فهػػي تتػػي  مالحظػػة سػػمككه  المالحظػػة مػػف أكثػػر األسػػاليب مكضػػكعيةن 
التدريسي مباشرة داخؿ حجػرة الدراسػة, كفػي أثنػاء تعمػـ التالميػذ حتػى يمكػف معرفػة الجكانػب اإليجابيػة 
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       كالسػػػػػػػػػمبية فػػػػػػػػػػي أدائػػػػػػػػػه ممػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػاعد فػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػكير بػػػػػػػػػػرامج التأهيػػػػػػػػػؿ كالتػػػػػػػػػػدريب أثنػػػػػػػػػاء الخدمػػػػػػػػػػة 
لمالحظػػػة أداء المعمػػػـ  كائـ سػػػابقة اإلعػػػداد ك مقػػػاييس التقػػػدير؛كتسػػػتخدـ القػػػ (.ِٗ, َُِِ)صػػػكالحة,

أثناء التدريس عف طريؽ تحديد أنماط السمكؾ التدريس مسبقا أم قبؿ بدء عممية المالحظة في ضػكء 
تصكر األداء, ثـ يتـ رصد ما يحدث منها داخؿ حجرة الصؼ, بحيث تحدد كتصاغ هذ  األنماط فػي 

                ت تتضػػػػمف األفعػػػػاؿ التػػػػي تصػػػػدر عػػػػف المعمػػػػـ فػػػػي أثنػػػػاء التػػػػدريسشػػػػكؿ عبػػػػارات سػػػػمككية أك تقػػػػديرا
ـ ممػا يقمػؿ إال أف هذا األسمكب يغمب عميه طابع الذاتيػة كالتحيػز مػف جانػب المقػكٌ  (.َََِ)خميس, 

 (. ََِّمف مصداقيته )عالـ, 
 

  ةبالتقويم باالعتماد عمى أداء الطم .2
تعكسػػه  الكقػػكؼ عمػػى مسػػتكل األداء المتحقػػؽ لطمبػػتهـ كمػػا يعتبػػر تقػػكيـ أداء المعممػػيف مػػف خػػالؿ   

ـي ك يارية مف الممارسات الشائعة, درجاتهـ عمى االختبارات المع ا في تدريسه إذا حقؽ ناجحن  يعتبر المعم
مػع مراعػاة الفػركؽ الفرديػة بيػنهـ, كمػف هنػا  ,هػا فػي طمبتػهفير مف النتائج كالتغيرات المرغكب أكبر قد

ـ أداء جميػػػع العكامػػػؿ  كتفتػػػرض هػػػذ  الطريقػػػة أف   ,عمػػػى أسػػػاس التحصػػػيؿ الدراسػػػي لمطمبػػػة المعمػػػـ يقػػػكى
                المػػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػػي تحصػػػػػػػػيؿ الطػػػػػػػػالب ثابتػػػػػػػػة أك متسػػػػػػػػاكية لجميػػػػػػػػع الطػػػػػػػػالب, كجهػػػػػػػػد المعمػػػػػػػػـ متغيػػػػػػػػر

كلػػذلؾ يجػب اسػػتعماؿ هػذ  الطريقػػة بحػذر, ألف هنػػاؾ الكثيػر مػػف العكامػػؿ  (.ِٕ, َُُِ)مجػدالكل, 
مستكل الذكاء غيرها مف ضع االقتصادم كاالجتماعي ك التحصيؿ الدراسي لمطالب كالك التي تؤثر في 
 (.ََُِ, دنالب ك العكامؿ ) فيفر

 
 تقديرات الطمبة لممعمم  .3
يستخدـ أسمكب آراء كتقديرات الطالب في المراحؿ الثانكية كالتعميـ العالي, كيصعب استخدامه مع    

فهـ األبعاد التعميمية كأهدافها. فالطمبة يالحظػكف معممػيهـ  يستطيعكف الطالب صغار السف؛ ألنهـ ال
قػػػد تتػػػأثر تقػػػديرات  ألكقػػػات طكيمػػػة أكثػػػر مػػػف المشػػػرؼ التربػػػكم كالمعمػػػـ األكؿ كمػػػدير المدرسػػػة. كلكػػػفٍ 

 آراءً  الطالب لمعمميهـ بعكامؿ غير مكضكعية, مثؿ الدرجات التي يحصمكف عميها في االمتحانات أك
 (.ََِّا يقمؿ مف مصداقية عممية التقكيـ )عالـ, مم ,زمالئهـ حكؿ المعمـ
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 التقويم الذات   .4
 ةالتعمميػ يعتبر تقكيـ المعمـ لنفسػه مػف األسػاليب المهنيػة التػي تسػتهدؼ تحسػيف األنشػطة التعميميػة   

ـ سػػػػػػػػػػػمككه التعميمػػػػػػػػػػػي ليسػػػػػػػػػػػتطيع تحديػػػػػػػػػػػد جكانػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػكة كالضػػػػػػػػػػػعؼ فػػػػػػػػػػػي أدائػػػػػػػػػػػه                       فػػػػػػػػػػالمعمـ يقػػػػػػػػػػػكى
(. كيحتاج المعمـ لتقكيـ ذاته إلى أدكات خاصة كساللـ التقدير كقػكائـ الرصػد ََُِ, دنالبك  )فيفر

كغيرهػػػػا, كيتطمػػػػب نجػػػػاح هػػػػذا األسػػػػمكب تػػػػدريب المعممػػػػيف عمػػػػى هػػػػذ  األدكات لتقػػػػكيـ جكانػػػػب أدائهػػػػـ 
 (.ََِٖ)الحريرم, 

 
 ممف أداء المعمم أو ممف اإلنجاز  .5
المسػػتخدمة لتقػػكيـ أداء المعمػػـ, إذ يتكػػكف مػػف األعمػػاؿ يعتبػػر ممػػؼ اإلنجػػاز إحػػدل االسػػتراتيجيات    

معارفه. كيقـك المعمـ ببنائػه بنفسػه مػف أجػؿ إبػراز ه ك كمهارات التي ينجزها المعمـ كالتي تعكس إبداعاته
معارفػػػه كمهاراتػػػه فػػػي التػػػدريس كاالنجػػػازات التػػػي يحققهػػػا, كيتػػػي  هػػػذا الممػػػؼ لممعمػػػـ نقػػػد عممػػػه كتقيػػػيـ 

ػفاعمية الدركس التي   اقاـ بذعدادها كالعالقات بينه كبػيف طمبتػه كزمالئػه. كيتضػمف ممػؼ المعمػـ عمكمن
كالالصفيه  معمكمات عف الصفكؼ التي يدرسها, كالجدكؿ التدريسي له كاالمتحانات كاألنشطة الصفية

 التػػػي يعػػػدها كالػػػدكرات كالنػػػدكات التػػػي يشػػػارؾ فيهػػػا كأكراؽ العمػػػؿ التػػػي يقػػػدمها, كأعمالػػػه االلكتركنيػػػة,
المعمػػـ  نجػازات.كمع أف ممػؼفػي الحصػص الدراسػية, كغيرهػػا مػف اإل  ءالفيػديك التػي تبػػيف أدا شػرطةكأ

أنػه  تػدخؿ فيػه الذاتيػة كالمركنػة, فذاتيتػه بسػبب أف المعمػـ  تقكيمػه, إالمهمة كفعالػه أثنػاء  يعتبر كثيقةن 
ثابتػة كمحػددة لبنػاء عدـ كجػكد أسػس إلى ة فترجع يتحكـ في مككناته كيكثؽ أعماله بنفسه, أما المركن

 (.ِٕ, َُُِمحتكياته )مجدالكل, 
                                     . 

أنػػه ال يمكػف االعتمػػاد عمػى أسػػمكب دكف اآلخػر أثنػػاء تقػكيـ أداء المعمػػـ, فجميػػع  كممػا تقػػدـ يتضػ ي    
ػػؿي بعػػضي اآلخػػرأسػػاليب التقػػكيـ   بػػة, كآراء الطمبػػةمسػػتكل التحصػػيمي لمطم, فالمالحظػػة الصػػفية, كاليكم 

مهمة لما تػكفر  مػف معمكمػات كبيانػات  حػكؿ أداء  األداء, أساليبه ألداء المعمـ كالتقكيـ الذاتي, كممؼ 
 المعمـ, مما يحقؽ مصداقية كمكضكعية عممية التقكيـ. 
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 الجيات المسؤولة عن تقويم أداء المعمم.
, ففػػػي معظػػػـ الػػػبالد كتشػػػاركيةتكصػػػؼ عمميػػػة تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي لممعمػػػـ بأنهػػػا عمميػػػة تعاكنيػػػة    

يشػػارؾ فػػي عمميػػة تقػػكيـ أداء المعمػػـ مػػدير المدرسػػة, كالمشػػرؼ التربػػكم, كالمعمػػـ األكؿ, كالمعمػػـ نفسػػه 
ء, لضػماف كفي بعض الدكؿ تتعدل عممية التقػكيـ هػذ  الجهػات لتشػمؿ الطمبػة كأكليػاء األمػكر كالػزمال

تقػػكيـ أداء المعمػػـ  لجهػػات المسػػؤكلة عػػفلتقػػكيـ. كتشػػير األدبيػػات إلػػى امكضػػكعية كمصػػداقية عمميػػة ا
 تي:عمى النحك اآل

 مدير المدرسة  .1
يعتبر مدير المدرسة المسؤكؿ األعمى كالمباشػر فهػك يضػع خطػة كاضػحة مػف بدايػة العػاـ الدراسػي    

كتشػػػمؿ المالحظػػػة الصػػػفية فػػػي المقػػػاـ األكؿ  ,تتضػػػمف التقػػػكيـ التكػػػكيني كالنهػػػائي لتقػػػكيـ أداء المعمػػػـ
إليػػه خػػارج الفصػػؿ, كتنتهػػي عمميػػة التقػػكيـ بذصػػدار الحكػػـ المسػػندة المعمػػـ فػػي المهػػاـ  كمالحظػػة أداء

عمػػى أدائػػه ككتابػػة تقريػػر الكفايػػة. كيعتبػػر تقػػكيـ مػػدير المدرسػػة أكثػػر مكضػػكعية مػػف الجهػػات األخػػرل 
 (.َُٖ, ََِٕ,مع عمى أداء المعمـ داخؿ كخارج الفصؿ) الحريرمألنه يطٌ 

 
 المشرف التربوي  .2
التقكيميػػة التربػػكم عمػػى الجانػػب الفنػػي ألداء المعمػػـ, كيعتمػػد عمػػى الزيػػارات الصػػفية  ز المشػػرؼي يرٌكػػ   

لمالحظػػة سػػػمكؾ المعمػػـ, كأدائػػػه داخػػؿ الصػػػؼ, كيتضػػمف الجكانػػػب المختمفػػة لعممػػػه التعميمػػي, بحيػػػث 
 كفػػؽ معػػايير محػػددة فػػي تقريػػر الزيػػارة اإلشػػرافية. إال أف تقػػكيـ أداء المعممػػيف ا كشػػامالن مكضػػكعين  يكػػكف

عػػػػف طريػػػػؽ الزيػػػػارة الصػػػػفية قػػػػد يتػػػػأثر بالعالقػػػػة االجتماعيػػػػة بػػػػيف المشػػػػرؼ كالمعمػػػػـ, كالذاتيػػػػة كعػػػػدـ 
 (.ٕ, ُُٗٗالمصداقية في بعض األحياف ) الشقيرل, 

 
  المعمم األول .3
دكر أساسػي كجػكهرم, فهػك قػادر عمػى عمػى أنػه دكر المعمـ األكؿ في تقكيـ أداء المعمـ ينظر إلى    

ي بسػػبب معرفتػػه كاطالعػػه عمػػى المػػادة العمميػػة, كمػػا أنػػه قػػادر عمػػى ميػػه فػػي الجانػػب الفٌنػػأف يقػػكـ معمٌ 
مػة تقكيـ أدائهـ اإلنساني كاإلدارم؛ بسبب كثرة التعامؿ مع معمميف عف قرب مما ينتج عنه معرفػة كام



 

63 
 

المهنية كالشخصية في العمؿ. كقد كرد في دليؿ نظاـ تطكير األداء المدرسي  هً بأعماؿ المعمـ, كطباعً 
تقػكيـ أعمػاؿ ك  د االحتياجات التدريبية لممعممػيفمهاـ ككاجبات المعمـ األكؿ التقكيمية نذكر منها: تحدي

تحميػػؿ أعمػػاؿ نمػػػاذج مػػف أعمػػػاؿ ك ه الصػػػفي, كحضػػػكر زيػػارات صػػفية كتقػػػكيـ أدائػػكسػػجالت المعمػػـ, 
التأكػػد مػػف ممارسػػة المعممػػيف لممعػػارؼ ك تحميػػؿ نتػػائج االختبػػارات كمناقشػػتها مػػع المعممػػيف, ك الطػػالب, 

 (.ٕٔ, ََِٖكالمهارات المكتسبة مف التدريب) كزارة التربية كالتعميـ,
 

 المعمم نفسو .4
د  عمػى الكقػػكؼ عمػػى جكانػػب القػػكة كبيػػرة؛ حيػػث يسػػاع لمشػاركة المعمػػـ فػػي تقػػكيـ أدائػػه ذاتيػا أهميػػةه    

ألدائػه بالتعػاكف مػع المعنيػيف, كمػا يػؤدم  كيتمكف مف كضع خطػط تطػكير مهنيػة كالضعؼ في أدائه,
 (.ُِٓ, َََُِـ كالتشكيؾ في تقكيـ أدائه) اليافعي, التقميؿ مف عممية التظم   إلى
 
لتقكيـ أداء المعمـ, هناؾ جهات  كالكاقع أنه باإلضافة إلى الجهات السابقة التي سبؽ الحديث عنها   

أخرل تشارؾ في تقكيمه, كالطالب ككلي األمر كالزمالء, لكػف هػذ  الجهػات لػـ تسػتخدـ بشػكؿ رسػمي 
 كفعمي في سمطنة عماف إلى اآلف.

 
ة كالمكضػكعية مػف مزمهػا الدقٌػليسػت بالسػهمة تً  تقكيـ أداء المعمـ عمميةه  عمميةى  كمما سبؽ يتض  أف     
منهػػا  يسػػتفيدي  صػػادقةو  ؽ معػػاييرى ٍفػػميػػة, كً ة التعمٌ مػػيف؛ لتفيػػد فػػي تصػػحي  مسػػار العمميػػة التعميمٌيػػبػػؿ المقي  قً 

 كالمعمـ األكؿ. ,كالمشرؼ التربكم ,العالقة بالعممية التربكية, كبشكؿ خاص مدير المدرسة ذكك
 

 جوانب تقويم أداء المعمم 
 ( هي:ُّ, ََِٖفي االعتبار عند تقكيـ أداء المعمـ )الحمادم,  ذي خى ؤ إف مف أهـ الجكانب التي تي    

  عناصػػػر داخػػػؿ الفصػػػؿ كتتضػػػمف :إدارة الفصػػػؿ , التخطػػػيط لعمميػػػة التػػػدريس, اسػػػتراتيجيات
كالسػػجالت المدرسػػية, كتقػػكيـ  التػػدريس كتقنياتػػه, كتكظيػػؼ التكنكلكجيػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة,

 كالمناهج. ةبالطم
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  كاالهتمػاـ  تتضمف :القكانيف كالمكائ  التربكية, كاالختبػارات المدرسػيةعناصر داخؿ المدرسة ك
 كالعالقات اإلنسانية كالتكاصؿ . ةيصفٌ الالباألنشطة الصفية ك 

 .عناصر التنمية المهنية كتتضمف: اإلنماء المهني كالتدريب 
 

التقريػر الختػامي فػي  دتأف جكانب تقػكيـ أداء المعمػـ كفػؽ مػا كر  (ُٕ,  ََِٔ)المدهرش,  كيرل   
 كهي: السنكم له
 كلية .ؤ ؼ , الحيكية كالنشاط, تقدير المسصر  الشخصية كتشمؿ: المظهر, حسف الت   .ُ
طػرؽ التػدريس, ك المػادة العمميػة , ك لممنهػاج,  هلعمػؿ كاإلحاطػة بػه: كيشػكؿ مػدل فهمػمعرفػة ا .ِ

 التقنيات التربكية المتكافرة بالمدرسة .ك الكسائؿ التعميمية , ك 
, الطريقػة المسػتخدمة فػي التقػكيـك اإلعداد لمدرس, ك ؿ : كيشمؿ االنتظاـ في العمؿ, مى أداء العى  .ّ

 ؿ التكجيهات .ب  قى تى ك المشاركة في النشاطات المدرسية, ك مراعاة الفركؽ الفردية, ك 
المسػػػتكل المعرفػػػي ك أثػػػر المعمػػػـ فػػػي الطػػػالب : كيشػػػمؿ مقػػػدرة الطمبػػػة عمػػػى التفكيػػػر العممػػػي,  .ْ

مشاركتهـ في النشػاط ك عنايتهـ باألعماؿ التحريرية كالعممية, ك مكتسبة, المهارات الك لمطالب, 
 المدرسي.

 
ـ عمػى ٍكػاللهػا الحي التػي يمكػف مػف خً ك  مجػاالتو  ةيتضػمف سػتٌ  ارن ك  ( تصّٕ, َُُِكاقترح )صكالحة,   

كالعناصػػػػر كالقػػػػدرات كالقػػػػيـ الفرديػػػػة  ,ه مػػػػف كفايػػػػات معرفيػػػػة كأدائيػػػػةني الممارسػػػػات المهنيػػػػة كمػػػػا تتضػػػػم  
 كالجماعية كالتنظيمية الالزمة لتقكيـ أداء المعمـ كهي:

 كيتضػػمف كاقػػع تخطػػيط المعمػػـ لممػػادة الدراسػػية كاسػػتخداـ المعمػػـ لمكسػػائؿ  التخطمميط لمتممدريس
 ر القيادم كامتالكه لمكفايات الالزمة ألداء عممه.كٍ التعميمية كالمعمميف كممارسته لمد  

 كيتضػػػمف كاقػػػع امػػػتالؾ المعمػػػـ لمكفايػػػات المعرفيػػػة الالزمػػػة ألداء عممػػػه , ايمممات المعرفيمممةالكف
دراكػه لطبيعػة العالقػات التػي تخػدـ العمميػة  كالكشؼ عف متابعة المعمـ لممستجدات المعرفية كا 

كامتالكػػػه  ,التعميميػػػة, كمػػػدل اسػػػتمراريته لتطػػػكير أفكػػػار  بشػػػكؿ مسػػػتمر تجػػػا  العمػػػؿ التربػػػكم
 لممبادرة في تطكير معارفه كخبراته كذلؾ لتطكير المدرسة.
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 امػػػتالؾ المعمػػػـ الخصػػػاؿ الشخصػػػية العامػػػة المرتبطػػػة بػػػدكر   يتضػػػمفو, الكفايمممات الشخصمممية
 ,الطمبػة ام , كمراعػاة الفػركؽ الفرديػة بػيفكالتعامػؿ مػع الطمبػة بتسػ ,كانتمائػه لممدرسػة ,كمعمـ

 زف.ت  كااللتزاـ بالسمكؾ المي  ,ربكية المالئمة, كتحممه لممسؤكليةكالتزامه باستخداـ األلفاظ الت
 ظهػػار  ,قابمػػة لمقيػػاس يحػػدد فيهػػا أهػػدافان  ةكيتضػػمف كضػػعه لخطػػة يكميػػ ,الكفايممات المينيممة كا 

ه السػتراتيجيات ه مػع المجتمػع المحمػي, كممارسػتى كتكاصػمى  ,ه في ممارسة مهػارات التعمػيـمقدرتى 
 ي.مٌ مٍ أساليب التفكير العً  التدريس الحديث, كتكظيؼى 

 يسػػتخدـ  بحيػػث ,كيكشػػؼ عػػف كاقػػع امػػتالؾ المعمػػـ لمكفايػػات اإلنتاجيػػة ,الكفايممات اإلنتاجيممة
كتطػػػكير  ,كتصػػػميمه لمخطػػػط العالجيػػػة كالتقػػػكيـ الػػػكاقعي فػػػي تقييمػػػه ,التكنكلكجيػػػا فػػػي التعمػػػيـ

 .رات الطمبة المعرفيةدي قي 
 ت االختبػػارات التحصػػيمية كممارسػػة مهػػاـ المناكبػػة كااللتػػزاـ نى , كالتػػي تضػػم  الكفايممات اإلداريممة

 بأكقات كمكاعيد الدكاـ الرسمي كغيرها.
 
 جكانب أساسية هي: ةالمعمـ عمى أساسها إلى ثالث أداءي ـ كٌ قن كتصنؼ الباحثة الجكانب التي يي    

الػػػػػدكاـ  بمكاعيػػػػػد هكانضػػػػػباطً , كيشػػػػػمؿ التػػػػػزاـ المعمػػػػػـ بػػػػػالقكانيف كاألنظمػػػػػة المدرسػػػػػية المجمممممال اإلداري 
 المجاف المدرسية.ك  ,كاألنشطة المدرسية ,كالحصص الدراسية, كمشاركته الفاعمة في مجالس الفصكؿ

 
التػدريس, كاإلدارة  د لمػدرس, كالكسػائؿ التعميميػة, كاسػتراتيجياتكيتضمف التخطػيط الجٌيػالمجال الفن   

 رفع التحصيؿ الدراسي. لمفركؽ الفردية لمطالب, كأساليب الصفية, كمراعاته
 

 كأكلياء األمكر. ,كالطالب ,كزمالئه ,كيتضمف عالقة المعمـ برؤسائهالمجال اإلنسان   
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 تقويم أداء المعممف   مدير المدرسةلثالثًا  الدور التقويم  
عتبػار بعػض لكي يحقؽ التقكيـ األهداؼ المتكخػاة منػه ينبغػي عمػى مػدير المدرسػة أف يأخػذ فػي اال   

 (:ْٗ, ََِٓكمنها )البدرم ,  ,عممية التقكيـ في مدرسته أثناء تأديةاألمكر المهمة 
   مػػػا م ,لمتقػػػكيـ هػػػك معرفػػػة مػػػدل النجػػػاح فػػػي الكصػػػكؿ لألهػػػداؼ المرسػػػكمة الهػػػدؼ األسػػػاس إف

  َيؤدم إلى تطكير العممية التعميمية كتحسيف جكانبها المختمفة.
 لمتقكيـ : افهناؾ نكعاف أساس 

 راسي أثناء تنفيذ الخطط المدرسيةبداية العاـ الدفي , كيقـك به المدير ألكؿ التقكيـ البنائي ,
 كيستفاد منه في تحسيف العمؿ كمعالجة األخطاء أك االنحرافات التي تحدث أثناء التنفيذ.

   كالنػػكع الثػػػاني التقػػػكيـ النهػػػائي كالهػػدؼ منػػػه التعػػػرؼ عمػػػى النتػػائج النهائيػػػة لمعمػػػؿ كمقػػػدار
 نجاز المتحقؽ في ضكء األهداؼ .اإل

  ضع قكاعد كمعػايير عمميػة إشراؾ المعمميف كالعامميف في عممية التقكيـ خاصة فيما يتعمؽ بك
 .التقكيـ

 
حظػػػة كاسػػػتمارات المالة التقػػػكيـ منهػػػا االختبػػػارات هنػػػاؾ كسػػػائؿ متعػػػددة فػػػي إجػػػراء عمميػػػكمػػػا أف      

        ,التقكيميػة عمػى حسػب األهػداؼ المطمػكب تحقيقهػا نػكع فػي األسػاليبالتكالزيارات كيجب عمى المػدير 
 .األعماؿ المطمكب تقكيمهاك 

 

 عند مدير المدرسة ميارات تقويم األداء الوظيف 
القػػدرة عمػػى أداء عمػػؿ أك مهمػػة مػػا بفعاليػػة, أم بأقػػؿ مػػا يمكػػف مػػف الجهػػد "المهػػارة بأنهػػا عػػرؼ ت    

(. ّٗٓ, ََُِرة كعبيػػداهلل,كأبكسػػم )الطيطػػي "كاألثػػركالتكمفػػة كالكقػػت, كبأقصػػى مػػا يمكػػف مػػف الدقػػة 
معرفػػة كيفيػػة األداء كأنهػػا تػػؤدم إلػػى اإلتقػػاف, بمعنػػى عنػػدما يرغػػب األفػػراد فػػي عمػػؿ كمػػا تٌعػػرؼ بأنها"

يمه كابتداع الكسائؿ لعممه في أسرع كقت ممكف كبػأعمى درجػة مً شيء معيف فذنهـ يقكمكف بدراسته كتحٍ 
 لمهارة هي القدرة أك القابمية ( بأف اُْ, َُِّ(. كيضيؼ الفراج )ُِٖ, ََِٕ, )أحمد "مف اإلتقاف

 ترجمة المعرفة إلى أفعاؿ ينتج عنها أداء متميز.لً 
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اضػحة كعادلػة؛ لكػي تسػاعد ككف هناؾ مهػارات أك مقػاييس ك تى نجاح عممية تقكيـ األداء يجب أف كل   
يػػتـ عمػػى  ط, مهػػاراته كالمحابػػاة كالتخػػبٌ عػػف المزاجيػػة  اعمػػى إنجػػاز التقػػكيـ المكضػػكعي بعيػػدن  لمػػديريفا

تحميػؿ الكظيفػة مػف حيػث بيػاف عف طريػؽ بؿ المعمـ, العمؿ الفعمي مف قً  مستكل إنجازً  تحديدي  اأساسه
عمػى أكمػؿ كجهػه  قياـ بها كالكقت المحدد إلنجازهػاالنشاطات كالمسؤكليات التي يتكجب عمى المعمـ ال

 (.ُْ, ََِٔ)المدهرش,
 
ػا المدرسػة لمعمػؿ التربػكم التعميمػي فػي المدرسػة دكران  دكر مػدير كيعدع     ؛ ألنػه يؤكػد عمػى ضػركرة هاما

يػػه لػػه التربػػكم. فتمثيػػؿ مػػدير المدرسػػة لمػػدكر القيػػادم كتبنٌ اإلشػػراؼ التقػػكيـ ك إسػػهامه بفعاليػػة فػػي عمميػػة 
كذلػؾ لالرتقػاء كليات األخػرل؛ ؤ إلػى جانػب المسػلعممية تقػكيـ أداء المعممػيف  اا كبيرن ه يكلي اهتمامن جعمي

كمػػف األمػػكر التػػي تبػػرز أهميػػة  ا لألهػػداؼ.بالعمػػؿ التربػػكم التعميمػػي إلػػى المسػػتكل الػػذم يجعمػػه محققنػػ
 كاقػع المدرسػة ة لمعرفػ, ممػا يؤهمػه المدرسةستمر في الم  كجكد التقكيميدكر مدير المدرسة في العمؿ 

  (.ُٖ, ََُِ) الركاحي ,تفاصيمه ؿ  كي مع 
 
 ,القػػة مهنيػػة كشخصػػية مػػع التالميػػذ كالمعممػػيفبنػػاء عإلػػى  المسػػتمر فػػي العمػػؿكمػػا يؤهمػػه الكجػػكد    

 ,ر المطمػكب فػػي دافعيػػتهـ كفعػػاليتهـيػػيسػػاعد  عمػى إحػػداث التغالػػذم يك , كجميػع العػػامميف فػػي المدرسػة
ف مجمكعػة مػف النشػاطات كالمهػارات التػي تضػمٌ التقػكيمي لمػدير المدرسػة يى  الػدكر اإلشػرافيٌ  كعميه فػذف  

تهػػػػدؼ إلػػػػى تطػػػػكير العمميػػػػة التعميميػػػػة التعمميػػػػة فػػػػي المدرسػػػػة إلػػػػى أقصػػػػى درجػػػػات الكفايػػػػة كالفعاليػػػػة 
  (.ِْٕ ,ََِٓيك ,م)نكناص

 
لممعممػيف, حيػث يقػر  فػي التنميػة المهنيػة التقػكيمي أهميػة دكر مػدير المدرسػة إلػىكتشير الدراسات    

حػػػػػػػػداث تغيػػػػػػػػر كتحسػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي أدائهػػػػػػػػـ كلياتؤ المػػػػػػػػديركف بمسػػػػػػػػ                      هـ كأدكارهػػػػػػػػـ تجػػػػػػػػا  نمػػػػػػػػك المعممػػػػػػػػيف كا 
فػي تكجيػه  مػدير المدرسػة( عمػى دكر ٔ, َُِِتؤكػد دراسػة هنػدم)حيث  (.ٓٔ-ْٔ, ََِٕ)كـر ,

رشػػادهـالمعممػػيف  بكػػػؿ جديػػد فػػي مجػػػاؿ عممهػػـ ممػػػا يسػػاعدهـ عمػػى النمػػػك المهنػػي, إذ أف المحػػػكر  كا 
ؼ التػػي تػػؤثر فػػي تعمػػيـ ك تحسػػيف الخػػدمات كاالهتمػػاـ بالعكامػػؿ كالظػػر هػػك يػػة التعميميػػة األساسػػي لمعمم
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, كنظػػػػػـ االمتحانػػػػػات, كمشػػػػػكالت الطمبػػػػػة طػػػػػرؽ التػػػػػدريس, كالكسػػػػػائؿ التعميميػػػػػةالطمبػػػػػة, كالمنػػػػػاهج ك 
اإلشػػػرافية  ,كذلػػػؾ بتػػكفر مجمكعػػػة مػػف المهػػػارات ائدة فػػػي المجتمػػع المحمػػػيكالمعممػػيف, كالعالقػػػات السػػ

كالفنيػػة لػػػدل القيػػػادات التربكيػػة التػػػي تتمثػػػؿ فػػي المقػػػدرة عمػػػى اسػػتعماؿ المعرفػػػة, كالطرائػػػؽ كاألسػػػاليب 
 اآلخػػػػريفمػػػػع التعامػػػػؿ  عمػػػػى لممارسػػػػة مهمػػػػات محػػػػددة,كالمهارات اإلنسػػػػانية التػػػػي تتمثػػػػؿ فػػػػي مقدرتػػػػه

 .يلتحصيماكرفع المستكل  ,التغيير إحداثمف أجؿ  ,كاإلقناع, التحمي بالصبرك ,
 

 المعممػػيف كتقػػكيـ سػػمكؾة تمكنػػه مػػف فهػػـ يحتػػاج مػػدير المدرسػػة إلػػى مهػػارات سػػمككيـ كممػػا تقػػد       
ثالث مهارات خاصة مطمكبة لكؿ المسػتكيات فػي المكاقػؼ  ,كهناؾ, كالتحكـ بهكالتنبؤ به كالحكـ عميه

(   Technical skill)  اإلداريػة كهػي تػؤثر عمػى كظيفػة المػدير فػي اتخػاذ القػرار كهػي المهػارات الفنيػة
صػنؼ كمػا  .(conceptual skills)كالمهػارات التصػكرية Human skills) )كالمهػارات اإلنسػانية 

المهػػػػػػػػارات  ( ُّ-ِٔ, ََُِ؛ طكيػػػػػػػػؿ,  ٖٓ-ِٖ, ََُِ؛ السػػػػػػػػعكد,ُٓ-ُْ, َُِّ,الفػػػػػػػػراج )
 :أف يتقنها إلى مدير المدرسةالمطمكبة مف 

 كهػػػػي تتعمػػػػؽ  ,كهػػػػي قدرتػػػػه عمػػػػى اسػػػػتخداـ المعرفػػػػة كالخبػػػػرة ألداء مهػػػػاـ محػػػػدد  :ميممممارات فنيممممة
كمعالجتػػػه لممكاقػػػؼ التػػػي  باألسػػػاليب كالطرائػػػؽ التػػػي يتبعهػػػا اإلدارم التربػػػكم فػػػي ممارسػػػته لعممػػػه,

تطمبهػػا يالتػػي , كأسػػس عمميػػة معرفػػة متخصصػػة كمقػػدرة تحميميػػةكتتطمػػب المهػػارة الفنيػػة  يصػػادفها,
كيمكػػف تنميػػة هػػذ  المهػػارة عػػف طريػػؽ الػػدكرات كالبػػرامج األكاديميػػة  التربػػكم. العمػػؿ اإلدارمنجػػاح 

 لمقادة التربكييف.
 

 العمػػؿ مػػع هػػي مقػػدرة  المسػػؤكؿ التربػػكم عمػػى  أو السممموكية أو الشخصممية  الميممارات اإلنسممانية
مف خػالؿ ركح التعػاكف كالثقػة  البيئة المدرسيةكتظهر في  ,اآلخريف بشكؿ جيد كمتفاعؿ كمتعاكف

 كالتفاعػؿ اإليجػابي مػف خػالؿ العالقػات الطيبػة معهػـ .حيػث يجػب ,اآلخػريفكالحماس لمعمػؿ مػع 
 بػاآلخريفأف يتحمػى بدرجػة عاليػة مػف الػكعي الػذاتي بقدراتػه عمػى التكاصػؿ كالشػعكر عمى المػدير 

مػػع كالعالقػػات  الػػنفسإدارة  كهػػي (Emotional Intelligence) كهػػذ  تسػػمى الػػذكاء العػػاطفي
 كعمى مدير المدرسة أف يجعؿ هذ  المهارة جزءان ال ينفصؿ عف كيانه. .بكفاءة عالية اآلخريف
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 هػػي قػػدرة المػػدير عمػػى رؤيػػة المكاقػػؼ مػػف جميػػع الجكانػػب بشػػكؿ : الميممارات اإلدراكيممة التصممورية
الحمػػػكؿ  ادإيجػػػه خبيػػػر فػػػي فػػػف أم أٌنػػػ ,شػػػمكلي كلديػػػة القػػػدرة عمػػػى حػػػؿ المشػػػاكؿ لصػػػال  الجميػػػع

المالئمػػػة كالمناسػػػبة, كلديػػػة القػػػدرة عمػػػى التفكيػػػر المجػػػرد كالتحميػػػؿ لحػػػؿ المشػػػاكؿ المعقػػػدة بحيػػػث 
 يستطيع تشكيؿ صكرة كمية لعمؿ المؤسسة المدرسية .

 
 مة لمدير المدرسة السابقة عمى المهارات الالز (ٕٗ-ٖٕ, ََِٕ)الحربي ,يؼ كيض

 كهي القدرات العقمية كالصفات الشخصية كالسمات الجسدية  الميارات العقمية وأ الميارات الذاتية
لقيػػػاـ بػػػدكر  التقػػػكيمي ألداء العػػػامميف كالمعممػػػيف كهػػػي خاصػػػة عمػػػى االتػػػي تسػػػاعد مػػػدير المدرسػػػة 

نتػائج, كاحتػكاء المكقػؼ, كاستخالص ال بتحميؿ المكاقؼ الصعبة, كالتعامؿ مع معمكمات متشابكة,
 .لدقيؽ لألشياء كالنظر بشكؿ ثاقب لممشاكؿكالتصكر ا ,عمؽ المستقبؿ كالنفاذ في

 
لممهػارات الالزمػة  ا سبؽ ذكر  مف التصنيفات التي كردت فػي األدب النظػرمم  متستخمص الباحثة     

لمػػدير المدرسػػة لتقػػكيـ األداء الػػكظيفي  الزمػػةو  تقكيميػػةو  ثػػالث مهػػاراتلعمػػؿ اإلدارم كمػػدير المدرسػػة, 
 :المنكطة به, كهيلممعمـ في ضكء كاجباته كمهامه 

 
 اإلجػراءات كالسػمككيات التػي يتبعهػا مػدير المدرسػة فػي  كهػي دقػة ككفػاءة  الميارة اإلنسانية

تقكيـ الجانب اإلنساني لممعمميف, كتتطمب منه التعامؿ بنجػاح مػع المعممػيف, بحيػث يجعمهػـ 
بيػػنهـ الثقػػة كاالحتػػراـ المتبػػادؿ, كمػػا ينبغػػي منػػه أف  دي كجماعػػات كتتكل ػػ كػػأفرادو  يتعػػاكنكف معػػه,

كاألحاسػػيس التػػي تفرضػػها المكاقػػؼ المختمفػػة, كأف يفهػػـ مػػا يعنيػػه المعممػػكف المشػػاعر  يػػدرؾ
المعمػـ اإلنسػاني كالػذم  ـ أداءى بأعمالهـ ككمماتهـ بالتممي  أك التصػري , كبػذا يسػتطيع أف يقػك  

 كأكلياء األمكر. ,كالطالب ,كزمالئه ,ؼ التربكمكالمشر  ,ـ مع المديريشمؿ عالقة المعم  
 

 لتقػػكيـ دقػػة ككفػػاءة اإلجػػراءات كالسػػمككيات التػػي يتبعهػػا مػػدير المدرسػػة  :هػػيالميممارة الفنيممة
الجانػػب الفنػػي ألداء المعمػػـ, كهػػي تعتمػػد بدرجػػة كبيػػرة عمػػى قػػدر المعػػارؼ كاألسػػس العمميػػة 
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لتقكيـ األداء الفني لممعمـ, كالػذم يشػمؿ التخطػيط لمػدرس  كالفنية التي يمتمكها مدير المدرسة
األسػػػػاليب التدريسػػػػية, األنشػػػػطة التعميميػػػػة, اإلدارة الصػػػػفية, سػػػػالمة المػػػػادة العمميػػػػة المقدمػػػػة 

ثػػػارة الدافعيػػػة كالتشػػػكيؽ لمػػػتعمـلمطػػػالب,  كالكسػػػائؿ التعميميػػػة,  ,, كتكظيػػػؼ مصػػػادر الػػػتعمـكا 
مراعاة الفركؽ الفردية لمطمبػة, كاسػتثمار ك بناء كتحميؿ االختبارات, ك أساليب تقكيـ الطالب, ك 

 .الكقت, كمتابعة أعماؿ الطالب كتفعيمها, كتنظيـ سجالته

 

 ـ قػكى ليكهػي دقػة ككفػاءة اإلجػراءات كالسػمككيات التػي يتبعهػا مػدير المدرسػة   الميارة اإلدارية
ة بالجكانػب اإلداريػة التػي يقػٌكـ أداء تامػ معرفػةن  معمميف, كتتطمب منػهاإلدارم ألداء الالجانب 

التخطػيط كالتنظػيـ كالمتابعػة لجكانػب يجػب عمػى المػدير  المعمـ اإلدارم عمى أساسػها, كعميػه
كالتي تشمؿ التزامه بمكاعيد الدكاـ الرسمي كالحصص الدراسية مشػاركته  أداء المعمـ اإلدارية

قػػػػكانيف معرفتػػػػه كتطبيقػػػػه لم المجػػػػاف المدرسػػػػية,فػػػػي األنشػػػػطة المدرسػػػػية كمجػػػػالس الفصػػػػكؿ, ك 
 كاألنظمة التربكية.

 

 مدير المدرسة ف  تقويم أداء المعمم ف  سمطنة عمان.عند واقل الدور التقويم  
يعتبر مدير المدرسة المسؤكؿ األكؿ المكمؼ مف كزارة التربية كالتعميـ في سمطنة عماف لتقكيـ أداء    
العػه عػف قػرب عمػى أداء المعمػـ, فقػد حػٌددت الالئحػة لمعمـ بحكـ تكاجد  باستمرار في المدرسػة, كاطا

مهػاـ مػديرم مػدارس التعمػيـ العػاـ ُّٗٗ/  ُِالتنظيمية لمدارس التعميـ العاـ الصادرة بالقرار الكزارم
ساسػػي, كيمكػػف مهػػاـ مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ األ  ََِّكمػػا حػػٌدد دليػػؿ عمػػؿ مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي

 .(َََُِ) كزارة التربية كالتعميـ,:في اآلتي  التقكيمية هذ  المهاـبعض  إجماؿ
 يخضع شاغؿ هذ  الكظيفة لبشراؼ المباشر مف الرئيس المختص. 
  كيغرس ذلؾ لدل العامميف بالمدرسةكعمالن  يمتـز بأخالقيات مهنة التعميـ سمككان ,. 
 يعمؿ عمى االنتماء كالكالء الكطني كالكظيفي, كيغرس ذلؾ لدل العامميف بالمدرسة. 
 ذ القكانيف كاألنظمة كالمكائ  كالقرارات المنظمة لمعمؿ, كيتابع التزاـ العامميف بهاينف. 
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 كنشر ثقافة التعػاكف  لفريؽ كالعمؿ الجماعي,اكغرس ركح  ,يعمؿ عمى بناء العالقات المنتجة
 .بيف الزمالء

 يعمؿ عمى التجديد كالتميز في مجاؿ تخصصه في ضكء لكائ  كأنظمة عممه. 
  لمهنيػػػة كتعزيػػػز خبراتػػػه العمميػػػة بػػػاالطالع الػػػذاتي كاالسػػػتفادة مػػػف  تطػػػكير ثقافتػػػهيعمػػػؿ عمػػػى

 .خبرات زمالئه
 يضع خطة سنكية لتنفيذ كاجباته الكظيفية بذشراؼ المشرؼ اإلدارم. 
 ,كيتابعهػػا  كينفػػذها, يعػػد خطػػة المدرسػػة بمشػػاركة العػػامميف كالمسػػتفيديف مػػف خػػدمات المدرسػػة

 .   كيقكمها
  يمهػػا, كتكظيفهػػا, كحفظهػػا السػػجالت كالممفػػات المدرسػػية كاسػػتكمالها, كتنظيشػػارؾ فػػي إعػػداد

 .اكرقين ا ك إلكتركنين 
  ,يشػارؾ فػي متابعػة احتياجػات المدرسػة مػػف الكػكادر الفنيػة كاإلداريػة كالمػكاد كاألجهػزة الالزمػػة

 .كيعمؿ عمى تكفيرها بالتنسيؽ مع المعنييف
  مها كيطكرهاها كيقك  ءادر العاممة بالمدرسة كيتابع أدايشرؼ عمى الكك . 
 ,كاإلدارييف لمدراسات التخصصػية حسػب المتػاح مػف  يشارؾ في ترشي  مساعد مدير المدرسة

 .تأهيمية فرصو 
  لتطكير األداء المدرسي ,مع الهيئة التدريسية كاإلدارية كالفنية يعقد لقاءات دكريةن. 
  ٌداء بالتعاكف مع المعنييفألاالمدرسة لتحسيف في ص النمك المهني لمككادر العاممة ر فر يكف. 
 فػػي كالنفسػػية بالتنسػػيؽ مػػع المعنيػػيف  التعميميػػة كاالجتماعيػػة كالصػػحية بػػةيمبػػي احتياجػػات الطم

 .المدرسة
  يشػػرؼ عمػػى أعمػػاؿ االمتحانػػات كعمميػػة التقػػكيـ كتحميػػؿ النتػػائج كتنفيػػذ الخطػػط مػػع المعممػػيف

 .لمساعدة الطالب بمختمؼ فئاتهـ
  شراؾكية داخؿ المدرسة كخارجها التربيشرؼ عمى تفعيؿ األنشطة المجتمع المدرسي  كا 

 .كالمحمي
  ؽ الصمة بيف المدرسة كالمجتمعث  األمهات بما يك /ؿ دكر مجالس اآلباءفع  يي. 
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  كيستفيد مف اإلمكانات المتاحة لرفع  ,سسة تربكية لخدمة المجتمعمؤ ؿ دكر المدرسة كع  فى يي
 .مستكل األداء المدرسي

 لمناهج الدراسيةيشارؾ في تقكيـ ا. 
 يشرؼ عمى سالمة المبنى المدرسي كصيانته كنظافته, كحسف تكظيفه. 
 يشارؾ في كضع خطة التقكيـ الذاتي ألداء المدرسة, كتنفيذها. 
  يشارؾ في إعداد التقارير السنكية ألداء العامميف بالمدرسة باالشتراؾ مع المشرفيف اإلدارييف

 كائؿكالمعمميف األ ,كالمشرفيف التربكييف
 المحكسبة في األعماؿ المدرسية كيطكرها ج يكظؼ البرام . 
  كالدراسات الميدانية ذات الصمة بعممه ,رم البحكث التربكيةجٍ يي. 
 كالمناطؽ القريبة ,يشارؾ في تنفيذ برنامج تبادؿ زيارات عمى مستكل مدارس المنطقة, 

 .بالتنسيؽ مع المشرؼ اإلدارم
  المدرسةفي المشاريع التطكيرية التي تؤدم إلى تطكير األداء الفني كاإلدارم  يقترح بعضى. 
  المدرسة إلى الجهة المختصة في المنطقة التعميميةفي عف سير العمؿ  افصمين  ايرفع تقريرن. 

 
مػػػف خػػػالؿ اسػػػتعراض مهػػػاـ ككاجبػػػات مػػػدير المدرسػػػة فػػػي سػػػمطنة عمػػػاف يتضػػػ  أف دكر المػػػدير    

 العامميف بشكؿ عاـ كأداء المعمميف بشكؿ خاص ينقسـ إلى ثالث مجاالت هي:التقكيمي ألداء 
 

 المجال اإلداري  
لمػػدل التػػزاـ المعممػػيف بػػالقكانيف كاألنظمػػة  تػػهمػػف خػػالؿ متابع دكر المػػدير فػػي هػػذا المجػػاؿ كيتضػػ    

كالمػػكائ  كالقػػرارات المنظمػػة لمعمػػؿ, كالمقػػاءات الدكريػػة مػػع الهيئػػة التدريسػػية لتطػػكير األداء المدرسػػي, 
المجتمػػػػع المدرسػػػػي  بذشػػػػراؾكمتابعػػػػة المعمػػػػـ فػػػػي تفعيػػػػؿ األنشػػػػطة التربكيػػػػة داخػػػػؿ المدرسػػػػة كخارجهػػػػا 

 رقية كااللكتركنية.كمتابعة سجالت المعمميف الك  ,كالمحمي
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 :الفن  المجال
ر فػرص يلالحتياجات التدريبية لممعمميف, كتكف  مف خالؿ تحديد دكر المدير في هذا المجاؿكيتض   

كتحميػػؿ  ,كعمميػػة التقػػكيـ ,عمػػى أعمػػاؿ االمتحانػػات هً افً شػػر ا  , ك ئهػػـلتحسػػيف أدا ؛النمػػك المهنػػي لممعممػػيف
كتنفيذ الخطػط مػع المعممػيف لمسػاعدة الطػالب بمختمػؼ فئػاتهـ, كمشػاركته فػي تقػكيـ المنػاهج  ,النتائج
في كضع خطة التقػكيـ الػذاتي ألداء المدرسػة, كتنفيػذها, كتكجيػه المعممػيف بػذجراء البحػكث , ك الدراسية

 التربكية كالدراسات الميدانية ذات الصمة بالعمؿ.
 

   اإلنسان  المجال
لتطبيػؽ المعممػيف أخالقيػات مهنػة التعمػيـ, كمػدل  تػهفػي متابع المدير في هػذا المجػاؿدكر  كيتض    

شػػػػراؾ المعممػػػػيف فػػػػي فػػػػرؽ العمػػػػؿسػػػػمككنا كعمػػػػالن  امػػػػتالكهـ االنتمػػػػاء كالػػػػكالء الػػػػكطني كالػػػػكظيفي,  ,, كا 
كتمبيػػة  ,تكثيػػؽ العالقػػة مػػع الطمبػػة إلػػىكتشػػجيعه التعػػاكف بػػيف المعممػػيف كزمالئهػػـ, كتكجيػػه المعممػػيف 

عػػف طريػػؽ تفعيػػؿ دكر  ,لعالقػػة بػػيف المعممػيف كأكليػػاء األمػػكراحتياجػات الطػػالب التعميميػػة, كمتابعتػػه ا
 مجالس اآلباء كاألمهات.

 
 التقويم التكوين  الفن  لممعمم ف  سمطنة عمان.

ػػػػػامسػػػػػتمرن  اتككينياػػػػػ انة عمػػػػػاف بتقػػػػػكيـ أداء المعمػػػػػـ تقكينػػػػػيقػػػػػـك مػػػػػدير المدرسػػػػػة فػػػػػي سػػػػػمط                     ا, كتقكيمن
الصػػفكؼ أثنػػاء عمميػػة التػػدريس, ككتابػػة تقريػػر  فػػي لممعمػػـتقكيـ التكػػكيني مػػف خػػالؿ زيارتػػه فػػال أ,نهائياػػ

( الصادر ٗالزيارة الصفية) ممحؽ رقـ عقب الزيارة الصفية عف فاعميته التعميمية, كفؽ نمكذج استمارة
ميميػػػة ألداء المعمػػػـ داخػػػؿ الصػػػؼ كالتػػػي تػػػـ مػػػف كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ, كالػػػذم يتضػػػمف الفعاليػػػات التع

                 كرد فػي اسػتمارة تقػكيـ أداء المعمػـ فػي دليػؿ اإلدارة المدرسػية  تصنيفها إلى المجاالت التاليػة حسػب مػا
 (:ِٖ, ََُِ)كزارة التربية كالتعميـ,

 التخطيط لمدرس كفاعميته 
  لمطمبةسالمة المادة العممية المقدمة 
  الدافعية كالتشكيؽ لمتعمـإثارة 
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 تنكيع أساليب التدريس 
 كفاعمية اإلدارة الصفية 
 استثمار الكقت 
 تكظيؼ مصادر التعمـ 
 مراعاة الفركؽ الفردية 
 فاعمية أساليب التقكيـ كتنكعها 
 كمتابعتها ةبتفعيؿ أعماؿ الطم 
 لممعارؼ كالمهارات بةاكتساب الطم 
 لمهارات المكتسبةالقياـ بتكجيه الطالب نحك تكظيؼ المعارؼ كا 
 تكجيه الطالب لمتعمـ الذاتي 
 تنمية القيـ كاالتجاهات االيجابية لدل الطالب 
 تنظيـ السجالت 
 بتقكيـ اآلخريف لألداء ةن المكضكعية في التقكيـ مقارن 

 
كباالعتمػػػاد عمػػػى هػػػذ  المجػػػاالت كالبنػػػكد المتفرعػػػة عنهػػػا, يقػػػـك مػػػدير المدرسػػػة بتقػػػكيـ أداء المعمػػػـ    

ػػكٍ كيعطػػي حي  ,الصػػفي الفنػػي ب لػػه بعػػد كفاءتػػه كمهارتػػه فػػي التػػدريس, كيضػػع التقػػدير المناسػػ عمػػى امن
يعتمػد مػدير المدرسػة عمػى األسػاليب  ك , باإلضافة إلى استمارة الزيارة الصػفية, مناقشة المعمـ في أدائه

 التقكيمية التي سبؽ ذكرها في تقكيـ الجانب اإلدارم كالفني كاإلنساني لممعمـ.
 

 سمطنة عمانف  نموذج تقويم أداء الييئة التدريسية 
ػ    , كذلػؾ عػف طريػؽ تعبئػة امػرة كاحػدة سػنكين ا نهائينػ ايقٌكـ مدير المدرسة األداء الػكظيفي لممعمػـ تقكيمن

ـ( الصػادر مػف كزارة الخدمػة المدنيػة ُُٗٗ/ْ_)رقػـ ك خ ـ/ ت أ  نمكذج تقكيـ أداء الهيئة التدريسػية
            عمػػػػػػػى جػػػػػػػزأيف أداء الهيئػػػػػػػة التدريسػػػػػػية تقػػػػػػػكيـً  نمػػػػػػكذجي (. كيحتػػػػػػػكم َُكمػػػػػػا يكضػػػػػػػحه الممحػػػػػػؽ رقػػػػػػػـ)

 (.ُُٗٗ)كزارة الخدمة المدنية,
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: كيتككف مف معمكمات أساسية عػف المعمػـ تعبػأ مػف قبػؿ المعمػـ كتشػمؿ المػكاد كالصػفكؼ الجزء األول
 ها, كالمؤهالت العممية لممعمـ, كالدكرات التدريبية. التي يدرس

 
 كيتككف مف قسميف:  الجزء الثان 

كيتضػػمف: القػػدرات الذاتيػػة كالسػػمكؾ الشخصػػي لممعمػػـ, كيعبػػأ مػػف قبػػؿ مػػدير المدرسػػة, القسػػـ األكؿ: 
 % مف الدرجة النهائية لمنمكذج, كيتضمف عناصر التقكيـ اآلتية:َْكيشكؿ نسبة 
  بالمظهراالهتماـ 
 تقبؿ التكجيه كاإلرشاد 
 العالقات مع الرؤساء كالزمالء 
 لعالقات مع أكلياء األمكر كالطمبةا 
 دارة الصؼ  قكة الشخصية كا 
 الرغبة في التجديد في أساليب العمؿ 
 النشاط االجتماعي المدرسي كالبيئي 
 الحرص عمى النمك المهني 

كيتضػػمف كفػػاءة األداء لممعمػػـ كيعبػػأ بكاسػػطة مػػدير المدرسػػة كالمشػػرؼ التربػػكم كيمثػػؿ  القسػػـ الثػػاني:
 % مف الدرجة النهائية لمنمكذج, كيتضمف عناصر التقكيـ اآلتية:َٔنسبة 

  لمكضكعات الدرس التحضيرى 
  مف المادة العممية فى التمكع 
  استخداـ طرؽ ككسائؿ التدريس حسفى 
  في تقكيـ أداء الطالب المهارةى 
 االهتماـ باألنشطة المرتبطة بالمقررات الدراسية 
 استخداـ المغة السميمة 
 االلتزاـ بخطة العمؿ السنكية 
 القدرة عمى المبادرة كاالبتكار كاإلسهاـ في التطكير 
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 االهتماـ بسجالت المستكيات الشهرية كتكظيفها 
 المكاظبة عمى العمؿ كااللتزاـ بمكاعيد الدكاـ الرسمي 

 
كبنسػػػبة  كبيػػػره  نمػػػكذج تقػػػكيـ أداء الهيئػػػة التدريسػػػيةدكر مػػػدير المدرسػػػة فػػػي  أف    ي ًضػػػت  كممػػػا تقػػػدـ يى     

:          مجػػػػاالت أساسػػػػية كهػػػػي ةعناصػػػػر تقػػػػكيـ أداء المعمػػػػـ نجػػػػدها ال تتعػػػػدل ثالثػػػػ كبػػػػالنظر إلػػػػىعاليػػػػة, 
, مػػػكذجنٌ المػػػف  األكؿر عنهػػػا القسػػػـ المجػػػاؿ اإلنسػػػاني لعمػػػؿ المعمػػػـ كيعب ػػػ)ب( المجػػػاؿ اإلدارم ك)أ( 

كاطالعػػه عػػف قػػرب عمػػى أداء المعمػػـ فػػي  ,كيقٌكمػػه مػػدير المدرسػػة بحكػػـ تكاجػػد  المسػػتمر فػػي المدرسػػة
 مػػكذجن  المػف مجػاؿ الفنػػي كالػذم يعبػر عنػػه القسػـ الثػػاني ال )ج(كالمجػػاؿ الثالػث هػػك ,الجكانػب المػذككرة

كبيػرة عمػى مػديرم  ممػا يشػكؿ مسػؤكليةكيشترؾ كؿ مف مػدير المدرسػة كالمشػرؼ التربػكم فػي تعبئتػه. 
 المدارس في تنمية مهاراتهـ في تقكيـ أداء المعمميف.

 
 ثانيا الدراسات السابقة 

جريػت أي  مف خالؿ مراجعة الدراسات السػابقة,كفي حػدكد معرفػة الباحثػة كاطالعهػا, لػـ تجػد دراسػاتو    
أنهػػا عثػػرت  فػي سػػمطنة عمػػاف تتعمػػؽ بمكضػػكع الدراسػػة مباشػػرة, عمػػى الػػرغـ مػػف حداثػػة المكضػػكع, إال

اسػػػػتعراض  يػػػػأتيدرج الدراسػػػػة فػػػػي إطارهػػػػا, كفيمػػػػا عمػػػى بعػػػػض الدراسػػػػات العربيػػػػة كاألجنبيػػػػة التػػػػي تنػػػ
 أك صمة بمكضكع الدراسة الحالية, كالتي يمكف تصنيفها إلى: لمدراسات األكثر قربان 

 الدراسات العربية. -ُ
 الدراسات األجنبية -2

 أكال: الدراسات العربية

دراسػػة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى العالقػػة بػػيف تقػػكيـ كػػؿ مػػف المشػػرؼ ( 1991أجممرى الشممقيري )     
           مػػػػػػنهج الكصػػػػػػفي االرتبػػػػػػاطي التربػػػػػػكم كمػػػػػػدير المدرسػػػػػػة ألداء المعمػػػػػػـ الصػػػػػػفي. كاسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث ال

كتككف مجتمػع الدراسػة مػف معممػات كمعممػي المػدارس األساسػية كالثانكيػة الحككميػة التابعػة  ,التحميمي
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لمػػػػديريات التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ فػػػػي الكػػػػكرة كاألغػػػػكار الشػػػػمالية, كبنػػػػي كنانػػػػة, كعجمػػػػكف, لمعػػػػاـ الدراسػػػػي 
اختيػػرت بطريقػػة عشػػكائية  ممػػةو كمع ( معمػػـو ِّْنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )كتكك   .األردففػػي  َُٗٗ/ٖٗ

بػػيف : تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية منخفضػػة تيػػةكصػػمت الدراسػػة إلػػى النتػػائج اآلتحيػػث  .طبقيػػة
ت داللػػة إحصػػائية تقػػدير المشػػرؼ التربػػكم كمػػدير المدرسػػة ألداء المعمػػـ الصػػفي, كمػػا تكجػػد فػػركؽ ذا

( فػي تقػػدير عػػاـ مػدير المدرسػػة ألداء المعمػػـ الصػفي تعػػزل ألثػػر خبػػرة 0ََُنα)  عنػد مسػػتكل داللػػة
 العمميػةمػؤهالت , أم أف تقدير مدير المدرسة لممعممػيف ذكم الخبػرة الطكيمػة كالالعمميالمعمـ كالمؤهؿ 

 ىأكصػػػك  ة كالقميمػػػة كالمػػػؤهالت األقػػػؿ.األعمػػػى كػػػاف أفضػػػؿ مػػػف تقػػػدير زمالئهػػػـ ذكم الخبػػػرة المتكسػػػط
 .ية قدراتهـ اإلشرافية كالتقكيميةبتدريب مديرم المدارس لتنم الباحث

 
في مدينة تغز مف مدارس الثانكية  مقكيـ أداء مدير دراسة هدفت إلى ت (2444جرى الحكيم  )أو    

. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنهج في اليمف يريفكالمد يفكالمعمم يفهكجهة نظر المكج
, هي: الجانب اإلدارم كالمالي كالجانب جكانبشممت خمس  استبانةحيث أعد الباحث  ,الكصفي
المحمي. كتككنت عينة الدراسة  كجانب المجتمع ,كالجانب الفني ,كالجانب الطالبي ,اإلنساني

كتكصمت الدراسة لمنتائج  .كمديرة ا( مديرن ُٗ, ك)ةن كمكجه اهن ( مكج  ْٓك) كمعممةن  ا( معممن ٕٖ)مف
: اتفقت جميع فئات العينة عمى أف مديرم مدارس التعميـ الثانكم العاـ يمارسكف المهاـ تيةاآل

كاتفؽ المعممكف كاإلداريكف في أف المهاـ المتصمة  اإلدارم كالمالي بالدرجة األكلى,المتصمة بالجانب 
 بيف ا داالن بالتكجيه الفني حصمت عمى أقؿ درجة مف حيث الممارسة. كما أظهرت النتائج اختالفن 

كلصال  اإلناث في المهاـ المتصمة بالجانب  نكععزل لمتغير الألداء الكظيفي تي لتقديرات أفراد العينة 
لألداء الكظيفي لمديرم التعميـ  رات العينةبيف تقدي فركؽ دالة إحصائيان  لـ تظهر النتائج أم  ك  الفني.

 المؤهؿ كالخبرة. الثانكم العاـ تعزل لعاممي  
 
ممرت  و     إلػػى تقػػكيـ أداء معممػػي الجغرافيػػا فػػي المرحمػػة الثانكيػػة فػػي دراسػػة هػػدفٍت ( ََُِ)النجممار أج 

المنهج الكصفي المسػحي, حيػث  الباحثةي  . كاستخدمتات التدريسية مف كجهة نظر الطمبةضكء المهار 
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ـ  كػػػأداة لمدراسػػػة  اسػػػتبانةتػػػـ تصػػػميـ  ػػػِٓكقػػػد تألفػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ). أربػػػع مجػػػاالت تضػػػ  ا( معممن
 .كمعممة مف معممي الجغرافيا بالمرحمة الثانكية في سمطنة عمافي 

 
سػػػػبية لممهػػػػارات كأظهػػػػرت النتػػػػائج أف ترتيػػػػب المجػػػػاالت األربعػػػػة فػػػػي الدراسػػػػة حسػػػػب األهميػػػػة الن    

مجػػاؿ : مجػػاؿ مهػػارات تنفيػػذ دركس الجغرافيػػا, ثانيػػان  :: أكالن اآلتػػيسػػية فػػي كػػؿ مجػػاؿ عمػػى النحػػك التدري
الصػػفي كالتكاصػػؿ مػػع الطمبػػة, مجػػاؿ التفاعػػؿ  :ثالثػػان  ,اسػػتخداـ الكسػػائؿ التعميميػػة فػػي دركس الجغرافيػػا

مجاؿ تقكيـ دركس الجغرافيا. كما أظهػرت كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف المتكسػطات  ا:كرابعن 
الجغرافيػا فػػي المرحمػػة الثانكيػة مػػف كجهػػة  عمػػـملالحسػابية لتقػػديرات الطمبػة لممهػػارات التدريسػػية الالزمػة 

الطمبػة  . ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقػديراتجاءت هذ  الفركؽ لصال  المعمماتك  ,نظرهـ
 لممنطقة التعميمية. لممهارات التدريسية الالزمة لمعمـ الجغرافيا في المرحمة الثانكية كفقان 

 
تقػػكيـ األداء الػػكظيفي لمػػدير المدرسػػة مػػف كجهػػة نظػػر  إلػػى دراسػػة هػػدفتٍ  (2443وأجممرى قواسمممة )

 الدراسػػةلكصػػفي المسػػحي لتحقيػؽ هػػدؼ المعممػيف فػػي دكلػة البحػػريف. حيػػث اسػتخدـ الباحػػث المػنهج ا
( ّّكتككنػت عينػة الدراسػة مػف ) .( فقػرةن َِتألفػت مػف ) اسػتبانةت البيانات مػف خػالؿ تطبيػؽ عى مً كجي 
الحككميػة فػي دكلػة البحػريف. المػدارس االبتدائيػة كاإلعداديػة  يعممػكف فػي ( معمػـو ِّْك) كمػديرةن  رامدين 

س بمػغ قيمػػة دكف المسػػتكل كأظهػرت النتػػائج أف مسػتكل األداء الػػكظيفي لعينػة مػػديرم كمػديرات المػػدار 
 النتػائج أظهرتكما المتكقع بقميؿ كلـ يظهر فرؽ جكهرم في مستكل األداء حسب المرحمة الدراسية, 

 . عند تفاعمهـ معناإالٌ  الجنس كالمدرسة مٍ فرؽ في مستكل األداء حسب متغيرى عدـ كجكد 
 

 ( دراسػػة هػػدفت إلػػى معرفػػة تقػػكيـ المعممػػيف كالمػػكجهيف, ألداء مػػديرم المػػدارسََِّ) وأجممرى عممم 
اإلدارية كالفنية كاالجتماعيػة كاإلنسػانية, كمػا كردت فػي الالئحػة صنعاء في ضكء مهامهـ في الثانكية 
 االسػػػػتبانة. كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنهج الكصػػػػفي التحميمػػػػي, كأداة كاحػػػػدة هػػػػي ُٕٗٗلعػػػػاـ  ةالمدرسػػػػي
 مجػػػاؿى الالفنػػػي, ك  ـ اإلداريػػػة, كالمجػػاؿى هي مهػػػام  لقيػػػاس مػػدل تنفيػػػذ مػػػديرم المػػدارس  ( فقػػػرةّٕت )تضػػمن

ف . كتكػػك  الكظيفػػة كسػػنكات الخبػػرة ى متغيػػرممجػػاؿ اإلنسػػاني, كقػػد اشػػتممت الدراسػػة عمػػالجتمػػاعي ك اال
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ناثػػان  اليمنيػػيف ذكػػكران  كالمػػكجهيف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع المعممػػيف انكيػػة بصػػنعاء , فػػي المػػدارس الثكا 
, كتككنت عينة الدراسة مف كمكجهو  ( معمـو ُّٖٗالبالغ عددهـ إجماال )ك  ََِِ/ََُِلمعاـ الدراسي 

(. كتكصػمت الدراسػة إلػى النتػائج ُٖٓباإلضافة إلى جميػع المػكجهيف كعػددهـ ) كمعممةو  ( معمـو ََٓ)
 فػػي متكسػػطات كػػؿ مجػػاؿ (يف كالمػػكجهيفالمعممػػ): يكجػػد تمػػايز كاخػػتالؼ بػػيف نتػػائج العينتػػيف اآلتيػػة

لصػػػال  المعممػػػيف فػػػي تقػػػكيمهـ لمػػػدل تنفيػػػذ مػػػديرم المػػػدارس لمهػػػامهـ فػػػي كػػػؿ مجػػػاؿ. حيػػػث حصػػػؿ 
 كفكالمكجه كفالمجاالت. كما أظهر المعمم المجاؿ اإلدارم عمى أعمى متكسط حسابي مف بيف جميع

كمنخفضػػػة.  كسػػػطةن مت ةن حسػػػابي هـ الفنيػػػة متكسػػػطاتو امٌ هىػػػمى فػػػي تقػػػكيمهـ مػػػدل تنفيػػػذ مػػػديرم المػػػدارس 
المػدارس لمهػامهـ االجتماعيػة كاإلنسػانية  يرمعمميف كالمكجهيف لمدل تنفيػذ مػدأسفرت نتائج تقكيـ المك 

إحصػػائية لمتغيػػر الخبػػرة, ككجػػكد فػػركؽ  ؽو ك . كمػػا أظهػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػر متكسػػطات منخفضػػة
 إحصائية لمتغير الكظيفة لصال  المعمميف.

 
درجػػػة ممارسػػػة مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة  إلػػػى(  دراسػػػة هػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ ََِّ) وأجمممرى عبابنمممة

 اسػػتبانةعػػداد ذالباحػػث المػػنهج الكصػػفي, حيػػث قػػاـ بلػػدكرهـ الفنػػي. كلتحقيػػؽ هػػدؼ الدراسػػة اسػػتخدـ 
 ,المنػػػاهج, الحاسػػػكب التعميمػػػيك خطػػػيط, الت :مجػػػاالت هػػػي مكزعػػػة عمػػػى سػػػتٌ  ( فقػػػرةن َٔنػػػة مػػػف )مكك 
ف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع المعممػػيف كالمعممػػات الػػذيف ريس, إدارة الصػػؼ. كتكػػك  طػػرؽ التػػد ,التقػػكيـك 

( ِْٔكالبػػالغ عػػددهـ ) ََِْ/ََِّيدرسػػكف فػػي المػػدارس الثانكيػػة لقصػػبة المفػػرؽ لمعػػاـ الدراسػػي 
( ُٓ, )( مدرسػػة ثانكيػػةن ّّ( مػػف اإلنػػاث كمػػكزعيف عمػػى )ُّٖ)( مػػف الػػذككر كَّٔ)ك ممػػةو كمع ـو معمػػ

. كتكصػمت كمعممػةو  ( معمػـو َِٓككنػت عينػة الدراسػة مػف )( مدرسة لبنػاث, كقػد تُٖذككر ك) مدرسةن 
دكرهػػـ الفنػػي متكسػػطة, كأكثػػر المجػػاالت التاليػػة : أف درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس  الدراسػػة لمنتػػائج

مجػػاؿ  :مجػػاؿ التخطػػيط تبعػػة فػػي المرتبػػة الثانيػػة :ممارسػػة مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف كالمعممػػات هػػك
كفػي  ,مجػاؿ طػرؽ التػدريس :كفي المرتبػة الرابعػة ,مجاؿ المناهج :كفي المرتبة الثالثة ,إلدارة الصفيةا

مجػاؿ الحاسػكب التعميمػي, كمػا ال تكجػد  :كالمرتبػة السادسػة كاألخيػرة ,مجػاؿ التقػكيـ :المرتبة الخامسػة
الخبػرة, المؤهػؿ  نػكع,كالمعممات تعزل لمتغيرات ال ففركؽ ذات داللة إحصائية مف كجهة نظر المعممي

 .مديرم المدارس لدكرهـ الفنيفي درجة ممارسة العممي, 
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بدراسػػة هػػدفت إلػػى تعػػرؼ الفػػركؽ بػػيف التقػػكيـ الػػذاتي, كتقػػكيـ كػػؿ مػػف رئػػيس  (2445وقامممت عيممد )
القسػػـ العممػػي, كالطػػالب لمسػػتكل أداء المعمػػـ فػػي دكلػػة الككيػػت, كاسػػتخدمت الباحثػػة المػػنهج الكصػػفي 

 ,الشػرح كالتػدريس :عمى خمسة مجػاالت هػي مكزعةن  ( فقرةن ِٓ)كأداة لمدراسة كاشتممت عمى تبانةكاالس
دارة ك السمات الشخصية, ك  تككنػت  حيػث الصػؼ.طرح األسئمة كالمناقشػات داخػؿ الصػؼ, كالتقػكيـ, كا 

 ان ( معممػػػْٔالمرحمػػػة الثانكيػػػة, ك) مػػػف طػػػالبً  ( طالػػػبو َِٓ, ك)ـو ٍسػػػ( رئػػػيس قً ُْعينػػػة الدراسػػػة مػػػف )
ا جكهريػة بػيف كػؿ مػف التقػكيـ الػذاتي كتقػكيـ الطالػب كتقػكيـ كمعممة, كتكصمت الدراسة أف هناؾ فركقنػ

 ,المؤهػػؿ العممػػيك , نػػكعي تقػػكيـ المعمػػـ تعػػزل لمتغيػػر الرئػػيس القسػػـ, لممعمػػـ, كعػػدـ كجػػكد اختالفػػات فػػ
قػكيـ أداء المعمػـ ت الدراسة بتطػكير كتقنػيف أدكات كطرائػؽ مختمفػة لتنظاـ التعميـ. كأكصى ك التخصص, 

 باإلضافة إلى مديرم المدارس. ,كاالهتماـ بآراء الطالب كالزمالء كالمعمميف أنفسهـ
 

( دراسػػػة هػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ إلػػػى إدراؾ المشػػػاركيف مػػػف معممػػػيف 2445وأجمممرى عطممماري والشمممنفري )
اء كمشػػػػرفيف تربػػػػكييف لػػػػبعض العكامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي تقػػػػكيـ أد ,كمسػػػػاعدم مػػػػديريف ,كمػػػػديرم المػػػػدارس

الباحثػاف المػنهج  مػاف. كلتحقيػؽ هػدؼ الدراسػة اسػتخدـى المعمميف فػي المػدارس الحككميػة فػي سػمطنة ع
تـ تكزيعهػا  ,( محاكرى ٖفي ) ةمدرج ( عبارةن ُّكأداة لجمع البيانات كتككنت مف ) كاالستبانةالكصفي 

مػػػف الممتحقػػػيف  تربػػػكم   كمشػػػرؼو  مػػػديرو  كمسػػػاعدً  كمػػػديرو  ( معمػػػـو ُْٓعينػػػة قصػػػديه مككنػػػة مػػػف ) عمػػػى
مػا  كأظهرت النتائج أف هناؾ أربعة محاكر تؤثر إلى حد   بالبرامج األكاديمية بجامعة السمطاف قابكس.

كتشجيعه,  المدرسة التقكيـ مصمحةى عمى لقائميف هي: مراعاة ا كيـ أداء المعمميف, كتمؾ المحاكرفي تق
ػػا كالشػػعكر بصػػمة مػػا معػػه, كاإلعجػػاب بػػه,  كهػػي تجنػػب المكاجهػػة مػػع المػػدرس,  المحػػاكر األخػػرل,أم 

ضػػػئيمة التػػػأثير, كمػػػا كانػػػت  كتعزيػػػز سػػػمطة القػػػائميف بػػػالتقكيـ كالخضػػػكع لمضػػػغكط كتحقيػػػؽ المنفعػػػة, 
 أظهػػرت نتػػائج الدراسػػة كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المسػػتجيبيف عمػػى جميػػع المحػػاكر تبعػػان 

لمتغير الخبرة التعميمية سكل في ائية لـ تظهر فركؽ ذات داللة إحصك  ,لمتغير الجنس لصال  الذككر
 محكر كاحد كلصال  األكثر خبرة.
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دراسػة هػدفت إلػى تعػرؼ درجػة ممارسػة مػديرم المػدارس الثانكيػة الخاصػة ( 2446وأجرت حجمازين )
 تكلتحقيػػؽ هػػدؼ الدراسػػة اسػػتخدمهػػة نظػػر المعممػػيف, مػػف كج التقكيميػػة فػػي األردف لػػألدكار اإلشػػرافية

تطػكير  مف ثالث مجاالت هي ةن مككن ستبانةاالباحث  تالمنهج الكصفي المسحي, حيث طكر  ةالباحث
, كتحسػػيف المنهػػاج الدراسػػي, كرعايػػة التالميػػذ كتػػكجيههـ. كقػػد تكػػكف مجتمػػع المعممػػيف كتنميػػتهـ مهنيػػان 

( َُّْمحافظػة عمػاف, كعػددهـ )الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس الثانكية الخاصػة فػي 
 ( معمػـو ََّ, أما عينة الدراسة فقد بمغ عدد أفرادها )( معممةو ّْٗك) معمـو  (ْٗٔمنهـ ) كمعممةو  ـو معم

كتكصػمت الدراسػة . ارهـ بطريقػة عشػكائية طبقيػةتـ اختيػ ,( معممةو َُِ)ك معممان  (َُٖمنهـ ) كمعممةو 
 درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة الخاصػػة فػػي األردف ألدكار اإلشػػرافية اآلتيػػة: أفإلػػى النتػػائج 

مف كجهة نظػر المعممػيف كانػت عاليػة. كال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية لدرجػة ممارسػة  التقكيمية
المؤهػػؿ  نػػكع,ال اتمػػديرم المػػدارس الثانكيػػة ألدكار اإلشػػرافية مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف تعػػزل لمتغيػػر 

قػؽ المػدارس مهػاراتهـ اإلشػرافية بمػا يح ككأكصت الدراسة بأف يكظػؼ مػدير الخبرة التعميمية. العممي, ك 
 لممعمميف. ألفضؿالرضى الكظيفي كاألداء ا

 
ؾ مػديرم المػدارس فػي محافظػة دراسة هدفت إلى التعرؼ إلى مدل امػتال (2446) شر المدىجرى أو 

مػػػف كجهػػػة نظػػػر المعممػػػيف. حيػػػث اسػػػتخدـ الباحػػػث  ,مهػػػارات تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي لممعممػػػيفطريػػػؼ 
مكزعػػػة عمػػػى ثػػػالث  ( فقػػػرةن َْمككنػػػة مػػػف ) اسػػػتبانةالمػػػنهج الكصػػػفي المسػػػحي, كقػػػاـ الباحػػػث بذعػػػداد 

المجاؿ اإلدارم. كتككنت عينة الدراسة مػف المعممػيف ك المجاؿ الفني, ك مجاالت هي المجاؿ اإلنساني, 
. كقػػد تكصػػمت معمػػـو  (ُّٕع الدراسػػة البػػالغ عػػددهـ )كمعممػػة مػػف مجتمػػ ( معممػػان ْْٕالبػػالغ عػػددهـ )

الدراسػػة إلػػػى أف درجػػػة امػػػتالؾ مػػػديرم المػػػدارس فػػي محافظػػػة طريػػػؼ لمهػػػارات تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي 
لممعمميف كانت كبيرة مف كجهة نظر المعمميف. ككذلؾ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى األداة 

المؤهؿ العممي, كسنكات الخبػرة. كأكصػت الدراسػة إلػى ضػركرة الكمية كالمجاالت تعزل لمتغير الجنس,
استخداـ الحػكافز الماديػة كالمعنكيػة لرفػع الػركح المعنكيػة لممعممػيف كخمػؽ دافعيػة العمػؿ لػديهـ, ككضػع 

 برامج تدريبية لممعمميف الجدد تبيف عناصر التقكيـ كفكائد  كآلياته.
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ج لتطكير األداء الكظيفي لمعممي مدارس التعميـ دراسة هدفت إلى بناء أنمكذ( 2447وأجرى خميف )
األساسي في دكلة اإلمارات العربية المتحدة. كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اسػتخدـ الباحػث المػنهج الكصػفي 

لقيػػػػاس األداء الػػػػكظيفي لمعممػػػػي مػػػػدارس التعمػػػػيـ األساسػػػػي فػػػػي دكلػػػػة   حيػػػػث قػػػػاـ الباحػػػػث ببنػػػػاء أداةو 
مكزعػػػة عمػػػى خمسػػػة مجػػػاالت تشػػػكؿ المهػػػاـ الكظيفيػػػة لمعممػػػي  ( فقػػػرةو ُٕٓتككنػػػت مػػػف ) ,اإلمػػػارات

 يمػديرم مػدارس التعمػيـ األساسػالمرحمة األساسػية, كقػد أجريػت الدراسػة عمػى عينػة مككنػة مػف جميػع 
 ي: أف درجػة ممارسػة معممػ تيػةكصمت الدراسة إلػى النتػائج اآل. كتكمديرةو  ( مديرو ُُٖكالبالغ عددهـ )

مػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة لمهػػػامهـ الكظيفيػػػة منخفضػػػة مػػػف كجهػػػة نظػػػر التعمػػػيـ األساسػػػي فػػػي دكلػػػة اإل
بمعػػػايير األداء الػػػكظيفي لمعممػػػي مػػػدارس التعمػػػيـ األساسػػػي فػػػي دكلػػػة  قائمػػػةو  مػػػديريهـ, كمػػػا تػػػـ تحديػػػدي 
التخطيط, كالمجاؿ مجاؿ  :هي ,مكزعة عمى خمسة مجاالت كظيفيان  ( معياران ّٕاإلمارات مككنة مف )
تـ بناء أنمكذج لتطكير األداء . ك الشخصي, كمجاؿ التنمية المهنية مهني كالمجاؿالمعرفي, كالمجاؿ ال

ء االتجاهػات الػكظيفي مكػكف مػف خمسػة أجػزاء هػي: العكامػؿ البيئيػة, المهػاـ الكظيفيػة لممعمػـ فػي ضػكٌ 
 .نتػػػائج األداء, كالتغذيػػػة المرتػػػدة اسػػػتراتيجيات تحسػػػيف األداء الػػػكظيفي, كعكامػػػؿك  ,التربكيػػػة المعاصػػػرة

كأكصػػت الدراسػػة بأهميػػة تبنػػي األنمػػكذج المقتػػرح لتطػػكير األداء لمعممػػي مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي فػػي 
دكلػػػػة اإلمػػػػارات العربيػػػػة المتحػػػػدة, كمراجعػػػػة معػػػػايير األداء لممعممػػػػيف فػػػػي ضػػػػكء االتجاهػػػػات التربكيػػػػة 

 . المعاصرة كتحقيؽ التكافؽ بيف معايير األداء الكظيفي كمهاـ األداء الكظيفي
 

دراسػػة هػػدفت إلػػى بنػػاء برنػػامج مقتػػرح لتقػػكيـ األداء الصػػفي لمعممػػي مػػدارس  (2447ىممالل ) وأجممرت
كاسػػػتخدمت عاصػػػرة كقيػػػاس فاعميتػػػه فػػػي األردف. الثقافػػػة العسػػػكرية فػػػي ضػػػكء الكاقػػػع كاالتجاهػػػات الم

ف مجتمػػػع كػػػأداة لمدراسػػػة فػػػي سػػػبعة مجػػػاالت. كتكػػػك   االسػػػتبانةالباحثػػػة المػػػنهج الكصػػػفي, كاسػػػتخدمت 
 ( مػػديران َِة مػػف المػػديريف كالمشػػرفيف التربػػكييف فػػي مػػدارس الثقافػػة العسػػكرية كالبػػالغ عػػددهـ )الدراسػػ

كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف هنػػػاؾ مجمكعػػػة مػػػف االتجاهػػػات المعاصػػػرة لتقػػػكيـ األداء  .( مشػػػرفان َِك)
 نيكػػػػيالتقػػػػكيـ اإلكميك كيـ الطمبػػػػة, تقػػػػك التقػػػػكيـ التطػػػػكيرم, ك الصػػػػفي لممعمػػػػـ كهػػػػي : التقػػػػكيـ التشػػػػاركي, 

التربكية, كالمالحظػة المنظمػة فػي  الكرشك البحث اإلجرائي, ك الصفية,  الزياراتك الصحائؼ الكثائقية, ك 
تقػػكيـ عمػػؿ المعمـ.كمػػا أظهػػرت أف درجػػة التقػػكيـ فػػي الكميػػة جػػاءت بدرجػػة مرتفعػػة فػػي كػػؿ مػػف )تقبػػؿ 
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أمػػا المجػػاالت الثالثػػػة الطمبػػة, كاإلدارة الصػػفية, كالسػػمات الشخصػػية, كالكسػػائؿ كاألدكات التعميميػػة(. 
 .الدافعية, كالنمك المهني كاألكاديمي(, فقد كانت درجة التقكيـ فيها متكسطةك األخرل كهي)التقكيـ, 

 
كاقػع األداء الػكظيفي لممعممػيف فػي مػدارس  إلػىإلػى التعػرؼ  دراسػة هػدفت ( 2448وأجرى الحممادي)

لمػػديرم مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ فػػي سػػمطنة  ةالتعمػػيـ العػػاـ بسػػمطنة عمػػاف كالكقػػكؼ عمػػى األنمػػاط القياديػػ
عماف, كالكقكؼ عمى طبيعة العالقة بيف كاقع األداء الكظيفي لممعمميف في مدارس التعميـ العاـ كبػيف 

رتبػػاطي كاالسػػتبانه كػػأداة الكاسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي ا. يريفاألنمػػاط القياديػػة المكجػػكدة لممػػد
العكامؿ التػي يػتـ مػف خاللهػا قيػاس أداء المعمػـ  المحكر األكؿ:, ف أساسيفكقد شممت محكريى  ,دراسةمل

 ,القكانيف كالتعميمات التربكيػةك العالقات كالتكاصؿ, ك اإلدارة الصفية, ك ,كهي التخطيط لعممية التدريس, 
كاسػػػػتراتيجيات كتقنيػػػػات  ,االختبػػػػارات المدرسػػػػيةك المنهػػػػاج, ك اإلذاعػػػػة المدرسػػػػية, ك  المرافػػػػؽ المدرسػػػػة,ك 

ف مجتمػػػع كػػػك  تكصػػػيؼ األنمػػاط القياديػػػة مػػػف خػػالؿ عبػػػارات االسػػتبانة. كتى  :التػػدريس. كالمحػػػكر الثػػاني
 ( معمػػـو َِٓ)عمػػى , كاشػػتممت عينػػة الدراسػػة ( مدرسػػةن ٓٓكمعممػػة بكاقػػع ) ( معمػػـو َُُٕالدراسػػة مػػف)
الػػكظيفي لممعممػػات كالمعممػػيف فػػي أف مسػػتكل األداء  :تيػػةلنتػػائج اآلا إلػػى كتكصػػمت الدراسػػةكمعممػػة. 

مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ فػػي سػػمطنة عمػػاف متكسػػط, كأنػػه تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية إيجابيػػة بػػيف 
ذات داللػػة إحصػػػائية فػػػي  كجػػكد اختالفػػػاتو  النتػػػائجي  . كبينػػتالقيػػػادمعممػػػيف كالػػنمط األداء الػػكظيفي لمم

الخبػػػرة, ك , عممػػػيالمؤهػػػؿ الك ل لمتغيػػػر النػػػكع, تعػػػز  ,كالمػػػديرات يريفلمػػػدا عنػػػد مسػػػتكل األداء الػػػكظيفي
 المرحمة الدراسية.ك 
 

بتقيػػػيـ أداء المعمػػػـ فػػػي  خػػػاٌص  ( دراسػػػة هػػػدفت إلػػػى التكصػػػؿ إلػػػى نمػػػكذجو 2411مجمممدالوي ) ت  وأجمممر  
 :المدرسػة األردنيػػة كبنػػاء أدكاتػػه الخاصػة, كلتحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ تػـ بنػػاء ثػػالث أدكات كػػأدكات لمنمػػكذج

كمقيػػاس المككنػػات االنفعاليػػة لمكفايػػات  كأداةي  مقيػػاس المككنػػات المعرفيػػة لمكفايػػات المهنيػػة لممعمػػـ,أداة 
المهنيػػػة لممعمػػػػـ, كمقيػػػػاس المككنػػػػات األدائيػػػػة لمكفايػػػػات المهنيػػػػة لممعمػػػػـ. كتككنػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف 

معممات العػامميف , جرل اختيارهـ بطريقة عشكائية بسيطة مف بيف المعمميف كالكمعممةو  ( معمـو َُِٔ)
كتقػػدير  فػػي  ,كمؤهمػػه ,الدراسػػة: جػنس المعمػػـ تمثػػيمهـ لمتغيػػرفػي مػػدارس األردف, ركعػػي فػػي اختيػارهـ 



 

82 
 

لػػػى بنػػػاء نمػػػكذج تقيػػػيـ أداء كتكصػػػمت الدراسػػػة إ , كالتخصػػػص, كالسػػػمطة المشػػػرفة.عممػػػيآخػػػر مؤهػػػؿ 
معيػػار المفػػاهيـ األساسػػية, كمعيػػار تػػكفير فػػرص الػػتعمـ,  :كهػػي رئيسػػةو  معػػاييرى  كيتضػػمف عشػػرً  المعمػػـ

كمعيػػار الفػػركؽ الفرديػػة, كمعيػػار اسػػتراتيجيات التػػدريس, كمعيػػار الدافعيػػة, كمعيػػار كسػػائؿ االتصػػاؿ, 
 .   ي, كمعيار العالقة مع المجتمعكمعيار القياس كالتقييـ, كمعيار النمك المهن ,كمعيار التخطيط

                                          
فػػي يػػة ألداء معمػػـ المرحمػػة الثانكيػػة دراسػػة هػػدفت إلػػى بنػػاء أداة تقػػكيـ إدار  (2412وأجممرى صمموالحة )

            . ـ اسػػػػػتبانهى األردف, كاسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث المػػػػػنهج الكصػػػػػفي المسػػػػػحي التحميمػػػػػي التطػػػػػكيرم, حيػػػػػث صػػػػػمٌ 
الدراسػػة مػػف جميػػع معممػػي كمػػديرم المػػدارس الثانكيػػة كالمشػػرفيف التربػػكييف فػػي مػػديريات  ف مجتمػػعي تكػػكٌ 

( ُِك) كمعممػهو  ( معمػـو ْٕٗ, ك)كمػديرةن  ان ( مػدير ِٗنة الدراسة مف )اف, كتككنت عي  التربية لمناطؽ عم  
رحمة الثانكية فػي معممي الم لكاقع تقييـ المديريف ألداءً  امرتفعن  كمشرفه. كأظهرت النتائج مستكلن  ان مشرف

( بػػػيف α ≤(0.05 ت داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػةالمجػػػاالت المختمفػػػة, كعػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذا
 النػػكع منػػة الدراسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتقيػػيـ المػػديريف ألداء معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة لمتغيػػر إجابػػات أفػػراد عيٌ 

كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة كضػػع كالخبػرة, ككجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمتغيػػر المؤهػؿ العممػػي. 
يمتػػـز بهػػا المػػدير أثنػػاء تقكيمػػه ألداء المعمػػـ, كضػػركرة عقػػد دكرات تدريبيػػة لممػػديريف  كتعميمػػاتو  أنظمػػةو 

المسػتند إلػى االتجاهػات المعاصػػرة فػي تقػكيـ األداء, كمػن  المػػديريف  ,لتعزيػز مفهػـك تقػكيـ أداء المعمػػـ
ػػػ افػػػي المػػػدارس مزيػػػدن  لمتعبيػػػر عػػػف اسػػػتراتيجيات التقػػػكيـ  ,يػػػة المفكضػػػةكالفنٌ  الحيات اإلداريػػػة,مػػػف الص 

يجاد الحمكؿ لها. ,كالمشكالت التي تكاجههـ  كا 
 
 ثانيا  الدراسات األجنبية  

رات كممارسػػػػات مػػػػديرم ؽ مػػػػف تصػػػػكٌ قعػػػػحى هػػػػدفت إلػػػػى الت   دراسػػػػةن  (Loucks,2000أجممممرى لمممموكس )
أداء المعمػػـ فػػي تحسػػيف التعمػػيـ فػػي  المػػدارس الثانكيػػة فػػي شػػماؿ كاليفكرنيػػا عػػف فائػػدة عمميػػات تقػػكيـ

فػي شػماؿ  ( مقاطعػةن ِٗثانكيػة فػي )ارس المػدلم ا( مػديرن َٔالدراسػة مػف ) عينةي  تٍ نالمدارس. حيث تكك  
نػػات باسػػتخداـ االسػػتبانه كاليفكرنيػػا. كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي المسػػحي, حيػػث تػػـ جمػػع البيا

( اسػتبيانات تمػت تعبئتهػا عػف طريػؽ المقابمػة الهاتفيػة. َُالكرقيػة, ك) لالسػتبانه ان ( مػدير َٓ)كاستجاب
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منهػػا الزيػػارات  ,المعممػػيف أداءً  لتقػػكيـً  متنكعػػةن  اطرقنػػ فالمػػدارس يسػػتخدمك  كأظهػػرت النتػػائج أف مػػديرم
 , كاالختبػػاراتبػػةكتقيػػيـ الطم ,مالءالصػػفية, كجػػداكؿ تصػػنيفات المالحظػػات غيػػر الرسػػمية, كتقيػػيـ الػػز 

أداء  تقكيـً  الدراسة عف  بعض الحكاجز التي تعيؽ عمميةى  ت. ككشفدائهتقييـ الذاتي لممعمـ ألدكيف الكت
                المعمميف مف كجهة نظػر المػديريف كهػي ضػيؽ الكقػت, كتػدخؿ نقابػات المعممػيف فػي عمميػات التقػكيـ. 

 .كأكصت الدراسة بذجراء المزيد مف البحكث حكؿ آليات تقكيـ أداء المعمميف
 

دراسة هدفت إلى دراسة أساليب تقكيـ المعمـ في المدارس الثانكية  (Isaacs, 2003س )كاوقدم اس
كالمقابمػػػػة مػػػػع  . اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنهج الكصػػػػفي4x4))الحككميػػػة فػػػػي فيرجينيػػػػا باسػػػػتخداـ نمػػػػكذج 

 يفكمػػدير ت عينػة الدراسػة عمػػى معممػيف المعممػيف كالمػديريف كػػأداة لتحقيػؽ هػدؼ الدراسػػة. حيػث اشػػتمم
في ست مدارس ثانكية حككمية فػي فيرجينيػا. حيػث أظهػرت نتػائج الدراسػة أف أسػاليب التقػكيـ الحاليػة 

عممية التقكيـ يجب أف تهدؼ إلػى تحسػيف  لـ يتـ تغييرها أك تحديثها في مدارس فرجينيا. كأظهرت أفٌ 
نظػاـ متكامػؿ كفػؽ خبػرات  تبػاعالممعمـ, كلهذا يجب عمػى المػدارس  جكدة التدريس كرفع النمك المهني

ـى  ف  بعنايػػة. كبينػػت أ ةو مكاحتياجػػات المعممػػيف الفرديػػة مػػف خػػالؿ أنشػػطة مصػػمٌ  المعمػػـ يجػػب أف ال  تقػػكي
مالحظػػات الفصػػكؿ الدراسػػية فحسػػب, بػػؿ التخطػػيط, كعينػػات مػػف أعمػػاؿ الطمبة,كالحصػػكؿ يتضػػمف 

 (x 4 4)صؿ معهـ. كأف نمكذجعمى آراء الكالديف كمديرم المدارس كمشاركة المجتمع مف خالؿ التكا
 .بر في تدعيـ كتقكيـ أداء المعمـيعطي فرصة أك

 
رس اإجػراءات المػديريف فػي المػد إلػىدراسة هدفت إلى التعػرؼ (Ramirez, 2005 )  وقدم راميريز

االبتدائيػة كالمتكسػػطة كالثانكيػػة الناجحػػة فػػي نظػػاـ تقػكيـ أداء المعممػػيف فػػي كاليػػة تكسػػاس فػػي الكاليػػات 
األمريكية. ككاف التركيز عمى اإلجػراءات التػي تعمػؿ عمػى تعزيػز الجهػكد الراميػة إلػى تحسػيف  المتحدة

منهج دراسة الحالة عمميف في تكساس. كاستخدـ الباحث التعميـ كالتعمـ مف خالؿ نظاـ تقكيـ شامؿ لمم
 ضػػيفنامي فػي مدرسػػة كاحػػدة ابتدائيػػة كمدرسػة كاحػػدة متكسػػطة كمدرسػػة كاحػػدة ثانكيػة فػػي منطقػػة تكسػػاس 

كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف مػػديرم المػػدارس الناجحػػة فػػي كاليػػة تكسػػاس  .لمقابمػػة كالمالحظػػة المباشػػرةا
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كتنميػػة المػػكظفيف  اسػػتخدمكا نظػػـ تقػػكيـ شػػاممة لممعمػػـ كػػأد  لتحسػػيف التعمػػيـ مػػف خػػالؿ مراقبػػة التعمػػيـ,
 كتكفير الفرص التدريبية لممعمميف.

 
هػػػدفت إلػػػى تقػػػكيـ أداء المعممػػػيف مػػػف خػػػالؿ الطػػػالب دراسػػػة Campbell,2005) وقمممدم كامبمممل )

المقابمػة كاالسػتبانه,  :منهػا أخػرل, كعػدة طػرؽ كالمجتمع. كاستخدـ الباحث المنهج الكصػفي المسػحي,
  ,اختيػػػار عينػػػة عشػػػكائية طبقيػػػة, كتػػػـ اميػػػات مجتمعيػػػة فػػػي فمكريػػػد( كي ٓكتكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف )

 بػػةمعظػػـ الطم التػػدريس كاإلداريػػيف. أظهػػرت النتػػائج أف  كأعضػػاء هيئػػة  بػػة( مػػف الطمّٖٓتككنػػت مػػف )
يجهمػكف قيمػة تقػكيـ  بػةمػف الطم أخػرى  ان جػزء فػي حػيف أف   في تقكيـ أداء المعمػـ , هـ يركف أهمية إشراك

 بػػةبتقػػدير قيمػػة ممارسػػة الطم عميميػػةة بضػػركرة قيػػاـ المؤسسػػات التالطالػػب لممعمػػـ .كمػػا أكصػػت الدراسػػ
  هـ.كاستطالع رأي ,لممارسات التقييـ مبةبذدارة الطالمعمـ, كتحسيف اإلجراءات المتعمقة  لعممية تقييـ

 
دراسػػة هػػدفت لقيػػاس مػػدل اسػػتخداـ مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة فػػي  Scott, 2005)وقممدم سممكوت )

المحػػددة فػػي  ,الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةفػػي لممعممػػيف  ه,أركنسػػس لطػػرؽ تقػػكيـ األداء السػػبع مقاطعػػة
تصػكرات مػديرم المػدارس الثانكيػة سػة عمػى االختالفػات فػي اسػتجابات ك الدراسة, كما ركػزت هػذ  الدرا

كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي المسػػحي, حيػػث تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة. . كالمتكسػػطة
أظهرت النتائج كجكد . ك يرو ( مدُٔٓ, حيث استجاب )مدرسةو  ( مديرً ِِّكتككنت عينة الدراسة مف )

مػػديرم المػػدارس لتصػػنيؼ عنػػد لمتصػػكرات الرئيسػػة  ةاختالفػػات جكهريػػة فػػي قيمػػة المتكسػػطات الحسػػابي
ظػػػات الفصػػػؿ الدراسػػػي عمػػػى أكثػػػر أهميػػػة  طػػػرؽ تقػػػكيـ األداء لممعممػػػيف, حيػػػث حصػػػمت طريقػػػة مالح

يرم المػػدارس ؿ جميػػع مػػدبىػػ%( ككسػػيمة األكثػػر اسػػتخداـ مػػف قً ٖٗ, إذ حصػػمت عمػػى )األهميػػة األكبػػر
أظهػػػرت النتػػػائج عػػػدـ كجػػػكد  فػػػي حػػػيفاء المعمػػػـ فػػػي كاليػػػة أركنسػػػك. الثانكيػػػة كالمتكسػػػطة فػػػي تقػػػكيـ أد

اختالفات كبيرة بػيف المػدارس المتكسػطة كالمػدارس اإلعداديػة كالثانكيػة فػي االسػتجابات الرئيسػة بشػأف 
 تصكراتهـ ألهمية كاستخداـ أساليب تقييـ أداء المعمـ المحددة السبعة.
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بدراسػة هػدفت إلػى  معرفػة   (Yonghong & Chongde, 2006 )وشمونجد ىماني وقمام يموني
 مدل التزاـ مديرم المدارس في الصيف  بالجانب النظرم  أثناء تقكيـ أداء المعمميف, كما هدفت أيضان 

 كظيفػػػػة المعمػػػػـ. أداءً  بنػػػػاءً  جكانػػػػبً  المعممػػػػيف كتحديػػػػدً  إلػػػػى قيػػػػاس مهػػػػارة مػػػػديرم المػػػػدارس لتقػػػػكيـ أداءً 
حثػػػاف المػػػنهج الكصػػػفي التحميمػػػي, حيػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ االسػػػتبانه المفتكحػػػة كػػػأداة لمدراسػػػة اكاسػػػتخدـ الب

شػركة زيجيػانغ, حيػث  رسػتيف فػييف كمدٍ ٌكػرستيف فػي بً باإلضافة إلى المقابالت الفردية. كتـ اختيار مدٍ 
( مف المشرفيف,  ٖ-ِالزمالء, ك)( مف الطالب ك َِ–ٓبطريقة عشكائية مف قبؿ ) تقكيـ كؿ معمـو  تـٌ 

كمػػػػا شػػػػارؾ جميػػػػع  .مشػػػػرؼو  (ٖٖٗ, ك)زميػػػػؿو  (ٖٓٓ, ك) طالػػػػبو  ( َّْٓحيػػػػث بمػػػػغ العػػػػدد الكمػػػػي )
            : آلتيػػػػػػػػةالمعممػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي إجػػػػػػػػراء التقػػػػػػػػكيـ الػػػػػػػػذاتي ألنفسػػػػػػػػهـ, كاشػػػػػػػػتممت الدراسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى المتغيػػػػػػػػرات ا

أسػمكب تقيػيـ الطالػب لممعمػـ هػك األكثػر مكثكقيػة  كالخبػرة. كأظهػرت النتػائج أف   لعممػيالمؤهػؿ اك , النكع
كأسمكب تقييـ صحي , حيث حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي, يميه أسمكب تقييـ الػزمالء ثػـ أسػمكب 

أكثػػر أسػػمكب يعتمػػد عميػػه  أسػػمكب التقيػػيـ الػػذاتي. كمػػا أف  هػػك تقيػػيـ المشػػرفيف, كأقمهػػـ فػػي المصػػداقية 
كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى بنػػاء  .هػػك تقيػػيـ الػػزمالء كالمشػػرفيف المػػدارس فػػي تقػػكيـ أداء المعممػػيف كمػػدير 

التفػػاني فػػي الكظيفػػة, ك األخػػالؽ المهنيػػة كالكظيفػػة,  :األداء الػػكظيفي لممعمػػـ كيتضػػمف سػػتة أبعػػاد,هي
 كالمساعدة كالتعاكف, التدريس بفعالية, كتفاعؿ المعمميف, كتدريس القيـ.

 
الكفػاءات المتكقعػػة ك بػار المصػداقية كالشػػرعية اختدراسػة هػدفت إلػػى  Wilder,2006)وأجمرى ايمممدر )

كالفعميػػة كالخبػػرات لػػدل مػػديرم المػػدارس فػػي تقػػكيـ أداء المعممػػيف فػػي المػػدارس العالميػػة المعتمػػدة فػػي 
قناعاتػه كتصػكرات  إلػىكالتعػرؼ  ,المتبعة في تقكيـ أداء المعمميف كالتعرؼ عمى األساليب, شرؽ أسيا

 ةالمنهج الكصفي المسحي كاالسػتبان كاستخدـ الباحث .أداء المعمميفافهـ مف تقكيـ تجا  أهد يريفالمد
مػػدة فػػي شػػرؽ أسػػيا كػػأداة  لمدراسػػة, كتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع مػػديرم المػػدارس العالميػػة المعت

( ٕٖمػػدير مػػف ) كمسػػاعدً  مدرسػػةو  ( مػػديرً َُْ)اشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػىحيػػث بمنطقػػة إيػػرككس. 
تصػػكرات مػػديرم المػػدارس بمنطقػػة   منطقػػة أيػػرككس. كأظهػػرت النتػػائج أف   فػػي معتمػػدةن  دكليػػةن  مدرسػػةن 

كمتابعػة المعممػيف  ,لتجكيد العمؿ كتحسػيف التعمػيـ ةه مى سائى إيرككس حكؿ أهداؼ تقكيـ أداء المعمـ بأنه مي 
لخبػػػػرات كالكفػػػػاءات إلػػػػى ايفتقػػػػركف  . كتكصػػػػمت النتػػػػائج أف مػػػػديرم المػػػػدارسكفػػػػاء فػػػػي األداءاألغيػػػػر 
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ميديػة فػي في تقكيـ أداء المعممػيف بفعاليػة كمصػداقية, كأف معظمهػـ يفضػمكف األسػاليب التقكالمؤهالت 
كأكصػػت اليب الحديثػػة األخػػرل بدرجػػة أقػػؿ, المالحظػػة الصػػفية كيمارسػػكف األسػػتقػػكيـ أداء المعمػػـ مثػػؿ 

 الدراسة بتدريب المدراء عمى مهارات تقكيـ أداء المعمميف.
 

اآلفػػػاؽ المهنيػػػة  عػػػفدراسػػػة هػػػدفت إلػػػى الكشػػػؼ  (Garth-Young,2007) يممموني وأجمممرى جيمممرث
بفعاليػة عمميػػة تقػػكيـ لمػديرم المػػدارس المتكسػػطة /العاليػة فػػي كاليػػة إلينػكم فػػي شػػيكاغك فػي مػػا يتعمػػؽ 

 كدها مػػػػدير كمػػػػا حػػػػد ,كالفعاليػػػػة المرتبطػػػػة بعمميػػػػة تقػػػػكيـ المعمػػػػـ ,, كاستكشػػػػاؼ المعكقػػػػاتأداء المعمػػػػـ
نت عينة الدراسػة مػف كأداة لمدراسة, حيث تككٌ  ةبانتباحث المنهج الكصفي, كاالسكاستخدـ ال .المدارس

ـ   إعداديػػػة كمتكسػػػطة, مدرسػػػةو  ( مػػػديرً ُِٔ) اختيػػػارهـ بطريقػػػة عشػػػكائية بسػػػيطة مػػػف كاليػػػة إيمينػػػكم.  تػػػ
 قيػػاس كفػػاءة المعممػػيف, كأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة أف مػػديرم المػػدارس يػػركف الهػػدؼ مػػف تقػػكيـ المعمػػـ,

كالتي قد تزيػد مػف الػتعمـ  مما يؤدم إلى تنمية المهارات المهنية كالنمك المهني لهـ, التدريس,كتحسيف 
 اإذا كػػػاف مقػػػدار الكقػػػت كافينػػػ ةن تقػػػكيـ أداء المعمػػػـ قػػػد تكػػػكف ممكنػػػب الخاصػػػة األسػػػسى  . كمػػػا أف  لمطالػػػب

               ارسالمػػػػػػػد كف. كالحػػػػػػػظ مػػػػػػػدير يملعػػػػػػػدد المقػػػػػػػكٌ  اعػػػػػػػدد المعممػػػػػػػيف مناسػػػػػػػبن كػػػػػػػاف إلجػػػػػػػراء التقييمػػػػػػػات, ك 
تسػهـ فػي عمميػة تقػكيـ معمػـ  بناء الثقة في العالقات, كالعكامػؿ التػيك  ,مناخالأهمية تهيئة  -ا أيضن  -
. كأكصػػػت ر القيػػػادة عمػػػى أداء كظيفػػػة المعمػػػـتػػػـ إنشػػػاء أدلػػػة تجريبيػػػة لتحديػػػد كيػػػؼ تػػػؤث كلػػػذلؾ,اؿ.ع  فى 

 .نكعية المدارسف حس  المجاؿ قد تي  الدراسة بذجراء بحكث إضافية في هذا
 

( دراسػػة هػػدفت إلػػى تقيػػيـ  Khan& Saeed & Fatima, 2009)وسممعيد وفاطمممة  وأجممرى خممان
ألداء مديرم المػدارس الثانكيػة: دراسػة تعتمػد عمػى أراء المعممػيف فػي كاليػة بنجاب/باكسػتاف, كاسػتخدـ 

مكزعة  ( فقرةن ّٖ)تككنت مف ةن ر الباحثكف استبانة طكٌ الباحثكف المنهج الكصفي, كلتحقيؽ هدؼ الدراس
المقػدرة عمػى تكػكيف عالقػات مػع المعممػيف كتقيػيـ هي: السمكؾ التعميمػي,  تقييمٌية عمى أربعة مجاالت

كاشػػتممت عينػػة الدراسػػػة . االتجاهػػات كالمكاقػػؼ المهنيػػةتقيػػيـ المقػػدرات اإلداريػػة, ك كتقيػػيـ ك التالميػػذ, 
فػػي كاليػػة بنجػػاب فػػي باكسػػتاف. كأشػػارت النتػػائج ثانكيػػة ( مدرسػػة ُٓفػػي ) كمعممػػةو  ( معمػػـو َُٓعمػػى )

إلػػػػى أف تقيػػػػيـ أداء المػػػػدير فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالمقػػػػدرات اإلداريػػػػة, كالسػػػػمكؾ المهنػػػػي كالمقػػػػدرة عمػػػػى تكػػػػكيف 
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لصػال  تقيػيـ المػديرات  ان العالقات أفضؿ مف أدائه في مجػاؿ السػمكؾ التعميمػي, كأظهػرت النتػائج فركقػ
 .(الذككر)أفضؿ مف المديريف في مجاؿ السمكؾ التعميمي  (اإلناث)
 
صػػكالحة  دراسػػة إلػػيهـ فػػي المشػػار (Mumcu&Uslue,2010) موسممأمكممو و مدراسممة  ىممدفتو 
تقكيـ معممي المدارس المهنية كالتكنكلكجية في المجاالت اإلدارية, كالتعميمية كمجػاالت  إلى( َُِِ)

مػػػف معممػػػي المػػػدارس  معمػػػـو ( َْٔككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )االتصػػػاالت كتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات. كت
كاستخدـ الباحثاف االسػتبانة كػأداة لمدراسػة. كأظهػرت نتػائج الدراسػة أف  المهنية كالتكنكلكجية في تركيا.

كمسػػػتكل ر كلكجيػػػا كاالتصػػػاالت عمػػػى أسػػػاس العمػػػبػػػيف المعممػػػيف فػػػي اسػػػتخداـ التكن هنػػػاؾ اختالفػػػاتو 
عمػػػى اسػػػتخداـ الحاسػػػكب. كأظهػػػرت  التعمػػػيـ, كفرصػػػة الكصػػػكؿ إلػػػى أجهػػػزة الحاسػػػكب, كطػػػرؽ الػػػتعمـ

في التأثير  اا مهمن ؿ المدير في األغراض التعميمية كالمهنية دكرن بى ا مف قً لتقكيـ المعمميف إداريا  النتائج أف  
 عمى مستكل أداء الطمبة خالؿ الحصص الصفية بشكؿ سمبي أك إيجابي.

 
السياسػػات كاإلجػػراءات كاألسػػاليب  إلػػى( دراسػػة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ Cadez, 2010)وأجممرى كمماديز

المدارس لتقكيـ أداء ككفاءة معمميف السنة األكلى في التدريس فػي كنػدا.  كمدير كاألدكات التي يكظفها 
 ا( مػػديرن ُُ) ث أجريػػت المقابمػػة لعينػػة تككنػػت مػػفكاسػػتخدـ الباحػػث المقابمػػة كػػأداة لجمػػع البيانػػات, حيػػ

الكنػػػدم. كتشػػػير النتػػائج إلػػػى أف مػػػديرم المػػػدارس  فػػػي قسػػميف مػػػف الحػػػي الحضػػرم المػػدارس الثانكيػػػة
 السػنة التدريسػية األكلػى فضػالن  مميػات المتبعػة لتقػكيـ أداء معممػيالثانكية في القسميف راضػكف عػف الع

كمػػػا  ,الشػػػعبتيف مػػػف المػػػدارسجػػػداكؿ الزمنيػػػة المسػػػتخدمة فػػػي تمػػػؾ عػػػف أدكات التقػػػكيـ التفصػػػيمية كال
ر برنػػامج تكجيػػه لممعممػػيف الجػػدد كهػػك إيجػػابي لمغايػػة كمػػف كفٌ تيػػ ,أظهػػرت النتػػائج أف أحػػدل الشػػعبتيف

 عمػى كجػكد القميػؿ جػدان , ترٌكػز عػدة جكانػب مػف التقػكيـالمػدارس قمقهػـ إزاء ك ية أخػرل أظهػر مػدير ناح
 كبعد ذلؾ االجتماع مع المعمميف الجدد كجزء مف عممية التقكيـ. ,ء عمميات التقكيـمف الكقت  لقضا

 
تصػػكرات مػػػديرم المػػدارس تجػػػا   إلػػػىدراسػػػة هػػدفت إلػػػى لمتعػػرؼ  Truong,2010)وأجممرى تمممروج )

الممارسات التي يقكمكا بها تجا  المعمميف كالطالب, كأثػر خصػائص مػدير المدرسػة عمػى الخصػائص 
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جنكب كاليفكرنيا في الكاليات المتحدة األمريكيػة. مف كالممارسات المتعمقة بالتعميـ في أربع محافظات 
االستبانة اإللكتركنية كأداة لمدراسة كتككنػت عينػة الدراسػة احث المنهج الكصفي المسحي ك ـ البكاستخد
مػف  عاليػةو  ةو بدرجػ فالنتائج أف مديرم المػدارس يتمتعػك . كأظهرت طالبو ( 0ُّٕٔك) ( مديرو ِِٔمف )

 .بةتجا  المعمميف كالطم التقكيميه الممارسات اإليجابية
 

دراسػة هػدفت إلػى معرفػة تصػكرات مػديرم  (Henry Barton, 2010 )  وأجمرى ىنمري بورتمون
 ,المدارس لممارسات عممية تقكيـ المعمميف في حي المدارس الحضرية في مدارس كاليفكرنيػا الشػمالية

قيمػػػػة أك ال. كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنهج الكصػػػػفي المسػػػػحي  كذأهػػػػك كمعرفػػػػة  تقػػػػكيـ أداء المعممػػػػيف  
 ان ( مدير ُِ) ـ التحقؽ مف هذ  الدراسة بمقابمةالدراسة االستطالعية, حيث تباإلضافة إلى المقابمة في 

( ِٓمف مدارس الحي الحضرم في مدارس كاليفكرنيا الشمالية. كتككنت عينة الدراسة المسػحية مػف )
 تية:لنتائج اآلإلى اكرنيا الشمالية. كتكصمت الدراسة مف مدارس الحي الحضرم في مدارس كاليف ان مدير 

مثبتػػيف الأف التقػػكيـ التكػكيني أكثػػر فاعميػػة مػع المعممػػيف غيػػر  "المقابمػػة"يػػركف فػي  رم المػػدارسأف مػدي
اسػػتخداـ مراحػػؿ عمميػػة التقػػكيـ التكػػكيني أكثػػر فاعميػػة لممعممػػيف  أف   إلػػى كمػػع ذلػػؾ فػػذف النتػػائج أشػػارت

 . المثبتيف, كتكصي الدراسة بتقديـ التدريب كالدعـ لمديرم المدارس في جانب التقكيـ
 

 التعميق عمى الدراسات السابقة
 ابعػػد االطػػالع عمػػى الدراسػػات السػػابقة ذات العالقػػة بمكضػػكع الدراسػػة, كجػػدت الباحثػػة أنهػػا جميعنػػ    

 تيػػةاء كيمكػػف اسػتخالص النتػائج اآلكبالتحديػد فػػي مبحػث تقػكيـ األد ,تنػدرج فػي مجػػاؿ اإلدارة التربكيػة
 مف حيث:
ممارسة مديرم المدارس لمهػارات تقػكيـ األداء الخاصة بتحميؿ  ركزت غالبية الدراسات السابقة اليدف

دراسػػػػة مثػػػؿ : تقػػػػكيـ أداء المعمػػػـ كمبحػػػث مػػػػف المباحػػػث تيػػػةآلالػػػكظيفي لممعمػػػـ, عمػػػػى المكضػػػكعات ا
(, كأداء المعمػـ ََِٓ) (, كالعكامؿ المؤثرة فػي أداء المعمػـ كدراسػة عطػارم ك الشػنفرلََُِالنجار)

(, كتقكيـ المعممػيف كالمػكجهيف ألداء  المػديريف فػي الجانػب ََِٕداخؿ غرفة الصؼ كدراسة هالؿ )
(, كالعالقػػػة بػػػػيف تقػػػكيـ المشػػػػرؼ التربػػػػكم  ََِّ)ي رم كدراسػػػػة عمػػػػاإلنسػػػاني كالجانػػػػب الفنػػػي كاإلدا
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ة أخػػرل بمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف (, كاهتمػػت دراسػػُُٗٗكالمػػدير ألداء المعمػػـ الصػػفي كدراسػػة الشػػقيرم )
(, كركػػػػػزت بعػػػػػض ََِّتقػػػػػكيـ المعمػػػػػـ األكؿ, كالطػػػػػالب, كالتقػػػػػكيـ الػػػػػذاتي, لممعمػػػػػـ, كدراسػػػػػة عيػػػػػد )

( كصػكالحة َُُِ( ك مجدالكم )ََِٕالدراسات إلى بناء نمكذج لتقكيـ أداء المعمـ كدراسة خميؼ )
( ك دراسػػػػة ََِّبنػػػػه )لػػػػدكرهـ الفنػػػػي كدراسػػػػة عبا المػػػػدراء(. كركػػػػزت أخػػػػرل عمػػػػى ممارسػػػػة َُِِ)

( عمػػى مػػدل امػػتالؾ مػػديرم المػػدارس  لمهػػارات ََِٔ(. كركػػزت دراسػػة المػػدهرش )ََِٔحجػػازيف )
كاقػػػع األداء  إلػػػى( فهػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ ََِٖا دراسػػػة الحمػػػادم )تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي لممعمػػػـ, أٌمػػػ

 الكظيفي لممعمميف في سمطنة عماف.
 
تقكيـ    كخبرات مديرم المدارس لعممية إجراءات كتصكرات ـ الدراسات األجنبية عمى كركزت معظ   

  كايمدكدراسة  Ramirez, 2005) ) كراميريز  (Loucks, 2000) لككس كدراسة أداء المعمميف
((Wilder, 2006  يكنججيرثك  (Garth-Young, 2007)( ككاديزCadez, 2010 كترك )ج ن
((Truong, 2010 كهنرم بكرتكف( Henry Barton, 2010)  ,الدراسات  بعضي  تٍ تناكلى  في حيف

 كشكنجد هانجيكنج دراسة  متٍ ( كما حم  Isaacs, 2003س )كاأساليب تقكيـ المعمـ كدراسة اس
(Yonghong & Chongde, 2006)   مدل التزاـ مديرم المدارس بالجانب النظرم أثناء تقكيـ

 أداء المعمميف.
 
كتختمؼ الدراسػة الحاليػة مػف حيػث الهػدؼ مػع جميػع الدراسػات السػابقة العربيػة كاألجنبيػة, إال أنهػا    

 (.ََِٔتتفؽ مع دراسة المدهرش )
 

أغمبيػة الدراسػات السػابقة المػنهج الكصػفي المسػحي, كالكصػفي التحميمػي كهػي  : تناكلػتٍ منيي الدراسة
 ؛ كذلؾ لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية.الحالية التي تتبع المنهج الكصفيتتفؽ مع الدراسة 

 
سػػػتبانة كػػػأداة لجمػػػع معمكمػػػات الدراسػػػة خاصػػػة معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة اال تٍ اسػػػتخدمى أداة الدراسمممة  

أيضػػا كػػأداة  ةسػػتبانالدراسػػة الحاليػػة عمػػى اال تً كاعتمػػدى , الدراسػػات العربيػػة كبعػػض الدراسػػات األجنبيػػة
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قىػػػػػػدلمدراسػػػػػػة.  كدراسػػػػػػة كامبػػػػػػؿ  ةسػػػػػػتبانأخػػػػػػرل مػػػػػػع اال ةأخػػػػػػرل كسػػػػػػائؿ بحثيػػػػػػ دراسػػػػػػاته  اسػػػػػػتخدمتٍ  كى
(Campbell, 2005) كشػكنجد كهػانج  (Yonghong & Chongde, 2006)ف بكرتػك  كهنػرم

(HenryBarton, 2010) راميريػز ) اسػتخدمت المقابمػة, أمػا دراسػة(Ramirez, 2005  اسػتخدمت
 كأدكات لمدراسة. ,المقابمة كالمالحظة

 
( ُُٗٗكدراسػػػػة الشػػػػقيرم ) كعٌينػػػػة لمدراسػػػػة, الدراسػػػػات مػػػػف اتخػػػػذت المعممػػػػيفمػػػػف  :عينممممة الدراسممممة

( ََِٖالحمػػػػػػادم )( ك ََِٔكالمػػػػػػدهرش ) (ََِّكعبابنػػػػػػه ) (ََِّقكاسػػػػػػمة )( ك ََُِالنجػػػػػػار)ك 
 سػػػػمككممكػػػػك كأRamirez, 2005) ) راميريػػػػزك  (َُُِكم )مجػػػػدالك  (ََِٔ) كحجػػػػازيف

(Mumcu&Uslue,2010)  كخػاف ك(آخػركفKhan, et.al, 2009 كتتفػؽ الدراسػات السػابقة مػع .)
 الدراسة الحالية في عينة الدراسة.

 
المعممػيف  عينػة بعضػها مػفتككنػت  حيػث ,فػي العٌينػةمع الدراسة الحالية  كاختمفت بعض الدراسات   
( فقػػػد اقتصػػػرت عمػػػى  ََِّ) يعمػػػ(, أمػػػا دراسػػػة َََِالحكيمػػػي ) :كدراسػػػة يريفالمشػػػرفيف كالمػػػدك 

فػي دراسػة ف كالمديريف كالمشرفيف كالطالب لتشمؿ المعمميكالمشرفيف, كتنكعت عينة الدراسة المعمميف 
كالمعممػػػػػيف كالطػػػػػالب كرؤسػػػػػاء األقسػػػػػاـ   q  (Yonghong & Chongde, 2006),جدكشكن هانج

كصػكالحة  (ََِٓكالمشرفيف كدراسة عطارم كالشػنفرل ) يريفكالمعمميف كالمد(. ََِّكدراسة عيد )
(َُِِ)  . 
 
المػػدارس كدراسػػة  يرمبعػػض الدراسػػات عمػػى أراء المعممػػيف حيػػث تككنػػت عينتهػػا مػػف مػػدكلػػـ تعتمػػد    

                     Wilder,2006)( كايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر )Loucks,2000( كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككس )ََِٕخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ )
            Truong,2010)ج )ن( كتػػػػرك Cadez,2010( ككػػػػاديز ) (Garth-Young,2007)يػػػػكنججيرثك 
  (Scott,2005)كسػككت (Isaacs,2003اسػكاس )ك , (Henry-Barton,2010)هنػرم بكرتػكفك 

 (Campbell,2005) السابقة, كأدخمت دراسة كامبؿ لمعينة( المشرفيف ََِٕدراسة هالؿ ) كأضافة
 .أكلياء األمكر كالطالب كعينه لمدراسة
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 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة
اسػػػػتفادت هػػػػذ  الدراسػػػػة مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي بنػػػػاء اإلطػػػػار النظػػػػرم, كتصػػػػميـ أداة الدراسػػػػة    

(, كما تـ االستفادة مف نتائجها بمقارنتها ََِٔ( كدراسة المدهرش )ََِّاالستبانه كدراسة عبابنة )
 . أكجه التشابه كاالختالؼ معهامع نتائج هذ  الدراسة كمعرفة 

 
 ة عن الدراسات السابقةما تميزت بو ىذه الدراس

نها تعالج مكضكع ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما ألهذ  الدراسة عف الدراسات السابقة  زي ميٌ تى تى    
لدراسة التي بناء أداة اببعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي لممعمـ مف كجهة نظر المعمـ, ك 

 اإلنسانية, كاإلدارية, كالفنية. لتقكيـ أداء المعمـ كهي الجكانب تشمؿ الجكانب الثالث
 
تعتبر الدراسة ك مدارس التعميـ ما بعد األساسي في محافظة الداخمية.  كما أنها استهدفت معممي   

مديرم المدارس لمهارات تقكيـ  ماف التي تقيس ممارساألكلى عمى حد عمـ الباحثة في سمطنة عي 
 .معمـاألداء الكظيفي لم

 



 
 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 
 
 

 مجتمل الدراسة 
 عينة الدراسة 
 أداة الدراسة 
 صدق الدراسة 
 ثبات الدراسة 
 منيي الدراسة 
 متغيرات الدراسة 
 المعالجة اإلحصائية 
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 الفصل الثالث
 طريقة واإلجراءاتلا

 
 المقدمة 

التعريػؼ بمجتمػع الدراسػة كعينتهػا كمنهجهػا  إلجػراءات الدراسػة, متضػمنان  يتناكؿ هذا الفصؿ كصػفان    
كأداة القيػػػاس المسػػػتخدمة, كخطػػػكات التحقػػػؽ مػػػف صػػػدقها كثباتهػػػا, كمتغيػػػرات الدراسػػػة, كمػػػا يتضػػػمف 

 األساليب اإلحصائية التي تـ استخدامها في الدراسة الحالية.
 

 مجتمل الدراسة  
التػػي تشػػمؿ  ,عممػػي كمعممػػات مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػيتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع م    

كاليػة بهػالء ك  )كالية الحمراء, جميع كاليات محافظة الداخميةفي   الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر
ا               البػػػػػػالغ عػػػػػػددهكاليػػػػػػة نػػػػػػزكل, كاليػػػػػػة مػػػػػػن , كاليػػػػػػة أدـ, كاليػػػػػػة إزكػػػػػػي, كاليػػػػػػة سػػػػػػمائؿ, كاليػػػػػػة فنجػػػػػػا( 

مػػػنهـ  كمعممػػػةو  ( معمػػػـو ُُٗهػػػذ  المػػػدارس ) فػػػي حيػػػث بمػػػغ عػػػدد المعممػػػيف كالمعممػػػات  ,مدرسػػةن  (ُٖ)
حسػػب إحصػػائية قسػػـ اإلحصػػاء بالمديريػػة العامػػة لمتربيػػة , كمعممػػةو  ( معمػػـو ِٖٓ, ك)أكالن  ان ( معممػػٖٔ)

                                                                   َُِّ/َُِِداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ بمحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال
 (.َُِّ/َُِِ ,داخميةقسـ اإلحصاء بالمديرية العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة ال) 
 

  عينة الدراسة 
حيػػث تككنػػت العينػػة مػػف تػػـ اختيػػار عينػػة الدراسػػة بطريقػػة عشػػكائية بسػػيطة مػػف مجتمػػع الدراسػػة,    
( ُٖ)كالبػالغ عػددها ,محافظػة الداخميػةفػي  مف مدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي كمعممةو  ( معمـو َْٖ)

تكزيع (  ْ) كيكض  الجدكؿ رقـ %( مف مجتمع الدراسة,ٖٔ.ِٓ, حيث شكمت العينة نسبة ) مدرسةن 
)النػػكع, المسػػمى الػػكظيفي, المؤهػػؿ الدراسػػي, الخبػػرة( مػػع  حسػػب متغيػػرات الدراسػػة الدراسػػة عينػػةأفػػراد 

 النسبة المئكية لكؿ متغير.
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 ( 4) جدول رقم
 أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة توزيل

 

%( أعمػػػى مػػػف نسػػػبة الػػػذككر البالغػػػة َٔنسػػػبة اإلنػػػاث البالغػػػة)ف أ (ْ)كيالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ   
المعممػيف األكائػؿ البالغػة %( أعمػى مػف نسػبة ِٖ%( في العينة, كما أف نسػبة المعممػيف البالغػة )ّٗ)
%(, كالغالبيػػػػػػػة العظمػػػػػػػى مػػػػػػػف أفػػػػػػػراد عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة يحممػػػػػػػكف مؤهػػػػػػػؿ البكػػػػػػػالكريكس بنسػػػػػػػبة               ٔ.ُٓ)
%(, بينما تشكؿ نسبة المعمميف الذيف يحممكف مؤهؿ أقؿ بكالكريكس نسػبة ضػئيمة جػدان مػف أفػراد ٖٗ)

سػنكات فػي  َُبػرة الطكيمػة( أكثػر مػف %(. بينما شػكمت نسػبة أصػحاب )الخٗ.ُالعينة  حيث بمغت)
 %( مقارنةن بنسبة أصحاب الخبرة القصيرة كالمتكسطة.ْٔعينة الدراسة أعمى نسبة )

 
   الدراسة أداة 
كأصػػػػحاب الخبػػػػرة  ,كالدراسػػػػات السػػػػابقة ,لمدراسػػػػة ظػػػػرمقامػػػػت الباحثػػػػة بعػػػػد الرجػػػػكع إلػػػػى األدب الن   

, كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة كالتػػي ةاسػػتبانبذعػػداد يػػة نالميداالخبػػرة كمػػف خػػالؿ  ,اإلداريػػة

 اإلجمالي النسبة العدد المستكل المتغير
 َْٖ %ْ.ّٗ ُٖٗ ذككر الجنس

 %ٔ.َٔ ُِٗ إناث
 

 المسمى الكظيفي
 َْٕ %ّ.ِٖ ّٓٗ معمـ

 %ٔ.ُٓ ٕٓ معمـ أكؿ

 العمميالمؤهؿ 
 ْٕٓ %ٗ.ُ ٗ أقؿ مف بكالكريكس

 %ْ.ٖٗ ِْٗ بكالكريكس
 %ٕ.ٕ ّٕ بكالكريكسأعمى مف 

 الخبرة
 ْْٕ %ٕ.ُِ ُٔ سنكات ٓ-ُ
 %ُ.ِِ َُٔ سنكات َُ-ٔ

 %ْٔ َّٕ سنكات َُمف  أكثر
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 الكظيفي األداءلمهارات تقكيـ  األساسيمعرفة درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد  إلىهدفت 
 :نت األداة مف جزئيف, الجزء األكؿ, كقد تككٌ بسمطنة عماف المعمميف بمحافظ الداخمية نظرمف كجهة 

كالجدكؿ  شمؿ مهارات تقكيـ األداء الكظيفي. :ة الدراسة كالجزء الثانيتضمف البيانات العامة عف عين
( يكضػػػػ  كصػػػػؼ الجػػػػزء الثػػػػاني ألداة الدراسػػػػة كالػػػػذم يشػػػػتمؿ عمػػػػى مهػػػػارات تقػػػػكيـ األداء  ٓ)  رقػػػػـ

 الكظيفي.
 ( 5) جدول رقم

 والنسبة المئوية لمفقرات ميارات تقويم األداء الوظيف توزيل فقرات 

 
اسي لمعرفة درجة ممارسة مديرم التعميـ ما بعد األس ت(رٍ )ليكى  الخماسي المقياساستخداـ  حيث تـ   

كالجػدكؿ  مػف كجهػة نظػر المعممػيف بمحافظػة الداخميػة بسػمطنة عمػاف, ,يفيالكظلمهارات تقكيـ األداء 
 ( يكض  ذلؾ. ٔرقـ ) 

 ( 6جدول رقم ) 
 طريقة اإلجابة عمى أداة الدراسة حسب التدرج الخماس 

 
 
 
 
 

 النسبة المئوية عدد الفقرات محاور أداة الدراسة م
 %0ّّٗٔ ُٖ الجانب اإلدارم ُ
 %0ِّٔٗ ُِ الجانب الفني ِ
 %0ِِْٔ ُْ الجانب اإلنساني ّ

 %ََُ ّٓ المجمكع الكمي لمفقرات

 الدرجة درجة ممارسة الدور م
 ٓ دائمان  ُ
 ْ غالبان  ِ
 ّ أحيانان  ّ
 ِ نادران  ْ
 ُ أبدان  ٓ
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مػػػػا يعػػػػرؼ بصػػػػدؽ  أكاسػػػػتخداـ الصػػػػدؽ الظػػػػاهرم التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ  األداة ب تػػػػـ  األداة صممممدق 
 اإلدارةفػي مجػاؿ  كذكم الخبػرة  الدراسة عمى مجمكعة مػف المختصػيف أداةحيث تـ تكزيع  ,المحكميف

رفيف فػي قسػـ نزكل كمعهد اإلدارة العامة ككذلؾ بعض المشػ التربكية بجامعة السمطاف قابكس كجامعة
( ُّمحافظػػػة الداخميػػػة,حيث بمػػػغ عػػػددهـ )تطػػػكير األداء المدرسػػػي فػػػي مديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ, فػػػي 

 (. ّمحكمان, كما هك مكض  بالممحؽ رقـ) 
 
سػػػتبانة كفقراتهػػػا مػػػف حيػػػث ـ كتػػػدكيف مالحظػػػاتهـ عمػػػى محػػػاكر االكقػػد قػػػاـ المحكمػػػكف بذبػػػداء آرائهػػػ   

كسالمة الصياغة المغكية  كانتماء الفقرات لممحاكر, كمدل كضكح الفقرات,قاس, قياسها لما يجب أف يي 
ٍسبى لمفقرات. كعمى ضكء مالحظات المحك % ( مػف َٖمػا اتفػؽ عميػه )  ميف تـ تعديؿ أداة الدراسة حى

 (.ّ( فقرة كما هك مكض  في الممحؽ)ّٓالمحكميف, لتصب  عدد فقراتها بالصكرة النهائية )
 

ج عينة الدراسة األصمية مف ثبات األداة قامت الباحثة بتطبيقها عمى عينة مف خار  لمتأكد  األداةثبات 
باستخداـ ثالث طػرؽ إحصػائية لمعرفػة ثبػات أداة  الباحثةي  تٍ , حيث قامى معممان كمعممة( َّمككنة مف)
 الدراسة.
 لكركنبػاخ حيػث تػـ اسػتخراج معامػؿ الثبػات لجميػع محػاكر األداة ككػذلؾ لممجمػكع معامؿ ألفا -ُ

( يكض  معامؿ الثبػات لػألداة ككػؿ كمعػامالت االتسػاؽ ٕ)جدكؿ رقـ الكمي لعبارات األداة. ك 
 .الداخمي لمحاكر االستبانة الثالث

 ( 7الجدول رقم ) 
 بمعادلة ألفا لكرونباخمعامل الثبات 

 معامؿ الثبات محاكر األداة ـ
 ٕٖٗ.َ الجانب اإلدارم ُ
 ْٕٗ.َ الجانب الفني ِ
 ّٕٗ.َ الجانب اإلنساني  ّ

 ٔٔٗ.َ فقرات االستبانةالمجمكع الكمي ل
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حيػػػث تػػػـ تكزيػػػع أداة الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة  ,معامػػػؿ الثبػػػات باسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف -ِ
سػػػبكعيف مػػػف التطبيػػػؽ أكذلػػػؾ بعػػػد  نفسػػػها العينػػػة بعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ تكزيػػػع األداة عمػػػى ثػػػـ ,الثبػػػات
 .(ٖجدكؿ رقـ )التـ استخراج معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف كما يكض  ذلؾ  ,األكؿ

 
 (8جدول رقم )

 ارتباط بيرسونمعامل 

 معامؿ ارتباط بيرسكف محاكر األداة ـ
 **َٖٗ.َ الجانب اإلدارم ُ
 **ٖٖٓ.َ الجانب الفني ِ
 **ٖٖٖ.َ الجانب اإلنساني  ّ

 **َْٖ.َ المجمكع الكمي لمفقرات
 α ≤ 0.01عند مستوى  ةدال**
 

تـ  ـٌ حيث تـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف, ثي  ,معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية -ّ
 (.ْٖٗ.َها بمعادلة جتماف كبمغ معامؿ الثبات) تصحيحي 

 
يتض  مف خػالؿ مػا سػبؽ كبعػد اف تػـ اسػتخداـ ثػالث طػرؽ إحصػائية لمتأكػد مػف ثبػات األداة أنهػا    

ممػا يجعمهػا صػالحة  ,ككذلؾ في المجمكع الكمي لمعبارات ,عمى مستكل كؿ محكر بثبات مرتفع تتمتع
 لمدراسة. األصميةلمتطبيؽ في العينة 

 
 منيي الدراسة

الكيفية  أكى بجمع المعمكمات الكمية نى عٍ كالذم يي  ,المنهج الكصفي داـاستخ لتحقيؽ هدؼ الدراسة تـ   
 إلػػى ؿ التكصػػؿٍجػػأالمعمكمػػات كذلػػؾ مػػف  أكعػػف الظػػاهرة المػػراد دراسػػتها كمػػف ثػػـ تحميػػؿ هػػذ  البيانػػات 
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ػ ـٌ . كمف ثى لنتائجا كء النتػائج المتكصػؿ إليهػا لممارسػة مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا كضع مقترحات في ضى
 يـ األداء الكظيفي بشكؿ فعاؿ.كً بعد األساسي مهارات تقٍ 

 
 متغيرات الدراسة  

 :اآلتيةتككنت الدراسة مف المتغيرات    
 المتغيرات المستقمة كهي:أكال: 
 ( إناث –) ذككر النكع كله مستكياف   -ُ
 معمـ أكؿ( -المسمى الكظيفي كله مستكياف ) معمـ -ِ
 .(_ أعمى مف بكالكريكس بكالكريكس -أقؿ مف بكالكريكس)  كله ثالث مستكيات المؤهؿ العممي -ّ
 .سنكات( َُمف  أكثر) -(سنكات َُ-ٔ) –سنه( ٓ-ُ) كلها ثالث مستكياتسنكات الخبرة  -ّ

في درجة ممارسة مديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي لمهػارات تقػكيـ كيتمثؿ  المتغير التابعثانيا: 
 الدراسة. أداةكذلؾ مف خالؿ ما تضمنته األداء الكظيفي, 

 
 المعالجة اإلحصائية 

الباحثػػػػة برنػػػػامج الرزمػػػػة  تلتحميػػػػؿ النتػػػػائج اسػػػػتخدمك ؿ الضػػػػبط اإلحصػػػػائي ألداة الدراسػػػػة جػػػػأمػػػػف    
 اآلتية: اإلحصائية( حيث تـ استخداـ األساليب  SPSSاإلحصائية في العمكـ االجتماعية)

 .معامؿ الفا لكركنباخ -ُ
 معامؿ ارتباط بيرسكف -ِ
 معادلة سبيرماف براكف كمعادلة جتماف -ّ
 لحسابية كاالنحرافات المعيارية.المتكسطات ا -ْ
 لعينتيف مستقمتيف  T-Testfr اختبار  -ٓ
 لممقارنات البعدية  LSDكاختبار  األحادماختبار تحميؿ التبايف  -ٔ



 

 الفصل الرابل
 نتائي الدراسة
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 الفصل الرابل
 نتائي الدراسة

  مقدمة
درجػة  إلػىلتعػرؼ ا إلػى كالتػي هػدفت ,الدراسػة إليهػاالنتائج التي تكصػمت  يتضمف هذا الفصؿ عرضى    

 ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي مػف كجهػة نظػر المعممػيف
لتفسػير  تػياآلتػـ اسػتخداـ المعيػار حيػث  كعالقتهػا بػبعض المتغيػرات. ,بسمطنة عمافبمحافظة الداخمية 

 (ٗالجدكؿ رقـ ) هي حي كهذا ما يكض   ,دراسةالتائج ن
 

 ( 9جدول رقم ) 
 حسب المتوسط الحساب  الدراسةالمعيار المعتمد ف  تفسير نتائي 

المتوسط مدى 
 الحساب 

 درجة الممارسة

 اكبيرة جدن  0ََٓ-0َِْ
 كبيرة 0ُْٗ -0َّْ
 متكسطة 0ّّٗ -0َِٔ
 قميمة 0ِٓٗ -0َُٖ
 اقميمة جدن  0ُٕٗ-0ََُ

 
  األولواًل  عرض النتائي المتعمقة بالسؤال أ

ممارسة مديري مدارس التعميم ما بعد األساس  لميارات تقويم ما درجة  تي:اآلكالذم نص عمى 
 ؟ بسمطنة عمان من وجية نظر المعممين بمحافظة الداخمية ,األداء الوظيف 
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لمعرفػػة  هػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة عػػف اإلجابػػةجػػؿ أمػػف    
ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي لمهػػارات تقػػكيـ األداء الػػكظيفي مػػف كجهػػة نظػػر درجػػة 

 بسمطنة عماف. المعمميف بمحافظة الداخمية
 
 .الوظيف  األداءتقويم ميارات مجاالت النتائي المتعمقة ب -1

( المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة كدرجػػػػة الممارسػػػػة َُ) حيػػػػث يظهػػػػر الجػػػػدكؿ رقػػػػـ   
    .حسب المتكسط الحسابي الكظيفي مرتبة تنازليان  األداءلمجاالت تقكيـ 

   
 (14) الجدول رقم

الوظيف   األداءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لمجاالت تقويم 
 ا حسب المتوسط الحساب مرتبة تنازليً 

  
ي مػػف كجهػػة يرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػممارسػػة مػػدأف درجػػة  (َُ)تضػػ  مػػف الجػػدكؿ رقػػـي   

ككػػذلؾ بالنسػػبة جػػاالت تقػػكيـ األداء الػػكظيفي لجميػػع م نظػػر المعممػػيف بمحافظػػة الداخميػػة بسػػمطنة عمػػاف
 انحراؼكبػػػػػػػ (0ُْْحيػػػػػػػث تػػػػػػػراكح المتكسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي بػػػػػػػيف) ,لممجمػػػػػػػكع الكمػػػػػػػي كانػػػػػػػت بدرجػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة

(, ممػػا يػػدؿ أف هنػػاؾ تجػػانس بػػيف إجابػػات أفػػراد  0َٖٓ) معيػػارمانحراؼ كبػػ (0ّٕٗك) (0َُٕ)معيػػارم
العينػػة, كمػػا حصػػؿ المجػػاؿ اإلدارم عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي بينمػػا حصػػؿ المجػػاؿ الفنػػي عمػػى أقػػؿ 

 متكسط حسابي مقارنة ببقية مجاالت الدراسة.

المتوسط  الوظيف  األداءمجاالت تقويم  م
 الحساب 

االنحراف 
 درجة الممارسة المعياري

 كبيرة 0َُٕ 0ُْْ اإلدارمالمجاؿ  ُ
 كبيرة 0َٕٔ 0َِْ اإلنسانيالمجاؿ  ِ
 كبيرة 0َٖٓ 0ّٕٗ المجاؿ الفني ّ

 كبيرة 0َٕٔ 0َِْ المجمكع الكمي
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 .اإلداريفقرات المجال النتائي المتعمقة ب -2
( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة الممارسة لمفقرات ُُيظهر الجدكؿ رقـ)حيث    

 حسب المتكسط الحسابي. مرتبة تنازليان  اإلدارمالمتعمقة بمهارات المجاؿ 

 (11)مالجدول رق                                           
لفقرات المتعمقة بميارات المجال ا ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة

 حسب المتوسط الحساب  مرتبة تنازلياً  اإلداري
المتوسط  الفقرات م

 الحساب 
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 اكبيرة جدن  0َٕٔ 0ّْٔ يتابع غياب بعض المعمميف عف الدكاـ المدرسي 1
 اكبيرة جدن  0َٕٔ 0ْٓٓ يتابع  مدل التزاـ المعمميف بالحصص الدراسية 2
 اكبيرة جدن  0َُٕ 0ِْٓ يقٌكـ مدير المدرسة مدل التزاـ المعمميف بمكاعيد الدكاـ الرسمي 3
 اكبيرة جدن  0َّٕ 0ْْْ يتابع مدل التزاـ المعمميف بتنفيذ التعميمات كالقرارات خالؿ العمؿ الرسمي 4
سجؿ الخطط العالجية -سجؿ الدرجات -يتابع سجالت المعمميف)سجؿ التحضير 5

 ك اإلثرائية(
 اكبيرة جدن  0َٕٗ 0ّْٗ

 اكبيرة جدن  0َٖٗ 0ّْٖ يتابع  إجازات المعمميف المرضية كالطارئة 6
 اكبيرة جدن  0َٖٖ 0ّّْ يىستكض  أسباب التأخر الصباحي كالغياب مف المعمميف 7
 اكبيرة جدن  0َِٗ 0ِْْ هـ.يلإيتابع إنجازات المعمميف في األنشطة المدرسية كمجالس الفصكؿ المسندة  8
يتابع  مدل التزاـ المعمميف بمهامهـ في المجاف المدرسية كتنفيذ القرارات  9

 كالتكصيات.
 اكبيرة جدن  0ََٗ 0ِّْ

 كبيرة 0َُْ 0ُْٕ المدرسيةيشجع المعمميف عمى االبتكار كاإلبداع في األنشطة  14
 كبيرة 0َُٔ 0ُِْ ر مدل تعاكف المعمـ في شغؿ حصص االحتياطيدٌ يق 11
 كبيرة 0َُُٓ 0َْٖ اءة تسهـ في تطكير أداء المعمميفنٌ يطرح أفكاران جديدة  بى  12
 كبيرة 0ُُُ 0َْٔ يكجه  المعمميف إلى تكثيؽ أعمالهـ كمشاركاتهـ في ممؼ اإلنجاز. 13
 كبيرة 0َٗٔ 0َْٓ اإلجراءات الالزمة تجا  غياب كتأخر المعمميف.يتخذ   14
 كبيرة 0ُُٕ 0ّٖٖ ييٍعمـ المعمميف بالمخالفات كالعقكبات الصادرة عميهـ  خالؿ العاـ الدراسي 15
 كبيرة 0ُُٕ 0ّٖٓ يكض   لممعمميف األساليب كاألسس التي يٌتبعها  ليقٌكـ بها أداءهـ 16
 كبيرة 0ُِْ 0ّٕٖ تقرير الكفاية مف حيث التقديرات كاألعماؿ المطمكبة منهـ يشرح لممعمميف بنكد 17
 كبيرة 0َُِ 0ّّٓ يقٌكـ كيراجع ممؼ اإلنجاز لممعمـ بشكؿ دكرم 18
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ممارسػػػة مػػػديرم مػػػدارس التعمػػػيـ مػػػا بعػػػد األساسػػػي لجميػػػع درجػػػة  أف (ُُ) يتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ   
 اقػػد تراكحػػت بػػيف الدرجػػة الكبيػػرة جػػدن  المعممػػيفمػػف كجهػػة نظػػر  اإلدارمالمتعمقػػة بمجػػاؿ الجانػػب  فقػػراتال

قد حصػمت عمػى أعمػى  "يتابع غياب بعض المعمميف عف الدكاـ المدرسيأف فقرة "حيث يالحظ  ,كالكبيرة
يقٌكـ كيراجع ممؼ اإلنجاز أف الفقرة "بينما نجد  (,0َٕٔكبانحراؼ معيارم ) (0ِْٔمتكسط حسابي كهك)
 (.0َُِكبانحراؼ معيارم ) (0ّّٓ)كهك متكسط حسابيأقؿ  د حصمت عمىق "لممعمـ بشكؿ دكرم

 
 ميارات المجال الفن .النتائي المتعمقة بفقرات  -3
لفقػرات اكدرجػة ممارسػة  ,( المتكسطات الحسابية كاالنحرافػات المعياريػةُِ) حيث يظهر الجدكؿ رقـ   

 .حسب المتكسط الحسابي المتعمقة بمهارات الجانب الفني مرتبة تنازليان 
                                           
 (12) لجدول رقما                                           

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لمفقرات المتعمقة بميارات 
 حسب المتوسط الحساب  المجال الفن  مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرات م
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 اكبيرة جدن  0ََٗ 0ِْْ يتابع مدل اهتماـ المعمـ بالتحضير اليكمي كبكجكد  معه في الحصة الصفية 1
 اكبيرة جدن  0ََُ 0ِّْ الكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ في أدائهفي يساعد المعمـ بعد الزيارة الصفية  2
 كبيرة 0َُّ 0ُْٗ المعمميف مهنيا كيشجعهـ عمى حضكر الندكات كالمحاضرات كالمشاغؿ التربكيةينٌمي  3
 كبيرة 0ََُ 0ُْٖ يتابع  المعمميف في كضع خطة التدريس  اليكمية كالفصمية 4
 كبيرة 0َُُ 0ُْْ ضركرة شمكؿ الخطة اليكمية لألساليب الحديثة في التدريسإلى يكجه المعمميف  5
 كبيرة 0َُُ 0ُّْ لمناقشة المعمـ بعد الزيارة الصفية يفالكقت كالمكاف المناسبيختار  6
 كبيرة 0َُٕ 0َْٕ يرشد المعمـ إلى طرؽ إدارة الصؼ كحؿ المشكالت السمككية لمطالب 7
 كبيرة 0ََُ 0ََْ يتابع المعمـ في كضع كتنفيذ الخطة العالجية كاإلثرائية  لمطالب 8
 كبيرة 0ُُٕ 0ّٗٗ الزيارات بيف المعمميف بالتعاكف مع المعمـ األكؿيخطط لبرنامج تبادؿ  9
 كبيرة 0َُٖ 0ّٖٗ يتابع تكظيؼ المعمـ لألجهزة كالكسائؿ التعميمية كمصادر التعمـ  كالمختبرات 14
يقٌكـ المعمـ في اختيار األنشطة كاألساليب المناسبة التي تساعد  عمى تحقيؽ أهداؼ  11

 الدرس.
 كبيرة 0َُٗ 0ّٕٗ

 كبيرة 0َُٗ 0ّٗٔ يتابع المعمـ في تكفير الكسائؿ التعميمية المناسبة لتحقيؽ أهداؼ الدرس. 12
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المتوسط  الفقرات م
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0َُٕ 0ّٖٓ يقـك بزيارات صفية استطالعية سريعة بغرض تقكيـ األداء كسير العمؿ. 13
 متنكعة  لتقكيـ أداء المعمـ غير الزيارة الصفية مثؿ يستخدـ  أساليب 14

 ) االجتماعات, النشرات, المالحظة, التقكيـ الذاتي كتقكيـ الزمالء(.
 كبيرة 0ُُٖ 0ّّٖ

ف مالحظاته عميها بغرض تقكيـ الجانب يتابع  بعض أعماؿ الطالب كممفاتهـ كيدكٌ  15
 الفني لممعمـ.

 كبيرة 0َُِ 0ّٕٔ

 كبيرة 0ُُٖ 0ّٕٓ المعمميف في مدل تنفيذ تكصيات المشرفيف التربكييف.يتابع   16
 كبيرة 0ُِِ 0ّّٔ يسعى لتكفير المراجع كالنشرات كالكتب التي تخص المادة كيشجعهـ عمى مطالعتها. 17
 كبيرة 0ُِّ 0ِّٔ يطالب المعمـ بتفسير نتائج االختبارات كاالستفادة منها في تحسيف أدائه التعميمي. 18
 متكسطة 0ُْٖ 0ِّٖ ع المعمميف عمى تقارير الزيارات الصفية قبؿ اعتمادها النهائي.مً طٍ يي  19
 متكسطة 0ُِّ 0ِٗٗ يعقد كرش عمؿ أك مشاغؿ تدريبية تتعمؽ بكيفية بناء االختبارات. 24
 متكسطة 0َُْ 0ِٕٔ يعقد اجتماعان مع المعمـ قبؿ الزيارة الصفية لمناقشة تخطيطه اليكمي لمدرس. 21

 
ممارسػػػة مػػػديرم مػػػدارس التعمػػػيـ مػػػا بعػػػد األساسػػػي لجميػػػع درجػػػة أف ( ُِرقػػػـ )يتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ    
 اقػد تراكحػت بػيف الدرجػة الكبيػرة جػدن المتعمقة بمحكر الجانب الفني مف كجهة نظػر عينػة الدراسػة  لفقراتا

يتػابع " كهمػا اكبيػرة جػدن  ممارسػة قػد حصػمتا عمػى درجػة فقػرتيفهنالػؾ  أفحيػث نجػد  ,كالكبيرة كالمتكسطة
( 0ِْْ) " كبمتكسػػط حسػػابيمػػدل اهتمػػاـ المعمػػـ بالتحضػػير اليػػكمي كبكجػػكد  معػػه فػػي الحصػػة الصػػفية

يساعد المعمـ بعد الزيارة الصفية بالكشػؼ عػف مػكاطف القػكة كالضػعؼ فقرة "ك (, 0َُٗ) بانحراؼ معيارم
قػػػد  فقػػػراتؾ ثػػػالث هنػػػا أفنجػػػد  بينمػػػا( 0ََُ) ( بػػػانحراؼ معيػػػارم0ِّْ) " بمتكسػػػط حسػػػابيفػػػي أدائػػػه

يطمىػػػػع المعممػػػػيف عمػػػػى تقػػػػارير الزيػػػػارات الصػػػػفية قبػػػػؿ اعتمادهػػػػا " حصػػػػمت عمػػػػى درجػػػػة متكسػػػػطة كهػػػػي
يعقػد كرش عمػؿ أك مشػاغؿ تدريبيػة فقػرة "ك ( 0ُْٖ) ( بػانحراؼ معيػارم0ِّٖ) "بمتكسط حسػابيالنهائي

يعقػػد " فقػػرةككػػذلؾ ( 0ُِّ) معيػػارم( بػػانحراؼ 0ِٗٗ) "بمتكسػػط حسػػابي تتعمػػؽ بكيفيػػة بنػػاء االختبػػارات
ػػػ   ( 0ِٕٔ) "بمتكسػػػط حسػػػابيمػػػع المعمػػػـ قبػػػؿ الزيػػػارة الصػػػفية لمناقشػػػة تخطيطػػػه اليػػػكمي لمدرس ااجتماعن

 هذا المحكر عمى درجة ممارسة كبيرة. فقراتبينما حصمت بقية ( 0َُْ) بانحراؼ معيارم
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 .اإلنسان لفقرات المتعمقة بميارات المجال نتائي ا -4
لفقػرات امارسة ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة م ُّيظهر الجدكؿ رقـ ) حيث    

 .حسب المتكسط الحسابي تبة تنازليان مر  اإلنسانيالمتعمقة بمهارات المجاؿ 
 

 ( 13)  الجدول رقم                                        
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لمفقرات المتعمقة بميارات 

 حسب المتوسط الحساب  مرتبة تنازلياً  اإلنسان المجال 
المتوسط  العبارة م

 الحساب 
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 اكبيرة جدن  0َٔٗ 0ْٖٔ يقيـ عالقات إنسانية حسنة مع المعمميف 1
 اكبيرة جدن  0َٕٗ 0ْٓٓ يراعي ظركؼ المعمميف )االجتماعية كالصحية كاالقتصادية( 2
 اكبيرة جدن  0ََٖ 0ْْٖ ـ مدل تقبؿ المعمميف لمتكجيه ك النقد عف طريؽ المناقشة كالحكاريقكٌ  3
 اكبيرة جدن  0َٖٕ 0ْْٔ يحرص عمى تكفير جك مف األمف كالطمأنينة لممعمميف 4
 اكبيرة جدن  0َْٗ 0ّْٖ في مناسباتهـ االجتماعية هـي زمالئى  المعمميف مشاركةيؤكد عمى ضركرة  5
 اكبيرة جدن  0َٗٔ 0ّّْ يراعي الفركؽ الفردية بيف المعمميف في تكزيع المهاـ كالمسؤكليات 6
 اكبيرة جدن  0َٖٗ 0ِْٔ يشٌجع التنافس الحر كتبادؿ اآلراء بيف المعمميف 7
المكتكبة إليه مف قبؿ المعمميف كالطالب كأكلياء األمكر كيتخذ  ليبحث الشكاك  8

 اإلجراءات المناسبة
 اكبيرة جدن  0َٖٗ 0ِْْ

حاجات الطمبة كمشكالتهـ كالتعاكف مع األخصائي  إلىيكجه المعمميف لمتعرؼ  9
 االجتماعي

 اكبيرة جدن  0َٖٗ 0ِّْ

 ء المقاءات مع الطمبة كأكليايتابع العالقة بيف المعمميف كالطمبة مف خالؿ  14
 األمكر

 كبيرة 0َُُ 0ُْٔ

 كبيرة 0َُّ 0ُْٓ يشرؾ المعمميف في أعماؿ جماعية كفرؽ عمؿ لتعميؽ العالقة اإلنسانية بينهـ 11

 كبيرة 0ََُ 0ُْْ يتابع إجراءات المعمميف في التكاصؿ مع أكلياء األمكر كآثارها 12

 كبيرة 0َُٗ 0َْٗ التربكيةيشرؾ المعمميف في صنع القرارات  13

 كبيرة 0ُُْ 0ّٗٗ رفع الركح المعنكيةليستخدـ الحكافز )المادية كالمعنكية(  14
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 فقراتلا ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي جميعدرجة  أف  ( ُّرقـ )يتض  مف الجدكؿ    
ا مػػف كجهػػة نظػػر عينػػة الدراسػػة قػػد تراكحػػت بػػيف الدرجػػة الكبيػػرة جػػدن  اإلنسػػانيالمتعمقػػة بمحػػكر الجانػػب 

كبػر متكسػط أقػد حصػمت عمػى  " يقػيـ عالقػات إنسػانية حسػنة مػع المعممػيف" أف فقػرةحيث نجد  ,كالكبيرة
          يسػػػػػػػػػتخدـ الحػػػػػػػػػكافزفقػػػػػػػػػرة "بينمػػػػػػػػػا حصػػػػػػػػػمت  (,0َٔٗ) كبػػػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػػػارم ( ٖٔ.ْحسػػػػػػػػػابي كهػػػػػػػػػك)

كبػػػانحراؼ معيػػػارم  (ٗٗ.ّمتكسػػػط حسػػػابي ) أقػػػؿ عمػػػى ")الماديػػػة كالمعنكيػػػة( فػػػي رفػػػع الػػػركح المعنكيػػػة
المتعمقة بتقكيـ  اإلنسانيةمدراء المدارس يمارسكف المهارات  ف المعمميف يركف أفإكيمكف القكؿ ( 0ُُْ)

 ككبيرة. المعمميف بدرجة كبيرة جدان  أداء
 

 ال الثان ثانيا  عرض النتائي المتعمقة بالسؤ 
حول  (α ≤ 0.05) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اآلتيكالذم نص عمى 

ممن وجيمة نظمر  ممارسة مديري مدارس التعميم ما بعد األساس  لميارات تقويم األداء الموظيف درجة 
 المؤىمل العممم والمسممى الموظيف   النموعتعمزى لمتغيمرات  بسممطنة عممان المعممين بمحافظة الداخمية

 والخبرة؟
 
 عمػى هػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة كاختبػار   اإلجابػةجؿ أمف    

T-Test  م لمتغيػرى  األحػادم, كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف م النكع كالمسمى الػكظيفيلمتغيرى
 الخبرة.ك  ,عمميالمؤهؿ ال
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 متغير النوع الثان  المتعمقة بنتائي السؤال  -1
لمتغير  T TEST( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبارُْ) يكض  الجدكؿ رقـ   

 الكظيفي. األداءالنكع لجميع مجاالت تقكيـ 

 (14) جدول رقم
النوع لجميل مجاالت تقويم  لمتغيرT TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار

 الوظيف  األداء

 α≤ 0.05*داله عند مستكل
 

 (α ≤ 0.05عنػد مسػػتكل الداللػػة) اإحصػػائين  ةكجػػكد فػركؽ دالػػ (ُْرقػػـ ) يتضػ  مػػف خػػالؿ الجػدكؿ   
مهػػػارات تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي لجميػػػع م مػػػدارس التعمػػػيـ مػػػا بعػػػد األساسػػػي ممارسػػػة مػػػدير حػػػكؿ درجػػػة 

مػػػذككر كاإلنػػػاث فػػػي جميػػػع المجػػػاالت لكبمقارنػػػة المتكسػػػطات الحسػػػابية  الػػػكظيفي  األداءمجػػػاالت تقػػػكيـ 
 .في جميع مجاالت الدراسة اإلناثالفركؽ لصال   أف يتض ي 

 
 
 

مجاالت تقويم 
 الوظيف  األداء

المتوسط  العدد النوع
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0َََ* 0ُُٗٓ ْٖٕ 0َُٕ 0ُّٗ ُٖٗ ذككر اإلدارمالمجاؿ 
 0َٔٔ 0ِْٗ ُِٗ إناث 

 0َََ* 0ُْٔٓ ْٖٕ 0ََٗ 0ُّٓ ُٖٗ ذككر المجاؿ الفني
 0َٕٔ 0ّٗٔ ُِٗ إناث 

 0َََ* 0ْْٕٗ ْٖٕ ٕٔ.َ 0ُّٖ ُٖٗ ذككر اإلنسانيالمجاؿ 
 0َُٕ 0ُْٓ ُِٗ إناث 

 0َََ* 0ْْٕٗ ْٖٕ 0َٕٔ 0ُّٖ ُٖٗ ذككر المجمكع الكمي
 0َُٕ ُٓ.ْ ُِٗ إناث 
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 متغير المسمى الوظيف نتائي السؤال الثان  المتعمقة ب -2
لمتغير  T-TEST( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار ُٓيكض  الجدكؿ رقـ )   

 الكظيفي. األداءالمسمى الكظيفي لجميع مجاالت تقكيـ 
 

 (15) جدول رقم                                          
لجميل  لمتغير المسمى الوظيف  T-TESTالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 الوظيف  األداءمجاالت تقويم 

  α≤ 0.05*داله عند مستكل
 

                     عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة إحصػػػػػائياعػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ دالػػػػػه ( ُٓ) رقػػػػػـ يتضػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػالؿ الجػػػػػدكؿ   
(α ≤ 0.05 ) الكظيفي ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء حكؿ درجة

 لمتغير المسمى الكظيفي. الكظيفي األداءمجاالت تقكيـ  لجميع

 
 
 

مجاالت تقويم 
 الوظيف  األداء

المتوسط  العدد الوظيفة
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0ََٔ 0َُٓ ْٖٔ 0ََٕ 0ُْْ ّٓٗ معمـ اإلدارمالمجاؿ 
 0َْٕ 0َْٗ ٕٓ أكؿمعمـ 

المجاؿ 
 اإلنساني

 0َْٕ 0َِٕ ْٖٔ 0َْٖ 0ّٕٗ ّٓٗ معمـ
 0َٖٕ 0ُّٕ ٕٓ أكؿمعمـ 

 0َٖٗ 0ََِ - ْٖٔ 0َٕٔ 0َُْ ّٓٗ معمـ المجاؿ الفني
 0َْٕ 0َُْ ٕٓ أكؿمعمـ 

 0َٖٗ 0ََِ - ْٖٔ 0َٕٔ 0َُْ ّٓٗ معمـ  المجمكع الكمي
 0َْٕ 0َُْ ٕٓ أكؿمعمـ 
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 العمم بمتغير المؤىل نتائي السؤال الثان  المتعمقة  -ّ
 عمميبالنسبة لمتغير المؤهؿ ال األحادم( اختبار تحميؿ التبايف ُٔيظهر جدكؿ رقـ )   

 
 (16جدول رقم )

 العمم  لمتغير المؤىل األحادياختبار تحميل التباين 

مجاالت تقويم 
 الوظيف  األداء

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 0َْٖٓ ِ 0ُُٔٗ بيف المجمكعات اإلدارمالمجاؿ 
ُ0ُُٔ 

 
َ0ُّْ 

 
 0ََّٓ ِْٕ 0َِِّٕٗ داخؿ المجمكعات
  ْْٕ 0ُِّٖٖٗ المجمكع الكمي

 0َْٖٗ ِ 0ُٕٖٖ بيف المجمكعات المجاؿ الفني
ُ0ِّّ 

 
َ0ِِٗ 

 
 0َِٕٓ ِْٕ 0ّّْْٖٗ داخؿ المجمكعات
  ْْٕ 0ُِّّْٔ المجمكع الكمي

 0ََٗٔ ِ 0ُُِٖ بيف المجمكعات اإلنسانيالمجاؿ 
ُ0َٓٗ 

 
َ0َِٓ 

 0ََٕٓ ِْٕ 0ِِّٖٗٔ داخؿ المجمكعات 
  ْْٕ 0َُُِْٕ المجمكع الكمي

 0ََٗٔ ِ 0ُُِٖ بيف المجمكعات المجمكع الكمي
ُ0َٓٗ 

 
َ0َِٓ 

 
 0ََٕٓ ِْٕ 0ِِّٖٗٔ داخؿ المجمكعات
  ْْٕ 0َُُِْٕ المجمكع الكمي

 α≤ 0.05*داله عند مستكل
 

                عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة اإحصػػػػػائين  ةعػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ دالػػػػػ (ُٔرقػػػػػـ )يتضػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػالؿ الجػػػػػدكؿ    
(α ≤ 0.05)  ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي حكؿ درجة

 .عمميلمتغير المؤهؿ ال الكظيفي األداءلجميع مجاالت تقكيـ 
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 متغير الخبرةبنتائي السؤال الثان  المتعمقة  -ْ
 الخبرةبالنسبة لمتغير  األحادم( اختبار تحميؿ التبايف ُٕحيث يظهر جدكؿ رقـ )    

 (17جدول رقم )
 بالنسبة لمتغير الخبرة األحادياختبار تحميل التباين 

مجاالت تقويم 
 الوظيف  األداء

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 0ِْٗ ِ 0ٖٖٓ بيف المجمكعات اإلدارمالمجاؿ 
ٓ0ّٗ 

 
*.َ0ََ 

 
 0ََٓ ُْٕ 0ُِِّّ داخؿ المجمكعات
  ّْٕ 0َِّٗٗ المجمكع الكمي

 0ّٕٓ ِ 0َٕٓ بيف المجمكعات المجاؿ الفني
ٓ0ِّ 

 
*َ0َُ 

 
 0َِٕ ُْٕ 0ُّّّٓ داخؿ المجمكعات
  ّْٕ 0ُِّْٖ المجمكع الكمي

المجاؿ 
 اإلنساني

 0ُِٗ ِ 0ّْٖ المجمكعاتبيف 
ّ0ٖٔ 

 
*َ0َِ 

 
 0َٕٓ ُْٕ 0ِٕٕٔٔ داخؿ المجمكعات
  ّْٕ 0ُُِٕٓ المجمكع الكمي

 0ُِٗ ِ 0ّْٖ بيف المجمكعات المجمكع الكمي
ّ0ٖٔ 

 
*َ0َِ 

 0َٕٓ ُْٕ 0ِٕٕٔٔ داخؿ المجمكعات 
  ّْٕ 0ِٕٕٔٔ المجمكع الكمي

 α≤ 0.05*داله عند مستكل
 

( 0.05α ≥) عنػػد مسػػتكل الداللػػة اإحصػػائين  ةكجػػكد فػػركؽ دالػػ (ُٕرقػػـ ) خػػالؿ الجػػدكؿيتضػػ  مػػف    
ممارسػػػة مػػػديرم مػػػدارس التعمػػػيـ مػػػا بعػػػد األساسػػػي لمهػػػارات تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي لجميػػػع حػػػكؿ درجػػػة 

 .الكظيفي بالنسبة لمتغير الخبرة األداءمجاالت تقكيـ 
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كما يتض  في ( لممقارنات البعدية LSDاختبار) معرفة اتجاهات الفركؽ تـ استخداـجؿ أكمف    
 (.  ُٖجدكؿ رقـ ) ال

 ( 18جدول رقم ) 
 لممقارنات البعدية لمتغير الخبرة LSDاختبار 

مجاالت تقويم األداء 
 الوظيف 

 المتوسط الحساب  مستويات الخبرة

 0ُْْ* سنكات ٓ-ُ اإلدارمالجانب 
 0ُْٓ نكاتس َُ-ٔ

 0َْٕ سنكات َُأكثر مف 
 0َْٔ* سنكات ٓ-ُ الجانب الفني

 0ّٖٕ نكاتس َُ-ٔ
 0َّٕ سنكات َُأكثر مف 

 0ِّْ* سنكات ٓ-ُ اإلنسانيالجانب 
 0َْٔ كاتسن َُ-ٔ

 0ّٗٓ سنكات َُأكثر مف 
 0ِّْ* سنكات ٓ-ُ المجمكع الكمي

 0َْٔ كاتسن َُ-ٔ
 0ّٗٓ سنكات َُأكثر مف 

 α≤ 0.05*داله عند مستكل

    
الػػػػكظيفي كفػػػػي  األداءالفػػػػركؽ فػػػػي جميػػػػع محػػػػاكر مهػػػػارات تقػػػػكيـ  أف( ُٖرقػػػػـ )مػػػػف الجػػػػدكؿ  تبػػػػيفي   

الخبػرة المنخفضػة  حيػث يػرل المعممػكف ذكك ( ٓ-ُالمجمكع الكمػي كانػت لصػال  أصػحاب الخبػرة مػف )
( سػػنكات أف مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي بمحافظػػة الداخميػػة  يمارسػػكف مهػػارات ٓ-ُمػػف )

( سػػنكات َُ-ٔتقػػكيـ األداء الػػكظيفي بدرجػػة أكبػػر بالمقارنػػة مػػع المعممػػيف ذكم الخبػػرة المتكسػػطة مػػف )
 سنكات(. َُكالمعمميف ذكم الخبرة الطكيمة )أكثر مف 
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 الفصل الخامس
 والمقترحات مناقشة نتائي الدراسة والتوصيات
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 الفصل الخامس                                        

 والمقترحات مناقشة نتائي الدراسة والتوصيات

 مقدمة  
يتضمف هذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إليها الدراسة في الفصؿ الرابع باإلضافة إلى تقديـ    

 مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات المنبثقة مف هذ  النتائج كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ: 
 

   مناقشة النتائي المتعمقة بالسؤال األول أوالً 
ممديري ممدارس التعمميم مما بعمد األساسم  لميمارات  ممارسمةمما درجمة نص السؤاؿ األكؿ عمى اآلتػي:  

 تقويم األداء الوظيف  بمحافظة الداخمية من وجية نظر المعممين ؟
 

م مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي ( يتضػػ  أف درجػػة ممارسػػة مػػدير َُ)كبػػالرجكع إلػػى الجػػدكؿ رقػػـ   
 بسػمطنة عمػاف بمحافظػة الداخميػة تقكيـ األداء الكظيفي مف كجهة نظر المعمميف مهارات جميع مجاالت

 كانحػػراؼ معيػػارم  (0َِْ) غى مىػػبى  بمتكسػػط حسػػابيك كبيػػرة  كانػػت بدرجػػةو  ,ككػػذلؾ بالنسػػبة لممجمػػكع الكمػػي
كقػد تعػزل هػذ  النتيجػة حسػب تقػديرات المعممػيف إلػى أف مػديرم المػدارس يػدرككف ضػركرة  (0َٕٔ)قدرة 

أداء المعممػيف,  عمػىما يترتب عميه مػف نتػائج  تػؤثر امتالكهـ كتطبيقهـ لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي ل
المدرسة, كمػا أف نجاحػه يعتمػد بشػكؿ كبيػر عمػى مػا يتمتػع  الكظائؼ األساسية لمدير لحدإكهي تعتبر 

كمف ضمنها مهارات تقكيـ األداء الػكظيفي, كمػا يتضػ  أهميػة امػتالؾ مػديرم المػدارس  ,به مف مهارات
صػػمة  المػتالؾ هػػذ  المهػاراتك  ,دير مسػتكل اإلنجػاز الفعمػػي لممعممػيفلهػذ  المهػارات مػػف أجػؿ تحميػؿ كتقػػ

ككضػػع الخطػػط  ,تكجيػػه كتطػػكير أداء المعممػػيفعمػػى كتػػكفير الكسػػائؿ التػػي تسػػاعدهـ  ,باتخػػاذ القػػرارات
رس االمػديرم ـ لمػدد  قى تدريب المختمفة التي تي المناسبة لتطكير األداء كالعمؿ المدرسي, كقد يككف لبرامج ال

, أك لخبػػرة المػػدير الطكيمػػة, المػػدارس عمػػى درجػػة ممارسػػة كبيػػرة لهػػذ  المهػػارات يرمفػػي حصػػكؿ مػػد اثػػرن أ
ـي  ,مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي بشػكؿ عػاـ حيػث أف    ,ـ عمػى أسػاس الخبػرة األكثػػراختيػارهي  يػت
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رس الصػػفيف حيػػث تشػػمؿ هػػذ  المػػدا ,كالمؤهػػؿ الدراسػػي األعمػػى؛ لمػػا لهػػذ  المرحمػػة الدراسػػية مػػف أهميػػة
 الحادم عشر كالثاني عشر كتشكؿ مرحمة انتقالية في عمر الطالب.

 
المػػدارس  يرمالتػػي أشػػارت إلػػى امػػتالؾ مػػد (ََِٔالمػػدهرش) دراسػػة نتيجػػة كتتفػػؽ هػػذ  النتيجػػة مػػع    

درجػة ممارسػػة  إلػى ( التػي أشػػارتََِٔكدراسػػة حجػازيف ) مهػارات تقػكيـ األداء الػػكظيفي بدرجػة كبيػرة,
           مف كجهة نظر المعمميف كانػت  ,دكار اإلشرافية التقكيميةألمديرم المدارس الثانكية الخاصة في األردف ل

بدرجػػه عاليػػة  فإلػػى أف مػػديرم المػػدارس يتمتعػػك  التػػي أشػػارت Truong,2010)ج )نتػػرك , كدراسػػة عاليػػةن 
إلػػى  أشػػارت التػػي (Cadez,2010راسػػة كػػاديز )دك  مػػف الممارسػػات اإليجابيػػة التقكيميػػة تجػػا  المعممػػيف,

لػػػػػككس  دراسػػػػػة , ك عػػػػػف العمميػػػػات المتبعػػػػػة لتقػػػػػكيـ أداء معممػػػػػيف مػػػػديرم المػػػػػدارس الثانكيػػػػػة راضػػػػػكفى  أف  
(Loucks,2000)  لتقػػكيـ أداء المعممػػيف متنكعػػةن  اطرقنػػ فأظهػػرت أف مػػديرم المػػدارس يسػػتخدمك التػػي ,

لكاقػػع تقيػػيـ المػػديريف ألداء معممػػي المرحمػػة  امسػػتكل مرتفعنػ (َُِِ) دراسػػة صػػكالحة نتػػائج أظهػػرتكمػا 
 .الثانكية في المجاالت المختمفة

 
ينة مستكل األداء الكظيفي لعٌ  أف   التي أشارت( ََِّ) مع نتيجة دراسة قكاسمة هذ  النتيجة تختمؼك    

             مػػػػػف كجهػػػػػة نظػػػػػر المعممػػػػػيف.  ,دكف المسػػػػػتكل المتكقػػػػػع بقميػػػػػؿ بمػػػػػغ قيمػػػػػةن  ,مػػػػػديرم كمػػػػػديرات المػػػػػدارس
لخبػػػرات كالكفػػػاءات إلػػػى ايفتقػػػركف  التػػػي أشػػػارت أف مػػػديرم المػػػدارس Wilder,2006)ايمػػػدر ) دراسػػػةك 

قميديػػة فػػي هػػـ يفضػػمكف األسػػاليب التفػػي تقػػكيـ أداء المعممػػيف بفعاليػػة كمصػػداقية, كأف معظمى  كالمػػؤهالت
 .ساليب الحديثة األخرل بدرجة أقؿكيمارسكف األ ,المالحظة الصفية تقكيـ أداء المعمـ مثؿ

 
( أف المجػػاؿ اإلدارم نػػاؿ أعمػػى المتكسػػطات فػػي تقػػديرات المعممػػيف َُكيالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ) 

كقػد يعػزل ( 0َُٕ)( كبانحراؼ معيارم 0ُْْمتكسط حسابي )كبلدرجة الممارسة كبدرجة ممارسة كبيرة 
كقػػد يكػػكف إلدراؾ  .هـيلػػإالمككمػػة  عممهػػـ اإلداريػػة يػػؽ مهػػاـبتطب مػػكفمػػديرم المػػدارس ممتز  أف   ذلػػؾ إلػػى

التػػػي تشػػػمؿ  اإلجػػػادة فػػػي تنفيػػػذ المهػػػاـ اإلداريػػػة فػػػي المدرسػػػة ف مػػػف أكلكيػػػات عممهػػػـأم المدرسػػػة مػػػدير 
نهـ مػػف تنفيػػذ المهػػاـ كاألدكار المتصػػمة بالجانػػب , ففػػي حالػػة تمكعػػكالتقػػكيـ ,كالمتابعػػة ,كالتخطػػيط ,التنظػػيـ
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كمػػف ضػػمنها الجكانػػب  ,تنفيػػذ الجكانػػب األخػػرل الممقػػاة عمػػى عػػاتقهـ عمػػى سػػينعكس إيجابػػان اإلدارم هػػذا 
( ََِّكدراسػػة عمػػي ) (ََُِ) دراسػػة الحكيمػػي. كتتفػػؽ هػػذ  النتيجػػة مػػع اإلنسػػانيةالفنيػػة كالعالقػػات 

 لثانوي الفام ٌمارسون المهداما  ن مدٌري مدارس التفيٌم إلى  التي أشارت, (ََِٔدراسة المدهرش )ك 

 .بالدرجة األولى لمتابفة المفيمٌن المتصية بالجانب اإلداري
 

( أف المجاؿ الفني ناؿ أدنى المتكسطات الحسػابية رغػـ انػه حصػؿ َُ) كما يتض  مف الجدكؿ رقـ
كقػد يعػزل حصػكؿ هػذا  (,0َٖٓكبػانحراؼ معيػارم ) (0ّٕٗ) متكسػط حسػابيبعمى درجة تقدير كبيرة ك 

لية األكبػر فػي المتابعػة الفنيػة ؤك المسػ المجاؿ عمى أدنى التقديرات إلى اعتقاد بعض مػديرم المػدارس أف  
كلكػػف يبقػػى دكر مػػدير المدرسػػة  ,لممعممػػيف تكػػكف بالدرجػػة األكلػػى عمػػى المشػػرؼ التربػػكم كالمعمػػـ األكؿ

, فهمػا ا القدرة كالػتمكف مػف متابعػة أداء المعمػـ فنيػان مؿ لدكرهما, فالمشرؼ التربكم كالمعمـ األكؿ لديهممك  
كقػػد يرجػػع السػػبب إليمػػاف كقناعػػة المعممػػيف بػػأف مػػدير  صػػه األكػػاديمي.يتابعػػاف المعمػػـ فػػي نفػػس تخصع 

 المدرسة ال يمتمؾ الجانب الفني كاألكاديمي الالـز لتقكيـ أدائهـ فنيان بطريقة صادقة كمكضكعية.
 

( حيػث حصػؿ المجػاؿ الفنػي َََِ, كالحكيمػي )(ََِٔة المػدهرش )كتتفؽ هذ  النتيجػة مػع دراسػ
ف فػي ك أظهػر المعممػ ( كالتػيََِّدراسػة عمػى ). ك عمى أدنى متكسط حسابي مف بيف مجاالت الدراسة

. منخفضػةالمتكسطة ك تتراكح بيف ال ةن حسابي هـ الفنية متكسطاتو مهام  تقكيمهـ مدل تنفيذ مديرم المدارس 
 ( التي أشارت إلى أف أداء مديرم المدارس الفني متكسط. ََِّ) كدراسة عبابنة

 
 :يأتيؿ مف مجاالت الدراسة كذلؾ كما كفيما يأتي سيتـ مناقشة نتائج هذا السؤاؿ حسب كؿ مجا

 
 المجال اإلداري  -ُ
ممارسػػػة مػػػديرم مػػػدارس التعمػػػيـ مػػػا بعػػػد األساسػػػي لجميػػػع أف درجػػػة ( ُُيتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )   
" فقػرة كالكبيػرة, كيالحػظ أف  المتعمقة بمجاؿ الجانب اإلدارم قػد تراكحػت بػيف الدرجػة الكبيػرة جػدان  فقراتال

 (0ّْٔيتابع غياب بعض المعمميف عف الدكاـ المدرسي"  قػد حصػمت عمػى أعمػى متكسػط حسػابي كهػك)
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ى عمػػػى أعمػػػالفقػػػرة كقػػػد يعػػػزل حصػػػكؿ هػػػذ   ,كبدرجػػػة ممارسػػػة كبيػػػرة جػػػدان  (0َٕٔكبػػػانحراؼ معيػػػارم )
ؿ المباشػر عػف متابعػة حػاالت غيػاب المعممػيف ؤك مػدير المدرسػة هػك المسػ ف  أإلػى المتكسطات الحسابية 

سػير اليػـك انضػباط الطػالب ك  تعمـ عمىفي المدرسة, كما قد ينتج عف غياب المعمميف مف تأثير مباشر 
 .الدراسي

 
نالػت  "المعممػيف بالحصػص الدراسػيةمػدل التػزاـ " يتػابع  فقرة( أف الُُيتض  مف الجدكؿ رقـ )كما 

كقػد يكػكف ذلػؾ إلدراؾ (, 0َٕٔكبانحراؼ معيارم ) (0ْٓٓ)كهك أعمى المتكسطات الحسابية عمى أيضان 
حتػى ال يسػبب ذلػؾ  ؛مديرم المدارس بأهميػة تقيػد المعممػيف كمباشػرتهـ لحصصػهـ الدراسػية دكف تػأخير

ػػػ يػػػد تق   ف  أكمػػػا  لتحصػػػيمي لمطػػػالبافػػػي المسػػػتكل ا سػػػمبين ا كقػػػد يتػػػرؾ أثػػػرن  ,فػػػي سػػػير اليػػػـك الدراسػػػي اإرباكن
النتيجػة كتتفػؽ هػذ   كلياتهـ الكظيفيػة.ؤ عممهػـ كمسػ مػف مهػاـٌ  كميف كالتزامهـ بالحصص الدراسػية هػالمعم

مف مدير المدرسة عمى تطبيؽ المهػاـ ذات  لؾ حرصان أف هنا أكضحت( التي ََِّمع دراسة قكاسمة )
 .المباشر تجا  المعمـ  كممارسة دكر ع القانكني كاإلدارم الطاب
 
" يقػٌكـ كيراجػع ممػؼ اإلنجػاز لممعمػـ بشػكؿ دكرم " نالػت  فقػرة( أف الُُ) كما يتض  مف الجدكؿ رقػـ   

        كبتقػػػػدير( 0َُِكبػػػػانحراؼ معيػػػػارم ) ( ّٓ.ّمتكسػػػػط حسػػػػابي )بعمػػػػى أدنػػػػي المتكسػػػػطات الحسػػػػابية" 
           تبعػػػدهـ عػػف المتابعػػػة الدكريػػػة ,كقػػػد يكػػكف ذلػػػؾ بسػػبب انشػػػغاؿ مػػػديرم المػػدارس بأعمػػػاؿ متعػػددة كبيػػر,

في إجراء مثؿ هذا النكع مػف المتابعػة  كمساعد المدير لممعمميف, كربما العتمادهـ عمى المعمميف األكائؿ
يػػػر الكفايػػػة مػػػف حيػػػث يشػػػرح لممعممػػػيف بنػػػكد تقر "  فقػػػرة( أف الُُ)رقػػػـ لممعممػػػيف, كيتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ

 (0ّٕٖ)كهػػك عمػػى أدنػػى المتكسػػطات الحسػػابية التقػػديرات كاألعمػػاؿ المطمكبػػة مػػنهـ " قػػد حصػػمت أيضػػان 
االختالفػػػات فػػػي ممارسػػػات مػػػديرم  كقػػػد يكػػػكف ذلػػػؾ بسػػػبب ( كبتقػػػدير كبيػػػر,0ُِْكبػػػانحراؼ معيػػػارم )

التربػػكم فػػي نهايػػة العػػاـ تحػػاط أف تقػػارير الكفايػػة التػػي يعػػدها المػػدير بالتعػػاكف مػػع المشػػرؼ المػػدارس, ك 
لكفايػػة كاضػػحة كمفهكمػػة كال تحتػػاج  تقريػػر ا . كقػػد يكػػكف بسػػبب اعتقػػاد مػػديرم المػػدارس أف بنػػكدى بالسػػرية
 تكضي  أك شرح.إلى 
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 المجال الفن   -ِ
ممارسػػػة مػػػديرم مػػػدارس التعمػػػيـ مػػػا بعػػػد األساسػػػي يتبػػػيف أف درجػػػة ( ُِ)بػػػالرجكع إلػػػى الجػػػدكؿ رقػػػـ   

األداء الػكظيفي فػي جميػع العبػارات المتعمقػة بالجانػب الفنػي مػف كجهػة نظػر المعممػيف قػد لمهارات تقكيـ 
" يتػػػابع مػػدل اهتمػػػاـ المعمػػػـ   فقػػػرةال كالكبيػػرة كالمتكسػػػطة, كيالحػػظ أف   تراكحػػت بػػػيف الدرجػػة الكبيػػػرة جػػػدان 

بالتحضػػػير اليػػػكمي كبكجػػػكد  معػػػه فػػػي الحصػػػة الصػػػفية " حصػػػمت عمػػػى أعمػػػى المتكسػػػطات الحسػػػابية 
 كقػد يعػزل ذلػؾ إلدراؾ مػدير المدرسػة أف ,كبتقدير درجة كبيرة جػدان ( 0ََٗكبانحراؼ معيارم ) (0ِْْ)

 , كيعػد دلػيالن اءلةمس كثيقة رسمية تحمي المعمـ مف أم دع عى مكتمؿ كفي كؿ حصة يي  كجكد دفتر التحضير
التحضػػير اليػػكمي كالسػػير كفػػؽ الخطػػة المعػػدة فػػي تنفيػػذ المنػػاهج, كمػػا أف  ,عمػػى تحضػػير المعمػػـ لمػػدرس

 .تبر مف كاجبات المعمـ كمهاـ عممهيع
 
الكشػػؼ عػػف عمػػى " يسػػاعد المعمػػـ بعػػد الزيػػارة الصػػفية  فقػػرة( أف الُِكمػػا يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )   

 عمػى أعمػى المتكسػطات الحسػابية كبدرجػة كبيػرة جػدان  مكاطف القكة كالضعؼ في أدائه" قد حصػمت أيضػان 
كقػد يعػزل ذلػؾ إلػى اهتمػاـ المػدير بذعطػاء  (0ََُكبػانحراؼ معيػارم ) (0ِّْكبتقدير متكسط حسابي)

ػيٌشػ, حيػث المعمميف تغذية راجعػة عػف أدائهػـ فػي غرفػة الصػؼ  ,زار بفائػدة الزيػارة كأهميتهػاعر المعمػـ المي
 مدير المدرسة ككفاءته في هذا الجانب. كمالحظات كيستفيد مف خبرة

 
المػدارس  أف درجػة ممارسػة مػديرم( التي أشارت ََِّبابنه )كتتفؽ هذ  النتيجه مع نتيجة دراسة ع   

أكثػػر المجػػاالت ممارسػػة مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف كالمعممػػات هػػك مجػػاؿ أف لػػدكرهـ الفنػػي متكسػػطة, ك 
                     .مرتبػػػػػػة الثالثػػػػػػة مجػػػػػػاؿ المنػػػػػػاهجالتخطػػػػػػيط تبعػػػػػػة فػػػػػػي المرتبػػػػػػة الثانيػػػػػػة مجػػػػػػاؿ اإلدارة الصػػػػػػفية كفػػػػػػي ال

أف مػديرم المػدارس الناجحػة فػي إلػى التػي أشػارت  (Ramirez, 2005 )راميريػزدراسػة كمػا تتفػؽ مػع 
كتنميػة  لتحسيف التعميـ مػف خػالؿ مراقبػة التعمػيـ, اةكأد ,لممعمـ كالية تكساس استخدمكا نظـ تقكيـ شاممةن 

ء        يٍ بعػض الٌشػ ا( التػي أظهػرت اتفاقنػََِٕكدراسػة هػالؿ ) المكظفيف كتكفير الفرص التدريبية لممعممػيف.
 فػػي تقػػكيـ المعممػػيف فػػي جانػػب اإلدارة الصػػفية عاليػػةن  مػػديرم المػػدارس يمتمكػػكف مهػػاراتو  أف  إلػػى كأشػػارت 

 .والوسائل واألدوات التفيٌمٌة
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ػػ الفقػػرةف أ( ُِ) لجػػدكؿ رقػـكمػا يالحػػظ مػػف ا    مػػع المعمػـ قبػػؿ الزيػػارة الصػػفية لمناقشػػة  ا" يعقػػد اجتماعن
متكسػط بتخطيطه اليكمي لمدرس" حصػمت عمػى أدنػى المتكسػطات الحسػابية كبدرجػة ممارسػة متكسػطة ك 

كازدحػاـ جػدكؿ  ةكقد يككف ذلؾ بسبب انشغاؿ مدير المدرسػ (,0َُْكبانحراؼ معيارم) (ٕٕ.ِحسابي)
ـى  افي لمجمػػكس مػػع كػػؿ معمػػـ يرغػػب بزيارتػػه, كمػػف متعػػددة, كقػػد ال يممػػؾ الكقػػت الكػػ كأعمػػاؿو  عممػػه بمهػػا

تدريبية تتعمؽ بكيفية بناء االختبارات " قد  عمؿ أك مشاغؿى  " يعقد كرشى  فقرةالجدكؿ السابؽ يالحظ أف ال
متكسػػط بحصػػمت أيضػػا عمػػى أدنػػى المتكسػػطات الحسػػابية فػػي هػػذا المجػػاؿ كبدرجػػة ممارسػػة متكسػػطة ك 

 ,كيعػزل ذلػؾ لضػعؼ امػتالؾ مػدير المدرسػة لهػذ  المهػارة (,0ُِّكبانحراؼ معيػارم ) (0ِٗٗحسابي )
مػػف  يجػػب أف يكػػكف يقػػـك بتنفيػػذها مػػفٍ  المدرسػػة أف   , لػػذا يػػرل مػػديرى اتخصصػػين  افنينػػ اؿ جانبنػػأك ألنهػػا تمث ػػ

. مع ضركرة امػتالؾ أك المشرفيف التربكييف ,أك المعمميف األكائؿ ,كالمعمميف أنفسهـ ,غير إدارة المدرسة
 .ليتمكف مف تقكيـ أداء المعمميف في تقكيـ أداء الطالبا؛ لهذ  المهارة بدرجة كبيرة جدن  مدير المدرسة

 
تدني المتكسطات الحسابية لمجكانػب  إلى ( التي أشارتََِّ) كتتفؽ هذ  النتيجة مع دراسة قكاسمة   

           كاالطػػػالع عمػػػى ة فػػػي متابعػػػة المعممػػػيف فيمػػػا يخػػػص خططهػػػـ الفنيػػػة لمػػػديرم كمػػػديرات المػػػدارس خاصػػػ
 انخفاض المكضكعية في تقكيـ األداء الفني لممعمـ إلى ( التي أشارتُُٗٗ) المناهج, كدراسة الشقيرم
تقػػػكيـ مػػػديرم المػػػدارس العسػػػكرية  ( التػػػي أشػػػارت أف  ََِٕ) , كدراسػػػة هػػػالؿمػػػف قبػػػؿ مػػػدير المدرسػػػة

 يمتكسػػػػطة. كدراسػػػػة عمػػػػبدرجػػػػة  ممعممػػػػيفلمجػػػػاالت )التقػػػػكيـ, الدافعيػػػػة, كالنمػػػػك المهنػػػػي كاألكػػػػاديمي( ل
ممارسػة مػػديرم المػػدارس لجميػع المهػػاـ الفنيػػة المتعمقػة بأعمػػاؿ المعممػػيف  ( التػي أشػػارت إلػػى أف  ََِّ)

كػػػػػاديز دراسػػػػػة تخػػػػػالؼ هػػػػػذ  النتيجػػػػػة بعػػػػػض الشػػػػػيء نتيجػػػػػة  فػػػػػي حػػػػػيف بػػػػػيف المتكسػػػػػطة كالمنخفضػػػػػة.
(Cadez,2010) لممعمميف  يه فنيهتكجيه امجبر  كفيكفر مديرم المدارس  أف  إلى  التي أشارت. 
 

 المجال اإلنسان    -3
درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي  يتضػػ  أف  ( ُّ) نظر إلػػى  الجػػدكؿ رقػػـبػػال   

مف كجهة نظر المعمميف قد تراكحت بيف الدرجة الكبيرة  المتعمقة بمحكر الجانب اإلنساني فقراتلجميع ال
" يقػػيـ عالقػػات إنسػػانية حسػػنة مػػع المعممػػيف" قػػد حصػػمت عمػػى اكبػػر  الفقػػرةكالكبيػػرة حيػػث نجػػد أف  جػػدان 
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كقػػد يعػػزل ذلػػؾ  ,اكبدرجػػة ممارسػػة كبيػػرة جػػدن  (0َٔٗكبػػانحراؼ معيػػارم ) ( ٖٔ.ْمتكسػػط حسػػابي كهػػك)
حتػػراـ ف إقامػػة عالقػػات إنسػػانية جيػػدة مػػع المعممػػيف يشػػعرهـ بالتقػػدير كاالأالمػػدارس بػػ مإلػػى إدراؾ مػػدير 

  , ممػػا يسػػاعد المػػدير عمػػى فهػػـ كتقػػكيـ شخصػػية المعمػػـ.ـ لمعمػػؿالمتبػػادؿ كهػػذا يزيػػد مػػف دافعيػػتهـ كحػػبه
" يراعػػػػػي ظػػػػػركؼ المعممػػػػػيف )االجتماعيػػػػػة كالصػػػػػحية  فقػػػػػرةال ( أف  ُّ) كمػػػػػا يتضػػػػػ  مػػػػػف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ
ة كبيػػرة رسػػعمػػى أعمػػى المتكسػػطات الحسػػابية فػػي هػػذا المجػػاؿ كبدرجػػة مما كاالقتصػػادية(" حصػػمت أيضػػان 

مػػػديرم المػػػدارس  كقػػػد يعػػػزل ذلػػػؾ إلػػػى أف   (,0َٕٗكبػػػانحراؼ معيػػػارم ) (ٓٓ.ْ)بيا كبمتكسػػػط حسػػػاجػػػدن 
 أنهػػـكالسػػيما  ,فػػي غايػػة األهميػػة أٍمػػره يػػدرككف أف مراعػػاة ظػػركؼ المعممػػيف المختمفػػة كخاصػػة الصػػحية 

أك المعممػيف  ةبػالطم مػع ءمهمػتهـ فػي العمػؿ سػكا ف  أكيػدرككف  ,ة تربكية لها خصكصػيتهايعممكف في بيئ
مراعاة الجكانب النفسية كالكجدانيػة كالسػمككية كهػذا كمػه يشػكؿ بيئػة تعميميػة تربكيػة تمقػي  تيراعيال بد أف 

فمػدير المدرسػة عنػدما يضػبط جميػع المتغيػرات  بظاللها االيجابية عمى المجتمػع المدرسػي بجميػع فئاتػه.
 يستطيع تقكيـ أدائهـ الفعمي بمكضكعية كشفافية كمصداقية. ,التي تؤثر في أداء المعمميف

 
بنػاء التػي أشػارت إلػى أهميػة   (Garth-Young,2007)يػكنج جيػرثكتتفؽ هذ  النتيجػة مػع دراسػة    

اإليجابيػػػػة مػػػػف المعممػػػػيف تجػػػػا                   شػػػػجع ردكد الفعػػػػؿبػػػػيف الػػػػرئيس كالمػػػػرؤكس ممػػػػا ي الثقػػػػة فػػػػي العالقػػػػات
تقػػديرات مػػديرم المػدارس لعالقػػة المعممػػيف بالطمبػػة  أف  إلػػى ( التػػي أشػارت ََِٔالعمػؿ, كدراسػػة هػػالؿ )

ة اهتمػػاـ مٌػػ( التػػي أشػػارت  إلػػى قً ََِّتختمػػؼ هػػذ  النتيجػػة مػػع نتيجػػة دراسػػة عمػػى ) فػػي حػػيفعاليػػة. 
عمػػػى أداء  اممػػػا يػػػنعكس سػػػمبن  ,لعالقػػػات اإلنسػػػانية بػػػيف المعممػػػيفمػػػديرم المػػػدارس بالجانػػػب اإلنسػػػاني كا

 المعمميف.
 

" يسػػتخدـ الحػػكافز )الماديػػة كالمعنكيػػة( فػػي رفػػع الػػركح  فقػػرةال ( أف  ُّ) كمػػا يتضػػ  مػػف الجػػدكؿ رقػػـ   
( بالمقارنػػة 0ُُْكبػػانحراؼ معيػػارم ) (0ّٗٗ)هػػكك  حصػػمت عمػػى أدنػػى المتكسػػطات الحسػػابيةكيػػة" المعن

ة تػكافر اإلمكانػات الماديػة لػدل كقد تعزل هػذ  النتيجػة إلػى قمٌػكبدرجة ممارسة كبيرة مع مفردات المحكر 
( التي أشارت ََِٔكتتفؽ هذ  النتيجة مع دراسة المدهرش ) إدارة المدرسة لتكريـ المعمميف كتشجيعهـ,
ثػػارةحػػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة لرفػػع الػػركح المعنكيػػة لممعممػػيف ك إلػػى ضػػركرة اسػػتخداـ مػػديرم المػػدارس لم  ا 
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ة " يشػػػرؾ المعممػػػيف فػػػي صػػػنع القػػػرارات الفقػػػر كمػػػا يتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف دافعيػػػة العمػػػؿ لػػػديهـ. 
كبػػػػػانحراؼ ( َٗ.ْ)كبمتكسػػػػػط حسػػػػػابي سػػػػػابيةعمػػػػػى أدنػػػػػى المتكسػػػػػطات الح التربكيػػػػػة " حصػػػػػمت أيضػػػػػان 

كربمػػا يعػػزل ذلػػؾ إلػػى أف بعػػض كبدرجػػة ممارسػػة كبيػػرة  دات المحػػكر( بالمقارنػػة مػػع مفػػر 0َُٗمعيػػارم)
قػػرارات سػػريعة بخصكصػػها, أك لخصكصػػية بعػػض المكضػػكعات كحساسػػيتها, كمػػا  المكاقػػؼ يجػػب اتخػػاذي 
 .المدرسة يضـ ممثميف عف المعمميف كيشترؾ في اتخاذ القرارات التربكيةفي انه يكجد مجمس إدارة 

 
مدير المدرسة يشرؾ المعمميف فػي  أف  إلى ( التي أشارت ََِّاسة عمي)در مع  كتتفؽ هذ  النتيجة     

 اتخاذ القرارات المدرسية كالتي تخص األنشطة التعميمية بدرجة منخفضة.
 

 ثانيا  مناقشة النتائي المتعمقة بالسؤال الثان  
حمول  (α≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللمة ىلكالذم نص عمى اآلتي: 

ممارسممة مممديري مممدارس التعممميم ممما بعممد األساسمم  لميممارات تقممويم األداء المموظيف  بمحافظممة درجممة 
وسمنوات  العمم  الداخمية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغيرات الجنس والمسمى الوظيف  والمؤىل

 ة ؟  الخبر 
 :أتيشة نتائج متغيرات الدراسة كما يكلبجابة عف هذا السؤاؿ سيتـ مناق

 
 متغير النوع  -1
                    عنػػػػػػػد مسػػػػػػتكل الداللػػػػػػػة ( يتضػػػػػػ  كجػػػػػػػكد فػػػػػػركؽ دالػػػػػػػه إحصػػػػػػائيان ُْبػػػػػػالرجكع إلػػػػػػػى الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ )   
(α≤ 0.05)  ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهػارات تقػكيـ األداء الػكظيفي حكؿ درجة

ف درجػة ألجميع مجاالت تقكيـ األداء الكظيفي ككانت هػذ  الفػركؽ لصػال  اإلنػاث, كقػد يعػزل ذلػؾ إلػى 
ف اإلنػاث أل ,أفضػؿ مػف المػديريف الػذككر تي كانػامتالؾ مديرات المدارس لمهارات تقػكيـ األداء الػكظيف

ػػ لمتعميمػػات,كاسػػتجابة  ـ طبيعػػتهف أكثػػر تقػػبالن بحكػػ  أف   كمػػاف مػػف الػػذككر, ا باألنظمػػة كالقػػكانيكأكثػػر التزامن
عمى خالؼ الكثير مف المديريف الذيف يتسػاهمكف  ,في تطبيؽ القكانيف كاألنظمة ا كشدةن أكثر حزمن اإلناث 
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ػ أف  في بعض مف األمكر المتعمقة بمتابعة المعمميف كأدائهػـ لمهػامهـ, كمػا  بالتنميػة  ااإلنػاث أكثػر اهتمامن
 لمتنافس بخالؼ الذككر. بسبب رغبة المعممات كحبهفٌ  ,المهنية لممعممات كالجانب المهني لهف

 
التػػي أشػػارت إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػه  (ََِٔ) المػػدهرشكتتفػػؽ هػػذ  النتيجػػة مػػع  نتيجػػة دراسػػة    

ة طريػػػؼ لمهػػػارات تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي إحصػػػائية لمتغيػػػر النػػػكع فػػػي امػػػتالؾ مػػػديرم مػػػدارس محافظػػػ
 اركقنػف نتائجهػاأظهػرت التػي  Khan, et.al)  (2009,كآخػركف خػاف كدراسػة, لممعممػيف لصػال  اإلنػاث

 .اإلناث في تقكيـ أداء المعمميف مف كجهة نظر المعمميفلصال  المديرات 
 
 (2009وعبابند  ) (2006) حجدازٌنودراسدة ( ََِّ) قكاسػمةاختمفػت مػع نتيجػة دراسػة  في حيف   

عػدـ كجػكد فػركؽ فػي النػكع.  إلػى أشػارت  التػي( َُِِكدراسػة صػكالحة ) (2006ودراسدة المددشر) )
 في النكع لصال  الذككر . ا( التي أظهرت فركقن ََِٓكدراسة عطارم كزميمه )

 
 متغير المسمى الوظيف -2
حػكؿ ( 0.05α ≥مسػتكل الداللػة) ا عنػدإحصػائين  ةعػدـ كجػكد فػركؽ دالػ(ُٓيتض  مف الجػدكؿ رقػـ )   

ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي لمهػػارات تقػػكيـ األداء الػػكظيفي لجميػػع مجػػاالت درجػػة 
مػف المعمػـ األكؿ أك  ف كالن أبالكظيفي, كيمكف تفسير ذلؾ مسمى تقكيـ األداء الكظيفي بالنسبة لمتغير ال

معمػـ المػػادة يتعػػاممكف مػع نفػػس اإلدارة المدرسػػية بمػػا فيهػا مػػدير المدرسػػة لػػذا فػذنهـ يجػػدكف نفػػس أسػػمكب 
اإلدارة كيتمقػػكف طريقػػة المعاممػػة نفسػػها, كهػػـ يقكمػػكف بػػنفس األمػػكر باعتبػػار أنهػػـ يعممػػكف تحػػت مظمػػة 

 كاحدة ك يتمقكف نفس المكائ  كاألنظمة كالقكانيف.
 
ذات داللػػه إحصػػائية  كؽو ري فيػػ إلػػى كجػػكدً  تٍ ( التػػي أشػػارى ََِّ) كتختمػػؼ هػػذ  النتيجػػة مػػع دراسػػة عمػػي   

فيف بسبب طبيعة الػدكر الػذم المشرؼ التربكم( لصال  المعمميف, ألف المشر  –لمتغير الكظيفة ) المعمـ 
جػػاالت مهػػاـ تقػػديرات منخفضػػة لجميػػع م ابػػه كلخبػػرتهـ كاطالعهػػـ عمػػى أعمػػاؿ المػػدير أظهػػرك  يقكمػػكف

 ميف.كذلؾ عكس تقديرات المعم ,المدير التقكيمية لممعمـ
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 عمم متغير المؤىل ال -3
        (α ≤ 0.05ا عنػػد مسػػتكل الداللػػة)إحصػػائين  ةو عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػ (ُٔيتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )   

الػػػكظيفي لجميػػػع ممارسػػػة مػػػديرم مػػػدارس التعمػػػيـ مػػػا بعػػػد األساسػػػي لمهػػػارات تقػػػكيـ األداء حػػػكؿ درجػػػة 
لػـ  العمميأف المؤهؿ ب, كيمكف تفسير ذلؾ عمميمجاالت تقكيـ األداء الكظيفي بالنسبة لمتغير المؤهؿ ال

يكف لػه تػأثير فػي تقػديرات المعممػيف لدرجػة ممارسػة المػدير لمهػارات تقػكيـ األداء الػكظيفي, كهػذا مؤشػر 
فػػالجميع يعمػػؿ فػػي بيئػػة لعػػدؿ كالمسػػاكاة فس القػػدر مػػف اعمػػى معاممػػة مػػدير المدرسػػة لجميػػع المػػكظفيف بػػن

 دارة كاحدة.   إلتعميمة متشابهة كتخضع 
 
  (ََِٔ( كدراسػػػة المػػػدهرش )ََِٔكحجػػػازيف ) (َََِالحكيمػػػي) كتتفػػػؽ هػػػذ  النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة   

إحصائيا بيف تقػديرات المعممػيف لػألداء الػكظيفي لمػديرم التعمػيـ  دالةه  فركؽه ه ال تكجد أنٌ إلى  التي أشارت
 ةعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػإلػػى كدراسػػة عبابنػػة التػػي أشػػارت  .العممػػيتعػػزل لعامػػؿ المؤهػػؿ  ,الثػػانكم

فػي   في درجة ممارسة مديرم المدارس لمهارة تقكيـ أداء المعمػـ الفنيػة. عمميإحصائية لمتغير المؤهؿ ال
فيما يتعمؽ  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية( التي أشارت إلى َُِِصكالحة )دراسة تختمؼ مع  حيف

أم أف  ,لصػػال  حممػػة الماجسػػتير المؤهػػؿ العممػػي غيػػربتقيػػيـ المػػديريف ألداء معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة لمت
 لعممية.المعمميف مف حممة الماجستير يركف أف مهارات المدير التقكيمية عالية مقارنه ببقية المؤهالت ا

 
 متغير الخبرة -2
( α≤ 0.05) إحصػائيا عنػد مسػتكل الداللػة ةو دالػ ( كجػكد فػركؽو  ُٖ) يتضػ  مػف خػالؿ الجػدكؿ رقػـ   

ممارسػػػة مػػػديرم مػػػدارس التعمػػػيـ مػػػا بعػػػد األساسػػػي لمهػػػارات تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي لجميػػػع حػػػكؿ درجػػػة 
الفػػركؽ فػػي جميػػع مجػػاالت تقػػكيـ األداء , ككانػػت الخبػػرةمجػػاالت تقػػكيـ األداء الػػكظيفي بالنسػػبة لمتغيػػر 

هـ يرٍكف أف درجة امتالؾ مدير المدرسة لمهارات تقػكيـ األداء ن  أأم  (ٓ-ُلصال  أصحاب الخبرة مف) 
( إلػى تركيػز مػديرم المػدارس عمػى ٓ-ُ) كجكد الفركؽ لصال  الخبرة األدنىكقد يعزل  الكظيفي عالية,

نتيجػة ألنهػـ حػديثي الخبػرة  ؛تهـاءتابعػة كرفػع كفػإلدراكػه بحػاجتهـ إلػى الم الجػدد هذ  الفئة مف المعممػيف
مقارنػػة بػػالمعمميف متكسػػطي الخبػػرة أك قػػديمي الخبػػرة كالػػذيف اكتسػػبكا خبػػرات جيػػدة خػػالؿ مرحمػػة عممهػػـ 
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, كػػػػذلؾ انخفػػػػاض تقػػػػدير ذكم الخبػػػػرة العديػػػػد مػػػػف المهػػػػاراتالمهنيػػػػة كتعرضػػػػكا لمكاقػػػػؼ كثيػػػػرة أكسػػػػبتهـ 
لطكيمة ألداء المػدير قػد يكػكف نػاتج مػف خبػرتهـ الطكيمػة التػي تػؤدم إلػى معرفػه تامػة بمهػاـ المتكسطة كا

 المدير التقكيمية, مما يؤهمهـ لمحكـ عمى أدائه فيظهر بعض الجكانب السمبية في أدائه.
 

  (2006ودراسددددة حجددددازٌن ) (,َََِجميػػػػع الدراسػػػػات, الحكيمػػػػي )مػػػػع  كاختمفػػػػت هػػػػذ  النتيجػػػػة    

التػػي أشػػارت إلػػى  (َُِِكدراسػػة صػػكالحة ) (,ََِٔدراسػػة المػػدهرش )(, و2009ة )ودراسددة عبابندد
يكجػػد تػػأثير  ( التػػي أشػػارت أنػػه الََِّ) كدراسػػة عمػػيعػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػه إحصػػائيان لمتغيػػر الخبػػرة. 

. كدراسػػػػػػة عطػػػػػػارم لخبػػػػػرة المعممػػػػػػيف عمػػػػػى أداء المػػػػػػدير التقػػػػػػكيمي لممجػػػػػاؿ اإلدارم كالفنػػػػػػي كاإلنسػػػػػاني
ذات داللػػة إحصػائية  لمتغيػػر الخبػػرة التعميميػػة سػػكل فػػي محػػكر  الػػـ تظهػػر فركقنػػ( التػػي ََِٓ)الشػنفرمك 

 كاحد كلصال  األكثر خبرة.
 
 التوصيات والمقترحات -
 التوصيات  -أ

 بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائي, فإن الباحثة توص  باآلت  
  المهارات  بعض مديرم المدارس لتمكينهـ مف ممارسةعمؿ دكرات كبرامج تدريبية تعني بتدريب

تػػػػدريب إدارات المػػػػدارس عمػػػػى تنفيػػػػذ كرش عمػػػػؿ أك  كهػػػػي: الفنيػػػػة عنػػػػد تقػػػػكيـ األداء الػػػػكظيفي
 .مشاغؿ تدريبية تتعمؽ بكيفية بناء االختبارات التحصيمية لمطالب

مناقشػتهـ قبػؿ مػف خػالؿ  المػدارس المعممػيف الػذيف يرغبػكف بعمػؿ زيػارة صػفيه لهػـ متهيئة مػدير  -
 طالعهـ عمى الزيارة.ا  الزيارة ك 

عمى مػديرم المػدارس التعامػؿ بشػفافية كمكضػكعية عنػد إعػداد تقػارير األداء الػكظيفي لممعممػيف  -
 كتكضي  األعماؿ المطمكبة ,كشرح بنكد تقرير األداء

 كبشكؿ دكرم. ,نجاز المعمـإمف االهتماـ بمراجعة ممؼ  االمدارس مزيدن  كير يكلي مد أف -
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تنميػػػة مهػػػاراتهـ  إلػػػى ـهتركيػػػز المشػػػرفيف اإلداريػػػيف عنػػػد زيػػػارتهـ لمػػػديرم المػػػدارس عمػػػى تػػػكجيه -
مكانيػػػػاتهـ الفكريػػػػة  لمكصػػػػكؿ إلػػػػى تقػػػػكيـ سػػػػميـ كمكضػػػػكعي تحسػػػػيف األداء الحػػػػالي و, لػػػػألداء كا 

 كتدريبهـ عمى العالقات اإلنسانية مع العامميف . ,لمعامميف
 .في صنع القرارات التربكية -قٍدر اإلمكاف –إشراؾ مديرم المدارس لجميع المعمميف  -
تػػكفير اإلمكانػػات الماديػػة المناسػػبة لمػػدير المدرسػػة كالتػػي يسػػتطيع اسػػتخدامها لتعزيػػز المعممػػيف  -

 .كرفع ركحهـ المعنكية
 

 المقترحات  -ب
 تقترح الباحثة القيام بالبحوث اآلتية 

 ميميةفي بيئات مختمفة كمراحؿ تعفي درجة ممارسة مديرم المدارس لمهارات تقكيـ األداء الكظي -ُ
 مختمفة .

المػدارس فػي ضػكء  متصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير مهارات تقػكيـ األداء الػكظيفي لمػدير  -ِ
 الجكدة الشاممة لبدارة المدرسية. 

 العالقة بيف تقكيـ المشرؼ التربكم كمدير المدرسة ألداء المعمـ. -ّ
عمػػى  كالتقػػكيـ بنػػاءن  )التقػػكيـ الػػذاتي, مثػػؿ معممػػيفلء ادرجػػة فعاليػػة األسػػاليب األخػػرل لتقػػكيـ أدا -ْ

 .درجات الطالب, ك تقكيـ الزمالء, كتقكيـ الطمبة لممعمميف( 
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 المراجل العربية   أوالً 
 

 القرآف الكريـ
 
. عماف: دار               إدارة الموارد البشرية ف  المؤسسات التعميمية(. َُُِ) شندم, سعد عامر.أبك 

 أسامة لمنشر كالتكزيع.           
 

 عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع. إدارة الموارد البشرية.(. ََِْنادر أحمد.) أبكشيخة,
 

  (.عماف : دار الفكر                       سام  عبد المطمب عامر )مترجـ .إدارة األداء(. َُُِ) أجيف, هيرماف.
 لمنشر كالتكزيع .              

 
 . القاهرة : دار الفكر العربي       تطبيق الجودة واالعتماد ف  المدارس .(ََِٕ)أحمد, إبراهيـ أحمد.

 لمنشر كالتكزيع.             
 

  (. كاقػػػػػع ممارسػػػػػة مػػػػػديرم مػػػػػدارس التعمػػػػػيـ الثانكيػػػػػة                      ََِٗعبػػػػػدا هلل. ) يخ, سػػػػػعيد بػػػػػف معػػػػػيضمأؿ شػػػػػ
   , (ُُْ) ,مجمة كمية التربية العاـ الحككمي بمنطقة عسير لمكفايات اإلدارية إلدارة األزمػة.           

 جامعة األزهر .             
 

. استرجع مف المكقع العاممينمصادر تقييم أداء (. ََِٖإسماعيؿ, محمد أحمد. )
             www.hrdiscussion.com/hr2059.html     َِبتاريخ/ُُ/َُِّ 

 
. استرجع مف المكقع تقييم األداء(. ََُِإسماعيؿ, محمد أحمد. )

             www.hrdiscussion.com/hr2059.html  ِٔبتاريخ/ُُ/َُِّ 
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    .       األساليب القيادية واإلدارية ف  المؤسسات التعميمية(. ََِٓميد. )حالبدرم, طارؽ عبد ال
 عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع.        

 
          .       ف  تقييم أداء العاممين تنمية ميارات المديرين(. ََِٖالبرادعي, بسيكني محمد. )

 إيتراؾ لمنشر كالتكزيع. القاهرة:        
 

          . المديرية العامة لمتربية كالتعميـ تقويم األداء الوظيف (. َََِالتكبي, عيسى بف خمؼ. )
 بمحافظة الداخمية.       

 
        مجمة (. دكر مدير المدرسة في المتابعة كتقكيـ المعمميف. ََِْسميماف. ) الحازمي, عبداهلل

 , البحريف.(ُُ) ,التربية          
 

      درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة ف  األردن (. ََِٕحجازيف, نكاؿ مكسى. ) 
          . رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة ألدوار اإلشرافية من وجية نظر المعممين         
 األردنية.         

 
         إدارة بيئة التعميم والتعمم  النظرية والممارسة ف  الفصل (. َََِحجي, أحمد إسماعيؿ. )

 القاهرة : دار الفكر العربي لمنشر كالتكزيع. والمدرسة.          
 

    : دار الفكر العربي . القاهرةالتعميمية واإلدارة المدرسيةاإلدارة (. ََِٓحجي, أحمد إسماعيؿ. )
 لمنشر كالتكزيع         
 

      : دار   . عمافاإلدارة المدرسية الفاعمة لمدرسة المستقبل(. ََِٕ) الحربي, قاسـ بف عائؿ.
 الجنادرية لمنشر كالتكزيع.         
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 عماف: دار المناهج لمنشر كالتكزيع.. التقويم التربوي(. ََِٖالحريرم, رافد  عمر. )
 

            عماف: دار الفكر  التقويم التربوي الشامل لممؤسسة المدرسية.(. َُُِالحريرم, رافد  عمر. )
 لمنشر كالتكزيع.

 
  .. عماف: دار الحامد لمنشر كالتكزيعإدارة الموارد البشرية إطار متكامل(. َُِّحريـ, حسيف .)

 
   .مكتب  الدورة التدريبية الخاصة بيساليب التقويم الذات  لممعممينمحمد.  الحسنيف, حمدم حسف

 التربية العربي لدكؿ الخميج : مسقط, سمطنة عماف.       
 

      تقويم أداء مديري مدارس  التعميم الثانوية ف  مدينة (. َََِالحكيمي, خالد شرؼ سعداف. )
   . رسالة ماجستير غير               والموجيين التربويين والمديرينمن وجية نظر المعممين  تعز           
 منشكرة, جامعة عدف, اليمف.           

 
          األداء الوظيف  لممعممين وعالقتو بمالنمط (. ََِٖالحمادم ,عيسى بف صال  بف عمي. )

        . رسػالة مطنة عممانلمديري مدارس التعميم العام بمنطقة الباطنة جنوب ف  س القيادي      
 غير منشكرة, جامعة الدكؿ العربية, األردف. ماجستير      

 
 دار الميسرة. . عماف :ميارات التدريس الصف (. ََِِالحيمة, محمد. )

 
 دبي: دار القمـ لمنشر كالتكزيع. التقويم التربوي.(. ََِٓ, فخرم رشيد. )رخض
 



 

- 232 - 
 

                          أنموذج مقترح لتطوير األداء الوظيف  لمعمم  مدارس التعميم (. ََِٕخميؼ, نبيؿ أميف. )
. رسالة دكتكرا  غير منشكرة, جامعة عماف        ألساس  ف  دولة اإلمارات العربية المتحدةا       
 العربية لمدرسات العميا, عماف, األردف.       

 
        (. أثر تصميـ طالب الدبمكـ العاـ فػي التربيػة تخصػص َََِ. )الرؤكؼ خميس, محمد عبد

             )فمسفة كاجتماع( لمتعميـ مف منظكر االعتمادية في تنمية األداء التدريسػي لػديهـ,        
      العمم  الرابل عشر لمجمعية المصرية لممناىي وطرق التدريس بعنوان مناىي المؤتمر        
 .يكليكِٓ-ِْ, ِعوء مفيوم األداء,  التعميم ف          

 
     . عماف : دار الفكػر مدخل لفيم جودة عممية التدريس(. َُِّالربعي, محمد بف عبد العزيز.)

 لمنشر كالتكزيع       
 

         المشكالت الت  تواجو المعممين ف  مدارس (. ََِٖالرحبي, عادؿ بف عبداهلل بف محمد. )
             األساس  ف  المنطقة الداخمية بسمطنة عمان وتؤثر ف  مستوى أدائيمم  التعميم       
 ماجستير غير منشكرة, جامعة القديس يكسؼ, بيركت. . رسالةالوظيف       

 
        برنامي مقترح لتطوير الكفايات األساسية لمديري مدارس التعمميم الركاحي, سمية بنت راشػد. 

    .رسالة ماجسػتير غيػر منشػكرة,   ف  سمطنة عمان ف  عوء احتياجاتيم المينية األساس       
 جامعة نزكل, سمطنة عماف .        

 
       ممارسة المشرفين التربويين لإلدارة باألىداف ف  سمطنة (. ََُِالسالمية, عائشة مبػارؾ. )

 ف .رسالة ماجستير غير منشكرة , جامعة نزكل, سمطنة عما .عمان     
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      , سعد بف   القرآن ف  تفسير المنانتيسير الكريم  (.ُِِْالسعدم, عبد الرحمف بف ناصر.)
    دار ابف الجكزم . الدماـ: المممكة العربية السعكدية, ُّٖٕ ,(ْ)ُ ,)محقؽ(فكاز الصميؿ         
 . َُِْ/ّ/ُبتاريخ   Library. Tafsir.net\book\4994استرجع مف كالتكزيع.  لمنشر        

 
      شركة طارؽ كشركاؤ   .عماف : اإلدارة التربوية مفاىيم وأفاق(. ََِٗالسعكد, راتب سالمة. )

  .لمنشر      
 

 . عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.إدارة الموارد البشرية(. َََِ. )شاكيش, مصطفى نجيب
 

         العالقة بين تقويم كل من المشرف التربوي وممدير (. ُُٗٗالشقيرم, محمد عمي يكسؼ. )
 .رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة األردنية  المدرسة ألداء المعمم الصف .    
 

      ارد عماف : القياس والتقويم النفس  التربوي.(. ََِْ) الصمادم, عبداهلل ك الدرابيع, ماهر.
 لمنشر. كائؿ           

 
بناء أداة تقويم إدارية ألداء معمم المرحمة الثانوية ف                (. َُِِ) فتحي محمد مصطفى.صكالحة, 
 رسالة دكتكرا  غير منشكرة, الجامعة األردنية, األردف. .األردن        

 
      . اإلسكندرية : مؤسسة حكرس الدكلية قياس وتقويم أداء العاممين(. ََِٖ) .الصيرفي, محمد

 لمنشر كالتكزيع.       
 

     . عماف : دار كائؿ اإلدارة التعميمية مفاىيم وأفاق(. ََُِالطكيؿ, هاني عبد الرحمف صال . )
 لمنشر كالتكزيع.     
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  مدل امتالؾ  (.ََُِالطيطي, محمد عبد اإلله كأبك سمرة,محمكد أحمد كعبيد اهلل, عصاـ سعيد. )
     الغربية لمهارات اإلشراؼ التربكم مف كجهة نظر معممي كالمشرفيف التربكييف في الضفة         
        ْْٕ-ِّْ(, ٓٗ)24المجمة التربوية,معممات المرحمة الثانكية, رسالة ماجستير منشكرة.        
 الككيت, دكلة الككيت. جامعة        

 
    تطوير األداء الوظيف  لدى القيادات الوسطى ف  وزارة التربية (. َُُِالعامرم, عمي محمد. )

           . رسالة دكتكرا  غير والتعميم بسمطنة عمان عمى عوء المداخل اإلدارية المعاصرة       
 منشكرة, جامعة الدكؿ العربية, القاهرة .       

 
    الفنم   مدارس الثانوية  لدورىمدرجة ممارسة مديري ال (.ََِّعبابنة, عبدا هلل مكسى حسيف.)

       رسػالةوجية نظر المعممين والمعممات ف  مديرية التربية والتعميم لقصبة المفرق. من        
 غير منشكرة: الجامعة األردنية, عماف.ر ماجستي       

 
  نظام تقويم أداء مديري مدارس التعميم العام ف  سممطنة العجمي, ميمكنة بنت يكسؼ بف دركيػش. 

        ,رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة السػمطاف قػابكس, مسػقطعمان دراسة تحميمية .        
 سمطنة عماف.       

 
     الوظائف اإلستراتيجية ف  إدارة الموارد (. َُِّالعزاكم, نجـ عبدا هلل ك جكاد , عباس حسيف.)

 . عماف : دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع.البشرية         
 

       (. دراسة عكامػؿ مختػارة         ََِٓعطارم, عارؼ تكفيؽ  كالشنفرم, عبداهلل بف مبارؾ. )
          (ِ) 32. دراسات, العموم التربوية, مؤثرة في تقكيـ أداء المعمميف في سمطنة عماف        

         ِّْ -ِٕٓ. 
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     اإلشمراف    (.ََِٓكعيساف, صالحة عبداهلل كمحمكد, ناريماف جمعة. ) عطارم, عارؼ تكفيؽ
  العيف: دار الفالح لمنشر كالتكزيع. التربوي اتجاىاتو النظرية وتطبيقاتو العممية.     

 
     . عماف : دار الثقافة لمنشر اإلدارة التعميمية واإلشراف التربوي(. ََُِعطكم, جكدت عزت. )

 كالتكزيع.       
 

    اإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا العمميمة(. َُِّ) عطكم, جكدت عػزت.
 . عماف : دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.ٔط         

 
 . القاهرة: دار الفكر العربية.التقويم التربوي المؤسس (. ََِّعالـ, صالح الديف محمكد. )

 
    تقويم أداء مدراء المدارس ف  صنعاء ف  عوء مياميم اإلدارية  (.ََِّصغير.)عمى, محمد 

 رسالة ماجستير غير منشكرة: الجامعة األردنية, عماف. والفنية.      
 

       لمتقػكيـ  بدكلة الككيت:" دراسة مقارنػة (. تقكيـ أداء معممي المرحمة الثانكيةََِٓعيد, غادة. )
      المجمة الذاتي كتقكيـ الطالب كتقكيـ رئيس القسـ العممي". الككيت, مجمس النشر العممي,      
 .َٖ-ٕٗ(, ٕٔ)19التربوية,     

 
    جدة,    إلدارة التربوية بين العممية والمينية والمستقبمية.(. اَُُِعيدركس, أحمد نجـ الديف.)

 كزيع.خكارـز العممية لمنشر كالت السعكدية :         
 

            الثقافمة (.ََِْسالمة عبد العظيـ كالمميجي, رضا إبراهيـ.) الغريب, شبؿ بدراف كحسيف,
 عماف : دار الفكر لمنشر كالتكزيع. .المدرسية      
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 . عماف: دار العصماء لمنشر كالتكزيع. المدخل إلى عمم اإلدارة(. َُِّالفراج, أسامة نايؼ. )
 

            السموك التنظيم  ف   إدارة (.  ََِٓفميه, فاركؽ عبد  ك المجيد, السيد محمد عبد . ) 
 عماف : دار الميسرة لمنشر كالتكزيع. المؤسسات التعميمية.          

 
                             االشراف التربوي عمى المعممين   دليل لتحسين (. ََُِفيفر, ايزبيؿ ك دنالب, جيف. )

      . محمد عيد ديراني )مترجـ(. عماف :منشكرات الجامعة األردنية, عمادة ِط ,التدريس        
 دار مجدالكم لمتكزيع. العممي البحث         

 
                 إحصائية بيعداد المعممين قسـ اإلحصاء بمديرية التربية كالتعميـ بمحافظة الداخمية. 

 .2413/2414الداخمية لمعام الدراس   بمحافظة       
 

                        .(. تقكيـ األداء الكظيفي لمدير المدرسة مف كجهة نظر المعمميف2003القكاسمة, احمد . )
 .ُٖٗ-ُٕٖ(, ُ) 34دراسات, العموم التربوية,      
 

    دور اإلدارة المدرسية ف  تطوير جودة أداء المعمم الفعال لتحقيق  (.ََِٕكحيؿ, أمؿ عثماف. )
 رسالة ماجستير منشكرة, جامعة جرش الخاصة, األردف . التميز.       

 
     . عماف : دار المناهج الموارد البشرية   مدخل نظري وتطبيق  إدارة(. َُِّالكرخي, مجيد. )

 لمنشر كالتكزيع.     
 

, إبراهيـ مح         (. تقكيـ بعض جكانب أداء المكجة الفني مف كجهػة نظػر معممػي ََِٕمد. )كـر
             َٗ-ْٗ(, ِِ) 85المجمة التربوية,االجتماعيات بالمرحمة الثانكية بدكلة الككيت.      
 دكلة الككيت. الككيت, جامعة     
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 اإلسكندرية : الدار الجامعية. السموك التنظيم  مدخل  الميارات.(. ََُِماهر, أحمد. )
 

 . عماف :دار صفاءف  المؤسسات التعميمية األداءتقويم جودة (. ََُِمجيد, سكسف شاكر. )
 لمنشر كالتكزيع.             
 

     . عماف :دار صفاء لمنشػر تطورات معاصرة ف  التقويم التربوي(. َُُِمجيد, سكسف شاكر. )
 كالتكزيع.      

 
   . عماف: وتقييم األداء الوظيف    بين النظرية والتطبيق إدارة(. َُِّابراهيـ محمد. )المحاسنة, 
 دار جرير لمنشر كالتكزيع.         

 
       بحث مقدم لمممؤتمر (. معمـ المستقبؿ : خصائصه, مهاراته, كفاياتػه. ََِٖمحافظ, سام . )

       العصمر التربوية والنفسية ف  عوء تحمدياتالعمم  الثان " نحو استثمار أفعل لمعموم        
 , كمية التربكية, جامعة دمشؽ. ََِٖ/َُ/ِٕ-ِٓالمنعقد في الفترة مف         

 
      مدى امتالك مديري المدارس ف  محافظة طريف (. ََِٔالمدهرش, حابس عبداهلل جدعاف. )

           . رسالة ماجسػتير المعممينلميارات تقويم األداء الوظيف  لممعممين من وجية نظر       
 جامعة اليرمكؾ, األردف., منشكرة ير غ     
 

 . القاهرة :عالـ الكتب اإلدارة التعميمية   أصوليا وتطبيقاتيا(. ُْٖٗمرسي, محمد منير. )
 

      . الجيزة : مركز الخبرات  معجم مصطمحات الموارد البشرية(. َُِّمصطفى, محمد كماؿ. )
 المهنية لبدارة بميؾ.       
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      . إدارة الموارد البشرية  دليل عممم (. َُِِالمعايطة, ركال نايؼ ك الحمكرم, صالح سميـ. )
 كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع. دار       

 
     . عمػاف :دار اإلدارة المدرسية ف  عوء الفكر اإلداري المعاصر(.ََِٔالمعايطة, عبد العزيػز.)

 مد.الحا         
 

     دار كائػؿ لمنشػر  . عمػاف :اتجاىات حديثة ف  االشراف التربوي(.َُِِالمعايطة, عبد العزيز.)
 كالتكزيع.              

 
  اإلسػكندرية:  معجم المصطمحات ف  اإلدارة التربوية والمدرسمية.(. َُُِرضا إبراهيـ. ) المميجي,

 دار الجامعة الجديدة .             
 

         .البحريف: مركػز  التقويم التربوي بين الوصاية واالستقالل(. ََِٖالمناعي, لطيفة عمي .)
 لمدراسات كالبحكث البحريف             

 
               إلداري(. تقرير عف ندكة آليات تطكير األداء  الحككمي. اَُِِمعهد اإلدارة العامة. )

 مسقط , سمطنة عماف. (,ُّّ)         
 

    . عمػاف: دار مجػدكالم إدارة الموارد البشرية وتيثيرات العولمة عمييا(. ََِٖالمكسكم, سناف. )
 لمنشر كالتكزيع         

 
       تقويم أداء معمم  الجغرافيا ف  المرحمة الثانوية ف  عوء الميارات (. ََُِالنجار, ليمى. )

. رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػكرة, الجامعػػػػػة األردنيػػػػػة,              الطمبمممممة التدريسمممممية ممممممن وجيمممممة نظمممممر      
 األردف.       
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  .عماف : مكتبة المجتمع العربػي لمنشػر  إدارة الموارد البشرية(. َُُِنكرم, منير كككرتؿ, فريد. )
 كالتكزيع.        

 
 لمنشر كالتكزيع. . عماف: دار صفاءاإلشراف والتنظيم التربوي(. ََِٓنكناصميك , سهى .)

 
برنممممامي مقتممممرح لتقممممويم األداء الصممممف  لمعمممممم  مممممدارس الثقافممممة            (.ََِٕهػػػػالؿ, إيمػػػػاف محمػػػػد. )

 . رسالة دكتكرا  غير   العسكرية ف  عوء الواقل واالتجاىات المعاصرة وقياس فاعميتو             
 األردف. منشكرة, جامعة عماف العربية لمدراسات العميا,             

 
        أنموذج مقترح لتقويم األداء اإلشراف  لمشرف  (. َُِِالػرحمف. ) هندم, نضاؿ محمد عبد

 رسالة دكتكرة غير منشكرة, الجامعة األردنية .  اإلسالمية ف  األردن. التربية              
 

.            أععمماء ىيئممة التممدريس( 4نممموذج تقممويم األداء المموظيف  رقممم )أ( . ُُٗٗكزارة الخدمػػة المدنيػػة. )
 سمطنة عماف                     

 
 .ََِٕ/َُٔ. قراركزارمالتعميم ما بعد األساس (.ََِٕكزارة التربية كالتعميـ. )

 
 .مسقط , سمطنة عماف. دليل تطوير األداء المدرس (. ََِٖكزارة التربية كالتعميـ .)

 
 دريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية خطة الت(. ََُِكزارة التربية كالتعميـ.)
     لمديري المدارس  2414/2411والتعميم بمحافظة الداخمية لمعام الدراس                      

 .مسقط ,سمطنة عماف .ونوابيم                     
 

 .مسقط, سمطنة عماف. المدرسيةدليل عمل اإلدارة (. ََُِكزارة التربية كالتعميـ .)
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 خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية  (.َُُِ)كزارة التربية كالتعميـ.
     لمديري المدارس  2411/2412والتعميم بمحافظة الداخمية لمعام الدراس                      

 .عماف سمطنة مسقط, .ونوابيم                     
 

     وثيقة المتابعة وتقويم أداء أععاء الييئات التدريسية واإلدارية(. َُُِكزارة التربية كالتعميـ. )
   مسقط: سػمطنة  .11479417/2411الصادرة من وزارة التربية والتعميم برقم                   

 عماف.                  
 

    برامي اإلنماء المين  بمحافظة الداخمية لمديري المدارس ونوابيم (. َُِِكزارة التربية كالتعميـ.)
 .مسقط ,سمطنة عماف .2412/2413لمعام                     

 
          التقرير الختام  لنظام تطوير األداء المدرس  لمعام الدراس ( .َُِِكزارة التربية كالتعميـ )

 سمطنة عماف: دائرة التطكير األداء المدرسي.. َُِِ/َُِّ                       
 

     برنامي اإلنماء المين  لممحافظات التعميمية المدرجة من قبل  (.َُِّكزارة التربية كالتعميـ .) 
 مسقط ,سمطنة عماف ..مديريات ودوائر ديوان عام الوزارة لمعام                   

 
   انموذج مقترح لتقويم األداء الوظيف  لممعمم ف  سممطنة (. ََُِاليافعي, شريفة بنت عبػدا هلل. )

            . رسالة ماجستير غير منشكرة , جامعػة عمان ف  عوء بعض النماذج العالمية         
 .قابكس, سمطنة عماف السمطاف         

 
مممممدى ممارسممممة مممممديري المممممدارس اإلعداديممممة والثانويممممة فمممم                                            (. ُٖٗٗاليحمػػػدم, حمػػػػد بػػػػف هػػػػالؿ .)

  رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة السػمطاف  سمطنة عمان كمشرفين تربويين مقيمين.          
 قابكس, سمطنة عماف.           
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(1ممحق رقم)  
 االستبانة ف  صورتيا األولية

        جامعة نزكل
 كمية اآلداب كالعمـك

 قسـ التربية كالدراسات اإلنسانية
 تخصص إدارة تعميمية

 الموعوع  تحكيم استبانة
 

/المحترمة.                                      الفاضؿ/الفاضمة.............................................................  المحتـر
 :السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاته كبعد

لميمارات تقمويم  مدارس التعميم ما بعمد األساسم  درجة ممارسة مديري :"باستبانة لدراسةأتقدـ إليكـ    
كالتػي أعػدت اسػتكماال  ؛"سممطنة عممانبة الداخميمة ممن وجيمة نظمر المعمممين بمحافظماألداء الموظيف  

 جامعة نزكلفي كمية اآلداب كالعمـك لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التعميمية مف 
 كتتككف االستبانة مف جزأيف:

 الجزء األكؿ: يتضمف معمكمات عامة عف أفراد العينة.     
    محاكر تمثؿ" مهارات تقكيـ  ةفي ثالث محكرتٍ كف مف فقرات االستبانة التي تالجزء الثاني: يتك     
 .الجانب اإلنساني, الفني الجانب ,الجانب  اإلدارم الكظيفي لممعمـ" كهي: األداء    

 
هػػي جميػػع الكفايػػات كالممارسػػات  كاألسػػاليب كاألنشػػطة التػػي يقػػـك بهػػا  ميممارات تقممويم األداء المموظيف 

 .الفني كالجانب اإلنسانيالجانب أداء المعمـ في الجانب اإلدارم ك  بها ـمدير المدرسة ليقكٌ 
كسكؼ يتـ اسػتخداـ المقيػاس الخماسػي التػالي )دائمػا, غالبػا, أحيانػا, نػادرا, أبػدا( كلكػكنكـ مػف أصػحاب 

لما تتمتعكف به مف دراية كبيػرة فػي مجػاؿ البحػث العممػي كسػعة عمميػة  الخبرة في الميداف التربكم كنظران 
تخصػػص فذننػػا نضػػع بػػيف أيػػديكـ االسػػتبانة األكليػػة الخاصػػة بعينػػة الدراسػػة, راجػػيف مػػنكـ  التفضػػؿ فػػي ال

 بذبداء الرأم حكؿ كضكح الفقرات كدقة صياغتها كانتمائها لممجاؿ.
 ,,,,,,,,                                                شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ سمفا ,,,,,

 ةالراجحي عبدا هللالباحثة: شريفة بنت                                                       
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 البيانات الشخصية لممحكم الجزء األول  
   ..............................................اسـ المؤسسة العممية:................

 ..................................................العممي.................... المؤهؿ
 ..........................التخصص................................................

  ............................................عدد سنكات الخبرة .....................
 الجزء الثان   ميارات تقويم األداء الوظيف 

 م
 الفقرة

الصياغة  االنتماء لممجاؿ
 المغكية

التعديؿ الذم  كضكح الفقرات
أك  اترا  مناسبن 

 أية مالحظات
غير  منتمية أوال  الجانب اإلداري

 منتمية
غير  دقيقة

 دقيقة
غير  كاضحة

 كاضحة
        ـز المدير المعمميف بمكاعيد الدكاـ الرسمييمٍ  1
        يتابع المدير غياب المعمميف 2
يستكض  المدير أسباب التأخر الصباحي  3

 كالغياب مف المعمميف
       

        يتابع المدير التزاـ المعمميف بالحصص الدراسية 4
ـ  استئذاف لممعمٌ يسجؿ المدير عدد  مرات  5

 كيتخذ اإلجراءات الالزمة.
       

يشعر المدير المعمميف بالمخالفات كالعقكبات  6
عميهـ  خالؿ العاـ الدراسي كيكقعهـ الصادرة 

 عميها

       

        يتابع إجازات المعمميف المرضية كالطارئة 7
        القكانيف كاألنظمة التربكية عمى يطمع المعمـ 8
يتابع التزاـ المعمميف  بتنفيذ التعميمات كالقرارات  9

 خالؿ العمؿ الرسمي
       

يتابع  المدير سجالت المعمميف) سجؿ  14
سجؿ الخطط  -سجؿ الدراجات -التحضير

 العالجية كاإلثرائية
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 الفقرة م

الصياغة  االنتماء لممجاؿ
 المغكية

التعديؿ الذم  كضكح الفقرات
ترا  مناسب 

أك أية 
 مالحظات

غير  منتمية
 منتمية

غير  دقيقة
 دقيقة

غير  كاضحة
 كاضحة

المعمميف باألعماؿ المطمكبة منهـ كالتي يعرؼ  11
 عمى أساسها يقـك أداءهـ

       

يكض  لممعمميف االستراتيجيات التي يتبعها  12
 لتقكيـ أداء المعمميف

       

نجازات المعمميف في األنشطة المدرسية إيتابع  13
 .إليهـالمسندة 

       

        يتي  الفرصة لممعمـ بأف يقيـ نفسة ذاتيا 14
يشجع المعمميف عمى االبتكار كاإلبداع في  15

 األنشطة المدرسية
       

يشرؾ  المعمميف في المجاف المدرسية حسب  16
 قدراتهـ 

       

يتابع  التزاـ المعمميف بمهامهـ في المجاف  17
 المدرسية كتنفيذ القرارات كالتكصيات.

       

الصفكؼ  نجازات المعمميف في ريادةإيتابع   18
 هـ.يلإالمسندة 

       

        يتابع  ممؼ اإلنجاز لممعمـ بشكؿ دكرم 19
يتابع أعماؿ الطالب كممفاتهـ كيدكف  24

 .مالحظاته عميها
       

اليكمي كالمهاـ اليكمية المسندة يتابع اإلشراؼ  21
 .لمعمـ في اإلشراؼ اليكميإلى ا

       

        أثناء الدكاـ الرسمييتفقد القاعات التدريسية  22
        يتابع المعمميف في تنفيذ تكصيات المشرفيف 23
يقٌيـ مدير المدرسة تعاكف المعمـ في إشغاؿ  24

 الحصص االحتياطي كيشعر  بذلؾ
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الجانب اإلداري  إلىجوانب يمكن إعافتيا   
1.................................................................................  
2..................................................................................  

 م
 الفقرة

الصياغة  االنتماء لممجاؿ
 المغكية

التعديؿ الذم  كضكح الفقرات
أك  اترا  مناسبن 

 أية مالحظات
غير  منتمية ثانيا  الجانب الفن 

 منتمية
غير  دقيقة

 دقيقة
غير  كاضحة

 كاضحة
في كضع خطة التدريس اليكمية  معمـيتابع ال 1

 كالفصمية 
       

ألساليب الحديثة ليهتـ بشمكؿ الخطة اليكمية  2
 في التدريس

       

 هيهتـ بالتحضير اليكمي لممعمـ كيطالب 3
 في الحصة الصفية هبضركرة تكاجد  مع

       

في كضع كتنفيذ الخطة  المعمـيساعد  4
 كاإلثرائيةالعالجية 

       

في تكفير الكسائؿ التعميمية  المعمـ يساعد 5
 المناسبة لتحقيؽ األهداؼ التعميمية المطمكبة

       

  ؛دؿ الزيارات بيف المعمميفلتبا ايضع برنامجن  6
 لتبادؿ الخبرات فيما بينهـ.

       

لمناقشة  يفيختار الكقت كالمكاف المناسب 7
 المعمـ بعد الزيارة الصفية

       

يناقش المعمـ بطريقة كاضحة كمتسمسمة كيبدأ  8
 باإليجابيات ثـ السمبيات

       

غرض تقييـ األداء كسير يقـك بزيارات صفية ل 9
 العمؿ 

       

المعمـ بعد الزيارة الصفية لمكشؼ عف يساعد  14
 مكاطف القكة كالضعؼ في أدائه
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 م
 الفقرة

الصياغة  االنتماء لممجاؿ
 المغكية

التعديؿ الذم  كضكح الفقرات
أك  اترا  مناسبن 

 أية مالحظات
غير  منتمية تابل الجانب الفن 

 منتمية
غير  دقيقة

 دقيقة
غير  كاضحة

 كاضحة
عمى إجراء بحكث إجرائية يحث المعمميف  ُُ

لمتكصؿ إلى حمكؿ لبعض المشكالت 
 .المدرسية

       

ـ المعمـ في اختيار األنشطة كاألساليب يقيٌ  ُِ
المناسبة التي تساعد عمى تحقيؽ األهداؼ 

 .التعميمية

       

جع المعمـ عمى تنكع طرؽ كأساليب يشٌ  ُّ
 .تدريس مختمفة لتحسيف أدائه

       

جهزة كالكسائؿ لأليتابع تكظيؼ المعمـ  ُْ
 التعميمية كمصادر التعمـ  كالمختبرات 

       

 الصفية الزيارات تقارير عمى المعمميف يطمع ُٓ
 .النهائي اعتمادها قبؿ

       

ت عمى االلتحاؽ بدكرا المعمميف يشجع ُٔ
 هـ.صأساليب التدريس المناسبة لتخصع 

       

أساليب المعمميف في يعمؿ عمى تطكير  ُٕ
 .أعمالهـ كيشجعهـ عمى تحسينها

       

يستخدـ أساليب إشرافية متنكعة غير الزيارة  ُٖ
النشرات_  –الصفية مثؿ) االجتماعات

 .المالحظة(

       

يعقد  كرش عمؿ أك مشاغؿ تدريبية تتعمؽ  ُٗ
 .بكيفية بناء االختبارات

       

الطالب يناقش المعمـ في أسباب رسكب  َِ
 .كاتخاذ الطرؽ العالجية لتحسيف  تحصيمهـ

       

في تحديد مكاصفات  يساعد المعمميف ُِ
 .الجيد االختبار
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 الجانب الفني إلىعبارات يمكف إضافتها 

4. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

9. ........................................................................ 

1. ......................................................................... 

5. ........................................................................ 

 

 م
 الفقرة

الصياغة  االنتماء لممجاؿ
 المغكية

التعديؿ الذم  كضكح الفقرات
أك  اترا  مناسبن 

 أية مالحظات
غير  منتمية ثالثا  الجانب اإلنسان 

 منتمية
غير  دقيقة

 دقيقة
غير  كاضحة

 كاضحة
 مع اإلنسانية العالقات تنمية عمى يعمؿ ُ

 .المعمميف
       

يحاكر المعمميف بهدؼ اإلقناع كاالقتناع  ِ
 .كيقبؿ مناقشاتهـ بهدكء كاتزاف

       

        .مف إنجازات المعمميف المتميزةيثٌ  ّ
        .يراعي الفركؽ الفردية بيف المعمميف ْ
        .يشارؾ المعمميف في مناسباتهـ االجتماعية ٓ
        .كعدؿ بنزاهة المعمميف لمعاممة يسعى ٔ
يحرص عمى تكفير جك مف األمف  ٕ

 .كالطمأنينة لممعمميف
       

يراعي ظركؼ المعمميف )االجتماعية,  ٖ
 .الصحية, اقتصادية

       

        .يهتـ بمتابعة العالقة بيف المعمميف كالطمبة ٗ
لمعمميف عمى تكجيه الطالب يحث ا َُ

 .رشادهـا  ك 
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 الجانب اإلنساني إلىبنكد يمكف إضافتها                              

4. ....................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

9. ........................................................................................ 

1. ......................................................................................... 

 م
الصياغة  لممجاؿ االنتماء الفقرة

 المغكية
التعديؿ الذم  كضكح الفقرات

أك  اترا  مناسبن 
 أية مالحظات

غير  منتمية تابل  الجانب اإلنسان 
 منتمية

غير  دقيقة
 دقيقة

غير  كاضحة
 كاضحة

        .يشرؾ المعمميف في صنع القرارات التربكية 11
رفع الركح لالحكافز )المادية كالمعنكية(  يستخدـ 12

 .المعنكية
       

االستفادة مف المعمميف  إلىيكجه المعمميف  13
 .القدامى كمشاكرتهـ

       

 في المتساكييف المعمميف بيف التنافس يالحظ 14
 .الخبرة

       

يكجه المعمميف القدامى إلى التعاكف مع  15
 .المعمميف الجدد

       

يشرؾ المعمميف في أعماؿ جماعية كفرؽ العمؿ  16
 .لتعميؽ فهـ طبيعتهـ

       

ف في التكاصؿ مع المعممي إجراءاتيتابع   17
 .ثارهاآأكلياء األمكر ك 

       

حاجات الطمبة  إلىلتعرؼ إلى ايكجه المعمميف  18
كمشكالتهـ كالتعاكف مع األخصائي 

 .االجتماعي

       

يشجع النشاطات االجتماعية في المجتمع  19
 .المدرسي

       

مف  هالمكتكبة إلي ليبحث المدير في الشكاك  24
كيتخذ  ,كأكلياء األمكر ,كالطالب ,قبؿ المعمميف

 .اإلجراءات المناسبة
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 (4ممحق رقم)
 االستبانة بصورتيا النيائية

 جامعة نزكل

 كمية اآلداب كالعمـك
 ربية كالدراسات اإلنسانيةقسـ الت

 تخصص إدارة تعميمية

 

 أخي المعمـ/ أختي المعممة السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاته كبعد  :
درجممة ممارسممة مممديري مممدارس التعممميم ممما بعممد األساسمم  لميممارات تقػػـك الباحثػػة بػػذجراء دراسػػة ميدانيػػة بعنػػكاف "  

لمكقػػكؼ عمػػى الممارسػػات "؛ بمحافظممة الداخميممة بسمممطنة عمممانين تقممويم األداء المموظيف  مممن وجيممة نظممر المعمممم
ـ بهػػػا أداء المعمػػـ فػػػي الجانػػب اإلدارم كالجانػػػب الفنػػػي  كاألسػػاليب كاإلجػػػراءات التػػي يقػػػكـ بهػػا مػػػدير المدرسػػػة ليقػػك 
 كالجانػػب اإلنسػػاني, كذلػػؾ اسػػتكماال لمحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي اإلدارة التعميمية.كلهػػذا تػػـ بنػػاء اسػػتبانه

ـ بهػػا أداء المعمػػـ )الجانػػب اإلدارم, الجانػػب الفنػػي الجانػػب (ّٓمككنػػة مػػف )   فقػػرة مكزعػػة عمػػى ثالثػػة مجػػاالت يهقػػك 
اإلنسػػاني(, كيتطمػػب إجػػراء الجػػزء الميػػداني مػػف هػػذ  الدراسػػة مشػػاركتكـ باإلجابػػة عمػػى فقػػرات االسػػتبانة. لػػذا أرجػػك 

ة, كفػػي الجػػزء الثػػاني اختيػػار مػػا تركنػػه مناسػػبا مػػف اسػػتجابات التكػػـر بتعبئػػة البيانػػات فػػي الجػػزء األكؿ مػػف االسػػتبان
(عممػا بػأف إجابػاتكـ سػتحاط بالسػرية التامػة √أماـ كؿ فقرة مف الفقرات المدكنة كبكؿ مكضكعية, كبكضػع عالمػة )

 .كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي

 شاكرة لكم حسن تفاونكم                                         

 باحثة: شريفة الراجحيةال

 ( أماـ االختيار المناسب. : ضع عالمة ) الجزء األكؿ :البيانات األساسية

 النكع : )    (      ذكر                  )   ( أنثى

 المسمى الكظيفي:   )    (      معمـ                  )  ( معمـ أكؿ

 بكالكريكس       )   ( أعمى مف بكالكريكس المؤهؿ العممي:)  (  أقؿ مف بكالكريكس     )    (

 َُ)    ( أكثر مف               َُ-ٔ)    (                      ٓ-ُسنكات الخبرة:    )   (  
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 .( ف  المكان المناسب√  الرجاء التكرم بوعل عالمة )الجزء الثان 
 
 م

 
 الفقرة

 درجة ممارسة الدور
 

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  اغالبً  ادائمً 

 أوال  الجانب اإلداري
 يقٌكـ مدير المدرسة مدل التزاـ المعمميف بمكاعيد الدكاـ الرسمي ُ

 
     

 .يتابع غياب بعض المعمميف عف الدكاـ المدرسي ِ
 

     

 .يىستكض  أسباب التأخر الصباحي كالغياب مف المعمميف ّ
 

     

 يتابع  مدل التزاـ المعمميف بالحصص الدراسية ْ
 

     

 يتخذ  اإلجراءات الالزمة تجا  غياب كتأخر المعمميف. ٓ
 

     

ييٍعمـ المعمميف بالمخالفات كالعقكبات الصادرة عميهـ  خالؿ العاـ  ٔ
  .الدراسي

     

      .يتابع  إجازات المعمميف المرضية كالطارئة ٕ

العمؿ يتابع مدل التزاـ المعمميف بتنفيذ التعميمات كالقرارات خالؿ  ٖ
 .الرسمي

     

سجؿ -سجؿ الدرجات -يتابع سجالت المعمميف)سجؿ التحضير ٗ
 .الخطط العالجية ك اإلثرائية(

     

يشرح لممعمميف بنكد تقرير الكفاية مف حيث التقديرات كاألعماؿ  َُ
 .المطمكبة منهـ

     

  .يكض   لممعمميف األساليب كاألسس التي يٌتبعها  ليقٌكـ بها أداءهـ ُُ
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 الفقرة م

 
 درجة الممارسة

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  اغالبً  ادائمً 

 
 تابل الجانب اإلداري

يتابع إنجازات المعمميف في األنشطة المدرسية كمجالس الفصكؿ  ُِ
 هـ.يلإالمسندة 

     

 .يشجع المعمميف عمى االبتكار كاإلبداع في األنشطة المدرسية ُّ
 

     

التزاـ المعمميف بمهامهـ في المجاف المدرسية كتنفيذ  يتابع  مدل ُْ
 القرارات كالتكصيات.

     

 يكجه  المعمميف إلى تكثيؽ أعمالهـ كمشاركاتهـ في ممؼ اإلنجاز. ُٓ
 

     

 .يقٌكـ كيراجع ممؼ اإلنجاز لممعمـ بشكؿ دكرم ُٔ
 

     

 .يطرح أفكاران جديدة  بناءة تسهـ في تطكير أداء المعمميف ُٕ
 

     

 .يقدىر مدل تعاكف المعمـ في شغؿ حصص االحتياطي ُٖ
 

     

      .يتابع  المعمميف في كضع خطة التدريس  اليكمية كالفصمية ُٗ

ضركرة شمكؿ الخطة اليكمية لألساليب الحديثة إلى يكجه المعمميف  َِ
 .في التدريس

     

المعمـ بالتحضير اليكمي كبكجكد  معه في يتابع مدل اهتماـ  ُِ
 .الحصة الصفية

     

 ثانيًا  الجانب الفن 



 

- 252 - 
 

 الفقرة م
 درجة الممارسة

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 

 تابل الجانب الفن 
 يتابع المعمـ في كضع كتنفيذ الخطة العالجية ك اإلثرائية لمطالب ِِ

 
     

المناسبة لتحقيؽ أهداؼ يتابع المعمـ في تكفير الكسائؿ التعميمية  ِّ
 .الدرس

     

دؿ الزيارات بيف المعمميف بالتعاكف مع المعمـ يخطط لبرنامج تبا ِْ
 .األكؿ

     

يسعى لتكفير المراجع كالنشرات كالكتب التي تخص المادة  ِٓ
 كيشجعهـ  عمى مطالعتها

     

يعقد اجتماعان مع المعمـ قبؿ الزيارة الصفية لمناقشة تخطيطه  ِٔ
 .اليكمي لمدرس

     

 .لمناقشة المعمـ بعد الزيارة الصفية يفيختار الكقت كالمكاف المناسب ِٕ
 

     

يقـك بزيارات صفية استطالعية سريعة بغرض تقكيـ األداء كسير  ِٖ
 .العمؿ

     

الكشؼ عف مكاطف القكة في يساعد المعمـ بعد الزيارة الصفية  ِٗ
 .كالضعؼ في أدائه

     

ينٌمي المعمميف مهنيا كيشجعهـ عمى حضكر الندكات كالمحاضرات  َّ
 .كالمشاغؿ التربكية

     

يرشد المعمـ إلى طرؽ إدارة الصؼ كحؿ المشكالت السمككية  ُّ
 .لمطالب

     

يقٌكـ المعمـ في اختيار األنشطة كاألساليب المناسبة التي تساعد   ِّ
 .عمى تحقيؽ أهداؼ الدرس

     

تكظيؼ المعمـ لألجهزة كالكسائؿ التعميمية كمصادر التعمـ  يتابع  ّّ
 .كالمختبرات
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 الفقرة م

 
 درجة الممارسة

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  اغالبً  ادائمً 

 تابل الجانب الفن 
 .المعمميف عمى تقارير الزيارات الصفية قبؿ اعتمادها النهائي يطمىع ّْ

 
     

لتقكيـ أداء المعمـ غير الزيارة الصفية يستخدـ  أساليب متنكعة  ّٓ
) االجتماعات, النشرات, المالحظة, التقكيـ الذاتي كتقكيـ  مثؿ

 .الزمالء(

     

يتابع  بعض أعماؿ الطالب كممفاتهـ كيدكف مالحظاته عميها  ّٔ
 .بغرض تقكيـ الجانب الفني لممعمـ

     

 .التربكييفيتابع  المعمميف في مدل تنفيذ تكصيات المشرفيف  ّٕ
 

     

 ت.يعقد كرش عمؿ أك مشاغؿ تدريبية تتعمؽ بكيفية بناء االختبارا ّٖ
 

     

يطالب المعمـ بتفسير نتائج االختبارات كاالستفادة منها في تحسيف  ّٗ
 .أدائه التعميمي

     

 ثالثا  الجانب اإلنسان 
 يقيـ عالقات إنسانية حسنة مع المعمميف َْ

 
     

 ظركؼ المعمميف )االجتماعية كالصحية كاالقتصادية(يراعي  ُْ
 

     

ـ مدل تقبؿ المعمميف لمتكجيه ك النقد عف طريؽ المناقشة يقكٌ  ِْ
 كالحكار

     

 يحرص عمى تكفير جك مف األمف كالطمأنينة لممعمميف ّْ
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 الفقرة م
 درجة الممارسة

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  اغالبً  ادائمً 

 الجانب اإلنسان تابل 
هـ في مناسباتهـ زمالئى  المعمميف  يؤكد عمى ضركرة مشاركة ْْ

 .االجتماعية
     

يراعي الفركؽ الفردية بيف المعمميف في تكزيع المهاـ  ْٓ
 .كالمسؤكليات

     

 .يشٌجع التنافس الحر كتبادؿ اآلراء بيف المعمميف ْٔ
 

     

قبؿ المعمميف كالطالب كأكلياء يبحث الشكاكم المكتكبة إليه مف  ْٕ
 .األمكر كيتخذ اإلجراءات المناسبة

     

حاجات الطمبة كمشكالتهـ كالتعاكف  إلىيكجه المعمميف لمتعرؼ  ْٖ
 .مع األخصائي االجتماعي

     

الؿ المقاءات مع الطمبة يتابع العالقة بيف المعمميف كالطمبة مف خ ْٗ
 .األمكر كأكلياء 

     

المعمميف في أعماؿ جماعية كفرؽ عمؿ لتعميؽ العالقة يشرؾ  َٓ
 .اإلنسانية بينهـ

     

 .يتابع إجراءات المعمميف في التكاصؿ مع أكلياء األمكر كآثارها ُٓ
 

     

 .يشرؾ المعمميف في صنع القرارات التربكية ِٓ
 

     

 .رفع الركح المعنكيةليستخدـ الحكافز )المادية كالمعنكية(  ّٓ
 

     



 

- 257 - 
 

 ( 3ممحق رقم ) 
 قائمة بيسماء المحكمين الذين عرعت عمييم أداة الدراسة ف  صورتيا األولية

المؤهؿ  المؤسسة التعميمية االسـ م
 العممي

 التخصص

 عمـك تاريخية ةدكتكرا معهد اإلدارة العامة طيؼ بنت شرؼ بف محسف م  د. أمة ال ُ

 إشراؼ تربكم ةدكتكرا جامعة السمطاف قابكس د. أمؿ الكيكمية ِ
 المغة العربية ماجستير الكمية التقنية بنزكل حافظ بف أحمد بف سالـ أمبكسعيدم ّ

المديرية العامة لمتربية كالتعميـ  خمفاف الشعيمي ْ
 بمحافظة الداخمية

 إدارة تربكية ماجستير

 إدارة المكارد ةدكتكرا جامعة نزكل د. سالـ بف عبدا هلل بف راشد الشكيمي ٓ
 البشرية

المديرية العامة لمتربية كالتعميـ  سعيد بف سالـ بف خمؼ الجامكدم ٔ
 بمحافظة الداخمية

 إدارة تربكية ماجستير

مركز التدريب التربكم بمحافظة  د. سعيد السناني ٕ
 الداخمية

 إدارة تربكية ةدكتكرا

كطرؽ مناهج  ةدكتكرا جامعة السمطاف قابكس د. عبداهلل بف خميس أمبكسعيدم ٖ
 تدريس العمـك

 إدارة تربكية ةدكتكرا جامعة نزكل د. محمد خميس ٗ
 إدارة تربكية ةدكتكرا جامعة نزكل د.محمد جرايدة َُ

مركز التدريب التربكم بمحافظة  د. مميكة ُُ
 الداخمية

 إدارة تربكية ةدكتكرا

 د. ياسر فتحي الهنداكم ُِ
 

 إدارة تربكية ةدكتكرا جامعة السمطاف قابكس

 هدل الحكسنية ُّ
 

 قيادة تربكية ماجستير جامعة السمطاف قابكس
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 (4ممحق رقم)                                          
 تسييل ميمة باحثة
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 (5ممحق رقم)
محافظة الداخمية ف  خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم 

 لمديري المدارس ونوابيم 2414/2411لمعام الدراس  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6ممحق رقم)
خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة الداخمية لمعام 

 لمديري المدارس ونوابيم 2411/2412الدراس  
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 (6ممحق رقم)
محافظة الداخمية ف  خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم 

 لمديري المدارس ونوابيم 2411/2412لمعام الدراس  

 

 

 

 

 (6تابل ممحق رقم)
الداخمية لمعام خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة 

 لمديري المدارس ونوابيم 2411/2412الدراس  
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 (6ممحق رقم)تابل 
محافظة الداخمية ف  خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم 

 لمديري المدارس ونوابيم 2411/2412لمعام الدراس  
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 (7ممحق رقم)
 محافظة الداخمية لمديري المدارس ونوابيمف  برامي اإلنماء المين  

 2412/2413لمعام 
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 (8ممحق رقم)
محافظات التعميمية المدرجة من قبل مديريات ودوائر ديوان عام الوزارة ف  البرنامي اإلنماء المين  

 2413لمعام 
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 (9ممحق رقم)                                          
 توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9ممحق رقم)تابل 
 توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادةتابل 
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 (9ممحق رقم)تابل                                       
 معمم مجال/مادةتوصيف استمارة تقويم أداء تابل 

 

 

 

 

 

 

 (9ممحق رقم)تابل 
 توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادةتابل 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 266 - 
 

 (9ممحق رقم)تابل                                        
 توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادةتابل 
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 (9ممحق رقم)تابل                                   
 توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادةتابل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 268 - 
 

 (9ممحق رقم)تابل 
 توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادةتابل 
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 (9ممحق رقم)تابل 
 توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادةتابل 
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 (14ممحق رقم)                                       
 ( ألععاء ىيئة التدريس4نموذج تقويم األداء الوظيف  رقم)
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 (14تابل ممحق رقم)                                     
 ( ألععاء ىيئة التدريس4تابل نموذج تقويم األداء الوظيف  رقم)
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 (14ممحق رقم) تابل
 ( ألععاء ىيئة التدريس4تابل نموذج تقويم األداء الوظيف  رقم)
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 (14تابل ممحق رقم)                                    
 ( ألععاء ىيئة التدريس4تابل نموذج تقويم األداء الوظيف  رقم)
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 (14تابل ممحق رقم)
 ( ألععاء ىيئة التدريس4األداء الوظيف  رقم)تابل نموذج تقويم 
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 The presence of statistically significant differences due to 

variable the type in favor of female. 

 There are no statistically differences due to qualification and the 

title of the job.  

 The presence of statistically significant differences due to 

variable of experience in all fields in favor of teachers who have 

less experience (1-5)years.  

 

Recommendations: 

 Held lots of workshops and training programs to help the headmistress 

in practicing the technical skills during the professional evolution. 

 The headmistress should inform the teacher before the visit through the 

previous discussion. 

 The headmistress should be very objective when the assess  the teachers 

and explain to  them the statements of evaluation . 

 The headmistress should regularly check the teacher 's achievement file. 

 Involve as much teachers as possible in making the school's decisions. 

          Provide all schools with enough budget to enable them to reinforce the     

          teachers to increase their performance 
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   The research aimed to know the degree of Post Basic headmistress 

practicing the professional performance evaluation skills from the teachers' 

point of view in Al_ Dhakhilya governorate in Sultanate of Oman. It aimed 

also to know the opinions of the research sample on the same topic according 

to the research variables like ( the sex, the qualification, the experience and 

the title of the job) .And to achieve the research aim the researcher has 

designed a questionnaire contains (53) statements distributed on three sectors 

which  are the administrative sector, the technical sector and the human sector. 

After eliciting the connotations honesty and the signs of stability which belong 

to the instrument, they were distributed to (480)teachers both males and 

females in ( 18) Post Basic schools in Al_Dhakhilya   governorate .They were 

chosen randomly in a simple way. The researcher has reached to these 

outcomes :                                                                           

 The degree of the post basic headmistress practicing the 

professional evaluation skills from the teachers point of view in 

Al-Dhakhlya governorate was very high.  

 

 

 

 


