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شريفة بنت عبداهلل بف زهراف الراجحية

ج

الشكر والتقدير
ػي بذتمػاـ هػذ
أتكجه بخالص الشكر ,كالحمػد كالثنػاء عمػى اهلل عػز كجػؿ الػذم ٌ
يسػر لػي ,كأنعػـ عم ٌ
الرسػػالة ,كمػػا أتكجػػه بالشػػكر الجزيػػؿ لػػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ التػػي منحتنػػي الفرصػػة السػػتكماؿ د ارسػػتي
كأكجه الشكر إلى مديرية التربية كالتعميـ بمحافظة الداخمية عمى الدعـ كتسهيؿ مهمتي البحثيػة ,كمػا
أخػػص بالشػػكر األسػػاتذة األفاضػػؿ فػػي مركػػز التػػدريب بمحافظػػة الداخميػػة عمػػى تعػػاكنهـ معػػي ,كأتقػػدـ
بأسػػمى آيػػات الش ػػكر كالعرفػػاف إل ػػى كػػؿ مػػف س ػػاهـ كشػػارؾ بجه ػػد كابػػداء أريػػه ف ػػي إخ ػراج رس ػػالتي
بالصكرة النهائية كأخص بالشكر كػالا مػف الػدكتكر الفاضػؿ عبػد العزيػز المعايطػة ,كالػدكتكر الفاضػؿ
القيمػة التػي أسػهمت فػي
حساـ الديف السيد إبراهيـ ,عمى سعة صدرهما ,كمتابعتهما ,كمالحظاتهمػا ٌ

تجكيد كتحسيف الرسالة جزاهـ اهلل خير جزاء ,كما أخص بالشكر الجزيؿ األستاذ الفاضؿ خالد نمكر
عمى ما بذله مف جهػد كتعػاكف أسػهـ بشػكؿ كاضػ فػي تػدعيـ عممػي ,كال يفػكتني أف أشػكر األسػاتذة
عينة الدراسة عمػى سػعة صػدرهـ,
األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة ,كأتكجه بالشكر الجزيؿ إلى أفراد ٌ

كال أنسػػى أف أشػػكر األسػػاتذة المحكمػػيف مػػف جامعػػة نػػزكل كجامعػػة السػػمطاف قػػابكس كمعهػػد اإلدارة
العػاـ ,كقسػـ تطػكير األداء المدرسػػي بمحافظػة الداخميػة عمػى آرائهػػـ السػديدة حػكؿ أداة الد ارسػة ,كمػػا
أتكجه بالشكر لألخكة األفاضؿ في مكتبة حصف الشمكخ كمكتبة معهد اإلدارة العامػة ,كمكتبػة مركػز
الت ػػدريب بمحافظ ػػة الداخمي ػػة ,عم ػػى م ػػا ب ػػذلك م ػػف جه ػػد ف ػػي تزكي ػػدم بالمص ػػادر كالم ارج ػػع الخاص ػػة
بالرسالة.
كم ػػا أتكج ػػه بالش ػػكر الجزي ػػؿ لجمي ػػع األس ػػاتذة كال ػػدكاترة األفاض ػػؿ ف ػػي جامع ػػة ن ػػزكل عم ػػى يح ٍسػ ػف

تعاكنهـ كتقديـ المعرفة العممية ,جزاهـ اهلل عني خير جزاء.
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تسهيؿ مهمة باحثة.
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لمتربية كالتعميـ في محافظة الداخمية لمعاـ الدراسي
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ََُِ َُُِ/لمديرم المدارس كنكابهـ.
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خطة التدريب كالتأهيؿ لدائرة المكارد البشرية لممديرية العامة
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لمتربية كالتعميـ في محافظة الداخمية لمعاـ الدراسي
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ُْٔ

تكصيؼ استمارة الزيارة الصفية
نمكذج تقكيـ األداء الكظيفي رقـ (ْ) أعضاء هيئة التدريس

ط

َُٕ

ممخص الدراسة
درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمها ارت تقكيـ األداء الكظيفي مف كجهة نظر
المعمميف بمحافظة الداخمية بسمطنة عماف
إعداد
شريفة بنت عبداهلل بف زهراف الراجحية
إشراؼ
الدكتكر :عبد العزيز المعايطة
هدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى درجػة ممارسػة مػديرم المػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي لمهػارات
تقكيـ األداء الكظيفي مف كجهة نظر المعممػيف بمحافظػة الداخميػة بسػمطنة عمػاف ,كالتعػرؼ إلػى أراء
عينة الدراسة لدرجة ممارسة مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي لمهػارات تقػكيـ األداء الػكظيفي
مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف فػػي محافظػػة الداخميػػة كفػػؽ متغي ػرات الد ارسػػة (النػػكع ,المسػػمى الػػكظيفي,
المؤهؿ العممي ,الخبرة) ,كلتحقيؽ هدؼ الد ارسػة قامػت الباحثػة ببنػاء اسػتبانة تككنػت مػف (ّٓ) فقػرة
مكزعة عمى ثالث مجػاالت هػي :المجػاؿ اإلدارم ,المجػاؿ الفنػي ,المجػاؿ اإلنسػاني .كبعػد اسػتخراج
دالالت الصػػدؽ كالثبػػات الخاصػػة بػػاألداة تػػـ تكزيعهػػا عمػػى (َْٖ) معمػػـ كمعممػػة فػػي (ُٖ) مدرسػػة
تعميـ ما بعد األساسي في محافظة الداخمية تـ اختيارهـ بطريقة عشػكائية بسػيطة .كتكصػمت الد ارسػة
لمنتائج اآلتية:
 أف درجة ممارسة مديرم المدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي مف
كجهة نظر المعمميف بمحافظة الداخمية بسمطنة عماف جاءت بدرجة كبيرة.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تي ٍعزل إلى متغير النكع في جميع المحاكر لصال اإلناث.


عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ته ٍعزل إلى متغير المسمى الكظيفي كالمؤهؿ العممي.

 كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية تي ٍعػ ػزل إل ػػى متغي ػػر الخبػ ػرة ف ػػي جمي ػػع المح ػػاكر لص ػػال
المعمميف األقؿ خبرة (ُ.)ٓ-

كقد أكصت الدراسةي بعدة تكصيات مف أبرزها :

ي

 عم ػػؿ دكرات كبػ ػرامج تدريبي ػػة تعن ػػي بت ػػدريب م ػػديرم الم ػػدارس لتمكي ػػنهـ م ػػف ممارس ػػة بع ػػض
المهارات الفنية عند تقكيـ األداء الكظيفي كتدريب إدارات المدارس عمى تنفيػذ كرش عمػؿ أك
مشاغؿ تدريبية تتعمؽ بكيفية بناء االختبارات التحصيمية لمطالب.
صفية لهـ مف خالؿ مناقشتهـ قبؿ
 تهيئة مديرم المدارس المعمميف الذيف يرغبكف بعمؿ زيارة ٌ
الزيارة كاطالعهـ عمى الزيارة.

 عمػ ػػى مػ ػػديرم المػ ػػدارس التعامػ ػػؿ بشػ ػػفافية كمكضػ ػػكعية عنػ ػػد إعػ ػػداد تقػ ػػارير األداء الػ ػػكظيفي
لممعمميف كشرح بنكد تقرير األداء كتكضي األعماؿ المطمكبة.
يدا مف االهتماـ بمراجعة ممؼ انجاز المعمـ كبشكؿ دكرم.
 أف يكلي مديرم المدارس مز ن
قدر اإلمكاف -في صنع الق اررات التربكية.
 إشراؾ مديرم المدارس لجميع المعمميف – ٍ

 تكفير اإلمكانات المادية المناسبة لمدير المدرسة كالتي يستطيع استخدامها لتعزيز المعمميف
كتقكية ركحهـ المعنكية.

ك

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
المقدمة
مشكمة الدراسة وأسئمتيا
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أىداف الدراسة
مصطمحات الدراسة
محددات الدراسة

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة :
ػر حتمايػ ػا فػػي أم مجتم ػػع إنسػػاني ,كق ػػد زاد م ػػف
ازدادت أهميػػة اإلدارة كعظيػ ػ ىـ شػػأنها ,كأص ػػبحت أمػ نا
امػا
أهميتها التقدـ االقتصادم ,كالتطكر االجتماعي فض نػال عػف التقػدـ فػي جميػع المجػاالت ,كأصػب لز ن

الفعالة ,كخاصة متابعة كتقكيـ األداء ,لما له مف أهمية
عمى كؿ مؤسسة
ي
تطبيؽ أنظمة مبادئ اإلدارة ٌ

في تطكير كتحسيف العمؿ كفت آفاؽ مستقبمية لمعامميف كلممؤسسات.

يـ أم فكر إنساني فػي كضػع مػنهج كركػائز كمبػادئ األداء كأسػس التقػكيـ ,كال
كقد سبؽ القر ي
آف الكر ي
يكجد أبمغ مف قكؿ اهلل تعػالى ﴿وأن ليس لإلنسان إِال ما سعى ( )39وأن سعيو سوف يرى( )44ثمم
مزه الجممزاء األوفممى( ,ُ﴾)41حيػػث فسػػر السػػعدم (ُِِْ )ُّٕٖ ,فػػي مجمػػد األكؿ ,مػػف تيسػػير
يجم ا
الكػريـ المنػػاف فػػي تفسػػير القػرآف ,اآليػػة " وأن لمميس لإلنس مان إِال ممما سممعى " أم كػ عؿ عامػػؿ لػػه عممػػهي,

ذنبػػا .كاآليػػة "وأن
ػيء ,كال يتحمػػؿ أحػ هػد عػػف أحػػد ن
الحسػ ىػف كالسػػيئ ,فمػػيس لػػه مػػف عمػػؿ غيػػر كسػػعيهـ شػ ٍ
يجزه الجزاء األوفمى"
فيميز ىح ىس ىنه مف سيئً ًه .كاآلية" ثم ا
سيرل عممهي في اآلخرة ٌ
سعيو سوف يرى" أم ي
ً
ًً
بالح ٍس ػػنى ,كالس ػ ً
ػيئ الخ ػػالص
اء يمس ػ ن
الح ىس ػ ىػف الخ ػػالص ي
ػتكمال لجمي ػػع العم ػػؿ ى
أم يج ػػزل عم ػػى عمم ػػه جػ ػز ن
نسػػتىٍم ًه يـ مػف قكلػػه تعػالى "وأن لمميس لإلنسمان إِال ممما سممعى "مفهػػكـ األداء كقكلػػه كأف " وأن
بالسػكأل .ك ٍ
يجزه الجزاء األوفى" مفهكـ تحسيف األداء كالتقكيـ.
سعيو سوف يرى "مفهكـ تقكيـ األداء كقكله " ثم ا
ػكـ العديػ ىػد مػػف التطػػكرات كالمتغيػرات المتسػػارعة فػػي شػػتى المجػػاالت ,كمػػف أبرزهػػا
كيشػػهد العػػالـ اليػ ى
التحديات التػي أفرزتهػا ظػاهرة العكلمػة ,كفػي ظػؿ تمػؾ التحػديات تكاجػه المؤسسػات التعميميػة التغيػرات
كالمستحدثات التي تدفعها إلى البحث عف اآلليات كاألساليب الجديػدة كالفعالػة لالرتقػاء بمسػتكل أدائهػا
كخدماتها ,بما يحقؽ لها قدرات تنافسيةن تتمٌي يز بها عف اآلخريف ,األمر الذم يقتضي كجكد إدارة فعالة
قادرة عمى مكاكبة التطكرات كالتغيرات الحالية منها كالمستقبمية (أؿ شميخ.)َُّ, ََِٗ,
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كلػ ىـ تعػػد اإلدارة المدرسػػية بعيػػدةن عػػف هػػذا التك عج ػه كاالهتمػػاـ مػػف قبػػؿ المفكػريف التربػػكييف ,حيػػث أف
اإلدارة المدرسػػية الفعالػػة هػػي التػػي تشػػكؿ حجػػر األسػػاس فػػي العمميػػة التربكيػػة فهػػي التػػي تحػػدد المعػػالـ
كترسـ الطرؽ ,كتنير السبؿ أماـ العامميف في الحقؿ التربكم .كذلؾ لمكصكؿ إلى الهدؼ المشػترؾ فػي
ػاعد عمػى إعػادة
زمف محدد ,كما أنها تضع الكس ى
ممػا يس ي
ػائؿ الكفيمػةى لمراقبػة األعمػاؿ ,كمتابعػة النتػائج ٌ
النظػػر فػػي التنظيمػػات كاألنشػػطة كالتش ػريعات كتعػػديمها ,كالنظػػر فػػي أسػػاليب التنفيػػذ التػػي يمكػػف مػػف

خاللها تحقيؽ األهداؼ المنشكدة (مدهرش.)ّ ,ََِٔ ,
ػاد التربكيػة كالثقافيػة كاالجتماعيػة كيػرتبط
ػكم مه هػـ لػه أبع ي
ػي ترب ه
حيث إف اإلدارة المدرسػية نظ ه
ػاـ فرع ه
ػكيا بالعديػػد مػػف العكامػػؿ المجتمعيػػة المباش ػرة كغيػػر المباش ػرة .كلمػػا كػػاف اإلنسػػاف يشػػكؿ المتغيػػر
عضػ ن

األسػػاس فػػي هػػذا النظػػاـ الفرعػػي ,فػػذف مػػف الطبيعػػي أف يتػػأثر نجػػاح هػػذا النظػػاـ بنجػػاح العػػامميف فيػػه.
ؾ لطاقاتًها كامكاناتًها
ركف أساس يقكـ عميه كياف المدرسة ,كالمحر ي
كينظر إلى مدير المدرسة عمى أنه ه

ػؽ لهػػذ الطاقػػات كاإلمكانػػات؛ لبمػػكغ الغايػػات التربكيػػة التػػي تسػػعى
المكج ػهي كالمنسػ ي
البش ػرية كالماديػػة ,ك ٌ
فمدير المدرسة هك اإلدارم كالقائد التربكم المعيف إلدارة المدرسػة كقيادتهػا ,مػف
المدرسة إلى تحقيقها,
ي

الناحية الرسمية (صكالحة.)ِ ,َُِِ,

كال شػػؾ فػػي أف الػ ٌػدكر األبػػرز يكػػكف لمػػدير المدرسػػة فػػي تطػػكير جػػكدة األداء لكػػؿ مػػف لػػه عالقػػة
ػؤدم الػػدكر األكبػػر فػػي كصػػكؿ
بالعمميػػة التعميميػػة ,كالمعنيػػيف بالعمػػؿ بهػػا كعمػػى أرسػػهـ المعمػػـ الػػذم يػ ٌ
العمميػػة التعميميػػة إلػػى غايتهػػا المرجػػكة ,فػػي تنشػػئة جيػ وػؿ متكامػ وػؿ فػػي جميػػع الجكانػػب كمهيػػأ لممسػػتقبؿ.
كبذلؾ فذنه مف الضركرم االهتماـ بأكضاع المعممػيف كتطػكير أدائهػـ ,كاعتبػار هػذ األمػكر مػف أكلػى
اهتمام ػػات المدرس ػػة ,كالعم ػػؿ عم ػػى كض ػػعها م ػػف أكلكي ػػات عم ػػؿ اإلدارة؛ لتحقي ػػؽ التمعيػ ػز ف ػػي العممي ػػة
التعميمية (كحيؿ.)ُٕٕ ,َُُِ,
تقكيـ األداء أحد الكظائؼ األساسية إلدارة المكارد البشرية ,مف أجؿ تحميػؿ كتقػدير مسػتكل
كيعتبر
ي
المػدخالت األساسػية فػي اتخػاذ القػ اررات
اإلنجاز الفعمي لألفراد في فترة زمنية ماضػية .فهػك يمثػؿ أح ىػد ي
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كتػكفير الكسػائؿ ,التػي تسػاعد المػديريف عمػى تكجيػه كتطػكير أداء األفػراد ,ككضػع الخطػط المسػػتقبمية
الكفيمػػة بتطػػكير كتحسػػيف طػػرؽ أداء األعمػػاؿ ,كتنميػػة مهػػارات األفػراد كقػػدراتهـ ,كالعمػػؿ عمػػى تحسػػيف
كتطكير العالقات بيف اإلفراد العامميف مف جهة ,كرؤسائهـ مف جهة أخرل (أبكشندم.) ْٗ ,ََُِ,
كمعمكـ أف أهميةى ممارسة عممية التقكيـ في اإلدارة التربكية أم هػر ال خػالؼ فيػة ,لكػف مهنػةن إنسػانيةن
ه

الحكـ عمى فعاليتها ,فمسألة التقكيـ في التربية مسألةه تحيط
كالمهنة التربكية ى
ليس مف اليسير ي
تقييمها ك ي
ً
أحكاـ قيمة ,فالحكـ قد يختمؼ مف فرد آلخر بناء عمى
بها
مفاهيمهـ كقناعاتًهـ لما ييشكؿ إدارةن تربكيةن
ه

فاعم ػةن (الطكيػػؿ .)ِِٕ ,ََُِ ,حيػػث يشػػكؿ التقػػكيـ مهم ػةن رئيس ػة مػػف مهػػاـ اإلدارم ,كمػػف خػػالؿ

يتأكد مف أنػه يػتـ كفػؽ معػايير محػددة,
ممارسة هذ المهمة يناقش كيراجع اإلدارم األداء كينظمه كي
ى
حالة مالحظة أم انحر و
كفي ً
افات يتـ اتخػاذ اإلجػراءات كتصػحيحيها ,كلػيس التقػكيـ دائمػا عمميػة أخيػرة
في سمسمة المهاـ اإلدارية ,بؿ عمميػة مصػاحبة لممهػاـ كمهػا (الطكيػؿ .)ُِٔ, ََُِ ,لمتأكػد مػف أف
الخط ػػط تنف ػػذ فػ ػي حينه ػػا كبالطريق ػػة المرس ػػكمة له ػػا ,كلمعرف ػػة م ػػدل تحق ػػؽ األه ػػداؼ ,كالكش ػػؼ ع ػػف
االنح ارف ػػات كالمش ػػكالت الت ػػي تكاج ػػه ك ػػؿ عممي ػػة أثن ػػاء القي ػػاـ بتنفي ػػذها ,إلجػ ػراء التحس ػػيف كالتط ػػكير
(معايطه.)ََِٕ,
ػدكل إذا
كيعتبػر المعمػـ أهػـ أركػاف النظػاـ التربػػكم ,كال يمكػف ألم عمميػة تطكيريػة أف تكػكف ذات جػ ن

أغفمت المعمـ مف حيث االختيػار كاإلعػداد كالمتابعػة كالتقػكيـ ( النجػار .)ََُِ,فتقػكيـ المػدير لػألداء
الػػكظيفي لممعمػػـ عمميػػة هادفػػة مػػف حيػػث إنهػػا تسػػاعد المعممػػيف المبتػػدئيف الػػذيف ال يصػػمحكف لمعمػػؿ
التربكم ,إضافة إلى أنها تساعد في تحديد المكقؼ مف المعمميف القػدامى ,كمػف يحتػاجكف إلػى تطػكير
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أنه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تمك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تعزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز النم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك المهن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لممعمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ذكم الخبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة الكبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة.
كيرل جيػرث يػكنج ( )Garth-Young,2007أف إجػراءات تقػكيـ أداء المعمػـ مسػؤكلية هامػة لمػديرم
المدارس نظ انر لما يقدمه التقكيـ مف بيانات يترتب عميها تحديد كفاءة المعمميف ,كما تستخدـ ألغراض
الحيازة (إجمالية) ,كردكد الفعؿ ,حتى إنه يمكف تحسيف البنية التككينية لممعمميف عف طريؽ التقكيـ.
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ػكؿ عػػاـ ,كفػػي ميػػداف التربيػػة بشػ و
ال ىجػػداؿ فػػي ىكػػكف نجػػاح المػػدير بشػ و
ػكؿ خػػاص يعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر
ٍ
جدا عمى مػا يتمتػع بػه مػف مهػارات ,كالمقصػكد بالمهػارة :أداء العمػؿ بسػرعة كدقػة ,كهػي بهػذا المعنػى
ن
تختمػػؼ عػػف المقػػدرة مػػف حيػػث إف المقػػدرة إمكػػاف أداء العمػػؿ بصػػرؼ النظػػر عػػف السػػرعة أك الدقػػة فػػي
أدائه كمعنى هذا أف المهارة مقدرة فائقة متطكرة ,كالفرؽ بينهـ في الدرجة ال في النكع .كتتميػز المهػارة
بأنها مكتسبة كنامية ,يكتسػبها مػف خب ارتػه كممارساته(السػعكد .)ِٖ ,ََِٗ,كمػا يتطمػب نجػاح مػدير
كمسؤيكؿ عف تقكيـ المعمميف ,تحديد أهداؼ مدرسػته كفهمهػا ,ككضػع مقػاييس أك محكػات أك
المدرسة ٍ
معايير لقياس أداء المعمميف ,كمف ثـ تقكيـ األداء في ضكء ذلؾ ,كاشػراؾ العػامميف كالتالميػذ كمجمػس
اآلباء في عممية التقكيـ (حجي.)ََِٓ ,
كهناؾ عدد مف المهارات التي تعتبر ضركرية لنجاح اإلدارم التربكم كقد صػنفها (مرسػي)ُْٖٗ,
إلػػى ثالث ػة أن ػكاع هػػي :مهػػارات فكريػػة تصػػكرية ,كمهػػارات فنيػػة ,كمهػػارات إنسػػانية ,كمػػا صػػنؼ مػػاهر
(ََُِ) المهػػارات الالزمػػة تكافرهػػا فػػي المػػدير النػػاج لتقػػكيـ األداء إلػػى ثالث ػة أصػػناؼ مػػف أبرزهػػا:
(أ) المهػػ ػػارات السػ ػ ػػمككية كهػػ ػػي مهػػ ػػارات خاصػػ ػػة بالتعامػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػع الن ػ ػػاس ,كفه ػ ػػـ سػ ػ ػػمككهـ كتكجيهػ ػ ػػه.
ات شخص و
كما يحتاج إلى (ب) مهػار و
ػية فػي التعامػؿ مػع دكافػع اآلخػريف كشخصػياتهـ ,كاالتصػاؿ بهػـ,
كفهػػـ العالقػ ػات بي ػػنهـ ككي ػػؼ يمك ػػف الت ػػأثير فػػيهـ( .ج) كالمه ػػارات العقمي ػػة الخاص ػػة بتحمي ػػؿ المكاق ػػؼ
الصعبة كالتعامؿ مع معمكمات متشابكة ,كاستخالص النتائج ,كاحتكاء المكقػؼ ,كالبصػيرة ,كالنفػاذ فػي
عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ المسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقبؿ كالتصػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر الػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدقيؽ لألشػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياء كالنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر بش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ ثاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب لممشػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكؿ.
أف المهػػارات الفنيػػة تتعمػػؽ باألسػػاليب كالط ارئػػؽ التػػي يتبعهػػا اإلدارم التربػػكم فػػي ممارسػػته
فػػي حػػيف ٌ

لعممه ,كمعالجته لممكاقؼ التػي يصػادفها ,كتتطمػب المهػارة الفنيػة تػكفر ق ٍػد ور ضػركرم مػف المعمكمػات,
نجاح العمؿ اإلدارم التربكم (السعكد,ََِٗ,
كاألسس العممية كالفنية التي يتطمبها
ي

ّٖ).

كتيصنؼ الباحثة المهارات التقكيمية الالزمة لمدير المدرسة كفؽ المجاالت الرئيسة التي يقكـ كف ٍقهػا
أداء المعمػـ فػي سػمطنة عمػاف ,المسػتنتجة مػف نمػكذج تقريػر األداء الػكظيفي رقػـ (ْ) ,ألعضػاء هيئػة
ي
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الصادر مػف ك ازرة الخدمػة المدنيػة لعػاـ ُُٗٗ ,ممحػؽ رقػـ (ٗ) ,إلػى ث ً
ً
ػالث مجػاالت كهػي:
التدريس,
المجاؿ اإلدارم ,المجاؿ الفني ,المجاؿ اإلنساني.
كفي ظؿ الرؤية السامية لحضػرة صػاحب الجاللػة الس ً
ػمطاف قػابكس بػف سػعيد المعظػـ  -حفظػة اهلل
كرعػػا  -الداعيػ ًػة إلػػى تطػ ً
ػكير األداء الحكػػكمي كاالهتمػ ًػاـ بػػالمكارد البش ػرية ,نفػػذت ك ازرةي الخدمػػة المدنيػػة

ندكةى (آليات تطكير األداء الحككمي) ,التي أكصت بتطكير آليات تقكيـ األداء الحككمي التي تتضمف

قي ػػاس اإلنج ػػاز كالمتابع ػػة ,كاس ػػتحداث األيطيػ ػر المؤسس ػػية كالتقس ػػيمات اإلداري ػػة الالزم ػػة لبن ػػاء الكف ػػاءة
كالفعالي ػ ػ ػ ػ ػػة لتحس ػ ػ ػ ػ ػػيف اإلنتاجي ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي األداء كف ػ ػ ػ ػ ػػي مق ػ ػ ػ ػ ػػدمتها مج ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تق ػ ػ ػ ػ ػػكيـ األداء المؤسس ػ ػ ػ ػ ػػي
(ك ازرة الخدمة المدنية .)ُٖٗ ,َُِِ,
كمػ ػػف هػ ػػذا المنطمػ ػػؽ اهتمػ ػػت المؤسسػ ػػات بتنميػ ػػة مهػ ػػارات كقػ ػػدرات القيػ ػػادات لػ ػػديها لتفعيػ ػػؿ دكرهػ ػػـ
القيػػادم كاإلدارم ,كعمػػى الصػػعيد التربػػكم فػػذف ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ لػػـ تػػأ يؿ جهػػدان فػػي إكسػػاب قياداتهػػا
اإلداريػة فػػف إدارة الكقػػت كاإلدارة االسػػتراتيجية ,كادارة المعرفػػة ,بهػػدؼ رفػػع أدائهػػا الػػكظيفي عػػف طريػػؽ
برامجهػا التدريبيػة المتنكعػػة التػي يحظػػى بهػا عػػدد مػنهـ أك عػف طريػػؽ نشػرة التطػػكير التربػكم الصػػادرة
عف الك ازرة نفسها ( العامرم. ) َُُِ ,
كمم ػػا تق ػ ٌػدـ يتٌضػ ػ لك ػػؿ ذم بص ػػيرة أهمي ػػة عممي ػػة تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي لممعمم ػػيف ,كأنه ػػا إح ػػدل
الهامة كالتي لها أثر كبير في مجاؿ التطكير كالتحسػيف الشػامؿ ألم منظمػة تربكيػة
العمميات اإلدارية ي
بمختمؼ أنشطتها كأهدافها نظ انر لما يترتب عمى ذلؾ مف قػ اررات إداريػة كتعميميػة كتطكيريػة لممنظمػة,
كمػػا أف عمميػػة تقػػكيـ المعممػػيف ليسػػت بالعمميػػة السػػهمة كانمػػا مػػف العمميػػات المعقػػدة التػػي تتػػداخؿ فيهػػا
الكثير مف العناصر المرتبطة بالمكقؼ التعميمي ,مما يتطمب درجة ممارسػة عاليػة مػف مػدير المدرسػة
لممهػارات كالكفايػػات الالزمػػة لتقػػكيـ األداء الػػكظيفي لمعػ ً
ػامميف عامػة عمػػى كجػ وػه خػػاص ليسػػاهـ بفاعميػػة
في تحقيؽ األهداؼ التربكية المنشكدة.
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مشكمة الدراسة :
أشارت عدد مف التقارير ,كالبحكث كالد ارسػات التػي أجريػت فػي مجػاؿ اإلدارة التعميميػة ,إلػى كجػكد
ػائج الد ارسػات
بعض القصكر في أداء مديرم المدارس فػي مجػاؿ تقػكيـ أداء المعممػيف ,حيػث أثٍبتػ ٍ
ت نت ي

المحمية في جانب تقكيـ األداء الكظيفي لممعمـ ,كمهارات المدير في تقكيمه ,أنه ال يزاؿ هناؾ قصػكر
في هذا الجانب ,فقد تكصمت دراسة الحمػادم (ََِٖ) إلػى أف مسػتكل أداء المعممػيف كالمعممػات فػي
جنكب الباطنة في سمطنة عماف ال يزاؿ يعػاني مػف قصػكر ,كأرجػع السػبب إلػى كجػكد عالقػة بػيف كػؿ
مػػف سياسػػة المدرسػػة ,كنكعيػػة اإلش ػراؼ كالتقػػكيـ الػػذم يقػػكـ بػػه المػػدير ,كاألداء الػػكظيفي لممعمم ػػيف.
كمػا أشػارت د ارسػة العػامرم (َُُِ) أف مهػار ً
ات األداء الػػكظيفي عنػد القيػادات التربكيػة تحتػاج لمزيػػد
مف التطكير حيث يكجد و
تدف كاض لألداء الكظيفي لدل القيادات الكسطى.
كأكػػدت نتػػائج د ارسػػة اليػػافعي (ََُِ) أف نمػػكذج تقػػكيـ األداء الػػكظيفي لممعمػػـ فػػي سػػمطنة عمػػاف
يحتاج إلى إعادة صياغة ليشمؿ معايير كعناصر تمكػف المختصػيف مػف تقػكيـ أدائػه ,كخاصػة مػديرم
المػػدارس بطريقػػة مكضػػكعية كشػػاممة .كمػػا أكصػػت العجمػػي (ََِّ) بعمػػؿ د ارسػػة حػػكؿ فعاليػػة نظػػاـ
تقكيـ المعمميف في سمطنة عماف .
كب ػػاالطالع عم ػػى خط ػػة ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ لع ػػاـ َُِّ ,ف ػػي مج ػػاؿ الت ػػدريب كتنمي ػػة مه ػػارات
القيػػادات التربكيػػة ,كالتػػي تهػػتـ بهػػا المديريػػة العامػػة لمتربيػػة كالتعمػػيـ بػػالك ازرة ,كاالطػػالع عمػػى الب ػرامج
التدريبيػػة المقدمػػة لممػػدراء كمسػػاعديهـ س ػكاء الجػػدد أك ذكم الخب ػرة ,فقػػد تبػػيف أنػػه ال يكجػػد أم برنػػامج
تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريبي يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ الفئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزز مهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة تقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيـ األداء الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكظيفي لممعممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف
(ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ .)َُِّ ,كم ػػا أك ػػدت خط ػػط الت ػػدريب كالتأهي ػػؿ ل ػػدائرة تنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية
لممديري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمتربي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالتعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي محافظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الداخمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لألعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاـ الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػية م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
(ََُِ َُُِ/كحتػػىَُِِ ,)َُِّ/المكضػػحة بػػالممحؽ رقػػـ(ٓ ,)ٖ ,ٕ ,ٔ ,كالتػػي تسػػتهدؼ فئػػة
المديريف كمساعديهـ بمختمؼ سنكات الخبرة لديهـ أنه ال تكجد بػرامج تدريبيػة أك تطكيريػة تعػزز مهػارة
تقكيـ األداء لديهـ.
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كبػػالرجكع إلػػى كثيقػػة المتابعػػة كتقػػكيـ أداء أعضػػاء الهيئػػات التدريسػػية كاإلداريػػة الصػػادرة ع ػف ك ازرة
التربيػػة كالتعمػػيـ بػرقـ ََُُُٕٕٗ ,َُُِ/يتضػ أف اسػػتمارة تقيػػيـ مػػديرم المػػدارس كمسػػاعديهـ لػػـ
ت مهارة التقكيـ مف ضمف مجػاؿ اإلشػراؼ
يدرج بها مجا يؿ تقكيـ أداء العامميف بشكؿ رئيس ,كانما قيٌيم ٍ
عمى عممية التعميـ كالتعمـ ,بالرغـ مف اختالؼ المجاليف كأهمية التقكيـ.

كمػ ػػا أكػ ػػدت نتػ ػػائج د ارسػ ػػة الركاحػ ػػي (ََُِ) حػ ػػكؿ الكفايػ ػػات األساسػ ػػية لمػ ػػديرم مػ ػػدارس التعمػ ػػيـ
ضكء احتياجاتهـ المهنية ,أف مجػاؿ التقػكيـ احتػؿ المرتبػة األكلػى ,أم
األساسي في سمطنة عماف في ى

يب عمػػى إرشػػاد
أهمهػػا التػػدر ي
أف مجػػاؿ التقػػكيـ يمثػػؿ حاجػػة تدريبيػػة كبي ػرة لػػدل مػػديرم المػػدارس ,كمػػف ٌ
المعمم ػػيف كاألخ ػػذ بأيػػػديهـ ,كالت ػػدريب عمػػػى متابع ػػة خطػ ػػط المعمم ػػيف اليكميػػػة ,كالس ػػنكية ,كسػ ػػجالتهـ
كالتدريب عمى متابعة سجالت الطالب.
كأشػػار التقريػػر الختػامي لنظػػاـ تطػػكير األداء المدرسػػي الصػػادر مػػف المديريػػة العامػػة لتنميػػة المػكارد
البشرية في ك ازرة التربية كالتعميـ لمعاـ الدراسي َُِِ ,َُِّ/ارتفاع التقديرات ألداء المعمميف بشكؿ
عػاـ ,بػيف معػدؿ (ّ ,)ٓ-ممػا يعطػػي انطباعػان بانخفػاض مكضػكعية عمميػػة التقػكيـ لكػؿ مػف المػػديريف
كالمش ػ ػ ػرفيف ,ممػ ػ ػػا يقمػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف إمكانيػ ػ ػػة تحديػ ػ ػػد فج ػ ػ ػكات األداء كجكانػ ػ ػػب الضػ ػ ػػعؼ كالتعامػ ػ ػػؿ معهػ ػ ػػا
(ك ازرة التربية كالتعميـ.)َُِّ/َُِِ,
كانطالقن ػا م ػػف الحقػػائؽ كالد ارس ػػات السػػابقة كالممارس ػػات ف ػػي الكاقػػع الترب ػػكم فػػي م ػػدارس محافظ ػػة,
الداخمية ,كانطالقان مف شعكر الباحثة خالؿ عممها في المجاؿ اإلدارم ,كالمجػاؿ التدريسػي ,كاطالعهػا
عػػف قػػرب عمػػى ممارسػػات مػػديرم المػػدارس داخػػؿ مدارس ػهـ ,يت ً
ض ػ ي أف المػػديريف كن ػكابهـ يمارسػػكف

أساليب كاجػراءات التقػكيـ التقميديػة لمجانػب اإلدارم ,كالجانػب الفنػي ,كالجانػب اإلنسػاني لممعممػيف ,كال
ػكر فػػي
يقكمػػكف بمشػػاركة المعممػػيف كالتخطػػيط معهػػـ لتحسػػيف العمميػػة التعميميػػة .كبالتػػالي هنػػاؾ قصػ نا

ممارسػػة مػػديرم المػػدارس كنػكابهـ ألسػػاليب التقػػكيـ المناسػػبة ,كالتػػي تعتمػػد عمػػى مشػػاركة المعممػػيف فػػي
هذ العممية.
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كمف هنػا تتبمػكر مشػكمة هػذ الد ارسػة لتحديػد درجػة ممارسػة مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي
لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي مف كجهة نظر المعمميف بمحافظة الداخمية بسمطنة عماف .عن طريق
اإلجابة عن السؤالين اآلتيين
ُ .ما درجة ممارسة مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي لمهػارات تقػكيـ األداء الػكظيفي مػف
كجهة نظر المعمميف بمحافظة الداخمية بسمطنة عماف ؟
 .2هؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )α ≥َ0لدل أفراد عينػة الد ارسػة
لدرجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي لمهػػارات تقػػكيـ األداء الػػكظيفي مػػف
متغي ػر النػػكع ,كالمسػػمى
كجهػػة نظػػر المعممػػيف بمحافظػػة الداخميػػة بسػػمطنة عمػػاف تي ٍع ػزل إلػػى ٌ

الكظيفي ,كالمؤهؿ العممي ,كالخبرة؟
أىداف الدراسة
هدفت هذ الدراسة إلى :

ُ .التعرؼ إلى درجة ممارسة مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي لمهػارات تقػكيـ األداء مػف
كجهة نظر المعمميف الكظيفي بمحافظة الداخمية بسمطنة عماف.
ِ .التعرؼ إلى أراء عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات
تقكيـ األداء الكظيفي مف كجهة نظر المعمميف بمحافظة الداخمية بسمطنة عماف كفؽ متغيرات
الدراسة.
أىمية الدراسة
تتض أهمية هذ الدراسة في عدة أمكر كهي:
ُ .مهارات تقكيـ األداء الكظيفي مف الكفايات األساسية الالزـ تكافرها فػي المػديريف كالتػي ممكػف أف
تسهـ في رفع مستكل األداء لدل العامميف كالمعمميف ,كتحسيف كتطكير العممية التعميمية.
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ِ .تأخػػذ أهميتهػػا مػػف الفئ ػػة المسػػتهدفة فػػي الد ارس ػػة كهػػـ المػػديركف ,كم ػػف الم ػأمكؿ أف تسػػاعد ه ػػذ
الدراسة مديرم المدارس عمى تنمية مهاراتهـ كتطكيرها .
كصػناع القػرار فػي حسػف
ّ .كما يمكف أف تفيد النتائج التػي ستتكصػؿ إليهػا هػذ الد ارسػة المسػؤكليف ي
اتخاذ الق اررات كاإلجراءات الالزمة في إكساب القيادات التربكية مهارات تقكيـ األداء الكظيفي.

ْ .تعتبر هذ الدراسة األكلى حسب عمـ الباحثة التي تناكلت درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما
بع ػػد األساس ػػي ,لمه ػػارات تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي ,م ػػف كجه ػػة نظ ػػر المعمم ػػيف بمحافظػ ػة الداخمي ػػة
بسمطنة عماف.
محددات الدراسة
سكؼ تتحد يد نتائج الدراسة بالمحددات المكضكعية ,البشرية ,كالزمنية ,كالجغرافية.

الحممدود الموعمموعية :اقتصػػرت الد ارسػػة عمػػى التعػػرؼ عمػػى درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا
بعػػد األساسػػي لمهػػارات تقػػكيـ األداء الػػكظيفي مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف مػػف حيػػث المجػػاؿ الفنػػي,
كالمجاؿ اإلدارم ,كالمجاؿ اإلنساني.
الحدود البشرية :اقتصرت هذ الد ارسػة عمػى معممػيف مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي الحككميػة فػي
محافظة الداخمية.
الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي ََُُِِّْ/ـ.
الحدود الجغرافية  :تـ تطبيؽ الدراسة عمى مدارس التعميـ ما بعد األساسي في محافظة الداخمية .
مصطمحات الدراسة
اشتممت الدراسة عمى عدد مف المصطمحات منها:
الممارسة :هي" مزاكلة األمكر كاألعماؿ كاالحتكاؾ بها كمعالجتها" (اليحمدم.)ْٔ ,ُٖٗٗ ,
كيقصد بها في هذ الدراسة  :الدرجة التي يتـ الحصكؿ عميها مف خالؿ استجابة أفراد العينة.
20

التعميم ما بعد األساسم هػك "نظػاـ يمدتيػهي سػنتاف مػف التعمػيـ المدرسػي يعقػب مرحمػة التعمػيـ األساسػي
التػػي تسػػتغرؽ عشػػر سػػنكات د ارسػػية ,كيهػػدؼ إلػػى االسػػتمرار فػػي تنميػػة المهػػارات األساسػػية كمهػػارات

العمؿ كالتخطيط المهني لدل الطالب ,بما يهيئهـ ليككنكا أعضاء فاعميف في المجتمع ,قػادريف عمػى
االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتفادة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرص التعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ كالتػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريب كالعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد التعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ المدرسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي"
(ك ازرة التربية كالتعميـ ,قرار كزارل.)ََِٕ/َُٔ,
كتتبنى الباحثةي تعريؼ الك ازرة السابؽ لمتعميـ ما بعد األساسي.
ػدير
ميارات تقويم األداء هي "مجمكعة الكفايات الشخصية كالمهنية كالفنيػة كاإلداريػة التػي تسػاعد م ى
المدرسػ ػ ػ ًػة عمػ ػ ػػى تقػ ػ ػػكيـ أداء المعممػ ػ ػػيف فػ ػ ػػي المدرسػ ػ ػػة ,كذلػ ػ ػػؾ باسػ ػ ػػتخداـ كسػ ػ ػػائؿ مختمف ػ ػ ػةن لمتقػ ػ ػ ً
ػكيـ
(المدهرش.)ُُ ,ََِٔ ,
ً
ً
ً
ائي ػا بأنهػػا :القػػدرات كاإلج ػراءات كاألسػػاليب كالكفايػػات الفنيػػة
كتع ػرؼ الباحث ػةي مهػػارات تقػػكيـ األداء إجر ن
ٌ

ػدير المدرس ػػة ليق ػػكـ به ػػا أداء المعم ػػـ سػ ػكاء داخ ػػؿ الفص ػػؿ أك
كاإلداري ػػة كاإلنس ػػانية ,الت ػػي يمارس ػػها م ػ ى

خارجه.

األداء المموظيف هػػك "األثػػر الصػػافي لجهػػكد الفػػرد التػػي تبػػدأ بالقػػدرات ,كادراؾ الػػدكر كالمهػػاـ" .كهػػك
ػرد أك مجمكع ػةه مػػف األف ػراد أك مؤسس ػةه ,لتحقيػػؽ هػػدؼ معػػيف ,كيتض ػ هػػذا
السػػمكؾ الػػذم يؤديػػه الفػ ي

السمكؾ في أعماؿ كتصرفات األفراد كحركاتهـ (المميجى.)ُٗ ,َُُِ ,

ائي ػا :مجمكعػػة السػػمككيات كاإلج ػراءات كالممارسػػات كالنشػػاطات
األداء الػ
رؼ الباحث ػةي
كتع ػ ي
ػكظيفي إجر ن
ى
ى
مدير المدرسة؛ ليقكـ بها األداء الكظيفي لممعمميف في الجانب الفني ,كالجانػب اإلدارم,
التي يؤديها ي
كالجانب اإلنساني ,كتقاس درجة ممارسة مدير المدرسة لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي بالدرجة الكمية

التي يحصؿ عميها المدير في المجاالت الثالثة السابقة.
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الفصل الثان
اإلطار النظري والدراسات السابقة

الفصل الثان
اإلطار النظري والدراسات السابقة

المقدمة

أوًال اإلطار النظري

ثالث أجزاء كهي كاآلتي:
اإلطار النظرم كيضـ
تتناكؿ الباحثة في هذا الفصؿ
ى
ى
الجممزء األول تقػػكيـ األداء الػػكظيفي كتتنػػاكؿ فيػػه ,مفهػػكـ التقػػكيـ ,كمفهػػكـ تقػػكيـ األداء ,كأهميػةى تقػػكيـ
ػاليب تقػ ػػكيـ األداء,
ػايير تقػ ػػكيـ األداء ,كأي يس ػ ػ ىس تقػ ػػكيـ األداء ,كأسػ ػ ى
األداء ,كأهػ ػػداؼ تىقػ ػػكيـ األداء ,كمعػ ػ ى
ً
شكالت تقكيـ األداء.
كم
كخطكات تقكيـ األداء ,ي
الجزء الثان تقكيـ أداء المعمـ كتتناكؿ فيه ,أهميةى تقػكيـ األداء لممعمػـ ,كأهػداؼ تقػكيـ األداء لممعمػـ,
كالشركط الكاجب تكافرها عند تقكيـ المعمـ ,كخصائص كصػفات المعمػـ النػاج  ,كأسػاليب تقػكيـ األداء
لممعمـ ,كالجهات المسؤكلة عف تقكيـ أداء المعمـ ,كمجاالت تقكيـ األداء الكظيفي لممعمميف.
الجزء الثالث :الدكر التقكيمي لمدير المدرسة في تقػكيـ أداء المعمػـ كتتنػاكؿ فيػه مهػارات تقػكيـ األداء
الكظيفي عند المدير المدرسػة ,وواقع الدور التقوٌمً عند المددٌر المدرسدة دً تقدوٌم دام المفيدم دً
سيطنة عمان.
أوًال تقويم األداء الوظيف
تي ىع عد عممية تقكيـ األداء مف أكثر العمميات اإلداريػة المعقػدة كالمزعجػة فػي الكقػت نفسػه عنػد مػديرم
الح ٍكػـ عمػى حالػة مػا كاد ارك ًػه
المدارس ,فذف طبيعةى عممية التقكيـ تي ٍحدث نا
تكتر لػدل المقػكـ بػيف إعطػاء ي
ات ً
أف ذلػػؾ الحكػػـ يترتػػب عميػػه اتخػػا يذ ق ػ ارر و
ذات أثػ وػر عمػػى الطمكحػػات الشخصػػية كالمصػػال المكتسػػبة
ي
ي
ػطيةن (عطػارم ,عيسػاف ,محمػكد .)ْْٗ- ْْٖ ,ََِٓ,لػذا يجػب
لمعامميف ,فعميه أف
يككف حالةن كس ٌ
ى
ً
أهداؼ ك ً
ً
أبعاد عمميةى ً
األداء الكظيفي.
تقكيـ
جميع
يدرؾ
عمى المقكـ أف
ى
ى
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مفيوم التقويم Evaluation
التقكيـ مف الناحية المغكية "تقدير قيمة الشيء ,أك الحكـ عمى قيمته ,كتصحي ي أك تعدي يؿ ما
يعرؼ
ي
أع ػ ػ ػ ػػكج .ف ػ ػ ػ ػػذذا ق ػ ػ ػ ػػاؿ ش ػ ػ ػ ػػخص :إن ػ ػ ػ ػػه ق ػ ػ ػ ػػكـ الش ػ ػ ػ ػػيء أم أن ػ ػ ػ ػػه ثمن ػ ػ ػ ػػه كجع ػ ػ ػ ػػؿ ل ػ ػ ػ ػػه قيمػ ػ ػ ػ ػةن معمكم ػ ػ ػ ػػة"
(الحريرم.)ُٔ ,ََِٕ,
كتضػػيؼ المػػانعي (ََِٖ )ٗ ,أف التقػػكيـ هػػك :إعطػػاء قيمػػه لمشػػيء يضػػفي عمػػى المفهػػكـ البعػػد
بع ندا
الكمي كهك ما نعبر عنه بالقيـ الرقمية ,أما التقكيـ بمعنى تعديؿ االعكجاج فيضفي عمى المفهكـ ٍ
تداخميا ,حيث يتطمب تعديؿ اعكجاج الشيء ,التدخؿ في حالة الضركرة بناء عمى نتائج ما تـ قياسه.
ن

ػاء قيمػ وػة
ؼ شػػي وء مػػا ,ثػػـ الحكػ يػـ عمػػى مالئمػػة مػػا كصػ ى
صػ ي
ػؼ ,كهػػك ن
كعػ ٌػرؼ التقػػكيـ أنػػه " ىك ٍ
أيضػا إعطػ ي
ػتكيات ك ً
شيء ما كفقػان لمس و
و
بكنيػا
عمى
صػفى ٍ
ت أك يحػ ٌددت سػمٌفا" (خضػر .)ُٔ, ََِٓ,كيعػرؼ التقػكيـ تر ٌ
ي
لجمػع كتحميػػؿ المعمكمػػات لغػػرض تحديػػد درجػػة تى ىحقعػ ً
ؽ األهػػداؼ التربكيػػة ,كاتخػػاذ
بأنػػه :عمميػػة منظٌمػػة ٍ

الق ػ اررات بشػػأنها؛ لمعالجػػة جكانػػب الضػػعؼ ,كتػػكفير النمػػك السػػميـ المتكامػػؿ ,مػػف خػػالؿ إعػػادة تنظػػيـ
البيئة التربكية كاثرائها (الصمادم كالدرابيع .)ُٔ ,ََِْ,
ػكيـ بأنػػه "عمميػةي منهجيػةه منظمػةه ,مخططػةه مسػػتمرةه محػػددةه
كفػػي ى
ضػ ٍكء مػػا تقػػدـ تيعػ ٌػرؼ الباحثػةي التقػ ى
ػدار حكػػـ عمػػى السػػمكؾ بعػػد مقارنػػة حقػػائؽ السػػمكؾ مػػع المعػػايير
المعػػايير كاألشػػخاص ,تتضػػم يف إصػ ى
المح ػػددة؛ لغ ػػرض التحس ػػيف كالتع ػػديؿ ,كتحدي ػػد مػ ػكاطف الق ػػكة كتعزيزه ػػا ,كمػ ػكاطف الض ػػعؼ كالقص ػػكر
ككضع الخطط العالجية لها ,لتحقيؽ األهداؼ المنشكدة مف العممية التربكية" .
مفيوم تقويم األداء :Evaluation Performance
تع ػ عد عممي ػػة تقػػكيـ األداء م ػػف العمميػػات المهم ػػة الت ػػي تمارسػػها إدارة المدرس ػػة ,فعػػف طري ػػؽ التق ػػكيـ
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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ػات
كي ىعػ ػرؼ تق ػػكيـ األداء ف ػػي معج ػػـ المص ػػطمحات ف ػػي اإلدارة التربكي ػػة كالمدرس ػػية بأن ػػه" :الممارس ػ ي
ي
اض كأه و
داخؿ المدرسة مف خالؿ المشرفيف ألغػر و
ػداؼ
التنظيمية التي تهدؼ إلى تقكيـ األفراد العامميف
ى

ػددة متفػ و
ػع المعمكمػات كالبيانػات كمراجعتهػػا حػكؿ سػػمككيات كأداء العػامميف فػػي
مح ٌ
ؽ عميهػػا كتسػتمزـ جمػ ى
الكقت الحالي كالماضػي",كيضػيؼ المميجػي بأنػه "العمميػة التػي تهػدؼ إلػى قيػاس اإلنجػاز لػدل تحقيػؽ
يؤديها"(المميجي.)ُْٔ, َُُِ,
الفرد لممهاـ كالكاجبات التي تتككف منها الكظيفة التي ٌ
رؼ (الغريػػب كأخػػركف )َِِ ,ََِْ,تقػػكيـ األداء بأنهػػا "العمميػػة التػػي تهػػدؼ إلػػى تقػػدير
يع ػ ٌ
بينمػػا ى
كقيػػاس األداء فػػي ض ػػكء بعػػض المعػػايير كالمتطمب ػػات الخاصػػة بالكظيفػػة الت ػػي يشػػغمها الفػػرد ًلغ ػػرض
تحقيػػؽ بعػػض األهػػداؼ المحػػددة ".كيعرفهػػا مصػػطفى (َُِّ )ِِّ ,فػػي معجػػـ مصػػطمحات المػكارد
البشػرية ٌأنػه" عمميػػة التأكػػد مػػف صػػالحية اإلنجػػاز ,كسػػالمة كصػػحة النتػػائج كاألداء كفقػػا لمػػا يجػػب أف
يككف" .

بأنه "عممية يتـ بمكجبها تقدير جهػكد العػامميف بشػكؿ منصػؼ كعػادؿ ,لتجػرم مكافػأتهـ
كما ي ىعرؼ ٌ

بقدر ما يعممكف كينتجكف ,كذلؾ باالستناد إلى عناصر كمعدالت تتـ عمى أساسها مقارنة أدائهػـ بهػا,
لتحديد مستكل كفاءتهـ في العمؿ الذم يعممكنه" (نكرم كككرتيؿ .)ِِّ ,ََِٓ,
كمف هنا ترل الباحثة أف تقكيـ األداء هك :العممية التي يتـ فيها قياس كتقييـ كتقكيـ أداء المعممػيف
كالعػػامميف فػػي ضػػكء كاجبػػاتهـ كمهػػامهـ كفػػؽ معػػايير كأسػػس محػػددة مسػػبقنا لغػػرض الحصػػكؿ عمػػى
مكاطف القكة كتعزيزها كمعالجة أكجه القصكر كالضعؼ.
أىمية تقويم األداء.
يحظى تقكيـ األداء بأهمية خاصة في العمميات اإلدارية فهك األسمكب الذم يػدفع األجهػزة اإلداريػة
بحيكي ػػة كنش ػػاط ,كيجع ػػؿ الرؤس ػػاء يت ػػابعكف كاجب ػػات كمس ػػؤكليات مرؤكس ػػيهـ بش ػػكؿ مس ػػتمر ,كي ػػدفع
المرؤكسيف لمعمؿ بفاعمية (أبكشندم .)ٗٓ ,َُُِ,
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كت ػػرل العجم ػػي (ََِّ) أف أهمي ػػة تق ػػكيـ األداء تكم ػػف ف ػػي مج ػػاالت االس ػػتفادة من ػػة ف ػػي تحس ػػيف
كتطػػكير األداء ,كدفػػع الح ػكافز كالمكافػآت لألشػػخاص ذكم األداء المتميػػز ,كالكشػػؼ عػػف االحتياجػػات
التدريبيػػة ,كالترقيػػة كالنقػػؿ ,كالحكػػـ عمػػى مػػدل سػػالمة االختيػػار كالتعيػػيف كتحديػػد صػػالحيات المكظػػؼ
الجديد ,كسياسات التأديب كاالنضباط ,كتقكيػة عالقػة بػيف الرؤسػاء كالمرؤكسػيف ,كالكشػؼ عػف فعاليػة
الرقابة كاإلشراؼ كتحسيف مستكل المشرفيف.
كما يصنؼ كؿ مف (أبكشندمٗٔ ,َُُِ,؛أجيفِْ ,َُُِ,؛ الغريب كآخركف )ُِِ ,ََِْ,
أهميةى تقكيـ األداء حسب المستكل الذم يمارس فيه التقكيـ:
 مسممتوى المدرسممة :إيجػػاد منػػاخ مالئػػـ مػػف الثقػػة كالتعامػػؿ األخالقػػي الػػذم يبعػػد الشػػكاكم مػػف قبػػؿ
الع ػػامميف ,كرف ػػع مس ػػتكل أداء الع ػػامميف كاس ػػتثمار ق ػػدراتهـ كمه ػػاراتهـ ,كتقي ػػيـ بػ ػرامج كخط ػػة إدارة
المدرسة ,كمساعدة المدرسة عمى كضع معدالت أداء معيارية دقيقة.
 مستوى الممديرين تكجيػه المػديريف إلػى تنميػة مهػاراتهـ كامكانيػاتهـ الفكريػة لمكصػكؿ إلػى تقػكيـ
ػكعي ,وتحسػػيف األداء الحػػالي لمعػػامميف ,كتػػدريبهـ عمػػى العالقػػات اإلنسػػانية
لػػألداء السػػميـ كالمكضػ ٌ
مػع العػػامميف ,كالتقػ ٌػرب مػنهـ لمعرفػػة مشػػاكمهـ كصػعكباتهـ ,وتحديػػد مناسػػبة الكظيفػة الحاليػػة لمفػػرد
كنظػػاـ النقػػؿ ,أك الترقي ػػة ,أك الفصػػؿ ,إف ل ػػـ يكػػف ذا كفايػ وػة عالي ػ وػة فػػي كظيفت ػػه الحاليػػة ,كتكجي ػػه

المػػديريف إلػػى ربػػط سػػمكؾ مرؤكسػػيهـ بن ػكاتج العمػػؿ كقيمتػػه النهائيػػة ,كتعزيػػز كتشػػجيع التكاصػػؿ
كالحػ ػكار ب ػػيف الػ ػرئيس المباش ػػر كالم ػػرؤكس كتعزي ػػز نق ػػاط الق ػػكة كتجن ػػب نق ػػاط الض ػػعؼ ,كتحدي ػػد
االحتياجات التدريبية كالتطكيرية كفؽ منهجية عممية مكضكعية ,كتحديػد زيػادة األجػر ,كالمكافػآت
كالعالكات التي يمكف أف يحصؿ عميها الفرد ,كاتخاذ الق اررات الخاصة بالتخطيط الكظيفي .
 مسممتوى األف مراد العمماممين تقػػديـ معمكمػػات لمعػػامميف عػػف جػػكدة ككفػػاءة أدائهػػـ ألعمػػالهـ ,وزيػػادة
يج ىعميهـ أكث ىػر
شعكر العامميف بالعدالة كبأف جميع جهكدهـ محطي اهتماـ ٍ
مف في المدرسة ,ك يؿ هذا ى

ػعكر بالمسػػؤكلية ,كيػػدفعهـ إلػػى العمػػؿ كاالجتهػػاد كاإلخػػالص لمفػػكز بػػاحتراـ كتقػػدير رؤسػػائهـ
شػ نا
كماديا.
كمعنكيا
ماليا
ن
ن
معنكيا كمكافأتهـ ن
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ؽ الباحثػ ػةي م ػػع م ػػا تق ػػدـ أع ػػال مػ ػػف األدب النظ ػػرم عم ػػى أهمي ػػة تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي فػػػي
كتت ًفػ ػ ي

المؤسسػات العامػة بشػكؿ عػاـ ,كفػي التعمػيـ كالمدرسػة بشػكؿ خػاص؛ لمػا لػه مػف األثػر كالتبعػات عمػػى
العممية التعميمية التعممية.
أىداف تقويم األداء
يعتبػػر الهػػدؼ مػػف تقػػكيـ األداء هػػك اسػػتخالص معمكمػػات كاقعيػػة كصػػادقة عػػف سػػمكؾ كأداء األفػراد
فكممػػا كانػػت المعمكمػػات تعكػػس الكاقػػع الفعمػػي لػػألداء كانػػت فرصػػة التطػػكير التنظيمػػي أكبػػر كاالسػػتفادة
منهػػا فػػي مجػػاالت مختمفػػة (الغريػػب كآخػػركفِِّ-ِِِ ,ََِْ,؛أجػػيف )ِٔ-ِٓ ,َُُِ,كمنهػػا
عمى سبيؿ المثاؿ:
 زيممادة الممدافل والحممافز عمممى األداء تسػػتخدـ نتػػائج تقػػكيـ أداء المدرسػػة فػػي عمميػػة تطػػكير أداء
أساسػا فػي التقػكيـ الػدكرم لألفػراد سػكاء
األفراد العامميف في المدرسة ,حيث أف المعمكمات تعتبر
ن

كاف هػؤالء األفػراد ذكم كفػاءة عاليػة أـ ال ,فعػاليف أـ غي ىػر فعػاليف ,كتسػاعد عمميػة التقػكيـ عمػى
زيادة دافعية المعمميف ,مف خالؿ تحديد الحكافز المؤثرة عمى أدائهـ.

 إكتسممماب الممممدير رؤيمممة ومعرفمممة عمممن المرؤوسمممين ,والمشمممرفين المباشمممرين المسمممؤولين عمممن
المقػ ٌػيـ ,ممػػا يػػؤدم إلػػى بنػػاء عالقػػة أفضػػؿ مػػع
التقمممدير :ليضػػيفكا رؤي ػةن جديػػدة عػػف الشػػخص ي
الشخص المقيـ.

 توعمميو وتحديممد العمممل ومعمماييره كظيفػػة الشػػخص الػػذم يػػتـ تقػػدير تتحػػدد كتتضػ أكثػػر ,كمػػا
فهما أفضؿ عف ما طمب منهـ ليصبحكا ذا أداء أفضؿ.
يكتسب العاممكف ن
 تنميممة األف مراد وزيممادة كفمماءتيم تسػػتخدـ نتػػائج عمميػػة التقػػكيـ فػػي تنميػػة كتطػػكير األف ػراد فػػي
المدرسػػة مػػف خػػالؿ تحديػػد نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ لػػديهـ ,كتعمػػؿ عمػػى مسػػاهمة الفػػرد فػػي ًف ػ ىر ً
ؽ
ً
أهداؼ الجماعة .
كجماعات العمؿ ,كمشاركتًه في كضع
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 كفاءة وفعالية المدرسة تساعد نتائج تقكيـ األداء عمى تحقيؽ الكفػاءة كالفعاليػة داخػؿ المدرسػة
نتائج ػه تمك ػف المدرسػػة مػػف المحافظػػة عمػػى ذكم
مػػف خػػالؿ اسػػتمرار نجػػاح المدرسػػة ,حيػػث أف
ى
األداء المتميز كمكافأتهـ كارشاد ذكم األداء الضعيؼ إلى كيفية تحسيف أدائهـ .

 التخطيط التنظيم

األعماؿ اإلدارية تككف أكثر عدالػة كمالئمػة ,حيػث يقػدـ نظػاـ تقػكيـ األداء

و
ػتخدـ لكثي ػ وػر م ػػف األعم ػػاؿ اإلداري ػػة لمتخط ػػيط
معمكم ػػات ص ػػالحةن ع ػػف األداء الت ػػي يمك ػػف أف تس ػ ى
لمم ػكارد البش ػرية كالسياسػػات التخطيطيػػة المتعمقػػة بهػػا مثػػؿ الزيػػادات (العػػالكات) كالنقػػؿ كالترقيػػة
كالتعيػػيف ,كالختيػػار ,كالػػدكرات كالبػرامج التطكيريػػة ,كمػػا يضػػمف نظػػاـ التقػ ً
ػكيـ أف المكافػآت تيػكزع
ي
و
و
عادؿ لجميع العامميف في المدرسة.
أساس
عمى
 فعالية الرقابمة واإلشمراف نتيجػة التقػكيـ تبػيف مسػتكل أداء األفػراد العػامميف كتعكػس مقػدرة مػدير
المدرسػػة عمػػى التكجيػػه كاإلش ػراؼ كالحكػػـ السػػميـ ,كعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ إذا خضػػعت نتيجػػة تقػػكيـ
الرئيس لممراجعة مف مسػتكل أعمػى فػذف ذلػؾ سػيدفعه إلػى العمػؿ عمػى تنميػة مها ارتػه فػي شػؤكف
القيادة كاإلدارة.
 تعزيز الرغبة ,والحافز ,والنية عمى البقماء فم المدرسمة عنػدما يرضػى المكظفػكف عػف أدائهػـ
في المدرسة كنظامها في التقكيـ فذنهـ يؤدكف بشكؿ أفضؿ كيهتمكف بمنظمتهـ ,كال يحاكلكف أف
ػؼ يش ػػعر ب ػػأف المنظم ػػة تق ػػدرهـ,
يتركػ ػكا المنظم ػػة ,ألف الرض ػػا ع ػػف نظ ػػاـ التق ػػكيـ يجعػ ػ يؿ المكظ ػ ى

فيفضمكف البقاء في المنظمة كعدـ االنتقاؿ إلى كظيفة أخرل .

 تقممويم العالقممة بممين الرؤسمماء والمرؤوسممين تتطمػػب عمميػػة التقػػكيـ مػػف المػػدير أف يكػػكف عمػػى
ػكعيا
حكمػا مكض ن
ػأتي ن
اتصاؿ مباشر كمستمر بالمعمميف كالعػامميف الػذيف سػيقكـ كفػاءتهـ ,حتػى ي ى
كعادال عف أدائهـ ,كمف ناحية المرؤكس فذنػه سػيحرص عمػى معرفػة رأم المقػيـ فيػه كتقبػؿ نق ًػد
ن
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ضعفه كتالفيها كا ً
ً
لمتقدـ كتحقيػ ً
يعمـ أف ذلؾ سيفيد في تحديد مك ً
ؽ
اطف
تاحة الفرصة أمامهي ٌ
ألنه ي
مستكل أفضؿ.
ن
معايير تقويم األداء ))Performance Evaluation Standards
إف تقػػكيـ األداء هػػك التقػػكيـ الشػػام يؿ لجميػػع جكانػػب العمػػؿ التربػػكم كاإلدارم ,س ػكاء مػػا يتعمػػؽ منػػه
ػكيـ
ب ػػالمعمميف ,أك اإلداري ػػيف ,أك الط ػػالب ,أك المن ػػاهج ,أك التحص ػػيؿ الد ارس ػػي ,عم ػػى أف يك ػػكف التق ػ ي
مستمر كيؤدم إلى التعرؼ عمى اإليجابيات كالسمبيات كمعالجتها ,كبذلؾ يتحسف الدكر القيادم لمدير
نا

المدرسة كتحقؽ المدرسةي أهدافىها ,مف خػالؿ عمميػة التقػكيـ التػي تعتبػر مػف العمميػات األساسػية لمػدير
المدرسة (الحربي.)ّٔ ,ََِٕ,

ب إلي ػه الفػػرد كبالتػػالي يقػػارف بػػه لمحكػػـ عمي ػه".
ػاس الػػذم يي ٍن ىس ػ ي
ي
كي ٍقصػػد بمعػػايير تقػػكيـ األداء " األسػ ي

أك هػ ػ ػ ػػي" :المسػ ػ ػ ػػتكيات التػ ػ ػ ػػي يعتبػ ػ ػ ػػر فيهػ ػ ػ ػػا األداء جيػ ػ ػ ػ نػدا أك مرضػ ػ ػ ػ نػيا" (الصػ ػ ػ ػػيرفي.)ُٔ, ََِٖ ,
ػكد عػ و
ػدد م ػػف
كمػػف خػػالؿ مراجعػػة األدبيػػات المختمف ػػة اإلداريػػة التػػي تناكلػػت تق ػػكيـ األداء ,يتض ػ ي كجػ ي
ً
ػار معػ ً
األداء عمػػى أسػػاس مػػف
ػايير
المتطمبػػات الػػالزـ تكافرهػػا فػػي معػػايير تقػػكيـ األداء ,كػ ٍ
ػأف يػػتـ اختيػ ي
الد ارسػػة كالفهػػـ لمتطمبػػات الكظيفػػة ( الكصػػؼ الػػكظيفي ) .حيػػث تتمتػػع بخصػػائص الصػػحة كالثبػػات

كالكضػػكح فػػي الصػػياغة ,ككجػػكد أكزاف نسػػبية حسػػب مسػػاهمة كػػؿ معيػػار فػػي مسػػتكل أداء الكظيفػػة.
كأف يػػتـ اسػػتخداـ معػػايير مكضػػكعية كمكحػػدة لقيػػاس كتقػػكيـ األف ػراد فػػي العمػػؿ الكاحػػد أك المجمكعػػة
الكظيفي ػة المتجانسػػة بمػػا يكفػػؿ كحػػدة مكضػػكعية القيػػاس كالتقػػكيـ .كمػػا يجػػب أف يت ػكفر فيهػػا عنصػ يػر
ٌ
المركنػػة حتػػى ي ػتمكف تعػػديمها كفقػػا لمػػا تقتضػػيه الظػػركؼ ,بحيػػث تكػػكف المعػػايير كاقعيػػة ,كلهػػا عالقػػة
مباشرة باألهداؼ ,كأف تككف منطقية يمكف لمعظـ األفراد القياـ بها (الحربي.)ْٔ ,ََِٕ ,
كيصنؼ الصيرفي (ََِٖ )ُٔ ,معايير تقكيـ األداء إلى صنفيف:
أ -مكضكعي :كيعبر عف المقكمات األساسية التي تستمزمها طبيعة العمؿ كتتمثؿ في:
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المعرفػػة بالعمػػؿ كمطالًبًػه كيقصػػد بهػػا :درجػػة إلمػػاـ العػػامميف بػػذجراءات العمػػؿ ككيفيػػة أدائهػػـ
ككميػػة اإلنتػػاج ,كتشػػمؿ مػػدل تغطيػػة العامػػؿ لمسػػؤكليات عممػػه ,مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار
ً
كجكدة اإلنتاج كهنا يتـ تقييـ مدل إتقاف العامؿ لعممه.
ظركؼ العمؿ المتاحة,
ب -سمككي :كيكشؼ عف سمككات الفرد الشخصية كتتمثؿ في :التعاكف حيث يق ٌػيـ ذلػؾ العنصػر
درجػة التعػاكف مػع الػزمالء كالمسػػؤكليف ,كدرجػة االعتمػاد عميػة كيقػػيـ عػف طريػؽ مػدل تقػػدير

العامػػؿ لمسػػؤكلياته كمػػدل حاجتػػه لممتابعػػة ,كالمكاظبػػة كيقػ ٌػيـ ذلػػؾ العنص ػر عػػف طريػػؽ مػػدل
كيقيـ ذلؾ العنصػر
محافظة العامميف عمى مكاعيد الحضكر كاالنصراؼ ,كالسمكؾ الشخصي ٌ
عف طريؽ الصفات األخالقية لمعامؿ داخؿ العمؿ.

ػر عػف معػايير تقػكيـ األداء
معايير تقػكيـ األداء فػي التربيػة ال تختمػؼ كثي نا
كمف هنا ترل الباحثة أف
ى

في المؤسسات األخػرل ,إال أنهػا تشػمؿ معػايير تخػص جػكدة العمميػة التعميميػة ,حيػث تشػمؿ الجكانػب
األساسية التي يقكـ أداء المعمـ مف خاللها ,كهي جكانب إنسانية كجكانب إدارية كجكانب فنية .
مبادئ وأسس التقويم الفعال
التقػػكيـ الػػذم يقػػكـ عمػػى أسػػاس جيػػد كقاعػػدة متينػػة فػػي جمػػع البيانػػات الػػدقيؽ كخمكهػػا مػػف األخطػػاء
يقػ ػ ػ ػ ػػكد إلػ ػ ػ ػ ػػى اتخػ ػ ػ ػ ػػاذ ق ػ ػ ػ ػ ػ اررات س ػ ػ ػ ػ ػػميمة فػ ػ ػ ػ ػػي مجػ ػ ػ ػ ػػاؿ التطػ ػ ػ ػ ػػكير كالتحسػ ػ ػ ػ ػػيف (الحري ػ ػ ػ ػ ػػرم.)ََِٖ,
كيكجد مجمكعة مػف األسػس التػي البػد مػف مراعاتهػا عنػد تخطػيط كتنفيػذ عمميػة التقػكيـ كمػا أشػار لهػا
كػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػػف (الحسػ ػ ػ ػ ػػينيُُٕ-َُِّ0َُٕ ,؛ عطػ ػ ػ ػ ػػكلُِّ ,ََُِ,؛ عطػ ػ ػ ػ ػػكل َّٓ ,َُِِ,؛
المعايطة )ِِِ ,َُِِ,إذا أردنا لهذ العممية النجاح كهذ األسس هي:
ينسؽ التقكيـ مع األهداؼ التعميمية.
 أف
ى

 شام هؿ لكؿ أنكاع كمسػتكيات األهػداؼ التعميميػة كلكػؿ عنصػر مػف عناصػر العمميػة التعميميػة مثػؿ
الطالب ,المعمـ ,الكتاب ,المبنى المدرسي .
 تنكع أساليب كأدكات التقكيـ حتى نحصؿ عمى معمكمات أكفر عف المجاؿ الذم ينقكمه.
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ػداء م ػػف عممي ػػة
 التقػػكيـ عممي ػػة مس ػػتمرة ,بمعن ػػى أف ت ارفػػؽ جمي ػػع م ارح ػػؿ العم ػػؿ الم ػراد تقكيم ػػه ابت ػ ن
انتهاء بمرحمة التنفيذ ,كفي نطاؽ التغذية الراجعة التي تكفر لمدير المدرسػة
التخطيط لهذا العمؿ ك ن
المقىكـ.
الفاعمية الحقيقية لألداء أك األسمكب ,اإلنساف ,البرنامج ي

 عممية تعاكنية ,يشارؾ فيها كؿ مف يؤثر في العممية التربكية كيتػأثر بهػا مثػؿ المعممػيف كالمػديريف
كالمشرفيف التربكييف كالمسؤكليف في التربية كأفراد مف البيئة كالخبراء ,كأكلياء األمكر.


كظيفيػ ػا بمعن ػػى أف ييس ػػتفاد من ػػه ف ػػي تى ٍحس ػػيف العممي ػػة التعميمي ػػة كاألداء ,كاح ػػداث تغيػ ػرات
التق ػػكيـ
ن

إيجابية في جميع العناصر.

حد ذاتها.
 التقكيـ كسيمة لتحسيف العممية التربكية في ضكء األهداؼ المنشكدة كليست غاية ب ٌ
 التق ػػكيـ يمي ػػز ب ػػيف مس ػػتكيات األداء المختمفػ ػة كيكش ػػؼ ع ػػف الف ػػركؽ الفردي ػػة ,كقيػ ػ يدرات المعمم ػػيف,
كالتالميذ ,كالعامميف.

 التقػػكيـ يجػػرم فػػي ضػػكء معػػايير معينػػة تتماشػػى مػػع فمسػػفة التربيػػة كمػػع أهػػداؼ البرنػػامج الم ػراد
تقكيمه كالنتاجات المتكقعة منه.
المقيمػيف مػف تالميػذ ,كمعممػيف,
أم ٌأنهي يترؾ نا
طيبػا فػي نفػس ٌ
أثر ن
 يراعي التقكيـ الناحية اإلنسانيةٌ ,
كعامميف.

تكفير الكقت كالجهد كالماؿ .
 يراعي التقكيـ ى

 يتعػػزز التقػػكيـ بالتغذيػػة الراجعػػة المسػػتمرة ,بمعنػػى أنػػه يػػكفر معمكمػػات حػػكؿ النتاجػػات كالمخرجػػات
التي تساعد في عممية التطكير كالتعديؿ.
 التقػػكيـ يتطمػػب مقػػكميف أكفػػاء ,بمعنػػى أف مػػف يتػػكلى عمميػػة التقػػكيـ يجػػب أف يكػػكف ذا خب ػرة فػػي
بالدقة كالنزاهة كالمكضكعية.
المجاؿ الذم يقكـ فيه ,كما يجب أف يتحمى ٌ
كما يضيؼ(الصيرفي )ْٓ-ْْ , ََِٖ,أف أسس تقكيـ األداء الفعالة هي:
 اسػتخداـ مفػاهيـ كمعػػايير مكضػكعية مكحػدة لقيػػاس كتقػكيـ العػامميف فػػي العمػؿ الكاحػد كالمجمكعػػة
الكظيفية المتجانسة بما يكفؿ مكضكعية التقكيـ.
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يح ػا لشػ ً
ػخص الفػػرد ,كانمػػا هػػك التعػػرؼ إلػػى نمػػط
يدا لألخطػػاء أك
 التقػػكيـ لػػيس ت ع
صػ ن
اتهام ػا أك تجر ن
ن
الم ٍفتػػرض ,لتحديػ ًػد مػػا يتكاجػػد مػػف قصػػكر,
كمسػػتكل أدائػػه الفعمػػي ,كمقارنتػػه بػػاألداء المسػػتهدؼ أك ي
تداركه.
كمساعدة المكظؼ عمى ي

 تػػكفر نظػػاـ فعػػاؿ لالتصػػاؿ بػػيف الرؤسػػاء كالمرؤكسػػيف -عمػػى اخػػتالؼ مسػػتكياتهـ -يتػػي النقػػؿ
الكاض ػ ػ كالسػ ػػميـ لمفهػ ػػكـ كأهػ ػػداؼ كمعػ ػػايير تقػ ػػكيـ أراء المرؤكسػ ػػيف ككػ ػػذلؾ نقػ ػػؿ آراء كتبري ػ ػرات
المرؤكسيف لرؤسائهـ.
ػداؼ كمعػايير التق ً
ػث يسػهؿ عمػى
ػكيـ كايمػانهـ بفعاليتهػا ,حي ي
 إدراؾ الرؤساء كالمرؤكسيف مفهػكـ كأه ى
ى
الرؤساء تطبيؽ المعايير ,كيدرؾ المرؤكسيف مكضكعاتها كفاعميتها في تنمية الذات.

 إدراؾ كاعتبار كؿ مف السمبيات كاإليجابيات ,بحيث ال يتـ تغميب أحداهما عمى األخر .
 اس ػػتقاء المعمكم ػػات ع ػػف أداء األفػ ػراد م ػػف مص ػػادرها األص ػػمية المعتمػ ػدة مث ػػؿ الف ػػرد نفس ػػه كرئيس ػػه
ً
مرؤكسيه ,دكف االستماع إلى آراء اآلخػريف
المباشر ,كعند تقييـ الرئيس يمكف االعتماد عمى آراء
أك الكشايات التي قد تي ىؤثٌر عمى مكضكعية التقكيـ أك تيٍمغيها تمامان.

 المشاركة في عممية التقييـ ,مف خالؿ اشتراؾ المرؤكس في عممية تقكيمػه ,إمػا مػف خػالؿ دعكتػه
لمػ ٍػؿء نمػػكذج التقػػكيـ كتكضػػي انجا ازتػػه ,أك مػػف خػػالؿ مقابمػػة المقػ ىػكـ مػػع رئيسػػة ,أك مػػف خػػالؿ
عػرض تقػكيـ الػرئيس المباشػر عمػػى رؤسػائه األعمػى؛ لعػالج مػا قػػد يحػدث مػف خطػأ أك تحيػز فػػي
التقكيـ.
كيضيؼ عيدركس (َُُِ )ْْٓ-ّْٓ ,إلى المبادئ كاألسس السابقة لعممية تقكيـ األداء:
 السممرية والثقممة والتخصصممية :أم يجػب أف تػػتـ فػػي جػػك سػػرم ,كمػػدعـ بكثػػائؽ دقيقػػة ,كالقػػائـ بهػػا
يحظ ػػى بثق ػػة الغالبي ػػة ,كم ػػا يج ػػب اختص ػػاص المق ػػيـ كم ػػف يتعام ػػؿ معه ػػـ باالستفس ػػار ع ػػف حج ػػـ
إنجازاته اإلدارية ,بمعنى التحديد الدقيؽ لممقيميف.
 العدالة والشرعية وعدم التحيز :يجب أف يتكفر القدر الكافي مف العدالة أثناء التقييـ ,كعند كتابة
التقػػارير التقييميػػة المدعم ػػة بالكثػػائؽ الجي ػػدة ,كالخاصػػة ب ػػاألداء ,كعنػػد ت ػػدكيف أم تقصػػير أدائ ػػي
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لممقيـ ,يجب إعطاؤ الفرصة لمعرفة ماهية التقصير ,كأسبابه ككيفية العالج مف خالله ,ثـ الحكـ
ى
عميه تقييميان بآرائه كمقترحاته لمتطكير.

 الموعوعية وتجنب الخالفات الشخصية :تخضع عممية التقكيـ في جكهرها لممكضػكعية كقيػاس
األداء بطريقة تعتمد عمى إدراؾ مكضػكعية السػائؿ كالمجيػب ,كمػا إذا كػاف المجيػب يحػاكؿ تغييػر
الصكرة لخالفات شخصية مع المقكـ .كبالتالي تحتاج لفطنة القائـ بالتقكيـ ,كمػا أف تكػرار التقػكيـ
كالتدعيـ الكثائقي يكصؿ لممكضكعية في عممية التقكيـ.
تؤديػه هػذ البيئػة مػف أدكار
لممقكـ لما ٌ
 التحميل الدقيق لمبيئة اإلدارية كهك أمر في غاية األهمية ٌ
سمبية أك إيجابية في عممية التقكيـ لألداء.
كمػػا يجػػب أف يحػػدد تقريػػر تقػػكيـ األداء الػػكظيفي ,مػكاطف القػػكة كجكانػػب الضػػعؼ فػػي أداء كسػػمكؾ
ػاء عميػػه تعػػد خطػػة تدريبيػػة لتنميػػة قػػدرات المكظػػؼ كأف تكضػػع مكضػػع التنفيػػذ .بحيػػث
المكظػػؼ ,كبنػ ن
يتابع أداء المكظؼ بعد تنفيذ خطة تنمية قدراته كمهاراته لتحديد العناصػر اإليجابيػة التػي تػـ تأصػيمها

كاكتشاؼ العناصر التي تستكجب المزيد مف التدريب (التكبي .)ّ ,َََِ ,
كمم ػػا س ػػبؽ يتضػ ػ أف أيسػ ػس تق ػ ً
ػكيـ األداء ه ػػي :القي ػػاـ بتحدي ػػد األعم ػػاؿ الت ػػي ينبغ ػػي أف يؤديه ػػا
ي ى

المكظؼ مع بياف حػدكد اختصاصػاته كتحديػد أكجػه السػمكؾ الػكظيفي اإليجػابي التػي ينبغػي أف يتميػز
به المكظؼ ,بحيث يككف المكظؼ يممً اما بمهاـ طبيعة عممة ,كتكػكف عمميػة التقػكيـ مكضػكعية كمبنيػة
عمى عناصر محػددة كبعيػدة عػف التحيػز الشخصػي ,كمػا يػتـ األخػذ بمبػدأ التقػكيـ الػذاتي ,إضػافة إلػى
التقػػكيـ بكاسػػطة المش ػرفيف كمػػدير المدرسػػة .ككجػػكب األخػػذ بػػآراء كػػؿ مػػف لهػػـ عالقػػة بمػػدير المدرسػػة
كالمعمميف كالطالب كأكلياء األمكر.
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أساليب تقويم األداء الوظيف
تناكلت أدبيات اإلدارة العامة كاإلدارة التربكية بشكؿ خػاص العديػد مػف أسػاليب تقػكيـ األداء كالتػي
تع ػددت تصػػنيفاتها ,كمػػف أهػػـ تصػػنيفاتها األسػػاليب التقميديػػة كاألسػػاليب الحديثػػة كسػػيتـ التطػػرؽ لكػػال
الطريقتيف بالتفصيؿ.
أوال األساليب التقميدية
تعتمد هذ الطرائؽ في عممية تقػكيـ األداء عمػى التركيػز عمػى بعػض صػفات الفػرد التػي يػتـ الحكػـ
عميها مف ًقبؿ المشػرفيف المباشػريف أك الرؤسػاء ,كتختمػؼ كػؿ طريق وػة عػف األخػرل فػي تحديػد األحكػاـ
المحددة فيها .
 .1طريقة الترتيب Ranking method
هي مف أقدـ طرائؽ تقكيـ األداء كتعتمد عمى ترتيب األفراد العامميف بالتسمسػؿ حسػب كفػاءتهـ مػف
األحسف إلى األسػكأ ,حيػث يعػرؼ كػؿ األفػراد العػامميف فػي القسػـ بػأف بعػض األفػراد العػامميف أقػؿ مػف
ال ػػبعض اآلخ ػػر ف ػػي الترتي ػػب (المميج ػػي  .)ُّٔ, َُُِ,كت ػػنج ه ػػذ الطريق ػػة ف ػػي المؤسس ػػات الت ػػي
ػاء عمػػى األداء( ابكشػػندم.) َُُِ0َُِ,
تمتمػػؾ االسػػتقاللية فػػي تعي ػيف العػػامميف كانهػػاء خػػدماتهـ بنػ ن

يكيؤخػ يذ عمػػى هػػذ الطريقػػة عػػدـ المكضػػكعية العتمادهػػا عمػػى التقػػدير الشخصػػي ,كمػػا أف هػػذ الطريقػػة

عرضة لمتأثٌر بالهالة كالتأثيرات الشخصية في عالقة المقكـ بالمكظؼ ,كما ال تسم بمقارنة الفرد في
أساسػا كاضػ نػحا لبيػػاف مػػا إذا كػػاف أفضػػؿ فػػرد فػػي أحػػد المجمكعػػات
مجمكعػػات مختمفػػة ,حيػػث ال تػػكفر
ن

مساكيان ألفضؿ فرد في مجمكعة أخرل( الغريب كآخركف.)ِِْ, ََِْ,

 .2طريقممة الترتيممب المممزدوج او المقارنممة بممين الممموظفين أو المقارنممة الثنائيممة أو المقارنممة الزوجيممة
()Paired Comparisons Method
تتشابه هذ الطريقة مع طريقة الترتيب كتعتمد عمػى مبػدأ المقارنػة الزكجيػة بػيف المػكظفيف ,كيختػار
المقكـ المكظؼ األفضؿ بيف كؿ زكجيف مف المكظفيف ,كيعطى المكظؼ نقطة عف كؿ مرة يككف هك
ٌ
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األفض ػػؿ ف ػػي ك ػػؿ مقارن ػػة زكجي ػػة ,ي ػػتـ احتس ػػاب ع ػػدد المػ ػرات الت ػػي حص ػػؿ عميه ػػا المكظ ػػؼ الترتي ػػب
األفضػؿ ,كفػي النهايػة يػتـ ترتيػػب جميػع المػكظفيف حسػب النقػاط الحاصػػميف عميهػا تناز نليػا مػف األعمػػى

لألدنى (تكفيؽ َِٕ, ََُِ,؛ نكرم كككرتيؿ.)ّّٖ ,َُُِ ,

كيتحػػدد عػػدد المقارنػػات باسػػتعماؿ المعادلػػة التاليػػة ,المقارنػػة الزكجيػػة ن ف(ف ِ/)ُ-حيػػث ف عػػدد
الم ػػكظفيف ف ػػذذا ك ػػاف ل ػػدينا خمس ػػة م ػػكظفيف تك ػػكف المقارن ػػة الزكجي ػػة نٓ(ٓ.ِ/)ُ-أم يكج ػػد عشػ ػرة
مقارنات بيف المكظفيف كعمى المق ٌكـ أف يميز في كؿ مػرة مػف هػك األفضؿ(الصػيرفي.)ٗٔ ,ََِٖ ,
كالجدكؿ رقـ(ُ) يكض مثاؿ عمى طريقة المقارنات الثنائية.
الجدكؿ رقـ (ُ)
طريقة المقارنات الثنائية
المكظؼ

عدد المرات التي ذكر فيها المكظؼ عمى أنه أفضؿ في مجمكعته

ترتيبه

أ

ّ

ِ

ب

ْ

ُ (المكظؼ األفضؿ أداء)

ت

ِ

ّ

ث

ُ

ْ

ج

-

ٓ( المكظؼ األسكأ في األداء)

المصدر (:فياض كقدادة كعمياف )ُِٗ ,ََُِ,
حيث يتض مف الجدكؿ رقـ (ُ) أف المكظؼ تى ًتـ مقارنته مع زمالئه المكظفيف في كؿ بند كيرتب
عمػى حسػب مجمػػكع النقػاط التػي يكتسػػبها ,كال تختمػؼ هػذ الطريقػػة أيضػان عػف طريقػػة الترتيػب البسػػيط
فػػي الم ازيػػا كالعيػػكب كاألهػػداؼ فهػػي طريقػػة أخػػرل معدلػػة لطريقػػة الترتيػػب البسػػيط .أال أنهػػا تزيػػد عمػػى
ػت
طريقة الترتيب البسيط في جانب العيكب بأنها تتطمب إجراء مقارنػات بأعػداد كبيػرة ممػا يسػتهمؾ كق ى

كجهد المقكـ.
ى
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 .3طريقة التوزيل اإلجباريForced Distribution Method
تعتمػد هػذ الطريقػة عمػى فكػرة التكزيػع الطبيعػي  Distribution Normalأك المنحنػى الطبيعػي
ػر عمػػى إدخػػاؿ النسػػب المئكيػػة فػػي اعتبػػار عنػػد تكزيػػع المعممػػيف
لمسػػتكل األداء إذا يكػػكف المػػدير مجبػ نا
بحسب كفاءتهـ فيضع نسبة َُ %مػف ذكم الكفػاءة المرتفعػة مػنهـ فػي أحػد جػانبي المنحنػى ,كيضػع

نسػبة َُ %لػػذكم الكفػػاءة المتدنيػػة مػػنهـ فػػي الجانػػب اآلخػػر ,فػػي حػػيف يتركػػز أداء النسػػبة الكبيػرة مػػف
ذكم الكفاءة العادية كالمتكسطة في كسط المنحنى( فياض كآخركف.)َُّ ,ََُِ,

10%

20%

40%

20%

10%

ممتاز

10%

شكؿ (ُ)
طريقة التكزيع اإلجبارم

المصدر(:إسماعيؿ)ّ, ََُِ,
كيتض مف الشكؿ أنه يمكف لمدير المدرسة تصنيؼ المعمميف عمػى النحػك اآلتػي  %َُ:معممػكف
ذكك قدرات كمسػتكيات أداء عاليػة ممتػازة %َِ ,معممػكف ذكك قػدرات كمسػتكيات أداء جيػد ج نػداَْ%

معممػ ػكف ذكك ق ػػدرات كمس ػػتكيات أداء متكس ػػطة %َِ ,معممػ ػكف ذكك ق ػػدرات كمس ػػتكيات أداء ض ػػعيفة
َُ %معممكف ذكك قدرات كمستكيات أداء ضعيفة جدان.
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كقػػد أكرد الصػػيرفي(ََِٖ )َُّ ,مي ػزات كعيػػكب هػػذ الطريقػػة ,فبالنسػػبة لممي ػزات فهػػي ,سػػهكلة
االسػػتخداـ كالتطبيػػؽ العممػػي ,حيػػث أنهػػا تجبػػر المقػ ىػكـ عمػػى د ارسػػة كتحميػػؿ أداء مرؤكسػػيه بشػػكؿ جيػػد
ليتمكف مف مقارنة أدائهـ كتكزيعهـ عمى الفئات بشكؿ صحي  ,كما تمنػع اتجػا بعػض المقػ ٌكميف إلػى
تركيز تقديراتهـ حكؿ المراتب المتكسطة أك التقديرات المتطرفة بالزيادة أك النقصاف ,مما يػؤدم تالفػى

عيكب التساهؿ كالتعميـ.
أمػا بالنسػبة لمعيػكب التػػي تؤخػذ عمػى هػػذ الطريقػة ,أنهػا ال تكضػ نػكاحي القػكة كالضػعؼ فػػي أداء
المرؤكسػػيف بمعنػػى أنهػػا ال تكض ػ

أف هػػذا المعمػػـ أكف ػأي مػػف المعمػػـ اآلخػػر .كمػػا أنهػػا تفتػػرض تسػػاكم

يشير إلى تفػاكت هػذ النسػبة
نسبة األفراد الممتازيف كنسبة األفراد الضعفاء في حيف ٌ
أف الكاقع العممي ي

مف منظمة إلى أخرل ,كال تكجد معايير لألداء يمكف االستناد إليها حيث أنها تعتمػد عمػى مقارنػة أداء
األفراد ببعض.
 .4أسموب تقويم الخصائص الشخصية personal Traits Evaluation Method
تعتمد هذ الطريقة عمى تحديد مجمكعة مػف الصػفات أك الخصػائص الشخصػية ,مثػؿ التعػاكف مػع
الرؤساء كالزمالء كالمرؤكسيف كاالنتظػاـ فػي مكاعيػد العمػؿ ,كالسػرعة كالدقػة فػي أداء العمػؿ ,كالمبػادأة
كاالبتكػػار .كيػػتـ إعطػػاء و
ػدير مع نين ػا,
كزف لكػ ًػؿ صػػفة مػػف هػػذ الصػػفات ,كيقػػكـ المقػ ٌػكـ بذعطػػاء الفػػرد تقػ نا
بحسب تكافر كؿ صفة مف هذ الصفات ,كمف خالؿ جمع التقديرات يصب المجمػكع ممػث نال لممسػتكل
(الغريب كآخركف.)ِِْ ,ََِْ ,
قكـ لبعض األفراد أحيانان في بعض الدرجات لكؿ صػفة,
كيؤخذ عمى هذ الطريقة سهكلة ٌ
تحيز الم ٌ
أك اعتماد عمى صفة كاحدة يتميز بها .كقد تتأثر عممية التقكيـ بشخصية القائـ بعممية التقكيـ كحالته
ػاهال .كمػػا قػػد تتػػأثر التقػػديرات المعطػػاة بػػالمركز الػػكظيفي لمفػػرد
ػددا أك متسػ ن
اجيػػة ,كػػأف يكػػكف متشػ ن
المز ٌ
مكضػػكع التقػػكيـ أك بنػػكع عممػػه أك إدارتػػه التػػي يتبعهػػا كعالقاتػػه .كقػػد تعطػػى أكزنان ػا متسػػاكية لجميػػع
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الص ػ ػػفات عم ػ ػػى ح ػ ػػد سػ ػ ػكاء دكف اعتب ػ ػػار ألهميته ػ ػػا النس ػ ػػبية كذل ػ ػػؾ عن ػ ػػد نق ػ ػػص الخبػ ػ ػرة عن ػ ػػد المق ػ ػ ٌػكـ

(المميجي  ُْٔ ,َُُِ ,؛ العجمي .)ٕٓ ,ََِّ ,

كرغػػـ هػػذ العيػػكب إال أنػػه يمكػػف التغمػػب عميهػػا ,كذلػػؾ بػػأف يعهػػد التقػػكيـ ألكثػػر مػػف شػػخص بشػػكؿ
كمرجعتهػا لمتقػديرات كمحاكلػة
انفػرادم بغيػة التكصػؿ لمتكسػط أداء الفػرد ,باإلضػافة إلػى تػدخؿ اإلدارة ا
لمحد مف تطرفها أك غمكها.
 .5طريقة التدرج البيان Graphic rating Scale
تعد هذ الطريقة أكثر الطرؽ استعماالن فػي المنظمػة ,كهػي مػف األسػاليب السػهمة كالمفهكمػة لممق ٌػكـ

كتقكـ عمى أساس تحديد قائمة مف الخصائص كالسمات أك المعايير المراد تقديرها في المكظؼ كالتي
مث ػػؿ  :كمي ػػة العم ػػؿ ,التع ػػاكف ,كالمب ػػادرة ,كحس ػػف التص ػػرؼ ,كغيره ػػا ,متبكع ػػة بمقي ػػاس بي ػػاني متع ػػدد

االختيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات يب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدأ بتقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدير ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعيؼ كينته ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ػدير ممت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاز.
كعمػػى المقػ ٌػكـ أف يػػدرس كػػؿ عنصػػر أك خاصػػية كيضػػع الدرجػػة األكثػػر انطباقنػا مػػف كجهػػة نظػػر عمػػى
الفػػرد كأدائػػه ,كعنػػد االنتهػػاء مػػف التأشػػير عمػػى جميػػع العناصػػر أك الخصػػائص التػػي حصػػؿ عميهػػا يػػتـ
جمػػع الػػدرجات التػػي حصػػؿ عميهػػا الفػػرد لجميػػع السػػمات ,كيصػػنؼ ضػػمف فئػػات أداء محػػددة مثػػؿ أقػػؿ
مف َٓ ضعيؼ ج نػدا ٓٗ -َٓ ,ضػعيؼ ٔٗ-َٔ ,مقبػكؿ ٕٗ-َٕ ,جيػد ٖٗ-َٖ ,جيػد ج نػداَٗ ,

فما فكؽ ممتاز (أبك شندم ََُ, َُُِ ,؛حريـ ِٔٔ ,َُِّ,؛ فياض كآخركف.)ُِّ, ََُِ,

ضعيف

مقبول

جيد

جيد جدا

ممتاز

2

1

9

2

5

الشكؿ (ِ)

مقياس طريقة التقدير البياني
المصدر( :فياض كآخركف)ُِّ, ََُِ,
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كقػػد تطػػكر مقيػػاس التقػػكيـ البيػػاني ,ليتكػػكف مػػف عبػػارات كصػػفية كاضػػحة ,حيػػث يطمػػؽ عمػػى هػػذا
ػاال عمػػى طريقػة تقػػدير
األسػمكب بالمعيػار المخػػتمط  ,Mixed Standardكالشػػكؿ اآلتػي يكضػ مث ن
معيار التفاعؿ مع اآلخر حسب طريقة المعايير المختمطة.
4

2

9

1

5

يثير مشكالت

لدل العامؿ

لدل العامؿ عالقات

عالقة جيدة مع

عالقات متميزة مع

الكثيريف كتظهر

كناد انر ما ينشأ

بمهارة مع كؿ

باستمرار مع

ميؿ لمنزاعات
مع اآلخريف

جيدة نسبيان مع

كنزاعات
العامميف

كعدـ التفاهـ

نزاعات طفيفة مع

مع الغالبية

الغير أحيانان

الشكؿ (ّ)

طريقة المعيار المختمط

كؿ األفراد

نزاع بينه كبيف
اآلخريف

اآلخريف كيتعامؿ

شخص حتى كاف
لـ يتفؽ معه

الغير

المصدر( :حريـ)ِٕٔ, َُِّ,
كيعتب ػػر ه ػػذا األس ػػمكب م ػػف أش ػػهر األس ػػاليب المس ػػتخدمة ف ػػي المنظم ػػات كعم ػػى أرس ػػها المنظم ػػات
التعميميػػة ,كيسػػتخدـ لتقػػكيـ أداء المعمػػـ فػػي سػػمطنة عمػػاف ,فػػي نمػػكذج تقػػكيـ األداء الػػكظيفي لمهيئػػة
التدريس ػػية رق ػػـ (ْ) .كيتمي ػػز ه ػػذا األس ػػمكب بع ػػدة ميػ ػزات مث ػػؿ :س ػػهكلة اس ػػتخدامه ,كأنػ ػه يب ػػرز الق ػػكة
كالضػػعؼ فػػي األداء ,كبالتػػالي تسػػهؿ مناقشػػة المعمػػـ فػػي أدائػػه ,كيؤخػػذ عميػػه أف عمميػػة إعػػداد مقيػػاس
ػاج إل ػػى تحمي ػػؿ ك ػػؿ معي ػػار إل ػػى عب ػػارات كمؤشػ ػرات تق ػػيس أداء
العب ػػارات الكص ػػفية غي ػػر س ػػهؿ كيحت ػ ي

العامؿ(حريـ ِٕٔ ,َُِّ,؛ فياض كآخركف.)ََُِ0ُّّ,
 .6طريقة قوائم المراجعة Check Lists Method

يػػتـ إعػػداد هػػذ الق ػكائـ بالتعػػاكف مػػع إدارة الم ػكارد البش ػرية كالرؤسػػاء المباش ػريف كهػػي ق ػكائـ تشػػرح
جكان ػ ػ ػػب كثيػ ػ ػ ػرة م ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػمكؾ المرؤكس ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػػي العم ػ ػ ػػؿ ,كالص ػ ػ ػػفات المػ ػ ػ ػراد تقكيمه ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي العام ػ ػ ػػؿ
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المقيـ قائمة مف كصؼ السمكؾ ,كعميه أف يفحػص مػا إذا كػاف
(الصيرفي .)ُِْ ,ََِٖ ,كيستخدـ ٌ
هذا السمكؾ ينطبؽ أك ال .كبعد االنتهاء مف القائمة يػتـ تقيػيـ المكظػؼ بكاسػطة إدارة المػكارد البشػرية.

ً
المكظؼ ًم ٍف ًقىب ًؿ
تقييـ
يقيـ أداء المكظؼ كلكنه يقكـ بتسجيمه فقط .كبعد ٍ
المقيـ أالٌ ٌ
كعمى ذلؾ ٌ
أف يتـ ي
أخص ػ ػػائييف ف ػ ػػي تحمي ػ ػػؿ الس ػ ػػمكؾ ك األداء كاعطائ ػ ػػه درج ػ ػػة التقي ػ ػػيـ ,ي ػ ػػتـ إرس ػ ػػاؿ ه ػ ػػذا التقي ػ ػػيـ إل ػ ػػى
المدير؛ ليناقش به المكظؼ ( البرادعي .)ٔٗ, ََِٖ ,
محدكديػة
كتتميز هذ الطريقة بعدة ميزات كهػي :سػهكلة اسػتخدامها ,كمػا أنهػا تقمػؿ مػف التحيػز ,ك
ٌ

المقكـ فيها كيتركز في إخطار إدارة المكارد البشرية بسمكؾ المرؤكسيف كتصرفاتهـ في األداء ,كال
دكر ٌ
يقكـ المرؤكس في تحقيؽ األهداؼ المكضكعة .إال أف هذ الطريقة تعاني مف بعض العيكب المتمثمػة
ٌ
في الكمفة العالية حيث تتطمب إعداد قكائـ بجميع الكظائؼ في المنظمة ممػا يكمٌػؼ الكثي ٌػر مػف الكقػت
كالماؿ (البرادعي َٕ , ََِٖ ,؛ فياض كآخركفُُّ ,ََُِ,؛الصيرفي .)ُِْ ,ََِٖ,

 .7طريقة االختيار اإلجباري : Forced Choice Method
يعتمد هذا األسمكب عمى إجابة المدير عمى مجمكعػة مػف العبػارات باإلجابػة أك النفػي .كتقسػـ هػذ
العبػػارات إلػػى مجمكعػػات حيػػث تحتػػكم كػػؿ مجمكعػػة عمػػى أربػػع عبػػارات عبػػارتيف منهػػا تمثػػؿ جكانػػب
إيجابية في أداء المكظؼ ,فػي حػيف تمثػؿ العبارتػاف األخريػاف النػكاحي السػمبية فػي أدائػه .كيطمػب مػف
معبػ انر عػف أداء المكظػؼ ,كيضػع عالمػةٌ أمػاـ العبػارة
المشرؼ أك المدير اختيار عبارتيف فقط بما ي ار ٌ

األكثر انطباقنا عميه كعمى العبارة األقؿ انطباقنا عميه ( المكسكم.)ُٕٗ ,ََِٖ ,
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كيكض الجدكؿ (ِ) يكض مثاؿ عمى ذلؾ (الصيرفي .)َُّ-ُِٕ ,ََِٖ ,
جدكؿ (ِ)

طريقة االختيار اإلجبارم
اإلشارة

الرقـ

العبارة

ُ

سريع الفهـ كالمالحظة

ِ

لماح كحاضر البديهة

ّ

يميؿ إلى تأجيؿ الق اررات الهامة

ْ

متردد في كقت األزمات

الكزف النسبي

المصدر(:الصيرفي )ُِٗ ,ََِٖ ,
كعنػػد التقػػكيـ يقػػكـ المػػدير باختيػػار اثنػػيف فقػػط مػػف الجمػػؿ األربعػػة ,باعتبػػار أف كاحػػدة تمثػػؿ الصػػفة
المرغكبػػة فػػي أداء الفػػرد ,كاألخػػرل تمثػػؿ الصػػفة غيػػر المرغكبػػة فػػي أدائػػه ,كلكػػؿ عبػػارة كزف نسػػبي ال
يعرفػػه المػػدير – كهػػذا مصػػدر مكضػػكعية هػػذ الطريقػػة – إذ تسػػمـ بطاقػػات التقػػكيـ لقسػػـ إدارة الم ػكاد
البش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذم يحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد األكزاف أك الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرجات كيحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب التقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدير النهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائي لممكظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ
(أبكشػػندم .)َُْ ,َُُِ ,كيؤخػػذ عمػػى هػػذ الطريقػػة صػػعكبة فهمهػػا كتطبيقهػػا ,كحاجتهػػا إلػػى خب ػرة
كمهارة في تصميـ كتحديد الثنائيات ,كعػدـ ضػماف سػرية األكزاف التػي تصػٌنفها اإلدارة ,كمػا أنهػا تثيػر

معارضػ ػػة الرؤسػ ػػاء المش ػ ػرفيف ألف النتػ ػػائج قػ ػػد تكػ ػػكف بعيػ ػػدة عػ ػػف تقػ ػػديرهـ لمسػ ػػتكل أداء مرؤكسػ ػػيهـ

(الصيرفي .)َُّ ,ََِٖ,
كعمػػى ضػػكء مػػا سػػبؽ يتض ػ أف عمميػػة التقػػكيـ باسػػتخداـ معظػػـ الطػػرؽ التقميديػػة تخضػػع لمتقػػدير
ػدال مػف
الشخصي كال تستند إلػى أسػس مكضػكعية ,كمػا أنهػا تركػز عمػى السػمات الشخصػية لألفػراد ,ب ن
كقميال ما ينتج عنها إفادة لممرؤكسيف ,كمساعدتهـ عمػى
التركيز عمى األهداؼ الممكف قياسها لألداء ,ن
أداء عممهـ بطريقة أفضؿ ,كما أف هذ الطػرؽ تشػجع العامػؿ غيػر الناضػج عمػى االسػتمرار فػي عػدـ
32

نضػجه ,كالحػػد مػػف قػػدرات العامػؿ الناضػػج ,كعػػدـ اسػػتخدامها أك اسػتغاللها ,فػػالطرؽ التقميديػػة تفتػػرض
كجكد مجمكعة مف الصفات المحددة ,التي تشكؿ أفضؿ سمكؾ إدارم ,كهك افتراض غير سميـ ,حيث
أف الكظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؼ تختمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفات الشخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية كالنفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية المطمكبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة منهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
(فميه كالمجيد .)ِْٕ ,ََِٓ,
ثانيا أساليب تقويم األداء الحديثة
ُ .الطرائممق المعتمممدة عمممى النتممائي فمم تقممويم األداء ,هنػػاؾ طريقتػػاف لتقػػكيـ األداء تعتمػػداف عمػػى
النتائج التي يحققها المكظؼ في عممه ,أم أف المدير يرتب العامميف أك المعمميف بحسب إنتاجهـ
كهما:
أ -طريقة اإلدارة باألىداف أو التقويم عمى أساس النتائي Management BY Objectives
اإلدارة باألهػػداؼ ,أسػػمكب مػػنظـ لمتقػػكيـ ,يتفػػؽ بمكجبػه الرؤسػػاء كالمرؤكسػػيف ,عمػػى األهػػداؼ العامػػة,
كالمجاالت الرئيسة ,لمنتائج التػي تػدخؿ فػي مسػؤكلياتهـ ,كالمعػايير التػي تسػتخدـ لقيػاس التقػدـ لمهػدؼ
(الصيرفي. )ُْٓ ,ََِٖ ,كيتضمف األسمكب ثػالث جكانػب رئيسػة كهػي أف تكػكف األهػداؼ محػددة
كمكضكعية ,كأف يشارؾ المدير كالمعمـ في كضع األهداؼ األدائية لممعمـ ,كيتػابع المػدير أداء المعمػـ
خػ ػػالؿ فت ػ ػرة التقػ ػػكيـ كيػ ػػزكد المعمػ ػػـ بتغذيػ ػػة راجعػ ػػة مكضػ ػػكعية باتجػ ػػا التقػ ػػدـ نحػ ػػك تحقيػ ػػؽ األهػ ػػداؼ
(ابكشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػندم ,َُٔ, ََُُِِ,ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ  .)ِِٕ , َُِّ ,ككفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرز كري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػك
) )Byars&Rue,2000,277تمر طريقة اإلدارة باألهداؼ في تقػكيـ األداء فػي عػدة خطػكات تتمثػؿ
في اآلتي:
 تحديد األهداؼ المطمكب تحقيقها مف المعمـ كالمدير تحديدان دقيقان كاضحان.
 كضع خطة عمؿ لبمكغ هذ األهداؼ.
 السماح لممعمـ بتنفيذ خطة العمؿ المكحدة .
 قياس األهداؼ المحققة ( النتائج).
 تصحي المسارات عند الضركرة .
 تحديد أهداؼ جديدة مستقبمية.
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كتتميز هػذ الطريقػة عػف غيرهػا بأنهػا تركػز عمػى األداء المسػتقبمي كاألداء الماضػي كتعتمػد عمميػة
التقػػكيـ كفقػػا لػػبدارة باألهػػداؼ عمػػى أسػػاس النتػػائج ,حيػػث يػػتـ تقػػكيـ الفػػرد عمػػى أس ػاس مػػا تػػـ إنجػػاز
كلػػيس عم ػػى أس ػػاس كيفي ػػة اإلنجػػاز.أم أف تق ػػكيـ األداء كفقػ ػان له ػػذ الطريقػػة ال يعتم ػػد عم ػػى الفعالي ػػات
كالسػػمككيات التػػي يؤديه ػػا األف ػراد الع ػػاممكف فػػي الكص ػػكؿ إلػػى النت ػػائج كال عمػػى أس ػػاس حكػػـ الرؤس ػػاء
كشػػعكرهـ تجػػا عمػػؿ مرؤكسػػيهـ كمػػا يمتمػػؾ هػؤالء مػػف صػػفات كالتعػػاكف كاإلبػػداع ,كانمػا عمػػى أسػػاس
النتائج المتحققة فعمنيا(الغريب كآخركفِِٔ ,ََِْ,؛المميجي.)ُِٔ ,َُُِ ,
كيتفؽ كؿ مف (المعايطة  )ُّٗ-َّٗ ,ََِٕ ,ك( السالمية  )ِٕ ,ََُِ ,عمى الفكائػد اآلتيػة
لبدارة باألهداؼ:
 فوائد اإلدارة باألىداف لممدرسة
ت ػػؤدم إل ػػى زي ػػادة اإلنت ػػاج كتحس ػػيف األداء ,كمعرف ػػة جمي ػػع أعم ػػاؿ المدرس ػػة كمتابعته ػػا ف ػػي ض ػػكء
األهػداؼ المحػددة ,كمػا تبػيف األفػراد الػذيف ال يسػتطيعكف الكصػكؿ إلػى معػايير اإلنجػاز المطمكبػة ممػا
يساعد المدرسة عمى معرفة األفراد المطمكب تدريبهـ ,أك نقمهـ إلى أعماؿ أخرل ,أك االستغناء عنهـ.
كمػػا تػػؤدم المشػػاركة فػػي تحديػػد األهػػداؼ إلػػى انخفػػاض معػػدؿ الغيػػاب كانخفػػاض الشػػككل ,ممػػا يػػؤدم
إلى ارتفػاع الػركح المعنكيػة كتحمػؿ المسػؤكلية كالعمػؿ الجمػاعي كزيػادة درجػة الرضػا .ممػا ينػتج العػدؿ
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:
تمكف مف تحقيػؽ االتصػاؿ الفعػاؿ بصػكرة أفضػؿ ,كتػؤدم إلػى تػكفير الكقػت لمقيػاـ بعمميػات اإلدارة
بسبب تفكيض السمطة لبعض المهاـ ,كما تساعد المدير عمى حسف التقدير الستثمار المكارد المتاحػة
نظر لتكفر البيانات الخاصة بالعمؿ .
كاكتشاؼ األفراد الجديريف بالترقي نا
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 فوائد اإلدارة باألىداف لممعممين
تقػػكم لػػديهـ االنتمػػاء لمعمػػؿ ,كتشػػجعهـ عمػػى تطػػكير أنفسػػهـ مػػف خػػالؿ معرفػػة نقػػاط قػػكتهـ كنقػػاط
ضعفهـ,مما يجعمة يدرؾ مدل تقدمه في العمؿ.
كبالرغـ مف ميزات هذ الطريقة إال أنه يؤخذ عميها ما يأتي( الصيرفي .)َُٓ-ُْٖ ,ََِٖ ,
 تؤكػػد هػػذ الطريقػػة بدرجػػة كبيػرة عمػػى النتػػائج ممػػا يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى إهمػػاؿ كيفيػػة تحقيػػؽ النتػػائج
حيػػث أف األفػراد يسػػعكف إلػػى تحقيػػؽ األهػػداؼ المحػػددة بطػػر و
ؽ قػػد يكػػكف لهػػا تػػأثير سػػمبي عمػػى
المدل الطكيؿ ,كلذلؾ يجب تحديد الطرؽ كاألساليب مسبقا لتحقيؽ الهدؼ.
 صعكبة تطبيؽ هذ الطريقة في الكاقع العممي ,حيث أنها تتطمب مهػارات إداريػة عاليػة لتحديػد
كص ػػياغة األه ػػداؼ بش ػػكؿ كاضػ ػ  ,كيمك ػػف قياس ػػها كمش ػػاركة الرؤس ػػاء كاألفػ ػراد الع ػػامميف ف ػػي
كضعها ,حيث تقع عمى الرئيس مسؤكلية كبيرة في التكجيه كاإلرشاد لألفراد.
ػر إلػػى أف كػػؿ فػػرد مقػ ٌػيـ كفقػػا لمػػدل
 مػػف الصػػعكبة مقارنػػة مسػػتكل أداء العػػامميف المختمفػػيف نظػ نا
تحقيػػؽ األهػػداؼ المحػػددة ,عممػػا بػػأف هػػذ األهػػداؼ تختمػػؼ فػػي درجػػة صػػعكبتها مػػف فػػرد إلػػى

آخر.
ب .طريقة إدارة الجودة الشاممة ( Total Quality Management) TQM
تركز هذ الطريقة عمى المزج بيف السمكؾ ككفاءات العامميف مف جهة ,كبيف نتائج العمؿ مف جهة
أخرل(المحاسػ ػػنة  .)ُّٓ ,َُِّ,كتس ػ ػػتخدـ فيه ػ ػػا مق ػ ػػاييس أداء ت ػ ػػدمج ب ػ ػػيف مق ػ ػػاييس الخص ػ ػػائص
كالسػ ػ ػ ػ ػػمات الفرديػ ػ ػ ػ ػػة كمقػ ػ ػ ػ ػػاييس النتػ ػ ػ ػ ػػائج .كيشػ ػ ػ ػ ػػارؾ فػ ػ ػ ػ ػػي عمميػ ػ ػ ػ ػػة التقػ ػ ػ ػ ػػكيـ العػ ػ ػ ػ ػػاممكف كزبػ ػ ػ ػ ػػائنهـ
( المعممكف كالطمبة) معان في كضػع معػايير لقيػاس األداء ,بهػدؼ زيػادة رضػا جميػع المسػتفيدكف سػكاء
مػػف داخػػؿ المنظمػػة أك خارجهػػا ,كيػػتـ التركيػػز عمػػى التغذيػػة الراجعػػة (ح ػريـ  .)ِّٕ ,َُِّ ,كمػػف
ميزات هذ الطريقة:
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 تهػػتـ بمشػػاركة العػػامميف فػػي العكائػػد الماليػػة كالجكانػػب الماديػػة كالمعنكيػػة كفقػػا لمسػػاهمة العػػامميف
في تحقيقها .
 تعتمد عمى التحسيف المستمر في جكدة المنػتج كاألنشػطة كالممارسػات المؤديػة إليهػا ,مػف خػالؿ
التحسػػيف فػػي اإلج ػراءات كاألسػػاليب ,عكػػس الطػػرؽ التقميديػػة التػػي تركػػز عمػػى مسػػاءلة العػػامميف
حكؿ نتائج أعمالهـ كمحاسبتهـ ( المحاسنة .)ُّٓ ,َُِّ ,
 تركز عمى التغذية الراجعة كهي نكعاف ,األكلى :مف المديريف ,كالزمالء كالعمالء (أكليػاء أمػكر)
كتتنػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكؿ معمكمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كصػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفية عػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرد مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ :التع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكف ,كالمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادرة.
كالثانية :معمكمات كمية تسػتند إلػى عمميػات الكظيفػة ذاتهػا ,إنجػاز العمػؿ ,كتػتـ التغذيػة الراجعػة
باستخداـ أساليب الجكدة اإلحصائية ,كيككف العامؿ هػك المسػؤكؿ لتحديػد المجػاالت التػي يمكػف
تجنبها كتصحيحها في عممه& Almost &Mann &Moore, 2005,77( .

.)Latham

عيكبا ,كمنها_ عمى سبيؿ المثاؿ_( المحاسنة:)ُْٓ ,َُِّ ,
كبالرغـ مف هذ الميزات إال أف لها ن

 تعتمػػد عمػػى تقيػػيـ أداء العػػامميف كفقنػػا لمسػػمات كالخصػػائص الشخصػػية كالتعػػاكف ,كالمبػػادرة
كاإلبداع ,كغيرها مف الصفات مما يشكؿ صعكبةن في بعض األحياف فػي الػربط بينهػا كبػيف
الكظيفة مباشرة ,إالٌ في حالة العمؿ في صكرة فريؽ.
 صػػعكبة التحػػديات التػػي قػػد تكاجههػػا إدارة المؤسسػػة فػػي تطبيػػؽ هػػذ الطريقػػة ,خاصػػة إذا
كانػػت تحػػرص عمػػى تحقيػػؽ التػكازف بػػيف مصػػال كافػػة العػػامميف ,كاألطػراؼ كتحقيػػؽ الحػػد
األدنى مف الرضا لجميع الفئات.

 .2طريقة األحداث الحرجة أو الوقائل الحرجة Incident Method Critical
تتضمف هذ الطريقة قياـ مدير المدرسة أك المقػيـ بتػدكيف األعمػاؿ كاألحػداث اإليجابيػة أك السػمبية
كالكقائع كاألحداث المهمة التي قػاـ بهػا المكظػؼ كتػاريخ كقػكع كػؿ منهػا فػي سػجؿ لكػؿ عامػؿ كيطمػؽ
عمية السجؿ التراكمي لألداء ,كبعدها يتـ إعطاء قيمة لكؿ حادثة حسب أهميتها في العمؿ مػف كجهػة
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نظػ ػػر المقػ ػ ٌػيـ ,كفػ ػػي النهايػ ػػة يقػ ػػكـ بجمػ ػػع النقػ ػػاط لجميػ ػػع األحػ ػػداث لمحصػ ػػكؿ عمػ ػػى الدرجػ ػػة النهائيػ ػػة

(العزاكم كجكادّْٕ ,َُِّ ,؛ مجيد.)ٕٖ ,َُُِ,

كمػػف أهػػـ ميػزات هػػذ الطريقػػة أنهػػا :تػػكفر التغذيػػة الراجعػػة فػػي الكقػػت المناسػػب لممكظػػؼ بشػػأف مػػا
ػالمقكـ ال يعػػرؼ الػػدرجات المرصػػكدة
يقػػكـ بػػه مػػف أعمػػاؿ بصػػكرة جيػػدة أك سػػيئة ,كتقمػػؿ مػػف التحيػػز ,فػ ٌ
تحس ػف مػػف مسػػتكل اإلش ػراؼ ألنهػػا تجبػػر المػػدير عمػػى مالحظػػة أداء المرؤكسػػيف
لممعػػايير .كمػػا أنهػػا ٌ
لتحديد الكقائع التي تحدث في أدائهـ ( حريـِٖٔ ,َُِّ ,؛ المحاسنة.)ُْٖ ,َُِّ ,

كرغـ ايجابيات هذا األسمكب إال أنه يسجؿ عميه ,أف إجراءاته قػد تػدفع المق ٌػكـ إلػى ممارسػة الرقابػة
المسػػتمرة كالمصػػيقة عمػػى المػػكظفيف ,كتتطمػػب مقػػكـ عمػػى مسػػتكل عػ و
ػاؿ مػػف الد اريػػة كالػػكعي بمتطمبػػات
ٌ

عممي ػ ػػة التق ػ ػػكيـ ,كالمكاق ػ ػػؼ الحرج ػ ػػة الت ػ ػػي له ػ ػػا عالق ػ ػػة ب ػ ػػأداء الف ػ ػػرد( المحاس ػ ػػنة .)ُْٖ ,َُِّ ,

كمػػا يتطم ػػب هػػذا األس ػػمكب االحتف ػػاظ بسػػجؿ ي ػػكمي أك أسػػبكعي باألحػ ػداث الحرج ػػة ,ممػػا ي ػػؤدم إل ػػى
استهالؾ كقت كجهد كبيريف ,كقد تككف األحداث فرديه كبػذا ال تسػم بالمقارنػة مػع العػامميف اآلخػريف
(حريـ .)ِٖٔ ,َُِّ ,كما قد تنخفض المكضكعية في التقييـ حيث أف المكاقؼ السمبية المؤشػر قػد
تككف في بداية التقييـ ثـ تتالشى مف قبؿ العامؿ( الغريب كآخركف.)ِِٖ ,ََِْ ,
 .3طريقة مراكز التقييم Assessment Centers Method
يسػتخدـ هػذا األسػمكب لتقػكيـ أداء المػديريف كتطػكيرهـ ,حيػث أف إجراءاتػه تسػاعد األفػراد عمػى فهػـ
نقاط الضعؼ كالقكة في أدائهػـ ,كتسػعى م اركػز التقػكيـ إلػى قيػاس مهػارات التنظػيـ كالتخطػيط كالتفكيػر
السػػميـ كدكافػػع العمػػؿ كالعالقػػات اإلنسػػانية الت ػػي ت ػربطهـ بػػاآلخريف ,باإلضػػافة إلػػى مهػػارات التفاع ػػؿ
كاالتصػػاؿ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ كضػػع المػػديريف فػػي ظػػركؼ مشػػابهه لعممهػػـ كمػػف ثػػـ مطابقػػة الصػػفات
عمػػيهـ ,كتػػكفر م اركػػز التقيػػيـ معمكمػػات هامػػه لممس ػتكيات اإلداريػػة المختمفػػة كبصػػكرة خاصػػة لػػبدارات
العميا (الغريب كآخركفِِٕ, ََِْ ,؛ الكرخيُّٕ ,َُِّ ,؛ المميجي.)ُٕٔ ,َُُِ ,

36

كتتميز هذ الطريقػة بم ارعػاة قابميػة الفػرد فػي التػأثير عمػى اآلخػريف كمها ارتػه اإلنسػانية فػي التعامػؿ
إضػػافة إلػػى تقػػدير مشػػاعر كرغبػػات اآلخ ػريف ,حيػػث يػػتـ تقيػػيـ المرشػػحيف لػػبدارات العميػػا كفقػػا لب ػرامج
خاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريبات فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اتخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررات كالعالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اإلنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانية
(الغريب كآخركفِِٕ ,ََِْ ,؛ المميجي .)ُٕٔ ,َُُِ ,كيؤخذ عمى هذا األسمكب ارتفاع تكمفته
ك صعكبة تطبيقه عمى عمكـ العامميف في مختمؼ المستكيات( الكرخي.)ُّٕ ,َُِّ ,
 .4مقياس المالحظة السموكية
يحدد هذا المقياس األبعػاد السػمككية المتكقعػة لػألداء الفعػاؿ كالتػي تمثػؿ مكاقػؼ جكهريػة لسػمككيات
المقكـ بمالحظة سمكؾ األفراد العامميف مكضع التقييـ كيرتبهـ عمى (ٓ) أكزاف لكػؿ
العمؿ ,حيث يقكـ ٌ
يبعػ وػد بػػدالن مػػف كزف كاحػػد ,كمػػف ثػػـ تجمػػع الػػدرجات التػػي حصػػؿ عميهػػا المكظػػؼ لكػػؿ يب ٍع ػد مػػف أبعػػاد
العمػ ػػؿ .كتتميػ ػػز هػ ػػذ الطريقػ ػػة فػ ػػي أنهػ ػػا تركػ ػػز عمػ ػػى السػ ػػمكؾ المالحػ ػػظ بػ ػػدالن مػ ػػف السػ ػػمكؾ المتكقػ ػػع

(الغريػ ػػب كآخػ ػػركفِِٓ ,ََِْ ,؛ المميجػ ػػي  .)ُٔٓ ,َُُِ,كالج ػ ػػدكؿ رقػ ػػـ (ّ) يكض ػ ػ نم ػ ػػكذج
المالحظات السمككية.
جدكؿ (ّ)

نمكذج المالحظات السمككية
التقدير

الصفة
ضعيؼ

متكسط جيد جيد جدا ممتاز

يحافظ عمى أسرار العمؿ
يتقبؿ التكجيه كاإلرشاد مف رؤسائه
مدل عالقته مع الزمالء
مدل عالقته مع أكلياء األمكر
المصدر :الكرخي )ُّٕ ,َُِّ ,
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 .5طريقة التقرير التحريري أو المقال Essay Method
تعتمػػد هػػذ الطريقػػة عمػػى كصػػؼ أداء الفػػرد بطريقػػة كتابيػػة عمػػى شػػكؿ مقػػاؿ أك تقريػػر ,كقػػد يكػػكف
التقريػػر كصػػفيان إنشػػائيان كمختص ػ انر ,أك تفصػػيميان يشػػتمؿ عمػػى كصػػؼ األعمػػاؿ كالمهػػاـ التػػي قػػاـ بهػػا
الفرد ,إضافة إلى تحديد نقاط القكة التي يتمتع بها كجكانب الضعؼ التي يعاني منها ,كالمهارات التػي
يمتمكه ػػا كيمك ػػف تطكيره ػػا ف ػػي المس ػػتقبؿ ,كك ػػذلؾ إمكاني ػػة التحس ػػف ف ػػي األداء ال ػػكظيفي ,أك إمكاني ػػة
إيجابػ ػ ػ ػ ػ ػا
ػمبا أك
ن
الترقي ػ ػ ػ ػ ػػة كهن ػ ػ ػ ػ ػػا يك ػ ػ ػ ػ ػػكف مس ػ ػ ػ ػ ػػتكل العام ػ ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي ض ػ ػ ػ ػ ػػكء مض ػ ػ ػ ػ ػػمكف التقري ػ ػ ػ ػ ػػر س ػ ػ ػ ػ ػ ن

(فياض كآخركفُِٖ, ََُِ,؛ الكرخيَُّ ,َُِّ ,؛ المحاسنة .)َُِّ, ُْٗ ,

كعمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف كميػ ػػة كنكعيػ ػػة المعمكمػ ػػات التػ ػػي يكفرهػ ػػا التقري ػ ػر إال أن ػ ػه يؤخػ ػػذ عميػ ػػه اآلتػ ػػي:
(فياض كآخركفُِٖ, ََُِ,؛ الكرخيَُّ ,َُِّ ,؛ المحاسنة.)َُٓ0َُِّ ,
ُ .صػػعكبة تحقيػػؽ الثبػػات كالمكضػػكعية ,ألف بعػػض المقػ ٌػكميف يركػػزكف عمػػى جكانػػب فػػي العمػػؿ
تختمؼ عف تمؾ التي يركز عميها غيرهـ.
المقيـ في الكتابة ,حيث ال يكجد معايير متفؽ عميها في التقرير.
ِ .يعتمد عمى مهارة ٌ
كبير.
ّ .يحتاج إلى كقت طكيؿ في اإلنجاز خاصة إذا كاف عدد العامميف نا

ْ .يعتمػػد عمػػى مػػدل مقركئيػػة مػػف يطٌمػػع عميػػه ,فقػػد يكػػكف التقػػدير عمػػى المكظػػؼ إيجابيػػا بشػػكؿ
و
شخص متساهؿ أك غير جاد ,في حيف قد يكػكف متشػددان كيكػكف
مبالغ فيه إذا قيرئ مف ًقىبؿ
مبخسا ألداء العامؿ.
بالتالي
ن

كترل الباحثة أنه يمكف أف تككف الطريقة مجديةن مع استخداـ طريقة أخرل معها لتقكيـ أداء المكظؼ.
 .6طريقة القياس المقارن Benchmarking:
ػتعمـ مػػف المنظمػػات ال ارئػػدة فػػي
تعتبػػر هػػذ الطريقػػة أداةن لمتطػػكير كالتحسػػيف المسػػتمر ,حيػػث تتػػي الػ ى
نفػػس المجػػاؿ عػػف طريػػؽ إكتسػػاب المعػػارؼ كالمهػػارات كالمعمكمػػات التػػي تسػػاهـ فػػي تحسػػيف كتطػػكير
األداء .كيعتمد القياس المقارف عمى قياس أداء المنظمة بمعيار المنظمات ذات أعمػى مسػتكل لػألداء.
كذلؾ عف طريؽ مقارنة الخدمات كالممارسات اإلنتاجية بتمؾ الخاصة بالمنظمات عاليػة المسػتكل فػي
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ض ػ ػػكء بع ػ ػػض الخطػ ػ ػكات المنظم ػ ػػة كالكاض ػ ػػحة.كتتميز ه ػ ػػذ الطريق ػ ػػة بمجمكع ػ ػػة م ػ ػػف الم ازي ػ ػػا كه ػ ػػي:
( الغريب كآخركفِِٕ ,ََِْ ,؛ المميجي .)ُٔٓ-ُْٔ ,َُُِ ,
ُ .تسػ ػػاعد عمػ ػػى الحكػ ػػـ عمػ ػػى مسػ ػػتكل جػ ػػكدة الخدمػ ػػة المقدمػ ػػة كعمػ ػػى مسػ ػػتكل األداء اإلدارم
كالتنظيمي.
ِ .تعمػػؿ عمػػى تحفيػػز العػػامميف مػػف خػػالؿ إتاحػػة الفرصػػة لهػػـ لمشػػاهدة مػػدل تقػػدـ المنظمػػات
األخرل ,فيحثهـ ذلؾ عمى العمؿ.
ّ .تساعد عمى التعرؼ إلى مدل قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أهدافها.
ٕ .أسموب التقويم  364درجة""360°Degree feedback
ظه ػػر ه ػػذا النظ ػػاـ إل ػػى حي ػػز الكج ػػكد ف ػػي ع ػػالـ اإلدارة ع ػػاـ َُٖٗ ,بع ػػد الب ػػدء بعممي ػػة تف ػػكيض
ػت هػػذا النظػػاـ بنجػػاح شػػركة مكتػػكركال ك شػػركة
المػػكظفيف كتمكيػػنهـ .كمػػف أشػػهر المنظمػػات التػػي ى
طٌبقػ ٍ
جنراؿ الكترؾ ( المعايطة كحمكرم.)ُُِ ,َُِِ ,

كيعتبر هذا األسمكب مف األساليب الحديثة المستخدمة في مجاؿ تقكيـ األداء ,يتـ مف خالؿ جمػع
المعمكمػػات كتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة بكاسػػطة عػػدة أط ػراؼ تتمثػػؿ فػػي المشػػرؼ المباشػػر كأف ػراد آخ ػريف
كالػػزمالء ,كالمرؤكسػػيف ,كالعمػػالء كالمسػػتهمكيف كأم شػػخص لػػه صػػمة بػػأداء الفػػرد ,إضػػافة إلػػى تفعيػػؿ
التقػػكيـ الػػذاتي ,حيػػث يشػػكؿ هػؤالء األفػراد دائػرة لجمػػع المعمكمػػات مػػف عػػدة مصػػادر ,لػػذا يطمػػؽ عميهػػا
لفظ َّٔ درجة (الغريبِِٖ ,ََِْ ,؛ .)Byars & Rue,2000,278-279
كيشبه هػذا النظػاـ بالم اريػا ,التػي تكشػؼ كػؿ المعمكمػات ,مػف كػؿ الزكايػا عػف مسػتكل األداء ,كمػف
أهـ مزايا هذا النظاـ (المعايطة كحمكرم:)ُُِ-َُِ ,َُِِ ,
 اعتماد عدة مصادر لغايات التقكيـ ,حيث ال تككف عممية التقييـ معتمدة عمى الرؤساء فقط.
 يساعد هذا النظاـ عمى رفع الركح المعنكية ,كزيادة درجة الحرفية في أداء المهاـ.

39

 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.
 يسهـ في تغطية جكانب التطكير المهني في الكظيفة.
كبػػالرغـ مػػف مي ػزات هػػذا النظػػاـ إال أف هنػػاؾ سػػمبيات كالتػػي أشػػارت إليهػػا العجمػػي (ََِّ)ُٗ ,
كهي كاآلتي:
 كثرة البيانات ,قد تشكؿ مشكمة في الكقت ذاته ,ألف جمع كتنظيـ ذلػؾ الكػـ الهائػؿ مػف البيانػات
قد يككف مكمفان.
الم ىجم ىعةى عمى الرغـ مف تعدد المصادر.
 هناؾ احتماؿ عدـ التكافؽ بيف المعمكمات ي

 كثػ ػرة المعمكم ػػات ق ػػد يقمػ ػؿ م ػػف التكاص ػػؿ ب ػػيف األش ػػخاص كيتح ػػكؿ التكاص ػػؿ ع ػػف طري ػػؽ العم ػػؿ
الكتابي كنماذج الحاسكب.
كبػػالرغـ مػػف هػػذ العيػػكب إال أف التطبيػػؽ السػػميـ كالتنظػػيـ الجيػػد لممعمكمػػات مػػف قبػػؿ المس ػؤكليف
كتحديػػد معػػايير التقػػكيـ لألط ػراؼ المعنيػػة بشػػكؿ كاض ػ كدقيػػؽ ,قػػد يػػؤدم إلػػى تحديػػد م ػكاطف القػػكة
كالضعؼ كمساعدة المعمميف عمى تحسيف أدائهػـ .كمػا أف المناقشػة الفعالػة مػع المعممػيف حػكؿ فعاليػة
استخداـ هذا األسمكب كما يحققه مف نتائج قد تؤدم إلى نجاح تطبيقه.
 .8الطريقة المختمطة ف تقويم األداء Mixed Method
تعتمد هذ الطريقة عمى تقكيـ أداء العامميف باستخداـ أكثر مف طريقة مف الطرؽ السابقة في نفس
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
كي يسكؽ المػدير أدلػةن عمػى هػذا الجانػب ,مثػؿ تقػديـ مؤلفػات أك
ستة أشهر إلى سنة كيكضع لها درجة .ى
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أبحاث تخػدـ العمػؿ فػي المؤسسػة التػي يعمػؿ بهػا ,أك الجهػكد االسػتثنائية فػي الظػركؼ الطارئػة كغيػر
العادية ,التي جنبت المؤسسة الكثير مف الخسائر أك النتائج السمبية.
كتتميػػز هػػذ الطريقػػة بمكضػػكعية كعدالػػة أكثػػر مػػف الطػػرؽ المنفػػردة ,كتقمػػؿ مػػف التحيػػز الشخصػػي
لممدير ,كتقمؿ مف اعتراضات العامميف عمى تقارير أدائهـ ,ألنها تعتمػد عمػى تقػديـ الػدليؿ عمػى حسػف
األداء كتميز  ,فتقمؿ مف حرج المدير أماـ العامميف ,كما يحتفظ المدير بسجؿ لكؿ معمـ يكثؽ فيه أهـ
ػاج
الكقائع الخاصة بعناصر التقكيـ أثنػاء فتػرات المراجعػة الدكريػة .كمػف عيػكب هػذ الطريقػة أنهػا تحت ي

لكقت كجهد في المتابعة كالتكثيؽ (ابكشندم.)َُٕ ,َُُِ ,

كمم ػػا س ػػبؽ يتضػ ػ أف لك ػػؿ طريق ػػة م ػػف الط ػػرؽ الحديث ػػة أك القديم ػػة ميػ ػزات كس ػػمبيات ,كال يمك ػػف
االعتمػػاد عمػػى طريقػػة كاحػػدة فػػي تقػػكيـ أداء المكظػػؼ (المعممػػيف) .فالمػػدير المػػاهر فػػي تقػػكيـ األداء
ػع الجهػػات المس ػؤكلة عػػف تقػػكيـ أداء المعمػػـ ,كال يي ٍغ ًف ػ يؿ الجكانػػب الشخصػػية
يجػػب عميػػه أف يي ٍش ػ ىرؾ جميػ ى
كالسػمككية لممعمػػـ ,كيالحػػظ الجكانػػب الفنيػػة كاإلداريػػة فػػي أدائػػه ,كيعمػػؿ عمػى تسػػجيؿ المكاقػػؼ الحرجػػة
التقكيـ.
لممعمـ كانجازاته في سجؿ األداء التراكمي ليضمف مصداقية كمكضكعية عممية ٌ
الجيات المسؤولة عن تقويم األداء
تحتػػاج عمميػػة تقػػكيـ األداء إلػػى جمػػع معمكمػػات تفصػػيمية شػػاممة كاضػػحة كدقيقػػة عػػف أداء العػػامميف
مػػف أكج ػػه كجكان ػػب مختمف ػػة ,كيمك ػػف االعتم ػػاد عمػػى مص ػػادر عدي ػػدة تش ػػمؿ س ػػجالت كقي ػػكد المنظم ػػة
األطرؼ المسؤكلة عف تقكيـ األداء كهي :
ا
كتقاريرها ,باإلضافة إلى
 .1المدير  /الرئيس المباشر Manager/ Supervisor
هك الشخص المعني بالجزء األكبر مف المسؤكلية ,كذلؾ ألنه المعني بػالتقكيـ بالدرجػة األكلػى فهػك
الطرؼ الذم يمتمؾ الحجـ األكبر مف المعمكمات حكؿ أداء العامميف ,ككنه يالحظ سمككيات العامميف
ألنػػه األكثػػر تكاجػ نػدا كتكاصػ نػال معهػػـ بحكػػـ منصػػبه ككظيفتػػه ( الكرخػػي .)َُْ ,َُِّ ,كلقػػد بينػػت
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الد ارس ػ ػ ػػات أف أكث ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف َٗ %م ػ ػ ػػف عممي ػ ػ ػػات التق ػ ػ ػػكيـ يق ػ ػ ػػكـ به ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػػدير أك الػ ػ ػ ػرئيس المباش ػ ػ ػػر
(العزاكم كجكاد .)ُّٗ ,َُِّ ,كتتضػمف مسػؤكلية المػدير فػي التقػكيـ الفعمػي ألداء العػامميف ,كتابػة
تقارير األداء بشكؿ مكضكعي كسميـ كاعالـ العامميف بنتائج التقكيـ (المحاسنة .)ُٗٓ ,َُِّ ,
كمػف إيجابيػات تكميػؼ المػػدير بتقػكيـ أداء مرؤكسػيه ,أف المػدير لديػػه الحػافز إلعطػاء تغذيػة راجعػػة
ػاعد عمػػى تحسػػيف
كمفيػػدة؛ ألف نجػػاح المػػدير يتكقػػؼ عمػػى أداء المرؤكس ػيف ,كألف التغذيػػة الراجع ػةى تسػ ي

األداء .كمف المشكالت التي تعترض هذا األسمكب أف هناؾ بعػض األعمػاؿ ال تىتىس ٌػنى لممػدير فرصػةه

كافية لمشاهدة العامؿ كهك يؤديها ,لذا يجب االعتماد عمى مصادر أخرل لضماف تقكيـ جميع جكانب
كمجاالت العمؿ( الحريـ .)ِٔٔ-ِٔٓ ,َُِّ ,
 .2الزمالء Peers
القيمػة لممعمكمػات عػف أداء المكظػؼ ,كتػزداد أهميػة
ييعتبر زمالء المكظػؼ مػف أحػد أهػـ المصػادر ٌ

هػػذا المصػػدر عنػػدما يصػػعب عمػػى الرؤسػػاء مالحظػػة سػػمكؾ مػػكظفيهـ أك المكاقػػؼ التػػي تػػزداد فيهػػا
االعتمادية عمى العمؿ المشػترؾ ( العػزاكم كجػكاد .)ُّٗ , َُِّ ,حيػث يعمػـ زمػالء المكظػؼ عػف
المكظػػؼ مػػا ال يعممػػه اآلخػػركف؛ الحتكػػاكهـ اليػػكمي بػػه كمع ػرفتهـ لػػه عػػف كثػػب ,فهػػـ يعرفػػكف نقػػاط
ضعؼ المكظؼ كنقاط قكته .كلكػنهـ عنػد تقيػيمهـ لػزميمهـ فػي العمػؿ يفعمػكف ذلػؾ مػف خػالؿ كجهػات
يقيمػػكف عمػػؿ المكظػػؼ مػػف
نظػػرهـ الشخصػػية كبغػػض النظػػر عػػف النتػػائج التػػي يحققهػػا المكظػػؼ ,فهػػـ ٌ

زاكية كاحدة فقط (إسماعيؿ.)ََِٖ ,

كمػػف سػػمبيات هػػذا المصػػدر هػػي :أف الصػػداقة أك المنافسػػة قػػد تػػؤدم إلػػى تقػػديرات متحي ػزة لػػدكافع
ػدكدا مػػع العامػػؿ .كمػػا أف
الػػزمالء ,باإلضػػافة إلػػى تقػػديرات غيػػر دقيقػػة كصػػحيحة إذا كػػاف تفػػاعمهـ محػ ن
اس ػػتخداـ تق ػػكيـ األداء ل ػػدعـ القػ ػ اررات اإلداري ػػة مث ػػؿ النق ػػؿ أك الترقي ػػة يجع ػػؿ ال ػػزمالء يش ػػعركف بع ػػدـ

االرتيػػاح ألف تقػػديرهـ سػتؤثر عمػػى زمػػيمهـ ,كبصػػكرة عامػػة يفضػػؿ الػػزمالء المشػػاركة فػػي تقػػكيـ األداء
ألغراض التطكير(.)Heslin&Latham,2004,23
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 .3المرؤوسون  Subordinatesأو التقويم التصاعدي
كيتمث ػػؿ بتقي ػػيـ الع ػػامميف لممس ػػؤكليف ع ػػنهـ مباشػ ػرة ( رؤس ػػاء) ,ألف ل ػػديهـ فرص ػػة جي ػػدة لمش ػػاهدة
كمالحظ ػ ػ ػػة كي ػ ػ ػػؼ يتعام ػ ػ ػػؿ معه ػ ػ ػػـ ,كلك ػ ػ ػػف ال يتكق ػ ػ ػػع أف يك ػ ػ ػػكف ل ػ ػ ػػدل جمي ػ ػ ػػع المرؤكس ػ ػ ػػيف معرف ػ ػ ػػة
جيدة عف جميع جكانب أداء الرئيس( شاكيش .)َُٓ-َُْ ,َََِ ,كقد يستخدـ هذا األسػمكب فػي
ثال يسػتخدـ فػي المػدارس كالجامعػات حيػث ييقػكيـ الطمبػة معممػيهـ
المؤسسات أك المكاقؼ الحساسػة ,فمػ ن
(المحاس ػػنة  .)ُّّ ,َُِّ ,كتؤك ػػد الد ارس ػػات إل ػػى أف التق ػػكيـ التص ػػاعدم ل ػػه نت ػػائج إيجابي ػػة عم ػػى
المػػديريف كيػػؤدم إلػػى تحسػػيف أدائهػػـ ( المحاسػػنة  .)ِٕٔ , َُِّ,كلكػػف يعػػاني هػػذا األسػػمكب مػػف
ػر
احتجاج المسؤكليف عمى تقكيـ العامميف لهـ ,كممانعة العامميف ًمف تقكيـ مرؤكسيهـ باعتبػار ذلػؾ أم نا

غيػ ػ ىػر مناسػػػب ( الع ػ ػزاكم كج ػ ػكاد .)ُّٗ ,َُِّ,باإلضػ ػػافة إلػ ػػى أف المرؤكس ػػيف ال يعط ػػكف تقييم ػ ػان

مكضكعيا كنزيهان إذا كانت أسماؤهـ مجهكلة لمرؤساء في التغذية الراجعة ( حريـ.)ِٕٕ, َُِّ,
ن
 .4التقويم الذات أو تقويم العامل نفسو""Self assessment

قػد تعهػػد المؤسسػة أك المنظمػػة إلػى المكظػػؼ ً
نفسػه ,طالبػةن منػه كضػع تقػ و
ػكيـ لنفسػه ,باإلضػػافة إلػػى
ى

التقػػكيـ الػػذم يضػػعه المػػدير أك المشػػرؼ ال ػرئيس ( الع ػزاكم كج ػكاد .)ِّٗ, َُِّ ,كمػػف إيجابيػػات
تق ػػكيـ ال ػػذات أن ػػه يعط ػػي المكظ ػػؼ فرصػ ػةن لممش ػػاركة ف ػػي تق ػػكيـ نفس ػػه مم ػػا يزي ػػد م ػػف الت ازم ػػه بأه ػػداؼ
المنظم ػػة كيكضػ ػ دكر كيخف ػػؼ م ػػف غم ػػكض كتن ػػازع األدكار كيزي ػػد م ػػف رض ػػا المكظ ػػؼ ع ػػف عممي ػػة
التقػػكيـ .كلهػػذا المصػػدر جكانػػب سػػمبية كغيػػر مػػف المصػػادر األخػػرل ,كمنهػػا أف هػػذا األسػػمكب يتصػػؼ
بالتسػػاهؿ كالمبالغػػة ,كأقػػؿ دقػػة مػػف المصػػادر األخػػرل ,السػػيما إذا كػػاف التقػػكيـ سػػكؼ يسػػتخدـ التخػػاذ
ق اررات إدارية كالعالكات كالترقيات كغيرها ,باإلضافة أف الناس يميمكف إلػى إلقػاء المػكـ عمػى الظػركؼ
الخارجية بينما يعزكف نجاحهـ ألنفسهـ ( حريـِٕٕ ,َُِّ ,؛ شاكيش.)َُْ ,َََِ ,
كهن ػػاؾ منظم ػػات كمؤسس ػػات تمج ػػأ إل ػػى الزب ػػائف كالعم ػػالء ( الط ػػالب كأكلي ػػاء األم ػػكر) لتق ػػكيـ أداء
العامميف فيها خاصة في المنظمػات الخدميػة العامػة ,إذ بذمكػاف الزبػكف بػاإلدالء بمعمكمػات تفيػد تقػكيـ
أداء العامميف كفؽ استمارة تعد لهذا الغرض( العزاكم كجكاد.)ِّٗ ,َُِّ ,
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كمػػف هنػػا يتضػ مػػف مناقشػػة مصػػادر المعمكمػػات األدائيػػة المختمفػػة مػػف الػرئيس كالػػزمالء كالعمػػالء
ػب سػػمبية ,لػػذا ال يمكػػف االعتمػػاد عمػػى
ػب إيجابيػػة كجكانػ ى
كالتقػػكيـ الػػذاتي أف لكػػؿ هػػذ المصػػادر جكانػ ى
اشترؾ جميع المصادر لمحكـ عمػى األداء كهػذا النػكع
ا
مصدر كاحد لمحصكؿ عمى المعمكمات ,كيجب

مف المصادر يطمؽ عمية "أسمكب تقكيـ األداءٍ َّٔ درجة" الذم تـ ذكر سابقنا.
مواعيد تقويم األداء
تختمػػؼ فتػرة التقػػكيـ مػػف مؤسسػػة إلػػى أخػػرل كمػػف دكلػػة ألخػػرل ,ففػػي بعػػض الػػدكؿ يسػػتخدـ التقػػكيـ
الدكرم كمف ثـ السنكم ,كفي مجتمع أخر كالياباف يستخدـ التقكيـ طكيؿ األجػؿ لفتػرة أكثػر مػف سػنة,
كيعتمد عمى التقكيـ الدكرم حسب الحاجة كذلؾ لمكقػكؼ عمػى أداء المكظػؼ تحػت التجربػة أك التخػاذ
قػ ػ اررات إداري ػػة ح ػػكؿ بق ػػاء المكظ ػػؼ أك نقم ػػة ,كم ػػا يس ػػتخدـ التق ػػكيـ الس ػػنكم لمكق ػػكؼ عم ػػى أداء الف ػػرد
(الكرخػػي  .)ُُْ ,َُِّ ,كأثبتػػت الد ارسػػات أف فت ػرة التقػػكيـ لم ػرة كاحػػدة أك م ػرتيف غي ػر كػ و
ػاؼ؛ ألف
المقػ ٌػكـ يكاجػػه صػػعكبةن فػػي تػػذكر أداء عػػدد مػػف مرؤكسػػيه خػػالؿ فت ػرة سػػتة أشػػهر أك سػػنة ,كالعػػامميف
بػػدكرهـ يشػػعركف أف تقػػكيـ أدائهػػـ لم ػرة أك م ػرتيف غيػػر كػ و
ػاؼ ,كخاصػػة فػػي حالػػة نتػػائج التقػػكيـ األداء
الغير إيجابية كالتي لـ يتمقى فيها تغذية راجعة تكشؼ عف نقاط الضعؼ في أدائه ,كالتي تهدؼ إلى
تحسيف كسائؿ كطرؽ األداء ( المحاسنة .)ُٕٗ ,َُِّ,
كقد يأخذ التقكيـ صفة عدـ الدكرية في بعض األحياف كذلؾ لألسباب اآلتيػة :تقػكيـ أداء المػكظفيف
الذيف يخضػعكف لمتجربػة ,كانخفػاض إنتاجيػة المكظػؼ .كعنػد اسػتخداـ طريقػة اإلدارة باألهػداؼ يتعػيف
األخػػذ بػػالتقكيـ فػػي الفت ػرات المحػػددة بمكجػػب هػػذ الطريقػػة ,باإلضػػافة إلػػى حالػػة التقػػكيـ غيػػر الرسػػمي
كالذم يجرم فيه الكقكؼ عمى بعض األعماؿ الجيدة كالسيئة لممكظؼ (الكرخي.)ُُْ ,َُِّ,
خطوات عممية تقويم األداء Performance Evaluation Steps
لتكػػكف عمميػػة تقػػكيـ أداء العػػامميف مكضػػكعية كتتصػػؼ بالعدالػػة ,يجػػب أف تخضػػع لعػػدد مػػف الشػػركط
أهمها ما يأتي (أبك شندم َُٖ-َُُِ ,َُٕ ,؛ فياض كآخركف:)ُِٓ ,ََُِ ,
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 تحديد كاجبات كمهاـ الكظيفة أك العمؿ الذم يشغمه الفرد ,كالشركط الالزمة لتأدية العمؿ.
 تحديد األهداؼ المطمكب تحقيقها خالؿ فترة زمنية محددة ,كتكضي مهاـ العمؿ كشركطه
 تكضي معدالت األداء المطمكبة لمعمؿ بشكؿ كاض .
 متابعػػة المػػدير لمفػػرد المكمػػؼ بػػأداء العمػػؿ لتحديػػد درجػػة تمكنػػه مػػف العمػػؿ ,كمػػا تضػػمنه مػػف
تحديد لمكاجبات كالمسؤكليات .
فعميا مف قبؿ الفرد المكمؼ بالعمؿ ,فذف المدير يقارف المعايير المحددة
 بعد القياـ بتنفيذ العمؿ ن
سابقا باألداء الفعمي المنفذ ,أم القياـ بالتقكيـ الفعمي لمستكل األداء.

 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
العم ػػؿ ,دكف الت ػػأثير الس ػػمبي عم ػػى نفس ػ ٌػية الف ػػرد ,كع ػػدـ إبػ ػراز نق ػػاط الض ػػعؼ بطريق ػػة جارح ػػة
كشديدة قد تثير مشاعر الفرد كتجعمه متذمرا.

 الخطػػكة األخيػػر فػػي تقػػكيـ األداء تتضػػمف اتخػػاذ إج ػراءات مناسػػبة ,مسػػتندة إلػػى األداء الفعمػػي
كالى المناقشة ,كأف تككف هذ اإلجراءات عممية كمكضكعية كبعيدة عف التأثيرات الجانبية .
كيؤك ػ ػػد ك ػ ػػؿ مف(عط ػ ػػكلَّٕ, َُِّ ,؛ مجي ػ ػػدُْ-َْ ,َُُِ,؛ المعايط ػ ػػة)ِِْ ,َُِِ ,
ػداؼ كالفعالي ػ ً
أف التق ػػكيـ الفع ػػاؿ يتطم ػػب تص ػػميـ مخط ػ و
ػط ش ػ و
ػات كاألنش ػػطةى كاألدك ىار
ػامؿ يتض ػػمف األه ػ ى
ى
كاألدك ً
الجدكؿ الزمني الالزـ لكؿ مرحمة كخطكة ,كيتضمف هذا المخطط:
ات ك
ى
المرجكة .
ضكء أهداؼ البرنامج أك النتاجات
ٌ
 تحديد أهداؼ عممية التقكيـ في ى
 تحديد مجاالت التقكيـ في إطار شمكلي.

و
و
أدائية لتقكيـ المجاالت المستهدفة .
معايير
 تحديد
 اختيار أدكات التقكيـ المالئمة لألهداؼ كالمجاالت المحددة مثؿ االختبارات ,كالمالحظة.
 تحديد كمية المعمكمات التي يحتاج إليها ,كمصادر الحصكؿ عميها .
 جمع المعمكمات كالبيانات المطمكبة باألدكات المقررة ,كفؽ جدكؿ زمني محدد.
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كي ٍستىعاف باألساليب
 تحميؿ المعمكمات كتسجميها في صكرة يمكف االستدالؿ كاالستنتاج منها ,ي
اإلحصائية كالتكضيحية المختمفة.

تمهيدا لمكصكؿ إلى القرار.
 تفسير البيانات في صكرة تتض بها البدائؿ المتاحة
ن

 إصدار الحكـ أك القرار ,حتى يمكػف معرفػة جػدكل المعمكمػات التقكيميػة فػي تحسػيف المكقػؼ
أك الظاهرة ,أك السمكؾ الذم نقكمه.
 اتخاذ الق اررات المناسبة في ضكء األحكاـ.
كيكض الشكؿ (ْ) مخطط لدكرة تقكيـ العامميف في المؤسسة :
 -4تحديد األهداؼ المطمكبة
 -2كضع معايير األداء

-6اتخاذ القرار المناسب في

ضكء معرفة النتائج كاألسباب
ّ-مالحظة أداء العامميف

-5تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ

كتسجيمه

كمعرفة أسبابها
 -1مقارنة األداء الفعمي
بالمعايير المكضكعية
الشكؿ رقـ (ْ)

مخطط تكضيحي لدكرة تقكيـ العامميف في المؤسسة
المصدر:إعداد الباحثة

كيتضػ ػ م ػػف الش ػػكؿ رق ػػـ (ْ) أف عممي ػػة تق ػػكيـ األداء ,عممي ػػة منظم ػػة مخطط ػػة ,ه ػػدفها تط ػػكير
المعايير المطمكبػة ,كمالحظػةى أداء العػامميف ,كمقارنتػه
تحديد األهداؼ ك
كتحسيف األداء ,فهي تتضمف
ى
ى
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بػػاألداء الفعمػػي ,كتحميػػؿ النتػػائج المرصػػكدة ,كأخي ػ ار اتخػػاذ الق ػرار المناسػػب مػػع كضػػع خطػػة عالجيػػة
كتطكيرية.
مشكالت تقويم األداء Problems in Performance Management
إف تقػػكيـ األداء حكػػـ بشػػرم يصػػدر إنسػػاف بشػػأف إنسػػاف آخػػر يشػػغؿ كظيفػػة مػػا ,كبهػػذ الصػػفة ال
يتكقع أف يككف خاليان مف األخطاء كالمشكالت ,كبالرغـ مف الدراسات كاألبحاث التي أجريت مف أجؿ
تطكير تقكيـ األداء ,كاكسابه قد انر مف المكضكعية ,كجعمه أكثر فعالية ,إالٌ أنه لـ يبمغ الكضع المثالي
كما زاؿ يحفؿ بالمشكالت كاألخطاء( أبكشيخة.)ِْٓ ,َََِ ,
صنفت األدبيات مشكالت تقكيـ األداء عدة تصنيفات كيمكف استعراضها حسب مصادرها عمى
و ٌ

النحك اآلتي:

أ -مشكالت تتعمق بالمقيمين أو المشكالت الذاتية أو غير الموعوعية
كتتعمؽ بمف يقكـ بعممية التقكيـ كيمارسها ,كتتعمػؽ غالبهػا بشخصػية المقػكـ كممارسػاته ,خػالؿ عمميػة
التقكيـ ,مثؿ:
 أخطممماء التحيمممز كهػػك ميػػؿ المػػدير نحػػك معمػ وػـ أك مجمكعػ وػة مػػف المعممػػيف دكف غيػػرهـ ,بػػأف يػػتـ
ػدير أدنػى ,أك غيػر م ٍػر و
ض بالنسػبة إلػيهـ ممػا ال يكػكف فػي
تقدير أعمى ,كمن اآلخريف تق نا
منحهـ نا

صالحهـ .فبعض الرؤساء يتحيزكف ضد بعض المرؤكسيف أك معهـ ,كقد يككف هذا التحيز ,إما
بسػػبب العالقػػات بػػيف الػرئيس كالمرؤكسػػيف ,أك بسػػبب الػػديف أك العقيػػدة أك السػػف ,كقػػد يكػػكف هػػذا
اجتماعيػا كالصػداقة
ػببا شخص نػيا أك
ن
الميؿ ليس له عالقة بعممية التقػكيـ أك األداء ,كػأف يكػكف س ن
التفاؤليػة (التسػػاهؿ ) كيػػنعكس عمػػى نتػػائج
تابعػا لطبيعػػة المقػػكـ
ٌ
كالميػػكؿ كالتفضػػيؿ ,كانمػػا يكػػكف ن
عممي ػػة التق ػػكيـ م ػػف حي ػػث المكض ػػكعية كالدق ػػة كالص ػػدؽ مم ػػا يع ػػكؽ التق ػػكيـ م ػػف تحقي ػػؽ أه ػػداؼ

المؤسسة (أبك شندم َُٗ-َُٖ ,ََُِ,؛ فميه كالمجيد.)ِْٕ ,ََِٓ,
كيمك ػ ػػف التخفي ػ ػػؼ م ػ ػػف عممي ػ ػػة التحي ػ ػػز ب ػ ػػالمجكء إل ػ ػػى بع ػ ػػض اإلجػ ػ ػراءات كاألس ػ ػػاليب ,كم ػ ػػا ذك ػ ػػر
(أبك شيخة ) ِْٔ ,َََِ,باآلتي:
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 مراجع ػػة التق ػػكيـ حي ػػث يق ػػكـ الػ ػرئيس المباش ػػر بالت ػػدقيؽ ف ػػي التق ػػكيـ النه ػػائي لمتأك ػػد م ػػف جمي ػػع
عناصر التقكيـ ,حيث تعتبر المراجعة تقييـ لتقكيمهـ .
 تعػػدد جهػػات التقػػكيـ ,يخفػػؼ مػػف التحيػػز كال يخفيػػه ,كذلػػؾ مػػف خػػالؿ قيػػاـ كػػؿ مػػف لػػه عالقػػة
بمؿء نمكذج التقػكيـ لممكظػؼ ,بشػكؿ منفػرد كسػرم ,كمػف ثػـ يػتـ عقػد
بالعمؿ كالعامؿ بالتقكيـ ٍ
لقاء جماعي لممشتركيف بالتقكيـ لممناقشة .
 مراجعة الخبير ,حيث يقكمكف بمراجعة إجػراءات التقػكيـ كتحميػؿ التقػارير ,كربطهػا بعضػها مػع
الػػبعض كمقابمػػة المعنيػػيف بػػالتقكيـ مش ػرفيف أك العػػامميف ,حيػػث يكشػػؼ المؤش ػرات الدالػػة عمػػى
التحيز مف عدمه التحيز .
 أخطمماء البنيممة الشخصممية كتتعمػػؽ هػػذ األخطػػاء بشخصػػية المػػدير كطريقػػة تفكيػػر كدافعػػة لتقػػكيـ
الفرد ,فقد يميؿ المدير إلى التشدد أك التساهؿ في التقكيـ ,كقد يككف دافعة في ذلؾ مػن فرصػة
لألفراد في الحصكؿ عمػى عػالكة أك ترقيػة ,أك إعطػاء انطبػاع جيػد عػف نفسػه لألفػراد ,أك خشػية
مف مكاجهة المرؤكسيف ,في حالة إعطاء تقدير ضعيؼ ( فمية كالمجيد.)ِْٕ, ََِٓ ,
 أخطاء النزعة المركزية سميت بأخطاء النزعة المركزية ألنهػا تعبػر عػف مقػاييس تكزيػع البيانػات
كهػػي الكسػػيط كالمتكسػػط الحسػػابي بمغ ػة اإلحصػػاء .حيػػث يكػػكف االتجػػا نحػػك إعطػػاء تقػػديرات
متكسطة  ,Central-tendencyكيميؿ بعض المديريف إلى إعطاء المعمميف تقديرات متكسطة
لػػألداء ,كقػػد يكػػكف ذلػػؾ عائػػد إلػػى عػػدـ قػػدرة المػػدير تحديػػد الفػػركؽ الحقيقيػػة بػػيف المعممػػيف فػػي
المدرسػػة ,كمثػػؿ هػػذا االتجػػا يػػؤدم إلػػى تعزيػػز الضػػعيؼ فػػي األداء كاحبػػاط المتمي ػزيف ,كتثبػػيط
اإلبداع كركح التميز لديهـ (البرادعي .)َُٓ ,ََِٖ ,كيحػدث غالبػان عنػدما يكػكف لػدل المػدير
ب
عػدد كبيػػر مػػف المرؤكسػػيف كلديػة فرصػػة ضػػئيمة لمشػػاهدة سػمككياتهـ فيطبػػؽ اسػػتراتيجية " المٌ ٍعػ ي

بأماف "( ()Play –it-safeحريـ .)َِٖ, َُِّ,
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 أخطاء تعميم الصفات أو اليالة التعمػيـ فػي صػفة كاحػدة ,بمعنػى ميػؿ المػدير إلعطػاء تقػدير
مرتفػػع لمفػػرد فػػي جميػػع الخصػػائص كجكانػػب العمػػؿ ,نتيجػػة المتيػػاز فػػي صػػفة كاحػػدة ,أك جانػػب
كاحػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف جكانػ ػ ػ ػػب العمػ ػ ػ ػػؿ (أبكشػ ػ ػ ػػندم َُٗ-َُٖ ,ََُِ,؛ شػ ػ ػ ػػاكيش.)149 ,َََِ ,
كلتجنب الكقكع فػي هػذا الخطػأ ينصػ بػأف يػتـ تقيػيـ كػؿ العػامميف فػي كػؿ مجػاؿ أك عمػى حػدة,
لتقييـ كؿ العامميف أك المعمميف في المحكر األكؿ لمجميع ,كمف ثىـ االنتقاؿ إلى المحػكر الثػاني,
حيػػث أف التقيػػيـ لكػػؿ جانػػب عمػػى حػػدة يعطػػي الفرصػػة لممقػ ىػكـ أف يتعػػرؼ إلػػى مسػػتكيات األداء
لمجميع في كؿ جانب(البرادعي.)َُْ ,ََِٖ ,
ػدير ,أداء المعمػػـ عمػػى مػػدار السػػنة
 تمميثير الحداثممة  ,Recencyفمػػف المفتػػرض أف يالحػػظ المػ ي
حتى يتمكف مف تقكيمه التقكيـ السميـ ,كلكنة قد يتأثر بالفترة األخيرة لمتقييـ ,فالفرد يتذكر عػادة

الكقائع القريبة ,كينسى األحداث البعيدة (شاكيش.)َُُ ,َََِ ,
 االنطبممماع األول  Primacyكهػػك ميػػؿ المقػػكـ إلػػى اسػػتخداـ المعمكمػػات األكليػػة إلػػى تصػػنيؼ
الشخص الذم يجرم تقييمه إلى عالي األداء أك منخفض األداء ,كذلؾ الختصار عممية التقكيـ
لعدـ حصكله عمى معمكمات كافية ,كيحدث ذلؾ في فترات التقػكيـ التػي تمتػد إلػى فتػرات طكيمػة
(حريـ .)َِٖ ,َُِّ ,
 التشممابو بممين الممرئيس والمممرؤوس ,يػؤدم التشػػابه فػػي الخصػائص بػػيف المػػدير كالمعمػـ إلػػى ميػػؿ
المدير إلعطاء المعمـ تقدي ار أعمى مما يستحؽ(أبكشندم.)َُٗ-َُٖ ,ََُِ,
 تقويم ما ىو غير قابل لمقياس كهػك نػاتج عػف خصػائص انفعاليػة صػعبة القيػاس مثػؿ االهتمػاـ
بالعمؿ أك اإلخالص في العمؿ بسبب كينكنتها التي تتصؼ بال ىكـ .كلذلؾ تقؿ الدقة في قياسها,
ع فػػي هػػذ األخطػػاء البػػد مػػف االنتبػػا إلػػى أدكات كمقػػاييس األداء مػػف
كلكػػي يتجنػػب المقػػيـ الكقػػك ى
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حيػ ػ ػ ػػث تضػ ػ ػ ػػمينها عمػػ ػ ػػى مؤش ػ ػ ػ ػرات أداء كاضػػ ػ ػػحة كاالبتع ػ ػ ػػاد ع ػ ػ ػػف االس ػ ػ ػػتنتاجات م ػ ػ ػػا أمكػػ ػ ػػف
( المحاسنة .)ُْٔ ,َُِّ ,
 إىمال تقويم عوامل أساسمية يحػدث هػذا الخطػأ عنػدما يقػكـ المػدير باالهتمػاـ بػبعض عناصػر
التقػػكيـ عمػػى حسػػاب عناصػػر أساسػػية فػػي العمػػؿ ,أك عػػدـ االهتمػػاـ بمػػا يكازيهػػا مػػف أهميػػة أك
ػر لمعم ػػؿ أكث ػػر م ػػف االهتم ػػاـ باإلنج ػػاز ,فهن ػػا ت ػػـ تق ػػديـ
أكلكيػػة كاالهتم ػػاـ بحض ػػكر المعم ػػـ مبك ػ نا
عنصر أقؿ أهمية مف عنصر أكثر أهمية ,كحينهػا يكػكف تقػكيـ األداء غيػر دقيػؽ كغيػر صػادؽ

بسبب أحد المتغيرات اآلتية:
المقيـ لبعض العناصر األساسية فػي العمػؿ ,فعمػى سػبيؿ المثػاؿ
 النقص كيتمثؿ في إهماؿ ٌ
إذا كاف االحتفاظ بنسخ مف االختبارات التي يستخدمها المعمـ جزء مف عمؿ المعمػـ ,ككػاف

مبنيا عمػى
غير سميـ أك ضعيؼ ,ككاف التقييـ ن
المعمـ يقكـ بذلؾ ,ككاف تصميـ االختبارات ى

ناقصا.
احتفاظ المعمـ باالختبارات ,فسكؼ يككف التقييـ
ن

ظر إلى
 التشويش كأف يخ ًطئ المعمـ في رصد درجة معينة لطالب في امتحاف ,كحينها يين ى
الجيد في الفترات السابقة أك المهاـ األخرل.
أدائه أنه منخفض ,دكف االهتماـ بأدائه ٌ

 التموث  :كيقصد بها عندما يتأثر تقكيـ العامؿ أك المعمـ بعكامؿ كمتغيرات ليس لها عالقػة
بأدائػػه ,كػػالمظهر الشخصػػي كطبيعػػة التعامػػؿ مػػع اآلخ ػريف ,حيػػث يحصػػؿ العػػاممكف الػػذيف
يمتازكف بهذ الصفات عمى و
تقييـ أفضؿ (المحاسنة.)ُٔٓ ,َُِّ,

50

ب -المشكالت المتعمقة بالعاممين
األخطاء الخاصة بالعامميف كهي:
 أثممر اليالممة ,كهػػي أف يبػػدم المعممػػكف سػػمككات كممارسػػات عمػػى غيػػر قناعػػة ,فقػػط ألنهػػـ
ب هػػذ الممارسػػات ,أك لشػػعكرهـ أنهػػـ مراقبػػكف ,كهنػػا
عػػاممكف جػػدد ,أك ألف المشػػرؼ ىي ٍرىغػ ي
البد مف شيكع ثقافة الشفافية كاالحتراـ المتبادؿ بػيف العػامميف كالمشػرفيف كاف تقػكيـ األداء
جػػزء مػػف عمػػؿ المؤسسػػة لكػػي تكػػكف الممارسػػات حقيقيػػة كتػػؤدم إلػػى منفعػػة متبادلػػة بػػيف
العامميف كالمؤسسة.
 الرغبمممة االجتماعيمممة ,كت ػػتمخص ف ػػي ظه ػػكر المعم ػػـ بص ػػكرة إيجابي ػػة م ػػف حي ػػث التظ ػػاهر
بالتفاني كاإلخالص لكي يممسها المشرؼ كيحصؿ عمى التقدير العالي فػي األداء ,لػذلؾ
متفانيػا فػي العمػؿ ,كهػك قػد ال يكػكف كػذلؾ فػي الحقيقػة
يبدك المعمـ كدكدا ,حسف المظهر
ن
فػػي معظػػـ األح ػكاؿ ,كهنػػا يحتػػاج المقػػكـ إلػػى تك ػرار عمميػػة التقػػكيـ ,كالتكثيػػؽ لمممارسػػات
كالس ػػمككيات أف يكض ػػع المعم ػػـ عم ػػى المح ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ التكميػ ػؼ بمه ػػاـ تظه ػػر ق ػػدراتهـ
كممارساتهـ( المحاسنة َُِّ.)ُٔٔ-ُٕٔ ,
كيضيؼ شاكيش(َََِ )َُُ ,إلى المشكالت السابقة التي تتعمؽ بالمرؤكسيف اآلتي:
 عدـ معرفة المعمـ ما هك مطمكب منه.
 عدـ فهـ المعمـ لنظاـ التقكيـ.
 ميؿ المعمـ إلى الكسؿ كعدـ اهتمامه بنتائج التقكيـ.
كمػ ػػا قػ ػػد تكػ ػػكف هنػ ػػاؾ مشػ ػػكالت ال يكػ ػػكف المعمػ ػػـ المسػ ػػؤكؿ عنهػ ػػا بشػ ػػكؿ مباشػ ػػر ,كانمػ ػػا تتعمػ ػػؽ
ػر فػي السػػف ممػا يػػدفع
بخصائصػه كسػماته مثػػؿ أقدميتػه فػػي العمػؿ ,كعمػر المعمػػـ ,كػأف يكػػكف كبي نا

تفعا.
رئيسه إلى احترامة كمنحة نا
تقدير مر ن
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ت -األخطاء المتعمقة بنظام التقويم
ترتبط أغمب هذ المشكالت بمدخالت كعمميػات كاجػراءات كاختبػارات عمميػة إدارة األداء ,بمػا تػنعكس
سمبا عمى عممية تقكيـ األداء ,كيمكف إيجازها باآلتي(:حريـ .)ُِٖ ,َُِّ ,
ن
 غياب نظام التقويم الموعوع  ,البد أف يككف نظػاـ التقػكيـ مصػم نما بطريقػة سػميمة كمنظمػة
لجمع المعمكمات ذات العالقػة بػأداء العػامميف ,كغيػاب بعػض عناصػر النظػاـ المعمػكؿ بػه أك

عدـ التحديػد الكاضػ لألهػداؼ.فاألهػداؼ تكجػه جميػع اإلجػراءات كالممارسػات نحػك تحقيقهػا,
ػار غيػ يػر دقي ػ و
ؽ لممعػػايير ,أك عػػدـ كضػػك وح فػػي تعريفهػػا أك تحديػػد معناهػػا,
ممػػا ينػػتج عنػػه اختيػ ه
كعدـ القدرة عمى قياسها مما يؤثر في النهاية عمى تحقيؽ أهداؼ المؤسسة .

دكر
 عمممدم اختيمممار الوقمممت المناسمممب لمتقمممويم ,ألف صػػياغة كتفصػػيالت نظػػاـ التقػػكيـ تػ ػؤدم نا
أساسايا في اختيار الكقت المناسب ,كعدد مرات التقكيـ ,األمػر الػذم يجعػؿ التكقيػت المناسػب
ػميا أك
ػنكيا أك فصػ ن
ػب تحدي يػد مػرات التقػكيـ سػكاء أكػاف س ن
لمتقػكيـ عػامال إيجابيػا أك سػمبيا ,إذ يج ي

دكرنيا لمدة محددة ,ثـ التحديد المناسب لعدد مرات التقكيـ المعمكؿ به.

 عدم الدقة ف اختيار فئات التقييم ألداء العاممين ,يؤدم إلى عدـ دقة الدرجات المعبػرة عػف
فمثال إذا كانت فئات التدرج(ممتاز ,جيد ,ضعيؼ) سيككف التمييز بػيف العػامميف
تمؾ الفئات ,ن
أقؿ مما لك كانت الفئات (ممتاز-جيد جدا -جيد – ضعيؼ –بحاجة إلى تحسيف) ,لذا يجػب
تصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميـ كاختيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار أدكات التقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدير كالتقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ بعنايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ التقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيـ
( المحاسنة.)ُٖٔ ,َُُِ ,
 عدم وعوح إجراءات التقويم وسوء اختيارىما كضػعؼ دقػة مالحظػة المقيمػيف ألداء العػامميف
كالت ػػداخؿ ب ػػيف عناص ػػر إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية ,مث ػػؿ الت ػػداخؿ ب ػػيف إدارة المعمم ػػيف كالم ػػديريف
كالمشرفيف  ,كغمكض العالقة بينهـ كعدـ تحديد مهمة كؿ منهـ ,األمر الػذم يػؤدم إلػى فهػـ
و
خاطئ لممهاـ مما ينعكس عمى العناصر التي تمارس التقكيـ.
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ثانيا تقويم أداء المعمم
يعػػد تقػػكيـ أداء المعمػػـ مػػف ميػػاديف التقػػكيـ التربكيػػة الهامػػة ,بعػػد أف أتض ػ األثػػر الػػذم يمكػػف أف
يحدثػػه المعمػػـ النػػاج فػػي تالميػػذ  ,ألف فاعميػػة المعمػػـ تعتبػػر مػػف أهػػـ القػػكل المػػؤثرة فػػي عمميػػة الػػتعمـ
بصػػفة خاصػػة كفػػي المكقػػؼ التعميمػػي بصػػفة عامػػة ,فػػالمعمـ الكػػؼء لػػه دكر كبيػػر فػػي إث ػراء العمميػػة
التعميمية بخبراته كمهاراته الخالقة التي تجعؿ لممػنهج قيمػة تربكيػة مهمػة ,كلػذا كػاف تقػكيـ أداء المعمػـ
أم انر ضركريان لنجاح أهداؼ التربية (حسنيف.)ُ ,ُٗٗٔ ,
ػيال مػػف
كي ٍب ػدكف قمػ ن
كعنػػدما يػػذكر التقػػكيـ لممعممػػيف ,فػػذنهـ يميمػػكف إلػػى اتخػػاذ مكقػػؼ دفػػاعي منػػه ,ي

الحمػ ػػاس لػ ػػه .فالقميػ ػػؿ مػ ػػنهـ ينظػ ػػر إلػ ػػى عمميػ ػػة التقػ ػػكيـ بكصػ ػػفها عنص ػ ػ انر مهمػػػا فػ ػػي نمػ ػػكهـ المهنػ ػػي
(فيفػػرك دنػػالب ,)ِِْ ,ََُِ,كمػػا أف مسػػألة تقػػكيـ أداء المعمػػـ ليسػػت مسػػألة لمتقميػػؿ مػػف شػػأنه أك
لمتمييػز بػيف المعمػػـ المتميػز كالمعمػػـ غيػر المتميػػز أك الضػعيؼ ,لكنهػػا عمميػة تشػػخيص كعػالج تهػػدؼ
إلػػى تطػػكير النمػػك المهنػػي لممعمػػـ ,إضػػافة إلػػى تهيئػػة الظػػركؼ لػػتعمـ جي ػد كممتػ وػع لمطمبػػة .كالسػػيما أف
عممية التقكيـ هي طرؼ هاـ مف أطراؼ العممية التربكية ,يكمؿ عممية التعميـ كيدعـ مسيرتها كيمكنها
مف تحقيؽ األهداؼ المرجكة (الحريرم.)َُّ ,ََِٕ ,
أىداف تقويم أداء المعمم
يشير الحازمي (ََِْ )َُٔ ,إلى أهداؼ تقكيـ األداء الكظيفي لممعمـ عمى أنها:
 التعرؼ إلى االحتياجات الضركرية لممعمميف مف أجؿ تحسيف كتطكير مستكل األداء.
 الكشػػؼ عػػف حاجػػات المعممػػيف الفنيػػة عنػػد :إعػػداد الػػدركس ,كاسػػتخداـ سػػجالت المتابعػػة اليكميػػة,
كاسػػػتخداـ سػ ػػجالت المتابعػ ػػة ,كاسػ ػػتخداـ ط ارئػ ػػؽ التػػػدريس ,ككيفيػػػة م ارعػ ػػاة الفػ ػػركؽ الفرديػػػة بػ ػػيف
الطالب ,كالعالقات العامة في محيط العمؿ المدرسي.
 التعػرؼ إلػػى المشػػكالت التػػي قػػد تكاجػػه المعممػػيف كالطػػالب فػػي المدرسػػة ,لكضػػع الحمػػكؿ المناسػػبة
لها .
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 الكق ػػكؼ عم ػػى مس ػػتكل أداء المعمم ػػيف ف ػػي المدرس ػػة ,لت ػػكجيههـ م ػػف أج ػػؿ تحس ػػيف مس ػػتكل أدائه ػػـ
الكظيفي.
التغيػر اإليجػابي فػي سػمكؾ الطمبػة ,لكػكف ذلػؾ مػف أهػـ مؤشػرات
 التعرؼ إلى مدل نتائج التعمػيـ ك ٌ
الكفاية الكظيفية لممعمميف .

 التعرؼ إلى المعمميف المتميزيف لالستفادة مف قدراتهـ في مهاـ كظيفية أعمى.
كتذكر اليافعي (ََُِ )ٓٔ ,أهداؼ تقكيـ أداء المعمـ عمى النحك اآلتي:
 تأميف قاعدة أساسية التخاذ الق اررات اإلدارية الخاصة بالمعمميف  ,كالنقؿ كالترقية كغيرها .
 مساعدة المعمـ كالمشرؼ التربكم عمى تطكير كتعزيز التطبيقات التعميمية كالتدريسية .
 تكفير المعمكمات الالزمة لتطكير برامج إعداد المعمـ .
 تحديد مدل كفاءة المعمـ في قيامة بدكر كمهامه.
 كضع البرامج التدريبية لتطكير المعمـ مهنيا.
كيؤكد عطكل (َُِّ )ُّٔ ,عمى أف مف بيف أهداؼ تقكيـ أداء المعمميف ,مساعدتهـ عمى تحسيف
أدائهػػـ مػػف خػػالؿ تىمى عم ػ ً
س حاجػػاتهـ المهنيػػة ,كتػػكفير فػػرص لتمبيػػة هػػذ الحاجػػات باألسػػاليب اإلش ػرافية
امه التعميمية كتنفيذها كتقكيمها .
كالحكـ عمى ىم ىدل فعالية المعمـ في تخطيط ىمهى ٌ
أىمية تقويم أداء المعمم
تشػ ػػير األدبيػ ػػات إلػ ػػى أهميػ ػػة القيػ ػػاـ بعمميػ ػػة تقػ ػػكيـ األداء الػ ػػكظيفي لممعممػ ػػيف كقػ ػػد أشػ ػػار الحمػ ػػادم
(ََِٖ )ِٓ ,لها عمى النحك اآلتي:
 يؤدم إلى معرفة كاقع الممارسات األدائية لممعمميف بصكرة فعمية عممية .
 يسػاعد المعمػـ عمػى معرفػة مػكاطف القػكة لديػه مػف أجػؿ تطكيرهػا ,كتحديػد جكانػب الضػعؼ كالعمػػؿ
عمى معالجتها باستخداـ االستراتيجيات المناسبة .
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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 م ارعػاة السػالمة فػي العمػؿ
كاالحتراـ كتكفير المصادر كالكقت.
 يعك ػػس كالء الف ػػرد لممنظم ػػة ,كم ػػدل قدرت ػػه عم ػػى االتص ػػاؿ كالتفاع ػػؿ كاإلب ػػداع كاالن ػػدماج داخػ ػػؿ
الجماعة لتحقيؽ األهداؼ الجماعية كالمجتمعية التي قامت مف أجمها هذ الجماعات .
 يعرؼ المعمميف بمعايير تقييـ األداء الكظيفي لممعمميف كأثر عمى جكدة العممية التعميمية .
و
كدافعية كبيئة محيط وػة ,كيعمػؿ
 يبحث في العكامؿ المؤثرة عمى األداء الكظيفي لممعمميف ,مف قد ورة
عمى تطكيرها بشكؿ إيجابي ,يؤدم في النهاية إلى االرتقاء باألداء الكظيفي لممعمميف.
شروط تقويم أداء المعمم
تنبثؽ أهمية المعمـ مف الدكر الهػاـ الػذم يضػطمع بػه فػي العمميػة التعميميػة ,كاألثػر الػذم يمكػف أف
يحدثىػه المعمػ يػـ النػػاج ي فػػي هػػذ العمميػػة .كهنػػاؾ شػػركط كثي ػرة يجػػب أف تتػكافر فػػي تقػػكيـ المعمػػـ ,حتػػى
يػنج هػػذا التقػكيـ ,كيػػؤدم أهدافػػه األساسػية المتمثمػػة فػي تحسػػيف التعمػػيـ كرفػع كفاءتػػه ,كمػف أهػػـ هػػذ
الش ػػركط كم ػػا أش ػػار له ػػا( الحج ػػئِِ ,َََِ,؛ الحج ػػيُِٖ ,ََِٓ,؛المعايط ػػة)ََّ ,ََِٕ ,
كهي:
ُ .الشمول :إذ يجب أف يشتمؿ تقكيـ المعمـ عمى كافة الجكانب ك ً
المناشط التي يقكـ بها ,كال يجػب
أف يص ػػب ف ػػي جان ػػب كاح ػػد كيهم ػػؿ الجكان ػػب األخ ػػرل ,كم ػػف الجكان ػػب الت ػػي يي ٍع ىنػ ػى به ػػا التق ػػكيـ
الشامؿ :النمك العممي كالمهني كالثقافي لممعمـ ,كاألنشػطة المختمفػة التػي يقػكـ بهػا داخػؿ الفصػؿ
كخارجة في المدرسة كالبيئة ,كمدل عالجه لما قد يقع فيه مف مشكالت أك أخطاء كعالقاته مع
التالميذ كالمعمميف كاإلدارة ,كمظهرة العاـ كأسمكبه في القيادة .
 .2األثر الطيب إذ ال يجب أف يككف الغرض مف عممية التقكيـ مجرد الكقكؼ عمى نقاط الضػعؼ
كالقػػكة فقػػط ,كلكػػف أف يهػػدؼ إلػػى عػػالج مػػكاطف الضػػعؼ كتنميػػة جكانػػب القػػكة ,كأف تأخػػذ هػػذ
الجكانب حظها مف التقدير بدالن مف التركيز عمى السمبيات فقط.
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ّ .المشممماركة كيظه ػػر ذل ػػؾ إذا ق ػػاـ م ػػدير المدرس ػػة كالمش ػػرؼ الترب ػػكم كالمعم ػػـ بتق ػػكيـ أداء المعم ػػـ
كهناؾ مف يرل إمكاف الرجكع إلى التالميذ عند تقكيـ عمؿ المعمـ.
ً
المشرؼ كالمعمـ األكؿ عمى آلية تقكيـ أداء
كترل الباحثة أف يككف هناؾ اتفاؽ مسبؽ مف المدير ك
المعمـ ,كأف يتعاكف كؿ مف المشػرؼ كالمعمػـ عمػى كضػع خطػة لتنفيػذ المنػاهج كاألسػاليب التدريسػية,
باإلضػافة إلػى تعريػؼ المعممػيف باألسػػس التػي فػي ضػكئها يػتـ تقػػكيـ أدائهػـ كنتػائج طالبهػـ كجهػػكدهـ
مع الطالب كالمجتمع المحمي بحيػث يشػمؿ التقػكيـ كػؿ جكانػب عمػؿ المعمػـ ,كأف تبنػي عمميػة التقػكيـ
عالقات إنسانية طيبة مع جميع األطراؼ المشاركة فيها .
صفات وخصائص المعمم الناجو
المعم ػػـ الن ػػاج ه ػػك الش ػػخص ال ػػذم يح ػػب عمم ػػه كيمت ػػاز بح ػػب االس ػػتطالع كاكتس ػػاب المزي ػػد م ػػف
التجارب مػف الميدانيػة .كيعػرؼ المعمػـ النػاج بػاألداء المهنػي الجيػد ,إال أف هنػاؾ صػفات لهػا عالقػة
كثيقة كمتينة بتككيف اتجاهات ايجابية نحك المعمميف حيث أشار(:الرحبي )ْٖ-ْٕ ,ََِٖ ,إلى أف
مف أهـ الصفات الكاجب تكافرها في المعمـ:
محبا لمتالميػذ ك لمهنتػه ,كمتكاض نػعا بغيػر عنػؼ كيتمتػع
الصفات الشخصية :كهي أف يككف المعمـ ن

كذكيػا
ػيحا ,كجيػد النطػؽ ,ن
بصحة جسمية سميمة كبصحة نفسية مػع اتػزاف عػاطفي ,كأنيقنػا كنظيفنػا كفص ن

كمحترما لمقكانيف,
ظا عمى المكاعيد,
فطنا ,كيفهـ تالميذ ,
كمتمكنا مف مادته ,ككاسع االطالع ,كمحاف ن
ن
ن
ن
كمخمصا.
كدكدا مع زمالئه ,عارفنا بأمكر دينه كمتمسكا به ,كال يفعؿ ما يستنكر الناس,
ن
ن
كيضيؼ البدرم (ََِٓ )ِّْ ,عمى الخصائص التي ينبغي تكافرها في قيادة المعمػـ لصػفه لكػي
ينج في عممه كهي:
عممي ػا لػػه عالقػػة بالمهنػػة
 الخصممائص العمميممة والمينيممة :كهػػي أف يكػػكف حاصػ نػال عمػػى مػ ن
ػؤهالن ن
التعميميػػة ,كلديػػة اطػػالع كخب ػرة فػػي العمػػكـ التربكيػػة كالنفسػػية كاالجتماعيػػة كاإلنسػػانية كاإلداريػػة
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كخاصة ما يتعمؽ بالمادة العممية التي يدرسها ,كأف يككف قاد انر عمى اإلقناع كالػدفاع عػف آ ارئػه
كأفكػػار بصػػكرة ديمقراطيػػة مكضػػكعية مرنػػه غيػػر متعصػػبة ,كمػػا يكػػكف خيػػر مسػػتمع ل خ ػريف
ػر عػػف آ ارئػػه بصػػدؽ كص ػراحة ككضػػكح ,كأف يتصػػؼ بحكمػػة كتحسػػب كحػػذر فػػي المكاقػػؼ
معبػ نا
ػاهر فػػي التػػدريس ,كاتجاهاتػػه إيجابيػة نحػػك مهنتػػه كيشػػجع التالميػػذ
التػػي يكاجههػػا ,كأف يكػػكف مػ نا
ػادر عمػػى اتخػػاذ
عمػػى اإلبػػداع كاالبتكػػار كالتجديػػد كاالعتمػػاد عمػػى الػػنفس كتحمػػؿ المسػػؤكلية ,كقػ نا

القػرار بحكمػػة كشػػجاعة كحسػػابات كعػػدـ التػػردد لفقػػداف الشػػجاعة ,كلػػه قيػ ٍدرة عاليػػة عمػػى تعميػػؽ
ػادر عمػػى
العالقػػات اإلنسػػانية بينػػه كبػػيف تالميػػذ كالتعػػاكف مػػع زمالئػػه فػػي العمػػؿ ,كأف يكػػكف قػ نا

العمػػؿ كمسػػتعدا لتنفيػػذ دكف ممػػؿ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أهػػداؼ المسػػيرة العمميػػة التربكيػػة كمسػػاعدة

التالميػػذ فػػي تفجيػػر قػػدراتهـ كاظهػػار إبػػداعاتهـ كاالهتمػػاـ بميػػكلهـ المختمفػػة كاختيػػار الكسػػائؿ
كاألساليب المناسبة لتعميمهـ.
كيتفػػؽ كػػؿ مػػف (البػػدرمُّٕ-ُّْ ,ََِٓ ,؛ الربعػػي )ْٔ , َُِّ ,عمػػى تصػػنيؼ الصػػفات
كالخصائص الكاجب تكافرها في المعمـ ,إلى :
خالي ػا مػػف الضػػعؼ كاألم ػراض .فػػالمعمـ
ُ .الخصممائص الجسمممية كهػػي أف يكػػكف سػػميـ الصػػحة ن
خاليػ ػا م ػػف العاه ػػات
ػميما .كأف يك ػػكف ن
المػ ػريض ال يس ػػتطيع القي ػػاـ بكظيفت ػػه كم ػػا ل ػػك ك ػػاف س ػ ن
ً
ً
أف تجعمه
كح ٍبسة المساف أك التأتأة ,ألف هذ العاهات مف طبيعتها ٍ
الع ىكر ى
كالعيكب ,كالص ىمـ ك ى

كحيكيػا ,فػالمعمـ الكسػكؿ
طا
يقصر في كظيفته كتعرضه لسخرية التالميػذ كنقػدهـ.كيككف نشػي ن
ن
ي
يهمؿ عممه كال يجد مف الحيكية ما يحركه لمقيػاـ بكاجبػه .كأيضػا ىح ىسػ ىف المظه ًػر كالػزل نظيفنػا

منظما.
ن

عددا مف الخصائص كهي:
ِ .الخصائص العقمية كتتضمف ن

 الذكاء:كيقصد به امتالؾ المعمـ الذكاء المتعدد ,أم يككف لديػه قػدر مػف الػذكاء المغػكم
كالرياض ػػي كاالجتم ػػاعي كالع ػػاطفي ,كذل ػػؾ حت ػػى ي ػػتمكف م ػػف ح ػػؿ مش ػػكالت التالمي ػػذ
كالتصرؼ بحكمة في المكاقؼ المختمفة .
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 التحصيؿ الدراسي :كهك أف يكػكف المعمػـ قكايػا فػي مادتػه التخصصػية ,ألف ضػعفه فػي
ػمبا عمػ ػػى تحصػ ػػيؿ التالميػ ػػذ لهػ ػػا
مادتػ ػػه يجعمػ ػػه يقصػ ػػر فػ ػػي تدريسػ ػػها ,ممػ ػػا يػ ػػنعكس سػ ػ ن
كيعرضػهـ لمخطػأ كسػكء الفهػػـ .كيزعػزع ثقػة التالميػػذ فيػه كقػد يصػرفهـ عنػه فيسػقط مػػف
نظرهـ كيؤثر عمى حالته النفسية كأدائه المهني.
 اإللماـ بالخصائص النفسية لمتالميذ كميكلهـ كاستعداداتهـ كمراحؿ نمكهـ لكي يستطيع
تكجيههـ كارشادهـ .
 اإللماـ بقكاعد التدريس المناسبة لمتالميذ كالمادة ,فميست معرفػة المعمػـ بالمػادة كبنفسػية
كلكف البد أف يعرؼ كيفية تػدريس مادتػه ,كاالسػتفادة
التالميذ كافيةن لمنجاح في مهمتهٍ ,
مف قدرات التالميذ كاهتماماتهـ كتكظيفها في عممية التعميـ كالتعمـ .

اال إلػى إنمػاء معارفػه,
 الثقافة كسعة
ً
ميػ ن
االطالع ,يجب أف يكػكف المعمػـ كثيػر االطػالع ٌ
كػػذلؾ يكػػكف المعمػػـ عمػػى ً
ص ػمىة بالجديػػد مػػف اآلراء التربكيػػة كالسػػيككلكجية التػػي تتصػػؿ
بمهمته حتى يستفيد منها في صناعة التعميـ.
 الكعي السياسي كاالجتماعي :أم يجب أف يككف المعمـ مم اما بعمـ األخالؽ كالسياسة.
ّ .الخصائص الخمقية أو السموكية والشخصية :كيعػددها محمػد حسػف البيػاع فػي كتابػه القيػادة
يحا فػي أقكالػه صػادقنا
أمينا
اإلدارية (البدرم :)ِّْ ,ََِٓ,أف يككف ن
عادال ك ن
كحازما كصر ن
ن
متفتحػا
كهادئػا رحػػب الصػػدر
كحساسػا لمشػػاعر اآلخػريف متعاطفنػا معهػػا,
فػػي كعػػكدة كأفعالػػه,
ن
ن
ن

ػادر عمػ ػػى قيػ ػػادة نفسػ ػػه كتص ػ ػرفاته ,كأف يكػ ػػكف نزيهن ػ ػا بعيػ ػ نػدا ع ػػف المغريػ ػػات الماديػ ػػة
ذهني ػ ػا قػ ػ نا
ن

عادال في ميكله ألم جانػب فػيهـ
كالمعنكية,
كمستقيما يكسب ثقة التالميذ مف كال الجنسيف ,ن
ن
مؤمنػا بالقػػدر ,كال يخػػاؼ إال مػػف ضػػمير كدينػػه
دكف اإلضػرار بمصػػمحته ,كأف يكػػكف متفػ ن
ػائال ن
بالر ازن ػ ػػة كالثق ػ ػػؿ األخالق ػ ػػي ,كيخم ػ ػػؽ لنفس ػ ػػه شخص ػ ػػيةن كاض ػ ػػحةى المالمػ ػ ػ
كقيم ػ ػػة ,كيتص ػ ػػؼ ٌ

قكيا بدكف غركر ,يتحدث بمغػة المفػرد ثػـ الجمػع
كالسمات ,كأف يككف م
تسامحا بدكف ضعؼ ن
ن
أحدا فػي غيابػة ,غيػر متع و
ػاؿ بصػفاته ,ينتظػر تقكيمػه مػف اآلخػريف.
يقكـ ن
ال ينكب عنهـ ,كال ٌ
كيضيؼ الربعي (َُّّ  )ْٗ,عمى الصفات السابقة :العطؼ كالميف مػع التالميػذ ,كالصػبر
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ػادا فيػه ,كأف يكػكف
كالتحمؿ كاألناة ,كالحزـ كالكياسة ,كأف يككف
محبا لػه ,كج ن
مخمصا لعممة ,ن
ن

محترما لدينه ,كتقاليد القكمية.
ن

كتؤكػػد نتػػائج بحػػث المحافظػػة (ََِٖ) المقػػدـ لممػػؤتمر العممػػي الثػػاني فػػي جامعػػة دمشػػؽ ,عمػػى
جميػػع الخصػػائص السػػابقة ,كتصػػنؼ الخصػػائص الكاجػػب تكافرهػػا فػػي معمػػـ المسػػتقبؿ إلػػى خصػػائص
جسمية كقدرات عقمية ,كخصائص شخصية ,كالخصائص األكاديمية كالمهنية ,كالخصائص األخالقية
كاإلنسانية.
كتتف ػػؽ الباحث ػػة م ػػع م ػػا تق ػػدـ م ػػف تص ػػنيفات لخص ػػائص معم ػػـ المس ػػتقبؿ ,إذ يمك ػػف تص ػػنيفها إل ػػى
خصائص إدارية ,خصائص فنية مهنية ,كخصائص إنسانية شخصية .
أساليب تقويم أداء المعمم
عمميػػة تقػػكيـ أداء المعمػػـ عمميػػة شػػاقة ,فهػػي تتجػػاكز مجػػرد تجميػػع البيانػػات كالمعمكمػػات ,كالشػكاهد
الخاص ػة بػػأداء المعمػػـ ,كانمػػا تتضػػمف أيضػػا التحميػػؿ العممػػي الرصػػيف لتمػػؾ المعمكمػػات ,كالش ػكاهد فػػي
ٌ
ضػػكء أهػػداؼ يم ىحػ ٌددة مسػػبقنا ,كتػػتمخص خطػكات تقػػكيـ أداء المعمػػـ فػػي اآلتػػي :تحديػػد مسػػتكيات األداء
التي يجب أف يحققها المعمـ ,كتجميع المعمكمات الخاصة باألداء الفعمي لممعمػـ ,كتحميػؿ النتػائج التػي

أس ػ ػػفرت عنه ػ ػػا ه ػ ػػذ المعمكم ػ ػػات الفعمي ػ ػػة ,كمقارنته ػ ػػا بم ػ ػػا يج ػ ػػب تحقيق ػ ػػه ,كتحدي ػ ػػد مص ػ ػػادر الف ػ ػػركؽ
(صكالحة .)ِٗ ,َُِِ ,كهناؾ عدة كسائؿ تتبع في تقكيـ أداء المعمـ أبرزها مايأتي:
ُ .التقويم بالمالحظة الصفية:
شيكعا ,إذ تعتمد عمى أحكاـ المختصيف كالمشػرؼ التربػكم
تعد مف أكثر أساليب تقكيـ أداء المعمـ
ن

كم ػػدير المدرس ػػة كالمعم ػػـ األكؿ .كتش ػػير نت ػػائج الد ارس ػػات الت ػػي أجري ػػت ف ػػي مج ػػاؿ تأهي ػػؿ المعم ػػـ أف
المالحظػػة مػػف أكثػػر األسػػاليب مكضػػكعيةن لتقػػكيـ األداء التدريسػػي لممعمػػـ ,فهػػي تتػػي مالحظػػة سػػمككه
التدريسي مباشرة داخؿ حجػرة الد ارسػة ,كفػي أثنػاء تعمػـ التالميػذ حتػى يمكػف معرفػة الجكانػب اإليجابيػة
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كالس ػ ػ ػ ػػمبية ف ػ ػ ػ ػػي أدائ ػ ػ ػ ػػه مم ػ ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػ ػػاعد ف ػ ػ ػ ػػي تط ػ ػ ػ ػػكير بػ ػ ػ ػ ػرامج التأهي ػ ػ ػ ػػؿ كالت ػ ػ ػ ػػدريب أثن ػ ػ ػ ػػاء الخدم ػ ػ ػ ػػة
(ص ػكالحة .)ِٗ ,َُِِ,كتسػػتخدـ الق ػكائـ سػػابقة اإلعػػداد ك مقػػاييس التقػػدير؛ لمالحظػػة أداء المعمػػـ
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
ش ػػكؿ عبػػػارات سػ ػػمككية أك تقػ ػػدي ارت تتضػػػمف األفعػػػاؿ التػ ػػي تص ػػدر عػػػف المعم ػػـ فػ ػػي أثنػ ػػاء التػػػدريس
(خميس .)َََِ ,إال أف هذا األسمكب يغمب عميه طابع الذاتيػة كالتحيػز مػف جانػب المق ٌػكـ ممػا يقمػؿ
مف مصداقيته (عالـ.)ََِّ ,
 .2التقويم باالعتماد عمى أداء الطمبة
يعتبػػر تقػػكيـ أداء المعممػػيف مػػف خػػالؿ الكقػػكؼ عمػػى مسػػتكل األداء المتحقػػؽ لطمبػػتهـ كمػػا تعكسػػه
ناجحا في تدريسه إذا حقؽ
المعمـ
درجاتهـ عمى االختبارات المعيارية مف الممارسات الشائعة ,كيعتبر
ن
ي
أكبر قدر مف النتائج كالتغيرات المرغكب فيهػا فػي طمبتػه ,مػع م ارعػاة الفػركؽ الفرديػة بيػنهـ ,كمػف هنػا
يقػ ىػكـ أداء المعمػػـ عمػػى أسػػاس التحصػػيؿ الد ارسػػي لمطمبػػة ,كتفتػػرض هػػذ الطريقػػة أف جميػػع العكامػػؿ
المػ ػ ػ ػػؤثرة فػ ػ ػ ػػي تحصػ ػ ػ ػػيؿ الطػ ػ ػ ػػالب ثابتػ ػ ػ ػػة أك متسػ ػ ػ ػػاكية لجميػ ػ ػ ػػع الطػ ػ ػ ػػالب ,كجهػ ػ ػ ػػد المعمػ ػ ػ ػػـ متغيػ ػ ػ ػػر
(مجػدالكل .)ِٕ, َُُِ ,كلػػذلؾ يجػب اسػػتعماؿ هػذ الطريقػػة بحػذر ,ألف هنػػاؾ الكثيػر مػػف العكامػػؿ
التي تؤثر في التحصيؿ الدراسي لمطالب كالكضع االقتصادم كاالجتماعي كمستكل الذكاء غيرها مف
العكامؿ ( فيفر ك دنالب.)ََُِ ,
 .3تقديرات الطمبة لممعمم
يستخدـ أسمكب آراء كتقديرات الطالب في المراحؿ الثانكية كالتعميـ العالي ,كيصعب استخدامه مع
الطالب صغار السف؛ ألنهـ ال يستطيعكف فهـ األبعاد التعميمية كأهدافها .فالطمبة يالحظػكف معممػيهـ
ألكقػػات طكيمػػة أكثػػر مػػف المشػػرؼ التربػػكم كالمعمػػـ األكؿ كمػػدير المدرسػػة .كلكػ ٍػف قػػد تتػػأثر تقػػديرات
الطالب لمعمميهـ بعكامؿ غير مكضكعية ,مثؿ الدرجات التي يحصمكف عميها في االمتحانات أك آر ً
اء
زمالئهـ حكؿ المعمـ ,مما يقمؿ مف مصداقية عممية التقكيـ (عالـ.)ََِّ ,
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 .4التقويم الذات
يعتبر تقكيـ المعمـ لنفسػه مػف األسػاليب المهنيػة التػي تسػتهدؼ تحسػيف األنشػطة التعميميػة التعمميػة
فػ ػ ػ ػ ػػالمعمـ يقػ ػ ػ ػ ػ ىػكـ سػ ػ ػ ػ ػػمككه التعميمػ ػ ػ ػ ػػي ليسػ ػ ػ ػ ػػتطيع تحديػ ػ ػ ػ ػػد جكانػ ػ ػ ػ ػػب القػ ػ ػ ػ ػػكة كالضػ ػ ػ ػ ػػعؼ فػ ػ ػ ػ ػػي أدائػ ػ ػ ػ ػػه
(فيفر ك دنالب .)ََُِ ,كيحتاج المعمـ لتقكيـ ذاته إلى أدكات خاصة كساللـ التقدير كقػكائـ الرصػد
كغيره ػػا ,كيتطم ػػب نج ػػاح ه ػػذا األس ػػمكب ت ػػدريب المعمم ػػيف عم ػػى ه ػػذ األدكات لتق ػػكيـ جكان ػػب أدائه ػػـ
(الحريرم.)ََِٖ ,
 .5ممف أداء المعمم أو ممف اإلنجاز
يعتبػػر ممػػؼ اإلنجػػاز إحػػدل االسػػتراتيجيات المسػػتخدمة لتقػػكيـ أداء المعمػػـ ,إذ يتكػػكف مػػف األعمػػاؿ
التي ينجزها المعمـ كالتي تعكس إبداعاته كمهاراته كمعارفه .كيقكـ المعمـ ببنائػه بنفسػه مػف أجػؿ إبػراز
معارفػػه كمها ارتػػه فػػي التػػدريس كاالنجػػازات التػػي يحققهػػا ,كيتػػي هػػذا الممػػؼ لممعمػػـ نقػػد عممػػه كتقيػػيـ
عمكمػا
فاعمية الدركس التي قاـ بذعدادها كالعالقات بينه كبػيف طمبتػه كزمالئػه .كيتضػمف ممػؼ المعمػـ
ن
معمكمات عف الصفكؼ التي يدرسها ,كالجدكؿ التدريسي له كاالمتحانات كاألنشطة الصفية كالالصفيه

التػػي يعػػدها كالػػدكرات كالن ػػدكات التػػي يشػػارؾ فيهػػا كأكراؽ العم ػػؿ التػػي يقػػدمها ,كأعمالػػه االلكتركني ػػة,
كأشػرطة الفيػديك التػي تبػػيف أداء فػي الحصػص الد ارسػية ,كغيرهػػا مػف اإلنجػازات.كمع أف ممػؼ المعمػػـ
يعتبر كثيقةن مهمة كفعالػه أثنػاء تقكيمػه ,إال أنػه تػدخؿ فيػه الذاتيػة كالمركنػة ,فذاتيتػه بسػبب أف المعمػـ
يتحكـ في مككناته كيكثؽ أعماله بنفسه ,أما المركنة فترجع إلى عدـ كجػكد أسػس ثابتػة كمحػددة لبنػاء
محتكياته (مجدالكل.)ِٕ, َُُِ ,
.
كممػا تقػػدـ يتضػ ي أنػػه ال يمكػف االعتمػػاد عمػى أسػػمكب دكف اآلخػر أثنػػاء تقػكيـ أداء المعمػػـ ,فجميػػع

ػض اآلخػػر ,فالمالحظػػة الصػػفية ,كالمسػػتكل التحصػػيمي لمطمبػػة ,كآراء الطمبػػة
أسػػاليب التقػػكيـ يكمػ يؿ بعػ ي
أساليب مهمة لما تػكفر مػف معمكمػات كبيانػات حػكؿ أداء
ألداء المعمـ كالتقكيـ الذاتي ,كممؼ األداء,
ه

المعمـ ,مما يحقؽ مصداقية كمكضكعية عممية التقكيـ.
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الجيات المسؤولة عن تقويم أداء المعمم.
تكصػػؼ عمميػػة تق ػػكيـ األداء الػػكظيفي لممعم ػػـ بأنهػػا عمميػػة تعاكني ػػة كتشػػاركية ,فف ػػي معظػػـ ال ػػبالد
يشػػارؾ فػػي عمميػػة تقػػكيـ أداء المعمػػـ مػػدير المدرسػػة ,كالمشػػرؼ التربػػكم ,كالمعمػػـ األكؿ ,كالمعمػػـ نفسػػه
كفي بعض الدكؿ تتعدل عممية التقػكيـ هػذ الجهػات لتشػمؿ الطمبػة كأكليػاء األمػكر كالػزمالء ,لضػماف
مكضػػكعية كمصػػداقية عمميػػة التقػػكيـ .كتشػػير األدبيػػات إلػػى الجهػػات المسػػؤكلة عػػف تقػػكيـ أداء المعمػػـ
عمى النحك اآلتي:
 .1مدير المدرسة
يعتبر مدير المدرسة المسؤكؿ األعمى كالمباشػر فهػك يضػع خطػة كاضػحة مػف بدايػة العػاـ الد ارسػي
لتقػػكيـ أداء المعمػػـ تتض ػػمف التقػػكيـ التك ػػكيني كالنهػػائي ,كتش ػػمؿ المالحظػػة الص ػػفية فػػي المق ػػاـ األكؿ
كمالحظػػة أداء المعمػػـ فػػي المهػػاـ المسػػندة إليػػه خػػارج الفصػػؿ ,كتنتهػػي عمميػػة التقػػكيـ بذصػػدار الحكػػـ
عمػػى أدائػػه ككتابػػة تقريػػر الكفايػػة .كيعتبػػر تقػػكيـ مػػدير المدرسػػة أكثػػر مكضػػكعية مػػف الجهػػات األخػػرل
ألنه يطٌمع عمى أداء المعمـ داخؿ كخارج الفصؿ( الحريرم.)َُٖ ,ََِٕ,
 .2المشرف التربوي
ػرؼ التربػػكم عمػػى الجانػػب الفنػػي ألداء المعمػػـ ,كيعتمػػد عمػػى الزيػػارات الصػػفية التقكيميػػة
يرٌكػز المشػ ي

لمالحظػػة سػػمكؾ المعمػػـ ,كأدائػػه داخػػؿ الصػػؼ ,كيتضػػمف الجكانػػب المختمفػػة لعممػػه التعميمػػي ,بحيػػث
ػامال كفػػؽ معػػايير محػػددة فػػي تقريػػر الزيػػارة اإلشػرافية .إال أف تقػػكيـ أداء المعممػػيف
ػكعيا كشػ ن
يكػػكف مكضػ ن
ع ػػف طريػ ػػؽ الزيػ ػػارة الصػ ػػفية قػ ػػد يتػ ػػأثر بالعالقػ ػػة االجتماعيػ ػػة بػ ػػيف المشػ ػػرؼ كالمعمػ ػػـ ,كالذاتيػ ػػة كعػ ػػدـ

المصداقية في بعض األحياف ( الشقيرل.)ٕ ,ُُٗٗ ,
 .3المعمم األول
ينظر إلى دكر المعمـ األكؿ في تقكيـ أداء المعمـ عمػى أنػه دكر أساسػي كجػكهرم ,فهػك قػادر عمػى
الفنػي بسػػبب معرفتػػه كاطالعػػه عمػػى المػػادة العمميػػة ,كمػػا أنػػه قػػادر عمػػى
أف يقػػكـ معمٌميػػه فػػي الجانػػب ٌ
تقكيـ أدائهـ اإلنساني كاإلدارم؛ بسبب كثرة التعامؿ مع معمميف عف قرب مما ينتج عنه معرفػة كاممػة
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ً
كطباع ًه المهنية كالشخصية في العمؿ .كقد كرد في دليؿ نظاـ تطكير األداء المدرسي
بأعماؿ المعمـ,
مهاـ ككاجبات المعمـ األكؿ التقكيمية نذكر منها :تحديد االحتياجات التدريبية لممعممػيف كتقػكيـ أعمػاؿ
كسػػجالت المعمػػـ ,كحضػػكر زيػػارات صػػفية كتقػػكيـ أدائ ػه الصػػفي ,كتحميػػؿ أعمػػاؿ نمػػاذج مػػف أعمػػاؿ
الطػػالب ,كتحميػػؿ نتػػائج االختبػػارات كمناقشػػتها مػػع المعممػػيف ,كالتأكػػد مػػف ممارسػػة المعممػػيف لممعػػارؼ
كالمهارات المكتسبة مف التدريب( ك ازرة التربية كالتعميـ.)ٕٔ ,ََِٖ,
 .4المعمم نفسو
لمشػاركة المعمػػـ فػػي تقػػكيـ أدائػػه ذاتيػا أهميػةه كبيػرة؛ حيػػث يسػػاعد عمػى الكقػػكؼ عمػػى جكانػػب القػػكة
كالضعؼ في أدائه ,كيتمكف مف كضع خطػط تطػكير مهنيػة ألدائػه بالتعػاكف مػع المعنيػيف ,كمػا يػؤدم
إلى التقميؿ مف عممية التظمـ كالتشكيؾ في تقكيـ أدائه( اليافعي.)ُِٓ ,َََُِ ,
كالكاقع أنه باإلضافة إلى الجهات السابقة التي سبؽ الحديث عنها لتقكيـ أداء المعمـ ,هناؾ جهات
أخرل تشارؾ في تقكيمه ,كالطالب ككلي األمر كالزمالء ,لكػف هػذ الجهػات لػـ تسػتخدـ بشػكؿ رسػمي
كفعمي في سمطنة عماف إلى اآلف.
كمما سبؽ يتض أف عمميةى تقكيـ أداء المعمـ عمميةه ليسػت بالسػهمة تًمزمهػا الدقٌػة كالمكضػكعية مػف

ًقبػػؿ المقيمػػيف؛ لتفيػػد فػػي تصػػحي مسػػار العمميػػة التعميميػة التعمٌميػػةً ,كٍفػؽ معػػايير صػ و
ػتفيد منهػػا
ػادقة يسػ ي
ٌ
ى
ذكك العالقة بالعممية التربكية ,كبشكؿ خاص مدير المدرسة ,كالمشرؼ التربكم ,كالمعمـ األكؿ.
جوانب تقويم أداء المعمم
إف مف أهـ الجكانب التي تيؤ ىخ يذ في االعتبار عند تقكيـ أداء المعمـ (الحمادم )ُّ ,ََِٖ ,هي:

 عناص ػػر داخ ػػؿ الفص ػػؿ كتتض ػػمف :إدارة الفص ػػؿ  ,التخط ػػيط لعممي ػػة الت ػػدريس ,اس ػػتراتيجيات
التػػدريس كتقنياتػػه ,كتكظيػػؼ التكنكلكجيػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة ,كالسػػجالت المدرسػػية ,كتقػػكيـ
الطمبة كالمناهج.
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 عناصر داخؿ المدرسة كتتضمف :القكانيف كالمكائ التربكية ,كاالختبػارات المدرسػية كاالهتمػاـ
باألنشطة الصفية كالالصفٌية كالعالقات اإلنسانية كالتكاصؿ .
 عناصر التنمية المهنية كتتضمف :اإلنماء المهني كالتدريب.
كيرل (المدهرش )ُٕ , ََِٔ ,أف جكانب تقػكيـ أداء المعمػـ كفػؽ مػا كردت فػي التقريػر الختػامي
السنكم له كهي:
ُ .الشخصية كتشمؿ :المظهر ,حسف التصرؼ  ,الحيكية كالنشاط ,تقدير المسؤكلية .
ِ .معرفػة العمػؿ كاإلحاطػة بػه :كيشػكؿ مػدل فهمػه لممنهػاج ,كالمػادة العمميػة  ,كطػرؽ التػدريس,
كالكسائؿ التعميمية  ,كالتقنيات التربكية المتكافرة بالمدرسة .
الع ىمؿ  :كيشمؿ االنتظاـ في العمؿ ,كاإلعداد لمدرس ,كالطريقػة المسػتخدمة فػي التقػكيـ,
ّ .أداء ى
كمراعاة الفركؽ الفردية ,كالمشاركة في النشاطات المدرسية ,كتىقىبؿ التكجيهات .
ْ .أثػػر المعمػػـ فػػي الطػػالب  :كيشػػمؿ مقػػدرة الطمبػػة عمػػى التفكيػػر العممػػي ,كالمسػػتكل المعرفػػي
لمطالب ,كالمهارات المكتسبة ,كعنايتهـ باألعماؿ التحريرية كالعممية ,كمشاركتهـ في النشػاط
المدرسي.
ً
و
الح ٍكػـ عمػى
كاقترح (صكالحة )ّٕ, َُُِ,تصكنار يتضػمف سػتٌة مجػاالت كالتػي يمكػف مػف خاللهػا ي

الممارس ػػات المهني ػػة كم ػػا تتض ػػمينه م ػػف كفاي ػػات معرفي ػػة كأدائي ػػة ,كالعناص ػػر كالق ػػدرات كالق ػػيـ الفردي ػػة
كالجماعية كالتنظيمية الالزمة لتقكيـ أداء المعمـ كهي:

 التخطمميط لمتممدريس كيتضػػمف كاقػػع تخطػػيط المعمػػـ لممػػادة الد ارسػػية كاسػػتخداـ المعمػػـ لمكسػػائؿ
التعميمية كالمعمميف كممارسته لمد ٍكر القيادم كامتالكه لمكفايات الالزمة ألداء عممه.

 الكفايمممات المعرفيمممة ,كيتض ػػمف كاق ػػع ام ػػتالؾ المعم ػػـ لمكفاي ػػات المعرفي ػػة الالزم ػػة ألداء عمم ػػه
كالكشؼ عف متابعة المعمـ لممستجدات المعرفية كاد اركػه لطبيعػة العالقػات التػي تخػدـ العمميػة
التعميمي ػػة ,كم ػػدل اس ػػتم ارريته لتط ػػكير أفك ػػار بش ػػكؿ مس ػػتمر تج ػػا العم ػػؿ الترب ػػكم ,كامتالك ػػه
لممبادرة في تطكير معارفه كخبراته كذلؾ لتطكير المدرسة.
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 الكفايمممات الشخصمممية ,ويتضػػمف امػػتالؾ المعمػػـ الخصػػاؿ الشخصػػية العامػػة المرتبطػػة بػػدكر
كمعمـ ,كانتمائػه لممدرسػة ,كالتعامػؿ مػع الطمبػة بتسػام  ,كم ارعػاة الفػركؽ الفرديػة بػيف الطمبػة,
المتزف.
كالتزامه باستخداـ األلفاظ التربكية المالئمة ,كتحممه لممسؤكلية ,كااللتزاـ بالسمكؾ ي

 الكفايممات المينيممة ,كيتضػػمف كضػػعه لخطػػة يكمي ػة يحػػدد فيهػػا أهػػدافان قابمػػة لمقيػػاس ,كاظهػػار
مقدرتىه في ممارسة مهػارات التعمػيـ ,كتكاصػمىه مػع المجتمػع المحمػي ,كممارسػتىه السػتراتيجيات
كتكظيؼ أساليب التفكير ً
العٍم ٌمي.
التدريس الحديث,
ى

 الكفايممات اإلنتاجيممة ,كيكشػػؼ عػػف كاقػػع امػػتالؾ المعمػػـ لمكفايػػات اإلنتاجيػػة ,بحيػػث يسػػتخدـ
التكنكلكجيػػا فػػي التعمػػيـ ,كالتقػػكيـ ال ػكاقعي فػػي تقييمػػه كتصػػميمه لمخطػػط العالجيػػة ,كتطػػكير
قي يدرات الطمبة المعرفية.

 الكفايممات اإلداريممة ,كالتػػي تضػػم ىنت االختبػػارات التحصػػيمية كممارسػػة مهػػاـ المناكبػػة كااللت ػزاـ
بأكقات كمكاعيد الدكاـ الرسمي كغيرها.

أداء المعمـ عمى أساسها إلى ثالثة جكانب أساسية هي:
كتصنؼ الباحثة الجكانب التي ييقن ٌكـ ي
المجمممممال اإلداري كيشػ ػػمؿ الت ػ ػزاـ المعمػ ػػـ بػ ػػالقكانيف كاألنظمػ ػػة المدرسػ ػػية ,كانضػ ػ ً
ػباطه بمكاعيػ ػػد الػ ػػدكاـ
كالحصص الدراسية ,كمشاركته الفاعمة في مجالس الفصكؿ ,كاألنشطة المدرسية ,كالمجاف المدرسية.
المجال الفن

الجيػد لمػدرس ,كالكسػائؿ التعميميػة ,كاسػتراتيجيات التػدريس ,كاإلدارة
كيتضمف التخطػيط ٌ

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

كيتضمف عالقة المعمـ برؤسائه ,كزمالئه ,كالطالب ,كأكلياء األمكر.
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ثالثاً الدور التقويم لمدير المدرسة ف تقويم أداء المعمم
لكي يحقؽ التقكيـ األهداؼ المتكخػاة منػه ينبغػي عمػى مػدير المدرسػة أف يأخػذ فػي االعتبػار بعػض
األمكر المهمة أثناء تأدية عممية التقكيـ في مدرسته ,كمنها (البدرم :)ْٗ ,ََِٓ ,
 إف الهػػدؼ األسػػاس لمتقػػكيـ هػػك معرفػػة مػػدل النجػػاح فػػي الكصػػكؿ لألهػػداؼ المرسػػكمة ,ممػػا
يؤدم إلى تطكير العممية التعميمية كتحسيف جكانبها المختمفةَ.
 هناؾ نكعاف أساساف لمتقكيـ :
 ألكؿ التقكيـ البنائي ,كيقكـ به المدير في بداية العاـ الدراسي أثناء تنفيذ الخطط المدرسية,
كيستفاد منه في تحسيف العمؿ كمعالجة األخطاء أك االنحرافات التي تحدث أثناء التنفيذ.


كالنػػكع الثػػاني التقػػكيـ النهػػائي كالهػػدؼ منػػه التعػػرؼ عمػػى النتػػائج النهائيػػة لمعمػػؿ كمقػػدار
اإلنجاز المتحقؽ في ضكء األهداؼ .

 إشراؾ المعمميف كالعامميف في عممية التقكيـ خاصة فيما يتعمؽ بكضع قكاعد كمعػايير عمميػة
التقكيـ.
كمػػا أف هنػػاؾ كسػػائؿ متعػػددة فػػي إج ػراء عممي ػة التقػػكيـ منهػػا االختبػػارات كاسػػتمارات المالحظػػة
كالزيارات كيجب عمى المػدير التنػكع فػي األسػاليب التقكيميػة عمػى حسػب األهػداؼ المطمػكب تحقيقهػا,
كاألعماؿ المطمكب تقكيمها.
ميارات تقويم األداء الوظيف عند مدير المدرسة
تعػػرؼ المهػػارة بأنهػػا "القػػدرة عمػػى أداء عمػػؿ أك مهمػػة مػػا بفعاليػػة ,أم بأقػػؿ مػػا يمكػػف مػػف الجهػػد
كالتكمفػػة كالكقػػت ,كبأقصػػى مػػا يمكػػف مػػف الدقػػة كاألثػػر" (الطيطػػي كأبكسػػمرة كعبيػػداهلل.)ّٓٗ ,ََُِ,
تعػػرؼ بأنها"معرفػػة كيفيػػة األداء كأنهػػا تػػؤدم إلػػى اإلتقػػاف ,بمعنػػى عنػػدما يرغػػب األفػراد فػػي عمػػؿ
كمػػا ٌ
كتحمًيمه كابتداع الكسائؿ لعممه في أسرع كقت ممكف كبػأعمى درجػة
شيء معيف فذنهـ يقكمكف بدراسته ٍ
مف اإلتقاف" (أحمد .)ُِٖ ,ََِٕ ,كيضيؼ الفراج (َُِّ )ُْ ,بأف المهارة هي القدرة أك القابمية

لًترجمة المعرفة إلى أفعاؿ ينتج عنها أداء متميز.
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كلنجاح عممية تقكيـ األداء يجب أف تىككف هناؾ مهػارات أك مقػاييس كاضػحة كعادلػة؛ لكػي تسػاعد
ات يػػتـ عمػػى
المػػديريف عمػػى إنجػػاز التقػػكيـ المكضػػكعي بعيػ نػدا عػػف المزاجيػػة كالمحابػػاة كالتخػ ٌػبط ,مهػػار ه
ً
إنجاز العمؿ الفعمي مف ًقبؿ المعمـ ,عف طريػؽ تحميػؿ الكظيفػة مػف حيػث بيػاف
تحديد مستكل
أساسها
ي
النشاطات كالمسؤكليات التي يتكجب عمى المعمـ القياـ بها كالكقت المحدد إلنجازهػا عمػى أكمػؿ كجهػه

(المدهرش.)ُْ ,ََِٔ,
كيع عد دكر مػدير المدرسػة لمعمػؿ التربػكم التعميمػي فػي المدرسػة دك انر ها امػا؛ ألنػه يؤكػد عمػى ضػركرة
كتبنيػػه لػػه
إسػػهامه بفعاليػػة فػػي عمميػػة التقػػكيـ كاإلشػراؼ التربػػكم .فتمثيػػؿ مػػدير المدرسػػة لمػػدكر القيػػادم ٌ
كبير لعممية تقػكيـ أداء المعممػيف إلػى جانػب المسػؤكليات األخػرل؛ كذلػؾ لالرتقػاء
اهتماما نا
يجعمه يكلي
ن
بالعمػػؿ التربػػكم التعميمػػي إلػػى المسػػتكل الػػذم يجعمػػه محققنػا لألهػػداؼ .كمػػف األمػػكر التػػي تبػػرز أهميػػة

دكر مدير المدرسة في العمؿ التقكيمي كجكد المستمر في المدرسة ,ممػا يؤهمػه لمعرفػة كاقػع المدرسػة
مع يكؿ تفاصيمه( الركاحي .)ُٖ, ََُِ,
كمػػا يؤهمػػه الكجػػكد المسػػتمر فػػي العمػػؿ إلػػى بنػػاء عالقػػة مهنيػػة كشخصػػية مػػع التالميػػذ كالمعممػػيف,
كجميػع العػػامميف فػػي المدرسػة ,كالػػذم يسػػاعد عمػى إحػػداث التغييػر المطمػكب فػػي دافعيػػتهـ كفعػػاليتهـ,
افي التقػكيمي لمػدير المدرسػة ىيتض ٌػمف مجمكعػة مػف النشػاطات كالمهػارات التػي
كعميه فػذف الػدكر اإلشػر ٌ
ته ػػدؼ إل ػػى تط ػػكير العممي ػػة التعميمي ػػة التعممي ػػة ف ػػي المدرس ػػة إل ػػى أقص ػػى درج ػػات الكفاي ػػة كالفعالي ػػة
(نكناصميك .)ِْٕ ,ََِٓ,
كتشير الدراسات إلػى أهميػة دكر مػدير المدرسػة التقػكيمي فػي التنميػة المهنيػة لممعممػيف ,حيػث يقػر
الم ػ ػ ػػديركف بمسػ ػ ػ ػؤكلياتهـ كأدكاره ػ ػ ػػـ تج ػ ػ ػػا نم ػ ػ ػػك المعمم ػ ػ ػػيف كاح ػ ػ ػػداث تغي ػ ػ ػػر كتحس ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػػي أدائه ػ ػ ػػـ
(كرـ  .)ٔٓ-ْٔ, ََِٕ,حيث تؤكػد د ارسػة هنػدم(َُِِ )ٔ ,عمػى دكر مػدير المدرسػة فػي تكجيػه
المعممػػيف كارشػػادهـ بكػػؿ جديػػد فػػي مجػػاؿ عممهػػـ ممػػا يسػػاعدهـ عمػػى النمػػك المهنػػي ,إذ أف المحػػكر
األساسػػي لمعمميػػة التعميميػػة هػػك تحسػػيف الخػػدمات كاالهتمػػاـ بالعكامػػؿ كالظػػركؼ التػػي تػػؤثر فػػي تعمػػيـ
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الطمب ػ ػػة ,كالمن ػ ػػاهج كط ػ ػػرؽ الت ػ ػػدريس ,كالكس ػ ػػائؿ التعميمي ػ ػػة ,كنظ ػ ػػـ االمتحان ػ ػػات ,كمش ػ ػػكالت الطمب ػ ػػة
كالمعممػػيف ,كالعالقػػات الس ػائدة فػػي المجتمػػع المحمػػي كذلػػؾ بتػػكفر مجمكعػػة مػػف المهػػارات ,اإلش ػرافية
كالفنيػػة لػػدل القيػػادات التربكيػػة التػػي تتمثػػؿ فػػي المقػػدرة عمػػى اسػػتعماؿ المعرفػػة ,كالط ارئػػؽ كاألسػػاليب
لممارس ػػة مهم ػػات مح ػػددة,كالمهارات اإلنس ػػانية الت ػػي تتمث ػػؿ ف ػػي مقدرت ػػه عم ػػى التعام ػػؿ م ػػع اآلخػ ػريف
,كالتحمي بالصبر ,كاإلقناع ,مف أجؿ إحداث التغيير ,كرفع المستكل التحصيمي.
كممػػا تقػػدـ يحتػػاج مػػدير المدرسػػة إلػػى مهػػارات سػػمككية تمكنػػه مػػف فهػػـ كتقػػكيـ سػػمكؾ المعممػػيف
كالتنبؤ به كالحكـ عميه ,كالتحكـ به,كهناؾ ثالث مهارات خاصة مطمكبة لكؿ المسػتكيات فػي المكاقػؼ
اإلداريػة كهػي تػؤثر عمػى كظيفػة المػدير فػي اتخػاذ القػرار كهػي المهػارات الفنيػة ( )Technical skill
كالمهػارات اإلنسػانية ( (Human skillsكالمهػارات التصػكرية ) .(conceptual skillsكمػا صػنؼ
(الف ػ ػ ػ ػراج ُٓ-ُْ ,َُِّ,؛ السػ ػ ػ ػػعكد ٖٓ-ِٖ ,ََُِ,؛ طكيػ ػ ػ ػػؿ ) ُّ-ِٔ ,ََُِ ,المهػ ػ ػ ػػارات
المطمكبة مف مدير المدرسة أف يتقنها إلى:
 ميممممارات فنيممممة :كه ػػي قدرتػػػه عمػ ػػى اس ػػتخداـ المعرفػػػة كالخب ػ ػرة ألداء مه ػػاـ مح ػػدد  ,كهػػػي تتعمػ ػػؽ
باألسػػاليب كالط ارئػػؽ التػػي يتبعهػػا اإلدارم التربػػكم فػػي ممارسػػته لعممػػه ,كمعالجتػػه لممكاقػػؼ التػػي
يصػػادفها ,كتتطمػػب المهػػارة الفنيػػة معرفػػة متخصصػػة كمقػػدرة تحميميػػة ,كأسػػس عمميػػة التػػي يتطمبهػػا
نجػػاح العمػػؿ اإلدارم التربػػكم .كيمكػػف تنميػػة هػػذ المهػػارة عػػف طريػػؽ الػػدكرات كالبػرامج األكاديميػػة
لمقادة التربكييف.
 الميممارات اإلنسممانية أو السممموكية أو الشخصممية هػػي مقػػدرة المسػػؤكؿ التربػػكم عمػػى العمػػؿ مػػع
اآلخريف بشكؿ جيد كمتفاعؿ كمتعاكف ,كتظهر في البيئة المدرسية مف خػالؿ ركح التعػاكف كالثقػة
كالحماس لمعمػؿ مػع اآلخػريف ,كالتفاعػؿ اإليجػابي مػف خػالؿ العالقػات الطيبػة معهػـ .حيػث يجػب
عمى المػدير أف يتحمػى بدرجػة عاليػة مػف الػكعي الػذاتي بقد ارتػه عمػى التكاصػؿ كالشػعكر بػاآلخريف
كهػػذ تسػػمى الػػذكاء العػػاطفي ( )Emotional Intelligenceكهػػي إدارة الػػنفس كالعالقػػات مػػع
اآلخريف بكفاءة عالية .كعمى مدير المدرسة أف يجعؿ هذ المهارة جزءان ال ينفصؿ عف كيانه.
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 الميممارات اإلدراكيممة التصممورية :هػػي قػػدرة المػػدير عمػػى رؤيػػة المكاقػػؼ مػػف جميػػع الجكانػػب بشػػكؿ
شػػمكلي كلديػػة الق ػػدرة عمػػى ح ػػؿ المشػػاكؿ لص ػػال الجميػػع ,أم ٌأن ػه خبي ػػر فػػي ف ػػف إيج ػاد الحم ػػكؿ
المالئم ػػة كالمناس ػػبة ,كلدي ػػة الق ػػدرة عم ػػى التفكي ػػر المج ػػرد كالتحمي ػػؿ لح ػػؿ المش ػػاكؿ المعق ػػدة بحي ػػث
يستطيع تشكيؿ صكرة كمية لعمؿ المؤسسة المدرسية .
كيضيؼ (الحربي )ٕٗ-ٕٖ ,ََِٕ,عمى المهارات الالزمة لمدير المدرسة السابقة
 الميارات الذاتية أو الميارات العقمية كهي القدرات العقمية كالصفات الشخصية كالسمات الجسدية
التػػي تسػػاعد مػػدير المدرسػػة عمػػى القيػػاـ بػػدكر التقػػكيمي ألداء العػػامميف كالمعممػػيف كهػػي خاصػػة
بتحميؿ المكاقؼ الصعبة ,كالتعامؿ مع معمكمات متشابكة ,كاستخالص النتػائج ,كاحتػكاء المكقػؼ,
كالنفاذ في عمؽ المستقبؿ ,كالتصكر الدقيؽ لألشياء كالنظر بشكؿ ثاقب لممشاكؿ.
تستخمص الباحثة مما سبؽ ذكر مف التصنيفات التي كردت فػي األدب النظػرم لممهػارات الالزمػة
لعمػػؿ اإلدارم كمػػدير المدرسػػة ,ثػػالث مهػػارات تقكيميػ وػة الزمػ وػة لمػػدير المدرسػػة لتقػػكيـ األداء الػػكظيفي
لممعمـ في ضكء كاجباته كمهامه المنكطة به ,كهي:
 الميارة اإلنسانية كهػي دقػة ككفػاءة اإلجػراءات كالسػمككيات التػي يتبعهػا مػدير المدرسػة فػي
تقكيـ الجانب اإلنساني لممعمميف ,كتتطمب منه التعامؿ بنجػاح مػع المعممػيف ,بحيػث يجعمهػـ
يتعػػاكنكف معػػه ,كػػأفرواد كجماعػػات كتتكلػ يد بيػػنهـ الثقػػة كاالحتػراـ المتبػػادؿ ,كمػػا ينبغػػي منػػه أف

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

يشمؿ عالقة المعمـ مع المدير ,كالمشرؼ التربكم ,كزمالئه ,كالطالب ,كأكلياء األمكر.

 الميممارة الفنيممة:هػػي دقػػة ككفػػاءة اإلج ػراءات كالسػػمككيات التػػي يتبعهػػا مػػدير المدرسػػة لتقػػكيـ
الجانػػب الفنػػي ألداء المعمػػـ ,كهػػي تعتمػػد بدرجػػة كبي ػرة عمػػى قػػدر المعػػارؼ كاألسػػس العمميػػة
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كالفنية التي يمتمكها مدير المدرسة لتقكيـ األداء الفني لممعمـ ,كالػذم يشػمؿ التخطػيط لمػدرس
األس ػػاليب التدريس ػػية ,األنش ػػطة التعميمي ػػة ,اإلدارة الص ػػفية ,س ػػالمة الم ػػادة العممي ػػة المقدم ػػة
لمط ػػالب ,كاث ػػارة الدافعي ػػة كالتش ػػكيؽ لم ػػتعمـ ,كتكظي ػػؼ مص ػػادر ال ػػتعمـ ,كالكس ػػائؿ التعميمي ػػة,
كأساليب تقكيـ الطالب ,كبناء كتحميؿ االختبارات ,كمراعاة الفركؽ الفردية لمطمبػة ,كاسػتثمار
الكقت ,كمتابعة أعماؿ الطالب كتفعيمها ,كتنظيـ سجالته.
 الميارة اإلدارية كهػي دقػة ككفػاءة اإلجػراءات كالسػمككيات التػي يتبعهػا مػدير المدرسػة ليق ىػكـ
الجانب اإلدارم ألداء المعمميف ,كتتطمب منػه معرفػةن تامػة بالجكانػب اإلداريػة التػي يق ٌػكـ أداء
المعمـ اإلدارم عمى أساسػها ,كعميػه يجػب عمػى المػدير التخطػيط كالتنظػيـ كالمتابعػة لجكانػب
أداء المعمـ اإلدارية كالتي تشمؿ التزامه بمكاعيد الدكاـ الرسمي كالحصص الدراسية مشػاركته
ف ػػي األنش ػػطة المدرس ػػية كمج ػػالس الفص ػػكؿ ,كالمج ػػاف المدرس ػػية ,معرفت ػػه كتطبيق ػػه لمقػ ػكانيف
كاألنظمة التربكية.
واقل الدور التقويم عند مدير المدرسة ف تقويم أداء المعمم ف سمطنة عمان.
يعتبر مدير المدرسة المسؤكؿ األكؿ المكمؼ مف ك ازرة التربية كالتعميـ في سمطنة عماف لتقكيـ أداء
المعمـ بحكـ تكاجد باستمرار في المدرسػة ,كاطالعػه عػف قػرب عمػى أداء المعمػـ ,فقػد ح ٌػددت الالئحػة
التنظيمية لمدارس التعميـ العاـ الصادرة بالقرار الكزارمُِ ُّٗٗ /مهػاـ مػديرم مػدارس التعمػيـ العػاـ
كمػػا حػ ٌػدد دليػػؿ عمػػؿ مػػدارس التعمػػيـ األساسػػيََِّ مهػػاـ مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي ,كيمكػػف
إجماؿ بعض هذ المهاـ التقكيمية في اآلتي  (:ك ازرة التربية كالتعميـ.)َََُِ,
 يخضع شاغؿ هذ الكظيفة لبشراؼ المباشر مف الرئيس المختص.
 يمتزـ بأخالقيات مهنة التعميـ سمككان كعمالن ,كيغرس ذلؾ لدل العامميف بالمدرسة.
 يعمؿ عمى االنتماء كالكالء الكطني كالكظيفي ,كيغرس ذلؾ لدل العامميف بالمدرسة.
 ينفذ القكانيف كاألنظمة كالمكائ كالق اررات المنظمة لمعمؿ ,كيتابع التزاـ العامميف بها.
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 يعمؿ عمى بناء العالقات المنتجة ,كغرس ركح الفريؽ كالعمؿ الجماعي ,كنشر ثقافة التعػاكف
بيف الزمالء.
 يعمؿ عمى التجديد كالتميز في مجاؿ تخصصه في ضكء لكائ كأنظمة عممه.
 يعم ػػؿ عم ػػى تط ػػكير ثقافت ػػه لمهني ػػة كتعزي ػػز خب ارت ػػه العممي ػػة ب ػػاالطالع ال ػػذاتي كاالس ػػتفادة م ػػف
خبرات زمالئه.
 يضع خطة سنكية لتنفيذ كاجباته الكظيفية بذشراؼ المشرؼ اإلدارم.
 يعػػد خطػػة المدرسػػة بمشػػاركة العػػامميف كالمسػػتفيديف مػػف خػػدمات المدرسػػة ,كينفػػذها ,كيتابعهػػا
كيقكمها.
 يشػػارؾ فػػي إعػػداد السػػجالت كالممفػػات المدرسػػية كاسػػتكمالها ,كتنظيمهػػا ,كتكظيفهػػا ,كحفظهػػا
إلكتركنيا ككر نقيا.
ن

 يشػارؾ فػي متابعػة احتياجػات المدرسػة مػػف الكػكادر الفنيػة كاإلداريػة كالمػكاد كاألجهػزة الالزمػػة,
كيعمؿ عمى تكفيرها بالتنسيؽ مع المعنييف.
 يشرؼ عمى الككادر العاممة بالمدرسة كيتابع أداءها كيقكمها كيطكرها.
 يشارؾ في ترشي مساعد مدير المدرسة ,كاإلدارييف لمدراسات التخصصػية حسػب المتػاح مػف
و
فرص تأهيمية.
 يعقد لقاءات دكريةن مع الهيئة التدريسية كاإلدارية كالفنية ,لتطكير األداء المدرسي.
 يكفٌر فرص النمك المهني لمككادر العاممة في المدرسة لتحسيف األداء بالتعاكف مع المعنييف.
 يمبػػي احتياجػػات الطمبػػة التعميميػػة كاالجتماعيػػة كالصػػحية كالنفسػػية بالتنسػػيؽ مػػع المعنيػػيف فػػي
المدرسة.
 يشػػرؼ عمػػى أعمػػاؿ االمتحانػػات كعمميػػة التقػػكيـ كتحميػػؿ النتػػائج كتنفيػػذ الخطػػط مػػع المعممػػيف
لمساعدة الطالب بمختمؼ فئاتهـ.
 يشرؼ عمى تفعيؿ األنشطة التربكية داخؿ المدرسة كخارجها كاشراؾ المجتمع المدرسي
كالمحمي.
 ييفعؿ دكر مجالس اآلباء/األمهات بما يكثؽ الصمة بيف المدرسة كالمجتمع.
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 ييفىعؿ دكر المدرسة كمؤسسة تربكية لخدمة المجتمع ,كيستفيد مف اإلمكانات المتاحة لرفع
مستكل األداء المدرسي.

 يشارؾ في تقكيـ المناهج الدراسية.
 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
كالمشرفيف التربكييف ,كالمعمميف األكائؿ
 يكظؼ البرامج المحكسبة في األعماؿ المدرسية كيطكرها.
 يي ٍجرم البحكث التربكية ,كالدراسات الميدانية ذات الصمة بعممه.

 يشارؾ في تنفيذ برنامج تبادؿ زيارات عمى مستكل مدارس المنطقة ,كالمناطؽ القريبة,
بالتنسيؽ مع المشرؼ اإلدارم.
بعض المشاريع التطكيرية التي تؤدم إلى تطكير األداء الفني كاإلدارم في المدرسة.
 يقترح
ى

فصميا عف سير العمؿ في المدرسة إلى الجهة المختصة في المنطقة التعميمية.
ير
 يرفع تقر نا
ن
م ػػف خ ػػالؿ اس ػػتعراض مه ػػاـ ككاجب ػػات م ػػدير المدرس ػػة ف ػػي س ػػمطنة عم ػػاف يتضػ ػ أف دكر الم ػػدير
التقكيمي ألداء العامميف بشكؿ عاـ كأداء المعمميف بشكؿ خاص ينقسـ إلى ثالث مجاالت هي:
المجال اإلداري
كيتضػ دكر المػػدير فػػي هػػذا المجػػاؿ مػػف خػػالؿ متابعتػػه لمػػدل التػزاـ المعممػػيف بػػالقكانيف كاألنظمػػة
كالم ػكائ كالق ػ اررات المنظمػػة لمعمػػؿ ,كالمقػػاءات الدكريػػة مػػع الهيئػػة التدريسػػية لتطػػكير األداء المدرسػػي,
كمتابع ػػة المعم ػػـ ف ػػي تفعي ػػؿ األنش ػػطة التربكي ػػة داخ ػػؿ المدرس ػػة كخارجه ػػا بذشػ ػراؾ المجتم ػػع المدرس ػػي
كالمحمي ,كمتابعة سجالت المعمميف الكرقية كااللكتركنية.

71

المجال الفن :
كيتض دكر المدير في هذا المجاؿ مف خالؿ تحديد لالحتياجات التدريبية لممعمميف ,كتكفير فػرص
النمػػك المهنػػي لممعممػػيف؛ لتحسػػيف أدائهػػـ ,كاشػػرًاف ًه عمػػى أعمػػاؿ االمتحانػػات ,كعمميػػة التقػػكيـ ,كتحميػػؿ
النتائج ,كتنفيذ الخطػط مػع المعممػيف لمسػاعدة الطػالب بمختمػؼ فئػاتهـ ,كمشػاركته فػي تقػكيـ المنػاهج
الدراسية ,كفي كضع خطة التقػكيـ الػذاتي ألداء المدرسػة ,كتنفيػذها ,كتكجيػه المعممػيف بػذجراء البحػكث
التربكية كالدراسات الميدانية ذات الصمة بالعمؿ.
المجال اإلنسان
كيتض دكر المدير في هػذا المجػاؿ فػي متابعتػه لتطبيػؽ المعممػيف أخالقيػات مهنػة التعمػيـ ,كمػدل
ام ػػتالكهـ االنتم ػػاء كالػ ػكالء الػػػكطني كال ػػكظيفي ,س ػػمك نكا كعم ػ نػال ,كاش ػ ػراؾ المعمم ػػيف ف ػػي ف ػػرؽ العمػ ػػؿ,
كتشػػجيعه التعػػاكف بػػيف المعممػػيف كزمالئهػػـ ,كتكجيػػه المعممػػيف إلػػى تكثيػػؽ العالقػػة مػػع الطمبػػة ,كتمبيػػة
احتياجػات الطػػالب التعميميػػة ,كمتابعتػػه العالقػػة بػػيف المعممػيف كأكليػػاء األمػػكر ,عػػف طريػػؽ تفعيػػؿ دكر
مجالس اآلباء كاألمهات.
التقويم التكوين الفن لممعمم ف سمطنة عمان.
كتقكيمػ ػ ػا
ػتمر,
تقكيػ ػ ػا تككينايػ ػ ػا مس ػ ػ نا
يق ػ ػػكـ م ػ ػػدير المدرس ػ ػػة ف ػ ػػي س ػ ػػمطنة عم ػ ػػاف بتق ػ ػػكيـ أداء المعم ػ ػػـ ن
ن
نهائايػأ ,فػػالتقكيـ التكػػكيني مػػف خػػالؿ زيارتػػه لممعمػػـ فػػي الصػػفكؼ أثنػػاء عمميػػة التػػدريس ,ككتابػػة تقريػػر
عقب الزيارة الصفية عف فاعميته التعميمية ,كفؽ نمكذج استمارة الزيارة الصفية( ممحؽ رقـٗ) الصادر
مػػف ك ازرة التربيػػة كالتعم ػػيـ ,كالػػذم يتض ػػمف الفعاليػػات التعميميػػة ألداء المعم ػػـ داخػػؿ الص ػػؼ كالتػػي ت ػػـ
تصنيفها إلى المجاالت التاليػة حسػب مػا كرد فػي اسػتمارة تقػكيـ أداء المعمػـ فػي دليػؿ اإلدارة المدرسػية
(ك ازرة التربية كالتعميـ:)ِٖ, ََُِ,
 التخطيط لمدرس كفاعميته
 سالمة المادة العممية المقدمة لمطمبة
 إثارة الدافعية كالتشكيؽ لمتعمـ
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 تنكيع أساليب التدريس
 كفاعمية اإلدارة الصفية
 استثمار الكقت
 تكظيؼ مصادر التعمـ
 مراعاة الفركؽ الفردية
 فاعمية أساليب التقكيـ كتنكعها
 تفعيؿ أعماؿ الطمبة كمتابعتها
 اكتساب الطمبة لممعارؼ كالمهارات
 القياـ بتكجيه الطالب نحك تكظيؼ المعارؼ كالمهارات المكتسبة
 تكجيه الطالب لمتعمـ الذاتي
 تنمية القيـ كاالتجاهات االيجابية لدل الطالب
 تنظيـ السجالت
 المكضكعية في التقكيـ مقارنةن بتقكيـ اآلخريف لألداء
كباالعتمػػاد عمػػى هػػذ المجػػاالت كالبنػػكد المتفرعػػة عنهػػا ,يقػػكـ مػػدير المدرسػػة بتقػػكيـ أداء المعمػػـ
الصػػفي الفنػػي ,كيعطػػي يح ٍك نم ػا عمػػى كفاءتػػه كمهارتػػه فػػي التػػدريس ,كيضػػع التقػػدير المناس ػب لػػه بعػػد
مناقشة المعمـ في أدائه ,باإلضافة إلى استمارة الزيارة الصػفية ,كيعتمػد مػدير المدرسػة عمػى األسػاليب
التقكيمية التي سبؽ ذكرها في تقكيـ الجانب اإلدارم كالفني كاإلنساني لممعمـ.
نموذج تقويم أداء الييئة التدريسية ف سمطنة عمان
ػنكيا ,كذلػؾ عػف طريػؽ تعبئػة
يقكـ مدير المدرسة األداء الػكظيفي لممعمػـ
نهائيػا مػرة كاحػدة س ن
تقكيمػا ن
ن
ٌ
_
نمكذج تقكيـ أداء الهيئة التدريسػية (رقػـ ك خ ـ /ت أ ُُْٗٗ/ـ) الصػادر مػف ك ازرة الخدمػة المدنيػة
كمػ ػ ػػا يكضػ ػ ػػحه الممحػ ػ ػػؽ رقػ ػ ػػـ(َُ) .كيحتػ ػ ػػكم نمػ ػ ػػكذج تقػ ػ ػ ً
ػكيـ أداء الهيئػ ػ ػػة التدريسػ ػ ػػية عمػ ػ ػػى ج ػ ػ ػزأيف
ي
(ك ازرة الخدمة المدنية.)ُُٗٗ,
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الجزء األول :كيتككف مف معمكمات أساسية عػف المعمػـ تعبػأ مػف قبػؿ المعمػـ كتشػمؿ المػكاد كالصػفكؼ
التي يدرسها ,كالمؤهالت العممية لممعمـ ,كالدكرات التدريبية.
الجزء الثان

كيتككف مف قسميف:

القسػػـ األكؿ :كيتضػػمف :القػػدرات الذاتيػػة كالسػػمكؾ الشخصػػي لممعمػػـ ,كيعبػػأ مػػف قبػػؿ مػػدير المدرسػػة,
كيشكؿ نسبة َْ %مف الدرجة النهائية لمنمكذج ,كيتضمف عناصر التقكيـ اآلتية:
 االهتماـ بالمظهر
 تقبؿ التكجيه كاإلرشاد
 العالقات مع الرؤساء كالزمالء
 العالقات مع أكلياء األمكر كالطمبة
 قكة الشخصية كادارة الصؼ
 الرغبة في التجديد في أساليب العمؿ
 النشاط االجتماعي المدرسي كالبيئي
 الحرص عمى النمك المهني
القسػػـ الثػػاني :كيتضػػمف كفػػاءة األداء لممعمػػـ كيعبػػأ بكاسػػطة مػػدير المدرسػػة كالمشػػرؼ التربػػكم كيمثػػؿ
نسبة َٔ %مف الدرجة النهائية لمنمكذج ,كيتضمف عناصر التقكيـ اآلتية:
التحضير لمكضكعات الدرس

ى
 التم عك ىف مف المادة العممية

حسف استخداـ طرؽ ككسائؿ التدريس

ى
 المهارةى في تقكيـ أداء الطالب

 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
كممػػا تقػػدـ يت ً
ض ػ ي أف دكر مػػدير المدرسػػة فػػي نمػػكذج تقػػكيـ أداء الهيئػػة التدريسػػية كبيػ هػر كبنسػػبة
ى

عالي ػػة ,كبػػػالنظر إل ػػى عناصػ ػػر تق ػػكيـ أداء المعمػػػـ نج ػػدها ال تتع ػػدل ثالثػ ػة مجػ ػػاالت أساس ػػية كهػػػي:
(أ) المج ػػاؿ اإلدارم ك(ب) المج ػػاؿ اإلنس ػػاني لعم ػػؿ المعم ػػـ كيعبػ ػر عنه ػػا القس ػػـ األكؿ م ػػف الٌنم ػػكذج,
كيقكمػػه مػػدير المدرسػػة بحكػػـ تكاجػػد المسػػتمر فػػي المدرسػػة ,كاطالعػػه عػػف قػػرب عمػػى أداء المعمػػـ فػػي
ٌ
الجكانػب المػذككرة ,كالمجػػاؿ الثالػث هػػك(ج) المجػاؿ الفنػػي كالػذم يعبػر عنػػه القسػـ الثػػاني مػف النمػػكذج
كيشترؾ كؿ مف مػدير المدرسػة كالمشػرؼ التربػكم فػي تعبئتػه .ممػا يشػكؿ مسػؤكلية كبيػرة عمػى مػديرم
المدارس في تنمية مهاراتهـ في تقكيـ أداء المعمميف.
ثانيا الدراسات السابقة
مف خالؿ مراجعة الدراسات السػابقة,كفي حػدكد معرفػة الباحثػة كاطالعهػا ,لػـ تجػد د ارس و
ػات أيجريػت
فػي سػػمطنة عمػػاف تتعمػػؽ بمكضػػكع الد ارسػػة مباشػرة ,عمػػى الػػرغـ مػػف حداثػػة المكضػػكع ,إال أنهػػا عثػػرت
عم ػػى بع ػػض الد ارس ػػات العربي ػػة كاألجنبي ػػة الت ػػي تنػ ػدرج الد ارس ػػة ف ػػي إطاره ػػا ,كفيم ػػا ي ػػأتي اس ػػتعراض
لمدراسات األكثر قربان أك صمة بمكضكع الدراسة الحالية ,كالتي يمكف تصنيفها إلى:
ُ -الدراسات العربية.
 -2الدراسات األجنبية
أكال :الدراسات العربية
أجممرى الشممقيري ( )1991د ارسػػة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى العالقػػة بػػيف تقػػكيـ كػػؿ مػػف المشػػرؼ
الترب ػ ػػكم كم ػ ػػدير المدرس ػ ػػة ألداء المعم ػ ػػـ الص ػ ػػفي .كاس ػ ػػتخدـ الباح ػ ػػث الم ػ ػػنهج الكص ػ ػػفي االرتب ػ ػػاطي
التحميمي ,كتككف مجتمػع الد ارسػة مػف معممػات كمعممػي المػدارس األساسػية كالثانكيػة الحككميػة التابعػة
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لمػ ػػديريات التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ فػ ػػي الكػ ػػكرة كاألغ ػ ػكار الشػ ػػمالية ,كبنػ ػػي كنانػ ػػة ,كعجمػ ػػكف ,لمعػ ػػاـ الد ارسػ ػػي
ٖٗ َُٗٗ/فػػي األردف .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (ِّْ) معمػ وػـ كمعممػ وػة اختيػػرت بطريقػػة عش ػكائية
طبقيػػة .حيػػث تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى النتػػائج اآلتيػػة :تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية منخفضػػة بػػيف
تقػػدير المشػػرؼ التربػػكم كمػػدير المدرسػػة ألداء المعمػػـ الصػػفي ,كمػػا تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية
عنػد مسػػتكل داللػػة ( αنَُ )َ0فػي تقػػدير عػػاـ مػدير المدرسػػة ألداء المعمػػـ الصػفي تعػػزل ألثػػر خبػرة
المعمـ كالمؤهؿ العممي ,أم أف تقدير مدير المدرسة لممعممػيف ذكم الخبػرة الطكيمػة كالمػؤهالت العمميػة
األعمػػى ك ػػاف أفضػػؿ م ػػف تقػػدير زمالئه ػػـ ذكم الخب ػرة المتكس ػػطة كالقميمػػة كالم ػػؤهالت األقػػؿ .كأكصػ ػى
الباحث بتدريب مديرم المدارس لتنمية قدراتهـ اإلشرافية كالتقكيمية.
وأجرى الحكيم ( )2444دراسة هدفت إلى تقكيـ أداء مديرم مدارس الثانكية في مدينة تغز مف
كجهة نظر المكجهيف كالمعمميف كالمديريف في اليمف .كلتحقيؽ هدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنهج
الكصفي ,حيث أعد الباحث استبانة شممت خمس جكانب ,هي :الجانب اإلدارم كالمالي كالجانب
اإلنساني ,كالجانب الطالبي ,كالجانب الفني ,كجانب المجتمع المحمي .كتككنت عينة الدراسة
مدير كمديرة .كتكصمت الدراسة لمنتائج
معمما كمعممةن ك(ْٓ) مكجهنا كمكجهةن ,ك(ُٗ) نا
مف(ٕٖ)
ن
اآلتية :اتفقت جميع فئات العينة عمى أف مديرم مدارس التعميـ الثانكم العاـ يمارسكف المهاـ
المتصمة بالجانب اإلدارم كالمالي بالدرجة األكلى ,كاتفؽ المعممكف كاإلداريكف في أف المهاـ المتصمة
داال بيف
بالتكجيه الفني حصمت عمى أقؿ درجة مف حيث الممارسة .كما أظهرت النتائج اختالفنا ن
تقديرات أفراد العينة لألداء الكظيفي تيعزل لمتغير النكع كلصال اإلناث في المهاـ المتصمة بالجانب
الفني .كلـ تظهر النتائج أم فركؽ دالة إحصائيان بيف تقديرات العينة لألداء الكظيفي لمديرم التعميـ
الثانكم العاـ تعزل لعاممي المؤهؿ كالخبرة.
ػدفت إلػػى تقػػكيـ أداء معممػػي الجغرافيػػا فػػي المرحمػػة الثانكيػػة فػػي
وأجممرت النجممار(ََُِ) د ارسػػة هػ ٍ

ضكء المهارات التدريسية مف كجهة نظر الطمبة .كاستخدمت الباحثةي المنهج الكصفي المسػحي ,حيػث
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معممػ ػا
تػػـ تصػػميـ اس ػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة تض ػػـ أربػػع مجػػاالت .كق ػػد تألفػػت عينػػة الد ارس ػػة مػػف (ِٓ) ن
عماف.
كمعممة مف معممي الجغرافيا بالمرحمة الثانكية في سمطنة
ي

كأظه ػػرت النتػ ػػائج أف ترتيػػػب المجػ ػػاالت األربعػػػة فػ ػػي الد ارس ػػة حس ػػب األهمي ػػة النس ػػبية لممهػػػارات
التدريسػػية فػػي كػػؿ مجػػاؿ عمػػى النحػػك اآلتػػي :أكالن :مجػػاؿ مهػػارات تنفيػػذ دركس الجغرافيػػا ,ثانيػان :مجػػاؿ
اسػػتخداـ الكسػػائؿ التعميميػػة فػػي دركس الجغرافيػػا ,ثالثػان :مجػػاؿ التفاعػػؿ الصػػفي كالتكاصػػؿ مػػع الطمبػػة,
ابعا :مجاؿ تقكيـ دركس الجغرافيا .كما أظهػرت كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف المتكسػطات
كر ن
الحسػابية لتقػػديرات الطمبػة لممهػػارات التدريسػػية الالزمػة لمعمػػـ الجغرافيػا فػػي المرحمػػة الثانكيػة مػػف كجهػػة

نظرهـ ,كجاءت هذ الفركؽ لصال المعممات .ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقػديرات الطمبػة
لممهارات التدريسية الالزمة لمعمـ الجغرافيا في المرحمة الثانكية كفقان لممنطقة التعميمية.
ػدفت إلػػى تقػػكيـ األداء الػػكظيفي لمػػدير المدرسػػة مػػف كجهػػة نظػػر
وأجممرى قواسمممة ( )2443د ارسػػة هػ ٍ

المعممػيف فػػي دكلػة البحػريف .حيػػث اسػتخدـ الباحػػث المػنهج الكصػػفي المسػػحي لتحقيػؽ هػػدؼ الد ارسػػة
كج ًم ىعت البيانات مػف خػالؿ تطبيػؽ اسػتبانة تألفػت مػف (َِ) فقػرةن .كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف (ّّ)
ي
مدي ار كمػديرةن ك(ِّْ) معم وػـ يعممػكف فػي المػدارس االبتدائيػة كاإلعداديػة الحككميػة فػي دكلػة البحػريف.
ن
كأظهػرت النتػػائج أف مسػتكل األداء الػػكظيفي لعينػة مػػديرم كمػديرات المػػدارس بمػغ قيمػػة دكف المسػػتكل

المتكقع بقميؿ كلـ يظهر فرؽ جكهرم في مستكل األداء حسب المرحمة الدراسية ,كما أظهرت النتػائج
معا.
عدـ كجكد فرؽ في مستكل األداء حسب
متغير ٍ
م الجنس كالمدرسة ٌإال عند تفاعمهـ ن
ى
وأجممرى عم م (ََِّ) د ارسػػة هػػدفت إلػػى معرفػػة تقػػكيـ المعممػػيف كالمػػكجهيف ,ألداء مػػديرم المػػدارس
الثانكية في صنعاء في ضكء مهامهـ اإلدارية كالفنية كاالجتماعيػة كاإلنسػانية ,كمػا كردت فػي الالئحػة
المدرسػ ػػية لعػ ػػاـ ُٕٗٗ .كاسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث المػ ػػنهج الكصػ ػػفي التحميمػ ػػي ,كأداة كاحػ ػػدة هػ ػػي االسػ ػػتبانة
ػاؿ
ػاؿ الفنػػي ,كالمجػ ى
تضػػمنت (ّٕ) فق ػرة لقيػػاس مػػدل تنفيػػذ مػػديرم المػػدارس مهػػامهيـ اإلداريػػة ,كالمجػ ى

االجتمػػاعي كالمجػػاؿ اإلنسػػاني ,كقػػد اشػػتممت الد ارسػػة عم ػى متغيػػرم الكظيفػػة كسػػنكات الخب ػرة .كتكػػكف
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مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع المعممػػيف كالمػػكجهيف اليمنيػػيف ذكػػك انر كاناثػان ,فػػي المػػدارس الثانكيػػة بصػػنعاء

و
لمعاـ الدراسي ََُِ ََِِ/كالبالغ عددهـ إجماال (ُّٖٗ) و
كمكجه ,كتككنت عينة الدراسة مف
معمـ
و
(ََٓ) و
كمعممة باإلضافة إلى جميػع المػكجهيف كعػددهـ (ُٖٓ) .كتكصػمت الد ارسػة إلػى النتػائج
معمـ
اآلتيػػة :يكجػػد تمػػايز كاخػػتالؼ بػػيف نتػػائج العينتػػيف (المعمم ػيف كالمػػكجهيف) فػػي متكسػػطات كػػؿ مجػػاؿ
لصػػال المعممػػيف فػػي تقػػكيمهـ لمػػدل تنفيػػذ مػػديرم المػػدارس لمهػػامهـ فػػي كػػؿ مجػػاؿ .حيػػث حصػػؿ
المجاؿ اإلدارم عمى أعمى متكسط حسابي مف بيف جميع المجاالت .كما أظهر المعممكف كالمكجهكف
ف ػػي تق ػػكيمهـ م ػػدل تنفي ػػذ م ػػديرم الم ػػدارس مهػ ػامهـ الفني ػػة متكس ػ و
ػطات حس ػػابيةن متكس ػػطةن كمنخفض ػػة.
ىى ٌ
كأسفرت نتائج تقكيـ المعمميف كالمكجهيف لمدل تنفيػذ مػديرم المػدارس لمهػامهـ االجتماعيػة كاإلنسػانية

متكسػػطات منخفضػػة .كمػػا أظهػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػرك و
ؽ إحصػػائية لمتغيػػر الخب ػرة ,ككجػػكد فػػركؽ
إحصائية لمتغير الكظيفة لصال المعمميف.
وأجمممرى عبابنمممة (ََِّ) د ارسػػة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة
لػػدكرهـ الفنػػي .كلتحقيػػؽ هػػدؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي ,حيػػث قػػاـ بذعػػداد اسػػتبانة
ػت مجػػاالت هػػي :التخطػػيط ,كالمنػػاهج ,الحاسػػكب التعميمػػي,
مككنػػة مػػف (َٔ) فق ػرةن مكزعػػة عمػػى سػ ٌ
كالتقػػكيـ ,طػػرؽ التػػدريس ,إدارة الصػػؼ .كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع المعممػػيف كالمعممػػات الػػذيف

يدرسػػكف فػػي المػػدارس الثانكيػػة لقصػػبة المفػػرؽ لمعػػاـ الد ارسػػي ََِّ ََِْ/كالبػػالغ عػػددهـ (ِْٔ)
معمػوـ كمعممػ وػة ك(َّٔ) مػػف الػػذككر ك(ُّٖ) مػػف اإلنػػاث كمػػكزعيف عمػػى (ّّ) مدرسػػة ثانكيػةن)ُٓ( ,
مدرسةن ذككر ك(ُٖ) مدرسة لبنػاث ,كقػد تككنػت عينػة الد ارسػة مػف (َِٓ) معم وػـ كمعمم وػة .كتكصػمت
الد ارسػػة لمنتػػائج التاليػػة  :أف درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس دكرهػػـ الفنػػي متكسػػطة ,كأكثػػر المجػػاالت
ممارسػػة مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف كالمعممػػات هػػك :مجػػاؿ التخطػػيط تبعػػة فػػي المرتبػػة الثانيػػة :مجػػاؿ
اإلدارة الصفية ,كفي المرتبة الثالثة :مجاؿ المناهج ,كفي المرتبػة الرابعػة :مجػاؿ طػرؽ التػدريس ,كفػي
المرتبة الخامسػة :مجػاؿ التقػكيـ ,كالمرتبػة السادسػة كاألخيػرة :مجػاؿ الحاسػكب التعميمػي ,كمػا ال تكجػد
فركؽ ذات داللة إحصائية مف كجهة نظر المعمميف كالمعممات تعزل لمتغيرات النػكع ,الخبػرة ,المؤهػؿ
العممي ,في درجة ممارسة مديرم المدارس لدكرهـ الفني.
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وقامممت عيممد ( )2445بد ارسػػة هػػدفت إلػػى تعػػرؼ الفػػركؽ بػػيف التقػػكيـ الػػذاتي ,كتقػػكيـ كػػؿ مػػف رئػػيس
القسػػـ العممػػي ,كالطػػالب لمسػػتكل أداء المعمػػـ فػػي دكلػػة الككيػػت ,كاسػػتخدمت الباحثػػة المػػنهج الكصػػفي
كاالستبانة كأداة لمدراسة كاشتممت عمى(ِٓ) فقرةن مكزعةن عمى خمسة مجػاالت هػي :الشػرح كالتػدريس,
كالسمات الشخصية ,كطرح األسئمة كالمناقشػات داخػؿ الصػؼ ,كالتقػكيـ ,كادارة الصػؼ .حيػث تككنػت

ػب م ػػف ط ػ ً
عينػػة الد ارس ػػة م ػػف (ُْ) رئ ػػيس ًق ٍسػ ػوـ ,ك(َِٓ) طال ػ و
ػالب المرحم ػػة الثانكي ػػة ,ك(ْٔ) معممػ ػان
كمعممة ,كتكصمت الدراسة أف هناؾ فركقنػا جكهريػة بػيف كػؿ مػف التقػكيـ الػذاتي كتقػكيـ الطالػب كتقػكيـ

رئػػيس القسػػـ ,لممعمػػـ ,كعػػدـ كجػػكد اختالفػػات فػي تقػػكيـ المعمػػـ تعػػزل لمتغيػػر النػػكع ,كالمؤهػػؿ العممػػي,
أكصت الدراسة بتطػكير كتقنػيف أدكات كط ارئػؽ مختمفػة لتقػكيـ أداء المعمػـ
التخصص ,كنظاـ التعميـ .ك ى
كاالهتماـ بآراء الطالب كالزمالء كالمعمميف أنفسهـ ,باإلضافة إلى مديرم المدارس.

وأجمممرى عطممماري والشمممنفري ( )2445د ارسػػة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى إدراؾ المشػػاركيف مػػف معممػػيف
كم ػػديرم الم ػػدارس ,كمس ػػاعدم م ػػديريف ,كمشػ ػرفيف ترب ػػكييف ل ػػبعض العكام ػػؿ الم ػػؤثرة ف ػػي تق ػػكيـ أداء
ػتخدـ الباحثػاف المػنهج
المعمميف فػي المػدارس الحككميػة فػي سػمطنة عمػاف .كلتحقيػؽ هػدؼ الد ارسػة اس ى
محاكر ,تـ تكزيعهػا
الكصفي كاالستبانة كأداة لجمع البيانات كتككنت مف (ُّ) عبارةن مدرجة في (ٖ)
ى
ػدير كمشػ و
ػدير كمسػ ً
ػاعد مػ و
عمػػى عينػػة قصػػديه مككنػػة مػػف (ُْٓ) معمػ وػـ كمػ و
ػرؼ تربػػكم مػػف الممتحقػػيف
بالبرامج األكاديمية بجامعة السمطاف قابكس .كأظهرت النتائج أف هناؾ أربعة محاكر تؤثر إلى حد مػا
في تقكيـ أداء المعمميف ,كتمؾ المحاكر هي :مراعاة القائميف عمى التقكيـ مصمحةى المدرسة كتشجيعه,
كالشػػعكر بصػػمة مػػا معػػه ,كاإلعجػػاب بػػه ,أمػػا المحػػاكر األخػػرل ,كهػػي تجنػػب المكاجهػػة مػػع المػػدرس,
كتعزيػػز سػػمطة القػػائميف بػػالتقكيـ كالخضػػكع لمض ػػغكط كتحقيػػؽ المنفعػػة ,كانػػت ضػػئيمة التػػأثير ,كم ػػا
أظهػػرت نتػػائج الد ارسػػة كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المسػػتجيبيف عمػػى جميػػع المحػػاكر تبع ػان
لمتغير الجنس لصال الذككر ,كلـ تظهر فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغير الخبرة التعميمية سكل في
محكر كاحد كلصال األكثر خبرة.
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وأجرت حجمازين ( )2446د ارسػة هػدفت إلػى تعػرؼ درجػة ممارسػة مػديرم المػدارس الثانكيػة الخاصػة
فػػي األردف لػػألدكار اإلشػرافية التقكيميػػة مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف ,كلتحقيػػؽ هػػدؼ الد ارسػػة اسػػتخدمت
الباحثة المنهج الكصفي المسحي ,حيث طكرت الباحث استبانة مككنةن مف ثالث مجاالت هي تطػكير
المعممػػيف كتنميػػتهـ مهني ػان ,كتحسػػيف المنهػػاج الد ارسػػي ,كرعايػػة التالميػػذ كتػػكجيههـ .كقػػد تكػػكف مجتمػػع
الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس الثانكية الخاصػة فػي محافظػة عمػاف ,كعػددهـ (َُّْ)
و
و
كمعممة منهـ (ْٗٔ) و
معممة ,أما عينة الدراسة فقد بمغ عدد أفرادها (ََّ) معم وػـ
معمـ ك(ّْٗ)
معموـ
و
و
معممة ,تـ اختيػارهـ بطريقػة عشػكائية طبقيػة .كتكصػمت الد ارسػة
كمعممة منهـ (َُٖ) معممان ك(َُِ)
إلػػى النتػػائج اآلتيػػة :أف درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة الخاصػػة فػػي األردف ألدكار اإلش ػرافية
التقكيمية مف كجهة نظػر المعممػيف كانػت عاليػة .كال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية لدرجػة ممارسػة
مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة ألدكار اإلش ػرافية مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف تعػػزل لمتغيػػرات النػػكع ,المؤهػػؿ
العممي ,كالخبرة التعميمية .كأكصت الدراسة بأف يكظػؼ مػديرك المػدارس مهػاراتهـ اإلشػرافية بمػا يحقػؽ
الرضى الكظيفي كاألداء األفضؿ لممعمميف.
وأجرى المدىرش ( )2446دراسة هدفت إلى التعرؼ إلى مدل امػتالؾ مػديرم المػدارس فػي محافظػة
طريػػؼ مهػػارات تقػػكيـ األداء الػػكظيفي لممعممػػيف ,مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف .حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث
المػػنهج الكصػػفي المسػػحي ,كقػػاـ الباحػػث بذعػػداد اسػػتبانة مككنػػة مػػف (َْ) فق ػرةن مكزعػػة عمػػى ثػػالث
مجاالت هي المجاؿ اإلنساني ,كالمجاؿ الفني ,كالمجاؿ اإلدارم .كتككنت عينة الدراسة مػف المعممػيف

البػػالغ عػػددهـ (ْْٕ) معمم ػان كمعممػػة مػػف مجتم ػع الد ارسػػة البػػالغ عػػددهـ (ُّٕ) معمػ وػـ .كقػػد تكصػػمت
الد ارسػػة إلػػى أف درجػػة امػػتالؾ مػػديرم المػػدارس فػػي محافظػػة طريػػؼ لمهػػارات تقػػكيـ األداء الػػكظيفي
لممعمميف كانت كبيرة مف كجهة نظر المعمميف .ككذلؾ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى األداة
الكمية كالمجاالت تعزل لمتغير الجنس,المؤهؿ العممي ,كسنكات الخبػرة .كأكصػت الد ارسػة إلػى ضػركرة
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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وأجرى خميف ( )2447دراسة هدفت إلى بناء أنمكذج لتطكير األداء الكظيفي لمعممي مدارس التعميـ
األساسي في دكلة اإلمارات العربية المتحدة .كلتحقيؽ هدؼ الدراسة اسػتخدـ الباحػث المػنهج الكصػفي
حي ػػث ق ػػاـ الباح ػػث ببن ػػاء و
أداة لقي ػػاس األداء ال ػػكظيفي لمعمم ػػي م ػػدارس التعم ػػيـ األساس ػػي ف ػػي دكل ػػة
اإلم ػػارات ,تككن ػػت م ػػف (ُٕٓ) فقػ ػروة مكزع ػػة عم ػػى خمس ػػة مج ػػاالت تش ػػكؿ المه ػػاـ الكظيفي ػػة لمعمم ػػي
المرحمة األساسػية ,كقػد أجريػت الد ارسػة عمػى عينػة مككنػة مػف جميػع مػديرم مػدارس التعمػيـ األساسػي
كالبالغ عددهـ (ُُٖ) و
مدير كمدي ورة .كتكصمت الدراسة إلػى النتػائج اآلتيػة  :أف درجػة ممارسػة معممػي
التعم ػػيـ األساس ػػي ف ػػي دكل ػػة اإلم ػػارات العربي ػػة المتح ػػدة لمه ػػامهـ الكظيفي ػػة منخفض ػػة م ػػف كجه ػػة نظ ػػر
مػػديريهـ ,كمػػا تػػـ تحديػ يػد قائمػ وػة بمعػػايير األداء الػػكظيفي لمعممػػي مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي فػػي دكلػػة
اإلمارات مككنة مف (ّٕ) معيا انر كظيفيان مكزعة عمى خمسة مجاالت ,هي :مجاؿ التخطيط ,كالمجاؿ

المعرفي ,كالمجاؿ المهني كالمجاؿ الشخصي ,كمجاؿ التنمية المهنية .كتـ بناء أنمكذج لتطكير األداء
الػكظيفي مكػكف مػف خمسػة أجػزاء هػي :العكامػؿ البيئيػة ,المهػاـ الكظيفيػة لممعمػـ فػي ض ٌػكء االتجاهػات
التربكيػػة المعاص ػرة ,كاسػػتراتيجيات تحسػػيف األداء الػػكظيفي ,كعكامػػؿ نتػػائج األداء ,كالتغذيػػة المرتػػدة.
كأكصػػت الد ارسػػة بأهميػػة تبنػػي األنمػػكذج المقتػػرح لتطػػكير األداء لمعممػػي مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي فػػي
دكل ػػة اإلم ػػارات العربي ػػة المتح ػػدة ,كمراجع ػػة مع ػػايير األداء لممعمم ػػيف ف ػػي ض ػػكء االتجاه ػػات التربكي ػػة
المعاصرة كتحقيؽ التكافؽ بيف معايير األداء الكظيفي كمهاـ األداء الكظيفي.
وأجممرت ىممالل ( )2447د ارسػػة هػػدفت إلػػى بنػػاء برنػػامج مقتػػرح لتقػػكيـ األداء الصػػفي لمعممػػي مػػدارس
الثقاف ػػة العس ػػكرية ف ػػي ض ػػكء الكاق ػػع كاالتجاه ػػات المعاصػ ػرة كقي ػػاس فاعميت ػػه ف ػػي األردف .كاس ػػتخدمت
الباحثػػة الم ػػنهج الكص ػػفي ,كاسػػتخدمت االس ػػتبانة ك ػػأداة لمد ارسػػة ف ػػي س ػػبعة مجػػاالت .كتك ػػكف مجتم ػػع
الد ارس ػة مػػف المػػديريف كالمش ػرفيف التربػػكييف فػػي مػػدارس الثقافػػة العسػػكرية كالبػػالغ عػػددهـ (َِ) مػػدي انر
ك(َِ) مشػ ػرفان .كتكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف هن ػػاؾ مجمكع ػػة م ػػف االتجاه ػػات المعاصػ ػرة لتق ػػكيـ األداء
الص ػػفي لممعم ػػـ كه ػػي  :التق ػػكيـ التش ػػاركي ,كالتق ػػكيـ التط ػػكيرم ,كتقػ ػكيـ الطمب ػػة ,كالتق ػػكيـ اإلكمينيك ػػي
كالصحائؼ الكثائقية ,كالزيارات الصفية ,كالبحث اإلجرائي ,كالكرش التربكية ,كالمالحظػة المنظمػة فػي
تقػػكيـ عمػػؿ المعمـ.كمػػا أظهػػرت أف درجػػة التقػػكيـ فػػي الكميػػة جػػاءت بدرجػػة مرتفعػػة فػػي كػػؿ مػػف (تقبػػؿ
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الطمبػػة ,كاإلدارة الصػػفية ,كالسػػمات الشخصػػية ,كالكسػػائؿ كاألدكات التعميميػػة) .أمػػا المجػػاالت الثالثػػة
األخرل كهي(التقكيـ ,كالدافعية ,كالنمك المهني كاألكاديمي) ,فقد كانت درجة التقكيـ فيها متكسطة.
وأجرى الحممادي( )2448د ارسػة هػدفت إلػى التعػرؼ إلػى كاقػع األداء الػكظيفي لممعممػيف فػي مػدارس
التعمػػيـ العػػاـ بسػػمطنة عمػػاف كالكقػػكؼ عمػػى األنمػػاط القياديػة لمػػديرم مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ فػػي سػػمطنة
عماف ,كالكقكؼ عمى طبيعة العالقة بيف كاقع األداء الكظيفي لممعمميف في مدارس التعميـ العاـ كبػيف
األنمػػاط القياديػػة المكجػػكدة لممػػديريف .كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي االرتبػػاطي كاالسػػتبانه كػػأداة
لمدراسة ,كقد شممت محكرىيف أساسيف ,المحكر األكؿ :العكامؿ التػي يػتـ مػف خاللهػا قيػاس أداء المعمػـ

,كهي التخطيط لعممية التدريس ,كاإلدارة الصفية ,كالعالقات كالتكاصؿ ,كالقكانيف كالتعميمات التربكيػة,

كالم ارفػ ػػؽ المدرسػ ػػة ,كاإلذاعػ ػػة المدرسػ ػػية ,كالمنهػ ػػاج ,كاالختبػ ػػارات المدرسػ ػػية ,كاسػ ػػتراتيجيات كتقنيػ ػػات
التػػدريس .كالمحػػكر الثػػاني :تكصػػيؼ األنمػػاط القياديػػة مػػف خػػالؿ عبػػارات االسػػتبانة .كتىكػػكف مجتمػػع
الد ارسػػة مػػف(َُُٕ) معمػ وػـ كمعممػػة بكاقػػع (ٓٓ) مدرس ػةن ,كاشػػتممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى (َِٓ) معمػ وػـ
كمعممػػة .كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى النتػػائج اآلتيػػة :أف مسػػتكل األداء الػػكظيفي لممعممػػات كالمعممػػيف فػػي
مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ فػػي سػػمطنة عمػػاف متكسػػط ,كأنػػه تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية إيجابيػػة بػػيف
األداء الػػكظيفي لممعممػػيف كالػػنمط القيػػادم .كبينػػت النتػػائج كجػػكد اختالفػ و
ػات ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
ي
مس ػػتكل األداء ال ػػكظيفي عن ػػد الم ػػديريف كالم ػػديرات ,تع ػػزل لمتغي ػػر الن ػػكع ,كالمؤه ػػؿ العمم ػػي ,كالخبػ ػرة,
كالمرحمة الدراسية.
ػاص بتقيػػيـ أداء المعمػػـ فػػي
وأجمممرت مجمممدالوي ( )2411د ارسػػة هػػدفت إلػػى التكصػػؿ إلػػى نمػ و
ػكذج خػ ٌ

المدرسػة األردنيػػة كبنػػاء أدكاتػػه الخاصػة ,كلتحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ تػـ بنػػاء ثػػالث أدكات كػػأدكات لمنمػػكذج:

أداة مقيػػاس المككنػػات المعرفيػػة لمكفايػػات المهنيػػة لممعمػػـ ,كأداةي كمقيػػاس المككنػػات االنفعاليػػة لمكفايػػات
المهني ػػة لممعم ػػـ ,كمقي ػػاس المككن ػػات األدائي ػػة لمكفاي ػػات المهني ػػة لممعم ػػـ .كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف

و
(َُِٔ) و
كمعممة ,جرل اختيارهـ بطريقة عشكائية بسيطة مف بيف المعمميف كالمعممات العػامميف
معمـ
فػي مػػدارس األردف ,ركعػػي فػػي اختيػارهـ تمثػػيمهـ لمتغيػػر الد ارسػػة :جػنس المعمػػـ ,كمؤهمػػه ,كتقػػدير فػػي
83

آخػػر مؤهػػؿ عممػػي ,كالتخصػػص ,كالسػػمطة المش ػرفة .كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى بنػػاء نمػػكذج تقيػػيـ أداء
ػايير رئيسػ وػة كهػػي :معيػػار المفػػاهيـ األساسػػية ,كمعيػػار تػػكفير فػػرص الػػتعمـ,
المعمػػـ كيتضػػمف عشػ ًػر معػ ى
كمعيػػار الفػػركؽ الفرديػػة ,كمعيػػار اسػػتراتيجيات التػػدريس ,كمعيػػار الدافعيػػة ,كمعيػػار كسػػائؿ االتصػػاؿ,

كمعيار التخطيط ,كمعيار القياس كالتقييـ ,كمعيار النمك المهني ,كمعيار العالقة مع المجتمع.
وأجممرى ص موالحة ( )2412د ارسػػة هػػدفت إلػػى بنػػاء أداة تقػػكيـ إداريػػة ألداء معمػػـ المرحمػػة الثانكيػػة فػػي
األردف ,كاسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث المػ ػػنهج الكصػ ػػفي المسػ ػػحي التحميمػ ػػي التطػ ػػكيرم ,حيػ ػػث صػ ػ ٌػمـ اسػ ػػتبانهى.

تكػ ٌػكف مجتمػػعي الد ارسػػة مػػف جميػػع معممػػي كمػػديرم المػػدارس الثانكيػػة كالمشػرفيف التربػػكييف فػػي مػػديريات
ػدير كمػديرةن ,ك(ْٕٗ) معم وػـ كمعمم وػه ك(ُِ)
التربية لمناطؽ عماف ,كتككنت عينة الدراسة مف (ِٗ) م ان

ً
ألداء معممي المرحمة الثانكية فػي
تفعا لكاقع تقييـ المديريف
مشرفان كمشرفه .كأظهرت النتائج
مستكل مر ن
ن
المجػػاالت المختمفػػة ,كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ) )α ≥0.05بػػيف

عينػػة الد ارسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتقيػػيـ المػػديريف ألداء معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة لمتغيػػرم النػػكع
إجابػػات أفػراد ٌ
كالخبػرة ,ككجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمتغيػػر المؤهػؿ العممػػي .كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة كضػػع

أنظمػ وػة كتعميمػ و
ػات يمتػػزـ بهػػا المػػدير أثنػػاء تقكيمػػه ألداء المعمػػـ ,كضػػركرة عقػػد دكرات تدريبيػػة لممػػديريف
لتعزيػز مفهػكـ تقػكيـ أداء المعمػػـ ,المسػتند إلػى االتجاهػات المعاصػرة فػي تقػكيـ األداء ,كمػن المػػديريف
الفنيػػة المفكض ػػة ,لمتعبيػػر ع ػػف اسػػتراتيجيات التق ػػكيـ
فػػي المػػدارس مزي ػ نػدا مػػف الصػ ػالحيات اإلداريػػة ,ك ٌ
كالمشكالت التي تكاجههـ ,كايجاد الحمكؿ لها.
ثانيا الدراسات األجنبية
أجممممرى لمممموكس ( )Loucks,2000د ارس ػ ػةن هػ ػػدفت إلػ ػػى الت ىحقعػ ػؽ مػ ػػف تصػ ػ ٌػكرات كممارسػ ػػات مػ ػػديرم
المػػدارس الثانكيػػة فػػي شػػماؿ كاليفكرنيػػا عػػف فائػػدة عمميػػات تقػػكيـ أداء المعمػػـ فػػي تحسػػيف التعمػػيـ فػػي
ػدير لممػدارس الثانكيػة فػي (ِٗ) مقاطعػةن فػي شػماؿ
ت عينةي الد ارسػة مػف (َٔ) م نا
المدارس .حيث تككن ٍ
كاليفكرنيػػا .كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي المسػػحي ,حيػػث تػػـ جمػػع البيانػػات باسػػتخداـ االسػػتبانه

ػدير لالسػتبانه الكرقيػة ,ك(َُ) اسػتبيانات تمػت تعبئتهػا عػف طريػؽ المقابمػة الهاتفيػة.
كاستجاب(َٓ) م ان
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ػكيـ ً
كأظهػػرت النتػػائج أف مػػديرم المػػدارس يسػػتخدمكف طرقن ػا متنكع ػةن لتقػ ً
أداء المعممػػيف ,منهػػا الزيػػارات
الصػػفية ,كجػػداكؿ تصػػنيفات المالحظػػات غيػػر الرسػػمية ,كتقيػػيـ الػػزمالء ,كتقيػػيـ الطمبػػة ,كاالختبػػارات
كتدكيف التقييـ الذاتي لممعمـ ألدائه .ككشفت الدراسة عف بعض الحكاجز التي تعيؽ عمميةى ً
تقكيـ أداء
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.
وقدم اساكس ( )Isaacs, 2003دراسة هدفت إلى دراسة أساليب تقكيـ المعمـ في المدارس الثانكية
الحككمي ػػة ف ػػي فيرجيني ػػا باس ػػتخداـ نم ػػكذج ( .(4x4اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنهج الكص ػػفي كالمقابم ػػة م ػػع
المعممػيف كالمػديريف كػػأداة لتحقيػؽ هػدؼ الد ارسػػة .حيػث اشػػتممت عينػة الد ارسػة عمػػى معممػيف كمػػديريف
في ست مدارس ثانكية حككمية فػي فيرجينيػا .حيػث أظهػرت نتػائج الد ارسػة أف أسػاليب التقػكيـ الحاليػة
أف عممية التقكيـ يجب أف تهدؼ إلػى تحسػيف
لـ يتـ تغييرها أك تحديثها في مدارس فرجينيا .كأظهرت ٌ
جكدة التدريس كرفع النمك المهني لممعمـ ,كلهذا يجب عمػى المػدارس اتبػاع نظػاـ متكامػؿ كفػؽ خبػرات

و
ػكيـ المعمػػـ يجػػب أف ال
كاحتياجػػات المعممػػيف الفرديػػة مػػف خػػالؿ أنشػػطة مصػ ٌػممة بعنايػػة .كبينػػت أف تقػ ى
يتضػػمف مالحظػػات الفصػػكؿ الد ارسػػية فحسػػب ,بػػؿ التخطػػيط ,كعينػػات مػػف أعمػػاؿ الطمبة,كالحصػػكؿ
عمى آراء الكالديف كمديرم المدارس كمشاركة المجتمع مف خالؿ التكاصؿ معهـ .كأف نمكذج()4 x 4
يعطي فرصة أكبر في تدعيـ كتقكيـ أداء المعمـ.
وقدم راميريز ) ( Ramirez, 2005دراسة هدفت إلى التعػرؼ إلػى إجػراءات المػديريف فػي المػدارس
االبتدائيػة كالمتكسػػطة كالثانكيػػة الناجحػػة فػػي نظػػاـ تقػكيـ أداء المعممػػيف فػػي كاليػػة تكسػػاس فػػي الكاليػػات
المتحدة األمريكية .ككاف التركيز عمى اإلجػراءات التػي تعمػؿ عمػى تعزيػز الجهػكد الراميػة إلػى تحسػيف
التعميـ كالتعمـ مف خالؿ نظاـ تقكيـ شامؿ لممعمميف في تكساس .كاستخدـ الباحث منهج دراسة الحالة
فػي مدرسػػة كاحػػدة ابتدائيػػة كمدرسػة كاحػػدة متكسػػطة كمدرسػػة كاحػػدة ثانكيػة فػػي منطقػػة تكسػػاس يمضػػيفنا

المقابمػػة كالمالحظػػة المباش ػرة .كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف مػػديرم المػػدارس الناجحػػة فػػي كاليػػة تكسػػاس
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اسػػتخدمكا نظػػـ تقػػكيـ شػػاممة لممعمػػـ كػػأد لتحسػػيف التعمػػيـ مػػف خػػالؿ مراقبػػة التعمػػيـ ,كتنميػػة المػػكظفيف
كتكفير الفرص التدريبية لممعمميف.
وقمممدم كامبمممل ((Campbell,2005

د ارسػػة هػػدفت إلػػى تقػػكيـ أداء المعممػػيف مػػف خػػالؿ الطػػالب

كالمجتمع .كاستخدـ الباحث المنهج الكصػفي المسػحي ,كعػدة طػرؽ أخػرل ,منهػا :المقابمػة كاالسػتبانه,
كتك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف (ٓ) يكمي ػػات مجتمعي ػػة ف ػػي فمكري ػػدا ,كت ػػـ اختي ػػار عين ػػة عشػ ػكائية طبقي ػػة,
تككنػػت مػػف (ّٖٓ) مػػف الطمبػػة كأعضػػاء هيئػػة التػػدريس كاإلداريػػيف .أظهػػرت النتػػائج أف معظػػـ الطمبػػة
يركف أهمية إشراكهـ في تقكيـ أداء المعمػـ  ,فػي حػيف أف جػزءان أخ ىػر مػف الطمبػة يجهمػكف قيمػة تقػكيـ

الطالػػب لممعمػػـ .كمػػا أكصػػت الد ارسػة بضػػركرة قيػػاـ المؤسسػػات التعميميػػة بتقػػدير قيمػػة ممارسػػة الطمبػػة
لعممية تقييـ المعمـ ,كتحسيف اإلجراءات المتعمقة بذدارة الطمبة لممارسات التقييـ ,كاستطالع رأيهـ.
وقممدم سممكوت ( (Scott, 2005د ارسػػة هػػدفت لقيػػاس مػػدل اسػػتخداـ مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة فػػي
مقاطعػػة أركنسػػس لطػػرؽ تقػػكيـ األداء السػػبعه ,لممعممػػيف فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ,المحػػددة فػػي
الدراسة ,كما ركػزت هػذ الد ارسػة عمػى االختالفػات فػي اسػتجابات كتصػكرات مػديرم المػدارس الثانكيػة
كالمتكسػػطة .كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفي المسػػحي ,حيػػث تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة.
و
مدرسة ,حيث استجاب (ُٔٓ) مد و
كتككنت عينة الدراسة مف (ِِّ) ً
ير .كأظهرت النتائج كجكد
مدير
اختالفػػات جكهريػػة فػػي قيمػػة المتكسػػطات الحسػػابية لمتصػػكرات الرئيسػػة عنػػد مػػديرم المػػدارس لتصػػنيؼ
أهميػػة طػػرؽ تقػػكيـ األداء لممعممػػيف ,حيػػث حصػػمت طريقػػة مالحظػػات الفصػػؿ الد ارسػػي عمػػى أكثػػر
األهميػػة األكبػػر ,إذ حصػػمت عمػػى (ٖٗ )%ككسػػيمة األكثػػر اسػػتخداـ مػػف ًقىب ػؿ جميػػع مػػديرم المػػدارس
الثانكيػػة كالمتكسػػطة فػػي تقػػكيـ أداء المعمػػـ فػػي كاليػػة أركنسػػك .فػػي حػػيف أظهػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد
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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وقمام يموني ىماني وشمونجد ) ( Yonghong & Chongde, 2006بد ارسػة هػدفت إلػى معرفػة
مدل التزاـ مديرم المدارس في الصيف بالجانب النظرم أثناء تقكيـ أداء المعمميف ,كما هدفت أيضان

ػاء ً
ػب بن ػ ً
إل ػػى قي ػػاس مه ػػارة م ػػديرم الم ػػدارس لتق ػػكيـ ً
أداء المعمم ػػيف كتحدي ػ ًػد جكان ػ ً
أداء كظيف ػػة المعم ػػـ.
كاسػػتخدـ الباحث ػػاف المػػنهج الكص ػػفي التحميمػػي ,حي ػػث تػػـ اس ػػتخداـ االسػػتبانه المفتكح ػػة كػػأداة لمد ارس ػػة
كمدرسػتيف فػي شػركة زيجيػانغ ,حيػث
مدرستيف فػي بً ٌكػيف ٍ
باإلضافة إلى المقابالت الفردية .كتـ اختيار ٍ
تـ تقكيـ كؿ و
معمـ بطريقة عشكائية مف قبؿ (ٓ–َِ) مف الطالب كالزمالء ,ك(ِ ) ٖ-مف المشرفيف,
ٌ
ػب ,ك( ٖٓٓ) زمي ػ وػؿ ,ك(ٖٖٗ) مشػ ػ و
حي ػػث بم ػػغ الع ػػدد الكمػ ػػي (َّْٓ ) طال ػ و
ػرؼ .كم ػػا ش ػػارؾ جميػ ػػع

المعمم ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػػي إجػ ػ ػ ػراء التق ػ ػ ػػكيـ ال ػ ػ ػػذاتي ألنفس ػ ػ ػػهـ ,كاش ػ ػ ػػتممت الد ارس ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى المتغيػ ػ ػ ػرات اآلتي ػ ػ ػػة:
النكع ,كالمؤهػؿ العممػي كالخبػرة .كأظهػرت النتػائج أف أسػمكب تقيػيـ الطالػب لممعمػـ هػك األكثػر مكثكقيػة
كأسمكب تقييـ صحي  ,حيث حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي ,يميه أسمكب تقييـ الػزمالء ثػـ أسػمكب
تقيػػيـ المش ػرفيف ,كأقمهػػـ فػػي المصػػداقية هػػك أسػػمكب التقيػػيـ الػػذاتي .كمػػا أف أكثػػر أسػػمكب يعتمػػد عميػػه
مػػديرك المػػدارس فػػي تقػػكيـ أداء المعممػػيف هػػك تقيػػيـ الػػزمالء كالمش ػرفيف .كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى بنػػاء
األداء الػػكظيفي لممعمػػـ كيتضػػمف سػػتة أبعػػاد,هي :األخػػالؽ المهنيػػة كالكظيفػػة ,كالتفػػاني فػػي الكظيفػػة,
كالمساعدة كالتعاكف ,التدريس بفعالية ,كتفاعؿ المعمميف ,كتدريس القيـ.
وأجمرى ايمممدر ( (Wilder,2006د ارسػة هػدفت إلػػى اختبػار المصػداقية كالشػػرعية كالكفػاءات المتكقعػػة
كالفعميػػة كالخب ػرات لػػدل مػػديرم المػػدارس فػػي تقػػكيـ أداء المعممػػيف فػػي المػػدارس العالميػػة المعتمػػدة فػػي
شرؽ أسيا ,كالتعرؼ عمى األساليب المتبعة في تقكيـ أداء المعمميف ,كالتعػرؼ إلػى قناعاتػه كتصػكرات
المديريف تجا أهدافهـ مف تقكيـ أداء المعمميف .كاستخدـ الباحث المنهج الكصفي المسحي كاالسػتبانة
كػػأداة لمد ارسػػة ,كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع مػػديرم المػػدارس العالميػػة المعتمػػدة فػػي شػػرؽ أسػػيا
ػدير مدرسػ وػة كمسػ ً
بمنطقػػة إيػػرككس .حيػػث اشػػتممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى(َُْ) مػ ً
ػاعد مػػدير مػػف (ٕٖ)
مدرس ػةن دكلي ػةن معتمػػدةن فػػي منطقػػة أيػػرككس .كأظهػػرت النتػػائج أف تصػػكرات مػػديرم المػػدارس بمنطقػػة
سائمىةه لتجكيد العمؿ كتحسػيف التعمػيـ ,كمتابعػة المعممػيف
إيرككس حكؿ أهداؼ تقكيـ أداء المعمـ بأنه يم ى
غي ػػر األكف ػػاء ف ػػي األداء .كتكص ػػمت النت ػػائج أف م ػػديرم الم ػػدارس يفتق ػػركف إل ػػى الخبػ ػرات كالكف ػػاءات
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كالمؤهالت في تقكيـ أداء المعممػيف بفعاليػة كمصػداقية ,كأف معظمهػـ يفضػمكف األسػاليب التقميديػة فػي
تقػػكيـ أداء المعمػػـ مثػػؿ المالحظػػة الصػػفية كيمارسػػكف األسػاليب الحديثػػة األخػػرل بدرجػػة أقػػؿ ,كأكصػػت
الدراسة بتدريب المدراء عمى مهارات تقكيـ أداء المعمميف.
وأجمممرى جيمممرث يممموني ) (Garth-Young,2007د ارسػػة ه ػػدفت إل ػػى الكشػػؼ ع ػػف اآلف ػػاؽ المهني ػػة
لمػديرم المػػدارس المتكسػػطة /العاليػة فػػي كاليػػة إلينػكم فػػي شػػيكاغك فػي مػػا يتعمػػؽ بفعاليػة عمميػػة تقػػكيـ
أداء المعمػػػـ ,كاستكشػ ػػاؼ المعكقػ ػػات ,كالفعاليػ ػػة المرتبطػ ػػة بعممي ػػة تقػ ػػكيـ المعمػ ػػـ ,كمػ ػػا حػ ػػددها مػ ػػديرك
تككنت عينة الد ارسػة مػف
المدارس .كاستخدـ الباحث المنهج الكصفي ,كاالستبانة كأداة لمدراسة ,حيث ٌ
(ُِٔ) مػ ً
ػدير مدرسػ وػة إعداديػػة كمتكسػػطة ,تػػـ اختيػػارهـ بطريقػػة عش ػكائية بسػػيطة مػػف كاليػػة إيمينػػكم.
كأظهػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف مػػديرم المػػدارس يػػركف الهػػدؼ مػػف تقػػكيـ المعمػػـ ,قيػػاس كفػػاءة المعممػػيف,
كتحسيف التدريس ,مما يؤدم إلى تنمية المهارات المهنية كالنمك المهني لهـ ,كالتي قد تزيػد مػف الػتعمـ
كافي ػا
ػس الخاصػػة بتقػػكيـ أداء المعمػػـ قػػد تكػػكف ممكن ػةن إذا كػػاف مقػػدار الكقػػت ن
لمطالػػب .كمػػا أف األسػ ى
إلجػ ػ ػ ػراء التقييم ػ ػ ػػات ,كك ػ ػ ػػاف ع ػ ػ ػػدد المعمم ػ ػ ػػيف مناس ػ ػ ػ نػبا لع ػ ػ ػػدد المق ػ ػ ػ ٌػكميف .كالح ػ ػ ػػظ م ػ ػ ػػديرك الم ػ ػ ػػدارس
أيضا  -أهمية تهيئة المناخ ,كبناء الثقة في العالقات ,كالعكامػؿ التػي تسػهـ فػي عمميػة تقػكيـ معمػـ
 -ن

فىعاؿ.كلػػذلؾ ,تػػـ إنشػػاء أدلػػة تجريبي ػػة لتحديػػد كيػػؼ تػػؤثر القي ػػادة عمػػى أداء كظيفػػة المعمػػـ .كأكص ػػت
الدراسة بذجراء بحكث إضافية في هذا المجاؿ قد تيحسف نكعية المدارس.
وأجممرى خممان وسممعيد وفاطمممة ( )Khan& Saeed & Fatima, 2009د ارسػػة هػػدفت إلػػى تقيػػيـ
ألداء مديرم المػدارس الثانكيػة :د ارسػة تعتمػد عمػى أراء المعممػيف فػي كاليػة بنجاب/باكسػتاف ,كاسػتخدـ
طكر الباحثكف استبانةن تككنت مف(ّٖ) فقرةن مكزعة
الباحثكف المنهج الكصفي ,كلتحقيؽ هدؼ الدراسة ٌ
تقييمية هي :السمكؾ التعميمػي ,كتقيػيـ المقػدرة عمػى تكػكيف عالقػات مػع المعممػيف
عمى أربعة مجاالت
ٌ
ك التالميػػذ ,كتقيػػيـ المقػػدرات اإلداريػػة ,كتقيػػيـ االتجاهػػات كالمكاقػػؼ المهنيػػة .كاشػػتممت عينػػة الد ارسػػة

عمػػى (َُٓ) معمػوػـ كمعممػ وػة فػػي (ُٓ) مدرسػػة ثانكيػػة فػػي كاليػػة بنجػػاب فػػي باكسػػتاف .كأشػػارت النتػػائج
إل ػػى أف تقي ػػيـ أداء الم ػػدير فيم ػػا يتعم ػػؽ بالمق ػػدرات اإلداري ػػة ,كالس ػػمكؾ المهن ػػي كالمق ػػدرة عم ػػى تك ػػكيف
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العالقات أفضؿ مف أدائه في مجػاؿ السػمكؾ التعميمػي ,كأظهػرت النتػائج فركقػان لصػال تقيػيـ المػديرات
(اإلناث) في مجاؿ السمكؾ التعميمي أفضؿ مف المديريف (الذككر).
وىممدفت دراسممة ممكممو وأس ممو ) (Mumcu&Uslue,2010المشػػار إلػػيهـ فػػي د ارسػػة ص ػكالحة
(َُِِ) إلى تقكيـ معممي المدارس المهنية كالتكنكلكجية في المجاالت اإلدارية ,كالتعميمية كمجػاالت
االتصػػاالت كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات .كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (َْٔ) معمػ وػـ مػػف معممػػي المػػدارس
المهنية كالتكنكلكجية في تركيا .كاستخدـ الباحثاف االسػتبانة كػأداة لمد ارسػة .كأظهػرت نتػائج الد ارسػة أف
هن ػػاؾ اختالف ػ و
ػات ب ػػيف المعمم ػػيف ف ػػي اس ػػتخداـ التكنكلكجي ػػا كاالتص ػػاالت عم ػػى أس ػػاس العمػ ػر كمس ػػتكل
التعمػػيـ ,كفرصػػة الكصػػكؿ إلػػى أجه ػزة الحاس ػػكب ,كطػػرؽ الػػتعمـ عمػػى اسػػتخداـ الحاسػػكب .كأظه ػػرت
مهما في التأثير
النتائج أف لتقكيـ المعمميف إدارايا مف ًقىبؿ المدير في األغراض التعميمية كالمهنية نا
دكر ن
عمى مستكل أداء الطمبة خالؿ الحصص الصفية بشكؿ سمبي أك إيجابي.

وأجممرى كمماديز( )Cadez, 2010د ارسػػة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى السياسػػات كاإلجػراءات كاألسػػاليب
كاألدكات التي يكظفها مديرك المدارس لتقكيـ أداء ككفاءة معمميف السنة األكلى في التدريس فػي كنػدا.
ػدير
كاسػػتخدـ الباحػػث المقابمػػة كػػأداة لجمػػع البيانػػات ,حيػث أجريػػت المقابمػػة لعينػػة تككنػػت مػػف (ُُ) مػ نا

المػػدارس الثانكيػػة فػػي قسػػميف مػػف الحػػي الحضػػرم الكنػػدم .كتشػػير النتػػائج إلػػى أف مػػديرم المػػدارس

الثانكية في القسميف ارضػكف عػف العمميػات المتبعػة لتقػكيـ أداء معممػي السػنة التدريسػية األكلػى فض نػال
ع ػػف أدكات التق ػػكيـ التفص ػػيمية كالج ػػداكؿ الزمني ػػة المس ػػتخدمة ف ػػي تم ػػؾ الش ػػعبتيف م ػػف الم ػػدارس ,كم ػػا
أظهػػرت النتػػائج أف أحػػدل الشػػعبتيف ,تيػكفٌر برنػػامج تكجيػػه لممعممػػيف الجػػدد كهػػك إيجػػابي لمغايػػة كمػػف
ناحية أخػرل أظهػر مػديرك المػدارس قمقهػـ إزاء عػدة جكانػب مػف التقػكيـ ,ترٌكػز عمػى كجػكد القميػؿ جػدان
مف الكقت لقضاء عمميات التقكيـ ,كبعد ذلؾ االجتماع مع المعمميف الجدد كجزء مف عممية التقكيـ.
وأجممرى تمممروج ( (Truong,2010د ارسػػة هػػدفت إلػػى لمتعػػرؼ إلػػى تصػػكرات مػػديرم المػػدارس تجػػا
الممارسات التي يقكمكا بها تجا المعمميف كالطالب ,كأثػر خصػائص مػدير المدرسػة عمػى الخصػائص
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كالممارسات المتعمقة بالتعميـ في أربع محافظات مف جنكب كاليفكرنيا في الكاليات المتحدة األمريكيػة.
كاستخدـ الباحث المنهج الكصفي المسحي كاالستبانة اإللكتركنية كأداة لمدراسة كتككنػت عينػة الد ارسػة
و
مف (ِِٔ) و
طالب .كأظهرت النتائج أف مديرم المػدارس يتمتعػكف بدرجػ وة عالي وػة مػف
مدير ك(ٔ)ُّٕ0
الممارسات اإليجابية التقكيميه تجا المعمميف كالطمبة.
وأجمرى ىنمري بورتمون ) ( Henry Barton, 2010د ارسػة هػدفت إلػى معرفػة تصػكرات مػديرم
المدارس لممارسات عممية تقكيـ المعمميف في حي المدارس الحضرية في مدارس كاليفكرنيػا الشػمالية,
كمعرفػ ػػة تقػ ػػكيـ أداء المعممػ ػػيف أهػ ػػك ذك قيمػ ػػة أك ال .كاسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث المػ ػػنهج الكصػ ػػفي المسػ ػػحي
مدير
باإلضافة إلى المقابمة في الدراسة االستطالعية ,حيث تـ التحقؽ مف هذ الدراسة بمقابمة (ُِ)
ان
مف مدارس الحي الحضرم في مدارس كاليفكرنيا الشمالية .كتككنت عينة الدراسة المسػحية مػف (ِٓ)
مدير مف مدارس الحي الحضرم في مدارس كاليفكرنيا الشمالية .كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
ان
أف مػديرم المػػدارس يػػركف فػي "المقابمػػة" أف التقػػكيـ التكػكيني أكثػػر فاعميػػة مػع المعممػػيف غيػػر المثبتػػيف
كمػػع ذلػػؾ فػػذف النتػػائج أشػػارت إلػػى أف اسػػتخداـ م ارحػػؿ عمميػػة التقػػكيـ التكػػكيني أكثػػر فاعميػػة لممعممػػيف
المثبتيف ,كتكصي الدراسة بتقديـ التدريب كالدعـ لمديرم المدارس في جانب التقكيـ .
التعميق عمى الدراسات السابقة
جميعػا
بعػػد االطػػالع عمػػى الد ارسػػات السػػابقة ذات العالقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة ,كجػػدت الباحثػػة أنهػػا
ن

تنػدرج فػي مجػػاؿ اإلدارة التربكيػة ,كبالتحديػد فػػي مبحػث تقػكيـ األداء كيمكػػف اسػتخالص النتػائج اآلتيػػة
مف حيث:
اليدف ركزت غالبية الدراسات السابقة الخاصة بتحميؿ ممارسة مديرم المدارس لمهػارات تقػكيـ األداء
ال ػػكظيفي لممعم ػػـ ,عم ػػى المكض ػػكعات اآلتي ػػة :تق ػػكيـ أداء المعم ػػـ كمبح ػػث م ػػف المباح ػػث مث ػػؿ د ارس ػػة
النجار(ََُِ) ,كالعكامؿ المؤثرة فػي أداء المعمػـ كد ارسػة عطػارم ك الشػنفرل (ََِٓ) ,كأداء المعمػـ
داخؿ غرفة الصؼ كدراسة هالؿ (ََِٕ) ,كتقكيـ المعممػيف كالمػكجهيف ألداء المػديريف فػي الجانػب
اإلنس ػػاني كالجان ػػب الفن ػػي كاإلدارم كد ارس ػػة عمػ ػي (ََِّ ) ,كالعالق ػػة ب ػػيف تق ػػكيـ المش ػػرؼ الترب ػػكم
90

كالمػػدير ألداء المعمػػـ الصػػفي كد ارسػػة الشػػقيرم (ُُٗٗ) ,كاهتمػػت د ارس ػة أخػػرل بمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف
تقػ ػػكيـ المعمػ ػػـ األكؿ ,كالطػ ػػالب ,كالتقػ ػػكيـ الػ ػػذاتي ,لممعمػ ػػـ ,كد ارسػ ػػة عيػ ػػد (ََِّ) ,كركػ ػػزت بعػ ػػض
الدراسات إلى بناء نمكذج لتقكيـ أداء المعمـ كدراسة خميؼ (ََِٕ) ك مجدالكم (َُُِ) كصػكالحة
(َُِِ) .كرك ػػزت أخػ ػػرل عمػ ػػى ممارسػػػة المػػػدراء ل ػػدكرهـ الفنػػػي كد ارس ػػة عبابنػػػه (ََِّ) ك د ارسػػػة
حجػػازيف (ََِٔ) .كركػػزت د ارسػػة المػػدهرش (ََِٔ) عمػػى مػػدل امػػتالؾ مػػديرم المػػدارس لمهػػارات
أمػ ػا د ارس ػػة الحم ػػادم (ََِٖ) فه ػػدفت إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى كاق ػػع األداء
تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي لممعم ػػـٌ ,

الكظيفي لممعمميف في سمطنة عماف.

كركزت معظـ الدراسات األجنبية عمى إجراءات كتصكرات كخبرات مديرم المدارس لعممية تقكيـ
أداء المعمميف كدراسة لككس ( )Loucks, 2000كراميريز ( (Ramirez, 2005كدراسة كايمد
( (Wilder, 2006كجيرثيكنج ) (Garth-Young, 2007ككاديز ( )Cadez, 2010كتركنج
بعض الدراسات
ت
( (Truong, 2010كهنرم بكرتكف ) ,( Henry Barton, 2010في حيف تناكلى ٍ
ي
مت دراسة يكنج هانج كشكنجد
أساليب تقكيـ المعمـ كدراسة اساكس ( )Isaacs, 2003كما حم ٍ

) (Yonghong & Chongde, 2006مدل التزاـ مديرم المدارس بالجانب النظرم أثناء تقكيـ

أداء المعمميف.
كتختمؼ الد ارسػة الحاليػة مػف حيػث الهػدؼ مػع جميػع الد ارسػات السػابقة العربيػة كاألجنبيػة ,إال أنهػا
تتفؽ مع دراسة المدهرش (ََِٔ).
ػت أغمبيػة الد ارسػات السػابقة المػنهج الكصػفي المسػحي ,كالكصػفي التحميمػي كهػي
منيي الدراسة :تناكل ٍ

تتفؽ مع الدراسة الحالية التي تتبع المنهج الكصفي؛ كذلؾ لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية.

ت معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع معمكمػػات الد ارسػػة خاصػػة
ػتخدم ٍ
أداة الدراسمممة اسػ ى
الد ارسػػات العربيػػة كبعػػض الد ارسػػات األجنبيػػة ,كاعتمػ ىػد ًت الد ارسػػة الحاليػػة عمػػى االسػػتبانة أيضػػا كػػأداة
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ػات أخػ ػ ػػرل كسػ ػ ػػائؿ بحثي ػ ػ ػة أخػ ػ ػػرل مػ ػ ػػع االس ػ ػػتبانة كد ارسػ ػ ػػة كامبػ ػ ػػؿ
لمد ارسػػ ػػة .ىكقىػ ػ ػػد اسػ ػ ػ
ػتخدمت د ارسػ ػ ػ ه
ٍ
) (Campbell, 2005كهػانج كشػكنجد ) (Yonghong & Chongde, 2006كهنػرم بكرتػكف
) (HenryBarton, 2010اسػتخدمت المقابمػة ,أمػا د ارسػة راميريػز ( (Ramirez, 2005اسػتخدمت
المقابمة كالمالحظة ,كأدكات لمدراسة.
كعينػ ػػة لمد ارس ػػة ,كد ارس ػػة الش ػػقيرم (ُُٗٗ)
عينممممة الدراسممممة :م ػػف الد ارسػ ػػات م ػػف اتخػػػذت المعمم ػػيف ٌ
كالنج ػ ػػار(ََُِ) كقكاس ػ ػػمة (ََِّ) كعبابن ػ ػػه (ََِّ) كالم ػ ػػدهرش (ََِٔ) كالحم ػ ػػادم (ََِٖ)

كحج ػػازيف (ََِٔ) كمج ػػدالكم (َُُِ) كراميري ػػز (2005

(Ramirez,

كممك ػػك كأس ػػمك

) (Mumcu&Uslue,2010كخػاف كآخػركف( .)Khan, et.al, 2009كتتفػؽ الد ارسػات السػابقة مػع
الدراسة الحالية في عينة الدراسة.
العينػة ,حيػث تككنػت عينػة بعضػها مػف المعممػيف
كاختمفت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية فػي ٌ

كالمشػ ػرفيف كالم ػػديريف كد ارس ػػة :الحكيم ػػي (َََِ) ,أم ػػا د ارس ػػة عمػ ػي (ََِّ ) فق ػػد اقتص ػػرت عم ػػى
المعمميف كالمشرفيف ,كتنكعت عينة الدراسة لتشمؿ المعمميف كالمديريف كالمشرفيف كالطالب فػي د ارسػة
هانج كشكنجد ) q ,(Yonghong & Chongde, 2006كالمعممػ ػػيف كالطػ ػػالب كرؤسػ ػػاء األقس ػ ػػاـ
كدراسة عيد (ََِّ) .كالمعمميف كالمديريف كالمشرفيف كدراسة عطارم كالشػنفرل (ََِٓ) كصػكالحة
(َُِِ).
كلػػـ تعتمػػد بعػػض الد ارسػػات عمػػى أراء المعممػػيف حيػػث تككنػػت عينتهػػا مػػف مػػديرم المػػدارس كد ارسػػة
خمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ (ََِٕ) كلػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػككس ( )Loucks,2000كايم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر ((Wilder,2006
كجيرثي ػػكنج

) )(Garth-Young,2007كك ػػاديز ( )Cadez,2010كت ػػركنج ((Truong,2010

كهنػرم بكرتػكف) ,(Henry-Barton,2010كاسػكاس ( )Isaacs,2003كسػككت )(Scott,2005
كأضافة دراسة هالؿ (ََِٕ) المشرفيف لمعينة السابقة ,كأدخمت دراسة كامبؿ )(Campbell,2005
أكلياء األمكر كالطالب كعينه لمدراسة.
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أوجو االستفادة من الدراسات السابقة
اس ػػتفادت ه ػػذ الد ارس ػػة م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي بن ػػاء اإلط ػػار النظ ػػرم ,كتص ػػميـ أداة الد ارس ػػة
االستبانه كدراسة عبابنة (ََِّ) كدراسة المدهرش (ََِٔ) ,كما تـ االستفادة مف نتائجها بمقارنتها
مع نتائج هذ الدراسة كمعرفة أكجه التشابه كاالختالؼ معها.
ما تميزت بو ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة
مي يز هذ الدراسة عف الدراسات السابقة ألنها تعالج مكضكع ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما
تىتى ٌ

بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي لممعمـ مف كجهة نظر المعمـ ,كببناء أداة الدراسة التي
تشمؿ الجكانب الثالث لتقكيـ أداء المعمـ كهي الجكانب اإلنسانية ,كاإلدارية ,كالفنية.
كما أنها استهدفت معممي مدارس التعميـ ما بعد األساسي في محافظة الداخمية .كتعتبر الدراسة
األكلى عمى حد عمـ الباحثة في سمطنة يعماف التي تقيس ممارس مديرم المدارس لمهارات تقكيـ
األداء الكظيفي لممعمـ.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

 مجتمل الدراسة
 عينة الدراسة
 أداة الدراسة
 صدق الدراسة
 ثبات الدراسة
 منيي الدراسة
 متغيرات الدراسة
 المعالجة اإلحصائية

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
المقدمة
يتناكؿ هذا الفصؿ كصػفان إلجػراءات الد ارسػة ,متضػمنان التعريػؼ بمجتمػع الد ارسػة كعينتهػا كمنهجهػا
كأداة القي ػػاس المس ػػتخدمة ,كخطػ ػكات التحق ػػؽ م ػػف ص ػػدقها كثباته ػػا ,كمتغيػ ػرات الد ارس ػػة ,كم ػػا يتض ػػمف
األساليب اإلحصائية التي تـ استخدامها في الدراسة الحالية.
مجتمل الدراسة
تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع معممػػي كمعممػػات مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي ,التػػي تشػػمؿ
الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر في جميع كاليات محافظة الداخمية (كالية الحمراء ,ككاليػة بهػالء
كاليػػ ػػة نػ ػ ػػزكل ,كاليػػ ػػة مػػ ػػن  ,كاليػ ػ ػػة أدـ ,كاليػػ ػػة إزكػ ػ ػػي ,كاليػػ ػػة سػ ػ ػػمائؿ ,كاليػ ػ ػػة فنج ػ ػػا) الب ػ ػػالغ عػ ػ ػػددها
(ُٖ) مدرس ػةن ,حيػػث بمػػغ عػػدد المعممػػيف كالمعممػػات فػػي هػػذ المػػدارس ( ُُٗ) معمػ وػـ كمعممػ وػة مػػنهـ
(ٖٔ) معمم ػان أكالن ,ك(ِٖٓ) معمػ وػـ كمعممػ وػة ,حسػػب إحصػػائية قسػػـ اإلحصػػاء بالمديريػػة العامػػة لمتربيػػة
كالتعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ بمحافظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الداخمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ََُُِِِّ/
( قسـ اإلحصاء بالمديرية العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة الداخمية.)َُِّ/َُِِ ,
عينة الدراسة
تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة بطريقػػة عش ػكائية بسػػيطة مػػف مجتمػػع الد ارسػػة ,حيػػث تككنػػت العينػػة مػػف
و
(َْٖ) و
كمعممة مف مدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي فػي محافظػة الداخميػة ,كالبػالغ عػددها(ُٖ)
معمـ
مدرسةن ,حيث شكمت العينة نسبة ( ٖٔ )%ِٓ.مف مجتمع الدراسة ,كيكض الجدكؿ رقـ( ْ ) تكزيع
أفػراد عينػػة الد ارسػػة حسػػب متغي ػرات الد ارسػػة (النػػكع ,المسػػمى الػػكظيفي ,المؤهػػؿ الد ارسػػي ,الخبػرة) مػػع
النسبة المئكية لكؿ متغير.
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جدول رقم( ) 4
توزيل أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
المتغير

المستكل

الجنس

العدد

ذككر

ُٖٗ

ْ%ّٗ.

إناث

ُِٗ

ٔ%َٔ.

معمـ

ّٓٗ

ّ%ِٖ.

ٕٓ

ٔ%ُٓ.

ٗ

ٗ%ُ.

بكالكريكس

ِْٗ

ْ%ٖٗ.

أعمى مف بكالكريكس

ّٕ

ٕ%ٕ.

ُ ٓ-سنكات

ُٔ

ٕ%ُِ.

ٔ َُ-سنكات

َُٔ

ُ%ِِ.

أكثر مف َُ سنكات

َّٕ

ْٔ%

المسمى الكظيفي معمـ أكؿ
أقؿ مف بكالكريكس
المؤهؿ العممي

الخبرة

النسبة

اإلجمالي
َْٖ
َْٕ
ْٕٓ

ْْٕ

كيالح ػػظ م ػػف الج ػػدكؿ رق ػػـ(ْ) أف نس ػػبة اإلن ػػاث البالغ ػػة(َٔ )%أعم ػػى م ػػف نس ػػبة ال ػػذككر البالغ ػػة
(ّٗ )%في العينة ,كما أف نسػبة المعممػيف البالغػة (ِٖ )%أعمػى مػف نسػبة المعممػيف األكائػؿ البالغػة
(ٔ ,)%ُٓ.كالغالبيػ ػ ػػة العظمػ ػ ػػى مػ ػ ػػف أف ػ ػ ػراد عينػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة يحممػ ػ ػػكف مؤهػ ػ ػػؿ البكػ ػ ػػالكريكس بنس ػ ػ ػػبة
(ٖٗ ,)%بينما تشكؿ نسبة المعمميف الذيف يحممكف مؤهؿ أقؿ بكالكريكس نسػبة ضػئيمة جػدان مػف أفػراد
العينة حيث بمغت(ٗ .)%ُ.بينما شػكمت نسػبة أصػحاب (الخبػرة الطكيمػة) أكثػر مػف َُ سػنكات فػي
عينة الدراسة أعمى نسبة (ْٔ )%مقارنةن بنسبة أصحاب الخبرة القصيرة كالمتكسطة.
أداة الدراسة
قام ػػت الباحث ػػة بع ػػد الرج ػػكع إل ػػى األدب النظ ػػرم لمد ارس ػػة ,كالد ارس ػػات الس ػػابقة ,كأص ػػحاب الخب ػ ػرة
اإلداريػػة ,كمػػف خػػالؿ الخب ػرة الميدانيػػة بذعػػداد اسػػتبانة ,كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة كالتػػي
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هدفت إلى معرفة درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي
تككنت األداة مف جزئيف ,الجزء األكؿ:
مف كجهة نظر المعمميف بمحافظ الداخمية بسمطنة عماف ,كقد ٌ
تضمف البيانات العامة عف عينة الدراسة كالجزء الثاني :شمؿ مهارات تقكيـ األداء الكظيفي .كالجدكؿ
رقػ ػػـ ( ٓ ) يكض ػ ػ كصػ ػػؼ الجػ ػػزء الثػ ػػاني ألداة الد ارسػ ػػة كالػ ػػذم يشػ ػػتمؿ عمػ ػػى مهػ ػػارات تقػ ػػكيـ األداء
الكظيفي.
جدول رقم( ) 5
توزيل فقرات ميارات تقويم األداء الوظيف والنسبة المئوية لمفقرات
عدد الفقرات

النسبة المئوية

م

محاور أداة الدراسة

ٔٗ%ّّ0

ُ

الجانب اإلدارم

ُٖ

ِ

الجانب الفني

ُِ

ِٔ%ّٗ0

ّ

الجانب اإلنساني

ُْ

ِْ%ِٔ0

المجمكع الكمي لمفقرات

ّٓ

ََُ%

حيث تـ استخداـ المقياس الخماسي (لي ىك ٍرت) لمعرفة درجة ممارسة مديرم التعميـ ما بعد األساسي

لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي ,مػف كجهػة نظػر المعممػيف بمحافظػة الداخميػة بسػمطنة عمػاف ,كالجػدكؿ
رقـ ( ٔ ) يكض ذلؾ.
جدول رقم ( ) 6
طريقة اإلجابة عمى أداة الدراسة حسب التدرج الخماس
م

درجة ممارسة الدور

الدرجة

ُ

دائمان

ٓ

ّ

أحيانان

ٓ

أبدان

ِ

غالبان

ْ

ناد انر

ْ
ّ
ِ
ُ
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صممممدق األداة تػ ػػـ التحقػ ػػؽ مػ ػػف صػ ػػدؽ األداة باسػ ػػتخداـ الصػ ػػدؽ الظػ ػػاهرم أك مػ ػػا يعػ ػػرؼ بصػ ػػدؽ
المحكميف ,حيث تـ تكزيع أداة الدراسة عمى مجمكعة مػف المختصػيف كذكم الخبػرة فػي مجػاؿ اإلدارة
التربكية بجامعة السمطاف قابكس كجامعة نزكل كمعهد اإلدارة العامة ككذلؾ بعض المشػرفيف فػي قسػـ
تطػػكير األداء المدرسػػي فػػي مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ ,فػػي محافظػػة الداخميػػة,حيث بمػػغ عػػددهـ (ُّ)
محكمان ,كما هك مكض بالممحؽ رقـ( ّ ).
كقػػد قػػاـ المحكمػػكف بذبػػداء آرائه ػـ كتػػدكيف مالحظػػاتهـ عمػػى محػػاكر االسػػتبانة كفقراتهػػا مػػف حيػػث
قياسها لما يجب أف ييقاس ,كانتماء الفقرات لممحاكر ,كمدل كضكح الفقرات ,كسالمة الصياغة المغكية
ب مػا اتفػؽ عميػه ( َٖ ) %مػف
لمفقرات .كعمى ضكء مالحظات المحكميف تـ تعديؿ أداة الدراسة ىح ٍس ى
المحكميف ,لتصب عدد فقراتها بالصكرة النهائية (ّٓ) فقرة كما هك مكض في الممحؽ(ّ).

ثبات األداة لمتأكد مف ثبات األداة قامت الباحثة بتطبيقها عمى عينة مف خارج عينة الدراسة األصمية
ت الباحثةي باستخداـ ثالث طػرؽ إحصػائية لمعرفػة ثبػات أداة
قام ٍ
مككنة مف(َّ) معممان كمعممة ,حيث ى
الدراسة.
ُ -معامؿ ألفا لكركنبػاخ حيػث تػـ اسػتخراج معامػؿ الثبػات لجميػع محػاكر األداة ككػذلؾ لممجمػكع
الكمي لعبارات األداة .كجدكؿ رقـ (ٕ) يكض معامؿ الثبػات لػألداة ككػؿ كمعػامالت االتسػاؽ
الداخمي لمحاكر االستبانة الثالث.
الجدول رقم ( ) 7
معامل الثبات بمعادلة ألفا لكرونباخ
ـ

محاكر األداة

ُ

الجانب اإلدارم

َٕٖٗ.

ِ

الجانب الفني

َْٕٗ.

ّ

معامؿ الثبات

َّٕٗ.

الجانب اإلنساني

َٔٔٗ.

المجمكع الكمي لفقرات االستبانة
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ِ -معامػػؿ الثب ػػات باس ػػتخداـ معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػكف ,حي ػػث ت ػػـ تكزي ػػع أداة الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة
الثبػػات ,ثػػـ بعػػد ذلػػؾ تػػـ تكزيػػع األداة عمػػى العينػػة نفسػػها كذلػػؾ بعػػد أسػػبكعيف مػػف التطبيػػؽ
األكؿ ,تـ استخراج معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف كما يكض ذلؾ الجدكؿ رقـ (ٖ).
جدول رقم ()8
معامل ارتباط بيرسون
ـ

محاكر األداة

ُ

الجانب اإلدارم

َٖٗ**َ.

ِ

الجانب الفني

ٖٖٓ**َ.

ّ

معامؿ ارتباط بيرسكف

ٖٖٖ**َ.

الجانب اإلنساني

َْٖ**َ.

المجمكع الكمي لمفقرات
**دالة عند مستوى α ≤ 0.01

ّ -معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ,حيث تـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف ,ثيٌـ تـ
تصحيحها بمعادلة جتماف كبمغ معامؿ الثبات( ْٖٗ.)َ.
ي

يتض مف خػالؿ مػا سػبؽ كبعػد اف تػـ اسػتخداـ ثػالث طػرؽ إحصػائية لمتأكػد مػف ثبػات األداة أنهػا
تتمتع بثبات مرتفع عمى مستكل كؿ محكر ,ككذلؾ في المجمكع الكمي لمعبارات ,ممػا يجعمهػا صػالحة
لمتطبيؽ في العينة األصمية لمدراسة.

منيي الدراسة
لتحقيؽ هدؼ الدراسة تـ استخداـ المنهج الكصفي ,كالذم يي ٍع ىنى بجمع المعمكمات الكمية أك الكيفية

عػػف الظػػاهرة المػراد د ارسػػتها كمػػف ثػػـ تحميػػؿ هػػذ البيانػػات أك المعمكمػػات كذلػػؾ مػػف أ ٍجػؿ التكصػػؿ إلػػى
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ضػكء النتػائج المتكصػؿ إليهػا لممارسػة مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا
النتائج .كمف ثىٌـ كضع مقترحات في ى
بعد األساسي مهارات ت ٍق ًكيـ األداء الكظيفي بشكؿ فعاؿ.
متغيرات الدراسة
تككنت الدراسة مف المتغيرات اآلتية:
أكال :المتغيرات المستقمة كهي:
ُ -النكع كله مستكياف ( ذككر – إناث)
ِ -المسمى الكظيفي كله مستكياف ( معمـ -معمـ أكؿ)
ّ -المؤهؿ العممي كله ثالث مستكيات ( أقؿ مف بكالكريكس -بكالكريكس _ أعمى مف بكالكريكس).
ّ -سنكات الخبرة كلها ثالث مستكيات( ُ ٓ-سنه)– (ٔ َُ-سنكات)( -أكثر مف َُ سنكات).
ثانيا :المتغير التابع كيتمثؿ في درجة ممارسة مديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي لمهػارات تقػكيـ
األداء الكظيفي ,كذلؾ مف خالؿ ما تضمنته أداة الدراسة.
المعالجة اإلحصائية
م ػػف أجػ ػؿ الض ػػبط اإلحص ػػائي ألداة الد ارس ػػة كلتحمي ػػؿ النت ػػائج اس ػػتخدمت الباحث ػػة برن ػػامج الرزم ػػة
اإلحصائية في العمكـ االجتماعية(  )SPSSحيث تـ استخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية:
ُ -معامؿ الفا لكركنباخ.
ِ -معامؿ ارتباط بيرسكف
ّ -معادلة سبيرماف براكف كمعادلة جتماف
ْ -المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.
ٓ -اختبار  T-Testfrلعينتيف مستقمتيف
ٔ -اختبار تحميؿ التبايف األحادم كاختبار  LSDلممقارنات البعدية
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الفصل الرابل
نتائي الدراسة

الفصل الرابل
نتائي الدراسة
مقدمة
عرض النتائج التي تكصػمت إليهػا الد ارسػة ,كالتػي هػدفت إلػى التعػرؼ إلػى درجػة
يتضمف هذا الفصؿ
ى

ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي مػف كجهػة نظػر المعممػيف
بمحافظة الداخمية بسمطنة عماف ,كعالقتهػا بػبعض المتغيػرات .حيػث تػـ اسػتخداـ المعيػار اآلتػي لتفسػير
نتائج الدراسة ,كهذا ما يكض يحهي الجدكؿ رقـ (ٗ)
جدول رقم ( ) 9

المعيار المعتمد ف تفسير نتائي الدراسة حسب المتوسط الحساب
مدى المتوسط

درجة الممارسة

َِٓ0ََ-ْ0

جدا
كبيرة ن

الحساب

َْْ0ُٗ -ّ0

كبيرة

َّٔ0ّٗ -ِ0

متكسطة

َِٖ0ٓٗ -ُ0

قميمة

ََُ0ٕٗ-ُ0

جدا
قميمة ن

أوالً عرض النتائي المتعمقة بالسؤال األول
كالذم نص عمى اآلتي :ما درجة ممارسة مديري مدارس التعميم ما بعد األساس لميارات تقويم
األداء الوظيف  ,من وجية نظر المعممين بمحافظة الداخمية بسمطنة عمان ؟
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مػػف أجػػؿ اإلجابػػة عػػف هػػذا الس ػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة لمعرفػػة
درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي لمهػػارات تقػػكيـ األداء الػػكظيفي مػػف كجهػػة نظػػر
المعمميف بمحافظة الداخمية بسمطنة عماف.
 -1النتائي المتعمقة بمجاالت ميارات تقويم األداء الوظيف .
حيػ ػػث يظهػ ػػر الجػ ػػدكؿ رقػ ػػـ (َُ) المتكسػ ػػطات الحسػ ػػابية كاالنح ارفػ ػػات المعياريػ ػػة كدرجػ ػػة الممارسػ ػػة
لمجاالت تقكيـ األداء الكظيفي مرتبة تنازليان حسب المتكسط الحسابي.
الجدول رقم ()14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لمجاالت تقويم األداء الوظيف
مرتبة تناز ًليا حسب المتوسط الحساب
المتوسط

االنحراف
َُٕ0

كبيرة
كبيرة

م

مجاالت تقويم األداء الوظيف

ُ

المجاؿ اإلدارم

ُْْ0

ِ

المجاؿ اإلنساني

َِْ0

َٕٔ0

ّ

المجاؿ الفني

ّٕٗ0

َٖٓ0

كبيرة

َِْ0

َٕٔ0

كبيرة

المجمكع الكمي

الحساب

المعياري

درجة الممارسة

يتض ػ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ(َُ) أف درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساس ػي مػػف كجهػػة
نظػػر المعممػػيف بمحافظػػة الداخميػػة بسػػمطنة عمػػاف لجميػػع مجػػاالت تقػػكيـ األداء الػػكظيفي ككػػذلؾ بالنسػػبة
لممجمػ ػ ػػكع الكمػ ػ ػػي كانػ ػ ػػت بدرجػ ػ ػػة كبي ػ ػ ػرة ,حيػ ػ ػػث ت ػ ػ ػراكح المتكسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي بػ ػ ػػيف(ُْ )ْ0كب ػ ػ ػانحراؼ
معيػػارم(ُٕ )َ0ك(ٕٗ )ّ0كب ػانحراؼ معيػػارم (ٖٓ ,) َ0ممػػا يػػدؿ أف هنػػاؾ تجػػانس بػػيف إجابػػات أف ػراد
العينػػة ,كمػػا حصػػؿ المجػػاؿ اإلدارم عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي بينمػػا حصػػؿ المجػػاؿ الفنػػي عمػػى أقػػؿ
متكسط حسابي مقارنة ببقية مجاالت الدراسة.
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 -2النتائي المتعمقة بفقرات المجال اإلداري.
حيث يظهر الجدكؿ رقـ(ُُ) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة الممارسة لمفقرات
المتعمقة بمهارات المجاؿ اإلدارم مرتبة تنازليان حسب المتكسط الحسابي.
الجدول رقم()11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ممارسة الفقرات المتعمقة بميارات المجال
اإلداري مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحساب

المتوسط

االنحراف

درجة

م

 1يتابع غياب بعض المعمميف عف الدكاـ المدرسي

ّْٔ0

َٕٔ0

جدا
كبيرة ن

 2يتابع مدل التزاـ المعمميف بالحصص الدراسية

ْٓٓ0

َٕٔ0

جدا
كبيرة ن

يقكـ مدير المدرسة مدل التزاـ المعمميف بمكاعيد الدكاـ الرسمي
ٌ 3
 4يتابع مدل التزاـ المعمميف بتنفيذ التعميمات كالق اررات خالؿ العمؿ الرسمي

ِْٓ0

َُٕ0

ْْْ0

َّٕ0

جدا
كبيرة ن

 5يتابع سجالت المعمميف(سجؿ التحضير -سجؿ الدرجات-سجؿ الخطط العالجية

ّْٗ0

َٕٗ0

جدا
كبيرة ن

 6يتابع إجازات المعمميف المرضية كالطارئة

ّْٖ0

َٖٗ0

 7ىيستكض أسباب التأخر الصباحي كالغياب مف المعمميف
 8يتابع إنجازات المعمميف في األنشطة المدرسية كمجالس الفصكؿ المسندة إليهـ.

ّّْ0

َٖٖ0

جدا
كبيرة ن

ِْْ0

َِٗ0

جدا
كبيرة ن

 9يتابع مدل التزاـ المعمميف بمهامهـ في المجاف المدرسية كتنفيذ الق اررات

ِّْ0

ََٗ0

جدا
كبيرة ن
جدا
كبيرة ن

 14يشجع المعمميف عمى االبتكار كاإلبداع في األنشطة المدرسية

ُْٕ0

َُْ0

كبيرة

 11يق ٌدر مدل تعاكف المعمـ في شغؿ حصص االحتياطي
 12يطرح أفكا انر جديدة ىبٌناءة تسهـ في تطكير أداء المعمميف

ُِْ0

َُٔ0

كبيرة

َْٖ0

َُُٓ0

كبيرة

 13يكجه المعمميف إلى تكثيؽ أعمالهـ كمشاركاتهـ في ممؼ اإلنجاز.

َْٔ0

ُُُ0

كبيرة

 14يتخذ اإلجراءات الالزمة تجا غياب كتأخر المعمميف.

َْٓ0

َٔٗ0

كبيرة

 15يي ٍعمـ المعمميف بالمخالفات كالعقكبات الصادرة عميهـ خالؿ العاـ الدراسي
ليقكـ بها أداءهـ
 16يكض لممعمميف األساليب كاألسس التي يتٌبعها ٌ

ّٖٖ0

ُُٕ0

كبيرة

ّٖٓ0

ُُٕ0

كبيرة

 17يشرح لممعمميف بنكد تقرير الكفاية مف حيث التقديرات كاألعماؿ المطمكبة منهـ

ّٖٕ0

ُِْ0

كبيرة

يقكـ كيراجع ممؼ اإلنجاز لممعمـ بشكؿ دكرم
ٌ 18

ّّٓ0

َُِ0

كبيرة

الفقرات

الحساب

المعياري

ك اإلثرائية)

كالتكصيات.
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الممارسة

جدا
كبيرة ن

يتض ػ م ػػف الجػػدكؿ رق ػػـ (ُُ) أف درج ػػة ممارسػػة م ػػديرم مػػدارس التعم ػػيـ م ػػا بعػػد األساس ػػي لجمي ػػع
الفقػرات المتعمقػػة بمجػػاؿ الجانػػب اإلدارم مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف قػػد تراكحػػت بػػيف الدرجػػة الكبيػرة جػ نػدا
كالكبيرة ,حيث يالحظ أف فقرة "يتابع غياب بعض المعمميف عف الدكاـ المدرسي" قد حصػمت عمػى أعمػى

يقكـ كيراجع ممؼ اإلنجاز
متكسط حسابي كهك(ِٔ )ْ0كبانحراؼ معيارم (ٕٔ ,)َ0بينما نجد أف الفقرة " ٌ
لممعمـ بشكؿ دكرم" قد حصمت عمى أقؿ متكسط حسابي كهك(ّٓ )ّ0كبانحراؼ معيارم (َِ.)ُ0
 -3النتائي المتعمقة بفقرات ميارات المجال الفن .
حيث يظهر الجدكؿ رقـ (ُِ) المتكسطات الحسابية كاالنح ارفػات المعياريػة ,كدرجػة ممارسػة الفقػرات
المتعمقة بمهارات الجانب الفني مرتبة تنازليان حسب المتكسط الحسابي.
الجدول رقم ()12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لمفقرات المتعمقة بميارات
م

المجال الفن مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحساب

المتوسط

االنحراف

درجة

 1يتابع مدل اهتماـ المعمـ بالتحضير اليكمي كبكجكد معه في الحصة الصفية

ِْْ0

ََٗ0

 2يساعد المعمـ بعد الزيارة الصفية في الكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ في أدائه

ِّْ0

ََُ0

جدا
كبيرة ن

ينمي المعمميف مهنيا كيشجعهـ عمى حضكر الندكات كالمحاضرات كالمشاغؿ التربكية
ٌ 3
 4يتابع المعمميف في كضع خطة التدريس اليكمية كالفصمية

ُْٗ0

َُّ0

جدا
كبيرة ن
كبيرة

ُْٖ0

ََُ0

كبيرة

 5يكجه المعمميف إلى ضركرة شمكؿ الخطة اليكمية لألساليب الحديثة في التدريس

ُْْ0

َُُ0

كبيرة

 6يختار الكقت كالمكاف المناسبيف لمناقشة المعمـ بعد الزيارة الصفية

ُّْ0

َُُ0

كبيرة

 7يرشد المعمـ إلى طرؽ إدارة الصؼ كحؿ المشكالت السمككية لمطالب

َْٕ0

َُٕ0

كبيرة

 8يتابع المعمـ في كضع كتنفيذ الخطة العالجية كاإلثرائية لمطالب

ََْ0

ََُ0

كبيرة

 9يخطط لبرنامج تبادؿ الزيارات بيف المعمميف بالتعاكف مع المعمـ األكؿ

ّٗٗ0

ُُٕ0

كبيرة

 14يتابع تكظيؼ المعمـ لألجهزة كالكسائؿ التعميمية كمصادر التعمـ كالمختبرات

ّٖٗ0

َُٖ0

كبيرة

يقكـ المعمـ في اختيار األنشطة كاألساليب المناسبة التي تساعد عمى تحقيؽ أهداؼ
ٌ 11
الدرس.

ّٕٗ0

َُٗ0

كبيرة

 12يتابع المعمـ في تكفير الكسائؿ التعميمية المناسبة لتحقيؽ أهداؼ الدرس.

ّٔٗ0

َُٗ0

كبيرة

الفقرات

الحساب
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المعياري

الممارسة

المتوسط

االنحراف

درجة

م

 13يقكـ بزيارات صفية استطالعية سريعة بغرض تقكيـ األداء كسير العمؿ.

ّٖٓ0

َُٕ0

كبيرة

 14يستخدـ أساليب متنكعة لتقكيـ أداء المعمـ غير الزيارة الصفية مثؿ

ّّٖ0

ُُٖ0

كبيرة

الفقرات

الحساب

المعياري

الممارسة

( االجتماعات ,النشرات ,المالحظة ,التقكيـ الذاتي كتقكيـ الزمالء).
كيدكف مالحظاته عميها بغرض تقكيـ الجانب
 15يتابع بعض أعماؿ الطالب كممفاتهـ ٌ
الفني لممعمـ.

ّٕٔ0

َُِ0

كبيرة

 16يتابع المعمميف في مدل تنفيذ تكصيات المشرفيف التربكييف.

ّٕٓ0

ُُٖ0

كبيرة

 17يسعى لتكفير المراجع كالنشرات كالكتب التي تخص المادة كيشجعهـ عمى مطالعتها.

ّّٔ0

ُِِ0

كبيرة

 18يطالب المعمـ بتفسير نتائج االختبارات كاالستفادة منها في تحسيف أدائه التعميمي.
طًمع المعمميف عمى تقارير الزيارات الصفية قبؿ اعتمادها النهائي.
 19يي ٍ
 24يعقد كرش عمؿ أك مشاغؿ تدريبية تتعمؽ بكيفية بناء االختبارات.

ِّٔ0

ُِّ0

كبيرة

ِّٖ0

ُْٖ0

متكسطة

ِٗٗ0

ُِّ0

متكسطة

 21يعقد اجتماعان مع المعمـ قبؿ الزيارة الصفية لمناقشة تخطيطه اليكمي لمدرس.

ِٕٔ0

َُْ0

متكسطة

يتض ػ م ػػف الجػػدكؿ رق ػػـ (ُِ) أف درج ػػة ممارسػػة م ػػديرم مػػدارس التعم ػػيـ م ػػا بعػػد األساس ػػي لجمي ػػع
الفقرات المتعمقة بمحكر الجانب الفني مف كجهة نظػر عينػة الد ارسػة قػد تراكحػت بػيف الدرجػة الكبيػرة ج نػدا
كالكبيرة كالمتكسطة ,حيػث نجػد أف هنالػؾ فقػرتيف قػد حصػمتا عمػى درجػة ممارسػة كبيػرة ج نػدا كهمػا "يتػابع

مػػدل اهتمػػاـ المعمػػـ بالتحضػػير اليػػكمي كبكجػػكد معػػه فػػي الحصػػة الصػػفية" كبمتكسػػط حسػػابي (ِْ)ْ0
بانحراؼ معيارم (َٗ ,)ُ0كفقرة "يساعد المعمـ بعد الزيارة الصفية بالكشػؼ عػف مػكاطف القػكة كالضػعؼ
فػػي أدائػػه" بمتكسػػط حسػػابي (ِّ )ْ0بػػانحراؼ معيػػارم (ََ )ُ0بينمػػا نجػػد أف هنػػاؾ ثػػالث فق ػرات قػػد
حصػ ػػمت عمػ ػػى درجػ ػػة متكسػ ػػطة كهػ ػػي "يطمىػ ػػع المعممػ ػػيف عمػ ػػى تقػ ػػارير الزيػ ػػارات الصػ ػػفية قبػ ػػؿ اعتمادهػ ػػا
النهائي"بمتكسط حسػابي (ِٖ )ّ0بػانحراؼ معيػارم (ْٖ )ُ0كفقػرة "يعقػد كرش عمػؿ أك مشػاغؿ تدريبيػة
تتعمػػؽ بكيفيػػة بنػػاء االختبػػارات "بمتكسػػط حسػػابي (ٗٗ )ِ0بػػانحراؼ معيػػارم (ِّ )ُ0ككػػذلؾ فق ػرة "يعقػػد
اجتماعػ ػا م ػػع المعم ػػـ قب ػػؿ الزي ػػارة الص ػػفية لمناقش ػػة تخطيط ػػه الي ػػكمي لمدرس"بمتكس ػػط حس ػػابي (ٕٔ)ِ0
ن
بانحراؼ معيارم (َْ )ُ0بينما حصمت بقية فقرات هذا المحكر عمى درجة ممارسة كبيرة.
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 -4نتائي الفقرات المتعمقة بميارات المجال اإلنسان .
حيث يظهر الجدكؿ رقـ ( ُّ ) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجة ممارسة الفقػرات
المتعمقة بمهارات المجاؿ اإلنساني مرتبة تنازليان حسب المتكسط الحسابي.
الجدول رقم ( ) 13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لمفقرات المتعمقة بميارات
المجال اإلنسان مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحساب

االنحراف

درجة

م

المتوسط

العبارة

الحساب

المعياري

الممارسة

 1يقيـ عالقات إنسانية حسنة مع المعمميف

ْٖٔ0

َٗٔ0

 2يراعي ظركؼ المعمميف (االجتماعية كالصحية كاالقتصادية)

ْٓٓ0

َٕٗ0

جدا
كبيرة ن

يقكـ مدل تقبؿ المعمميف لمتكجيه ك النقد عف طريؽ المناقشة كالحكار
ٌ 3
 4يحرص عمى تكفير جك مف األمف كالطمأنينة لممعمميف

ْْٖ0

ََٖ0

جدا
كبيرة ن

ْْٔ0

َٕٖ0

جدا
كبيرة ن

هـ في مناسباتهـ االجتماعية
 5يؤكد عمى ضركرة مشاركة المعمميف
ى
زمالئ ي
 6يراعي الفركؽ الفردية بيف المعمميف في تكزيع المهاـ كالمسؤكليات

ّْٖ0

َْٗ0

جدا
كبيرة ن

ّّْ0

َٔٗ0

جدا
كبيرة ن

يشجع التنافس الحر كتبادؿ اآلراء بيف المعمميف
7
ٌ

ِْٔ0

َٖٗ0

جدا
كبيرة ن

 8يبحث الشكاكل المكتكبة إليه مف قبؿ المعمميف كالطالب كأكلياء األمكر كيتخذ

ِْْ0

َٖٗ0

جدا
كبيرة ن
جدا
كبيرة ن

 9يكجه المعمميف لمتعرؼ إلى حاجات الطمبة كمشكالتهـ كالتعاكف مع األخصائي

ِّْ0

َٖٗ0

جدا
كبيرة ن

 14يتابع العالقة بيف المعمميف كالطمبة مف خالؿ المقاءات مع الطمبة كأكلياء

ُْٔ0

َُُ0

كبيرة

 11يشرؾ المعمميف في أعماؿ جماعية كفرؽ عمؿ لتعميؽ العالقة اإلنسانية بينهـ

ُْٓ0

َُّ0

كبيرة

 12يتابع إجراءات المعمميف في التكاصؿ مع أكلياء األمكر كآثارها

ُْْ0

ََُ0

كبيرة

 13يشرؾ المعمميف في صنع الق اررات التربكية

َْٗ0

َُٗ0

كبيرة

 14يستخدـ الحكافز (المادية كالمعنكية) لرفع الركح المعنكية

ّٗٗ0

ُُْ0

كبيرة

اإلجراءات المناسبة

االجتماعي
األمكر
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يتض مف الجدكؿ رقـ (ُّ) أف درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي جميع الفقرات
المتعمقػػة بمحػػكر الجانػػب اإلنسػػاني مػػف كجهػػة نظػػر عينػػة الد ارسػػة قػػد تراكحػػت بػػيف الدرجػػة الكبي ػرة جػ نػدا
كالكبيرة ,حيث نجد أف فقػرة "يقػيـ عالقػات إنسػانية حسػنة مػع المعممػيف" قػد حصػمت عمػى أكبػر متكسػط

حس ػ ػ ػ ػػابي كه ػ ػ ػ ػػك(ٖٔ ) ْ.كب ػ ػ ػ ػػانحراؼ معي ػ ػ ػ ػػارم (ٗٔ ,)َ0بينم ػ ػ ػ ػػا حص ػ ػ ػ ػػمت فقػ ػ ػ ػ ػرة "يس ػ ػ ػ ػػتخدـ الحػ ػ ػ ػ ػكافز
(المادي ػػة كالمعنكي ػػة) ف ػػي رف ػػع ال ػػركح المعنكي ػػة" عم ػػى أق ػػؿ متكس ػػط حس ػػابي (ٗٗ )ّ.كب ػػانحراؼ معي ػػارم
(ُْ )ُ0كيمكف القكؿ إف المعمميف يركف أف مدراء المدارس يمارسكف المهارات اإلنسانية المتعمقة بتقكيـ
أداء المعمميف بدرجة كبيرة جدان ككبيرة.
ثانيا عرض النتائي المتعمقة بالسؤال الثان
كالذم نص عمى اآلتي ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )α ≤ 0.05حول
درجة ممارسة مديري مدارس التعميم ما بعد األساس لميارات تقويم األداء الموظيف ممن وجيمة نظمر
المعممين بمحافظة الداخمية بسممطنة عممان تعمزى لمتغيمرات النموع والمسممى الموظيف المؤىمل العممم
والخبرة؟
مف أجؿ اإلجابػة عمػى هػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة كاختبػار
لمتغيرم النكع كالمسمى الػكظيفي ,كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم لمتغي ىػرم
T-Test
ى

المؤهؿ العممي ,كالخبرة.
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 -1نتائي السؤال الثان المتعمقة بمتغير النوع
يكض الجدكؿ رقـ (ُْ) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار T TESTلمتغير
النكع لجميع مجاالت تقكيـ األداء الكظيفي.
جدول رقم ()14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبارT TESTلمتغير النوع لجميل مجاالت تقويم
األداء الوظيف

مجاالت تقويم

النوع

المجاؿ اإلدارم

األداء الوظيف

المجاؿ الفني
المجاؿ اإلنساني
المجمكع الكمي

العدد

المتوسط االنحراف

الحساب

المعياري

درجات

الحرية

ذككر

ُٖٗ

ُّٗ0

ُْٕٕٖ َ0

إناث

ُِٗ

ِْٗ0

َٔٔ0

ذككر

ُٖٗ

ُّٓ0

َْٕٖٗ َ0

إناث

ُِٗ

ّٔٗ0

َٕٔ0

ذككر

ُٖٗ

ُّٖ0

ْٕٕٖٔ َ.

إناث

ُِٗ

ُْٓ0

َُٕ0

ذككر

ُٖٗ

ُّٖ0

ْٕٕٖٔ َ0

إناث

ُِٗ

ُْٓ.

َُٕ0

قيمة ت

مستوى

ُُٗٓ0

*َََ0

ُْٔٓ0
ْْٕٗ0
ْْٕٗ0

الداللة

*َََ0
*َََ0
*َََ0

*داله عند مستكلα≤ 0.05

ػائيا عنػد مسػػتكل الداللػػة()α ≤ 0.05
يتضػ مػػف خػػالؿ الجػدكؿ رقػػـ (ُْ) كجػػكد فػركؽ دالػة إحصػ ن

ح ػػكؿ درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم م ػػدارس التعم ػػيـ م ػػا بع ػػد األساس ػػي مه ػػارات تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي لجمي ػػع
مجػػاالت تقػػكيـ األداء الػػكظيفي كبمقارنػػة المتكسػػطات الحسػػابية لمػػذككر كاإلنػػاث فػػي جميػػع المجػػاالت
يتض ي أف الفركؽ لصال اإلناث في جميع مجاالت الدراسة.
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 -2نتائي السؤال الثان المتعمقة بمتغير المسمى الوظيف
يكض الجدكؿ رقـ (ُٓ) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار  T-TESTلمتغير

المسمى الكظيفي لجميع مجاالت تقكيـ األداء الكظيفي.

جدول رقم ()15

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  T-TESTلمتغير المسمى الوظيف لجميل
مجاالت تقويم األداء الوظيف

مجاالت تقويم

الوظيفة

العدد

المجاؿ اإلدارم

معمـ

األداء الوظيف

معمـ أكؿ
المجاؿ

معمـ

اإلنساني

معمـ أكؿ

المجاؿ الفني

معمـ
معمـ أكؿ

المجمكع الكمي

معمـ
معمـ أكؿ

المتوسط

الحساب

االنحراف

المعياري

درجات

الحرية

ّٓٗ

ُْْ0

َْٕٖٔ َ0

ٕٓ

َْٗ0

َْٕ0

ّٓٗ

ّٕٗ0

ْْٖٖٔ َ0

ٕٓ

ُّٕ0

َٕٖ0

ّٓٗ

َُْ0

ْٕٖٔٔ َ0

ٕٓ

َُْ0

َْٕ0

ّٓٗ

َُْ0

ْٕٖٔٔ َ0

ٕٓ

َُْ0

َْٕ0

قيمة ت
َُٓ0
َِٕ0
 ََِ0َ0َِ -

مستوى

الداللة
ََٔ0
َْٕ0
َٖٗ0
َٖٗ0

*داله عند مستكلα≤ 0.05

يتضػ ػ ػ م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ الج ػ ػػدكؿ رق ػ ػػـ (ُٓ) ع ػ ػػدـ كج ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ دال ػ ػػه إحص ػ ػػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتكل الدالل ػ ػػة
( )α ≤ 0.05حكؿ درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي
لجميع مجاالت تقكيـ األداء الكظيفي لمتغير المسمى الكظيفي.
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ّ -نتائي السؤال الثان المتعمقة بمتغير المؤىل العمم
يظهر جدكؿ رقـ (ُٔ) اختبار تحميؿ التبايف األحادم بالنسبة لمتغير المؤهؿ العممي
جدول رقم ()16

اختبار تحميل التباين األحادي لمتغير المؤىل العمم
مجاالت تقويم

مصدر التباين

المجاؿ اإلدارم

األداء الوظيف

المجاؿ الفني

المجاؿ اإلنساني

المجمكع الكمي

مجموع

المربعات

درجات متوسط

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

ُُٗٔ0

ِ

َْٖٓ0

داخؿ المجمكعات

َِِّٕٗ0

ِْٕ

ََّٓ0

المجمكع الكمي

ُِّٖٖٗ0

ْْٕ

بيف المجمكعات

ُٖٖٕ0

ِ

َْٖٗ0

داخؿ المجمكعات

ّّْْٖٗ0

ِْٕ

َِٕٓ0

المجمكع الكمي

ُِّّْٔ0

ْْٕ

بيف المجمكعات

ُُِٖ0

ِ

ََٔٗ0

داخؿ المجمكعات

ِِّٖٗٔ0

ِْٕ

ََٕٓ0

المجمكع الكمي

َُُِْٕ0

ْْٕ

بيف المجمكعات

ُُِٖ0

ِ

ََٔٗ0

داخؿ المجمكعات

ِِّٖٗٔ0

ِْٕ

ََٕٓ0

المجمكع الكمي

َُُِْٕ0

ْْٕ

قيمة ف

مستوى

ُُُٔ0

َُّْ0

ُِّّ0

َُٗٓ0

َُٗٓ0

الداللة

َِِٗ0

ََِٓ0

ََِٓ0

*داله عند مستكلα≤ 0.05

ػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتكل الدالل ػ ػػة
يتضػ ػ ػ م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ الج ػ ػػدكؿ رق ػ ػػـ (ُٔ) ع ػ ػػدـ كج ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ دالػ ػ ػة إحص ػ ػ ن

( )α ≤ 0.05حكؿ درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي
لجميع مجاالت تقكيـ األداء الكظيفي لمتغير المؤهؿ العممي.
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ْ -نتائي السؤال الثان المتعمقة بمتغير الخبرة
حيث يظهر جدكؿ رقـ ( ُٕ) اختبار تحميؿ التبايف األحادم بالنسبة لمتغير الخبرة
جدول رقم ()17

اختبار تحميل التباين األحادي بالنسبة لمتغير الخبرة
مجاالت تقويم

األداء الوظيف

مصدر التباين

المجاؿ اإلدارم بيف المجمكعات

مجموع المربعات درجات
الحرية

متوسط

المربعات

ٖٖٓ0

ِ

ِْٗ0

داخؿ المجمكعات

ُِِّّ0

ُْٕ

ََٓ0

المجمكع الكمي

َِّٗٗ0

ّْٕ

بيف المجمكعات

َٕٓ0

ِ

ّٕٓ0

داخؿ المجمكعات

ُّّّٓ0

ُْٕ

َِٕ0

المجمكع الكمي

ُِّْٖ0

ّْٕ

المجاؿ

بيف المجمكعات

ّْٖ0

ِ

ُِٗ0

اإلنساني

داخؿ المجمكعات

ِٕٕٔٔ0

ُْٕ

َٕٓ0

المجمكع الكمي

ُُِٕٓ0

ّْٕ

ّْٖ0

ِ

ُِٗ0

داخؿ المجمكعات

ِٕٕٔٔ0

ُْٕ

َٕٓ0

المجمكع الكمي

ِٕٕٔٔ0

ّْٕ

المجاؿ الفني

المجمكع الكمي بيف المجمكعات

قيمة ف

ّٗٓ0

ِّٓ0

ّٖٔ0

ّٖٔ0

مستوى

الداللة

َ0ََ*.

*ََُ0

*ََِ0

*ََِ0

*داله عند مستكلα≤ 0.05

ػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة ()α≤ 0.05
يتضػ مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ رقػػـ (ُٕ) كجػػكد فػػركؽ دالػة إحصػ ن

ح ػػكؿ درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم م ػػدارس التعم ػػيـ م ػػا بع ػػد األساس ػػي لمه ػػارات تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي لجمي ػػع
مجاالت تقكيـ األداء الكظيفي بالنسبة لمتغير الخبرة.
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كمف أجؿ معرفة اتجاهات الفركؽ تـ استخداـ اختبار( )LSDلممقارنات البعدية كما يتض في
الجدكؿ رقـ ( ُٖ ).
جدول رقم ( ) 18

اختبار  LSDلممقارنات البعدية لمتغير الخبرة
مجاالت تقويم األداء
الوظيف

الجانب اإلدارم

الجانب الفني

الجانب اإلنساني

المجمكع الكمي

مستويات الخبرة

المتوسط الحساب

ُ ٓ-سنكات

*ُْْ0

ٔ َُ-سنكات

ُْٓ0

أكثر مف َُ سنكات

َْٕ0

ُ ٓ-سنكات

*َْٔ0

ٔ َُ-سنكات

ّٕٖ0

أكثر مف َُ سنكات

َّٕ0

ُ ٓ-سنكات

*ِّْ0

ٔ َُ-سنكات

َْٔ0

أكثر مف َُ سنكات

ّٓٗ0

ُ ٓ-سنكات

*ِّْ0

ٔ َُ-سنكات

َْٔ0

أكثر مف َُ سنكات

ّٓٗ0

*داله عند مستكلα≤ 0.05

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ رق ػػـ (ُٖ) أف الف ػػركؽ ف ػػي جمي ػػع مح ػػاكر مه ػػارات تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي كف ػػي
المجمكع الكمػي كانػت لصػال أصػحاب الخبػرة مػف (ُ ) ٓ-حيػث يػرل المعممػكف ذكك الخبػرة المنخفضػة
مػػف (ُ )ٓ-سػػنكات أف مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي بمحافظػػة الداخميػػة يمارسػػكف مهػػارات
تقػػكيـ األداء الػػكظيفي بدرجػػة أكبػػر بالمقارنػػة مػػع المعممػػيف ذكم الخب ػرة المتكسػػطة مػػف (ٔ )َُ-سػػنكات
كالمعمميف ذكم الخبرة الطكيمة (أكثر مف َُ سنكات).
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الفصل الخامس
مناقشة نتائي الدراسة والتوصيات والمقترحات
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الفصل الخامس
مناقشة نتائي الدراسة والتوصيات والمقترحات

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:
أوالً مناقشة النتائي المتعمقة بالسؤال األول
نص السؤاؿ األكؿ عمى اآلتػي :مما درجمة ممارسمة ممديري ممدارس التعمميم مما بعمد األساسم لميمارات
تقويم األداء الوظيف بمحافظة الداخمية من وجية نظر المعممين ؟
كبػػالرجكع إلػػى الجػػدكؿ رقػػـ(َُ) يتض ػ أف درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي
جميع مجاالت مهارات تقكيـ األداء الكظيفي مف كجهة نظر المعمميف بمحافظػة الداخميػة بسػمطنة عمػاف
ككػػذلؾ بالنسػػبة لممجمػػكع الكمػػي ,كانػػت بدرجػ وػة كبي ػرة كبمتكسػػط حسػػابي ىبمى ػ ىغ (َِ )ْ0كانح ػراؼ معيػػارم

قدرة (ٕٔ )َ0كقػد تعػزل هػذ النتيجػة حسػب تقػديرات المعممػيف إلػى أف مػديرم المػدارس يػدرككف ضػركرة
امتالكهـ كتطبيقهـ لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي لما يترتب عميه مػف نتػائج تػؤثر عمػى أداء المعممػيف,
كهي تعتبر إحدل الكظائؼ األساسية لمدير المدرسة ,كمػا أف نجاحػه يعتمػد بشػكؿ كبيػر عمػى مػا يتمتػع
به مف مهارات ,كمف ضمنها مهارات تقكيـ األداء الػكظيفي ,كمػا يتضػ أهميػة امػتالؾ مػديرم المػدارس
لهػذ المهػارات مػػف أجػؿ تحميػؿ كتقػدير مسػتكل اإلنجػاز الفعمػػي لممعممػيف ,كالمػتالؾ هػػذ المهػارات صػػمة
باتخػػاذ الق ػ اررات ,كتػػكفير الكسػػائؿ التػػي تسػػاعدهـ عمػػى تكجيػػه كتطػػكير أداء المعممػػيف ,ككضػػع الخطػػط
المناسبة لتطكير األداء كالعمؿ المدرسي ,كقد يككف لبرامج التدريب المختمفة التي تيقىدـ لمػديرم المػدارس
ػر فػػي حصػػكؿ مػػديرم المػػدارس عمػػى درجػػة ممارسػػة كبي ػرة لهػػذ المهػػارات ,أك لخب ػرة المػػدير الطكيمػػة,
أثػ نا

ػتـ اختيػاريهـ عمػى أسػاس الخبػرة األكثػػر,
حيػث أف مػديرم مػدارس التعمػيـ مػا بعػد األساسػي بشػكؿ عػاـ ,ي ي
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كالمؤهػػؿ الد ارسػػي األعمػػى؛ لمػػا لهػػذ المرحمػػة الد ارسػػية مػػف أهميػػة ,حيػػث تشػػمؿ هػػذ المػػدارس الصػػفيف
الحادم عشر كالثاني عشر كتشكؿ مرحمة انتقالية في عمر الطالب.
كتتفػػؽ هػػذ النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة المػػدهرش(ََِٔ) التػػي أشػػارت إلػػى امػػتالؾ مػػديرم المػػدارس
مهػارات تقػكيـ األداء الػػكظيفي بدرجػة كبيػرة ,كد ارسػػة حجػازيف (ََِٔ) التػي أشػػارت إلػى درجػة ممارسػػة
مديرم المدارس الثانكية الخاصة في األردف لألدكار اإلشرافية التقكيمية ,مف كجهة نظر المعمميف كانػت
عاليػةن ,كد ارسػػة تػػركنج ( (Truong,2010التػػي أشػػارت إلػػى أف مػػديرم المػػدارس يتمتعػػكف بدرجػػه عاليػػة
مػػف الممارسػػات اإليجابيػػة التقكيميػػة تجػػا المعممػػيف ,كد ارسػػة كػػاديز ( )Cadez,2010التػػي أشػػارت إلػػى
ػكف عػ ػػف العمميػ ػػات المتبعػ ػػة لتقػ ػػكيـ أداء معممػ ػػيف ,كد ارسػ ػػة لػ ػػككس
أف مػ ػػديرم المػ ػػدارس الثانكيػ ػػة ارضػ ػ ى

( )Loucks,2000التػػي أظهػػرت أف مػػديرم المػػدارس يسػػتخدمكف طرقن ػا متنكع ػةن لتقػػكيـ أداء المعممػػيف,
تفعػا لكاقػػع تقيػػيـ المػػديريف ألداء معممػػي المرحمػػة
كمػا أظهػػرت نتػػائج د ارسػػة صػكالحة (َُِِ) مسػػتكل مر ن
الثانكية في المجاالت المختمفة.

لعينة
كتختمؼ هذ النتيجة مع نتيجة دراسة قكاسمة (ََِّ) التي أشارت أف مستكل األداء الكظيفي ٌ

م ػ ػػديرم كم ػ ػػديرات الم ػ ػػدارس ,بم ػ ػػغ قيمػ ػ ػةن دكف المس ػ ػػتكل المتكق ػ ػػع بقمي ػ ػػؿ ,م ػ ػػف كجه ػ ػػة نظ ػ ػػر المعمم ػ ػػيف.
كد ارس ػػة ايم ػػدر ( (Wilder,2006الت ػػي أش ػػارت أف م ػػديرم الم ػػدارس يفتق ػػركف إل ػػى الخبػ ػرات كالكف ػػاءات
معظمهػػـ يفضػػمكف األسػػاليب التقميديػػة فػػي
كالمػػؤهالت فػػي تقػػكيـ أداء المعممػػيف بفعاليػػة كمصػػداقية ,كأف
ى
تقكيـ أداء المعمـ مثؿ المالحظة الصفية ,كيمارسكف األساليب الحديثة األخرل بدرجة أقؿ.
كيالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ(َُ) أف المجػػاؿ اإلدارم نػػاؿ أعمػػى المتكسػػطات فػػي تقػػديرات المعممػػيف
لدرجة الممارسة كبدرجة ممارسة كبيرة كبمتكسط حسابي (ُْ )ْ0كبانحراؼ معيارم (ُٕ )َ0كقػد يعػزل
ذلػػؾ إلػػى أف مػػديرم المػػدارس ممتزمػػكف بتطبيػػؽ مهػػاـ عممهػػـ اإلداريػػة المككمػػة إل ػيهـ .كقػػد يكػػكف إلدراؾ
م ػػديرم المدرس ػػة أف م ػػف أكلكي ػػات عممه ػػـ اإلج ػػادة ف ػػي تنفي ػػذ المه ػػاـ اإلداري ػػة ف ػػي المدرس ػػة الت ػػي تش ػػمؿ
التنظػػيـ ,كالتخطػػيط ,كالمتابعػػة ,كالتقػػكيـ ,ففػػي حالػػة تم عكػنهـ مػػف تنفيػػذ المهػػاـ كاألدكار المتصػػمة بالجانػػب
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اإلدارم هػػذا سػػينعكس إيجاب ػان عمػػى تنفيػػذ الجكانػػب األخػػرل الممقػػاة عمػػى عػػاتقهـ ,كمػػف ضػػمنها الجكانػػب
الفنيػػة كالعالقػػات اإلنسػػانية .كتتفػػؽ هػػذ النتيجػػة مػػع د ارسػػة الحكيمػػي (ََُِ) كد ارسػػة عمػػي (ََِّ)
كدراسة المدهرش (ََِٔ) ,التي أشارت إلى ن مدٌري مدارس التفيٌم الثانوي الفام ٌمارسون المهدام
المتصية بالجانب اإلداري لمتابفة المفيمٌن بالدرجة األولى.
كما يتض مف الجدكؿ رقـ (َُ) أف المجاؿ الفني ناؿ أدنى المتكسطات الحسػابية رغػـ انػه حصػؿ
عمى درجة تقدير كبيرة كبمتكسػط حسػابي (ٕٗ )ّ0كبػانحراؼ معيػارم (ٖٓ ,)َ0كقػد يعػزل حصػكؿ هػذا
المجاؿ عمى أدنى التقديرات إلى اعتقاد بعض مػديرم المػدارس أف المسػؤكلية األكبػر فػي المتابعػة الفنيػة
لممعممػػيف تكػػكف بالدرجػػة األكلػػى عمػػى المشػػرؼ التربػػكم كالمعمػػـ األكؿ ,كلكػػف يبقػػى دكر مػػدير المدرسػػة
مكمؿ لدكرهما ,فالمشرؼ التربكم كالمعمـ األكؿ لديهما القدرة كالػتمكف مػف متابعػة أداء المعمػـ فنيػان ,فهمػا
صصػػه األكػػاديمي .كقػػد يرجػػع السػػبب إليمػػاف كقناعػػة المعممػػيف بػػأف مػػدير
يتابعػػاف المعمػػـ فػػي نفػػس تخ ع
المدرسة ال يمتمؾ الجانب الفني كاألكاديمي الالزـ لتقكيـ أدائهـ فنيان بطريقة صادقة كمكضكعية.
كتتفؽ هذ النتيجػة مػع د ارسػة المػدهرش (ََِٔ) ,كالحكيمػي (َََِ) حيػث حصػؿ المجػاؿ الفنػي
عمى أدنى متكسط حسابي مف بيف مجاالت الدراسة .كد ارسػة عمػى (ََِّ) كالتػي أظهػر المعممػكف فػي
و
متكسطات حسابيةن تتراكح بيف المتكسطة كالمنخفضػة.
تقكيمهـ مدل تنفيذ مديرم المدارس مهامهـ الفنية
كدراسة عبابنة (ََِّ) التي أشارت إلى أف أداء مديرم المدارس الفني متكسط.
كفيما يأتي سيتـ مناقشة نتائج هذا السؤاؿ حسب كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كذلؾ كما يأتي:
ُ -المجال اإلداري
يتض ػ م ػػف الجػػدكؿ رق ػػـ (ُُ) أف درج ػػة ممارسػػة م ػػديرم مػػدارس التعم ػػيـ م ػػا بعػػد األساس ػػي لجمي ػػع
الفقرات المتعمقة بمجاؿ الجانب اإلدارم قػد تراكحػت بػيف الدرجػة الكبيػرة جػدان كالكبيػرة ,كيالحػظ أف فقػرة "
يتابع غياب بعض المعمميف عف الدكاـ المدرسي" قػد حصػمت عمػى أعمػى متكسػط حسػابي كهػك(ّٔ)ْ0
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كب ػػانحراؼ معي ػػارم (ٕٔ )َ0كبدرج ػػة ممارس ػػة كبيػ ػرة ج ػػدان ,كق ػػد يع ػػزل حص ػػكؿ ه ػػذ الفقػ ػرة عم ػػى أعمػ ػى
المتكسطات الحسابية إلػى أف مػدير المدرسػة هػك المسػؤكؿ المباشػر عػف متابعػة حػاالت غيػاب المعممػيف
في المدرسة ,كما قد ينتج عف غياب المعمميف مف تأثير مباشر عمى تعمـ الطػالب كانضػباط سػير اليػكـ
الدراسي.
كما يتض مف الجدكؿ رقـ (ُُ) أف الفقرة " يتػابع مػدل التػزاـ المعممػيف بالحصػص الد ارسػية" نالػت
أيضان عمى أعمى المتكسطات الحسابية كهك(ٓٓ )ْ0كبانحراؼ معيارم (ٕٔ ,)َ0كقػد يكػكف ذلػؾ إلدراؾ
مديرم المدارس بأهميػة تقيػد المعممػيف كمباشػرتهـ لحصصػهـ الد ارسػية دكف تػأخير؛ حتػى ال يسػبب ذلػؾ
ػمبيا ف ػػي المس ػػتكل التحص ػػيمي لمط ػػالب كم ػػا أف تقي ػػد
إربا نكػ ػا ف ػػي س ػػير الي ػػكـ الد ارس ػػي ,كق ػػد يت ػػرؾ أث ػ نا
ػر س ػ ن

ػاـ عممهػـ كمسػؤكلياتهـ الكظيفيػة .كتتفػؽ هػذ النتيجػة
المعمميف كالتزامهـ بالحصص الد ارسػية هػك مػف مه ٌ
مع دراسة قكاسمة (ََِّ) التي أكضحت أف هنالؾ حرصان مف مدير المدرسة عمى تطبيؽ المهػاـ ذات
الطابع القانكني كاإلدارم كممارسة دكر المباشر تجا المعمـ.
كما يتض مف الجدكؿ رقػـ (ُُ) أف الفقػرة " يق ٌػكـ كي ارجػع ممػؼ اإلنجػاز لممعمػـ بشػكؿ دكرم " نالػت
عمػ ػػى أدنػ ػػي المتكسػ ػػطات الحسػ ػػابية" بمتكسػ ػػط حسػ ػػابي (ّٓ ) ّ.كبػ ػػانحراؼ معيػ ػػارم (َِ )ُ0كبتقػ ػػدير
كبيػػر ,كقػػد يكػػكف ذلػػؾ بسػػبب انشػػغاؿ مػػديرم المػػدارس بأعمػػاؿ متعػػددة ,تبعػػدهـ عػػف المتابعػػة الدكريػػة
لممعمميف ,كربما العتمادهـ عمى المعمميف األكائؿ كمساعد المدير في إجراء مثؿ هذا النكع مػف المتابعػة
لممعمم ػػيف ,كيتضػ ػ م ػػف الج ػػدكؿ رق ػػـ(ُُ) أف الفقػ ػرة " يش ػػرح لممعمم ػػيف بن ػػكد تقري ػػر الكفاي ػػة م ػػف حي ػػث
التقػػديرات كاألعمػػاؿ المطمكبػػة مػػنهـ " قػػد حصػػمت أيض ػان عمػػى أدنػػى المتكسػػطات الحسػػابية كهػػك(ٖٕ)ّ0
كبػػانحراؼ معي ػػارم (ِْ )ُ0كبتق ػػدير كبي ػػر ,كق ػػد يك ػػكف ذل ػػؾ بس ػػبب االختالف ػػات ف ػػي ممارس ػػات م ػػديرم
المػػدارس ,كأف تقػػارير الكفايػػة التػػي يعػػدها المػػدير بالتعػػاكف مػػع المشػػرؼ التربػػكم فػػي نهايػػة العػػاـ تحػػاط
ػكد تقريػػر الكفايػػة كاضػػحة كمفهكمػػة كال تحتػػاج
بالس ػرية .كقػػد يكػػكف بسػػبب اعتقػػاد مػػديرم المػػدارس أف بنػ ى

إلى تكضي أك شرح.
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ِ -المجال الفن
ب ػػالرجكع إل ػػى الج ػػدكؿ رق ػػـ(ُِ) يتب ػػيف أف درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم م ػػدارس التعم ػػيـ م ػػا بع ػػد األساس ػػي
لمهارات تقكيـ األداء الػكظيفي فػي جميػع العبػارات المتعمقػة بالجانػب الفنػي مػف كجهػة نظػر المعممػيف قػد
تراكحػػت بػػيف الدرجػػة الكبي ػرة جػػدان كالكبي ػرة كالمتكسػػطة ,كيالحػػظ أف الفق ػرة " يتػػابع مػػدل اهتمػػاـ المعمػػـ
بالتحض ػػير الي ػػكمي كبكج ػػكد مع ػػه ف ػػي الحص ػػة الص ػػفية " حص ػػمت عم ػػى أعم ػػى المتكس ػػطات الحس ػػابية
(ِْ )ْ0كبانحراؼ معيارم (َٗ )َ0كبتقدير درجة كبيرة جػدان ,كقػد يعػزل ذلػؾ إلدراؾ مػدير المدرسػة أف
ػيال
كجكد دفتر التحضير مكتمؿ كفي كؿ حصة يي ىع عد كثيقة رسمية تحمي المعمـ مف أم مساءلة ,كيعػد دل ن

عمػػى تحضػػير المعمػػـ لمػػدرس ,كالسػػير كفػػؽ الخطػػة المعػػدة فػػي تنفيػػذ المنػػاهج ,كمػػا أف التحضػػير اليػػكمي
يعتبر مف كاجبات المعمـ كمهاـ عممه.
كمػػا يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ُِ) أف الفق ػرة " يسػػاعد المعمػػـ بعػػد الزيػػارة الصػػفية عمػػى الكشػػؼ عػػف

مكاطف القكة كالضعؼ في أدائه" قد حصػمت أيضػان عمػى أعمػى المتكسػطات الحسػابية كبدرجػة كبيػرة جػدان
كبتقدير متكسط حسابي(ِّ )ْ0كبػانحراؼ معيػارم (ََ )ُ0كقػد يعػزل ذلػؾ إلػى اهتمػاـ المػدير بذعطػاء
المػزار بفائػدة الزيػارة كأهميتهػا,
المعمميف تغذية راجعػة عػف أدائهػـ فػي غرفػة الصػؼ ,حيػث ي ٌشػعر المعمػـ ي
كيستفيد مف خبرة كمالحظات مدير المدرسة ككفاءته في هذا الجانب.
كتتفؽ هذ النتيجه مع نتيجة دراسة عبابنه (ََِّ) التي أشارت أف درجػة ممارسػة مػديرم المػدارس
لػػدكرهـ الفنػػي متكسػػطة ,كأف أكثػػر المجػػاالت ممارسػػة مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف كالمعممػػات هػػك مجػػاؿ
التخط ػ ػػيط تبع ػ ػػة ف ػ ػػي المرتب ػ ػػة الثاني ػ ػػة مج ػ ػػاؿ اإلدارة الص ػ ػػفية كف ػ ػػي المرتب ػ ػػة الثالث ػ ػػة مج ػ ػػاؿ المنػػ ػػاهج.
كمػا تتفػؽ مػع د ارسػة راميريػز) ( Ramirez, 2005التػي أشػارت إلػى أف مػديرم المػدارس الناجحػة فػي
كالية تكساس استخدمكا نظـ تقكيـ شاممةن لممعمـ ,كأداة لتحسيف التعميـ مػف خػالؿ مراقبػة التعمػيـ ,كتنميػة
المكظفيف كتكفير الفرص التدريبية لممعممػيف .كد ارسػة هػالؿ (ََِٕ) التػي أظهػرت اتفاقنػا بعػض ال ٌشػ ٍيء

كأشػػارت إلػػى أف مػػديرم المػػدارس يمتمكػػكف مهػػار و
ات عاليػةن فػػي تقػػكيـ المعممػػيف فػػي جانػػب اإلدارة الصػػفية
والوسائل واألدوات التفيٌمٌة.
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اجتماعػا مػػع المعمػـ قبػػؿ الزيػػارة الصػػفية لمناقشػػة
كمػا يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػـ (ُِ) أف الفقػرة " يعقػػد
ن

تخطيطه اليكمي لمدرس" حصػمت عمػى أدنػى المتكسػطات الحسػابية كبدرجػة ممارسػة متكسػطة كبمتكسػط
حسابي(ٕٕ )ِ.كبانحراؼ معيارم(َْ ,)ُ0كقد يككف ذلؾ بسبب انشغاؿ مدير المدرسػة كازدحػاـ جػدكؿ
عممػػه بمهػػاـ كأعمػ و
ػاؿ متعػػددة ,كقػػد ال يممػػؾ الكقػػت الك ػافي لمجمػػكس مػػع كػػؿ معمػػـ يرغػػب بزيارتػػه ,كمػػف
ى
مشاغؿ تدريبية تتعمؽ بكيفية بناء االختبارات " قد
كرش عمؿ أك
ى
الجدكؿ السابؽ يالحظ أف الفقرة " يعقد ى
حصػػمت أيضػػا عمػػى أدنػػى المتكسػػطات الحسػػابية فػػي هػػذا المجػػاؿ كبدرجػػة ممارسػػة متكسػػطة كبمتكسػػط

حسابي (ٗٗ )ِ0كبانحراؼ معيػارم (ِّ ,)ُ0كيعػزل ذلػؾ لضػعؼ امػتالؾ مػدير المدرسػة لهػذ المهػارة,
ػدير المدرسػػة أف مػ ٍػف يقػػكـ بتنفيػػذها يجػػب أف يكػػكف مػػف
جانبػا ن
أك ألنهػػا تمثػؿ ن
فنيػا تخصصػ نػيا ,لػػذا يػػرل مػ ى
غير إدارة المدرسة ,كالمعمميف أنفسهـ ,أك المعمميف األكائؿ ,أك المشرفيف التربكييف .مع ضركرة امػتالؾ

جدا؛ ليتمكف مف تقكيـ أداء المعمميف في تقكيـ أداء الطالب.
مدير المدرسة لهذ المهارة بدرجة كبيرة ن
كتتفؽ هذ النتيجة مع دراسة قكاسمة (ََِّ) التي أشارت إلى تدني المتكسطات الحسابية لمجكانػب
الفني ػػة لم ػػديرم كم ػػديرات الم ػػدارس خاصػ ػة ف ػػي متابع ػػة المعمم ػػيف فيم ػػا يخ ػػص خططه ػػـ كاالط ػػالع عم ػػى
المناهج ,كدراسة الشقيرم (ُُٗٗ) التي أشارت إلى انخفاض المكضكعية في تقكيـ األداء الفني لممعمـ
م ػػف قب ػػؿ م ػػدير المدرس ػػة ,كد ارس ػػة ه ػػالؿ (ََِٕ) الت ػػي أش ػػارت أف تق ػػكيـ م ػػديرم الم ػػدارس العس ػػكرية
لمجػ ػػاالت (التقػ ػػكيـ ,الدافعيػ ػػة ,كالنمػ ػػك المهنػ ػػي كاألكػ ػػاديمي) لممعممػ ػػيف بدرجػ ػػة متكسػ ػػطة .كد ارسػ ػػة عم ػ ػي
(ََِّ) التػي أشػػارت إلػػى أف ممارسػة مػػديرم المػػدارس لجميػع المهػػاـ الفنيػػة المتعمقػة بأعمػػاؿ المعممػػيف
ب ػ ػػيف المتكس ػ ػػطة كالمنخفض ػ ػػة .ف ػ ػػي ح ػ ػػيف تخ ػ ػػالؼ ه ػ ػػذ النتيج ػ ػػة بع ػ ػػض الش ػ ػػيء نتيج ػ ػػة د ارس ػ ػػة ك ػ ػػاديز
( )Cadez,2010التي أشارت إلى أف مديرم المدارس يكفركف برامج تكجيهيه فنيه لممعمميف .
 -3المجال اإلنسان
بػػالنظر إلػػى الجػػدكؿ رقػػـ (ُّ) يتض ػ أف درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي
لجميع الفقرات المتعمقة بمحكر الجانب اإلنساني مف كجهة نظر المعمميف قد تراكحت بيف الدرجة الكبيرة
جػػدان كالكبي ػرة حيػػث نجػػد أف الفق ػرة " يقػػيـ عالقػػات إنسػػانية حسػػنة مػػع المعممػػيف" قػػد حصػػمت عمػػى اكبػػر
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متكسػػط حسػػابي كهػػك(ٖٔ ) ْ.كبػػانحراؼ معيػػارم (ٗٔ )َ0كبدرجػػة ممارسػػة كبيػرة جػ نػدا ,كقػػد يعػػزل ذلػػؾ

إلػػى إدراؾ مػػديرم المػػدارس ب ػأف إقامػػة عالقػػات إنسػػانية جيػػدة مػػع المعممػػيف يشػػعرهـ بالتقػػدير كاالحت ػراـ
المتبػػادؿ كهػػذا يزيػػد مػػف دافعيػػتهـ كحػػبهـ لمعمػػؿ ,ممػػا يسػػاعد المػػدير عمػػى فهػػـ كتقػػكيـ شخصػػية المعمػػـ.
كم ػ ػػا يتضػ ػ ػ م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ رق ػ ػػـ (ُّ) أف الفقػ ػ ػرة " ي ارع ػ ػػي ظ ػ ػػركؼ المعمم ػ ػػيف (االجتماعي ػ ػػة كالص ػ ػػحية
كاالقتصػػادية)" حصػػمت أيضػان عمػػى أعمػػى المتكسػػطات الحسػػابية فػػي هػػذا المجػػاؿ كبدرجػػة ممارسػة كبيػرة
جػ نػدا كبمتكسػػط حسػػابي(ٓٓ )ْ.كبػػانحراؼ معيػػارم (ٕٗ ,)َ0كقػػد يعػػزل ذلػػؾ إلػػى أف مػػديرم المػػدارس

أمػ هػر فػػي غايػػة األهميػػة ,كالسػػيما أنهػػـ
يػػدرككف أف م ارعػػاة ظػػركؼ المعممػػيف المختمفػػة كخاصػػة الصػػحية ٍ
يعممكف في بيئة تربكية لها خصكصػيتها ,كيػدرككف أف مهمػتهـ فػي العمػؿ سػكاء مػع الطمبػة أك المعممػيف

ال بد أف تيراعي مراعاة الجكانب النفسية كالكجدانيػة كالسػمككية كهػذا كمػه يشػكؿ بيئػة تعميميػة تربكيػة تمقػي
بظاللها االيجابية عمى المجتمػع المدرسػي بجميػع فئاتػه .فمػدير المدرسػة عنػدما يضػبط جميػع المتغيػرات
التي تؤثر في أداء المعمميف ,يستطيع تقكيـ أدائهـ الفعمي بمكضكعية كشفافية كمصداقية.
كتتفؽ هذ النتيجػة مػع د ارسػة جيػرث يػكنج ) (Garth-Young,2007التػي أشػارت إلػى أهميػة بنػاء
الثقػ ػػة فػ ػػي العالقػ ػػات بػ ػػيف ال ػ ػرئيس كالمػ ػػرؤكس ممػ ػػا يشػ ػػجع ردكد الفعػ ػػؿ اإليجابيػ ػػة مػ ػػف المعممػ ػػيف تجػ ػػا
العمػؿ ,كد ارسػػة هػػالؿ (ََِٔ) التػػي أشػارت إلػػى أف تقػػديرات مػػديرم المػدارس لعالقػػة المعممػػيف بالطمبػػة
عاليػػة .فػػي حػػيف تختمػػؼ هػػذ النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة عمػػى (ََِّ) التػػي أشػػارت إلػػى ًقمٌ ػة اهتمػػاـ
ػمبا عم ػػى أداء
م ػػديرم الم ػػدارس بالجان ػػب اإلنس ػػاني كالعالق ػػات اإلنس ػػانية ب ػػيف المعمم ػػيف ,مم ػػا ي ػػنعكس س ػ ن

المعمميف.

كمػػا يتض ػ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ُّ) أف الفق ػرة " يسػػتخدـ الح ػكافز (الماديػػة كالمعنكيػػة) فػػي رفػػع الػػركح
المعنكيػػة" حصػػمت عمػػى أدنػػى المتكسػػطات الحسػػابية كهػػك(ٗٗ )ّ0كبػػانحراؼ معيػػارم (ُْ )ُ0بالمقارنػػة
مع مفردات المحكر كبدرجة ممارسة كبيرة كقد تعزل هػذ النتيجػة إلػى قمٌػة تػكافر اإلمكانػات الماديػة لػدل
إدارة المدرسة لتكريـ المعمميف كتشجيعهـ ,كتتفؽ هذ النتيجة مع دراسة المدهرش (ََِٔ) التي أشارت
إلػػى ضػػركرة اسػػتخداـ مػػديرم المػػدارس لمح ػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة لرفػػع الػػركح المعنكيػػة لممعممػػيف كاثػػارة
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دافعيػػة العمػػؿ لػػديهـ .كمػػا يتض ػ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف الفقػػرة " يشػػرؾ المعممػػيف فػػي صػػنع الق ػ اررات
التربكيػ ػػة " حص ػ ػػمت أيضػ ػ ػان عمػ ػػى أدن ػ ػػى المتكس ػ ػػطات الحسػ ػػابية كبمتكس ػ ػػط حس ػ ػػابي(َٗ )ْ.كب ػ ػػانحراؼ
معيػػارم(َٗ )ُ0بالمقارنػػة مػػع مفػػردات المحػػكر كبدرجػػة ممارسػػة كبي ػرة كربمػػا يعػػزل ذلػػؾ إلػػى أف بعػػض
المكاقػػؼ يجػػب اتخػػا يذ قػ اررات سػريعة بخصكصػػها ,أك لخصكصػػية بعػػض المكضػػكعات كحساسػػيتها ,كمػػا
انه يكجد مجمس إدارة في المدرسة يضـ ممثميف عف المعمميف كيشترؾ في اتخاذ الق اررات التربكية.
كتتفؽ هذ النتيجة مع دراسة عمي(ََِّ) التي أشارت إلى أف مدير المدرسة يشرؾ المعمميف فػي
اتخاذ الق اررات المدرسية كالتي تخص األنشطة التعميمية بدرجة منخفضة.
ثانيا مناقشة النتائي المتعمقة بالسؤال الثان
كالذم نص عمى اآلتي :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللمة(  )α≤ 0.05حمول
درجممة ممارسممة مممديري مممدارس التعممميم ممما بعممد األساس م لميممارات تقممويم األداء المموظيف بمحافظممة
الداخمية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغيرات الجنس والمسمى الوظيف والمؤىل العمم وسمنوات
الخبرة ؟
كلبجابة عف هذا السؤاؿ سيتـ مناقشة نتائج متغيرات الدراسة كما يأتي:
 -1متغير النوع
بػ ػ ػػالرجكع إلػ ػ ػػى الجػ ػ ػػدكؿ رقػ ػ ػػـ (ُْ) يتض ػ ػ ػ كجػ ػ ػػكد فػ ػ ػػركؽ دالػ ػ ػػه إحصػ ػ ػػائيان عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتكل الداللػ ػ ػػة
( )α≤ 0.05حكؿ درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ ما بعد األساسي لمهػارات تقػكيـ األداء الػكظيفي
لجميع مجاالت تقكيـ األداء الكظيفي ككانت هػذ الفػركؽ لصػال اإلنػاث ,كقػد يعػزل ذلػؾ إلػى أف درجػة
امتالؾ مديرات المدارس لمهارات تقػكيـ األداء الػكظيفي كانػت أفضػؿ مػف المػديريف الػذككر ,ألف اإلنػاث
ام ػا باألنظمػػة كالق ػكانيف مػػف الػػذككر ,كمػػا أف
بحكػـ طبيعػػتهف أكثػػر تقػػبالن كاسػػتجابة لمتعميمػػات ,كأكثػػر التز ن
حزما كشدةن في تطبيؽ القكانيف كاألنظمة ,عمى خالؼ الكثير مف المديريف الذيف يتسػاهمكف
اإلناث أكثر ن
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اهتمامػا بالتنميػة
في بعض مف األمكر المتعمقة بمتابعة المعمميف كأدائهػـ لمهػامهـ ,كمػا أف اإلنػاث أكثػر
ن
كحبهف لمتنافس بخالؼ الذككر.
المهنية لممعممات كالجانب المهني لهف ,بسبب رغبة المعممات
ٌ
كتتفػػؽ هػػذ النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة المػػدهرش (ََِٔ) التػػي أشػػارت إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػه
إحص ػػائية لمتغي ػػر الن ػػكع ف ػػي ام ػػتالؾ م ػػديرم م ػػدارس محافظػ ػة طري ػػؼ لمه ػػارات تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي
لممعممػيف لصػال اإلنػاث ,كد ارسػة خػاف كآخػركف ) (Khan, et.al ,2009التػي أظهػرت نتائجهػا فركقنػا
لصال المديرات اإلناث في تقكيـ أداء المعمميف مف كجهة نظر المعمميف.
في حيف اختمفػت مػع نتيجػة د ارسػة قكاسػمة (ََِّ) ودراسدة حجدازٌن ( )2006وعبابند ()2009
ودراسدة المددشر( ( )2006كد ارسػة صػكالحة (َُِِ) التػي أشػارت إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ فػي النػكع.
كدراسة عطارم كزميمه (ََِٓ) التي أظهرت فركقنا في النكع لصال الذككر .
-2متغير المسمى الوظيف
ػائيا عنػد مسػتكل الداللػة( )α≤ 0.05حػكؿ
يتض مف الجػدكؿ رقػـ (ُٓ)عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحص ن

درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي لمهػػارات تقػػكيـ األداء الػػكظيفي لجميػػع مجػػاالت
تقكيـ األداء الكظيفي بالنسبة لمتغير المسمى الكظيفي ,كيمكف تفسير ذلؾ بأف كالن مػف المعمػـ األكؿ أك
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.
ت إلػػى كجػ ً
ػكد فيػ يرك و
ؽ ذات داللػػه إحصػػائية
ػار ٍ
كتختمػػؼ هػػذ النتيجػػة مػػع د ارسػػة عمػػي (ََِّ) التػػي أشػ ى

لمتغير الكظيفة ( المعمـ – المشرؼ التربكم) لصال المعمميف ,ألف المشرفيف بسبب طبيعة الػدكر الػذم
يقكمػػكف بػػه كلخب ػرتهـ كاطالعهػػـ عمػػى أعمػػاؿ المػػدير أظهػػركا تقػػديرات منخفضػػة لجميػػع مجػػاالت مهػػاـ
المدير التقكيمية لممعمـ ,كذلؾ عكس تقديرات المعمميف.
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 -3متغير المؤىل العمم
و
ػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة()α ≤ 0.05
يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ُٔ) عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دال ػة إحصػ ن

ح ػػكؿ درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم م ػػدارس التعم ػػيـ م ػػا بع ػػد األساس ػػي لمه ػػارات تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي لجمي ػػع
مجاالت تقكيـ األداء الكظيفي بالنسبة لمتغير المؤهؿ العممي ,كيمكف تفسير ذلؾ بأف المؤهؿ العممي لػـ
يكف لػه تػأثير فػي تقػديرات المعممػيف لدرجػة ممارسػة المػدير لمهػارات تقػكيـ األداء الػكظيفي ,كهػذا مؤشػر
عمػػى معاممػػة مػػدير المدرسػػة لجميػػع المػػكظفيف بػػنفس القػػدر مػػف العػػدؿ كالمسػػاكاة فػػالجميع يعمػػؿ فػػي بيئػػة
تعميمة متشابهة كتخضع إلدارة كاحدة.

كتتف ػػؽ ه ػػذ النتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة الحكيم ػػي(َََِ) كحج ػػازيف (ََِٔ) كد ارس ػػة الم ػػدهرش (ََِٔ)
فركؽ دالةه إحصائيا بيف تقػديرات المعممػيف لػألداء الػكظيفي لمػديرم التعمػيـ
التي أشارت إلى ٌأنه ال تكجد
ه

الثػػانكم ,تعػػزل لعامػػؿ المؤهػػؿ العممػػي .كد ارسػػة عبابنػػة التػػي أشػػارت إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دالل ػة
إحصائية لمتغير المؤهؿ العممي في درجة ممارسة مديرم المدارس لمهارة تقكيـ أداء المعمػـ الفنيػة .فػي
حيف تختمؼ مع دراسة صكالحة (َُِِ) التي أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ
بتقيػػيـ المػػديريف ألداء معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة لمتغيػػر المؤهػػؿ العممػػي لصػػال حممػػة الماجسػػتير ,أم أف
المعمميف مف حممة الماجستير يركف أف مهارات المدير التقكيمية عالية مقارنه ببقية المؤهالت العممية.
 -2متغير الخبرة
يتضػ مػف خػالؿ الجػدكؿ رقػـ (ُٖ ) كجػكد فػرك و
ؽ دالػ وة إحصػائيا عنػد مسػتكل الداللػة ()α≤ 0.05

ح ػػكؿ درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم م ػػدارس التعم ػػيـ م ػػا بع ػػد األساس ػػي لمه ػػارات تق ػػكيـ األداء ال ػػكظيفي لجمي ػػع
مجػػاالت تقػػكيـ األداء الػػكظيفي بالنسػػبة لمتغيػػر الخب ػرة ,ككانػػت الفػػركؽ فػػي جميػػع مجػػاالت تقػػكيـ األداء
يركف أف درجة امتالؾ مدير المدرسة لمهارات تقػكيـ األداء
لصال أصحاب الخبرة مف( ُ )ٓ-أم أنهـ ٍ

الكظيفي عالية ,كقد يعزل كجكد الفركؽ لصال الخبرة األدنى( ُ )ٓ-إلػى تركيػز مػديرم المػدارس عمػى
هذ الفئة مف المعممػيف الجػدد إلد اركػه بحػاجتهـ إلػى المتابعػة كرفػع كفػاءتهـ؛ نتيجػة ألنهػـ حػديثي الخبػرة
مقارنػػة بػػالمعمميف متكسػػطي الخب ػرة أك قػػديمي الخب ػرة كالػػذيف اكتسػػبكا خب ػرات جيػػدة خػػالؿ مرحمػػة عممهػػـ
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المهني ػػة كتعرض ػ ػكا لمكاقػػػؼ كثي ػ ػرة أكسػػػبتهـ العديػػػد مػػػف المه ػػارات ,ك ػػذلؾ انخفػ ػػاض تقػ ػػدير ذكم الخب ػ ػرة
المتكسطة كالطكيمة ألداء المػدير قػد يكػكف نػاتج مػف خبػرتهـ الطكيمػة التػي تػؤدم إلػى معرفػه تامػة بمهػاـ
المدير التقكيمية ,مما يؤهمهـ لمحكـ عمى أدائه فيظهر بعض الجكانب السمبية في أدائه.
كاختمفػ ػػت هػ ػػذ النتيجػ ػػة مػ ػػع جميػ ػػع الد ارسػ ػػات ,الحكيمػ ػػي (َََِ) ,ودراسددددة حجددددازٌن ()2006
ودراسددة عبابنددة ( ,)2009ود ارسػػة المػػدهرش (ََِٔ) ,كد ارسػػة ص ػكالحة (َُِِ) التػػي أشػػارت إلػػى
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػه إحصػػائيان لمتغيػػر الخبػرة .كد ارسػػة عمػػي (ََِّ) التػػي أشػػارت أنػػه ال يكجػػد تػػأثير
لخبػ ػ ػرة المعمم ػ ػػيف عم ػ ػػى أداء الم ػ ػػدير التق ػ ػػكيمي لممج ػ ػػاؿ اإلدارم كالفن ػ ػػي كاإلنس ػ ػػاني .كد ارس ػ ػػة عط ػ ػػارم
كالشػنفرم(ََِٓ) التػػي لػػـ تظهػػر فركقنػا ذات داللػػة إحصػائية لمتغيػػر الخبػرة التعميميػػة سػػكل فػػي محػػكر
كاحد كلصال األكثر خبرة.
التوصيات والمقترحاتأ -التوصيات
بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائي ,فإن الباحثة توص باآلت
 عمؿ دكرات كبرامج تدريبية تعني بتدريب مديرم المدارس لتمكينهـ مف ممارسة بعض المهارات
الفنيػػػة عنػػػد تقػػػكيـ األداء الػػػكظيفي كهػ ػػي :تػػػدريب إدارات الم ػػدارس عمػػػى تنفي ػػذ كرش عمػ ػػؿ أك
مشاغؿ تدريبية تتعمؽ بكيفية بناء االختبارات التحصيمية لمطالب.
 تهيئة مػديرم المػدارس المعممػيف الػذيف يرغبػكف بعمػؿ زيػارة صػفيه لهػـ مػف خػالؿ مناقشػتهـ قبػؿالزيارة كاطالعهـ عمى الزيارة.
 عمى مػديرم المػدارس التعامػؿ بشػفافية كمكضػكعية عنػد إعػداد تقػارير األداء الػكظيفي لممعممػيفكشرح بنكد تقرير األداء ,كتكضي األعماؿ المطمكبة
يدا مف االهتماـ بمراجعة ممؼ إنجاز المعمـ ,كبشكؿ دكرم.
 -أف يكلي مديرك المدارس مز ن
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 تركيػػز المش ػرفيف اإلداريػػيف عنػػد زيػػارتهـ لمػػديرم المػػدارس عمػػى تػػكجيههـ إلػػى تنميػػة مهػػاراتهـكامكاني ػػاتهـ الفكري ػػة لمكص ػػكؿ إل ػػى تق ػػكيـ س ػػميـ كمكض ػػكعي ل ػػألداء ,وتحس ػػيف األداء الح ػػالي
لمعامميف ,كتدريبهـ عمى العالقات اإلنسانية مع العامميف .
قدر اإلمكاف -في صنع الق اررات التربكية.
 إشراؾ مديرم المدارس لجميع المعمميف – ٍ تػػكفير اإلمكانػػات الماديػػة المناسػػبة لمػػدير المدرسػػة كالتػػي يسػػتطيع اسػػتخدامها لتعزيػػز المعممػػيفكرفع ركحهـ المعنكية.
ب -المقترحات
تقترح الباحثة القيام بالبحوث اآلتية
ُ -درجة ممارسة مديرم المدارس لمهارات تقكيـ األداء الكظيفي في بيئات مختمفة كمراحؿ تعميمية
مختمفة .
ِ -تصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير مهارات تقػكيـ األداء الػكظيفي لمػديرم المػدارس فػي ضػكء
الجكدة الشاممة لبدارة المدرسية.
ّ -العالقة بيف تقكيـ المشرؼ التربكم كمدير المدرسة ألداء المعمـ.
ػاء عمػػى
ْ -درجػػة فعاليػػة األسػػاليب األخػػرل لتقػػكيـ أداء المعممػػيف مثػػؿ (التقػػكيـ الػػذاتي ,كالتقػػكيـ بنػ ن
درجات الطالب ,ك تقكيـ الزمالء ,كتقكيـ الطمبة لممعمميف) .
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عيد ,غادة .)ََِٓ( .تقكيـ أداء معممي المرحمة الثانكية بدكلة الككيت ":دراسة مقارنػة لمتقػكيـ
الذاتي كتقكيـ الطالب كتقكيـ رئيس القسـ العممي" .الككيت ,مجمس النشر العممي ,المجمة
التربوية.َٖ-ٕٗ ,)ٕٔ(19,
عيدركس ,أحمد نجـ الديف .)َُُِ(.اإلدارة التربوية بين العممية والمينية والمستقبمية .جدة,
السعكدية  :خكارزـ العممية لمنشر كالتكزيع.
الغريب ,شبؿ بدراف كحسيف ,سالمة عبد العظيـ كالمميجي ,رضا إبراهيـ.)ََِْ(.الثقافمة
المدرسية .عماف  :دار الفكر لمنشر كالتكزيع.
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الفراج ,أسامة نايؼ .)َُِّ( .المدخل إلى عمم اإلدارة  .عماف :دار العصماء لمنشر كالتكزيع.
فميه ,فاركؽ عبد ك المجيد ,السيد محمد عبد  .)ََِٓ ( .السموك التنظيم ف

إدارة

المؤسسات التعميمية .عماف  :دار الميسرة لمنشر كالتكزيع.
فيفر ,ايزبيؿ ك دنالب ,جيف .)ََُِ( .االشراف التربوي عمى المعممين دليل لتحسين
التدريس ,طِ .محمد عيد ديراني (مترجـ) .عماف :منشكرات الجامعة األردنية ,عمادة
البحث العممي دار مجدالكم لمتكزيع.
قسـ اإلحصاء بمديرية التربية كالتعميـ بمحافظة الداخمية .إحصائية بيعداد المعممين
بمحافظة الداخمية لمعام الدراس .2414/2413
القكاسمة ,احمد  .)2003( .تقكيـ األداء الكظيفي لمدير المدرسة مف كجهة نظر المعمميف.
دراسات ,العموم التربوية.ُٖٗ-ُٖٕ ,)ُ( 34,
كحيؿ ,أمؿ عثماف .)ََِٕ( .دور اإلدارة المدرسية ف تطوير جودة أداء المعمم الفعال لتحقيق
التميز .رسالة ماجستير منشكرة ,جامعة جرش الخاصة ,األردف .
الكرخي ,مجيد .)َُِّ( .إدارة الموارد البشرية مدخل نظري وتطبيق  .عماف  :دار المناهج
لمنشر كالتكزيع.
كرـ ,إبراهيـ محمد .)ََِٕ( .تقكيـ بعض جكانب أداء المكجة الفني مف كجهػة نظػر معممػي
االجتماعيات بالمرحمة الثانكية بدكلة الككيت .المجمة التربويةَٗ-ْٗ ,)ِِ( 85,
جامعة الككيت ,دكلة الككيت.
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ماهر ,أحمد .)ََُِ( .السموك التنظيم مدخل الميارات .اإلسكندرية  :الدار الجامعية.
مجيد ,سكسف شاكر .)ََُِ( .تقويم جودة األداء ف المؤسسات التعميمية .عماف :دار صفاء
لمنشر كالتكزيع.
مجيد ,سكسف شاكر .)َُُِ( .تطورات معاصرة ف التقويم التربوي .عماف :دار صفاء لمنشػر
كالتكزيع.
المحاسنة ,ابراهيـ محمد .)َُِّ( .إدارة وتقييم األداء الوظيف

بين النظرية والتطبيق .عماف:

دار جرير لمنشر كالتكزيع.
محافظ ,سام  .)ََِٖ( .معمـ المستقبؿ  :خصائصه ,مهاراته ,كفاياتػه .بحث مقدم لمممؤتمر
العمم الثان " نحو استثمار أفعل لمعموم التربوية والنفسية ف عوء تحمديات العصمر
المنعقد في الفترة مف ِٓ ,ََِٖ/َُ/ِٕ-كمية التربكية ,جامعة دمشؽ.
المدهرش ,حابس عبداهلل جدعاف .)ََِٔ( .مدى امتالك مديري المدارس ف محافظة طريف
لميارات تقويم األداء الوظيف لممعممين من وجية نظر المعممين .رسالة ماجسػتير
غير منشكرة  ,جامعة اليرمكؾ ,األردف.
مرسي ,محمد منير .)ُْٖٗ( .اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتيا  .القاهرة :عالـ الكتب
مصطفى ,محمد كماؿ .)َُِّ( .معجم مصطمحات الموارد البشرية  .الجيزة  :مركز الخبرات
المهنية لبدارة بميؾ.
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المعايطة ,ركال نايؼ ك الحمكرم ,صالح سميـ .)َُِِ( .إدارة الموارد البشرية دليل عممم .
دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع.
المعايطة ,عبد العزيػز.)ََِٔ(.اإلدارة المدرسية ف عوء الفكر اإلداري المعاصر .عمػاف :دار
الحامد.
المعايطة ,عبد العزيز.)َُِِ(.اتجاىات حديثة ف االشراف التربوي .عمػاف  :دار كائػؿ لمنشػر
كالتكزيع.
المميجي ,رضا إبراهيـ .)َُُِ( .معجم المصطمحات ف اإلدارة التربوية والمدرسمية .اإلسػكندرية:
دار الجامعة الجديدة .
المناعي ,لطيفة عمي  .)ََِٖ(.التقويم التربوي بين الوصاية واالستقالل .البحريف :مركػز
البحريف لمدراسات كالبحكث
معهد اإلدارة العامة .)َُِِ( .تقرير عف ندكة آليات تطكير األداء الحككمي .اإلداري
(ُّّ) ,مسقط  ,سمطنة عماف.
المكسكم ,سناف .)ََِٖ( .إدارة الموارد البشرية وتيثيرات العولمة عمييا .عمػاف :دار مجػدكالم
لمنشر كالتكزيع
النجار ,ليمى .)ََُِ( .تقويم أداء معمم الجغرافيا ف المرحمة الثانوية ف عوء الميارات
التدريسمممممية ممممممن وجيمممممة نظمممممر الطمبمممممة .رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير غيػ ػػر منشػ ػػكرة ,الجامعػ ػػة األردنيػ ػػة,
األردف.
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نكرم ,منير كككرتؿ ,فريد .)َُُِ( .إدارة الموارد البشرية .عماف  :مكتبة المجتمع العربػي لمنشػر
كالتكزيع.
نكناصميك  ,سهى  .)ََِٓ(.اإلشراف والتنظيم التربوي .عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع.
هػػػالؿ ,إيمػ ػػاف محمػ ػػد.)ََِٕ( .برنممممامي مقتممممرح لتقممممويم األداء الصممممف لمعمممممم مممممدارس الثقافممممة
العسكرية ف عوء الواقل واالتجاىات المعاصرة وقياس فاعميتو .رسالة دكتك ار غير
منشكرة ,جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ,األردف.
هندم ,نضاؿ محمد عبد الػرحمف .)َُِِ( .أنموذج مقترح لتقويم األداء اإلشراف لمشرف
التربية اإلسالمية ف األردن .رسالة دكتكرة غير منشكرة ,الجامعة األردنية .
ك ازرة الخدمػػة المدنيػػة . )ُُٗٗ( .أنممموذج تقممويم األداء المموظيف رقممم ( )4أععمماء ىيئممة التممدريس.
سمطنة عماف
ك ازرة التربية كالتعميـ.)ََِٕ( .التعميم ما بعد األساس  .قراركزارمَُٔ.ََِٕ/
ك ازرة التربية كالتعميـ  .)ََِٖ(.دليل تطوير األداء المدرس .مسقط  ,سمطنة عماف.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)ََُِ(.خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية
والتعميم بمحافظة الداخمية لمعام الدراس  2411/2414لمديري المدارس
ونوابيم .مسقط ,سمطنة عماف.
ك ازرة التربية كالتعميـ  .)ََُِ(.دليل عمل اإلدارة المدرسية .مسقط ,سمطنة عماف.
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ك ازرة التربية كالتعميـ .)َُُِ(.خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية
والتعميم بمحافظة الداخمية لمعام الدراس  2412/2411لمديري المدارس
ونوابيم .مسقط ,سمطنة عماف.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)َُُِ( .وثيقة المتابعة وتقويم أداء أععاء الييئات التدريسية واإلدارية
الصادرة من وزارة التربية والتعميم برقم  .2411/11479417مسقط :سػمطنة
عماف.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)َُِِ(.برامي اإلنماء المين بمحافظة الداخمية لمديري المدارس ونوابيم
لمعام  .2413/2412مسقط ,سمطنة عماف.
ك ازرة التربية كالتعميـ (َُِِ) .التقرير الختام لنظام تطوير األداء المدرس لمعام الدراس
َُِّ .َُِِ/سمطنة عماف :دائرة التطكير األداء المدرسي.
ك ازرة التربية كالتعميـ  .)َُِّ (.برنامي اإلنماء المين لممحافظات التعميمية المدرجة من قبل
مديريات ودوائر ديوان عام الوزارة لمعام.مسقط ,سمطنة عماف .
اليافعي ,شريفة بنت عبػدا هلل .)ََُِ( .انموذج مقترح لتقويم األداء الوظيف لممعمم ف سممطنة
عمان ف عوء بعض النماذج العالمية .رسالة ماجستير غير منشكرة  ,جامعػة
السمطاف قابكس ,سمطنة عماف.
اليحم ػػدم ,حم ػػد ب ػػف ه ػػالؿ  .)ُٖٗٗ(.مممممدى ممارسممممة مممممديري المممممدارس اإلعداديممممة والثانويممممة فمممم
سمطنة عمان كمشرفين تربويين مقيمين .رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة السػمطاف
قابكس ,سمطنة عماف.
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المالحق

ممحق رقم()1

االستبانة ف صورتيا األولية
جامعة نزكل

كمية اآلداب كالعمكـ
قسـ التربية كالدراسات اإلنسانية
تخصص إدارة تعميمية

الموعوع تحكيم استبانة

الفاضؿ/الفاضمة.............................................................المحترـ/المحترمة.
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاته كبعد:
أتقدـ إليكـ باستبانة لدراسة ":درجة ممارسة مديري مدارس التعميم ما بعمد األساسم لميمارات تقمويم

األداء الموظيف ممن وجيمة نظمر المعمممين بمحافظمة الداخميمة بسممطنة عممان"؛ كالتػي أعػدت اسػتكماال
لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التعميمية مف كمية اآلداب كالعمكـ في جامعة نزكل

كتتككف االستبانة مف جزأيف:

الجزء األكؿ :يتضمف معمكمات عامة عف أفراد العينة.

محكرت في ثالثة محاكر تمثؿ" مهارات تقكيـ
الجزء الثاني :يتككف مف فقرات االستبانة التي ت
ٍ
األداء الكظيفي لممعمـ" كهي :الجانب اإلدارم ,الجانب الفني ,الجانب اإلنساني.
ميممارات تقممويم األداء المموظيف هػػي جميػػع الكفايػػات كالممارسػػات كاألسػػاليب كاألنشػػطة التػػي يقػػكـ بهػػا
ليقكـ بها أداء المعمـ في الجانب اإلدارم كالجانب الفني كالجانب اإلنساني.
مدير المدرسة ٌ
كسكؼ يتـ اسػتخداـ المقيػاس الخماسػي التػالي (دائمػا ,غالبػا ,أحيانػا ,نػادرا ,أبػدا) كلكػكنكـ مػف أصػحاب
الخبرة في الميداف التربكم كنظ انر لما تتمتعكف به مف دراية كبيػرة فػي مجػاؿ البحػث العممػي كسػعة عمميػة

فػػي التخصػػص فذننػػا نضػػع بػػيف أيػػديكـ االسػػتبانة األكليػػة الخاصػػة بعينػػة الد ارسػػة ,ارجػػيف مػػنكـ التفضػػؿ
بذبداء الرأم حكؿ كضكح الفقرات كدقة صياغتها كانتمائها لممجاؿ.

شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ سمفا ,,,,,,,,,,,,,
الباحثة :شريفة بنت عبدا هلل الراجحية
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الجزء األول البيانات الشخصية لممحكم
اسـ المؤسسة العممية..............................................................:

المؤهؿ العممي......................................................................
التخصص..........................................................................
عدد سنكات الخبرة .................................................................
الجزء الثان

ميارات تقويم األداء الوظيف
الفقرة

م
أوال الجانب اإلداري
1

يٍمزـ المدير المعمميف بمكاعيد الدكاـ الرسمي

2

يتابع المدير غياب المعمميف

3

يستكض المدير أسباب التأخر الصباحي

االنتماء لممجاؿ

المغكية
منتمية غير
منتمية

كالغياب مف المعمميف

4

يتابع المدير التزاـ المعمميف بالحصص الدراسية

5

يسجؿ المدير عدد مرات استئذاف لممعمٌـ

6

يشعر المدير المعمميف بالمخالفات كالعقكبات

كيتخذ اإلجراءات الالزمة.

الصادرة عميهـ خالؿ العاـ الدراسي كيكقعهـ
عميها

7

يتابع إجازات المعمميف المرضية كالطارئة

8

يطمع المعمـ عمى القكانيف كاألنظمة التربكية

9

يتابع التزاـ المعمميف بتنفيذ التعميمات كالق اررات

14

الصياغة

كضكح الفقرات

خالؿ العمؿ الرسمي
يتابع المدير سجالت المعمميف( سجؿ

التحضير -سجؿ الدراجات -سجؿ الخطط
العالجية كاإلثرائية

- 225 -

دقيقة

غير
دقيقة

كاضحة غير
كاضحة

التعديؿ الذم
مناسبا أك
ت ار
ن
أية مالحظات

االنتماء لممجاؿ
م

الفقرة

11

يعرؼ المعمميف باألعماؿ المطمكبة منهـ كالتي

المغكية
منتمية

غير
منتمية

عمى أساسها يقكـ أداءهـ

12

يكض لممعمميف االستراتيجيات التي يتبعها

13

يتابع إنجازات المعمميف في األنشطة المدرسية

14

يتي الفرصة لممعمـ بأف يقيـ نفسة ذاتيا

15

يشجع المعمميف عمى االبتكار كاإلبداع في

لتقكيـ أداء المعمميف
المسندة إليهـ.

األنشطة المدرسية

16

يشرؾ المعمميف في المجاف المدرسية حسب

17

يتابع التزاـ المعمميف بمهامهـ في المجاف

18

قدراتهـ

المدرسية كتنفيذ الق اررات كالتكصيات.
يتابع إنجازات المعمميف في ريادة الصفكؼ
المسندة إليهـ.

19

يتابع ممؼ اإلنجاز لممعمـ بشكؿ دكرم

24

يتابع أعماؿ الطالب كممفاتهـ كيدكف

21

يتابع اإلشراؼ اليكمي كالمهاـ اليكمية المسندة

مالحظاته عميها.

إلى المعمـ في اإلشراؼ اليكمي.

22

يتفقد القاعات التدريسية أثناء الدكاـ الرسمي

23

يتابع المعمميف في تنفيذ تكصيات المشرفيف

24

يقيـ مدير المدرسة تعاكف المعمـ في إشغاؿ
ٌ
الحصص االحتياطي كيشعر بذلؾ

الصياغة

كضكح الفقرات
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دقيقة

التعديؿ الذم
ت ار مناسب

غير
دقيقة

كاضحة غير

أك أية

كاضحة مالحظات

جوانب يمكن إعافتيا إلى الجانب اإلداري

.................................................................................1

..................................................................................2
الفقرة
م
ثانيا الجانب الفن
1
2
3
4
5

منتمية

غير
منتمية

كالفصمية
يهتـ بشمكؿ الخطة اليكمية لألساليب الحديثة
في التدريس
يهتـ بالتحضير اليكمي لممعمـ كيطالبه
بضركرة تكاجد معه في الحصة الصفية
يساعد المعمـ في كضع كتنفيذ الخطة
العالجية كاإلثرائية
يساعد المعمـ في تكفير الكسائؿ التعميمية
المناسبة لتحقيؽ األهداؼ التعميمية المطمكبة

6
7

يختار الكقت كالمكاف المناسبيف لمناقشة

9

المغكية

يتابع المعمـ في كضع خطة التدريس اليكمية

نامجا لتبادؿ الزيارات بيف المعمميف؛
يضع بر ن
لتبادؿ الخبرات فيما بينهـ.

8

االنتماء لممجاؿ

الصياغة

كضكح الفقرات

المعمـ بعد الزيارة الصفية
يناقش المعمـ بطريقة كاضحة كمتسمسمة كيبدأ
باإليجابيات ثـ السمبيات
يقكـ بزيارات صفية لغرض تقييـ األداء كسير

العمؿ

 14يساعد المعمـ بعد الزيارة الصفية لمكشؼ عف
مكاطف القكة كالضعؼ في أدائه
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دقيقة

غير
دقيقة

كاضحة غير
كاضحة

التعديؿ الذم
مناسبا أك
ت ار
ن
أية مالحظات

الفقرة
م
تابل الجانب الفن
ُُ

االنتماء لممجاؿ
منتمية

غير

منتمية

يحث المعمميف عمى إجراء بحكث إجرائية
لمتكصؿ إلى حمكؿ لبعض المشكالت

المدرسية.

ُِ

يقيـ المعمـ في اختيار األنشطة كاألساليب
ٌ
المناسبة التي تساعد عمى تحقيؽ األهداؼ
التعميمية.

ُّ

ي ٌشجع المعمـ عمى تنكع طرؽ كأساليب
تدريس مختمفة لتحسيف أدائه.

ُْ

يتابع تكظيؼ المعمـ لألجهزة كالكسائؿ

ُٓ

التعميمية كمصادر التعمـ كالمختبرات
يطمع المعمميف عمى تقارير الزيارات الصفية
قبؿ اعتمادها النهائي.

ُٔ

يشجع المعمميف عمى االلتحاؽ بدك ارت

ُٕ

يعمؿ عمى تطكير أساليب المعمميف في

ُٖ

لتخصصهـ.
أساليب التدريس المناسبة
ع
أعمالهـ كيشجعهـ عمى تحسينها.
يستخدـ أساليب إشرافية متنكعة غير الزيارة
الصفية مثؿ( االجتماعات– النشرات_
المالحظة).

ُٗ

يعقد كرش عمؿ أك مشاغؿ تدريبية تتعمؽ
بكيفية بناء االختبارات.

َِ

يناقش المعمـ في أسباب رسكب الطالب

ُِ

يساعد المعمميف في تحديد مكاصفات

كاتخاذ الطرؽ العالجية لتحسيف تحصيمهـ.

االختبار الجيد.
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الصياغة
المغكية

دقيقة

غير

دقيقة

كضكح الفقرات
كاضحة غير

كاضحة

التعديؿ الذم

مناسبا أك
ت ار
ن
أية مالحظات

عبارات يمكف إضافتها إلى الجانب الفني
.4
.2
.9
.1
.5

........................................................................
........................................................................
........................................................................
.........................................................................
........................................................................

الفقرة
م
ثالثا الجانب اإلنسان
ُ

يعمؿ عمى تنمية العالقات اإلنسانية مع

ِ

يحاكر المعمميف بهدؼ اإلقناع كاالقتناع

منتمية

غير

منتمية

المعمميف.

كيقبؿ مناقشاتهـ بهدكء كاتزاف.

ّ

يثٌمف إنجازات المعمميف المتميزة.

ْ

يراعي الفركؽ الفردية بيف المعمميف.

ٓ

يشارؾ المعمميف في مناسباتهـ االجتماعية.

ٔ

يسعى لمعاممة المعمميف بنزاهة كعدؿ.

ٕ

يحرص عمى تكفير جك مف األمف

ٖ

االنتماء لممجاؿ

كالطمأنينة لممعمميف.
يراعي ظركؼ المعمميف (االجتماعية,
الصحية ,اقتصادية.

ٗ

يهتـ بمتابعة العالقة بيف المعمميف كالطمبة.

َُ

يحث المعمميف عمى تكجيه الطالب
كارشادهـ.

- 229 -

الصياغة
المغكية

دقيقة

غير

دقيقة

كضكح الفقرات
كاضحة غير

كاضحة

التعديؿ الذم

مناسبا أك
ت ار
ن
أية مالحظات

الفقرة
م
تابل الجانب اإلنسان
11

يشرؾ المعمميف في صنع الق اررات التربكية.

12

يستخدـ الحكافز (المادية كالمعنكية) لرفع الركح

13
14

يالحظ التنافس بيف المعمميف المتساكييف في

منتمية

دقيقة

غير

دقيقة

كاضحة غير

كاضحة

القدامى كمشاكرتهـ.

الخبرة.
يكجه المعمميف القدامى إلى التعاكف مع
المعمميف الجدد.

16

يشرؾ المعمميف في أعماؿ جماعية كفرؽ العمؿ

17

يتابع إجراءات المعمميف في التكاصؿ مع

18

منتمية

غير

المغكية

المعنكية.
يكجه المعمميف إلى االستفادة مف المعمميف

15

االنتماء لممجاؿ

الصياغة

كضكح الفقرات

لتعميؽ فهـ طبيعتهـ.

أكلياء األمكر كآثارها.
يكجه المعمميف إلى التعرؼ إلى حاجات الطمبة
كمشكالتهـ كالتعاكف مع األخصائي
االجتماعي.

19

يشجع النشاطات االجتماعية في المجتمع

24

يبحث المدير في الشكاكل المكتكبة إليه مف

المدرسي.

قبؿ المعمميف ,كالطالب ,كأكلياء األمكر ,كيتخذ
اإلجراءات المناسبة.

بنكد يمكف إضافتها إلى الجانب اإلنساني
.4
.2
.9
.1

.......................................................................................
......................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
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التعديؿ الذم

مناسبا أك
ت ار
ن
أية مالحظات

ممحق رقم()4

االستبانة بصورتيا النيائية
جامعة نزكل

كمية اآلداب كالعمكـ
قسـ التربية كالدراسات اإلنسانية
تخصص إدارة تعميمية

أخي المعمـ /أختي المعممة السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاته كبعد :
تقػػكـ الباحثػػة بػػذجراء د ارسػػة ميدانيػػة بعنػكاف "درجممة ممارسممة مممديري مممدارس التعممميم ممما بعممد األساسم لميممارات
تقممويم األداء المموظيف مممن وجيممة نظممر المعمممين بمحافظممة الداخميممة بسمممطنة عمممان"؛ لمكقػػكؼ عمػػى الممارسػػات
كاألسػػاليب كاإلج ػراءات التػػي يقػػكـ بهػػا مػػدير المدرسػػة ليقػػكـ بهػػا أداء المعمػػـ فػػي الجانػػب اإلدارم كالجانػػب الفنػػي
كالجانػػب اإلنسػػاني ,كذلػػؾ اسػػتكماال لمحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي اإلدارة التعميمية.كلهػػذا تػػـ بنػػاء اسػػتبانه
مككنػػة مػػف (ّٓ) فقػرة مكزعػػة عمػػى ثالثػػة مجػػاالت هيقػػكـ بهػػا أداء المعمػػـ (الجانػػب اإلدارم ,الجانػػب الفنػػي الجانػػب
اإلنسػػاني) ,كيتطمػػب إجػراء الجػػزء الميػػداني مػػف هػػذ الد ارسػػة مشػػاركتكـ باإلجابػػة عمػػى فقػرات االسػػتبانة .لػػذا أرجػػك

التكػػرـ بتعبئػػة البيانػػات فػػي الجػػزء األكؿ مػػف االسػػتبانة ,كفػػي الجػػزء الثػػاني اختيػػار مػػا تركنػػه مناسػػبا مػػف اسػػتجابات
أماـ كؿ فقرة مف الفقرات المدكنة كبكؿ مكضكعية ,كبكضػع عالمػة (√)عممػا بػأف إجابػاتكـ سػتحاط بالسػرية التامػة
كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
شاكرة لكم حسن تفاونكم
الباحثة :شريفة الراجحية
الجزء األكؿ :البيانات األساسية  :ضع عالمة ( ) أماـ االختيار المناسب.
النكع ( :

)

ذكر

المسمى الكظيفي( :

( ) أنثى
)

معمـ

المؤهؿ العممي ) (:أقؿ مف بكالكريكس
سنكات الخبرة:

( ) ُٓ-

( ) معمـ أكؿ
(

) بكالكريكس
(

)َُٔ-
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( ) أعمى مف بكالكريكس
(

) أكثر مف َُ

الجزء الثان

الرجاء التكرم بوعل عالمة (√) ف المكان المناسب.

م

درجة ممارسة الدور

الفقرة
دائما
ً
أوال الجانب اإلداري

ُ

يقكـ مدير المدرسة مدل التزاـ المعمميف بمكاعيد الدكاـ الرسمي
ٌ

ِ

يتابع غياب بعض المعمميف عف الدكاـ المدرسي.

ّ

ىيستكض أسباب التأخر الصباحي كالغياب مف المعمميف.

ْ

يتابع مدل التزاـ المعمميف بالحصص الدراسية

ٓ

يتخذ اإلجراءات الالزمة تجا غياب كتأخر المعمميف.

ٔ

يي ٍعمـ المعمميف بالمخالفات كالعقكبات الصادرة عميهـ خالؿ العاـ
الدراسي.

ٕ

يتابع إجازات المعمميف المرضية كالطارئة.

ٖ

يتابع مدل التزاـ المعمميف بتنفيذ التعميمات كالق اررات خالؿ العمؿ
الرسمي.

ٗ

يتابع سجالت المعمميف(سجؿ التحضير -سجؿ الدرجات-سجؿ

َُ

يشرح لممعمميف بنكد تقرير الكفاية مف حيث التقديرات كاألعماؿ

الخطط العالجية ك اإلثرائية).
المطمكبة منهـ.

ُُ

يكض

ليقكـ بها أداءهـ.
لممعمميف األساليب كاألسس التي يتٌبعها ٌ
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غالبا
ً

أحيا ًنا

نادر
ًا

أبدا
ً

درجة الممارسة

الفقرة

م

دائما
ً
تابل الجانب اإلداري

ُِ

يتابع إنجازات المعمميف في األنشطة المدرسية كمجالس الفصكؿ
المسندة إليهـ.

ُّ

يشجع المعمميف عمى االبتكار كاإلبداع في األنشطة المدرسية.

ُْ

يتابع مدل التزاـ المعمميف بمهامهـ في المجاف المدرسية كتنفيذ

ُٓ

يكجه المعمميف إلى تكثيؽ أعمالهـ كمشاركاتهـ في ممؼ اإلنجاز.

ُٔ

يقكـ كيراجع ممؼ اإلنجاز لممعمـ بشكؿ دكرم.
ٌ

ُٕ

يطرح أفكا انر جديدة بناءة تسهـ في تطكير أداء المعمميف.

ُٖ

يقدر مدل تعاكف المعمـ في شغؿ حصص االحتياطي.
ى

الق اررات كالتكصيات.

ثانياً الجانب الفن
ُٗ
َِ

يتابع المعمميف في كضع خطة التدريس اليكمية كالفصمية.
يكجه المعمميف إلى ضركرة شمكؿ الخطة اليكمية لألساليب الحديثة
في التدريس.

ُِ

يتابع مدل اهتماـ المعمـ بالتحضير اليكمي كبكجكد معه في
الحصة الصفية.
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غالبا
ً

أحيا ًنا

نادر
ًا

أبدا
ً

درجة الممارسة
الفقرة

م

دائماً
تابل الجانب الفن

ِِ

يتابع المعمـ في كضع كتنفيذ الخطة العالجية ك اإلثرائية لمطالب

ِّ

يتابع المعمـ في تكفير الكسائؿ التعميمية المناسبة لتحقيؽ أهداؼ

ِْ

يخطط لبرنامج تبادؿ الزيارات بيف المعمميف بالتعاكف مع المعمـ

ِٓ

يسعى لتكفير المراجع كالنشرات كالكتب التي تخص المادة

الدرس.
األكؿ.

كيشجعهـ عمى مطالعتها
ِٔ

يعقد اجتماعان مع المعمـ قبؿ الزيارة الصفية لمناقشة تخطيطه

ِٕ

يختار الكقت كالمكاف المناسبيف لمناقشة المعمـ بعد الزيارة الصفية.

ِٖ

يقكـ بزيارات صفية استطالعية سريعة بغرض تقكيـ األداء كسير

اليكمي لمدرس.

العمؿ.
ِٗ

يساعد المعمـ بعد الزيارة الصفية في الكشؼ عف مكاطف القكة
كالضعؼ في أدائه.

َّ

ينمي المعمميف مهنيا كيشجعهـ عمى حضكر الندكات كالمحاضرات
ٌ
كالمشاغؿ التربكية.

ُّ

يرشد المعمـ إلى طرؽ إدارة الصؼ كحؿ المشكالت السمككية
لمطالب.

ِّ

يقكـ المعمـ في اختيار األنشطة كاألساليب المناسبة التي تساعد
ٌ
عمى تحقيؽ أهداؼ الدرس.

ّّ

يتابع تكظيؼ المعمـ لألجهزة كالكسائؿ التعميمية كمصادر التعمـ
كالمختبرات.
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غالباً أحياناً

ناد ارً

أبداً

درجة الممارسة

م

الفقرة

ّْ

يطمىع المعمميف عمى تقارير الزيارات الصفية قبؿ اعتمادها النهائي.

ّٓ

يستخدـ أساليب متنكعة لتقكيـ أداء المعمـ غير الزيارة الصفية

دائما
ً
تابل الجانب الفن

مثؿ ( االجتماعات ,النشرات ,المالحظة ,التقكيـ الذاتي كتقكيـ
الزمالء).
ّٔ

يتابع بعض أعماؿ الطالب كممفاتهـ كيدكف مالحظاته عميها

ّٕ

يتابع المعمميف في مدل تنفيذ تكصيات المشرفيف التربكييف.

ّٖ

يعقد كرش عمؿ أك مشاغؿ تدريبية تتعمؽ بكيفية بناء االختبا ارت.

ّٗ

يطالب المعمـ بتفسير نتائج االختبارات كاالستفادة منها في تحسيف

بغرض تقكيـ الجانب الفني لممعمـ.

أدائه التعميمي.

ثالثا الجانب اإلنسان
َْ

يقيـ عالقات إنسانية حسنة مع المعمميف

ُْ

يراعي ظركؼ المعمميف (االجتماعية كالصحية كاالقتصادية)

ِْ

يقكـ مدل تقبؿ المعمميف لمتكجيه ك النقد عف طريؽ المناقشة
ٌ
كالحكار

ّْ

يحرص عمى تكفير جك مف األمف كالطمأنينة لممعمميف
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غالبا
ً

أحيا ًنا

نادر
ًا

أبدا
ً

م

درجة الممارسة

الفقرة

دائما
ً
تابل الجانب اإلنسان

ْْ

زمالئهـ في مناسباتهـ
يؤكد عمى ضركرة مشاركة المعمميف
ى
االجتماعية.

ْٓ

يراعي الفركؽ الفردية بيف المعمميف في تكزيع المهاـ
كالمسؤكليات.

ْٔ

يشجع التنافس الحر كتبادؿ اآلراء بيف المعمميف.
ٌ

ْٕ

يبحث الشكاكم المكتكبة إليه مف قبؿ المعمميف كالطالب كأكلياء

ْٖ

يكجه المعمميف لمتعرؼ إلى حاجات الطمبة كمشكالتهـ كالتعاكف

األمكر كيتخذ اإلجراءات المناسبة.
مع األخصائي االجتماعي.

ْٗ

يتابع العالقة بيف المعمميف كالطمبة مف خالؿ المقاءات مع الطمبة
كأكلياء األمكر.

َٓ

يشرؾ المعمميف في أعماؿ جماعية كفرؽ عمؿ لتعميؽ العالقة

ُٓ

يتابع إجراءات المعمميف في التكاصؿ مع أكلياء األمكر كآثارها.

ِٓ

يشرؾ المعمميف في صنع الق اررات التربكية.

ّٓ

يستخدـ الحكافز (المادية كالمعنكية) لرفع الركح المعنكية.

اإلنسانية بينهـ.
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غالبا
ً

أحيا ًنا

نادر
ًا

أبدا
ً

ممحق رقم ( ) 3

قائمة بيسماء المحكمين الذين عرعت عمييم أداة الدراسة ف صورتيا األولية
م االسـ

المؤسسة التعميمية

المؤهؿ

التخصص

ُ د .أمة المطيؼ بنت شرؼ بف محسف

معهد اإلدارة العامة

دكتك ارة

عمكـ تاريخية

ِ د .أمؿ الكيكمية

جامعة السمطاف قابكس

دكتك ارة

إشراؼ تربكم

ّ حافظ بف أحمد بف سالـ أمبكسعيدم

الكمية التقنية بنزكل

ماجستير

المغة العربية

ْ خمفاف الشعيمي

المديرية العامة لمتربية كالتعميـ

ماجستير

إدارة تربكية

العممي

بمحافظة الداخمية
ٓ د .سالـ بف عبدا هلل بف راشد الشكيمي

جامعة نزكل

ٔ سعيد بف سالـ بف خمؼ الجامكدم

المديرية العامة لمتربية كالتعميـ

دكتك ارة

إدارة المكارد
البشرية

ماجستير

إدارة تربكية

بمحافظة الداخمية
ٕ د .سعيد السناني

مركز التدريب التربكم بمحافظة

دكتك ارة

إدارة تربكية

ٖ د .عبداهلل بف خميس أمبكسعيدم

جامعة السمطاف قابكس

دكتك ارة

مناهج كطرؽ

ٗ د .محمد خميس

جامعة نزكل

دكتك ارة

إدارة تربكية

َُ د.محمد جرايدة

جامعة نزكل

دكتك ارة

إدارة تربكية

ُُ د .مميكة

مركز التدريب التربكم بمحافظة

دكتك ارة

إدارة تربكية

الداخمية

تدريس العمكـ

الداخمية
ُِ د .ياسر فتحي الهنداكم

جامعة السمطاف قابكس

دكتك ارة

إدارة تربكية

ُّ هدل الحكسنية

جامعة السمطاف قابكس

ماجستير

قيادة تربكية
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ممحق رقم()4

تسييل ميمة باحثة
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ممحق رقم()5

خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم ف محافظة الداخمية
لمعام الدراس  2411/2414لمديري المدارس ونوابيم

ممحق رقم()6

خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة الداخمية لمعام
الدراس  2412/2411لمديري المدارس ونوابيم
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ممحق رقم()6
خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم ف محافظة الداخمية
لمعام الدراس  2412/2411لمديري المدارس ونوابيم

تابل ممحق رقم()6
خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة الداخمية لمعام
الدراس  2412/2411لمديري المدارس ونوابيم
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تابل ممحق رقم()6
خطة التدريب والتيىيل لدائرة الموارد البشرية لممديرية العامة لمتربية والتعميم ف محافظة الداخمية
لمعام الدراس  2412/2411لمديري المدارس ونوابيم
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ممحق رقم()7

برامي اإلنماء المين ف محافظة الداخمية لمديري المدارس ونوابيم
لمعام 2413/2412
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ممحق رقم()8

برنامي اإلنماء المين ف المحافظات التعميمية المدرجة من قبل مديريات ودوائر ديوان عام الوزارة
لمعام 2413
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ممحق رقم()9

توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادة

تابل ممحق رقم()9
تابل توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادة
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تابل ممحق رقم()9
تابل توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادة

تابل ممحق رقم()9
تابل توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادة
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تابل ممحق رقم()9
تابل توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادة
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تابل ممحق رقم()9
تابل توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادة
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تابل ممحق رقم()9
تابل توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادة
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تابل ممحق رقم()9
تابل توصيف استمارة تقويم أداء معمم مجال/مادة
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ممحق رقم()14

نموذج تقويم األداء الوظيف رقم( )4ألععاء ىيئة التدريس
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تابل ممحق رقم()14
تابل نموذج تقويم األداء الوظيف رقم( )4ألععاء ىيئة التدريس
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تابل ممحق رقم()14

تابل نموذج تقويم األداء الوظيف رقم( )4ألععاء ىيئة التدريس
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تابل ممحق رقم()14
تابل نموذج تقويم األداء الوظيف رقم( )4ألععاء ىيئة التدريس

- 273 -

تابل ممحق رقم()14
تابل نموذج تقويم األداء الوظيف رقم( )4ألععاء ىيئة التدريس
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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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Abstract
The Degree Of Post Basic Headmistress Practicing The Professional
Performance Evaluation Skills From The Teachers' Point Of View
In Al-Dhakhlya Governorate in Sultanate of Oman .
Done by:
Shareefa Abdullah Al-Rajhi
Supervised by:
Dr. Abdullazeez Al- Maaayta
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.
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