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وجهة نظر  من تقييم أداء المعلمين في المدارس الثانوية األردنيةلعملية المديرين  ةممارس درجة
 المديرين أنفسهم

 أبو شارب سليمان محمد
 * خالد علي السرحاند. أ.  

 ملخص:
هذه الدراسة الستقصاء واقع ممارسات المديرين في تقييم أداء المعلمين في المدارس هدفت 
لتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج المسحي، ، و نية من وجهة نظر المديرين أنفسهمالثانوية األرد

ئلة سأومديرة في المدارس الثانوية األردنية، ولإلجابة عن  ( مديرا  765تكونت عينة الدراسة من )و 
للعينات المستقلة.  (ت) واختبار ،واالنحرافات المعيارية ،الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية

جاء متوسط واقع ممارسات المديرين في تقييم أداء المعلمين في المدارس  وجاءت النتائج كاآلتي:
( وبدرجة استخدام 4.00) معياري  ( وبانحراف3..2) بأكملهاالثانوية األردنية على معايير االستبانة 

في تقديرات المديرين لدرجة استخدامهم للممارسات  كما أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا   ،كبيرة
تعزى الختالف جنس المدير، بأكملها التقييمية المرتبطة بكل معيار من معايير أداة الدراسة وعليها 

كما أنه ال يوجد فروق دالة  ،لذكوردالة فيه لصالح ا (ت)باستثناء المعيار السادس، فقد كانت قيمة 
إحصائيا في تقديرات المديرين لدرجة استخدامهم للممارسات التقييمية المرتبطة بكل معيار من 

 .تعزى الختالف المؤهل العلمي للمديرين بأكملهاوعليها  ،معايير أداة الدراسة
 .المعلمين ممارسات المديرين، تقييم أداء التقييم التربوي، الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Principals' Practice of Evaluating the Performance of 

Teachers in Jordanian Secondary Schools from the Point of View of 

Principals Themselves  

Abstract 

This study aimed at investigating the status quo of principals' practices 

of evaluating the performance of teachers in Jordanian secondary schools 

from the point of view of the principals themselves. To achieve this goal, 

the survey method was used. The sample consisted of 567 male/female 

principals in Jordanian secondary schools. To answer the study questions, 

means, standard deviations and t-test were calculated for independent 

samples. The results were as follows:  

- The average of principals' practices of evaluating teachers' performance 

in Jordanian secondary schools was (3.82), and with a standard 

deviation of (0.44) and a high degree of use. 

-  There were no significant differences in principals' estimations of the 

extent to which they use evaluation practices associated with each and 

every criterion of the study instrument, attributed to gender (except for 

the 6th criterion, as the value of t-test is significant in favor of males).  

- There were also no significant differences in principals' estimations of 

the extent to which they use evaluation practices associated with each 

and every criterion of the study instrument, attributed to principals' 

qualifications. 

Key Words: Educational evaluation, principals' practicies, assessting teacher’s 

performance. 
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 :المقّدمة
الطرق التي تساعد في جراءات واتباع كافة السبل و يسعى مدير المدرسة التخاذ كافة اإل

يتمكن  كي ؛، لذا فإن مدير المدرسة بحاجة المتالك كفاية التقييمتحسين مستوى مدرسته وتطويرها
ويتوقف نجاح عملية  إصدار حكم، تخاذ قرار أوادرجة تحقق تلك األهداف، من أجل  من قياس

سواء في جمع  ،ن كافة جوانبهتقييم أداء المعلمين على امتالك المدير لمهارات التقييم واإلحاطه به م
 أو تحليل البيانات وإعداد التقارير. ،أو استخدام أدوات التقويم ،المعلومات

فالتقييم عملية مستمرة شاملة لكل عناصر اإلدارة المدرسية، فهو ال يتوقفف عنفد حفد معفين، بفل 
إلففى الحلففو  يبففدأ منففذ أن يبففدأ مففدير المدرسففة بواففع الخطففوه العريمففة لخطتففه، ويسففتمر حتففى يصففل 

والمقترحففففات وإصففففدار األحكففففام، وكتابففففة التقففففارير حففففو  مففففا يمكففففن قياسففففه مففففن مجمففففل أداء المعلمففففين 
األهفداف السفلوكية، وتحقيقهفا وقيفاس ووافع رسفم الخطفط اليوميفة،  مفن حيف والعاملين في المدرسة، 

 (.3422أثرها) الحريري، 
لمرتبطففة بالوفيفففة، سففواء بصففورة الوصففف المففنظم لنففواحي القففوة والمففعف ا ،ويعففد تقيففيم األداء

فرديفففة أو جماعيفففة، ممفففا يفففؤدي إلفففى تطفففوير األداء باإلافففافة إلفففى تفففوفير المعلومفففات الال مفففة التخفففاذ 
القففرارات مففن قبففل المففديرين، إذ تةففير عمليففة تقيففيم األداء إلففى تلففك الوفيفففة المسففتمرة واألساسففية مففن 

قففاه القففوة والمففعف لفف داء خففال  فتففرة معينففة، وفففائف إدارة المففوارد البةففرية التففي تهففدف إلففى معرفففة ن
إصففففدار األحكففففام لبيففففان درجففففة جففففودة العمففففل، بهففففدف اتخففففاذ القففففرارات المتعلقففففة بالعمففففل أيمففففا إلففففى و 

 (.3445)المغربي،
التففي تعففد كفايففة التقيففيم مففن أهمهففا تجعلففه ، إن امففتالك مففدير المدرسففة للكفايففات المهنيففة المتعففددة

مجموعة من المعفارف والمففاهيم ُتعد ن الكفايات المهنية إمدرسته، إذ  يحسن من العملية التعليمية في
والمهارات واالتجاهات التي توجه سلوك العاملين الفاعلين، وتساعدهم في أداء عملهفم بمسفتوى معفين 

 ( .Wilson,2003وبالتالي تحقيق األهداف المنةودة ) ،من التمكين
فففي تأهيففل المعلمففين  مهمففا   فإنففه سففيكون داعمففا  ، يففيموحينمففا يمتلففك مففدير المدرسففة كفايففة التق     

من خال  التنويع في المهارات الفكرية التي يطبقها في مدرسته، وابتكار وذلك ، ومهنيا   وتنميتهم فكريا  
حسفففاس بالمةفففكالت والتوصفففل إلفففى اآلراء والمقترحفففات، التفففي تعفففد مهمفففة وافففرورية ففففي إلاألفكفففار، وا

ات، والقدرة على التعامل مع المتغيفرات ففي المدرسفة وخارجهفا بفاعليفة التخطيط للعمل وترتيب األولوي
 (.Dean,2010) واقتدار
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انبثقت اإلدارة التربوية عن اإلدارة العامة، متأثرة بةكل وااح بالمفاهيم والمبادئ التي كانت 
م وتتميز بها كل مدرسة إدارية جديدة، وقد فهرت اإلدارة التربوية كعلم مستقل عا، تحتمنها
، لتةكل فاهرة عالمية، إذ أصبح ينظر وتطبيقيا   م، وأصبح االهتمام باإلدارة التربوية، نظريا  2406
على أنها األداة الرئيسية لكسب الحرب اد الجهل، والتخلف، والبيروقراطية، ورداءة  نوعية  إليها

تاحة، لتحقيق الهدف، التعليم، وجمود األنظمة، فاإلدارة التربوية هي امان استغال  اإلمكانيات الم
 (.3422والحصو  على أفمل النتائج التربوية بأقل جهد ووقت وما  ) السعود، 

مجموعة عمليات ) تخطيط،  هي (02ص:  ،3420ف بدر )يتعر واإلدارة المدرسية في 
ا لسياسة وفق   ،تنسيق، توجيه( وفيفية تتفاعل بإيجابية امن مناخ مناسب داخل المدرسة وخارجها

 بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة.  ،عها الدولةعامة تصن
يقوم التقييم التربوي الحدي  على أسس علمية، تجعله بمثابة ركيزة أساسية لتطوير العملية و 

وأدوات التقويم الحديثة  ،العديد من استراتيجيات -امن رؤيته الحديثة -التربوية، فهو يتممن 
 ه من األهداف التربوية، مما يممن تجويد العملية التربوية التي ترصد حقيقة ما يتم إنجا ،والواقعية

يم أثر البرامج يأنه الجهود المنظمة لتق التربوي  يقصد بالتقييمو  .(Marzano, 2002) ومخرجاتها
التربوية، وما يتبعه من أنةطة، وتحليل البيانات، والكةف عن الفجوة بين األهداف العامة، 

يعتمد تقييم أداء المعلمين على المالحظات و  ،(McTighe,1998,P:75واألهداف الخاصة )
الصفية التي يدونها مدير المدرسة أو القائم على عملية التقييم في سجل خاص، فتقييم أداء المعلمين 

بقدرتهم على التعليم، وبالطبع يوجد هناك العديد من األدوات األخرى التي  ما يكون مرتبطا   غالبا  
لفحص المهارات األكاديمية  ،والقلم الورقة واختبارات، المعلمين كالسجالت تستخدم في تقييم أداء

 (.Darling-Hammond,2010) األساسية
وواعها أمامه  ،إن تقييم أداء المعلمين يستدعي جلب كافة المعلومات المتعلقة بأداء المعلم

ومعارف في مواقف  ،لمعرفة درجة جودة أدائه، و معرفة قدرته على تطبيق ما يمتلكه من مهارات
تربوية متعددة، وقدرته على القيام بالتدريس بكفاءة، واالستفادة من تلك المعلومات للوقوف عند نقاه 

 (. Nitko,1996القودة لدعمها، ونقاه المعف لمعالجتها )
يسعى مدير المدرسة لمساعدة المعلمين من خال  تقييم أدائهم على التعرف على حاجاتهم 

دائهم للوصو  لحكم مناسب أة هذه االحتياجات وإشباعها كلما سنحت الفرصة، وتجويد المهنية، وتلبي
فاعلية المعلم في تخطيط مهامه التعليمية وتنفيذها وتقويمها، إال أن هناك حساسية خاصة  على
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معلمي  أداء تكتنف عملية تقييم أداء المعلمين، وللتقليل من هذه الحساسية، وليتمكن المدير من تقييم
واع خطة وااحة ومحددة األهداف لعملية التقييم  : اآلتية القيام بالممارساتعليه  ة،مدرسته بدق

ثقة المعلمين، وتحفيزهم نحو إتقان العمل، ومناقةة خطة تقييم أداء ، وكسب منذ بداية العام الدراسي
ن مالحظات االحتفاظ بالسجالت التي تتمم، و يم الذاتييتةجيع المعلمين على التقو المعلمين، 

 .(3420المدير التقييمية بةأن المعلمين) عطوي، 
نصائح لممارسات  مجموعة األمريكية مينيسوتا بواليةجامعة سانت توماس وقد واع دليل 

تتمثل في تفعيل التقييم الذاتي للمعلمين، والتأكد من تقديرهم ألهمية  ،المديرين في تقييم أداء المعلمين
بأخالقيات التقييم، واتساق أسلوب التقييم، وتحديد أهداف التقييم بالتةارك مع تقييم األداء، وااللتزام 

 .(University of St, 2010)المعلمين، واستخدام التقييم لتطوير أداء المعلمين
تقييم أداء المعلمين، يتوجب على مدير المدرسة أن يبني عالقات ودية  عمليةنجاح ولممان 

ن تواصل المدير إوتةجيعهم على اإلبداع، إذ  ،وإتقان األداء ،لى العملبينه وبين معلميه لتحفيزهم ع
المعلمين فحسب، على  على جميع العاملين في المدرسة، وليس كس إيجابا  ينعنساني مع معلميه، اإل

وتوليد الخمو  لديهم في  ،أدائهم الوفيفي بينما تؤدي العالقات السيئة بين المدير والمعلمين لتراجع
 (.Baurmard,2006مل )فترة الع

 الدراسات السابقة ذات الصلة
( إلى التعرف على مفدى امفتالك مفديري المفدارس ففي محافظفة 3446هدفت دراسة المدهرش )

 وتكونفت عينفة الدراسفة مفنطريف لمهارات تقويم األداء الوفيفي للمعلمين من وجهفة نظفر المعلمفين، 
هففففي المجففففا   :نة تو عفففت علففففى ثالثففففة مجفففاالتبإعففففداد اسففففتبا الباحففف  ومعلمففففة، وقففففام معلمفففا   (050)

لمهففارات  المجففا  اإلنسففاني، وأشففارت النتففائج إلففى امففتالك مففديري المففدارسو المجففا  الفنففي، و اإلداري، 
تقففويم األداء الففوفيفي للمعلمففين بدرجففة كبيففرة مففن وجهففة نظففر المعلمففين، وكففذلك ال توجففد فففروق ذات 

تعزى لمتغيرات الدراسة ) الجفنس، المؤهفل العلمفي، عفدد داللة إحصائية على األداة الكلية والمجاالت 
 سنوات الخبرة(.

ممارسففة مففديري المففدارس  درجففة( للتعففرف علففى Karakose,2007جففاءت دراسففة كاركوسففي )
مفففن وجهفففة نظفففر  بمفففا ففففي ذلفففك االلتفففزام بأخالقيفففات تقيفففيم أداء المعلمفففين، ففففي تركيفففا للقيفففادة األخالقيفففة

 ومعلمففة ، واسففتخدمت اسففتبانة مطففورة مسففبقا   معلمففا   (026)العينففة  معلمففي المففدارس الثانويففة، وشففملت
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لقيففادة األخالقيففة كانففت مففديري المففدارس لن مسففتوى ممارسففة أللقيففادة األخالقيففة، وأشففارت النتففائج إلففى 
 عالية من وجهة نظر المعلمين. بدرجة

( النوعية للكةف عن Staib and Maninger,2012جاءت دراسة ستيب ومانيجر )
سات المديرين للقيادة األخالقية في اإلدارة المدرسية وأثرها على الصحة النفسية للطلبة، وتكونت ممار 

العينة من ثالثة مديري مدارس من أعمار مختلفة، في والية تكساس، واستخدمت الدراسة مقابلة 
 إلى عدمروا سئلة مفتوحة وجهت للمديرين، وأشارت النتائج أن المديرين الثالثة أشاعةرة أمكونة من 

أهم  تحصولهم على التدريب في مجا  القيادة، وأن السلوكيات األخالقية من قبل الطلبة كان
   االعتبارات التي يجب التركيز عليها في ممارسة القيادة األخالقية لدى المديرين.  

ب ( إلفى التعرف علفى أهفم المهارات التدريسفية الواجف3423هدفت دراسة الةهري وعاصم )وقد 
وتحديففد مسفففتوى أداء معلمففففي التربيففة الفنيففة  ،توافرهففا فففي أداء معلمففي التربيففة الفنيففة للمرحلففة المتوسففطة

( معلمففا  مففن معلمففي 37وتففم اسففتخدام بطاقففة مالحظففة علففى عينففة تكونففت مففن ) ،وفقففا  لهففذه المهففارات
أن بينت النتائج  لبنين، والتربية الفنية ففي المرحلة المتوسطة ففي مدارس الرياض الحكومية واألهلية ل

وكانففت أعلففى مهففارة فرعيففة  ،مهففارة فرعيففة( 22)أداء معلمففي التربيففة الفنيففة تحقففق بمسففتوى عفففا  فففي 
تحققففففت هففففي الترحيفففب بأسفففئلة الطفففالب وطرحهفففا للنقفففاش كلمفففا سفففمح الوقفففت بفففذلك، ومهفففارة اسفففتخدام 

ف مهففارة فرعيفة كانففت هففي األسفاليب المتنوعففة لتصفحيح سففلوك الطففالب وعالجففه، فففي حفففين أن أافع
 استخدام وسائل حديثة لتحقيق أهداف الدرس.

( لتحديفففد أبعفففاد الفففتعلم التفففي يجفففب أن تتفففوافر ففففي معلفففم التربيفففة 3422دراسفففة الكلفففثم ) وجفففاءت
وقفد اسفتخدم الباحفف  بطاقفة مالحظفة كفأداة للبحفف   ،اإلسفالمية ففي افوء نمفوذع أبعففاد الفتعلم لمفارا نو

وقفد كانفت العينفة  ،ة اإلسالمية والحكم علفى مسفتوى أدائهفم ومهفاراتهم العلميفةلتقويم أداء معلمي التربي
وأشففارت النتففائج لتحقففق   مففن جميففع معلمففي التربيففة االسففالمية بمكففة المكرمففة، ( معلمففا  74عبففارة عففن )

بدرجة متوسطة، وأربعفة بدرجفة قليلفة، ففي حفين   ةأربعة مهارات بدرجة كبيرة في أداء المعلمين، وثماني
 ع.تتحقق أربعة عةر مهفارة مفن مهفارات أبعفاد الفتعلم معظمهفا ففي بعفد الفتعلم الثفانيع عفادات العقفللم 

 المنتجةع.
( للتعرف على مستوى األداء التدريسي ومجاالته لمعلمي 3422هدفت دراسة الحباشنة )و 

بانة وتم استخدام االست الرياايات للصف العاشر األساسي بمحافظة الكرك من وجهة نظر الطلبة،
ية عةوائية، قتم اختيارهم بطريقة طب طالبا   (264)كوسيلة لجمع البيانات، وكانت العينة عبارة عن 
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وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتية: مستوى األداء التدريسي لمعلمي الرياايات للصف العاشر 
ة تعزى ، وجود فروق في مستوى األداء التدريسي ذات داللة إحصائيبمحافظة الكرك كان مرتفعا  

لمتغير الجنس لصالح الذكور، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء التدريسي 
 .تعزى لمعدالتهم الفصلية، مكان سكنهم، المستوى التعليمي ل ب

فففي  مقيمففا   ( للتعففرف علففى درجففة ممارسففة المففدير بصفففته مةففرفا  3420دراسففة حمففد ) وقففد سففعت
 المفدارس الخاصففة فففي المففة الغربيففة مفن وجهففات نظفر المعلمففين فيهففا،التنميفة المهنيففة للمعلمفين فففي 

فقففرة،  (77)سففتبانة مففن اال وتكونففتومعلمففة فففي المفففة الغربيففة،  معلمففا   (.70)وبلغففت عينففة الدراسففة 
فففي التنميفففة المهنيفففة  مقيمفففا   وأفهففرت النتفففائج أن الدرجففة الكليفففة لدرجفففة ممارسففة المفففدير بصفففته مةفففرفا  

نفففه ال يوجفففد ففففروق ذات داللفففة أوهفففي نسفففبة كبيفففرة ، كمفففا أفهفففرت النتفففائج  %56.2للمعلمفففين بلغفففت 
إحصففائية تعففزى لمتغيففرات الجففنس والمؤهففل العلمففي والمرحلففة التعليميففة، بينمففا يوجففد فففروق ذات داللففة 
 إحصائية تعزى لمتغيري الخبرة والمحافظة لصالح أقل من خمس سنوات، ولصالح محافظة الوسط.

ممارسفات القيفادة علفى أداء المعلمفين ففي  ( للكةف عن تأثيرJay,2014هدفت دراسة جاي )و 
، م االسفففتبيان والمقابلفففة كفففأداتي بحففف ااسفففتخدتفففم المفففدارس الثانويفففة ففففي منطقفففة جفففامبيال ففففي إثيوبيفففا، و 

وأشارت النتائج لوجود عالقة إيجابية بين أساليب القيادة ، ومعلما   مديرا   (244)واقتصرت العينة على 
 مين، كما كان أداء المعلمين الخااعين للقيادة الديموقراطية  جيدا بةكل عام.وأداء المعل

الموافوعات المتعلقفة بتقيفيم أداء المعلمفين وممارسفات المفديرين  ،الدراسفات السفابقةيالحظ مفن 
ففي أنهفا  ادت مفن وعفي  وقفد اسفتفاد الباحثفان مفن الدراسفات السفابقة في التقييم أو ففي جوانفب أخفرى،

 تميففزتوقففد  ،مففن أدواتهففا لتطففوير أداة الدراسففة الحاليففة واالسففتفادةبمواففوع الدراسففة الحاليففة، البففاحثين 
اختصفففت ففففي جانفففب تقيفففيم أداء المعلمفففين مفففن بفففين ممارسفففات المفففديرين عفففن الدراسفففات السفففابقة بأنهفففا 

التفي  - ففي حفدود علفم البفاحثين – ن هفذه الدراسفة مفن الدراسفات القليلفة عربيفا  إإذ التقييمية المتنوعة، 
 .تقييم أداء المعلمينممارسات المديرين في تبح  في مجا  
 مشكلة الدراسة:

ففا فففي تطففوير العمليففة التربويففة ويعتمففد نجففاح هففذا التقيففيم  ،يعففد تقيففيم أداء المعلمففين عنصففر ا رئيس 
علففى ممارسففات المففديرين أثنففاء تقيففيم أداء المعلمففين، إذ إن عففدم اهتمففام مففدير المدرسففة فففي ممارسففاته 
التقييمية أثناء تقييم أداء المعلمين، يؤدي إلى عفدم إصفدار حكفم سفليم عفن أداء المعلمفين، ممفا يفؤدي 
إلففى حففدول خلففل فففي العمليففة التربويففة، فتقيففيم أداء المعلمففين علففى الوجففه األمثففل يففؤدي لتعزيففز النمففو 
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زيفز النمفو المهنفي ( ألهميفة اإلدارة المدرسفية ففي تع3447المهني لديهم، فقد أشارت دراسة الةفراري )
لدى المعلمين، من هنفا تتمفح أهميفة تطفوير ممارسفات المفديرين ففي تقيفيم أداء المعلمفين، لفذا جفاءت 

 هذه الدراسة للكةف عن واقع ممارسات المديرين في تقييم أداء المعلمين.
 أسئلة الدراسة

من وجهة  ،ردنيةما واقع ممارسات المديرين في تقييم أداء المعلمين في المدارس الثانوية األ .2
 نظر المديرين أنفسهم؟ 

هل تختلف ممارسات المديرين في تقييم أداء المعلمين في المدارس الثانوية األردنية تبعا   .3
 تغيري جنس المدير )ذكر، وأنثى( ، ومؤهله العلمي )دبلوم عالي، وماجستير أو دكتوراه( ؟ل

 أهمية الدراسة
ومفن خفال  االطفالع علفى  تحسفين العمليفة التربويفة،رة في ذا أهمية كبي يعّد تقييم أداء المعلمين

، ممفففا يتفففيح تقيفففيم أداء المعلمفففينستتمفففح صفففورة واقفففع  المعلمفففين أداء تقيفففيم ففففي المفففديرين ممارسفففات
الفرصففة لتحديففد جوانففب القففوة والمففعف فففي كفايففات ومهففارات وممارسففات التقيففيم لففدى هففذه الفئففة مففن 

 مفديري مفديريات التربيففةجفا  لوافع هفذا الواقفع أمفام المةفرفين و ، كمفا تفسفح هفذه الدراسفة المديرينالمف
، التفي قفد تفيفدهم ففي تحسفين العمليفة التربويفة مفن ناحيفة عمليفة، وقفد إلطالعهم على تلفك المعلومفات

 تفسح المجا  أمام الباحثين لالستفادة من نتائج الدراسة لكتابة بحول جديدة من ناحية نظرية.
 أهداف الدراسة 
ممارسفففات المفففديرين ففففي تقيفففيم أداء المعلمفففين ففففي المفففدارس الثانويفففة األردنيفففة، واقفففع استقصفففاء 

ممارسفففات المففففديرين ففففي تقيفففيم أداء المعلمفففين ففففي المفففدارس الثانويففففة الكةفففف عفففن االختالففففات ففففي و 
األردنيففة ، تبعففا  لمتغيففرات جففنس المففدير )ذكففر، وأنثففى(، ومؤهلففه العلمففي )دبلففوم عففالي، وماجسففتير أو 

 (.دكتوراه 
 حدود الدراسة

ففي الفصفل ة مديري ومديرات المدارس الثانويفة الحكوميفة األردنيف اقتصرت الدراسة الحالية على
 .3425/ 3426الدراسي األو  للعام الدراسي 
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 مصطلحات الدراسة: 
عتمففففد علففففى التفكيففففر المففففرتبط بالةخصففففية اإلداريففففة تي تففففالطات النةففففامارسااااات المااااديرين : م

، 3440طفوي، ع) ة الخاصة بتحفيز الجهود الجماعية نحو تحقيق هفدف مةفتركواالتجاهات السلوكي
يسففففتخدمها مففففدير التففففي  واألسففففاليب : مجموعففففة مففففن االسففففتراتيجياتبأنهااااا وتعاااارف اجرا يااااا   (.4ص: 

 .تتماشى مع توجهات التقييم الحدي و  ،المدرسة في تقييم أداء المعلمين
ة العفاملين ففي إنجفا  األعمفا  التفي توكفل : الحكفم الموافوعي علفى مفدى مسفاهم تقييم األداء

عمليفة قيفاس  بأنه: ويعرف إجرا يا   .(6.، ص:  3447) شاويش،  وعلى سلوكهم أثناء العمل ،إليهم
ا للمعفايير العالميفة للتقيفيم مفن خفال   حجم ومستوى ما أنجزه المعلمون خال  فترة  منية محفددة اسفتناد 

وإصفدار حكفم مناسفب بةفأنهم؛ لغفرض  ،من أجل اتخاذ قرارممارسات مدير المدرسة في تقييم أدائهم 
 معالجة جوانب المعف ودعم جوانب القوة.

  جراءاتالطريقة واإل
 المسحي وذلك لمالءمته طبيعة الدراسة. استخدم الباحثان المنهج  منهج الدراسة:

  مجتمع الدراسة وعينتها:
يففة الحكوميفة فففي المملكفة األردنيففة يةفمل مجتمفع الدراسففة جميفع مففديري ومفديرات المفدارس الثانو 

ومديرة، وتفم اختيفار العينفة  ( مديرا  2274م ، والبالغ عددهم )3426/3425الهاشمية، للعام الدراسي 
بالطريقفففة العةفففوائية الطبقيفففة بعفففد تقسفففيم المجتمفففع لثالثفففة أقفففاليم: الوسفففط والةفففما  والجنفففوب، وبلغفففت 

 (.  2ومديرة مو عين كما في الجدو  ) ( مديرا  765)
 متغيري الدراسةحسب  توزيع أفراد العينة (1الجدول )

 اإلقليم أعلى مؤهل علمي الجنس المتغير
 الجنوب الوسط الةما  دكتوراه  أو ماجستير دبلوم عالي أنثى ذكر المستوى 
 222 324 327 324 275 222 370 العدد

 أداة الدراسة:
قع ممارسات المديرين في تقييم أداء المعلمفين استبانة وا تممنت الدراسة األداة البحثية اآلتية :

وكفان مففن ، سفتبانة بفالرجوع لف دب النظفري اال تطففويرقفام الباحثفان ب، إذ المفدارس الثانويفة األردنيفة ففي
 Universityاألمريكية ) مينيسوتا بواليةجامعة سانت توماس  دليلالتي تم الرجوع لها  راجعأبر  الم

of St. Thomas Human Resources Department, 2010.) 



 السرحان أ.د. خالدأبو شارب، مان سلي                         ......تقييم أداء المعلمينلعملية المديرين  ةممارس درجة

56 

 صدق األداة: 
عرض األداة على مجموعة من المحكمين  تم استخراع دالالت صدق أداة الدراسة من خال 

جمع تقارير التحكيم من المحكمين وتفريغ مالحظاتهم، وقبو  وإجراء من ذوي االختصاص، وتم 
، إذ كان عدد فقرات فأكثر %4.التعديالت الال مة على الفقرات التي اتفق عليها المحكمون بنسبة 

 ( فقرة بعد التحكيم.0.(، وأصبح )5.االستبانة )
 ثبات األداة: 

ومديرة من  تم تطبيق األداة بصورتها األولية على عينة استطالعية تتكون من ثالثين مديرا  
لة مجتمع الدراسة نفسه ومن خارع عينة الدراسة، وتم ايجاد الثبات بطريقة االتساق الداخلي بدال

 .( 3الجدو  رقم ) كما في االستبانة. عاييرمن م عيارلكل م إحصائيات الفقرة،
 معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي بداللة إحصا يات الفقرة (2جدول رقم )

 الثبات معامل عيارالم الرقم
 4943 التقييم الذاتي للمعلمين 2
 49.2 تقدير المعلمين ألهمية التقييم 3
 4952 ت التقييمأخالقيا 2
 4955 اتساق وانسجام أسلوب التقييم 0
 49.4 واقعية التقييم 7
 4955 التركيز على تقييم أداء المعلمين دون االعتبارات األخرى  6
 49.6 تحديد أهداف التقييم بالتةارك مع المعلمين 5
 4942 استخدام التقييم لتطوير أداء المعلمين .

ن معامل الثبات لالستبانة يد  على وجود درجة كبيرة من ( أ3يالحظ من الجدو  رقم )
 االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة.

 متغيرات الدراسة:
 المتغيرات التصنيفية:

 جنس المدير : وله فئتان: ذكر وأنثى. .أ
 المؤهل العلمي للمدير: وله فئتان: دبلوم عالي، وماجستير أو دكتوراه. .ب

ات المديرين في تقييم أداء المعلمين والتي تتمثل بالدرجات الفرعية على المتغيرات المتنبأ بها: ممارس
 معايير االستبانة والدرجة الكلية.
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  إجراءات الدراسة

تم اتباع اإلجراءات اآلتية لتنفيذ الدراسة: حصو  الباح  على كتاب تسهيل مهمة من و ارة 
( استبانة على عدد 24تو يع ) ومن ثمّ  سة،التربية والتعليم وذلك لتسهيل المهمة في تطبيق أداة الدرا

من أفراد المجتمع نفسه كعينة استطالعية، واستخراع مؤشرات الثبات الال مة، وتو يع االستبانة على 
أفراد العينة من المديرين والمديرات، وجمع االستبانات بعد استجابة أفراد العينة على فقراتها، وتحليل 

 النتائج، ثم عرض النتائج ومناقةتها واستخراع التوصيات.البيانات إحصائيا ، واستخراع 
 المعالجة اإلحصا ية

لإلجابة واالنحرافات المعيارية  ،تم استخراع المتوسطات الحسابية لتحقيق أغراض الدراسة   
تو عت استجابات األفراد وفق مقياس سداسي متدرع كاآلتي: بدرجة كبيرة إذ  ،عن السؤا  األو 

وقد كانت  ، وال تستخدم أبدا ،جدا   قليلة، وبدرجة قليلةبيرة، وبدرجة متوسطة، وبدرجة ، وبدرجة كجدا  
وعلى  (،7=4-7مدى فئات االستجابة = ): تيعملية تصحيح االستجابات على أداة الدراسة كاآل

: إذا كان متوسط الفقرة من صفر إلى أقل تيهذا األساس تم واع تفسير لمتوسط االستجابة كاآل
فيعني أن  3إلى أقل من  2إذا كان متوسط الفقرة من ، و عني أن درجة االستخدام قليلة جدا  في 2من 

فيعني أن درجة االستخدام  2إلى أقل من  3إذا كان متوسط الفقرة من ، و درجة االستخدام قليلة
 إذا كان، و فيعني أن درجة االستخدام كبيرة 0إلى أقل من  2إذا كان متوسط الفقرة من ، و متوسطة

-Tاستخدام اختبار عتع )كما تم  .فيعني أن درجة االستخدام كبيرة جدا   7إلى  0متوسط الفقرة من 

testلإلجابة عن السؤا  الثاني ). 

 تا ج الدراسة ومناقشتهان
والذي نصه: ما واقع ممارسات المديرين في تقييم أداء المعلمين في  و سؤا  األال نتيجة

 وجهة نظر المديرين أنفسهم ؟المدارس الثانوية األردنية من 
للمعفففايير ) التقيفففيم  لإلجابفففة عفففن هفففذا السفففؤا  تفففم ايجفففاد المتوسفففطات الحسفففابية واالنحراففففات المعياريفففة

الففذاتي للمعلمففين، تقففدير المعلمففين ألهميففة التقيففيم، أخالقيففات التقيففيم، اتسففاق وانسففجام أسففلوب التقيففيم، 
لمفففين دون االعتبفففارات األخفففرى، تحديفففد أهفففداف التقيفففيم واقعيفففة التقيفففيم، التركيفففز علفففى تقيفففيم أداء المع

 بالتةارك مع المعلمين، استخدام التقييم لتطوير أداء المعلمين( كما يلي:
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 المعيار األول : التقييم الذاتي للمعلمين
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من 3الجدول )

 ت المعيار األول )التقييم الذاتي للمعلمين( وتقدير درجة استخدامهم لهافقرا

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 ممارسةال

 كبيرة جدا 4.54 0.20 أشجعهم على تباد  الزيارات الصفية لمقارنة أدائهم فيما بينهم. .  .2

3.  0 
تقيففيم أدائهففم خففال  العففام أسففتمع لمالحظففات المعلمففين الخاصففة ب

 الدراسي.
 كبيرة جدا 4.54 0.34

 كبيرة جدا 4.57 0.24 أشجع المعلمين على االشتراك في عملية تقييم أدائهم. 7  .2
 جدا كبيرة 4.56 0.24 أتيح الفرصة للمعلمين للتأمل في أدائهم. 2  .0
 جدا ةكبير  5..4 0.47 أعد قائمة لمتابعة تقييم األداء الذاتي للمعلمين. 2  .7
 كبيرة 4.40 2.40 أطلب من المعلمين تفعيل التقييم الذاتي. 3  .6
 كبيرة 2.42 2..2 أناقش معهم نتائج تقييم أدائهم مقارنة بتقييمهم الذاتي. 22  .5
 كبيرة .4.4 2.57 أوفر المراجع التي تسهل عملية التقييم الذاتي للمعلمين. 6  ..
 كبيرة 2.42 2.52 نهاية العام الدراسي.أطلب منهم تزويدي بتوقعاتهم عن أدائهم  24  .4
 كبيرة .2.4 2.74 أطلب منهم تزويدي بتقارير عن تقييمهم الذاتي بةكل دوري. 4  .24
 كبيرة 2.22 2.22 أعقد لهم دورات تدريبية تتعلق بالتقييم الذاتي. 5  .22

 كبيرة 0..4 2..3  المجال ككل 
مارسات المديرين في تقييم أداء ( بأن المتوسط العام لواقع م2يتمح من الجدو  رقم )

( 2.43المعلمين في المدارس الثانوية األردنية في هذا المجا  )التقييم الذاتي للمعلمين( كان )
( وبدرجة استخدام كبيرة. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا 4.60وبانحراف معياري)
عقد لهم دورات تدريبية تتعلق بالتقييم ( التي تنص على ع أ 5( للفقرة رقم )22.2المجا  ما بين )

( التي تنص على ع أشجعهم على تباد  الزيارات الصفية لمقارنة .( للفقرة رقم )0.20الذاتيع، و )
 أدائهم فيما بينهمع
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 المعيار الثاني: تقدير المعلمين ألهمية التقييم
راد عينة الدراسة على كل فقرة من ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أف0الجدول )

 فقرات المعيار الثاني )تقدير المعلمين ألهمية التقييم( وتقدير درجة استخدامهم لها 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

2 20 
أبفففففين لهفففففم حرصفففففي علفففففى طريقفففففة أدائهفففففم ففففففي 

 العمل.
 كبيرة جدا .4.6 0.04

3 32 
ر المعلمفففين الفففذي يثمنفففون اهتمامفففاتي بتقيفففيم أقفففد

 أدائهم.
 كبيرة جدا 4.54 0.20

 كبيرة جدا 4.53 0.34 أواح للمعلمين أهمية تقييم أدائهم. 23 2

0 25 
أتواصففففل معهففففم باسففففتمرار ليففففدركوا أهميففففة تقيففففيم 

 أدائهم.
 كبيرة جدا 4.53 0.36

7 2. 
أشجعهم علفى االلتحفاق بالفدورات التدريبيفة التفي 

 ن أهمية تقييم أدائهم.تبي
0.37 4..4 

 كبيرة جدا

6 26 
أبففففر  لهففففم الجوانففففب التففففي تعكففففس أهميففففة تقيففففيم 

 أدائهم.
0.24 4.52 

 كبيرة جدا

5 22 
أتأكد من تقدير المعلمين الهتمامي بنتائج تقيفيم 

 أدائهم.
0.25 4.56 

 كبيرة جدا

. 24 
أعقففففد اجتماعففففات خاصففففة للمعلمففففين لمناقةففففتهم 

 بأهمية تقييم آدائهم.
0.47 4..0 

 كبيرة جدا

4 33 
أتوقع حدول مفاجآت تفد  علفى اهتمفام أو عفدم 

 اهتمام المعلمين بتقييم أدائهم.
 كبيرة 4.46 2.52

 كبيرة .2.7 2.33 أشعرهم بأهمية تقييم أدائهم نهاية العام فقط. 27 24

22 34 
مناقةات التقيفيم السفنوية إلشفعارهم أقتصر على 

 بأهمية تقييم أدائهم.
 كبيرة 2.36 .2.2

 كبيرة جدا 2..4 0.41 المجال ككل
( بأن المتوسط العام لواقع ممارسات المديرين في تقييم أداء 0يتمح من الجدو  رقم )

( 0.42التقييم( كان ) المعلمين في المدارس الثانوية األردنية في هذا المعيار )تقدير المعلمين ألهمية
وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا  ،( وبدرجة استخدام كبيرة جدا4.73وبانحراف معياري)
( التي تنص على ع أقتصر على مناقةات التقييم السنوية 34( للفقرة رقم ).2.2المجا  ما بين )



 السرحان أ.د. خالدأبو شارب، مان سلي                         ......تقييم أداء المعلمينلعملية المديرين  ةممارس درجة

52 

ي تنص على ع أبين لهم حرصي ( الت20( للفقرة رقم )0.04إلشعارهم بأهمية تقييم أدائهم ع، و )
 على طريقة أدائهم في العملع.

   المعيار الثالث: أخالقيات التقييم
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من .الجدول )

 فقرات المعيار الثالث )أخالقيات التقييم( وتقدير درجة استخدامهم لها

المتوسط  الفقرة لرقما الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 ممارسةال

2 37 
أقففففيم أداء المعلمففففين بنزاهففففة دون االلتفففففات لخالفففففاتي الةخصففففية 

 معهم.
 كبيرة جدا 4.52 0.74

 كبيرة جدا 4.54 0.72 أشعر بالفخر عند واع تقادير مرتفعة لبعض المعلمين. 35 3
 كبيرة جدا 4.66 0.00 يم أدائهم بمصداقية.أجيب عن استفساراتهم حو  تقي 30 2
 كبيرة جدا 2.23 0.27 أاع الدرجات الحقيقية للمعلمين المقربين وغيرهم أثناء التقييم. 36 0
 كبيرة جدا .2.4 0.20 أتجنب العالقات االجتماعية أثناء تقييم أداء المعلمين. .3 7
 كبيرة 2.25 2.60 ه اعيفا.أثني على أداء المعلم لتعزيزه حتى لو كان أداؤ  22 6
 كبيرة 2.05 2.62 أتعامل مع نتائج التقييم بسرية تامة، حتى عن المعلمين أنفسهم. 32 5
 كبيرة 2.30 .2.7 أمدح أداء جميع المعلمين أثناء  يارة المةرف. 23 .

4 24 
أتغاافففى عفففن أداء المعلفففم المفففعيف ففففي أحفففد المعفففايير إذا كفففان 

 عايير.أداؤه مرتفعا في باقي الم
 كبيرة 2.34 2.34

 متوسطة 2.60 3.62 أقيم أداء بعض المعلمين استنادا لسمعتهم الحسنة. 34 24
 كبيرة ...4 4..3 المجال ككل

( بأن المتوسط العام لواقع ممارسات المديرين في تقييم أداء 7يتمح من الجدو  رقم )
( وبانحراف 2.44خالقيات التقييم( كان )المعلمين في المدارس الثانوية األردنية في هذا المعيار )أ

( وبدرجة استخدام كبيرة. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجا  ما بين 4.77معياري)
لسمعتهم الحسنةع، و  ( التي تنص على ع أقيم أداء بعض المعلمين استنادا  34( للفقرة رقم )3.62)
داء المعلمين بنزاهة دون االلتفات لخالفاتي الةخصية التي تنص على ع أقيم أ (37)( للفقرة 0.74)

 معهمع.
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 المعيار الرابع: اتساق وانسجام أسلوب التقييم 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من .الجدول )

 رجة استخدامهم لهافقرات المعيار الرابع )اتساق وانسجام أسلوب التقييم( وتقدير د

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 ممارسةال

 كبيرة جدا 4.52 0.24 أاع منهجية وااحة لتقييم أداء جميع المعلمين. 04 2
 كبيرة جدا 4.52 0.34 أواح جميع قواعد تقييم أداء المعلمين بأسلوب متسق. 02 3
 كبيرة جدا 4.57 0.26 وفق خطة  منية معدة مسبقا.أقيم أداء المعلمين  27 2

0 03 
أربففففط تقريففففر تقيففففيم أداء المعلمففففين بففففالتزامهم أو مخففففالفتهم 

 للتعليمات واألنظمة وفق أسس مدروسة.
0.27 4..4 

 كبيرة جدا

 كبيرة جدا 4.44 0.27 أقوم بمساءلة المعلمين المقصرين بطريقة متساوية. 25 0
 كبيرة 2.47 2.45 يم األداء ذاتها لكل معلم.أستخدم معايير تقي 22 6
 كبيرة .2.4 2.46 أعز  المعلمين المتميزين بأسلوب موحد. .2 5

. 24 
أعفففد تقفففارير تقيفففيم أداء المعلمفففين بالطريقفففة نفسفففها لجميفففع 

 المعلمين.
 كبيرة 2.26 2.47

4 26 
أقفيم المعلمففين الفذين يدرسففون المففادة نفسفها بمقارنففة أدائهففم 

 .فيما بينهم
 كبيرة 2.32 2.75

 كبيرة .2.2 2.05 أراعي فروف المعلمين الخاصة أثناء تقييم أدائهم. 20 24
 كبيرة جدا ...4 0.44 المجال ككل
( بأن المتوسط العام لواقع ممارسات المديرين في تقييم أداء 6يتمح من الجدو  رقم )

( 0.44ق وانسجام أسلوب التقييم( كان )المعلمين في المدارس الثانوية األردنية في هذا المعيار)اتسا
وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات  ،( وبدرجة استخدام كبيرة جدا4976)وبانحراف معياري 

( التي تنص على ع أراعي فروف المعلمين الخاصة 20( للفقرة رقم )2.05هذا المجا  ما بين )
تنص على ع أاع منهجية وااحة لتقييم أداء ( التي 04( للفقرة رقم )0.24أثناء تقييم أدائهم ع، و)

 جميع المعلمين ع.
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 المعيار الخامس: واقعية التقييم
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات 7الجدول)

 المعيار الخامس )واقعية التقييم( وتقدير درجة استخدامهم لها

المتوسط  الفقرة رقمال الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 ممارسةال

 كبيرة جدا 4.67 0.27 أقيم أداء المعلمين استنادا لمعايير واقعية يمكن تطبيقها. 02 2
 كبيرة جدا 4.52 0.27 أ ور المعلمين في صفوفهم للتأكد من مطابقة أقوالهم للواقع. 74 2

2 72 
ين فففي عففين االعتبففار أثنففاء تقيففيم أاففع المففوارد المتاحففة للمعلمفف

 أدائهم.
0.3. 4.54 

 كبيرة جدا

0 00 
أسفففففتخدم أدوات لتقيفففففيم أداء المعلمفففففين تتناسفففففب مفففففع المعفففففايير 

 المحددة مسبقا.
0.35 4.66 

 كبيرة جدا

 كبيرة جدا 4.53 0.25 أقدم تغذية راجعة لجميع المعلمين عن واقع أدائهم الفعلي. 06 7
 كبيرة جدا 4.54 0.47 يم أداء المعلمين امن الواقع.أتنبأ بنتائج تقي 73 6
 كبيرة 0..4 4..2 أراعي المتغيرات المحيطة أثناء تقييم أداء المعلمين. 04 5
 كبيرة 2.26 2.64 أبالغ بالثناء على أداء المعلمين المميزين ليواصلوا تميزهم. 07 .
 كبيرة 4.42 2.66 أحاسب المعلمين ذوي األداء المعيف بحزم. .0 4
 متوسطة 2.22 3.44 أبالغ في تقديم المكافآت للمعلمين ذوي األداء الجيد. 05 24

 كبيرة 1..4 7..3 المجال ككل
( بأن المتوسط العام لواقع ممارسات المديرين في تقييم أداء 5يتمح من الجدو  رقم )

( وبانحراف 2.45م( كان )المعلمين في المدارس الثانوية األردنية في هذا المعيار )واقعية التقيي
( وبدرجة استخدام كبيرة. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجا  ما 4.72معياري )
( التي تنص على ع أبالغ في تقديم المكافآت للمعلمين ذوي األداء 0520( للفقرة رقم )3.44بين )

ا لمعايير واقعية ء المعلمين استناد  ( التي تنص على ع أقيم أدا02رقم ) تين( للفقر 0.27الجيد ع، و)
أ ور المعلمين في صفوفهم للتأكد من مطابقة أقوالهم  ( التي تنص على ع74، ورقم )يمكن تطبيقهاع

 ع.للواقع
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 المعيار السادس: التركيز على تقييم أداء المعلمين دون االعتبارات األخرى 
ة لدرجات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري8الجدول )

 المعيار السادس )التركيز على تقييم أداء المعلمين دون االعتبارات األخرى( وتقدير درجة استخدامهم لها

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 ممارسةال

 كبيرة جدا 4.60 0.02 وليس بةخصه. أربط نتيجة تقييم المعلم بنوعية أدائه 72 2
 كبيرة جدا 4.56 0.37 أركز على تقييم أداء المعلمين دون االلتفات ألي مؤثرات. 70 3
 كبيرة  2.36 2.62 أكلف بعض المعلمين بمهام خاصة استنادا لنتائج تقييم أدائهم. 76 2
 كبيرة  2.30 2.74 أركز على تقييم أداء المعلمين داخل أسوار المدرسة فقط. 74 0

7 77 
أتواصففل مففع المعلمففين خففارع أوقففات الففدوام بنففاء  علففى نتففائج تقيففيم 

 أدائهم.
3.52 2.60 

 متوسطة

6 7. 
أجففد صففعوبة فففي فصففل شخصففية المعلففم عففن أدائففه الفعلففي أثنففاء 

 كتابة تقرير التقييم الخاص به.
3.06 2.73 

 متوسطة

5 62 
جهاتففففففه وأفكففففففاره أفسففففففر نتيجففففففة تقيففففففيم أداء المعلففففففم أنهففففففا نتففففففاع تو 

 الةخصية.
3.07 2.62 

 متوسطة

 متوسطة 2.64 3.02 أعّد  عالقاتي بالمعلمين بناء على نتائج تقييم أدائهم. 75 .
 قليلة 2.53 7..2 يتأثر تقييمي ألداء المعلمين باتجاهاتهم ومواقفهم. 63 4

24 64 
أنظر إلى المعلم صاحب األداء المفعيف باعتبفاره أقفل شفأنا  مفن 

 ه. مالئ
 قليلة 2.57 2.57

22 62 
أبنفففففي عالقفففففات شخصفففففية بفففففالمعلم صفففففاحب األداء المرتففففففع دون 

 سواه.
 قليلة 2.57 .2.6

 متوسطة ...4 2.83 المجال ككل
( بأن المتوسط العام لواقع ممارسات المديرين في تقييم أداء .يتمح من الجدو  رقم )

ار )التركيز على تقييم أداء المعلمين دون المعلمين في المدارس الثانوية األردنية في هذا المعي
( وبدرجة استخدام متوسطة. وقد 4.46( وبانحراف معياري )2..3االعتبارات األخرى( كان )

( التي تنص على 62( للفقرة رقم ).2.6تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجا  ما بين )
( التي 72( للفقرة رقم )0.02ن سواهع، و)عأبني عالقات شخصية بالمعلم صاحب األداء المرتفع دو 

 تنص على ع أربط نتيجة تقييم المعلم بنوعية أدائه وليس بةخصه ع.
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 المعيار السابع: تحديد أهداف التقييم بالتشارك مع المعلمين
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من .الجدول )
 المعيار السابع )تحديد أهداف التقييم بالتشارك مع المعلمين( وتقدير درجة استخدامهم لهافقرات 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 ممارسةال

2 65 
أحفففزهم علففى االشففتراك فففي دورات تدريبيففة عففن أغففراض التقيففيم 

 وأهدافه.
 كبيرة جدا 3..4 0.26

2 50 
ل لهفم ففي حالفة تفم تحقيفق األهفداف التفي وافعت أنسب الفمف

 بالتةارك معهم.
 كبيرة جدا 0..4 0.26

 كبيرة جدا 2..4 0.40 أناقش المعلمين بنتائج تحقيق أهداف تقييم األداء. 53 2
 كبيرة جدا 0..4 0.42 أتةارك معهم في تحديد نقاه قوتهم واعفهم. 66 0

7 54 
لمعلمفففين تبعفففا  ألهففففداف أافففع جفففدوال   منيفففا  لرصفففد تقفففدم أداء ا

 التقييم المحددة مسبقا.
0.43 4..7 

 كبيرة جدا

 كبيرة .4.4 .2.4 أاع أهداف تقييم أداء المعلمين بالتةارك معهم. 60 6
 كبيرة 4.46 2.40 أتةارك مع المعلمين لواع خطة عمل لتقييم أدائهم. 67 5

. 6. 
يفففففيم أناقةفففففهم بالطريقفففففة التفففففي يرونهفففففا مناسفففففبة فيمفففففا يتعلفففففق بتق

 أدائهم.
2.43 4.40 

 كبيرة

4 52 
أتةفففارك مفففع المعلمفففين ففففي تعفففديل أهفففداف تقيفففيم األداء إن لفففزم 

 األمر.
2..2 4.47 

 كبيرة

24 64 
أتةاور مع المعلمين فيما يتعلق بأهداف تقييم أدائهفم ففي العفام 

 المقبل.
2.50 2.45 

 كبيرة

22 52 
هفففداف أجفففد سفففهولة ففففي انتقفففاد المعلمفففين ففففي حالفففة لفففم يحققفففوا أ 

 التقييم التي واعت بالتةارك معهم.
2.72 2.3. 

 كبيرة

 كبيرة 3..4 0..3 المجال ككل
( بأن المتوسط العام لواقع ممارسات المديرين في تقييم أداء 4يتمح من الجدو  رقم )

 المعلمين في المدارس الثانوية األردنية في هذا المعيار )تحديد أهداف التقييم بالتةارك مع المعلمين(
( وبدرجة استخدام كبيرة. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية 4.62( وبانحراف معياري )2.40كان )

( التي تنص على ع أجد سهولة في انتقاد 52( للفقرة رقم )2.72لفقرات هذا المجا  ما بين )
قم ر  تين( للفقر 0.26المعلمين في حالة لم يحققوا أهداف التقييم التي واعت بالتةارك معهم ع، و)
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ورقم  ( التي تنص على ع أحفزهم على االشتراك في دورات تدريبية عن أغراض التقييم وأهدافه ع65)
أنسب الفمل لهم في حالة تم تحقيق األهداف التي واعت بالتةارك ( التي تنص على ع 50)

 .عمعهم
 المعيار الثامن: استخدام التقييم لتطوير أداء المعلمين

على كل فقرة من  سابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة( المتوسطات الح14الجدول )
 فقرات المعيار السادس )استخدام التقييم لتطوير أداء المعلمين( وتقدير درجة استخدامهم لها

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 ممارسةال

2 55 
تحفديات التفي تعتفرض تحسفين أشجع المعلمفين علفى مواجهفة ال

 أدائهم.
 كبيرة جدا 4.62 0.25

3 57 
أسففففتخدم عمليففففة تقيففففيم أداء المعلمففففين لتحفيففففزهم علففففى تطففففوير 

 أدائهم.
 كبيرة جدا 4.66 0.23

2 .3 
أدون مالحظاتي ومالحظات المةرفين عفن أداء المعلمفين ففي 

 سجل خاص للمتابعة.
 كبيرة جدا 3..4 .0.3

0 56 
ء المعلمففففين كوسففففيلة مففففن وسففففائل اإلصففففالح أسففففتخدم تقيففففيم أدا

 الوفيفي.
 كبيرة جدا 4.52 0.30

7 .0 
أقفففدم لهفففم تغذيفففة راجعفففة للوقفففوف علفففى مسفففتوى تطفففور أدائهففففم 

 الفعلي.
0.25 4.57 

 كبيرة جدا

6 .2 
أحلفففل نتفففائج تقيففففيم أدائهفففم للتعفففرف علففففى نقفففاه القفففوة لتعزيزهففففا 

 ونقاه المعف لمعالجتها.
0.44 4..5 

 كبيرة جدا

5 54 
أنسفففب أسفففماء المعلمفففين لاللتحفففاق بالفففدورات المناسفففبة لتطفففوير 

 أدائهم بناء على نتائج تقييم األداء.
0.4. 4..3 

 كبيرة جدا

. 5. 
أعفففد خطفففة لتنميفففة المعلمفففين بهفففدف تطفففوير أدائهفففم بنفففاء علفففى 

 نتائج التقييم.
0.46 4..4 

 كبيرة جدا

4 .2 
هم فففففففي أحفففففتفظ بتقففففففارير تقيففففففيم أداء المعلمففففففين لمتابعففففففة تطففففففور 

 السنوات القادمة.
 كبيرة 2.25 2.52

24 .4 
أقفففيم أداء المعلفففم اسفففتنادا لخبرتفففه ومؤهالتفففه والفففدورات المختلففففة 

 التي حمرها.
 كبيرة 2.32 2.04

 كبيرة جدا ...4 0.48 المجال ككل
 كبيرة 4.00 3.82 االستبانة ككل
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ديرين في تقييم أداء ( بأن المتوسط العام لواقع ممارسات الم24يتمح من الجدو  رقم )
المعلمين في المدارس الثانوية األردنية في هذا المعيار )استخدام التقييم لتطوير أداء المعلمين( كان 

وقد تراوحت المتوسطات الحسابية  ،ا( وبدرجة استخدام كبيرة جد  4.76( وبانحراف معياري ).0.4)
ا تنص على ع أقيم أداء المعلم استناد  ( التي 4.( للفقرة رقم )2.04لفقرات هذا المجا  ما بين )

( التي تنص على ع 55( للفقرة رقم )0.25لخبرته ومؤهالته والدورات المختلفة التي حمرها ع، و)
 أشجع المعلمين على مواجهة التحديات التي تعترض تحسين أدائهم ع.

اء المعلمين والذي ينص على: هل تختلف ممارسات المديرين في تقييم أد نتيجة السؤال الثاني
فففي المففدارس الثانويففة األردنيففة، تبعففا  لمتغيففري جففنس المففدير )ذكففر، وأنثففى( ، ومؤهلففه العلمففي )دبلففوم 

 عالي، وماجستير أو دكتوراه( .
 .(23 -22الجداو  ) كما في. دام اختبار )ت( لداللة الفروق استخلإلجابة عن هذا السؤا  تم 

 ا لمتغير الجنس: سطات الحسابية تبع  لداللة الفروق بين المتو  (ت)نتا ج اختبار  .أ
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من 11الجدول )

 لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير الجنس (ت)مجاالت أداة الدراسة، ونتا ج اختبار 
 مستوى الداللة قيمة ت اإلنحراف المعياري  سابيالمتوسط الح فئات المتغير المعايير

التقييم الذاتي 
 للمعلمين

 4.66 ...2 ذكور
-2.24 2.34 

 4.63 2.47 انال
تقدير المعلمين 
 ألهمية التقييم

 4.74 0.42 ذكور
4...2 4.34 

 4.72 2.44 انال

 أخالقيات التقييم
 4.76 2.40 ذكور

2.22 4..3 
 4.77 ...2 انال

اق وانسجام اتس
 أسلوب التقييم

 4.76 0.43 ذكور
2.47 4..6 

 4.76 2.45 انال

 واقعية التقييم
 4.72 2.47 ذكور

-4.64 4.27 
 4.74 .2.4 انال

التركيز على تقييم 
أداء المعلمين دون 
 االعتبارات األخرى 

 4..4 3.40 ذكور
3.74 4.43 

 2.42 3.50 انال

 4.36 4.65- 4.65 2.43 ذكورتحديد أهداف التقييم 
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 مستوى الداللة قيمة ت اإلنحراف المعياري  سابيالمتوسط الح فئات المتغير المعايير
رك مع بالتشا

 474 2.46 انال المعلمين

استخدام التقييم 
لتطوير أداء 

 المعلمين

 4.75 .0.4 ذكور
-4.24 

2.44 

 4.77 .0.4 انال

 األداة الكلية
 4.07 0..2 ذكور

4.64 
4.42 

 4.00 2..2 انال
 .4.4عند مستوى داللة *  

 يوجد فروق دالة إحصائيا في تقديرات المديرين لدرجة ( أنه ال22يالحظ من الجدو  رقم )
وعليها كاملة تعزى  ،بكل معيار من معايير أداة الدراسة استخدامهم للممارسات التقييمية المرتبطة

جنس المدير، باستثناء المعيار السادس )التركيز على تقييم أداء المعلمين دون االعتبارات  الختالف
 دالة فيه لصالح الذكور.  (ت) األخرى(، فقد كانت قيمة

 ا لمتغير المؤهل العلميلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية تبع   (ت)نتا ج اختبار  .ب
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على كل مجال من مجاالت 12الجدول )

 ا لمتغير المؤهل العلميلمتوسطات الحسابية تبع  لداللة الفروق بين ا (ت)أداة الدراسة، ونتا ج اختبار 
 مستوى الداللة قيمة ت اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي فئات المتغير المعايير

التقييم الذاتي 
 للمعلمين

 4.65 2.44 دبلوم عالي
ماجستير أو  4.72 2.42-

 دكتوراه 
2.47 4.74 

تقدير المعلمين 
 ألهمية التقييم

 4.72 .2.4 دبلوم عالي
ماجستير أو  .4.0 2.66-

 دكتوراه 
0.47 4.74 

 أخالقيات التقييم
 4.76 2.43 دبلوم عالي

ماجستير أو  .4.4 4..4
 دكتوراه 

2... 4.77 

اتساق وانسجام 
 أسلوب التقييم

 4.70 0.44 دبلوم عالي
ماجستير أو  4.64 4.22

 دكتوراه 
2.44 4.74 
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 مستوى الداللة قيمة ت اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي فئات المتغير المعايير

 واقعية التقييم
 4.72 2.47 دبلوم عالي

ماجستير أو  4.54 4.46-
 دكتوراه 

0.44 4.72 

التركيز على تقييم 
أداء المعلمين 
دون االعتبارات 

 األخرى 

 4.42 .3.5 دبلوم عالي

-2.6. 

4.46 

ماجستير أو 
 دكتوراه 

3.43 2.42 

تحديد أهداف 
التقييم بالتشارك 

 مع المعلمين

 4.67 2.42 دبلوم عالي
-2.04 

4.22 
أو ماجستير 
 دكتوراه 

2.44 4.7. 

استخدام التقييم 
لتطوير أداء 

 المعلمين

 .4.7 0.45 دبلوم عالي
-4.0. 

4.02 
ماجستير أو 
 دكتوراه 

0.24 4.72 

 األداة الكلية
 4.00 2..2 دبلوم عالي

-2.30 
4.04 

ماجستير أو 
 دكتوراه 

2..7 4.07 

 .4.4عند مستوى داللة *    

( أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تقديرات المديرين لدرجة 23يالحظ من الجدو  رقم )
وعليها كاملة تعزى  ،استخدامهم للممارسات التقييمية المرتبطة بكل معيار من معايير أداة الدراسة

 غير دالة في كل منها. (ت)الختالف المؤهل العلمي للمديرين، فقد كانت قيمة 
 مناقشة النتا ج والتوصيات

معيار )استخدام التقييم لتطوير أداء المعلمين( المرتبة  تائج الدراسة فقد احتلبناء  على ن
ا، مما يد  على األولى ودوره  ،ومفهومه ،بأهمية التقييم المديرين وعي، بدرجة استخدام كبيرة جد 

رجة ثم جاء بالمرتبة الثانية معيار )تقدير المعلمين ألهمية التقييم( بد ،بمواجهة التحديات التربوية
ظرة وتقدير المعلم لجهوده أثناء تقييم يعني أن مدير المدرسة يهتم بنوهذا  ،اا أيم  استخدام كبيرة جد  
كما أن معيار )اتساق ن المدير يستخدم نتائج التقييم لتطوير أداء المعلمين، ألأداء المعلمين، 

على حرص المديرين  ا، داللةا أيم  وانسجام أسلوب التقييم( حصل على درجة استخدام كبيرة جد  
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تتأثر  فال، لديهم أداء المعلمين يموواوح منهجية تقية، على اتساق وانسجام أساليبهم التقييمي
: ثم جاءت المعايير اآلتية، المدرسة باألساليب التقييمية المتعددة التي تؤثر على أداء المعلمين

التقييم الذاتي للمعلمين، أخالقيات  واقعية التقييم ، تحديد أهداف التقييم بالتةارك مع المعلمين،)
 مما يد  على حرص المديرين على تقييم أداء المعلمين ،التقييم(  بدرجة استخدام كبيرة على التوالي

ا لمعايير واقعية، وكذلك حرصهم على مةاركة المعلمين في واع أهداف التقييم لتحقيق استناد  
وتباد  الزيارات الصفية لتحقيق أفمل النتائج التربوية، ، االنتائج المرجوة، وتكليفهم بتقييم أنفسهم ذاتي  

وحرصهم على االلتزام بأخالقيات التقييم، وتقييم أداء المعلمين بنزاهة وعدالة لممان نجاح عملية 
بينما قد حصل معيار )التركيز على تقييم أداء المعلمين دون االعتبارات ، تقييم أداء المعلمين

وربما يعود السبب في ذلك أن مدير ، األخيرة، وبدرجة استخدام متوسطةاألخرى( على المرتبة 
في عملية  اعتبارات أخرى  تدخل دون أن ،المدرسة لن يستطيع إجراء عملية تقييم أداء المعلمين

التقييم مثل توجهات وأفكار المعلم الةخصية، وعالقة المدير بالمعلمين خارع أسوار المدرسة، 
 المختلفة.  وغيرها من االعتبارات

كما بينت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا في تقديرات المديرين لدرجة 
وعليها كاملة تعزى  ،استخدامهم للممارسات التقييمية المرتبطة  بكل معيار من معايير أداة الدراسة
مين دون االعتبارات الختالف جنس المدير، باستثناء المعيار السادس )التركيز على تقييم أداء المعل

للعاطفة التي تجتاح  السبب انويعزو الباحث ،دالة فيه لصالح الذكور (ت)األخرى(، فقد كانت قيمة 
األنثى أشد عاطفة من الذكر في الكثير من األمور، لذا نجدها تتأثر في االعتبارات األخرى فاألنثى، 

المعلمات دون االبتعاد عن فروفهن  تقييم أداءتقوم با ال مما يجعلها أحيان   ،وفروف المعلمات
واتفقت هذه النتيجة في تقديرات المديرين على األداة كاملة مع دراسة  ،وشخصياتهن وطريقة تفكيرهن

 (.3420( ، ودراسة حمد )3446المدهرش )
أن  انويرى الباحث ،استخدامهم للممارسات التقييمية تعزى الختالف المؤهل العلمي للمديرين

للمديرين هي ذاتها في أي مرحلة  عطىيعود إلى أن النظريات اإلدارية التي تُ  السبب في ذلك
صل عليها من خال  المراجع المتاحة أو الدورات التدريبية بغض النظر عن مؤهله حقد يو تعليمية، 
 (.3420(، ودراسة حمد )3446واتفقت هذه النتيجة مع دراسة المدهرش ) ،العلمي
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 التوصيات:
 بما يلي:ج الدراسة يوصي الباحثان بناء على نتائ

 .تطوير العملية التربويةفي تقييم أداء المعلمين المديرين في استخدام عملية  مراراست  .2
التي تطور ممارسات المديرين  وااللتحاق بالدورات المختلفة أداء المعلمين تطوير أدوات تقييم .3

 التقييمية.
 .الممارسات التقييمية أخالقيات التقييم لتصل ألعلى مراتبب االهتمام .2
 وخصوصا اإلنال.االبتعاد عن االعتبارات والمؤثرات التي تعيق تقييم أداء المعلمين  .0

 المراجع العربية
، دار أمجد للنةر والتو يع، اإلدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة(. 3420بدر، فلنتينا ) -

 عمان: األردن. 
داء التدريسي لمعلمي الرياضيات للصف مستوى األ(، 3422الحباشنة، عدنان خلف ) -

. رسالة ماجستير غير منةورة، العاشر األساسي بمحافظة الكرك من وجهة نظر الطلبة
 جامعة الةرق األوسط: عمان.

، دار الفكر ناشرون التقييم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسية(. 3422الحريري، رافدة ) -
 ومو عون، عمان: األردن.

درجة ممارسة مدير المدرسة بصفته مشرفا مقيما في التنمية (، 3420حمد، إلهام حسن ) -
. المهنية للمعلمين في المدارس الخاصة في الضفة الغربية من وجهات نظر المعلمين فيها

 جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منةورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.
 ، دار صفاء للنةر عمان: األردن.مفاهيم وآفاق القيادة التربوية:(. 3422السعود، راتب ) -
، دار الةروق للنةر والتو يع، إدارة الموارد البشرية/ إدارة األفراد(. 3447شاويش، مصطفى ) -

 عمان: األردن.
المهام اإلدارية والفنية التي يمارسها مديرو المدارس (، 3447الةراري، عبد الرحمن ) -

. كة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين فيهاالعامة في محافظة القريات في الممل
 رسالة ماجستير غير منةورة، جامعة عمان العربية، عمان: األردن.
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تقويم ممارسة مهارات التدريس لدى (، 3423الةهري، عبد هللا وعاصم، ناصر بن عبدهللا ) -
جامعة الملك  . كلية التربية،معلمي التربية الفنية في المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض

 (.3) 0سعود، السعودية، العدد 
، دار االدارة التعليمية واالشراف التربوي، أصولها وتطبيقاتها(. 3440عطوي، جودت عزت ) -

 الثقافة، عمان: األردن.
اإلدارة المدرسية الحديثة/ مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها (. 3420عطوي، جودت عزت ) -

 التو يع، عمان: األردن.، دار الثقافة للنةر و .، هالعملية
(، تقويم أداء معلم التربية االسالمية في المرحلة المتوسطة في 3422الكلثم، حمد بن مراي) -

 .74-37(، 20، )المجلة الدولية لألبحاث التربويةاوء نموذع أبعاد التعلم. 
مدى امتالك مديري المدارس في محافظة طريف (، 3446المدهرش، حابس عبدهللا ) -

. رسالة ماجستير غير قويم األداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمينلمهارات ت
 منةورة، جامعة اليرموك.

، دار المكتبة دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية(. 3445المغربي، عبد الحميد ) -
 العصرية للنةر والتو يع، المنصورة: مصر.
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