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دادإـع
 إدارة التخطيـــط والتطويـــر

 
 إدارة اإلشـــراف الرتبـــوي

ارية الحساسة والضروورية المععلقرة لرالمعلم تعد عملية تقويم أداء المعلم من العمليات اإلد
فررا العمليررة الععليميررة الععلميررةأ وتتمررن أ ملعمررا فررا  العمليررات اتحررو  العررا ت رردر  تحعمررا وترر  و 
فلما ك عائج الطلبة وتحصللمم الدراساأ أو تحديد االحعياجات العدريبية للمعلمأ واسعحقاقه للعوقية 

 وم ح المكافآت وغلو ا.  
دراسة إلى الععوف على كيفية تقويم أداء معلما المردار  ات ليرة لالم طقرة  دفت  ذه ال

الععررروف علرررى أخررروت االحعهفرررات اللو ويرررة خرررلن المررردار  ات ليرررة فرررا الم طقرررة الشررروقيةأ وكرررذل  
عرو  لعرا االقعواحرات العرا   مكرن وأحلوًا  الشوقية فا كيفية تقويم أداء معلما  ذه المدار أ

 . الععليمية من حهل لعا الخبوات العالميةأن تثوي  ذه العملية 

ولعحقلق أ داف الدراسةأ واإلجالة عن أسئلعماأ اسعخدم الباحثان الم مج الوصفا م ملًا 
( فقرروات كرر داا لمرراأ واألبقررت اتداا علررى عل ررة ممثلررة لملعمرر  9للدراسررةأ والمقاخلررة المكونررة مررن  

 ( قائدًا لمذه المدار . 28الدراسة خلغت  
أخررروت نعرررائج الدراسرررة أن عمليرررة تقرررويم أداء معلمرررا المررردار  ات ليرررة لالم طقرررة كررران مرررن 

الشرررروقية معشرررراخمة إلررررى حرررردة كبلررررو فررررا العمليررررة اإلجوائيررررة خررررلن  ررررذه المرررردار أ وتشررررو ما لعررررا 
االحعهفررات المعفاوتررة مررن مدرسررة إلررى أحررو أ والعررا تخضرر  للسياسررة الداحليررة للمدرسررةأ وكيفيررة 

معلملماأ أما توصيات الدراسة فقد تضم ت تتثيف الدراسات حول الععليم م حما للعهوا الس وية ل
ات لررا والمرردار  ات ليررةأ ودراسررة العمليررات الموتبطررة خمرراأ واالسررعفادا م مررا فررا تطررويو العمليررة 
الععليميررة الععلميررةأ وةرروورا تحررديت لطاقررة تقررويم  اتداء الرروويفا لشرراغلا الووررائ  الععليميرررة 

 لمدار  حاليًا.  المطبقة فا جمي  ا
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Study Summary 
Teacher evaluation is one of the most sensitive and necessary 

administrative processes. It is importance to affecting the results of the 

students and their academic achievement. And to identifying the 

teacher's training needs, promotion and awarding bonuses. 

The aim of this study is to identify how private schools’ teachers 

in the Eastern Region are evaluated; As well as to identify the most 

fundamental differences between these schools in the Eastern Province 

in evaluating the teachers of these schools. Finally to present some 

suggestions that can enrich this educational process through some 

international experiences. 

To achieve the objectives of this study and to answer its questions, 

the researchers used the descriptive approach as a method of study and 

the interview as a tool. The tool was applied to a representative sample 

of the study society of leaders of these schools. 

One of the main findings of this study is that the process of 

evaluation private schools’ teachers in the Eastern Region is very similar 

in the procedural process between these schools. Moreover, thes 

processes of evaluation are characterized by varying differences from 

one school to the other, which is subject to the internal policy of the 

school. The recommendations of this study, are to Includ the 

intensification of studies on private education and private schools, to 

study the related processes and to use them in the development of 

educational learning. In addition, to update the functional card applied in 

all schools. 
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 ألعررد المعلررم أحررد أخرروت ع اصررو العمليررة الععليميررة الععلميررةأ ج بررًا إلررى ج رر  مرر  الطالرر  
والم مج والبلئة المدرسيةأ وتحعل العمليات المععلقة له كالعدري  والعطويو والعقرويم مكانرة معقدمرة 

 فا تطويو الععليم.
عليميرررةأ لرررره قواعررررده واوقررره العررررا  لرررر   مثرررل تقررررويم اتداء جانبررررًا رئيسرررًا فررررا العمليررررة الع

مواعاتمررا لشرركل عررامأ فمررو  قررود إلررى تحسررلن عمليررة الععلرريم والررععلمأ كمررا تحفررل العمليررة العو ويررة 
والععليميررررة لررررالتثلو مررررن المبررررورات الم ط يررررة لعمليررررة تقررررويم اتداءأ خرررردءًا لضررررمان جررررودا الععلرررريم 

انعمرررراًء لحما ررررة الطلبررررة مررررن المعلمررررلن المدرسررررا وتحقلررررق الفاعليررررة المطلو ررررة فررررا تعلررررم الطلبررررةأ و 
 الضعيفلن مم يًا. 

ومرررن الفوائرررد الوئيسرررة لعقرررويم اتداء تحديرررد االحعياجرررات العدريبيرررة للمعلمرررلنأ وقيرررام ن رررام 
المكافرآت والبردالت علررى أسرا  راسررنأ ويمكرن أن تعحقرق أ ررداف تقرويم أداء المعلمررلن مرن حررهل 

لموحلرراأ والررذي  قرروم علررى مهح ررة أداء المعلررم علررى نرروعلن مررن أنررواو العقررويمأ أولممررا العقررويم ا
فعرروات م ع مررة مررن العررام الدراسرراأ ومررن حهلرره يررعم تشررخيع مررواان القرروا والضررع  فررا أدائررهأ 
والثرررانا العقرررويم العلميعررراأ والرررذي ي عمرررا لرصررردار حكرررم وتقرررديو كمرررا عرررن مسرررعو  أداء المعلرررم. 

 م(. 2002 و باأ 
 القطرراو مر  الشررواكة السررعود ة قرد نصرت علررى  دعرم  رذاأ ومر  أن سياسررات وتارا الععلريم

والععلريمأ  العو يرة وتارا  العرامأ السرعودي القروا للععلريم نقرا  وأنما إحرد    الععليم نشو فا الخاص
أ إال أنما عادت لعذكو أن من ةمن العحد ات العا تواجمما وتارا الععلريم  ةرع  خلئرة (م2012

الخرردمات العررا ترردعم قيررام صرر اعة تعلرريم مرد رروا أ  وتارا االسررعثمار فررا الععلرريم ات لرراأ و يررا  
م(أ ومرر  كلرر  فرره تال قطرراو الععلرريم ات لررا فررا المملتررة العو يررة السررعود ة يعملررر 2018الععلرريمأ 

للاكخلعرره لتثلررو مررن اللرراء البرراحثلن عررن تعلرريم نرروعا تخ ررائممأ حصوصررًا مرر  تحقلررق كثلررو مررن 
ة علرررى المررردار  الحكوميرررة فرررا تصررر يف المررردار  فرررا المررردار  ات ليرررة مواتررر  معقدمرررةأ ومعفوقررر

احعبرررارات القررردرات والعحصرررللاأ ولرررذل  فررررن الضرررامن السرررعموار العمليرررة الععليميرررة فرررا المررردار  
ات ليررةأ وقيررام المعلمررلن لرر داء ممرراممم علررى مسررعو  عررالة مررن المم يررةأ  ررو ن ررام م اسرر  لعقررويم 

 . اتداء يثوي  ذه العمليةأ ويدف  خما إلى اتمام
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  : 
 ألعد  رف  مشاركة القطاو ات لا والخراص فرا الععلريم  أحرد ات رداف اإلسرعواتيلية لروتارا  

 قررروم قطررراو الععلررريم ات لرررا العرررام خررردور لرررارت فرررا حدمرررة م(أ كمرررا 2018الععلررريمأ  وتارا الععلررريمأ 
هل ترروفلوه لخدمررة تعليميررة مملرررا العمليررة الععليميررة فررا المملتررة العو يررة السررعود ةأ وكلرر  مررن حرر

حلرررت خلرررط عررردد البرررة المررردار  ات ليرررة قوالرررة لمئرررات الالف مرررن الطلبرررة السرررعوديلنأ وغلرررو مأ 
وكرذل  مرن مقارنرة لرالععليم الحكروما العرامأ ( ٪13( ال  االر  واالبرةأ وكلر  خ سربة  670الررررر 

خلغت نسبة تروالن سعوديلنأ حلت حهل توفلوه لالف الووائ  الععليمية للمعلملن والمعلمات ال
( خلن جمي  معلما ومعلمات القطاو ات لاأ حلت ٪95الووائ  الععليمية فا القطاو ات لا  
( 35( أل  معلم ومعلمة فرا مخعلر  المواحرلأ مر مم  60خلط عدد المعلملن والمعلمات قوالة الررررر 

م(أ 2017 وتارا الععلرريم  (، ٪90ألفررًا مررن السررعوديلنأ تشرركل نسرربة المعلمررات السررعود ات م مررا  
ومرر  كررل مررا سرربق فرررن قطرراو الععلرريم ات لررا يواجرره صررعو ات وتحررد ات تعيقرره عررن أداء رسررالعهأ 

 م(.2016وتح يقه لأل داف العا أألنشىء من أجلما.  آل ادريسأ 
وإكا كران المعلررم  مثررل أحررد أ ررم أركرران العمليررة الععليميررةأ ويألعررد الع صررو المرر  و فررا كافررة 

ات الععليميررة وغلررو الععليميررة العررا تقرردمما المدرسررة فررا خلئعمررا الداحليررة أو الخارجيررةأ فرررن ال شرراا
العمليرررات اإلداريرررة المععلقرررة خمرررذا المعلرررم تحعرررل كررررذل  مكانرررة لرررارتا فرررا سرررلو العمليرررة الععليميررررة 

ارت الععلميةأ وي تا فا مقدمعما عملية تقويم أداء المعلمرلن لطويقرة معواتنرة وعادلرةأ و رذا مرا أ ر
إليررره االسرررعواتيلية الوا يرررة لعطرررويو الععلررريم العرررام لالمملترررة العو يرررة السرررعود ة ع ررردما جعلرررت مرررن 

م(أ 2012أ دافما  تعرير ن ام تقويم أداء المعلمرلن لردعم ال مرو المم را أ  وتارا العو يرة والععلريمأ 
عمليرررة م( يرررو  أن العقرررويم  لررر  أن يوكرررر علرررى ال2012وإن كررران لعرررا البررراحثلنأ  الدوسرررويأ 

العفاعلية خلن المعلم واهلهأ وعلى حرل المشركهت الععليميرة العرا ت شر  مرن  رذا العفاعرلأ ولريس 
علررى المعلررم نفسررهأ إال أن صررعو ة الفصررل خررلن  خصررية المعلررم وسررلوكه المم ررا مرر  مررن حولررهأ 
 لعررل  ررذه العمليررة معقرردا جرردًاأ ومعشررالكةأ وتعضررمن سلسررلة مررن ال شررااات واتعمررال المعوالطررة 

الحررادا العررا  ( فرررن ال قا ررات(Liu, Zhao,2013بادليررًاأ والموتبطررة لغررو  معررلنأ وكمررا يررو  ت
 فقررر  كبلررروًاأ لررريس المعلرررم  مثرررل تحرررد اً  لعقلررريم أداء ومو رررو   عرررادل ن رررام إنشررراء كيفيرررة حرررول تثرررار

 الععليمية. وص او السياسة للممارسلن العو ويلن أ ضاً  ولتن للباحثلن
معلم إلى ةوورا الحصول على خيانات أو معلومات عن أداء وتشلو عملية تقويم أداء ال

المعلم ومقارنعما فا ةوء معايلو تحدد عللما مسعويات مقبولة لرألداء الموغرو  هيرهأ  رم إصردار 
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م(أ وإن كررران 2002حكررم علررى نوويررة ومسررعو  اتداء تمملررردًا التخرراك القرروار الم اسرر أ  و برراأ 
أوةررراعمم  مرررا تسررراعد المعلمرررلن علرررى تحسرررلن نرررادراً  لررر  م القائمرررةم( يرررو  أن ا2012  امونررردأ 

 فشررلون فررا كلرر أ وأمررا مررن الررذين فررا تعلرريممم  مللررر الررذين  حققررون نلاحرراً المم يررةأ وال تسررعطي  ت
ال  وا العا ترو  أن دور المعلرم يردور حرول نقرل المعلومراتأ وحشرو أك ران الطلبرة لالمعوفرةأ فقرد 

خع حاليرًا لملموعرة مرن االنطباعرات والمهح رات انعكست على عملية تقويم المعلمأ والعا ترعل
المكعو ررة العررا تلررا عررددًا مررن الريررارات العررا  قرروم خمررا قائررد المدرسررة ومشرروف المررادا للمعلررمأ  ررم 
يعبعما تعبئة لطاقة تقويم اتداء الوويفاأ والمق  ة سلفًاأ و كذا أصبحت عملية تقويم المعلم ت تا 

يرره وفررق مررا جمععرره مررن  رروا د ومهح رراتأ وفررا وررل مررن اتعلررىأ مررن جمررة تصرردر أحكاممررا عل
كثوا االنعقادات الموجمرة إلرى أداء المعلمرلن فررن  رذه العمليرة تحعرا  توكلرراأل علميرًا موجمرًا للتيفيرة 

 م(.2004السليمة فا تطبيقما.  اتغاأ 
 -غالبراً -وإكا كانت عملية تقويم أداء معلما المدار  ات ليرة فرا الم طقرة الشروقية ترعم  

ويقررة تقللد ررة مشرراخمة لمررا  حرردر فررا المرردار  الحكوميررةأ  والمععمررد علررى تطبلررق لطاقررة تقررويم لط
اتداء الوويفاأ والعا أصبحت تعانا كثلوًا مرن السرلبياتأ وحعرى نصرل إلرى تقرويم عرادل ودقلرق 
لألدوار العو وية والععليمية لمعلم المدرسة ات ليةأ هيل  أن  شعوك فا تقليمه كل من لره عهقرة 
له فا اللوانر  العو ويرة والععليميرة مرن قائرد المدرسرة ومشروفا العخصرع وتمرهء المم رة وأوليراء 

 اتمور والطلبةأ و و ما ال يعوافو فا الطويقة المعبعة حاليًا فا مع م المدار  ات لية.    
  ذا وقد الحظ الباحثان أن عملية تقويم أداء المعلملن فا المدار  ات لية تح ى لا عمرام

لالط لد  المعلملنأ تنما تععلق لقضية جو ويةأ و ا قضية اتمان الوويفا للمعلمأ وكل  لع  لو ا 
على مسار حياته لشكل عامأ كما الحظ الباحثان كذل  أن تطبيقما يعم لطويقة معفاوتة خلن مدرسة 

م أداء و رره  رر  فرررن تعرردد اررو  تقررويوأحررو أ وإن كرران  لمعمررا الحرروص علررى دقررة عمليررة العقررويمأ 
المعلمرررلن خرررلن المررردار   مكرررن أن يثررروي  رررذه العمليرررة فرررا حرررال ترررم العواصرررل المسرررعمو خرررلن إدارات 

وإلى مرا سربق أ رارت كثلرو مرن الدراسرات  المدار  ات ليةأ واسعفادتما من حبوات لعضما البعاأ
م(أ 2014و وايرررررررتأ  أم(2014م(أ و جاكسرررررررونأ وريمررررررروأ 2016العلميرررررررةأ كدراسرررررررة  اليرررررررافعاأ 

وغلو رررررا مرررررن م(أ 2002م(أ ودراسرررررة  و بررررراأ 2010م(أ ودراسرررررة  الواقرررررديأ 2012سرررررويأ و الدو 
الدراسات العلميةأ ولذا فررن لحرت  رذه العمليرةأ وتحلللمراأ وتطرويو آلياتمرا  عرد مرن القضرا ا الوئيسرة 
العا تص  فا مصلحة الععليم ات لا وحدمة قضا اهأ والعا سعضيف  لئًا جديدًا للملدان العو وي 

 .  الملالأ و ذا ما حاول الباحثان أن  صه إليه فا  ذه الدراسة فا  ذا
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 سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ؟ ما واق  تقويم أداء معلما المدار  ات لية  خ لن( فا الم طقة الشوقية -1

لن( فررا الم طقرررة الشررروقية فرررا مررا أخررروت االحعهفرررات اللو ويرررة خررلن المررردار  ات ليرررة  خ ررر -2
 كيفية تقويم أداء معلملما؟

ما االقعواحات العا  مكن أن تثوي عملية تقويم أداء المعلملن من حرهل لعرا الخبروات  -3
 ؟ العالمية

 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 فا الم طقة الشوقية.  عو  واق  تقويم أداء معلما المدار  ات لية  خ لن( -1

الععررروف علرررى أخررروت االحعهفرررات اللو ويرررة خرررلن المررردار  ات ليرررة  خ رررلن( فرررا الم طقرررة  -2
 الشوقية فا كيفية تقويم أداء معلملما.

عرررو  لعرررا االقعواحرررات العرررا  مكرررن أن تثررروي عمليرررة تقرررويم أداء المعلمرررلن مرررن حرررهل  -3
 لعا الخبوات العالمية.

 تتبين األهمية العلمية والعملية لهذه الدراسة من خالل ما يلي:يمكن أن 
 مكانة المعلم فا العملية الععليميةأ والعمليات المععلقة لهأ وحاصة تقويم أداءه.  -1

قلرررة الدراسرررات العلميرررة العرررا تعوةرررت لعمليرررة تقرررويم أداء معلمرررا المررردار  ات ليرررة فرررا  -2
 المملتة العو ية السعود ة.

تسرمم نعررائج الدراسرة فررا حدمرة قطرراو الععلريم ات لررا لالمملترة العو يررة   مرل الباحثرران أن  -3
 .السعود ة

 : تحللل كيفية تقويم أداء معلما المدار  ات لية  خ لن( لالم طقة الشوقية.الحدود الموضوعية -1
 طقرة الشروقية لالمملترة المردار  ات ليرة  خ رلن( لراإلدارا العامرة للععلريم لالم: الحدود المكانيةة -2

 ( مدرسة.188العو ية السعود ةأ والبالط عدد ا  
 م(.2019 –ه 1440فا العام الدراسا   -ملدانياً -: اكعملت  ذه الدراسة الحدود الزمانية -3
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: 
 :مـــــم أداء املعلـــــتقوي -أ

ء المعلم لعمله فا ملموعة من التفا ات  ا العملية العا يعم من حهلما العحقق من أدا
م(أ 2004المم يررة خواسررطة ملموعررة مررن اتدوات العررا تسررمم فررا ال مررو المم ررا للمعلررمأ  اتغرراأ 

والععويررف اإلجوائررا لمررا فررا  ررذه الدراسررة: أنمررا العمليررة العررا يررعم مررن حهلمررا تقررويم أداء معلمررا 
 العو ية السعود ة.  المدار  ات لية  خ لن( لالم طقة الشوقية لالمملتة 

 ة:ــــــة األهليــــــاملدرس -ب
عوفعما الئحة ت  يم المدار  ات لية ل نما   كل م ش ا غلرو حكوميرة تقروم لر ي نروو مرن 

م(أ وعوفعمررا 1975أنررواو الععلرريم العررام أو الخرراص قبررل موحلررة الععلرريم العررالا أ  وتارا المعررارفأ 
ة أ ليررة حاصررلة علررى ترروحيع مررن الرروتارا لعقررد م حرردمات وتارا العو يررة والععلرريم ل نمررا  كررل مدرسرر

الععليم العامأ أو ريا  اتافالأ أو العو ية الخاصةأ أو البوامج الععليمية الدولية أ  وتارا العو يرة 
م(أ وفررا  ررذه الدراسررة  ألقصررد خمررا: الم شرر ا الععليميررة ات ليررة التبررو  العررا تقرردم 2013والععلرريمأ 

مواحل الثهر  االخعدائاأ المعوس أ والثانوي( فا الم طقة الشروقية لالمملترة الععليم العام للب لن لل
 ( معلمًا أو أكثو.70العو ية السعود ةأ ويبلط عدد معلملما  

 وحدمررة الععلريم نشرو فررا فاعرل خردور وإسررمامه ات لرا الععلريم اوقطرر أ ميرة الدولرة أدركرت
 واتحسراء الحلرات فرا ات ليرة المردار  فانعشرار السرعود ةأ للدولرة اتولى البدا ات م ذ الملعم أ
 لعرد ا ومرن المعرارفأ مديويرة قامرت ولرذا لعردأ هيمرا السرعودي للععلريم اتولرى اللب رة كران وغلو اأ

 عليرهأ واإل رواف القطراو  رذا خع  ريم والععليمأ وأحلروًا وتارا الععلريم العو ية اوتار   م المعارفأ وتارا
 المردار أ ومرديوي  الف را واإل واف الدراسية كالتع  الملانية اإلمكان لالخدمات لقدر ومساعدته

أحرررو أ خررردأت ل مرررور إدارا الععلررريم ات لرررا مررر  إنشررراء وتارا  وحررردمات ت  يمرررات مرررن رافقمرررا ومرررا
 م(أ واكعملرررررررررررررررت لرنشررررررررررررررراء وكالرررررررررررررررة الععلررررررررررررررريم ات لرررررررررررررررا 1953-ه1373 المعرررررررررررررررارف عرررررررررررررررام 

 م(.2016أ آل ادريس م(. 2015-ه1436عام  
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 إلرى كلر  الفرتأ ويعرود لشركل الشروقية لالم طقرة واتج برا ات لرا الععلريم مردار  ت عشرو
فلمرراأ  واتج بيررة العو يررة اللاليررات للسرركانأ ككثرروا الررد موغوافا الوةرر  رئيسررةأ م مررا عوامررل عرردا

 اللامعرررات لعرررا وجرررود  مرررن خعررر  لو الم طقرررة ت لرررل العرررا والحضرررارية العلميرررة الصررربغة كرررذل و 
اإلمرام عبردالوحمن خرن هيصرلأ  والمعرادنأ وجامعرة للبعروول فمرد الملر  المملراأ كلامعة السعود ة

 فرو   المسرعو   وكرذل  وغلو راأ وسرال  السرعود ة ك رامكو فلما العمهقة الوا ية الشوكات ولوجود
 أخ ائمراأ كمرا تعلريم ل وويرة اتسرو الر  ودرجرة مسعو   على أ و فلماأ مما اتسو لدحل المعوس 

 تعليمراً  تقردم الشروقية الم طقرة فرا العويقرة اتسماء كات التبو   ات لية المدار  يو  التثلوون أن
 اللراء لعرا أن حديثةأ عدا تدريسية تق يات م ما كثلو   الحكوميةأ ويسعخدم المدار  من أفضل

الحكوميرة.  المردار  مرن أارول دراسرا يروم تقرد م فرا ات ليرة المدار  اويقة  فضلون  مووفلنال
 (.م2002الدولاأ   الب  

 (1جدول رقم )
 إحصاءات قطاع التعليم األهلي يف املنطقة الشرقية

 عدد املعلمني عدد الطلبة عدد املدارس العام الدراسي

 2164 21873 121 م1999-هـ1420
 2637 25572 137 م2004-هـ1425
 3315 39362 176 م2009-ه1430
 3745 40579 179 م2014-هـ1435
 4144 57761 188 م2018-ه1439

 م(2019-ه1440)اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، 
 العو يرررة المملترررة فرررا العرررام ات لرررا الععلررريم قطررراو تعمرررال الم  مرررة وتعمثرررل أ رررم اللررروائح

 :السعود ة هيما يلا
 . (م1969-ه1389  السعود ة العو ية المملتة فا الععليم سياسة-أ

 .(م1975-ه1395  ات لية المدار  ت  يم الئحة- 
 .(م1997-ه1418  اتج بية المدار  الئحة- 

أمرررا الصرررعو ات الداحليرررة العرررا تعرررانا م مرررا المررردار  ات ليرررةأ فمرررا كثلرررواأ ويبررروت م مرررا 
 أ ررارت الصرردد  ررذا المرردار  ات ليررة واتج بيررةأ وفررا السررعوديلن فررا المعلمررلن اسررعموار مسرر لة

  رررو الععلررريم لعطرررويو اسرررعواتيللعما مرررن الثرررامن المررردف أن إلرررى( م2012والععلررريمأ  العو يرررة وتارا 
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 ال مو لدعم المعلملن أداء تقويم ن ام تعرير سياساته من وأن الععليمأ وويفة لعمملن ن ام تطويو
المدرسررة  ومالرر  السررعودي المعلررم خررلن يثررة تررو  أن العهقررةالمم رراأ إال أن لعررا الدراسررات الحد

 حقوقرررهأ وعررردم لضرررمان الررروويفاأ ويطالررر  اتمرررن لررره يعررروافو ال فررراتول ات ليرررة عهقرررة معررروتواأ
 فررا المعلرم لاسرعقوار المالر أ ومررن جمرة أحرو أ  طالر  المالرر  ِقبرل مررن الروويفا للفصرل تعوةره
 المدرسة. فا الععليمية العملية تخعل ال حعى وويفعه

فةي النقةا   -ومالكوهةا-ويمكن إجمةال العةعوتاا التةي تعةاني منهةا المةداري األهليةة 
 التالية:

 تحديد الوسوم الدراسية. -1

 ا عوااات الدفاو المدنا. -2

 سياسات وتارا العمل فا توالن العمالة. -3

 ا عوااات وتارا الش ون البلد ة والقووية. -4

 اإلعانة الس وية للمدار  ات لية. -5

 الحصول على قوو  من الدولة. إجواءات -6

 م(.  2016مديونيات أولياء أمور البة المدار  ات لية.  آل ادريسأ  -7

تقويم أداء المعلرم  رو تلر  العمليرة العرا تسرعمدف خيران المرد  الرذي نلرح هيره المعلرم فرا 
م(أ وتشرعمل  رذه العمليرة علرى الملراالت 2000تحقلق ات داف المطلو ة م هأ  عهمأ ومسللأ 

العاليررة: ملررال العخطرري  واإلعرردادأ وملررال البلئررة الصررفيةأ وملررال العرردريسأ وملررال المسررعويات 
المم يررةأ ويألعرررد تقررويم أداء المعلرررم وسررللة  امرررة للوصررول إلرررى العملررر فرررا الععلرريم الصرررفا لصرررورا 

العو رررويلن وأوليررراء اتمرررور أن مفعرررا   حاصرررةأ وفرررا العو يرررة لصرررورا عامرررةأ ولرررذا  ععقرررد كثلرررو  مرررن
العحسلن والعطويو فرا العو يرة  رو ال مرو  واالرتقراء للرودا وفاعليرة تعلريم المعلرمأ وفلسرفة تقرويم 

 م(.2012أدائهأ م  إصه  البوامج المدرسية والم ا ج الدراسية.  الدوسويأ 
 قسام:أما بالنسبة ألهداف تقويم أداء المعلمين فإنها تنقسم إلى ثالثة أ

أ ررداف تععلررق لررالمعلملنأ وكلرر  مررن حررهل الععرروف علررى أدائمررم المم رراأ وتوحلررد جمررود  -1
المعلمرررلن وقرررادا المررردرا  لعحسرررلن عمليرررة الرررععلمأ وأحلررروًا الرررو   خرررلن المدرسرررة والمعلمرررلن 

 لصالح الطلبة.
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أ رررداف تععلرررق لالطلبرررة المععلمرررلنأ وكلررر  مرررن حرررهل تقرررد م الررردللل علرررى نمرررو م العلمرررا  -2
وتقدممم الدراساأ وكذل  حمايعمم من المعلمرلن ةرعيفا اتداء المم راأ وأحلروًا وال فسا 

 تعوف الطلبة على اتداء الللد للمعلم.

أ داف تععلق لال مو والععلم المم اأ وتشمل تعرير مفموم الثقة المم يةأ والعقرويم الرذاتاأ  -3
قررانونا علررى ال مررو وكررذل  المسرراعدا علررى اتخرراك قرروارات صررائبةأ وأحلرروًا اعطرراء الرردللل ال

 م(.2004المم ا للمعلم.  اتغاأ 
 ويرى بعض الباحثين أن أهداف عملية تقويم أداء المعلمين تشمل كل ما يلي: 

 تحسلن العدريس من حهل تعديل الطو  العدريسية واتنشطة الم ملية. -1
 تحفلر المعلملن لهسعلالة الفعالة لمعطلبات وحاجات الطلبة ال فسية والعو وية. -2
ترويد أعضاء الملعم  المحلا كاللاء لما نقوم له المدرسرة والمعلمرون مرن إنلراتات فرا  -3

 تعليم أخ ائمم.
 اتخاك القوارات اإلدارية الم اسبةأ والخاصة لعملية المكافآت والعوقية وغلو ا. -4
 (.م2000ومسللأ  عهمأ  ترويد المعلملن خعغذ ة راجعة عن أدائمم المم ا. -5

ويم اتساسررا  لرر  أن ي صرر  علررى البحررت والعو لررق والعسررللل و كررذاأ فرررن  رردف العقرر
لمواصفات العدريس ال اجحأ وأن  كون المعلم  و موكر عملية العقرويمأ كمرا  لر  أن تعوسرن فرا 
الملرررردان العو رررروي ال رررريم والعقاللررررد العلميررررة المععلقررررة خعقررررويم المعلمررررلنأ مثررررل البحررررت عررررن المعوفررررة 

فعالأ ومن ناحيرة تو ويرة وعلميرة  لر  أن  كرون العقرويم تتوي يرًا وتو يقماأ ودعم المعلم والععليم ال
 م حعاميًاأ ليم ح الفوصة للمعلم لعطويو وتحسلن أداءه حهل الفعوا المم وحة لرهأ علرى أن تترون 

م(أ وكمرا 2012اتحكام موحليرة فرا العقرويم العتروي اأ ونمائيرة فرا العقرويم الخعراماأ  الدوسرويأ 
حررول أداء الطالرر   تحررول الحررديت السرر وات اتحلرروام( فرنرره فررا 2014يررو   جاكسررونأ وريمرروأ 

عرن مرد  فاعليرة المعلرم فرا تحسرلن فقر أ أي  إلى العوكلر على  ال عائج  وأ و مسعو  المعلم هيه
اسرررعواتيليات العحسرررلن الفود رررة للمعلمرررلن والمررردار  والم رررااق  معوفرررةأ وكرررذل  تحصرررلل الطررره 

 على أسا الموةوعة لعقويم المعلملن  قيا  فعالية البوامجأ و ن م المساءلةوالوال اتأ ومواجعة 
تحديرررد للععلررريمأ وأحلررروًا  الطررره  علرررى فررروص معسررراوية حصرررول وةرررمانمرررن أداء المعلرررم نفسرررهأ 

أ و ره  ر  فررن الحاجة إلى خيانرات أداء نوويرة واةرحةالموتترا على  احعياجات العطويو المم ا
المعلملنأ أنه  ل  الحصول علرى أدلرة ملموسرة لرععلم  من ال قا  الضوورية فا لحت تقويم أداء

الطالررر أ ولررريس فقررر  فاعليرررة أداء المعلرررمأ ففاعليرررة أي ن رررام تعليمرررا  رررا فاعليرررة أداء المعلمرررلن 
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والعررامللن هيررهأ وتشررلو الفاعليررة   ررا إلررى مقرردار العقرردم الررذي  حققرره الطلبررة مررن تعلررم مررن حررهل 
حارجررهأ والررذي ت مررو آ رراره فررا مخوجررات الععلرريم المواقرر  الععليميررة العررا تلرروي داحررل الصرر  و 

 م(. 2002التمية وال ووية.  و باأ 
 أما الطرق التي يمكن أن تتم بها هذه العملية، فيمكن تلخيعها فيما يلي: 

 تقويم المعلم عن اويق مهح ة سلوكه العدريسا. -1
 تقويم المعلم من حهل نعائج اهله.  -2
 يد أدواره.تقويم المعلم عن اويق تحد -3
 تقويم المعلم من حهل أراء اهله. -4
 (.م2000ومسللأ  عهمأ  تقويم المعلم من حهل العقويم الذاتا. -5

وفررررا  ررررذا السرررريا أ أصرررردرت  لئررررة تقررررويم الععلرررريم العررررام فررررا المملتررررة العو يررررة السررررعود ة  
لمرررلن ونمرررو م المعرررايلو المم يرررة للمعلمرررلنأ و ل رررت أن المررردف م مرررا يعمثرررل فرررا تطرررويو أداء المع

 المم اأ وأنما  مكن أن تعخذ ك نموك  للمحاسبة المم ية.
معررايلوأ   مانيررة مررن السررعود ة المملتررة العو يررة فررا للمعلمررلن المم يررة وتعتررون  المعررايلو 
والمسررر وليات  ال ررريم ملرررال و رررا الععلررريمأ ومعوالطرررة لمم رررة معداحلرررة ملررراالت  ه رررة فرررا مألصررر فة
 م مرا  سعمد العدريس ممارسراته المم يةأ حلت وملال الممارسة يةأالمم  المعوفة وملال المم يةأ

 السرمات تصر  من  نقا  العوكلر( العا ملموعة الثمانية المعايلو من معيار كل جميعًاأ ويضم
 مرن لرألداء مسرعويات علرى أر عرة  معرد وصرفاً  توكلرر نقطرة كرل تقردم لمم ة العدريسأ  رم اتساسية

 اتداء مسررعو أ وتعكررس مسررعويات كررل فررا العرردريس جررودا مررحتحرردد مه العررا العوصرريفات حررهل
 فرا مسر وليات وتيراداً  الممارسرة؛ مرن الرعمكن فا واتساعاً  المعوفة والفمم؛ عمق فا ترايًدا اتر عة

  .الوويفية حهل حياتمم وت  لو م ونفوك م المعلملنأ
 وتتمثل هذه المعايير الثمانية في التالي: 

 ميةأ والثقافة السعود ة فا عملية الععليم.تلسلد نموك  ال يم اإلسه -1

 العفاعل المم ا م  العو ويلن والملعم . -2

 معوفة الطه أ وكيفية تعلممم. -3

 معوفة محعو  العخصع والم مج. -4

 معوفة او  العدريس. -5
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 تخطي  وحدات الععلم والععليم وتطبيقما. -6

 إ لاد خلئات تعلم تفاعليةأ والمحاف ة عللما. -7

 م(.2016م.   لئة تقويم الععليمأ تقويم الطه  وتعلمم -8

تمررريمن لطاقرررة تقرررويم اتداء الررروويفا لشررراغلا الوورررائ  الععليميرررة العرررا أعررردتما الللررران 
المشعوكة خلن وتارا المعارف والوئاسة العامة لععليم الب ات  قبرل دملممرا( ووتارا الخدمرة المدنيرةأ 

قرررويم أداء جميررر  المعلمرررلن والمعلمرررات فرررا المررردار  الحكوميرررة وات ليرررة لالمملترررة علرررى عمليرررة ت
م(أ وتشررعمل  ررذه البطاقررة 1991-ه1412العو يررة السررعود ةأ و ررا العررا خألرردا العمررل خمررا عررام  

العهقراتأ وتعترون درجعمرا التليرة مرن -الصفات الشخصرية  -على  ه ة محاور: اتداء الوويفا
 (.1 ( درجة.  ملحق رقم100 

وقررد تعوةررت  ررذه البطاقررة لتثلررو مررن العحللررل وال قررد علررى مررد  السرر وات الماةرريةأ فقررد 
م( علرى ةروورا مواجعرة خ رود لطاقرة المعلرم الحاليرةأ والروتن ال سربا 2002أكدت دراسة  الفالحأ 

للدرجات فلماأ كما أنما لم تض  خ دًا من خ ود ا  فو  خلن العخصصات العلمية واتدخيةأ وقدمت 
م( مقعوحررًا لبطاقررة تقررويم أداء المعلمررلن وفررق ال مرروك  اإل رروافا يعلرراوت 2012سررة  الحملررويأ درا

م( أداا جديررردا لعقرررويم أداء المعلرررمأ 2010سرررلبيات  رررذه البطاقرررةأ وكرررذل  قررردمت دراسرررة  الواقرررديأ 
 وركرت على تطويو اتن مة واللوائح العا تسمح للمعلم لالمشاركة فا تقويم أداءه.  

ثرران أنرره مرر  اسررعموار العمررل خمررذه البطاقررة لفعرروا اويلررة مررن الرررمنأ فرررن   رراك ويررو  الباح
ةوورا لدراسة وووف تطبيقماأ وتحلللما إجوائيًاأ ومن  م العمل على تحديثماأ وإةرافة ع اصرو 

 مممة إللما كالععليم االلتعووناأ وغلوه. 

 ة:ـــــات حمليـــــأواًل: دراس
 فةةةي األهليةةةة المةةةداري تواجةةة  التةةةي العةةةعوتاا م( بعنةةةوان  2016دراسةةةة )ال ادريةةة ،  -1

 مةال  نظةر وجهةة مةن عليهةا التغلة  وكيفية السعودية العرتية بالمملكة الشرقية المنطقة
 .المداري  هذه
 العررا والخارجيررة والداحليررة الع  يميررة الصررعو ات علررى الععرروف إلررى الدراسررة  ررذه  رردفت 

 الحلررول أفضررل وكررذل  السررعود ةأ العو يررة لالمملتررة الشرروقية الم طقررة فررا ات ليررة ار المررد تواجرره
 .المدار   ذه مهك ن و وجمة من الصعو ات لمذه
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 غلررو الحاليررة واتن مررة اللرروائح أن المرردار  مررهك اععقرراد الدراسررةأ نعررائج أخرروت مررن كرران 
  را ات لرا الععلريم تواجره العا حليةالدا الصعو ات أخوت وأن ات لاأ الععليم قطاو لع  يم كاهية

 الرررذي الععليمرررا المسرررعو   علرررى والمحاف رررة المدرسرررةأ إمكانرررات وتطرررويو الععلررريمأ جرررودا اسرررعموار
 علرررى تعررروالى العرررا اال رررعوااات فرررا العشررردد فرررا ف عمثرررل الخارجيرررة الصرررعو ات أخررروت حققعرررهأ أمرررا

 الليررات أخرروت ات لرراأ أمررا مالععلرري لقطرراو العهقررة كات الحكوميررة اللمررات مررن ات ليررة المرردار 
 العررا واتن مررة اللرروائح وموونررة  بررات فررا فلعمثررل العحررد ات  ررذه مواجمررة حهلمررا مررن  مكررن العررا
 ات لراأ الععلريم قطراو دعرم فرا الدراسرة فقرد تضرم ت االسرعموار القطاوأ أما توصريات  ذا تحكم

 العررا اال ررعوااات فررا يررةات ل المرردار  مررهك رأي أحررذ وكررذل  تواجمررهأ العررا الصررعو ات وتررذللل
 .ات لا لالععليم العهقة كات الحكومية اللمات تفوةما
م( بعنةةةوان   بطاقةةةة مقترحةةةة لتقةةةويم أداء المعلمةةةين فةةةي ضةةةوء 2012دراسةةةة )الحميةةةر ،  -2

 .أنموذج اإلشراف اإلبداعي 
إلررى الععرروف علررى أ ررم ع اصررو تقررويم أداء المعلررم فررا ةرروء أنمرروك   الدراسررة  ررذه  رردفت

ف اإلخررررداعا فررررا ملرررراالت  الصررررفات الشخصرررريةأ العهقررررات اإلنسررررانيةأ العخطرررري أ ت فلررررذ اإل رررروا
الموق  الصفاأ العقرويمأ واتنشرطة غلرو الصرفية(أ وكلر  مرن وجمعرا ن رو المعلمرلن والمشروفلن 
العو ررويلنأ كمررا  رردفت إلررى الععرروف علررى الفرروو  خل ممررا فررا تقلرريم تلرر  الع اصرروأ وقررد اسررعخدم 

اأ وقرررررام خعصررررميم مقعررررو  لبطاقررررة تقرررررويم أداء المعلمررررلن وفررررق ال مررررروك  الباحررررت المرررر مج الوصررررف
 ( معلمًا ومشوفًا. 1639اإل وافاأ و لغت عل ة الدراسة  

الدراسرررة أن المعوسررر  الحسررراخا كررران عاليرررًا جررردًا تلعررراد الصرررفات  نعرررائج أخررروت مرررن كررران
لررة إحصررائية خررلن الشخصرريةأ والعهقررات اإلنسررانيةأ كمررا خل ررت الدراسررة عرردم وجررود فرروو  كات دال

اسعلالات المعلملن والمشوفلن العو ويلن حول نفس اتلعاد إال لعد اتنشطة غلو الصرفيةأ وكران 
 من توصيات الدراسة اععماد وتطبلق البطاقة المقعوحة فا الملدان العو وي.

م( بعنوان   تعور مقتةر  لتطةوير أداة تقةويم المعلةم فةي المرحلةة 2010دراسة )الراقد ،  -3
 .انوية بمنطقة عسير التعليمية في ضوء بعض االتجاهاا اإلدارية المعاصرة  الث

 ررردفت  رررذه الدراسرررة إلرررى وةررر  تصرررور مقعرررو  لعطرررويو أداا تقرررويم المعلرررم فرررا الموحلرررة 
الثانوية لم طقة عسلو الععليمية فا ةوء لعرا االتلا رات اإلداريرة المعاصرواأ ومعوفرة الفروو  
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ت الدراسررررةأ  ررررذا وقررررد اسررررعخدمت الباحثررررة المرررر مج الوصررررفاأ العررررا  مكررررن أن تألعررررر  إلررررى معغلرررروا
( فررودًا مررن المشرروفات العو ويررات ومررديوات 579واالسررعبانة كرر داا للدراسررةأ و ررملت عل ررة الدراسررة  

 المدار  الثانوية والمعلمات لم طقة عسلو الععليمية.  
عرو  لمعطلبرات كان من أخوت نعرائج الدراسرة خ راء أداا جديردا لعقرويم المعلرمأ مر  تصرور مق

وآليررات العطبلررقأ وألانررت الدراسررة أن معوسررطات اسررعلالات أفررواد العل ررة لمحررور المشرركهت كرران 
ل لعاد ررا -كبلرروًاأ كمررا وجرردت كررذل  أن اسررعلالات عل ررة الدراسررة لمحررور تطررويو أداا تقررويم المعلررم

وات والمشوفات كان موتفعًاأ أما أخوت توصيات الدراسة فتانت ةوورا إعادا ت  لل المدي -العشوا
العو ويات على ممارا تقويم المعلمأ وكذل  تطويو اتن مة واللوائح العرا تسرمح للمعلرم لالمشراركة 

 فا تقويم أداءه. 
م( بعنوان   تقويم المعلم في المداري األهليةة فةي المملكةة العرتيةة 2002دراسة )الفالح،  -4

 .السعودية  
فررا عمليررة تقررويم المعلمررلن فررا الم ررااق   رردفت  ررذه الدراسررة إلررى الععرروف علررى الفرروو  

الوسررطى والشرروقية والغو يررة مررن المملتررة العو يررة السررعود ةأ وقررام الباحررت لمواجعررة لطاقررات تقررويم 
( معلمررررًا فررررا المرررردار  ات ليررررة لالم ررررااق الررررثهرأ مسررررعخدمًا المرررر مج 330اتداء الرررروويفا لررررررر 
 الوصفا فا لحثه. 

را  العطبيقرررررات والواجبرررررات المدرسرررررية والع ا رررررة كررررران مرررررن أخررررروت نعرررررائج الدراسرررررة أن وبرررررا
خعصرررحيحما  حصرررلت علرررى أعلرررى معوسررر  حسررراخا مرررن خرررلن العبرررارات اتحرررو  فرررا محرررور اتداء 
الوويفاأ أما فا محور الصفات الشخصية فقد حاتت وبارا  السلوك العام  القدوا الحس ة( على 

راسررة أن أداء المعلمررلن فررا أعلررى معوسرر  حسرراخا مررن خررلن وبررارات  ررذا المحررورأ كمررا وجرردت الد
الموحلة المعوسطة كران  أفضرل مرن أداء المعلمرلن فرا المروحلعلن الثانويرة واالخعدائيرةأ وأحلروًاأ لرم 
تلرررد الدراسرررة أي فررروو  كات داللرررة احصرررائية فرررا تقرررويم المعلمرررلن  مكرررن أن تألعرررر  إلرررى كرررلة مرررن 

يسأ العخصررعأ والم  ررل الدرجررة العلميررةأ ال صررا  العدريسرراأ الصررفات الشخصرريةأ حبرروا العرردر 
العلمرراأ أمرررا أخرروت توصررريات الدراسررة فتانرررت الع كلررد علرررى ادحررال ارررو  ووسررائل وأسرررالل  تقرررويم 
المعلرررم فرررا خررروامج دورات مرررديوي المررردار أ وكرررذل  ةررروورا مواجعرررة خ رررود لطاقرررة المعلرررمأ والررروتن 

 ال سبا للدرجات فلما. 
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 ة:ـــــات عربيـــــثانيًا: دراس
م( بعنةةوان   نمةةوذج مقتةةر  لتقةةويم األداء الةةوميفي للمعلةةم فةةي 2016دراسةةة )اليةةافعي،  -1

 سلطنة ُعمان 
 رردفت  ررذه الدراسررة إلررى تقررد م أنمرروك  مقعررو  لعقررويم اتداء الرروويفا للمعلررم فررا سررلط ة 
عألمرررانأ ولعحقلرررق أ رررداف الدراسرررةأ واإلجالرررة عرررن أسرررئلعماأ اسرررعخدمت الباحثرررة المررر مج الوصرررفاأ 

( تو ويرًا مرن مسر ولا وتارا العو يرة 374ى عل ة الدراسة العا خلغرت  وصممت اسعبانة وتععما عل
 والععليم العمانية.  

كرران مررن نعررائج الدراسررةأ تقررديو أفررواد العل ررة خدرجررة عاليررة لمشرراركة اتفررواد فررا تقررويم أداء 
المعلررمأ وكررذل  رصررد عرردد مررن الرردرجات للمشرراري  والبرروامج العررا  ررارك المعلررم فررا ت فلررذ اأ كمررا 

ل رررة الدراسرررة ةررروورا ادرا  مقعوحرررات لعطرررويو أداء المعلرررمأ  وكرررذل  االحعياجرررات العدريبيرررة رأت ع
للمعلرررم فرررا لطاقرررة اتداء الررروويفاأ وتبعرررًا لرررذل  قررردمت الباحثرررة اتنمررروك  المقعرررو  لعقرررويم اتداء 
الوويفا للمعلم فا سلط ة عمانأ أما توصيات الدراسة فقد تضم ت اععماد  ذا االنموك  لعقرويم 

اء المعلملنأ وكذل  اجواء دورات تدريبية لألفواد المع للن خعقويم اتداء الوويفا للمعلمأ وأحلروًا أد
 وة  ن ام فعال للحوافر يوتب  خ عائج تقويم أداء المعلم.       

م( بعنةةوان   أنمةةوذج مقتةةر  لتقيةةيم أداء المعلةةم فةةي المدرسةةة 2011دراسةةة )مجةةدالو ،  -2
 األردنية 

اسرررة إلرررى العوصرررل إلرررى أنمررروك  حررراص لعقلررريم أداء المعلرررم فرررا المدرسرررة  ررردفت  رررذه الدر 
اتردنيررررةأ و  رررراء أدواترررره الخاصررررة لررررهأ والوصررررول إلررررى م  رررروات عررررن فاعليررررة  ررررذه الفقررررواتأ وقررررد 
اسرررعخدمت الباحثرررة المررر مج الوصرررفا لب ررراء نمررروك  تضرررمن عشررروا معرررايلو رئيسرررةأ احعررروت علرررى 

عالية واتدائية لمرذه التفا راتأ وجرو  توتيعمرا علرى ( كفا ة حس  المكونات المعوهية واالنف113 
 ( من معلما ومعلمات اتردن. 2061عل ة عشوائية خلغت  

كررران مرررن أخررروت نعائلمرررا تقرررد م ال مررروك  المقعرررو  لعقلررريم أداء المعلرررم فرررا اتردن فرررا أر ررر  
نررات حطررواتأ أوال ررا جمرر  معلومررات عامررة عررن المعلررم وم  هترره وحبواتررهأ و انلمررا تطبلررق المكو 

المعوهيرررة للتفا رررات المم يرررة للمعلرررمأ والثالثرررة تطبلرررق المكونرررات اتدائيرررة للتفا رررات المم يرررة للمعلرررمأ 
 وآحو ا اتخاك القوارأ وتحديد موق  أداء المعلم على سلم الدرجات الخاصة لال موك .
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 م( بعنوان  اتجاهاا معاصرة في تقويم المعلم 2004دراسة )األغا،  -3
لرى الععروف علرى االتلا رات المعاصروا فرا تقرويم المعلرمأ والموتبطرة  دفت  ذه الدراسة إ

لمفموم تقويم المعلم وأ دافه وملاالته وأدواته وحصائصرهأ وقرد اسرعخدم الباحرت المر مج الوصرفا 
العحلللررا فررا دراسررعه العررا خرردأ ا لاسررععوا  االتلا ررات المعاصرروا المععلقررة لمفمرروم تقررويم المعلررم 

لاالت تقويم المعلمأ  م المععلقة لمسال  تقويم المعلمأ  رم المععلقرة لر دوات وأ دافهأ  م المععلقة لم
 العقويمأ وأحلوًا المععلقة لخصائع تقويم المعلم.   

أمرررا أخررروت توصررريات الدراسرررة فتانرررت المطالبرررة خعطبلرررق مفمررروم العقرررويم الحرررديت وأ دافرررهأ 
مطووحررررةأ وأحلرررروًا مواعرررراا وكررررذل  خ رررراء اتدوات الخاصررررة خعقررررويم المعلررررم فررررا ةرررروء الملرررراالت ال

 حصائع العقويم الللد ع د اجواء عملية العقويم.
 م( بعنوان  إتجاهاا معاصرة في تقويم أداء المعلم 2002دراسة )وهبي،  -4

 رردفت  ررذه الدراسررة إلررى إلقرراء الضرروء علررى أ ررداف تقررويم المعلررمأ ومشرركهتهأ وتطوراترره  
ا الملرررالأ وأحلررروًا تحديرررد عرررددة مرررن المبرررادا المخعلفرررةأ وإلرررى رصرررد االتلا رررات المعاصررروا فرررا  رررذ

نررررررررررررررررررررررررررررررراق   والمقعوحات العا قد تسمم فا تحسلن الممارسات الملدانية فا تقويم أداء المعلم.
الباحررت تطررور عمليررة تقررويم أداء المعلررمأ وارتباامررا لالع اصررو الفاعلررة فررا أدائرره اللرروماأ وأحلرروًا 

 ما الع كلد على تممرلن الععلريمأ وكرذل  خرووت االتلا ات المعاصوا فا تقويم أداء المعلمأ وككو م
االتلا ات المعاصوا المدعمة لتون  المعلم لاحثًا أ ومسعويات مم رة العردريسأ وم  روات اتداءأ 

 وأحلوًا حاف ة تقويم المعلم وفاعلية المدرسة. 
حرررعم الباحرررت دراسرررعه لالمبرررادا والمقعوحرررات العرررا يرررو  وجرررو  مواعاتمرررا ع رررد تقرررويم أداء  

لررمأ كاللوانرر  اإلنسررانيةأ وتقررويم أداءه لررالطو  المعاصرروا والمواحررل المععررددا للعقررويمأ وأحلرروًا المع
العوصية لر لاد ن ام معتامل الحعيار الطه  الم  للن للعدريسأ واو  إعداد م وتدريبمم علرى 

 ممارات البحت والعدريس.

 ة:ــــــات أجنبيــــــثالثًا: دراس
   الممارساا وأفضل الفرص: المعلمين تقييم  بعنوان( م2014 ريمر،و  جاكسون،) دراسة -1

طرور وتمردف إلرى لحرت نسلسرلة حاصرة حرول فعاليرة المعلرمأ تألعد  ذه الدراسرة جررءًا مرن 
االععبررارات لصرر او  وتقرردم  ررذه السلسررة أولويرراتن ررم تقلرريم المعلررم وتررداخلو العقلرريم اتكثررو  ررلوعاأ 

حعى وقت قوير أ الوال ات المعحدا اتمويكيةأ و المعلم فا  الذين يدرسون تقليمالعو وية  السياسات
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أ المرر  للن تر  يه عاليررا  فرا كررل الفصرول الدراسررية لنعلررى ةرمان وجررود  المعلمر الوال راتركررت 
 .قانون الععليم االخعدائا والثانوي وكل  ت فلذًا ل

هفررات فررا التثلررو لشررو  االحع تقرردم ررذه العررداخلو  المرردحهت  ال ومررن نعررائج الدراسررة أن 
إلرى  حول أداء الطال  وأ و مسعو  المعلم هيره تحول الحديت الس وات اتحلواأ ففا أداء الطال 

أ وكررذل  عررن مررد  فاعليررة المعلررم فررا تحسررلن تحصررلل الطرره فقرر أ أي  العوكلررر علررى  ال عررائج 
ن رررم والوال ررراتأ ومواجعرررة اسرررعواتيليات العحسرررلن الفود رررة للمعلمرررلن والمررردار  والم رررااق  معوفرررة

مرن أداء المعلرم نفسرهأ  علرى أسرا الموةروعة لعقرويم المعلمرلن  قيرا  فعاليرة البروامجأ و المساءلة
 تحديرد احعياجرات العطرويو المم راللععلريمأ وأحلروًا  الطه  على فروص معسراوية حصول وةمان

 .الحاجة إلى خيانات أداء نووية واةحةالموتترا على 
 نتةاج  اسةتخدام: اسةتراتيجية أكثر بطريقة المعلمين تقييم  بعنوان( م2014 وايت،) دراسة -2

  التقييم أنظمة لتبسيط األداء
السرر وات لنأ والعررا ا عمررت فررا ن ررم تقلرريم المعلمرر رردفت  ررذه الدراسررة إلررى العوكلررر علررى 

مرررن حلرررت العتلفرررة  قللرررة  فرررا المررردار  الحكوميرررةأ لت مرررا كانرررت رررم عحسرررلن أداءخ القلللرررة الماةرررية
 حصروفرا وال رة تل يسراأ علرى سربلل المثرال أ فالوال رات مروارد على كبلواً  عبئاً  تووةعأ والوقت

أ م(2012-2011 الدراسررا العررام  صررفية حررهلة مهح رر( ألرر  300 الم يمررون مررا  قررو  مررن 
  ذه البوامج. لع فلذالهتم  الوقتةلق من   شكو إلى ال مس وللنالمما دف  

أ حلرت عاليرة سرعخدم لكفراءا قرت لرم لو ون لر ن اشعو   قادا المدار وقد خل ت الدراسة أن 
تخعلرر   علررى الرروغم مررن أن ممررارات المعلمررلنالطويقررةأ  ن ال  ررام  عامررل جميرر  المعلمررلن خرر فسأ

حرو  نمراك  أأ فقرد تمرت مقارنعمرا مر  وغلو ا من ال  مالقضا ا  لمعاللة  ذهأ و على نطا  واس 
فرا ترعم معرالععمم   لر  أن الرذين نمعباي ةأ وكل  لاسعخدام خيانات اتداء السرالقة لعحديرد المعلمرل

 و ررا هر وال رراتأ رر يكشرر  اسررعواتيليات العمرراير فرراس ررذا لاحعصررار و  دورات العقلرريم الهحقررةأ
العو ررررويأ وكررررذل   قرررالهت مرررر  قررررادا ال  ررررامأ كمررررا تعضررررمن متل يسرررراأ د هويرررروأ وأو ررررايو اتوال ررر

مرن ن رام إلرى آحرو  علر تتش  عن أن  ذه اتن مة تخ لن والعاسياسات تقليم المعلملتحليهت 
نقا   على ما  و معووف عن خ اءً  من المهح ات الصفية تودالعا دورات العقليم الوسمية تبعًا ل

 . المعلملن القوا والضع  لد 
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   المعلمين لتقييم الثالثي التحد    بعنوان( م2013 ويبر،) دراسة -3
ة فا عمليرة تقلريم المعلمرلن  دفت  ذه الدراسة إلى الععوف على العحد ات الثه ة الوئيس

فررا وال ررة ميشرريغان اتمويكيررة لشرركل حرراصأ وال  ررام الععليمررا اتمويكررا لشرركل عررامأ كمررا خل ررت 
كمررا أن  المرردار  وم سررو لماأ لقررادا قلررق دائررم المرردار  سررعتون مصرردر الدراسررة أن مسرر لة تمويررل

 توكر عملية قد أدت إلنشاء وال ة ميشيغان فا المعلملن لعقليم اتحلوا العشويعية قضية العغللوات
 الصفوف اتولى. لمعلما المم ا وال مو المعلم فعالية على

أوةرررحت الدراسرررة المعانررراا العرررا يبرررذلما مرررديوو المررردار  ومعلمو رررا لمواجمرررة العحرررد ات 
 تتررون  ررذه العمليررة المعلمررلنأ فلتررا تقلرريم مبررادرات عررادا تصررل  والعغلرر  عللمرراأ والعررا الثه ررة

 أن الررهتمأ والعحرردي الثررانا  لرر  مررن أكثررو المعلمررلن معقررداً  تقلرريم كررون نمرروك فعالررةأ  لرر  أال  
المعلمرلن  تقلريم نمروك   حردد نموكجرًا كا مع رىأ أمرا العحردي الثالرت هيلر  أن  كون  رذا ال مروك 

 .والمس وليات لكل وةو  اتدوار
   لفعالإنشاء نظام شامل لتقييم ودعم التدري  ام( بعنوان  2012دراسة )هاموند،  -4

أن تقليم المعلم فا الوال ات المعحدا لحاجرة إلرى إصره   دفت  ذه الدراسة إلى الع كلد على 
أوةراعمم المم يرةأ وال تسرعطي   مرا تسراعد المعلمرلن علرى تحسرلن ل  م القائمة نادراً أ ورأت أن ا امل

اتدوات دراسررة أن  فشررلون فررا كلرر أ كمررا خل ررت المررن الررذين فررا تعلرريممم  مللررر الررذين  حققررون نلاحرراً ت
معررايلو وأسررالل  تقلرريم المعلمررلن أ فالللرردالععلرريم لالسررمات المامررة ل العررا يررعم اسررعخدامما ال تمثررل دائمرراً 

للمعلملن معفاوترة فرا  لمواحل المم ية الوئيسيةخلن م طقة وأحو أ كما خل ت أن ا تخعل  إلى حد كبلو
ن ام  رامل يع راول  رذه اتغروا    اك  ي بغا أن  كون أ وأنه الوحصة المم يةمس لة الحصول على 

والررععلم المم رراأ وتحديررد المعلمررلن الررذين  حعرراجون  الف ررا تقررد م الرردعم لف رروافأ مرر  لطويقررة معماسرركة
كمرا  لر  تحديرد  مم رةأالتغللرو الرذين  حعراجون إلرى  –فرا لعرا الحراالت و  -إلى مساعدا إةراهية 

أ و رددت الدراسرة فرا ال ما رة علرى ةروورا أقروانمم فرا تعلرم وا ماسر الخبواء الذين  مكرن أن  المعلملن
لعطرويو ل ن رامالععلريمأ وكرذل  وجرود السرعموارية مم رة جميعمرا  نمج معتامل يو    رذه ات ردافوجود 

  دعم فعالية جمي  المعلملن فا كل موحلة من مواحل حياتمم المم ية. يالمم ا 

 رابعًا: التعليق على الدراسات السابقة:
( دراسرررة علميررررةأ أ ميررررة 12ات السرررالقة العررررا أورد ررررا الباحثرررانأ وعرررردد ا  ألانرررت الدراسرررر

 موةوو تقويم أداء المعلمأ وحاصة فا المدار  ات لية حلت ح ا لا عمام كثلو من الباحثلن.
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من ناحية أ رداف الدراسرةأ تشرعوك  رذه الدراسرة مر  مع رم الدراسرات العلميرة السرالقة فرا 
 ررو تحللررل كيفيررة تقررويم أداء المعلررمأ وحاصررة فررا المرردار  م اقشررة و حررت المرردف الرروئيس لمررا و 

ات ليةأ وت فود  ذه الدراسة خعحللل واق  تقويم أداء معلما المدار  ات لية فرا الم طقرة الشروقية 
م( والعا ركرت على الععروف علرى 2002لالمملتة العو ية السعود ةأ وتعشاله م  دراسة  الفالحأ 

لن فرررا الم رررااق الوسرررطى والشررروقية والغو يرررة مرررن المملترررة العو يرررة الفررروو  فرررا تقرررويم أداء المعلمررر
السررعود ةأ إال إنمررا تعملررر عللمررا لررريواد أخرروت االحعهفررات اللو ويررة خررلن  ررذه المرردار  فررا كيفيررة 

 إجواء  ذه العملية. 
كمررا يعبررلن مررن اسررععوا  الدراسررات السررالقة اسررعخدام مع ممررا لمرر مج العحللررل الوصررفاأ 

ه  ررذه الدراسررة مرر  مررا سرربقماأ كمررا اسررعخدم لعضررما المرر مج الو ررائقاأ ومرر مج و ررو مررا اتفقررت هيرر
تحللررل الحالررةأ ولتررن  ررذه الدراسررة تملرررت لاسررعخدامما المقاخلررة كرر داا للدراسررةأ خل مررا كرران مع ررم 

 أدوات الدراسات السالقة م حصوا فا االسعبانة.

 :منهج الدراسة -1

أدخيررات  و عرد مواجعرةأ المعلومرات المرواد الحصرول عللمراوأ ردافماأ و فرا ةروء أسرئلة الدراسرة 
المرر مج الم اسرر   البرراحثلن يويرران أن فرررنأ مواجعررة الدراسررات السررالقةأ و البحررت العلمررا وم ا لرره

 العحلللا.  الم مج الوصفالمذه الدراسة  و 
 :جمتمع الدراسة -2

دا المدار  ات لية  خ لن( فا الم طقة الشوقية لالمملتة العو ية السعود ةأ وقد خلط عردد م قا
( 188قائررردًاأ و رررذا ال يععرررار  مررر  كرررون عررردد المررردار  ات ليرررة فرررا الم طقرررة الشررروقية   (69)

مدرسررررةأ فالسررررب  أن كثلرررروًا مررررن  ررررذه المرررردار  وبررررارا عررررن ملمعررررات تشررررمل المواحررررل الرررررثهر 
 م(.2019-ه1440معوسطة والثانوية(أ  مكع  الععليم ات لا خععليم الشوقيةأ  االخعدائيةأ ال

 :عينة الدراسة -3

قادا المدار  ات لية التبو   خ لن( العا تشرعمل مدارسرمم علرى المواحرل الرثهر  االخعدائيرةأ 
( 28)معلمررًا أو أكثرروأ وقررد خلغرروا  (70)المعوسررطة والثانويررة(أ ويبلررط عرردد المعلمررلن لكررل مدرسررة 
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من ملعم  الدراسةأ وقد اةطو الباحثان لذل  تن مدارسمم تحعروي  (٪41قائدًاأ أي ما نسبعه  
مرن ملمرل  (٪64)معلمًاأ أي خ سبة (  2659) على المواحل الععليمية الثهرأ كما ي عما لما 

معلمرررًاأ  مكعررر  الععلررريم ( 4144)معلمرررا المررردار  ات ليرررة لالم طقرررة الشررروقيةأ والبرررالط عررردد م 
 م(.2019 -ه1440لا خععليم الشوقيةأ ات 
( 28تررم تحديررد حصررائع أفررواد الدراسررةأ والبررالط عرردد م ال مررائا  خعةةاجأ أفةةراد الدراسةةة:  -

وعرو  ال عرائج المععلقرة خمراأ والعرا أجرا  فلمرا أفرواد  قائدًاأ وكل  من حهل اللداول العاليةأ
خرراص لالبيانررات الشخصرريةأ الدراسررة علررى اللرررء اتول مررن اسررعمارا المقاخلررةأ و ررو اللرررء ال

 وكل  لعد أن قام الباحثان لرجواء المقالهت الشخصية معمم.
 (2جدول رقم )

 أ/ توزيع أفراد الدراسة وفقًا ملتغري املؤهل العلمي
 دكتوراه ماجستري بكالوريوس املؤهل العلمي

 3 6 19 قادة املدارس األهلية
 ٪11 ٪21 ٪68 النسبة
 ٪100 28 اجملموع

( أن الفئة اتكثرو عرددًا مرن قرادا المردار   رم مرن كران 2ن اللدول الساخق رقم  يعبلن م
٪( مررن قررادا المرردار أ ويرر تا لعررد م مررن 68مرر  لمم العلمررا  لكررالوريو (أ ويمثلررون مررا نسرربعه  

٪(أ  رم مرن كران مر  لمم العلمرا  دكعروراه(أ وكلر  خ سربة 21م  لمم العلمرا  ماجسرعلو(أ خ سربة  
 ار .٪( من قادا المد11 

 (3جدول رقم )
 ب/ توزيع أفراد الدراسة وفقًا ملتغري اخلربة يف قيادة املدارس األهلية 

 ( سنوات فأكثر10) ( سنوات10( إىل أقل من )5من ) ( سنوات5أقل من ) اخلربة يف قيادة املدارس األهلية  
 4 11 13 قادة املدارس األهلية

 ٪14 ٪39 ٪47 النسبة
 ٪100 28 اجملموع

( أن الفئة اتكثو عددًا من أفواد الدراسةأ  م من كانرت 3الساخق رقم  ن من اللدول يعبل
٪(أ 47(أ و رو مرا  مثرل نسربة  أقل من حمس س وات المدار  ات لية  حبوتمم العملية فا قيادا

أ وأحلرروًا مررن ٪(39(أ وكلرر  خ سرربة  أقررل مررن عشررو سرر واتال يررادا   ويرر تا لعررد م مررن حبوترره فررا
   .(٪14أكثو من عشو س وات(أ وكل  خ سبة  كانت حبوتمم  
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 :ةــــــــأداة الدراس -4

المقابلةةة المقننةةة مةة  قةةادة المةةداري األهليةةة الكبةةرى بالمنطقةةة الشةةرقية، وقةةد اشةةتملت 
 استمارة المقابلة على ما يلي: 

مرن حلرت الم  رل العلمراأ وعردد سر وات الخبروا فرا قيرادا  أواًل/ بياناا عامة عن عينة الدراسة:
 مدار  ات لية.ال

( فقرروات تررم مررن حهلمررا اإلجالررة عررن أسررئلة الدراسررة. 9و ررا وبررارا عررن  ثانيةةًا/ أسةةئلة المقابلةةة: 
 (.2 ملحق رقم 

 ة:ــــــدق أداة الدراســــــص

 العدق الظاهر  ألداة الدراسة )صدق المحكمين(:

علررى ملموعررة  قررام الباحثرران لعررو  أداا الدراسررة  اسررعمارا المقاخلررة( فررا صررورتما اتوليررة -
من المحكملن المعخصصلن من أسراتذا اللامعراتأ ومشروفا ال يرادا المدرسريةأ والخبرواء 

(أ و عرررد اسرررععوا  3( محكمرررلنأ  ملحرررق رقرررم 10فرررا الععلررريم ات لررراأ و لرررط عررردد م  
 آرائممأ جو  تعديل لعا فقوات المقاخلة لعع اس  م  تحقلق أ داف وأسئلة الدراسة. 

 :أساليب حتليل البيانات -5
ن ررروًا الععمررراد الدراسرررة علرررى المقاخلرررة كررر دااأ فررررن  رررذا سرررل دي لتثررروا الراء المععرررددا فرررا 
كيفيرة ال يرام لعمليرة تقرويم معلمرا المرردار  ات ليرةأ ولرذا وجرد الباحثران أن اتسرالل  االحصررائية 

 الم اسبة لمذا ال وو من البيانات  و: العتوارات وال س  المئوية.  

 دفت  ذه الدراسة إلى لحت كيفية تقويم أداء معلمرا المردار  ات ليرة  خ رلن( لالم طقرة 
 الشوقية فا المملتة العو ية السعود ةأ وكل  حس  أسئلة الدراسة العالية:

 ؟  رقيةالسؤال األول: ما واقع تقويم أداء معلمي املدارس األهلية )بنني( يف املنطقة الش
تألعرررد عمليرررة تقرررويم أداء المعلمرررلن فرررا جميررر  المررردار  ات ليرررة مرررن ممرررام قائرررد المدرسرررةأ  

ويشررعوك معرره فررا العوقيرر  علررى لطاقررة تقررويم اتداء الرروويفا المععررارف عللمرراأ المشرروف العو رروي 
 للماداأ  م  ععمد العقويو من ِقبل مديو مكع  الععليم الذي تعب  له المدرسة.  

 ررذا السرر الأ اسررعخدم الباحثرران العترروارات وال سرر  المئويررة إلجالررات أفررواد  ولفجالررة علررى
 الدراسة للفقوا اتولى من فقوات المقاخلةأ كما سلعضح فا اللدول العالا:



 العبودحممد د. محيـّد بن عايـض، أ/ 
 

 150 

 (4م )ـــــــــدول رقـــــــــج
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كيف تتم عملية 
 لماملعأداء  تقويم

يف مدرستكم 
 ؟ العامرة

تتم عملية تقويم أداء املعلم عن طريق متابعـة األداء بشـكل عـام،    
حيث يدّون كٌل من املـدير والوكيـل اإلداري والتعليمـي ماحهـاتهم،     
كمـا يـتم األ ـع بعـني االعتبـار زيـارات االشـراف الرتبـوي الدا ليــة         

 واخلارجية، ورصد كل ذلك يف السجات اخلاصة.  
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من  ال قنـوات كـثرية، كاملقـابات الشخصـية، الايـارات الصـفية،        100٪
قيــاس إزــازات الطــاب الت،صــيلية، قيــاس أثــر بــرامج التنميــة   
املهنية اليت تعطى للمعلـم، اسـتبانات تـوزع علـى الطـاب وأوليـاء       

 االمور لقياس مدى رضى املستفيدين، وغريها.
رة املــدارس، ومــن  ــال اســتمارات  وفــق يليــات حمــددة مــن ق بــل إدا 

 تقييم األداء وفق مؤشرات حمددة.  

( أن كرل قرادا المردار  ات ليرة يعبعرون اوقرًا معشراخمة 4يعبرلن مرن اللردول السراخق رقرم  
إلررى حرردة كبلررو فررا عمليررة تقررويم أداء المعلمررلنأ كمررا يرروون ةرروورا ت رروو اتدوات المسررعخدمة فررا 

قيرررا  اتداء لشررركل عرررام لرررالطو  المع وعرررة مرررا خرررلن المقرررالهت  رررذه العمليرررةأ وإن كررران  لمعمرررا 
الشخصرررريةأ الريررررارات الصررررفيةأ تيررررارات اال ررررواف العو رررروي الداحليررررة والخارجيررررةأ قيررررا  إنلرررراتات 
الطره  العحصرلليةأ قيرا  أ رو خروامج الع ميرة المم يرة العرا تألعطرى للمعلرمأ واسرعبانات تروتو علرى 

ةى المسعفلدينأ وغلو اأ ومن حهل م  وات معفق عللما الطه  وأولياء االمور ل يا  مد  ر 
فا إدارا المدار أ و ذا يعفق م  مع رم الدراسرات العرا لحثرت عمليرة تقرويم أداء المعلرمأ كدراسرة 

م(أ وغلو ررررا مررررن 2010م(أ ودراسررررة  الواقررررديأ 2012م(أ ودراسررررة  الحملررررويأ 2016 اليررررافعاأ 
م( قرد 2012اء المعلرمأ وإن كانرت دراسرة   امونردأ الدراسات العا دعت إلى ت وو أدوات تقويم أد

 سالل  تقليم أ فللدالععليم لالسمات المامة ل اتدوات العا يعم اسعخدامما ال تمثل دائماً ككوت أن 
خررلن م طقررة وأحررو أ كمررا قرردمت دراسررة  جاكسررونأ وريمرروأ  المعلمررلن تخعلرر  إلررى حررد كبلرروأداء 

 معطيررة أولويرراتعلررم وتررداخلو العقلرريم اتكثررو  ررلوعاأ الم أداء طررور ن ررم تقلرريمم( تصررورًا لع2014
الوال رررات المعحررردا المعلرررم فرررا  أداء الرررذين يدرسرررون تقلررريمالعو ويرررة  االععبرررارات لصررر او السياسرررات

المررر  للن تررر  يه  لنعلرررى ةرررمان وجرررود  المعلمررر الوال ررراتحعرررى وقرررت قويررر أ ركررررت اتمويكيرررةأ و 
 .   عاليا  فا كل الفصول الدراسية
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ال ماك  العقللد ة الخاصة خعقليم أداء المعلمأ والعا  قروم خمرا المرديو أو المشروف وتعمثل   
لاسعخدام أداا تقليم ت يس اللوان  العامة فا أداء المعلرمأ فمرا تر من لعموميرة اتداا المسرعخدمة 

نمررراك  القرررانون العرررامأ والمععِمررردا علرررى و رررذه الطويقرررة تعبررر  للعقلررريمأ ولصرررهحلعما مررر  كرررل معلرررمأ 
قويم العتوي اأ وي حذ على  ذه ال ماك  أنما تعلا ل العملر والعفود لدور المعلمأ كما أن   ال  الع

العديررد مررن الطررو  العررا يررعم مررن حهلمررا تقلرريم أداء المعلررمأ وتعمثررل تلرر  الطررو  فررا المهح ررات 
 المسررللة علرررى اتداء لشررركل عرررامأ وتحللرررل عل رررات مرررن أداء المعلرررمأ والعقلررريم القرررائم علرررى أسرررا 

المهح ررة الصررفيةأ واسررعخدام إجررواءات العقلرريم المب يررة علررى المقاخلررةأ والملرر  العقليمرراأ والعقلرريم 
المب ررررا علررررى تحصررررلل الطلبررررةأ والعقلرررريم القررررائم علررررى احعبررررار التفا ررررةأ والعقلرررريم الررررذاتا للمعلررررم. 

 م(.2011 ملدالويأ 
ك  حاصرة خمرا ليرة قامرت خعطرويو نمرا ذا وقرد وجرد الباحثران أن مع رم المردار  ات   

لعقررويم أداء المعلمررلنأ و ررذه ال مرراك  تخضرر  لوويررة وحبرروا وكلررل المدرسررة للشرر ون الععليميررة 
ومشوفا المواد  المعلم اتول لتل تخصع(أ و م الفويق الذي أحضوه مال  المدار  إلدارا 
  ون المدرسةأ ولم تتع  خبطاقرة اتداء الروويفا المسرعخدمة فرا المردار  الحكوميرةأ وتن 
جمي  المدار  ملرمة خوف  نعائج اتداء الوويفا للمعلملن إلى مكعر  الععلريم الرذي تعبر  لرهأ 
فقد حدا  ذا خبعا المدار  ات ليرة إلرى تعبئرة ال مروك  المععرارف عليرهأ والمععمرد مرن ِقبرل 
وتارا الععليمأ والمسعخدم فا القطاو الحكوما تعبئة  ركليةأ كمرا أن لعرا المردار  ات ليرة 

خوفرر  اتسررماء فررا قائمررة مقعونررة لالرردرجات المم وحررة للمعلررمأ مرر  االحعفررا  خعقررديواتمم   كعفررا
 الخاصة فا السلهت الداحلية للمدرسة.

السؤال الثاني: ما أبرز اال تافات اجلوهرية بني املدارس األهلية )بـنني( يف املنطقـة الشـرقية يف    
 ؟ كيفية تقويم أداء معلميها

لأ اسررعخدم الباحثرران العترروارات وال سرر  المئويررة إلجالررات أفررواد ولفجالررة علررى  ررذا السرر ا
 الدراسة على فقوات المقاخلةأ كما سلعضح فا اللداول العالية:
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األطراف املشاركة يف  نم

أداء  عملية تقويم
 ؟ املعلم

وكيل شؤون الطـاب، وكيـل الشـؤون التعليميـة،     مدير املدرسة، 
 املعلم املشرف، املشرف الدا لي، واملشرف اخلارجي.

 
20 

 
71٪ 

ــال    ــن  ـ ــورهم  مـ ــاء أمـ ــافة إىل الطـــاب وأوليـ الســـابقون إضـ
 االستطاعات اليت توزع عليهم.  

6 21٪ 

كل من سـبق، إضـافة إىل مسـؤول التقنيـات تقنيـًا علـى البوابـة        
 االلكرتونية.

2 8٪ 

( تعرردد اتاررواف المشرراركة فررا عمليررة تقررويم أداء المعلررم فررا 5يعبررلن مررن اللرردول رقررم   
المدار  ات لية لالم طقة الشوقية لالمملترة العو يرة السرعود ةأ وكلر  حسر  كرل مدرسرة ون اممرا 
الرررداحلاأ ولترررن حسررر  مقارنرررة البررراحثلن لحررراالت المررردار  ات ليرررةأ فرنررره يوجرررد أر عرررة أ رررخاص 

 فا عملية تقويم أداء المعلمأ و م على حس  تسلسل المس وليات: رئيسلن 
مشررروف العخصرررع  المعلرررم اتول(أ و رررو اتقرررو  للمعلرررمأ و ررره يبررردأ تقرررويم أداء المعلرررمأ  -1

ويعحمل مشوف العخصع كل ما يععلرق لرالمعلم اللديرد أمرام إدارا المدرسرةأ مرن تعويفره 
العدريبيررة الم اسربة لررهأ ومحاولرة دملرره لالمدرسرة واويقعمرا فررا الععامرلأ واقعرروا  الردورات 

 فا الملموعة الموجودا لعحقلق االنسلام فا عمله.  

وكلررررل المدرسررررة للشرررر ون الععليميررررةأ وترررر تا مسرررر وللعه فررررا تقررررويم المعلررررم حسرررر  اتمررررور  -2
اإلداريرررةأ كالحضرررور والويرررا أ واسرررعحقا  العرررهوا وغلو ررراأ وتإقبارررل العوجلمررراتأ وإعطررراء 

لقدرته على حدمة المدار  واتباو سياسعماأ ويكون  -ة اللديدحاص–الحكم على المعلم 
  و المس ول أمام مال  المدرا .

 قائد المدرسة المكل  من ِقبل إدارا الععليم.  -3

المشرروف العو رروي للعخصررع فررا مكعرر  الععلرريمأ والررذي  لرر  عليرره ت سررلق عرردا تيررارات  -4
لمررذه المرردار  تنرره  علررم لمررذه المرردار أ وإن كرران أغلرر  المشرروفلن  كعفررا خريررارا يعيمررة 

 مسعو  المعالعة الذي يععو  له المعلم فا يومه الدراسا من ِقبل المعلم اتول فلما.

كما أن لعا المدار  تألشوك الطه  وأولياء أمرور م فرا  رذه العمليرةأ والقللرل جردًا مرن  
تعوونيررررة اخعتررررو اويقررررة جديرررردا تألضرررراف إلررررى الع اصررررو السررررالقةأ كععامررررل المعلررررم مرررر  البوالررررة االل

 للمدرسةأ وتصحيح واجبات الطه  عن اويقما. 
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م(  2016ونشررررلو   ررررا إلررررى توصرررريات كثلررررو مررررن الدراسررررات العلميررررة كدراسررررة  اليررررافعاأ  
 المرردار  م( إلررى ةرروورا إعررادا ت  لررل قررادا2002أ ودراسررة  الفررالحأ (م2010 الواقررديأ ودراسررة 

كمرررا تشرررلو لعرررا الدراسرررات العلميرررة  المعلمرررلنأ تقرررويم أداء ممرررارات علرررى العو رررويلن والمشررروفلن
 فررررا تعلررررم وا ماسرررر الخبررررواء الررررذين  مكررررن أن  م( إلررررى تحديررررد المعلمررررلن2012كدراسررررة   امونرررردأ 

م( إلررى وجررو  إ ررواك اتقرروان فررا عمليررة تقررويم 2012أ وكررذل  دعررت دراسررة  الدوسررويأ أقرروانمم
ل  مواقبررررًا لعملرررره أداء المعلررررمأ حاصررررة الررررذين  قومررررون خعرررردريس نفررررس المقررررورأ ليكررررون المعلررررم خررررذ

وممارسرراته مواقبررة كاتيررة مررن جمررةأ ومواقبررًا لعمررل تمهئرره المعلمررلن مررن جمررة أحررو  للععرروف كررل 
 اوف على اللوان  اإل لاخية والسلبية فا ممارساته الصفية.

 (6م )ــــــدول رقــــــج
 النسبة املئوية التكرار ةــــــــــــــــــــــــاإلجاب الفقرة

ستخدمة ما األدوات امل
 ؟يف تقويم أداء املعلم

 ٪64 18 سجل األداء الوظيفي للمعلم، ملف األزاز.  
كعلك التقويم العاتي، التقويم التشاركي، التقـويم اجلمعـي،   

 مقارنة االقران.
6 22٪ 

ــراف الرتبــوي واإلدارة       ــم االش ــايري اخلاصــة بقس ــال املع ــن   م
رات والشـواهد  املدرسية، واملتضمنة منهومـة متكاملـة مـن املؤشـ    

 لقياس انتاجية املعلم.

 
4 

 
14٪ 

( أن قررررادا المرررردار  ات ليررررة  سررررعخدمون كثلرررروًا مررررن اتدوات 6يعبررررلن مررررن اللرررردول رقررررم   
للوصول إلرى تقرويم عرادل تداء المعلرمأ وير تا فرا مقردمعما سرلل اتداء الروويفا للمعلرمأ والرذي 

إنلرراتات وغلو رراأ لاإلةررافة إلررى ملرر    ألسررلل هيرره كررل مررا يععلررق لررالمعلم فررا حياترره المم يررةأ مررن
إنلات المعلم الذي  حعوي على أخوت ما حققه المعلم فا أدائه المم اأ كما يعبلن كذل  أن القللل 
من المدار  تسعخدم العقرويم الرذاتا تداء المعلرمأ وكرذل  تسرعخدم تقرويم اتقروان كر داا مرن أدوات 

الدراسررات العلميررة العررا دعررت إلررى وجررو  تعرردد  تقررويم اتداءأ ويشررلو  ررذا إلررى نعررائج التثلررو مررن
م(أ  2014م(أ ودراسرة  جاكسرونأ وريمروأ 2016أدوات تقويم أداء المعلمرلنأ كدراسرة  اليرافعاأ 

 م(أ وغلو ا.  2010م(أ ودراسة  الواقديأ 2011ودراسة  ملدالويأ 
  يبقرى ويو  الباحثان أنه مممرا تعرددت  رذه اتدوات إال أن أداء المعلرم فرا غوفرة الصر

فرا دراسرعما إلرى  (م2010الواقرديأ  الع صو المميمن علرى مسرعو  تقرويم أدائره المم راأ وتشرلو 
 تقرويم عمليرة فرا لرالط أ رو مرن لره لمرا كبلرو لا عمرام  ح رى الصر  داحرل المعلم تقويم أن محور
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م( ع رردما 2013الرروئيسأ وإلررى كلرر  أ ررارت دراسررة  ويبرروأ  المعلررم نشررا  أداء المعلررمأ و ررو  مثررل
 أكدت على إنشاء العملية العا توكر على فعالية المعلم ونموه المم ا. 

 (7جدول رقم )
 النسبة املئوية التكرار ةــــــــــــــــــــــــاإلجاب الفقرة

كم مرة تتم فيها عملية 
أداء املعلم يف العام  تقويم

 ؟الواحد

 ٪68 19 مرتني كل فصل دراسي، ثم التقييم النهائي يف نهاية العام.
 ٪18 5 ثاث مرات يف كل فصل دراسي. 

التقويم مستمر  ال العام الدراسي، ي عين بعني االعتبار 
 الرتكيا على املعلمني األوىل بالرعاية.

4 14٪ 

( أن مع ررم قررادا المرردار  ات ليررة  قومررون لعمليررة تقررويم أداء 7يعبررلن مررن اللرردول رقررم   
العقررويم ال مررائا وبررارا عررن محصررلة  ررذه العقويمررات المعلررم مرروتلن كررل فصررل دراسرراأ  ررم  كررون 

اتر رر أ وككررو القللررل مررن قررادا  ررذه المرردار  أنمررم  قومررون خمررذه العمليررة سررت مرروات حررهل العررام 
الدراسرراأ وإن كرران الباحثرران يويرران صررعو ة االسررعموار فررا  ررذا اإلجررواءأ حاصررة مرر  تيررادا عرردد 

 لعررررل  ررررذه العمليررررة مسررررعموا ارررروال العررررام المعلمررررلنأ ونهحررررظ كررررذل  أن القللررررل جرررردًا مرررر مم مررررن 
الدراسراأ مر  إعطراء المعلرم تغذ رة راجعرة عرن مسرعو  أدائره لشركل مسرعموأ ولعرل فرا  رذا  رراء 
من الضغ  على المعلم لعدم تيق ه من مسعو  اتداء المسلل لهأ وفا  ذا اإلاار تشرلو لعرا 

مليرة تقلريم أداء المعلمرلن لشركلما الدراسات العلمية إلى العتلفة التبلواأ و در الوقرت المصراح  لع
م( فقررد ككروت أنره حعررى تترون عمليرة تقررويم 2013م(أ أمررا دراسرة  ويبروأ 2014الحرالاأ  وايرتأ 

الررهتمأ وأن  حرردد  مررن أكثررو المعلمررلن معقررداً  تقلرريم أداء المعلمررلن فعالررةأ هيلرر  أال  كررون نمرروك 
 .والمس وليات لكل وةو  اتدوار  ذا ال موك 

 (8جدول رقم )

 التكرار ةــــــــــــــــــــــــاإلجاب رةـــــــــــالفق
النسبة 
 املئوية

هل يتم اطاع املعلم مباشرة على نتائج 
 ؟التقويم

نعم إلكرتونيًا وترسل للمدير والوكيل 
 واملنسق األكادميي.

28 100٪ 
نعم ويؤ ع توقيعه على ذلك بعد إطاعه 

 على جوانب القوة والضعف.

( أن كرل قرادا المردار  ات ليرة  حوصرون علرى إارهو المعلررم 8ن اللردول رقرم  يعبرلن مر 
علررى مسررعو  أدائرره مبا رروا لعررد ال يررام لعمليررة العقررويمأ وي حررذ توقيعرره علررى كلرر أ ومررن فوائررد  ررذا 



2020 (3ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 155 

الععللرل أن  كررون لررد  المعلرم الفوصررة حعررى يععرروف علرى نقررا  القرروا العرا يعمعرر  خمرراأ ويطور رراأ 
 الضع  لد ه لم حه فوصة لعحسلن أدائه. وكذل  إلخوات نقا  

و ذه ال عيلة تعفق م  العوجمات العلمية واإلنسانية لتثلو من الدراسات العلمية العا تو   
ةوورا أن يعم إلهغ المعلم لمسعو  أدائه حعرى ال يعفاجر  آحرو العرام الدراسرا خعقرديو ال يوةريهأ 

اأ وفرررررا  رررررذا السررررريا  ككررررروت دراسرررررة وحعرررررى  سرررررعطي  أن يعررررردارك اتمرررررو خعحسرررررلن أدائررررره العملررررر
م( أن من ال ماك  المسرعخدمة فرا تقرويم أداء المعلمرلنأ ال مراك  المب يرة علرى 2011 ملدالويأ 

وةرر  ات رردافأ و ررا نمرراك  ترر من لخصوصررية اتن مررة الععليميررة وتفويررد اأ و العررالا احررعهف 
ية خ فسماأ وتوكر  ذه ال ماك  اويقة العقليم فلما خ اًء على ات داف العا تضعما الم سسة العو و 

على تقللل الفلوا خلن المعلملن ومن يعولون عمليرة العقلريمأ إك  شرعوكان معرًا فرا وةر  ات رداف 
العررا توتتررر عللمررا عمليررة العقلرريم والمحكررات والوسررائل العررا تسررعخدم للحكررم علررى تحققمرراأ وأكرردت 

 المرررردف نفسررررهأ هيكررررون  لمعلرررما علررررى المعلررررم أداء تقرررويم ةرررروورا أن يرررر عكس م(2010الواقرررديأ  
 لطلبعه.  العلما العحصلل تطويوهأ وتطويو  و المعلم تقويم من الوئيس

 (9جدول رقم )
 النسبة املئوية التكرار ةــــــــــــــــــــــــاإلجاب رةـــــــــــــالفق

كيف يتم التصرف يف حال رفض املعلم 
 ؟نتيجة التقويم

ديم ُت،رتم وجهة نهره، ويسمح له بتق
اعرتاض يبني فيه أسباب اعرتاضه، مدعمًا 

 ذلك باألدلة.
 
 

28 

 
 

يتم عرض أمره على جلنة التقويم، وياار  100٪
 من ق بل اللجنة مرة أ رى.

( أن جميرررر  قررررادا المرررردار  ات ليررررة  حعومررررون وجمررررة ن ررررو 9يعبررررلن مررررن اللرررردول رقررررم   
فرا االععروا  علرى قروار تقرويم اتداء  المعلملن الذين جو  تقويم أدائمرمأ ويروون إعطرائمم الحرق

الصررادرأ وتععامررل مع ررم المرردار  لكررل أريحيررة مرر   ررذا الطلرر  لشررو  أن  كررون مرردعمًا لشرروا د 
وم  رروات تبررلن جانرر  ال لررم الررذي وقرر  علررى  ررذا المعلررم أ  رراء إجررواء عمليررة تقررويم اتداءأ ويررو  

ائدا فررا الملعمرر  العو رروي الخرراص الباحثرران أن  ررذا اتمررو يععلررق للانرر  العهقررات اإلنسررانية السرر
خمررررذه المدرسررررةأ وتشررررلو  ررررذه ال عيلررررة إلررررى نعررررائج لعررررا الدراسررررات العلميررررة كدراسررررة  الحملررررويأ 

م( العا رأت ةوورا أحذ جان  لألعد العهقات اإلنسانية كعامل 2002م(أ ودراسة  و باأ 2012
 ممم فا تقويم أداء المعلم. 
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 (10جدول رقم )
 النسبة املئوية التكرار ةــــــــــــــــــــــــجاباإل رةــــــــــــالفق

 ؟األداء املنخفض للمعلميتم حتسني  كيف

من  ال حتديد االحتياجات التدريبية 
للمعلم، وتقديم التدريب املناسب له، 

واتباع اسلوب الايارات التبادلية واجللسات 
 اإلشرافية.

 
28 

 
100٪ 

قرادا المردار  ات ليرة يعفقرون علرى عردا حطروات  ( أن جمير 10يعبلن من اللردول رقرم   
لعحسررررلن اتداء المرررر خفا للمعلمررررلن فررررا مدارسررررممأ ويرررر تا فررررا مقدمررررة  ررررذه الخطررررواتأ تحديررررد 
االحعياجرات العدريبيررة لتررل معلررم علررى حرردهأ وتقرد م العرردري  الم اسرر  لررهأ واتبرراو أسررالل  مععررددا 

 والللسات اإل واهية. لعحقلق  ذا المدفأ وم ما أسلو  الريارات العبادلية 
المررردار  ات ليرررة تقررردم  -إن لرررم  كرررن كرررل-وفرررا  رررذا السررريا أ وجرررد الباحثررران أن مع رررم 

دورات تدريبية مسعموا لمعلملماأ وحاصة اللدد م ممأ و عا  ذه المدار  تمعلر  مواكرر تردري  
عررردد عاليرررة المسرررعو  يعررروافو خمرررا المررردر ون الممرررواأ وحاصرررة فرررا المررردار  التبرررو  العرررا يعلررراوت 

معلملمرررا السررربعلن معلمرررًاأ ويعفرررق  رررذا مررر  االتلا رررات الحديثرررة فرررا الدراسرررات العلميرررة العرررا ترررو  
سواًء كانرت قصرلوا أو معوسرطة أ معلملما خوامج تدريبية مسعموال المدار  ات لية تقدم أنوجو  
 أن إلررى( م2012والععلرريمأ  العو يررة وتارا  أ ررارت الصرردد  ررذا أ وفررام(2002أ   الفررالحأ اتجررل
 مرن الععلريمأ وأن وويفرة لعممرلن ن رام تطرويو  رو الععلريم لعطرويو اسرعواتيللعما مرن الثامن المدف

المم ررراأ وكررذل  أكرردت دراسررة   امونررردأ  ال مررو لرردعم المعلمررلن أداء تقرررويم ن ررام تعريررر سياسرراته
ة دعم فعاليرم( على وجو  وجود ن ام  امل  قدم الدعم لف واف الف ا والععلم المم راأ ير2012

 جمي  المعلملن فا كل موحلة من مواحل حياتمم المم ية.
 (11جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار ةــــــــــــــــــــــــاإلجاب رةـــــــــــــــــــالفق

 
 أداء هل ترى إشراك أطراف أ رى يف عملية تقويم

؟ وإذا كانت اإلجابة بــــ)نعم( فما هي املعلم
 ؟اقرتاحاتكم

 ٪100 28 نعم.
 ٪66 20 ولي أمر الطالب

 ٪17 4 األقران
 ٪17 4 الطالب نفسه

( أن جمي  قادا المدار  ات لية معفقون علرى ةروورا أن  شرعوك 11يعبلن من اللدول رقم   
فا تقويم أداء المعلم أكثو من جمةأ و ذا  لعل عملية تقويم أداء المعلم أكثو دقرةأ وأعلرى مصرداقيةأ 
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ن فا احعيار  ذه اتاوافأ فمع ممم يو  أن ولا أمو الطال  له الحق فرا المشراركة ولت مم يعفاوتو 
فررا  ررذه العمليررةأ وكلرر  مررن حررهل معالععرره للعقرردم الدراسررا إلخ ررهأ وكررذل  يررو  آحرروون ةرروورا إ ررواك 
اتقرروان فررا عمليررة تقررويم أداء تمررللمم المعلررمأ وحاصررة أصررحا  العخصررع الواحرردأ و عضررمم ال يررو  

 واك الطال  نفسه فا تقويم أداء معلمرهأ و رذا يعفرق مر  نعرائج الدراسرات العلميرة العرا ترو  ل سًا من إ
م(أ ودراسررة   امونرردأ 2016ةرروورا إ ررواك أكثررو مررن جمررة فررا تقررويم أداء المعلررمأ كدراسررة  اليررافعاأ 

 م(أ وغلو ا. 2011م(أ ودراسة  ملدالويأ 2014
 (12جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار ةــــــــــــــــــــــــاإلجاب رةـــــــــــــــــالفق

 
األداء الوظيفي تقويم هل تعتقد أن بطاقة 

معلمي املدارس أداء احلة لتقويم ص احلالية
 ؟األهلية

اجملاالت اليت وإذا كانت اإلجابة بــــ)ال( فما 
األداء الوظيفي تقويم ترى إضافتها إىل بطاقة 

 ؟احلالية

 ٪100 28 ال، ليست صاحلة.
جمال استخدام تقنيات التعليم، 
والرتكيا على دمج التكنولوجيا 

 بالتعليم.
15 54٪ 

 ٪21 6 االسرتاتيجيات وتفعيلها.
 ٪18 5 القدرات، الت،صيلي، التعلم الرقمي
بنود تتعلق بصميم انتاجية املعلم 
ومدى تنافسه مع أطراف  ارجية 

 أ رى.
2 7٪ 

كررل قررادا المرردار  ات ليررة يرروون عرردم صررهحية لطاقررة  ( أن12يعبررلن مررن اللرردول رقررم  
تقويم اتداء الحالية لعقويم أداء المعلمأ ويو  التثلو مر مم إةرافة ممرارا اسرعخدام تق يرات الععلريمأ 

وجيا لالععليم إلى خ رود  رذه البطاقرةأ خل مرا يرو  آحروون ةروورا إةرافة تفعلرل لوكيفية دمج العت و 
  آحررروون أن نعرررائج الطررره  فرررا احعبرررارات القررردرات واالحعبرررارات االسرررعواتيليات إللمررراأ كمرررا يرررو 

العحصللية  ل  أن تتون حاةروا فرا  رذه البطاقرةأ وأحلروًا يرو  القللرل مر مم إةرافة خ رود تععلرق 
  لرنعاجية المعلم وت افسلعه م  اتاواف اتحو  كمح  مقبول فلما.
ية الحالية لشركل علمراأ تشرلو وع د م اقشة لطاقة تقويم اتداء لشاغلا الووائ  الععليم

أ إلرررى أنمرررا م(2002 الفرررالح  م(أ ودراسرررة 2010مع رررم الدراسرررات العلميرررةأ كدراسرررة   الواقرررديأ 
مامت وجرو  تعميممرا م رذ قوالرة الثه رلن عامرًاأ ولرم تألحردار م رذ كلر  الوقرتأ  قد مة جدًاأ حلت صأل

أ وقرردمت دراسررة و اتدخيررة رردًا مررن خ ود ررا  فررو  خررلن العخصصررات العلميررة أخ لررم تضرر كمررا أنمررا 
م( مقعوحًا لبطاقة تقويم أداء المعلمرلن وفرق ال مروك  اإل روافا يعلراوت سرلبيات 2012 الحملويأ 
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م( أداا جديررردا لعقرررويم أداء المعلرررمأ وركررررت 2010 رررذه البطاقرررةأ وكرررذل  قررردمت دراسرررة  الواقرررديأ 
أداءهأ ولررذل  سررعت كثلررو  علرى تطررويو اتن مررة واللروائح العررا تسررمح للمعلرم لالمشرراركة فررا تقرويم

من المدار   إلى تطويو لطاقات حاصة خما لعقويم أداء معلملما من حهل إةافة لعرا الب رود 
إللمررراأ وإن كررران  مكرررن أن تألضررراف فرررا حانرررة مرررواان القررروا  أو مرررواان الضرررع ( العرررا أألعطلرررت 

 إليره أ رارت مرا مر   رذا درجعلن لتل انلات حققه المعلمأ ولم تألذكو فا ع اصو البطاقةأ ويعوافق
 لضررروورا العا ررروا الع ميرررة لخطرررة اتساسرررية ات رررداف فرررا( م2015 والعخطررري أ االقعصررراد وتارا 

 المدرسية. واللوائح اتن مة تطويو

السؤال الثالث: ما االقرتاحـات الـيت ميكـن أن تثـري عمليـة تقـويم أداء املعلمـني مـن  ـال بعـض           
 اخلربات العاملية؟

داء الوويفا للمعلم تح رى لا عمرام عرالما مرن ِقبرل جمير  اتن مرة إكا كانت عملية تقويم ات
الععليميةأ وتحاول  ذه اتن مة الععليمية أن تطور آلياتما فا  ذا الملرالأ فلريس أفضرل مرن أن نقروم 
خدراسررة لعررا  ررذه المحرراوالتأ محرراوللن االسررعفادا ممررا وصررلت لرره  ررذه اتن مررة الععليميررة مررن حبررواأ 

ار الباحثرران  ه ررة أن مررة تعليميررة مخعلفررة  عو يررة وأج بيررة(أ و ررا حبرروا الوال ررات وفررا  ررذا الملررال احعرر
( (Zhao,2013المعحرردا اتمويكيررةأ وحبرروا جمموريررة مصررو العو يررةأ وحبرروا دولررة الصررلنأ وكمررا يررو  

 علررى المعلررمأ ويلرر  الرررمن لعقلرريم أداء عللمررا عفررا فررا دراسررعه أن مع ررم الرردول تقرروم لاسررعخدام ن ررم
 وتطرويو أحرو أ مرن خلردان الععلم كيفية فا ي  ووا أن أ ضاً  السياسات والباحثلن وصانعا الممارسلن

 الطه .  تعلم التبلو على المعلم صاح  الع  لو لعقليم أداء  امل ن ام
 خبرة الواليات المتحدة األمريكية: -أ

مررر  خررردا ات القرررون العشررروينأ ومررروت آ رررار أعمرررال   ورنرررد    فرررا تق يرررة ال يرررا أ وومرررو 
االحعبررار ك حررد أ ررم وسررائل تقررويم المرردار أ وفررا سررعل يات القررون العشرروين أألنشرر  موكررر دراسررات 
العقرررويم العو ررروي فرررا رحرررا  جامعرررة كاليفورنيررراأ والرررذي ترررولى معالعرررة قضرررا ا العقرررويم العو ررروي فرررا 
الوال رررات المعحررردا اتمويكيرررةأ  رررم فرررا سررربعل يات القرررون العشررروين ترررم اجبرررار جميررر  معلمرررا أمويكرررا 

م(أ وفررررا 2000وو الحعبررررارات العقررررويم تحررررت معررررايلو وا يررررة موحررررداأ  عررررهمأ ومسررررللأ للخضرررر
م فررا 1985الثمانل ررات ومررو اإل ررواف العيررادي كمرردحل لعقررويم المعلررم مرر  جمررود  كوجرران( عررام 

اإل واف العو ويأ والذي يمعم لالعخطي  المشعوك خلن المعلم والمشوف العو روي أكثرو مرن العوكلرر 
 م(. 2004 البالطلنأ  على تقويم المعلم.
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 ومو رو   عرادل ن رام إنشراء كيفيرة حول تثار ( أن ال قا ات(Liu,, Zhao,2013ويو  
 وصر او السياسرة للممارسرلن أ ضرا ولتن للباحثلن فق  كبلوأ ليس المعلمأ و و تحدي لعقليم أداء

 No Child Leftحملررة     ت فلررذ المثررالأ م ررذ سرربلل المعحرردا علررى الوال ررات الععليميررةأ ففررا

Behind المعلمررلن كوي  مرر  الدراسررية الفصررول كررل فررا أفضررلية العوويررف كانررت م  فقررد2002(أ
ل لم اتمويكية الحكومية المدار  كل  فرن اللودا العاليةأ وم   م ملا.   لشكل  ذه الوويفة تفعا

يعملررر الععلرريم اتمويكررا لاسررعقهللعه فررا كررل وال ررةأ و ررذا مررا جعررل أدوات تقررويم المعلمررلن 
عرردد خععرردد الم ررااق الععليميررة وارتباامررا اللغوافررا والرروا اأ إك يوجررد حاليررًا التثلررو مررن أدوات تع

 تقويم المعلملنأ وإن كانت تشعوك فا كثلو من ال قا أ مثل: 
 ات داف العامة لعملية تقويم أداء المعلملن. -1
لمعلملن او  تقويم أداء المعلملنأ حلت ت وعت ما خلن مهح ة نعائج الطلبةأ وسلوك ا -2

 داحل الفصلأ ومعوفعمم لطو  العدريس.
المشررراركون فرررا تقرررويم المعلمرررلنأ كمرررديو المدرسرررة والمشررروفون العو ويرررون وأوليررراء أمرررور  -3

 الطلبةأ وأحلوًا الممعمون لقضا ا الععليم.
يعملر الععليم اتمويكا لالقردرا علرى إنمراء حردمات المعلرم هيمرا لرو  برت عردم قدرتره علرى  -4

 للدارا. أداء المطلو  م ه
ت حررذ الوال ررات المعحرردا اتمويكيررة فررا غالبيررة أدوات تقررويم أداء المعلررم لالعقررديو الوصررفا  -5

  التيفا(.  
 خبرة جمهورية مصر العربية: -ب

حعى سعل يات القون العشروين لرم  كرن   راك تشروي  حراص خعقرويم أداء العرامللن المردنللن فرا 
مأ والمععلرررق لقرررانون ن رررام العرررامللن 1964ي عرررام أجمررررا الدولرررة المصرررويةأ  رررم جررراء القررروار اللممرررور 

المدنللن فا الدولةأ وم مم المعلمونأ والذي حمل فا اياته عملية تقويم العرامللنأ وحضروعمم ل  رام 
العقاريو الس ويةأ وفا أواحو السبعل يات الميهد رة صردر القروار اللممروري اللديردأ والمعضرمن لعرا 

 يرررة تقررراريو العررامللنأ ومررر ح عرررهوا تشرررليعية لمرررن  حصرررل علرررى الععررد هت علرررى القررروار السررراخقأ كعل
 م(.2000موتبة ممعاتأ وتعديل موات  التفا ة لالدرجات.  عهمأ ومسللأ 

ال تخعل  أ داف تقويم المعلم فا مصو ع ما فا ال  م العو ويرة اتحرو أ كعحسرلن وتطرويو 
 البوامج العو وية المهئمة لمم. أداء المعلملنأ و يان المسعحقلن للعوقية أو العهواأ وإعداد
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 خعع الوئيس المبا رو للمعلرم  مرديو المدرسرة( لرصردار العقويرو الخعراما تداء المعلرمأ 
ويشعوك معه المشوف الف ا للماداأ  م المديو المحلا لفدارا إلخداء المهح اتأ  م لل ة  ر ون 

 المووفلن الععماده.
إال أن قواءا واق  تقويم المعلم فرا مصرو تشرلو وم  تعدد وت وو او  تقويم أداء المعلمأ 

إلى وجود اويقة غالبة فا عملية العقويمأ و ا اويقة المهح ةأ والمعمثلة فا السلوك ال ا وي 
 للمعلمأ ومهح ة الممارات العدريسية له فا الفصل.

 مكرن أن المعلرم ال  -كما  و حال اتن مة الععليمية العو ية–مما  ملر الععليم المصوي   
إنمرراء حدمعرره إال فررا لعررا الحرراالت ال ررادراأ والعررا قررد ال توجرر  تسرربا  موتبطررة لررالععليمأ كمررا 
  حررذ ال  ررام الععليمررا المصرروي فررا أدوات تقررويم أداء المعلررم لالعقررديو الوقمررا  التمررا(أ فالدرجررة 

 م(.2000التلية لل موك  مائة درجة تعوتو على ع اصو تقويم اتداء المخعلفة.  عهمأ ومسللأ 
 ن:ـــــــــرة الصيـــــــــخب -ج

أداء  تقلريم اتولرى الموحلة قسملنأ تسمى إلى الصلن فا أداء المعلم تقليم  مكن تقسيم تارين
 م (أ وتسرررمى الموحلرررة2001م( حعرررى عرررام  1970مرررن أواحرررو عرررام   اسرررعمو الرررذي العقللرررديأ المعلرررم
 الم را ج مأ وكران اللديرد هيره إصره 2001 عرام مرن خردأت المعاصوأ والعرا أداء المعلم تقليم الثانية

لرذل   الصرلن علرى اللرودا فرا الععلريمأ ونعيلرة توكلرر وتحويرل العقللردي للععلريمأ ال  رام لعغللو اللديدا
 ((Liu, Zhao,2013 .اإلصه  م  ت فلذ  ذا أ ضا أداء المعلم تقليم ن ام تغلو فقد

 :هي عناصر أرتعة لى تقييمع العين في التقليد  التدري  تقييم نظام يعتمد
 الصل ا. الشلوعا اإلدارية لالحر  الع سلق اتحه  المم ا الذي وةععه لل ة ن ام -1
 الحضور والويا . نسبة -2
 والبحور المقدمة. القدرا القدراأ ويقصد خما تدريس -3
 الطه . احعبارات درجات أسا  الطال أ وكل  على أداء -4

 لرررررالط م كررررر مو2009 ا ترررررم اتخررررراكه عرررررامالصرررررلن لمررررر فرررررا المعلرررررم تررررر  وت عمليرررررة تقلررررريم
الصرررررلنأ  فرررررا المعلرررررم أداء تغللرررررو سياسرررررة احعسرررررا  أجرررررو ترررررم العرررررام كلررررر  فرررررا ات ميرررررةأ تنررررره

 مللررررررس أصرررررردر م 2008 عررررررام المعلمررررررلنأ ففررررررا لعقلرررررريم أداء جديررررررد ن ررررررام إلررررررى يرررررردعو الررررررذي
المرررررردار أ ويعضررررررمن  فررررررا اتداء لرررررردف  العوجلميررررررة لع رررررروان: المبررررررادا و يقررررررة الصررررررل ا الدولررررررة

قسررررررملنأ  إلررررررى اتداء راترررررر  تقسرررررريم تدائمررررررمأ لحلررررررت يررررررعم وفقرررررراً  المعلمررررررلن يفيررررررة دفرررررر  رواترررررر ك
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كمكافرررررر ا  تسررررررعخدم (٪30أساسرررررراأ و  كموترررررر  للمعلررررررم الشررررررموي  الواترررررر  مررررررن (٪70   سررررررعخدم
 للمعلم.  ذا وقد ت  و تقليم أداء المعلم فا الصلن لعدا أمورأ م ما:

 الغو ية فا الععليم الصل ا. الدول فا المعلم الممارسة أداء تقليم إدحال او   -1
 الع موي. أداء المعلم المعلم وتقليم أداء تقليم خلن العهقة -2

 إلرى تحعرا  كما أ ارت كثلو من الدراسرات العرا لحثرت واقر  الععلريم الصرل ا أن الصرلن
 فرررا العاليرررة العلويبيرررة كات اللرررودا فرررا ومرررور الدراسرررات العو ويرررةأ كمرررا ت مرررل البحرررور تحسرررلن

 القوي . عقبلالمس
 العلويبيرة المععلقرة خعقلريم فعاليرة أن الدراسرات -لشركل عرام –ومما  ملر الععليم الصل ا 

اتسربا  الوئيسرة وراء  أحرد  كرون  ال تالت  حيحةأ وقد للطه  العلما المعلمأ وكذل  العحصلل
ل اأ فتثلو اتكاد ما الص الملعم  فا ال تالت لما  يم ة كات الطال  الفلسفا كل  أن اتلحار

البحررور  مررن لكثلررو أعمررق  ررا الفلسررفا العفتلررو    ررون أن البحررور كات الصررل للن مررن العلمرراء
 فرا واسر  نطرا  على الطه  لدرجات للبيانات قواعد وجود العلويباأ وكذل  لعدم كات العحقلق

ول البحررور العلويبيررةأ ومررن الحلرر إجررواء لكيفيررة الصررل للن الصررلنأ وأحلرروًا ةررع  معوفررة العلمرراء
 إجررواء كيفيررة حررول وإر رراد م البحررت اررو   فررا العليررا الدراسررات ارره  المطووحررة لررذل  ترردري 

 ((Liu, Zhao,2013 اإلنلللرية. فا الملهت المقاالت نشو وكيفية العلويبيةأ الدراسات
 من المقترحاا المطروحة في عملية تقويم أداء المعلمين بشكل عام:

م أداء المعلررم للوصرول إلررى تقرديو عررادلأ كرراتقوان تيرادا عرردد المشراركلن فررا عمليرة تقرروي -1
 والعقويم الذاتا. 

تعرردد اررو  العقررويم العررا يررعم خمررا تقررويم أداء المعلررمأ وعرردم االكعفرراء لالمهح ررة المبا رروا  -2
 والريارا الصفية. 

 إقامة الدورات العدريبية الهتمة لعدري  المعلم على ال يام لعملية العقويم الذاتا. -3
 التي تعوق عملية التقويم الدقيق ألداء المعلم: ومن السلبياا

تفاوت قادا المدار  فا عملية العقويم ما خلن المعشدد والمعواحا فا م ح الدرجاتأ مما  -1
  صبط  ذه العملية لالطال  الشخصا. 

 الع  و لاتفتار والراء المسبقة عن المعلملن ع د وة  العقديوات لمم.   -2

 ة الععليمية فا عملية تقويم أداء المعلمأ ك ولياء اتمور. يا  أاواف فاعلة فا العملي -3
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 توحلد لطاقة تقويم اتداء الوويفا للمي  المعلملن فا جمي  المواحل الععليمية. -4

عدم وة  لطاقة تقويم اتداء الروويفا خ ردًا مرن خ ود را  فرو  خرلن العخصصرات العلميرة  -5
 أو اتدخية.

 

 ، فإن الباحثين يوصيان بما يلي:يف ظل النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة - أ

 االسعموار فا لحت العمليات الععليمية المععلقة لقطاو الععليم ات لا. -1

عقد الدورات وال دوات الخاصرة خعطرويو لطاقرة تقرويم اتداء لشراغلا الوورائ  الععليميرةأ  -2
 ا الملال.واالسعفادا من حبوات المدار  ات لية فا  ذ

 االسعفادا من حبوات الدول المعقدمة علميًا فا  ذا الملال. -3

 مقرتحات لدراسات مستقبلية: -ب
إجواء أمثرال  رذه الدراسرة علرى نطرا  واسر   شرمل جمير  الم رااق الععليميرة فرا المملترة  -1

العو يررة السررعود ةأ حعررى  مكررن الحصررول علررى نعررائج  رراملة ومحررددا لقضررا ا قطرراو 
  الععليم ات لا.

ال يام خدراسة مقارنرة واسرعة مرا خرلن عمليرة تقرويم اتداء الروويفا فرا المردار  الحكوميرة  -2
 والمدار  ات لية فا المملتة العو ية السعود ة. 
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المررر تمو  اتجاهةةةاا معاصةةةرة فةةةي تقةةةويم المعلةةةم،م(. 2004اتغررراأ عبرررد المعطرررا رمضررران.  -
 أ القا وا. 2ن المعلم أ مجالعلما الساد  عشو تتوي

العةةةعوتاا التةةةي تواجةةة  المةةةداري األهليةةةة فةةةي م(. 2016آل ادريرررسأ حملارررد خرررن عرررا ا.  -
المنطقة الشرقية بالمملكة العرتية السعودية، وكيفية التغل  عليهةا مةن وجهةة نظةر مةال  

 أ كلية العو يةأ جامعة اتت وأ القا وا.169مللة العو يةأ و  هذه المداري،

بطاقة مقترحة لتقويم أداء المعلمةين فةي ضةوء م(. 2012أ عبدالقادر خن عبلدهللا. الحملوي  -
 . 2أ و4أ مللة دراسات فا الم ا ج واإل واف العو ويأ مجأنموذج اإلشراف اإلبداعي

أ 23مللرة العو يرةأ و تقةويم المعلةم فةي النظةام الترتةو ، م(. 2012الدوسويأ را رد حمراد.  -
 جامعة البحوينأ البحوين. 

 فةةةي المعلةةةم تقةةةويم أداة لتطةةةوير مقتةةةر  تعةةةور. (م2010لواقرررديأ مررروام خ رررت عبررردالعرير. ا -
 المعاصةرة، االتجاهةاا اإلداريةة بعةض ضةوء فةي عسير التعليميةة بمنطقة الثانوية المرحلة

 رسالة ماجسعلو غلو م شوراأ كلية العو يةأ جامعة المل  حالدأ أخما. 

ا التةةةي يواجههةةةا المعلةةةم السةةةعود  فةةةي المشةةةكالم(. 2012الوحللررراأ عرررا ا خرررن نررراف .  -
 أ مصو. 126مللة القواءا والمعوفةأ و المداري األهلية بمحافظة حفر الباطن،

 تقةةويم نظةةام لتطةةوير مقتةر  تعةةور. (م2000 عرهمأ محمرد أحمرردأ ومسرللأ محمررود عطرا.  -
عو يرةأ مللة كليرة ال األمريكية، المتحدة الوالياا خبرة ضوء في معر في التعليم العام معلم

 أ الرقاتيقأ مصو.35جامعة الرقاتيقأ و

تقةةويم المعلةةم فةةي المةداري األهليةةة فةةي المملكةةة م(. 2002الفرالحأ ناصرو خررن عبردالوحمن.  -
 أ مصو.2أ و 18مللة كلية العو ية ل سلو أ مج العرتية السعودية، 

أنمةةةوذج مقتةةةر  لتقيةةةيم أداء المعلةةةم فةةةي المدرسةةةة م(. 2011ملررردالويأ جمانرررا ويسرررى.  -
رسرررالة دكعررروراه غلرررو م شررروراأ كليرررة الدراسرررات العليررراأ اللامعرررة اتردنيرررةأ عمرررانأ  ردنيةةةة،األ 

 اتردن.

المعةةةايير المهنيةةةة للمعلمةةةين فةةةي المملكةةةة العرتيةةةة م(. 2016 لئرررة تقرررويم الععلررريم العرررام.  -
 أ الويا .السعودية

 الويا . ام،االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العم(. 2012وتارا العو ية والععليم.  -
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 أ الطبعة الوالعة.سياسة التعليم في المملكة العرتية السعودية ر(. 1416.  المعارفوتارا  -

 الويا . الجحة المداري األهلية،م(. 1975. المعارفوتارا  -

اللمعيرررة اتجاهةةةاا معاصةةةرة فةةةي تقةةةويم أداء المعلةةةم، م(. 2002و بررراأ السرررلد اسرررماعلل.  -
 أ جامعة علن  مسأ القا وا. 2المصوية للم ا ج واو  العدريسأ مج

نمةةوذج مقتةةر  لتقةةويم األداء الةةوميفي للمعلةةم فةةي م(. 2016اليررافعاأ  ررويفة خ ررت عبرردهللا.  -
 المللرررة العو يرررة للعلررروم االجعماويرررةأ  سةةةلطنة عمةةةان فةةةي ضةةةوء بعةةةض النمةةةاذج العالميةةةة،

 أ مصو. 9و
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- Education Commission of the States.(2007). Evaluating Teacher 

Effectiveness, ECS Distribution Center;700 Broadway Suite 1200, 

Denver, CO,USA. 

- Weber, Cindy.(2013). The Triple Challenge of Evaluating 

Teachers, American Association of School Administrators. 801 

North Quincy Street Suite 700; Arlington, VA, USA. 
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صدق التقويم ودقته يعتمدان على استيعاب اإلرشادات والعناية مبصادر تقويم األداء الوظيفي املكتوبة  لف هعا النمـوذ  ورصـد   

 . مل،وظاته وتوجيهاته للمدرس ) للمدرسة ( أواًل بأول
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 المملكة العرتية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 

 سعادة األستاذ/                                         
 الموقر                     (                     )          قاجد مداري 

 ،،دوتع   السالم عليكم ورحمة هللا وتركات 
معلمةي المةداري األهليةة فةي أداء   تقةويم بإعداد دراسة علميةة بعنةوان  انيقوم الباحث

   المنطقة الشرقية بالمملكة العرتية السعودية
 تتكون هذه االستمارة من جزءين  رجيسين:

 أواًل : البيانات األولية .
 .ثانيًا: أسئلة املقابلة

الجزيةل نا   شةكر ث حةول هةذه الفقةراا، مةنرجو إعطاجنا شيئًا من وقةتكم الغةالي للتباحة
 . الكبير لوقتكم الغالي ناوتقدير ، لسعادتكم على تعاونكم

 
 الباحثان

 أ/ محمد بن أحمد العبود                                                     د/ حمّيد بن عايض ال ادري                  
           halidree@kent.edu                               mkr030@gmail.com 

 0505877880جوال                                        0535076000)جوال )               

mailto:halidree@kent.edu
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   املؤهل العلمي :-أ
 ماجستير                       دكتوراه                 بكالوريوي                  

 : األهلية اخلربة يف قيادة املدارس-ب
  ( سنواا5من )أقل 
 ( سنة10( سنواا إلى أقل من )5من )
            فأكثر واا( سن10)

 ؟ لعامرةالمعلم في مدرستكم ا أداء كيف تتم عملية تقويم -1

  ؟ أداء المعلم األطراف المشاركة في عملية تقويم نم -2

 ؟ ما األدواا المستخدمة في تقويم أداء المعلم -3

 ؟ أداء المعلم في العام الواحد كم مرة تتم فيها عملية تقويم -4

  ؟ هل يتم اطالع المعلم مباشرة على نتاج  التقويم -5

 ؟ نتيجة التقويم كيف يتم التعرف في حال رفض المعلم -6

  ؟ األداء المنخفض للمعلميتم تحسين  كيف -7

، وإذا كانت اإلجابة بةةةةة)نعم( فمةا المعلمأداء هل ترى إشرا  أطراف أخرى في عملية تقويم  -8

 ؟ هي اقتراحاتكم

معلمةةي المةةداري أداء صةةالحة لتقةةويم  األداء الةةوميفي الحاليةةةتقةةويم هةةل تعتقةةد أن بطاقةةة  -9

األداء تقةويم المجاالا التي ترى إضافتها إلى بطاقة كانت اإلجابة بةةةة)ال( فما  ؟ وإذااألهلية

 ؟ الوميفي الحالية
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 لــــــــــــــــــــــــــــالعم مــــــــــــــــساال م

 عارف للتعليم والتدريبشركة م 1

2 
 مدير مدارس الفيصل األهلية سابقًا

 مدير اخلاامى الثانوية باخلرب

 رئيس قسم القيادة املدرسية بتعليم األحساء 3

 مساعد مدير التعليم األجنيب بتعليم الشرقية 4

5 
 عضو اللجنة الوطنية للتعليم األهلي 

 مبجلس الغرف السعودية

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية 6

 رئيس قسم القيادة املدرسية بإدارة تعليم الشرقية 7

 م األهلي بإدارة تعليم الشرقيةمدير مكتب التعلي 8

9 
 جامعة شقراء -كلية الرتبية

 مدير مركا تدريب القيادات الرتبوية بتعليم الرياض

 رئيس شعبة القيادة املدرسية مبكتب التعليم باخلرب 10

 


