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 تقييم األداء المدرسي بسلطنة عمان في ضوء المؤشرات التربوية   
 إعداد                              

 فريدة بنت خليفة الحضرمي                                  
 باحثة دكتوراه                                 

 مقدمة: 

يحتل تطوير المؤسسات التربوية الصدارة في جميع الدول، وال يمكن أن  
يحدث تقدم ملموس على مستوى هذه المؤسسات إال بتحسين جودة األداء، ومواكبة 
المستجدات العالمية في هذا المجال، واالنتقال نحو تطبيق مفاهيم اإلدارة العلمية 

من أجل التطوير التربوي؛ لذا صار  الحديثة في التربية، وإعادة تنظيمها، وبنائها 
االعتراف العالمي بأهمية التعليم يتوسع، مشكًلا نقطة التقاء محورية بين مختلف 
التقارير اإلقليمية والدولية على اختًلف رؤاها الفكرية ومقارباتها المنهجية؛ حيث 

دان  صار التعليم يمثل العامل الجوهري في اآلفاق المستقبلية لدى الكثير من البل
النامية، ويظل دور المدرسة في لب عملية تشكيل رأس المال البشري استثمارا  

 .(1) استراتيجيا 

ونتيجة هذا االهتمام؛ تعد أهم التحديات التي تواجه األداء المدرسي في 
ا   العصر الحالي التطورات المختلفة في جميع المجاالت؛ فكلما حققت المدرسة نجاحا
في مخرجاتها كانت هناك تطلعات جديدة تفرضها متطلبات الحياة المتسارعة؛ ومن 

في رفع جودة األداء المدرسي بمجاالته  هنا يأتي أهمية تقييم األداء المدرسي وأثره 
الثًلثة: التعليم، والتعلم، واإلدارة المدرسية؛ إذ يوجه المدرسة لتطور توقعاتها  
باستمرار؛ من أجل رفع كفاءة أدائها عن طريق التحسين والتطوير المستمرين 
للعمليات بشكل صحيح منذ البداية وباستمرار، باالعتماد على احتياجات المجتمع  

 .(2) لمدرسي ومتطلباته، للوصول به إلى أقصى درجات الكفاءة والفاعلية ا
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ولقد أصبح استخدام المؤشرات التربوية في تقييم أداء النظم لتعليمية اتجاهاا  
عالمياا لدى التربويين وصناع السياسة ومتخذي القرار ورجال التعليم، إذ يؤكدون  

ستويات األنظمة التعليمية، على ضرورة توظيف المؤشرات التربوية في كل م 
متضمناا صناع السياسة واإلدارات التعليمية المحلية ومديري المدارس ومعلمي 

 .(3)الفصول 

وتتعااااظم أهمياااة المؤشااارات التربوياااة فاااي ظااال الفجاااوة التاااي تفصااال األنظماااة 
التعليمية العربية عن األنظماة المتقدماة فاي العاالم، وماا يتطلباه مان كفااءة عالياة فاي 
مجاااااالت التخطاااايب والمتابعااااة والتقياااايم، بمااااا يضاااامن تركياااا  الخيااااارات االسااااتراتيجية 

 .(4)تشكل حقاا رافعات للتقدم  والجهود التطويرية على القضايا الجوهرية التي

وفقاا لما تقدم أصبح هناك اتفاق عام لدى التربويين وصناع السياسة،  
ومتخذي القرار بأن نظام المؤشرات التربوية الذي يقيم األداء ويقيس المخرجات،  
ويشرح لماذا لم تتحقق األهداف، ويحدد المتطلبات التي تعدل وتحسن أداء الطالب 

داء المؤسسة التعليمية، قد جعل من المؤشرات التربوية ضرورة وتطور وتحسن أ
عصرية في مسيرة اإلصًلح التربوي للنظم التعليمة؛ ذلك أن كثير من العلماء يرون  
أن المؤشرات التربوية يجب توظيفها في عملية التقييم لكل مستويات األنظمة 

محلية وإداري المدرسة التعليمية، متضمناا صناع السياسة واإلدارات التعليمية ال
ومعلمي الفصول، مما يؤكد أهمية المؤشرات التربوية وضرورة توظيفها من أجل  
الوصول بجميع مستويات األنظمة التعليمية إلى مستوى الجودة التعليمية واالعتماد 

 المؤسسي.

وقد اتجهت سلطنة عمان إلى مواكبة هذه الموجة العالمية التطويرية؛ وذلك 
يهدف م؛ الذي 2016المؤشرات التربوية التربوية" عام داث "نظام من خًلل استح

لمتخذي القرار بلورة العديد من الرؤى التربوية وتقييم األوضاع اإلدارية والتربوية في  
الحقل التربوي؛ وبالتالي اتخاذ قرارات وإجراءات مناسبة مبنية على قراءة تحليلية 
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ثقة؛ تسهم في التطوير والتحسين دقيقة وشفافة لبيانات وإحصاءات علمية مو 
المستدام القائم على ريادة في توظيف البيانات المحصلة من نظام المؤشرات 

 التربوية في البوابة التعليمية لتحقيق األهداف اإلدارية والتربوية. 

ومن هنا جاءت فكرة البحث الحالي تتناول "تقييم األداء المدرسي في 
رات التربوية التربوية"؛ دراسة وصفية لخطوات مدارس سلطنة عمان في ضوء المؤش

 وإجراءات استخدام المؤشرات التربوية في تقييم األداء المدرسي في سلطنة عمان. 

 مشكلة البحث:
حرصاات "ورارة التربيااة والتعلاايم فااي ساالطنة عمااان" مااع بدايااة األلفيااة الجدياادة 

ها، فقاماات بتبنيهااا علااى مواكبااة المسااتجدات التربويااة الحديثااة فااي تطااوير أداء مدارساا 
أسااااليب حديثاااة فاااي جمياااع المجااااالت التربوياااة ومنهاااا علاااى وجاااه الخصاااو  تطبياااق 
ماااادخل الاااانظم؛ أي بايجاااااد نظااااام تقااااويمي جديااااد يتمثاااال فااااي  مشااااروع تقااااويم األداء 
المدرسااي وتطااويرهن؛ ماان خااًلل التركياا  فااي ثًلثااة مجاااالت أساسااية: الااتعلم والتعلاايم 

وات تقياااااايم علميااااااة مقننااااااة؛ بهاااااادف تحسااااااين جااااااودة واإلدارة المدرساااااية، باسااااااتخدام أد 
المخرجاات والوصاول بالمدرساة إلااى أقصاى ماا يمكان عاان مساتوى الكفاياة والفاعليااة، 
ومن أجل ضمان استمرار مدارس السلطنة لتحقيق مستويات عالية مان جاودة األداء 

(5). 
وقد كان الهدف األساسي لمشروع تقويم األداء المدرسي هو رصد وتقييم  

ا باستخدام استمارة المًلحظة  مدى ا ا وتحديدا لتطور أو التقدم بطريقة أكثر وضوحا
الصفية وتحليل أعمال الطًلب، واالطًلع على سجًلت قياس المعلمين ونتائج  
الطًلب، وإجراء مقابًلت مع المعلمين حول أداء الطًلب. باإلضافة إلى إجراء 

مدرسة  مشرفي المواد، عملية تقويم خارجي عن طريق فريق تقويم من خارج ال
والمشرفين اإلداريينن يقوم بفحص وتشخيص جوانب القوة وأولويات التطوير في  
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أداء المدرسة، ويقدم تغذية راجعة شفهية للعاملين بالمدرسة يتبعها بتقرير ختامي يتم  
 .(6) اعتماده من قبل المدير العام بالمنطقة 

وقد أكدت نتائج دراسة ميدانية عن واقع  التقييم التربوي للمعلمين وارتباطه  
بفعالية ونجاح الطلبة على وجود قصور للمعلمين وتدني مستوى المعرفة في  
مجاالت التقييم التربوي، مثل: التطوير، واستخدام تقييم األداء، وتحليل واستخدام 

 .(7) التقييم التخاذ القرارات التعليمية 

كااأداة لتقياايم األداء المدرسااي؛ فقااد يشااير  ونظااراا لحداثااة المؤشاارات التربويااة
الواقااااع العملااااي والتطبيقااااي أن الماااادارس لاااايس لااااديها الخباااارة الكافيااااة علااااى اسااااتخدام 
المؤشرات التربوية في عملية تقييم األداء كما هو مستهدف، كما لم تتح لهم الفرصة 

ية والتكّيفية على اساتخدام المؤشارات التربوياة الكافية للتدرب، واكتساب الخبرات الكاف
 على أرض الواقع في عملية تقييم األداء المدرسي.

 في ضوء ما سبق تتمثل مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي:

في  في تقييم األداء المدرسي  كيف يمكن تفعيل استخدام المؤشرات التربوية     
 مدارس سلطنة عمان؟ 

  ذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع من ه

 ما اإلطار المفاهيمي لتقييم األداء المدرسي باستخدام المؤشرات التربوية؟  -1
ما واقع تقييم األداء المدرسي باستخدام المؤشرات التربوية في مدارس  -2

 سلطنة عمان؟  
ما اإلجراءات المقترحة لتقييم األداء المدرسي  باستخدام نظام المؤشرات  -3

 ؟ مدارس سلطنة عمانالتربوية في 
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 أهداف البحث: 
 يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: 

  المؤشرات  باستخدام المدرسي األداء لتقييم المفاهيمي االطار على التعرف -
 . التربوية

 تقييم األداء المدرسي في واقع استخدام المؤشرات التربوية في على التعرف -
 . عمان سلطنة

اإلجراءات المقترحة لتقييم األداء المدرسي؛ باستخدام نظام  التوصل إلى  -
 مدارس سلطنة عمان. المؤشرات التربوية في 

 أهمية البحث: 
 يتوقع أن يسهم هذا البحث فيما يلي:   -
 .المدرسي األداء تقييم  في التربوية المؤشرات  ألهمية نظرية خلفية تقديم -
 سلطنة  مدارس في المدرسي األداء تقييم مؤشرات  البحث الحالي واقع يقدم -

 .عمان
إجراءات مقترحة لتفعيل المؤشرات التربوية في تقييم األداء  البحث  يطرح  -

 .عمان سلطنة مدارس المدرسي في
 :حدود البحث

 الحدود الموضوعية: 

تقييم األداء المدرسي؛ من حيث المفهوم وأهميته، والمؤشرات التربوية؛ من   -
 . ميتها وخصائصها وتصنيفاتهاحيث مفهومها وأهدافها وأه
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 : البحث منهج
؛ الذي يعبر عن الظاهرة موضع  المنهج الوصفييعتمد البحث الحالي 

الدراسة تعبيراا كمياا وكيفياا، والذي، ال يتوقف عند حد وصف الظاهرة، وإنما يتعدى 
ذلك إلى تحليلها، وكشف العًلقات بين أبعادها المختلفة من أجل تفسيرها والوصول 
إلى استنتاجات عامة تسهم في تحسين الواقع وتطويره، وسوف تستخدم الدراسة 

؛ لتوضيح  Documentary Approach  (8)البحث الوصفي الوثائقي مدخل 
الخلفية النظرية لتقييم األداء المدرسي باستخدام المؤشرات التربوية المعتمدة لمدارس 

 سلطنة عمان. 

 Evaluation of schoolمفهوم تقييم األداء المدرسي:  –أوال 
performance 

. ويعرف (9) يقصد باألداء: "تنفيذ عمل أو مهمة ما أو شيء ما تم إنجاره" 
التقييم بأنه "عملية نظامية لجمع المعلومات وتحليلها؛ لتحديد ما إذا كانت تحقق  

 .(10)أهدافها" 

والتقييم في المجال التربوي يعني تقدير قيمة أي عنصر من عناصر 
ى جودة هذه المنظومة، ذلك وفق دالئل المنظومة التربوية، وإصدار حكم على مد 

 ومعايير واضحة ومحددة.

وهناك فرق بين التقييم والقياس والتقويم؛ فالقياس يصف السلوك وصفا  
كميا، ويحدد مقدار سمة معينة أو أكثر، وال يتعدى ذلك إلصدار حكم معين على  

قاسة وإصدار األداء، أو السمة المقاسة، بينما التقييم يعمل على تقدير القيم الم
الحكم عليها بدقة  تشخيصن، في حين يعد التقويم عملية أشمل تتسع لتشمل 

 . (11) القياس والتقييم بالتشخيص، ثم يعقبه بالعًلج والوقاية 
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وهو ما يعني اختًلف مدلول المفاهيم الثًلثة، علما بأن العًلقة بينهم  
ذاته، وإنما هو وسيلة أو   عًلقة وثيقة وتكاملية؛ حيث إن التقييم ليس هدفاا في حد 

 مرحلة من مراحل التحسين والتطوير المنشود.

ويشير تقييم األداء إلى "عملية تحديد فعالية أداء الموظفين المعتمدة في 
ا إلى معايير محددة سلفاا،   التدريس والتعلم أو تحديد وضع القيادة واإلدارة، استنادا

 .(12) من خًلل المراقبة الدورية وغيرها من الوثائق" 

ويعرفه مؤيد السالمي وعادل صالح بأنه: "عملية دورية هدفها قياس نقاط  
القوة والضعف في الجهود التي يبذلها الفرد والسلوكيات التي يمارسها في موقف 

 .(13) معين؛ من أجل تحقيق هدف محدد خططت له المنظمة مسبقا" 

تقييم  وبمراجعة التعريفات السالفة؛ نجد أن أغلبها يتفق على أن عملية 
األداء تهدف تحديد مستوى األداء؛ نقاط القوة أو الضعف في األداء؛ مدى تكرار 
نفس األداء في المستقبل؛ انعكاسات ذلك األداء على درجة الفاعلية في تحقيق  

 .(14)األهداف 

 Evaluation of schoolويقصد بمفهوم األداء المدرسي 
performance يات المرتبطة بتحقيق  جميع األنشطة والممارسات والسلوك

األهداف والمخرجات التي تسعى المدرسة إلى بلوغها؛ ولذا فان المفهوم كما نرى  
يعكس كًلا من األهداف والوسائل الًلرمة لتحقيقها، أي أن المفهوم يربب بين أوجه 
النشاط والممارسات التي تتم في المدرسة، وبين األهداف والمخرجات التي تسعى  

 .(15) ممارسات إلى تحقيقها  هذه األنشطة وال

 Educational indicatorsالمؤشرات التربوية التربوية: –ثانيا 
يعّرف المؤشر بأنه: الذي يشير أو يوجه االنتباه إلى شيء ما، وهو الذي 
يؤشر أو يشير إلى درجة ت يد أو تنقص عن الدقة، ويكون المؤشر شيئاا يعطي  
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إشارة واسعة للوضع الحالي الذي يتم وصفه. والمؤشر ليس مادة أولية من البيانات  
لمؤشرات التربوية في أغلب أو المعلومات، لكنها معلومات معالجة، وتقاَرن ا
 .(16) األحيان "بمعيار" أو "مقياس" محدد سلفا من المنظمة 

كما تعرف المؤشرات التربوية بأنها: مجموعة الدالئل والتعليقات  
والمًلحظات الكمية والكيفية التي تصف الوضع أو الظاهرة المراد فحصها؛ 

 .(17) للوصول لحكم معين وفقاا لمعايير متفق عليها  

تتباين الرؤى وتختلف حول تعريف المؤشرات التربوية التربوية، إال أنه  و 
يمكن حصر بعض التعريفات التي تلقي الضوء على ماهية المؤشرات التربوية  

بأنها   Rowe & Lievesleyالتربوية، فيعرف المؤشرات التربوية" رو وليفيسلي" 
لتي يمكن قياسها "قائمة بيانات عن الوظائف النوعية للمؤسسات أو النظم ا

وتقويمها"، ويريان أن مؤشرات األداء هي عبارة عن مقاييس للسمات الوظيفية 
واإلجرائية المختلفة للمؤسسات والنظم، وتمثل قواعد واضحة لتحديد طرق وأساليب 

 .(18) تحقيق األهداف والموضوعات التي يمكن تحقيقها 

ة تستخدم للمحاسبية  أن المؤشرات التربوية هي أدا  Ogawaويرى "أوجاوا" 
وتحسين المدرسة. وكانت خلفية استخدامها أن والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة  
األمريكية قد سنت قانوناا جديداا للمحاسبة على أساس المعايير، كما أل مت 
المقاطعات باستخدام مقاييس معيارية ومتعددة لتحديد األداء األكاديمي للطًلب 

رسة، وذلك لتحديد المدارس الفرعية أو األقل معيارية، والتي داخل الفصل والمد 
 .(19)سوف تتعهد بالتحسين في األداء المدرسي 

أن المؤشرات التربوية هي إحصاءات تسمح   Scheerensويؤكد شيرينس 
باصدار أحكام ذات قيمة عن الجوانب الرئيسة لوظيفة النظم التربوية، وقد اشترط 
لكي يكون اإلحصاء مؤشراا يجب أن يقدم قياساا يمكن استخدامه في إصدار حكم،  
بل يمكن مقارنة المؤشر بنفسه بمرور الوقت، أو استخدامه في مدارس أخرى أو  
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مدارس في نظم تعليمية أخرى، وتشكل المؤشرات التربوية األساس الذي تقاس  في 
به المعايير التي تمثل األساس لتقييم األداء، سواء على مستوى النظام أو مستوى  

 .(20)النظام الفرعي  المدرسةن 

أن   American Education Officeويري مكتب التربية األمريكي
المؤشرات التربوية التعليمية هي إحصاءات تقيس الوضع الحالي للنظام التعليمي أو 

 .(21)  التغير فيه في ضوء أهداف النظام

ومن خًلل عرض التعريفات والمفاهيم السابقة لمؤشرات األداء، يتضح أنه  
سواء من حيث االتساع    -على الرغم من االختًلف والتباين في التعريف والمفهوم 

والعمومية للمؤشرات التربوية أو من حيث الضيق والخصوصية لمؤشرات أداء وحدة 
فانه يوجد اتفاق على أنها وسيلة قياس يمكن استخدامها  -النظام التعليمي كالمدرسة

ا يقدم إشارات حيوية   في إصدار حكم، وبذلك يكون المؤشر التربوي لألداء أساسا
ة إنذار مبكر تحذر من حدوث تدٍن لمستوى  وواقعية، وهذه اإلشارات تستخدم كأنظم 

أداء النظم التربوية، وتساعد في مراقبة الممارسات التربوية لتحديد نقاط القوة 
والضعف في بنية النظام وبنية الممارسات التربوية داخله، وفي إطار سياق 
اجتماعي حاضن للنظام، ومن هنا يمكن أن تستخدم مؤشرات األداء كأداة للفاعلية 

لتحسين المدرسي من خًلل ما تمثله مؤشرات األداء في أهمية، وما تقدمه من  وا
 وظائف واستخدامات مفيدة في هذا الشأن. 

هي أدوات للقياس ويعرف البحث الحالي المؤشرات التربوية إجرائيا؛ بأنها: 
والتشخيص؛ لتقدير قيمة متغيرات النظام التعليمي، سواء الكمية أو الكيفية بشكل  

أو بادماج عدد من المتغيرات في نقطة معينة، أو في سلسلة رمنية أو مفرد، 
مكانية، بشرط توافر األسلوب العلمي في بنائها، وحساب قيمتها، ومع توفر  

 مواصفات القياس كالصدق والثبات. 
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 أهمية المؤشرات التربوية التربوية: 

تمثل المؤشرات التربوية حلقة من حلقات محاوالت تطوير العلوم اإلنسانية، 
التي تسعى دوماا إلى محاولة التجديد والضبب والتأثير في صياغة الواقع والمستقبل  
على أسس مقدرة، وتمثل المؤشرات التربوية أدوات اإلنسان في تعميق الوعي والفهم  

بكل االحتماالت والبدائل التي يمكن أن يختار  للواقع ومحاولة السيطرة عليه والوعي 
من بينها؛ لتطوير أحواله في محيب اجتماعي متغير، ومثل هذا ال يمكن تحققه 

 .(22)بصورة علمية موضوعية ما لم تتوفر سبل القياس والتحليل والمقارنة 

أن أهمية المؤشرات التربوية تتمثل   Riley & Nuttallويرى رايلي ونوتال 
امها في تقويم السياسات واإلصًلحات التعليمية، وكذلك ترى أن التقويم  في استخد 

يمثل األساس المنطقي للتحليل السياسي؛ من خًلل التغذية الراجعة على كفاية 
وكفاءة السياسة التعليمية، وتستخدم المؤشرات التربوية في عملية التخطيب من  

دافها، وتجعل السياسة خًلل األسلوب المتبع في صياغة السياسات وتحديد أه
 .(23) التعليمية تصاغ بطريقة يمكن قياسها  

 وقد حدد أحمد غانم أهمية المؤشرات التربوية في النقاط التالية: 

 وصف النظام التعليمي، وذلك بتقديم صورة عن الوضع القائم لهذا النظام.  -
المساهمة مع أدوات أخرى في تقويم النظام التعليمي، والتعرف على مدى   -

 قيق النظام ألهدافه التربوية، وبالتالي تحقيق فعاليته. تح
 قياس التغير في متغيرات النظام التعليمي واتجاهات هذا التغير. -
 للمؤشرات وظيفة تحذيرية.  -
 للمؤشرات وظيفة رقابية. -
 تساعد في عمل مقارنات رمنية ومكانية.  -
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هناك عًلقة فعالة وقوية بين المؤشرات التربوية وقواعد المعلومات،  -
 .(24)فالمؤشرات التربوية يمكن اعتبارها ثمرات بنوك المعلومات 

 خصائص واستخدامات المؤشرات التربوية التربوية: 

تعد المؤشر أداة ترك  على جوانب معينة من مسألة ما، وتختصر بشكل  
ا، ويجعل هذا التبسيب من  مكثف خلفية معقدة وتحولها إ لى صورة أكثر وضوحا

 المؤشرات التربوية أداة حيوية األهمية لرصد المعلومات ونشرها.  

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن المؤشرات التربوية يجب أن تمتلك  
 ( 25)  مجموعة من الخصائص، يمكن تحديدها وتلخيصها في اآلتي:

مجاالت التمدرس الموجودة عبر أنواع  يجب أن تقيس المؤشرات التربوية  -
مدارس ومناطق متنوعة، بحيث يمكن مقارنة هذه المعلومات من خًلل  

 إعدادات مختلفة.
يجب أن تقيس المًلمح الداخلية للنظام التعليمي، والتي يمكن تحليلها   -

 بمرور الوقت.
بمؤشرات يجب أن تتسم خصائصها التنظيمية والتركيبية بالقدرة على ربطها  -

 أخرى؛ حتى يمكن إجراء تحليل كلي للنظام. 
يجب أن تكون المؤشرات التربوية ثابتة وصادقة ودقيقة، بحيث تكون   -

 موثوقاا بها في قياس ما وضعت لقياسه. 
يجب أن تقابل هذه المؤشرات التربوية معايير عملية، بحيث تكون عملية   -

بيانات، ويجب أن تكون من ناحية الوقت والكلفة والخبرة المطلوبة لجمع ال
مفهومة بسهولة من قبل جمهور واسع من المربين، وصناع السياسة،  

 والجمهور.
 أن تربب بين صًلحية محتوى مفردات المؤشر والمعيار الذي تقيسه.  -
 لديها القدرة على تلخيص المعلومات. -
 أن تكون ذات كلفة معقولة وتتصف بالفعالية.  -
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بوية لتقييم األداء المفيدة هي تلك التي  وفقا لما تقدم فان المؤشرات التر 
ومتجددة ومتاحة   Cost-Effective، وكلفة فعالة Relevantتكون ذات عًلقة 

لًلستخدام في الوقت المناسب، وتكون صالحة وموثوقاا بها في تمكين مستخدميها  
من معلومات ونتائج قياسات تمكن من اتخاذ قرارات استراتيجية تؤدي إلى تحسينات  

ليست في   ؛ ولذا فان قيمة المؤشرات التربوية(26)ة لقياس النتائج المستهدفة قابل
أرقامها اإلحصائية، بل في دالالتها التفسيرية، ومن ثم الوصول إلى القرار التربوي 

 المناسب لذلك التفسير.

 Point؛ فيحددها "بوينت وارن استخدامات المؤشرات التربوية التربويةأما 
Warren في اآلتي " : 

 تقييم أثر اإلصًلحات التعليمية في األداء التعليمي. -
 إعًلم واضعي السياسات بالممارسات األكثر فعالية للتحسين المدرسي. -
إعًلم صانعي ومنفذي القرارات بأوضاع ومشكًلت وتحديات النظام   -

 التعليمي. 
 شرح أسباب وظروف التغيير في أداء النظام التعليمي.  -
 واالتجاهات األكثر فعالية في األداء التعليمي.مراقبة المعايير  -
 التنبؤ بتغييرات المستقبل.  -
 تركي  وتحفي  الجهود للفعالية والتحسين. -
 تحديد األهداف التعليمية.  -
 .(27) ضمان المساءلة  -

ويتضح مما سبق أن المؤشرات التربوية أداة ضرورية للتطوير والتحسين  
وظائف تتمثل في الوصف، والمحاسبة، المدرسي؛ وذلك لما يمكن أن تقوم به من 

والمراقبة، وتوفير نظم معلومات تمكن من اتخاذ القرار االستراتيجي فيما يعرف  
بالتحسين المدرسي، وريادة فاعلية النظام، كما تمكن التغذية الراجعة من جعل 

 . عملية التحسين عملية مستمرة
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 أهداف المؤشرات التربوية التربوية: 

إلى وضع صورة عن النظام التعليمي في أي   المؤشرات التربويةتهدف 
 (28)  دولة، ويمكن رصد أهداف المؤشرات التربوية على النحو التالي:

 وصف النظام التعليمي؛ وذلك بتقديم صورة عن الوضع القائم.  •
 التعرف على تحقيق النظام التعليمي ألهدافه التربوية. •
 التعليمي وقياسها.  تحديد اتجاهات التغيير في النظام •
 المساهمة في تحديد المشكًلت التربوية وقياسها وتحديد حجمها. •
تقديم أرضية لتحليل السياسات التربوية، وذلك باستخدام المؤشرات التربوية لفهم   •

 وتفسير العًلقات السببية التي تشكل دعامة أساسية لعمل النظام التربوي.
 دوراا هاماا في تقييم أداء النظام التعليمي. القيام بوظيفة ضابطة؛ ألنها تؤدي  •
 تستخدم كاطار للتقويم الذاتي لألداء المدرسي. •

 أنواع وتصنيفات المؤشرات التربوية التربوية: 

تتنوع نماذج المؤشرات التربوية المطبقة في األنظمة المختلفة بسبب  
لى تصنيف اختًلف الرؤى المتعلقة بالمؤشرات التربوية، ويشير األدب التربوي إ

 مؤشرات الجودة إلى نوعين وهما: 

ويشير هذا النوع إلى أن المؤشرات التربوية تمثل   المؤشرات التربوية الكمية: .1
بيانات أكثر كمية، وأنها ليست بياناا لوصف حالة النظام، ولكن يجب أن يحدد 
بكمية أو برقم حقيقي يمكن تفسيره تبعاا للقواعد التي تحكم تكوينه، أي مرتبطة  

 بالمتغيرات والمًلمح القابلة للمًلحظة والقياس فقب. 
ترى أن استخدام المؤشرات التربوية في عملية   المؤشرات التربوية الكيفية:  .2

القياس وتقدير الجودة ليس شرطاا أن يكون كمياا، وإنما يكون تارة أخرى نوعياا  
  من خًلل األحكام النوعية على مقياس متدرج، حسب طبيعة الظاهرة موضع 

 .(29) الدراسة؛ تحقيقاا لمبادئ الفعالية والكفاية  
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ا لكفاءة النظام   وقد صنفت دراسات أخرى المؤشرات التربوية انعكاسا
التعليمي في عًلقة تفاعلية بين المدخًلت والمخرجات التعليمية، وتسمى بمعامل  

؛ ووفقاا لهذا االتجاه قسم "رو وليكفيسلي Coefficient of efficiencyالكفاءة 
Rowe & Licvesley :أنواع المؤشرات التربوية إلى " 

وتتضمن المؤشرات التربوية الخاصة بالموارد المادية  ؤشرات المدخالت:م .1
والمالية والبشرية للنظام التعليمي، وبتفاعل هذه العناصر بعضها مع بعض من  
خًلل العمليات التعليمية الداخلية للنظام؛ تتحقق أهداف التعليم، والتي تسمى  

 بالمخرجات التعليمية. 
وتتضمن مؤشرات العمليات الداخلية  الداخلية:مؤشرات العمليات التعليمية  .2

للنظام التعليمي شبكة العًلقات والتفاعًلت بين عناصر المدخًلت المختلفة، 
لتحقيق أهداف النظام، وتمكن هذه المؤشرات التربوية من القيام بعمليات التقويم  

 .(30) المستمرة ألداء نظام التعليم، لتحديد فجوات األداء المطلوب تحسينها 
وهي تقيس مدى جودة المخرجات النهائية للنظام التعليمي   مؤشرات المخرجات: .3

في ضوء أهدافه، ومدى مًلءمة هذه المخرجات للخصائص الكمية والنوعية  
 .(31) لسوق العمل

ويقسم "جونستون" في تصنيف أخر المؤشرات التربوية إلى ثًلثة أشكال  
 رئيسة: 

وهي األكثر انتشاراا، وتستخدم في أغراض البحث  المؤشرات التربوية الممثلة:  .1
واإلدارة والتخطيب، وتتضمن اختيار متغير واحد لتصوير بعض مظاهر نظام  
تعليمي معين. ومن أكثر المتغيرات التعليمية المختارة: نسبة التسجيل في  
الصف األول  أو األول والثاني مندمجينن، والنسبة المئوية من إجمالي الدخل 

التي تنفق على التعليم، ومعدالت القدرة على القراءة، ويعاب على هذا   القومي
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النوع اعتمادها على متغير واحد في قياس نظام تعليمي شديد التعقيد في البنية 
 والوظيفة والعوامل المؤثرة فيه؛ لذا تعرض للنقد من المخططين والباحثين. 

، فبدالا من استخدام متغير  وتسمى بالدليل المج أ المؤشرات التربوية المجزّأة: .2
واحد لتمثيل فكرة معينة، يقوم هذا النوع على تحديد المتغيرات لكل عنصر أو  
مكون من عناصر ومكونات النظام التعليمي، ومن خًلل المجموعات المج َّأة 
كلٍّ على حده، تعطي معلومات دقيقة عن كل عناصر النظام، ونتيجة استكمال  

يلة جداا ومعقدة ومحيرة من المتغيرات يستحيل  هذا العمل تعطي قائمة طو 
ا لألسباب التالية:  استخدامها بفاعلية وكفاءة، لذلك واجه هذا النوع نقدا

إذا تم تجميع مجموعة المؤشرات التربوية المجّ أة لتشمل عناصر النظام ككل   -
تصبح هناك قائمة طويلة من المؤشرات التربوية يصعب استخدامها بكفاءة  

 وفعالية.
إذا اقتصرت على تناول متغيرات مكون واحد من مكونات النظام التعليمي فانها   -

 تثير أسئلة حول عدم كفايتها في التفسير. 
وتضم هذه المؤشرات التربوية عدداا من المتغيرات   المؤشرات التربوية المركبة:  .3

التعليمية التي تفسر المركب النهائي كنوع من متوسب جميع المتغيرات الداخلة 
 .(32) ي التجميع ف

وتعد المؤشرات التربوية المركبة هي النمب المبرر الوحيد والذي يوصى  
ألنها تمثل جميع نواحي النظم التعليمية وهذا في حد ذاته لتقييم األداء   باستخدامه

 إقرارا بتوحيد طبيعة النظام التعليمي. 

ويسمى الوصف الذي يقدمه هذا النوع من المؤشرات التربوية بالوصف  
متعدد المتغيرات، ألنه يقوم على دمج عدد من المتغيرات المنفصلة والمرتبطة في  
الوقت ذاته؛ إلنتاج قيمة واحدة لنظام معين، ويعد هذا النوع األكثر شيوعاا 

واستخداماا في الدراسات التربوية 
 (33). 



                                                           عمانتقييم األداء املؤسس ي بسلطنة                                                                         فريدة بنت خليفة الحضرمي /أ

 2019  ديسمبر   - الثاني عشر العدد                                                 ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

230   

النماذج نظام المؤشرات التربوية التعليمية في والية فلوريدا ويعد من تلك 
 لتقييم األداء التعليمي للمدرسة، والذي يحوي المؤشرات التربوية اآلتية: 

 تسجيل أداء التلميذ. -
 معدالت حضور التًلميذ.  -
 معدالت التخرج.  -
 حجم الفصل.  -
والعلوم  معدالت االلتحاق بالمدارس العليا في تخصصات الرياضيات  -

 االجتماعية واللغة اإلنجلي ية.
كمية الوقت المخصص في اليوم الدراسي لتدريس مادتي الرياضيات   -

 والعلوم واللغة اإلنجلي ية والعلو االجتماعية. 
 نسبة التًلميذ/ المعلم. -
 معدالت اإلنفاق لكل طالب. -
 النفقات اإلجمالية.  -
 متوسب مرتبات المعلمين.  -
 .(34) متوسب مرتبات اإلداريين  -

وتستخدم المدارس الثانوية بفرنسا نظاماا للمؤشرات التعليمية التي تقدم  
تقويماا أولياا لألداء داخل المدرسة؛ بهدف التطوير والتحسين، والجوانب التي تغطيها 

 هذه المؤشرات التربوية هي:

 الخصائص السكانية للطًلب: وتطبق هذه المؤشرات التربوية علي:  .1
 . لسكانية للطًلب الخصائص االجتماعية ا -
 الخصائص التعليمية والسنوات السابقة للطًلب. -

مؤشرات العمليات: وتحاول هذه المؤشرات التربوية أن تعطي صورة موضوعية   .2
للطريقة التي تعمل بها المدرسة، وهذه المؤشرات التربوية هي  المدرسة 
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وإمكانيتها، الخدمات اإلضافية المقدمة بالمدرسة، أوضاع طًلب المدرسة، 
سبة ساعات  العوامل المتعلقة بالمناخ الدراسي مثل: الحوادث العارضة ون

 التدريس الفعلي. . . الخن.
المؤشرات التربوية المتعلقة بالسياق المحلي: هناك مؤشران، األول: يعطي فكرة   .3

عامة عن البنية االجتماعية واالقتصادية، واقتصاديات المنطقة المحيطة  
بالمدرسة مثال  معدل البطالة، وصف للسكان النشطين اقتصادياا، رؤية عامة  

اج، بيانات التعداد السكانين، والثاني: يقيس اندماج المدرسة في لوسائل اإلنت
االقتصاد المحلي، ويظهر من خًلل طبيعة وتتابع التبادل مع الشركات 

 المحلية، وديناميكية المدرسة وإسهامها في دمج طًلبها في البيئة االقتصادية. 
مؤشرات النتائج: إن النتائج التي تسجلها المدرسة توضع فاي االعتباار مان عادة  .4

روايااا، فالهاادف لاايس التركياا  فقااب علااي النجاااح فااي االمتحانااات، ولكاان تغطيااة 
السااايرة الكاملاااة للطالاااب، ومااان ثااام فاااان معااادالت النجااااح اإلجمالياااة ياااتم وصااافها 

اق باااالتعليم العاااالي حساااب فااارع الدراساااة والعمااار، باإلضاااافة إلاااي معااادالت االلتحااا 
والدبلومات، مع األخذ في االعتبار إعادة التوجيه خًلل فترة التعليم الثانوي، إما 

 .(35)إلي مدارس أخرى أو إلي الحياة العملية. 
في سلطنة   واقع تقييم األداء المدرسي في ضوء نظام المؤشرات التربوية –ثالثا 

 عمان:

نتيجة لما أكدته الدراسة الميدانية حول واقع التقييم المدرسي وارتباطه 
بفعالية ونجاح الطلبة على وجود قصور للمعلمين وتدني مستوى المعرفة في  
استخدام تقييم األداء؛ اتجهت سلطنة عمان نحو التحسين والتطوير، باتخاذ  

ا حول مستوى األداء مؤشرات لتقييم األداء المدرسي يمكن أن تقدم وصفاا دقيقا 
المدرسي ومدى التقدم؛ حيث قامت ورارة التربية والتعليم باستحداث نظام جديد 

يسمى "نظام المؤشرات التربوية التربوية"؛ وهو أحد   2016للقياس والتقويم عام 
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األنظمة اإللكترونية الذكية المتصل بقواعد بيانات بوابة سلطنة عمان التعليمية 
(36). 

" على مواكبة التوجه  ارة التربية والتعليم في سلطنة عمان" وز كما حرصت 
العالمي في تجويد التعليم وتحسين أداء مدارسها، بتبنيها أساليب حديثة في جميع 
المجاالت التربوية؛ وذلك باستخدام أدوات تقييم علمية مقننة؛ بهدف تحسين جودة 

 لكفاية والفاعلية. المخرجات والوصول بالمدرسة إلى أقصى ما يمكن عن مستوى ا

وقد تم االعتماد في وضع وصياغة هذه المؤشرات التربوية على البيانات  
التي توفرها القاعدة المرك ية للبيانات بالورارة، والتي تحتويها بوابة سلطنة عمان  
التعليمية؛ كونها النظام اإللكتروني الرسمي المعتمد للممارسات اإلدارية على 

رة، وفي كافة المديريات التعليمية والمدارس التابعة لها في  مستوى ديوان عام الورا 
المحافظات؛ بهدف تحليل الواقع وبناء خطب التطوير المستقبلية للورارة، نظراا لما  
للمؤشرات من أهمية في تقييم الخطب والبرامج التربوية، التي تقوم بها الورارة، وتقديم  

 تطوير. التغذية الراجعة حيالها وفقاا ألولويات ال

وتعد المؤشرات التربوية أداة متابعة األداء التعليمي واإلداري في المدرسة 
وفقاا لمعايير ومؤشرات محددة تسهم في رفع جودة العملية التعليمية؛ حيث تهدف 
لمتخذي القرار بلورة العديد من الرؤى التربوية وتقييم األوضاع اإلدارية والتربوية في  

اتخاذ قرارات وإجراءات مناسبة مبنية على قراءة تحليلية  الحقل التربوي؛ وبالتالي
دقيقة وشفافة لبيانات وإحصاءات علمية موثقة؛ تسهم في التطوير المستدام في 
سعي دائم متواصل من الورارة نحو تكامل وإجادة، تؤدي للتمي  المؤسسي، عبر 

من نظام   منظومة جديدة للتطوير قائم على ريادة في توظيف البيانات المحصلة
المؤشرات التربوية في البوابة التعليمية؛ لتحقيق األهداف اإلدارية والتربوية؛ ذلك 
ضمن رؤى طموحة ترصد وتحلل واقع األداء المدرسي وتستقرئ مستقبل التحسين  

 والتطوير.
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ويتناول نظام المؤشرات التربوية لتقييم األداء المدرسي بسلطنة عمان  
 الجوانب التالية:

 تطوير األداء المدرسي.  -5    يل الدراسي. التحص -1
 الجدول المدرسي. -6   انتظام وانضباط الطًلب. -2
 نظام اإلجارات اإللكترونية.   -7    ال يارات اإلشراقية. -3
 السجًلت اإلدارية.  -8   انتظام وانضباط الموظفين. -4

مقارنته بنظم  ولتقييم كفاءة نظام المؤشرات التربوية العمانية كان البد من 
  .الدول الرائدة في اعتماد المؤشرات التربوية لتحسين األداء المدرسي

وبالنظر إلى الجوانب التي تغطيها المؤشرات التربوية لتحسين األداء 
مقارنة بالمؤشرات   –المدرسي بسلطنة عمان والمؤشرات التربوية الفرعية لها 

المتقدمة كالواليات المتحدة   التربوية لتحسين األداء المدرسي في بعض الدول
يتضح أن المؤشرات التربوية لتحسين األداء المدرسي بسلطنة عمان   -وفرنسا

تقييم الوضع القائم واقعياا؛ التخاذ اإلجراءات المناسبة  تتشابه إلى حد كبيرمعها في 
للمدرسة من، أجل االستمرار في عملية التطوير، واالرتقاء بمستويات األداء العام 

 على كافة األصعدة التي توفرها وتقيسها هذه المؤشرات التربوية. 

يبدو أن المؤشرات التربوية العمانية تختلف في عدم تغطية بعض الجوانب 
التي تقيسها بعض الدول األخرى التي تناولناها؛ حيث تغطي المؤشرات التربوية 

ية المتعلقة بالسياق المحلي  الفرنسية الخصائص السكانية للطًلب، والمؤشرات التربو 
واندماج المدرسة ديناميكياا باسهامها في دمج طًلبها في البيئة االقتصادية المحلية.  
وكذلك تغطية نظم المؤشرات التربوية األمريكية لجوانب كمستوى التعليم لألم،  
واألب، والمعلم، والنسبة المئوية إلمكانيات المدرسة، ومعدل مشاركة المعلم في 

 دارة.اإل
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يعد نظام المؤشرات التربوية الرال في طور التشغيل األولي؛ حيث تقوم  
ورارة التربية والتعليم حالياا بتهيئة الواقع التربوي بالسلطنة؛ الستخدام النظام على  
موقع البوابة التعليمية؛ ذلك من خًلل التعريف بالنظام وأهميته وأهدافه وكيفية  

لتقييم في أدلة ومنشورات على موقع البوابة التعليمة،  استخدامه واالستفادة منه في ا
باإلضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية ألخصائي تحليل البيانات الضرورية؛ لبناء 
معلومات كل مؤشر من المؤشرات التربوية الثمانية والمؤشرات التربوية المرتبطة  

 المدارس علىتدريب المستخدمين في بكل منها، ويمكن عرض إجراءات وخطوات 
 على النحو التالي:كيفية استخدام المؤشرات التربوية في تقييم األداء المدرسي 

 :(37) تعريف المستخدمين بمؤشرات تقييم األداء المدرسي وأهدافه  –أ 

هو مؤشر لمستوى التحصيل الدراسي   مستوى التحصيل الدراسي للطلبة: -1
ا، جيد، مقبول، ضعيف للطلبة ويحتسب وفقاا للمستويات الرتبية ممتا ر، جيد جدا

 على مستوى الصف، والمادة والجنس والوالية والمحافظة والسلطنة.

 أهداف المؤشر: 

 استقراء شامل لمستوى أداء الطلبة حسب الجنس والواليات. -
 استقراء شامل لمستوى أداء الطلبة حسب الجنس والمادة الدراسية. -
 المستوى التحصيلي للطلبة. مقارنة أعلى وأدنى المدارس ضمن مؤشر  -
استقراء لمستوى تطور المستوى التحصيلي لطلبة صف خًلل أعوام دراسية   -

  مقارنة أداء طًلب الصف بأعوام دراسيةن.
 استقراء شامل للعوامل المؤثرة في نتائج الطلبة  تحليل نتائج الطلبةن. -
باط المدرسي هو مؤشر لًلنتظام واالنض  االنتظام واالنضباط المدرسي للطلبة: -2

للطلبة، ويحتسب وفقاا لغياب الطلبة عن األيام الفعلية للدراسة حسب الئحة شؤون  
الطًلب ومعدل التسجيل بالبوابة التعليمية من قبل المدارس، ومؤشر لمستوى 
تطبيق إجراءات الئحة شؤون الطلبة حول االنتظام المدرسي واالنضباط السلوكي 

 ظات. استقراء شامل لبيانات تسجيل غياب الطلبة.للطلبة من قبل المدارس والمحاف
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 أهداف المؤشر: 

 مقارنة أعلى وأدنى المدارس ضمن مؤشر تسجيل الغياب. -
استقراء شامل ألعداد الطلبة الذين تم في حقهم تطبيق عقوبات الئحة شؤون   -

الطلبة حسب الصف الدراسي  إحصائية بعدد الطلبة الذين تطبيق الئحة شؤون  
 حقهمن.الطلبة في 

مقارنة أعلى وأدنى المدارس التي تم تطبيق الئحة شؤون الطلبة في حق طلبتها   -
 ترتيب المدارس حسب عدد الطلبة الذين تم تطبيق الئحة شؤون الطلبة في  

 حقهمن. 
استقراء شامل ألعداد اإلجراءات التي تم اتخاذها ضمن تطبيق عقوبات الئحة   -

ة بعدد اإلجراءات التي تم  شؤون الطلبة حسب الصف الدراسي  إحصائي
 اتخاذها ضمن بنود الئحة شؤون الطلبةن. 

استقراء شامل لمدى اتخاذ القرارات ضمن الئحة شؤون الطلبة من قبل اللجنة  -
المختصة بالمديريات  إحصائية بالمخالفات التي تم رفعها إلى اللجنة التخاذ 

 اإلجراءاتن
ارات اإلشاارافية المنفااذة، وفااق ال ائاار هااو اسااتقراء لعاادد ال ياا  الزيااارات ارشاارافية: -3

والم ور لوجهة العمل والدور على مستوى المدرسة والقسم والدائرة والمديرية والورارة. 
استقراء شامل لل ياارات اإلشارافية التاي تام تساجيلها ليدارياين والمعلماين والفنياين فاي 

 المدرسة..

 أهداف المؤشر: 

ية التي تم تسجيلها للموظفين حسب اسم  استقراء شامل لعدد االستمارات اإلشراف -
االستمارة اإلشرافية المعرفة في النظام  إحصائية بعدد االستمارات اإلشرافية  

 التي تم إدخالها حسب دور الموظف ال ائرن
 استقراء شامل لعدد ال يارات اإلشرافية التي نفذها ال ائرون حسب جهة عملهم.  -
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تنفيذها داخل نطاق المدرسة حسب مكان استقراء شامل لعدد ال يارات التي تم  -
 عمل ال ائر  أعلى وأدنى المدارس تسجيًل لل يارات اإلشرافيةن.

استقراء شامل لعدد ال يارات اإلشرافية، حسب المسمى الوظيفي للموظفين الذين   -
 تمت ريارتهم.  

استقراء لمستوى اإلنجار في تسجيل ال يارات اإلشرافية من قبل الموظفين   -
   ال ائرين.

استقراء شامل لعدد الموظفين الذين تمت ريارتهم حسب أدوارهم ومسمياتهم   -
 الوظيفية. 

 استقراء شامل لعدد الموظفين الذين تمت ريارتهم حسب جهات عملهم وأدوارهم.   -
: هو استقراء لتفعيل استمارات نظام تطوير األداء تطوير األداء المدرسي -4

ف تقرير جودة األداء المدرسي في المدرسي وفق المعدل المطلوب ومدى توظي
الخطب المدرسية، وبرامج اإلنماء المهني على مستوى المدرسة والمحافظة والورارة. 
استقراء شامل لعدد االستبانات التي تمت تعبئتها من قبل المدارس  تفعيل 

 االستبانات الخاصة بتطوير األداء المدرسين.

 أهداف المؤشر: 

األداء المدرسي حسب مخرجات استمارات واستبانات تطوير  استقراء لجودة  -
 األداء المدرسي.

استقراء لمدى توظيف أولويات التطوير في خطة المدرسة وخطب المعلمين   -
األوائل وبرامج اإلنماء المهني المنفذة بالمدرسة والمحافظة  توظيف تقرير  

 الجودة في العمل المدرسين.
و الستقراء الفاقد من أيام العمل وفق التغيب هانتظام وانضباط الموظفين:  -5

بعذر أو بدون، والفاقد من رمن التعلم عند احتساب اليوم بواقع ثًلث حصص  
 مضروباا في عدد أيام الغياب.
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 أهداف المؤشر: 

 استقراء شامل لمدى انتظام الموظفين بالدوام في جهات عملهم.  -
 الموظفين.  مقارنة أعلى وأدنى جهات العمل ضمن مؤشر انتظام  -
 استقراء شامل لعدد المفقود من العمل من قبل الموظفين بسبب الغياب.  -
: هو استقراء لمدى تفعيل المدرسة للجدول المدرسي بالبوابة الجدول المدرسي -6

وفق الخطة الدراسية المعتمدة ووفق دليل المهام الوظائف المدرسية واألنصبة  
 المعتمدة لها.

 أهداف المؤشر: 

امل لمدى تفعيل المدارس للجدول المدرسي وفق الخطة الدراسية  استقراء ش -
 المعتمدة.

 استقراء شامل للمستوى الفعلي ألنصبة المعلمين داخل المدرسة. -
: هو مؤشر لتفعيل المدرسة لكافة السجًلت المدرسية الفنية السجالت المدرسية -7

وبرامج اإلنماء المهني  واإلدارية، كخطة المدرسة وخطب المعلمين األوائل، 
وسجًلت مجالس اآلباء واألمهات ولجان العمل المدرسي المختلفة. استقراء شامل  
لبرامج اإلنماء المهني التي تم اعتمادها في الخطة من قبل المدارس  إحصائية  

 برامج اإلنماء المهنين. 

 أهداف المؤشر: 

حسب نوع استقراء شامل ألعداد االجتماعات التي تمت داخل المدرسة  -
 المحضر.

استقراء شامل ألعداد االجتماعات التي تمت داخل المدرسة للجان المدرسية  -
 بشكل تفصيلي. 

استقراء شامل للجان المدرسية التي تم تشكيلها داخل المدرسة وعدد األعضاء  -
 بكل لجنة  إحصائية باللجان المدرسيةن.
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قبل الجهات بالمديرية / استقراء شامل لعدد ال يارات المدرسية التي تمت من  -
 الورارة. 

 استقراء عام لمدى وجود الخطة المدرسية بالمدارس. -
 استقراء شامل لمدى وجود خطة المعلم األول. -
 استقراء شامل لتفاصيل خطب المعلمين األوائل  -
 استقراء شامل لمدى استكمال المدارس لخطب مجلس اإلباء واألمهات.  -
: هو استقراء لمدى تفعيل المدرسة والمديرية اتتفعيل النظام ارلكتروني لإلجاز  -8

لنظام اإلجارات اإللكتروني، من خًلل قيام كل موظف بتقديم طلب اإلجارة  
واألعذار إلكترونيا، من خًلل النظام وفق اللوائح واألنظمة الخاصة بذلك. استقراء 

 شامل لمدى تفعيل نظام اإلجارات اإللكترونية حسب جهة العمل.

 ر: أهداف المؤش

 مقارنة أعلى وأدنى جهات العمل ضمن مؤشر تفعيل نظام اإلجارات.  -
استقراء شامل لعدد طلبات اإلجارات المقدمة في النظام من جهات العمل وحالة   -

 الموافقة عليها.  
 مقارنة أعلى وأدنى جهات العمل ضمن مؤشر عدد أيام اإلجارات.   -
 فين بسبب اإلجارات.استقراء شامل لعدد المفقود من العمل من قبل الموظ -

خطوات استخدام المؤشرات التربوية في تقييم األداء المدرسي من خالل   –ب 
 موقع البوابة التعليمية: 

  –على موقع البوابة التعليمة لسلطنة عمان   –يعتمد نظام المؤشرات التربوية
ن. وتقدم دائرة نظم المعلومات Business Ineleganceعلى فكرة ذكاء البيانات  

ابعة لورارة التربية والتعليم بسلطنة عمان كتيب تعريفي عن طريقة استخدام نظام الت
المؤشرات التربوية التربوية؛ حيث يشرح كيفية دخول المستخدم في أساسيات 
التعامل مع النظام؛ حيث لكل مؤشر عناصر رئيسية وهي:  التعريف بالمؤشر، 

ر اإلضافين وذلك كما يوضح الخريطة، المؤشر الرئيسي، المؤشر الفرعي، المؤش
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  الشكل التالي، عدا مؤشر السجًلت اإلدارية فانه ال يحتوي على هذه العناصر 
(38). 

 
 (1الشكل)

 نافذة العناصر الرئيسية لمؤشر التحصيل الدراسي في البوابة التعليمية 

والمؤشر الرئيس هو شاشة العرض الرئيسة المرتبطة بالمؤشر؛ والتي  
فتظهر الشكل البياني للمؤشر بداللة عنصر التصنيف   –البيانات الرئيسة توضح 

الرئيس المراد استخدامه في ذلك المؤشر، مثال في مؤشر مستوى التحصيل 
الدراسي للطلبة يكون عنصر التصنيف هو مستوى الطالب الذي يتم تحديده بأحد 

ية إضافية؛ مثًلا  الفئات  أ، ب، ج، د، هن؛ والمؤشر الرئيس يظهر كعناصر بيان
في مؤشر التحصيل الدراسي للطلبة يمكن إضافة تصنيف إضافي  العام الدراسين، 
فيظهر الشكل البياني التصنيف األول  مستوى الطالبن، ويظهر داخل العنصر 

ن لشكل المؤشر 2نفسه تصنيف بالعام الدراسي أيضا. ذلك كما يوضح الشكل رقم  
 الرئيس.
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 (2شكل)

 الرئيسي لمستوى التحصيل الدراسي في البوابة التعليمية  نافذة المؤشر

والمؤشر الفرعي بيانات أكثر تفصيًلا لهذا المؤشر؛ فهو مجموعة من  
األشكال البيانات اإلضافية التي تظهر في صفحة المؤشر الرئيس وتكون مرتبطة  
بالبيانات التي يتم عرضها في المؤشر، مثال: يمكن عرض مؤشر فرعي مع مؤشر 

لتحصيل الدراسي للطلبة يحدد  نوع الطالبن؛ وبالتالي إذا قام المستخدم باختيار ا
الفئة من الطًلب التي لها المستوى  هن، يعرض هذا المؤشر الفرعي نسبة الذكور 

 ن. 1واإلناث لهذا المستوى بشكل بياني منفصل كما هو موضح الشكل رقم  

بالمؤشر الرئيس أما المؤشرات التربوية اإلضافية تكون مرتبطة 
وبالمحددات، ولكنها تظهر في صفحة منفصلة؛ ذلك لصعوبة عرضها في صفحة 
المؤشر الرئيس، وهي تمثل طريقة أخرى في عرض بيانات المؤشر، إما الختًلف 
طريقة التصنيف أو الترتيب، مثال في مؤشر التحصيل الدراسي للطلبة يمكن  

وى  هن، ثم عرض مؤشر إضافي اختيار عينة من فئة الطًلب التي لها المست
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يوضح مدارس الطًلب مرتبة بالمستوى، ويمكن ربب هذا المؤشر اإلضافي 
بمؤشرات فرعية خاصة به، مثل اختيار مجموعة من المدارس واستعراض الشعب 

 ن.3؛ وذلك كما يوضح الشكل التالي رقم  (39)أو الطًلب فيها 

 
 (3الشكل )

 للتحصيل الدراسي في البوابة التعليمية نافذة مؤشرات ارضافية 

ن المحددات األساسية للنظام التي توجد أعلى MENUوهناك قائمة  
 الصفحة يمينا، وتحتوي على عدد من األوامر، أهمها: 

(go to page  وتتيح التنقل للمستخدم بين صفحات وعناصر المؤشر بكل )

 سهولة. 
(Export وتتيح للمستخدم تحويل صفحة المؤشر )  :التي يطالعها إلى ملف بصيغة

(Pdf - PowerPoint - Image .) 

(Print .وتتيح للمستخدم طباعة الرسوم البيانية في صفحة المؤشر التي يطالعها ) 
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ن وتتيح للمستخدم اختيار العام، أو عدة أعوام،  Filtersوهناك أيضا قائمة  
تي تختلف باختًلف  ثم االنتقال إلى المحافظة والوالية، وغيرها من المحددات ال

ن التي من خًللها يمكن تصفية  RESETالمؤشر، ويوجد بهذه القائمة أيقونة  
 شاملة لكل المحددات بالضغب عليها. 

ويحتوي النظام على عنصر يسمى قائمة التصنيفات؛ حيث إن أغلب  
المؤشرات التربوية تحتوي على تصنيف أو أكثر من تصنيف؛ عند الضغب على  

تظهر مجموعة خيارات تقوم بتغيير األعمدة التحليلية بما يتناسب  قائمة التصنيفات 
 .(40) مع هدف التحليل المراد الوصول إليه 

لتفعيل استخدام المؤشرات التربوية في تقييم األداء نماذج تطبيقية  -رابعا 
 في مدارس سلطنة عمان:المدرسي  

يعد استخدام المؤشرات التربوية في رصد الواقع وتقييم األداء المدرسي 
ركي ة أساسية لتفعيل مبادئ اإلدارة الرشيدة في المدرسة من خًلل جعل إدارة النظام 
التربوي أكثر شفافية وعرضه للمساءلة، فضًلا عن مراقبة عملية التطور من خًلل 

ا للوقوف على اردهارها في  تقديم صورة موضوعية لحالة المدارس، كما ت قدم أساسا
المستقبل؛ فالمؤشرات التربوية هنا بشكل محدد صارت ضرورة إلدارة عملية تقييم  

 األداء المدرسي والوقوف على نتاجها، وصياغة استراتيجيات التطوير والتحسين.  

ويعد إتاحة المؤشرات التربوية والقراءة التحليلية لها بغية تقييم األداء 
ي وتوظيفهما في صياغة السياسات والقرارات التي تصحح مسارها، المدرس

 كمنظومة عمل متًلحمة تدعم نظام حركي متكامل للمدرسة.
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في ضوء ذلك يمكن تفعيل استخدام المؤشرات التربوية في تقييم األداء  
 المدرسي بمدارس سلطنة عمان باألمثلة التطبيقية التالية: 

باالطًلع على الواقع المدرسي من خًلل نظام  تقوم منطقة تعليمية ما  -
المؤشرات التربوية المستحدث بسلطنة عمان، يشتمل على العديد من المؤشرات  
التربوية لثًلثة أعوام متتالية؛ يجري إرجاعها لنقطة مرجعية يتم الحكم على  
أساسها، وهي المعايير اإلرشادية الواردة في الخطب المدرسية؛ وبناء عليه يتم  

ييم األداء المدرسي بمًلحظة المؤشرات التربوية؛ مثل: مدرسة حصل فيها تق
تدنٍّ في نتائج ونسب النجاح النوعي في مادة بعينها في صف دراسي معين  

ا بنتائج عامين سابقين.   قياسا
التحليل والتفسير للمؤشر في تقييم األداء المدرسي: يكشف هذا المؤشر بعد مقارنة  

هذه المادة مع نتائج نفس الطًلب في بقية المواد أن هناك مدى التغير في نتائج 
سبباا لهذا التدني ال يعود للطًلب؛ وإنما البد من وجود أسباب أخرى، وإال لطال 
التدني جميع المواد، وهذا لم يحصل. وهنا يكون التساؤل من إدارة المدرسة  مثًلن: 

؟؛ فيكون الجواب: تغيرت  ما الذي تغير على هذا الصف مقارنة بالعامين السابقين 
المعلمة  مثًلن، والمعلمة التي قامت بتدريس هذه المعلمة محدودة الخبرة؛ وهنا  
يكون توظيف القراءة التحليلية للمؤشر بقرار إعادة تأهيل المعلمة المذكورة؛ حتى ال  
يتكرر التدني هذا العام؛ وذلك بوضع خطة عمل لتحسين أدائها ومتابعتها بشكل 

 تثبيت برنامج خا  لهذه القضية ضمن برامج خطة المدرسة. مكثف، مع

مدرسة لوحظ فيها ارتفاع مستويات الطلبة في مادة اللغة اإلنجلي ية في الصف   -
الثاني ثانوي بقسميه العلمي واألدبي، وهذا يخالف نتائج غالبية المدارس في 
ة كافة مناطق السلطنة التي ينخفض فيها النجاح النوعي في مادة اللغ

 اإلنجلي ية في القسم األدبي. 
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التحليل والتفسير للمؤشر عند تقييم األداء المدرسي: بعد مقارنة نتائج الطالبة 
لعامين سابقين اتضح أن النجاح النوعي مرتفع في العامين السابقين أيضا، وهذا 
يعني أن هنا سببا لهذا االرتفاع غير المعتاد، وفي الغالب يكون المعلم هو السبب  

تمت مقارنته بنتائج الصف األول والثالث؛ فلوحظ أن هنا تدنياا متوسطاا في  ثم
النجاح النوعي في الصف الثالث الثانوي بقسميه، وبعد التأكد أن معلم الصف 
الثاني متمي ، وليس هو المعلم الذي يقوم بتدريس الصف األول أو الثالث الثانوي؛ 

 ل الجانبية األخرى: تم التوصل لآلتي بعد استبعاد كافة العوام

القرار الذي ينبغي اتخاذه بناء على المؤشر السابق: مادام العام الدراسي في أوله، 
يستحسن تغيير المعلم الذي يدرس الصف الثاني بتدريس الصف األول؛ ألنها 
مرحلة انتقالية وتأسيسية، أو تدريس الصف الثالث ألنه صف مصيري وهام بدالا  

ينبغي أن يسند للمعلم الذي كان يقوم بتدريس الصف  من الصف الثاني، الذي 
الثالث، مع ضرورة متابعة معلم الصف الثاني؛ حتى ال يتدنى مستوى الطالبة  

 كثيراا.

مدرسة لوحظ فيها ارتفاع نسب اإلعادة، وهو ما يعكس نسبة الطلبة المعيدين   -
ر؛ أنه في صف معين لسنة دراسية واحدة أو سنتين؛ مما يعني قراءة هذا المؤش
األداء  كلما ارتفعت نسبة اإلعادة كلما دل على ضعف فعالية أو كفاءة 

يهتم المخططون التربويون بمعرفة  لذا  وبالتالي ارتفاع نسبة الهدر. المدرسي،
ا في السنوات األولى من التعليم، وذلك ألننا إذا أردنا  نسب اإلعادة خصوصا

م وريادة الفعالية الداخلية للنظام  ريادة نسب المشاركة والتحاق الطلبة في التعلي 
التعليمي؛ فانه ينبغي أن تبقى نسب الرسوب واإلعادة منخفضة كلما أمكن 
ذلك؛ حيث إن هناك عًلقة وثيقة بين النسب العالية ليعادة وانخفاض الفعالية  
الداخلية، ألن المعيد الذي لم يغادر مقعده الدراسي إلى مقعد آخر أعلى يشير  
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ر في األداء التعليمي في المدرسة، ويحتاج لخطة عًلج أو  إلى وجود قصو 
 برنامج خا  من إدارة المدرسة.

قراءة المؤشر الرئيس للتحصيل الدراسي في إحدى المواد الدراسية في إحدى   -
ن؛ حيث ُوجد بعد مقارنة نتائج  12، 11، 10المدارس للصفوف مثًل  

ويات الطلبة التحصيلية؛  التحصيل الدراسي آلخر ثًلث سنوات تدٍن واضح لمست
 مما يشير بثبوت ضعف التحصيل. 

يكون توظيف القراءة التحليلية للمؤشر بقرار وضع خطة من مدير المدرسة 
والمشرف األول للمادة لمتابعة أدوار المعلمين في تقديم الدعم الفني الًلرم للمادة، 

يبية لمعلمي  ووضع برامج لرفع التحصيل الدراسي في المادة؛ كذلك وضع خطة تدر 
 المادة.

قراءة المؤشر الرئيس للتحصيل الدراسي في إحدى المواد الدراسية في   -
إحدى المدارس إلحدى الصفوف، مثًل الصف العاشر؛ حيث ُوجد بعد 

طًلب بنسبة   8مقارنة نتائج التحصيل الدراسي للطلبة تدٍن واضح لمستوي 
مثلون نسبة  % من مستوى التحصيل في المادة، وهم ي50مثًل أقل من 

% من مجموع الطًلب؛ مما يشير لوجود ضعف لدى هؤالء الطًلب في  2
 مستوى التحصيل لهذه المادة.

يكون توظيف القراءة التحليلية للمؤشر بتوجيه من مدير المدرسة إلعداد دراسة حالة 
بواسطة األخصائي االجتماعي والنفسي حول خلفيات هؤالء الطًلب، والوصول إلى 

مل المؤدية إلى تدني المستوى في المادة، السيما درجة تقبلهم وارتباطهم تحديد العوا
بالمادة، عًلقتهم بمعلم المادة، المنهاج الدراسي للمادة ،  وبعد التقييم يتم إعداد 
دراسة حالة بواسطة المشرف/المعلم األول على المادة ومعلمي المادة حول العوامل 

لطًلب في المادة من حيث تحليل طرق تدريس  المؤدية إلى تدني المستوى لهؤالء ا
المادة ومواءمتها لطبيعة المنهج والتدريبات التقويمية، واختبارات الطًلب ومفردات 

 الورقة االختبارية.  



                                                           عمانتقييم األداء املؤسس ي بسلطنة                                                                         فريدة بنت خليفة الحضرمي /أ

 2019  ديسمبر   - الثاني عشر العدد                                                 ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

246   

ثم يتم وضع خطة من مدير المدرسة والمشرف األول للمادة لمتابعة هؤالء الطًلب، 
لتحصيل الدراسي لهؤالء الطًلب وإشراك المعلمين في إعداد برنامج عًلجي؛ لرفع ا

في المادة، وفق تقرير األخصائي االجتماعي والنفسي، ووفق أهداف المادة 
 ومخرجاتها. 

 التوجيهن؛  قبل المشرف التربوي األولقراءة المؤشر الرئيس للتحصيل الدراسي من 
فوجد بعد مقارنة نتائج التحصيل الدراسي لمدارس محافظة ما في مادته التي يشرف 

تفاوت المستويات التحصيلية في مدارس المحافظة؛ حيث بلغ أعلى تدٍن   –عليها 
 في المدرسة  سن تليها المدرسة   ن.

يكون توظيف القراءة التحليلية للمؤشر بقرار وضع خطة ريارات إشرافية لمتابعة  
أدوار المشرفين في تقديم الدعم الفني الًلرم للمدارس بشكل عام والمدارس األكثر 

نياا بشكل خا ؛ كذلك مشاركة المشرفين التربويين للمادة في وضع خطب تد 
وبرامج لرفع التحصيل الدراسي في المادة؛ كذلك مشاركة المعلمين في وضع 

 الخطب العًلجية لرفع التحصيل الدراسي في المادة.

تقييم األداء المدرسي من خًلل قراءة المؤشر الرئيس من قبل اإلدارة التعليمية؛  
كون التحليل والتفسير للمؤشر من خًلل عمل مقارنات بين النتائج اإلحصائية  فسي

للمؤشرات بين قطاعي البنين والبنات في نفس اإلدارة التعليمية، فاذا كانت معظم  
النتائج متقاربة، يتم االنتقال للخطوة التالية المهمة، أال وهي النظر إلى المؤشرات 

الخطرة؛ بناء على النقطة المرجعية التي تتم التربوية المنخفضة أو الحرجة أو 
مقارنة المؤشرات التربوية بها، ثم معالجتها وفق خطة عمل مدروسة، ولكن إن كان  
هنا تفاوت كبير وغير مبرر بين القطاعين في بعض المؤشرات التربوية، فينبغي 

قياا،  حينها اتخاذ بعض القرارات؛ كطلب تبرير التفاوت من القطاعين، فان كان منط 
سيتجه القرار نحو دعم القطاع الذي تدنت فيه بعض المؤشرات التربوية، من خًلل 
وضع خطة عمل لتحسن األداء في المؤشرات التربوية المنخفضة، وإن كان التبرير  
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من أحد القطاعين أو كليهما غير منطقي، سيتجه القرار نحو مراجعة كيفية 
ين، فقد يكون الخطأ في أحد القطاعين احتساب تلك المؤشرات التربوية في القطاع 

ناشئاا من خطأ طريقة احتساب المؤشر، ومن ثم تصحيح الخطأ، وإن كانت 
المؤشرات التربوية منخفضة رغم إعادة احتسابها بطريقة صحيحة، فسيتجه القرار  
نحو محاسبة الجهة المسئولة عن هذا التدني، مع وضع خطة عمل إل امية 

 .(41) ن الجهة المعنية للتحسين مع المتابعة م 

ارجراءات المقترحة لتفعيل استخدام المؤشرات التربوية في تقييم األداء  -خامسًا 
 المدرسي في مدارس سلطنة عمان:

تعريف مديري المدارس بأهمية تقييم األداء المدرسي، وكيفية توظيف   ❖
 أدوات التقييم من خًلل:

 األداء المدرسي وأدواته.عقد ندوات وورش تثقيفية عن أهمية تقييم  -
 تنظيم دورات تدريبية عن كيفية توظيف أدوات التقييم في األداء المدرسي. -
 تدريب مديري المدارس على إعداد خطة رمنية تختص بتقييم األداء لمدارسهم.  -
تحديد مواعيد لبداية ونهاية تقييم األداء المدرسي وإعًلن النتائج للمجتمع   -

 المحلي لًلطًلع عليه.
ريف مديري المدارس بنظام المؤشرات التربوية وأهدافه ومدى أهميته  تع ❖

 من خًلل:  لتقييم األداء المدرسي
تنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس على كيفية تفعيل استخدام المؤشرات  -

 التربوية لتقييم األداء المدرسي .
شرات التربوية  تشكيل لجان فنية ليشراف وللمتابعة الدورية لتفعيل استخدام المؤ  -

 في تقييم األداء المدرسي.
ريادة تفعيل دور اإلرشاد والتوجيه والمراجعة من المشرفين والمختصين والخبراء  -

بالمؤشرات التربوية ونظم إدارة المعلومات التربوية، من حيث تعريف المدارس 
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بأساليب وأدوات جمع البيانات التربوية وتحليلها وتوظيفها وفق الخطوات 
 حة في بناء المؤشرات التربوية واستخراج وقراءة، وتحليل بياناتها. الصحي

تع ي  المدارس الفاعلة ومساعدة المدارس المتدنية في نتائجها من خًلل تقوية   -
شبكة اإلنترنت؛ الستمرارية تشغيل نظام البوابة التعليمية المستسقاة منها بيانات 

 المؤشرات التربوية.
ي حول األساليب العلمية فاي تقيايم األداء المدرساي، ت ويد المدارس بدليل إرشاد  -

 وكيفية قراءة المؤشرات وتحليلها وتقييم األداء من خًللها.
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