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ممخص البحث
يهػػدؼ الب ػػث ل ػ معرفػػة مػػدل تطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات كالتنظيػػر بمػػدارس
بممسػػمر ,كلت يػػؽ فػػدؼ الب ػػث اسػػتخدـ فريػػؽ الب ػػث المػػنها الكصػػفا ,تككنػػت نينػػة الد ارسػػة مػػف
نينة نشكائية مف مديرات بمغ نددفف ( )5مديرات ,كمشرفات بمغ نددفف ( )4مشرفات ,كمعممػات
بمػػغ نػػددفف ( )56معممػػة ,بمػػدارس بممسػػمر اليانكيػػة ,كالمتكسػػطة كا,بتدائيػػة ,كقػػد دنػػد فريػػؽ الب ػػث
ا,ستبانة دداة لمب ث ,تككنػت مػف يػاث م ػاكر كفػا كاقػ تطبيػؽ ت ػكيـ الداي الػكظيفا لممعممػات
بمدارس بممسمر ,كمعكقات تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممػات بمػدارس بممسػمر ,ك مػكؿ م تر ػة
لتطبيػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات بمػػدارس بممسػػمر ,كتػـ تكزيعهػػا نمػ نينػػة الب ػػث ,كتكصػػؿ
الب ػػث ل ػ نتػػائا مػػف دفمهػػا دف كاق ػ تطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لمعممػػات مػػدارس بممسػػمر يػػدؿ
نم ػ دنػػم يػػتـ تطبي ػػم بشػػكؿ فع ػاؿ سػػب اسػػت ابة دف ػراد نينػػة الب ػػث ,كدنػػم  ,يك ػػد معكقػػات كبي ػرة
ديضػػا
لتطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لمعممػػات مػػدارس بممس ػمر سػػب اسػػت ابة دف ػراد نينػػة الب ػػث ,ك ن
كافؽ دغمب دفراد نينة الب ث نم التصػكر الم تػرح لتطبيػؽ ت ػكيـ الداي الػكظيفا لمعممػات مػدارس
بممسػػمر ,ك درل فريػػؽ الب ػػث دنػػم يك ػػد تنػػاقض بػػيف

ابػػات الم ػػكر الكؿ كفػػك كاق ػ تطبيػػؽ ت ػػكيـ

الداي الكظيفا لمعممات مدارس بممسمر كاليانا كفك معكقات تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لمعممات
مػػدارس بممس ػػمر مػ ػ

ابػػات الم ػػكر اليال ػػث كفػػك التص ػػكر الم ت ػػرح لتطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي ال ػػكظيفا

لمعممات مدارس بممسمر  ,مما يدؿ نم ندـ المصداقية فا اإل ابات ,كمف خاؿ ما تكصؿ ليػم
الب ث مف نتائا قدـ فريؽ الب ث العديد مف التكصيات كالم تر ات.
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الفصل األول :مدخل إلى البحث
مقدمة البحث:
فا كذا مسػتكل
فاما مف نناصر العممية التعميميػة  ,فكممػا كػاف المعمػـ مػ ن
يعد المعمـ ن
مكردا ن

ٍ
ناؿ انعكس فػذا المػر نمػ الطمبػة ,كلػذلؾ ن ػد دف الم سسػات التعميميػة بشػكؿ نػاـ تسػع

افػدة

كباستمرار ل تطكير كت سيف دداي معمميها ك زيادة فعاليتهـ ,كذلؾ مف خاؿ ت كيـ ددائهـ الكظيفا
بشكؿ شامؿ لمكشؼ نف مكاطف ال كة فيتـ تعزيزفا ,كمكاطف الضعؼ فيتـ ت كيمها.
كالت كيـ ليس غاية ب د ذاتم ,نما فك كسيمة لت يؽ سف الداي ,ك ,يمكف دف يتـ ذلػؾ ,
ذا خض الداي ل نمميتا الت كيـ كالتطكير المستمريف ,كنممية الت ييـ فا كا دة مف دفـ المػكر
التػػا تسػػافـ فػػا تسػػميط الضػػكي نم ػ

ن ػػازات المعممػػيف ,كتشػ يعهـ نمػ تطػػكير كفػػايتهـ ,كتعزيػػز

ددائه ػػـ ف ػػا الت ػػدريس كالب ػػث العمم ػػا كخدم ػػة الم تمػ ػ  ,كت ػػكفير المن ػػاخ التنظيم ػػا المائ ػػـ إلظه ػػار
اإلبػػداع فػػا الداي يعػػكد بفكائػػد مػػة نمػ الم سسػػات التعميميػػة بشػػكؿ نػػاـ ,كنمػ المعممػػيف دنفسػػهـ
العامميف فيها ,كنم الطمبة الذيف يعتبركف الم ػكر الساسػا فػا نمميػة التعمػيـ (الصػرايرة,1166 ,
ص.)511 .
كتخض ػ ػ نمميػ ػػة الت ػ ػػكيـ لمعػ ػػايير م ػ ػػددة ,دم دنػ ػػم  ,ي ػ ػػكز لمػ ػػدير المدرسػ ػػة دك المشػ ػػرؼ
التربػكم ,ت ػػكيـ دداي المعمػـ دك العمميػػة التعميميػة بنػػكع مػف العفكيػػة كا,رت ػاؿ كمػػا كػاف فػػا الماضػػا,
بؿ ي ب صدار ال كـ نم المعمـ كفؽ دسس الت كيـ العمما كدصكؿ الما ظة الصفية الص ي ة,
كالت ػكيـ التربػػكم فػك ينمميػػة م صػػكدة كمنظمػة  ,تهػػدؼ لػ

مػ المعمكمػػات كالبيانػات نػػف كانػػب

العممية التعميمية ك تهدؼ لت ديد كانب ال كة لتدنمها ,ك كانب الضعؼ لعا هاي (شػعمة,6316 ,
ص.)12 .
كتتـ نممية الت كيـ كفؽ خطكات متتالية ,ك ,تتـ بخطكة كا دة كلها ندة دسس نممية ينبغػا
نمػ ػ ػ م ػ ػػدير المدرس ػ ػػة كالمش ػ ػػرؼ الترب ػ ػػكم دف ي ػ ػػدركها ,كتنطم ػ ػػؽ م ػ ػػف مػ ػ ػ المعمكم ػ ػػات كالبيان ػ ػػات
كالم شرات ,دم تستند ل ددلة كشكافد نند صدار ال كاـ ,فها نمميػة شػاممة تعنػ بت ديػد ن ػاط
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الضعؼ نند المعمـ كتعال ها كن اط ال كة فتدنمها ,مف خاؿ كض خطط لت سيف كتطػكير الداي
(الرفيط ,1113 ,ص.)2 .
كيستطي مدير المدرسة كالمشرؼ التربكم قياس التدريس كالتعرؼ نم در ػة كفايتػم ,كمػا
دنم باإلمكاف ت ديد فكرة المعمـ نف السمكؾ الميػالا ,كمػف يػـ تعػديؿ السػمكؾ لػ ا,ت ػا الميػؿ ك,
يستطي مف يا ظ دك ي ِّكـ نممية التدريس دف يعدؿ مػف سػمكؾ المعمػـ  ,مػف خػاؿ دداكت يمكػف
بكاسطتها كصؼ نمميػة التػدريس الصػفا بمغػة الرقػاـ كالرسػكـ البيانيػة دكف كصػفها بعبػارات دقػرب
ل ال كاـ الذاتيػة منهػا لػ المكضػكنية ,كبعبػارة دخػرل يفإنػم يمكػف ت كيػؿ الكيػؼ لػ كػـ كأ ػد
السس فا المنها العمما (دبك فاؿ ,6868 ,ص.)4.
كلكف دكدت العديد مف الدراسات دف كاق آليات نممية الت كيـ لداي المعمـ ت تاج ل

نادة

النظر بطري ة كاقعية كفعالة ,إلي اد آليات تساند فا ت كيـ دداي المعمـ كت سػف مػف مسػتكا كتعطػا
صػػكرة كاقعيػػة نػػف فػػذا الداي يػػث سػػادت ي افػػة ا,متيػػاز ,كمػػف فػػذ الد ارسػػات (السػػمكلا,1116 ,
غنيـ1113 ,؛ الزفرانا )6313 ,يث دشارت ل دف مي المعممات يريف دف ت دير ا,متياز ؽ
مكتسب  ,يمكف منازنتهف فيم بغض النظر نف مستكل ددائهف ,كفذا ما عؿ نممية ت ػكيـ ددائهػف
تفت ػػد ل ػ المصػػداقية كالكاقعيػػة ,كالػػذم دؿ نم ػ ذلػػؾ انخفػػاض نسػػبة المعػػدؿ التراكمػػا لكييػػر مػػف
الطالبات فا مختمؼ م ار ؿ التعميـ.
كممػػا سػػبؽ كبػػإطاع فريػػؽ الب ػػث نم ػ الد ارسػػات السػػاب ة ,ددرؾ دفميػػة نمميػػة ت ػػكيـ دداي
المعممات كاقعيا كبمصداقية  ,لما لم مف دير نم مسػتكل المخر ػات التعميميػة لػدل الطالبػات ,ممػا
مكضكنا لمب ث لمتعرؼ نم مكاق آليػات نمميػة ت ػكيـ الداي الػكظيفا بػيف الكاقػ كالتنظيػر,
عمم
ن
سعيا إلي اد ال مكؿ لمعكقات تطبي م ,ك عمم دكير كاقعية كمصداقية ,لما يفيػد ذلػؾ فػا رفػ مسػتكل
ن
مخر ات التعمـ لدل الطالبات ,كلمفت دنظار مديرات المدارس كمشرفات التربية لكاق فذا الت كيـ.
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مشكمة البحث:
 ,ظ فريػؽ الب ػث بانتبػارفف مشػرفات التربيػة فػا دارة التعمػيـ التابعػة لمنط ػة بممسػمر مػف
خػػاؿ العديػػد مػػف الزيػػارات الميدانيػػة لمػػدارس بممسػػمر دف مسػػتكل الداي الفعمػػا الػػكظيفا لممعممػػات
المدراس  ,يتكافؽ م مستكل ددائهف الميدانا المدكف فا نظػاـ نػكر ,يػث يتػراكح بػيف 611 -81
فا نظاـ نكر ,كالذم يعتبر الت دير ممتػاز لػدداي ,كنػدد يسػير نػدا مػف المعممػات بت ػدير يػد نػدا,
بينما مستكل الداي الفعما يتراكح مف م بكؿ ل

يػد نػدا فػا الكاقػ  ,لػذا ردت البا يػة دنػم ,بػد مػف

نادة ت كيـ ما فك مك كد فا المدارس بمصداقية لما فا ذلؾ مف دير نم العممية التعميمية.
كقد دكدت دراسة التميما ( )1161دنم ي ب ضبط كدة المخر ات (الطالبات) ,كالتطػكير
التنظيمػػا لداي المعممػػات (طري ػػة نػػرض المػػادة ,كالت ػػكيـ ,البيئػػة الصػػفية ,دارة التفانػػؿ الصػػفا)
لإلرت ػػاي بمس ػػتكيات التعم ػػيـ ,اكان ػػداد الطالب ػػات لمكا ه ػػة الت ػػديات العالمي ػػة كالتغم ػػب نمػ ػ معكق ػػات
تطبيؽ كدة التعميـ ,كما تكصمت دراسة قراف ( )1116ل ك كد ضعؼ مهارات المعمػـ فػا الداي
التدريسػا ,كنػ از لعػػدة دسػباب منهػػا نػدـ رضػػا نػف كظيفتػم ,كالػػذم ددل بػدكر لػ معكقػات تطبيػػؽ
ال ػػكدة الشػػاممة فػػا التعمػػيـ ,ككػػذلؾ تكصػػمت د ارسػػة الكريػػاف ( )1116ل ػ ضػػركرة ا,نتنػػاي بإنػػداد
المعمميف بشكؿ ي ؽ دفداؼ نمميػة التعمػيـ ,كدكػدت د ارسػة غنػيـ ( )1113لػ دف المػديريف يػ دكف
نممية ت كيـ الداي الػكظيفا لممعممػيف بمصػداقية م ػدكدة تخضػ لػ نػدة م سػكبيات ,نمػ الػرغـ
مف دف الكاق يشير ل دف الكفايات المهنيػة لػدل المعممػيف تتػكفر بدر ػة دقػؿ مػف المتكسػطة ,كيػرل
الغامػػدم ( )6311دف المػػر ي تػػاج ل ػ

نػػادة النظػػر فػػا كاق ػ آليػػات ت ػػكيـ المعمػػـ بطري ػػة كاقعيػػة

كفعالة يث دظهرت النتائا صكؿ ( )%88مف المعمميف نم ت دير ممتاز فا ندد مػف اإلدارات
التعميمية بالمممكة العربية السعكدية.
ػر ل ػػذلؾ ت ػػددت مش ػػكمة الب ػػث ال ػػالا بك ػػكد اخ ػػتاؼ ب ػػيف الكاقػ ػ الفعم ػػا ,كالت ػػكيـ
كنظ ػ نا
المػدكف فػا نظػاـ نػكر لػدداي الػكظيفا لممعممػػات ,كتعػزكا البا يػة فػذا ا,خػتاؼ لعػدة دسػباب منهػػا
ضػػعؼ ي افػػة الت ػػكيـ فػػا الم تم ػ التعميمػػا لدر ػػة دف دصػػبإ ال مي ػ  ,يرض ػ

 ,بت ػػدير ممتػػاز,

كضعؼ ا,فتماـ مف قبؿ ك ازرة التعميـ بت كيـ دداي المعمـ فالبطاقة المستخدمة لـ يط در نميها دم
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تعديؿ منذ سنيف طكيمة ,كطغياف ي افة الم اممػة نمػ

سػاب المصػداقية ,كتػأيير العاقػات

ا ,تماني ػػة ب ػػيف الم ػػديرة كالمعمم ػػات ,ل ػػذلؾ ظه ػػرت ف ػػكة ب ػػيف مس ػػتكل دداي المعمم ػػات ,كمخر ػػات
الميداف ,كفذا ما اف د الت كيـ دفميتم كقدرتم نم ت سيف الداي ,كدصب ت بطاقة الت كيـ كأم ت رير
يعد كيرف لم هات العميا ,كيمكف صياغة مشكمة الب ث بالس اؿ التالا

ما مدى تطبيق تقويم األداء الوظيفي لممعممات والتنظير بمدارس بممسمر؟
أسئمة البحث:
يسع الب ث ل اإل ابة نم السئمة التالية
 -6ما كاق تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر؟
 -1ما معكقات تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر؟
 -2ما التصكر الم ترح لتطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر؟
أىداف البحث:
يهدؼ الب ث ل ت يؽ ما يما
 -6التعرؼ نم كاق تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر.
 -1الكشؼ نف معكقات تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر.
 -2ت ديـ التصكر الم ترح لتطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر.
أىمية البحث:
تنب دفمية الب ث مف دنم يفيد فيما يما
 -6لفػت نظػر مػديرات المػدارس كمشػرفات التربيػة لػ ضػركرة ت ػكيـ الداي الػكظيفا لممعممػات بكػػؿ
مصداقية ,لمتعرؼ نم ن اط ال كة كتعزيزفا كالضعؼ كمعال تها نند المعممات.
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 -1ت فيز المعممػات نمػ ت سػيف ددائهػف الػكظيفا ,كمعال ػة ن ػاط الضػعؼ لػديهف ممػا يسػاند فػا
ت يؽ دفداؼ نممية التعمـ.
 -2فتإ م اؿ لب اث دخرل فا م اؿ ت كيـ الداي الكظيفا لممعمميف فا كافة م ار ؿ التعميـ.
 -3ا,س ػػهاـ ف ػػا رفػ ػ مس ػػتكل مخر ػػات ال ػػتعمـ ل ػػدل الطالب ػػات م ػػف خ ػػاؿ تط ػػكير الداي ال ػػكظيفا
لممعممات.
مصطمحات البحث:
 التقويم:
يعرؼ قاسـ ( )1112الت كيـ بأنم ينممية ت كـ نم

م المعمكمات كالبيانات كؿ الشػاي

دك الفرد دك المكقؼ الذم يتـ ت كيمم بأساليب مختمفةي (ص.)171 .
كنرؼ فريؽ الب ػث

ائيػا الت ػكيـ بأنػم ت ػدير الداي الػكظيفا لممعممػات بمػدارس بممسػمر,
رن

لمتعرؼ مدل مستكل ددائهف الفعما ,لمعرفة ن اط ال كة لديهف كتعزيزفػا ,كن ػاط الضػعؼ كمعال تهػا,
لما فا ذلؾ مف دير فا ت يؽ دفداؼ التعمـ.
 تقويم األداء الوظيفي:
يعرف ػػم ديػ ػكاف الخدم ػػة المدني ػػة ( )6362بأن ػػم يف ػػك الت ػػكيـ ال ػػذم يع ػػد م ػػدير المدرس ػػة كف ن ػػا
لمنمػػاذج التػػا يعػػدفا دي ػكاف الخدمػػة كي ػػدر دداي المكظػػؼ بأ ػػد الت ػػديرات (ممتػػاز ,يػػد ػ نػدا ,يػػد,
مرضا ,غير مرضا)ي (ص.)6 .
كنرفػػم فريػػؽ الب ػػث

ائيػػا بأنػػم النمػػكذج المعػػد مػػف قبػػؿ الػػك ازرة كالمك ػػكد فػػا نظػػاـ نػػكر
رن

لت ييـ الداي الكظيفا لممعممات بإ دل الت ديرات (ممتاز ,ديد ندا ,يد ,م بكؿ ,ضعيؼ).
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حدود البحث:
اقتصر الب ث نم ال دكد التالية
 -6ال ػػدكد المكضػػكنية تعػػرؼ كاق ػ تطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات بػػيف الكاق ػ كالتنظيػػر
بمدارس بممسمر فا ناـ 6326-6325فػ.
 -1ال دكد المكانية

مي مدارس بممسمر اليانكية كالمتكسطة كا,بتدائية.

 -2ال دكد الزمنية ناـ 6326-6325فػ.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوًًل :اإلطار النظري
مفيوم تقويم األداء:
الت كيـ بمفهكمػم الكاسػ فػك " نمميػة منظمػة مبنيػة نمػ ال يػاس يػتـ بكاسػطتها صػدار كػـ
نم الشاي المراد قياسم فا ضكي ما ي تكم مف الخاصية الخاضعة لم ياس ,كنسبتها ل قيمة دك
معيػار معػيفي (دبػك زينػة,6367 ,ص ,)11 .كلػذلؾ فػإف المػدير كالمعمػـ كالمشػرؼ التربػكم ي كمػكف
بعمميات ال ياس ,دم ت ديد م دار امتاؾ الفراد لمخصائص التا ي يسكنها مف د ؿ صدار د كاـ
فا ضكي ما يمتمؾ فػ ,ي مػف الخاصػية التػا تػـ قياسػها ,كنسػبتها لػ قيمػة متفػؽ نميهػا (دبػك زينػة,
 ,6367ص ,)11 .لػػذلؾ يػػرل فريػػؽ الب ػػث دف نمميػػة الت ػػكيـ فػػا نمميػػة مبنيػػة نمػ دسػػس معينػػة
ي ػػكـ بهػػا كػػؿ مػػف مػػديرات المػػدارس كمش ػرفات التعمػػيـ مػػف د ػػؿ صػػدار د كػػاـ نم ػ مسػػتكل الداي
الكظيفا لممعممات.
كما دف كممة الت كيـ "تفيد بياف قيمة الشاي ككذلؾ تص يإ ما نػكج فػن ف ػيف ن ػيـ دداي
التمميذ فإنما ن كـ بذلؾ لن كمم دم نيمنم كنبيف قيمتم كنخمصم مف ن ػاط الضػعؼي (خضػر,6316 ,
ص ,)64 .كلذلؾ يرل فريؽ الب ث دف الت كيـ يخمص المعممات مف ن اط الضعؼ لديهـ ,يث نم
نند كشؼ فذ الن ػاط يػتـ معال تهػا مػا بإرشػاد ,كلفػت نظػر المعممػات لهػا ,دك بإخضػانهف لػدكرات
تدريبية لم ضاي نميها.
دما ت كيـ الداي الكظيفا فهك "ناقة بيف الر ساي كالمر كسػيف ت ػدث بانتظػاـ كباسػتمرار,
كفك ت كيـ مف نكع ما ,نفكم دك رسما ,ناـ دك م ػدد" (يػاغر  ,6311 ,ص ,)86 .كلكػف الت ػكيـ
المتب فا المػدارس فػك ت ػكيـ رسػما كنػاـ كم ػدد ,كفػك نبػارة نػف بطاقػة ت ػكيـ معتمػدة مػف الػك ازرة
كمك كدة فا نظاـ نكر.
"كمػا دف النشػطة المتعم ػة بت ػكيـ الداي فػا العكامػؿ ذات اليػر ال اسػـ فػا كفايػة
المخر ات كبمكغ الفداؼ التا تسع لت ي ها الم سسةي (الخطيب ,6367 ,ص.)618 .
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كيفػرؽ بعػض البػا ييف بػيف المفهػكـ الت ميػدم كالبعػاد ال ديػدة لمت ػكيـ ,فهػك فػا المفهػكـ
الت ميدم" نبارة نف نممية قياس لمستكل دداي المكظؼ كسمككياتم خاؿ فترة زمنية معينةي (سػامة,
دبعادا ديدة ,كفا دنم كيي ة رسمية سػنكية ,يسػتند ليهػا
 ,6317ص ,)621 .كما يذكر دف فناؾ ن
مف نا ية قانكنية نند يبات العدالة فا ق اررات التكظيؼ دك الترقية دك الن ؿ دك الفصػؿ دك التػدريب
دك التطػكر الػكظيفا ,باإلضػافة لػ ا,فتمػاـ الكبػر ب ػكؽ المػكظفيف كظػركفهـ ا ,تمانيػة كبيئػة
العمؿ التا يعممػكف فيهػا ,كػذلؾ تػـ انتبػار كيي ػة ت ػكيـ الداي كسػيمة تخطيطيػة كرقابيػة تسػتخدـ مػف
قبػػؿ المنظمػػة فػػا تخطػػيط دارة ال ػػكل البش ػرية بهػػدؼ ت ديػػد ا ,تيا ػػات التدريبيػػة

دك التعميمي ػػة

كبالتػالا ت ديػد سياسػة التطػكر الػكظيفا لػديها (سػامة ,6317 ,ص ,)621 .كتػرل البا يػة دف
دساليب الت ػكيـ ال دييػة تفيػد فػا معال ػة كييػر مػف المػكر المتعم ػة بعمميػة التعمػيـ ,كذلػؾ مػف خػاؿ
تمبية ا ,تيا ات التدريبية الازمػة لممعممػيف؛ لت سػيف كتطػكير ددائهػـ التعميمػا ,كفػؽ مػا تػـ ت ديػد
مسب ا باستخداـ الت كيـ.
ن
كمػا يغمػب فػا ددبيػات الت ػكيـ التفريػؽ بػيف مصػطمإ ت ػكيـ الداي كت يػيـ الداي يػث ف
الت ػكيـ نبػارة نػف "نمميػة منظمػة ل مػ كت ميػؿ المعمكمػات بغػرض ت ديػد در ػة ت يػؽ الفػداؼ
كاتخػاذ ال ػ اررات بشػأنهاي (نػكدة ,6315 ,ص ,)18 .كيعمػؿ ال ا ػة لػ الت يػيـ ,دم يت ػدير قيمػة
الشاي بأنػم  ,يك ػد دم شػارة لػ مصػدر فػذ الفػداؼ دك مػدل كفائهػا بال ا ػات كفػذاي يعنػا دف
فنػاؾ نمميػة دخػرل ت ارفػؽ الت ػكيـ كفػا الت يػيـ ,يػث تعتمػد قيمػة الشػاي نمػ مػدل كفائػم بال ا ػةي
(نكدة  ,6315 ,ص.)18 .
ػد ,مػف مصػطمإ (ت ػكيـ الداي)
كمػا يسػتخدـ بعػض الدارسػيف مصػطمإ (ت يػيـ الداي) ب ن
كيػذكر دف اختيػار متعمػد ,كذلػؾ لاختافػات بػيف كػؿ مػف المصػطم يف يػث دف ت يػيـ الداي فػك
نممية تعنا نطاي قيمة رقمية دك كصفية لداي مكظؼ ما ,كذلػؾ نػف طريػؽ م ارنػة دداي المكظػؼ
الفعما فا فترة معينة بتمؾ التكقعات المعمنة مف قبؿ ال هاز لداي الكظؼ ,كتتميؿ فذ العممية نند
التطبيػؽ بتعبئػة نمػاذج ت يػيـ الداي الػكظيفا ,دمػا نمميػة ت ػكيـ الداي الػكظيفا "فهػا نمميػة شػاممة
بديا مف ت ديػد المسػتكيات الدائيػة المتكقعػة كانتهػاي
تتضمف نمميات لإلصاح كالتطكير اإلدارم ,ن
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بمر مػة تطػكير الداي ,متضػمنة مر مػة ت يػيـ الداي الػكظيفا التػا فػا نمميػة زئيػة مػف نمميػات
ت ػكيـ فػذا الداي  . . .كفػك برنام ن ػا دارنيػا دكيػر مػف ككنػم نمميػة م ػددةي( ال مػكد ,6364 ,ص.
 .)263كبالتػػالا فػػإف نمميػػة الت ػػكيـ فػػا نمميػػة دشػػمؿ مػػف نمميػػة الت يػػيـ يػػث تتضػػمف نمميػػات
لإلصػػاح كالتطػػكير الػػكظيفا ,كالتػػا تبػػدد بت ػػكيـ ا,ددي الػػكظيفا لممعمػػـ ,ك تنتهػػا بعمميػػة التطػػكير
بنايا نم الت كيـ المعتمد.
الشامؿ ن
كما ي يد ذلؾ الغامدم يث يذكر نم لـ يعد م بكن ,ما يا ظ مف خمػط فػا ا,سػتخداـ بػيف
مصطم ا ت كيـ كت ييـ الداي (الغامدم ,6311 ,ص.)66 .
أىداف عممية التقويم:
دكضػإ مكريػؿ (اليبيتػا ,6365 ,ص )44 .دف معظػـ الكتػاب د معػكا فػا ت ػكيـ الداي
الكظيفا نم الفداؼ الرئيسة التالية:
معا لتطكير كتعزيز التطبي ات
 -6تزكيد المشرفيف كالمعمميف بطري ة تسمإ لهـ كتش عهـ دف يعممكا ن
التعميمية كالتدريسية.
 -1تأميف طري ة مف د ؿ كض مساندة بناية لممعمميف م دكدم الداي.
 -2تأميف قاندة دساسية مف د ؿ اتخاذ ق اررات منط ية كؿ قضايا ا ,تفاظ بالمعمميف دك ت كيمهـ
دك ن مهـ دك فصمهـ.
 -3تأميف قاندة دساسية مف د ؿ صدار د كاـ دكيػر تأك نػدا ػكؿ قضػايا اخػتاؼ مسػتكيات الداي
فا البراما التعكيضية ,ميؿ مخصصات الركاتب دك السمـ الكظيفا.
 -4تأميف معمكمات مف د ؿ ت ديد مدل تطبيؽ المعارؼ كالمهارات التا اكتسبت مف خاؿ تطكر
دنشطة العامميف ,كمف د ؿ ت دير مستكل كاستم اررية استخداـ فذ المعارؼ كالمهارات.
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أسس تقويم األداء الوظيفي:
بنيت ,ئ ة ت كيـ الداي الكظيفا نم مبدديف دساسييف فما:
 -6انفػراد العػامميف ب ػؿ التعمػيـ ,كنمػ الخػص التعمػيـ العػاـ بطبيعػة خاصػة تسػتك ب معاممػة
خاصة مف يث كيفية ت دير الركاتب.
 -1ف ا,سػتمرار ب ػؿ التعمػيـ ب ػدرة ككفػاية يتطمػب ا,سػتمرار فػا ت سػيف المسػتكل العممػا سػكاي
نف طريؽ الدراسات الكاديمية دك التدريب التخصصا كنم فذا الساس ربط ت دـ مف يعمؿ
فا

ؿ التعميـ نم مختمؼ مستكيات سمـ الركاتب ب درتم نم ت سػيف مسػتكا العممػا (ديػكاف

الخدمة المدنية ,6362 ,ص.)1 .
�
اتجاىات تقويم أداء المعمم:
نم الرغـ مف دف فناؾ م اك,ت مسػتمرة إلي ػاد الكسػائؿ ك السػبؿ التػا يمكػف مػف خالهػا
ت كيـ كفاية المعمـ كت ديد مستكا الفنا  ,دنم مػف الصػعكبة بماكػاف دف ن ػد معػايير كاممػة ل يػاس
كفػاية المعمػـ ,ذلػؾ دف نمميػة التػدريس تتضػمف العديػد مػف النػكاتا التػا تتػداخؿ فيهػا الكييػر مػف
ميعػا فػا مكقػؼ كا ػد(الخياط ,6885 ,ص.
العكامؿ مما يصعب فا النهاية الت كـ فيها كقياسػها
ن
 ,)23غير دف فناؾ مداخؿ يػتـ مػف خالهػا ت ػكيـ دداي المعمػـ ,لػذلؾ سػادت بعػض ا,ت افػات فػا
ت كيـ دداي المعمـ ميؿ:
 -6تقويم أداء المعمم في ضوء تحصيل التالميذ:
يعتمػد فػذا ا,ت ػا نمػ

معيػار اإلنتا يػة ,دك مػا يسػم

بالمدرسػة النفعيػة ,كالتػا تعتنػا

بمخر ػات التػدريس دكف مدخاتػم دك العمميػات التػا ت ػرم فيػم ( مػداف ,6313 ,ص ,)18 .كقػد
ديد فذا ا,ت ا كؿ مف ركزنشيف كفرست يػث اسػتخدما مصػطمإ (العمميػة – النتي ػة) دم العاقػة
بيف السمككات الما ظة نند المعمـ كالناتا التعميما لمتاميذ ,كخمص البا ياف ل دف فناؾ ناقة
بيف كضكح المعمـ كبيف ت صيؿ التاميذ (الخياط ,6885 ,ص.)24 .

05

كما يرل ميدلا دف فذا ا,ت ا يعتمد فا ت رير كفاية المعمػـ نمػ ت ػارير ت ميعيػة لمنتػائا
التا يعطيها المعمـ لتاميذ نف المعمكمة كالمعارؼ كال درات كنػكا ا الشخصػية الخػرل التػا مػف
المفتػرض نمػ الطمبػة اسػتيعابها كنتي ػة لمتػدريس كيكػكف ذلػؾ بػإ راي اختبػار قبمػا فػا بدايػة العػاـ
كبعدم فا نهاية الفصؿ دك العاـ الدراسا ,لمعرفة الفرؽ (الخياط,6885 ,ص ,)24 .ك,يخمك فذا
ا,ت ا مف نيكب مف دفمها:
أ) دف نمك التاميذ فا الم ا,ت المختمفة نممية مستمرة كترتبط بعكامؿ كييرة ,يككف لمدرس
كا د فيها  ,قدر م دكد مف التأيير ,فذا باإلضافة ل صعكبة فصؿ ال كانب الخػرل فػا قيػاس
سببا لها.
ت دـ الطالب المتعم ة بالتدريس كالمكر التا  ,يككف التدريس ن
ب) قصر نمك التاميذ نم

انب كا د كفك النمك المعرفا.

ج) السػاليب التػا يػتـ بهػا تكزيػ التاميػذ فػا الفصػكؿ فػا فػا الغالػب نشػكائية فمػف الممكػف دف
يت م الطاب الممتازكف فا فصؿ كا د كالطاب الضعاؼ فا فصؿ كا د كفنا يككف ال كػـ
نم المعمـ نم دساس ت صيؿ تاميذ

كما غير دقيؽ.
ن

 -2تقويم المعمم عمى أساس تأثيره في مناخ حجرة الدراسة:
ل ػد بػذلت نػدة م ػاك,ت بهػدؼ ت ديػد طبيعػة المنػاخ الد ارسػا كناقتػم بػتعمـ التاميػذ ,ف ػد
ياسػا ي ػيس سػمكؾ المعمػـ كال كػـ نمػ ددائػم كالػذم يشػتمؿ نمػ نشػر فئػات تميػؿ
كض فانػدرز م ن
سػمكؾ المعمػـ كالتمميػذ , ,دف فػذ الم ػاييس لػـ ت ػظ بتأييػد يمكنهػا مػف دف تكػكف بمفردفػا منطم نػا
لت كيـ ددائم (الغامدم ,6311 ,ص .)41 .كذلؾ لعدة دسباب مف دبرزفا
أ) صعكبة استخداـ ميؿ تمػؾ الم ػاييس فػا

ػرة الد ارسػة كتع يػدفا ,ذ نمػ سػبيؿ الميػاؿ ت تػاج

ال كػـ نمػ سػمكؾ المعمػـ مػف خػاؿ اسػتخداـ م يػاس فانػدرز لػ

ػراي العديػد مػف العمميػات

ال سابية.
ب) صػعكبة ت بػؿ المعممػيف كالمشػرفيف تمػؾ الم ػاييس فض نػا نػف طػكؿ الفتػرة الازمػة لتػدريبهـ نمػ
استخدامها.
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ج) فمػاؿ معظػـ فػذ الم اييس(المفظيػة) لم كانػب غيػر المفظيػة ميػؿ اإليمػاية كاإلشػارة بػالعيف دك
بت اسيـ الك م ,دك النشاط غير المفظا فا م ممم ,كالتا تأييرفا فا ك

رة الدراسة ,ضافة

دائما نم تكرار دكيم  ,نم نكنيتػم ,كنتي ػة
ل ذلؾ فإف ا,فتماـ بالسمكؾ المفظا ينصب ن
لهذ السباب تتضايؿ مكانية ا,نتماد نم فذا ا,ت ا كأساس لت كيـ دداي المعمـ ,مالـ يتـ
التغمب نم ما يكا هم مف صعكبات كتدنيمم بمعايير دخرل.
 -4تقويم أداء المعمم عمى أساس مالحظة كفاياتو التدريسية:
يعػرؼ د ػد البػا ييف ت ػدير الكفايػة بأنػم " ت ميػؿ كت ػكيـ مسػتكل المػكظفيف مػف يػث الداي
الكظيفا ,كالخصائص الشخصية كناقات العمؿي (نمار ,6311 ,ص ,)74 .كما تكضإ بهادر
مفهكـ الكفاية فا التدريس نم ك م الت ديد فت ػكؿ ي ف الكفايػة فػا التػدريس تميػؿ ميػ الخبػرات
كالمعػارؼ كالمهػارات التػا تػنعكس نمػ سػمكؾ المعمػـ المتػدرب ,كالتػا تظهػر فػا دنمػاط كتصػرفات
مهنيػة ,خػاؿ الػدكر الػذم يمارسػم ذلػؾ المعمػـ ننػد تفانمػم مػ

ميػ نناصػر المكقػؼ التعميمػاي

(قنديؿ ,6363 ,ص.)78 .
تقويم أداء المعمم في المممكة العربية السعودية:
ت كد كيي ة سياسة التعميـ فا المممكة العربية السعكدية فا

دل مكادفا نم دفمية ت كيـ

العممية التعميمية فا مختمؼ كانبها ,ف د كرد فا المادة رقـ ( )163ما نصم يتَ َّكـ العممية التعميمية
فػا مختمػؼ كانبهػا مػف المػنها كالمعمػـ كالكتػاب كط ارئػؽ التػدريس كدسػاليب التك يػم الفنػا كغيرفػا
كذلؾ نف طريؽ دراسة نتائا ا,مت انات كاستخداـ سػائر كسػائؿ الت ػكيـ " (ك ازرة المعػارؼ,6368 ,
نددا مف التصكرات كؿ دصكؿ نممية الت ػكيـ ,كذلػؾ دف
ص ,)614 -613 .كقد ددت الكيي ة ن
تككف شاممة ,كمستمرة ,كدف تتكفر فا ددكاتها صفات المكضكنية كالصدؽ كاليبات ,كما ػدد دليػؿ
المشرؼ التربكم المهاـ المتعم ة بت كيـ المعمـ (ك ازرة المعارؼ  ,)614 -613 ,6368 ,يث ي كـ
المشرؼ التربكم بت كيـ المعمـ فا ال كانب التالية:
متكاما ,يرانا دصكؿ اإلنداد كت نياتم.
منتظما
ندادا
 -6نداد الدركس
ن
ن
ن
 -1التمهيد لمدرس ,كربط مككنات الدرس السابؽ بمعطيات الدرس ال ديد ,ك تهيئة الطاب لم.
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 -2تناكؿ الدرس بأسمكب ي ؽ الفداؼ المرغكبة.
 -3قياس است ابة الطاب لممػادة الد ارسػية ,كمػدل قػدرتهـ نمػ ربػط المػادة الد ارسػية بال يػاة ككاقػ
الم تم .
 -4قياس استخداـ المعمـ لمكسائؿ التعميمية ,كتكظيفها ,كتنكيعها بما ي ؽ الفداؼ المر كة منها.
 -5قياس مراناة المعمـ لمفركؽ الفردية بػيف الطػاب (فػا الميػكؿ كا,ت افػات كال ا ػات كال ػدرات)
م تكزي

هكد نم الطاب بشكؿ متكازف.

 -6تدريب الطاب نم التفكيػر العممػا ,كالعمػؿ نمػ اسػتفادتهـ مػف النمػاؿ الت ريريػة كالكا بػات
المترلية ك يهـ نم افتمامهـ بال راية كا,طاع.
 -7كفاية المعمـ العممية كي افتم العامة ك رصم نم الت ديد كا,بتكار.
 -8اسػتخدامم لدسػاليب الت كيميػة المناسػبة التػا تظهػر مسػتكل الطػاب ال ي ػا مػف النػا يتيف
الت صيمية كالسمككية.
 -61تعاكنػم مػ

دارة المدرسػة ,كاآلبػاي كالطػاب ,ك هػكد فػا النشػاط المدرسػا كخدمػة البيئػة

الم مية.
 -66افتمامم بمظهر العاـ ك رصم نم استيمار كقتم بما ينف طابم (ك ازرة المعارؼ,6368 ,
ص.)614 -613 .
ككاف ,فتماـ كيي ة سياسة التعميـ بالت كيـ دير يث ُن ِد فا ناـ  6283ق الم تمر الكؿ
إلنػداد المعمػـ كالػذم دبػرز نمميػة ت ػكيـ دداي المعمػـ كإ ػدل ال كانػب الساسػية لمنهػكض بمسػتكل
التعمػيـ ككػاف مػف دبػرز تكصػيات فػذا المػ تمر ضػركرة ي ػاد نظػاـ فعػاؿ كميمػر لت ػكيـ المعمػـ
(الغامدم ,6311 ,ص ,)64 .ككنتي ة تميػة لهػذا ا,فتمػاـ دصػدر ديػكاف الخدمػة المدنيػة ,ئ ػة
ػديا مػف ت ػارير الكفايػة المعمػكؿ بهػا قبػؿ ذلػؾ
لت ػكيـ الداي الػكظيفا كذلػؾ فػا نػاـ  6313ق ب ن
التاريخ .كقد اشتممت الائ ة نم نػدد مػف نمػاذج ت ػكيـ الداي لمختمػؼ الكظػائؼ ,ككػاف مػف دبػرز
مامإ ذلؾ النمكذج الخػاص بت ػكيـ الداي الػكظيفا لشػاغما الكظػائؼ التعميميػة كالػذم اشػتمؿ نمػ
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نمكذج لت كيـ دداي المعمـ ,ككاف مف دبرز مامإ ذلؾ النمكذج التدرج فا نطاي الت دير ,ذ ي صؿ
الممتاز نم ( )5در ات ك د دنم فا يف ي صؿ غير المرضػا نمػ در ػة كا ػدة ك ػد ددنػ ,
كيتطمػػب ال صػػكؿ نمػ ت ػػدير (ممتػػاز) مػػف ( ,)611 -88يػػد ػ نػدا مرتفػ مػػف ( ,)87 -71يػػد
ندا منخفض مف ( ,)68 -53يد مػف ( ,)52 -37مرضػا مػف ( ,)36 -21كغيػر مرضػا دقػؿ
مف (.)21
كاسػتمر العمػؿ بػالنمكذج السػابؽ تػ نػاـ  6366ق ,ذ تػـ فػا ذلػؾ العػاـ

ػراي بعػض

التعػديات نميػم اسػت ابة لرغبػة ال هػات التعميميػة ككف نػا لمتطمبػات الميػداف التربػكم كمسػت داتم,
كتمش نػيا مػ مػا تكصػؿ ليػم فريػؽ العمػؿ المكػكف مػف مميمػا الػديكاف العػاـ لمخدمػة المدنيػة ,كك ازرة
المعارؼ ,كالرئاسة العامة لتعميـ البنات ك امعة اإلماـ م مد بف سعكد اإلسامية كالمنكط بم د ارسػة
ذلؾ المكضكع كرف التكصيات بشأنم ,كقد ضمف النمػكذج المعػدؿ (ديػكاف الخدمػة المدنيػة,6362 ,
ص ,)3 .كالػذم انتمػد بمك ػب قػرار معػالا كزيػر الدكلػة رئػيس الػديكاف العػاـ لمخدمػة المدنيػة رقػـ
ػددا مػف العناصػر التػا
( )62576كتاريخ 6366/4/21فػ ,كبدد العمػؿ بػم فػا 6366/6/6ف ػ  ,ن ن
ػاي نميهػا يػتـ
تميػؿ فػا نظػر مصػمميم م شػرات لمكفايػات التػا يفتػرض دف يمتمكهػا المعمػـ كالتػا بن ن
ت ػكيـ ددائػم (اليبيتػا ,6362 ,ص ,)68 .كمػف التغييػر الػذم د ػدث نمػ

النمػكذج السػابؽ دف

نناصر المم كظات العامة (مكاطف ال كة كالضعؼ) دصب ت نناصر تر ي ية ت خذ بعيف ا,نتبار
ف ػػط لغػ ػراض التميي ػػز ب ػػيف ال اصػػميف نمػ ػ در ػػات متس ػػاكية كبالتػػالا خفض ػػت در ته ػػا لػ ػ ()5
در ػػات بكاقػ (  )1-( ,)1لكػػؿ مػكاطف قػػكة دك مػكاطف ضػػعؼ نمػ التػكالا ,فػػا ػػيف دنػػم يتطمػػب
لم صكؿ نم ت دير ممتاز دف ي صؿ المعمـ نم الدر ة الكمية لمنمػكذج كفػا ( )611در ػة كيعػد
كتبعػػا ل ركػػة التطػػكر كالتطػػكير المسػػتمر فػػا نػػداد
مػػف ي صػػؿ نمػ دقػػؿ مػػف ( )41غيػػر مرضػػا ,ن
المعمـ ف د ن د الم تمر اليانا إلنداد معمـ التعميـ العاـ فا المممكة العربية السعكدية كذلؾ فا نػاـ
ػر إلدراؾ الم سسػػات التربكيػػة المشػػاركة فػػا ذلػػؾ الم ػ تمر دفميػػة
6362فػ ػ ,فػػا مكػػة المكرمػػة ,كنظػ نا
ػمكبا كممارسػة,
الم ار عة الدكرية كالمستمرة لمكائإ كالنظـ التا ت كـ نميها نمميػة ت ػكيـ دداي المعمػـ دس ن
ف د طالبت دكل كدفـ تكصيات ذلؾ بإنادة صياغة بطاقة ت كيـ دداي المعمـ كذلؾ ب عمها دكير دقة
كمكضػكنية كبمسػايرتها لات افػات التربكيػة المعاصػرة ننػد نػدادفا ,كلػذا ف ػد ددخمػت بعػض
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التعديات نم النمكذج المسػتخدـ منػذ نػاـ  6366ق كػاف مػف دبرزفػا اتسػاع مػدل ال صػكؿ نمػ
ت ػػدير ممتػػاز ليصػػبإ مػػف ( )611 -81فػػا م ابػػؿ رف ػ ال ػػد الدن ػ لت ػػدير مرضػػا ليصػػبإ ()51
ػد ,مػػف ( )41در ػػة ,كلػػذلؾ دصػػبإ النمػػكذج نمػ الن ػػك التػػالا ممتػػاز مػػف (,)611 -81
در ػػة بػ ن
يد ندا مف ( ,)78 -71ك يػد مػف ( ,)68-61كمرضػا مػف ( ,)58-51كغيػر مرضػا دقػؿ مػف
ابتداي مف تاريخ 6366/5/67فػ.
( )51كبدد العمؿ بهذا النمكذج
ن
معايير تقويم األداء:
يعرؼ كيرؾ بػاترؾ معػايير الداي نمػ دنهػا يالم يػاس الػذم يػتـ نمػ دساسػم ت ديػد مسػتكل
ن ػاز العمػؿ الفعمػا مػف قبػؿ المكظػؼي (الغامػدم ,6311 ,ص ,)17 .كيمكػف تصػنيؼ تمػػؾ
المعايير ل مايما:
أوًل  -معدًلت األداء:
كفا م شرات كمية تدؿ نم قدرة المكظؼ نم دداي كا باتم الم ددة ,كبرغـ ما قػد تػكفر
معػد,ت الداي مػف دسػس مكضػكنية لم كػـ نمػ الداي  ,دف فنػاؾ بعػض الت فظػات ت عػؿ مػف
غير الممكف ا,نتماد نميها منفردة كدفـ فذ الت فظات:
- 6الت كيـ نم دساس معد,ت الداي غير قادر نم تكفير التنب اكاصدار ال كاـ فا المست بؿ.
دمر فا غاية الصعكبة كالتع يد ,كذلؾ لصعكبة نمميات ال ياس
- 1كض معد,ت دداي كا دة يعد نا
المباشػرة لكييػر مػف كانػب الداي فػا العمػكـ اإلنسػانية  ,كلصػعكبة الكصػكؿ لػ معػد,ت دداي
معيارية لكافة الكظائؼ.
- 2قػد يكػكف ت يػؽ معػد,ت دداي ناليػة ار ػ لتػكفر نكامػؿ دخػرل لػـ تػتإ ليخػريف (الغامػدم,
 ,6311ص.)18 .
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نيا -الصفات الشخصية:
ثا ً
تسػافـ فػذ المعػايير فػا تكقػ مػدل ن ػاح دم مكظػؼ فتت مػ فػا م ػدار ال ػد كا ,تهػاد
الذم يظهر المكظؼ ,كمدل تصميمم نم الن اح كت يؽ الذات ,كمدل تنكع كت ديػد الطػرؽ التػا
يتعامػػؿ بهػػا م ػ اآلخػريف إلن ػػاز مهػػاـ نممػػم ,كنػػاكة نم ػ ذلػػؾ فنػػاؾ معيػػار الب ارنػػة كالمباقػػة التػػا
يظهرفما المكظؼ فا ذلؾ (فكانػم ,6875 ,ص , ,)27 .دف ا,سػتناد لػ فػذ الصػفات بمفردفػا
بعضا مف كانب الن د كمف دفمها
يكا م ن
- 6صعكبة صر صفات المكظفيف الفانميف دك الكفاي.
- 1اختاؼ الفمية النسبية بيف فذ الصفات مف يث ناقتها بالعمؿ.
- 2صعكبة قياس معظـ الصفات مما ُي َعِّرض نممية الت كيـ لا تهادات.
- 3صعكبة نزؿ صفات الشخص الخاض لمت كيـ نف الظرؼ الذم يعيش فيم (الغامدم,6311 ,
ص.)18 .
كنند استخداـ معايير الداي يتطمب المر تكافر ندد مف الشركط كفا:
- 6دف تككف الصفات قابمة لمما ظة.
تداخا ي كؿ دكف تمييزفا.
- 1دف تككف الصفات غير متداخمة
ن
 -2دف تعبر الصفات نف بداع المكظؼ اكاظهار قدرتم نم ا,بتكار دك التطكير.
�
ثالثًا -نتائج األداء:
- 6المراد بنتائا الداي المعايير المهنية ك قدرة المكظؼ نم دداي كا باتم المكمؼ بها بػدكف خمػؿ
ب انب قدرتم نمػ

ػؿ المشػكات التػا تعترضػم فػا دينػاي العمػؿ ,كفػذ المعػايير تهدؼ لػ

دفداؼ الم سسة التا يعمؿ بها الفرد (فكانم ,6875 ,ص.)28 .

ن ػاز
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معوقات تقويم األداء:
يمكف تصنيؼ معكقات ت كيـ الداي ل ياية دصناؼ
دكن -,معكقات متعم ة بِ ُم ِعد الت رير.
يانيا -معكقات متعم ة بنظاـ الت كيـ.
ن
يالينا -معكقات متعم ة بإدارة نظاـ الت كيـ.
أوًًل -معوقات متعمقة ِب ُم ِعد التقرير:
 -6التحيـز أو التفضـيل الشخصـي :المػراد بػالت يز فػك ميػؿ بعػض المػديريف لػ

نطػاي بعػض

ػدير فػا غيػر صػال هـ .كذلػؾ ير ػ لػ نكامػؿ
ػدير س نػنا ,كقػد يعطػا آخػريف ت نا
المػكظفيف ت نا
نديدة ككمها غير مكضكنية.
 -2الشدة أو المين :ين ك بعض المديريف فا الت كيـ من

الشدة ,بينما يسمؾ غيرفـ مف المديريف

لم ِّكـ مسمؾ الشدة ,لغرض ن كبة معم ٍػـ مػا بسػبب خػاؼ بينهمػا ,كقػد
مسمؾ الميف ,كقد يسمؾ اُ َ
يتب م ِّك نما آخر دسمكب الميف؛ ليبيف لإلدارة دف معمميم دك مكظفيم نم قدر مف الكفاية.
 -4الحياد أو الوسطية :يت م بعض المديريف ل الكسطية كذلؾ ما لت افمهـ الفركؽ الفردية ,دك
ميمهـ ل ندـ الكقكؼ فا طريؽ ترقية د د مف المكظفيف ,دك إلغفػاؿ دفميػة تشػ ي المنافسػة
بيف المعمميف دك لسباب شخصية دخرل غير ما ذكر (ال ندم ,6885 ,ص.)88 .
 -3تأثير اليالة :كذلؾ نند ما تطغ صػفة مػف الصػفات التػا المكظػؼ نمػ كػؿ نيكبػم ,كبالتػالا
ػيا ,لػػك دف د ػػد
ناليػػا غيػػر ػػدير بػػم (فكانػػم ,6875 ,ص )26 .فمػ ن
كيمػػا ن
يعطيػػم رئيسػػم ت ن
غالبػا مػا ي صػؿ نمػ ت ػكيـ نػاؿ,
المكظفيف ناؿ ائزة ت ديرية فا كقت ت كيمػم ,فػالمم كظ دنػم ن
م دف دداي دك نتا م ال ي ا فا العمؿ دقؿ مف المتكسط ,فذ الهالة دك الصفة المميزة التػا
ت يط بالفرد فا التا ت ير نم ت كيمم ,كما ي دث يف تطغ صفات ميؿ المطافة كالناقة ك
الظرفم نم الصفات العممية المطمكبة مف المكظؼ.
ا
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 -5اإلحساس بجماعة معينة :كي دث فذا الخطأ نندما ي رر المشرؼ دف م مكنة مف المكظفيف
الذيف ينتمكف ل نرؽ كا د دك يأتكف مف فئة معينػة مػف الم تمػ نمػ قػدر كا ػد مػف الم ػدرة
كالكفػاية ,كلهػذا يعطػيهـ الت ػدير نفسػم ,ككػذلؾ ي ػدث الخطػأ ننػدما ي ػرر المشػرؼ دف ُي ِّػكـ
المكظفيف بشكؿ ناـ كم مكنة كا دة  ,بشكؿ فردم سب الداي الخاص بكؿ كا د منهـ.
 -1خطأ الحداثة :كيعنا ذلؾ دف معد الت رير يتأير بما بدر مف المر كس مػف سػمكؾ تػـ ما ظتػم
ػديينا كبالتػالا يػتـ ت ػكيـ ددائػم فػا دبعػاد الداي الخػرل بنػاي نمػ

تمػؾ ال اديػة ,ف ػد يكػكف

مر كس ما متميز فا نممم كفا فترة ما قبؿ الت كيـ لك ظ نميم ضعؼ فا ددائم ,فذا الضعؼ
ػر لكقػكع الػرئيس ت ػت تػأيير خطػأ ال دايػة,
الما ظ ديينا سي ير بػا شػؾ نمػ ت ػكيـ ددائػم نظ نا
كلذلؾ ينبغا النظر لػ العمميػة الت كيميػة نمػ دسػاس دنهػا نمميػة مسػتمرة كليسػت نمميػة كقتيػة
كقتيا (ال مكد ,6364 ,ص.)215 .
تتأير بما ي دث ن
ثانيا -معوقات تتعمق بنظام التقويم:
ً
 -6عـدم وجـود معـدًلت لـألداء :يتطمػب ت ػكيـ دداي مػر كس مػا م ارنػة ددائػم الفعمػا مػ معػد,ت
الداي المستهدؼ ,كندـ ك كدفا دك كضك ها قد ي كؿ دكف ن اح نممية الت كيـ.
- 2عدم كفاءة نماذج التقويم :كفا دف تككف تمؾ النماذج غامضة دك مع دة ,كفناؾ دسباب نديدة
لعدـ كفاية نماذج ت كيـ الداي مف دفمها مايما:
د -ندـ اشتمالها نم تعاريؼ م دد لعناصر الت كيـ.
ب -استخدامها لعبارات كدلفاظ غير كاض ة كغير م ددة المعن .
ج -تضمنها لعناصر  ,تركز نم الداي نفسم.
د -قصكرفا فا تطكير كسائؿ التغذية المرتدة دك ال ار عة لممر كس.
تبعا لفميتها م ارنة م الكزف المعط فا النماذج التا تسػتخدـ
ق -ندـ تكزيعها لعناصر الداي ن
الدر ات.
ك -غياب الكصؼ الكظيفا لمكظائؼ.
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ثالثًا -معوقات متعمقة بإدارة نظام التقويم:
 -6قمة إصـدار وتوزيـ النشـرات الدوريـة :كذلػؾ دف الم َّػكـ  ,يتم ػ نشػرة تعريفيػة بػأدكات الت ػكيـ
كغالبػا مػا يتم ػ الدر ػة
المسػتخدمة ,كمػا قػد  ,يطمػ نمػ شػرح كتفسػير بنػكد ت ػكيـ الداي,
ن
بعمكمها بعد صدكرفا مف الم ِّكـ.
 -2قمـة المسـاىمة فـي تـدريا الراسـاء والمشـرفين :يفتػرض دف يػتـ تػدريب مػديرم المػدارس دك
المشػرفيف نمػ

الداة المسػتخدمة قبػؿ اسػتخدامها مػف خػاؿ م ػات المناقشػة دك المشػاغؿ

التربكية ,لذا دشار بعض البا ييف ل فشؿ كيير مف براما الت كيـ" بسبب نػدـ تػكفير التػدريب
الكافا لمف يتكلكف مس كلية الت كيـ كفك العامؿ المػ ير فػا فعاليػة ت ػكيـ الداي فػا دم منظمػة
دارية" (ستيؿ ,6876 ,ص.)84 .
 -4قمة المتابعة :ا,فتراض الساسا فنا فك دف ت دـ دداة الت كيـ تغذية ار عة لممعمـ كنم ضكي
غالبا  -فك تم ا المعمـ لمدر ة آخر العاـ.
الدر ة المعطاة كما ي دث  -ن
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ثانيا :الدراسات السابقة
ً
د رل الغامدم ( )6311دراسة بعنكافي تصكر مطكر لنمكذج ت ييـ (ت ػكيـ) دداي المعمػـ فػا
المممكة العربية السعكدية ,دراسة ت ميمية لم تكل النمكذج كتطبي اتم الميدانية ,كتـ اختيار نينػة مػف
بطاقػػات ت ػػكيـ دداي المعممػػيف التػػا تػػـ تعبئتهػػا مػػف قبػػؿ مػػدير المدرسػػة  .6366/6365كقػػد اشػػتممت
العينة نم ( )817بطاقات كبنسبة بمغت ( )%81مف م تم الدراسة ,كخمص البا ث ل النتػائا
التاليػة دبػرز ي ابيػات نمػػكذج ت ػكيـ دداي المعمػـ ال ػالا كلكائ ػػم التنظيميػة يضػـ النمػكذج نناصػػر
مهمػػة لداي المعمػػـ ,كيس ػ ؿ ,ئ ػػة تأكيػػدفا نم ػ ضػػركرة اسػػتخاص مػػا يبػػرز مػػف مم كظػػات فػػا
بطاقة ت كيـ الداي كمدارسة ما دكف فيها مف تكصيات ك صرفا كاإلفادة منها فا تطكير العمػؿ فػا
الميداف ,كدبرز سمبيات نمكذج ت كيـ دداي المعمـ ال الا كلكائ م التنظيميػة سػمبيات تتعمػؽ بػالنمكذج
المستخدـ (سمبيات فا بناي النمكذج) ,كسمبيات تتعمؽ بالمكائإ كالنظـ التا ت كـ النمػكذج المسػتخدـ
لت كيـ دداي المعمـ.
كد رل الزفرانا ( )6313دراسة مف د ؿ ي ػاد بطاقػة لت ػكيـ معممػا الصػفكؼ المبكػرة مػف
ك هػػة نظػػر مشػرفا الصػػفكؼ المبكػرة كمػػديرم المػػدارس ا,بتدائيػػة بتعمػػيـ العاصػػمة الم دسػػة ,كلكػػكف
ندد م تم الدراسة ليس بالكيير فمـ يعتمد البا ػث لػ اختيػار نينػة ,بػؿ نمػد لػ تطبيػؽ الد ارسػة
نمػ كافػػة دفػراد م تمػ الد ارسػػة كالمكػػكف مػػف مشػرفا الصػػفكؼ المبكػرة بالمر مػػة ا,بتدائيػػة كمػػديرم
المػػدارس ا,بتدائيػػة التابعػػة إلدارة تعمػػيـ العاصػػمة الم دسػػة ,ككػػاف مػػف نتػػائا الد ارسػػة مػػا يمػػا فيمػػا
اليػػا ديبتػػت الد ارسػػة ف مي ػ
يتعمػػؽ بمػػدل م تم ػ الد ارسػػة نػػف بنػػكد بطاقػػة الت ػػكيـ المعمػػكؿ بهػػا ن
البنػػكد نمػ در ػػة ناليػػة مػػف الكفػػاية يػػث صػػمت نمػ متكسػػط نػػاـ ممتػاز م ػػدار ( )81.2بكاقػ
( )81.3لممديريف ك( )81.7لممشرفيف التربكييف .فيما يتعمؽ بمدل رضا م تم الدراسة نف الدر ة
المعيارية لبنػكد بطاقػة الت ػكيـ ال اليػة ديبتػت الد ارسػة دف ميػ الػدر ات المعياريػة لمبنػكد نمػ در ػة
متفاكت ػػة م ػػف الكف ػػاية ي ػػث ص ػػمت نمػ ػ متكس ػػط ن ػػاـ ي ػػد ػ نػدا م ػػدار ( )7565بكاقػ ػ ()76.6
لممػػديريف ك( )76.5لممش ػرفيف التربػػكييف .فيمػػا يتعمػػؽ بمػػدل رضػػا م تم ػ الد ارسػػة نػػف بنػػكد بطاقػػة
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الت كيـ الم تر ة ديبتت الدراسة دف مي البنكد صمت نم در ة نالية مػف الكفػاية يػث صػمت
نم متكسط ناـ ممتاز م دار ( ,)83.4بكاق ( )83.5لممديريف ك( )83.12لممشرفيف التربكييف.
د رل الرفط ( )1113دراسة بعنكاف العاقة بيف نتائا ت كيـ الداي الكظيفا لممعمـ المتميػز
فا م ار ؿ التعميـ العاـ كنسب التفانؿ المفظا فا دداة فاندرز ,كفدفت الدراسة لػ ت ميػؿ التفانػؿ
المفظا داخؿ

ػرة الد ارسػة لممعممػيف المتميػزيف كفػؽ دداة فانػدر ,كمعرفػة الفػرؽ ف ك ػد فػا نسػب

التفانػػؿ المفظػػا لداي الػػكظيفا كالمعممػػيف ال اصػػميف نم ػ الت ػػدير القػػؿ ( )611فػػا ت ػػكيـ الداي
الكظيفا كالمعمميف ال اصميف نم الت ػدير القػؿ مػف ( )611دم المعممػيف ال اصػميف نمػ الدر ػة
مػػف ( )84ل ػ ( ,)88.64كمعرفػػة الفػػرؽ ف ك ػػد بػػيف نسػػب التفانػػؿ المفظػػا لممعممػػيف المتمي ػزيف
كالنسػػب ال ياسػػية لمتفانػػؿ المفظػػا لػػدل فانػػدر ,كد ارسػػة العاقػػة بػػيف در ػػات ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا
لمعمم ػػيف المتميػ ػزيف كنس ػػب التفان ػػؿ المفظ ػػا داخ ػػؿ

ػ ػرة الدرس ػػة .كاس ػػتخدـ لت ي ػػؽ ف ػػذ الف ػػداؼ

المنها الكصفا ,كتككنػت نينػة الب ػث مػف ميػ معممػا التعمػيـ العػاـ ال اصػميف نمػ الدر ػة مػف
( )84ل ػ ػ ( )611كالبػ ػػالغ نػ ػػددفف ( )58معممػ ػػة ,كتكصػ ػػمت الد ارسػ ػػة ل ػ ػ ك ػ ػػكد فػ ػػرؽ ذم د,لػ ػػة
ا صائية بيف متكسط المعمميف المتميزيف كمتكسط فاندر فا مي فئات التفانؿ المفظا ندا الفئة
السادسة كفا صدار ا,كامر كالتك يهات كالفئتيف اليامنة كالتاسعة (استبانة الطاب كمبادرتهـ) ف ػد
ديبتت الدراسة دنم  ,يك ػد فػرؽ ذك د,لػة ا صػائية بػيف متكسػط نسػب المعممػيف المتميػزيف كمتكسػط
فاندر ,كك كد فرؽ ذم د,لة ا صائية بيف متكسػط نسػب المعممػيف المتميػزيف كمتكسػط فانػدر فػا
مي م ا,ت التفانؿ المفظا ندا الم اؿ اليانا كفك كاـ التمميذ ,كك كد فرؽ ذك د,لة ا صػائية
بػ ػػيف متكسػ ػػط نسػ ػػب المعممػ ػػيف ال اصػ ػػميف نم ػ ػ الدر ػ ػػة ( )611فػ ػػا ت ػ ػػكيـ الداي الػ ػػكظيفا كغيػ ػػر
ال اصميف نم ( )611فا ت كيـ الداي الكظيفا كذلؾ فا كؿ مف فئات التفانؿ المفظػا كم ػا,ت
التفانػؿ المفظػػا , ,تك ػد ناقػػة بػيف در ػػات ت ػػكيـ الداي الػكظيفا لممعممػػيف المتميػزيف كبػػيف نسػػب
التفانؿ المفظا التا صمكا نميها فا كؿ مف فئات التفانؿ المفظا كم ا,ت التفانؿ المفظا.
كد ػػرت التميمػػا ( )1161د ارسػػة بعن ػكاف ػػكدة دداي المعممػػة كناقتهػػا بالدافعيػػة لمػػتعمـ مػػف
ك هة نظر الطالبات لدل نينة مف طالبات الصؼ اليالث يانكم بم افظة الطائؼ ,كفدفت الد ارسػة
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الكش ػػؼ ن ػػف طبيع ػػة العاق ػػة ال ائم ػػة ب ػػيف ػػكدة دداي المعمم ػػات كالدافعي ػػة لم ػػتعمـ م ػػف ك ه ػػة نظ ػػر
الطالبػػات لػػدل نينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ اليالػػث اليػػانكم ,كقكامهػػا ( )311طالبػػة ,كاسػػتخدـ المػػنها
الكص ػػفا لت ي ػػؽ ف ػػدؼ الد ارس ػػة ,كتكص ػػؿ الب ػػث لػ ػ ن ػػدة نت ػػائا دفمه ػػا دف مس ػػتكل ػػكدة دداي
المعممػات مػف ك هػة نظػر نينػػة الب ػث متكسػط ,ت يػيـ در ػة تطبيػػؽ معػايير ػكدة دداي المعممػة مػػف
ك هة نظر نينة الب ث لصالإ كدة دداي المعممة فا معيار الشخصية بنسبة ( ,)%52يميم معيار
الشػػرح كطػػرؽ التػػدريس بنسػػبة ( ,)%56يػػـ معيػػار التكاصػػؿ م ػ الطالبػػات ( ,)%48بينمػػا ػػاي فػػا
معيػار البيئػػة الصػػفية ( ,)%47يميػػم معيػػار الت ػػكيـ كا,ختبػػارات بنسػػبة ( ,)%44يػػـ معيػػار التفانػػؿ
الصػػفا بنسػػبة ( ,)%42بينمػػا انخفضػػت النسػػبة ل ػ ( )%43فػػا معيػػار المعممػػة كالم تم ػ  ,ممػػا
يشير ل مستكل كدة متكسط.
التعميق عمى الدراسات السابقة:
اتفؽ الب ث ال الا م الدراسات الساب ة بمػنها الب ػث الكصػفا ,كبأنػم تنػاكؿ ت ػكيـ الداي
الػػكظيفا لممعممػػات فػػا م ار ػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة كلكػػف اختمػػؼ م ػ الد ارسػػات السػػاب ة بهػػدؼ الب ػػث
يػػث دف فػػدؼ الب ػػث ال ػػالا فػػك معرفػػة مػػدل تطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات بمػػدارس
بممسمر ,بينما كاف الهدؼ مف دراسة الغامدم ( )6311كض

تصكر مطػكر لنمػكذج ت يػيـ (ت ػكيـ)

دداي المعم ػػـ ف ػػا المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية ,د ارس ػػة ت ميمي ػػة لم ت ػػكل النم ػػكذج كتطبي ات ػػم الميداني ػػة,
كالهدؼ مف د ارسػة الزف ارنػا ( )6313ي ػاد بطاقػة لت ػكيـ معممػا الصػفكؼ المبكػرة مػف ك هػة نظػر
مشػرفا الصػػفكؼ المبك ػرة كمػػديرم المػػدارس ا,بتدائيػػة بتعمػػيـ العاصػػمة الم دسػػة ,بينمػػا الهػػدؼ مػػف
د ارسػػة الػػرفط ( )1113الكشػػؼ نػػف العاقػػة بػػيف نتػػائا ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعمػػـ المتميػػز فػػا
م ار ؿ التعميـ العاـ كنسب التفانػؿ المفظػا فػا دداة فانػدرز ,كالهػدؼ مػف د ارسػة التميمػا ()1161
الكش ػػؼ ن ػػف طبيع ػػة العاق ػػة ال ائم ػػة ب ػػيف ػػكدة دداي المعمم ػػات كالدافعي ػػة لم ػػتعمـ م ػػف ك ه ػػة نظ ػػر
الطالبػػات لػػدل نينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ اليالػػث اليػػانكم .كقػػد اسػػتفاد الب ػػث ال ػػالا مػػف الد ارسػػات
السػ ػػاب ة بكتابػ ػػة اإلطػ ػػار النظػ ػػرم كت ديػ ػػد المشػ ػػكمة ,كتصػ ػػميـ دداة الب ػ ػػث كت ميػ ػػؿ النتػ ػػائا ككض ػ ػ
التكصيات كالم تر ات.
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الفصل الثالث :إج ارءات البحث
يتنػػاكؿ فػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفصػان لإل ػرايات التػػا اتبعهػػا فريػػؽ الب ػػث فػػا تنفيػػذ الد ارسػػة,
كم ػػف ذل ػػؾ تعري ػػؼ م ػػنها الد ارس ػػة ,ككص ػػؼ م تمػ ػ الد ارس ػػة ,كت دي ػػد نين ػػة الد ارس ػػة ,اكان ػػداد دداة
الدراسة ,كبياف

ػرايات الد ارسػة ,كالسػاليب اإل صػائية التػا اسػتخدمت فػا معال ػة النتػائا ,كفيمػا

يما كصؼ لهذ اإل رايات.
منيج الدراسة:
اسػػتخدمت فريػػؽ الب ػػث فػػا فػػذ الد ارسػػة المػػنها الكصػػفا كالػػذم يعػػرؼ بأنػػم المػػنها الػػذم
يػػدرس ظػػافرة دك ػػديان مػػف خػػاؿ ال صػػكؿ نم ػ المعمكمػػات التػػا ت يػػب نػػف دسػػئمة الد ارسػػة دكف
تدخؿ البا ث فيها.
مجتم الدراسة:
تكػػكف م تمػ مػػف ميػ مػػديرات كمشػرفات كمعممػػات مػػدارس بممسػػمر اليانكيػػة كنػػددفا ()3
مدارس ,كمداس متكسطة كنددفا ( )4مدارس ,كمدارس ابتدائية كنددفا ( )66مدرسة.
عينة الدراسة:
تككنت نينة الدراسة مف نينة نشكائية مف مديرات بمغ نددفف ( )5مديرات ,كمشرفات بمغ
نػػددفف ( )4مش ػرفات ,كمعممػػات بمػػغ نػػددفف ( )56معممػػة ,بمػػدارس بممسػػمر اليانكيػػة ,كالمتكسػػطة
كا,بتدائية ,كقد كزنت ا,ستبانة نم دفراد العينة بنسبة ( )%611مف دفػراد الم تمػ الصػما ,كتػـ
استر اع ( )61استبانة بنسػبة ( )%611كتبػيف ال ػداكؿ التاليػة تكزيػ نينػة الد ارسػة تبعػان لممتغيػرات
المست مة (لممسم الكظيفا ,الم فؿ ,سنكات الخدمة)
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 متغير المسمى الوظيفي:
دكؿ رقـ ( )6تكزي دفراد نينة الدراسة سب المسم الكظيفا
الم فؿ

العدد

النسبة المئكية

مديرة

5

%7.2

مشرفة

4

%5.8

معممة

56

%73.6

الم مكع

61

%611

كيتضػػإ مػػف ال ػػدكؿ ( )6دف النسػػبة المئكيػػة لممػػديرات فػػا ( ,)%7.2كدف النسػػبة المئكيػػة
لممشرفات مف نينة الب ث فا ( ,)%5.8كدف النسبة المئكية لممعممػات فػا ( ,)%7366كفػذا يػدؿ
نم دف دكير دفراد نينة الب ث مف المعممات.
 متغير الماىل:
دكؿ رقـ ( )1تكزي دفراد نينة الدراسة سب الم فؿ
الم فؿ

العدد

النسبة المئكية

دبمكـ

64

%11.7

بكالكركيس

45

%66.7

ما ستير دك دكتكراة

6

%6.3

الم مكع

61

%611

كيتضإ مػف ال ػدكؿ ( )1دف النسػبة المئكيػة لم اصػات نمػ الػدبمكـ فػا ( ,)%11.7كدف
النسبة المئكية لم اصات نم ما ستير دك دكتكراة فا ( ,)%6.3كدف النسػبة المئكيػة لم اصػات
نمػ بكػػالكريكس فػػا ( )%66.7كفػػذا يػػدؿ نمػ دف دكيػػر دفػراد نينػػة الب ػػث مػػف ال اصػػات نمػ
بكالكريكس.
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 متغير سنوات الخدمة:
دكؿ رقـ ( )2تكزي دفراد نينة الدراسة سب سنكات الخدمة
سنكات الخدمة

التك اررات

النسبة المئكية

دقؿ مف  4سنكات

21

%33.3

مف  4ل  61سنكات

62

%67

دكير مف  61سنكات

16

%26.4

الم مكع

61

%611

يتضإ مف ال دكؿ ( )2دف النسػبة المئكيػة مػف الاتػا لػديهف سػنكات خدمػة مػف  4لػ 61
سنكات فا ( ,)%67كدف النسبة المئكية مف الاتا لديهف سنكات خدمة دكير مف  61سػنكات ,كدف
النسػػبة المئكيػػة مػػف المػكاتا لػػديهف دقػػؿ مػػف  4سػػنكات فػػا ( ,)%33.3كفػػذا يكضػػإ دف دفػراد العينػػة
كف مف ممف مف لديهف خبرة
أداة الدراسة :
تميؿ ا,ستبانة دداة الدراسة المستخدمة فا الدراسة ال الية ,فها دكير ددكات الب ث العممػا
استخدامان ,كتعتبر مف دفضؿ كسائؿ مػ المعمكمػات نػف م تمػ الد ارسػة لم صػكؿ نمػ معمكمػات
كبيانات ك ائؽ مرتبطة بكاق معيف ,كا,ستبانة مائمة لطبيعة الدراسة مف يث ال هد كاإلمكانيات
ك ـ دفراد م تم الدراسة ,تشمؿ خطكات نداد دداة م البيانات (ا,ستبانة) نم
 تحديد أىداف اًلستبانة:
تـ ت ديد دفداؼ ا,ستبانة فيما يما
 -6التعرؼ نم كاق تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر.
 -1الكشؼ نف معكقات تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر.
 -2ت ديـ التصكر الم ترح لتطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر.
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 مصادر بناء اًلستبانة:
 -6الم ار ػ ػ الرس ػػمية ذات الص ػػمة بمش ػػكمة الد ارس ػػة كالت ػػا ت ػػـ ا,س ػػتفادة منه ػػا ف ػػا اإلط ػػار النظ ػػرم
لمدراسة.
 -1ا,طاع نمػ العديػد مػف الػدكريات كالم ػات التربكيػة كالب ػكث كالد ارسػات السػاب ة ذات الصػمة
بمشكمة الدراسة ال الية.
 بناء اًلستبانة:
يتـ صياغة ا,سػتبانة انتمػاد نمػ مشػكمة الد ارسػة كدفػدافها كتسػا ,تها فػا صػكرتها الكليػة
كيػػتـ نرضػػها نم ػ سػػعادة المشػػرؼ نم ػ الد ارسػػة كبعػػد بػػداي دريػػم كما ظاتػػم ,يػػتـ نرضػػها نم ػ
م مكنة الم كميف مف ذكم ا,ختصاص كالخبرة كذلػؾ لت كيمهػا ,كالػذيف يبػدكف رديهػـ كما ظػاتهـ
ػػكؿ نبػػارات ا,سػػتبانة كذلػػؾ مػػف يػػث مػػدل ارتبػػاط كػػؿ نبػػارة مػػف نباراتهػػا بػػالم كر الػػذم تنتمػػا
ليم ,كمدل كضكح كؿ نبارة كسامة صياغتها المغكية كمايمتها لت يؽ الهدؼ الذم كضعت مف
د مػػم ,كاقت ػراح طػػرؽ ت سػػينها كذلػػؾ بال ػػذؼ دك اإلضػػافة دك نػػادة الصػػياغة دك غيػػر مػػا كرد ممػػا
يركنم مناسبان.
 اًلستبانة في صورتيا النيائية:
تشمؿ ا,ستبانة قسماف كفما
ال سػػـ الكؿ نب ػػارة نػػف دس ػػئمة نامػػة لمتعري ػػؼ بعينػػة الد ارس ػػة كتضػػـ (اس ػػـ المػػديرة دك المشػػرفة دك
المعممة -المسم الكظيفا -الم فؿ العمما -ندد سنكات الخدمة).
ال سـ اليانا السئمة نددفا ( )31س اؿ التا تتب يايػة م ػاكر الم ػكر الكؿ يتضػمف ( )64ف ػرة
ػػكؿ كاقػ تطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات بمػػدارس بممسػػمر ,الم ػػكر اليػػانا يتضػػمف ()64
ف رة كؿ معكقات تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممػات بمػدارس بممسػمر ,الم ػكر اليالػث يتضػمف
( )61ف ػرات ػػكؿ مػػكؿ م تر ػػة لتطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات بمػػدارس بممسػػمر ,كيػػتـ
ا ,ابة نف فذ الف رات مف خاؿ اختيار د د الخيارات التالية
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مكافؽ كتعط ( )2در ات ,كم ايد كتعط ( ,)1كمعارض كتعط ( )6در ة.
صدق اًلستبانة :
تـ نرض ا,ستبانة بصكرتها الكلية نم ندد مف الم كميف مػف دنضػاي الهيئػة التدريسػية
فا ال امعػة كنمػ المشػرؼ العممػا نمػ الب ػث كقػامكا بإنطػاي بعػض اإلرشػادات الخاصػة بتعػديؿ
يث تـ تصنيؼ الف رات ضمف يػاث م ػاكر ,باإلضػافة لػ زيػادة نػدد الف ػرات يػث كػاف نػددفا
( )11ف ػ ػرة ,كدصػ ػػب ت تضػ ػػمف ( )31ف ػ ػرة ,كتػ ػػـ تعػ ػػديؿ خيػ ػػارات اإل ابػ ػػة مػ ػػف (ناليػ ػػة ,متكسػ ػػط,
منخفضة) ل (مكافؽ ,م ايد ,معارض).
ثبات اًلستبانة :
اسػػتخدـ فريػػؽ الب ػػث طري ػػة دلفػػا كركنبػػاخ ل يػػاس يبػػات ا,سػػتبانة كقػػد بػػيف ػػدكؿ ( )3دف
معامات اليبات مرتفعة يػث تراك ػت مػف ( )1.865-1.758كفػذا يػدؿ نمػ دف ا,سػتبانة تتمتػ
بدر ة نالية مف اليبات تطمئف البا ية ل تطبي ها نم نينة الدراسة.
دكؿ رقـ ( )3معامات اليبات لم كرم الدراسة باستخداـ طري ة دلفا كركنباخ
الم كر

معامؿ دلفا كرنباخ

الم كر الكؿ

1.758

الم كر اليانا

1.814

الم كر اليالث

1.865

اإل مالا

1.827
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األساليا اإلحصائية:
بعػػد تفريػػغ
معال ػػة البيانػػات

ابػػات دفػراد العينػػة ػػرل ترميزفػػا اكادخػػاؿ البيانػػات باسػػتخداـ ال اسػػكب يػػـ تمػػت
صػػائيان باسػػتخداـ برنػػاما الرزمػػة ا ,صػػائية لمعمػػكـ ا ,تمانيػػة ( )SPSSكمػػف

المعال ات اإل صائية المستخدمة
 -6معادلة كركنباخ دلفا ( , )Cronbach's Alphaل ياس يبات ا,ستبانة .
 -1التك اررات كالنسب المئكية ,لت ميؿ ف رات ا,ستبانة.
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الفصل الراب  :خاتمة البحث
يتنػػاكؿ فػػذا الفصػػؿ نػػرض النتػػائا التػػا تكصػػؿ ليهػػا الب ػػث كمناقشػػة فػػذ النتػػائا كت ػػديـ
ممخص نف فذ النتائا  ,كمف يـ قاـ فريؽ الب ث بت ديـ التكصيات كالم تر ات فا ضػكي النتػائا
التا تكصؿ ليها الب ث ,كفيما يما نرض مفصؿ لذلؾ
أوأل :عرض نتائج البحث ومناقشتيا:
 -6اإل ابػػة نػػف الس ػ اؿ الكؿ كالػػذم يػػنص نم ػ يمػػا كاق ػ تطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات

بمدارس بممسمر؟ي ,قاـ فريؽ الب ث باستخداـ التك اررات كالنسػب المئكيػة كال ػداكؿ ()4
تكضإ ذلؾ
دكؿ ( )4التك اررات كالنسب المئكية ,ستبانة كاق تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا
لممعممات بمدارس بممسمر

1

2

مديرات المدرسة
ي ػ ػػتـ ت ػ ػػكيـ الداي ال ػ ػػكظيفا لممعمم ػ ػػات
مف قبؿ مشرفات التربية
يك ػ ػ ػ ػػد مص ػ ػ ػ ػػداقية ف ػ ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػ ػػكيـ الداي
الكظيفا لممعممات

التك اررات

النسبة المئكية 9

التك اررات

النسبة المئكية 9

التك اررات

النسبة المئكية 9

55

86.6

3

4.5

1

1.7

61

65.6

68

15.3

36

45.8

28

43.1

67

14

64

11.7

مكافؽ

6

يػ ػ ػػتـ ت ػ ػ ػػكيـ دداي المعممػ ػ ػػات مػ ػ ػػف قبػ ػ ػػؿ

معرض

الفقرة

مكافؽ

الفقرة

الردم السائد

موافق
رقم

محايد

معارض

62

المعممة بعد نممية الت كيـ
تعطػػ ػ ػ ػػا المش ػ ػ ػ ػ ػرفة ما ظػػ ػ ػ ػػات تفيػ ػ ػ ػ ػػد
المعممة بعد نممية الت كيـ
يكش ػ ػػؼ الت ػػ ػػكيـ نػػ ػػف ن ػػ ػػاط الضػ ػ ػػعؼ
لدل المعممة
يكشػ ػػؼ الت ػ ػػكيـ نػ ػػف ن ػ ػػاط ال ػ ػػكة لػ ػػدل
المعممة
دف ػ ػػاد الت ػ ػػكيـ كيي ػ ػػر ف ػ ػػا ت س ػ ػػيف دداي
المعممات
يتـ التكتـ نم نتائا الت كيـ

51

75.6

4

5.8

4

5.8

47

71.5

7

66.6

5

7.2

41

61.1

61

62.8

61

62.8

32

48.6

68

15.3

61

62.8

63

68.3

64

11.7

32

48.6

معارض

61

تعط ػ ػ ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػ ػ ػػديرة ما ظ ػ ػ ػ ػ ػػات تفي ػ ػ ػ ػ ػػد

52

76.4

4

5.8

3

4.5

مكافؽ

66

مف خاؿ نتائا اختبارات الطالبات

63

68.3

11

21.5

25

41

مكافؽ

61

ي ػ ػ ػػتـ ت ػ ػ ػػكيـ الداي ال ػ ػ ػػكظيفا لممعمم ػ ػ ػػة

مكافؽ

8

مف خاؿ الزيارات الصفية

27

41.7

16

18.1

62

67.6

مكافؽ

7

ي ػ ػ ػػتـ ت ػ ػ ػػكيـ الداي ال ػ ػ ػػكظيفا لممعمم ػ ػ ػػة

مكافؽ

6

الكظيفا لممعممة

11

21.5

23

36.1

65

11.1

معارض

5

يك ػػ ػػد ظمػػ ػػـ فػػ ػػا نمميػػ ػػة ت ػػ ػػكيـ الداي

مكافؽ

4

معايير م ددة

48

76.8

4

5.8

7

66.6

م ايد

3

ي ػ ػ ػػكـ الداي ال ػ ػ ػػكظيفا لممعممػ ػ ػػة كف ػ ػ ػػؽ

مكافؽ

34

64

تطكير الداي الكظيفا لممعممة
تػ ػػتـ نمميػ ػػة ت ػ ػػكيـ دداي المعممػ ػػات مػ ػػف
خاؿ استطاع آراي الطالبات

35

65

52.8

11.1

66

62

12.5

67.6

8
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61.4

48.6

يتضػإ مػف ال ػدكؿ ( )4دف دغمػب اإل ابػات نمػ ف ػرات فػذا الم ػكر كانػت يمكافػؽي ,كفػذ
الف رات فا يتـ ت كيـ دداي المعممات مف قبؿ مديرات المدرسػة بنسػبة ( ,)%86.6كيك ػد مصػداقية
فػػا ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات بنسػػبة ( ,)%43.1كي ػػكـ الداي الػػكظيفا لممعممػػة كفػػؽ معػػايير
م ػػددة بنسػػبة ( ,)%76.8كيػػتـ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػة مػػف خػػاؿ الزيػػارات الصػػفية بنسػػبة
( ,)%41.7كتعطا المػديرة ما ظػات تفيػد المعممػة بعػد نمميػة الت ػكيـ بنسػبة ( ,)%76.4كتعطػا
المش ػرفة ما ظػػات تفيػػد المعممػػة بعػػد نمميػػة الت ػػكيـ بنسػػبة ( ,)%75.6كيكشػػؼ الت ػػكيـ نػػف ن ػػاط
الض ػػعؼ ل ػػدل المعمم ػػة بنس ػػبة ( ,)%71.5كيكش ػػؼ الت ػػكيـ ن ػػف ن ػػاط ال ػػكة ل ػػدل المعمم ػػة بنس ػػبة
( ,)%61.1كدفاد الت كيـ كيير فػا ت سػيف دداي المعممػات بنسػبة ( ,)%48.6كيعتبػر الت ػكيـ كسػيمة
مف كسائؿ تطكير الداي الكظيفا لممعممة بنسبة ( ,)%52.8ككاف فناؾ بعض الف رات التا كانػت
ا ,ابػػة نمػ دغمبهػػا معارضػػة كفػػا يػػتـ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات مػػف قبػػؿ مشػرفات التربيػػة
بنسػػبة ( ,)%45.8كيػػتـ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػة مػػف خػػاؿ نتػػائا اختبػػارات الطالبػػات بنسػػبة
( ,)%41كيػػتـ التكػػتـ نم ػ نتػػائا الت ػػكيـ بنسػػبة ( ,)%48.6كتػػتـ نمميػػة ت ػػكيـ دداي المعممػػات مػػف
خػاؿ اسػػتطاع آراي الطالبػػات بنسػػبة ( ,)%48.6كف ػرة كا ػػدة م ايػػدة كفػػا يك ػػد ظمػػـ فػػا نمميػػة
ت كيـ الداي الكظيفا لممعممة بنسبة (,)%36.1
كفذا ما يدؿ نم دف كاق تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر يدؿ نم
دف تطبيؽ ت كيـ المعممات يػتـ بشػكؿ فعمػا فػا مػدارس بممسػمر

يػث يػتـ ت ػكيـ دداي المعممػات مػف

قبػػؿ مػػديرات المدرسػػة ,كيك ػػد مصػػداقية فػػا ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لممعممػػات ,كي ػػكـ الداي الػػكظيفا
لممعممة كفؽ معايير م ددة ,كيتـ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممة مف خاؿ الزيارات الصفية ,كتعطا
ديضػػا ما ظػػات تفيػػد المعممػػة
المػػديرة ما ظػػات تفيػػد المعممػػة بعػػد نمميػػة الت ػػكيـ ,كتعطػػا المشػرفة ن

معارض

63

يعتب ػ ػ ػػر الت ػ ػ ػػكيـ كس ػ ػ ػػيمة م ػ ػ ػػف كس ػ ػ ػػائؿ

مكافؽ

35

36

بعد نممية الت كيـ ,كيكشؼ الت كيـ نف ن اط ال كة كالضػعؼ لػدل المعممػة ,كقػد سػاند الت ػكيـ كسػيمة
مف كسائؿ تطكير الداي الكظيفا لممعممة ,كذلؾ لنم دفاد الت ػكيـ كييػر فػا ت سػيف دداي المعممػات,
نم الرغـ مف دنم  ,يتـ ت كيـ المعممػات مػف قبػؿ المشػرفات فػا كييػر مػف ال يػاف ,ك ,يػتـ الت ػكيـ
مف خاؿ استطاع آراي الطالبات ك ,يتـ الت كيـ مف خاؿ نتائا اختبارات الطالبػات لداي المعممػة,
يانا فا نممية الت كيـ.
كربما يككف فناؾ ظمـ د ن
 -1اإل اب ػػة ن ػػف السػ ػ اؿ الي ػػانا كال ػػذم ي ػػنص نمػ ػ ي م ػػا معكق ػػات تطبي ػػؽ ت ػػكيـ الداي ال ػػكظيفا
لممعممػػات بمػػدارس بممسػػمر؟ي ,قػػاـ فريػػؽ الب ػػث باسػػتخداـ التك ػ اررات كالنسػػب المئكيػػة كال ػػداكؿ
( )5تكضإ ذلؾ
دكؿ ( )5التك اررات كالنسب المئكية ,ستبانة معكقات تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات
بمدارس بممسمر

65

مدة الزيارات الصفية  ,تساند صدار
ال كاـ نم الداي الكظيفا لممعممة

النسبة المئكية 9

التك اررات

النسبة المئكية 9

التك اررات

التك اررات
28

43.1

65

11.1

66

النسبة المئكية 9

الفقرة

12.5

مكافؽ

رقم

الفقرة

الردم السائد

موافق

محايد

معارض

66

زيارات صفية بشكؿ مستمر لت كيـ

41

61.1

61

65.6

7

66.6

مكافؽ

ضغط العمؿ  ,يساند فا نمؿ

67

تك د م سكبيات تمن مف نطاي
ت كيـ الداي الكظيفا لممعممة الشفافية

14

23.6

16

26.4

11

16.7

م ايد

الداي الكظيفا لممعممة

37

68

ص ي ة ي دم ل خمؽ نكع مف

12

26.8

15

25.6

12

26.8

م ايد

ت كيـ الداي الكظيفا لممعممة بصكرة

11

المعممات  ,يت بمف الن د

61

65.6

68

15.3

36

45.8

معارض

ال ساسية كا,نزناج

16

الكظيفا لممعممات كذلؾ لعدـ كنا

8

61.4

15

25.6

26

46.3

معارض

ندـ افتماـ المديرات بت كيـ الداي
المديرات بأفمية ت كيـ الداي الكظيفا

11

ت ارير ل ال هات المختصة دكف دخذ

8

61.4

18

31.2

23

36.1

معارض

ت كـ المديرة بعمؿ الت كيـ ف ط لرف

14

ندـ كفاية نماذج ت كيـ الداي الكظيفا
المصمـ لها
تتخكؼ المديرة مف ت كيـ الداي
الكظيفا لبعض المعممات

14

23.6

68

15.3

17

27.8

11

16.7

67

14

23

36.1

معارض

13

معدكمة

62

67.6

63

68.3

34

51.4

معارض

12
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تت افؿ المديرة بعض المعممات فا
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لـ ي ؽ النتائا المر كة ساب نا لذلؾ تـ
افمالم

61

65.6
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ليس لدل المعممات الكنا الكافا
لفمية ت كيـ الداي الكظيفا لهف

61

62.8

66

12.5

34

51.4

يتضإ مف ال دكؿ ( )5دف دغمب ا ,ابات نم ف رات فذا الم كر كانت يمعارضي ,كفػذ
الف ػ ػرات ف ػػا المعمم ػػات  ,يت ػػبمف الن ػػد بنس ػػبة ( ,)%45.8كن ػػدـ افتم ػػاـ الم ػػديرات بت ػػكيـ الداي
الكظيفا لممعممات كذلؾ لعدـ كنا المديرات بأفمية ت كيـ الداي الكظيفا بنسبة ( ,)%46.3كت ػكـ
المديرة بعمؿ الت كيـ ف ط لرف ت ارير لػ ال هػات المختصػة دكف دخػذ نتائ ػم بعػيف ا,نتبػار بنسػبة
( ,)%36.1كزيػػارات المش ػرفات قميمػػة كتكػػاد تكػػكف معدكمػػة بنسػػبة ( ,)%51.4كنػػدـ كفػػاية نمػػاذج
ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا المصػػمـ لهػػا بنسػػبة ( ,)%27.8كتتخػػكؼ المػػديرة مػػف ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا
لبعض المعممات بنسبة ( ,)%36.1كتت افؿ المديرة بعض المعممات فا نمميػة ت ػكيـ الداي لكػكف
المعممة مكمفة بأنماؿ دخرل فا المدرسػة بنسػبة ( ,)%56.6كلػـ ي ػؽ النتػائا المر ػكة سػاب نا لػذلؾ
ت ػػـ افمال ػػم بنس ػػبة ( ,)%41.7كن ػػدـ اس ػػت ابة المعمم ػػات لمما ظ ػػات الت ػػا ك ه ػػت له ػػف ددل لػ ػ
تهمػػيش ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا بنسػػبة ( ,)%41.7كيػ دم ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا المػػنخفض لػ ن ػػؿ
بعض المعممات ل مدارس دخرل مف قبؿ دارة التعميـ ,كلذلؾ ت ػكـ المػديرة برفػ مسػتكافف الدائػا
لكػا  ,تتسػػبب بن ػؿ

ػػدافف بنسػبة ( ,)%62.5كلػػيس لػدل المعممػػات الػكنا الكػػافا لفميػة ت ػػكيـ

الداي الػػكظيفا لهػػف بنسػػبة ( ,)%51.4كفنػػاؾ ف ػرتيف كان ػػت ا ,ابػػة نميهمػػا بمكافػػؽ كفمػػا م ػػدة

معارض

تتسبب بن ؿ

دافف.
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الزيارات الصفية  ,تساند صدار ال كاـ نم الداي الكظيفا لممعممة بنسبة ( ,)%43.1كضػغط
العم ػػؿ  ,يس ػػاند ف ػػا نم ػػؿ زي ػػارات ص ػػفية بش ػػكؿ مس ػػتمر لت ػػكيـ الداي ال ػػكظيفا لممعمم ػػة بنس ػػبة
( ,)%61.1كنبارتيف كانت اإل ابة نميهما يبم ايدي كفما تك د م سكبيات تمن مف نطاي ت كيـ
الداي الكظيفا لممعممة الشفافية ( ,)%26.4كت كيـ الداي الكظيفا لممعممة بصػكرة صػ ي ة يػ دم
ل خمؽ نكع مف ال ساسية كا,نزناج بنسبة (.)%25.6
كفذا يدؿ نم ندـ ك كد معكقات لتطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر,
ي ػػث دن ػػم ت ػػـ ا,نتػ ػراض نمػ ػ الف ػ ػرات الدال ػػة نمػ ػ ك ػػكد معكق ػػات لتطبي ػػؽ ت ػػكيـ الداي ال ػػكظيفا
لممعممات بمدارس بممسمر كفا دف المعممات  ,يت بمف الن ػد ,كت ػكـ المػديرة بعمػؿ الت ػكيـ ف ػط لرفػ
ت ارير ل ال هات المختصة دكف دخػذ نتائ ػم بعػيف ا,نتبػار ,كنػدـ افتمػاـ المػديرات بت ػكيـ الداي
الكظيفا لممعممات كذلؾ لعدـ كنا المديرات بأفمية ت كيـ الداي الكظيفا ,كزيػارات المشػرفات قميمػة
كتكػػاد تكػػكف معدكمػػة ,كنػػدـ كفػػاية نمػػاذج ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا المصػػمـ لهػػا ,كتتخػػكؼ المػػديرة مػػف
ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لػػبعض المعممػػات ,كتت افػػؿ المػػديرة بعػػض المعممػػات فػػا نمميػػة ت ػػكيـ الداي
لككف المعممػة مكمفػة بأنمػاؿ دخػرل فػا المدرسػة ,كلػـ ي ػؽ النتػائا المر ػكة سػاب نا لػذلؾ تػـ افمالػم,
كن ػػدـ اس ػػت ابة المعمم ػػات لمما ظ ػػات الت ػػا ك ه ػػت له ػػف ددل لػ ػ تهم ػػيش ت ػػكيـ الداي ال ػػكظيفا,
كيػ دم ت ػكيـ الداي الػكظيفا المػػنخفض لػ ن ػؿ بعػػض المعممػات لػ مػػدارس دخػرل مػف قبػػؿ دارة
التعم ػػيـ ,كل ػػذلؾ ت ػػكـ الم ػػديرة برفػ ػ مس ػػتكافف الدائ ػػا لك ػػا  ,تتسػ ػبب بن ػػؿ

ػػدافف ,كل ػػيس ل ػػدل

المعممات الكنا الكافا لفمية ت كيـ الداي الكظيفا لهف ,نم الرغـ مػف دف مػدة الزيػارات الصػفية
 ,تساند صدار ال كاـ نم الداي الػكظيفا لممعممػة ,كضػغط العمػؿ  ,يسػاند فػا نمػؿ زيػارات
صفية بشكؿ مستمر لت كيـ الداي الكظيفا لممعممة ,كربما تك ػد م سػكبيات تمنػ مػف نطػاي ت ػكيـ
ديضا ربما ت كيـ الداي الكظيفا لممعممػة بصػكرة صػ ي ة يػ دم
الداي الكظيفا لممعممة الشفافية ,ك ن
ل خمؽ نكع مف ال ساسية كا,نزناج.
كترل البا ية دف اإل ابات فا الم ػكر الكؿ كاليػانا تفت ػد المصػداقية كذلػؾ لنهػا  ,ظػت
مف خاؿ العديد مف الزيارات الميدانية لمدارس بممسمر دف مستكل الداي الفعمػا الػكظيفا لممعممػات

41

المدراس  ,يتكافؽ م مستكل ددائهف الميدانا المدكف فا نظػاـ نػكر ,يػث يتػراكح بػيف 611 -81
فا نظاـ نكر ,كالذم يعتبر الت دير ممتػاز لػدداي ,كنػدد يسػير نػدا مػف المعممػات بت ػدير يػد نػدا,
بينمػػا مسػػتكل الداي الفعمػػا يتػراكح مػػف م بػػكؿ لػ

يػػد ػ نػدا فػػا الكاقػ  ,دم دف فنػػاؾ اخػػتاؼ بػػيف

الت كيـ الفعما ,كالت كيـ المدكف فا نظاـ نكر لدداي الكظيفا لممعممات ,كفذا دليؿ نم ندـ تطبيؽ
ت كيـ الداي الكظيفا بشػكؿ فعػاؿ ,كدف فنػاؾ كييػر مػف المعكقػات التػا ددت لػ نػدـ تطبيػؽ ت ػكيـ
الداي الػػكظيفا لمعممػػات مػػدارس بممسػػمر ,كيعت ػػد فريػػؽ الب ػػث دف نػػدـ مصػػداقية فػػذ ا,سػػت ابات
تعػػكد لعػػدة دسػػباب منهػػا ضػػعؼ ي افػػة الت ػػكيـ فػػا الم تم ػ التعميمػػا ,لدر ػػة نػػم دصػػبإ ال مي ػ ,
يرضػ ػ

 ,بت ػػدير ممت ػػاز ,كض ػػعؼ ا,فتم ػػاـ م ػػف قب ػػؿ ك ازرة كالتعم ػػيـ بت ػػكيـ دداي المعم ػػـ فالبطاق ػػة

المس ػػتخدمة ل ػػـ يطػ ػ در نميه ػػا دم تع ػػديؿ من ػػذ س ػػنيف طكيم ػػة ,كطغي ػػاف ي اف ػػة الم امم ػػة نمػ ػ

س ػػاب

المصداقية ,كتأيير العاقات ا ,تمانية بيف المديرة كالمعممات ,لذلؾ ظهرت ف كة بيف مسػتكل دداي
المعممػػات ,كمخر ػػات الميػػداف ,كفػػذا مػػا دف ػػد الت ػػكيـ دفميتػػم كقدرتػػم نمػ ت سػػيف الداي ,كدصػػب ت
بطاقة الت كيـ كأم ت رير يعد كيرف لم هات العميا .لذا ردت البا ية دنم ,بد مػف نػادة ت ػكيـ مػا فػك
مك كد فا المدارس بمصداقية لما فا ذلؾ مف دير نم العممية التعميمية.
 -2اإل ابة نف الس اؿ اليالث كالذم ينص نمػ يمػا التصػكر الم تػرح تطبيػؽ ت ػكيـ الداي الػكظيفا
لممعممات بمدارس بممسمر؟ي ,قاـ فريؽ الب ث باستخداـ التك اررات كالنسب المئكية كال ػداكؿ ()6
تكضإ ذلؾ
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دكؿ ( )6التك اررات كالنسب المئكية ,ستبانة التصكر الم ترح تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا
لممعممات بمدارس بممسمر
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24

37.5

66

12.5

11

16.7

مكافؽ

23

ي ب دف تتـ نممية الت كيـ مف قبؿ

مكافؽ

منخفض بمفت نظرفف

مصداقية دكير لعممية الت كيـ
28

تخاذ

التا ترفض الن د
اتخاذ

31

رايات ازمة ب ؽ المعممة

11

21.5

13

22.2

15

25.6

رايات ازمة ب ؽ المعممة

التا لـ تطكر مف ددائها بعد دف تـ
تك يم ما ظات لها نف مستكل

21

36.6

11

21.5

11

16.7

ددائها دكف المستكل الم بكؿ
يتضإ مف ال دكؿ ( )6دف دغمب اإل ابات نف ف رات فذا الم كر كانت يمكافؽي كفا
تكنية المعممات بأفمية ت كيـ الداي الكظيفا لهف بنسبة ( ,)%66.7كتكنية المديرات بأفمية نمؿ
ت كيـ لدداي الكظيفا لممعممات لما لم مف فائدة فا رف مخر ات التعمـ بنسبة ( ,)%57.6كندـ
اتخاذ

رايات ظالمة ميؿ الن ؿ ب ؽ المعممات الاتا مستكل ددائهف منخفض بمفت نظرفف بنسبة

( ,)% 41كي ب دف تتـ نممية الت كيـ مف قبؿ ندة م يميف لت رم المصداقية بنسبة (,)%37.5
كت فيز المعممات الاتا مستكل ددائهف مرتف بدكف م سكبيات بنسبة ( ,)%77.8كالعمؿ نم
تطكير الداي الكظيفا لممعممات بترشي هف ل دكرات تدريبية بنسبة ( ,)%54.2كتك يم المعممة
دكف ت ريإ بنسبة ( ,)%82.6كاتخاذ ا رايات ازمة ب ؽ المعممة التا لـ تطكر مف ددائها بعد
دف تـ تك يم ما ظات لها نف مستكل ددائها دكف المستكل الم بكؿ بنسبة ( ,)%36.6كقد كانت
ف رتيف اإل ابة نميهما يبمعارضي كفما مشاركة دكلياي المكر فا نممية ت كيـ الداي الكظيفا
لممعممات مما يعطا مصداقية دكير لعممية الت كيـ بنسبة ( ,)%47.2ك تخاذ

رايات ازمة

ب ؽ المعممة التا ترفض الن د بنسبة ( )%25.6كفذ الف رة كانت النسب فيها مت اربة بيف
اإل ابات.

مكافؽ

27

الداي الكظيفا لممعممات مما يعطا

65

11.1

63

68.3

31

47.2

معارض

مشاركة دكلياي المكر فا نممية ت كيـ

معارض

42
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كفػػذا يػػدؿ نمػ مػػا انت ػػد فريػػؽ الب ػػث بعػػدـ مصػػداقية ا,سػػت ابات بالنسػػبة لمم ػػكر الكؿ
كاليػػانا اكا ,لمػػا كػػاف كييػػر مػػف دف ػراد نينػػة الب ػػث كاف ػػف نم ػ ا,قت ار ػػات التاليػػة تكنيػػة المعممػػات
بأفمية ت كيـ الداي الكظيفا لهف ,كتكنية المديرات بأفمية نمؿ ت كيـ لدداي الكظيفا لممعممات لما
لػػم مػػف فائػػدة فػػا رفػ مخر ػػات الػػتعمـ ,كنػػدـ تخػػاذ

ػرايات  -ميػػؿ الن ػػؿ ب ػػؽ المعممػػات الاتػػا

مسػػتكل ددائهػػف مػػنخفض كاإلكتفػػاي بمفػػت نظػػرفف ,كت فيػػز المعممػػات الم ػكاتا مسػػتكل ددائهػػف مرتف ػ
بػػدكف م سػػكبيات ,كالعمػػؿ نم ػ تطػػكير الداي الػػكظيفا لممعممػػات بتش ػري هف ل ػ دكرات تدريبيػػة,
كتك يم المعممة دكف ت ريإ ,كاتخاذ ا رايات ازمة ب ؽ المعممة التػا لػـ تطػكر مػف ادائهػا بعػد دف
تـ تك يم ما ظات لها نف مستكل ددائها دكف المستكل الم بػكؿ ,كي ػب دف تػتـ نمميػة الت ػكيـ مػف
قبؿ ندة م يميف لت رم المصداقية ,كنم الرغـ مف ذلؾ فإف كيير مف دفراد نينة الب ث  ,يفضمف
مشاركة دكلياي المكر فا نمميػة ت ػكيـ الداي الػكظيفا لممعممػات ممػا يعطػا مصػداقية دكيػر لعمميػة
ديضا ن د دف النسػب مت اربػة باسػت ابات الف ػرة كاتخػاذ ا ػرايات ازمػة ب ػؽ المعممػة التػا
الت كيـ ,ك ن
ترفض الن د كدف النسبة الكبر كانت المعارضة كفػذا يػدؿ نمػ دف نسػبة مت اربػة مػف المعممػات مػف
تت بمف الن د كنسبة دخرل  ,كنسبة م ايدة.
كبالتالا تكصؿ الب ث ل ندة نتائا مف دفمها
 -6دف كاق تطبيؽ ت كيـ الداي الػكظيفا لمعممػات مػدارس بممسػمر يػدؿ نمػ دنػم يػتـ تطبي ػم بشػكؿ
فعاؿ سب

ابات دفراد نينة الب ث.

 -1دن ػػم  ,يك ػػد معكق ػػات كبيػ ػرة لتطبي ػػؽ ت ػػكيـ الداي ال ػػكظيفا لمعمم ػػات م ػػدارس بممس ػػمر س ػػب
است ابة دفراد نينة الب ث.
 -2مكاف ة دفراد نينة الب ث نم التصكر الم ترح لتطبيؽ ت كيـ الداي الػكظيفا لمعممػات مػدار س
بممسمر.
 -3ك ػػكد تنػػاقض ب ػػيف

ابػػات الم ػػكر الكؿ كفػػك كاقػ ػ تطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لمعمم ػػات

مدارس بممسمر كاليانا كفك معكقات تطبيؽ ت ػكيـ ا,داي الػكظيفا لمعممػات مػدارس بممسػمر مػ
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ابػػات الم ػػكر اليالػػث كفػػك التصػػكر الم تػػرح لتطبيػػؽ ت ػػكيـ الداي الػػكظيفا لمعممػػات مػػدارس
بممسمر مما يدؿ نم ندـ المصداقية فا اإل ابات.

ثانيا :التوصيات:
ً
فا ضكي ما تكصؿ ليم الب ث مف نتائا يكصا فريؽ الب ث بما يما
 -6نم ػػؿ دكرات تدريبي ػػة لتط ػػكير الداي ال ػػكظيفا ل ػػدل المعمم ػػات كت ػػكنيتهف بأفمي ػػة ت ػػكيـ الداي
الكظيفا لهف.
 -1نمػػؿ دكرات تدريبيػػة لكػػؿ مػػف المػػديرات كالمش ػرفات لت ػكنيتهف بمػػدل دفميػػة نمػػؿ ت ػػكيـ لػػدداي
الكظيفا لممعممات بكؿ مصداقية لما لم مف فائدة فا رف مخر ات التعمـ.
 -2ندـ تخاذ

رايات  -ميؿ الن ؿ ب ؽ المعممات الاتا مستكل ددائهف منخفض كا,كتفاي بمفت

نظرفف.
 -3تخاذ

رايات ازمػة ب ػؽ المعممػة التػا لػـ تطػكر مػف ددائهػا بعػد دف تػـ تك يػم ما ظػات لهػا

نف مستكل ددائها دكف المستكل الم بكؿ.
 -4ت فيز المعممات الاتا مستكل ددائهف مرتف .
ثالثًا :المقترحات:
ي ترح فريؽ الب ث نمؿ الدراسات التالية
 -6نمػػؿ د ارسػػات ػػكؿ ب ػراما تدريبيػػة تسػػاند فػػا رف ػ مسػػتكل الداي الػػكظيفا لػػدل المعممػػات فػػا
م ار ؿ تعميمية مختمفة.
 -1دراسة دير ت كيـ الداي الكظيفا نم مخر ات التعمـ لدل الطالبات فا م ار ؿ تعميمية مختمفة.
 -2د ارسػ ػػة دكر ك ػ ػػؿ مػ ػػف الم ػ ػػديرات كالمش ػ ػرفات التربكي ػ ػػة فػ ػػا رفػ ػ ػ مسػ ػػتكل الداي ال ػ ػػكظيفا ل ػ ػػدل
المعممات.
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 -3دراسة كاق تطبيؽ الم اسبية التعميمية فا م ار ؿ التعميـ المختمفة.
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قائمة المراج
دبك زينة ,فريد كامؿ ( .)6367دساسيات ال ياس كالت كيـ فا التربية .ط ,1الككيت مطبعة الفاح.

دبػػك فػػاؿ ,د مػػد ( .)6868ت ميػػؿ نمميػػة التػػدريس الػػنظـ المختمفػػة المسػػتخدمة فػػا ت ميػػؿ التفانػػؿ
المفظا بيف المدرس كالتاميذ .نماف مكتبة النهضة اإلسامية.

التميم ػػا ,س ػػكزاف د م ػػد ( .)1161ػػكدة دداي المعمم ػػة كناقته ػػا بالدافعي ػػة لم ػػتعمـ م ػػف ك ه ػػة نظ ػػر
الطالبػػات لػػدل نينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ اليالػػث يػػانكم بم افظػػة الطػػائؼ .رسػػالة ما سػػتير
غير منشكرة ,كمية التربية ,امعة دـ ال رل ,المممكة العربية السعكدية.
اليبيتا ,ممي اف معػيض ( .)6882طػرؽ كدسػاليب ت ػكيـ دداي دنضػاي فيئػة التػدريس فػا ال امعػات

السعكدية مف ك هة نظر نمداي الكميات كر ساي القساـ .م مة امعة الممؾ سعكد العمكـ
التربكية كالدراسات اإلسامية.351 -316 ,4 ,
ال ندم ,نادؿ السػيد ( .)6885الرقابػة كت يػيـ الداي كمهػارة دساسػية لمػدير المدرسػة الفعػاؿ د ارسػة
ت ميمية .التربية المعاصرة ,رابطة التربية ال ديية ,ال افرة.661 -62 ,)31( ,

مػ ػػداف ,م مػ ػػد زيػ ػػاد ( .)6313ت يػ ػػيـ كتك يػ ػػم التػ ػػدريس كتػ ػػاب لمعمممػ ػػيف كالمش ػ ػرفيف التربػ ػػكييف.
الرياض الدار السعكدية لمنشر كالتكزي .

ال مػػكد ,د مػػد مػػاد ( .)6364تفيػػيـ الداي ال ػكاظيفا ,الطػػرؽ ,المعكقػػات ,الب ػدائؿ .اإلدارة العامػػة,
الرياض.223 -215 ,)1( ,
خضر ,فخرم رشيد ( .)6316الت كيـ التربكم .دبا دار ال مـ لمنشر كالتكزي .

الخطي ػػب ,م م ػػد شػ ػ ات ( .)6367دس ػػاليب ت ػػكيـ الداي كالت ص ػػيؿ لطمب ػػة ال امع ػػة ب ػػيف الت مي ػػد
كالمعاصرة .ندكة التعميـ العالا فػا المممكػة العربيػة السػعكدية المنع ػدة فػا الفتػرك مػف -14
6367 /61 /17فػ ,الرياض.641 -618 ,
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الخياط ,نبد الكريـ ( .)6885نظاـ ت كيـ كفاية المعمـ ديناي الخدمػة فػا ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ بدكلػة
الككيت .الم مة التربكية.62 -16 ,)27( ,

دي ػكاف الخدمػػة المدنيػػة ( .)6362دكر الػػديكاف العػػاـ لمخدمػػة المدني ػة فػػا تػػدريب العػػامميف فػػا

ػػؿ

التعمػيـ كت ػكيـ ددائهػػـ .كرقػة نمػػؿ م دمػة لػ المػ تمر اليػانا إلنػػداد معمػـ التعمػػيـ العػاـ فػػا
امعة دـ ال رل ,مكة المكرمة 11-16 ,شكاؿ 6362فػ ,الرياض.16-6 ,

الرفيط ,نبد الر مف سميماف ( .)1113العاقة بيف نتػائا ت ػكيـ الداي الػكظيفا لممعمػـ المتميػز فػا
م ار ؿ التعميـ العاـ كنسب التفانؿ المفظا فا دداة فاندرز .رسالة ما سػتير غيػر منشػكرة,
كمية التربية ,امعة الممؾ سعكد ,المممكة العربية السعكدية.

الزف ارنػػا ,س ػػعيد سػػعد ( .)6313بطاق ػػة م تر ػػة لت ػػكيـ معمم ػػا الصػػفكؼ المبك ػرة مػػف ك ه ػػة نظ ػػر
مشػ ػرفا الص ػػفكؼ المبك ػ ػرة كم ػػديرم الم ػػدارس ا,بتدائي ػػة بتعم ػػيـ العاص ػػمة الم دس ػػة .رسػ ػػمة
ما ستير غير منشكرة ,كمية التربية ,امعة دـ ال رل ,مكة المكرمة.
ستيؿ ,يمس ( .)6876فا سرد م اسف الت كيـ .مكتبة الدارة.86 -82 ,)6(8 ,

سػػامة ,سػػهؿ فهػػد ( .)6876فعاليػػة ت يػػيـ الداي الػػكظيفا بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية .م مػػة اإلدارة
العامة ,الرياض (.643 -26 ,)44
السػػمكلا ,مسػػفر سػػعكد ( .)1116ػػكدة التػػدريس دـ تػػدريس ال ػػكدة؟ ب ػػث م ػػدـ فػػا الم ػػاي السػػنكم
ال ارب ػ نشػػر لم معيػػة السػػعكدية لمعمػػكـ التربكيػػة كالنفسػػية ,ال ػػكدة فػػا التعمػػيـ العػػاـ ,بريػػدة
مركز الممؾ خالد ال ضارم.868 -854 ,
شعمة ,ال ميؿ م مد ( .)6316الت كيـ التربكم لممنظمة التعميمية ات افات كتطمعات .ال افرة دار
الفكر العربا.
الصػ ػرايرة ,خال ػػد د م ػػد ( .)1166الداي ال ػػكظيفا ل ػػدل دنض ػػاي الهيئ ػػات التدريس ػػية ف ػػا ال امع ػػات
الردنية الرسمية .م مة امعة دمشؽ.541 -516 ,)6(16 ,
نمار ,سيف سف ( .)6311ن د نظـ ت كيـ الداي .مكتبة اإلادراة ,الرياض.88-81 ,)1( ,
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نكدة ,د مد سميماف ( .)6315ال ياس كالت كيـ فا العممية التدريسية .دربد ,الردف دار المؿ.

الغام ػػدم ,م م ػػد فن ػػدم ( .)6311تص ػػكر مط ػػكر لنم ػػكذج ت ي ػػيـ دداي المعم ػػـ ف ػػا المممك ػػة العربي ػػة
السعكدية دراسة ت ميمية لم تكل النمكذج كتطبي اتم الميدانية .رسالة ما ستير غير منشكرة,
امعة المممؾ سعكد ,الرياض.
غنػػيـ ,د مػػد نمػػا ( .)1113تطبيػػؽ مبػػادا دارة ال ػػكدة الشػػاممة كناقتهػػا بالكفايػػات المهنيػػة لػػدل

المعممػػيف ف ػػا الم ػػدارس اليانكيػػة ال ككمي ػػة لمبن ػػيف بالمدين ػػة المنػػكرة .م م ػػة العم ػػكـ التربكي ػػة,
امعة دـ ال رل.13-66 ,
قاسـ ,دنسا م مد ( .)1112الفركؽ الفردية كالت كيـ .نماف دار الفكر لمطبانة كالنشر.
قنديؿ ,يسف نبد الر مف ( .)6363التدريس اكانداد المعمـ .الرياض دار النشر الدكلا.

فكان ػػة ,كلي ػػد نب ػػد المطي ػػؼ ( .)6875ت ػػكيـ الداي ب ػػيف الذاتي ػػة كالمكض ػػكنية .م م ػػة معه ػػد اإلدارة
العامة.46 -24 ,)38( ,

الكريػػاف ,نػػدناف م مػػد ( .)1116مػػدل ت بػػؿ المعممػػيف لمعػػايير ال ػػكدة الشػػاممة فػػا التعمػػيـ د ارسػػة
ميدانية بم افظة اإل ساي .رسالة ما ستير غير منشكرة ,كمية التربية ,امعة الممؾ سعكد,
الرياض.
ك ازرة المعارؼ ( .)6368دليؿ المشرؼ التربكم .الرياض مطاب دطمس لدكفست.
ياغر ,د .)6876( .ن د نظـ ت كيـ الداي ,نرض سيف سف نمار .مكتبة اإلادرة.)1( 8 ,

قائمة المالحق
مم ؽ ( )6استبانة ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بيف التنظير كالتطبيؽ بمدارس بممسمر
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ممحق ()6
استبانة تقويم األداء الوظيفي لممعممات بين التنظير والتطبيق بمدارس بممسمر
الساـ نميكـ كر مة اهلل كبركاتم
المديرة /المشرفة  /المعممة  ..........................................................الفاضمة
تهدؼ فذ ا,ستبانة ل التعرؼ نم مدل تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس
بممسمر ,لذا ير

مف ظرتػؾ التكػرـ ب ػراية ف ػرات ا,سػتبانة ككضػ نامػة (√) دمػاـ كػؿ ف ػرة فػا

العمكد الذم يتايـ كك هة نظرؾ ,يث دف ا,ستبانم مككنة مف الم اكر التالية
المحور األول :كاق تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر.
المحور الثاني :معكقات تطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر.
المحور الثالث :مكؿ م تر ة لتطبيؽ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات بمدارس بممسمر.
وشك ارً لكم حسن تعاونكن
وتفضمن بقبول فائق اًلحترام

فريؽ الب ث
البيانات الشخصية :
ضعا شارة (√) دما اإل ابة المناسبة لكؿ بند
-6

المسم الكظيفا مديرة (

-1

الم فؿ العمما دبمكـ (

-2

ندد سنكات الخدمة دقؿ مف  4سنكات (
61سنكات (

).

) ,مشرفة (
) ,بكالكركيس (

) ,معممة (

).

) ,ما ستير دك دكتكراة (
) ,مف  61-4سنكات (

).

) ,دكيػػر مػػف
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أوًًل :واق تطبيق تقويم األداء الوظيفي لممعممات بمدارس بممسمر
الفقرة

رقم الفقرة
6

يتـ ت كيـ دداي المعممات مف قبؿ مديرات المدرسة

1

يتـ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات مف قبؿ مشرفات التربية

2

يك د مصداقية فا ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات

3

ي كـ الداي الكظيفا لممعممة كفؽ معايير م ددة

4

يك د ظمـ فا نممية ت كيـ الداي الكظيفا لممعممة

5

يتـ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممة مف خاؿ الزيارات الصفية

6

يتـ ت كيـ الداي الكظيفا لممعممة مف خاؿ نتائا اختبارات
الطالبات

7

تعطا المديرة ما ظات تفيد المعممة بعد نممية الت كيـ

8

تعطا المشرفة ما ظات تفيد المعممة بعد نممية الت كيـ

61

يكشؼ الت كيـ نف ن اط الضعؼ لدل المعممة

66

يكشؼ الت كيـ نف ن اط ال كة لدل المعممة

61

دفاد الت كيـ كيير فا ت سيف دداي المعممات

62

يتـ التكتـ نم نتائا الت كيـ

63

يعتبر الت كيـ كسيمة مف كسائؿ تطكير الداي الكظيفا لممعممة

64

تتـ نممية ت كيـ دداي المعممات مف خاؿ استطاع آراي
الطالبات

موافق

محايد

معارض
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ثانيا :معوقات تطبيق تقويم األداء الوظيفي لممعممات بمدارس بممسمر
ً
الفقرة
رقم الفقرة
65

مدة الزيارات الصفية  ,تساند صدار ال كاـ نم الداي
الكظيفا لممعممة

66

ضغط العمؿ  ,يساند فا نمؿ زيارات صفية بشكؿ مستمر
لت كيـ الداي الكظيفا لممعممة

67

تك د م سكبيات تمن مف نطاي ت كيـ الداي الكظيفا لممعممة
الشفافية

68

ت كيـ الداي الكظيفا لممعممة بصكرة ص ي ة ي دم ل خمؽ
نكع مف ال ساسية كا,نزناج

11

المعممات  ,يت بمف الن د

16

ندـ افتماـ المديرات بت كيـ الداي الكظيفا لممعممات كذلؾ

11

ت كـ المديرة بعمؿ الت كيـ ف ط لرف ت ارير ل ال هات

12

زيارات المشرفات قميمة كتكاد تككف معدكمة

13

ندـ كفاية نماذج ت كيـ الداي الكظيفا المصمـ لها

14

تتخكؼ المديرة مف ت كيـ الداي الكظيفا لبعض المعممات

15

تت افؿ المديرة بعض المعممات فا نممية ت كيـ الداي لككف

كنا المديرات بأفمية ت كيـ الداي الكظيفا

المختصة دكف دخذ نتائ م بعيف ا,نتبار

المعممة مكمفة بأنماؿ دخرل فا المدرسة
16

لـ ي ؽ النتائا المر كة ساب نا لذلؾ تـ افمالم
ندـ است ابة المعممات لمما ظات التا ك هت لهف ددل ل

18

ي دم ت كيـ الداي الكظيفا المنخفض ل ن ؿ بعض المعممات

17

تهميش ت كيـ الداي الكظيفا

ل مدارس دخرل مف قبؿ دارة التعميـ ,كلذلؾ ت كـ المديرة برف

مستكافف الدائا لكا  ,تتسبب بن ؿ
21

دافف.

ليس لدل المعممات الكنا الكافا لفمية ت كيـ الداي الكظيفا
لهف

موافق

محايد

معارض
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ثالثًا :حمول مقترحة لتطبيق تقويم األداء الوظيفي لممعممات بمدارس بممسمر
رقم الفقرة

موافق

الفقرة

26

تكنية المعممات بأفمية ت كيـ الداي الكظيفا لهف

21

تكنية المديرات بأفمية نمؿ ت كيـ لدداي الكظيفا لممعممات لما
لم مف فائدة فا رف مخر ات التعمـ

22

ندـ تخاذ

رايات  -ميؿ الن ؿ ب ؽ المعممات الاتا مستكل

ددائهف منخفض بمفت نظرفف
23

ي ب دف تتـ نممية الت كيـ مف قبؿ ندة م يميف لت رم
المصداقية

24

ت فيز المعممات المكاتا مستكل ددائهف مرتف بدكف م سكبيات

25

العمؿ نم تطكير الداي الكظيفا لممعممات بترشي هف لدكرات
تدريبية

26

تك يم المعممة دكف ت ريإ

27

مشاركة دكلياي المكر فا نممية ت كيـ الداي الكظيفا لممعممات
مما يعطا مصداقية دكير لعممية الت كيـ

28

تخاذ

رايات ازمة ب ؽ المعممة التا ترفض الن د

31

تخاذ

رايات ازمة ب ؽ المعممة التا لـ تطكر مف ادائها بعد

دف تـ تك يم ما ظات لها نف مستكل ددائها دكف المستكل
الم بكؿ

محايد

معارض

