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:حرامسلخلص
ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى مسارسات تقؾيؼ أداء السعمؼ لجى مجيخي السجارس في 

واإلجخاءات التي تسارس في تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ , مشظقة الخياض
والسعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس , العام بسشظقة الخياض

ودرجة استخجام السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء , التعميؼ العام بسشظقة الخياض
والسعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ , السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض

وأشارت نتائج . تقؾيؼ أداء السعمسيؽ مدتقبال في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض
الجراسة إلى أىسية السسارسات التقؾيسية فى تظؾيخ أداء السعمؼ وقجمت الجراسة بتقجيؼ 

 .مجسؾعة مؽ التؾصيات فى ضؾء تحميل الشتائج 
 

 مشظقة - أداء السعمؼ - قادة السجارس - مسارسات التقؾيؼ :راكلمصتحرامفلصحهةح

 الخياض 
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Teacher performance assessment practices for 

 school leaders in Riyadh 
 

Saleh bin Ibrahim Abdul Aziz Altwaijri   
   

Abstract:  

The study aimed to identify the practices of evaluating teachers' 

performance in school principals in the Riyadh region, the 

procedures used to evaluate the performance of teachers in the 

general education schools in Riyadh, and the criteria against 

which the performance of teachers in public education schools in 

Riyadh region is evaluated. The performance of teachers in 

general education schools in Riyadh region is evaluated and the 

criteria against which the performance of teachers in the future 

are evaluated in general education schools in Riyadh. The results 

of the study indicated the importance of evaluation practices in 

the development of teacher performance. The study presented a 

set of recommendations in light of the analysis of the results. 

Keywords: Calendar Practices School Leaders Teacher 

Performance Riyadh Region. 
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 :ممدمة
تعج عسمية تقؾيؼ أداء السعمؼ السخجع الخئيدي في بشاء وتشفيح بخامج اإلعجاد والتأىيل 

ة عمى مجى فاعمية الشغام لوالتظؾيخ، وكمسا كانت عسمية التقؾيؼ دقيقة وصادقة كانت مؤشخًا قؾيًا لمجال
وتؾفيخ األساليب العمسية السشرفة والسؾضؾعية لتقؾيؼ أداء السعمؼ مدؤولية كبيخة تقع عمى . التخبؾي 

 .عاتق مؽ يقؾم بإعجاد تمػ األساليب وبشائيا وتقؾيؼ أداء السعمؼ مؽ خالليا

وتقؾيؼ أداء السعمؼ عسمية تخبؾية يتؼ مؽ خالليا تقييؼ جسيع األعسال التي يقؾم بيا السعمؼ 
والتي ليا تأثيخ عمى تيديخ وإتسام عسمية التعميؼ، بإعظائو قيسة رقسية , داخل غخفة الرف وخارجيا

 .ووصفية، ومؽ ثؼ تعديد الرفات اإليجابية، وتعجيل الدمؾكيات الدمبية، والتغمب عمى السعؾقات

وقج أكجت الجراسات عمى أىسية عسمية تقؾيؼ أداء السعمؼ لسا تحققو مؽ أىجاف لمسؤسدة 
فاعمية الخقابة  .الشيؾض بسدتؾى أداء ميشة التعميؼ: التخبؾية وأفخادىا، ومؽ تمػ األىجاف ما يمي

تحجيج االحتياجات التجريبية، حيث إن نتيجة التقؾيؼ تحجد نقاط  واإلشخاف وتحديؽ مدتؾى السذخفيؽ 
االستخشاد بيا عشج مشح السكافآت  .االستخشاد بيا عشج الشقل أو التخقية.القؾة والزعف في أداء السعمؼ

السداىسة في الشسؾ  .(ه1424, الذشيفي)الحكؼ عمى مجى سالمة االختيار والتعييؽ  .التذجيعية
تداعج عمى تؾفيخ مديج مؽ الشسؾ السيشي لمسعمسيؽ  .التظؾيخ السدتسخ لمسعمسيؽ .السيشي لمسعمسيؽ 

تؾجيو السعمؼ وإرشاده إلى أفزل األساليب لمتعامل مع  .(ه1421, جابخ)ذوي الخبخة الكبيخة 
تحجيج مجى تعاون السعمؼ مع إدارة السجرسة ومجى إسيامو في مداعجة .السؾاقف التعميسية السختمفة
إيزاح مكانة السعمؼ بيؽ زمالئو وعالقتو بالقيادة السجرسية وعالقتو  .طالبو عمى حل مذكالتيؼ

تبريخ السعمؼ بشؾاحي تفؾقو في ميشتو لتعديد  .بظالبو وأولياء أمؾرىؼ ومجى انجماجو في السجرسة
 .(ه1421, السغيجي)إيجابياتو تظؾيخ قجراتو 

 :مشكلة الدراسة 
إن نجاح العسمية التعميسية يتؾقف عمى السعمؼ بؾصفو واحجًا مؽ أىؼ مرادر مجخالت 

وإذا أحدؽ القيام , العسمية التعميسية، وعمى ما يستمػ مؽ كفايات وميارات تجريدية ومجى فعاليتيا
بجوره فإن ذلػ يؤدي إلى إحجاث التغييخ السظمؾب في سمؾك الستعمؼ والتغيخ الذامل في شخريتو 

 كسا أن العسمية التعميسية كشغام تذسل العجيج مؽ العؾامل السيسة مثل السشاىج الجراسية .وتفكيخه
واإلمكانيات والؾسائل السادية الالزمة لعسمية التعميؼ والغخوف االجتساعية السحيظة بالستعمسيؽ، وعمى 

الخغؼ مؽ تخابط ىحه العؾامل وتأثيخ بعزيا في البعض اآلخخ وتؾقف نجاح ىحه العسمية عمييا 
Steve and Nelson, Robert, 2008 .جسيعا، فإن السعمؼ يبقى أىؼ تمػ العؾامل  ,89 ) () 
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 والسيارات القجرات يستمػ مؽ معمساً  تتظمب التعميسية العسمية تظؾيخ عسمية أية فإن لحلػ
 معخفة عؽ التخبؾية السذكالت حل في جيجًا ناجحًا يديؼ مخبياً  يكؾن  أن مؽ يسكشو ما والسعمؾمـــات

 التخظيط ميارات عمى امتالك قجرتو حيث مؽ. الؾجو األكسل عمى أداء ميامو يدتظيع ووعي،
 وتؾجيو دروسو، تشفيح في ليبجأ الستعمسيؽ تؾفخىا لجى الؾاجب الجافعية مدتؾى  وتحجيج لمجرس،

 العادات والقيؼ ويكدب االتجاىات ويشسي السفاىيؼ وترحيح وغيخ المفغية، المفغية التفاعالت
 .والسيارات

وُيعج تقؾيؼ أداء السعمؼ مؽ خالل قياس مياراتو التجريدية أحج الخكائد األساسية ألتي يسكؽ 
إعتسادىا في تظؾيخ عسل السعمسيؽ، إذ يسكؽ مؽ خالليا تحديؽ الجؾانب الشؾعية في أداء أولئػ 
السعمسيؽ، فزال عؽ أن التقؾيؼ يسثل تغحية راجعة تدتخجم في تظؾيخ العسمية التخبؾية بسا فييا 

 .Knight, B .وتدداد أىسية تقؾيؼ األداء عشجما يعتسج عمى السيارات التجريدية الالزمة لو. التجريذ

& Knight, 2005  , 34 ).) 

إن تقؾيؼ السعمؼ وما يقؾم بو مؽ أنذظة وفعاليات يكاد يشحرخ في تقؾيؼ األداء  الدشؾي 
الحي يقؾم بو قائج السجرسة مؽ جية، وتقخيخ السذخف التخبؾي مؽ جية أخخى، فتقؾيؼ أداء السعمؼ 

الحي يعجه قائــج السجرسة ويديؼ فيو السذخف التخبؾي وبسا يحتؾية مؽ مالحغاتو وتقجيخاتو عؽ السعمؼ 
مؽ خالل نذاطو الدشؾي فيشاك  عؾامل شخرية وذاتية قج تتجخل في ىحا التقؾيؼ لحلػ نحتاج 

لتظؾيخ قياس ميارات وأداء السعمؼ حتى يسكؽ االعتساد عمى نتائجيا وبالتالي إصجار أحكام وإتخاذ 
 .قخارات مؽ خالليا لتحديؽ وتظؾيخ العسمية التعميسية والتخبؾية

 :أسئلة الدراسة
ما اإلجخاءات التي تسارس في تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة  -1

 الخياض؟

ما السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة  -2
 الخياض؟

ما درجة استخجام السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ  -3
 العام بسشظقة الخياض؟

ما السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ مدتقبال في مجارس التعميؼ العام  -4
 بسشظقة الخياض؟
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 :أهداف الدراسـة
 مسارسات تقؾيؼ أداء السعمؼ لجى قادة السجارس في مشظقة ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى

 :ويشبثق مؽ اليجف الخئيذ األىجاف الفخعية التالية, الخياض

التعخف عمى اإلجخاءات التي تسارس في تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام  -1
 .بسشظقة الخياض

التعخف عمى السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام  -2
 .بسشظقة الخياض

التعخف عمى درجة استخجام السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس  -3
 .التعميؼ العام بسشظقة الخياض

التعخف عمى السعاييخ التي في ضؾئيا سيتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ مدتقبال في مجارس  -4
 .التعميؼ العام بسشظقة الخياض

 :أهمٌة الدراسـة
 .تعتبخ الجراسة محاولة لفيؼ واقع تقؾيؼ أداء السعمؼ لجى قادة السجارس -1
السداىسة في مجال االىتسام بسجال تقؾيؼ أداء السعمؼ في مخاحل التعميؼ العام وعالقتيا  -2

 .ببعض الستغيخات
االستفادة مؽ نتائجيا في إعجاد البخامج التظؾيخية لمسعمسيؽ والسذخفيؽ التخبؾييؽ وقادة  -3

 .السجارس في مجال تقؾيؼ أداء السعمؼ في مجارس التعميؼ العام في السسمكة العخبية الدعؾدية
تفتح ىحه الجراسة األبؾاب أمام الباحثيؽ إلجخاء السديج مؽ الجراسات واألبحاث حؾل تقؾيؼ  -4

 .أداء السعمؼ
قج تفيج نتائجيا في تدويج قادة السجارس والسذخفيؽ التخبؾييؽ  بسعمؾمات عؽ السذكالت  -5

لسا ليا مؽ نتائج , التي تؾاجو عسمية تقؾيؼ أداء السعمؼ وطخق معالجتيا والتغمب عمييا
 .ميةيإيجابية في تحديؽ مخخجات العسمية التخبؾية والتعل

 :حدود الدراسة
 مسارسات تقؾيؼ أداء السعمؼ لجى قادة اقترخ مؾضؾع الجراسة الحالية عمى : الحدود الموضوعٌة

 .السجارس     

 اقترخ تظبيق الجراسة عمى مجيخي السجارس االبتجائية والستؾسظة والثانؾية : الحدود المكانٌة
 .بسجيشة الخياض     

 تؼ تظبيق ىحه الجراسة خالل الفرل الجراسي األول لمعام الجراسي  :الحدود الزمانٌة
 .(ه1438- ىـ1437)      

 :مصطلحات الدراسة
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الحكؼ عمى : يعخف الباحث التقؾيؼ إجخائيا مؽ خالل الجراسة الحالية بأنو:مفيؾم التقؾيؼ (1
العسمية التعميسية والتخبؾية لمؾصؾل لسجى تحقق األىجاف باستخجام معاييخ مشاسبة وصادقة 

 .لمتحديؽ والتظؾيخ

العسمية التي  : يعخف الباحث تقؾيؼ األداء إجخائيا مؽ خالل الجراسة الحالية بأنو:تقؾيؼ األداء (2
 .تداىؼ في تحجيج مجى كفاءة السعمؼ وتحميل أداءه لمشيؾض بالعسمية التعميسية والتخبؾية

اإلجخاءات التي تسارس : يعخف الباحث تقؾيؼ أداء السعمؼ إجخائيا بأنو:تقؾيؼ أداء السعمؼ (3
لقياس  األعسال والسيام التي يشفحىا السعمؼ لمتعخف عمى جؾدة أدائو وقجرتو عمى تظبيق ما 

 .يستمكو مؽ معخفة، وما يستمكو مؽ ميارات لمتعامل مع السؾاقف التخبؾية الستشؾعة

الستظمبات : يعخف الباحث السعاييخ إجخائيا مؽ خالل الجراسة الحالية بأنيا:السعاييخ (4
 .السعخفية والسيارية والدمؾكية التي  يفتخض أن يشفحىا السعمؼ في السيام السؾكمة لو

 :اإلطار النظري: أوال
وخاصة أن عسمية , تتدع مجاالت التقؾيؼ التخبؾي لتذسل جسيع جؾانب العسمية التخبؾية

وىحا يعشي , التقؾيؼ نفديا ىي مؽ نديج ىحه العسمية التخبؾية ومؽ العسميات الحيؾية والجؾىخية فييا
ومؽ ىشا , أن جسيع عشاصخ وفعاليات وأنذظة العسمية التخبؾية تذكل مجاالت يعسل فييا التقؾيؼ

كانت الذسؾلية مؽ أبخز الرفات التي يجب أن تترف بيا عسمية التقؾيؼ التخبؾي لتذسل األىجاف 
والستعمؼ لتقؾيؼ جسيع جؾانب نسؾه , وتذسل السشيج بأبعاده السختمفة, التخبؾية عمى مختمف مدتؾياتيا

العقمية والجدسية واالنفعالية واالجتساعية، والسعمؼ وشخريتو ومسارساتو التعميسية وأساليب التجريذ 
والتدييالت , واإلشخاف التخبؾي وفعالياتو, واإلدارة السجرسية ومسارساتيا, والسؾاد والؾسائل التعميسية

 .السجرسية والخجمات السختمفة وتقؾيؼ عسمية التقؾيؼ نفديا

 معاييخ تقؾيؼ أداء السعمؼ

ُتعج السعاييخ السيشية لمسعمسيؽ مكؾنًا أساسيًا في عسمية إصالح التعميؼ ورفع جؾدة أداء 
السعمؼ التي تجخي حاليا في السسمكة العخبية الدعؾدية، حيث ستديؼ في تمبية احتياجات الظالب، 

والسعمسيؽ والسجارس، والشغام التعميسي بأكسمو، وتؾضح السعاييخ السيشية ما يشبغي أن يعخفو السعمسؾن 
 .ويكؾنؾا قادريؽ عمى القيام بو ليشالؾا شخف االنتساء ليحه السيشة العغيسة

فالسعاييخ السيشية تحجد بؾضؾح العشاصخ السختبظة بالقيؼ والسدئؾليات والسعارف 
كسا أنيا تدتخشج باألدلة الستعمقة بشؾاحي السسارسة السيشية لمسعمؼ التي ثبت أن . والسسارسات لمسعمؼ

ليا تأثيخا كبيخا عمى نؾاتج الظالب ، وتقجيخا ممسؾسا في السجتسع الدعؾدي، وارتباطا بالذخيعة 
 .اإلسالمية
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فإن مؽ أىؼ السؾاصفات التي بشيت عمييا السعاييخ  (2016)ووفقًا لؾثيقة ىيئة تقؾيؼ التعميؼ 
التخكيد عمى معارف : التحديؽ السؾجو لمظالب:السيشية لمسعمسيؽ في السسمكة العخبية الدعؾدية ما يمي

معاييخ ميشية ُممِيسة وقابمة : الجؾدة العالية- ومسارسات السعمسيؽ التي ليا التأثيخ األكبخ عمى نؾاتج 
التخكيد .- ترف السعاييخ بجقة عسل السعمسيؽ في السسمكة العخبية الدعؾدية: السرجاقية.- لمتحقيق

تغظي السعاييخ جسيع مخاحل الحياة : الذسؾلية.- دعؼ التشسية لجسيع السعمسيؽ: عمى التظؾيخ
 .بشيت السعاييخ مؽ السيشة، وإلى السيشة: التخكيد عمى السسارسة. الؾعيفية لمسعمسيؽ

وبالتالي فإن التؾافق مع ىحه التدارع الكبيخ لتظؾيخ التعميؼ تتظمب التؾافق والتكامل مؽ 
كافة األطخاف لمسداىسة في بشاء السعمؼ وتقؾيسو برؾرة تداىؼ في الخفع مؽ مدتؾه والتظؾيخ 

 .السدتجام لقجراتو

 :أسالٌب تموٌم أداء المعلم
بخزت في عرخنا الحاضخ اتجاىات حجيثة في مجال تقؾيؼ األداء الؾعيفي لمسعمؼ، تؤكج 

ضخورة أن يتشاسب التقؾيؼ مع ميام السعمؼ التي تدداد يؾمًا بعج يؾم، تمبية لستظمبات العرخ ومالحقة 
وحتى يكؾن تقؾيؼ األداء عاداًل ومشرفًا ومحفدًا عمى االرتقاء . لمتظؾرات العمسية والتخبؾية والتقشية

 .بأداء السعمؼ كان البج أن تكؾن أساليب التقؾيؼ مؾضؾعية وشاممة

ومؽ أساليب تقؾيؼ األداء الؾعيفي لمسعمؼ والتي بخزت في ضؾء االتجاىات العالسية 
 التحريل الجراسي لمظالب ـ آراء الظالب ـ التقؾيؼ الحاتي لمسعمؼ: الحجيثة ما يمي

وحيث أن ىحه العشاصخ ال تسارس برؾرة عمسية في واقع تقؾيؼ أداء السعمؼ الحالي إال أن 
 :السسارسات الحالية تحاول التخكيد عمى ما يمي 

 :مالحظة الكفاءة التدرٌسٌة (1
حيث تكاد تتفق اآلراء عمى أن مالحغة سمؾك السعمؼ داخل غخفة الجراسة وخارجيا يعتبخ 

مؽ أفزل السعاييخ لتقؾيسو والحكؼ عمى كفاءاتو التجريدية، وال أدل عمى ذلػ مؽ االتفاق الدائج بيؽ 
معغؼ الجراسات التي تشاولت ىحا الجانب والتي تؤكج بذكل أو بآخخ أىسية االعتساد عمى أسمؾب 

ويدتشج ىحا االتجاه . الكفايات ليذ لتقؾيؼ أداء السعمؼ فحدب بل إلعجاده وتجريبيو قبل الخجمة وأثشائيا
إلى فخضية فحؾاىا أن عسمية التجريذ ما ىي إال سمؾك عام يسكؽ تجدئتو وتحميمو إلى أنساط سمؾكية 

يديل مالحغتيا وقياسيا، ومؽ ثؼ تؾجيييا وتقؾيسيا، وأن السعمؼ الكفء ىؾ مؽ يدتظيع  (كفايات)
 .أن يتقؽ ىحه الكفايات التعميسية السختبظة بجوره في السؾقف التعميسي

 :تأثٌر المعلم داخل الفصل (2
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أثبتت الجراسات التخبؾية أن ىشاك عالقة وثيقة بيؽ سمؾك السعمؼ داخل غخفة الجراسة 
وإنتاجية الظالب، وليحا كان البج مؽ تحجيج السقرؾد بسشاخ غخفة الجراسة لتحجيج طبيعة عالقتو 

إلى اتجاىات الظالب وتؾقعاتيؼ نحؾ  (Flanders)بإنتاجية الظالب وتعمسيؼ، وقج تؾصل فالنجرز 
معمسييؼ، وأكج أن تؾقع الظالب لمدمؾك الحي يتعامل بو السعمؼ معيؼ يؤثخ في جسيع مغاىخ الدمؾك 

معمسؾن مديظخون : السعمسيؽ إلى ثالثة أصشاف، وىي (Cogan)وصشف كؾجان . داخل الرف
معمسؾن غيخ ./ يسيمؾن إلى جعل الشغام ميستيؼ األولى عمى حداب الخبخات التي يسخ بيا الظالب

معمسؾن / مديظخيؽ يسيمؾن إلى جعل الظالب محؾرًا لمعسمية التخبؾية ويتخكؾن ليؼ حخية التعبيخ 
 .محايجون يغيخون سمؾًكا ىؾ في واقع األمخ مديج بيؽ األسمؾبيؽ الدابقيؽ

وقج عيخت العجيج مؽ السقاييذ التي تيجف إلى قياس سمؾك السعمؼ والحكؼ عميو مؽ خالل 
ومقياس , (Flanders,1967)مقياس فالنجرز : أدائو داخل غخفة الجراسة، ومؽ أشيخ ىحه السقاييذ

ومقياس ىيؾز , ((Spualding, 1967ومقياس سبؾلجنج , ((Honigman,1967ىؾنجسان 
Hughes, 1959)ومقياس ويديؾل , (مWithhall, 1949)) . وبالخغؼ مسا تؾصمت إليو الجراسات

حؾل مشاخ غخفة الجراسة مؽ نتائج وما أسفخت عشو مؽ مقاييذ ساعجت في كذف جؾانب ميسة في 
أداء السعمؼ، إال أنيا لؼ تحظ بتأييج يسّكشيا مؽ أن تكؾن مشظمًقا فاعاًل في تقؾيؼ أداء السعمؼ، وذلػ 

 .صعؾبة استخجام مثل تمػ السقاييذ في حجخة الجراسة: لعجة أسباب مشيا

صعؾبة تقبل السعمسيؽ لمتعامل مع تمػ السقاييذ، فزاًل عؽ أنيا تحتاج إلى فتخة طؾيمة  -1
 .لمتجريب عمييا

إىسال معغؼ ىحه السقاييذ لمجؾانب المفغية مثل اإليساءة، واإلشارة بالعيؽ، وتقاسيؼ الؾجو  -2
 .وغيخىا

 :الصحٌفة الوثائمٌة للمعلم (3

« Teacher Authentic Assessment»عيخ مرظمح التقؾيؼ الؾثائقي ألداء السعمؼ 
م، ويتسثل في جسع شؾاىج وتؾثيق ألعسال السعمؼ ومسارساتو التعميسية داخل غخفة 1984في عام 

الرف وخارجيا، ويعتسج عمى مقارنة األعسال الججيجة لمسعمؼ باألعسال الدابقة وتحجيج مجى تظؾره 
وتقجمو مؽ خالليا، وال ييتؼ في الغالب بسقارنة أعسال السعمؼ بأعسال السعمسيؽ اآلخخيؽ، ويعج ىحا 

. األسمؾب في تقؾيؼ السعمؼ مؽ األساليب واالتجاىات السعاصخة التي بخزت في السيجان التخبؾي 
وييجف ىحا التقؾيؼ إلى قياس إمكانات عقمية عميا ويخكد عمى عسميات تعمؼ ميسة يسكؽ تشسيتيا في 

 إطار العسل السجرسي وخارجو ومتابعة تظؾرىا، ويعتسج في ذلػ عمى صحيفة وثائق تتعمق بالسعمؼ

Ahearn , 2001  78 ),. (.) 

 إجراءات الدراسة المٌدانٌة
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 :منهج الّدراسة 

استشادًا إلى اليجف الخئيذ الحي تدعى الّجراسة الحالية إلى تحقيقو وىؾ التعخف عمى 
مسارسات تقؾيؼ أداء السعمؼ لجى مجيخي السجارس في مشظقة الخياض، وإلى أن الغاىخة السجروسة 

 .تتعمق بالحاضخ، رأى الباحث أن  السشيج الؾصفي السدحي ىؾ السشاسب ليحه الجراسة

 :مجتمع وعٌنة الّدراسة

تكؾن مجتسع الجراسة مؽ جسيع مجيخي مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض التعميسية 
مجيخا لمسخحمة  (497)ومشيؼ , مجيخا لمسخحمة االبتجائية (771)مشيؼ , مجيخاً  (1621)والبالغ عجدىؼ 

مجيخًا مؽ  (150)وتكؾنت عيشة الّجراسة مؽ عجد . مجيخا لمسخحمة الثانؾية (353)ومشيؼ , الستؾسظة
( 75)مشيؼ , مؽ مجتسع الجراسة (٪10)مجيخي مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض تسثل ندبة 

, مجيخا لمسخحمة الثانؾية (30)ومشيؼ , مجيخا لمسخحمة الستؾسظة (45)ومشيؼ , مجيخا لمسخحمة االبتجائية
 .(ه1438- ه1437)والحيؽ ىؼ عمى رأس العسل خالل الفرل الجراسي األول مؽ العام الجراسي 

 :أداة الّدراسة وإجراءات إعدادها

وحيث أن ىحه الجراسة قج اتبعت السشيج الؾصفي وىجفت إلى التعخف عمى مسارسات تقؾيؼ 
لحلػ فقج اختار الباحث االستبانة كأداة لجسع , أداء السعمؼ لجى مجيخي السجارس في مشظقة الخياض

 .بيانات الجراسة

 :وقج تؼ بشاء االستبانة وفق اإلجخاءات التالية

إضافة إلى , وعجد مؽ الجراسات الدابقة, دراسة اإلطار الشغخي ومخاجعة األدبيات التخبؾية -1
وعسمو في مجيخًا , ومؽ خالل زياراتو لمسكتبات الستخررة, خبخة الباحث العمسية والعسمية

 ..لسكتب تعميؼ شسال الخياض واالطالع عمى واقع السسارسات العسمية لتقؾيؼ أداء السعمؼ

وطمب مشيؼ , مؽ السحكسيؽ مؽ ذوي الخبخة واالختراص (10)عخضت األداة عمى عجد  -2
وقج أبجوا , ومجى وضؾحيا, ومجى مشاسبتيا, إبجاء الخأي حؾل ارتباط العبارة بالسحؾر

 .مالحغاتيؼ عمييا وكانت مؾضع االعتبار واالىتسام مؽ قبل الباحث

تزسشت االستبانة في صؾرتيا الشيائية , وبعج إجخاء التعجيالت السظمؾبة عمى أداة الجراسة -3
 :ما يمي

عجد سشؾات , السؤىل العمسي, السخحمة الجراسية: وتزسشت: البيانات األولية لمسدتجيب: أوالً  -
 .الجورات التجريبية التخبؾيةعجد , الخبخة

وذلػ في أربعة , مسارسات تقؾيؼ أداء السعمؼ لجى مجيخي السجارس في مشظقة الخياض: ثانياً  -
( 5)السحؾر الثاني , فقخات (9)حيث تزسؽ السحؾر األول , فقخة (73)محاور تزسشت 

 .فقخات (9)السحؾر الخابع , فقخة (50)السحؾر الثالث , فقخات
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أعظى الباحث لكل فقخة وزنا مجرجًا وفق مقياس ليكخت الخساسي لتقجيخ وجية نغخ أفخاد  -
, عيشة الجراسة حؾل مسارسات تقؾيؼ أداء السعمؼ لجى مجيخي السجارس في مشظقة الخياض

 3 , 4 , 5)وتسثل رقسيا  (ضعيفة ججا, ضعيفة, متؾسظة, كبيخة, كبيخة ججا)بجرجة مؾافقة 
 .عمى التؾالي (1 , 2, 

 :صدق وثبات األداة
 : الصدق (1

لمتحقق مؽ صجق االستبانة ومعخفة مجى صالحية استخجاميا في قياس مسارسات تقؾيؼ 
تؼ التأكج مؽ ذلػ مؽ خالل التحقق مؽ نؾعيؽ , أداء السعمؼ لجى مجيخي السجارس في مشظقة الخياض

 .(الرجق البشائي)، وصجق االّتداق الجاخمي (صجق السحتؾى )الرجق الغاىخي : مؽ الرجق، وىسا

 (:صدق المحتوى)الصدق الظاهري  (أ

والتأكج مؽ أنيا تقيذ ما وضعت ألجمو، قام الباحث , لمتحّقق مؽ صجق محتؾى االستبانة
وقج ُطمب مؽ . بعخضيا عمى عجد  مؽ السحّكسيؽ األكاديسّييؽ مؽ ذوي الخبخة واالختراص

مجى وضؾح العبارة، ومجى انتسائيا لمسحؾر، : السحكسيؽ إبجاء رأييؼ في االستبانة مؽ حيث
وقام الباحث بجراسة . (مؽ ححف أو إضافة عبارات)وصياغتيا، وأية مالحغات يخونيا مشاسبة 

مؽ  (٪80)ومؽ ثؼ أجخى التعجيالت التي اتفق عمييا  أكثخ مؽ , مالحغات السحّكسيؽ واقتخاحاتيؼ
وبعج إجخاء التعجيالت السظمؾبة بمغ عجد عبارات االستبانة في صؾرتيا الشيائّية . عجد السحّكسيؽ

 .عبارة (73)

 (:الصدق البنائً لألداة)صدق االتساق الداخلً  (ب

مؽ مجيخي مجارس التعميؼ العام  (30)جخى تظبيق االستبانة عمى عيشة استظالعية بمغت 
وقام الباحث بحداب االتداق الجاخمي لسحاور االستبانة . بسشظقة الخياض لقياس مجى صجقيا

حيث تؼ حداب معامل االرتباط بيؽ , Pearson Correlationباستخجام معامل ارتباط بيخسؾن 
 (0.01)داللة وقج كانت جسيع العبارات دالة عشج مدتؾى . كل عبارة والسحؾر الحي تشتسي لو

 (30= ن)معامالت صدق االتساق الداخلً لمحاور االستبانة  (1)جدول رلم 

معامل ارتباط  ورـــالمح م
 بٌرسون

 **0.566 .اإلجراءات اليت دتارسها يف تقومي ادلعلمني: احملور األول 1

 **0.589 .ادلعايري اليت يف ضوئها يتم تقومي أداء ادلعلم: احملور الثاين 2

 **0.966 .درجة استخدام ادلعايري اليت يف ضوئها يتم تقومي أداء ادلعلم: احملور الثالث 3

 **0.855 .المعاٌٌر التً فً ضوئها ٌتم تموٌم أداء المعلم مستمبال: المحور الرابع 4

 (0.01)دال عشج مدتؾى **    
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ة مختفعة مؽ الرجق، جأن محاور االستبانة األربعة تتستع بجر (1)يؾضح الججول رقؼ 
, لمسحؾر الثاني (0.589), لمسحؾر األول (0.566)حيث بمغت قيسة معامل ارتباط بيخسؾن 

مسا يذيخ إلى تستع محاور االستبانة بجرجة , لمسحؾر الخابع (0.855), لمسحؾر الثالث (0.966)
 .عالية مؽ الرجق تجعمشا عمى ثقة مؽ نتائجيا

 :الثبات (2
مؽ مجيخي ( 30)قام الباحث بحداب ثبات االستبانة عمى العيشة االستظالعية السكؾنة مؽ 

 لقياس درجة ثبات االستبانة باستخجام معامل ألفا كخونباخ مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض
 .لالتداق الجاخمي

 (30= ن)لالستبانة ( ألفا كرونباخ)معامالت الثبات   (2)جدول رلم 

معامل ألفا  العبارات المحور 
 كرونباخ

 **0.559 9 .اإلجراءات اليت دتارسها يف تقومي ادلعلمني: احملور األول 1

 **0.844 5 .ادلعايري اليت يف ضوئها يتم تقومي أداء ادلعلم: احملور الثاين 2

 **0.972 50 .درجة استخدام ادلعايري اليت يف ضوئها يتم تقومي أداء ادلعلم: احملور الثالث 3

 **0.790 9 .ادلعايري اليت يف ضوئها يتم تقومي أداء ادلعلم مستقبال: احملور الرابع 4

 **0.979 73 األداة كلها

 (0.01)دال عشج مدتؾى **    

أن جسيع محاور االستبانة األربعة تتستع بجرجة مختفعة مؽ  (2)يؾضح الججول رقؼ 
, لمسحؾر الثاني (0.844), لمسحؾر األول (0.559)الثبات، حيث بمغت قيسة معامل ألفا كخونباخ 

مسا يذيخ إلى تستع  , لألداة كميا (0.979), لمسحؾر الخابع (0.790), لمسحؾر الثالث (0.972)
 .االستبانة بجرجة عالية مؽ الثبات تجعمشا عمى ثقة مؽ نتائجيا

 

 :تطبٌك أداة الدراسة
 Google وتفعيل خجمة www.google.comتؼ عسل حداب عمى محخك البحث 

drive وإنذاء االستبيان الذبكي بخمفية عمسية وبخاصية إجابة واحجة فقط لكل مفحؾص وإمكانية 
مؽ مجيخي مجارس التعميؼ العام بسشظقة  (150)وإرسالو إلى التعجيل وتؼ انذاء رابط السذاركة 

 .الخياض
 

عدد االستبانات الموزعة على أفراد عٌّنة الّدراسة  (3)جدول رلم 
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 المكتملة المستبعدة المفمودة المسترجعة
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 94.7 71 - - 5.3 4 94.7 71 75 771 .ادلرحلة االبتدائية

 95.6 43 - - 4.4 2 95.6 43 45 497 .ادلرحلة ادلتوسطة

 100 30 - - - - 100 30 30 335 .ادلرحلة الثانوية

149 المجموع
7 

150 144 96.
0 

6 4.
0 

- - 144 96.
0 

وقج بمغ عجد , استبانة (150)أن عجد االستبانات التي وزعت  (3)يؾضح الججول رقؼ 
وبمغ عجد , مؽ االستبانات التي تؼ تؾزيعيا (٪96.0)تسثل ندبة  (144)االستبانات السدتخجعة 

وبعج مخاجعة , مؽ االستبانات التي تؼ تؾزيعيا (٪4.0)تسثل ندبة  (6)االستبانات السفقؾدة 
مؽ االستبانات  (٪96.0)استبانة تسثل ندبة  (144)االستبانات السدتخجعة وجـج الباحث عجد 

 .السدتخجعة مدتؾفاة وصالحة إلجخاء التحميل اإلحرائي
 :المعَالجة اإلحصائٌّة

استبانة عمى بخنامج الخزم  (48)تؼ تفخيغ بيانات االستبانات السدتؾفاة والبالغ عجدىا 
 :وتؼ استخجام السعالجات اإلحرائية التالية,  في الحاسب اآللي(SPSS)اإلحرائية 

لحداب صجق االتداق الجاخمي ألداة  (Pearson Correlation)معامل ارتباط بيخسؾن  -1
 .الّجراسة

 .لحداب الثبات ألداة الّجراسةAlpha Cronbach's معامل ألفا كخونباخ  -2

 :نتائج الّدراسة ومنالشتها وتفسٌرها
يتشاول ىحا الفرل مؽ الجراسة عخض ومشاقذة الشتائج التي أسفخت عشيا الجراسة حؾل 

 . مسارسات تقؾيؼ أداء السعمؼ لجى مجيخي السجارس في مشظقة الخياض

: وقج تؼ عخض ومشاقذة الشتائج حدب ما تشص عميو أسئمة االستبانة وفق السعيار اآلتي
ومؽ , (4=1-5)تؼ حداب السجى  (الحجود الجنيا والعميا)لتحجيج طؾل خاليا مقياس ليكخت الخساسي 

وبعج ذلػ تؼ  (0.80 =5÷4)ثؼ تقديسو عمى أكبخ قيسة في السقياس لمحرؾل عمى طؾل الخمية أي 
وذلػ لتحجيج الحج  (بجاية السقياس وىي واحج صحيح)إضافة ىحه القيسة إلى أقل قيسة في السقياس 

 :األعمى ليحه الخمية وىكحا أصبح طؾل الخاليا كسا يمي

 الحدود الدنٌا والعلٌا لممٌاس لٌكرت الخماسً( 4)جدول رلم 

 (المتوسط الحسابً)طول الخلٌة  درجة الموافمة
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 1.80أقل من  .ضعيفة جدا

 2.60 إىل أقل من 1.80من  .ضعيفة

 3.40 إىل أقل من 2.60من  .متوسطة

 4.20 إىل أقل من 3.40من  .كبرية

 . فأكثر4.20 .كبرية جدا

ما اإلجخاءات التي : لإلجابة عؽ الدؤال األول الحي نرـو:نتائج السؤال األول ومنالشتها وتفسٌرها
 تسارس في تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض؟ 

تؼ استخجام الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية إلجابات أفخاد عيشة الجراسة حؾل 
وقج رتبت تشازليا , اإلجخاءات التي تسارس في تقؾيؼ السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض

 .حدب الستؾسظات الحدابية
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات عٌنة الدراسة حول  (5)جدول رلم 

 اإلجراءات التً تمارس فً تموٌم أداء المعلمٌن فً مدارس التعلٌم العام بمنطمة الرٌاض

 الترتٌب الدرجة االنحراف المتوسط العبارة

 6 ضعيفة 0.82 2.36 .أقوم بتقومي ادلعلمني بشكل شهري

أقدم للمعلمني وصفاً دلا يتم تقوميهم عليو يف بداية العام 
 .الدراسي

 2 ضعيفة 0.72 3.30

 3 متوسطة 0.98 2.96 .أقدم نتائج التقومي للمعلمني بشكل دوري

 1 كبرية 0.73 3.49 .أوضح للمعلمني نقاط القوة والضعف لديهم بعد تقوميهم

 4 متوسطة 0.98 2.85 أاتبع ادلعايري اليت يف ضوئها سيتم التقومي بشكل شهري

ضعيفة  1.53 1.47 .أقوم بكتابة تقومي ادلعلم يف هناية العام فقط
 جدا

9 

 5 ضعيفة 1.38 2.43 .أمت تقومي أداء ادلعلم بناء على معرفيت أبدائو طوال العام

أعتمد للمعلمني درجات عالية ليكون حافزاً ذلم يف 
 .ادلستقبل

ضعيفة  1.16 1.55
 جدا

8 

ضعيفة  1.35 1.72 .أرى ن تقومي ادلعلم جانب معنوي فقط
 جدا

7 

  ضعٌفة 1.07 2.45المجموع الكلى للمحور 
( 2-4)أن العبارتيؽ رقسا  (7)ويسكؽ أن ندتخمص مؽ تختيب العبارات في الججول رقؼ 

مسا يبيؽ أن قيام مجيخ السجرسة بتؾضيح , ىسا األعمى استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة
وتقجيؼ مجيخ السجرسة لمسعمسيؽ وصفًا لسا يتؼ , نقاط القؾة والزعف في أداء السعمؼ بعج تقؾيسو
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تقؾيسيؼ عميو في بجاية العام الجراسي ىسا أكثخ اإلجخاءات التي يتخحىا مجيخي مجارس التعميؼ العام 
 . في تقؾيؼ أداء السعمسيؽ بسشظقة الخياض

وذلػ , ىي األقل استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة (6)بيشسا كانت العبارة رقؼ 
يعشي أن مجيخي مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض يتابعؾن السعمسيؽ طيمة العام الجراسي ومؽ ثؼ 

، لكشيؼ بالسقابل يحتاجؾن لسديج مؽ السيارات يقؾمؾن بكتابة تقؾيؼ السعمؼ مؽ خالل الستابعة السدتسخة
 .التي تديؼ في التقؾيؼ السثالي والعادل لمسعمسيؽ

ما السعاييخ التي في : لإلجابة عؽ الدؤال الثاني الحي نرـو:نتائج السؤال الثانً ومنالشتها وتفسٌرها
 ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض؟ 

تؼ استخجام الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية إلجابات أفخاد عيشة الجراسة حؾل 
وقج رتبت , السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض

 .تشازليا حدب الستؾسظات الحدابية

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات عٌنة الدراسة حول  (6)جدول رلم 
 المعاٌٌر التً فً ضوئها ٌتم تموٌم أداء المعلمٌن فً مدارس التعلٌم العام بمنطمة الرٌاض

 
 العبارة

 
 المتوسط

ف
را

ح
الن

ا
 

 
 الموافمة

ب 
تٌ
ر
الت

 1 كبرية 0.69 3.49 .تقومي ادلعلم يف ضوء معايري ادلسؤولية جتاه الطالب وعملية التعليم 

 2 كبرية 0.83 3.40 .تقومي ادلعلم يف ضوء معايري ادلعرفة ابدلادة وأساليب تدريسها

 4 متوسطة 0.97 3.21 .تقومي ادلعلم يف ضوء معايري حتسني مستوى التحصيل الدراسي للطالب

 5 متوسطة 1.00 3.04 .تقومي ادلعلم يف ضوء معايري التطوير ادلهين

 3 متوسطة 0.82 3.34 .تقومي ادلعلم يف ضوء معايري إدارة الصف

 متوسطة 0.86 3.30المجموع الكلى للمحور 

( 2-1)أن السعياريؽ رقســـــا  (6)ويسكؽ أن ندتخمص مؽ تختيب السعاييخ في الججول رقؼ 
مسا يبيؽ أن مجيخي مجارس التعميؼ العام , ىسا األعمى استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة

تقؾيؼ السعمؼ في ضؾء معاييخ السدؤولية تجاه الظالب وعسمية بسشظقة الخياض يدتخجمؾن معيار 
ومعيار تقؾيؼ السعمؼ في ضؾء معاييخ السعخفة بالسادة وأساليب تجريديا ىسا أكثخ السعاييخ  ,التعميؼ

 .التي يدتخجميا مجيخي السجارس في تقؾيؼ أداء السعمسيؽ

وذلػ , ىؾ األقل استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة (4)بيشسا كانت السعيار رقؼ 
تقؾيؼ السعمؼ في ضؾء يعشي أن مجيخي مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض يدتخجمؾن معيار 

 . كأقل معاييخ التقؾيؼ الؾاردة في أداة ىحه الجراسةمعاييخ التظؾيخ السيشي

ما درجة استخجام : لإلجابة عؽ الدؤال الثالث الحي نرـو:نتائج السؤال الثالث ومنالشتها وتفسٌرها
 السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض؟
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تؼ استخجام الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية إلجابات أفخاد عيشة الجراسة حؾل 
درجة استخجام السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة 

 .وقج رتبت تشازليا حدب الستؾسظات الحدابية, الخياض
 

 معاٌٌر المسؤولٌة تجاه الطالب وعملٌة التعلٌمالتموٌم فً ضوء : أوال

 
 ( 7)جدول رلم 

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات عٌنة الدراسة حول التموٌم فً ضوء معاٌٌر 
 المسؤولٌة تجاه الطالب وعملٌة التعلٌم فً مدارس التعلٌم العام بمنطمة الرٌاض

 العبارة
 المتوسط
 الحسابً

االنحرا
 ف

 المعٌاري

 درجة
 الموافمة

الترتٌب 
 الجدٌد

أن ميتلك ادلعلم القدرة على تشجيع وتنمية قدرات الطالب على 
 .التفكري الناقد وحل ادلشكالت وأداء ادلهارات

 3 متوسطة 0.78 3.32

أن يستخدم ادلعلم اسرتاتيجيات تعلم تساعد على النمو العقلي 
 .واالجتماعي والشخصي للطالب

 2 متوسطة 0.82 3.36

أن يستخدم ادلعلم أساليب تعليمية تناسب الطالب وتراعي 
 .الفروق الفردية بينهم

 1 كبرية 0.69 3.47

 8 متوسطة 1.00 3.00 .أن يتمتع ادلعلم ابدلعرفة الالزمة خلصائص منو الطالب

أن يستخدم ادلعلم أساليب تقومي متنوعة للطالب حتقق 
 .األىداف

 6 متوسطة 0.81 3.15

أن يثري ادلعلم ختطيطو أبنشطة وخربات تناسب استعدادات 
 .الطالب

 4 متوسطة 0.79 3.23

 7 متوسطة 0.87 3.02 .أن يقدم ادلعلم هتيئة جتذب انتباه الطالب وتناسب زمن احلصة

  متوسطة 0.83                                                                 3.17المجموع الكلً للمحور   
( 2-4)أن العبارتيؽ رقســـــا  (7)ويسكؽ أن ندتخمص مؽ تختيب العبارات في الججول رقؼ 

مسا يبيؽ أن مجيخي مجارس التعميؼ العام , ىسا األعمى استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة
بتعميؼ الخياض حخيرؾن عمى أن يدتخجم السعمؼ أساليب تعميسية تشاسب الظالب وتخاعي الفخوق 

وأن يدتخجم السعمؼ استخاتيجيات تعمؼ تداعج عمى الشسؾ العقمي واالجتساعي والذخري , الفخدية بيشيؼ
في ضؾء معاييخ السدؤولية تجاه لمظالب وأن السجيخ يأخح ذلػ بعيؽ االعتبار أثشاء تقؾيؼ السعمؼ 

 .الظالب وعسمية التعميؼ
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 معاٌٌر المعرفة بالمادة وأسالٌب تدرٌسهاالتموٌم فً ضوء : ثانٌا
 

 ( 8)جدول رلم 
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات عٌنة الدراسة حول التموٌم فً ضوء معاٌٌر 

 المعرفة بالمادة وأسالٌب تدرٌسها فً مدارس التعلٌم العام بمنطمة الرٌاض

 الترتٌب الموافمة االنحراف المتوسط العبارة

 3 متوسطة 0.97 3.20 .أن يستخدم ادلعلم طرائق واسرتاتيجيات تناسب ادلوقف التعليمي

أن يستخدم ادلعلم اسرتاتيجيات تعلم تساعد على النمو العقلي 
 .واالجتماعي والشخصي للطالب

 2 متوسطة 0.73 3.23

أن يكون لدى ادلعلم إدلام كاف ابدلفاىيم األساسية للمادة اليت 
 .يقوم بتدريسها

 4 متوسطة 0.75 3.15

 1 كبرية 0.54 3.55 .أن يستطيع ادلعلم تصويب األخطاء العلمية يف الكتاب ادلدرسي

أن يستخدم ادلعلم طرق تدريس توثر يف الطريقة والسرعة اليت 
 .يتعلم هبا الطالب

 9 ضعيفة 0.98 2.59

 5 متوسطة 0.91 3.04 .أن يظهر ادلعلم معرفة متعمقة ومرتابطة مبادتو

 6 متوسطة 0.83 3.00 .أن يقدم ادلعلم األدلة والشواىد على حداثة مادتو العلمية

 7 متوسطة 0.85 2.94 .أن يوظف ادلعلم ادلادة العلمية يف مواقف حياتية

 10 ضعيفة 1.01 2.58 .أن يضع ادلعلم خطة شاملة ومتنوعة ألىداف ادلادة الدراسية

أن يعرض ادلادة مراعيا التسلسل والرتابط والتدرج وأساليب التعلم 
 .ادلناسبة

 8 متوسطة 0.94 2.89

 متوسطة 0.85                                                              3.02المجموع الكلى للمحور  

( 2-4)أن العبارتيؽ رقسا  (10)ويسكؽ أن ندتخمص مؽ تختيب العبارات في الججول رقؼ 
مسا يبيؽ أن مجيخي مجارس التعميؼ العام , ىسا األعمى استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة

, بتعميؼ الخياض يدتخجمؾن عمى قجرة السعمؼ عمى ترؾيب األخظاء العمسية في الكتاب السجرسي
وقجرة السعمؼ عمى استخجام استخاتيجيات تعمؼ تداعج عمى الشسؾ العقمي واالجتساعي والذخري 

 .في ضؾء معاييخ السعخفة بالسادة وأساليب تجريديالمظالب أثشاء تقؾيؼ أداء السعمؼ 
 معاٌٌر تحسٌن مستوى التحصٌل الدراسً للطالبالتموٌم فً ضوء : ثالثا

 ( 9)جدول رلم 
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات عٌنة الدراسة حول التموٌم فً ضوء معاٌٌر 

 تحسٌن مستوى التحصٌل الدراسً للطالب فً مدارس التعلٌم العام بمنطمة الرٌاض

 الترتٌب الموافمة االنحراف المتوسط العبارة

 8 متوسطة 0.99 3.02أن حيرص ادلعلم ابستمرار على رفع مستوى التحصيل الدراسي 
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 الترتٌب الموافمة االنحراف المتوسط العبارة

 .للطالب

أن يستخدم ادلعلم األنشطة الصفية والالصفية كأدوات يف حتسني 
 .مستوى التحصيل للطالب

 9 متوسطة 0.92 2.96

أن حيقق ادلعلم أكرب قدر من النتائج والتغيريات ادلرغوبة يف طالبو 
 .مع مراعاة ذكائهم وقدراهتم

 2 كبرية 0.81 3.41

أن يقوم ادلعلم ابألعمال التحريرية اليت من شأهنا أن تزيد من 
 .إنتاجية الطالب

 4 متوسطة 0.81 3.25

أن حيدد ادلعلم مقدار النمو احلادث للطالب إثر تدريسهم جزًءا 
 .من ادلقرر من خالل إجراء االختبارات القبلية والبعدية

 7 متوسطة 0.88 3.04

 3 متوسطة 0.76 3.32 .أن يقوم ادلعلم بدور يف رفع إنتاجية الطالب

أن يتابع ادلعلم مجيع األعمال التحريرية اليت من شأهنا زايدة 
 .إنتاجية الطالب

 11 ضعيفة 1.02 2.57

أن يلتزم ادلعلم إبجراء االختبارات القبلية والبعدية للتعرف على 
 .مقدار النمو احلاصل للطالب التدريس

 6 متوسطة 0.87 3.11

أن يكتب ادلعلم التقارير على مدار العام الدراسي للعمل على 
 .رفع إنتاجية الطالب

 1 كبرية 0.69 3.47

 10 متوسطة 1.13 2.94 .أن حياول ادلعلم التغلب على جوانب الضعف لدى الطالب

 5 متوسطة 0.73 3.23 .أن حيفز ادلعلم الطالب على تقومي أنفسهم ذاتيا

 متوسطة 0.88  3.07المجموع الكلى للمحور  

( 3-9)أن العبارتيؽ رقسا  (11)ويسكؽ أن ندتخمص مؽ تختيب العبارات في الججول رقؼ 
مسا يبيؽ أن مجيخي مجارس التعميؼ العام , ىسا األعمى استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة

بتعميؼ الخياض يقؾمؾن بكتابة تقخيخ تقؾيؼ أداء السعمؼ عمى مجار العام الجراسي لمعسل عمى رفع 
وأنيؼ يزعؾن في االعتبار تحقيق السعمؼ الشتائج والتغييخات السخغؾبة في طالبو مع , إنتاجية الظالب

في ضؾء معاييخ تحديؽ مدتؾى التحريل الجراسي مخاعاة ذكائيؼ وقجراتيؼ أثشاء تقؾيؼ أداء السعمؼ 
 .لمظالب

 معاٌٌر التطوٌر المهنًالتموٌم فً ضوء : رابعا

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات عٌنة الدراسة حول التموٌم  (10)جدول رلم 

 فً ضوء معاٌٌر التطوٌر المهنً فً مدارس التعلٌم العام بمنطمة الرٌاض
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 الترتٌب الموافمة االنحراف المتوسط العبارة

 6 متوسطة 0.93 3.04 .أن يظهر ادلعلم اىتماما واضحا مبلفات إجناز الطالب

 9 ضعيفة 0.87 2.56 .أن ينجز ادلعلم أعمال تقومي الطالب ويوثقها بدقة

أن يتقن ادلعلم استخدام األساليب واالسرتاتيجيات التقوميية 
 .ادلناسبة مبا يساعد على أتمني النمو الشامل للطالب

 5 متوسطة 0.81 3.05

أن يلم ادلعلم ابلنواتج التعليمية ادلتوقعة من الطالب ومعايري 
 .ومستوايت األداء ادلقبول وإتقانو

 4 متوسطة 0.92 3.20

 7 متوسطة 0.91 3.00 .أن يراعي ادلعلم استمرارية ومشولية وتنوع طرائق تقومي الطالب

 10 ضعيفة 0.91 2.48 .أن يكون ادلعلم متمكنا من ادلادة العلمية

 8 ضعيفة 0.85 2.59 .أن ينوع ادلعلم من طرائق التدريس اليت يستخدمها

 1 كبرية 0.60 3.66 .أن يوظف ادلعلم الوسائل والتقنيات التعليمية ادلناسبة

أن ميتلك ادلعلم القدرة على التعامل مع الطالب ومراعاة ميوذلم 
 ورغباهتم واجتاىاهتم

 2 متوسطة 0.78 3.32

 3 متوسطة 0.77 3.21 .أن يوظف ادلعلم نتائج التقومي بفاعلية يف حتسني أداء الطالب

 متوسطة 0.84  3.01المجموع الكلى للمحور  

( 9-8)أن العبارتيؽ رقســـــا  (10)ويسكؽ أن ندتخمص مؽ تختيب العبارات في الججول رقؼ 
مسا يبيؽ أن مجيخي مجارس التعميؼ العام , ىسا األعمى استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة

بتعميؼ الخياض يدتخجمؾن تؾعيف السعمؼ الؾسائل والتقشيات التعميسية السشاسبة وامتالك السعمؼ القجرة 
عمى التعامل مع الظالب ومخاعاة ميؾليؼ ورغباتيؼ واتجاىاتيؼ كأىؼ السعاييخ السدتخجمة أثشاء تقؾيؼ 

 .أداء السعمؼ في ضؾء معاييخ التظؾر السيشي
 معاٌٌر إدارة الصفالتموٌم فً ضوء : خامسا

 (11)جدول رلم 
 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات عٌنة الدراسة حول التموٌم فً ضوء معاٌٌر 

 إدارة الصف فً مدارس التعلٌم العام بمنطمة الرٌاض

 العبارة
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 درجة
 الموافمة

الترتٌب 
 الجدٌد

أن حيفز ادلعلم الطالب على االنضباط واالنتباه وادلشاركة 
 .الفاعلة

 6 متوسطة 0.72 3.15

 7 متوسطة 0.68 3.13 .أن يهتم ادلعلم ابلبيئة الصفية ادلادية دائما

 5 متوسطة 0.76 3.32 .أن حيرص ادلعلم على التفاعل مع الطالب

 8 متوسطة 0.96 3.04أن حيسن ادلعلم إدارة الوقت وتوزيعو على فعاليات ادلوقف 
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 العبارة
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 درجة
 الموافمة

الترتٌب 
 الجدٌد

 .التعليمي

 2 كبرية 0.71 3.40 .أن يفرض ادلعلم النظام واالنضباط خالل وقت احلصة

أن يشتق ادلعلم الكفاءات التدريسية الالزمة للدور الذي يقوم 
 .بو داخل غرفة الدراسة أو خارجها

 3 متوسطة 0.67 3.36

 1 كبرية 0.69 3.47 .أن ميتاز ادلعلم ابلبعد اإلنساين يف قيادتو لطالبو

أن يصمم ادلعلم بطاقات تقومي مقننة يتوافر فيها شروط الصدق 
 .والثبات الستخدامها يف مالحظة سلوك الطالب

 4 متوسطة 0.85 3.35

 9 ضعيفة 0.81 2.55 .أن يهتم ادلعلم ابنضباط الطالب أثناء احلصة الدراسية

 متوسطة 0.76 3.20المجموع الكلً للمحور   

وذلػ , ىي األقل استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة (9)بيشسا كانت العبارة رقؼ 
يعشي أن مجيخي مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض ال ييتسؾن كثيخًا بحخص السعمؼ عمى انزباط 

وكشتيجة .معاييخ إدارة الرفالظالب أثشاء الحرة الجراسية أثشاء عسمية تقؾيؼ أداء السعمؼ في ضؾء 
نيائية مسا سبق يغيخ لشا تختيب محاور درجة استخجام السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء 

وقج رتبت تشازليا حدب الستؾسظات الحدابية، , السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض
 .يؾضح ذلػ (11)والججول رقؼ 

ما السعاييخ التي في : لإلجابة عؽ الدؤال الخابع الحي نرـو:نتائج السؤال الرابع ومنالشتها وتفسٌرها
 ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ مدتقبال في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض؟ 

تؼ استخجام الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية إلجابات أفخاد عيشة الجراسة حؾل 
, السعاييخ التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ مدتقبال في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض

 .وقج رتبت تشازليا حدب الستؾسظات الحدابية

 ( 12)جدول رلم 
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات عٌنة الدراسة حول المعاٌٌر التً فً ضوئها 

 ٌتم تموٌم أداء المعلمٌن مستمبال فً مدارس التعلٌم العام بمنطمة الرٌاض

 الترتٌب الموافمة االنحراف المتوسط العبارة

 6 متؾسظة 0.93 3.04 .أن يغيخ السعمؼ اىتساما واضحا بسمفات إنجاز الظالب

 9 ضعيفة 0.87 2.56 .أن ينجز ادلعلم أعمال تقومي الطالب ويوثقها بدقة

أن يتقن ادلعلم استخدام األساليب واالسرتاتيجيات التقوميية 
 .ادلناسبة مبا يساعد على أتمني النمو الشامل للطالب

 5 متوسطة 0.81 3.05
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 الترتٌب الموافمة االنحراف المتوسط العبارة

أن يلم ادلعلم ابلنواتج التعليمية ادلتوقعة من الطالب ومعايري 
 .ومستوايت األداء ادلقبول وإتقانو

 4 متوسطة 0.92 3.20

 7 متوسطة 0.91 3.00 .أن يراعي ادلعلم استمرارية ومشولية وتنوع طرائق تقومي الطالب

 10 ضعيفة 0.91 2.48 .أن يكون ادلعلم متمكنا من ادلادة العلمية

 8 ضعيفة 0.85 2.59 .أن ينوع ادلعلم من طرائق التدريس اليت يستخدمها

 1 كبرية 0.60 3.66 .أن يوظف ادلعلم الوسائل والتقنيات التعليمية ادلناسبة

أن ميتلك ادلعلم القدرة على التعامل مع الطالب ومراعاة ميوذلم 
 ورغباهتم واجتاىاهتم

 2 متوسطة 0.78 3.32

 3 متوسطة 0.77 3.21 .أن يوظف ادلعلم نتائج التقومي بفاعلية يف حتسني أداء الطالب

 متوسطة 0.84  3.01المجموع الكلى للمحور  

 

 الترتٌب  الموافمة االنحراف المتوسط العبارة

أن يتؼ تقؾيؼ أداء السعمؼ وفق أكثخ مؽ نسؾذج يتؼ 
ترسيسو وفق أدوار السعمؼ الستغيخة وما يختبط بيا مؽ 

 .ميام ومدئؾليات

 9 ضعيفة 0.94 2.52

أن يدتيجف تقؾيؼ أداء السعمؼ التظؾيخ والتحديؽ 
السدتسخ وأن ال يخكد عمى تحجيج نقاط القؾة 

 .والزعف في أداءه بيجف السحاسبة فقط

 1 كبيخة 0.80 3.40

أن يتؼ تقؾيؼ أداء السعمؼ مؽ خالل معمؾمات دقيقة 
ومتكاممة ومؾضؾعية واعتبار ذلػ أساس لشجاح 

 .عسمية التقؾيؼ

 7 ضعيفة 1.05 2.57

أن يتؼ تقؾيؼ أداء السعمؼ مؽ خالل تبشى نساذج 
 .التقؾيؼ التي تعتسج مجسؾعة معاييخ تقؾيؼ األداء

 4 متؾسظة 0.89 3.17

أن يتؼ تجريب القائسيؽ عمى عسمية تقؾيؼ أداء السعمؼ 
 .عمى السبادئ واألسذ العمسية لعسمية التقؾيؼ

 5 متؾسظة 0.83 3.15

أن تتؼ عسمية تقؾيؼ أداء السعمؼ برؾرة عمشية وأن 
تتاح الفخصة لمسعمؼ لسشاقذة القائسيؽ عمى عسمية 

 .التقؾيؼ وإعظائو الحق في التغمؼ

 8 ضعيفة 1.01 2.54
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أن تكؾن عسمية تقؾيؼ أداء السعمؼ مدتسخة وشاممة 
 .لسجسل أدوار السعمؼ ومدئؾلياتو

 2 متؾسظة 0.94 3.23

 متوسطة 0.90  3.00المجموع الكلى للمحور  

 

( 9-2)أن العبارتيؽ رقســـــا  (12)ويسكؽ أن ندتخمص مؽ تختيب العبارات في الججول رقؼ 
مسا يبيؽ أن مجيخي مجارس التعميؼ العام , ىسا األعمى استجابة مؽ وجية نغخ أفخاد عيشة الجراسة

بتعميؼ الخياض ييجفؾن مؽ تقؾيؼ أداء السعمؼ التظؾيخ والتحديؽ السدتسخ وأنيؼ ال يقرخون أىجاف 
وأن عسمية تقؾيؼ , تقييسيؼ لمسعمسيؽ عمى تحجيج نقاط القؾة والزعف في أداء السعمؼ ومؽ ثؼ محاسبتو

 .أداء السعمؼ في مجارس التعميؼ العام بتعميؼ الخياض مدتسخة وشاممة لسجسل أدوار السعمؼ ومدئؾلياتو

 :نتائج الدراسة
  اإلجخاءات التي تسارس )دل تحميل بيانات الجراسة أن درجة مؾافقة أفخاد عيشة الجراسة عمى

( ضعيفة)كانت بجرجة  (في تقؾيؼ السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض
وقج تخاوحت الستؾسظات الحدابية . (1.07)وانحخاف معياري  (2.45)بستؾسط حدابي 

 (.1.4-3.49)مؽ 

  السعاييخ التي في )دل تحميل بيانات الجراسة أن درجة مؾافقة أفخاد عيشة الجراسة عمى
كانت بجرجة  (ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض

وقج تخاوحت الستؾسظات . (0.86)وانحخاف معياري  (3.30)بستؾسط حدابي  (متؾسظة)
 (.3.04- 3.49)الحدابية مؽ 

  درجة استخجام السعاييخ )دل تحميل بيانات الجراسة أن درجة مؾافقة أفخاد عيشة الجراسة عمى
كانت  (التي في ضؾئيا يتؼ تقؾيؼ أداء السعمسيؽ في مجارس التعميؼ العام بسشظقة الخياض

 (.0.83)وانحخاف  (3.07)بستؾسط  (متؾسظة)بجرجة 

ممارسات تموٌم أداء فً ضوء النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة حول :التوصٌات
 :فإن الباحث ٌوصً بما ٌلً, المعلمٌن لدى مدٌري المدارس فً منطمة الرٌاض

 . بشاء مشيجية تظؾيخ أداء لقادة السجارس تيجف لتحديؽ أدائيؼ في عسمية تقؾيؼ السعمسيؽ -1

 .بشاء مشيجية لعشاصخ تقؾيؼ السعمؼ تذسل السعاييخ والذؾاىج والبجائل والسقتخحات -2

تسكيؽ السعمسيؽ مؽ تشفيح مياميؼ التعميسية والتخبؾية مؽ خالل عشاصخ تقؾيؼ األداء  -3
 .الؾعيفي

 .التعخيف بسشيجية تقؾيؼ األداء لكافة العامميؽ السختبظيؽ بالعمؼ لتحقيق ىجف التقؾيؼ -4
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متابعة تقؾيؼ السعمؼ عمى مجار العام الجراسي حتى يكؾن تقؾيؼ أدائو حقيقيًا وصادقًا مع  -5
 .الرالحية التامة لقائج السجرسة

 .التأكيج عمى إتقان السعمؼ لسيارات البحث واالستقراء لتكؾن أحج أسذ تقؾيؼ أداء السعمؼ -6

 .إتقان السعمؼ لظخائق تجريذ متشؾعة أحج أسذ تقؾيؼ أداء السعمؼ -7

 .إنجاز السعمؼ وتؾثيق السعمؼ لتقاريخ طالبو أحج أسذ تقؾيؼ أداء السعمؼ -8

 .تسكؽ السعمؼ مؽ السادة التي يجرسيا أحج أسذ تقؾيؼ أداء السعمؼ -9

عسمية تقؾيؼ أداء السعمؼ عمشية عمى أن تتاح الفخصة لمسعمؼ لسشاقذة القائؼ عمى عسمية  -10
 .التقؾيؼ

 .اعتساد أكثخ مؽ نسؾذج وفق األدوار السشؾط بالسعمؼ القيام بيا في تقؾيؼ أداء السعمؼ -11

 .أن يتؼ استخجام السعمؾمات الجقيقة والستكاممة عشج تقؾيؼ أداء السعمؼ -12

 .أن يتؼ تؾعيف حقائب التقؾيؼ السجعؾمة باألدلة في تقؾيؼ أداء السعمؼ -13

 

ي ضوء النتائج والتوصٌات التً انتهت إلٌها الدراسة ف:الدراسات والبحوث الممترحة
فإن , ممارسات تموٌم أداء المعلم لدى مدٌري المدارس فً منطمة الرٌاضحول 

 :الباحث ٌوصً بما ٌلً
إجخاء دراسات حؾل مسارسات تقؾيؼ أداء السعمسيؽ والسعمسات لجى قائجي وقائجات مجارس  -1

 .التعميؼ العام في مختمف السشاطق التعميسية بالسسمكة العخبية الدعؾدية

إجخاء دراسات حؾل معؾقات مسارسات تقؾيؼ أداء السعمسيؽ والسعمسات لجى قادة مجارس  -2
 .التعميؼ العام في مختمف السشاطق التعميسية بالسسمكة العخبية الدعؾدية
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 المراجع
بظاقة مقتخحة لتقؾيؼ أداء معمؼ المغة االنجميدية في ضؾء نسؾذج : صالح عائض, األحسخي  -1
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