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تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة 

 األمريكية وإمكانية اإلفادة منه بسلطنة ُعمان

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 الخالصة

وإمكانية تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية التعرف على هدفت الدراسة الحالية إلى 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات ، اإلفادة منه بسلطنة ُعمان

اعتماد تقويم األداء الوظيفي للُمعلمين في المدارس العُمانية على ٌمشاركة  وتوصلت الدراسة إلى. والمعلومات

األوائل، ووجود استمارات لجمع البيانات والمعلومات عن  الُمشرفين التربويين وُمديري المدارس والمعلمين

تقويم األداء الوظيفي للُمعلمين في المدارس العُمانية إلى وجود  أدائهم، كما توصلت نتائج الدراسة إلى حاجة 

أهداف ومبادئ ُمحددة للتقويم، ومراحل وجدول زمي ُمحدد إلجرائته وأنشطته، واعتماده على المعايير المهنية 

   .   للمعلمين، وخطة للنمو والتحسين والتطوير في األداء
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ABSTRACT 

The present study aimed to know Evaluating the Job performance of teachers in the 

United States and the possibility of benefiting from it in the Sultanate of Oman. The 

study used the descriptive method, and the analysis of documents was used in 

collecting data and information. The study found that the evaluation of the Job 

performance of teachers in Omani schools is dependent on the participation of 

educational supervisors, principals and Senior teachers, and the existence of forms to 

gather data and information about their performance. Specific to its Principals and 

activities, its adoption of professional standards for teachers, and a plan for growth, 

improvement and development in performance.  
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المقدمة:
 

 
التعليم والتعلم داخل المدارس ، فهو المسئول األول عن يُعتبر الُمعلّم هو الركيزة الرئيسة واألساسية في عمليات 

تعليم وتعلم الطلبة حيث إنه يوفر تعليم متميز لجميع الطلبة من خالل إعداده للدروس إعداداً جيداً، واستخدام 

أساليب وطرائق تدريس حديثة، وتوفير بيئة آمنة باعثة على التعلم ، ودعم عالقاته مع الطلبة ، ودعم عالقات 

لطلبة مع بعضهم البعض، واستخدام استراتيجيات متنوعة في إدارة الصف الدراسي ، وزيادة معارف ومهارات ا

الطلبة وتنمية اإلبداع واالبتكار لديهم، وتزويد الطلبة بالخبرات والمهارات التي تمكنهم من تحمل المسئوليات 

 واتخاذ القرارات.

إالّ إذا كانت لديه من الكفايات والكفاءات  ئوليات والواجبات الوظيفيةللمعلم أن يقوم بهذه المهام والمسوال يمكن 

التي تمكنه من األداء المهني الُمتميز ، وبالتالي فهو يحتاج إلى متابعة وتقويم أدائه الوظيفي بصورة مستمرة من 

تعليمية بجودة وتحسين وتطوير أدائه وحتى يرتقي بمستوى إنجاز الطلبة ويحقق أهداف العملية ال أجل تنمية

 . وتميز

تقويم األداء الوظيفي للمعلمين عنصراً رئيساً من عناصر اإلصالح والتحسين والتطوير المدرسي، ومدخالً ويُعد 

ً من مداخل تحقيق الجودة والتميز في المدارس، ويهدف إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المعلمين،  ُمهما

وإعطائهم مزيد من الصالحيات والسلطات للقيام بها بكفاءة  هم الوظيفية،وزيادة دافعيتهم نحو القيام بواجبات

، وتستخدمه وفعالية ، وتحفيزهم على النمو المهني بصورة ُمستمرة، وتدعيم نظم الُمسائلة والُمحاسبة التعليمية

للمناصب األعلى. تحسين نظام األجور ومنح الحوافز والمكافآت، والترقيات   المؤسسات في

(Flores,2018,223-224; Arnautu& Panc ,2015,386-387)  

يمكن من خاللها الحكم على أداءهم وممارساتهم وسلوكياتهم المهنية  عملية ويُعتبر تقويم األداء الوظيفي للمعلمين

وما بها من جوانب قوة وتدعيمها وجوانب الضعف وعالجها، ويتم التقويم بصورة مستمرة طوال العام الدراسي 

ن خالل التقويم التكويني)المرحلي( والتقويم الختامي النهائي، ويعتمد التقويم على المعايير المهنية للمعلمين، م

ومعارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم وقيمهم المهنية، فضالً عن تقديم الدعم والنصح واإلرشاد والتغذية الراجعة لهم 

 من خالل برامج تنمية مهنية مستمرة. 

(The Centre for Development and Enterprise,2015,3-4; Forrester,2011,7-8)
  

ويتولى مسئولية تقويم األداء الوظيفي للمعلمين فريق عمل يتشكل من ممثلين عن أعضاء اإلدارة المدرسية 

ائل أو وممثلين عن مجالس اآلباء )األمناء(، ومشرفين من السلطات التعليمية المحلية، وممثلين عن الُمعلمين األو

المعلمين الخبراء، ويعتمد هذا الفريق على مجموعة متنوعة من األدوات لجمع البيانات والمعلومات مثل: 

المالحظات، والمقابالت، والتقارير، وفحص الوثائق والسجالت، وملفات اإلنجاز، وقوائم التدقيق؛ كما يٌشركون 

وتحديد مراحل التقويم، وإطاره الزمني، وخطط المعلمين في كافة إجراءات التقويم مثل: تحديد األهداف، 

 التحسين والتطوير. 

(Asia Society partenership for Global Learning,2013,13)
 

 

وتُعتبر الوالايات الُمتحدة األمريكية من الدول التي أولت اهتناماً ُمتميزاً بتقويم األداء الوظيفي للمعلمين، حيث 

تحسين تعلم الطلبة ونموهم، وتحسين وتطوير الممارسات التعليمية الفعالة للمعلمين، يهدف تقويم المعلمين إلى 

وتحسين وتطوير مراقبة وُمتابعة نظام النمو المهنية والتنمية المهنية لهم، وكذا تحديد جوانب القوة في أدائهم 

 وتدعيمها، وجوانب الضعف وعالجها.

 (Nevada Department of Education,2016,1) (The California Teachers 

Association, 2012, 1)  

التركيز األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية على مجموعة من المبادئ تتضمن  ويعتمد تقويم 

على العالقة بين األداء المهني وتحسين التحصيل الدراسي للمتعلم، ووجود مؤشرات أداء نموذجية لكل معيار من 

معايير أداء المعلم، ووجود نظام لتوثيق أداء المعلم على أساس مصادر بيانات ومعلومات ُمتعددة، وإجراء 

مراجعات األداء التي تركز على المساءلة  وتعزيز التحسين المهني ، وتزيد من مشاركة المعلمين في عملية 

 التقييم،  ووجود نظام دعم لتقديم المساعدة عند الحاجة.

(Williamsburg-James City County Public Schools, 2016, 4-5)
 

ويتضمن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية ستة مراحل رئيسة هي: التأمل الذاتي 

الذاتي، ووضع األهداف، والمالحظة وجمع األدلة، واجتماع مراجعة ُمنتصف العام، والمالحظة وجمع األدلة، 

 (Oregon Department of Education,2019,26) م النهائي.والتقوي
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ويتم تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية من خالل أربعة مجاالت رئيسة؛ األول 

اإلعداد والتخطيط للدروس ويتضمن تحديد األهداف وتنظيم المحتوى وتحديد أسلوب تقييم الطلبة؛ والثاني البيئة 

صفية وتشتمل على بناء ثقافة التعلم، واالحترام والتقدير، وإدارة السلوك الطالبي؛ والثالث المسئوليات المهنية ال

وتتضمن التأمل في الممارسات التعليمية والتدريسية، والنمو والتنمية المهنية المستمرة، وإظهار االحتراف 

الرابع التعليم والتدريس ويشتمل على التواصل مع المهني، والتعاون مع أولياء األمور والمجتمع المحلي؛ و

 Chicago Public)الطلبة، وإدارة المحتوى التعليمي، والمشاركة مع الطلبة في التعلم، وتقييم تعلم الطلبة. 

Schools,2017,16)
 

 

ويم موضحاً ويعتمد تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية على تحديد جدول زمني للتق

بالشهور، حيث يبدأ في شهري أغسطس وينتهي في شهر يونيه، وكل شهر له إجراءات وأنشطة يقوم بها 

المقومون والمعلمون وذلك مثل: وضع األهداف والزيارات والُمالحظات واالجتماعات وكتابة التقارير. 

(Pendleton School District,2015,5)
 

 

توصلت  تقويم األداء الوظيفي للمعلمين فقد اهتمت به كثير من الدراسات السابقة األجنبية  حيث ونظراً ألهمية

(Pavani& et.al., 2012نتائج دراسة بافني وآخرين )
 

إلى أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس 

ذية الراجعة للمعلمين، وربط الهندية يركز على إنجاز وأداء الطلبة في االختبارات واألنشطة، وتقديم التغ

 الحوافز باألداء، وتقديم الدعم الُمستمر للمعلمين من المشرفين واإلدارة المدرسية والزمالء  . 

(Khan, 2013وأشارت نتائج دراسة خان )
 

تركز  إلى أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس األمريكية

وإنجازات الطلبة وتقدمهم األكاديمي، واالعتماد على الدعم على ممارساتهم المهنية في قاعات الدروس، 

والتحسين والتطوير في أداء المعلمين، كما يعتمد التقويم على المعايير المهنية للمعلمين التي وضعها المجلس 

الوطني لمعايير التعليم المهني، باإلضافة إلى االعتماد على مجموعة متنوعة من أدوات جمع البيانات 

  ومات تتمثل في المقابالت والمالحظات وتحليل الوثائق، وملفات اإلنجاز، وقوائم الفحص والتدقيق.والمعل

(Asiago&Gathii, 2014وكشفت نتائج دراسة أسياجو وجاسياي )
 

أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في 

المدارس الكينية يتولى مسئوليته مديرو المدارس ومساعدوهم والُمشرفون التربويون، وأن غالبية ُمديري 

المدارس لم يتم تدريبهم على تقويم أداء الُمعلمين، وأت تقارير األداء الخاصة بالُمعلمين ال يتم االستعانة بها في 

المهنية، وأن أغلب المعلمين يفتقدون إلى معرفة أهمية تقويم أدائهم الوظيفي، كما ال يشاركون  تحديد احتياجاتهم

 بفعالية في التخطيط إلجراءات تقويمهم، كما ال يعتمد نظام الترقيات بشكل أساسي على تقارير تقويم األداء. 

(Mosoge&Pilane,2014)وأكدت نتائج دراسة موسيتج وبيلين 
 

اء الوظيفي للمعلمين في جنوب أن تقويم األد

أفريقيا يخضع للنظام الُمتكامل لجودة األداء الٌمتبع في وزارة التربية والتعليم، وأن فريق اإلدارة العليا بالمدارس 

هو المسئول عن تقويم أداء الٌمعلمين، كما كشفت النتائج أن المسئولين عن تقويم األداء ليس لديهم المعارف 

بنظم الدعم والرقابة والتقويم والتدريب والتنمية المهنية بصورة مستمرة للمعلمين، وقلة  والمهارات الكافية

  اهتمامهم بالربط  بين الحوافز وتقويم األداء .

(Elliott,2015)وبينت نتائج دراسة إليوت 
 

أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس االسترالية يعتمد 

المعلمين، ومشاركة المعلمين في وضع وتحديد أهداف التقويم وإجرائته مع  على المعايير المهنية لجودة

المسئولين عنه، كما يعتمد التقويم على ُمشاركة الزمالء ، والمالحظات الصفية، والتغذية الراجعة، والتدريب 

   والتنمية المهنية، ومراقبة الظل، والُمرشد، والتعلم المهني، والحوارات والمناقشات .

(Vinhaisa& Abelhab ,2015)ت نتائج دراسة فينيسا وأبيالب وخلص
 

إلى أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين 

يركز على المالحظات الصفية للمعلمين في قاعات الدروس، والممارسات التأملية لهم،  في المدارس البرتغالية

برامج التنمية المهنية للمعلمين، فضالً عن  وإبداعاتهم وابتكاراتهم في عمليات التعليم والتعلم، كما يهتم بتوفير

االعتماد على دعم ومشاركة وتقويم الزمالء كآلية لجمع البيانات والمعلومات، باإلضافة إلى ُمشاركة الطلبة في 

   التقويم.

(Karugaba ,2015)وأظهرت نتائج دراسة كيروجبا 
 

يتولى  أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الكونغو

ته ُمديرو المدارس بالتعاون مع المفتشين في قسم إدارة الموارد البشرية التابع للسلطات التعليمية المحلية، مسئولي

كما توصلت النتائج أن التغذية الراجعة الُمصاحبة لعمليات تقويم األداء غير فعالة، وال يتم إعطائها للمعلمين 

ة إلى قلة تدريب ُمديري المدارس والُمشرفين التربويين بصورة دورية ُمنتظمة أو في الوقت الُمناسب، باإلضااف

  على إجراءات تقويم األداء الوظيفي للمعلمين .



 

 
502 

 

(Zhang& Ng ,2015)نتائج زانج ونج   وتوصلت
 

أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الصين عملية 

ثالثة أدوات رئيسة لجمع البيانات مستمرة طوال العام الدراسي وتركز على واجباتهم الوظيفية، وأنه يعتمد على 

والمعلومات هي المقابالت والمالحظات وتحليل الوثائق، وأن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين يرتبط بأجورهم، 

   وأن الطالب يشاركون في التقويم، وأن أهم ما يميز التقويم الثقة في القائمين به وعدالتهم التنظيمية.

(Jaffurs, 2017)وأبرزت نتائج دراسة جافيرس 
 

أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس األمريكية 

ً وتنفيذاً، وأن الهدف الرئيس من التقويم تحقيق  يهتم بُمشاركة الُمعلمين في عمليات وإجراءات التقويم تخطيطا

، وأن التقويم عملية الكفاءة والفعالية والجودة  والتميز من خالل تحسين  وتطوير الممارسات المهنية للمعلمين

ٌمستمرة طوال العام الدراسي من خالل التقويم التكويني والتقويم التجميعي، كما أبرزت النتائج عن رضا 

الُمعلمين عن أسلوب التقويم، كما يعتمد التقويم على أدوات متنوعة في جمع البيانات والمعلومات مثل: 

ت الُمصغرة، والتأمل والتفكر الذاتي، كما يعتمد التقويم على المالحظات، والمقابالت، واالجتماعات، والمؤتمرا

 المجلس الوطني لمعايير التعليم المهني.  المعايير المهنية للمعلمين التي وضعها

(Raymond,, 2017وأشارت نتائج دراسة ريموند )
 

أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس األمريكية 

وأنه يتم بصورة سنوية،   تنمية المهنية والتغذية الراجعة للمعلمين بصورة مستمرة،يعتمد على تقديم الدعم وال

وُمشاركة فريق اإلدارة المدرسية في عملية التقويم، كما يعتمد على إنجاز الطلبة األكاديمي كمؤشرات على أداء 

مثل المقابالت والمالحظات  الُمعلمين،، كما يعتمد على معايير مهنية ُمحددة للمعلمين، ويستخدم أدوات متنوعة

 وملفات اإلنجاز وتحليل الوثائق  . 

(Wong& et.al., 2018وكشفت نتائج دراسة ونج وآخرين )
 

أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس 

الكندية يركز على تقديم الدعم والتغذية الراجعة لهم، ويهتم بالزيارات الميدانية للمعلمين في قاعات الدروس 

للوقوف على مستوى أدائهم بصورة حقيقة من خالل بطاقات مالحظة ُمصممة لهذا الغرض، كما يهتم بآراء 

  الطلبة في المعلم وسلوكياته وتواصله معهم كأحد عناصر التقويم.  

(Wong&et.al., 2018وأوضحت نتائج دراسة ونج وآخرين )
 

أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس 

يركز على تقديم الدعم والتغذية الراجعة والتنمية المهنية لهم، ويهتم بالزيارات الميدانية للمعلمين في  الكندية

قاعات الدروس للوقوف على مستوى أدائهم بصورة حقيقة من خالل بطاقات مالحظة ُمصممة لهذا الغرض، 

  لتقويم. كما يهتم بآراء الطلبة في المعلم وسلوكياته وتواصله معهم كأحد عناصر ا

كما اهتمت كثير من الدراسات العُمانية بتقويم األداء الوظيفي للمعلمين، حيث  توصلت نتائج دراسة 

تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس العُمانية يعتمد على ُمشاركة ُمديري المدرس ( إلى أَن 5000اليافعية)

كما يعتمد التقويم على تقارير الكفاءة السنوية التي وضعتها والمشرفين التربويين كمسئولين رئيسين عن التقويم، 

وزارة الخدمة المدنية.
 

تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس العُمانية يعتمد على ( إلى أَن 5000وكشفت نتائج دراسة الرواحية)

مجموعة من الكفايات التقويمية ُمشاركة ُمديري المدرس بشكل رئيس في عملية التقويم، وأنه البد أن يتوافر لديه 

توجيه النصح واإلرشاد للُمعلمين، ومتابعة خطط المعلمين اليومية والسنوية ، ومتابعة  للقيام بهذه المسئولية مثل:

سجالتهم.
  

( وجود دور فعال للمعلم األول في تقويم األداء الوظيفي للمعلمين 5000وأوضحت نتائج دراسة الحراصي )

ماً في مدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان في جميع مجاالت الدراسة وهي: )المتابعة بوصفه مشرفاً مقي

البيئة المدرسية والمجتمع المحلي(. –اإلدارة  –التدريب  –المناهج  –التقويم واالختبارات  –التخطيط  –الميدانية 
 

 

يوي وفعال تقويم األداء الوظيفي للمعلمين ( أن ُمدير المدرسة يقوم بدور ح5002وأظهرت نتائج دراسة الكندي )

في مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظة جنوب الباطنة وذلك من خالل القيام بالزيارات الميدانية للمعلمين 

في قاعات الدروس للتعرف على مستوى أدائهم، كما يتأكد من مدى التزامهم باللوائح واألنظمة الُمتبعة في 

 المدارس. 

لمهارات تقويم األداء الوظيفي  ( أن درجة ممارسة ُمديري المدارس5002زت نتائج دراسة الراجحية )وأبر 

 بمحافظة الداخلية كانت كبيرة في المجاالت اإلدارية والفنية واإلنسانية. 

للمعلمين الُمشرفين التربويين لهم دور رئيس في تقويم األداء الوظيفي  ( أن5002وبينت نتائج دراسة الحمادية )

تطوير خبرات المعلمات،  في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، ويساهمون بتنميتهم مهنياً بدرجة كبرة في مجاالت

وتكنلوجيا  والبيئة المدرسية، والمنهج الدراسي، والقيادة التربوية، والتدريب، والتقويم، والطلبة، والتدريس،

 التعليم والتعلم. 
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( إلى أن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس العُمانية يتولى 5002)وُخلصت نتائج دراسة الربخية 

مسئوليته ُمديرو المدارس والمشرفين التربويون والمعلمون األوائل، كما يعتمدون بشكل أساسي في التقويم على 

ارير الكفاءة السنوية المالحظات الصفية للمعلمين، واالجتماعات الدورية، ونتائج الطلبة، فضالً عن استخدامهم تق

 التي وضعتها وزارة الخدمة المهنية.

 

 مشكلة الدراسة: 
أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود نوع منن القصنور فني تقنويم أداء المعلمنين بسنلطنة ُعمنان، حينث 

عمنان يحتناج النى ( إلنى أَن نمنوذج تقنويم األداء النوظيفي للمعلنم فني سنلطنة 5000توصلت نتائج دراسنة اليافعينة)

 إعادة صياغة ليشمل معايير وعناصر تمكن مديري المدارس من تقويم أدائه بطريقة موضوعية وشاملة.

(  حاجنة ُمنديري المندارس الكبينرة  إلنى كفاينة التقنويم ومنا تتضنمنها منن 5000وأظهرت نتنائج دراسنة الرواحينة)

متابعة خطط المعلمين اليومينة والسننوية وسنجالتهم.  التدريب على إرشاد المعلمين واألخذ بأيديهم، والتدريب على

( قصننور فنني بعننض مهننارات ٌمننديري المنندارس الُمرتبطننة بتقننويم األداء 5002وأبننرزت نتننائج دراسننة الراجحيننة )

الننوظيفي للمعلمننين مثننل: عقنند االجتماعننات مننع المعلمننين قبننل الزيننارات الصننفية، واطالعهننم علننى تقاريرهننا قبننل 

 ية، وعقد ورش عمل لتنميتهم مهنياً.اعتمادها بصورة نهائ

(  قصور دور ُمدير المدرسة في تشجيع المعلمين على إجراء دراسات 5002وبينت نتائج دراسة الكندي )

وبحوث تسهم في تحسين العملية التعليمية، ووضع خطه اللتحاق المعلمين بالدورات التربوية لرفع كفاءتهم 

جتماعات لمعلمي المواد المشتركة لتحقيق الترابط بين المناهج التي المهنية وتنمية خبرا تهم، وفي عقد اال

 يدرسونها.

( إلى وجود بعض المشكالت الخاصة بعملية التقويم الوظيفي التي تواجه 5002وخلصت نتائج دراسة الربخية )

الى إعادة النظر  المعلمين في مدارس التعليم األساسيتتمثل في أن بعض بنود استمارة التقويم غير واضحة وتحتاج

فيها، كما أن الترقيات والبرامج التدريبية والحوافز والمكافئات المقدمة للمعلم ليس لها صلة بتقارير الكفاءة 

السنوي للمعلم، وانما تكون عشوائية ضمن ميوالت المسؤولين عن التقويم، كما أن المسؤولين عن التقويم بحاجة 

 ة التقويم وتوضح لهم بنود تقارير الكفاءة وطراءق ونظم ومعايير العمل.الى برامج تدريبية تساعدهم على عملي

 وتأسيساً على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:

 ما خبرة الواليات الُمتحدة األمريكية في مجال تقويم األداء الوظيفي للمعلمين؟ .0

 ة ُعمان ؟ما واقع تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطن .5

كيق يمكن االستفادة من خبرة الواليات الُمتحدة األمريكية في مجال تقويم األداء الوظيفي للمعلمين بسلطنة  .3

 ُعمان؟
 

 أهداف الدراسة : 
 هدفت هذه الدراسة إلى:      

 التعرف على خبرة الواليات الُمتحدة األمريكية في مجال تقويم األداء الوظيفي للمعلمين. .0

 استكشاف واقع تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان.  .5

تحديد أوجه االستفادة من خبرة الواليات الُمتحدة األمريكية في مجال تقويم األداء الوظيفي للمعلمين بسلطنة  .3

 ُعمان.
 

 أهمية الدراسة : 
اء الوظيفي في المدارس العُمانية من تمثلت أهمية هذه الدراسة في كونها يمكن أن تفيد المسئولين عن تقويم األد

الواليات الُمتحدة  المشرفين التربويين وُمديري المدارس والُمعلمين األوائل والُمعلمين  في التعرف على خبرة

األمريكية في مجال تقويم األداء الوظيفي للمعلمين وما تضمنته من أهداف وإجراءات وأدوات وكيفية اإلفادة منها 

تقويم األداء الوظيفي للمعلمين بالسلطنة، باإلضافة إلى ما يمكن أن تمثله من أهمية للمسئولين في في تحسين نظام 

وزارة التربية والتعليم والُمديريات التعليمية التابعة لها من توفير كافة متطلباتها المادية والبشرية والتشريعية حتى 

 التوجهات العالمية الٌمعاصرة.  يتم تقويم أداء الُمعلمين وفق أسس علمية سليمة تساير 
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 حدود الدراسة:
 تمثلت حدود الدراسة في االتي: 

 .  حيث اقتصرت على تقويم األداء الوظيفي للمعلمين الحدود الموضوعية: .0

 الُمعلمين.  حيث اقتصرت على الحدود البشرية: .2

 حيث اقتصرت على الواليات الُمتحدة األمريكية وسلطنة ُعمان. الحدود المكانية:  .3

 م. 5002/5002حيث أُجريت الدراسة في العام الدراسي الحدود الزمنية: .2

 

 منهج الدراسة:
طريقة ُمنظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة، أو موقف، أو أفراد،  اتبع الباحثان المنهج الوصفي حيث إنه"

أو أحداث، أو أوضاع معينة، وذلك بهدف اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديمة وآثارها 

 ( 002، 5000والعالقات التي تتصل بها، وتفسيرها وكشف الجوانب التي تحكمها.) المعايطة، 

 

 سة:مصطلحات الدرا
 :تقويم األداء الوظيفي

عرف تقويم األداء الوظيفي للمعلمين  بأنه "قياس أداء المعلم على ضوء األهداف والمهام الُمستهدف تحقيقها يُ 

 ( 20، 5002والقيام بها ، وتحديد فجوات األداء لديه وتصميم آليات التحسين والتطوير".)عزازي، 

كما يُعرف تقويم األداء الوظيفي للمعلمين بأنه" عملية ُمنظمة تتضمن جمع البيانات والمعلومات ذات العالقة 

بالظاهرة المدروسة وتحليلها لتحديد درجة تحقيق األهداف واتخاذ القرارات من أجل التصحيح والتصويب في 

( 522، 5002، ، )الحواسضوء األحكام التي تم إطالقها". 
  

( تقويم األداء الوظيفي للمعلمين بأنه"عملية تشخيص أداء المعلم ومساعدته على 002، 5002الحربي )وعرف 

تحقيق األهداف التربوية والتعليمية المنوطة به من خالل تحديد نقاط الضعف لديه وعالجها ومعرفة نقاط القوة 

 والعمل على تعزيزها " 

يم األداء الوظيفي للمعلمين بأنه مجموعة من اإلجراءات وفي ضوء ما سبق من تعريفات يُعرف الباحث تقو

الرسمية يتم من خاللها جمع البيانات والمعلومات عن أداء الٌمعلمين في سلطنة ُعمان لمسئولياتهم وأدوارهم 

ومهامهم وواجباتهم الوظيفية، في ضوء أهداف ومعايير محددة، وباستخدام أدوات مقننة، وذلك بهدف تحديد 

 وة وتدعيمها، وجوانب الضعف وعالجها من خالل خطط لتحسين األداء وتطويره.جوانب الق
 

 اإلطار النظري للدراسة:
اإلطار النظري للدراسة مبحثين، األول تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية،  تتضمن

والثاني واقع تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان، وفيما يلي تناول هذين المبحثين بالبيان والتفصيل 

 على النحو اآلتي:

 

 المبحث األول

 لوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكيةاألول تقويم األداء ا

 
 تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية من خالل المحاور اآلتية: وسوف يتم تناول

 

الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية: أوالً: أهداف تقويم األداء
 

 

 األداء الوظيفي للمعلمين إلى:في والية أورجون يهدف تقويم 

(David Douglas School District,2015,4) 

 ضمان تميز المعلم في التعليم والتدريس. -

 ضمان تأمل وتفكر المعلم في ممارساته التدريسية وتحسينها بصورة ُمستمرة. -

 حقيق النمو العلمي للطلبة.ضمان التعاون مع الزمالء، وت -
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 التواصل المفتوح نحو ممارسات التدريس.، والجيد ضمان التحسين والتطوير المهني -

 ضمان االعتراف بجوانب القوة وتدعيمها وجوانب القصور والضعف وعالجها. -

 ضمان الدعم نحو النمو المهني. -

 والية انديانا إلى:  كما يهدف تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في

(Center Grove Community School Corporation,2015,4) 

 تحسين تعلم الطالب ونموه. -

 تحسين جودة التعليم من خالل ضمان المساءلة عن أداء في الصف الدراسي وفعاليتة المهنية. -

 المساهمة في نجاح تحقيق األهداف والغايات المحددة في رؤية ورسالة وأهداف المدرسة. -

 موه المهني.توفير أساس للتحسين والتطوير التعليمي من خالل تقويم انتاجية الُمعلم ون -

م  والنمو الذاتي ، والفعالية التعليمية ، وتحسين األداء. -  تنفيذ نظام تقويم  يعزز التعاون بين المعلم والمقّوِّ

(Carbaugh &et.al., 2017, 4) وفي والية فلوريدا يهدف تقويم األداء الوظيفي للمعلمين إلى:
 

 بشكل عادل وموضوعية ونزاهة وشفافية وأمانة.تمكين ٌمديري المدارس من التمييز بين أداء المعلمين  -

 توفير منهجية علمية لدعم نمو المعلمين وتنميتهم مهنياً لمواجهة التطورات والتغيرات المحلية والعالمية. -

 التأكد من تطبيق المعايير المهنية للمعلمين على المستوى القومي. -

 يمية.دعم عمليات تعليم وتعلم الطلبة نحو تحقيق األهداف التعل -

 (University of Washington,2018,5) وفي واشنطون يهدف تقويم األداء الوظيفي للمعلمين إلى:

 ضمان فعالية الُمعلمين وحصولهم على فرص كبيرة ومتنوعة ومتعددة للتحسين والتطوير. -

 مستمرة .تعزيز المعلمين وضمان بقائهم وتمسكهم بالعمل في المدرسة،  وتوفير لهم برامج تنمية مهنية  -

 إمكانية تثبيت الموظفين الجدد ومنح الشهادات والمؤهالت. -

 تقويم األداء بعدالة ونزاهة وموضوعية وشفافية. -

 إنهاء عمل المعلمين أو تحويلهم إلى وظائف أخرى بعد استنفاذ فرص التطوير والتدريب معهم. -

 

 ثانياً: المسئولون عن تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية: 

 في والية نيويورك األمريكية يوجد أنماط للمشاركين في تقويم األداء الوظيفي للمعلمين كما يأتي:

   (Rochester City School District,2013,7) 

 الجتماعات والُمشاهدات.ٌمدير المدرسة فقط من خالل المالحظات وا -

 ٌمدير المدرسة والزميل من خالل المالحظات في قاعات الدروس. -

 المعلم األول والُمدير.  -

(  في والية فلوريدا Hill Sborough County Public Schools,2011,5-6وحددت مقاطعة هيل اسبورو )

 الٌمشاركين في تقويم األداء الوظيفي على  النحو اآلتي:

زميل من خالل المالحظة في قاعات الدروس وتقديم التغذية الراجعة، والتركيز على إعداد % تقويم ال -

وتخطيط الدروس، واستخدام أساليب واستراتيجيات التدريس، وتوظيف التكنولوجيا، واإلدارة الصفية، 

 وأساليب التقويم .

ت وتحليل الوثائق، % تقويم ُمدير المدرسة، ويعتمد على الزيارات الصفية، ومتابعة الملفا30 -

والمالحظات الرسمية وغير الرسمية، والمسئوليات المهنية، فضالً عن إعداد وتخطيط الدروس، 

واستخدام أساليب واستراتيجيات التدريس، وتوظيف التكنولوجيا، واإلدارة الصفية، وأساليب التقويم 

ة على مدار العام الدراسي ومدى % لتأثير المعلم في إنجاز الطلبة من خالل حسابات القيمة الُمضاف20

 النمو الذي حققه الطلبة. 

وفي والية كالفورنيا يتولى مسئولية تقويم األداء الوظيفي للمعلمين فريق عمل يتشكل من اإلدارة المدرسية 

 والمعلمين الزمالء وأولياء األمور والمجتمع المحلي باإلضافة إلى ممثلين عن الطلبة بالمدرسة. 

 (The California Teachers Association, 2012, 4-5)
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الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية: ثالثاً: مبادئ تقويم األداء
 

 

  حددت والية كالفورنيا األمريكية مجموعة من المبادئ يرتكز عليها تقويم األداء الوظيفي للمعلمين تتمثل في اآلتي

: (The California Teachers Association, 2012, 3) 

 التركيز على تعزيز معرفة ومهارات وممارسات المعلمين لتحسين تعلم الطالب. -

 اقتناع وثقة جميع األطراف الُمشاركة فيه. -

ٌمراعاة الظروف المحلية بما تتضمنه من سياسات والتقييم المعايير والجداول الزمنية واإلجراءات  -

 والُمتابعة والمراجعة.ومشاركة األقران ، والتنفيذ 

تطويره بصورة ومستمرة، ويجب ُمشاركة الُمعلم في هذا التطوير لضمان المناخ الداعم لتحسين  -

 الممارسة والنمو، وتعزيز التعاون بين المعلمين.

 ٌمراعاة المرحلة الوظيفية للمعلم، هل هو معلم جديد، أو خبير، أو محترف. -

 مهام والمسئوليات التي يتم إسنادها لهم، أو تكليفهم بها.ُمراعاة التخصصات بين المعلمين، وال -

 االعتماد على أدلة وبراهين موثوق بها، وتكون من مصادر متنوعة. -

 وضوح أهداف التقويم. -

 أن يكون مستمراً ومتنوعاً بين التقويم التكويني والتقويم النهائي. -

 اإليجابيات والسلبيات. أن يتضمن التغذية الراجعة والدعم بصورة مستمرة وليس فقط رصد -

 أن يعتمد على المعايير تالمهنية للمعلمين. -

 أن يتم توفير له الوقت والموارد الكافية ولتدريب ، والنمذجة والمالحظة والتوجيه. -

 وليس اإلدارة فقط وذلك ألغراض االستشارة والدعم. يٌتيح ُمشاركة الزمالء في التقويم -

 وتعلم الطالب خارج نطاق سيطرة المعلم وخارج جدران الفصل.األخذ في االعتبار تعقيدات التدريس  -

االعتماد على مجموعة من معايير الممارسة المهنية التي تقر بأنشطة ومسؤوليات المعلمين المتعددة  -

 التي تسهم في تحسين التعلم ونجاح المدرسة.

 تدريب جميع المسئولين عن التقويم على إجراءات التقويم وأدواته. -

 ميع مكونات وإجراءات التقويم بوضوح ، وشرحها ، وشفافيتها لدى الجميع.تحديد ج  -

 أن تكون جميع أدوات التقييم قائمة على البحوث ومراقبة بانتظام للتأكد من صالحيتها وموثوقيتها. -

الحفاظ على سرية البيانات المستخدمة ألغراض التقويم والتحسين لحماية سالمة وفائدة المعلومات  -

 لتحسين الممارسات المهنية. المستخدمة

 متابعة وتقييم أي نظام للتقويم لضمان عمله على النحو المنشود ويبقى متسقا مع أغراضه وأهدافه. -

 على المبادئ اآلتية:  تقويم األداء الوظيفي للمعلمينوفي والية مينوستا يرتكز 

(Rockford Area Schools, 2019, 3) 

 المتتالية، مرة كل ثالثة شهور على األقل.القيام بمجموعة من التقييمات  -

 تصميم خطط للنمو والتنمية والتطوير والتحسين.االعتماد على جدول زمني للتقويم، و -

 الُمشاركة الُمتعددة في التقويم من افدارة والُمعلمين. -

 توفير تدريب ُمتميز للقائمين على التقويم وال سيما اإلجراءات واألدوات. -

 المعايير المهنية للمعلمين ومؤشراتها في التقويم.االعتماد على  -

 تنسيق أنشطة تنمية المعلمين مع عملية التقييم والنتائج. -

 توفير الوقت للمعلمين للتعاون فيما بينهم وتدريبهم بصورة ُمستمرة. -

 االعتماد على برامج التوجه واإلرشاد المهني في عمليات التقويم. -

 اإلنجاز دليالً على التفكير والنمو المهني.السماح للمعلمين بتقديم ملفات  -
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استخدام البيانات الٌمرتكزة من تقييمات صحيحة وموثوقة تتماشى مع المعايير األكاديمية المحلية  -

 والخاصة بالوالية والدولة.

استخدام مقاييس الوالية والمقاطعات لنمو الطلبة التي تتضمن نماذج ذات قيمة مضافة أو أهداف تعلم    -

 بة لتحديد نتائج تقييم المعلم.الطل

 االعتماد على التقويم التكويني والتقويم النهائي. -

االهتمام باتخاذ إجراءات صارمة مع الُمهملين والُمتسيبين في العمل والذين ال يوفون بالتزاماتهم المهنية  -

 وال يحققون المعايير المتوقعة منهم.

 

للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية:الوظيفي  رابعاً : معايير تقويم األداء
 

 

في والية إنديانا األمريكية يعتمد تقويم األداء الوظيفي للمعلمين على مجموعة من المعايير المهنية تتمثل في 

 (Center Grove Community School Corporation,2015,8) اآلتي: 

 %Purposeful Planning: (33) [  التخطيط الهادف1] 

 وضع أهداف لإلنجاز قابلة للقياس.استخدام البيانات للتخطيط الهادف، و -

 إيجاد أهداف لقيادة الخطط والتقييمات.والتقييمات القائمة على المعايير، وتطوير الخطط  -

 ٌمتابعة تحقيق الطلبة لألهداف وتحليل التقدم الذي تم إنجازه -

 %Effective Instruction: (03) [ التدريس الفعال2]

 ُمشاركة الطلبة في المحتوى األكاديمي.تنمية فهم الطلبة لألهداف، و -

 التحقق من الفهم والتعديل حسب الحاجة.المعرفة التامة بالمحتوى العلمي، و إظهار -

 بناء ثقافة االحترام والتعاون داخل الصف الدراسي.االهتمام بالوقت التعليمي، و -

 وضع توقعات عالية للنجاح األكاديمي. -

 %Teacher Leadership: (15) ادة المعلم[ قي3]

 التعاون مع الزمالء.المساهمة في ثقافة المدرسة، و -

 الدفاع عن نجاح الطلبة.تنفيذ المهارات المهنية والمعرفة، و -

 التواصل الفعال مع أولياء األمور والمجتمع المحلي. -

 %Professionalism: (15) [االحترافية المهنية0]

  والحترام، والسياسات واإلجراءات والتوقعات، أهداف التعليم.االلتزام، والحضور،  -

 وفي والية مينوستا األمريكية يعتمد تقويم األداء الوظيفي للمعلمين المعايير اآلتية:

(Marshall Public Schools,2015,21) 

  :Planning and Preparation [  التخطيط واإلعداد1] 

 ، واختيار النتائج التعليمية.إظهار المعرفة بالطالب، والتدريسإظهار المعرفة بالمحتوى وعلم أصول  -

 تصميم تقييمات الطالب.، وتصميم تعليم محكم ومتماسك، وإظهار المعرفة بالموارد -

  :The Classroom Environment [  البيئة الصفية2]

 الطلبة.بناء وتدعيم ثقافة التعلم لدى ، وبناء بيئة يسودها االحترام والتواصل الفعال -

 تنظيم البيئة المادية.، وإدارة سلوك الطلبة، وإدارة إجراءات الصف الدراسي -

  :Instruction [  التدريس3]

، إشراك الطلبة في التعلم، واستخدام طرح األسئلة وأسلوب المناقشات والحوارات، والتواصل مع الطالب -

 استخدام التقييم في التعليم.و

 إظهار المرونة واالستجابة. -

  :Professional Responsibilities [  المسئوليات المهنية0]

 التواصل مع أولياء األمور والمجتمع المحلي.، والحفاظ على سجالت دقيقة، وفي التدريس والتامل التفكير -
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 .إظهار االحتراف المهني،والنمو والتنمية المهنية الُمستمرة، والمشاركة بفعالية في المجتمع المهني المدرسي -

وفي والية نيفادا األمريكية يعتمد تقويم األداء الوظيفي للمعلمين المعايير اآلتية:
 

 

(Nevada Department of Education,2016,3) 

 %(03الممارسات والخبرات التربوية ) -أ

 %(03[ الممارسات التعليمية )1]

 يرتبط التعلم الجديد بالتعلم والخبرة السابقة. -

 معارف وخبرات وقدرات جميع الطلبة.مهام التعلم تتناسب مع  -

 إتاحة الفرص المتنوعة للمتعلمين للمشاركة في إدارة العملية التعليمية. -

 ينخرط الطالب في نشاط ما وراء معرفي لزيادة فهمهم ومسؤوليتهم عن تعلمهم. -

 يتم دمج التقييم في التعليم. -

 %(23[ المسئوليات المهنية)2]

 تفكير والتأمل في النمو المهني والممارسات المهنية.ال،وااللتزام بالمجتمع المدرسي -

 إدراك ومالحظة  الطالب.، ومشاركة األسرة،وااللتزامات المهنية -

 %(23اداء وإنجاز الطلبة ) -ب

 %(13[ قياس األداء على مستوى الوالية )1]

 نتائج التقييم على مستوى الوالية. -

 %(13[ األداء على مستوى المنطقة )2]

 الطالب نحو تحقيق هدف تعلمهم .تحديد تقدم  -

 

الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية: خامساً : أنواع تقويم األداء
 

 

يوجد نوعان رئيسان لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية كما حددتهما جمعية 

 (  على النحو اآلتي:  The California Teachers Association, 2012, 7كاليفورنيا للمعلمين)

 Formative Assessment[  التقويم التكويني: 1]

يركز التقييم التكويني على زيادة المعرفة وتحسين الممارسات المهنية،  وينصب التركيز على تقييم األنشطة 

التعليمية، ويمد المعلمون بالتغذية  الحالية وتوفير المعلومات لٌمتابعة وتحسين تعلم المعلم وممارساته وأساليبه

الراجعة حول كيفية تحسين ممارساتهم لتعزيز تعلم الطلبة ، ويُتيح فرص التنمية المهنية التي ستعزز ممارساتهم، 

واألهم من ذلك ال ينظر إلى التقييمات على أنها أحداث فردية ، وإنما هي عملية تستمر بها المعرفة حول التعليم 

 كيف مع احتياجات الطلبة وسياق الفصل الدراسي.في النمو والت

 Summative Assessmentt[ التقويم النهائي: 2]

يركز التقييم الختامي على النتائج،  ويلخص تطور ممارسة المعلم في فترة زمنية معينة وقد يشمل مصادر متعددة 

عة ، وخطط الدروس ، والمالحظات ، لألدلة حول التدريس وتعلم الطلبة  مثل: ملفات اإلنجاز ، وقوائم المراج

والتقييمات الذاتية ، والدراسات المسحية ، وعينات عمل الطالب ، وتطوير تقييمات الطلبة، واستخدام المعلم 

األحداث الختامية إلى معايير يتم وضعها بشكل  للتقييمات المحلية أو التي قام المعلم بتطويرها،  ويجب أن تستند

 الجماعية،  وتستخدم في اتخاذ القرارات بشأن أداء المعلم الذي يوجه قرارات الموظفين.مشترك وفق المفاوضة 

 

األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية : سادساً : مراحل تقويم
 

 

 حددت والية أوروجون األمريكية ستة مراحل رئيسة لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين تتمثل في األتي:

(David Douglas School District,2015,8-9) 

 Self-Assessmentالتقييم الذاتي:  [1]

 حيث يتأمل المعلم ممارسته المهنية ويقيّمها ويحلل تعلم ونمو طالبه في ضوء المعايير المهنية للتعليم.

 Goal Settingوضع األهداف:  [2]
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المتوافقة مع معايير الممارسة المهنية التي تشمل الممارسة والتأثير بناًء على التقييم الذاتي ، يحدد المعلم األهداف 

واألهداف البد أن تكون واضحة  ،يحدد المعلم أهداف الممارسة المهنية وأهداف تعلم الطالب ، على تعلم الطلبة

 صف الدراسي.وقابلة للقياس ومحددة زمنياً،  كما يمكن تطوير أهداف التعلم والنمو للطلبة كفريق على مستوى ال

 Observation and Collection of Evidenceالمالحظة وجمع األدلة:  [3]

م بجمع األدلة باستخدام إجراءات متعددة تتعلق بتعلم الطلبة ونموهم ، والممارسات المهنية للمعلم  يقوم المقّوِّ

وثيق جميع األدلة والبراهين في ومسئولياته المهنية ، للوصول إلى التقدم خالل عملية التقويم، كما يجب أن يتم ت

شكل وثائق،  وكحد أدنى يتم القيام بأربع مالحظات مصغرة في أوقات مختلفة على مدار العام كدليل، ويمكن 

م أيًضا تقديم أدلة أخرى باستخدام نموذج توثيق األدلة.  للمقّوِّ

 Mid-Year Review Conferenceاجتماع مراجعة ُمنتصف العام:  [0]

ّوم مدى تقدم المعلم نحو تحقيق األهداف الفردية أو الجماعية في ضوء المعايير المهنية ، تشمل هذه يراجع المق

المرحلة ثالثة أنشطة مترابطة وحرجة: األولى تحليل األدلة ، والثانية المحادثات المهنية ، والثالثة النمو المهني، 

حادثة مهنية تعاونية،  وتعزيز التغذية الراجعة من خالل ويقوم كل من المعلم والمقوم بتحليل األدلة المؤدية إلى م

المحادثات المهنية الوعي بالنمو الذي حدث ، ويتم التركيز على احتياجات النمو المهني، وتساعد هذه المحادثات 

 المعلم على إجراء تعديالت في ممارساته المهنية واختيار فرص التعلم المهني التي يحتاجها.

 Observation and Collection of Evidenceالمالحظة وجمع األدلة:  [5]

م بجمع األدلة باستخدام إجراءات متعددة تتعلق بتعلم الطلبة ونموهم ، والممارسات المهنية للمعلم  يقوم المقّوِّ

ة والبراهين في ومسئولياته المهنية ، للوصول إلى التقدم خالل عملية التقويم، كما يجب أن يتم توثيق جميع األدل

م أيًضا تقديم أدلة أخرى باستخدام نموذج توثيق األدلة.  شكل وثائق، ويمكن للمقّوِّ

 Summative Evaluationالتقويم النهائي:  [0]

م تقويم أداء  وهذه المرحلة تكون تتويجا لمالحظات وتكوينات ومحادثات مهنية متعددة  وغيرذلك،  ويتولى المقوَّ

 ر الممارسات المهنية ، وتحقيق أهداف تعلم الطالب ، وتحقيق أهداف الممارسة المهنية.المعلم في ضوء معايي

 

األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية : سابعاً : الجدول الزمني لتقويم
 

 

في والية أوروجون األمريكية يكون الجدول الزمني لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين كما يوضحه الجدول اآلتي:  

(David Douglas School District,2015,6) 

 

 (1جدول )

 في والية أوروجون األمريكيةيوضح الجدول الزمني لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين 

 النشاط التاريخ م

جمع بيانات أساسية الستخدامها عند كتابة أهداف نمو الطالب، وقيام المعلمين  - أكتوبر -سبتمبر 0

 بالتقويم الذاتي ألدائهم في ضوء معايير وُمعدالت األداء

االجتماع مع المدير)أو المسئول( لمراجعة التقويم الذاتي ، وتحديد أهداف نمو  - أول نوفمبر 5

 الطلبة والممارسات المهنية.

يجب إكمال المالحظة الرسمية من قبل المسؤول وعقد اجتماع قبل المالحظة  - ل ديسمبرأو 3

 وبعد المالحظة.

 ٌمالحظات ُمصغرة. - ديسمبر -سبتمبر  2

 االجتماع مع المسؤول في منتصف العام لمناقشة التقدم نحو إنجاز األهداف. - فبراير -يناير  2

 ٌمالحظات ُمصغرة. -

 ٌمالحظات ُمصغرة بصورة ُمستمرة. - مارس 2

 إكمال المعلمين التقويم الذاتي ألدائهم في ضوء معايير وُمعدالت األداء. - مايو  2

جمع المعلومات عن إنجاز الطلبة، وكذا األدلة والشواهد على الممارسات  -

 المهنية للمعلمين. 

المقابلة النهائية مع المعلمين لمراجعة التقييم الذاتي والتقدم نحو إنجاز وتحقيق  -

 األهداف، والتقويم النهائي. 

 االنتهاء من التقويم النهائي. أول يونيه  2
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وفي والية انديانا األمريكية يكون الجدول الزمني لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين كما يوضحه الجدول اآلتي:  

(David Douglas School District,2015,6) 

 

 (2جدول )

 في والية انديانا األمريكيةيوضح الجدول الزمني لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين 

 النشاط التاريخ م

 ترحيب بالعودة وزيارة من قبل المسئول - أغسطس -يوليو 0

التنمية المهنية توزيع المعلومات على عملية التقويم والجدول الزمني )يوم  -

 للمعلمين ، أو يوم التوظيف ، أو أي شكل آخر من أشكال التواصل(

 دقيقة من قبل المقوم في كل زيارة. 22مالحظات بحيث ال تقل عن  أول مايو -أول سبتمبر 5

مناقشات بين المسئولين عن التقويم والمعلمين، وتوفير المعلمين واستجاباتهم  سبتمبر 23 3

 المسئولين عن التقويم.لُمتطلبات 

أين نحن من الُمالحظات، إذا كان هناك قلق من قبل الُمعلمين حول عدد مرات  أكتوبر 31 2

 الُمالحظات  فيجب مناقشتها مع المسئولين عن التقويم.

قيام المعلمين بتحويل أفكار المقومين نحو التحسين والتطوير إلى واقع عملي  أول أبريل 2

 تطبيقية.وممارسات 

 اجتماعات التقويم النهائي. أول  مايو -أول أبريل 2

 تأمالت المسئولين عن التقويم مع المعلمين. أول مايو  2

تقرير التقويم النهائي من قبل المسئول عن التقويم، إعطاء فرصة للمعلمين سبعة  أول مايو 2

 أيام إلقرار التقرير أو التظلم منه.

قرار التقويم النهائي والدرجة التي حصل عليها المعلمون، وإرسال إصدار  يوليه  23 2

 التقرير إلى دائرة الموارد البشرية.

األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية : ثامناً : أدوات تقويم
 

 

األدوات تتمثل في  تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية على مجموعة منيعتمد 

 المالحظات الصفية من قبل ُمديري المدارس والُمعلمين والزمالء، وتحليل الوثائق، وكتابة التقارير.

 (Center Grove Community School Corporation,2015,5-6)  

 

األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية : تاسعاً : مستويات األداء في تقويم
 

 

 توجد أربعة مستويات لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية تتمثل في اآلتي:

(David Douglas School District,2015,111) 

 Unsatisfactoryغير الُمرضي:  [1]

 لتحسين الممارساتحيث ال يفي بالمعايير، وأقل من التوقعات لألداء الجيد، ويتطلب التدخل المباشر والدعم 

 Basicأساسي:  [2] 

حيث يتم تحقيق تقدم كاف نحو الوفاء بالمعايير ،  ويلبي التوقعات لألداء الجيد في معظم األوقات ويظهر تحسنًا 

 ي .لمهنل خطة التعلم والنمو امن خالالمتوقع لتحسن مستمًرا، وا

 Proficientماهر)بارع(:   [3]

األداء الجيد بموجب ، ويوضح الممارسات الفعالة والتأثير على تعلم الطلبة ، لبي باستمرار توقعات حيث يُ 

 وتواصل تحسين الممارسة المهنية من خالل التعلم المهني المستمر.

 

 Exemplaryمثالي:  [0]

حيث يتجاوز باستمرار التوقعات لألداء الجيد ، ويوضح ممارسات فعالة للغاية وتأثير على تعلم الطلبة ، 

 لة التوسع في الخبرات من خالل التعليم المهني وفرص القيادة .ومواص

 

األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية : عاشراً : خطط تقويم
 

 

 (( University of Washington,2018,3 وتتضمن اآلتي:
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 Growth Planخطة نمو األداء السنوية:  [1] 

باالتفاق بين المعلم والمسئولين عن تقويمه وتكون للمعلمين الذين أدائهم فعال أو هي خطة رسمية يتم إعدادها 

 فعال جداً،  وما يجب المعلم القيام به للمحافظة على أدائه وإنجازه المهني من خالل خطوات وإجراءات ُمحددة.

 Individualized Growth Planخطة النمو الفردية:  [2]

وتكون للمعلمين أصحاب الذين تم تقييمهم على أنهم غير فعالين أو فعاليتهم قليلة، وتكون بعد التقويم النهائي، ويتم 

فيها تحديد أهداف لمعالجة جوانب القصور والضعف، وكذا التدريب الُمناسب للقضاء على مشكالت العمل 

 واالرتقاء باإلنجاز. 

 

الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة األمريكية :األداء  حادي عشر : نماذج  تقويم
 

 

 ، و(Astoria School District,2016)(،و Rochester City School District,2013أشار كل من)

(David Douglas School District,2015)  أن  تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في الواليات الُمتحدة

 النماذج أهمها: األمريكية يعتمد على مجموعة من

 Formal Teacher Observation Formنموذج المالحظة الرسمية ألداء المعلم: -

 Teacher Improvements Plan خطة تحسين أداء المعلم:  -

 Teacher Portfolio ملف إنجاز المعلم: -

 Formal Pre-Observation Report تقرير ما قبل المالحظة الرسمي: -

 Formal Post-Observation Report مي:تقرير ما بعد المالحظة الرس -

 Formal Observation Reflection Sheet نموذج تأمل المالحظة الرسمي: -

 نموذج وثائق أدلة وبراهين المالحظة القصيرة: -

Minnie Observation and Artifact Evidence Documentation Form 

 Instructional Learning Walk Observation Form نموذج محادثة المعلم التعليمية: -

 Self -Assessment Formنموذج التقييم الذاتي للمعلم:  -

 Summative Evaluation Formنموذج التقويم النهائي:  -

 Student Growth and Professional Goal Setting Formنموذج نمو الطلبة واألهداف المهنية:  -

 Plan of Support for Improvement Form التطوير:نموذج خطة الدعم للتحسين و -

 Program of Assistance for Improvement Form نموذج برنامج الُمساعدة للتحسين والتطوير : -

 Log of Professional Development Activities نموذج أنشطة التنمية المهنية: -

 Goal Setting Process Form & Resources نموذج عمليات وضع أهداف التقويم : -

 Mid-Year/End-of-Year Goal Conference نموذج مقابلة منتصف ونهاية العام : -

 

 

 المبحث الثاني

 واقع تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان

 
 واقع تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان من خالل المحاور اآلتية: وسوف يتم تناول

المسئولون عن تقويم األداء:أوالً: 
 

 

يتولى كل من المشرفين التربويين وُمديري المدارس والمعلمين األوائل مسئولية تقويم األداء الوظيفي للمعلمين   

 في سلطنة ُعمان، وفيما يلي أدوارهم في عملية التقويم بالبيان والتفصيل على النحو اآلتي:

 [ ُمديرو المدارس:1]

( 05-00، 5002الوظائف المدرسية واألنصبة المعتمدة لها الصادر عن وزارة التربية والتعليم)حدد دليل مهام 

 األداء الوظيفي للمعلمين  تتمثل في: مجموعة متنوعة من الواجبات الوظيفية لُمدير المدرسة في تقويم
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مي للدروس مع يشرف على اإلعداد اليومي للدروس من قبل المعلمين، والتحقق من توافق اإلعداد اليو -

 الخطة السنوية.

 يشرف على انتظام دوام الُمعلمين بالمدرسة. -

 يعقد اجتماعات دورية مع أعضاء الهيئة التدريسية لتطوير العمل المدرسي. -

يشارك في تنفيذ زيارات إشرافية ألعضاء الهيئة التدريس والوظائف المرتبطة بها، ويزود المشرف  -

 القوة وأهم جوانب التطوير المقترحة.المختص بصورة تفصيلية بأهم نقاط 

يشارك في التخطيط لبرامج االنماء المهني  للهيئة التدريسية ، وتنفيذها، ويتابع آثر هذه البرامج على أدائهم  -

 بالتنسيق مع المشرفين المختصين والمعلمين األوائل.

 المختصين. يُعد تقارير تقويم  األداء الوظيفي ألداء المعلمين بالمدرسة بالتنسيق مع -

 يشرف على كافة أعمال تقويم وتطوير األداء المدرسي. -

 [ المعلمون األوائل:2] 

( 02-02، 5002حدد دليل مهام الوظائف المدرسية واألنصبة المعتمدة لها الصادر عن وزارة التربية والتعليم)

 للمعلمين  تتمثل في:األداء الوظيفي  مجموعة متنوعة من الواجبات الوظيفية للُمعلم األول في تقويم

 للدروس بالتنسيق مع إدارة المدرسة. يشرف على إعداد الخطط الفصلية للمنهاج الدراسي والتحضير اليومي -

 يشرف على تطبيق المناهج ويقدم الدعم الفني للمعلمين في تنفيذ المناهج ويزود المشرفين بنماذج تحليلية لها. -

 تعلم متنوعة في تنفيذ الدروس واألنشطة أثناء الحصص الدراسية.يتابع الُمعلمين في استخدام برامج مصادر  -

يقوم بزيارات إشرافية لمعلمي مجاله/ مادته ويتعاون مع مدير المدرسة ومشرف المجال/ المادة في اإلشراف  -

 الفني على المعلمين ويقدم التغذية الراجعة لهم ويتابع أولويات التطوير ومدى التقدم في أدائهم.

 أساليب إشرافه على معلمي مجاله/ مادته.ينّوع في  -

يحلل نتائج إشرافه على معلمي مجاله/ مادته بهدف تحديد جوانب القوة وأولويات التطوير وفق مؤشرات  -

 األداء.

ينظم اجتماعات دورية لمعلمي مجاله/ مادته لمناقشة وطرح الموضوعات المهنية واإلدارية بإشراف ُمدير  -

 المدرسة.

 مجاله/ مادته في إدخال درجات تقويم تعلم الطلبة والتقارير الوصفية بالبوابة التعليمية.يشرف على معلمي  -

 يتابع تفعيل وتوظيف سجالت وملفات معلمي مجاله/ مادته. -

 يٌشارك في كافة أعمال تقويم وتطوير األداء المدرسي. -

 

 [ الٌمشرفون التربويون:3]

( مجموعة متنوعة من الواجبات الوظيفية 5002التربية والتعليم)حدد دليل اإلشراف التربوي الصادر عن وزارة 

 األداء الوظيفي للمعلمين  تتمثل في: للُمشرف التربوي في تقويم

 تقويم أداء الُمعلمين ومعرفة مدى قدرتهم على القيام بواجباتهم. -

 مستوياتهم. زيارة المعلمين بصفة دورية  للحكم على أدائهم وتحديد احتياجاتهم ووضع تقارير حول -

إعداد تقارير فنية بالتنسيق مع المعلم األول لتشخيص احتياجات المعلمين، ووضع خطة لتحسين األداء  -

 بالتنسيق مع الُمشرف األول. 

 ُمتابعة تنفيذ الٌمعلم لخططه واستخدامه لألساليب التدريسية الحديثة. -

 بيان مدى كفاية المعلم. -

 ون لهم وتشجيعهم.مساعدة المعلمين الجدد وتقديم يد الع -

 استخدام التغذية الراجعة في تقييم أداء الُمعلمين على أساس المقارنة بين أداء الُمعلم وأداء زمالئه. -

 دراسة تقارير المعلمين األوائل لمادته أو مجله وتزويدهم بتغذية راجعة حولها. -
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ثانياً: معايير وأدوات تقويم األداء:
 

 

يوجد نموذجين ألدوات ومعايير تقويم أداء المعلمين في سلطنة ُعمان، ويتم استخدامهما من قبل القائمين 

 والمسئولين عن التقويم وهما:  

 [ النموذج األول:1]

( بنداً كما حددتها 02مادة، وتتضمن استمارة التقويم ) / مجال معلم أداء تقويم يٌعرف هذا النموذج باستمارة

 ( على النحو اآلتي:020، 5002بية والتعليم بسلطنة ُعمان) وزارة التر

 للتعلم. والتشويق إثارة الدافعيةة المادة العلمية المقدمة للطالب، وسالموضوح التخطيط للدرس وفاعليته، و –

 توظيف مصادر التعلم. تنويع أساليب التدريس، وفاعلية اإلدارة الصفية.، واستثمار الوقت، و –

 تفعيل أعمال الطالب ومتابعتها.الفردية بين الطالب، وفاعلية أساليب التقويم وتنوعها، وراعاة الفروق م –

 توجيه الطالب للتعلم الذاتي.                    الب للمعارف والمهارات وتوظيفها، واكتساب الط –

 تنظيم السجالت وتفعيلها.         االتجاهات اإليجابية لدى الطالب، وتنمية القيم و –

 وضوعية في تقويمه ألدائه مقارنةً بتقويم اآلخرين له.الم –

 القيام بتوجيه الطالب نحو توظيف المعارف والمهارات المكتسبة. –

 

 [ النموذج الثاني:2] 

( الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وقامت 2يٌعرف هذا النموذج بنموذج تقويم األداء الوظيفي رقم)

( بوضع هذا النموذج، ويتم تقويم األداء الوظيفي لمعلم مدارس التعليم األساسي 2-5002،0المدنية)وزارة الخدمة 

 في سلطنة ُعمان وفق العناصر اآلتية:

 والسلوك الشخصي:القدرات الذاتية  - أ

وتتضمن االهتمام بالمظهر، وتقبل التوجيه واإلرشاد، والعالقة مع الرؤساء والزمالء، العالقات مع أولياء 

ألمور والطالب، وقوة الشخصية وإدارة الصف، والرغبة في تجديد أساليب العمل، والنشاط االجتماعي ا

 المدرسي والبيئي، والحرص على النمو المهني. 

 :كفاءة األداء - ب

وتتضمن التحضير لموضوعات الدروس، وتحديد وصياغة األهداف، وتحديد األساليب واألنشطة والوسائل، 

ورصد التقويم وربطه باألهداف، والتمكن من المادة العلمية، وحسن استخدام طرائق ووسائل التدريس، 

ية، واستخدام اللغة السليمة، والمهارة في تقويم أداء الطالب، واالهتمام باألنشطة المرتبطة بالمقررات الدراس

 وااللتزام بخطة العمل السنوية، والقدرة على المبادرة واالبتكار واإلسهام في التطوير. 

 

 ثالثاً: مستويات  تقويم األداء:

(  خمسة مستويات  لتقويم األداء الوظيفي هي: ممتاز، وجيد 5002حددت وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان)

 ( درجة. 000وسط، وضعيف، ومجمعوع الدرجات )جداً، وجيد، ومت

 

 أوجه اإلفادة من خبرة الواليات الُمتحدة األمريكية في مجال تقويم األداء الوظيفي للمعلمين بسلطنة ُعمان:

 ويمكن تحديد أوجه اإلفادة في الجوانب اآلتية:

وضع أهداف محددة لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان تركز على التميز في األداء من خالل  -

تعزيز الٌمتميزين في األداء وٌمعاقبة الٌمهملين والُمقصرين ، وتحسين وتطوير الُممارسات التعليمية 

 ر المهنية للمقعلمين بكفاءة وفعالية. والتدريسية للمعلمين، والُمسائلة والُمحاسبة العادلة، وتطبيق المعايي

وجود مبادئ  محددة لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان مثل: في التركيز على التحسين  -

والتطوير، واالستمرارية في التقويم، والُمشاركة الفعالة من قبل الزمالء، ومراعاة المرحلة الوظيفية 

اد على أدلة وبراهين وشواهد موضوعية في التقويم، والشفافية والتخصصات بين الُمعلمين، واالعتم

 والموضوعية والنزاهة والعدالة من قبل المسئولين عن التقويم، والُمتابعة المستمرة.

اعتماد تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان على المعايير المهنية للمعلمين التي تركز على عدة  -

 ط واإلعداد للدروس، والبيئة الصفية، والتدريس المسئوليات المهنية. مجاالت أهمها: التخطي
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تنويع أساليب التقويم بين التقويم المرحلي والتقويم النهائي مما يُتيح فرص ُمتعددة للُمعلمين لتحسين وتطوير  -

 األداء، وُمعالجة أوجه القصور والضعف أول بأول للوصول إلى الجودة والتميز في العمل.

تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان على مراحل ُمحددة مثل: التقييم الذاتي للمعلم،   اعتماد -

 ووضع األهداف، والمالحظة وجمع األدلة، واالجتماعات الفترية ومنتصف العام، والتقويم النهائي.

ُمحدد بالشهور، وكل شهر  اهتمام تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان بوجود جدول زمني للتقويم -

مون.  يتضمن عدداً من اإلجراءات واألنشطة يلتزم بها المعلمون والمقّوِّ

تعدد أدوات تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة بحيث تتضمن أدوات متنوعة مثل:  المالحظات  -

 وتحليل الوثائق، وكتابة التقارير.

ة ُعمان على وجود  خطة نمو لألداء السنوي للُمعلم، وخطة تركيز تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطن -

 النمو الفردية حتى يكون هناك التزام وانضباط بإجراءات وأنشطة التقويم.

تصميم مجموعة من نماذج وأدوات  تقويم األداء الوظيفي للمعلمين في سلطنة ُعمان مثل: نموذج المالحظة  -

لمعلم، وملف إنجاز المعلم، وتقرير ما قبل المالحظة الرسمي، الرسمية ألداء المعلم، وخطة تحسين أداء ا

وتقرير ما بعد  المالحظة الرسمي، ونموذج التقييم الذاتي للمعلم، ونموذج التقويم النهائي، ونموذج خطة 

 الدعم للتحسين والتطوير.

 

 مراجع ال
 :أوالً: المراجع العربية

الجودة الشاملة في نموذج تقويم األداء الوظيفي  (. رجة توافر مبادئ5002سعيد صالح حمدي.)،لحربيا -0

 -المجلة التربوية الدولية المتخصصة ، للمعلمين من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة جدة 

 .033 - 005(، 2)2األردن، 

ي فنظنر الُمنديرين للمعلمين من وجهة األداء الوظيفي (. نموذج تقويم 5002حمد بن خالد بن حمد.)، الحواس -5

 .  352 - 522(، 2)33مصر،  -جامعة أسيوطمجلة كلية التربية ، الرياضمدينة 

(. دور المعلم األول بوصفه مشرفاً مقيماً في مدارس التعليم ما 5000الحراصي ، راشد بن علي بن حمد. ) -3

 سلطنة -بعد األساسي بسلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى

 ُعمان.

(. دور المشرفين التربويين في التنمية المهنية لمعلمات الفنون 5002الحمادية، ليلى بنت علي بن صالح. ) -2

التشكيلية في محافظتي جنوب وشمال الباطنة  بسلطنة عمان،  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم 

 سلطنة ُعمان. -واآلداب، جامعة نزوى

(. درجة امتالك مديري المدارس الحكومية درجة ممارسة 5002 بن زهران. )الراجحية، شريفة بنت عبدهللا -2

مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي لمهارات تقويم األداء الوظيفي من وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

 سلطنة ُعمان. -الداخلية بسلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى

(. مشكالت تقويم األداء الوظيفي التي تواجه معلمي مدارس 5002الربخية، رياء بنت سليمان بن علي. ) -2

التعليم األساسي بمحافظة الداخلية في سلطنة ٌعمان، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم واآلداب، 

 سلطنة ُعمان. -جامعة نزوى

رح لتطوير الكفايات األساسية لمديري مدارس التعليم (. برنامج مقت5000الرواحي، سميه بنت راشد. ) -2

األساسي في سلطنة عمان في ضوء احتياجاتهم المهنية،  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم واآلداب 

 سلطنة عمان.  -، جامعة نزوى

مستقبل ، ةالمعلمين فى مصر : دراسة استشرافيأداء (. تطوير تقويم 5002فاتن محمد عبدالمنعم.)عنننننزازي،  -2

 .  022-20(،002)53مصر، -التربية العربية 

(. واقع الكفاءة اإلدارية لدى مديري مدارس التعليم ما بعد 5002الكندي، مصبح بن علي بن خلفان. ) -2

األساسي في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان،  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم واآلداب، 

 سلطنة ُعمان. -جامعة نزوى

 (. اتجاهات حديثة في البحث العلمي، الكويت: مكتبة الفالح.5000المعايطه، عبد العزيز عطاهلل. ) -00
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(. دليل عمل اإلدارة المدرسية  ، مسقط : المديرية العامة لتنمية 5002وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.) -00

 .الموارد البشرية

(. دليل مهام الوظائف المدرسية واألنصبة المعتمدة لها ، مسقط 5002التربية والتعليم بسلطنة عمان.) وزارة -05

 :الُمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية.

(. دليل مهام الوظائف المدرسية واألنصبة المعتمدة لها ، مسقط 5002وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.) -03

 مية الموارد البشرية.:الُمديرية العامة لتن

: أعضاء هيئة التدريس، 2(. نموذج تقويم األداء الوظيفي رقم 5002وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان.) -02

 مسقط

(. أنموذج مقترح لتقويم األداء الوظيفي للمعلم في سلطنة عمان في 5000اليافعية، شريفة بنت عبدهللا. ) -02

سلطنة   -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس ،ضوء بعض النماذج العالمية

 عمان.
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