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Abstract: This study intended to explore the obstacles that are facing school performance development in the Sultanate of
Oman in the aspects of system philosophy, school administration, implementation and the human and material resources
and the difficulties impeding achieving planned goals from the perspective of administrative supervisors, principals and
teachers in the east north governorate. This study utilized descriptive approach. A survey used to collect data and applied
upon a sample of 19 administrative supervisors, 22 principles, and 88 teachers from Ash Sharqiyah North Governorate. The
results of the study showed that the overall tool has obtained a total average (3.62 out of 5) considered (large) and in
aspects level. The administrative factors obtained the highest average (3.68), then executive procedures with an average of
(3.68), thirdly, the challenges of material resources with an average of (3.64) and finally the challenges of the philosophy of
the school performance system with an average of (3.46) all are significant challenges.
The study indicates also that there are some challenges in the implementation process and the financial aspects at the
average level. The study recommended principals and development team training about the proper implementation of the
school performance tools. The study also recommended that financial support should be provided to schools to implement
the system efficiently and in a sufficient way. It also recommended discussing the ultimate report for the performance
development system in regular educational meetings.
Keywords: Obstacles, School performance development system, Oman.

الخحدًاث التي جىاجه هظام جطىٍس ألاداء املدزس ي مً وجهت هظس التربىٍين
في محافظت شمال الشسكُت بظلطىت عمان
حمد بً هالل بً هاصس الُحمدي
طعُد بً طُف بً طعُد املىىزي
وشازة التربُت والخػلُم || طلوىت غمان
ُ هدقذ الدزاطت بلى جددًد الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان في مجاُ قلظكت الىظام ومجا:امللخص
 والـػىباث التي جدىُ دون جدهُو ألاهداف اإلاسطىمت له.ؤلادازة اإلادزطُت ومجاُ ؤطالُب وهسم الخىكُر ومجاُ اإلاىازد البؼسٍت واإلاادًت
، واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي. في مداقظت ػماُ الؼسنُت،وذلَ مً وحهت هظس اإلاؼسقين ؤلادازٍين ومدًسي اإلادازض واإلاػلمين
ً
ً
ً
ً ً
ُ) مػلما ؤوال في مداقظت ػما88( ) مدًسا و22( ) مؼسقا بدازٍا و19( ً وجم جوبُهها غلى غُىت مٍىهت م.يما اطخسدمذ الاطدباهت
) بخهدًس (يبيرة) وغلى مظخىي اإلاجاالث؛ خـلذ5 ً م3.62(  وبُيذ هخاثج الدزاطت ؤن غمىم ألاداة ند خـل غلى مخىطى يلي.الؼسنُت
)3.64(  وخل زالثا جددًاث اإلاىازد اإلاادًت بمخىطى،)3.68( ) ًلُه ؤلاحساءاث الخىكُرًت بمخىطى3.68( الػىامل ؤلادازٍت غلى ؤغلى مخىطى
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ً
وؤزيرا جددًاث قلظكت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي؛ بمخىطى ( ،)3.46وحمُػها بخهدًس لكظي جددًاث (يبيرة) .وبلى وحىد جددًاث في
بحساءاث الخىكُر واإلاىازد اإلاالُت بدزحت مخىطوت واطدىادا للىخاثج ندم الباخثان حملت مً الخىؿُاث واإلاهترخاث؛ ومنها :جدزٍب مدًسي
اإلادازض وقسٍو الخهىٍم الراحي غلى الخوبُو الصحُذ ألدواث هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي وجىقير الدغم اإلاالي للمدازض لخوبُو الىظام
بكاغلُت ويكاءة .ومىانؼت هخاثج الخهسٍس الخخامي لىظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في لهاءاث جسبىٍت دوزٍت.
الكلماث املفخاحُت :الخددًاث ،هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،طلوىت غمان.

ملدمت:
مؼ دزىُ البؼسٍت غـس اإلاػلىماث ،ؤؿبدذ اإلااطظاث التربىٍت في حمُؼ ألانواز حػجى بالخدظين والخوىٍس
اإلاظخمس في ؤدائها التربىي .ذلَ ألن جدظً هرا ألاداء ًىػٌع بؼٍل مباػس ؤو ؾير مباػس غلى الػاثد الخػلُمي لدي
الخلمُر الري هى مدىز الػملُت الخػلُمُت وهدقها النهاجي .وجدخل اإلادزطت باغخبازها اإلادلً الكٌسي والتربىي للخلمُر
ً
ً
ألاولىٍت الٌبري في هرا الخدظين والخوىٍس .قاإلادزطت ماطظت حػلُمُت وجسبىٍت هامت في اإلاجخمؼّ ،
وجٍىن هظاما مخٍامال
مً اإلاىازد البؼسٍت ومً الظُاطاث والىظم والخػلُماث والهىاغد اإلاىظمت للػمل .بال ؤن اإلادزطت وفي طبُل ؤدائها لهره
اإلاهمت الػظُمت جىاحه ؿػىباث وجددًاث بدازٍت وجسبىٍت حمت هخجذ غً الخوىز اإلادظازع في الػلم واإلاػسقت مما ًدخم
غلى هره اإلااطظت جٌُُل ذاتها وبغادة بسمجت مٍىهاتها لخدىاطب وهرا الخهدم الػلمي واإلاػسفي الهاثل.
وَظعى الػالم الػسبي بلى اللحام بالدوُ اإلاخهدمت مً زالُ جوىٍس ؤهظمت الخػلُم لدًه وذلَ باطخسدام
ؤدواث مسخلكت جىكُر مبادزاث حظهم في بغواء اإلاصٍد مً قسؾ الخهىٍم الراحي واإلاساحػت اإلاظخمسة لألداء وقو زوى
اطتراجُجُت
قهد مس هظام الخػلُم في اإلاجخمؼ الهوسي بخجازب جوىٍسٍت مدلُت غدة غٌظذ اهخمام دولت نوس بخوىٍس
الخػلُم وحػلت ؤولىٍت وهىُت مً زالُ ججسبت هظام مبادزة الخػلُم إلاسخلت حدًدة والتي ؤوحدث اإلاجلع ألاغلى
للخػلُم ،واإلادزطت اإلاظخهلت الهوسٍت مً  2001بلى  .2015وجدهُها للمبادزة جم حؼؿُل  12مدزطت مظخهلت مؼ بداًت
الػام الدزاس ي 2005/2004م جمىلها الدولت وجىقس لها الحسٍت الزخُاز قلظكتها التربىٍت .وهسم جدزَظها هاإلاا التزمذ
باإلاػاًير الجدًدة إلاىاهج اللؿت الػسبُت واللؿت ؤلاهجليزًت والسٍاكُاث والػلىم .واغخبرث اإلادازض اإلاظخهلت هىغُت حدًدة
حشجؼ غلى الابخٍاز( .ألاهـازي )2009 ،وؤػازث الدزاطاث بلى اطهام هرا البرهامج في امخالى مدًسي اإلادازض الثاهىٍت
للٌكاًاث ؤلادازٍت بدزحت غالُت (الـىاف.)2019 ،
وفي دولت ؤلامازاث الػسبُت اإلاخددة جم جوبُو بسهامج جوىٍس ؤلادازة اإلادزطُت والري يهدف بلى بيظاب اإلادًسًٍ
والػاملين في اإلادزطت جددًد اخخُاحاث الػاملين للىمى الراحي ،وازخُاز ؤولىٍاث الخوىٍس للػاملين ،ووكؼ زوت
بحساثُت لهُادة الخؿُير ،وبىاء بسهامج لخلبُت خاحاث الػاملين ،والهُام ببدىر بحساثُت ،والػمل بسوح الكسٍو
واطخسدام آلُت ألاداء الخوىٍسي ،واطدثماز اإلاىازد اإلاادًت والواناث البؼسٍت اإلاخاخت وجكػُلها ،وجكػُل دوز اإلاجخمؼ
اإلادلي في دغم اإلادزطت وبوؼاء وخدة لخوىٍس ؤلادازة اإلادزطُت في ًل مدًسٍت وجهىٍم بسامج الخوىٍس ؤلادازي(الػمىغ،
.)1997
وفي طلوىت غمان طػذ وشازة التربُت والخػلُم بلى جدهُو مػاًير الجىدة في اإلاسسحاث الخػلُمُت مً زالُ
حػصٍص غىاؿس الىظام التربىي ،ومنها هظم الخهىٍم واإلاخابػت ،غبر جهُُم وجوىٍس ألاداء التربىي باإلادازض وزقؼ يكاءتها،
وبًجاد آلُت قػالت لخهىٍم وجوىٍس ألاداء ،ومً زالُ جكػُل دوز مؼسفي اإلاىاد الدزاطُت واإلاػلمين ألاواثل ،إلاخابػت
ً
جىكُر اإلاىاهج وألاوؼوت الخػلُمُت والامخداهاث وبجاخت الكسؿت للمدازض بإن جهىم ؤدائها ذاجُا( .الػىَس ي.)2011 ،
وذلَ ٌظخدعي ملاغكت الجهىد لدشخُف هره اإلاؼاًل وجدلُلها ومخابػتها زم وكؼ الخوى والبرامج التربىٍت الٌكُلت
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بخجاوش هره الـػىباث والػسانُل .ومً هىا ًبرش دوز ومٍاهت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي والري جبيخه وشازة التربُت
والخػلُم في طلوىت غمان بهدف زقؼ يكاءة وقاغلُت اإلادزطت وجىحُه حهىدها باإلكاقت بلى جهىٍم ؤدائها في اإلاجاالث
السثِظُت الثالر :الخػلُم ،والخػلم ،وؤلادازة اإلادزطُت.
وند بدؤ جوبُو هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان قػلُا في الػام الدزاس ي 2003/2002م بمىذ
اإلادازض قسؿت الدشخُف واإلاساحػت اإلاظخمسة ألدائها ،وجوىٍس جىنػاتها مً ؤحل زقؼ يكاءتها ؤلاهخاحُت غً هسٍو
ً
الخهىٍم الراحي لألداء الخػلُمي والخػلمي وؤلادازي ومً زم الخدظين والخوىٍس اإلاظخمسًٍ للػملُاث بؼٍل صحُذ مً
ؤوُ مسة وفي ًل مسة ،وباالغخماد غلى مدزالث الخػلُم للىؿىُ بها بلى ؤنص ى دزحاث الٌكاًت والكاغلُت .وَؼٍل جىحه
الىشازة في جوبُو الخهىٍم الراحي ؤخد هخاثج اإلاساحػت اإلاظخمسة لألداء والسؾبت الداثمت في الخوىٍس ،وفي كىثه جهىم
اإلادزطت بخهىٍم ؤدائها ذاجُا ،وٍهىم اإلاؼسف اإلاهُم (مدًس اإلادزطت) بالدوز ألايبر في ؤلاػساف غلى غملُتي الخػلم
والخػلُم ،زم حظخيخج اإلادزطت بػد ذلَ ههان نىتها وؤولىٍاث الخوىٍس في ؤدائها لخددًد الاخخُاحاث الخدزٍبُت للػاملين
قيها ،وجسوُى بسامج ؤلاهماء اإلانهي وجىكُرها وقو ؤلامٍاهاث اإلاخاخت( .وشازة التربُت والخػلُم.)2009 ،
وَػد هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ػسها مظبها لخوىٍس اإلادزطت ،ومً دوهه لً ًٍىن لدي ؤغلاء نُادة
اإلادزطت زئٍت وانػُت لىهان الهىة ومىاهً اللػل في مدزطتهم ،وَػجي ذلَ ؤن بحساءاث الخوىٍس لً جخمًٌ غلى
ألازجح مً مػالجت الهلاًا ألايثر ؤهمُت والتي جادي بلى جدظين مسسحاث الولبت (هُئت اإلاػسقت والخىمُت البؼسٍت،
 ،)2012وهظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ؤؿبذ حصءا مهما مً غىاؿس زقؼ مظخىي الخػلُم مً نبل اإلاػلم وذلَ إلاا له مً
قىاثد يثيرة وألهه دلُل غلى الخهدم ألن اإلاػلم الري ًلجإ بلُت ًٍىن ذا زهت غالُت بالىكع .هرا مً حاهب ومً حاهب
ؤزس حػىد قاثدة هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي يرلَ بلى الخالمُر بل بلى الىظام التربىي هكظه ،ألامس الري ًجػلىا ال هسٍد
ؤن وظخؿجي غً هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي( .دهان وٍىطل .)2008 ،هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ؤمس خُىي لخدظين
اإلادزطت والخىمُت ،وٍمًٌ اإلادزطت مً :ؤزر شمام اإلابادزة في جدظين هىغُت الخػلُم وًل ما جهدمت للوالب والخإيُد
غلى الػمل بؼٍل حُد وجددًد اإلاجاالث التي جدخاج بلى جوىٍس واجساذ نسازاث لخدظُنها وجهدًم جهسٍس للمجخمؼ
اإلادزس ي خىُ ههان الهىة في غمل اإلادزطت وؤولىٍاث الخوىٍس لخدظين ؤدائها ،) Slick, 2012).ؤما ووهج ()Wong, 2010
قيري ؤن هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ٌظمذ للمػلمين بمساحػت غملهم وما جم جدهُهه مً ؤهداف ،وجددًد الػمل
الجُد في اإلادزطت وما ًمًٌ جدظِىه .وخين ًخلمً هظام جهىٍم للمدزطت في مىوهت حػلُمُت مدٍاث جهىٍمُت لها
جىؿُكاث وضحت إلاظخىٍاث ألاداء ٌظخوُؼ اإلادزطىن ؤن ًكدـىا جدزَظهم في كىء الخىؿُكاث وؤن ًدددوا هىاحي
نىجه اليظبُت وهىاحي كػكه وَشجؼ اإلاػلمين ؤن ًكدـىا ممازطاتهم.
وٍخىنؼ الهاثمىن غلى هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في مداقظت الؼسنُت ػماُ مً جوبُو هرا الىظام مصٍدا
مً الخدظين والخوىٍس ،ال طُما وؤن الىظام لم ًبدؤ مً ههوت الـكس وبهما حاء هدُجت لخوبُو مؼازَؼ ناثمت في
اإلاُدان التربىي ،قةهه مً اإلاامل ؤن ٌظهم في وؼس زهاقت الخوىٍس والخدظين بين الػاملين في اإلاُدان التربىي ،وجوبُو
آلُاث وهسم وؤطالُب خدًثت ومخوىزة في مجاُ جهىٍم ألاداء اإلادزس ي وؤلاػساف والخىمُت اإلاهىُت وؾيرها ،وزلو
ناغدة بُاهاث خىُ ؤداء ًمًٌ وكػها في البىابت الخػلُمُت واإلاظخكُدًً منها الاهالع غلى ًاقت البُاهاث مً زالُ
جدظين هىغُت ألاداء في ًاقت حىاهبه( .الؿىبىص ي.)2006 ،
مشكلت الدزاطت وأطئلتها
ًىظس بلى هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في الظلوىت بلى ؤهه هظام زاثد ًامل مىه ؤن ًدهو مظخىي حػلُمُا
وبدازٍا مخميزا ًخمثل في "حشخُف مجاالث الػملُت الخػلمُت الخػلُمُت واإلاظخىي الكػلي إلادزالتها ،وجددًد ألاطالُب
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واليؼاهاث اإلاظخسدمت ،وبُان مىاهً الهىة وؤولىٍاث الخوىٍس قيها ،مما ًدُذ الكسؿت لخصحُذ ألاداء ،وبدزاُ
الخػدًالث غلى الخوى لبلىؽ ألاهداف" (وشازة التربُت .)15 ،2009 ،بال ؤهه وختى آلان ماشالذ هىاى يثير مً الثؿساث
في هرا الىظام طىاء منها ما ًخػلو بكلظكت الىظام ؤو بدازجه ؤو جىكُره ؤو جىقير اإلاىازد اإلاالُت ؤو البؼسٍت الالشمت له يما
ؤوضحخه دزاطت ًل مً الجساًدة والؼهُمي ( )2020والتي ؤظهسث مؼٌالث جىاحه ؤلادازة اإلادزطُت في مداقظت ػماُ
الؼسنُت ،ومؼٌالث الخىاؿل مؼ ألاطسة واإلاجخمؼ ومؼٌالث اإلابجى اإلادزطين ومؼٌالث الوالب ومؼٌالث اإلاػلمين.
ودزاطت الحظيُت ( )2015والتي ؤظهس يثرة ألاغباء ؤلادازٍت اإلالهاة غلى غاجو اإلاػلمين في مداقظت ػماُ الؼسنُت،
ودزاطت ؿالح الدًً واإلاظٌسٍت ( )2017والتي ؤػازث بلى ؤن وانؼ بسامج الخىمُت اإلاهىُت في مداقظت ػماُ الؼسنُت في
مجاُ الخىكُر والخسوُى والخهىٍم حاء بدزحت مخىطوت يما ؤن ؤغداد الولبت في الـل الىاخد يثير ،باإلكاقت بلى
هىُ اإلاىهج الدزاس ي .قةن هره الدزاطت جإحي اطخجابت لحاحت مهمت في مجاُ جهىٍم هرا الىظام وطد الىهف الىاش ئ
مً الخسوُى ؤو الخىكُر ؤو الخهىٍم وختى جٍىن غىها لدي مخسري الهساز وؿاوعي الظُاطت الخػلُمُت في الظلوىت
إلاساحػت هره اإلاهىماث وبؿالح وجوىٍس الخلل الىاش ئ قيها.
وهظسا ألهمُت اإلاىكىع قةن مؼٍلت الدزاطت جٌمً في ؾمىق ًخػلو بوبُػت هره الخددًاث ومدي كؿوها
غلى اإلاداوز ألاطاطُت :قلظكت الىظام ،ؤلادازة اإلادزطُت ،الخىكُر ،واإلاىازد اإلاالُت والبؼسٍت.
أطئلت الدزاطت:
وبـىزة غامت ًمًٌ ؿُاؾت مؼٍلت الدزاطت في الظااُ السثِس ي آلاحي:
ما الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً وحهت هظس التربىٍين في مداقظت ػماُ الؼسنُت
بظلوىت غمان؟
وٍىبثو مىه ألاطئلت الكسغُت آلاجُت:
 -1ما الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً وحهت هظس التربىٍين في مداقظت ػماُ الؼسنُت
بظلوىت غمان في مجاالث (قلظكت الىظام ،ؤلادازة اإلادزطُت ،ؤطالُب وهسم الخىكُر ،اإلاىازد البؼسٍت
واإلاادًت).
أهداف الدزاطت:
حظعى الدزاطت لخددًد الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان وذلَ مً زالُ
جددًد:
 -1الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان في مجاُ قلظكت الىظام.
 -2الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان في مجاُ ؤلادازة اإلادزطُت.
 -3الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان في مجاُ ؤطالُب وهسم الخىكُر
 -4الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان في مجاُ اإلاىازد البؼسٍت واإلاادًت.
حدود الدزاطت:
جهخـس الدزاطت غلى الحدود آلاجُت:
 الحدود اإلاىكىغُت :الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي.
 الحدود البؼسٍت :الػاملين بمدًسٍت التربُت والخػلُم بمداقظت ػماُ الؼسنُت
 الحدود اإلاٍاهُت :بمداقظت ػماُ الؼسنُت في طلوىت غمان.
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 الحدود الصمىُت :للػام الدزاس ي 2020 /2019
الخعسٍفاث إلاجسائُت ملصطلحاث الدزاطت:
للمـولحاث ؤلاحساثُت اإلادزحت ؤدهاه الخػسٍكاث الخالُت:
 الخددًاثً :هـد بها الـػىباث والػهباث التي جدىُ دون جدهُو الىظام ألهداقه اإلاسطىمت. هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي" :هى ذلَ الجهد اإلاسوى واإلاظخمس لخدظين مظخىي ألاداء وججىٍد اإلاسسحاث مًزالُ ؤلاػساف والخهىٍم اإلاظخمس لألداء اإلادزس ي" (وشازة التربُت.)18 ،2009 ،
 oوحػسف الدزاطت الحالُت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ذلَ الجهد اإلاسوى واإلاظخمس لخدظين مظخىي ألاداء
وججىٍد اإلاسسحاث في مجاُ قلظكت الىظام ،وؤلادازة اإلادزطُت ،وؤطالُب وهسم الخىكُر ،واإلاىازد البؼسٍت
اإلاادًت في مداقظت ػماُ الؼسنُت مً زالُ ؤلاػساف والخهىٍم اإلاظخمس لألداء اإلادزس ي.
 مداقظت ػماُ الؼسنُت :هي بخدي مداقظاث طلوىت غمان جهؼ في اإلاىوهت الؼسنُت في الظلوىتً ،هدز غددطٍانها خظب اخـاثُاث غام  )126,482( 2010وظمت .جخٍىن اإلاداقظت مً طخت والًاث هً :والًت ببساء ،والًت
اإلالُبي ،والًت بدًت ،والًت وادي بجي زالد ،ووالًت دماء والواثُين( .وٌٍُبُدًا)2020 ،

 -2إلاطاز الىظسي والدزاطاث الظابلت
أوال -إلاطاز الىظسي:
ًسي يثير مً التربىٍين ؤن اإلادزطت هي اإلادلً الري ًخم قُه الخوىٍس والخدظين التربىي ،قهي البىجهت التي
جىـهس وجخكاغل قيها ًل اإلادزالث اإلاادًت والبؼسٍت ،مما ًددر جأشزا وحػاكدا بُنها لخدهُو ألاهداف الػلُا للتربُت .لرا
قةن يثيرا مً ألاهظمت التربىٍت اإلاػاؿسة ؤيدث غلى مبدؤ الخوىٍس التربىي الهاثم غلى اإلادزطت ؤو School-Based Reform
ؤي الخػامل مؼ اإلادزطت ًىخدة للخسوُى والخىكُر والخهىٍم .وَػخبر هرا اإلابدؤ ؤطاطا الطتراجُجُت الخوىٍس التربىي
اإلاخمسيص غلى اإلادزطت ،باغخباز ؤن ًل مدزطت لها زـىؿُاتها وظسوقها التي ند جدباًً مؼ ؾيرها مً اإلادازض .وبالخالي قةن
ؤولىٍاث جوىٍسها وزوى بؿالخها ًيبغي ؤن جسخلل جبػا لرلَ قاإلادزطت "ماطظت ناثمت براتها ،ؤو مىظمت جلػب ؤدوازا
مسخلكت ،وجخكاغل قيها مجمىغت مً اإلاجاالث ،يما ؤنها حػخبر بِئت حػلم ،وؤن ؤي جوىٍس ًجب ؤن ًبدؤ مً اإلادزطت ذاتها،
وؤن ؤندز الىاض غلى بًجاد الخؿُير هم اإلاىدظبىن بليها ،بدُث ًادي ذلَ الخؿُير بلى جوىٍس ألاداء وجدظين حىدة
اإلاسسحاث ،والىؿىُ باإلادزطت بلى ؤنص ى دزحاث الٌكاًت والكاغلُت" (وشازة التربُت والخػلُم.)18 ،2009 ،
قلال غً ؤن هرا اإلابدؤ ٌظاغد غلى بلىزة ؤلاهاز ؤلادازي للخسلف مً اإلاسيصٍت اإلاكسهت في يثير مً بلدان الػالم
الثالث ،وحشجُؼ اإلادزطت غلى بدازة ػئىنها ؤلادازٍت والتربىٍت واإلاالُت والاطخكادة الهـىي مً اإلاىازد اإلاخاخت لديها،
ولرلَ قةهه جبػا إلإلاىز ) )Elmore, 2002قةن اإلادزطت هي الىخدة السثِظُت للمداطبُت ؤلادازٍت واإلاالُت ذلَ ألنها اإلاٍان
الحهُهي الري جدـل قُه غملُت الخػلُم والخػلم .واإلاهـىد مً ذلَ" الخسكُل مً البيرونساهُت ،وحػصٍص اإلاؼازيت
الدًمىنساهُت ،وجمهين اإلاػلمين ،قلال غً الكىش بكػالُت ؤيبر "الـُداوي ((256 ،2005يما ؤن هرا اإلابدؤ ند ٌظخمس
بؼٍل قاغل في جمخين ؤواؿس الـالث بين اإلادزطت واإلاجخمؼ اإلادلي مما ًجػل ألقساد اإلاجخمؼ خلىزا ومؼازيت في ؿىؼ
الهساز التربىي وما ًسجبى به مً ؤوؼوت وقػالُاث.
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فلظفت هظام جطىٍس ألاداء املدزس ي.
ٌػد هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ؤطلىبا مً ألاطالُب اإلاىهجُت اإلاىظمت التي تهدف بلى حػصٍص الجىدة في ألاداء
وجوىٍس حىاهب الػمل اإلاسخلكت .وجددد قلظكت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي اإلابادت ألاطاطُت التي ًسجٌص غليها هرا
الىظام والتي جمثلذ في (وشازة التربُت والخػلُم:)2009 ،
 ؾسض الخدظين والخوىٍس يثهاقت جىظُمُت جبدؤ مً دازل اإلادزطت. الخىحه هدى اطخمسازٍت غملُت جوىٍس ألاداء اإلادزس ي وػمىلُخه. جمٌين اإلادزطت مً الهُام بخوىٍس ؤدائها . اغخماد هظـام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي غلى مػاًير مدددة للحٌم غلى مظخىي ألاداء وباطخسدام ؤدواث غلمُتمهىىت.
 جكػُل جٍاملُت ؤدواز الػاملين في جوـىٍس ألاداء اإلادزس ي .وَظتهدف هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في مدازض مداقظت ػماُ الؼسنُت في الىنذ الساهً زالزت غىاؿس
ؤطاطُت مً اإلاىظىمت اإلادزطُت وهي :الخػلم والخػلُم وؤلادازة اإلادزطُت ،ولٍل غىـس مً هره الػىاؿس مػاًير مدددة
وواضحت ولٍل مػُاز ماػساث جهِع مدي جدههه.
والهاثمين غلى الخػلُم في مداقظت ػماُ الؼسنُت ًىاحهىن الٌثير مً الخددًاث والـػىباث في جدهُو
ألاهداف الخػلُمُت .والتي جازس في هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي منها جدوي في جىظُل الخهىُت وهرا ؤػازث بلُت الحظيُت
( )2015بىحىد كػل في اطخسدام جهىُاث الخلكاش وحهاش الدسجُل والاطخماع وحهاش قلٌع ًام والظبىزة الخكاغلُت
واإلاسجل اإلادمج وًاميرا الخـىٍس واإلااسحت اللىثُت وبلى وحىد غدد مً الػىامل التي جدد مً اطخسدام الػاملين في
مدازض مداقظت ػماُ الؼسنُت لخهىُاث الخػلُم مثل :يثرة ألاغباء ؤلادازٍت اإلالهاة غلى غاجههم ،ويثاقت الجداوُ
الدزاطُت ،وغدم يكاًت الدوزاث الخدزٍبُت اإلاهدمت ،وغدد الولبت في الـل الىاخد ال ًىاطب غدد ألاحهصة اإلاخىقسة في
اإلاسيص ،وهىُ اإلاىهج الدزاس ي ،وغدم يكاًت ونذ الحـت الدزاطُت الطخسدام الخهىُاث.
وهرا اللػل في اطخسدام جهىُاث الوالب ًىػٌع غلى الوالب وغلى هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي وهرا ما
ؤيدجه دزاطت خظام والؼػُلُت ( )2020في دزحت جىاقس مػاًير الجمػُت الدولُت للخٌىىلىحُا في مجاُ الخػلُم لدي
هلبت مدازض مداقظت ػماُ الؼسنُت بظلوىت غمان في اإلاجاالث (اإلاخػلم اإلاكىق ،واإلاىاهً السنمي ،ومىخج اإلاػسقت،
واإلاـمم اإلابخٌس ،واإلاكٌس الحاطىبي ،والخىاؿل اإلابدع ،والخػاون الػالمي) حاءث بدزحت مخىطوت.
يما ؤػازث الُػسبُت ( )2018بلى وحىد جددًاث في مجاُ جىمُت اإلاىازد البؼسٍت بمدازض مداقظت ػماُ
الؼسنُت ،منها ما ًخػلو بخىحُه اإلاػلمين الطخسدام الاطتراجُجُاث الحدًثت ،وجسػُذ اإلاػلمين للدوزاث الخدزٍبُت وقها
الخخُاحاتهم الخدزٍبُت ،ومخابػت جىكُر دزوض جوبُهُت ونساءاث مىحهت ،ومخابػت ؤزس جدزٍب اإلاػلمين لصمالئهم في
اإلادزطت ،ومظاغدة اإلاػلمين غلى اإلاؼازيت في جهدًم بدىر بحساثُت وؤوزام غمل في ماجمساث وملخهُاث غلمُت.
مما طبو ًدبين وانؼ الخػلُم في مداقظت ػماُ الؼسنُت ،والخددًاث التي جىاحه الخوىٍس اإلادزس ي قيها،
وهرا ًىػٌع غلى هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في هره اإلاداقظت .وفي هره الدزاطت طِخم حظلُى اللىء غلى ؤهم
الخددًاث التي جىاحه هرا الىظام في مجاُ قلظكت الىظام وؤلادازة اإلادزطُت وؤطالُب وهسم الخىكُر ،واإلاىازد البؼسٍت
واإلاادًت.
ثاهُا-الدزاطاث الظابلت
ؤحسٍذ مجمىغت مً الدزاطاث التي جىاولذ هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً ؤبسشها:
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دزاطت إبساهُم والصىافُت ( )2020التي هدقذ بلى اطخٌؼاف دزحت جوبُو اإلاػلمين إلاػاًير الخػلُم في هظام
جوىٍس ألاداء اإلادزس ي بمداقظت ػماُ الؼسنُت في طلوىت غمان ،واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي ،يما
اطخسدمذ الاطدباهت في حمؼ البُاهاث واإلاػلىماث وجم جوبُهها غلى غُىت مٍىهت مً ( )113مً اإلاػلمين ألاواثل.
وجىؿلذ الدزاطت بلى ؤن دزحت جوبُو اإلاػلمين إلاػاًير الخػلُم في هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي بمداقظت ػماُ
الؼسنُت في طلوىت غمان حاءث يبيرة في مػاًير الدزاطت يٍل يما حاءث يبيرة في حمُؼ اإلاػاًير وهي :حىدة
الخػلُم والخػلم في ًل مادة دزاطُت ،وجلبُت اخخُاحاث الخػلم الخاؿت بجمُؼ الولبت ،وقاغلُت ؤطالُب الخهىٍم
وجدكيزها للوالب ،وجهىٍم اإلاػلم ألداثه ذاجُا ،وقاغلُت اإلاػلم ألاوُ يمؼسف مهُم .يما يؼل الىخاثج غً وحىد
قسوم ذاث داللت بخـاثُت في اطخجاباث ؤقساد غُىت الدزاطت غىد مظخىي ( )0.05≤αحػصي إلاخؿير الجيع
ولـالح ؤلاهار.
الجساًدة والشهُمي ( )2020التي هدقذ بلى الخػسف غلى اإلاؼٌالث ؤلادازٍت بمداقظت ػماُ الؼسنُت في طلوىت
غمان .واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي .يما اطخسدمذ الاطدباهت غلى غُىت الدزاطت والبالـ غددهم ()44
مدًس ومدًسة مدزطت .وند ؤظهسث هخاثج الدزاطت ؤن ؤبس اإلاؼٌالث التي جىاحه ؤلادازة اإلادزطُت هي مؼٌالث بدازٍت
ومالُت ،والخىاؿل مؼ ألاطسة واإلاجخمؼ ،واإلابجى اإلادزس ي ،ومؼٌالث الولبت واإلاػلمين وبدزحت يبيرة .وغدم وحىد
قسوم دالت اخـاثُا حػصي إلاخؿير الىىع الاحخماعي وطىىاث الخبرة.
دزاطت املىىزي ( )2019التي هدقذ بلى الخػسف غلى وانؼ الخهىٍم الراحي والـػىباث التي جىاحه مدًسي اإلادازض
في جىظُل الخهىٍم الراحي بمدازض الخػلُم ما بػد ألاطاس ي في طلوىت غمان .اطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي
والاطدباهت غلى غُىت مً ( )96مدًس ومدًسة ومظاغديهم مً مدازض الخػلُم ما بػد ألاطاس ي .وجىؿلذ الدزاطت
بلى ؤن وانؼ الخهىٍم الراحي في مدازض الخػلُم ما بػد ألاطاس ي حاء بدزحت مخىطوت.
دزاطت ابساهُم والشهىمي ( )2018التي هدقذ بلى اطخٌؼاف دزحت جوبُو مدًسي اإلادازض إلاػاًير حىدة ؤلادازة
اإلادزطُت في هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي بظلوىت غمان مً وحهت هظس اإلاؼسقين التربىٍين ،واطخسدمذ الدزاطت
اإلاىهج الىؿكي ،يما اطخسدمذ الاطدباهت في حمؼ البُاهاث واإلاػلىماث وجم جوبُهها غلى غُىت مٍىهت مً ()47
مؼسقا وبدازٍا .وجىؿلذ هخاثج الدزاطت بلى ؤن دزحت جوبُو مدًسي اإلادازض إلاػاًير حىدة ؤلادازة اإلادزطُت في هظام
جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً وحهت هظس اإلاؼسقين ؤلادازٍين حاءث يبيرة في مجاالث الدزاطت يٍل.
دزاطت اللاطمُت ( )2019هدقذ الدزاطت بلى الخػسف غلى دزحت الخمٌين ؤلادازي وغالنه بخوبُو مػاًير ؤلادازة
اإلادزطُت مً وحهت هظس مدًسي مدازض الخػلُم ألاطاس ي بمداقظت مظىدم في طلوىت غمان .وجٍىهذ غُىت
الدزاطت مً ( )36مدًس ومدًسة مدزطت ،واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي .وجىؿلذ الدزاطت بلى وحىد دزحت
غالُت مً الخمٌين ؤلادازي .وغدم وحىد قىم داله بخـاثُت في جهدًساث غُىت الدزاطت لدزحت الخمٌين ؤلادازي
حػصي إلاخؿير الىىع ،وطىىاث الخبرة .في خين جىحد قسوم دالت بخـاثُت في جهدًساث غُىت الدزاطت لدزحت الخمٌين
ؤلادازي حػصي إلاخؿير اإلااهل الػلمي لـالح البٍالىزٍىض.
دزاطت بىثليزي وجامُد ( )Buthelezi&Gamede.2019هدقذ بلى جددًد الخددًاث التي جىاحه مدًسي اإلادازض
الثاهىٍت في جىظُل ؤلادازة الدؼازيُت يىج طدؼاوا بجىىب ؤقسٍهُا ،اطخسدم اإلاىهج الىؿكي والاطدباهت في حمؼ
البُاهاث واإلاػلىماث وؤػازث الىخاثج بلى ؤن الىظاثل ؤلادازٍت اإلاخػددة جهلل جىظُل ؤلادازة الدؼازيُت ووحىد
بدازاث مً الرًىز وؤلاهار في هكع اإلااطظاث ٌظاهم في جهلُل ؤلادازة الدؼازيُت.
دزاطت الفازطُت و الغىبىص ي ( )2017التي هدقذ بلى الخػسف غلى مخولباث جوىٍس ألاداء اإلادزس ي بظلوىت
غمان في كىء ؤطلىب اإلاهازهت اإلاسحػُت ،والخسوج بمخولباث لخوبُو ؤطلىب اإلاهازهت اإلاسحػُت في جوىٍس ألاداء
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-

-

-

-

-

اإلادزس ي ،مً وحهت هظس اإلادًسًٍ ومظاغديهم في مدازض الخػلُم الحٍىمي ،واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي،
والاطدباهت ،وهبهذ الدزاطت غلى غُىت غؼىاثُت بلؿذ ( )516مً ؤزبؼ مداقظاث حػلُمُت ( الظاهسة ،الدازلُت،
ػماُ الباهىت ،وحىىب الباهىت) وجىؿلذ الدزاطت بلى ؤن جهدًساث ؤقساد الدزاطت خىُ مخولباث الخوىٍس حاءث
بدزحت مىاقهت غالُت غلى مظخىي اإلاداقظاث ألازبؼ ،خُث حاء مدىز ؤلادازة اإلادزطُت في اإلاسجبت ألاولى .وزسحذ
الدزاطت بخهدًم مخولباث لخوبُو ؤطلىب اإلاهازهت اإلاسحػُت في جوىٍس ألاداء اإلادزس ي.
دزاطت إبساهُم واللخبي ( )2017التي هدقذ بلى جوىٍس مػاًير حىدة ؤلادازة اإلادزطُت في هظام جوىٍس ألاداء
اإلادزس ي بظلوىت غمان في كىء زبراث بػم الدوُ .واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي ،يما اطخسدمذ
الاطدباهت في حمؼ البُاهاث واإلاػلىماث وجم جوبُهها غلى غُىت مٍىهت مً ( )50زبيرا .وجىؿلذ الدزاطت بلى ؤن
وظبت مىاقهت زبراء الدزاطت غلى اإلاػاًير اإلاهترخت بلؿذ ( )%95.2ؤي بدزحت يبيرة حدا في حمُؼ اإلاجاالث وهي:
الخسوُى الاطتراجُجي ،ونُادة غملُاث حػلُم وحػلم الولبت ،وبدازة هُئت الػاملين ،واإلاهازاث ؤلادازٍت ،والىمى
اإلانهي والخىمُت اإلاهىُت اإلاظخمسة ،وبدازة اإلاىازد اإلاالُت واإلاادًت ،والؼسايت اإلاجخمػُت ،وجٌىىلىحُا الاجـاالث
واإلاػلىماث ،والهُم ألازالنُت.
دزاطت العمازي ( )2017التي هدقذ بلى جددًد ؤهم مؼٌالث مبادزة الخػلُم إلاسخلت حدًدة في الىظام الخػلُمي
الػام بدولت نوس مً وحهت هظس ؤولُاء ألامىز واإلاػلمين وؤصحاب الترازُف في اإلادازض اإلاظخهلت الخابػت للمجلع
ألاغلى للخػلُم في نوس واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي والاطدباهت .وند جىؿلذ الدزاطت بلى ؤن جوبُو
مبادزة الخػلُم جم غلى اطخعجاُ .وؤن اإلادزطت الهوسٍت جدخاج بلى ؿُاؾت قلظكت حػلُمُت واضحت جىحه هظام
الخػلُم وجسػده .وؤن اإلاىاهج الدزاطُت في اإلادازض اإلاظخهلت جكخهس بلى ؤلاهاز اإلاسحعي الػام زهاقُا وجازٍسُا .وؤن
الخػلُم ال ًخم بؿير اللؿت الػسبُت التي جمثل الهىٍت الىهىُت ألبىاء اإلاجخمؼ الهوسي .وؤن الهسازاث الخاؿت بةؿالح
الخػلُم البد وؤن جـدز بمؼىزة مً اإلاُدان التربىي الري ٌػِؽ وانؼ الخددًاث الخػلُمُت واإلاؼٌالث الخػلُمُت.
دزاطت بىهُا ( )Boncea, 2017هدقذ بلى جددًد دوز الخهىٍم الراحي في زقؼ مظخىي ؤداء اإلاػلم هسم الخهُُم
الراحي للمػلمين والتي حظاهم في حىدة الخػلُم ،في زوماهُا وؤػازث بلى كسوزة الخػامل مؼ الخهُُم الراحي بؼٍل
وزُو مؼ ألاهداف التربىٍت ،وهساثو الخدزَع ،يما ًجب مىاثمت اإلاىاهج الدزاطُت وقو ؤدواث الخهىٍم الراحي
للمدزطت.
دزاطت العُاطُت ( )2013هدقذ الدزاطت بلى وكؼ جـىز مهترح لخكػُل هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي اإلاوبو
بمدازض طلوىت غمان في كىء مخولباث مدزل الجىدة ؤلاخـاجي ( )Sigma Sixولخدهُو ؤهداف الدزاطت جم
اجباع اإلاىهج الىؿكي ،بةغداد الدزاطت (الاطدباهت) جم جوبُهها غلى غُىت مً مدًسي ومدًساث اإلادازض
ومظاغديهم واإلاػلمين واإلاػلماث ألاواثل البالـ غددهم ( )630قسدا .وند جىؿلذ الدزاطت بلى ؤهمُت جكػُل هظام
جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في كىء مخولباث مدزل الجىدة ؤلاخـاجي ،وبن ؤمٍاهُت جوبُو مخولباث مدزل الجىدة
ؤلاخـاجي ند جساوخذ بين الدزحت الٌبيرة واإلاخىطوت لجمُؼ مساخل همىذج دماًَ ،وند حاءث مسخلت (الهُاض
والخدلُل) في السجبت ألازيرة مً خُث بمٍاهُت جوبُهها.
دزاطت الُعسبي ( )2012هدقذ الدزاطت بلى الخػسف غلى قاغلُت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في ؾسض زهاقت
الخهىٍم الراحي ،ووانؼ هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،وؿػىباث هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان مً
وحهت هظس مدًسي اإلادازض ومظاغديهم واإلاػلمين ألاواثل ،وًاهذ ؤداة الدزاطت هي الاطدباهت التي هبهذ غلى (
 )250قسدا ػملذ مدًسي مدازض ومظاغديهم ومػلمين ؤواثل ،وزلـذ الدزاطت بلى  :ؤن جهدًساث ؤقساد غُىت
الدزاطت لكاغلُت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي وقها إلادىز الدزاطت الثالزت حاءث مخىطوت ،يما حاء وانؼ هظام
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جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان مً وحهت هظس مدًسي اإلادازض ومظاغديهم واإلاػلمين ألاواثل بدزحت
مخىطوت ،يما حاءث ؿػىباث هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في طلوىت غمان مً وحهت هظس مدًسي اإلادازض
ومظاغديهم واإلاػلمين ألاواثل بدزحت يبيرة.
حعلُم على الدزاطاث الظابلت:
جخكو ؤهداف الدزاطت الحالُت مؼ بػم الدزاطاث الظابهت في ؤنها جداوُ الخػسف غلى الخددًاث التي جىاحه
جىظُل هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في اإلادازض ،وجددًد الـػىباث التي جىاحه جىكُر بهاز للمان الجىدة ،يدزاطت
الجساًدة والؼهُمي ( )2019ودزاطت دزاطت بىزليزي وحامُد ( )Buthelezi&Gamede.2019وجخكو مؼ دزاطاث ؤزسي
في ؤنها جخم في مُدان الخػلُم الػام ،والخػسف غلى مكهىم وؤهمُت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في الدزاطاث ألاحىبُت
يدزاطت بىهُا ( )Boncea,2017و مؼ دزاطت الظُد والؼهىمي ( )2018ودزاطت الػُاكت ( )2013والُػسبي ( )2012في
اطخسدام الاطخبُان لجمؼ اإلاػلىماث خىُ الخددًاث التي جىاحه جىظُل هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في اإلادازض.
وجسخلل الدزاطت الحالُت مؼ دزاطت ببساهُم والـىاقُت ( )2020ودزاطت الػمازي ( )2017في الخددًاث التي جىاحه
هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي.
وند اطخكاد الباخثان مً الدزاطاث الظابهت في ؿُاؾت ؤلاهاز الىظسي ،وبىاء ؤداة الدزاطت مً خُث جددًد
مداوز الدزاطت وؿُاؾت الكهساث ،ويرلَ الاطخكادة مً اإلاىهجُت الػلمُت ،يما جم الاطخػاهت بهره الدزاطاث في
مىانؼت وجكظير هخاثج الدزاطت الحالُت .خُث بن هىالَ بػم الدزاطاث طاغدث الباخثان في الٌؼل غً الخددًاث
التي جىاحه جىظُل هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،وجسخلل هره الدزاطت غً الدزاطاث الظابهت في ؤنها جدىاوُ حاهبا
خُىٍا ومهما في مجاُ الخددًاث التي جىاحه جىظُل هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي .يما ؤنها ألاولى مً هىغها في مداقظت
ػماُ الؼسنُت

 -3مىهج الدزاطت وإجساءاتها
مىهج الدزاطت:
اطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي ،لىؿل وانؼ الخددًاث هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،وَؼمل وؿل
هبُػت الظاهسة مىكىع البدث وجدلُل بُاهاتها وبُان الػالناث بين مٍىهاتها( .غبُداث وغدض وغبد الحو)2006 ،
وجمذ بحساءاث الدزاطت خظب الخىؿُل الخالي:
مجخمع الدزاطت وعُىتها:
جٍىن مجخمؼ الدزاطت مً ( )132مؼسقا جسبىٍا ،و( )72مدًس مدزطت و( )196مػلما ؤوال ،وبلـ مجمىع مجخمؼ
الدزاطت ( )400قسد منهم ( )197مً الرًىز ًمثلىن ( )%49.25مً مجخمؼ الدزاطت وبلـ غدد ؤلاهار (ً )203مثلً
( )%50.75مً مجخمؼ الدزاطت حدوُ ( .)1خُث ؤن الٍادز ؤلادازي إلادازض الحلهت ألاولى ( )4-1جدذ بػساف ؤلاهار
جدول ( )1جىشَع مجخمع الدزاطت حظب الجيع والىظُفت
الىظُفت
مؼسف جسبىي
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الىظُفت

الجيع

املجمىع

ذهس

أهثى

مدًس مدزطت

29

43

72

مػلم ؤوُ

90

106

196

اإلاجمىع

197

203

400

وشازة التربُت والخػلُم ()2019
عُىت الدزاطت:
وجٍىهذ غُىت الدزاطت مً ( )26مؼسقا جسبىٍا ،و( )33مدًس مدزطت ،و( )154مػلما ؤوال ،وبلـ بحمالي غُىت
الدزاطت ( )213قسدا منهم ( )117ذًىز بيظبت ( )%55وبهار ( )96بيظبت ( )%45وند جم ازخُاز غُىت الدزاطت
بالوسٍهت الػؼىاثُت وجم جىشَؼ الاطدباهت غليهم .وند بلـ غدد الاطدباهاث اإلاظترحػت والـالحت للخدلُل ؤلاخـاجي
( )129ؤي ما ًمثل  %60مً الاطدباهاث اإلاىشغت يما ًظهسه حدوُ ()2
جدول ( )2جىشَع عُىت الدزاطت حظب الجيع والىظُفت
الىظُفت

الجيع

املجمىع

ذهس

أهثى

مؼسف جسبىي

11

15

26

مدًس مدزطت

23

10

33

مػلم ؤوُ

83

71

154

اإلاجمىع

117

96

213

أداة الدزاطت:
لإلحابت غً ؤطئلت الدزاطت اطخسدم الباخثان اطدباهت جٍىهذ مً ؤزبػت مداوز يما ًإحي:
 -1فلظفت الىظام :وهدف هره اإلادىز بلى جددًد الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في مجاُ
قلظكت الىظام وؤلاهاز الىظسي الري غلى ؤطاطه جم بىاء ؤدواث حمؼ البُاهاث وجدلُلها وجهىٍمها والاطخكادة
منها .وهلب مً اإلاظخجُب جددًد دزحت ونىة الػاثو وقو مهُاض زماس ي
 -2إلادازة املدزطُت :وهدف هرا اإلادىز بلى الخػسف غلى الخددًاث التي جىاحه الىظام مً نبل ؤلادازة اإلادزطُت
وؤطالُبها في جسوُى وجيظُو وجىظُم الجهىد الهادقت بلى جوبُو هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي .وهلب مً
اإلاظخجُب جددًد دزحت ونىة الػاثو وقو مهُاض زماس ي.
 -3الخىفُر :وهدف هرا اإلادىز بلى جددًد الػىاثو والخددًاث التي حػسنل جىكُر الىظام ابخداء مً مسخلت
الخسوُى مسوزا بالخوبُو زم الخهىٍم .وهلب مً اإلاظخجُب جددًد دزحت ونىة الػاثو وقو مهُاض زماس ي.
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 -4املىازد املادًت :وهدف هرا اإلادىز بلى جددًد ًاقت الػىاثو اإلاادًت والبؼسٍت والخهىُاث وألاحهصة وألادلت واإلاساحؼ
التي حػسنل جىكُر هظام جوىٍس،
صدق وثباث ألاداة:
وللخإيد مً ؿدم الاطدباهت غسكذ غلى  8مً اإلاخســين في جـمُم وجىكُر وجهىٍم هظام جوىٍس ألاداء
اإلادزس ي في وشازة التربُت وفي اإلادًسٍت الػامت للتربُت والخػلُم في مداقظت ػماُ الؼسنُت وجم ألازر بأزائهم ومهترخاتهم
في جوىٍس الاطدباهت.
ؤما الثباث قهد جم الخإيد مىه بدظاب مػامل الاحظام الدازلي باطخسدام مػامل الكا يسو هبار ،وًاهذ
نساءة مػامل الاحظام الدازلي حظاوي ( ).897وهى ما ًدُ غلى ؤن الاطدباهت جخـل بمػامل احظام دازلي مهبىُ
غلمُا.
املعالجت إلاحصائُت:
ً
الىشن اليظبي وقها إلاهُاض لٌُسث الخماس ي ،قخم مىذ ؤلاحاباث الدزحاث ( ،)1 ،2 ،3 ،4 ،5ولخددًد الىشن
اليظبي جم خظاب اإلادي ( ،)4=1-5وجهظُمه غلى مظخىٍاث اإلاهُاض؛ ؤي  0.80 = 5/4زم بكاقت هره الهُمت بلى ؤنل
نُمت في اإلاهُاض؛ وهي الىاخد الصحُذ ،وهٌرا ؤؿبذ الخهُُم بىاء غلى مخىطى الىشن اليظبي؛ يما ًبُنها الجدوُ:
جدول ( )4/3مخىططاث الـىشن اليظبـي إلجـابـاث العُىـت وفلـا مللُاض لُكسث الخماس ي
اللُمت املعطاة ملظخىٍاث الخلُُم
دزجت جحلم الخحدي
السكم
الىشن اليظبي للمخىطواث
غىد بدزاُ البُاهاث
ً
مً ) )05بلى ((4.21
5
يبير حدا
1
مً ) )4.20بلى ((3.41
4
يبير
2
مً ( )3.40بلى ((2.61
3
مخىطى
3
مً ( )2.60بلى ()1.81
2
كػُل
4
5

كػُل حدا

مً (  )1.80بلى () 01

1

 -4عسض هخائج الدزاطت وجحلُلها
 إلاجابت عً طؤال الدزاطت :وهصه ":ما الخددًاث التي جىاحه هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً وحهت هظس التربىٍين
في مداقظت ػماُ الؼسنُت بظلوىت غمان؟
ولإلحابت غلى الظااُ جم اطخسساج اإلاخىطواث الحظابُت والاهدساقاث اإلاػُازٍت إلحاباث الػُىت غلى مظخىي
اإلاداوز ألازبػت وغلى مظخىي غمىم ألاداة ،ويما ًبُنها الجدوُ الخالي:
جدول ( )4املخىططاث الحظابُت والاهحسافاث املعُازٍت إلجاباث العُىت على مظخىي محاوز الدزاطت واملظخىي
الكلي مسجبت جىاشلُا بحظب املخىططاث.
م

املحاوز

املخىطط الحظابي

الاهحساف املعُازي

السجبت

مظخىي الخحدي

2

العىامل إلادازٍت

3.68

1.01

1

هبيرة

3

إلاجساءاث الخىفُرًت

3.68

0.94

2

هبيرة
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م

املحاوز

املخىطط الحظابي

الاهحساف املعُازي

السجبت

مظخىي الخحدي

4

املىازد املادًت

3.64

1.02

3

هبيرة

1

فلظفت هظام جطىٍس ألاداء املدزس ي

3.46

1.02

4

هبيرة

املخىطط الكلي لألداة

3.62

1.01

هبيرة

ًالخظ مً الجدوُ ( )4خـىُ اإلادىز الثاوي الػىامل ؤلادازٍت ،غلى ؤغلى مخىطى خظابي ،وحاء في اإلاسجبت
الثاهُت اإلادىز الثالث ؤلاحساءاث الخىكُرًت ؤما اإلادىز السابؼ قهد حاء في اإلاسجبت الثالثت ،وحاء اإلادىز ألاوُ في اإلاسجبت
ألازيرة .وحؼير الهساءاث الظابهت بالجدوُ (ّ )4
ان حمُؼ مداوز الدزاطت بال اطخثىاء خـلذ غلى مخىطواث جساوخذ
بين ( )3.46وجمثل ؤنل مخىطى و( )3.68وجمثل ؤغلى مخىطى .وبىاء غلى اإلاهُاض الري جبيخه الدزاطت طِخم مىانؼت
الكهساث التي خـلذ غلى دزحت مىاقهت غالُت والتي جمثل جددًا مػخبرا ؤمام جىكُر هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً
وحهت هظس غُىت الدزاطت ،وطِخم مىانؼت الكهساث الثالر ألازيرة التي خـلذ غلى دزحت مىاقهت كػُكت ،والتي ال
جمثل جددًا حىهسٍا ؤمام جىكُر هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً وحهت هظس غُىت الدزاطت.
أوال -جحلُل ومىاكشت هخائج املحىز ألاول :فلظفت هظام جطىٍس ألاداء املدزس ي:
الجدوُ زنم (ً )5ىضح اإلاخىطى الحظابي لدزحت مىاقهت ؤقساد الػُىت غلى قهساث اإلادىز ألاوُ.
جدول ( )5املخىططاث الحظابُت والاهحسافاث املعُازٍت إلجاباث العُىت على فلساث املحىز ألاول مسجبت جىاشلُا:
السجبت

مظخىي
الخحدي

0.86

1

هبير جدا

2

هبير
هبير

املخىطط الاهحساف
الحظابي املعُازي

م

العبازة

6

غمىض مخطلباث هظام جطىٍس ألاداء املدزس ي لدي أولُاء ألامىز.

4.24

3

محدودًت دكت املعاًير واملؤشساث.

3.60

0.09

4

طعف الىعي الخام بأهمُت هظام جطىٍس ألاداء املدزس ي مً كبل املظئىلين.

3.59

1.18

3

9

طعف الىعي بأهمُت الخلىٍم الراحي.

3.45

1.06

4

هبير

8

طعف الىعي بأهمُت جفعُل الخلىُت.

3.43

1.03

5

هبير

5

كلت جىىَع أطالُب ومصادز جلىٍم أداء املعلم ووطىحها( .الصٍازاث الصفُت-
ملف الاهجاش-جلىٍم الصمُل-الخلىٍم (الراحي.)....

3.34

1.22

6

مخىطط

2

آلُاث الخعامل مع هخائج الخلىٍم الراحي غير واضحت

3.26

1.02

7

مخىطط

1

غمىض الخطىاث إلاجسائُت في جطبُم هظام جطىٍس ألاداء املدزس ي

3.18

1.15

8

مخىطط

7

الخلىٍم غير شامل لكل مجاالث الخعلُم والخعلم وإلادازة املدزطُت

3.07

1.08

9

مخىطط

املخىطط العام للمحىز /املجال

3.47

0.97

هبير

ومً نساءة الجدوُ ( )5اإلادىز ألاوُ :قلظكت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ًخطح ّ
ؤن الكهسة زنم ( ،)6ند
خـلذ غلى اإلاسجبت ألاولى ،وبمالخظت الكهسة الظابهت والتي خـلذ غلى مىاقهت مسجكػت في هرا اإلادىز هجد ّ
ان
اخظاض غُىت الدزاطت بـ “كػل الىعي بإهمُت الخهىٍم الراحي “ند ٌػىد بلى كػل جهدًم بسامج جىغىٍت دازل
اإلادزطت جخػلو بالخهىٍم الراحي للمدزطت بـكت زاؿت واإلاجخمؼ اإلادلي بـكت غامت إلاظاهدة الخوىٍس والخدظين دازل
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اإلادزطت .وهرا ما ؤػازث بلُت دزاطت اإلاىىزي ( )2019بلى نلت دوز الهاثمين غلى هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي " قسٍو
الخهىٍم الراحي" في وؼس زهاقت هرا الىظام .باإلكاقت بلى الخددًاث الٌبيرة التي ًىاحها مدًسي اإلادازض في جىظُل
هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في مجاُ ؤلادازة اإلادزطُت ومجاُ الخػلُم ومجاُ الخػلم .وهى ماػس لؿمىق جلَ
اإلاخولباث مػهم ،التي ؤيدث دزاطت الجساًدة والؼهُمي ( )2020بلى مددودًت الخىاؿل بين ادازة اإلادزطت وؤولُاء ؤمىز
الوالب مداقظت ػماُ الؼسنُت ،يما ؤيدث ؾُاب اإلاجخمؼ اإلادلي في مداوز الىظام وؤوؿذ بلسوزة البدث غً
آلُاث مبخٌسة لخكػُل الػالنت بين اإلادزطت واإلاجخمؼ اإلادلي ،وٍسي الباخثان ّ
ؤن اطخمسازٍت هرا الؿمىق ؤدي بلى
ظهىزه ّ
مسة ؤزسي في هره الدزاطت بػد قترة ال بإض بها مً الدزاطت الخهىٍمُت الظابهت وذاى ماػس بلى كػل وؼس
زهاقت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي بين ؤقساد اإلاجخمؼ اإلادلي مً نبل قسٍو الخدظين والخوىٍس باإلادزطت ،واللجان
اإلاؼٍلت غلى مظخىي اإلادًسٍاث ما ٌػجي ّ
ؤن زهاقت الىظام لم جـل بلى اإلاػلمين والولبت ؤولُاء ألامىز بالؼٍل اإلاولىب،
وغلُه ؤوؿذ الدزاطت بإهمُت زقؼ مظخىي الخىغُت ؤلاغالمُت لٍل مً اإلاػلمين والوالب وؤولُاء ألامىز .وجخكو هره
الىدُجت مؼ دزاطت الػمازي ( )2017ؤن جوبُو ؤي هظام دازل اإلادازض ًدخاج بلى قلظكت حػلُمُت واضحت جىحه
اإلاىظماث الخػلُمُت.
وخـلذ الكهساث ( )2 -1 -7غلى مىاقهت ما ٌػجي ؤنها ال حؼٍل غاثها ؤمام جىكُر هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي،
وحاءث في اإلاسجبت ألازيرة ( )9الكهسة ( )7وهى ما ٌػجي ؤن اإلاػاًير واإلااػساث اإلادددة لخهىٍم اإلاجاالث الثالزت الخػلُم
والخػلم وؤلادازة اإلادزطُت ؾوذ ًل جكاؿُل اإلاجاالث الثالزت ،وجخكو هره الىدُجت مؼ دزاطت الُػسبي ( )2012وحاءث
في اإلاسجبت نبل ألازيرة ( )8الكهسة ( .)1ما ٌػجي ؤن الخوىاث ؤلاحساثُت لخوبُو الىظام واضحت لدي اإلاىكرًً وهى ما
ٌػٌع دوز وحهىد اإلاؼسقين اإلاخابػين للىظام ،يما ّ
ؤن هرا الجاهب ال ٌُػد غاثها ؤمام جىكُر الىظام ،التي ؤظهسث
هخاثجها وكىح ؤهداف هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ويكاًت ؤدواجه وجىىغها لجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث اإلاولىبت .وهرا
ًخكو مؼ دزاطت ببساهُم والـىافي ( )2020التي ؤػازث بلى دزحت جىظُل مػاًير هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي حاءث
بدزحت يبيرة .وحاءث الكهسة ( )2في اإلاسجبت ( )7ما ًدُ غلى ّؤنها ال حؼٍل غاثها ؤمام جىكُر الىظام بدٌم جـىٍذ غُىت
الدزاطت غلى وكىح آلُاث الخػامل مؼ هخاثج الخهىٍم الراحي ،ودزاطت ببساهُم والهخبي ( )2017ودزاطت
الجهلمي( )2012التي ؤظهسث غددا مً اًجابُاث هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً بُنها "ؤؿبذ لدي ًل مدزطت زئٍت
واضحت خىُ ؤولىٍاث الخوىٍس وههان الهىة وبىاء الخوى واإلاؼازَؼ غلى ؤطع وزُهت بالىانؼ" وهرا ماػس غلى ّ
ؤن
اإلادازض جخػامل مؼ هخاثج الخهىٍم الراحي بألُاث واضحت.
 ثاهُا -جحلُل ومىاكشت هخائج املحىز الثاوي (العىامل إلادازٍت):
وَػجي الباخثان بالػىامل ؤلادازٍت مجمىع الػىامل اإلاسخازة واإلاخػلهت بالخػُين والخىهالث والبرامج اإلاهىُت
وجوبُو الخوى الخوىٍسٍت ،وخـل اإلادىز غلى اإلاسجبت الثاهُت مً خُث مىاقهت ؤقساد الػُىت.
جدول ( )6املخىططاث الحظابُت والاهحسافاث املعُازٍت إلجاباث العُىت على فلساث املحىز الثاوي مسجبت جىاشلُا
م

العبازة

املخىطط
الحظابي

الاهحساف
املعُازي

السجبت

مظخىي
الخحدي

14

بطء إلاجساءاث إلادازٍت في جثبُذ املعلمين ألاوائل.

4.13

0.93

1

هبير

13

الخىلالث الظىىٍت للعاملين في املدزطت

4.06

1.08

2

هبير

17

اكخصاز بسامج الخىمُت املهىُت على مظخىي املدزطت واملدًسٍت.

3.91

.992

3

مخىطط
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م

العبازة

املخىطط
الحظابي

الاهحساف
املعُازي

السجبت

مظخىي
الخحدي

11

هثرة ألاعباء إلادازٍت على فسٍم الخلىٍم الراحي.

3.90

.994

4

مخىطط

18

طعف جدزٍب اللائمين على جىفُر هظام جطىٍس ألاداء باملدازض.

3.67

1.08

5

مخىطط

12

طُم الىكذ لدي فسٍم الخلىٍم الراحي.

3.65

1.01

6

مخىطط

15

كلت إشسان العاملين في صىع اللسازاث باملدزطت.

3.64

1.02

7

مخىطط

10

كلت شٍازاث فسٍم الخلىٍم الخازجي.

3.57

1.12

8

مخىطط

16

محدودًت إشسان العاملين في جىفُر الفعالُاث باملدزطت.

3.20

1.11

9

طعُف

19

طعف جطبُم املدزطت للخطط الخطىٍسٍت.

3.08

1.04

10

طعُف

املخىطط العام للمحىز /املجال

3.63

1.05

هبير

ومً نساءة الجدوُ ( )6اإلادىز الثاوي :الػىامل ؤلادازٍت ًخطح ّ
ؤن الكهسجين زنم ( )13 ،14خـلخا غلى دزحت
مىاقهت غالُت بمػجى ؤنهما ًمثالن جددًا ؤمام جىكُر هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي بمدازطىا.
وقُما ًسف الكهسة زنم ( )11حاءث في اإلاسجبت السابػت ،وذلَ بظبب يثر اإلاؼٌالث لدي اإلاػلمين وهرا ما
ؤػازث بلُت دزاطت الجساًدة والؼهُمي ( )2020يٌثرة ؾُاب اإلاػلمين وازكاق السوح اإلاػىىٍت إلاهىت الخػلُم ويثرة
ألاغباء اإلالهاة غلى اإلاػلم ًاألوؼوت واإلاىاوبت الُىمُت ،يثرة ؤهـبت اإلاػلمين ،يما واقهذ التي ؤوؿذ باإلطساع في جثبُذ
اإلاػلمين ألاواثل ،وٍسي الباخثان ّ
ؤن هره ألاغباء جازس في شٍادة الخددًاث ؤلادازٍت
ؤما الكهسة زنم (ً )13سي ؤقساد الػُىت ؤنها جمثل جددًا آزس ؤمام جوبُو هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،وٍسي
الباخثان ّ
ؤن الخىهالث الظىىٍت للػاملين في اإلادزطت جادي بلى بػثرة الجهىد وغدم احظانها ،وكػل الاطخكادة مً
هخاثج الخهىٍم الراحي للمدزطت زاؿت في بغداد وجىكُر بسامج ؤلاهماء اإلانهي للمػلمين ،التي ؤوؿذ بإهمُت ؤلابهاء غلى
اإلاػلمين ومدًسي اإلادازض الرًً جم جدزٍبهم غلى الىظام بمدازطهم وزبى ههلهم بخىقير البدًل اإلادزب الهادز غلى
جكػُل الىظام .واجكهذ هره الىدُجت مؼ دزاطت الكازطُت والؿىبىص ي ( )2017بىحىد جددًاث جخػلو بلػل جدزٍب
الهاثمين غلى هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي .ودزاطت بىزليزي وحامُد ( )Buthelezi&Gamede.2019بلػل الهُادة
الدؼازيُت في جىظُل الخهىٍم الراحي للمدزطت .وجسخلل مؼ دزاطت ببساهُم والؼهىمي ( )2018ودزاطت الهاطمُت
( )2019بىحىد دزحت غالُت مً الخمٌين ؤلادازي إلادًسي اإلادازض في جىظُل ؤدواث الخهىٍم الراحي ،وجوبُو غالي
إلاػاًير حىدة ؤلادازة اإلادزطُت في هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي.
 ثالثا -جحلُل ومىاكشت هخائج املحىز الثالث (إلاجساءاث الخىفُرًت):
جدول ( )7املخىططاث الحظابُت والاهحسافاث املعُازٍت إلجاباث العُىت على فلساث املحىز الثالث
املخىطط الاهحساف
الحظابي املعُازي

م

العبازة

21

طعف اطخجابت أولُاء ألامىز مع مخطلباث الخطىٍس.
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4.11

.835
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مظخىي
الخحدي

1

هبير
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السجبت

مظخىي
الخحدي

.867

2

هبير

3

هبير
مخىطط

املخىطط الاهحساف
الحظابي املعُازي

م

العبازة

26

طعف كىاعت بعع املعلمين حىل أداء بعع املهام الخطىٍسٍت.

4.04

40

كلت الاطخعاهت بالخبراء واملخخصين في مجال جلىٍم الاداء

4.02

1.02

42

طعف الىظم الادازٍت واملحاطبُت املعخمدة

3.75

1.03

4

41

محدودًت اطخخدام اطالُب مخىىعت للكشف عً واكع الاداء املدزس ي

3.74

1.05

5

مخىطط

23

جسدد املعلمين في إعطاء الاطخجابت الحلُلُت في اطخمازة آزاء املعلمين.

3.68

1.05

6

مخىطط

20

طع مىطىعُت بعع مىفري هظام جطىٍس ألاداء املدزس ي.

3.66

.906

7

مخىطط

24

محدودًت ججاوب املىفرًً مع الاطدباهاث املحددة.

3.63

.889

8

مخىطط

28

اعخماد الخلىٍم على املالحظاث العسطُت ولِع على املالحظاث التراهمُت.

3.60

.991

9

مخىطط

25

كلت ججاوب املعلمين مع الفعالُاث املىفرة.

3.41

1.00

10

طعُف

22

جسهيز املدازض على الجىاهب الخطىٍسٍت (جىاهب الظعف) وإهمال حعصٍص
جىاهب اللىة

3.34

1.02

11

طعُف

27

اعخباز املعلم ألاول شٍازاث مشسف جطىٍس ألاداء جفخِشُت ولِظذ جىجيهُه.

3.20

1.13

12

طعُف

املخىطط العام للمحىز /املجال

3.56

1.01

هبير

ًدبين مً الجدوُ ( )7ؤن اطخجابت ؤقساد الػُىت غلى هرا اإلادىز مخىطى خظابي ( )3.56واهدساف مػُازي
نُمخه(.)1.01
ّ
ومً نساءة الجدوُ ( )7اإلادىز الثالث ؤلاحساءاث الخىكُرًت ،هجد ؤن الكهساث( )40 ،26 ،21خـلذ غلى
ؤن ؤقساد غُىت الد اطت جسي ّ
مظخىي غاُ مً اإلاىاقهت ،وحاءث الكهسة زنم ( )21في اإلاسجبت ألاولى ،وهى ما ٌػجي ّ
ؤن
ز
ٍ
ّ
ؤولُاء ألامىز ال ًخكاغلىن مؼ مخولباث الخوىٍس والخدظين باإلادازض ،وٍسي الباخثان ؤن طبب هرا اللػل ٌػىد بلى ما
ذيس آهكا في اإلادىز ألاوُ مً ؾمىق في مخولباث جوىٍس ألاداء اإلادزس ي لدي ؤولُاء ألامىز ،وحاءث الكهسة زنم( )26في
ؤن ؤقساد الػُىت ًسون ّ
اإلاسجبت الثاهُت ،وهى ما ٌػجي ّ
ؤن اإلاػلمين لديهم كػل نىاغت ،وند ٌػىد ذلَ بلى كػل البرامج
اإلاهدمت لهم مً نبل قسٍو الخدظين والخوىٍس باإلادزطت ليؼس زهاقت الىظام ،التي ؤيدث غلى كسوزة جىغُت الػاملين
بإهمُت هظام جوىٍس ألاداء في جوىٍس وجدظين ألاداء ،ى التي ؤيدث ّ
ؤن هىاى كػكا في الخؿوُت ؤلاغالمُت لىظام جوىٍس
ألاداء وؤوؿذ بخٌثُل بسامج الخىغُت ،يما ؤوؿذ الدزاطت هكظها بإهمُت حػمُو الاججاهاث الاًجابُت للػاملين
اإلاظخكُدًً هدى هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،وهى ما ٌػجي زقؼ نىاغتهم بإهمُت اإلاهام الخوىٍسٍت .وهرا ما اػازث الُه
دزاطت بىهُا ( )Boncea,2017بلى كسوزة الخػامل مؼ الخهُُم الراحي بؼٍل وزُو مؼ ألاهداف التربىٍت ،وهساثو
الخدزَع ،يما ًجب مىاثمت اإلاىاهج الدزاطُت وقو ؤدواث الخهىٍم الراحي للمدزطت.
وخـلذ الػبازاث ( )27 ،22 ،25غلى مىاقهت كػُكت ما ًدُ غلى ؤنها ال حؼٍل غهبت ؤمام جىكُر هظام
جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،وحاءث الكهسة زنم ( )27في اإلاسجبت ألازيرة ( ،)12وحاءث نبلها في السجبت ( )11الكهسة زنم(")22
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جسييز اإلادازض غلى الجىاهب الخوىٍسٍت (حىاهب اللػل) وبهماُ حػصٍص حىاهب الهىة" ،وهى ما ٌػجي ؤنها ال حؼٍل
غهبت ؤمام جىكُر هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،وخـلذ الكهسة زنم( )25غلى اإلاسجبت ( .)10وهى ما ٌػجي ؤنها ال حؼٍل
غهبت ؤمام جىكُر هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،قػلى السؾم مً كػل نىاغت بػم اإلاػلمين خىُ ؤداء بػم اإلاهام
الخوىٍسٍت بال ؤنهم مخجاوبىن مؼ الكػالُاث اإلاىكرة باإلادزطت ،ولػل ذلَ مسحػه بلى اخظاض اإلاػلم ّ
بإن مؼازيخه في
جيؼُى وجكػُل هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ًصٍد مً زؿُده التربىي الخػلُمي وٍسقؼ مً مظخىي يكاءجه وجهسٍس ؤداءه.
 زابعا :جحلُل ومىاكشت هخائج املحىز السابع :املىازد املادًت:
جدول ( )8املخىططاث الحظابُت والاهحسافاث املعُازٍت إلجاباث العُىت على فلساث املحىز السابع
م

العبازة

املخىطط
الحظابي

الاهحساف
املعُازي

السجبت

مظخىي
الخحدي

33

الاهلطاع املظخمس للبىابت الخعلُمُت.

4.51

.820

1

هبير

34

طعف الدعم الفجي.

4.30

1.04

2

هبير

32

طعف الشبكت املعلىماجُت (إلاهترهذ).

4.13

6.90

3

هبير

31

عدم جىفس كاعت للخدزٍب باملدزطت.

3.80

1.26

4

مخىطط

36

كلت إلامكاهُاث املادًت والبشسٍت.

3.67

1.16

5

مخىطط

35

كلت ألادلت واملساجع الشازحت لىظام جطىٍس ألاداء املدزس ي.

3.64

1.06

6

مخىطط

38

كلت إلامكاهُاث املادًت باملدزطت.

3.27

1.27

7

طعُف

39

كلت إلامكاهُاث البشسٍت باملدزطت.

3.25

1.15

8

طعُف

29

املبجى املدزس ي غير مهُأ لخطبُم الىظام.

3.20

1.23

9

طعُف

30

كلت الحىاطِب باملدزطت إلدخال البُاهاث.

3.17

1.36

10

طعُف

37

مخطلباث الىظام حشكل عبئا على ميزاهُت املدزطت.

3.09

1.16

11

طعُف

املخىطط العام للمحىز /املجال

3.57

1.28

هبير

ًدبين مً الجدوُ ( )8وند خـل هرا اإلادىز غلى اإلاسجبت الثالثت خظب اطخجابت ؤقساد الػُىت لحـىله غلى
مخىطى خظابي نُمخه ( )3.57واهدساف مػُازي ٌظاوي ()1.28
ّ
غاُ مً اإلاىاقهت ،مما ٌػجي
وبالىظس بلى الجدوُ ( )8هجد ؤن الكهساث ( )32 ،34 ،33خـلذ غلى مظخىي ٍ
ؤنها حؼٍل غهبت يبيرة ؤمام جىكُر هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،وحاءث الكهسة زنم ( )33في اإلاسجبت ألاولى ،وهى ما ٌػجي
ؤن ؤقساد الػُىت ًسون ّ
ّ
ؤن الاههواع اإلاظخمس للبىابت الخػلُمُت ٌؼٍل غاثها يبيرا ؤمام جىكُر ألاغماُ اإلاىًلت بليهم،
وجخكو هره الىدُجت مؼ دزاطت الُػسبي ( )2012التي ؤظهسث هرا الجاهب كمً ألاولىٍاث الخوىٍسٍت للىظام.
وحاءث في اإلاسجبت الثاهُت الكهسة زنم (" )34كػل الدغم الكجي" ،وهى ما ٌػجي ّ
ؤن الدغم الكجي ال شاُ ؤنل
مً اإلاظخىي اإلاولىب غلى السؾم مً جهدم الىشازة في هرا الجاهب زوىاث يبيرة خُث ؤطىدث ًل ( )4-3مدازض لكجي
مسخف ًهدم الدغم الالشم لها ،ولسبما اخظاض غُىت الد اطت ّ
ؤن الهاثمين غلى هرا الدغم خدًثي الخسسج وال ًصالىن
ز
نلُلي الخبرة في هرا اإلاجاُ.
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وحاءث في اإلاسجبت الثالثت الكهسة زنم ( .)32وجخكو هره الىدُجت مؼ دزاطت الػُاكت ( )2013التي ؤظهسث هرا
الجاهب كمً ؤولىٍاث الخوىٍسٍت للىظام ،يما جخكو الىدُجت مؼ د اطت آُ التي جىؿلذ بلى ّ
ؤن الخجهيزاث والخهىُاث
ز
ّ
الحدًثت وزدمت الاهترهذ الكاثو الظسغت جازس في غملُت اطخسدام البرامج ؤلالٌتروهُت وؤن الخهوؼ اإلاظخمس للؼبٌت
حػسنل اهجاش الػدًد مً اإلاهام ،وجخكو ؤًلا مؼ دزاطت التي ؤوؿذ بإهمُت طسغت جىقير زدمت الاهترهذ غالُت الظسغت
في ًاقت اإلاىاهو الخػلُمُت ،وؤوؿذ بإهمُت جكػُل زدمت الاهترهذ في حمُؼ اإلادازض والػمل غلى حػصٍصها وجوىٍسها.
وخـلذ الكهساث ( )29 ،30 ،37غلى مىاقهت كػُكت مً ؤقساد الػُىت ما ٌػجي ؤنها ال حؼٍل غاثها ؤمام
جىكُر هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي.
ّ
وحاءث في اإلاسجبت ألازيرة الكهسة زنم ( ،)37وهى ما ٌػجي ؤن ًاقت مخولباث الىظام ال جسهو ميزاهُت اإلادزطت
زـىؿا مؼ اإلايزاهُت الحالُت التي دغمذ بها الىشازة ًاقت اإلادازض والتي جـل في بػم ألاخُان بلى ؤيثر مً طخت آالف
زٍاُ للمدزطت الىاخدة،
وخـلذ الكهسة زنم ( )30غلى اإلاسجبت نبل ألازيرة ( )10في هرا اإلادىز ،وهى ما ًايد جىقس الحىاطِب
باإلادزطت وبيظبت ًاقُت إلدزاُ واطخسساج البُاهاث اإلاولىبت زاؿت بذا غلمىا ّ
ؤن اإلادزطت ند غصشث بمسخبر ؤو ازىين
للحاطب آلالي ومسيص مـادز حػلم ًدىٍان احماال غلى ما ًصٍد غً  50خاطىبا غالوة غلى الحىاطِب اإلاخىقسة باإلاٍاجب
ؤلادازٍت اإلاسخلكت .وحاءث الكهسة ( )29في اإلاسجبت ( )9وهى ما ًايد ّ
ؤن اإلابجى اإلادزس ي جم تهُئخه لخوبُو هظام جوىٍس
ألاداء اإلادزس ي وألاهظمت الخوىٍسٍت ألازسي وجخمثل هره التهُئت في جىقير اإلاٍاجب ؤلادازٍت اإلاىاطبت والهاغاث وألاحهصة
اإلاسخلكت والظاخاث واإلاظالث التي ًمًٌ اطدثمازها بؼٍل قاغل لخدهُو ؤهداف الخوىٍس والخدظين.

الخىصُاث وامللترحاث:
في كىء ما ؤطكسث غىت هخاثج الدزاطت ًىص ي الباخثان وٍهترخان باآلحي:
أوال -الخىصُاث في مجال الخحدًاث إلادازٍت:
 -1جدزٍب مدًسي اإلادازض وقسٍو الخهىٍم الراحي غلى الخوبُو الصحُذ ألدواث هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي.
 -2حػصٍص اإلادازض بإزـاجي جهىٍم ذاحيً ،سكل الػبء غلى بدازاث اإلادازض.
 -3جدزٍب مدًسي اإلادازض غلى يكاًاث جىكُر هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي والهدزة غلى يُكُت الخػامل مؼ اإلاػاًير
واإلااػساث ويُكُت جدهُهها.
ثاهُا -الخىصُاث في مجال الخحدًاث في مجال إلاجساءاث الخىفُرًت:
 -1جىظُل ؤدواث هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي وغدم الانخـاز غلى الاطدباهت ؤو اإلاالخظت ؤو ازخبازاث الخدـُل.
 -2جهدًم الخػصٍص ؤلاًجابي للمدازض التي حػمل غلى الاطخكادة مً هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي.
 -3بزازة زوح الخىاقع بين اإلادازض في جكػُل هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً زالُ الخػصٍص.
ثالثا -الخىصُاث في مجال الخحدًاث في مجال املىازد املادًت:
 -1جىقير الدغم اإلاالي للمدازض لخوبُو الىظام بكاغلُت ويكاءة.
 -2جكػُل دوز ؤولُاء ألامىز والولبت واإلاؼسقىن ؤلادازٍىن والتربىٍىن واإلاظخكُدون مً ؤغلاء اإلاجخمؼ.
 -3زقؼ يكاءة ػبٍاث ؤلاهترهذ دازل اإلادازض.
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زابعا -الخىصُاث في مجال الخحدًاث في مجال فلظفت هظام جطىٍس إلاداء املدزس ي:
 -1مىانؼت هخاثج الخهسٍس الخخامي لىظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في لهاءاث جسبىٍت دوزٍت.
 -2الخسوُى الاطتراجُجي لىظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي للمدزطت مً نبل الىشازة واإلاداقظاث الخػلُمُت.
 -3جىظُل ؤلاغالم التربىي مً نبل اإلاداقظاث الخػلُمُت في وؼس زهاقت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي.
 -4بغادة ؿُاؾت قلظكت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي بما ًخىاقو مؼ جىحهاث الخػلُم الحدًث.

كائمت املساجع
أوال-املساجع بالعسبُت:
 ببساهُم ،خظام الدًً؛ والؼػُلُت ،هادًت ( )2020دزحت جىاقس مػاًير الجمػُت الدولُت للخٌىلىحُا في مجاُالخػلُم لدي هلبت مدازض ػماُ الؼسنُت بظلوىت غمان .مجلت بدىر غسبُت في مجاالث التربُت الىىغُت .ع18
 ببساهُم ،خظام الدًً؛ والـىاقُت ،ؤهِظت ( )2020دزحت جوبُو اإلاػلمين إلاػاًير الخػلُم في هظام جوىٍس ألاداءاإلادزس ي بمداقظت ػماُ الؼسنُت في طلوىت غمان .مجلت بدىر غسبُت في مجاالث التربُت الىىغُت .ع2020 .18
 ببساهُم ،خظام الدًً؛ والهخبي ،مدمد ( )2017جوىٍس حىدة ؤلادازة اإلادزطُت في هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس يبظلوىت غمان في كىء زبراث بػم الدوُ .مجلت الكىىن وألادب وغلىم ؤلاوظاهُاث والاحخماع .ع.2017 17
 ابساهُم ،خظام؛ والؼهىمي ،طػُد ( .)2018دزحت جوبُو مدًسي اإلادازض إلاػاًير حىدة ؤلادازة اإلادزطُت في هظامجوىٍس ألاداء اإلادزس ي بظلوىت غمان مً وحهت هظس اإلاؼسقين ؤلادازٍين .الجمػُت اإلاـسٍت ألؿىُ التربُت ،مج،6
ع.12
 ألاهـازي ،مدمد ( .)2009اإلادازض اإلاظخهلت والىمى الوبُعي .حسٍدة الساًت ،ألاخد  8قبراًس .2009 الجساًدة ،مدمد؛ والؼهُمي ،زمِع ( .)2020مؼٌالث ؤلادازة اإلادزطُت بمدازض مداقظت ػماُ الؼسنُتبظلوىت غمان .زابوت التربىٍين الػسب .عً 122ىهُى.
 الجهلمي ،مدمد .)2013( .جهُُم هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي مً وحهت هظس التربىٍين بمداقظت ػماُ الؼسنُتبظلوىت غمان .وشازة التربُت والخػلُم .مظهى.
 الحظيُت ،زٍا زلكان ( .)2015وانؼ جهىُاث الخػلُم بمسايص مـادز الخػلم في جوىٍس الػملُت الخػلُمُت في مدازضمداقظت ػماُ الؼسنُت مً طلوىت غمان .زطالت ماحظخير ؾير ميؼىزة ،حامػت الظلوان نابىض
 دهان ،خظً بـسي؛ وٍىطل ،الظُد ؤخمد .)2008( .الخهىٍم الراحي والخىحُه غً بػد بمظاغدة الخهىُاثالحدًثت لسقؼ يكاء اإلاػلمين في الخدزَعً .ىالاإلابىز ،ماليزًا .حامػت مالًا.
 ؿالح الدًً ،وظسًٍ؛ واإلاظٌسٍت ،تهاوي ( )2017جوىٍس بسامج ؤلاهماء اإلانهي للمػلمين بظلوىت غمان في كىءمخولباث الخىمُت اإلاظخدامت .مجلت التربُت ،حامػت ألاشهس .ع ،174ج1
 الـىاف ،هىاء غبد السشام ( .)2019مدي بطهام بسهامج جوىٍس ؤلادازة اإلادزطُت في امخالى مدًسي اإلادازضالثاهىٍت للٌكاًاث ؤلادازٍت .مجلت الكىىن وألادب وغلىم ؤلاوظاهُاث والاحخماع .ع34
 الـُداوي ،ؤخمد .)2005( .الاؿالح التربىي بين اإلاكهىم والخىكُر .في ألامين ،غدهان .اؿالح الخػلُم الػام فيالبلدان الػسبُت .الهُئت اللبىاهُت للػلىم التربىٍت بيروث (.)277-247
 غبُداث ،ذونان؛ وغدض ،غبد السخمً؛ وغبد الحوً ،اًد ( .)2006البدث الػلميً .غمان ،ألازدن .داز مجدالوي.
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الػمازي ،بدزٍت مبازى ( .)2017مؼٌالث هظام مبادزة الخػلُم مً وحهت هظس ؤولُاء ألامىز واإلاػلمين وؤصحاب
الترازُف في اإلادزطت اإلاظخهلت الهوسٍت .اإلاجلت التربىٍت الدولُت اإلاخســت .مج,6ع.8
الػمىغ ،هاًل خامد ( .)1997دوز بسهامج جدزٍب مدًسي ومدًساث اإلادازض ألاطاطُت في مداقظت اإلاكسم في
بيظابهم الٌكاًاث اإلاهىُت ،زطالت ماحظخير ؾير ميؼىزة ،حامػت اليرمىى ،بزبد
الػىَس ي ،زحب  (2011).ؤهمُت الػالناث ؤلاوظاهُت للمؼسف التربىي وؤزسها في حػصٍص اإلامازطاث ؤلاًجابُت للمػلمين :
دزاطت جدلُلُت .زطالت التربُت طلوىت غمان،
الػُاكُت ،قاهمت ( )2013جـىز مهترح لخكػُل هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي اإلاوبو بمدازض طلوىت غمان في
كىء هظام مدزل الجىدة ؤلاخـاجي ( .)Six Sigmaزطالت ماحظخير ؾير ميؼىزة ،حامػت الظلوان نابىض.
الؿىبىص ي ،هاؿس بً طالم ( .)2006الجىدة في هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي (ججسبت غماهُت) .مجلت الخوىٍس
التربىي .ع .29وشازة التربُت والخػلُم .طلوىت غمان.
الكازطُت ،طامُت؛ والؿىبىص ي ( )2017مخولباث جوىٍس ألاداء اإلادزس ي بظلوىت غمان في كىء ؤطلىب اإلاهازهت
اإلاسحػُت .زطالت ماحظخير ؾير ميؼىزة .حامػت الظلوان نابىض .مظهى.
الهاطمُت ،غاًدة بوي ( )2019الخمٌين ؤلادازي وغالنخه بخوبُو مػاًير ؤلادازة اإلادزطُت في هظام جوىٍس ألاداء
اإلادزس ي مً وحهت هظس مدًسي مدازض الخػلُم ألاطاس ي بمداقظت مظىدم .اإلاجلت الػسبُت للػلىم التربىٍت
والىكظُت .ع.2019 12
اإلاىىزي ،طػُد ( .)2019وانؼ الخهىٍم الراحي بمدازض الخػلُم ما بػد ألاطاس ي مً وحهت هظس مدًسي اإلادازض.
اإلاجلت التربىٍت الدولُت اإلاخســت ،مج ،8ع.8
هُئت ،اإلاػسقت والخىمُت البؼسٍت .)2012( .دلُل السنابت اإلادزطُت .دبي .حهاش السنابت .دبي.
وشازة التربُت والخػلُم ( .)2019الٌخاب الظىىي لإلخـاءاث الخػلُمُت .ؤلاؿداز الخاطؼ وألازبػىن .وشازة التربُت
والخػلُم .طلوىت غمان.
وشازة التربُت والخػلُم ( )2009دلُل هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي ،الخسوُى التربىي وجىمُت اإلاىازد البؼسٍت،
مظهى.
وٌٍُبُدًا ،اإلاىطىغت الحسة ( .)2020ػماُ الؼسنُت (مداقظت)https://ar.wikipedia.org/wiki/ .
الُػسبي ،طلوان بً طُل ( .)2012قاغلُت هظام جوىٍس ألاداء اإلادزس ي في ؾسض زهاقت الخهىٍم الراحي في مدازض
طلوىت غمان ،زطالت ماحظخير ؾير ميؼىزة ،حامػت ماجت.
الُػسبُت ،شٍاهت خمىد ( )2018جكػُل الػمل الاػسافي اإلاؼترى بين اإلاؼسف التربىي وؤلادازة اإلادزطُت في طلوىت
غمان .مجلت التربُت ،حامػت ألاشهسً ،لُت التربُت .ع ،178ج1
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