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 ودوره،هدفت الدراسة الحالية التعرف ىلع اتجاهات مديري املدارس يف محافظة رام الله والبيرة نحو ملف اإلنجاز
)34(  ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من،يف عملية التقييم والتطوير املهني من وجهة نظرهم
، وتم التأكد من الخصائص السيكومترية لالستبيان والتي تمثلت يف الصدق والثبات،فقرة موزعة ىلع ثالثة مجاالت
، وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة. ) مديرًا ومديرة35(ومن ثم توزيعها ىلع عينة الدراسة املكونة من
 وقد أظهرت النتائج أن اتجاهات مديري املدارس يف محافظة رام الله،واستخدم املنهج الوصفي يف هذه الدراسة
، ودورها يف عملية التقييم والتطوير املهني من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة،والبيرة نحو ملف اإلنجاز
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات املستجيبين ىلع الدرجة الكلية تعزى
 أوصى الباحثان بعدد، ويف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وسنوات الخبرة،  واملؤهل العلمي،ملتغير الجنس
 واستخدام ملف اإلنجاز كأداة، توظيف ملف اإلنجاز من قبل مديري ومديرات املدارس وجعله اجباريًا:من التوصيات منها
.للتقييم كونها تعكس تقييماًشامالً وحقيقيًا إلنجازات املديرين ويأخذ جزءًا من عالمة التقييم

. محافظة رام اهلل والبيرة، ملف النجاز، االتجاهات:كلمات مفتاحية
"Attitudes of School Principals in the Governorate of Ramallah and Al-Bireh towards the
Portfolios and their role in Evaluation and Professional Development"
Abstract:
The present study aimed to identify the trends of the school principals in Ramallah and Al-Bireh
governorate towards the portfolios and their role in the evaluation process and the professional
development from their point of view. In order to achieve the objective of the study a questionnaire was
developed consisting of (34) paragraphs divided into three fields. The psychometric characteristics of
the questionnaire were verified, and then distributed to the sample of the study consisting of (35) school
principals, it was chosen in a simple random way. The descriptive method was used in this study. The
results showed that the attitudes of school principals in the Ramallah and Al-Bireh governorates toward
the portfolios and their role in the evaluation process and professional development from their point of
view were high. The results of the study also showed that there were no statistically significant
differences between the average scores of respondents on the total score due to gender variable,
scientific qualification, years of experience.
In light of the findings of the study, the researchers recommended a number of recommendations,
including: employing portfolios by the school principals and making it mandatory, and using the
portfolios as a tool for evaluation reflects a comprehensive and real assessment of the achievements of
school principals and takes part of the assessment grade.
Keywords: Attitudes, Portfolio, Ramallah and Al-Bireh Governorate.
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المقدمة:
تُ ّعد اإلدارة المدرسية – في حقيقتها  -فريقاً متعاونااً سهاهك ان ماه فيار ادورل وتئمان مها فلياترق فاال ريد سقافع اا دا ا

ماا

والمهؤوليات المنفطة ارق وال يتنافى مع الارأي الا ي يؤ اد أ تاففر القياادة الحاالئة فاي المدرساةق المم قاة فاي لاراديا التر افي امان
أساسي ُسم ّكه المدرسة مه النجاح في ت دسة وظي تها وتر ية أ نارها وخدمة ي تهاق وإلى جانب ي ا فإ خير ضما لنجاح أسة سياسة
ت ااف

تعقيميااة يااف ك ارال المعقماايه فااي وضااع ي ا ل الهياسااة ووسااارن تن يا ياق ا لك ينبغااي ك ارال ال قبااة فااي كدارة مدرسااتهك ائيا

المدرسااة حقااا سمارسااف فياار الئكااك وتئماان المهااؤوليةق ويكتهاابف ال ياار مااه المهااارات االجتما يااةق وإ ارال ا اااا وا ياااليق اان
والمؤسهات االجتما ية في كدارة المدرسةق وتئديد أيدافهاق وحن معفلاتها (أحمد.)2001 ،
ااه تئقي ااد مه ااتفيات أ ق ااى ف ااي ا دا ق فق ااك سع ااد

ومما ا ال ااك في اار أ التر اافييه ام ااه ف اايهك المعقم اايه والم ااديريه مه ااؤولف

ااست ا تهك االكت ا تقدسك هادة التخرج أو اإلد ا أنهك يتمتعاف االمعرفاة والمهاارات ان قايهك تقادسك الادلين المفياد اماا سعرففنارق
وما يك لادرو

قى فعقرق و يف سيزيدو مه كنجازات ال قبة (سقيما ق .)2004

وتعد مق ات اإلنجاز الفسيقة الم ضقة ل ن ماه الت افير المهناي والتقيايكق حيا
ّ

الهندساة وال ااب والر اساة الحاائية وال ناف ق ناادما اا ا فاراد سقاادمف

انات تهاتخدع فاي العدياد ماه المجااالت م ان

يناة منتقااال ماه أ مااالهك كلاى جهااات العمان لقتفظياافق قيا ل

التقنيااة ليهاات جدياادة ول نهااا فااي الم ارحاان ا ولااى مااه التبنااي فااي العديااد مااه الاادو وتعتباار منهج ااً وا ااداً لا إلدارة واإل ا ار ق ف رتهااا
مهتعارة مه تقك المجاالتق وأصبئت حدي اً تفظف في تقفيك ال اب (.)Babo & Villaverde, 2013
مه ينا ازدادت أيمياة اساتخداع مقا ف اإلنجا از المهناي فاي التعقايك ازدسااداً م ارداً فاي الميادا التر افيق وتعتبار المادار اليافع
ا نظمتها مئ زة لت فير مقف اإلنجاز اا تبارل مقية يامة ومقئة لتفييد ا دا التعقيمي واالنجازات وتعزياز النماف المهنايق وتهاهين
الت ير الت مقيق ويف

لك وسيقة مه وسارن التقفيك الئقيقي التي تهايك في ت فير من مدير المدرسة (سقيما ق .)2004

ويرى الباح ا أ القيادة المدرسية صارت اليافع أك ار تعقياداًق وال سمكاه لياساها الاكن اامن وفعاا ماه خاا أداة واحادة أو
نهج واحدق فقد سئتاج مديرو المدار

دوريك لمعايير واضئة دا القيادة ت ف

ادلةق متهقةق ومفيفلاً ها تقيك نف ياة أدا القياادة

الكن والعي حقيقي مع تففير التغ سة الراجعة والم يدة لقنمف والت فر المهني.
مشكلة الدراسة:
تعقف أصفات اللكفى مه الت ييرات الهقبية لقم هفع الهارد في ا وساا التر فياة لقتقافيكق لمنظافرل الضايد والماراد
االختباريااة الروتينيااةق ومااا ينااتج نهااا مااه درجااات ا تباريااة ال تعباار فااي ياار مااه ا حيااا

لقعمقياات

ااه والااع مقيااة التعقاايكق أو متااعااة النمااف

المهني لقمتعقميهق ا مر ال ي سجعقها تؤدي كلى جمفد العمقية التعقيميةق وتعفق العمن التر في (أ ف ال يعاتق .)2011
و

مقف اإلنجاز أحد محادر التئقد لقمعايير المهنياة لمادير المدرسا ةق و اإلمكاا اال تمااد قيار فاي التقيايك والت افير اماا

سئ ظ الئقفقق تبرز ملكقة ي ل الد ارساة فاي ال لاف اه اتجاياات ماديري وماديرات المادار فاي مئافظاة راع ل والبيارل نئاف مقاف
اإلنجاز خاصتهك ودورل في مقية التقييك والت فير.
ل ا ارت ى الباح ا التعر كلى اتجايات مديري المدار نئف كمكانية استخداع مقف اإلنجااز ا داة لتقيايك الماديريه

ماالهك

وإنجازاتهك تقييماً حقيقياً سعتمد قى ا دا ق كضافة كلى ا تبارل وسيقة تها د المديريه فاي تقادمهك وت افريك المهناي ماه خاا تا مقهك
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مالهكق وولففهك قى نقا القفة والضعفق واالست ادة مه التغ سة الراجعة مه أجن الفصف لق ا ة وال ا قيةق وتئديداً سعت ي ل
الدراسة لمئاولة اإلجااة ه الهؤا الرريس ا تي :ما اتجاهات مديري المدارس في محافظة رام هللا والبيرة نحو ملفات اإلنجاز؟
هدف الدراسة:
يدفت الدراسة التعر كلى:
 -1اتجايات مديري المدار في مئافظة راع ل والبيرة نئف مقف اإلنجاز.
 -2دور مقف اإلنجاز في مقية تقييك أدا مديري المدار .
 -3دور مقف اإلنجاز في مقية الت فير المهني لمديري المدار .
 -4مااا كذا ااا ينااال فااروق فااي متفس ا ات اسااتجااات أف اراد ينااة الد ارسااة ااه الحااعف ات اإلداريااة وال نيااة التااي يفاجههااا مااديرو
المدار الئكفمية في فقه يه مه وجهة نظريك تعزى لمتغيرات (الجنسق والمؤين العقميق وسنفات الخبرة).
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة كلى اإلجااة ه ا س قة ا تية:
السؤال األول :ما اتجايات مديري المدار في مئافظة راع ل والبيرة نئف مقف اإلنجاز مه وجهة نظريك؟
ّ
السؤال الثاني :ما دور مقف اإلنجاز في مقية تقييك أدا مديري المدار مه وجهة نظريك؟
ّ

السؤال الثالث :ما دور مقف اإلنجاز في مقية الت فر المهني لمديري المدار مه وجهة نظريك؟
ّ

السؤال الرابع :ين يناال فاروق ذات داللاة كححاارية ناد مهاتفى الداللاة ( )α≥0.05فاي متفسا ات اساتجااات أفاراد ّيناة الد ارساة
ّ

اه اتجاياات ماديري المادار فاي مئافظاة راع ل والبيارة نئاف مقاف االنجااز ماه وجهاة نظاريك تعازى لمتغيارات (الجانسق والمؤيان

العقميق وسنفات الخبرة)؟
أهمية الدراسة:
ّ

ت مه أيمية الدراسة فيما س تي:
أ -األهمية النظرية:
 .1تتضح أيمية ي ل ال ّدراسة أوال في فنها تتناو مفضفع مقف اإلنجاز ال ي سعد كساتراتيجية تقافيك قويانياا تمكايه المهتمايه ماه
الفل ااف

ق ااى ي ا ل اإلس ااتراتيجية وتفظي ه ااا ف ااي العمقي ااة التعقيمي ااة لتئه ااينها وت فيري اااق وتبن ااي أفض اان الممارس ااات ف ااي المج ااا

التعقيمي.
 .2ت ااتح ي ا ل الد ارسااة أ فااااا جدياادة أماااع البا اح يه فااي مفضاافع اتجايااات مااديري الماادار حااف مقااف االنجاااز ودورل الفاضااح فااي
مقية التقييك؛ إلج ار المزيد مه الدراسات لتعزيز نتارج ي ل الدراسة أو ن يها.
ب -األهمية التطبيقية:
 .1اساتعانة اان مم :مااديري الماادار ق ﻴ لقارمي

قاى الﻌمقيااة لتعقيمسةق ها ل الد ارسااة فااي تئدياد اتجايااات مااديري الماادار نئااف

مقف االنجاز داة تقييك وت فير لمدير المدرسةق مما يت اد قيار صاانعف القارارق ماا سمكاه أ ت اف ام اااة مرجاع يرجاع كليار
الباااح ف الجاادد ال سيما وﻟم لﺎﺕ ساﺴ لسااقة لﻁ تتكﺕي يا ار كلااى مقااف االنجاااز ودورل فااي مقيااة التقياايك والت اافير المهنااي
لمديري المدار .
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 .2ل ااد ت ي ااد نت ااارج الد ارس ااة ف ااي ت اافيه كط ااار مت ام اان سمك ااه اال تم اااد قي اار ف ااي تل ااخي

نق ااا الق اافة ونق ااا الض ااعف ف ااي معرف ااة

اتجايااات مااديري الماادار فااي مئافظااة راع ل والبيارة نئااف مق ااات اإلنجاااز ودوريااا فااي مقيااة التقياايك والت اافير المهنااي ق وفااي
المهايمة في مقية تخقي

تقييك ا دا مه المزاجية والمئهف يةق وأ سكف مهتنداً كلى معايير واضئة.

حدود الدراسة:
تتئدد نتارج ي ل الدراسة اما يقي:
الحدود البشرية :التحرت الدراسة قى ينة مه مديري المدار الئكفمية في مئافظة راع ل والبيرة
الحدود الزمانية :طبقت أداة الدراسة خا العاع الدراسي 2019/2018ع.
الحدود المكانية :التحر ت بيد الدراسة قى المدار الئكفمية لمئافظة راع ل والبيرة الفالعة في الض ة الغر ية.
محدددات الدراسدة :يتئادد تعمايك نتااارج الد ارساة فاي ضاف الخحاار

الهاايكفمترية (الحادق وال باات)ق ومفضاف ية اساتجااة أفاراد

ينة الد ارسة ه فقرات ا داة.
ائية :تعتمد الدراسة التعري ات ا تية لمح قئاتها:
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجر ّ

االتجاهااا  :Attitudesحالة مااه االسااتعدادات العققياة والن هاايةق تنااتظك مااه خااا خباارة اللااخ

ق وت ااف ذات تا ا يير تاافجيهي

قاى استجااة ال رد لقمفالف التي تهت ير ي ل االستجااة ).(Oskamp & Schultz, 2005: 233
ويعرفها نحر ل ( )2000ا نها الئالة الفجدانية لق ردق تت ف نا ً قى ما يفجد لدسر مه معتقدات أو تحفرات أو معاار ق تدفعار
تقك الئالة لققياع بعض اإلستجااات أو الهقف يات في مفلف معيه ائي يتئدد مه خالها مدى القبف أو التئييد له ا المفلف.
محافظددة رام هللا والبيددرة" :Ramalla and Al-Bireh Govrnorate :كحاادى مئافظااات فقها يهق تقااع االضا ة الغر يااة كلااى
اللما مه مدينة القد ق وتضك مديرية واحادة لقتر ياة والتعقايك تااعاة لاف ازرة التر ياة والتعقايك ال قها ينيةق وتضاك المئافظاة مادينتي ارع
ل والبيرة المتاصقتيه"( .الجهاز المر زي لإلححا ال قه ينيق 2009ق ص)7
ملددف ا إلنجدداز  :Portfolioبااارة ااه مجمف ااة مااه العناصاار التااي تفيااد المعرفااة المهنيااة ال ردسااة والمهااارات والقاادرات وال ااا ات
ا ريقة مقمفسة (.) williams, 2009
ويعدرف الباحثد ان ملدف اننجدداز إجرائيدا :مجمف اة المهاااع التاي ن ا يا ماادير المدرساة فاي مقااف سحانف تئات مجمف ااة ماه المهااارات
المتناميااة والمت ااايرة لقماادير ويلااير كلااى كنجا ازتاار وتقدماارق ويااتك انتقااا مئتفياتاار اعناسااة لتقاادع دلاايا واضاائا قااى مقاار االدرجااة التااي
سئحن قيها المهتجيبف – ينة الدراسة -قى االستبانة -التي أ دت ل لك الغرض.
ويعا ا ّد لارا ااداً تر فيا ااً وملا ارفاً مقيما ااًق يتا اافلى كدارة المدرسا ااة وتنظيمها اااق واإل ا ا ار
مديد ددددر المدرسد ددددة" :مم ا اان إلدارة المدرسا اايةق ُ
وتنه اايد الجه اافد وت ااففير الته ااهيات واإلمكان ااات ال يق ااة لتئقي ااد أي اادا

مدرس ااتر المنب ق ااة م ااه فقه ا ة وأي اادا

قيها اااق

التر ي ااة ف ااي مجتمع ااة"

(أ ف قيق .)43 :2010
تقييم األداء :Performance evaluation :مقية تئديد فعالية أدا المافظ يه المعتمادة فاي التادريس والاتعقكق أو تئديااد وضااع
القياادة واإلدارة ق استناداً كلى معايير مئددة سقً اق مه خا المرالبة الدورية وغيريا مه الفيارد.م ن مق ات االنجاز ()Tim, 2010
التطور المهني :Professional development :مقية تنمفياة نارياة تلاار ية مهاتمرةق تهاتهد

العاامقيه فاي الئقان التر افيق

لتغيير وت فير أدارهك وممارساتهك ومهاراتهك المعرفية والتر فية والتقنية واإلدارية (ال فينق .)2008
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خلفية الدراسة واألدب التربوي والدراسات السابقة المرتبطة بها:
تئتاج المجتمعات المدرسية كلى الت كد مه أ لاردي المدار يتعقمف ويت فرو في وظار هكق وأنر ااإلمكاا التفلاع الاي
مه ال قاة أ ساقفل ياؤال القاادة يت اا د ماع ال قافاة ا ساساية المت اد قيهاا واتجاال المدرساة ويفاكاب التفجهاات التر فياة ق وخيار أداة
ل لك يي مقف اإلنجاز.
ويع اارض الباح ا ا ا ف ااي يا ا ا المق اااع سا اابعة مئ اااورق وي ااي( :م ه اافع مق ااف االنجا ااازق واالخ ااتا

اايه مق ااف اإلنج اااز الا اافرلي

واإلل ترونيق وأيمياة مقاف االنجاازق وخ افات مان مقاف االنجاازق ومئتفياات مقاف االنجاازق وتقيايك مقاف االنجاازق ومقاف اإلنجااز
والمعايير المهنية لمدير المدرسة).
مفهوم ملف اننجاز:
مقااف سئتاافي قااى أدلااة مجمعااة (تااك جمعهاااق اختياريااا وت مقهااا) لت اافر الماادير قااى الحااعيد اللخحااي والمهنااي فااي العماان.
(سااقيما ق  .)2004ويعاار ( )Green, 2017مقااف كنجاااز الماادير ا ناار تقياايك ذاتااي لقح ا ات والمهااارات وا ياادا

الناتجااة ااه

الت ير اللخحي والئفار المهني .ويهتخدع الدلين ا صين لتفصين صفرة لققيادة وخ ة لقنمف.
أمدددا المحفظدددة اإللوترونيد د ة) (e-portfolioأو مق ااف اإلنج اااز اإلكترون اايق فه ااي ب ااارة ااه مجمف ااة م ااه أدل ااة كل تروني ااة سجمعه ااا
افر ووساار متعاددةق
قمق اات كل ترونياةق وص اً

المهتخدع ويقفع اإدارتها قى بكة االنترنت .ولد تتضمه ي ل ا دلاة اإلل ترونياة نا

وتظهر المئ ظة اإلل ترونية لدرات المهتخدعق ما تهتعمن منبر لقتعبير ه ال ات (ل ي ق .)2011
مه خا التعري ات الهااقة تجد الباح ة أ مقف اإلنجاز يف مقف سئتافي قا ى تفيياد وتجمياع يااد

ماا ومهاارات أو

أف ااار الم ااديرق الت ااي ت ااروي لح ااة جه اافدل ومها ارت اار ولد ارت اارق وإس ااهاماتر تج ااال طاا اار وزمار اارق والمنظم ااة الت ااي سعم اان ه اااق والنظ اااع
ا كادسمي أو المجتمع المئقي.
انختالف بين ملف اإلنجاز الورقي واإللوتروني:
سعتب اار مق ااف اإلنج اااز اإلل ترون ااي ت ااف اًر الحق ااً ق ااى مق ااف اإلنج اااز ال اافرليق وج ااا نتيج ااة تفظي ااف الت نفلفجي ااا ف ااي العمقي ااة
التعقيميااة ومهااايرة لاتجااال نئااف الااتخق

مااه المهااتندات الفرليااةق فمق ااات اإلنجاااز اإلل ترونيااة تئاات ظ اكافااة ساامات المق ااات الفرليااة

ول نهاا تعتماد قاى اساتخداع الفساارن والتقنياات اإلل ترونياة فااي جماع وتنظايك أ ماا اللاخ

م ان النحافص المكتف ا ةق ال يااديفياتق

وا صفاتق ولد ينت التر ي ( )2011ال فارق يه مقف اإلنجاز الفرلي واإلل تروني في النقا الفاردة ما في الجدو ا تي:
ملف ا إلنجاز الورقي
تعرض ا

ما

ملف ا إلنجاز انلوتروني

قى كن أوراق م بف ة

تعرض ا

ما

قى كن وسار متعددة مه صفت ون

فيديف وصفر يا تة ورسفع

ففاصن ورلية

ففاصن كل ترونية

سئتاج مهاحة بيرة لتخزينر

سئتاج مهاحة صغيرة داخن ال مبيفتر

ال سمكه نلرل قى اإلنترنت

سمكه نلرل قى اإلنترنت

س خ ولتاً وجهداً لنهخر

سهفلة نهخ دد مه المق ات فاس ة Cd

صعف ة التعدين والتئدي

والئ

سئت ا اااج كل ا ااى ول ا اات بي ا اار ف ا ااي البئ ا ا

سهفلة التعدين والتئدي
خ ا ااا

ومقاااطع

والئ

ا اارض تففير الفلت والجهد في البئ

والتقييك
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ا

د .يوسف حرفوش ،أ .نداء عبد ربه

ما وتقييمها
سهفلة االستخداع والرجفع كلير في أي ولت وفي أي مكا

سهتخدع في مكا واحد وفي ولت واحد

 1أهمية ملف ا إلنجاز:
ك ك داد المقف المهني أصبح تفجهااً الميااً ويم ان جاز اً ماه يقافاة المنظمااتق نظا اًر لماا لار ماه أيمياة تر فياة ق ولاد أوردت
دراسة التر ي( )2011ما س تي :
 -1سقدع رؤية واضئة ه المفظف تتضمه فهماً متعمقاً دارر وإنجازاتر.
 -2يد ك ويعزز مقيات الت ير والت من في الممارسات المهنية.
 -3يففر فرص النمف المهني .
 -4يزيد مه و ي المفظف االمعايير وأيمية ت بيقها .
 -5سها د قى كسجاد المفظف المبدع والممار المهني .
 -6سههك في رفع ا ة وجفدة مخرجات التعقيك.
 -7سعزز مه يقة المفظف ن هر ويزيد مه الرضا ه أدارر .
 -8ينمي مهارة العرض والت ير والتنظيك .
 -9سعتبر ام ااة مرجع مفيد لقمفظف.
 -10سعكس التجديد نتيجة المراجعة المهتمرة لقمقف.
وأضااا
حي

( )Williams, 2009ففارااد أخاارى م اان التقياايك الا اتيق اسااتعراض ا لا ار ق تقياايك ا دا ق كدارة المعرفااة والتفظياافق

كنها تففر محد اًر لقبيانات القا قة لققيا

تفظياف الما فظ يه وتقيايمهك وتماايزيك  .و ايه ) (Brown, 2001أ مق اات اإلنجااز

تلجع قى الت فر المهني وا كاادسمي ق وتؤ اد قاى التقيايك الا اتي وتئقيان الهاقفل فيماا يتعقاد اا دا الماديرق وتهاتخدع أسضاا ا داة
لقتقياايك التجميعااي

مااا ماادير المدرسااة مااه لباان مئكااك خااارجي ائيا

تعكااس فعاليااة ليااادة ماادير المدرسااة امااا تئتفياار مااه أ مااا

وإنجازات وت من مدير المدرسة لها.
خطوات عمل ملف اننجاز:
سلجع العمن امقف كنجاز المدير قى التعااو ماع المقايك ماا سلاجع قاى الت ار والت مانق وإل اداد مقاف اإلنجااز ال اد ماه
القياع اخ فات دة ما أورديا  Laylandواخرو ) )2015ويي قى النئف التالي:
 -1التخ ي  :قى المدير أ سقفع االتخ ي له ا المقف وجمع ا دلة التي سيضعهاق فير والتي تعكس أ مالار وإنجا ازتار المرتب اة
امجاااالت القيااادة المدرساايةق ف ااي داسااة العاااع الد ارسااي سعقااد لقااا اايه الماادير والملاار أو المقاايك لتفضاايح ي يااة ماان مقااف
اإلنجاز ومئتفياترق واالت اق قى المجاالت التي سئتفيهاق والمعايير التي سيتك التقييك نا ً قيها.
 -2جماع ا دلااة :يناال ويااارد أو أدلاة سمكااه أ ت اف ملااتر ر ل افاة المااديريهق ويناال أدلاار من اردل تخا

ان ماادير مدرساة قااى

حدلق فما يتك جمعر سجب أ يتك انتقاؤل الكن دليدق وير ز قى أمفر يرغب مدير المدرسة اإ رازيا وي هر لماذا تك اختياريا؟
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 -3فئ

د .يوسف حرفوش ،أ .نداء عبد ربه

منتحف العاع :خا منتحف العاع يتك مراجعة مئتفيات المقف مع المقايك أو الملار لقفلاف

قاى أ ا رز اإلنجاازات

والتئاادسات إلسجاااد حقااف لهاااق والتر يااز قااى تقاادسك الااد ك الااازع إلنجاااح المقاافق و اإلمكااا طاارح مجمف ا ة مااه ا سا قة أينااا
التقييك نحف الهنفي م ن:
لك فماا التعاديات التاي سمكاه كجراؤياا؟ يان ا دلاة

ين ما تك جمعر يففر أدلة قى الممارسات ؟ وين ا دلة واضئة؟ كذا لك ت ه

التااي جمعاات تعااد دلااياً قااى معظااك الممارسااات التااي تماات أو اعضااها ؟ كذا لااك تم اان جميااع الممارسااات فمااا التعااديات التااي سمكااه
كجراؤيا لبن ارض المقاف؟ ماا ا دلاة التاي سئتااج المادير أ سضاعهاق ائيا

سكاف التقيايك أك ار دالا ة ؟ يان يناال كجا ار ات سجاب

قى المدير القياع ها لتغيير الممارسات الهااقة وجعن ا دلة ألفى ؟

شكل رقم ()1
محتويات ملف اإلنجاز:
لد سضع مدير المدرسة ا

ما التي يرايا أك ر ا ة قفقيس الم قفب أ سقفع فضع ن ا

ما أو ا وراق التي ائفزتار

وإنما سجب أ سكف ينال انتقارية لأل ما و قى مدير المدرساة أ سقافع تئميان أ مالار أوالً اا و و ادع االنتظاار كلاى نهاساة العااع
مما سض رل لفضعها الكن لفاري.
ويارى ( )Chikoko & others ,2011أ مقاف اإلنجااز سئتافي قاى معقفماات اماة اه حامقارق والهايرة ال اتياة اللاامقة
ااإلضااافة كلااى ذلااك يتضاامه كرفاااق معقفمااات حااف مامااح المؤسها ةق واإلنجااازات والخ ا المهااتقبقيةق وتعزيااز الرواسااات مااه خااا
كدراج صفر ففتفغرافية لقمدرسة وإنجاازات المافظ يهق ومدوناة الهاقفل لقمتعقمايه ومئاضار االجتما ااتق صافر ففتفغرافياة لقمدرساة
لبن و عد التجديداتق وسياسة المدرسة الماليةق والرؤيةق وسياسات المدرسة اإللزاميةق وخ ة تئهيه المدرسة ما تلتمن قاى خ اة
لقتنمية ال اتية وخ ة لقتعامن مع مجاالت القحفرق وال د مه ر النتارج ا دلة.
ويرى الباح ا اعد االطاع قى الدراسات وا د يات أ مقف اإلنجاز ااإلمكا أ سكف

قى الحفرة التالية:
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القسم األول مقدمدددة عامددددة:

الهيرة ال اتية  +رسالة ورؤية المدير/ة

مقدمة ه مقف االنجاز وأيدافر
الدورات التدريبية
هادات اللكر

القسم الرابع تفعيل التقنية
 توظيف التقنية في العملية التعليمية التواصل االلكتروني مع أولياءاألمور  .القسم السابع
 المشاركة الفعالة بموقع اإلدارة . تفعيل نظام eschool. التواصل االلكتروني مع منسوبيالمدرسة

القسم السابع  :التقويم
تقويم األداء الوظيفي.
دراسة ونقد وتحليل اسئلة االختبارات
ونتائج الطالبات.

د .يوسف حرفوش ،أ .نداء عبد ربه

القسم الثاني التخطيط المدرسي
الخ ة التلغيقية
متااعة تن ي الخ

القسم الخامس :الشراكة
المجتمعية
مجلس أولياء األمور
مؤسسات المجتمع
المحلي

-

القسم الثالث القيادة التربوية
لااا ا

إدارة األزماااااات والتللااا ا
الصعا .
اإللمام بتنظيم العمل وإجراءاته .
القدرة ل اتخاذ القرار المناس .
المهارة في التنسيق وتوزيع العمل .
الحرص ل تنظيم النشاط المدرسي
وتنفيذه .
تحفيز لمنتسبي المدرسة .
تشجيع المبادرات

القسم السادس :التنمية
المهنية
-

للمدير
لمنتسبي المدرسة

-

القسم الثامن :االنجازات
والعمل اإلبداعي

القسم التاسع :تأمالت

أوال  :المبادرات .
ثانيا :الدراسات والبحوث .

التقويم الذاتي للمدرسة

تقييم ملف ا إلنجاز:
يت قب تقييك مق ات اإلنجاز ك داد مئكات سهتند كليهاا فاي الئكاك ق ويجاب أ سكاف المادير قاى قاك ها ل المئكاات لقعمان
قاى تئقيقهااا .ك تقيايك المئتفيااات سيهاا د الماادير فاي التعاار

قاى جفانااب القافة والضااعف فاي أ مالاارق ويعمان قااى تئهاه أدارا ر

ومرالبة تقدمر ذاتياًق مما سها د في التقييك (ال تاويق .)2014
كيفية تصحيح وتقدير الدرجة الممنوحة لملف اإلنجاز:
سكف تقييك مق ات اإلنجاز ااستخداع وتحميك ما سعر امي از تقدير ا دا الفص ي  Rubricمه خا الخ فات التالية:
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 -1تئديد المهارات المراد تقييمها
 -2تئديد المعايير أو مهتفيات ا دا المتفلعة ل ن جانب (مئك).
 -3رح وتفصيف المعايير المئققة ل ن مهتفى مه المهتفيات في ن مئك.
 -4تحاميك ميا از وصا ي ومتادرج لاألدا

قاى اكن جادو تفضاع فيار المئكاات الاكن أرساي ومهاتفيات ا دا الاكن أفقااي

و ن مهتفى سهتئد درجة مئددة ما في اللكن رلك ()2

وصف األداء

مستويات األداء ( الدرجة )
( )2

( )1

( )3

( )4

المعيار ()1

المعايير

المعيار ()2
المعيار ()3

كن رلك ()2
ملف اإلنجاز والمعايير المهنية لمدير المدرسة
سهتند كلى المعايير المهنية في الئكك قى الجفدة في ضف ما تضمنتر مه وصف لقهقفل والممارسات المعبرة ه لايك أو
اتجايااات أو أنمااا ت ياار أو لاادرل قااى حاان الملااكات ق واتخاااذ القارارت اا تباريااا خ فطااً كر ااادسة تم اان المهااتفى النااف ي لااألدا
(معااايير مهنااة ماادير المدرسااة)ق وت مااه أيميااة المعااايير فااي أنهااا تؤسااس لمهنااة التعقاايك الااقيها ال نااي واإلداريق هااد

ت اافير العمقيااة

التر فية وتئهينها فجر اع واالرتقا االفضع المهني لمدير المدرسة وت فير أدارر إلسجاد تفافد يه اإلدارة والعامقيهق مه خاا
نلار يقافاة وا ياة تجعاان المعرفاة المهنياة ق والممارساات اإلداريااة وال نياة كضاافة لمباادت العااامقيه واتجايااتهك ولايمهك ق طرلااً لقنجاااح
والتميزق ويظهر ذلك في د ك الت فر المهني وتعزيز مقية التقفيك.
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ويعاد مقاف الت افر المهناي لمادير المدرساة أحاد محاادر التئقااد ماه المعاايير المهنياة لمادير المدرساةق حيا

يتضامه الهاايرة

ال اتية لمادير المدرساة والادورات وورش العمان والنادوات والماؤتمرات التاي حضاريا أو اارل فيها اق وا ائااث اإلجرارياة التاي لااع هااق
والمبادرات التر فية التي لدمهاق كضافة كلى تقارير تقفيك المادير ماه الجهاات ذات العالاةق أو اهادات تمياز أو تقادير أو ت اريك ماه
المجتمع المئقيق أو أسة مؤسهة أخرى ذات الة االمدرسة.
فعقااى ساابين الم ااا سمكااه أ يااتك التئقااد مااه المعيااار (" )7يااففر فاارص النمااف المهنااي ل ااالك العااامقيه فااي المدرسااة" امااا يااتك
تفييقاار فااي مقااف اإلنجاااز مااه خ ا وآليااات تن يا وآليااات متااعاار وصاافر نلا ر وفعاليااات وورش ماان .ا لك المعيااار رلااك ()16
"سمتقك معرفاة وفهماا ام ااييك اإلدارة التر فياة والقياادة " ماه خاا التفيياد فاي مقاف اإلنجااز لقافرش وا سااع الد ارساية التاي التئاد هاا
المدير لإلطاع قى المهتجدات في اإلدارة التر فية والقياادة أو ال تاب والنلارات ذات العالاة التاي اطقاع قيهاا .أماا المعياار ()22
"يت من ممارساتر اإلدارية وال نية ويقيمها" ق فيهت يع المدير أ يتد ر ممارساتر اإلدارية وال نية ويراجعها احفرة مهتمرة االرجفع كلاى
مقااف اإلنجاااز ويقااف قااى نقااا القاافة والضااعف .المعيااار (" )25سمتقااك معرفااة وفهمااً فااي أيميااة العالااات المجتمعيااة واسااتراتيجيات
التفاصن" سئت ظ في المقف احافر لألنلا ة وال عالياات التاي تن ا ماع المجتماع المئقايق وماحظااتهك حاف زيااراتهك لقمدرساة ائيا
تعكس العالات والتفاصن واللراكة المجتمعية.
الدراسات السابقة:
الهااقة ذات العالة امفضفع اتجايات مديري المدار فاي مئافظاة راع ل والبيارة نئاف
تضمه ي ا الجز رضاً ّ
لقدراسات ّ
مق ااات اإلنجاااز ودوريااا فااي مقيااة التقياايك والت اافير المهناايق حيا وجااد الباح ااا د ارسااات أجنبيااة لقيقااة تناولاات مفضاافع مقااف كنجاااز
ماادير المدرسااة أمااا الد ارسااات العر يااة فقااك سع اار الباح ا ا – فااي حاادود معرفتهمااا -قااى أسا ة د ارسااة ر يااة تتعقااد امقااف كنجاااز ماادير
المدرسة ول ه تك االستعانة بعض الدراسات التي لها الة االمعقك أو ال الب ف ما ين بد قيهماا ين باد قاى مادير المدرساة.
أجنبيةق تاليا رضها وفد تهقهن زمني مه ا لدع كلى ا حدثق وذلك ا تي:
الهااقة كلى دراسات ر ّية و ّ
وتك تقهيك الدراسات ّ
ّ
أجارى ماار ف وآخارو (  )Marcoux ,at al.,2003د ارساة يادفت معرفاة تا يير مقاف اإلنجااز قاى فعالياة لاراد المدرساة
والت اافير المهنااي وممارسااة الت ياار الت ا مقيق اسااتخدع الباح ا

أداة المقا قااة لجمااع البيانااات ق ينااة الد ارسااة ( )5مااديريه و( )2مااه

الملرفيه و 10مه المعقمايه وماه أياك نتارجهاا :أ مقاف اإلنجااز ياؤير كسجاااا قاى اا ة القياادة ماه خاا التقيايك الا اتي المهاتمر
وتفييد اإلنجا ازتق والق ار ات والدراسات المهنية ق وتعمن قى الت فير المهناي ماه خاا
خا التعاو والتفاصن و نا ال قة والئفار يه المدير والملر ق

مقياة الت مان والت يار فاي الممارساات ماه

لك سحبح المدير أك ر ا ة في حن الملكات.

وأما دراسة تف ر وآخرو ( )Tucker,at al.,2003فهدفت التعر كلاى أيار اساتخداع مق اات اإلنجااز جاز ماه نظااع تقيايك
جديد لتئديد فعالية المئافظ في تقييك أدا المعقك سفا

غراض المها لة أو الت فير المهناي لهانفات ادة فاي من قاة صاغيرةق ولاد

وجااد أ كسااتراتيجية مقااف اإلنجاااز م ياادة الااكن خاااص فااي تفييااد أدا المعقااك فااي مجااالي التقياايك والمهنيااة  -ويااي أماافر ال سمكااه
ماحظتهااا اهااهفلة أينااا زيااارات ال حااف الد ارسااية التااي سقاافع هااا المهااؤولف  .واسااتناداً كلااى نتااارج التقياايك اإلجماااليق سااا د كدخااا
المئافظ قى مها دة اإلدارييه قى تمييز أدق حف جفدة أدا المعقك .وأ ارت يانات الدراسة االستقحارية و ؤر التر ياز كلا ى أ
المعقمايه واإلدارياايه ينظاارو كلااى المئااافظ قااى أنهااا مقاااييس ادلااة ودليقااة لااألدا ق ول ااه لااديهك مخاااو

الا
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مت قبات التنمية الزمنية .ولد تبيه أ المئافظ تد ك الكن واضح أغراض المها لة لتقيايك المعقاكق ول اه يناال حاجاة كلاى مزياد ماه
البئ

لتئديد اللرو التي سمكه أ تهتخدع الئافظات لتعزيز التنمية المهنية.
وأجاارى روسااف( )Russo,2004د ارسااة حااف تقياايك اإلدارياايهق مااه خااا اسااتخداع حقارااب تقياايك المهااؤوليه التااي تعا ّاد أك اار

صئة ومفيفلياة أصايقة لتقيايك ا دا المهناي .وماه الناحياة النظرياةق تعاد مقياة التقيايك أك ار امفالً ودلا ة وفعالياةق ما ا تتايح كمكانياة
رض ن اق واسع مه المهارات واإلنجازات التي تك كيباتها طفا العاع أو أك ار .ااإلضاافة كلاى ذلاكق تاففر الئقاراب فرصاة لقت يار
المهتمر والتئهيه المهتمرق ويف يد

اعيد المنا االنهبة لجميع جهفد تئهيه المدرسة تقريباً .أما أول ك ال يه استخدمفا الئقارب
ه تجارب كسجا ية الكن اع.

لقتقييك أو تك تقييمهك جزرياً مه خا الئافظةق فيبقغف

ويدفت دراسة الصغير وأخريات ( )2005دراسة التعر

قاى مئتافى الئقيباة الفيارقياة ( ل ﻴﺕتﻔﻴليو) لعضاف يي اة التادريس

في الجامعات الهعفدسةق ولتئقيد ذلك تك ك داد لارماة تجماع الخبا رات ماه خاا أدب المجاا ونمااذج الئحاف
وترليااة ضااف يي ااة التاادريس فااي جامعة لمقﺴ سﻌﻴﺎ ﻴ حتﻴﺴ قى  40م ااردل ولارمة ختساﺕ ﻟ ض
ﻟﺕاعة مجاالﺴ يي  :إلنتاﺝ لعقما ا اي ﻴمهنا ا اة لتﺎﺕيﺱق ﻴ لتعاﻴ ق والمل ااار ةق ﻴ لﻌم
لت م

قاى الت ارل العقماي

ﻋما ق ﻴتضﻁ ﻫﺫل لقارمة

إلﺎ ﺕﻱ  .ﻴتقاﺱ ﻟ ض

ﻋما

ﻴ سكة

ل ﻜﺕﻱ ااإلضافة إلﻋﺎ ﺎ لارمة نمﻴ لخ ﺕ ﺴ ( لتتااع لﺯمني) (:ﻴت م مجا ا االيم ﺕريا ا اسيم ﻫما ا اا :لنما ا اﻴ ا كا ااادسميق ﻴ لنمﻴ

إلﺎ ﺕﻱ قﻴسقاﺱ لنمﻴ مقاﺕنة لﻌيناﺴ لمتتااعا اا اةق ﻴماحﻅا اا اة نقا ا ا ااك لقا اا اﻴﺓ ﻴ لضﻌﻑ ﻴكتاا ا ااة جم تصﻑ نقاك لضﻌﻑ في أدا
لﻌم ﻴجم تصﻑ لتﻘﺎﻁ لﺫﻱ حﺎﺙ الحقا مع تﺎﻴيم تاﺕسخ ن ﻋم .
ولاع جفنهاتف وتفماا
الممارسااات القيادسااةق حي ا

( ) joneston &Tomas, 2005د ارساة يادفت التعار كلاى معرفاة أيار تقيايك مقاف اإلنجااز قاى

لاااع جفنهااتف وتفمااا

ا ئا

المق ااات المكتمقااة لتئديااد مااا كذا ااا المقااف سعما ن قااى تعزيااز ممارسااة

القيادة .و مقت أكبر مجمف ة ( (26مدي اًر مه مختقف المدار الئكفمية في والسة أويايف التي أنجزت تقييك المق ات لقاادة المادار
التااي وضااعتها كسهااقك ودار ارة االختبااارات التعقيميااة .و اناات النتااارج مختق ااة .حي ا

وجااد ( )12مااه مااديري الماادار مق ااات اإلنجاااز

م يدة لقغاسة آليات لقتئ يز قى الت ير ال اتيق وجد سبعة منهك أ مق ات اإلنجاز تت قب المزيد مه العمن الملكفل فير .ولاك يار
معظك المد ار أ مق ات اإلنجاز م يدة الكن خاص غراض الت فير المهني.
ويادفت د ارسااة سااتف

) )Stone ,2008التعاار كلااى اختبااار أيار نااا مقااف اإلنجا از قاى الااتعقك والت ماان الت ااري لق قبااة

المعقميه في جامعة الي فرنياق قغت العينة  85طالباق تك اختياريك لفارياًق لهمفا كلى مجمف تيهق المجمف اة ا ولاى تعرضافا منا
داسااة البرنااامج كلااى معقفمااات ااه مقااف اإلنجاااز ينمااا المجمف ااة ال انيااة تعرضافا لقتاادريب قااى نااا مقااف اإلنجا از فااي آخاار فحاان
لقتخرجق ينت النتارج أ المجمف ة ا ولى تمكنت مه نا مقف اإلنجاز واستخدامر ق ينما  %20مه المجمف ة ال انية أكمقافا ناا
المقفق  %75مه المجمف ة ا ولى أكدوا أ مقف اإلنجاز أداة لقتعقك المفيد االبراييه ووسايقة لجماع اإلنجاازات وأ اار  % 75ماه
المجمف تيه أ مقف اإلنجاز سها د قى الت ير الت مقي .
وجا ت دراسة ( )Schmidt & Mestry, 2010اعد النتارج الهاي ة التاي تئققهاا المادار ال انفياة فاي جنافب أفريقياا والتاي
كااا أح ااد أساابا ها انخ اااض ااا ة المااد ار ولق ااة ليااادتهك فج ااا ت ي ا ل الد ارسااة لقتئق ااد مااه تح اافرات م ااديري الماادار حا ف فعالي ااة
استخداع مق ات اإلنجاز في تقييك نمفيك المهنيق حي

سخضع المد ار ال يه يرغبف

تئهيه أدارهك لدورة مدتها اما ق وماه ياك ياتك
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فئ

وتقييك الت فرات التي ححقت مه حي
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التقيايك الا اتي والت يار فاي الممارساةق و لا ت النتاارج التا يير اإلسجاا ي ماه اساتخداع

مق ات اإلنجاز في الت فير المهني لقمد ار في كدارة المدار .
ولاع يكاكف وآخرو ( )Chikoko,at al.,2011دراسة يدفتق ت فير مهاارات الماد ار ومانئهك اهادة متقدمار فاي القياادة
المدرسية مه خا استخدع مق ات اإلنجاز والتي أجرتها و ازرة التر ية والتعقيك فاي جنافب أفريقيااق وت اف مجتما ع الد ارساة ماه ()88
ماادي اًر ومااديرةق لعينااة مااه ( )18مقااف كنجاااز تااك اختياريااا ا ريقااة لافارية لتئقيقهاااق والم قاافب مااه اان ماادير مدرسااة أ سعماان مقااف
كنجاز سظهر فير التغيير المتعقاد اإدارتار وليادتار لمادة ااميه ماع وجافد أدلار قاى ال اا ة فاي لياادة المدرساة وإدارتهااقو قى الماد ار
كدراج ت ماتهك وخ ة الت فير اللخحية والتنظيميةق ا تبرت الت مات جز اً مهماً جداً مه المقفق ا تمادت منهجياة تئقيان الفيااردق
وتك اختبار المق اات لت افير مقياة القياادة

مقياة القياادة أصابئت مفضاف اً أساساياً فاي التعقايكق ولاد أ اارت النتاارج اال عان أ

مق ات االنجااز ياي أداة إلحاداث التغييار فيماا يتعقاد ت افير لياادة الماديريه فاي الاتعقك .و قماا اا ال ئا

الا اتي أك ار فاي الت مان

كا المر أك ر لدرة قى التجديد ال اتي في الممارسة.
وأجاارى آ مهااعد ( )2012د ارسااة ياادفت رصااد تحاافرات المتعقماايه ااه اسااتخداع مقااف اإلنجاااز اإلل ترونااي فااي الااتعقك
والتقفيكق حي

ت فنت ينة الد ارسة مه (  75طالبا) مه مجتمع الد ارسة المت ف مه جميع طاب الد ارساات العقياا فاي قياة التر ياة

اجامعة المقك سعفدق واختار الباح

المنهج الفص ي مهتخدماً االستبانة داة لجمع المعقفمات والبيانات وتفصاقت الد ارساة كلاى أ

استخداع مقف اإلنجاز اإلل تروني في التعقك والتقفيك لد سا د في تئهيه ا دا والتجديد بر مقية المراجعة المهتمرة لقمقفق ماا
أظهرت الد ارساة كسجا ياات اساتخداع مقاف اإلنجااز اإلل تروناي و ارزت فاي الجاناب اإلداري والتحاميك وا يار اإلسجاا ي فاي اللخحاية
والتعقك والتقفيكق ما لف ه سقبيات لقيقة تم قت في رة الفلت المهتغرق في التن ي وضعف الخق ية المعرفية.
ولاع اا ف وفيافيرد ( )Babo & Villaverd, 2013دراسة الترحت ي ل الد ارساة مق اات اإلنجااز لتقيايك امفلي مبناى قاى
معايير لارمة قى ال اسات  -اا تبار أ العديد مه ا ساليب المتبعة لتقييك أدا مدير المدرسة في المدار ا مريكية تقيد كلى حد
اعيااد فجهااة نظاار مت قبااات وظي ااة ماادير المدرسااة الئاليااةق وإ النظ ارة اللاامفلية لممارسااة القيااادة التر فيااةق وال اسا ات المنب قااة مااه
معايير مدمجة مع ا دا المهنيق ياي ا ساقفب المتباع حاليااق وياف ماا سئتااج كلاى است لاافر ماه لبان المهاؤوليه ا ه تقيايك وت افير
القادة المئقييه لقباد  -آخ يه اعيه اال تبار اإلطار الم اييمي لققيادة التر فية حهب ا د يات المنلفرة في يا ل ا سااع ماه خاا :
تااففير وسااارن وأدوات يا تااة و ادلااة لتقياايك أدا المااديرق و رفااد المااديريه ااه طريااد التغ سااة الراجعااة مااه نتااارج التقياايكق االمعقفما ات
الضرورية التي تها ديك في نمفيك المهني المتفاصنق وتجديد نلاطهك.
وأماا د ارسااة أ اف قيا ن ( ،)2014فهادفت كلااى ال لاف ااه معفلاات اسااتخداع مقاف اإلنجاااز لادى طقبااة مهااق التر يااة العمقيااة
اجامعا ااة الخقيا اان واتجايا اااتهك نئا ااف اسا ااتخدامر فا ااي مقيا ااة التعقا اايك والا ااتعقك ق اسا ااتخدمت اإلسا ااتبانر أداة لقد ارسا ااة التا ااي تضا اامنت يايا ااة
مئاور(ا يمية والمعفلات والتفجر)ق و ل ت النتارج ه وجفد أيمية لمقف االنجااز أيمهاا :أنار مجمف ار ماه ا
أياك المعفلااات فاات مه فااي ادع وجاافد و ااي ااا

ماا ال اتياة ق أماا

اكي يااة اساتخدامر ق و النهاابة لاتجايااات ف اناات الرغباة فااي التغيياار والتجدياادق ومااه

جانب آخر ينت الدراسة أ نهبة الراغبيه مه اإلناث في استخداع مقف االنجاز أكبر مه نهبتها ند ال فر.
ويدفت دراسة حنا رزق ( )2017التعر كلى والع اساتخداع مق اات االنجااز لمعقماات ماادة الرياضايات نظااع المقاررات فاي
المرحقة ال انفية في ضف وظارف التقفيك الافالعي امديناة مكاة المكرماةق ولاد اساتخدمت االساتبانة ا داة لعيناة الد ارساة الباالد ادديا
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) (140معقماةق ولاد أ اارت نتاارج الد ارساة كلاى أ اساتخداع مقاف االنجااز لماادة الرياضايات فاي نظااع المقاررات االمرحقاة ال انفياة
سئقد اعض وظارف التقفيك الفالعي ويف ما يؤ د و ي معقمات الرياضايات نظااع المقاررات ا يمياة اساتخداع مق اات االنجااز لتئقياد
التقفيك الفالعيق ما أ اارت النتاارج كلاى وجافد لحاف ار فاي اعاض وظاارف التقافيك الافالعي التاي سئققهاا مقاف االنجااز تت قاب رناامج
كر ادي لقمعقمات والملرفات التر فيات امادة الرياضيات.
التعقيب على الدراسات السابقة:
الهااقةق أ ّ الدراسات العر ية لاك تت ارق لمقاف كنجااز مادير المدرساةق ول اه
تك استعراضر مه ّ
الدراسات ّ
يتضح مه خا ما ّ
حاو الباح ا اختياار ا نهاب منهاا وماا يت اد ماع مئااور البئا م ان د ارساة أ اف قان ( )2014ق وآ مهاعد ( )2012والحاغير
( )2005وحنا رزق ( )2017انفا ا لرب لمفضفع البئ
وينااال د ارسااات ايتماات اادور مقااف االنجاااز مااه حي ا

ول ه ينتهك انت مه طقبة الدراسات العقيا أو أ ضا يي ة تدريسق

النمااف والت اافر المهنااي لقماادير م اان د ارسااة (،) Chikoko, at al.,2011

ودراس ) ) Schmidt & Mestry, 2010ودراسة سةة(

( ) Stone , 2008التاي ينات أيار مقاف اإلنجااز قاى مقياة الت يار

الت مقي التي يي ضرورية في الت فر المهني لمدير المدرسة.
وينااال د ارسااات ت رلاات لمقااف االنجاااز فساايقة ديقااة لقتقياايك م اان د ارسااة (الحااغير واخاارو ق )2005وات قاات معهااك د ارسااة
(  )Russo,2004حااف تقياايك اإلدارياايه .ك اسااتخداع الئقارااب لتقياايك المهااؤوليه تعا د أك اار صاائة ومفيفليااة وأصاايقة لتقياايك ا دا
المهني .ودراسة تف ر وآخرو ( )Tucker,at al.,2003ال يه ينظرو كلى مق ات اإلنجاز قى أنها مقاييس ادلة ودليقة لألدا .
وتك التعر مه خا تقك الدراسات كلى ما س تي:
 -تبايه تقك الدراسات في أيدافهاق وذلك تبعا الختا

وجهات نظر الباح يه كلى الملكقة.
الدراسة.

الهااقة قى االستبانة داة لتئقيد أيدافها فنها ا نهب ل بيعة ائ
 ا تماد معظك ّالدراسات ّ
العينااة وطريقااة اختيارياااق وا داة و ي يااة نارهاااق وصاادلها ويباتهاااق والماانهج
الد ارسااات ال ّه اااقة فااي كج ار اتهااا مااه حي ا
 تلااا هت ّّ

المتبع.

لقد ارسااة الئاليااة فهااي تتلاااار مااع الد ارسااات ال ّهاااقة فااي رضااها مقااف االنجااازق مااا تمياازت يا ل الد ارسااة تناولهااا
أما ا االنهاابة ّ
لمفضاافع است لااا اتجايااات مااديري الماادار فااي مئافظااة راع ل والبيارة نئااف مق ااات اإلنجاااز ودوريااا فااي مقيااة التقياايك والت اافير
المهنيق و التالي اختق ت ي ل الدراسة معها امجتمع الدراسةق ومكانها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ّ

منهج الدراسة:
لتئقيد ا يدا

المرجفة مه ي ل الدراسةق اتبع الباح ف المنهج الفص ي التئقيقي لمناسبتر طبيعة ي ل الدراسة.

مجتمع الدراسة:
تا ّلف مجتمااع الد ارسااة مااه جميااع مااديري الماادار ومااديراتها فااي مئافظااة راع ل والبيارة والبااالد اادديك ( )190ماادي اًر ومااديرة ق لقعاااع
2018/2017عق حهب كححاريات و ازرة التر ية والتعقيك ال قه ينية.
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عينة الدراسة:
اختيرت ّينة لفارية اهي ةق دد أفراديا ( )35مدي اًر ومديرةق وتلكن ما نهبتر ( )%30مه المجتمع ا صقي لقد ارساةق ويبايه
ِ
ِ
ِ
استجاااتهك حهب متغيراتهك الدسمفغرافية.
تئقين
تك
الجدو ُ رلك ( )1تفزيع أفراد ّ
ُ
العينة ال يه ّ
ِ
ِ
تم تحليل استجاباتهم حسب المتغيرات الديموغرافية
جدول ( :)1توزيع أفراد ّ
العينة الذين ّ
المستويات

المتغيرات
ّ
الجنس

ذر

22

%62.9

أن ى

13

%37.1

المجموع

35

%100

22

%62.9

13

%37.1

35

%100

مه ( )5سنفات ف لن

5

%14.3

مه( )10-5سنفات

4

%11.4

مه 10سنة ف ك ر

26

%74.3

35

%100

اكالفريف
المؤهل العلمي

ماجهتير ف قى
المجموع

سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية

المجموع

أداة الدراسة:
لغاارض التعاار كلااى اتجايااات مااديري الماادار فااي مئافظااة راع ل والبي ارة نئااف مق ااات اإلنجاااز ودوريااا فااي مقيااة التقياايك
والت افير المهناايق لااع الباح ا ا

ت افير أداة الد ارسااة وياي (اسااتبانر)ق ااالساتعانة اااا دب النظاري والد ارسااات الهاااقة حااف المفضاافع

م ن :دراسة ()Chikoko,at al.,2011ق ودراسة أ ف قين ()2014ق وآ مهعد ()2012ق وت فنت االستبانة التي أ ديا الباح ا
مه جزأيه :سئتفي الجز ا و
( )34فقارة تهاد

قاى المعقفماات العاماة لقمبئافييهق فاي حايه ا اتمن الجاز ال ااني قاى ياياة مجااالت مفز اة قاى

كلاى اتجاياات ماديري المادار نئاف مقاف االنجااز وياي اتجاال المادير نئاف مقاف انجاازلق ودور مقاف االنجااز فاي

تقييك أدا المديرق ودور مقف اإلنجاز في الت فير المهني لقمدير.
صددد األداة :لقتّئقااد مااه صاادق أداة الد ارسااة تااك ا تماااد صاادق المئتاافىق كذ تااك اارض االسااتبانة احاافرتها ا ولّياة قااى اادد مااه
اات ال قه ا يني ِة ذوي الخب ا ِرة ف ااي اإلدا ِرة التر في ا ِة والبئ ا ِ
يس فااي الجامع ا ِ
المئ ّكماايه و اادديك ( )10مئكم اايه مااه أ ض ااا ِ يي ا ِاة الت اادر ِ
ّ
ّ

العقما ِايق ومااديري ماادار مااه أصاائاب الخبارةق ولااد طقااب ماانهك تقياايك درجااة ما مااة فقارات االسااتبانة لمااا وضااعت لقياساارق وانتمارهااا
ّ
لقمجا ال ي أدرجت فيرق سفا االئ ق أو التاراح التعادين المناسابق أو دماجق أو ك اادة صاياغةق وتفضايح لابعض العباارات التاي
سعتقدو أنها غير مناسبة مه وجهة نظريكق ولد أجمع المئكمف

قى صئة دد بير مه ال قراتق والترحفا اعاض التعاديات فاي

صياغة ال قرات التي تك تعديقها اال عن.
الد ارس ااة حه ااب
ثبدددات األداة :اس ااتخدع الباح ا ا معام اان االتّه اااق ال ااداخقي حه ااب معادل ااة رونب ااا أل اااق الس ااتخراج درج ااة يب ااات أداة ّ

المجاالتق و انات الدرجاة ال قياة اتجاياات ماديري المادار فاي مئافظاة راع ل والبيارة نئاف مق اات اإلنجااز ()88.8ق ويا ل النتيجاة
تلير كلى تمتع ي ل ا داة

بات جيد غراض البئ

العقمي وي ي ا غراض الدراسة.
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الدراسة قى المتغيرات ا تية:
متغيرات الدراسة :ا تمقت ّ
ّ

التدابع :تقااديرات أفاراد ّينااة الد ارسااة اتجايااات مااديري الماادار فااي مئافظااة راع ل والبيارة نئااف مق ااات اإلنجاااز ودوريااا فااي
المتغيددر ّ
مقية التقييك والت فير المهني.

المتغيرات المستقلة وتشمل:
الجنس (ذ رق أن ى ).
المؤهل العلمي (اكالفريف ق وماجهتير ف قى).
سنوات الخبرة ( 5سنفات ف لنق ومه( )10-5سنفاتق و 10سنفات ف ك ر).
اإلحصائية:
المعالجة
ّ

لإلجااة ه أس قة الدراسة تك استخداع ا ساليب اإلححارية ا تية:

السؤال األول والثاني والثالث :تك استخداع المتفس ات الئها ية واالنئرافات المعيارية.
لإلجابة عن ّ

لقعينات المهتققة ()t-testق وتئقين التبايه ا حادي ))One Way ANOVA
السؤال الرابع :تك استخداع اختبار "ت" ّ
ولإلجابة عن ّ

مفتاح التصحيح

الوسط الحسابي

الدرجة

الن مه 1.5

لقيقة

2.1-1.5

متفس ة

 2.1فما ففق

مرت عة

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
ونصه " :ما اتجايات مديري المدار في مئافظة راع ل والبيرة نئف مقف اإلنجاز مه وجهة نظريك؟"
ال األولُّ ،
أونً :نتيجة السؤ َ

ولإلجاا ااة ااه يا ا ا الها اؤا اس ااتخدمت المتفسا ا ات الئه ااا يةق واالنئ ارف ااات المعياري ااة لجمي ااع فقا ارات يا ا ا المج ااا ق والت ااي تق اايس

النئااف
اتجايااات مااديري الماادار فااي مئافظااة راع ل والبي ارة نئااف مقااف اإلنجاااز مااه وجهااة نظااريكق والجاادو ( )2يباايه ذلااك قااى ّ

ا تي:

عينة الدراسة لمجال اتجاه المدير نحو ملف اإلنجاز مرّتب ًة
الحسابية واننحرافات
المتوسطات
جدول ()2
المعيارية نستجابات ّ
ّ
ّ
ّ
الحسابية
توسطات
ّ
تناز ًّليا حسب الم ّ

المتوسط

اننحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

2

أ ي تماما ال قه ة التر فية والهد

مه مقف اإلنجاز

2.80

.47

93.3

1

مقف اإلنجاز س فر وي عن ناصر العمقية التعقيمية

2.69

.58

89.5

12

يهمني االطاع قى ن ما يتعقد امقف اإلنجاز

2.66

.54

88.6

13

أنظر الى مقف اإلنجاز مت قب أساسي لمفاكبة التغيرات في الئقن التر في

2.60

.65

86.7

9

أ تقد انني امتقك القدرة ال افية لتحميك مقف اإلنجاز

2.57

.65

85.7

الفقرة

الرقم
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المتوسط

اننحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

10

أرى أ ينال ضرورة لقتدرب قى العمن امقف اإلنجاز

2.49

.61

82.9

16

لدي تحفر واضح لما سجب ا سئتفير مقف اإلنجاز

2.49

.56

82.9

14

سها د مقف اإلنجاز المد ار في التعر

قى ملاكقهك االدارية وال نية

2.46

.66

81.9

3

ينال ايتماع مه جهات االختحاص تفظيف مقف اإلنجاز في العمن

2.34

.68

78.1

11

قى تفظي ر

2.31

.63

77.1

15

سئتاج تجميع المفاد في مقف اإلنجاز لمهارات وتقنيات خاصة

2.23

.65

74.3

5

ك رة مت قبات العمن تعيقني ه العمن امقف اإلنجاز

2.17

.66

72.4

4

أتباد الخبرات مع ألراني مه خا مقف اإلنجاز

2.11

.53

70.5

8

مقف اإلنجاز سخقد لي ب اً كضافيا قى ايقي مدير

2.06

.73

68.6

7

سحعب قي فهك اعض المحا قئات المتعققااة امقااف اإلنجاااز م اان (فقها تيق تا ماتيق االنتقاريااة

1.94

.76

64.8

1.71

.83

57.1

2.35

.28

78.4

الفقرة

الرقم

دع اسة المعقفمات ه مقف اإلنجاز ال تلجع المد ار

)...
6

سقن كلبالي قى العمن امقف اإلنجاز لضعف و يي اقيمتر
الدرجة الولية

يتضح مه نتارج الجدو ( )2أ ال قارة التاي تان

قاى (أ اي تمامااً ال قها ة التر فياة والهاد

قااى أ قااى المتفسا ات الئهااا ية و ااا متفسا ها سهاااوي ( )2.80يااك ال قارة التااي تاان
العمقية التعقيمية) حي

قااى (مقااف اإلنجاااز س اافر وي عاان ناصاار

ا المتفس الئهاا ي ()2.69ق فاي حايه ححاقت ال قارة التاي تان

اإلنجاااز لضااعف و يااي اقيمتاار) قااى أدنااى متفسا حهااا يق حي ا

ماه مقاف اإلنجااز) لاد حاازت

قاى (سقان كلباالي قاى العمان امقاف

ااا سهاااوي ()1.71ق يااك ال ق ارة التااي نحااها (سحااعب قااي فهااك

اعااض المحا قئات المتعققااة امقااف اإلنجاااز م اان (فقها تيق تا ماتيق االنتقاريااة  )...و ااا متفسا ها الئها ا ي ()1.94ق ومااه ذلااك
سمكااه تفضاايح اتجايااات مااديري ومااديرات الماادار فااي مئافظااة راع ل والبي ارة نئااف مقااف االنجاااز حي ا

ياحااظ أ المتفس ا العاااع

الستجااات المبئفييه لد قد ( )2.35ويي درجة مرت عةق ويعزو الباح ا ذلك كلى أ المبئفييه أصبئفا قاى قاك ود ارساة ا يمياة
مقاف اإلنجااز سافا لق الاب أو المعقااك أو المادير خاصااة اعاد مقيااة التارويج التاي تقاافع هاا و ازرة التر يااة والعقايك العااالي حاف مق ااات
اإلنجاز الخاصة اال قبة وا تماديا داة تقفيك قأما ال قرتا القتا ححقتا قى أدنى متفس حها يق فتلي ار كلى ضرورة قد دورة
تدريبية لقمد ار لتفضيح اعض المح قئات والجزريات والم اييك المتعققة االمقف وتفضيح أيمية المقف فنر سعتبر مرآة لئامقر.
وتت د ي ل النتيجة مع دراسة أ ف قين ( )2014التي ل ت نتارجها ه وجفد أيمية لمقف اإلنجاز أيمها أنر مجمف ر ماه
ا

مااا ال اتيااة ق أمااا أيااك المعفلااات فاات مه فااي اادع وجاافد و ا ي ااا

اكي يااة اسااتخدامرق و النهاابة لاتجايااات ف اناات الرغبااة فااي

التغيير والتجديد.ك لك تت د مع د ارساة (  )Babo & Villvade, 2013التاي تقتارح اساتخداع مق اات اإلنجااز ا داة لقتقيايك الت افيري
اللامن دا مدير المدرسة لتههين مقية التجديد والنمف المهني المهتمر.
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ونصه " :ما دور ملف اإلنجاز في عملية تقييم أداء مديري المدارس من وجهة نظرهم؟"
ال الثانيُّ ،
ثانيا :نتيجة السؤ َ

ولإلجااااة ااه يا ا الهاؤا اسااتخدمت المتفسا ات الئهااا يةق واالنئ ارفااات المعياريااة لجميااع فقارات يا ا المجااا ق والتااي تقاايس دور

النئف ا تي:
مقف اإلنجاز في مقية تقييك أدا مديري المدار مه وجهة نظريك والجدو ( )3يبيه ذلك قى ّ

عينة الدراسة لمجال دور ملف اإلنجاز في عملية تقييم أداء
الحسابية واننحرافات
المتوسطات
جدول ()3
المعيارية نستجابات ّ
ّ
ّ
ّ
الحسابية
المتوسطات
مديري المدارس مرّتب ًة تناز ًّليا حسب
ّ
ّ
الحسابي

اننحراف
المعياري

النسبة

3

أست يع مه خا مقف االنجاز تقييك ذاتي

2.43

.70

81.0

5

مقف اإلنجاز سهايك في ملار تي ال عقية في مقية التقييك

2.43

.61

81.0

8

مقف اإلنجاز سيقنع المقيك ا مالي مه خا ما سئتفير مه ويارد وأدلر

2.43

.56

81.0

1

سعتبر مقف اإلنجاز أسقف ا لقتقييك اللامن لمختقف الجفانب اإلدارية وال نية

2.37

.55

79.0

4

2.29

.67

76.2

7

المقيك قى التقييك الفالعي والئقيقي
سها د مقف اإلنجاز ُ
سعتبر مقف اإلنجاز محد اًر لقبيانات وا دلة القا قر لققيا

2.31

.68

77.1

يبعدني مقف اإلنجاز ه ظقك ومزاجية المقيك

2.17

.62

72.4

6

التقييك ااستخداع مقف اإلنجاز سلعرني اعدع االرتياح له ل ا داة

2.11

.80

70.5

2.32

.39

77.3

الرقم

2

المتوسط

الفقرة

الدرجة الولية

يتضااح مااه نتااارج الجاادو الهااا د أ ال ق ارة التااي تاان
تن

المئوية

قااى (أساات يع مااه خااا مقااف اإلنجاااز تقياايك ذاتااي) ق وال ق ارة التااي

قى (مقف اإلنجاز سهايك في ملار تي ال عقية في مقية التقييك) لد حازتا قى أ قى المتفس ات الئها ية و ا متفس هما

سهاوي ( )2.43ق في حيه ححقت ال قرة التي تن
أدنااى متفس ا حهااا يق حي ا

قى (التقييك ااستخداع مقاف اإلنجااز سلاعرني اعادع االرتيااح لها ل ا داة) قاى

ااا سهاااوي ()2.11ق يااك ال ق ارة التااي نحااها (يبعاادني مقااف اإلنجاااز ااه ظقااك ومزاجيااة المقاايك) و ااا

متفسا ها الئهااا ي ()2.17ق ومااه ذلااك سمكااه تفضاايح دور مقااف اإلنجاااز فااي مقيااة تقياايك أدا مااد ار الماادار مااه وجهااة نظااريكق
حي

ياحظ أ المتفس العاع الستجااات المبئفييه لد قد ( )2.32ويي درجة مرت عة.
وتعزى ي ا النتيجة كلى أ مقف اإلنجاز ال ي سئتفي قاى ا دلاة والفياارد التاي تباريه قاى كنجاازات المادير يا ف ي اة غنياة

لقتقييك ال اتي مه خا الت من ال ري فير حي

سيكف المدير لاد اًر قى تئديد مدى تئقد أيدافرق لا لك فا إ التقيايك سايكف الاكن

حقيقي ووالعي .فمقف اإلنجاز أداة تقفيمية مفضاف ية وفا قار سمكاه اال تمااد قيهاا فاي تقيايك أدا المادير وفقاا لمعاايير مت اد قيهاا
دالً مه ال رق التققيدسةق ور ما ونتيجة ف ي ل ا داة (مقف اإلنجاز) أداة نف ية وليهت مية ق ححقت ال قرتا (التقيايك ااساتخداع
مقف اإلنجاز سلعرني اعدع االرتياح له ل ا داة)ق (يبعدني مقف اإلنجااز اه ظقاك ومزاجياة المقايك) قاى أدناى متفسا حهاا ي ويا ا
راجع

لك كلى ف المدير ال سهت يع أ سعرض ن أ مالر في المقف أولد سضعها احفرة لفارية قكما أنهاا لاد تخضاع لمزاجياة

المقيك أحياناً ولت ادي ذلك ال د مه التدرب قى اختيار أفضن ا

ما و أ ت ف ينال معايير واضئة مت د قيها ل ا ال رفيه

المدير والمقيك .
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وتت ااد ي ا ل النتيجااة مااع د ارسااة ( الحااغير وآخاارو ق )2005ود ارسااة ( )Russo, 2004ود ارسااة( حنااا رزقق )2017حااف تقياايك
اإلدارييهق حي

ك استخداع الئقارب لتقييك المهؤوليه تعد أك ر صئة ومفيفلياة وأصايقة لتقيايك ا دا المهناي .ود ارساة تاف ر وآخارو

( )Tucker,at al.,2003ال يه ينظرو كلى مق ات اإلنجاز قى أنها مقاييس ادلة ودليقة لألدا .
ونصه" :ما دور ملف اإلنجاز في عملية التطور المهني لمديري المدارس من وجهة نظرهم؟"
ال الثالثُّ ،
ثالثا :نتيجة السؤ َ

ولإلجااااة ااه يا ا الهاؤا اسااتخدمت المتفسا ات الئهااا يةق واالنئ ارفااات المعياريااة لجميااع فقارات يا ا المجااا ق والتااي تقاايس دور

النئف ا تي:
مقف اإلنجاز في مقية تقييك أدا مديري المدار مه وجهة نظريك والجدو ( )4يبيه ذلك قى ّ

عينة الدراسة لمجال دور ملف اإلنجاز في عملية تقييم أداء
المتوسطات
جدول ()4
يارية نستجابات ّ
الحسابية واننحرافات المع ّ
ّ
ّ
الحسابية
المتوسطات
مديري المدارس مرّتب ًة تناز ًّليا حسب
ّ
ّ
الحسابي

اننحراف
المعياري

النسبة

8

سع ي مقف اإلنجاز أدلة قى نمفي وتقدمي في مقي

2.63

.55

87.6

9

مقف اإلنجاز سيضيف لي مكاسب في المعار والمهارات

2.57

.56

85.7

5

أست يع مه خا مقف اإلنجاز مراجعة أ مالي و التالي تئديد نقا القفة والضعف

2.54

.61

84.8

7

يتيح لي مقف اإلنجاز فرصر اإل داع واال ت ار

2.54

.56

84.8

3

سها د مقف اإلنجاز في انجاز المهاع الكن أفضن

2.51

.61

83.8

4

تا ماتي ال مااالي تهاامح لقمقاايك تلااكين رؤيااة ااه اتخاااذ الماادير لق اررتاار والتااي تااؤير قااى أ مالاار

2.51

.61

83.8

6

أست يع مه خا مقف اإلنجاز تئديد احتياجاتي التدريبية

2.49

.66

82.9

10

المقيك لمقف اإلنجاز االتغ سة ال ارجعة التي سمكه استخدامها في النمف المهني .
يزودني ُ
سعكس مقف اإلنجاز انجازات المدير وتقدمر خا فترات متتااعة مه الزمه

2.49

.66

82.9

2.37

.65

79.0

1

س يدني مقف اإلنجاز في ت فير مقي مدير

2.29

.57

76.2

2.49

.46

83.1

الرقم

2

المتوسط

الفقرة

وت فرل المهني

الدرجة الولية

يتضااح مااه نتااارج الجاادو ( )4أ ال ق ارة التااي تاان

قااى (سع ااي مقااف اإلنجاااز أدلااة قااى نماافي وتقاادمي فااي مقااي) لااد

حااازت قااى أ قااى المتفس ا ات الئهااا ية و ااا متفس ا ها سهاااوي ( )2.63يااك ال ق ارة التااي تاان
مكاساب فااي المعاار والمهااارات) حيا

المئوية

قااى (مقااف اإلنجاااز سيضاايف لااي

ااا المتفسا الئهاا ي ()2.57ق فااي حايه ححااقت ال قارة التاي تاان

اإلنجاااز فااي ت اافير مقااي ماادير) قااى أدنااى متفس ا حهااا يق حي ا

قاى (س ياادني مقااف

ااا سهاااوي ()2.29ق يااك ال ق ارة التااي نحااها (سعكااس مقااف

اإلنجاز انجازات المدير وتقدمار خاا فتارات متتااعاة ماه الازمه) و اا متفسا ها الئهاا ي ()2.37ق وماه ذلاك سمكاه تفضايح دور
مقف اإلنجاز في مقية الت فير المهني لمديري المدار مه وجهة نظريك حي

ياحظ أ الدرجة ال قية الساتجااات المبئافييه لاد

قغت ( )2.49ويي درجة مرت عة.
ور مااا سعاافد ذلااك كلااى أ مقااف اإلنجاااز ساايع ي الماادير أدلااة قااى نماافل وتقدما ر فااي مقا ر مااه خااا التغ سااة الراجعااة التااي
يتققايا ماه مهاؤولر أو ماه أل ارنار ااإلضاافة كلاى تبااد الخبارات ق ولاد سكتهاب مهاارات تقنياة ناد اساتخدامر لقئقيبا ة االل ترونياة ماه
خا الفسار المتعددة.
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أما ال قرتا القتا ححقتا قى أدنى متفس حها ي فتعزى نتيجتهما ل ف مقف اإلنجاز أداة حدي ة العهاد قاى الماديريهق
حي

سمكه أ سعتبرونر ي سجن وال سقفمفا ااستخدامر ااستمرارق وله سئت ظفا ا سة ويارد تد

قى انجازاتهكق و التالي له سكاف

ذا ليمر االنهبة لهك .وترى الباح ا ضرورة تدريب المديريه أسضاً قى الت يار التا مقي فاي اإلنجاازات اف الت مان ياؤدي كلاى النماف
المهني والتجديد.
وتت ااد يا ا ل النتيج ااة م ااع د ارس ااة ((Chikoko,at al.,2011

د ارس ااة ) )Schmidt&Mestry ،2010ود ارس ااة س ااتف

( ) Stone ,2008التي ينت أير مقاف اإلنجااز قاى مقياة الت يار التا مقي التاي ياي ضارورية فاي الت افر المهناي لمادير المدرساة
ودراسة مار ف

وآخرو (  )Marcoux,at al.,2003مه حي

ك مقف اإلنجاز يؤير كسجااا قى اا ة القياادة ماه خا ا التقيايك
مقياة الت مان والت يار

ال اتي المهاتمر وتفيياد اإلنجاازاتق والقا ار ات والد ارساات المهنياة ق وتعمان قاى الت افير المهناي ماه خاا

فااي الممارسااات .ينمااا تختقااف مااع د ارسااة ( ) joneston &Tomas,2005التااي تلااير كلااى ا معظااك المااديريه ياارو أ المئااافظ
غير م يدة الكن خاص غراض الت فير المهني.
و ماحظااة نتااارج الهاؤا ال اااني والهاؤا ال الا

نجااد أ المااديريه سميقااف كلااى أ سكااف لمقااف اإلنجاااز دور أكباار فااي النمااف المهنااي

نهبة  %83.1قى أ سكف أداة لقتقييك نهابة . %77.3ور ماا سعافد ذلاك كلاى ادع وجافد معاايير مئاددة سمكاه كتبا هاا فاي مقياة
التقييك .
ونص ده ":هددل هنددا فددرو تات دنلددة إحصددائية عنددد مسددتوا الدنلددة ( )α≥0.05فددي متوسددطات
ال الرابددعُّ ،
رابع داً :نتيجددة الس دؤ َ
عينة الدراسة عن اتجاهات مديري المدارس في محافظة رام هللا والبيرة نحو ملف اننجاز من وجهة نظدرهم تعدزا
استجابات أفراد ّ
لمتغيرات (الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة)؟

العيناة التجاياات ماديري المادار فاي مئافظاة راع ل والبيارة نئاف
متغير :الجنس :تك حهاب المتفس ات الئها ية الستجااة أفراد ّ
مق ات اإلنجاز ودوريا في مقية التقييك والت فير المهني تبعاً لمتغير الجنس و انت ما في الجدو ا تي (:)5

العينة نتجاهات مديري المدارس في محافظة رام هللا والبيرة نحو
جدول ( :)5نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لتقديرات أفراد ّ
ملفات اإلنجاز ودورها في عملية التقييم والتطوير المهني تبعاً لمتغير الجنس

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

اننحراف المعياري

قيمة ت

درجات الحرية

مستوا الدنلة

انثى

22

2.3795

.32207

-.237

33

.814

تكر

13

2.4056

.30233

-.241

يتبيه مه الجدو ( )5أ ليمة مهتفى الداللة اإلححارية المئهف ة ().814ق ويي أكبر مه ليمة ()α ≤ 0.05ق مماا ياد
قى دع وجفد فروق دالة كححاريا تعزى لمتغير الجنس .ويمكه ت هير ذلك كلى دع أخا الماديريه المفضافع قاى مئمان الجاد ق
فمااه المعقاافع لاادينا أ المااديريه ال ا فر ال سمتق ااف الاان س ال فياان لققياااع ام اان يك ا ا أ مااا التااي تئتاااج كلااى ولاات وجهااد وانتقاريااة
وت منق وي ا سختقف مع دراسة أ ف قين ( )2014التي ينت أ اإلناث أك ر استخداماً لمقف اإلنجاز مه ال فر.
متغير :المؤهل العلمي :تك حهاب المتفسا ات الئهاا ية الساتجااة أفاراد يناة الد ارساة التجاياات ماديري المادار فاي مئافظاة راع
ل والبي ارة نئ ااف مق ااات اإلنج اااز ودوري ااا فااي مقي ااة التقياايك والت اافير المهن ااي تبع ااً لمتغي اار المؤياان العقم ااي و ان اات مااا ف ااي الج اادو
ا تي(:)6
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العينة نتجاهات مديري المدارس في محافظة رام هللا والبيرة نحو
جدول ( :)6نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لتقديرات أفراد ّ
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المؤهل العلمي

العدد

المتوسط الحسابي

اننحراف المعياري

قيمة ت

درجات الحرية

مستوا الدنلة

اكالفريف

22

2.3156

.31248

-1.892

33

.067

ماجهتير

13

2.5138

.27522

-1.957

يتضااح مااه الجاادو ( )6أ ليمااة مهااتفى الداللااة اإلححااارية المئهااف ةق لااد قغاات( )0.067ويااي أكباار مااه ليمااة مهااتفى
الداللة ()α≤0.05ق مما يد

قى دع وجفد فروق دالة كححاريا يه متفس ات درجات المهتجيبيهق تبعاً لمتغير المؤيان العقماي.

وتعزى ي ل النتيجة إلى أ المبئفييه لك سقفمفا أينا دراستهك الجامعية أو العقيا اعمن مقف كنجاز ي مهاق مه المهاالات  .لا لك
ال د مه االست ادة مه الدراسات الهااقة التي تجرى قى ال قبة المعقميه في الجامعات والتي ت يد ا يمية تادريب ال قبا ة قاى ناا
واستخداع مق ات اإلنجاز .
العينة التجاياات ماديري المادار فاي مئافظاة راع ل والبيارة
متغير :سنوات الخبرة :تك حهاب المتفس ات الئها ية الستجااة أفراد ّ

نئف مق ات اإلنجاز ودوريا في مقية التقييك والت فير المهني تبعاً لمتغير سنفات الخبرة و انت ما في الجدو ا تي (:)7

العينة نتجاهات مديري المدارس في محافظة رام هللا
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واننحرافات المعيارية نستجابة أفراد ّ
والبيرة نحو ملفات اإلنجاز ودورها في عملية التقييم والتطوير المهني تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
متغير سنوات الخبرة في اإلدارة

العدد

المتوسط الحسابي

اننحراف المعياري

اقل من  5سنوات

5

2.3467

.25395

 5 -10سنوات

4

2.4458

.39060

أكثر من  10سنوات

26

2.3887

.31894

المجموع

35

2.3892

.31063

ياحظ مه الجدو ( )7دع وجفد فرولا ظايرية يه المتفسا ات الئهاا ية لتقاديرات مجااالت اتجاياات ماديري المادار فاي
مئافظة راع ل والبيرة نئف مق اات اإلنجااز ودورياا فاي مقياة التقيايك والت افير المهنايق تعازى لمتغيار سانفات الخبارةق و تاك اساتخداع
تئقياان التبااايه ا حااادي ( )One-Way ANOVAالسااتجااة مااديري الماادار الئكفميااة فااي مئافظااة راع ل تبع ااً لمتغياار ساانفات
الخبرة ما سظهر في الجدو التالي:
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العينة نتجاهات مديري المدارس في محافظة رام هللا والبيرة نحو ملفات
جدول ( :)8نتائج تحليل التباين األحادي لتقديرات أفراد ّ
اإلنجاز ودورها في عملية التقييم والتطوير المهني تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوا الدنلة

بين المجموعات

.022

2

.011

.107

.898

داخل المجموعات

3.259

32

.102

المجموع

3.281

34

مصدر التباين

*دا

كححاريا ند مهتفى الداللة ()α ≤ 0.05

يتضااح مااه الجاادو ( )8أ ليمااة مهااتفى الداللااة اإلححااارية المئهااف ة قغاات( ).898ويااي أكباار مااه ليمااة مهااتفى الداللااة
()α≤0.05ق مما يد

قى دع وجفد فروق دالة كححاريا يه متفس ات درجات المهتجيبيهق تبعاً لمتغير سنفات الخبرة.

وتعازى يا ل النتيجااة كلااى أ الما ديريه الجاادد لااد سكفنااف أك اار ت اا اً ما ع المقااف مااه المااديريه ذوي الهاانفات ا ك اار فااي الخدمااة
القدامى لك سقفمفا تجميع أساً مه الفيارد واالحت اظ ها من فتارة طفيقاة ف اي الغالاب لاه يتا روا ان اي ق ولاد سكاف الهابب حداياة
المفضفعق مع أ النتارج تلير كلى أ المديريه ذوي الخبرة ما زالفا مع الت فر المهني.
توصيات الدراسة:

في ضفِ النتار ِج التي تفصقت كليها ي ل الدر ِ
اسةق يفصي الباح ا اما س تي:
ّ
• تفظيف مقف اإلنجاز مه لبن مديري ومديرات المدار وجعقر اجبارياً.
•

استخداع مقف اإلنجاز داة لقتقييك فنها تعكس تقييماً اماً وحقيقياً إلنجازات المد ار وت خ جز اً مه امة التقييك.

•

اسااتخداع مقااف اإلنجاااز ا داة لقت اافير المهنااي لقمااد ار ؛ نهااا تهااا ديك قااى الت ماان فااي ممارساااتهكق و التااالي تئهاايه وت اافير
أدارهك.

•
•

ضرورة وضع معايير ومئكات واضئة ومعقفمة ل ن مه مدير المدرسة والمقيميه يتك القيا
ضرورة تدريب المد ار

مه خالها.

قى ي ية ك داد وتفظيف مقف اإلنجاز الكن اع والمقف االل تروني الكن خااص تملاياً ماع الت افر

الت نفلفجي.
•

أ سكف مقف اإلنجاز نح اًر رريهاً مه ناصر معايير مهنة مدير المدرسة.

•

أ سكف مقف اإلنجاز ضمه مت قب التفظيف لقمديريه الجدد.

•

أ سكف مقف اإلنجاز ضمه المهالات المت قبة مه طقبة الجامعات يميتر.
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