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معايير التي يستخدمها المديرون فـي تقيـيم المعلمـين فـي     هدفت الدراسة الى الكشف عن ال

أثـر متغيـرات   و .المدارس الحكومية في مدينة القدس من وجهة نظر المعلمـين والمـديرين  

نحـو المعـايير   للمعلم والمـدير علـى اتجاهـاتهم    ) الجنس، سنوات الخبرة ، المؤهل العلمي(

  . المستخدمة من قبل مديري المدارس الحكومية في القدس لتقييم المعلمين

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم 

معلماً ومعلمة، حيث تم 727والبالغ عددهم  2011- 2010الفلسطينية في القدس للعام الدراسي 

البالغ و كامالً مجتمع المديرين اضافة الى. منهم 434عشوائية طبقية مكونة من  اختيار عينة

  .ومديرةمديراً ) 39(عددهم 

مـن   من صدق محتواهـا  ، والتأكدبنداً موزعة في خمسة مجاالت 63من  بناء استبانة مكونةتم 

 كرونباخ ألفـا التأكد من ثباتها باستخدام معامل الثبات  ثممن التربويين،  11خالل عرضها على 

   ).0.991(حيث بلغ 

تم التحليل االحصـائي الكمـي وذلـك باسـتخدام برنـامج الـرزم االحصـائية للدراسـات         

،   والكيفي من خالل تحليل المحتوى للمقابالت والمجموعات البؤريـة وأداة   SPSSاالجتماعية

  . التقييم المستخدمة من قبل المديرين

  :منهاعدد من النتائج م التوصل الى حيث ت

 متوسط اتجاهاتبين ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللةفروق ذات داللة احصائية  وجود .1

 .، لصالح االناثالمعلمين الذكور واالناث على كافة المجاالت تعود لمتغير جنس المعلم



  س
 

عدم وجود اختالف دال احصائياً على كافة المجاالت يعود لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات  .2

  .الخبرة للمعلم

الدراسـة  أداة يرى المعلمون أن المديرين يمارسون معايير تقييم المعلمين الموجـودة فـي    .3

 .بدرجة متوسطة على كافة المجاالت

الدراسة بدرجة كبيرة أداة يرى المديرون أنهم يمارسون معايير تقييم المعلمين الموجودة في   .4

 .على كافة المجاالت

يم المعلمين، ولكن بشكل يختلف عما هو موجود في من المعايير لتقي اًعدديستخدم المديرون  .5

 .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمعدة منأداة تقييم المعلم المستخدمة من قبل المديرين 

 .ال للمعلمين وال للمديرينفي اداة التقييم المستخدمة  ،هناك عدد من المعايير غير الواضحة  .6

يتعلق بعمل مزيد من االبحاث الكمية والكيفيـة المتعلقـة   ما  اقتراح عدد من التوصيات منها تم

 بالموضوع، اضافة الى توصيات تتعلق بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية من اعادة النظر فـي 

 تدريب المعلمين والمديرين على بنود التقيييم المتبعة،و ،من قبل المديرين المستخدمةالتقييم  ةأدا

وأخيـراً مـا    ،مشاركة في مؤتمرات وكتابة أبحـاث حفيزهم على الوتاضافة الى دعم المعلمين 

االتصال و بالتالي الجانب المهني للمعلم كذلك العالقات مع المجتمع وتتعلق بالمديرين من تنمية 

  .التواصل
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The purpose of  this study was  to investigate  the extent of using the 

criteria practiced by public school principals in Jerusalem in evaluating 

teachers, from the teachers' and the principals' perspectives, considering 

the variables of: (gender, scientific qualifications, experience) .  

A stratified  random sample that consisted of (434) teachers was selected 

from the study population of (727) teachers,  and all the (39) principals in 

the year 2011-2012. To accomplish the study's objectives, the researcher 

constructed  a questionnaire consisting of (63) items, that were distributed 

into five domains. 

To ensure the content validity of the questionnaire, it  was checked by 11 

experts in education. Thereafter  reliability  was tested according  to the 

coefficient of  internal consistency Cronbach's alpha which was (0.991).   

Analysis of  the aforementioned  questionnaire, was done by using the 

statistical package for social sciences (SPSS). Furthermore content 

analysis of  the interviews,  focus  groups  and  the evaluating tool  used 

by principals was made; and both revealed the following results. 

1. There were significant differences at the level ( 0.05  ≤α ) between 

the mean of teachers attitudes according to teachers’ gender,  in the 

four  domains and in the total score of the questionnaire. 

2.  There were no significant differences due to the experience, or the 

qualifications of teachers  in all  domains. 



  ض
 

3.  Teachers  believe that the  principals are using the criteria of 

evaluating teachers in the study  moderately in all domains. 

4. Principals believe that they use heavily the criteria of evaluating  

teachers of the study  in all domains. 

5.  As it turned  out, the use of principals for a number of criteria to  

evaluate  teachers, is different from what is found in the teachers' 

evaluation instrument used by principals. 

6.  There is number of criteria that are not clear, neither for teachers 

nor for principals.  

Based on the study findings it was recommended to: conduct other 

qualitative  and  quantitative studies in the field of evaluating teachers;   

review  the  evaluation  tool  prepared  by the Ministry of  Education  and  

used  by  principals.  Train  teachers  and  principals  on the usage of each 

criteria in the mentioned tool;  in addition  to  supporting  teachers  to get 

involved in conferences or in conducting  research. Ultimately, promote 

teachers' professionalism, as well as develop the relations with the 

community, namely communication and networking. 
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  الفصل األول
  المقدمة

  

توجيه دفة القيادة ومن أجل باعتباره حاجة ملحة  يةميعملية التعلاليلعب التقييم دوراً أساسياً في 

لتحسين، فهو ظاهرة ليست بالجديدة؛ إذ كان الصينيون أول من عرف أدوات نحو التغيير وا

حيث استخدموها لتقييم  -وهي االمتحانات  - التقييم األولى منذ أكثر من ألفي سنة قبل الميالد 

موظفي الدولة، ثم جاء قدامى اليونان الذين استخدموا التقييم في عدة موضوعات مثل الفروسية 

  ).1995ل، ميخائي(والرماية 

متعددة كان من أبرزها في  استخدم في مواقفأما فيما يخص التقييم في العالم العربي؛ فقد 

الماضي أسواق الشعر كسوق عكاظ ومجالس الخلفاء، وحلقات األدب والفلسفة والعلم  في العهد 

ورغم ذلك لم يكن للتقييم تخصص واضح المعالم إال مع ظهور الثورة . األموي والعباسي

  ).2005شعلة، (وحتى اليوم  1972ولم يبرز كتخصص دراسي مستقل إال منذ عام  ،لصناعيةا

األخيرة العشر سنوات الباهتمام واسع،  ففي  دي والعشرينهذا وقد حظي التقييم في القرن الحا

مع  ،كانت هناك  نقلة  نوعية في شكل التقييم التربوي المرتكز على دعم عملية التعلم

وذلك للحكم على  وآليات القيام به تواجه عملية التقييم وأساليبهحقيقية د أزمة االعتراف بوجو

حيث يستخدم التقييم تربويا ليشير إلى العملية . )Delandshere, 2002( كفاءة األداء وجودة 

التي تسمح باتخاذ حكم حول قيمة الظاهرة موضع الدراسة، مع مراعاة اتخاذه ألشكال وأنواع 
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نه ال بد للتقييم من المالحظة والقياس والتحليل والتفسير ثم أ) 2005( جابرمختلفة، ويرى 

  . الحكم لتحديد قيمة الظاهرة المراد تقييمها

هذا ويعتبر تقييم المعلمين من أهم وسائل االرتقاء بالتربية بصورة عامة والتعليم الصفي 

لية التعلم والتطور لما له من دور في تعريف المعلم بجوانب هامة في عمبصورة خاصة، 

غير الفعالة في تقييم المعلمين سبباً في تراجع قدرات  المعاييرإضافة لكون . بجوانبه المختلفة

؛ اذ ان المعايير الواضحة والمعدة بشكل جيد ومدروس لها فعالية المعلم وعدم تطويره مهاراته

  ). 2009الدوسري، ( توجيهه بشكل جيد نحو بيئة تربوية صحيةوعلى تطوير مهارات المعلم 

، في العالم العربي يواجه معضلة عدم االهتمام به كموضوع بحثي قائم بذاته تقييم المعلمولعل 

تقييم أداء  رغم أهمية .حيث ينصب اهتمام االباحثين على موضوعات خاصة بتقييم الطلبة

ا، لما تشخيصها وعالجه :المعلمين بشكل متواصل وحثيث، والوقوف على المشاكل الموجودة

لذلك من أثر على تحسين أداء المعلمين والمتعلمين على حد سواء، وإعطاء تغذية راجعة من 

الجبر، (شأنها تعزيز االيجابيات والحد من السلبيات التي قد تظهر خالل عمليات التقييم 

2002.(  

 على الساحة التعليمية في شرقيوالمستجدة موضوع التقييم، من الموضوعات الهامة  يعدو

تقييم بخاصة حيث باشرت المدارس التابعة لوزارة المعارف اإلسرائيلية بوضع معايير  القدس،

ت وضعقد في حين أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية . 2010والول مرة في العام  المعلمين

 ،المعاييرجعل الحاجة ملحة للبحث في تلك مما  .المعلمينخاصة بتقييم المعايير ال عدداً من 
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وترتيبها في أداة مناسبة ومعرفة أيها فعالً يمارسه  ومعايير اخرى استخدمت في دول اخرى؛

لمعرفة مدى فاعليتها وذلك الحكومية في مدينة القدس، المدارس في  المديرون لتقييم المعلمين

 حيث يرى الدوسري يها يطبق فعالً من وجهة نظر المعلمين والمديرين،في التطبيق وأ

المعلم هو األقدر على تقييم أداء زميله المعلم، باعتباره مختص وصاحب مهنة أو أن ) 2009(

   .، والمدير هو في االصل معلم سابق مما يجعله األكثر قدرة على تقييم المعلمحرفة

، الخاص بموضوع قطاع الفلسطينية لوزارة التربية والتعليم العالي هذا وقد ظهر في تقرير

اإلشارة إلى تراجع واضح للعملية التعليمية في القدس  2008للعام  التعليم في القدس الشريف

مثل تراجع دافعية المعلمين، وعدم معرفة  مشيراً إلى عدد من األمور المسببة لذلك التدهور،

القدس وصعوبة األوضاع القائمة إذ أن خصوصية مدينة مواطن القوة والضعف لدى المعلمين، 

والذي الوصول إلى مدارسهم، مثل  ؛ثيراً من التحديات اليوميةهناك تجعل المعلمين يواجهون ك

العملية على  ما يلحقه من ضررأدائهم اليومي وعلى  سلبيوربما   ينعكس بشكل واضح

 والتي ،ئهتقييم أدا فيالتقييم المعمول بها  جعل الحاجة ماسة إلى النظر في معايير مما، التربوية

وجوانب الضعف  ،لوقوف على جوانب القوة وتدعيمهاتتضمن جمع معلومات وبيانات بهدف ا

  ).  2008؛ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، 2005 ،شعلة(والعمل على عالجها 

وجودة التعليم الصفي،  ،االختبارات :ة ومتنوعة منهايدالمعلمين أساليب وأدوات عدأداء ولتقييم 

كذلك مدى مواكبته ، والوسائل التعليميةل أعمال المعلم؛ مثل دفتر التحضير وأوراق العمملف و

للتطور على كافة األصعدة ونخص بها التطور التكنولوجي، كذلك من خالل قدرته على بناء 
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وال ننسى دور تقارير أولياء األمور، وتقارير الطلبة أنفسهم عن المعلم،  األهداف التعليمية،

  .)2009الدوسري، ( ين وتقييم المديرينوتحصيلهم األكاديمي، إضافة إلى تقييم الزمالء المعلم

 في مجاالت أويمكن إجمالها و ،وأما المعايير المتبعة في تقييم المعلمين فهي كثيرة ومتعددة

الفصل،  وإدارةمجال التخطيط  ،مجال الشخصية والعالقات اإلنسانية: ، منهامحاور أساسية

؛ طوقان، 2003مرشود، (مهنية لامجال استراتيجيات التقويم، مجال  مجال المادة العلمية،

  . Haigh & Tuck, 2002)؛2002

في كل أسلوب من تلك  ةان كانت األساليب مهمة في تقييم المعلم إال أن المعايير المحتوإو

من هنا ظهرت . وال بد لكل أسلوب من معايير تحدده ،األساليب هي على قدر أكبر من األهمية

قييم باعتبارها البوصلة التي تشير إلى االتجاه الذي التمعايير الحاجة لضرورة الوقوف على 

، خاصة  في عملية تحسين وتطوير المعلم بهدف النهوض بالعملية التعليميةالبد من السير فيه 

لم يلق االهتمام المطلوب بالقدر  يرينوأن تقييم المعلمين في قطاع التعليم في القدس من قبل المد

ال بد من القيام بمبادرات كان ألخرى في المدينة، ومن هنا الذي تلقاه غيرها من القطاعات ا

تقييم المعلمين المتبعة ومدى نجاعتها معايير دراسات تهدف إلى فحص  لتنفيذفردية وجمعية 

  .وتأثيرها على العملية التربوية بهدف التطوير والتحسين

  :مشكلة الدراسة

معايير ال عدم وضوحيث الحظت من مجال عمل الباحثة كمعلمة، ح مشكلة الدراسةانبثقت 

  .في المدارس الحكومية في القدس من قبل المديرين تقييم المعلمينالمستخدمة في 
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القيادة " التربوية  وجاءت فكرة إجراء هذه الدراسة خالل أحد مساقات ماجستير اإلدارة 

إحدى  ، عندما قامت الباحثة بجمع معلومات بحثية من المعلمين والمديرين، من"التربوية

 هي المدارس في مدينة القدس وتبين من تحليل النتائج أن المشكلة الحقيقية واألبرز في المدرسة

معايير  ممارسةحيث بين المديرون  لتقييم المعلمين، المستخدمةمعايير الفي ممارسة غموض ال

تلك المعايير في ممارسة المديرين ل وضوح الفي حين نفى المعلمون  ،واضحة ومحددة

  . ئهمستخدمة لتقييم أداالم

المستخدمة التقييم معايير  ممارسةمدى  على التعرف  محاولة وبهذا تتحدد مشكلة الدراسة في

من وجهة نظر المعلمين لتقييم المعلمين  في القدس الحكوميةالمدارس  يمديرمن قبل 

        .نوالمديري

  :أسئلة الدراسة

 :انبثقت عن مشكلة الدراسة األسئلة اآلتية

، من لتقييم المعلمينمديري المدارس الحكومية في القدس المستخدم من قبل  واقع التقييمما  .1

 .وجهة نظر المعلمين والمديرين

للمدير على ) الجنس، سنوات الخبرة اإلدارية، المؤهل العلمي(ما أثر كل من متغيرات  .2

 ؟معايير تقييم المعلمين في المدارس الحكومية في القدسدرجة ممارسة المدير ل

اتجاهات على ) الجنس، سنوات الخبرة التدريسية، المؤهل العلمي(ما أثر كل من متغيرات  .3

  ؟المدارس الحكومية في القدس فيتقييم المعايير المعلمين نحو ممارسة المديرين ل
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 لتحسين معايير التقييم المتبعة في مدارسهم؟ ينوالمدير ما اقتراحات المعلمين .4

  :فرضيات الدراسة

  :الفرضيات اآلتية، التي تسعى الدراسة الختبارها وهي الثالث انبثق عن السؤال

في متوسط اتجاهات  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

متبعة  لتقييمهم  تعزى لمتغير جنس المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير ال

 .المعلم

في متوسط ) α ≥ 0.05(الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

اتجاهات المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير المتبعة  لتقييمهم  تعزى لمتغير 

 .سنوات الخبرة

في متوسط اتجاهات ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند .3

المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير المتبعة  لتقييمهم  تعزى لمتغير المؤهل 

  . العلمي

  :تعريف المصطلحات

 التعريف االصطالحي  

واألهمية إضافة لبيان القدرات  عملية منظمة تهدف إلى تحقيق األهلية وإعطاء القيمة :التقييم 

واألفضل هو ما يجمع بين الكمي والكيفي فاالعتماد على المقاييس الكمية  .المراد تقييمها



8 
 

وحسب يخرج التقييم من سياقه الطبيعي الذي يحدث فيه؛ مما يؤدي  إلى ظهور نتائج بحثية 

 ). 2009الدوسري، (غير مالئمة وربما غير مفيدة 

 التعريف اإلجرائي  

اء وكفاءة المعلمين، من خالل جمع إصدار حكم على سلوك وشخصية ومعرفة وأد :التقييم

وسيتم قياسه من خالل االستبانات والمقابالت الفردية مع  –كمية وكيفية  - وتحليل المعلومات 

وأداة التقييم المستخدمة من قبل مديري المديرين والمجموعات البؤرية للمعلمين والمالحظات 

  .والتعليم الفلسطينيةالمدارس في تقييم المعلمين والتي أعدتها وزارة التربية 

ويقصد به جملة موجزة تصف بصورة موجهة جانبا رئيسا من جوانب عمل : معيار التقييم

الصفات المادة التعليمية والثقافة العامة، (المدرسين، وجمعها معايير، وهي في خمسة مجاالت 

تقويم المعلم ات استراتيجي، إدارة البيئة التعليميةو ، التخطيطالشخصية والعالقات اإلنسانية

  .ويتم قياسها في الجزء الثاني من االستبانة .)المعلم مهنية ،للطلبة

دارياً وتربوياً في مدرسته، ويشرف على  جميع الشؤون إل األول وهو المسؤ: مدير المدرسة

  . ويوجه المعلمين وفق لوائح وتعليمات ،التعليمية والتربوية في مدرسته

هي المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم : القدس المدارس الحكومية في مدينة

  .دة في مدينة القدس، والموجويةالفلسطين

هي عدد السنوات التي قضاها المدير في العمل اإلداري، سواء في : سنوات الخبرة اإلدارية

  . أي مدرسة أخرى، وتقاس في الجزء األول من االستبانةفي المدرسة نفسها أو 
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هي عدد السنوات التي قضاها المعلم في التعليم، سواء في المدرسة  :التدريسية لخبرةسنوات ا

، وتقاس في الجزء األول من بغض النظر عن نسبة وظيفته أي مدرسة أخرى،في نفسها أو 

  .االستبانة

 ،ماجستير ،بكالوريوس ،دبلوم(تم الحصول عليها درجة علمية أعلى  وه :المؤهل العلمي

  .قاس في الجزء األول من االستبانةوت، )دكتوراه

اختالف عن المتوسط أو  إلى يشيرالتعبير البديل لكلمة معاق والذي : ذوي االحتياجات الخاصة

العادي وذلك في القدرات العقلية أو الجسدية أو الحسية أو اللغوية أو التعلم أو كلها مجتمعة، 

 ).2004، الهويدي(لبة العاديين وهم بحاجة لرعاية خاصة وأساليب تربوية تختلف عن الط

  .اضافة الى  الطلبة الموهوبين

  :اسةأهداف الدر

  : تهدف الدراسة إلى التعرف على

 .المعلمين والمديرين معايير تقييم مديري المدارس الحكومية للمعلمين من وجهة نظر .1

ين ممارسة المديرعلى ) الجنس، سنوات الخبرة اإلدارية، المؤهل العلمي(أثر متغيرات  .2

 .المدارس الحكومية في القدس المعلمين فيمعايير تقييم ل

للمعلم على ) ، المؤهل العلميالتدريسية ، سنوات الخبرةجنسال(أثر كل من متغيرات  .3

مديري المدارس الحكومية في القدس المستخدمة من قبل معايير اتجاهات المعلم نحو ال

 .لتقييم المعلمين
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  :أهمية الدراسة ومبرراتها

هذه الدراسة استجابة حقيقية إلحدى أبرز القضايا والتحديات الرئيسة التي يواجهها قطاع تمثل 

، خاصة أن الحالة السياسة وخصوصية مدينة القدس تضع التربية والتعليم في مدينة القدس

كل ما من دوره النهوض بالعملية  وخاصة، العقبات الكثيرة أمام البحث العلمي بكافة أنواعه

في ندرة الدراسات التي تبحث في موضوع تقييم المعلمين،  البحثية تهاأهمي تكمنو .التعليمية

االهتمام  نإلى أن موضوع التقييم لم يلق من الباحثين والتربويي )2005( حيث أشار شعلة

يتم التركيز في األبحاث على تقويم أداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي  غالباًو. الكافي الذي يستحقه

اضافة الى توصيات باجراء دراسة تبحث في معايير تقييم  .)أ2007، عالم( يم المعلمتقيوإغفال 

في ضوء علم (ولعلها الدراسة األولى من نوعها ). 2010أبو سمرة، (المديرين للمعلمين

التي يطبقها مديرو المدارس في تقييم المعلمين من  وجهة   التي تبحث في المعايير) الباحثة

كما  وتكتسب أهميتها من الدور الهام الذي يلعبه ). يرينالمعلمين والمد(لة نظر  طرفي  المعاد

حيث يمكن للمديرين االستفادة من نتائج البحث من أجل   ،العملية التربويةفي  وأثره المعلمون،

  .وتحسين معايير التقييم التي يستخدمونهاتطوير 

ذات صلة بمعايير وأسس  دراساتإضافة أن هذه الدراسة قد تشجع باحثين آخرين على إجراء 

المستخدمة  ولعل نتيجة هذه الدراسات تسهم في المساعدة على تطوير المعايير تقييم المعلمين،

  . لتصبح  أكثر نجاعة وفاعلية في تقييم المعلمين
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  حدود الدراسة

 :تيةاقتصرت هذه الدراسة على الحدود اآل

  . رس الحكومية في مدينة القدسمديري ومديرات المداومعلمي ومعلمات،  :البشرية .1

المدارس الحكومية في البلدة القديمة في القدس وضواحيها من الشمال إلى  :المكانية .2

 .الجنوب

من العام  )تشرين الثاني - تشرين األول( هذه الدراسة في الفصل األول طبقت :الزمانية .3

 .2011- 2012الدراسي 

 :الموضوع .4

 في القدس للمعلمين من وجهة نظر  معايير تقييم مديري المدارس الحكومية

 .المعلمين

  معايير تقييم مديري المدارس الحكومية في القدس للمعلمين من وجهة نظر

 .المديرين

 اقتراحات المعلمين للتعديالت الممكنة لتحسين معايير التقييم  المطبقة في مدارسهم. 

  :تكونت أدوات الدراسة من :األداة. 5

يتضمن تعليمات اإلجابة وبعض المعلومات عن  ،، األولينمقسمة إلى جزأ: استبانة .1

والجزء الثاني مكون من ) الجنس، المؤهل الوظيفي، سنوات الخبرة ( المستجيب 
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التي يستخدمها  معاييرمجاالت تقيس اتجاهات المعلمين والمديرين نحو الخمسة 

 :هيالمجاالت  المديرون في تقييم المعلمين من وجهة نظر المعلمين والمديرين، وهذه

 .المادة التعليمية والثقافة العامة -

  .  الصفات الشخصية والعالقات اإلنسانية -

 .التخطيط وإدارة البيئة التعليمية -

 .تقويم المعلم للطلبةاستراتيجيات  -

  .مهنية المعلم -

  . يرينلمداالمعلمين و مقابالت مع .2

 .مجموعات بؤرية مع المعلمين. 3

، وهي الوثيقة في المدرسةخدمها المديرون في تقييم المعلمين التي يست أداة التقييم .4

 .)13(الرسمية المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ملحق رقم

  :مسلمات الدراسة

 .لتقييم المعلمينستخدمة والتي يطبقها المديرون من المعايير الم مجموعةيوجد  .1

 .ادقة وثابتةفي هذه الدراسة ص أدوات الدراسة المستخدمة .2

 .الدراسة بشكل موضوعي واتأد عناإلجابة ب قامواالمعلمون والمديرون  .3

 .عينة الدراسة عشوائية وممثلة للمجتمع .4
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  الثاني لفصلا

  السابقة والدراسات النظري اإلطار
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  الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري اإلطار

 

 صلة ذات موضوعات في بحثت التي السابقة تالدراساو النظري اإلطار الفصل هذا يستعرض

  .المعلمين لتقييم المستخدمة التقييم بمعايير

  :النظري اإلطار

أنواعه، أساليبه، أهميته، أغراضه  يتناول هذا الجزء التطور التاريخي لعملية التقييم، تعريفه،

كما يسلط . خطوات التقييم، مبررات تقييم المعلم، صعوبات ومشاكل تقييم المعلم ،وشروطه

 ذلك يقدم هذا الفصل إضافة إلى. معايير عربية وعالمية مستخدمة لتقييم المعلمينالضوء على 

: والتي تتضمن المعايير المستخدمة لتقييم المعلم في الدراسة عن كل محور من محاور اًموجز

األكاديمي الصفات الشخصية والعالقات اإلنسانية، التخطيط وإدارة البيئة التعليمية، التخصص 

 . والمعرفة والثقافة العامة واستراتيجيات التقويم، والمهنية

قبل الميالد، بهدف تحديد كفاءة  2002عرف التقييم منذ القدم، فقد استخدمه الصينيون عام 

كما مارسه الفالسفة ). ب2007عالم، (األفراد، وبناء على نتائجه كانت تتم الترقيات أو العزل 

اط وأرسطو، الذين اهتموا بالتعليم الحواري و السقراطي، والذي يعتبر أمثال أفالطون وسقر

 ).1995ميخائيل، (اليوم من أكثر طرق التعليم والتقويم فعالية 
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) 1900-1800(هذا وقد مر التقييم التربوي بعدد من المراحل، امتدت من عصر اإلصالح 

ات  وظهور مشروعات التقييم وظهور االختبارات العقلية وأساليب التعليم، ثم عصر الكفاي

ودراسة المناهج والبرامج التعليمية، ) 1945- 1930(التربوي والتطوير، مروراً بعصر تايلور 

حيث أصبح التقييم التربوي من المقررات األساسية؛ وعصر التوسع ) 1957- 1946(ثم الفترة 

) اليوم- 1972(لمهنية الذي أكد على أهمية تقييم العاملين في المجال التربوي، وبعدها عصر ا

؛ 2005شعلة، (حيث اتخذ التقييم شكل التخصص الدقيق أو المهنة، ومجال دراسة مستقل 

 ). ب2007عالم، 

  :تعريف بعملية التقييم

فمنها ما اعتبرته مرادفاً للتقويم وأخرى اعتبرته  ،تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التقييم

أنه إصدار أحكام، وهنا استعراض لعدد من بما وصفته مالزماً ومشابهاً للقياس،  ومنها 

 . التعريفات التي تناولت مفهوم التقييم

وان كانت كلمة التقويم أكثر عمومية فهي بيان لقيمة  التقييم والتقويم: لهذا المفهوم مصطلحان

شمل وبهذا يكون التقويم أ. مه أي عدله وصححهفقيم الشيء أعطاه قيمة، وقو ،الشيء مع تعديله

من التقييم، غير أن البعض يؤكد أن المصطلحين متشابهان وال ضرورة للتفريق بينهما، والتقييم 

تفسيرها من ثم بحد ذاته هو إصدار حكم شامل وواضح من خالل جمع المعلومات وتحليلها و

  ).2002؛ منسي، 2001عبد الهادي، (
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بينما يقابله استخدام مصطلح  في أمريكا،  Evaluationهذا ويشيع استخدام مصطلح التقييم 

Assessment   وقد عرف ). 1993مرسي، (في بريطانيا، مع ذات المعنى لكال الكلمتين

التقييم أنه عملية إصدار حكم تمت دراسته بعناية من أجل التحسين أو التطوير، في ضوء 

زم وقد تم اإلشارة إلى التال).  2008؛ عطوي، 2005أبو عالم، (مجموعة من األهداف 

بين مصطلحي القياس والتقويم وكأنهما يشيران إلى نفس المفهوم، لدرجة  ينوالتقارب الشديد

  ). 1995؛ ميخائيل،  1999عريفج، (إمكانية استخدام أحدهما بديالً لآلخر

أن التقويم التربوي عملية منظمة وهادفة لجمع معلومات وبيانات عن ) 2005(ويرى شعلة 

قوة ودعمها ونقاط الضعف ومعالجتها، موضحاً أن هناك فرقاً جانب محدد لتحديد نقاط ال

واضحاً بين التقييم والتقويم، فاألول يعني ما تم انجازه وال يتبعه تشخيص أو عالج، أما الثاني 

 .فيتبعه تشخيص وعالج

رغم استخدامه مرادفاً للتقويم؛ إال أنه أكثر محدودية في )   Assessment( في حين أن التقييم 

هذا ويعتمد التقييم على جمع البيانات وتنظيمها بطريقة تسمح بتفسيرها بحيث يستند إليها . اهمعن

إلصدار أحكام، ويعتمد التقييم على قياس متغيرات متعددة باستخدام أساليب متنوعة مثل 

 ).ب2007عالم، ( لمديريناالستبانات والمقابالت من مصادر مختلفة مثل المعلمين وا

  :ومبرراته خطواته شروطه، أهدافه، ، أساليبه عه،أنوا: التقييم

  :منها المستخدمة لتقييم المعلمين التقييم أنواع من عدداً التربويون أورد لقد

 ).نتائج  واراء واستنتاجات( الرسمي غير يميالتق مقابل ،)موضوعي( الرسمي يميالتق .1
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 .المقارن غير يميالتق مقابل ، المقارن مييالتق .2

 .الخارجي يميالتق قابلم ، يالداخل يميالتق .3

 .باألهداف المرتبط غير يميالتق مقابل باألهداف، يميالتق .4

 ).2002ب؛ منسي، 2007عالم، (التقويم المكبر، مقابل التقويم المصغر .5

، ت الفردية مع المعلمينالمقابال: في أداء المعلمومن أبرز أساليب التقييم المستخدمة 

، وتحليل البيانات والوثائق الرسمية ة التقارير والسجالتدراسكذلك ، المالحظة، اتاالستبان

الخاص  )البورتفوليو(ملف االنجازهذا إضافة إلى ).  Chatterji, 2005؛2003عماد الدين، (

   ). أ2007؛ عالم، 2005شعلة ،( بالمعلم 

وتعتبر أفضل التقييمات ما يجمع بين الدراسات الكمية والنوعية عن طريق جمع وتنظيم 

لومات من خالل المقابالت أضافة الى قائمة أسئلة ذات صلة بالمعايير واستخراج معلومات المع

حيث تبحث الدراسات الكمية في الموضوعات معينة من خالل البيانات الموجودة في الوثائق، 

في موضوعات  يفيةرقمياً وتوضح وجود العالقات او انعدامها في حين تنظر الدراسات الك

بعمق أكبر موضحة االسباب ومفسرة للنتائج، في حين تدعم الوثائق جوانب محددة وتبحثها 

  ).Chatterji, 2005( وتفسر جوانب اخرى أو تدحضها

، منها للدول يءان عولمة عملية التقييم تعتبر ضرورة ملحة، من خالل اقامة معايير ومباد

قراطية وتتضمن عدالة المتقدمة واخرى للدول النامية، على أن تكون المعايير شمولية وديم
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أن الغاية من التقييم و. وقد عرفت المعايير على انها اطار توجيهي لعملية التعليم. اجتماعية

  :بكافة أشكاله ال بد وأن تجيب عن أربعة محاور رئيسة هي

  ؟  امن هم المنتفعون من عملية التقييم؟ ومن هم المستهدفون منه. 1

وهل كان التقييم حكيماً وعملياً ودبلوماسياً ويتجاوب مع  ،ما هي الجدوى من عملية التقييم. 2

  ؟للمعلم والعملية التعليمية ،الحالة االجتماعية والسياسية والحياة بشكل عام

ضمان أن المقابالت أو الوثائق واألدوات هل هناك  ما مدى الدقة في عملية التقييم و .3

   ؟اليةالمستخدمة سواء كانت كمية أو كيفية ذات مصداقية ع

أي أنها تسير بطريقة اخالقية وقانونية مع مراعاة ؟ معلممناسبة للتقييم العملية  كونما مدى . 4

 ,Chatterji(المكافأة أو باالقصاء أو غير ذلكالمستفيدين والمتضررين من نتائج التقييم ب

2005.(  

خطوات محددة ومن أجل القيام بعملية التقييم بدقة وموضوعية ال بد من المرور عبر هذا  

بتحديد الهدف من تمر عملية تقييم المعلم بخطوات تبدأ حيث . خاصة فيما يتعلق بتقييم المعلم

ثم تصميم  بيانات وكمية المعلومات التي نحتاجها،جمع التحديد أدوات يليها ، همبرراتو التقييم

كله ، ثم يلي ذلك حكمإلى  للتوصل تفسير النتائجوالبيانات تلك تحليل ومن ثم األدوات المناسبة، 

  ).ب2007؛ عالم، 2000أبو حويح ، (عملية التقويم 

ورد الخطوة االولى للقيام بها بدقة وموضوعية فقد  ووباعتبار تحديد الهدف من عملية التقييم ه

عدد من األهداف لعملية تقييم المعلم، مثل دوره في اإلرشاد والتوجيه للمعلمين والطلبة على حد 
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لى تنظيم وتسهيل المهمات اإلدارية وعالقتها مع المعلمين، وجمع معلومات سواء، إضافة إ

بطريقة المسح التربوي لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى المعلم، كذلك تحسين مستوى األداء 

عبد ( ، وطرق تقييمه للطلبةتعليميةالستراتيجيات االالتعليمي للمعلمين والطلبة من خالل تنويع 

  ).2008وي ،؛ عط 2001الهادي، 

حيث ارتبط  تقييمه بعملية تحسين التعليم   ،المعلم لتقييم مبرراتمن ال عدد تحديد ويمكن

، حيث يعمل على تحديد مستوى األداء لدى المعلم وبالتالي يمكن العمل الصفي التعلم وتطوير

في  دعم  على تطويره وتحسينه في المجاالت التي يحتاجها، كما أن لتقييم المعلم عالقة مباشرة

 لفصل وبالتالي اقصاءا أو ومزاولة المهنة  الترقية حيث من بالمعلم المتعلقة قراراتعدد من ال

 اختيار في المصداقية زيادة دور في كما أن لتقييم المعلم. األكفياء وغير المؤهلين غير المعلمين

المعلمين على  ةساعدلم اال انه ال بد من وجود معايير واضحة ومحددة، التدريس لمهنة المعلمين

وابراز المهنية في العمل من خالل االلتزام اثبات شخصيتهم والتطور المهني واكتساب مهارات 

  ).Mclaughlin, 1984( بتلك المعايير المتعلقة بتقييمهم

ال بد من اً هناك شروطأن معلم ال بد من تحديد األداة، حيث الوبعد تحديد أهداف عملية تقييم  

عطوي، (إمكانية التنفيذ وضوعية، الثبات، الصدق، التمييز، المو :مثلداة التقييم توافرها في أ

: ومنهاذاتها إضافة إلى شروط للمعايير ). 1996؛ منصور والشربيني و الحشاش،  2008

تغطي الجوانب أنها عادلة ، كما  ،الواقعية  وقابلية الممارسة، أن تكون ذات هدف و مغزى

  ).Uhlenbeck, Verloop & Beijaard, 2002(المختلفة للتقييم 
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 أهداف وجود عدم مثل والمشاكل، الصعوبات من عدداً المعلم تقييم عملية واجهت وقد هذا

 في االختالف إلى إضافة والمطبق، المكتوب بين فجوة فهناك وجدت وان ومكتوبة، واضحة

 القياس مجال في المختصين ندرة مع بالمصطلحات، يتعلق فيما خاصة التربوية السياسات

 تصميمات إلى االفتقار عن ناهيك ،لتقييم وتقويم المعلم معتمدة نظرية وجود وعدم والتقويم،

 ؛2001 الهادي، عبد( القرار صنع بعمليات الكافية المعرفة إلى واالفتقار مناسبة، وأدوات

  ). ب2007 عالم،

  :سوسيولوجية وأخرى فنية، مشكالت إلىمشكالت التقييم ) 2009( الدوسري صنف حين في

 إلى إضافة ،في عملية تقييم المعلم المصلحة صاحبة الجهات تعدد مثل: الفنية المشكالت. 1

 درجة بحسب المطلوبة البيانات طبيعة تنوعو واالستخدام التطبيق في يميالتقأنواع  بين الخلط

 األهل فهناك لمعلم؛ل جميعها تعزى ال التعليم نواتج نا إذ ،التعليم مكونات و التقييم شمولية

 .والثبات الصدق قضايا تأتي ثم ،المعلم تقييمعملية  توقيت و والطالب

 تقييم في الهامة السوسيولوجية السمات من مجموعة توجد حيث: السوسيولوجيةالمشكالت . 2

 ،والعقاب الثواب و العالقات العدل، القيادة، المعلومات، الثقافة، والكاريزما، السلطة مثل المعلم

 .اآلخرين وتقدير اجتماعي ودور تعاون من المؤسسية العالقات كذلك

  :المديرين و المسؤولين قبلمن  المعلم لتقييم مستخدمة محلية وعالمية معايير

وضوح العرض، تنويع األنشطة، : تكرر في األدب التربوي عدد من المعايير لتقييم المعلم؛ مثل

إال أن التطور السريع وتحول دور المعلم من ناقل  .تحفيز الطلبة، مراعاة الفروق الفردية
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أضاف عدداً آخر من الكفايات تساعده على القيام بدوره، لها لمعرفة إلى منظم ومسهل وميسر ل

المسئولية و، يهنتطور المالالتقويم، العالقات الشخصية،  االستجابة،والشخصية،  :ومنها محاور

  ).أ2007عالم، (االجتماعية 

التخطيط و تنوع الوسائل : لتقييم المعلم مثل أخرىإلى معايير ) 2008(عطوي  في حين أشار

واألساليب، استخدام لغة سليمة وإثارة التفاعل الصفي وتعزيز الطلبة ومراعاة الفروق الفردية 

والمبادرة وجودة التقويم والدافعية والعمل بروح الفريق والجدية والحزم واحترام الطلبة 

ل واالنتماء إلى المهنة و التقيد بالتعليمات والقوانين و العمل على النمو والمشاركة والعد

 إلى) Uhlenbeck, Verloop & Beijaard, 2002(بك واخرون يلنأهذا وقد توصل . المهني

ادراكات المعلم وأعماله، والمحتوى العلمي والمعرفي للمعلم،  : خمسة عشر معياراً لتقييم المعلم

االستراتيجيات استخدام والمعايير الشخصية، التخطيط للتعليم، ستخدمة، وأساليب التعليم الم

لتعليمية لتحقيق طرق التدريس، القدرة على تكييف المواد ا تنويعوفي التقييم،  المختلفة

التعاون واستخدام الحجة والمنطق والبرهان خالل األداء، وفي االنجاز،  والمشاركة  األهداف،

االنخراط في مجتمعات والمهنية، و، التطور المهنيو ،لوضوح اللغوياومع الزمالء، والعمل 

  . التعلم

الواليات المتحدة األمريكية فقد اختلفت معايير تقييم المعلم باختالف الواليات، وقد يكون  أما في

ما أقره اتحاد دعم وتقييم المعلمين الجدد في الواليات االختالف في الوالية نفسها، ومنها 

 INTASC (“The Interstate Standard for New Teacher Assessment( المتحدة
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and Support Consortium” المعرفة : مجاالت رئيسة هي ةوالتي تمحورت حول عشر

والشخصية واالجتماعية والعقلية،  ؛المستويات كافة النفسية فيالعلمية، مدى تطور الطالب 

ستراتيجيات التدريس، رفع دافعية الطالب للتعلم، مراعاة المعلم للفروق الفردية، التنويع في ا

فظي وغير اللفظي، التخطيط، استراتيجيات التقييم، التطور لواالتصال ال يةالقدرات التكنولوج

  ).INTASC, 2002( المهني، العالقات مع الطالب والزمالء واالهالي والمجتمع المحلي

 National Board for Professional"مهنة التعليممجلس الوطني لمعايير أما بالنسبة للو

Teaching Standards "التزام المعلم نحو الطالب سلوكياً : تمحورت حول خمسة معايير فقد

، وتنظيم وربط المحتوى بالموضوعات االخرى وتعليماً، المعرفة العلمية وأساليب التعليم

علم من الخبرات، والشراكة ، التفكير المنهجي والتوطرائق التدريس المتبعة التوجيه واإلرشاد

أما معايير المجلس القومي ). NBPTS, 2002(والعالقات مع األهالي والمجتمع  المهنية

 ”National Council For Accreditation Of Teacher Education العتماد المعلمين 

واالتجاهات الخاصة بالطلبة  المعارف الفنيةوالمهارات : يةرمجاالت معيافهي ستة  “

العملية والتدريب  ، الخبرات والممارسةوتطويرها التقييمبرامج ، مخرجات من عملية التعلم ك

المادية  ، وإدارة المواردالمهني ، المؤهالت واألداء والتطورأساليب التعليم تنوع، الميداني

مجاالت  أربعةلمعلم إلى امجاالت تقييم عمل كما تم توزيع  ).NCATE, 2010( والتكنولوجية

والتي احتوت ما ) اإلعداد والتخطيط، البيئة الصفية، التعليم، المسؤوليات المهنية(سية وهي أسا

إظهار المعرفة بالمحتوى التعليمي وطرائق التدريس، : معياراً وهي اثنين وعشرينمجموعه 
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إظهار المعرفة بالطالب، تنظيم مخرجات التعلم، إظهار المعرفة بالمواد، تصميم تدريس 

ميم طرائق تقييم للطالب، إعداد بيئة من االحترام، تأسيس ثقافة تعلم، إدارة مترابط، تص

الصف، إدارة سلوك الطلبة، التنظيم الفيزيقي للصف، التواصل مع الطلبة، استخدام تقنيات 

األسئلة والمناقشة، دمج الطلبة في عملية التعلم، استخدام التقييم في التعليم، إظهار المرونة 

التأمل في التدريس، الحفاظ على سجالت دقيقة، التواصل مع األهالي، والستجابة والقدرة على ا

  .)Danielson, 2000, 2007( المشاركة في مجتمعات التعليم المهني، التطور المهني، المهنية

أما في بريطانيا فقد وضعت مجموعة من المعايير في عدد من المقاطعات مع تباين بسيط بين 

المعايير التي وضعتها وكالة التطوير  ؛ال الحصر ومنها على سبيل المثال كل مقاطعة واخرى،

حيث " Training and Development Agency for Schools" والتدريب للمدارس

أولها القيم والممارسات المهنية ، ثم المعرفة  :اعتمدت بشكل عام على ثالثة  أبعاد رئيسة

   ).TDA, 2006(والفهم ، واخيراً التعليم 

قارة استراليا والنظر للمعايير المستخدمة في تقييم المعلم مهنيا هناك، والتي وضعتها  أما في

 ةوالتي اهتمت بعدد من المعايير مرتبة في عشر ،للمعلمين في استراليا "كوينزالند"كلية 

، تصميم الخبرات التعليمية التي تمتاز بالمرونة والمالئمة للتعلم الفردي والجماعي: ستوياتم

االهتمام بتنمية المهارات اللغوية والحسابية وتطويرها، االهتمام بتنمية التفكير لدى الطلبة، 

االهتمام بالوعي ألهمية االختالف والتنوع، استراتيجيات تقييم الطلبة، تطوير القدرات 

الشخصية التي تربط الطالب مع المجتمع ، عمل بيئات داعمة وامنة ومثيرة لعملية التعلم، 
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 Professional(  عالقة مع االهالي والمجتمع، العمل في مجموعات مهنية، التطور المهنيال

Standards for teachers, 2005.(  

 أربعةفقد طورت أداة لتقييم المعلم، احتوت على ) 2011(أما وزارة المعارف اإلسرائيلية 

ر العملية التعليمية تصور الوظيفة وآداب المهنة، تمكّن المعلم من مجال عمله، سي: محاور

أما في االردن فقد استخدمت مجموعة من المعايير . والتربوية، الشراكة في مجموعة مهنية

فهم المعلم لفلسفة التربية والتعليم في االردن، المعرفة  :اموزعة على سبعة مجاالت أهمه

 ، وأخالقيات المهنةالعلمية، ثم التخطيط، والتدريس الفعال، أساليب تقييم الطلبة، التطور المهني

جمهورية مصر العربية فان المعايير  وفيما يخص)  2006، االردنيةوزارة التربية والتعليم ( 

، ووضع االهداف  التخطيط: محاور تمثلت فيخمسة المستخدمة لتقييم المعلم قد اتخذت 

المعرفة ، استراتيجيات التدريس واالستفادة من الخبرات وادارة الوقت والعدالة بين الطلبة 

والتغذية الراجعة، اضافة الى مجال أخالقيات المهنة  ، تقويم المتعلمينالعلمية وطرائق التدريس 

؛ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، 2009الدوسري، ( والتنمية المهنية للمعلم

دون   قييم المعلم تل اًمعيارعشرين بوضع  الفلسطينيةفيما قامت وزارة التربية والتعليم  .)2009

بالوقت خالل العمل المدرسي، االلتزام  االلتزام :، وهذه المعاييررئيسة في محاور تصنيفها 

بموعد الحصة،  استخدام استراتيجيات التعليم المناسبة، االستفادة من االختبارات لتحسين أداء 

ف لدى الطلبة، الطالب، التحضير للحصة، تصميم خطط عالجية، تشخيص جوانب القوة والضع

االسهام في تحسين الطلبة،  استخدام أدوات تقييم منوعة، بناء اختبارات جيدة، متابعة أعمال 
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الطلبة، التغذية الراجعة، تقبل النقد والتوجيهات، المبادرات االبداعية، يمثل قدوة حسنة، 

الزمالء، حث  المهنية، االنتماء للمدرسة، لديه القدرة على االتصال والتواصل، التعاون مع

  ).أ2011، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية( الطلبة على المشاركة في المسابقات

  التقييم الذاتي و تقييم الزمالء والمديرون

التقییم الذاتي للمعلم : الى ثالثة أنواع من التقییم للمعلمین ) Danielson, 2009(أشارت دانيلسون

  .درسةوتقییم الزمالء، ثم تقییم مدیر الم
حيث يشير إلى مدى تقدير المعلم لنفسه، وما يصدره من أحكام على أدائه   :التقييم الذاتي للمعلم

وسلوكه وإدارته للصف، وتخطيطه للدروس، وقدرته على طرح األسئلة والمناقشة، و تقويم 

مما إضافة إلى أنه ال يتم تقييم المعلم في بعض األحيان بشكل رسمي، ).  2005عيد، (الطلبة 

كما ان مشاركة المعلم  ).Danielson, 2001(يضع على عاتق المعلم مسؤولية التقييم الذاتي 

في وضع المعايير الخاصة بعملية التقييم يجعله طرفاً مشاركا يعمل على انجاح عملية التقييم 

وذلك من اجل تحسين وضعه في المدرسة، وأخذ عملية التقييم على محمل الجد واحترام 

 ت المتعلقة بالمساءلة، أو بالمكافأة والثواب والعقاب، والناتجة عن عملية تقييم المديرالقرارا

)Mclaughlin, 1984.(  التعلم الحقيقي والمستمر يحدث عندما يكون المعلم عامالً نشطاً في

العملية وليس سلبياً، ويصبح أكثر نشاطاً من خالل الخبرة والحوار ، كما يمكن للمعلمين أن 

ا نشطين في التعليم من خالل تطبيق معايير واضحة للممارسة تتضمن السمات يصبحو
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 ,Danielson, 1996( األساسية للتقييم الذاتي، التفكير والتأمل في الممارسة مع الحوار المهني

 2007(.  

من خالل استخدام خبراتهم في فحص أداء المعلم والحكم عليه، من جودة  وذلك: تقييم الزمالء

على أن يكون . لتعليمية التي يعدها أو نتاج ممارسته للمهنة وطرق تقويمه للطلبةالمواد ا

وهذا النوع من التقييم يساعد على تبادل . الزمالء من مدارس أخرى وال تربطهم عالقة بالمعلم

يمكن  ).2009الدوسري، (الخبرات وتكوين شبكة من العالقات المهنية وطرائق التعليم 

ة الزمالء األكثر خبرة من أجل الحصول على تقييم ألداء المعلم، كما انه االعتماد على مشاهد

بتقييم المعلمين الجدد وذلك بالتعاون مع ادارة المدرسة  القدامى من المناسب أن يقوم الزمالء

بهدف الحصول على دعم الزمالء األقدم للمعلم الجديد في المدرسة على ان تكون لديهم معرفة 

  )Danielson,  2007( المتبعة في المدرسةبمعايير التقييم 

أن  يعتقدفي تقييم المعلمين وتقديم النصح لهم، و فعاالً اًان لمدير المدرسة دور :تقييم المدير

سلبية مديري المدارس، علماً أن  يعود الى مهنة التعليم في المدرسة لمن المعلمين  ترك عدد

لمعلم يعتبر سبباً لبقاء المعلمين على رأس التقييم االيجابي الواضح والمبرر من المدير ل

المدير بمثابة مشرف مقيم في المدرسة، فمن خالل هذا ويعتبر  .)Grissom, 2011(عملهم

وقد تم وضع ضوابط ). 2009الدعيلج، (تقييمه ألداء المعلم،  يعمل على تطويره مهنياً 

لتقويم، والعمل على كسب وضع خطة واضحة األهداف ل: لمساعدة المدير في دقة التقييم مثل

ثقة المعلمين وإقناعهم أن االلتزام بأخالقيات المهنة وحسن األداء، هي معايير التقييم التي 
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عطوي، (يتبعها، إضافة لمناقشة خطته لتقييم المعلمين، وتعريفهم بالمعايير المتبعة لتقييمهم 

صاحب الخبرة أو من  ال بد للمعلمأنه  )Mclaughlin, 1984( مكالفلين يرى كما). 2008

المشاركة في عملية وضع وانتقاء المعايير والمدير من التعاون مع  )المعلم الخبير(اسماه 

، وال بد للمدير من أن يكون ذا كفاءة مناسبة لتقييم المعلم، اذ يرى ينالمناسبة لعملية تقييم المعلم

لهم من زيادة الزيارات  بعض المعلمين ان المديرين ال يقيمون المعلمين كما يجب، وال بد

الصفية للتقييم بشكل افضل مع  معايير محددة وواضحة للمعلمين والمديرين، حيث ان ممارسة 

هذا ويمكن . لعدم علمهم بتلك االهداف مسبقاً ؛بعض المعلمين تتعارض مع االهداف المدرسية

يام به الن بعضهم القالقول ان تقييم المعلم ليس هو الشيء الذي يرغب معظم مديري المدارس 

ليس لديه القدرة أو ال يمتلك العدالة وال الموضوعية لعدم توافر معايير واضحة؛ خاصة ان 

م دوبالتالي ع، منها مديري المدارس يحاولون عدم الدخول في نزاعات، بل العمل على التقليل

  ).Mclaughlin, 1984(في عملية تقييم المعلمين  الخوض

تطبيق أفضل  فيى المديرين تقييم معلمي المدارس حسب قدراتهم أن عل اخرونفي حين يرى 

حيث يتم تقييم . صفوفهم، واستخدام أساليب تقييم حقيقية ومعايير واضحة داخلالممارسات 

ز المشاركة الفعالة يمثالً حسب قدرتهم على تعز )تكساس(في  .المعلمين من قبل المديرين

المساءلة للمعلم ليست بالشيء السيء، بل على  ويرون أن. والناجحة للطالب خالل التعلم

 المعلمين أن يكونوا مسوؤلين عما يتعلمه الطلبة وال بد من مساءلتهم حول ما يقومون بتعليمه

)Casas, 2003(.  
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، واشراك المعلمين ينانه ال بد من تدريب المديرين على الية تقييم المعلم يعتقداال انه 

دريبية مرة كل اسبوعين مثالً، نظراً ألهمية الممارسة والمديرين في مؤتمرات وورشات ت

  . )Casas, 2003( والنمذجة والتدريب التقان عملية التقييم

أن الذي يقوم بتقييم األفراد عادة ما ) Goldstein, 2009(هذا وقد ورد في دراسة جولدشتاين 

خص في عملية يكون الرئيس المباشر، في حين أن التوجه الحديث يميل لوجود أكثر من ش

التقييم، إذ يرى جولدشتاين أن ذلك يعطي شفافية أكبر لعملية التقييم، إضافة لكون الفريق أكثر 

  .حكمة ودقة من فرد واحد

وأما فيما يتعلق بتقييم المعلم في وزارة التربية الفلسطينية فان المدير يقيم المعلم من خالل أربع 

ثم يتبع ذلك عقد اجتماع . بالتقييم في سجل خاصمحتفظاً  ،مراحل بما معدله مرة كل شهرين

تقديم تغذية راجعة  على فردي مع المعلم يتم توثيقه في محضر خاص، يعمل المدير من خالله

في نهاية العام هناك تقييم خاص يقوم به و. للمعلم من خالل التشاور مع المشرف التربوي

، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية( العامالمدير بالرجوع الى سجل المعلم التراكمي خالل 

  ).ب2011

  :الحالية الدراسة في المستخدمة  المعلم تقييم معايير

الى طار النظري والدراسات السابقة تم التوصل االومن خالل مراجعة ضوء ما تقدم، في 

يما ، فالدراسةمجموعة من المعايير التي استند اليها لتحديد مجاالت المعايير المستخدمة في 

 .تفصيل لتلك المجاالتيأتي 
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  :العامة والثقافة المادة التعليمية. 1

يعتبر المحتوى المعرفي هو المفتاح لتعلم كيفية تدريس الموضوعات، ليتمكن المعلم من 

 ).Lieberman&Miller,2000( ايصالها للطالب بطريقة يستطيع الطالب فهمها واستيعابها

 المعلومات والمهاراتب اضافة الى احاطته ،كاديمياأل يمجال التخصصالكما ان المعرفة في 

لما لها أن يتصف بها المعلم الناجح  التي ال بدالجوانب وأهم أول  تعتبر داء مهمتهالالزمة أل

من تأثير على ثقة المعلم بنفسه خاصة خالل عرضه للمادة التعليمية والذي بدوره يؤثر ايجابياً 

    ).2006نصر اهللا، ( على أداء الطلبة

كما يجب أن ال تقتصر معلومات المعلم على المادة الدراسية التي يعلمها، مما يجعل قدراته 

التحليلية محدودة، حيث أن المعلم واسع المعرفة يزيد من دافعية الطلبة للتعلم والبحث 

ة ن تمكن المعلم من الماداكما . والمناقشة، ويعزز ثقتهم به، وينمي معارفهم، ويجذب انتباههم

التعليمية ، ينعكس أثره ايجابياً على شخصيته وحضوره أمام طالبه، وهذا كله بالضرورة يؤثر 

  ). 2004عقل، (على إدارته للصف 

ويجب عدم إغفال أهمية الثقافة العامة للمعلم، فهي تؤثر في أبعاد الشخصية وتعطيها مالمحها 

ما كان عالماً في مجال تخصصه، أو ومقوماتها األساسية، وال يمكن اعتبار المعلم مثقفاً، مه

حائزاً على أعلى الدرجات في مجاله تخصصه، ما لم تكن لديه رؤية وفكر متجدد، يمكنه من 

  ).ب1998، فتح الباب( الخروج عن إطار التخصص العملي الضيق 
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  : اإلنسانية والعالقات الشخصية الصفات .2

القدوة الصالحة، إتقان العمل، : يمكن تحديد السمات الشخصية للمعلم بصفات أساسية مثل

أما   ).1993راشد، (التواضع والصبر، والحكمة وحسن المظهر والعدالة، والثقة بالنفس، 

العالقات اإلنسانية في نطاق المدرسة، فهي التي تسود بين أفراد المجتمع المدرسي، وتحقق 

عنوية لجميع أطراف العملية جواً من الثقة واالحترام المتبادل، والتعاون، بهدف رفع الروح الم

). أ1998، فتح الباب(التعليمية، كما تحقق العدالة والتعاطف الوجداني والمشاركة بين الجميع 

إن ما يتمتع به المعلم من سمات شخصية وجوانب إنسانية تلعب دوراً هاماً في العملية 

تتجاوزه إلى ما  التعليمية، إذ تؤثر جوانب الشخصية في المعلم على شخصية الطالب، وقد

وقد حاول العلماء تقييم السمات الشخصية ). Stronge, 2002(يتعلمه من مهارات ومواضيع 

عريفج، (االختبارات االسقاطية وقوائم وساللم التقدير، االستبانات المقننة، : بثالث طرق

1999.(  

هم، وتعزيز روابط ويرى التربويون أنه ال بد للمعلم من استيعاب الطلبة، والرد على استفسارات

. المحبة والتعاون بينهم؛ فالجو الذي يسوده التعاون واالحترام المتبادل يزيد دافعية الطلبة للتعلم

بل إن عالقاته اإلنسانية مع الطلبة واألهالي والزمالء هي من أهم أهداف العملية التربوية، دون 

 ,Broughtons& Putney؛ 2004عقل،  ؛2009الدعيلج، (ور الحزم والشدة إغفال د

االتصال الفعال وأسلوب العمل  كما يمكن بناء عالقات إنسانية وتطويرها من خالل ).2011

  ).2008عطوي، (كفريق والمشاركة في القرار 
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  :التعليمية البيئة وإدارة التخطيط. 3

تدابير يشير التخطيط إلى العملية التي يتم خاللها تحديد األهداف بصورة قابلة للقياس، واتخاذ ال

الالزمة لتحقيق ما أمكن من تلك األهداف خالل فترة معينة، وهو الوسيلة التي يتم من خاللها 

والتخطيط ) ج1998، فتح الباب(حل كثير من المشكالت التربوية التي تعيق عملية التعلم 

يضعه المعلم ليس لتقييده بل لمساعدته على أداء عمله بسهولة، وإعطائه تصوراً عما ستكون 

ويضيف سعادة وعقل وأبو علي ). 2004عقل، (عليه الحصة دون فوضى وعشوائية 

أن التخطيط وتحضير المواد لعمل المجموعات الصفية، وتوزيع األدوار ) 2008(وسرطاوي 

  .على المتعلمين يساعد الطلبة على انجاز المهام، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم

المرونة، وضوح األهداف، االستقرار، : ثلهذا وال بد أن تتسم الخطط التربوية بصفات م

 ويتضمن). 2008عطوي، (البساطة، االستمرارية، الواقعية، مراعاة االحتياجات وقابلية التقويم 

أن طرائق التدريس ) 1996(طرائق التدريس؛ إذ يرى الشافعي والكثيري وعلي  التخطيط

عي الفروق الفردية بينهم، وتحقق الجيدة، تلك التي تدفع الطلبة للمشاركة وتثير حواسهم وترا

وقد يتم التخطيط للدروس بشكل جماعي، حيث يجتمع . تطبيقها للمعلم أهداف التعلم، كما يمكن

لية تعديل الدروس وتحضير البيئة آالمعلمون ويقومون بتحديد األهداف وتوضيح المفاهيم و

 ,Schmoker(لطلبة المناسبة من حيث الوسائط والمواد وذلك للحصول على أفضل تعليم ل

2002.(  
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نها كل ما يتعلق بتوفير بيئة بأ) Danielson, 2007(فقد وصفها  أما البيئة التعليمية الصفية 

مناسبة ومناخ مالئم للتعليم واالحترام المتبادل، اضافة الى ضبط وتدبر ما يتعلق بسلوكات 

صيصاً ليتعلم فيها بيئة صناعية تصمم خ) 2000( عدس ويراها. الطالب وتصرفاته وثقافته

الطلبة كماً من المهارات والسلوكات والمعارف الجديدة، وعلى المعلم أن يعمل على تنظيمها 

كما أن قيام المعلم بتنظيم البيئة . منا يحصل منه الطلبة على خبرات تعليمية مفيدةآلتكون مكاناً 

تعليمية المختلفة، أضافة للنشاطات ال الكبرىالصفية كمجتمع فعال، يعمل على تحقيق الفعالية 

اضافة الى ايمان الفرد بالتعاون والعمل  الى خلق االحساس باالنتماء، والمسؤولية الشخصية،

  ).Broughtons & Putney, 2011( الجماعي

والتعلم ال يقتصر على غرفة الصف، بل يتجاوزه إلى البيئة المحلية، وعلى المعلم أن يعمق من 

ه، و يدفع الطلبة إلى االكتشاف والتحليل والتفاعل الخالق، مما يزيد الترابط بين الطالب وبيئت

   ).2007؛ عربيات، 1995شاهين، ( من متعة التعلم ويثري العلمية التعليمية 

  :تقويم المعلم للطلبةاستراتيجيات . 4

، والنظر في البدائل المجدية إلعادة تعلم طلبتهتقييم لإن من مسؤولية المعلم تصميم أدوات 

والمعلم الجيد . فالتقويم مؤشر يوضح أين يتجه المعلم و الطالب) Boehm, 1973(التقييم 

، منذ بداية العام إلى نهايته، بعدهيمارس استراتيجيات التقويم بشكل مستمر، أثناء الشرح و

  ).2004عقل، (ثارها النفسية عليهم اموضحاً لطالبه الهدف من االختبارات، محاوالً التقليل من 
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االختبارات بأنواعها المقالية : ا إن استراتيجيات التقويم التي يمكن أن يتبعها المعلمون متعددةكم

الدعيلج، ( والتقويم البنائي بأنواعهوالموضوعية، واختبارات الميول واالتجاهات والمهارات 

ما ستراتيجية التقييم الذاتي للطالب؛ لاب) (Symonds, 1952في حين ينادي سيموندس  ).2009

  .لها من دور  فاعل في  تحسين نفسية الطلبة و انطباعاتهم عن التقييم  بشكل  عام

  :فيما يأتي للطالب المعلم أهم مجاالت تقويم) 1995(وميخائيل ) 2005(وقد لخص أبو عالم 

 .وإرشاده مساره وتوجيه الدراسي تحصيله تقويم. 1

 .لمبالتع البدء قبل ومهاراته استعداده مدى عن الكشف. 2

 .وتطور نمو من الطالب حقق ما معرفة. 3

 .المستقبل في بسلوكه للتنبؤ الطالب شخصية أبعاد معرفة. 4

 .سواء حد على والمعلم الطالب لدى والضعف القوة نقاط معرفة. 5

تقييم طلبتهم تلك التي يشارك عدد من لوقد اعتبرت أفضل التقييمات التي يمارسها المعلمون 

وتحليلها ومن ثم  نتائج الطلبة وممارساتهم التعليمية النظر في  ، وذلك بعدالمعلمين في وضعها

 .)Schmoker, 2002(تقييمها 

  :مهنية المعلم. 5

إن مهنة التعليم تختلف عن المهن األخرى، فان كانت بعض المهن يمكن أن يفصل الفرد فيها 

ن المعلم اكما ). 1995ين، شاه(فمهنة التعليم ليست تلك المهنة  .حياته المهنية عن الشخصية

الذي أحب مهنة التعليم، هو األقدر على العطاء، بل هو األفضل من حيث البحث عن السبل 
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المثلى للتطور المستمر، من خالل االشتراك بالمجالت العلمية والتربوية وقراءة المستجدات في 

تطوير قدراته وصقل عالم المعرفة، والتعاون مع الزمالء، واستثمار التقنيات الحديثة في 

من أوصلته الظروف إلى مهنة التعليم تراه غير قادر على التكيف نجد ان مهاراته،  في حين 

  ). 2004عقل، (مع مهنته، ال يسعى للتطور المهني، مما ينعكس سلباً على العملية التربوية 

لعمل معاً والتي يقوم المعلمون من خاللها با وال نغفل أهمية العمل في مجموعات مهنية،

والدخول في حوار مستمر لبحث ممارساتهم وأدائهم ، اضافة الى تنفيذ مهارات تعليمية أكثر 

فعالية في تطور الطالب، وحل المشكالت المتعلقة بعملية التعلم،  واالهتمام بنقل وتبادل المعرفة 

لنتائج التي تم والخبرات والتجارب، والتأمل في الممارسات الجديدة في سياقها المحدد، كذلك ا

التعاون المتبادل تشجع التوصل اليها مع الزمالء، كما خلقت هذه المجتمعات المعايير التي 

ات على ما يضيفه ذلك من خبرات تعليمية لألفراد والجماعالمشترك، والجماعي وتدعم العمل 

بين لخبرات والتجارب واألفكار وتبادل اآلراء وابينهم العالقات الجيدة  اضافة الى، حد سواء

 ؛ & Richardson, 2009 Darling-Hammond ؛1966فيدر، (ات األفراد أو المجموع

Shulman, 2004 .(لتطور المهني للوصول الى ا ثالثة عناصر رئيسةه ال بد من توافر كما ان

ر يثوما لها من تأمعتقدات وخبرات المعلمين السابقة أول وأهم  تلك العناصر هو  :للمعلم الفعال

 .لتعلم وفق معايير جديدةعند ا اًهام اًعنصركونه يشكل الوقت ثانيها،  .هنما يتعلمو على

مع التأكيد على أن التطور المهني للمعلم يتم . مفتاح التعلم باعتبارهمعرفة المحتوى  وثالثها،

االولى خارجية من خالل المؤتمرات وورشات العمل ، والكتب والجرائد والمجالت : بطريقتين
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والثانية داخلية من خالل تعلم المعلمين من بعضهم البعض، تبادل األفكار، ومعرفة  .حاثواألب

في حين أن أفضل توجه نحو  ).Lieberman&Miller, 2000(نقاط القوة والضعف لديهم 

معايير واضحة،  بدالً من وضع توفر التطور المهني ، هو من خالل وجود نظام لتقييم المعلم و

 .) Danielson, 2001(اراء المديرين ثقل التقييم على 

ويرى البعض أن هناك مجموعة من المعايير الفضفاضة المتعلقة باألخالق والقيم والعدالة 

ن اوقياسها بشكل واضح قابل للتطبيق، اذ  ىءتحديد تلك القيم والمباد من االجتماعية، وأنه ال بد

لما لتلك القيم  ؛رفة والمهاراتالتصرفات والقيم على المدى البعيد أكثر اهمية من المع

م تجاه الطلبة واألهالي والزمالء وااللتزامات واألخالقيات المهنية من أثر على سلوكات المعل

قياس التصرفات مسألة صعبة جداً بالنسبة للعديد يعتبر هذا و). Wilkerson, 2006( والمجتمع

، واستخدامها بشكل بدقةمحددة من المعلمين في المؤسسات التعليمية، ولكن مع وجود معايير 

قد اعتبرت العدالة هذا و. )NCATE, 2002( منتظم ومالئم، يمكن لذلك ان يكون قابالً للقياس

أهم أخالقيات مهنة التعليم، وعلى المعلم التعامل مع الجميع سواسية، بغض النظر عن 

  ). 2002راشد، (أوضاعهم االجتماعية أو االقتصادية 

  السابقة الدراسات

 من بعضاً وتناولت التقييم، جوانبجانب أو أكثر من  في بحثت التي الدراسات من عدد ناكه

 قبل من المعلمين تقييم معايير إلى يتطرق لم" الباحثة علم حسب" منها أياً أن إال التقييم، معايير

 . األمر الذي يضفي أهمية خاصة على هذا البحث، والمعلم المدير من كل يراها كما المديرين؛
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 التربوي الميدان في تقريباً موجودة غير المعلم تقييم بمعايير المتعلقة الدراسات أناضافة الى 

 محاور خمسة في مراجعتها تمت التيلذا تم عرض مجموعة الدراسات ). 2009الدوسري، (

  :الدراسة هذه في والمستخدمة للتقييم،

   .العامة لثقافةوا المادة التعليمية تناولت دراسات: األول مجالال    

  .اإلنسانية والعالقات الشخصية الصفات تناولت دراسات: الثاني جالالم    

  .التعليمية البيئة وإدارة التخطيط تناولت دراسات: الثالث جالالم    

  .تقويم معلم للطلبة تناولت دراسات: الرابع جالالم    

  .مهنية المعلم تناولت دراسات: الخامس جالالم    

  .استخدامها ومدى معايير تقييم المعلم، في بحثت التي الدراسات استعراض جرى ثم

  :العامة والثقافة المادة التعليمية: ألولا جالالم

والمادة العلمية وحصوله على درجة متقدمة  أظهرت الدراسات أهمية مجال الجانب المعرفي

المتعلقة بموضوع  خاصة معيار الدقة في إعطاء المعلومات ،مقارنة بالمجاالت األخرى

 & Pozo, Pacheco؛ 2010؛ نحيلي، 2002؛ طوقان، 2002حمدان، (التخصص 

Ramirez, 2000  ( وأيدتها دراسة جولدشتاين (Goldstein, 2009)  حيث كان يوصى

بإعادة تعيين المعلم  على أساس قوته في مجال المادة العلمية والتخصص، نظراً ألهمية هذا 

  . المجال
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حصول مجال المادة العلمية على الدرجة األخيرة بين فقد أظهرت ) 2003(مرشود دراسة  ماأ 

، كما أبرزت النتائج وجود ضعف واضح لدى المعلمين في المجال المعرفي، االخرىالمجاالت 

خاصة بو هتمام بالنمو العلمي للمعلم، خاصة في معيار قيام المعلم بأبحاث تربويةاالوعدم 

؛ 2007أبو عيشة، (ث حصل على الدرجة األخيرة في هذا المجال حي األبحاث اإلجرائية،

فيما حصلت ). Haigh & Tuck, 2002؛ 2010؛ المصري، 2002؛ طوقان، 2008حسيني، 

سابقة، واستخدام المعلم الوسائط التعليمية والوسائل التقنية، ال الطلبة معايير ربط الدرس بخبرات

 2002الجفري،( في مجال المعرفة والتخصصفضة وتصميم الوسائل التعليمية على درجة منخ

  ). 2007؛ دروزة، 

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في المجال المعرفي للمعلمين، يعود 

أما دراسة سعادات ). 2007الحلو، (سنوات  10-5لسنوات الخبرة ولصالح المستوى من 

في ادراكاتهم  أفضلالدراسات العليا  فيهالً فقد أظهرت أن المعلمين الذين يحملون مؤ) 2010(

 & Bos, Verloop, Terwell)بوس وفرلوب وترويل واردكردراسة  أما .بشكل عام

Wardekker, 2003)   عملية التي أجريت على عينة من المعلمين في هولندا، أظهرت أن

  .المعرفي لتقدمهم وتطورهموفر قاعدة عريضة المعلمين تتقييم 

  :اإلنسانية والعالقات الشخصية الصفات: يلثانا جالالم

بقيعي والكساب، (أظهرت نتائج الدراسات التوجه االيجابي نحو معيار السمات الشخصية للمعلم 

حيث كان مجال الصفات الشخصية والعالقات ) 2002؛ طوقان، 2002؛ حمدان، 2010
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دالة، والموضوعية  بين اإلنسانية المجال األول من حيث درجة األهمية؛ إذ حازت معايير الع

في مجال  األولىميذ، وضبط الطلبة خالل االستراحة، على المعايير الالطلبة، واحترام الت

؛ 2010؛ المصري، 2002؛ أبو نمرة، 2010قاسم، الطيطي وأبو سمرة و(السمات الشخصية 

Goldstein, 2009  .( في  ولىاألفي حين حاز معيار التعاون والمبادرة واإلبداع على الدرجة

فقد كان مجال ) 2003(أما دراسة مرشود ). 2000؛ قرقش، 2002حمدان، (نفس المجال 

هذا وقد حصل . العالقات والخصائص الشخصية في مرتبة متوسطة مقارنة ببقية المجاالت

مجال العالقات اإلنسانية واالجتماعية على الدرجة األخيرة بالنسبة للمعايير األخرى، حيث 

في معيار االجتماعات  اًشديد اًوجود مشكلة في العالقات مع المجتمع، وانخفاض أظهرت النتائج

في حين أن )  2010؛ نحيلي، 2010؛  سعادات، 2007أبو عيشة، ( األمورالدورية مع أولياء 

من المديرين % 88أوضحت من خالل المقابالت  أن  (Severson, 2012) دراسة سيفيرون 

  .وبناء عالقات إنسانية واجتماعية أكد على أهمية معيار الحوار

ومن نتائج الدراسات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال السمات الشخصية تعود 

) Silva, Gimbert & Nolan, 2000؛ 2010؛ المصري ،2005عيد، (لمتغير جنس المعلم 

ل حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجا) 2007(على عكس دراسة الحلو 

العالقات اإلنسانية تعود لمتغير الجنس و لصالح اإلناث، إضافة إلى وجود فروق ذات داللة 

 10-5إحصائية في مجال العالقات اإلنسانية يعود لمتغير سنوات الخبرة ولصالح المستوى من 

أما دراسة عيد فقد أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقييم . سنوات
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ومن ال يحملون دبلوم  ،جال السمات الشخصية بين من يحملون شهادة تأهيل تربويالمعلم في م

  .تأهيل تربوي

   :التعليمية البيئة وإدارة التخطيط: لثالثا جالالم

على مجال التخطيط، واستخدام استراتيجيات تدريس متنوعة، وإدارة الصف؛  لقد حصل 

 المعايير المتعلقة ألخرى، خاصة فيقارنة بالمجاالت اممارسة مالمن حيث  منخفض ترتيب 

لوسائل التعليمية والتحضير لألنشطة الصفية وطرائق التدريس، ومراعاة استخدام المعلمين لب

؛ دروزة، 2002الجفري، (الفروق الفردية بين الطلبة، إضافة إلى تشجيع الطلبة على المشاركة 

ذا وتدعمها دراسة ه).  Haigh & Tuck, 2002؛2010؛ المصري، 2000؛ قرقش، 2007

التي اعتمدت على المقابالت والمالحظات والمجموعات  (Goldstein, 2009) جولدشتاين 

البؤرية وأشارت نتائجها إلى أن المعلمين يجدون صعوبة في التخطيط وإنشاء بيئة تعليمية 

الدراسة مقارنة بمجاالت  متوسطةممارسة في حين حصل مجال التخطيط على درجة . فعالة

؛ 2002طوقان، (على وضع خطة درس محددة المعلم قدرة ، خاصة فيما يتعلق بخرىاأل

ممارسة الموظفين  مجالفيها حصل  التي) 2002(على عكس دراسة حمدان ). 2003مرشود، 

 .اخرى بحثتها الدراسة جاالتممارستهم لمالتخطيط على مرتبة متقدمة مقارنة ب لعملية

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة وفي دراسة على عينة من المعلمين، 

) 2007؛ دروزة، 2005عيد، (المعلمين في مجال التخطيط وإدارة الفصل تعزى لمتغير الجنس 

في  .المعلمين على عينة من) 2002؛ الجفري، 2010المصري، (وهو ما أكدته نتائج دراسة 
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يرين وجود فروق ذات داللة على عينة من المد) 2007( حين أظهرت نتائج أبو عيشة

إحصائية، بين ممارسة المعلمين في مجال التخطيط وإدارة الفصل تعزى لمتغير الجنس،  حيث 

  . كانت مشكالت التخطيط لدى الذكور أكبر منها لدى اإلناث

لتخطيط تعود المديرين ل ممارسة هذا وقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال

الحلو، (سنوات  10-5من  االدارية ولصالح الخبرةلدى المديرين رة لمتغير سنوات الخب

المديرين لصالح كانت الفروق فقد ) 2000(وقرقش ) 2002(أبو نمرة في دراسة  أما). 2007

في  اًإحصائي دالةعدم وجود فروق  هذا وقد ظهر. سنوات 10أكثر من االدارية الخبرة ذوي 

أبو (أو المؤهل العلمي االدارية تعزى لمتغير الخبرة وي التربلتخطيط مجال ممارسة المديرين ل

أظهرت وجود فروق  على عينة من المعلمين فقد) 2007( دروزة أما دراسة   .)2007عيشة، 

  .تعزى لمتغير الشهادة العلمية وممارسة المهام التعليمية ذات داللة إحصائية في مجال التخطيط

  :علم للطلبةمالتقويم استراتيجيات : الرابع جالالم

 مقارنة بالمجاالت االخرى، خاصة  األكثر ممارسةمن المجاالت مجال التقويم التربوي كان 

 في مجال التقييم والتى حصلت على أعلى معيار تنويع استراتيجيات التقويمب فيما يتعلق

 ,Bos et al)وأيدتها نتائج تحليل المقابالت في دراسة بوس وآخرون  ). 2003مرشود، (

عينة الدراسة يستخدمون واحدة على األقل من  ثالث  أفراد من%  92حيث تبين أن  (2003

على عكس الدراسات التي أظهرت حصول التقويم التربوي على درجة . استراتيجيات للتقويم

، حيث حصلت معايير التنويع في تقييم الطلبة والتنويع في األخرىمنخفضة بين المجاالت 
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لرحالت والوجبات، وجعل وقت االختبار كافياً لحل األسئلة، ومعرفة تعزيز الطلبة من خالل ا

؛ 2002الجفري،(على مرتبة متدنية في مجال التقويم التربوي  نقاط القوة والضعف لدى الطلبة،

  )2010؛ المصري، 2002؛ طوقان،2010سعادات، 

تقديم التغذية  هذا وأظهرت نتائج المقابالت مع المعلمين على مدى خمس سنوات، أهمية معيار

على عينة من  ,Severson)  (2012وأيدتها دراسة سيفرسون. (Teitel, 1997) الراجعة 

المقدمة من المعلمين  من عينة الدراسة على أهمية التغذية الراجعة% 88المديرين حيث أكد 

  . للطلبة

تعزى  للمعلم إلى وجود فروق في التقويم التربوي )2005عيد، ( أشارت نتائج دراسةوقد 

نتائج يحملون مؤهل دراسات عليا  في حين لم تشر  المعلمين الذينللمؤهل العلمي، لصالح 

تقويم المعلمين الذين يحملون   الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطالدراسة ذاتها 

) 2002(أما دراسة أبو نمرة .  شهادة تأهيل تربوي والذين ال يحملون شهادة تأهيل تربوي

 الخبرة سنوات لمتغير تعود التقويممجال فروق في أظهرت وجود فقد ) 2000( قشوقر

ولصالح المدير جنس  لمتغيرفي التقييم الفروق ) 2007(هذا وقد عزت دراسة الحلو . االدارية

  .الذكور

  :مهنية المعلم: الخامس جالالم

في جيد جداً  حصول مجال التطور المهني على نتيجة) 2002(أظهرت نتائج دراسة حمدان 

تشجيع العمل الجماعي : هذا وقد كانت معايير. األخرىبالنسبة للمجاالت درجة الممارسة 
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وتقبل النقد، واالستفادة ممن هم أقدم في المهنة، والعمل في فريق، وااللتزام بالوقت المحدد، 

، والمشاركة في وتبادل الخبرات مع الزمالء وااللتزام بتعليمات العمل، واالفتخار بمهنة التعليم

؛ الحلو، 2010أبو سمرة وقاسم، (الدورات، هي المعايير األعلى درجة في مجال المهنية 

واختلفت معها دراسة مرشود ). 2010؛ المصري، 2000؛ قرقش، 2002؛ حمدان، 2007

التي أظهرت أن مجال التطور المهني قد حاز على مرتبة متأخرة بين المجاالت ) 2003(

ومناداة الطلبة االطالع على الدوريات والمجالت التربوية، : د حازت معاييرهذا وق. األخرى

  ).2010؛  المصري، 2002الجفري، (بأسمائهم على درجة منخفضة في مجال المهنية 

كما أظهرت نتائج الدراسات وجود اتجاهات سلبية للمعلمين نحو مهنة التدريس ، وعزوف 

بالنمو  المعلمين والدورات التدريبية،  وعدم اهتمامالمعلمين عن حضور الندوات والمؤتمرات 

؛ 2008؛ حسيني، 2010؛ بقيعي والكساب، 2007أبو عيشة، (العلمي والتطور المهني 

حيث يفكر ) Silva et al, 2000(وهذا ما أيدته نتائج المقابالت في دراسة ). 2010المصري؛ 

  .أخرىفي البحث عن مهنة  المعلمين بعض

 وجود انخفاض واضح في مجال الشراكة المهنية والتعاون) 2002(حمدان  وقد أظهرت دراسة

حيث أظهرت المقابالت مع  (Severson, 2012) ، على عكس دراسة سيفرسون بين المعلمين

لخلق مناخ إيجابي ومشجع هم جميعاً يسعون بأن 8مديري المدارس العامة في العينة وعددهم 

 (Scherrer, 2009)وقد أوضحت دراسة سجيرر. ر المهنيللمعلم على التعاون ومتابعة التطوي

تطور المعلم من من  خالل تحليل المقابالت والوثائق، أن ما يزيد  (Teitel, 1997)وتياتل 
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هذا وقد أظهرت  .المهني وتعاونه في مجموعات الشراكة المهنية وجود معايير واضحة لتقييمه

التطور المهني للمعلم، يليه التعلم من خالل  النتائج أن التعاون بين المعلمين هو أهم طرق

دارة الصف االخبرة والمؤتمرات وورشات العمل، على أن يكون التركيز على موضوعي 

  .)Scribner, 1999( وأساليب التدريس

وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال التطوير المهني تعزى 

) 2010(أما نتائج بقيعي والكساب ) . 2000؛ قرقش،  2007 الحلو،(لمتغير سنوات الخبرة 

فقد أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس 

 .الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي اتتعزى لمتغير

؛ والتطور هذا وقد أظهرت بعض النتائج وجود عالقة بين سياسة الدولة ومدى دعمها للمعلمين

 ،المهني لهم، واشراكهم في برامج للتنمية المهنية وتطوير قدرات المعلم في موضوعات مختلفة

كذلك وجود عالقة بين الحالة . ادارة الصف واالنضباط ؛مع التركيز على مواضيع مثل

 االقتصادية في المنطقة او المدرسة وبين التطور المهني للمعلم، وذلك لصالح المناطق األكثر

  ). Phillips, Desimone& Smith, 2011( حظاً

 :عام بشكل المعايير تناولت دراسات

على عينة من  (Bos et al, 2003)بوس وآخرون  دراسةو) 2008(أظهرت دراسة حسيني 

كما أن تحليل المقابالت  .المعلمين عدم وجود معايير واضحة أو إطار عام لتقييم المعلمين

، أظهر رغبة البعض في التعرف في دراسة مشابهة من المعلمينوالمجموعات البؤرية لعينة 
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من ضمنها المدير  يكون على المعايير المتبعة لتقييمهم؛ على أن يقوم بعملية التقييم لجنة

(Goldstein, 2009).  

على عينة من المعلمين والمديرين، ) (Grant & Carvell, 2001وفي دراسة جرانت وكارفل 

بات متشابهة لكل من المعلمين والمديرين لبنود معايير التقييم المتبعة لتقييم أظهرت النتائج استجا

على عينة من ) Haigh & Tuck, 2002(المعلمين، في حين اختلفت معها دراسة هاي وتاك  

والمحاضرين والمعلمين المشرفين التي أظهرت تبايناً واضحاً بين تقييم كل " الطلبة المعلمين"

  .ث في العينة على كافة بنود المعاييرمن المجموعات الثال

وجود تبين على مجموعة من معلمي المدارس  (Scherrer, 2009)دراسة  سجيرر في و

 اخرونفيما يرى  .فيها فروق  ذات داللة إحصائية بين حجم المؤسسة ومعايير التقييم المتبعة

بشكل خاص وتطويرها  الناميةخدمة في الدول تالمسالتقييم أنه ال بد من اعادة النظر في معايير 

  ).Chatterji, 2005( بشكل يتالئم مع الوضع العام القائم في تلك البلدان

  :السابقة الدراسات على تعليق

 نتائج تفاوت رغم المعلمين، لتقييم واضحة معايير وجود أهمية السابقة الدراسات من يتضح

 إذ المعايير؛ تلك من كل وممارسة يةأهم ودرجة المعلمين، تقييم بمعايير المتعلقة  الدراسات

 وظيفته في المعلم بقاء تقرير في  وعالقتها المعلم، تقييم معايير أهمية الدراسات بعض أظهرت

  . المعلم تقييم في هودورالمدير   أهمية الدراسات من عدد أوضحت وقد هذا. عدمه أو



45 
 

 والمعايير المختلفة المحاور وأهمية درجة في التباين أظهرتالسابقة  الدراسات أن إلى إضافة

 حيث ؛اإلنسانية والعالقات الشخصية الصفات مجال منهاو المجاالت؛ تلك من مجال كل في

 العالقات معايير إلى إضافة والحوار، الطالب، واحترام والموضوعية العدالة معايير برزت

 البيئة وإدارة طيطالتخ مجال في أما. االمور أولياء مع والعالقات واالجتماعية، اإلنسانية

 الطلبة وتشجيع الفردية، الفروق ومراعاة التعليمية، بالوسائل متعلقة معايير برزت فقد التعليمية؛

 فقد والمعرفة، العلمية بالمادة المتعلق للمجال وبالنسبة. التخطيط وصعوبات المشاركة، على

. التربوية واألبحاث معرفي،ال بالنمو واهتمامه المعلومات، إعطاء في المعلم دقة معايير برزت

 واستخدام التقويم، استراتيجيات تنويع معايير؛ إلى الدراسات أشارت فقد التقويم مجال في أما

 في برزت فقد بالمهنية؛ والمتعلق الخامس للمجال وبالنسبة الراجعة، والتغذية التعزيز،

 في المشاركة فريق، ضمن ملالع الخبرات، تبادل النقد، تقبل المهني، التطور معايير الدراسات؛

  . التدريس مهنة نحو المعلمين واتجاهات الدورات،

 الخبرة، وسنوات العلمي والمؤهل الجنس مثل المتغيرات بعض رثأ إلى اإلشارة تمت كما

 أهمية درجة نتائج الدراسات أوضحت كما والمعايير، المجاالت  من عدد على المؤسسة، وحجم

  .المجاالت تلك من مجال كل أو ترتيب مستوى أو
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  لفصل الثالثا

 منهجية الدراسة
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 تم اتباعهايتناول هذا الفصل وصفاً لمنهجية الدراسة، ومجتمعها، وعينتها واإلجراءات التي 

 لتطوير األدوات المناسبة لتوضيح المعايير المتبعة لتقييم المديرين لمعلميهم من وجهة نظر

  .المعلمين والمديرين

   :منهجية الدراسة

  :هذه الدراسة على منهجين اعتمدت 

الكمي، لمعرفة المعايير المتبعة من قبل المديرين  - المنهج الوصفي المسحي التربوي. 1 

 .من وجهة نظر المعلمين والمديرينلتقييم المعلمين، 

المجموعات المديرين ولمين والمععلى تحليل المقابالت مع  اعتمدالمنهج الكيفي الذي . 2

 المستخدمة من قبل المديرين لتقييم المعلمين؛ األداةاضافة الى  المعلمين،البؤرية مع 

الستيضاح معمق للمعايير المستخدمة لتقييم المعلمين، واقتراحات المعلمين والمديرين 

  .لتحسينها

 : مجتمع الدراسة

دارس الحكومية التابعة لوزارة التربية جميع معلمي ومعلمات المن تكون مجتمع الدراسة م

) 39( علىموزعين  معلماً ومعلمة) 772(والتعليم الفلسطينية في مدينة القدس، والبالغ عددهم 

، حيث تم استثناء معلمة واحدة تحمل درجة الدكتوراة ومعلمتين اثنتين تحمالن مدرسة حكومية
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إضافة إلى مديري ومديرات تلك ) 1( ملحق رقمانظر  عالي نظراً لقلة عددهم؛الدبلوم ال

العام  األخيرة في حصاءاتاإلمديراً ومديرة، وذلك حسب ) 39(المدارس، البالغ عددهم

 يوضح) 1(والجدول رقم ).2011، الفلسطينية وزارة التربية والتعليم العالي( 2010/2011

  .ذلك

  

  )1( رقم جدول
  الدراسة مجتمع خصائص

ات
غير

لمت
ا

 

 المستويات
 المعلمون 

  المديرون

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية  العدد

س
لجن

ا
 

 %38.5 15 %20.1 146 ذكر

 %61.5 24 %79.9 581 أنثى

 %100 39 %100 727 المجموع

مي
لعل

ل ا
ؤه

الم
 

 %10.3 4 % 16.4 119 دبلوم

 %41 16 %74.4 541 بكالوريوس

 %25.6 10 %3.4 25 دبلوم تربية+ بكالوريوس

 %23.1 9  %5.8 42 رماجستي

 %100 39 %100 727 المجموع

برة
الخ

ت 
نوا

س
 

  %10.3  4  %3.5  26  أقل من سنة

  %25.6  10  %34.6  252  5- 1من  

  %23.1  9  %30  219  10- 6من  

  %10.3  4  %13.7  100  15-11من  

  %30.7  12  %18.2  133  15أكثر من 

  %100  39  %100  727  المجموع
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 :عينة الدراسة

 معلماً ومعلمة من) 434(مكونة من ممثلة لمجتمع الدراسة طبقية عشوائية عينة تم اختيار 

  Sample Size Calculatorوذلك باستخدام  ،في مدينة القدس معلم ومعلمه )727(

مجتمع المديرين البالغ عددهم  كاملاضافة الى  ، %)3و فترة الثقة % 95بدرجة ثقة (

  ).2(رقم  الجدول ومديرة، كما هو موضح في مديراً ) 39(

  )2( رقم جدول
  الدراسة عينة خصائص 

ات
غير

لمت
ا

 

 المستويات
  المديرون المعلمون 

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية  العدد

س
لجن

ا
 

 %35.1 13 %18.1 77 ذكر

 %64.9 24 %81.9 349 أنثى

 %100 37 %100 426 المجموع

مي
لعل

ل ا
ؤه

الم
 

 %10.8 4 %14 60 دبلوم

 %51.4 19 %75.4 322 الوريوسبك

 %21.6 8 %4 17 دبلوم تربية+ بكالوريوس

 %16.2 6 %6.6 28 ماجستير

 %100 37 %100 427 المجموع

برة
الخ

ت 
نوا

س
 

  %2.7  1  %3.5  15  أقل من سنة

  %27  10  %36.5  156  5- 1من  

  %29.7  11  %25.1  107  10- 6من  

  %10.8  4  %13.1  56  15-11من  

  %29.7  11  %21.8  93  15أكثر من 

  %100  37  %100  427  المجموع
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   :أدوات الدراسة

  :أدوات بحثية في الدراسة أربعة تم استخدام 

وهذه . لم والمديراستبانة من صورتين، تناسب التطبيق على كل من المع: األداة االولى

 ر المعلمينتقييم المعلمين من وجهة نظلمعايير  مدى  ممارسة المديرين  االستبانة تقيس

  .)5( ملحق رقم واالستبانة االخرى من وجهة نظر المديرين )4( انظر ملحق رقم

 ، ومقابالت مع أربعة منهممعلمينمن ال) 8(مع  تم عمل مجموعات بؤرية: األداة الثانية

، على المعايير المستخدمة من قبل مديري المدارس لتقييم المعلمين كثر عمقاًللتعرف بشكل أ

  . ية التقييم المستخدمة في المدرسة والجدوى منهاومناقشة ال

مديرين، للتعرف بشكل أعمق على المعايير من ال) 4(تم اجراء مقابالت مع  : ةلثاألداة الثا

، ومناقشة البنود الخاصة بالتقييم المستخدمة من قبل مديري المدارس لتقييم المعلمين

  . المستخدم فعلياً في المدارس

، وهي في المدرسةالتي يستخدمها المديرون في تقييم المعلمين  داة التقييمأ: األداة الرابعة

  ).13(الوثيقة الرسمية المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ملحق رقم

  ستبانةاال: األداة االولى

أداة الدراسة بعد االطالع على األدب التربوي ببناء الباحثة  قامت :تصميم االستبانة

، )Danielson, 1999, 2001, 2007( دانيلسوندراسات اسات السابقة، خاصة والدر

ودراسة بوزو ) Grant & Carvell 2001(جرانت وكارفل  )Stronge, 2002( سترونج
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كل من  دراسة كذلك  ،)(Pozo, Pacheco & Ramirez, 2000وباشيو ورامرز 

اضافة ، )2010(ري والمص) 2005(دراسة عيد و، ) 2005(، وشعلة )2009(الدوسري 

أداة تقييم المعلمين  بعض المعايير المحلية والعالمية المستخدمة في تقييم المعلمين خاصةالى 

وزارة وأداة التقييم من ) 2011( وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيالمستخدمة في 

 Nationalلتعليمالمجلس الوطني لمعايير مهنة ا، و ) 2010(التربية والتعليم اإلسرائيلية 

Board for Professional Teaching Standards )NBPTS, 2002.(  اضافة لما

 The Interstate Standard“ اتحاد دعم وتقييم المعلمين الجدد في الواليات المتحدةأقره 

for New Teacher Assessment and Support Consortium” )INTASC, 

2011(  

  :ماتكونت االستبانة من جزأين ه

التدريسية للمعلم؛ ( الجنس، سنوات الخبرة : معلومات عامة عن المبحوث هي: الجزء األول

  .، المؤهل العلمي)اإلدارية للمدير

  :فقرة، موزعة في خمسة مجاالت هي) 63(اشتمل على : الجزء الثاني

 المادة التعليمية والثقافة العامة: المجال االول 

 .والعالقات اإلنسانية الصفات الشخصية: المجال الثاني 

 .التخطيط وإدارة البيئة التعليمية: المجال الثالث 

 .المعلم للطلبة استراتيجيات تقويم: المجال الرابع 

 .مهنية المعلم: المجال الخامس 
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الخمسة من خالل وضع دائرة حول الرقم  مجاالتال عنو المدير اإلجابة من المعلم  وطلب

سلم ليكرت ) points likert scale 5(راها مناسبة، بحسب الذي يقع أمام الخانة التي ي

لمعايير تقييم المديرين  ممارسةدرجة وتم إعطاء الوزن لقياس اتجاهات العينة نحو  ،الخماسي

درجة ) 3(درجة متوسطة ) 2(درجة قليلة ) 1(درجة قليلة جداً : المعلمين على النحو اآلتي

لت االستبانة على سؤال مفتوح لمعرفة المعايير التي كما شم). 5(درجة كبيرة جداً ) 4(كبيرة 

وذلك من أجل إتاحة المجال أمام المعلمين والمديرين إلضافة ، والمديرون قترحها المعلمونا

  .ما يرغبون به من مجاالت لم تتطرق لها اإلستبانة

  :إجراءات صدق االستبانة

تم عرضها بصورتها  حيث، لمجتمع الدراسة متهاءمالمن صدق األداة، ومدى  تم التحقق

على خمسة من األساتذة الجامعيين ثالثة  )2(رقم فقرة، ملحق ) 63(األولية، المكونة من 

 خطابمن خالل  ،يحملون مؤهل دكتوراه في التربية، واثنين يحملون ماجستيراً في التربية

الثة كما تم عرضها على اثنين من مديري المدارس، وث). 3(موجه لكل منهم، ملحق رقم

وقد تم أخذ آرائهم في االستبانة وأقسامها وصياغتها ومعاييرها  .معلمين، ومشرف تربوي

ووضوحها وتم إجراء التعديالت، وتغيير وإعادة صياغة للفقرات حسب ما أشاروا إليه، 

) 4(استبانة المعلم ملحق رقم كما هو مبين في فقرة،) 63(في لتظهر بصورتها النهائية 

   .)5( ملحق رقمبصورتهما النهائية  واستبانة المدير
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  :العينة االستطالعية

من (معلماُ ومعلمة  42بلغ عددها على عينة استطالعية  تطبيقهاجربت األداة من خالل 

وكان  ،معلمة) 20(و  اًمعلم) 22(منهم  ،)معلمي المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

   )6(ثباتها مقبوالً ملحق رقم

  :ثبات األداة

تم حساب معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ تطبيق األداة على عينة الدراسة  بعد

  . معامالت الثبات لمجاالت االستبانة )3(جدول رقم ويظهر ، ""Cronbach's Alphaألفا 
  

  )3(جدول رقم 
  لمجاالت األداة ""Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا  معامالت ثبات األداة

 قيمة كرونباخ ألفا الفقرات عدد المجال الرقم

 0.933 10 المعرفة والتخصص األكاديمي والثقافة العامة 1

  0.963 13 الصفات الشخصية والعالقات اإلنسانية 2

 0.978 16 التخطيط وإدارة البيئة التعليمية 3

 0.970 12 استراتيجيات التقويم 4

 0.969 12 المهنية وأخالقيات التعليم 5

 0.991 63 ةالدرجة الكلي 

 

. ) 0.978-0.933 (معامالت ثبات المجاالت تراوحت بين  أن) 3(يتضح من الجدول رقم 

  .الدراسة ألغراضوهي مقبولة 
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  والمقابالت المعمقة جموعات البؤريةالم: والثالثة األداة الثانية

) 4(مع  ةمجموعات بؤريقامت الباحثة بتطوير أسئلة المقابلة للمرحلة الثانية من الدراسة وهي 

من المعلمات ) 2(من المعلمين و) 2(، اضافة الى مقابالت مع المعلماتمن ) 4(من المعلمين و

وقد تم عرض األسئلة على عدد  .المديراتمن ) 2(من المديرين و) 2(مقابالت معمقة مع و 

من اجل فحص  من اساتذة الجامعات ومديرة مدرسة ومشرفة تربوية 3من المحكمين وهم 

وتم اجراء ) 7( انظر ملحق رقم وذلك من خالل مكتوب خاص، ى األداة،صدق محتو

  .ما اقترحه المحكمونالتعديالت حسب 

أسئلة رئيسة، يندرج تحت كل سؤال عدد من األسئلة  أربعةمن  األوليةتكونت األداة بصورتها 

عيين وقد تم عرضها على عدد من المحكمين منهم اساتذة جام. )8( ، انظر ملحق رقمالفرعية

خمسة لتصبح األسئلة بعض أضافة وتعديل  ، حيث تم اقتراحومديرة مدرسة ومشرفة تربوية

بصورتها النهائية  ولمعرفة تفاصيل األسئلة ويندرج تحتها عدد من األسئلة الفرعية، ،أسئلة

  : الرئيسةوالمجموعات البؤرية أسئلة المقابالت  أتي، وفيما ي)9(ملحق رقم  انظر

  .معلومات عامة عن المبحوث: السؤال األول.1

وكسر الحاجز الهدف منه الحصول على معلومات عن المبحوث، وعملية تمهيد للحديث معه،  

  .لحصول على إجابات معمقةوابناء الثقة النفسي بين الباحثة والمبحوثين، ل

ن االهتمام أساسية لتقييم المعلمين وعلى المديري عتبرهاما أهم المعايير التي ت: السؤال الثاني.2

  ؟ بشكل خاصبها 
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معرفة المعايير األكثر أهمية  هاالهدف من كاناندرج تحت هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية، 

  .مدى تغطية االستبانة للمعايير المستخدمة في تقييم المعلمين من قبل المديرينو. لتقييم المعلمين

ديري المدارس الحكومية في القدس لتقييم ما واقع التقييم المستخدم من قبل م: السؤال الثالث.3

  المعلمين؟ 

معرفة المعايير التي يمارسها المديرون بشكل هدفت لاندرج تحت هذا السؤال أسئلة فرعية، 

    .كذلك معرفة المعايير التي ال يمارسها المديرون في تقييم المعلمين ؟فعلي

ير المستخدمة من قبل المديرين لتقييم ما اقتراحاتك للمسؤولين لتحسين المعاي: السؤال الرابع.4

، وهي عبارة عن األداة التى مستخدمة في عملية التقييمال مناقشة المعاييرالمعلمين؟ إضافة إلى 

  .اعتمدتها وزارة التربية والتعليم الفلسطيني لتقييم المعلمين

 لمستخدمةاهدف السؤال إلى التعرف على اقتراحات المعلمين والمديرين، لتحسين المعايير 

، وبيان تفصيلي لبنود المعايير لتقييم المعلمين، بهدف تحسين المعايير المستخدمة فعلياً

ومدى مالئمتها ألغراض والمعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، المستخدمة فعلياً 

  .التقييم

ن قبل المديرين لتقييم مارأيك في بنود اداة التقييم المستخدمة في المدرسة م: السؤال الخامس.5

  ؟)20-1(المعلمين التي أعدتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية؟  كيف تفسر كل بند منها من 

في أداة الوزارة واظهار أي معايير الدراسة يتطابق  هدف هذا السؤال الى ترتيب تلك البنود

 . معها
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 ؟مجموعة المعايير اآلتية المعلمين على أساسالمديريون يقيم  كيف :السادس السؤال .6

المختلفة، نشطة في مؤتمرات واألالمشاركة والتطور المهني للمعلم مثل اجراء أبحاث تربوية، 

مع الزمالء، الطلبة، (االتصال والتواصل ين واألنظمة والتعليمات المدرسية، وااللتزام بالقوانو

على عدد من المعايير لتفسير فت الى تسليط الضوء وغيرها من المعايير التي هد ...)األهالي

 .بعض النتائج

المعدة من قبل وزارة وأداة التقييم التي يستخدمها المديرون في تقييم المعلمين : الرابعةاألداة 

  التربية والتعليم الفلسطينية

من خالل استجابات المعلمين والمديرين في المقابالت والمجموعات البؤرية و قامت الباحثة

من التربويين المختصين من اساتذة جامعات ومديري عرضها على خمسة  ، اضافة الىمعهم

من تفسير البنود الواردة في أداة الوزارة  والمستخدمة من قبل المديرين وبالتالي  مدارس،

الترتيب الوارد منها تم اعطاء كل بند  حيثمعرفة ما يرادفها داخل أستبانة الدراسة الحالية، 

ضافة الى معرفة كل بند ما المجال الموجود فيه داخل الدراسة ا)9 - 4( من  ضمن الجداول

 .)14(، ملحق رقمالحالية

  إجراءات الدراسة

  :إجراء الدراسة على مرحلتين تم

  المرحلة االولى
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                وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلجراء الدراسة والسماح بتطبيق الحصول على موافقة  .1

 .)10( ملحق رقم العينةختلفة على أدوات الدراسة الم

  .بطريقة عشوائية طبقيةمن مجتمع المعلمين والمعلمات اختيار عينة الدراسة تم  .2

   .مديراً ومديرة) 39(تم اختيار جميع مجتمع المديرين المكون من  .3

استبانة للمديرين، وذلك من نهاية شهر تشرين ) 39(استبانة للمعلمين و) 500(توزيع تم  .4

على كل مدرسة بشكل  وزعت.  2011منتصف تشرين الثاني من العام  األول حتى

شخصي باستثناء سبع مدارس تم توزيعها عن طريق وضعها في صناديق البريد الخاصة 

نظراً لوجود تلك المدارس في  جودة في مكتب مديرية التربية والتعليم،بالمدرسة والمو

التصال بمديري تلك المدارس وابالغهم ا وتممناطق لم تتمكن الباحثة من الوصول اليها، 

الكتاب الخاص بموافقة مديرية التربية ب  مرفقةستبانات في صناديق البريد، االبوجود 

الباحثة لمديري تلك  وخطاب). 11(، ملحق رقملكل مدرسة هاوالتعليم على توزيع

 ).12( ملحقالمدارس 

  %.92.4 نسبته أي ما، الخاصة بالمعلم االستباناتمن ) 462(استرجاع تم  .4

) 35(تم استثناء عدد من االستبانات غير المكتملة أو غير الصالحة للتحليل وعددها .5
استبانات من ) 427(استبانة، مما جعل االستبانات الصالحة للتحليل االحصائي فقط 

  .االستبانات التي تم استعادتها من% 92.4نسبته ، اي ما لمعلما

من عينة المديرين، حيث بلغت نسبة استبانة ) 39( من أصلاستبانة ) 37(تم استرجاع  .6

  .، وهي جميعاً صالحة للتحليل حيث لم تستبعد أي منها%94.8االسترجاع 



58 
 

  .SPSS.17استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بإدخال البيانات  .7

ا، ثم اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ومناقشته تمبناء على عملية التحليل اإلحصائي،  .8

 واعتبر درجة كبيرة 5.0-4.0الدرجة  ت، هذا وقد اعتبرمقارنتها مع الدراسات السابقة

، أي أن المستجيب الذي بشكل كبير من قبل المديرينان هذا المعيار تتم ممارسته 

ان المدير يمارس أو يطبق  رىي 5.0- 4.0متوسط استجابته ألي من بنود االستبانة 

درجة متوسطة  3.99-3.0اعتبرت الدرجة وايجابية، وكبيرة ذلك المعيار بدرجة 

واعتبر ان هذا المعيار تتم ممارسته بشكل متوسط من قبل المديرين، أي أن المستجيب 

ان المدير يمارس ذلك  رىي  3.99-3.0الذي متوسط استجابته ألي من بنود االستبانة 

  .المعيار بدرجة متوسطة

  المرحلة الثانية .9

من المعلمين والمعلمات إضافة إلى  )12( جموعات بؤرية مع مواجراء مقابالت  تم .1

  .من المديرين والمديرات في المدارس الحكومية في مدينة القدس أربعةمقابالت مع 

التي اجريت مع مجموعتين من  المجموعات البؤريةتحليل كيفي للبيانات الواردة في  .2

 .ها واستخراج األفكار الرئيسة منهابعد تفريغ مع المعلمين والمديرين المقابالتو المعلمين 

من قبل المديرين لتقييم المعلمين النتائج ومقارنتها مع معايير التقييم المستخدمة  تحليل .3

 .التي أعدتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والموجودة في أداة التقييم
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  :متغيرات الدراسة
  :المتغيرات المستقلة وتشمل

 ).ذكر، انثى( وله مستويان : الجنس

دبلوم تربية ، + دبلوم،  بكالوريوس،  بكالوريوس ( أربعة مستويات : المؤهل العلمي
 ).ماجستير

 10-6سنوات،  من  5- 1أقل من سنة،  من ( وله خمسة مستويات : سنوات الخبرة التدريسية
 ).سنة 15سنة،  أكثر من  15-11سنوات،  من 

-6سنوات،    من  5-1أقل من سنة،  من ( ت  وله خمسة مستويا: سنوات الخبرة اإلدارية
 ).سنة 15سنة،  أكثر من  15-11سنوات،  من  10

  :المتغيرات التابعة وتشمل
 :وهذه المجاالت هياالستبانة،  مجاالتاستجابة المبحوثين على متوسط 

 المعرفة والتخصص األكاديمي والثقافة العامة

 .الصفات الشخصية والعالقات اإلنسانية

  .ط وإدارة البيئة التعليميةالتخطي
 .استراتيجيات التقويم

 .مهنية المعلم

  :المعالجة االحصائية
تم استخدام التحليل االحصائي الكمي والكيفي، حيث استخدم في التحليل الكمي، المتوسطات 

، وتحليل )Independent Sample t-test( )ت(الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار 
، أما التحليل الكيفي فقد استخدم لتحليل استجابة (One Way ANOVA)ادي التباين االح

المشاركين على أسئلة المقابلة والمجموعات البؤرية وعلى األسئلة المفتوحة الموجودة في 
  .االستبانة
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  الفصل الرابع

  النتائج
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  الفصل الرابع

  النتائج

  :هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن

 ونالمعلمكما يراها  للمعلمين في تقييمهم المدارس الحكومية  ومدير التي يستخدمها رمعاييال .1

 .ونوالمدير

ممارساتهم على  ينللمدير) ، المؤهل العلميالجنس، سنوات الخبرة اإلدارية(أثر متغيرات . 2

 .في المدارس الحكومية في القدس المعلمين  تقييمالمتبعة في معايير لل

على  ينللمعلم) ، المؤهل العلميالتدريسية ، سنوات الخبرةجنسال(يرات أثر كل من متغ. 3

 .مديري المدارس الحكومية في القدس هم من قبلمعايير تقييم

 .التقييم المتبعة في مدارسهم لتحسين معايير والمديرين اقتراحات المعلمين .4

لالجابة على أسئلة وتناول هذا الفصل استعراضاً للنتائج االحصائية التي تم التوصل اليها 

  .الدراسة وفحص الفرضيات المنبثقة عن هذه األسئلة

  :وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة حسب أسئلتها وفرضياتها

ما واقع التقييم المستخدم من قبل مديري المدارس الحكومية : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  يرين؟في القدس لتقييم المعلمين، من وجهة نظر المعلمين والمد

ابة عن هذا السؤال باستخدام المنهج  الكمي وذلك من خالل حساب المتوسطات االج تتم

: الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على جميع مجاالت االستبانة الخمسة
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البيئة  إدارة، التخطيط والصفات الشخصية والعالقات اإلنسانيةالمادة التعليمية والثقافة العامة، (

  . يوضح ذلك) 4(والجدول رقم ). ، استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة، مهنية المعلمالتعليمية

المعتمدة في عملية تقييم أداة التقييم المستخدمة وترتيب ورود تلك المعايير في إضافة إلى 

ي اجريت كذلك المنهج الوصفي من خالل المقابالت الت ،)13(انظر ملحق رقم المديرين للمعلمين

  .المبحوثين استجاباتتحليل  مع المعلمين والمديرين وذلك بهدف  التعمق في

  

  )4(رقم  الجدول
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل مجال من المجاالت الخمسة

  

  المجاالت

  

اداة وزارة  حسبوعدد بنودها ترتيب هذه المجاالت   المديرون  المعلمون

المستخدمة في تقييم  التربية والتعليم الفلسطينية

وذلك بحسب غالبية . المعلمين من قبل المديرين

  .ورود تلك البنود داخل االداة الوزارية
  الوسط  العدد

االنحراف 

  المعياري

الترتي

  ب
  الوسط  العدد

االنحراف 

  المعياري
  الترتيب

  المجال االول

  المادة التعليمية والثقافة العامة
  )الثالث(معيارين فقط موجودين في الترتيب 5  598.  4.45  37 4  958.  3.62 427

  المجال الثاني

الصفات الشخصية والعالقات 

  اإلنسانية 

  )الرابع(تسعة معايير معظمها في الترتيب  1  466.  4.64  37 3  986.  3.70  427

   المجال الثالث

  التخطيط وإدارة البيئة التعليمية
  )األول(مها في الترتيب أربعة معايير معظ 3  678.  4.57  37 2  986.  3.72  427

  المجال الرابع

  استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة
  )الثاني أو الثالث( معيار جميعها في الترتيب 11 4  571.  4.51  37 5  1.05  3.41  427

  المجال الخامس

  مهنية المعلم
  )الخامس(تسعة معايير معظمها في الترتيب  2  737.  4.60  37 1  964.  3.85  427

   -  614.  4.53  37 -   866.  3.74  427  التجميع المجا
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أن متوسط اتجاهات المديرين أعلى من متوسطات اتجاهات ) 4(يالحظ من الجدول رقم 

كانت متوسطات المعلمين على كافة المجاالت متوسطة حيت . المعلمين على كافة المجاالت

و ) المعلم للطلبةمجال استراتيجيات تقويم  3.41( حيث كانت) 3.85-3.41(ما بين  تراوحتو

أي أن المعلمين يرون أن المديرين يمارسون كافة المجاالت بدرجة ) مجال مهنية المعلم 3.85(

- 4.45( على كافة المجاالت مرتفعة وتراوحت متوسطات المديرين كانتفي حين . متوسطة

 مجال الصفات 4.64(و) مجال المادة التعليمية والثقافة العامة 4.45(حيث كانت  )4.64

أي أن المديرين يرون أنهم يمارسون كافة المجاالت بدرجة  ) الشخصية والعالقات االنسانية

مهنية المعلم، التخطيط وادارة البيئة التعليمية، الصفات الشخصية (وقد حصلت مجاالت . كبيرة

( فيما حصلت مجاالت . مجاالت عند المعلمين والمديرين ةعلى أعلى ثالث) والعالقات االنسانية

درجة ممارسة من  على أقل) المادة التعليمية والثقافة العامة، استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة

حيث حصل مجال مهنية المعلم على أعلى . من وجهة نظر المعلمين والمديرين قبل المديرين

متوسط عند المعلمين بينما حصل مجال الصفات الشخصية والعالقات االنسانية على أعلى 

د المديرين، في حين حصل مجال استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة على أقل درجة متوسط عن

بالنسبة التجاهات المعلمين نحو تقييم المديرين لهم على هذا المجال، وحصل مجال المادة 

علماً أن االختالف ليس  .التعليمية والثقافة العامة على أقل درجة تقييم من وجهة نظر المديرين

نظر المعلمين والمديرين في كافة المجاالت بل تعداه الى اختالف كليهما مع  فقط بين وجهة

 علىومن النتائج المثيرة لالهتمام حصول أ. ترتيب أداة وزارة التربية والتعليم للمجاالت كافة
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كما أن أعلى .في أداة وزارة التربية والتعليم قلمجالين ترتيباً من وجهة نظر المديرين كانا األ

  . تيباً من وجهة نظر المعلمين كان أقل ترتيباً في أداة الوزارةمجال تر

معلمون ، وذلك في أي أن المديرين يرون أنهم يمارسون معايير التقييم بدرجة أكبر مما يراها ال

ثم تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية، للمجال األول حسب كل فقرة،  .كافة المجاالت

  ).5(رقمكما هو موضح في الجدول 

  )5( رقم جدول

  المادة التعلیمیة والثقافة العامة: المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمجال األول

ترتیب ھذه المجاالت حسب 

اداة وزارة التربیة والتعلیم 

الفلسطینیة المستخدمة في 

تقییم المعلمین من قبل 

  المدیرین

  المعلمون  المدیرون

  المجال األول

 الترتیب  علیمیة والثقافة العامةالمادة الت
االنحراف 

 المعیاري
 الترتیب العدد الوسط

االنحراف 

 المعیاري
 العدد الوسط

NA  4 .607 4.51 37 5 1.009 3.68 426 1 ( تقدیم معلومات دقیقة حول بنیة  المادة التعلمیة 

NA  5 .692 4.49 37 4 1.007 3.69 427 2 ( المادة التعلیمیةالتحّدث بطالقة لغویة عند عرض   

NA  2 .798 4.59 37 1 1.131 
3.81 

  
    التسلسل في عرض المادة التعلیمیة بطریقة منطقیة) 3 427

NA  1 .639 4.62 37 2 1.016 3.80 427 4 (اإلحاطة بجوانب المادة التي یعلمھا 

 تصمیم وسائط تعلیمیة في مجال موضوعھ) 5 427 3.58 1.061 6 37 4.38 794. 6  3

NA  3 .730 4.54 37 3 1.089 3.72 427 6 (للطالب والمعلومات الجدیدة  السابقة   المعارف  الربط بین  

  اث تربویة حالقیام بإجراء أب) 7 427 3.11 1.111 10 37 3.89 1.048 10  3

NA  6 .861 4.38 37 8 1.120 3.53 427 8 (إثراء مادتھ بمعلومات جدیدة  

NA  9 .908 4.19 37 9 1.057 3.40 427 9 (في مجال تخصصھ  تقدیم معلومات خارجیة  

NA  6 720.  4.38 37 7 1.069 3.57 427 10 (الربط بین الموضوع الذي یدرسھ والموضوعات االخرى  

NA   :ھذا المعیار غیر موجود في أداة التقییم المتبعة من قبل وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة  

 

ات المديرين أعلى من متوسطات المعلمين على كافة أن متوسط) 5(من الجدول رقم يالحظ

متوسطة على كافة المعايير وتراوحت  المعلمين ستجاباتمتوسطات ا كانت حيث . الفقرات
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هي معيار التسلسل  3.81(و ) معيار القيام بأبحاث تربوية 3.11(حيث كانت ) 3.11-3.81(

متوسطات اتجاهات  في حين تراوحت) في عرض المادة التعليمية بطريقة منطقية

معيار  4.62( و) معيار القيام بأبحاث تربوية 3.89(حيث كانت )4.62 - 3.89(المديرين

التسلسل في عرض المادة ( وقد حصلت كل من فقرات ). االحاطة بجوانب المادة التي يدرسها

لمعلومات التعليمية، واالحاطة بجوانب المادة التعليمية، والربط بين المعرفة السابقة للطالب وا

على أعلى ثالثة معايير في المجال األول مع اختالف في الترتيب من حيث درجة ) الجديدة

رغم أن المعايير الثالثة غير . ممارستها بالنسبة للمديرين، من وجهة نظر المعلمين والمديرين

أما . وميةواردة في أداة تقييم المعلم المستخدمة من قبل المدير لتقييم المعلم في المدارس الحك

القيام (أقل المعايير التي يمارسها المديرون من وجهة نظر المعلمين والمديرين فقد كانت 

رغم كون معيار اجراء أبحاث ). بأبحاث تربوية، وتقديم معلومات خارجية في مجال تخصصه

ير تربوية موجود في الدرجة الثالثة من حيث الترتيب في  أداة التقييم المستخدمة من قبل المد

و المعيار ه) القيام باجراء أبحاث تربوية(ويظهر أن معيار  ،لتقييم المعلم في المدارس الحكومية

ل المديرين، علماً أن بالوحيد ضمن المجال والذي حصل على درجة ممارسة متوسطة من ق

جميع المعايير االخرى حصلت على درجة ممارسة كبيرة من قبل المديرين ومن وجهة نظر 

  .المديرين

) تصميم وسائط تعليمية في مجال موضوعه، القيام باجراء أبحاث تربوية( معياري أنويتضح 

ضمن هذا المجال والمذكورين في أداة تقييم المعلم المستخدمة من قبل المعيارين الوحيدين هما 
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سلطة الوطنية الفلسطينية لتقييم المعلمين والمعدة من قبل الوزارة اال لمديري المدارس في ا

، نهما حصال على درجة متوسطة من حيث ممارسة المديرين لهما من وجهة نظر المعلمينأ

في أداة التقييم المعدة من  داة الدراسة لم تردأالواردة في المعايير  من% 80ان ما نسبته حيث 

أن درجة  )5(في جدول رقمومن الجدير بالمالحظة  .الفلسطينية قبل وزارة التربية والتعليم

 كانت في ترتيب أعلىلدى تقييمهم للمعلمين لمديرين للمعايير المتعلقة بالمادة التعليمية ممارسة ا

   .من درجة ممارستهم للمعايير المتعلقة بالثقافة العامة وذلك من وجهة نظر المعلم والمدير
  

  )6(جدول رقم 
  .لعالقات اإلنسانيةالصفات الشخصية وا: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجال الثاني

ترتیبھا في أداة التقییم 

المستخدمة  من قبل وزارة 

   التربیة والتعلیم

  المعلمون  المدیرون

  المجال الثاني

 الترتیب  الصفات الشخصیة والعالقات اإلنسانیة
االنحراف 

 المعیاري
 الترتیب العدد الوسط

االنحراف 

 المعیاري
 العدد الوسط

NA 2 .484 4.75 37 5 1.042 3.75 427 1 ( بشكل جید       - اإلصغاء للطلبة 

NA 3 .450 4.73 37 2 1.042 3.89 427 2 ( تشجیع الطلبة على القیام بواجباتھم 

NA 9 .599 4.59 37 3 1.038 3.79 427 3 (              ضبط الطلبة خالل فترة االستراحة 

NA 12 .871 4.27 37 13 1.116 3.42 427 4 (أنشطة المجتمع المحلي             المشاركة في 

 اإلبداع في عملھ          ) 5 427 3.63 1.119 10 37 4.68 530. 6 3

 المبادرة  في العمل            ) 6 427 3.69 1.089 7 37 4.65 588. 7 3

  كسب احترام الطلبة) 7 427 3.77 1.077 4 37 4.70 520. 5 4

  ضبط النفس عند الغضب) 8 427 3.66 1.028 9 37 4.59 551. 9 5

  احترام التعلیمات والقوانین المدرسیة) 9 427 4.00 1.016 1 37 4.73 508. 3 1

  العدل بین الطلبة) 10 427 3.71 1.099 6 37 4.76 435. 1 4

  تكوین عالقات جیدة مع أولیاء األمور ) 11 427 3.53 1.197 11 37 4.24 641. 11 4

  التواصل مع أولیاء األمور) 12 425 3.49 1.207 12 37 4.32 709. 10 4

  التعامل مع الطلبة بموضوعیة) 13 427 3.67 1.064 8 37 4.62 545. 8 4

NA   :ھذا المعیار غیر موجود في أداة التقییم المتبعة من قبل وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة  
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لى من متوسطات اتجاهات أن متوسطات اتجاهات المديرين أع) 6(رقممن الجدول  يالحظ

 المعلمين استجابات متوسطات  كانت جميعحيث . المعلمين على كافة الفقرات في المجال الثاني

معيار المشاركة في أنشطة  3.42(حيث كانت  )4.00-3.42( ما بين متوسطة وتراوحت

لوحيد الذي المعيار ا) احترام التعليمات والقوانين المدرسيةمعيار  4.00( و )المجتمع المحلي

 متوسطات اتجاهات المديرين كانتفي حين  .متوسطات استجابات المعلمين عليه مرتفعة كانت

معيار  4.24(حيث كان  )4.76 -4.24(ما بين  جميعها كبيرة على كافة المعايير وتراوحت

 لتحصوقد . )معيار العدل بين الطلبة 4.76(وكانت ) تكوين عالقات جيدة مع أولياء االمور

احترام التعليمات والقوانين المدرسية، وتشجيع الطلبة على القيام بواجباتهم، (فقرات من كل 

من حيث ممارسة المجال هذا  في  ثالثة معاييرعلى أعلى ) وضبط الطلبة خالل االستراحة

تشجيع الطلبة على القيام ( المديرين لها من وجهة نظر المعلمين، على الرغم من أن معياري

غير موجودين في أداة وزارة التربية والتعليم ) وضبط الطلبة خالل االستراحةبواجباتهم، 

في حين أن معيار احترام القوانين والتعليمات المدرسية يوجد في الترتيب األول في . الفلسطينية

العدل بين الطلبة، (صول معايير ح كما يالحظ من الجدول. أداة وزارة التربية والتعليم

على أعلى درجة ممارسة من ) بشكل جيد، تشجيع الطلبة على القيام بواجباتهمواالصغاء للطلبة 

االصغاء للطلبة بشكل جيد، تشجيع (علماً ان معايير قبل المديرين من وجهة نظر المديرين،

. من قبل وزارة التربية والتعليم غير موجودة في أداة التقييم المعدة) الطلبة على القيام بواجباتهم
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ترتيب معيار العدل بين الطلبة الرابع حسب أداة التقييم المستخدمة من قبل المدير في حين كان 

  .لتقييم المعلم في المدارس الحكومية

فتوضح أن المدير يهتم بشكل التي اجريت مع المعلمين  والمجموعات البؤرية المقابالت أما

مه للتعليمات المدرسية ساسي على مدى احتراأخاص بالقوانين والتعليمات ويقيم المعلم بشكل 

التى يريدها المدير، علما ان من يحاول األخذ بروح القانون او ربما عدم تطبيقه يكون معلما 

غير مرغوب به عادة من المدير وكثيرا ما تحدث مشاكل بخصوص عدم االلتزام بالقوانين 

  .التي يراها المدير

القانون وهم اول من يحاسب على هذا وأوضحت المقابالت مع المديرين انهم ليسوا من يضع 

تقصير اي معلم اال انهم يعتقدون ان القوانين جيدة من اجل حفظ النظام ولكنهم يأخذون بروح 

فوضى وتسيب، اال انهم يرون ان العدل بين الطلبة هناك القانون ولوال القوانين لكانت 

يعتبرون آذاناً ين ال نهم يرون أن المعلمبأعلما  هم تحتل مكانة مرتفعة عندهمواالصغاء ل

  . صاغية للطلبة

المشاركة في األنشطة المحلية، التواصل مع ( حصول معايير) 6( كما يالحظ من جدول رقم

على أقل درجة ممارسة من قبل ) أولياء االمور، وتكوين عالقات جيدة مع أولياء االمور

حصلت على الترتيب  رعلماً أن هذه المعايي. المديرين من  وجهة نظر المعلمين والمديرين

المشاركة ( معيار ما عداالرابع في أداة تقييم المعلم المستخدمة من قبل المديرين لتقييم المعلم، 

 فهو غير موجود في أداة التقييم المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم) في األنشطة المحلية
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بقي المعلم داخل الحصة وال حيث أكدت المقابالت أن كل ما يهم المدير هو أن ي .الفلسطينية

بالنسبة للمدير أهم شسء نجي على المدرسة " يغادر المدرسة، حيث عبر أحد المعلمين قائالً 

االبداع (  عدم حصول فقرات )6( كما يالحظ من الجدول رقم ".ولو حتى عريف على الصف

معلمين ام المديرين على ترتيب متقدم سواء بالنسبة التجاهات ال) في عمله، المبادرة في العمل 

أما  .داة المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةاألرغم كونها في الترتيب الثالث في 

المقابالت التي اجريت مع المعلمين فقد بينت أن المدير ال يشجع المشاركة في االنشطة 

بشكل عام داخل  المحلية، أو تكوين عالقات جيدة مع األهالي، مع عدم وجود اتصال وتواصل

وانه ال وقت لديهم لتكوين عالقات مع االهل، . سواء مع األهالي أو المعلمين أنفسهم ؛المدرسة

 .خاصة ان االهالي يتوجهون عادة للمدير مباشرة وبالتالي ال توجد عالقات بينهم وبين االهالي

على أداء معلم في حين بينت مقابالت المديرين ان االهالي قلما يحضرون للمدرسة للثناء 

  .صول مشادة بين االهالي والمعلمينوانجازاته وانما من أجل الشكوى ، وبالتالي هو يتجنب ح

أن درجة ممارسة المديرين للمعايير المتعلقة ) 6( ومن الجدير بالمالحظة في جدول رقم

يير بالصفات الشخصية لدى تقييمهم للمعلمين كانت في ترتيب أعلى من درجة ممارستهم للمعا

  . المتعلقة بالعالقات االنسانية وذلك من وجهة نظر المعلم والمدير
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   )7( الجدول رقم
  .التخطيط وإدارة البيئة التعليمية: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجال الثالث

NA  :ار غير موجود في أداة التقييم المتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةهذا المعي  

  

أن متوسطات اتجاهات المديرين أعلى من متوسطات اتجاهات ) 7( رقممن الجدول  يالحظ

 حيث تراوحت متوسطات اتجاهات المعلمين. المعلمين على كافة الفقرات في المجال الثالث

معيار  4.02(وكانت ) معيار مناداة الطلبة بأسمائهم 3.54( وقد كانت )3.54-4.02(

 )4.73 -4.46( في حين تراوحت متوسطات اتجاهات المديرين) التحضير للحصة بشكل جيد

معياري التحضير للحصة  4.73(وكانت ) معيار مناداة الطلبة بأسمائهم 4.46(وقد كانت 

ترتیبھا في أداة التقییم 

المستخدمة  من قبل 

  وزارة التربیة والتعلیم

  ونالمعلم  المدیرون

  التخطیط وإدارة البیئة التعلیمیة:  المجال الثالث
 الترتیب

االنحراف 

 المعیاري
 الترتیب العدد الوسط

االنحراف 

 المعیاري
 العدد الوسط

       تحدید أھداف الدرس بشكل جید) 1 427 3.82 1.034 5 37 4.68 747. 5 1

NA 3 .661 4.70 37 4 1.007 3.86 427 2 (ل أسلوب عرضھجذب الطلبة من خال  

NA 5 .747 4.68 37 3 1.008 3.89 427 3 (تحفیز الطلبة على المشاركة 

 التنویع في أسالیب التدریس المستخدمة داخل الحصة )4 427 3.81 1.103 7 37 4.73 652. 1 1

 التحضیر للحصة بشكل جید) 5 427 4.02 1.021 1 37 4.73 732. 1 2

NA 8 .681 4.62 37 9 1.020 3.80 427 6 (استثارة دافعیة الطلبة 

  استخدام وسائل تعلیمیة مالئمة للموقف التعلیمي) 7 427 3.74 1.050 10 37 4.70 676. 3 1

NA 7 .676 4.65 37 12 1.090 3.70 427 8 (استخدام التعزیز حسب الحاجة  

NA 11 .804 4.51 37 11 1.121 3.73 427 9 ( مراعاة الفروق الفردیة  

NA 15 .730 4.46 37 16 1.151 3.54 427 10 (الطلبة بأسمائھم األولى  مناداة  

NA 9 .725 4.59 37 7 1.026 3.81 427 11 ( تحفیز الطلبة على االنضباط  

NA 11 .731 4.51 37 13 1.119 3.68 426 12 (االھتمام بالبیئة الصفیة المادیة  

NA 11 .651 4.51 37 5 1.070 3.82 427 13 (انب المنھاج الدراسيتغطیة جمیع جو  

NA 11 .607 4.51 37 15 1.005 3.60 427 14 (إتاحة المجال للطلبة لالعتماد على النفس  

NA 10 .728 4.57 37 2 1.051 3.93 425 15 (ضبط الصف بشكل جید  

NA 15 .730 4.46 37 14 1.144 3.63 427 16 (االھتمام بالطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة  



71 
 

وقد حصلت كل من فقرات . )اخل الحصةالتنويع في أساليب التدريس المستخدمة دبشكل جيد و 

على ) التحضير للحصة بشكل جيد، وضبط الصف بشكل جيد، وتحفيز الطلبة على المشاركة(

أعلى ثالثة معايير في  هذا المجال من حيث ممارسة المديرين لها من وجهة نظر المعلمين، 

لطلبة خالل تشجيع الطلبة على القيام بواجباتهم، وضبط ا(على الرغم من أن معياري

   .غير موجودين في أداة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية) االستراحة

التحضير للحصة بشكل جيد، و التنويع في (معايير حصول  )7( رقم ضح من الجدوليتكما 

أساليب التدريس المستخدمة داخل الحصة، وجذب الطلبة من خالل اسلوب عرضه، استخدام 

على أعلى درجة ممارسة للمدير من وجهة نظر ) وقف التعليميوسائل تعليمية مالئمة للم

حسب أداة التقييم المستخدمة  االول والثانيفي حين كانت هذه المعايير في الترتيب . المديرين

، عدا جذب الطلبة من خالل اسلوب عرضه من قبل المدير لتقييم المعلم في المدارس الحكومية

وقد ذكر أحد المديرين أن المهم هو أن  .م الخاصة بالوزارةمدرجة في اداة التقيين التي لم تك

  .يعمل المعلمون على توظيف وسائل كفيلة بحماية حقوقم

التي اجريت مع المعلمين أن المدير يسأل عن دفتر  والمجموعات البؤرية وتؤكد المقابالت

وقد اوضح البعض ان المدير ال ينظر الى  ،التحضير بشكل مستمر مما يؤكد كونه اهم معيار

محتوى الدفتر بقدر اهتمامه بالتاريخ المدون عليه، مؤكدين أن أكثر ما يهم المدير هو انضباط 

  . حتى لو كانت ايجابية ضوضاءالصف ، وعدم وجود 
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أقل المعايير التي يمارسها المدير من وجهة نظر المعلمين كانت  أن) 7( كما يظهر جدول رقم

في حين كانت معايير ). ناداة الطلبة بأسمائهم واتاحة الفرصة للطلبة لالعتماد على النفسم(

مناداة الطلبة بأسمائهم، واالهتمام بذوي االحتياجات الخاصة أقل معايير ممارسة من قبل 

يواجهون صعوبات  ينويؤكد المعلمون والمديرون أن المعلم .المديرين من وجهة نظر المديرين

يط للحصص وتفعيل بيئات التعلم وأنهم بحاجة الى دورات تدريبية كثيرة في هذا في التخط

  .المجال

هذا وقد كانت هذه المعايير غير موجودة في أداة التقييم المستخدمة من قبل المدير لتقييم المعلم 

لطلبة كما بينت المقابالت أنه ال المعلمين وال المديرين يهتمون بمناداة ا. في المدارس الحكومية

بأسمائهم االولى، وقال احد المعلمين انه ينادي الطالب احيانا باسم اخيه االكبر او اسم العائلة ، 

  .ولم يتعرض لالنتقاد ال من المدير وال من الزمالء
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  )8(جدول رقم
  .للطلبة استراتيجيات تقويم المعلم  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجال الرابع

ترتیبھا في أداة 

وزارة   تقییم

  التربیة والتعلیم

  المجال الرابع  المعلمون  المدیرون

 الترتیب  استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة
االنحراف 

 المعیاري
 الترتیب العدد الوسط

االنحراف 

 المعیاري
 العدد الوسط

 ...)أوراق عمل، مسابقات،(ختلفة استخدام أدوات تقويم م) 1 426 3.56 1.269 5 37 4.73 508. 1  3

 التنويع في توقيت التقويم ) 2 427 3.56 1.065 5 37 4.57 555. 6  3

 استخدام أسئلة تقيس مهارات تفكير الطلبة العليا          ) 3 427 3.47 1.105 10 37 4.51 692. 10  3

 ة لألسئلة في ملف خاصاالحتفاظ باإلجابات النموذجي) 4 427 3.49 1.184 9 37 4.57 647. 5  2

 تحديد نقاط القوة لدى الطلبة) 5 426 3.53 1.072 7 37 4.57 555. 7  2

  تحديد نقاط الضعف لدى الطلبة) 6 425 3.58 1.113 2 37 4.54 558. 8  2

  تقديم تغذية راجعة للطلبة حول أدائهم في االختبارات) 7 426 3.58 1.146 2 37 4.65 538. 2  3

  تصميم خطط عالجية بناء على نتائج االختبارات) 8 427 3.62  1.106 1 37 4.62 594. 3  2

NA  4 .498 4.59 37 4 1.112 3.57 427 9 (متابعة الطلبة في تنفيذ المهام  

  فحص تقدم الطلبة بشكل دوري) 10 427 3.50 1.095 8 37 4.54 650. 8  2

3  11 .639 4.38 37 11 1.095 

 

تقييم األنشطة التي يقدمها الطالب في  وضع معيار في) 11 425 3.32

  المدرسة

  نشطة الخارجيةلألوضع معيار في تقييمه ) 12 427 3.26 1.112 12 37 4.30 812. 12  3

NA   :هذا المعيار غير موجود في أداة التقييم المتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  

هات المديرين أعلى من متوسطات اتجاهات المعلمين أن متوسطات اتجا) 8( من الجدول رقم يالحظ

 )3.62- 3.26( حيث تراوحت متوسطات اتجاهات المعلمين. على كافة الفقرات في المجال الرابع

 3.62(و) معيار وضع معيار في تقييم األنشطة التي يقدمها الطالب في المدرسة 3.26(حيث كانت 

في حين تراوحت متوسطات اتجاهات  )ختباراتمعيارتصميم خطط عالجية بناء على نتائج اال

) ه لألنشطة الخارجيةممعيار وضع معيار في تقيي( 4.30حيث كانت  )4.73 - 4.30(المديرين

وقد حصلت كل من ..) .معيار استخدام أدوات تقويم مختلفة مثل أوراق عمل، مسابقات( 4.73و
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تقديم ،  ديد نقاط الضعف لدى الطلبةتح،  تصميم خطط عالجية بناء على نتائج االختبارات(فقرات 

على أعلى ثالثة معايير في  هذا المجال من حيث ) تغذية راجعة للطلبة حول أدائهم في االختبارات

، استخدام أدوات تقويم مختلفة(ممارسة المديرين لها من وجهة نظر المعلمين، في حين حصلت معايير

تصميم خطط  لطلبة حول أدائهم في االختبارات،تقديم تغذية راجعة ل، ...)أوراق عمل، مسابقات،

على أعلى درجة ممارسة من قبل المديرين من وجهة نظر  )عالجية بناء على نتائج االختبارات

وقد كانت هذه المعايير في الترتيب الثاني والثالث من حيث األهمية  حسب أداة . المديرين أنفسهم

  .لمعلم في المدارس الحكوميةالتقييم المستخدمة من قبل المدير لتقييم ا

فتاوى  بيحاولوا يصدروا" أن المديرين المعلمين  من جموعات البؤريةفي حين أوضحت الم 

وفي توضيح للعبارة ذكرت معلمة أن المديرة تفسر المعيار بما يالئمها وما تراه مناسباً  "المعايير عن 

عايير رغم كونها مكتوبة اال أنها تفتقر الى وأضافت اخرى أن الم. وعلى المعلم أن يتنبأ بما تريده هي

وفي تفسير لمعيار تحديد نقاط القوة والضعف لدى  .الوضوح وبحاجة الى تفسير لكثير من بنودها

لدى الطالب وانما التركيز فقط على نقاط  قوةالطلبة، يرى المعلمون أن المديرين ال يهتمون بنقاط ال

علمة أنه ال مكان عادة للطلبة الموهوبين ونقاط القوة فت مابهدف وضع خطط عالجية، وأض ضعفال

وأكدت معلمة اخرى أن المديرين يريدون رفع مستوى الطالب . لدى الطالب ليس لها اعتبار أصالً

يعتقدون أنهم  ينيوضح أن المدير) 8( رغم أن جدول رقم. الضعيف على حساب اثراء الطالب القوي

وهو ما أكدته . لديه ضعفمن تحديد نقاط ال ى الطالب بشكل أكبريمارسون معيار تحديد نقاط القوة لد

برز المعلمات نقاط القوة لدى تاحدى المديرات أنها تهتم بشكل خاص بالطالبات المميزات، وتهتم أن 
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حصول ) 8( كما يالحظ من الجدول رقم. ايجابي لعلى استغاللها بشكيعملن ن وأ اتالطالب

نشطة الخارجية، وضع معيار في تقييم األنشطة التي يقدمها الطالب لألوضع معيار في تقييمه (فقرات

ترتيب من حيث ممارسة  على أقل )في المدرسة، استخدام أسئلة تقيس مهارات تفكير الطلبة العليا

حيث أكدت المقابالت مع المديرين أنهم يهتمون أن المديرين لها من وجهة نظر المعلمين والمديرين، 

اب المقرر وأنه ال يوجد متسع من الوقت للقيام بأنشطة داخلية أو خارجية بشكل ينهي المعلم الكت

رغم أن الفقرات الثالث حصلت على الترتيب الثالث من حيث لزوم ممارسة المديرين لها كما كبير، 

  .ةوردت في أداة التقييم التي يستخدمها المديرون لتقييم المعلمين في وزارة التربية والتعليم الفلسطيني

 ):9( جدول رقم

  .مهنية المعلم: خامسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجال ال
ترتیبھا في أداة 

التقییم 

المستخدمة  من 

قبل وزارة 

  التربیة والتعلیم

  المعلمون  المدیرون

  المجال الخامس

 الترتیب  مهنية المعلم
االنحراف 

 المعیاري
 الترتیب العدد الوسط

االنحراف 

 لمعیاريا
 العدد الوسط

 امتالك اتجاهات ايجابية نحو مهنة التعليم ) 1 427 3.67 1.190 7 37 4.65 789. 1  5

 مساعدة زمالئه المعلمين في العمل ) 2 427 3.69 1.170 5 37 4.65 824. 1  5

NA  5 .798 4.59 37 10 1.141 3.52 427 3( ماستثمار التقنيات الحديثة في تطوير قدراته كمعل 

 تبادل الخبرات مع زمالئه) 4 427 3.70 1.168 3 37 4.62 794. 4  5

NA  7 .803 4.54 37 5 1.163 3.69 427 5 (المشاركة في الدورات التدريبية 

  االلتزام بالوقت خالل العمل المدرسي) 6 427 3.96 1.135 2 37 4.65 789. 1  1

  جموعات مهنية العمل في م) 7 427 3.48 1.131 11 37 4.32 915. 10  5

  المشاركة في اللجان المدرسية) 8 427 3.70 1.132 3 37 4.54 836. 7  3

NA  9 .959 4.43 37 8 1.228 3.58 427 9 (تطوير نفسه في مجال تخصصه  

  المشاركة في مؤتمرات حول التعليم) 10 427 3.23 1.216 12 37 3.78 1.134 12  3

  المشاركة في المسابقات التربوية) 11 427 3.53 1.211 9 37 4.24 1.011 11  3
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  تقبل التوجيهات من قبل المدير   ) 12 427 4.04 983. 1 37 4.57 765. 6  3

NA           :ھذا المعیار غیر موجود في أداة التقییم المتبعة من قبل وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة  

ن أعلى من متوسطات اتجاهات أن متوسطات اتجاهات المديري) 9( من الجدول رقم يالحظ

 حيث تراوحت متوسطات اتجاهات المعلمين. خامسالمعلمين على كافة الفقرات في المجال ال

 4.04(و) معيار المشاركة في مؤتمرات حول التعليم 3.23(حيث كانت ) 3.23-4.04(

في حين تراوحت متوسطات اتجاهات  )معيار تقبل التوجيهات من قبل المدير

) معيار المشاركة في مؤتمرات حول التعليم 3.78(حيث كانت  )4.65 - 3.78(المديرين

تقبل (وقد حصلت كل من فقرات  )معيار االلتزام بالوقت خالل العمل المدرسي 4.65(و

على أعلى معايير في  هذا  )بالوقت خالل العمل المدرسي مااللتزا،  التوجيهات من قبل المدير

 لها من وجهة نظر المعلمين، في حين حصلت معاييرالمجال من حيث ممارسة المديرين 

 مااللتزا مساعدة زمالئه المعلمين في العمل،  ،امتالك اتجاهات ايجابية نحو مهنة التعليم(

 على أعلى درجة ممارسة من قبل المديرين من وجهة نظر )بالوقت خالل العمل المدرسي

حسب أداة  األولالترتيب  على مدرسيمعيار االلتزام بالدوام الحاز وقد . المديرين أنفسهم

، في حين كانت التقييم المستخدمة من قبل المدير لتقييم المعلم في المدارس الحكومية

في ) مساعدة زمالئه المعلمين في العمل،  امتالك اتجاهات ايجابية نحو مهنة التعليم(معايير

لتقييم المعلم في المدارس  التقييم المستخدمة من قبل المديرالترتيب الخامس على سلم أداة 

  .الحكومية
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أكثر ما يهم مديرة المدرسة على أن المقابالت التي اجريت مع المعلمين  في حين أوضحت

االطالق هو استماع المعلمات لما تقوله وتنفيذه، وعادة دون مناقشة، والمعلمة التي تناقش 

عن رأي األغلبية، وبالتالي الموضوعات تكون محط نقمة المديرة حتى لو كان ما تقوله يعبر 

وتقول المديرة ان البعض يميل . من المؤكد أن أهم معيار هو تقبل توجيهات المديرة وتنفيذها

الى الخروج عن القوانين واألنظمة، لكنها ال تسمح بذلك، ولكنها تتقبل اراء الجميع، ولكن ال 

دم اختالق األعذار في حال يعني ذلك تطبيقها، ومع ذلك تعتقد أن التزام المعلم بدوامه وع

، خاصة ما يتعلق تأخره كل مرة، موضحة أن التأخر عن الدوام يخلق الكثير من المشكالت

  . بضبط الطلبة

أن أقل المعايير ممارسة من قبل المديرين من وجهة نظر المعلمين ) 9( كما يظهر جدول رقم

حسب نها تحتل الترتيب الثالث رغم كو) المشاركة في مؤتمرات حول التعليم( والمديرين معيار

  .أداة التقييم المستخدمة من قبل المدير لتقييم المعلم في المدارس الحكومية

ال يوجد أصالً مؤتمرات تعليمية تهتم بأداء أنه  مع المعلمين والمديرين كما بينت المقابالت

مرات، والمديرون المعلم، وان وجدت فان الوزارة ال توفر للمعلم الدعم للذهاب الى تلك المؤت

ال يشجعون المعلمين على المشاركة فيها، اضافة لكونها مكلفة وال توجد ميزانية مخصصة 

لذلك، والمعلم ال يستطيع تحمل عبء مادي اضافي وبالتالي هي خارج اهتمامات المعلمين 

م  وقد أضاف أحد المعلمين تعليقاً أنه لو اهتم وذهب ودفع للمؤتمر وحضره، سيت. والمديرين

   .معاقبته بخصم يوم غياب من راتبه بدل من تشجيعه
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الجنس، سنوات الخبرة (ما أثر كل من متغيرات : النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة 

معايير تقييم المعلمين في درجة ممارسة المدير لللمدير على ) اإلدارية، المؤهل العلمي

  :ألسئلة االتيةوقد انبثق عنه ا المدارس الحكومية في القدس ؟

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط ممارسة المديرين لمعايير تقييم المعلمين  هل  .1

  ؟لمتغير جنس المديرتعزى 

إيجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب  تملإلجابة على هذا السؤال 

متغير جنس المدير، كما هو حسب  المئوية، الستجابات عينة المديرين على فقرات االستبانة،

  )10(موضح في الجدول رقم

 

  )10(جدول رقم
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة المديرين على 

  .متغير جنس المديرفقرات االستبانة، حسب 

  المتغیرات

  المجال االول

المادة التعلیمیة والثقافة 

 العامة

  ثانيالمجال ال

الصفات الشخصیة 

  والعالقات اإلنسانیة

  المجال الثالث

التخطیط وإدارة البیئة 

  التعلیمیة

  المجال الرابع

تقویم المعلم  استراتیجیات

  للطلبة

  لمجال الخامسا

  مھنیة المعلم

N M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  

س
جن

ال
  

  0.936  4.38  13  0.441  4.56  13  0.675  4.57  13  0.388  4.66  13  0.649  4.35  13  ذكر

  0.578  4.52  24  0.490  4.53  24  0.577  4.62  24  0.478  4.54  24  0.546  4.46  24  انثى

  0.714  4.47  37  0.468  4.54  37  0.605  4.60  37  0.447  4.59  37  0.578  4.42  37  المجموع

N :العدد 

M :المتوسط الحسابي 

S.D :االنحراف المعياري 
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أن متوسطات الذكور واالناث كانت جميعها مرتفعة على كافة ) 10(يالحظ من جدول رقم

، علماً أن مجال المادة العلمية والثقافة العامة قد )4.66- 4.35(المجاالت حيث تراوحت بين

هذا وقد . حصل على أقل متوسط بالنسبة للمجاالت جميعا بالنسبة للمديرين الذكور واالناث

المادة : ت الذكور على كل من المجال االولكانت متوسطات االناث أعلى من متوسطا

: ، المجال الخامس التخطيط وإدارة البيئة التعليمية: ، المجال الثالث التعليمية والثقافة العامة

الصفات الشخصية : في حين كانت متوسطات الذكور أعلى على المجال الثاني. )مهنية المعلم

  .يجيات تقويم المعلم للطلبةاسترات: والعالقات االنسانية، والمجال الرابع

ذات داللة إحصائية في متوسط ممارسة المديرين لمعايير تقييم المعلمين  هل توجد فروق. 2

  تعزى لمتغير سنوات الخبرة االدارية؟

إيجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب  تمهذا السؤال  عنلإلجابة 

متغير سنوات الخبرة االدارية على فقرات االستبانة، حسب  المئوية، الستجابات عينة المديرين

  ).11( للمدير، كما هو موضح في الجدول رقم

  )11(جدول رقم
لمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة المديرين ا

  .متغير سنوات الخبرة االدارية للمديرعلى فقرات االستبانة، حسب 

  اتالمتغير

  المجال االول

المادة التعليمية والثقافة 

 العامة

  المجال الثاني

الصفات الشخصية 

  والعالقات اإلنسانية

  المجال الثالث

التخطيط وإدارة البيئة 

  التعليمية

  المجال الرابع

استراتيجيات تقويم المعلم 

  للطلبة

  

  المجال الخامس

  مهنية المعلم

N M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  

    4.75  1    4.42  1    4.56  1    4.31  1    4.20  1  أقل من سنةا 
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1-5  10  4.60  0.625  10  4.70  0.451  10  4.62  0.786  10  4.79  0.305  10  4.58  0.758  

6-10  11  4.43  0.687  11  4.69  0.474  11  4.53  0.765  11  4.55  0.503  11  4.33  1.031  

11-15  4  4.00  0.216  4  4.31  0.320  4  4.63  0.275  4  4.08  0.245  4  4.33  0.347  

  0.407  4.54  11  0.531  4.50  11  0.377  4.65  11  0.461  4.51  11  0.508 4.42  11  15منأكثر 

  0.714  4.47  37  0.468  4.55  37  0.605  4.60  37  0.447  4.59  37  0.578  4.42  37  المجموع

N    :العدد                                             

   M  :المتوسط الحسابي                                                  

  S.D  :االنحراف المعیاري 

                        

المديرين على اختالف سنوات خبرتهم االدارية أن متوسطات ) 11( يالحظ من جدول رقم

علماً أن مجال المادة  ،)4.79- 4.00( كانت مرتفعة على كافة المجاالت حيث تراوحت بين

هذا . العلمية والثقافة العامة قد حصل على أقل متوسط بالنسبة للمجاالت جميعا بالنسبة للمديرين

سنوات هي األعلى في مجال استراتيجيات تقويم المعلم  )5-1(وقد كانت متوسطات المديرين 

سنوات هي ) 10-6(ينفي حين كانت متوسطات المدير. للطلبة، واألقل في مجال مهنية المعلم

أما . االعلى في مجال الصفات الشخصية والعالقات االنسانية، واألقل في مجال مهنية المعلم

كان اعلى متوسط لمجال التخطيط وادارة فسنة ) 15-11( الخبرات االدارية وذو ونالمدير

المدارس رو اما مدي. البيئة التعليمية، في حين أقل متوسط لمجال المادة التعليمية والثقافة العامة

سنة فقد حصل مجال التخطيط وادارة البيئة التعليمية على ) 15أكثر من (مع سنوات خبرة 

  . اعلى متوسط في حين حصل مجال المادة اتعليمية والثقافة العامة على اقل متوسط

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط ممارسة المديرين لمعايير تقييم المعلمين  .3

 .عزى لمتغير المؤهل العلمي للمديرت
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إيجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية،  تمهذا السؤال  عنلإلجابة 

، كما هو الستجابات عينة المديرين على فقرات االستبانة، حسب متغير المؤهل العلمي للمدير

  .)12( موضح في الجدول رقم

  

  )12(جدول رقم
لحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة المديرين على لمتوسطات اا

  .للمدير المؤهل العلميمتغير فقرات االستبانة، حسب 

  المتغیرات

  المجال االول

المادة التعلیمیة والثقافة 

 العامة

  المجال الثاني

الصفات الشخصیة 

  والعالقات اإلنسانیة

  المجال الثالث

البیئة  التخطیط وإدارة

  التعلیمیة

  المجال الرابع

استراتیجیات تقویم المعلم 

  للطلبة

  

  المجال الخامس

  مھنیة المعلم

N M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  

   
   

 
مي

لعل
ل ا

ؤھ
الم

  

  0.220  4.54  4  0.502  4.31  4  0.335  4.63  4  0.467  4.48  4  0.386 4.42  4  دبلوم

  0.913  4.31  19  0.533  4.52  19  0.767  4.43  19  0.469  4.54  19  0.694  4.31  19  بكالوریوس

+ بكالوریوس

   دبلوم تربیة
8  4.64  0.358  8  4.80  0.334  8  4.88  0.190  8  4.69  0.336  8  4.71  0.386  

  0.464  4.61  6  0.400  4.61  6  0.369  4.75  6  0.514  4.51  6  0.521  4.50  6  ماجستیر

  0.714  4.47  37  0.468  4.55  37  0.605  4.60  37  0.447  4.59  37  0.578  4.42  37  المجموع

N :العدد 

M :المتوسط الحسابي 

S.D :االنحراف المعياري 
كانت مرتفعة  المديرين على اختالف المؤهل العلمي أن متوسطات) 12( يالحظ من جدول رقم

 علماً أن مجال التخطيط وادارة البيئة ،)4.88- 4.31( على كافة المجاالت حيث تراوحت بين

هذا وقد كانت . التعليمية قد حصل على أعلى متوسط بالنسبة للمجاالت جميعا بالنسبة للمديرين

متوسطات المديرين الذين يحملون درجة دبلوم هي األعلى في مجال التخطيط وادارة البيئة 

 في حين كانت متوسطات المديرين. التعليمية، واألقل في مجال استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة
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، واألقل الصفات الشخصية والعالقات االنسانيةهي االعلى في الذين يحملون شهادة بكالوريوس 

على بكالوريوس مع تأهيل  ونالحاصل ونأما المدير. مجال المادة التعليمية ومهنية المعلم في

هو لمجال التخطيط وادارة البيئة التعليمية، في حين أقل متوسط تربوي فقد كان أعلى متوسط 

على ماجستير  فقد حصل  لونالمدارس الحاص واما مدير. جال المادة التعليمية والثقافة العامةلم

مجال التخطيط وادارة البيئة التعليمية على اعلى متوسط في حين حصل مجال المادة اتعليمية 

 . والثقافة العامة على اقل متوسط

 

الجنس، سنوات الخبرة التدريسية، ( ما أثر كل من متغيرات: الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  للمعلم على معايير تقييم مديري المدارس الحكومية في القدس للمعلمين؟) المؤهل العلمي

  :المنبثقة عنه تيةهذا السؤال تم فحص الفرضيات اآلولالجابة عن 

في  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية االولى

سط اتجاهات المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير المتبعة  لتقييمهم  تعزى متو

  .الجنسلمتغير 

  .يوضح هذه النتيجة) 13(لفحص الفرضية االولى، والجدول رقم  t-test) ت(استخدم اختبار 
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  )13(الجدول رقم
رجة ممارسة لمتوسط اتجاهات المعلمين نحو د Independent t-test) ت(نتائج اختبار

  المتبعة  لتقييمهم المديرين للمعايير
  انثى  ذكر  المتغيرات

  مستوى الداللة
  العدد  المجاالت

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

   0.028  0.854  3.63  349  1.094  3.38  77  المادة التعليمية والثقافة العامة: المجال االول

   0.238  0.879  3.72  349  1.063  3.59  77 الصفات الشخصية والعالقات اإلنسانية: لمجال الثانيا

   0.021  0.896  3.81  349  1.134  3.53  77  التخطيط وإدارة البيئة التعليمية: المجال الثالث

   0.006  0.896  3.56  349  1.201  3.23  77  استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة: المجال الرابع

   0.016  0.961  3.69  349  1.198  3.39  77  مهنية المعلم: امسالمجال الخ

   0.016  0.841  3.70  349  1.078  3.42  77  كافة المجاالت

  0.05( الداللةدالة احصائياً عند مستوى ≤ α(    

:  المجال األول( مجاالتأن الفروق بين الذكور واالناث على ) 13( يتضح من الجدول رقم

: التخطيط وادارة البيئة التعليمية، المجال الرابع: العامة، المجال الثالثالمادة التعليمية والثقافة 

دالة احصائياً، وبالتالي ترفض  )مهنية المعلم: استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة، المجال الخامس

  .الفرضية الصفرية وتقبل المباشرة

متوسط بين  ) α ≥ 0.05(  عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة احصائية أنه أي  

الصفات ( ، باستثناء المجال الثانيالمعلمين الذكور واالناث على كافة المجاالت اتجاهات

  .، لصالح االناثتعود لمتغير جنس المعلم )الشخصية والعالقات االنسانية
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أن المديرين يمارسون معايير التقييم بدرجة أكبر مما يراها  ينأي أن المعلمات االناث ير 

المادة التعليمية والثقافة العامة، التخطيط وادارة البيئة ( الذكور، وذلك في مجاالت ونالمعلم

، في حين لم تكن الفروق دالة احصائياً )التعليمية، استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة، مهنية المعلم

  .)ات الشخصية والعالقات االنسانيةالصف(فيما يتعلق بالمجال الثاني 

  

في ) α ≥ 0.05(الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثانية

يمهم  تعزى متوسط اتجاهات المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير المتبعة  لتقي

  .لمتغير سنوات الخبرة

ص الفرضية تم ايجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة ولفح

  ).14( ، جدول رقمعلى فقرات المحاور الخمسة وذلك حسب سنوات الخبرة للمعلمالدراسة 
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  )14(الجدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات أفراد عينة المعلمين نحو مجاالت التقييم 

  الخبرةسنوات  حسب
  15اكثر من  15-11  10-6  5-1  اقل من سنة  المتغیرات

 N M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  N  M S.D  تالمجاال

  المجال االول

  المادة التعلیمیة والثقافة العامة
15  3.94  569.  156  3.49  1.01  107  3.61  762.  56  3.71  715.  93  3.58  1.00  

  المجال الثاني

 الصفات الشخصیة والعالقات اإلنسانیة
15  4.08  658.  156  3.59  992.  107  3.71  800.  56  3.90  675.  93  3.67  1.04  

  المجال الثالث

  التخطیط وإدارة البیئة التعلیمیة
15  4.19  587.  156  3.71  1.01  107  3.72  882.  56  3.84  747.  93  3.77  1.06  

  المجال الرابع

  استراتیجیات تقویم المعلم للطلبة
15  3.93  740.  156  3.44  1.04  107  3.52  859.  56  3.43  821.  93  3.57  1.05  

  1.05  3.70  93  .880  3.60  56  1.03  3.62  107  1.05  3.62  156  .673  3.87  15  مھنیة المعلم: امسالمجال الخ

  .892  3.67  93  .672  3.72  56  .799  3.63  107  .981  3.58  156  .588  4.02  15  كافة المجاالت

N :العدد  

M :المتوسط الحسابي 

S.D :االنحراف المعیاري  
  

وكانت أعلى متوسط ) 4.02- 3.58(ت تراوحتأن المتوسطا )14( رقم ليالحظ من الجدو

. سنوات)5-1( لصالح سنوات الخبرة أقل من سنة، في حين أقل متوسط لصالح سنوات الخبرة

كما يتضح حصول مجال استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة على أقل متوسط بالنسبة لمتغير 

خطيط وادارة البيئة التعليمية سنوات الخبرة جميعاً عدا الخبرة أقل من سنة، فيما حصل مجال الت

  ).15-11(على أعلى متوسط بالنسبة لسنوات الخبرة جميعاً ما عدا الخبرة من 

قد حصل ) التخطيط وادارة البيئة التعليمية( أن المجال الثالث) 14( كما يتضح من الجدول رقم

أقل من (رة في حين أن المعلمين ذوي الخب. يع سنوات الخبرةمعلى متوسط مرتفع بالنسبة لج

  .جميع المجاالت فيقد حصلوا على متوسطات مرتفعة ) سنة
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تحليل التباين االحادي ولمعرفة فيما اذا كانت الفروق أعاله ذات داللة احصائية، طبق اختبار 

One Way ANOVA    15( والجدول رقمعلى استجابات العينة من المعلمين والمعلمات( 

  .يوضح ذلك

  )15(جدول رقم 
بحسب   المحاور الخمسة ليل التباين االحادي التجاهات أفراد العينة على فقراتنتائج تح

  .متغير سنوات الخبرة التدريسية
  درجات الحریة  مصدر التباین  المجاالت

 Fقیمة 

 
  الداللة االحصائیة

  المادة التعلیمیة والثقافة العامة: المجال االول
  4  بین المجموعات

1.28  279.  
  422  داخل االلمجموعات

 الصفات الشخصیة والعالقات اإلنسانیة: المجال الثاني
  4  بین المجموعات

1.93  105.  
  422  داخل االلمجموعات

  التخطیط وإدارة البیئة التعلیمیة: المجال الثالث
  4  بین المجموعات

1.01  400.  
  422  داخل االلمجموعات

  استراتیجیات تقویم المعلم للطلبة: المجال الرابع
  4  بین المجموعات

1.13  342.  
  422  داخل االلمجموعات

  مھنیة المعلم: المجال الخامس
  4  بین المجموعات

313.  869.  
  422  داخل االلمجموعات

  كافة المجاالت
  4  بین المجموعات

971.  423.  
  422  داخل االلمجموعات

   

  

    ية عند مستوى الداللةذات داللة احصائ عدم وجود فروق) 15( يالحظ من الجدول رقم 

)0.05 ≤ α(  في متوسط اتجاهات المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير المتبعة لتقييم

  .وبذلك ترفض الفرضية المباشرة وتقبل الصفرية. المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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في ) α ≥ 0.05( الداللةمستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند: الفرضية الثالثة

متوسط اتجاهات المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير المتبعة  لتقييمهم  تعزى 

  .لمتغير المؤهل العلمي

ولفحص الفرضية تم ايجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المجاالت نحو 

  .)16( المعايير حسب المؤهل العلمي ، انظر الجدول رقم

  )16(الجدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات أفراد عينة المعلمين نحو مجاالت التقييم 

  لمؤهل العلميا حسب
  ماجستير  بكالوريوس مع تأهيل تربوي  بكالوريوس  دبلوم  المتغیرات

  N M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  N  M  S.D  المجاالت

  المجال االول

  مةالمادة التعلیمیة والثقافة العا
60  3.45  1.02  322  3.56  914.  17  3.70  678.  28  3.81  604.  

  المجال الثاني

 الصفات الشخصیة والعالقات اإلنسانیة
60  3.74  874.  322  3.67  953.  17  3.74  693.  28  3.91  621.  

  المجال الثالث

  التخطیط وإدارة البیئة التعلیمیة
60  3.69  1.09  322  3.75  959.  17  3.93  653.  28  3.97  533.  

  المجال الرابع

  استراتیجیات تقویم المعلم للطلبة
60  3.39  1.14  322  3.50  969.  17  3.58  642.  28  3.70  590.  

  المجال الخامس

  مھنیة المعلم
60  3.40  1.24  322  3.67  991.  17  3.71  771.  28  3.81  786.  

  .538  3.85  28  .634  3.75  17  .897  3.65  322  1.04  3.51  60  كافة المجاالت

N : العدد  
M :المتوسط الحسابي 

S.D :االنحراف المعياري  

أن متوسطات اتجاهات المعلمين نحو مجاالت التقييم حسب المؤهل ) 16( حظ من جدوليال

حيث كانت متوسطة لدى عينة المعلمين الذين يحملون ) 3.97-3.39( العلمي تراوحت بين
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بكالوريوس مع (المعلمين حملة ، في حين كانت مرتفعة لدى عينة )دبلوم، بكالوريوس( درجة

  ).تأهيل تربوي، ماجستير

أن درجة ممارسة المديرين لمعايير تقييم المعلمين كانت ) 16( كما يالحظ من الجدول رقم

التخطيط وادارة : المجال الثالث(وبالنظر الى . كافة المجاالت فيمرتفعة لدى حملة الماجستير 

اختالف المؤهل العلمي بات عينة المعلمين كانت مرتفعة نجد أن متوسطات اتجاه) البيئة لتعليمية

  . لهم

تحليل التباين االحادي ولمعرفة ما اذا كانت الفروق أعاله ذات داللة احصائية، طبق اختبار 

One Way ANOVA   17( والجدول رقمعلى استجابات العينة من المعلمين والمعلمات( 

  .يوضح ذلك

  )17(جدول رقم 
باين األحادي التجاهات أفراد العينة من المعلمين على كافة المحاور حسب نتائج تحليل الت 

  .المؤهل العلمي
  المجاالت

  درجات الحریة  مصدر التباین

 Fقیمة 

 
  الداللة االحصائیة

  المادة التعلیمیة والثقافة العامة: المجال االول
  3  بین المجموعات

1.127  338.  
  423  داخل االلمجموعات

 الصفات الشخصیة والعالقات اإلنسانیة: نيالمجال الثا
  3  بین المجموعات

611.  608.  
  423  داخل االلمجموعات

  التخطیط وإدارة البیئة التعلیمیة: المجال الثالث
  3  بین المجموعات

787.  502.  
  423  داخل االلمجموعات

  استراتیجیات تقویم المعلم للطلبة: المجال الرابع
  3  بین المجموعات

708.  548.  
  423  داخل االلمجموعات

  مھنیة المعلم: المجال الخامس
  3  بین المجموعات

1.604  188.  
  423  داخل االلمجموعات

  كافة المجاالت
  3  بین المجموعات

1.035  377.  
  423  داخل االلمجموعات
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          لةالدال   ذات داللة احصائية عند مستوى عدم وجود فروق) 17( يالحظ من الجدول رقم 

 )0.05 ≤ α(  في متوسط اتجاهات المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير المتبعة لتقييم

  .المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وبذلك ترفض الفرضية المباشرة وتقبل الصفرية
  

التقييم  ما اقتراحات المعلمين والمديرين لتحسين معايير: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  المتبعة في مدارسهم؟

النتائج التي تم الحصول عليها ابة عن هذا السؤال باستخدام المنهج الوصفي، من خالل تم االج

السؤال المطروح في االستبانة ومن خالل المقابالت التي اجريت مع المعلمين والمديرين، من 

  .واقتراحاتهمبهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من اراء المعلمين والمديرين 

ال المفتوح باالجابة على السؤمعلماً ومديراً ) 464(من أصل العينة من أفراد ) 48(لقد قام 

النسبة العظمى من علماً أن  .من العينة%  10.3الموجود في االستبانة، أي ما نسبته  

معلم امور عامة تهم ال وبعضهااالستجابات كانت من المعايير المذكورة أصال في االستبانة، 

االجابة عن السؤال تم جمع كما . المديرينالمعلمين من قبل تقييم لمعايير مقترحة ليست ولكنها 

تكراراتها حسب وجودها في المجال و هاتدويينوالمقابالت مع المعلمين والمديرين  من خالل

  ).18( ونسبتها المئوية، انظر جدول رقم
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  )18(جدول رقم
يير تقييم المعلمين من قبل المديرين التي وردت في السؤال التكرارات والنسب المئوية لمعا

  .المفتوح والمقابالت مع المعلمين والمديرين
  تكرار الفقرة  الفقرات التي اقترحها المعلمون والمديرون ضمن هذا المجال  المجال

  1  ةتحصيل الطلبة في االمتحانات الوزاري.1  المادة التعليمية والثقافة العامة: المجال االول

 الصفات الشخصية والعالقات اإلنسانية: المجال الثاني

  تقبل الطلبة للمعلم.1

  المظهر العام للمعلم . 2

  ابتعاد المعلم عن العنف مع الطلبة . 3

3  
5  
1  

  1  استخدام وسائل تكنولوجية حديثة.1  التخطيط وإدارة البيئة التعليمية: المجال الثالث

  -  -  يم المعلم للطلبةاستراتيجيات تقو: المجال الرابع

  2  عدم التغيب عن الحضور المدرسي.1  مهنية المعلم: المجال الخامس

  

أن المعلمين اقترحوا ستة معايير جديدة يمكن اضافتها لالستبانة ) 18(يالحظ من الجدول رقم

ر باعدادها، ثالثة من تلك المعاييالخاصة بمعايير تقييم المديرين للمعلمين التي قامت الباحثة 

تتعلق بالصفات الشخصية والعالقات االنسانية، علماً أنه لم يتم اقتراح أي معيار يتعلق 

 . باستراتيجيات تقويم المعلم للطلبة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج

  التوصيات
  

  

  



92 
 

  لفصل الخامسا

  ملخص النتائج وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات

  ملخص النتائج

معايير التي يستخدمها المديرون في تقيـيم المعلمـين فـي    لكشف عن الهدفت هذه الدراسة الى ا

 .المدارس الحكومية في مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمديرين

كما هدفت الى الكشف عن أثر بعض المتغيرات مثل الجنس، سنوات الخبرة اإلدارية، المؤهـل  

ذلك أثر كل من متغيرات الجنس، سـنوات  ك لى ممارسته لمعايير تقييم المعلم؛ع العلمي للمدير،

معـايير تقيـيم مـديري    اتجاهات المعلمين نحـو  الخبرة التدريسية، المؤهل العلمي للمعلم على 

عن اقتراحات المعلمين والمديرين لتحسين  والى الكشف. المدارس الحكومية في القدس للمعلمين

 .معايير التقييم المتبعة في مدارسهم

تمت االجابـة  و  اسة صيغت أربعة أسئلة بحثية انبثقت منها ثالث فرضياتولتحقيق أهداف الدر

لفرضيات من خالل جمع البيانات و تحليلها باستخدام األدوات البحثيـة  اعن هذه األسئلة وفحص 

واالخرى الموجهة للمعلم ، كذلك المقابالت مع المعلمـين   ،االستبانة الموجهة للمدير: التي شملت

اضافة الى أداة التقييم المعمول بها في المدارس  موعات البؤرية من المعلمين،والمج والمديرين ،

  .والمعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،الحكومية في القدس

  :بعد جمع البيانات وتحليلها تم التوصل الى النتائج االتية
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 لمستخدمة في الدراسة مـن  هناك اختالف في ترتيب درجة ممارسة المديرين لكافة المجاالت ا

 .وجهة نظر المعلمين والمديرين

  الدراسة بدرجـة  أداة يرى المعلمون أن المديرين يمارسون معايير تقييم المعلمين الموجودة في

 .متوسطة على كافة المجاالت

  الدراسة بدرجـة كبيـرة   أداة يرى المديرون أنهم يمارسون معايير تقييم المعلمين الموجودة في

 .ة المجاالتعلى كاف

 ما هو موجـود فـي   ييم المعلمين، ولكن بشكل يختلف عيستخدم المديرون عدداً من المعايير لتق

 .أداة تقييم المعلم المستخدمة من قبل المديرين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في القدس

 داة المعـدة مـن   ، وذلك في االال للمعلمين وال للمديرين ،هناك عدد من المعايير غير الواضحة

 .قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمستخدمة من قبل المديرين

     يوجد عدد من المعايير التي حصلت على ترتيب متدن من حيث ممارسة المـديرين لهـا مـن

وجهة نظر المعلمين أو المديرين، رغم وجودها في أداة التقييم المستخدمة من قبـل المـديرين   

 .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والعكس صحيحوالمعدة من قبل 

  اهتمامات المديرين تبدو فنية وشكلية أكثر من كونها جوهرية وذات قيمة كبرى لما يتعلق بتعلم

 .الطالب وزيادة تحصيله
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ما واقع التقييم المستخدم من قبل مـديري المـدارس   : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  لقدس لتقييم المعلمين، من وجهة نظر المعلمين والمديرين؟الحكومية في ا

أظهرت النتائج أن درجة ممارسة المديرين لمعايير تقييم المعلمين كانت بدرجة متوسـطة مـن   

وجهة نظر المعلمين، في حين يرى المديرون أن درجة ممارستهم لتلك المعايير كانـت بدرجـة   

ذلك فقد اختلف المعلمون والمديرون فـي ترتيـب    اضافة الى. المجاالت كافة فيكبيرة، وذلك 

المجاالت حسب درجة ممارستها من قبل المديرين، كما اختلفت نتائج المعلمين والمـديرين مـع   

زارة التربية والتعليم تي أعدتها وترتيب المجاالت في أداة التقييم المستخدمة من قبل المديرين وال

يمارسون معايير التقييم بدرجة أكبر مما يراها المعلمون  أي أن المديرين يرون أنهم . الفلسطينية

وكالهما ال يتفق مع ترتيبها في أداة التقييم المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم لتقيـيم المعلـم   

  .وذلك في كافة المجاالت

عدم وضوح المعايير بالنسبة للمعلمين وربما المديرين على حـد   في ذلك يعود الىلعل السبب و

واء، فالمعلمون ال يعرفون تماماً ممارسات المدير في تقيـيمهم، والمـديرون ال يسـتطيعون    س

ترجمة أداة التقييم المعدة من قبل الوزارة والتي عليهم استخدامها لتقييم المعلمين، حيث أوضحت 

حة المقابالت مع عينة من المديرين أنهم يرون المعايير التي أعدتها الوزارة متداخلة وغير واض

  .اعتمادهاوال يجري في كثير من بنودها، بل ان بعض البنود ال يتم النظر اليها 
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على الترتيب األول من حيـث  ) الصفات الشخصية للمعلم والعالقات االنسانية(لقد حصل مجال 

من وجهة نظر المديرين انفسهم، وعلى الترتيب الثالث من وجهـة نظـر    ،ممارسة المديرين له

  .المعلمين

حيث حصل هذا المجال على الدرجـة  ) 2002(تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  طوقانوبهذا 

  .االولى من حيث ترتيب المجاالت

عند تقييم  ،فقد حصل على أعلى ترتيب من حيث ممارسة المديرين له)  مهنية المعلم(أما مجال  

ن وجهة نظر المديرين وذلك من وجهة نظر المعلمين، بينما حصل على الترتيب الثاني م ،المعلم

مما يوضح أن المعلمين يرون أن المديرين يركزون في تقييمهم بالدرجة االولـى علـى مهنيـة    

 ,Teitel)؛ 2010؛ المصـري،  2010أبو سمرة، ( المعلم، وهو ما اشارت اليه دراسة كل من

فـت  في حين اختل .من حيث أهمية مجال المهنية للمعلمين وحصوله على مرتبة متقدمة  1997

حيـث  ) Silva,Gimbert& Nolan, 2000؛  2010بقيعي والكساب، (مع دراسات اخرى مثل 

 وفي السياق ذاتـه، فـان حصـول   . كانت اتجاهات المعلمين نحو معيار مهنية المعلم سلبية جداً

على الترتيب الرابع بالنسبة لممارسة المديرين له عند تقييم ) المادة العلمية والثقافة العامة(مجال 

 ومـا  لمعلم من وجهة نظر المعلمين، وعلى الترتيب الثالث من وجهة نظر المـديرين أنفسـهم  ا

والتي هي أقرب الـى   ،التي حصل فيها على الترتيب األول) 2010(يتناقض مع دراسة نحيلي 

وبالتالي تظهر  ،ولعل السبب أن دراسة نحيلي اجريت على عينة من المديرين ،ما يراه المديرون

علماً أن المقابالت التي اجريت على عينة من المعلمـين  . المدارس وليس المعلمين آراء مديري
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حتـى   ،أظهرت أن أهم مجال هو المعرفة العلمية) Goldstein, 2009(في دراسة جولدشتاين 

  .وتمكنه من المعرفة العلمية والمادة التعليمية من خبرتهانه كان يتم تعيين المعلمين على أساس 

المجال ذاته على الترتيب الثالث في أداة التقييم المستخدمة من قبل وزارة التربيـة  في حين وقع  

والتعليم الفلسطينية، ولعل ذلك يعتبر مؤشراً هاماً باعتبار أن المادة التعلمية والثقافة العامة للمعلم 

اً مـن  ولقد أظهرت المقابالت مع المعلمين والمـديرين أن عـدد  . من أولويات العملية التعليمية

يحمل شهادة في تخصص ما ويدرس مادة اخرى، كمـا أظهـرت عـدم اهتمـام     ممن المعلمين 

ولعل السبب في عدم اهتمـام   .المعلمين لمتابعة الدراسة لمن يحمل مؤهالت بكالوريوس أو أقل

 ؛لتطـور العلمـي  لهو سعيهم لتلبية احتياجات الحياة أكثر من سـعيهم   ،المعلمين بالنمو المعرفي

والذين % 3.4ن نسبة المعلمين الحاصلين على دبلوم تأهيل تربوي في المجتمع لم تتجاوزبدليل أ

حيـث  ) 2003(اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة  مرشـود  وقد %. 5.8يحملون درجة ماجستير

 . حصل مجال المادة العلمية على الترتيب األخير بين المجاالت

على ترتيب متقدم من  )وادارة البيئة التعليمية التخطيط(أشارت نتائج الدراسة الى حصول مجال 

حيث ممارسة المديرين له في تقييم المعلمين من وجهة نظر المعلمين والمديرين، وهو ما تؤيـده  

من خالل المقابالت مع عينة من المديرين، كذلك تؤكده  (Severson, 2012)دراسة سفرسون 

بين ان التخطيط قد حصل علـى درجـة   عن واقع أداء الموظفين حيث ت) 2002(دراسة حمدان

وبهذا يمكن القول ان التخطيط من الممارسات التـى يهـتم بهـا    . كبيرة جداً من أداء الموظفين

  .  المديرون وبالتالي يقيمون المعلمين على أساسها بشكل رئيس
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ة على ترتيب متدن بين المجاالت من وجه) استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة(وقد حصل المجال 

وهـو تقيـيم    ،رغم كون هذا المجال من أهم مجاالت التعلـيم . نظر كل من المعلمين والمديرين

ولعل السبب يعود الى ما ذكرته احدى المعلمات بـأن المـديرين ال    ،نتاجات التعلم لدى الطالب

اال اذا جاءت شكوى من األهالي تتعلق بتحصيل الطالب أو رسـوبه   ؛يطلعون على نتائج الطلبة

بهدف تحسين  ؛رغم تأكيد المعلمين استخدامهم لواحدة من استراتيجيات التقويم. ختبار معينفي ا

  . أداء الطلبة

من  حيث حصول مجال تقويم الطلبة على مرتبة متدنية مقارنة ) 2002(وتتفق بذلك مع طوقان 

حيث  فقد حصل التقييم على مرتبة متوسطة من) 2003(أما في دراسة مرشود . ببقية المجاالت

 .أهمية ممارسته كمعيار الختيار المعلمين من وجهة نظر المديرين

بـوس وفرلـوب   فـي دراسـة   التي اجريت مع عينة من المعلمين هذا وقد أوضحت المقابالت 

يسـتخدمون   أنهـم ) Bos, Verloop, Terwell, & Wardekker, 2011( وترويل واردكـر 

تحسين أداء الطلبة، لكنهم بحاجة الى تحسـين  بهدف  ؛واحدة على األقل من استراتيجيات التقييم

  .طرق التقييم لتحسين اداء الطلبة

  )المادة العلمية والثقافة العامة: (مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال األول

والمعدة من قبـل   ،لقد أبرزت نتائج  هذه الدراسة افتقار أداة التقييم المستخدمة من قبل المديرين

والموجودة فـي اداة   ،من المعايير الواردة ضمن هذا المجال%) 80(يم الى وزارة التربية والتعل

من حيث ترتيب المعايير، رغم  ؛اضافة الى التقارب بين استجابات المعلمين والمديرين. الدراسة
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أن استجابات المعلمين على كافة المعايير داخل المجال كانت بدرجة متوسطة، في حـين كانـت   

جة كبيرة، اال أن ذلك ربما يدل على أن المديرين يعتقدون أنهم يمارسـون  استجابة المديرين بدر

عملية التقييم بدرجة أفضل من رؤية المعلمين لهم، ولعل السبب يعود الى أن األفراد يميلون الى 

  .  وبشكل أفضل مما يراها اآلخرون ،تقييم ممارستهم بصورة أكثر ايجابية

التسلسـل فـي   "و" االحاطة بجوانب المادة التي يعلمها" معيارأما فيما يتعلق بالمعايير فقد حصل 

على أعلى معيارين داخل المجـال مـع اخـتالف فـي     " عرض المادة التعليمية بطريقة منطقية

الترتيب من وجهة نظر المعلمين والمديرين، بالرغم من عدم وجودهما فـي أداة تقيـيم المعلـم    

ل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ولعل ذلك يـدل  والمعدة من قب ،المستخدمة من قبل المديرين

بـبعض  فهمهـم أو اهتمـامهم   على عدم تطبيق تلك األداة بشكل فعلي من قبل المديرين أو عدم 

  . المعايير

الربط بين الموضوع الـذي يدرسـه   "و "  تصميم وسائل تعليمية في مجال موضوعه"أما معيار 

على ترتيب متـأخر مـن وجهـة نظـر المعلمـين      فقد حصل " المعلم والموضوعات االخرى

   .والمديرين

وبالتالي ال  ،ويمكن تفسير ذلك بعدم توفر الدعم المادي لتمكين المعلم من تصميم وسائل تعليمية

يقوم المدير بتقييم المعلم بناء على ذلك المعيار علماً منه بتقصير المدرسة في توفير ما يلزم من 

وهو مـا أفرزتـه نتـائج     ،م عمل المعلمين ضمن مجموعات مهنيةوانعدا. مواد مساندة للتعلم
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الدراسة حول مهنية المعلم، مما يجعل من المتعذر عليهم معرفة ما تعلمه الطلبة خالل العام من 

 .موضوعات

التي بينت ضعف المعلمين فـي تصـميم وسـائل    ) 2002(واتفقت النتيجة مع دراسة الجفري 

  . ين الموادتعليمية، والضعف في المكاملة ب

على أقل درجة ممارسة من قبل " القيام باجراء أبحاث تربوية"كما أظهرت النتائج حصول معيار 

المديرين في تقييم المعلمين من وجهة نظر كل من المعلمين والمديرين، كما انه المعيار الوحيـد  

. للمعلمينضمن المجال الذي حصل على درجة ممارسة متوسطة من قبل المديرين عند تقييمهم 

ولعل هذا مؤشر سلبي، رغم وجوده في الترتيب الثالث ضمن أداة تقييم المعلم المسـتخدمة مـن   

وربما يدل ذلك علـى وجـود   . قبل المديرين والمعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

يقيمـون   فالمديرون يقـرون أنهـم ال  . األبحاث التربويةبعدم اهتمام المديرين تتمثل في مشكلة 

والمعلمون على دراية بأنه ال يتم تقييمهم علـى   ،المعلمين بناء على معيار اجراء أبحاث تربوية

  .يقلل من دافعيتهم للبحث التربويهذا و ؛قيامهم بأبحاث تربويةأساس 

كما أظهرت المقابالت عزوف المعلمين عن القيام بابحاث تربوية النعدام التشجيع وانعدام الوقت 

بسـبب   ؛بل ان بعضهم أعترف بأنه يمارس عمالً آخر بعد نهاية الدوام المدرسـي  ،لذلكالكافي 

دبلـوم  دراسة الستكمال  الكافي وانه ليس لديه الوقت ،ظروف المعيشة الصعبة في مدينة القدس

  .التربية، كمثال على النمو المهني
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على عينة من المديرين  التي اجريت)  2007(وقد اتفقت النتائج السابقة  مع دراسة أبوعيشة  

على ) 2002(من نتائجها ضعف المعلم في البحث التربوي، كذلك دراسة طوقان كان والتى 

خاصة معيار القيام  ؛عينة من طلبة الجامعة التي أظهرت عدم اهتمام بالنمو العلمي للمعلم

ي اضافة الى دراسة حسين. بأبحاث تربوية، حيث حصل على الدرجة األخيرة في المجال

 ن المعياربأعلماً . التي اظهرت عدم تفرغ المعلمين للقيام بالدراسة والبحث التربوي) 2008(

   ).2002(حصل على ترتيب متوسط في دراسة حمدان  قد

وبالنظر الى المجال بشقيه يمكننا القول ان درجة ممارسة المديرين للمعايير المتعلقة بالمادة 

نت في ترتيب أعلى من درجة ممارستهم للمعايير المتعلقة التعليمية لدى تقييمهم للمعلمين كا

بالثقافة العامة وذلك من وجهة نظر المعلمين والمديرين، لعل السبب يعود الى أن المادة 

التعليمية ومعرفة المعلم بالكتاب المقرر المعد من قبل الوزارة  هي األهم للتركيز عليها ووتقييم 

  .ثقافة العامة هي امر ثانوي أو اضافة أقل أهميةالمعلم على اساسها في حين ان ال

  ) الصفات الشخصية والعالقات االنسانية: ( الثاني مناقشة المعايير المتعلقة بالمجال

على أعلى ترتيب مـن حيـث ممارسـة    " االصغاء للطلبة" و " العدل بين الطلبة"  احصل معيار

ين، فيما حصل كال المعيارين على ترتيب عند تقييم المعلم من وجهة نظر المدير ،المديرين لهما

كذلك فان معيار االصغاء للطلبة لم يرد في أداة التقيـيم  . متوسط من وجهة نظر المعلمين أنفسهم

والمعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مطلقاً، ولعل هذا  ،المستخدمة من قبل المديرين
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ات نظر كل من المعلمين، المـديرين، والقـائمين   دليل اضافي على مستويات التناقض بين وجه

  .على عملية تقييم المعلمين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

النهم ربما ينظرون الى الصف  ؛ولعل السبب يعود الى احساس المديرين بقيمة العدل بين الطلبة

يلجأ الـيهم الطلبـة    الذينالمديرون هم وطالب أكثر من غيره، لوالمعلم بموضوعية دون تحيز 

 أصغى المـديرون وربما . للبحث فيها أحد المعلمينوأولياء االمور في حال ورود شكوى حول 

سواء قـام   بهم بدرجة قليلة ، مما قد يعطي المعلمين شعوراً بعدم اهتمام المديرين ولكن للمعلمين

معلمـيهم علـى اصـغاء    المعلمون باإلصغاء للطلبة أم ال، وبالتالي قد ينعكس اصغاء المديرين ل

  .المعلمين لطلبتهم

ومقـابالت المعلمـين فـي دراسـة     ) 2003(والنتيجة السابقة تتفق مع نتائج دراسة مرشـود  

التـي أظهـرت أهميـة    ) Grant, 2001(ودراسة جرانت ) Goldstein, 2009(جولدشتاين 

لعدالة بين الطـالب  ممارسة العدالة بين الطلبة بالنسبة لعينة المعلمين والمديرين،  كما حصلت ا

 & Pozo,Pacheco)(حيـث الممارسـة واألهميـة فـي دراسـة       على المرتبة االولى من 

Ramirez, 2000.  

التي أظهرت اهتماماً متوسطاً مـن المـديرين باالصـغاء    ) 2007(كما اتفقت مع دراسة الحلو 

  . للمعلمين

علـى  " قـوانين المدرسـية  احترام التعليمـات وال "أما من وجهة نظر المعلمين فقد حصل معيار 

الترتيب األول من حيث ممارسة مديري المدارس له لدى تقييمهم للمعلمين مـن وجهـة نظـر    
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اعتقـاد   في ذلك يعود الىوعلى الترتيب الثالث من وجهة نظر المديرين، ولعل السبب  ،المعلمين

أكدت المقابالت التـي  وضعية وال مجال اال تنفيذها، وقد  فوقية أن التعليمات والقوانينبالمعلمين 

اجريت مع مديري المدارس انهم ليسوا من يضع القوانين ولكنهم أول من يسأل في حـال عـدم   

من حصـول معيـار   ) 2002(وهو ما تؤكده دراسة حمدان . تنفيذها، ولعل هذا واضح للمعلمين

  . تنفيذ القوانين وااللتزام بالتعليمات المتعلقة بالعمل على درجة ممارسة كبيرة جداً

" التواصل مع أولياء االمـور "و " تكوين عالقات جيدة مع أولياء االمور"وللمفارقة فان معياري  

فـي  قد حصال على أقل درجة ممارسة من وجهة نظر المعلمين والمديرين، رغـم وجودهـا   

والمعـدة مـن وزارة    ،ضمن أداة تقييم المعلمين المستخدمة من قبل المـديرين الترتيب الرابع 

تواصـل   علـى  وقد أظهرت المقابالت أن المـديرين ال يشـجعون  . والتعليم الفلسطينية التربية

تكوين عالقات جيدة معهم، مبررين ذلك بأن األهالي يتوجهون غالباً على المعلمين مع األهالي و

نفسـي يجـي   " حيث قال أحد المديرين . الى المدير بهدف الشكوى من المعلمين وليس العكس

باتجاه عدم تكوين  ونالمعلمووبهذا يدفع المديرون ". اال بس شكاوي...معلمولي أمر يشكر في 

    .عالقات مع االهالي او التواصل معهم

التى اظهرت أن استقبال المعلمين ألولياء ) 2010(وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع المصري 

 ة سعاداتاالمور والتواصل معهم حصل على أدنى مرتبة ضمن المجال، اضافة الى دراس

التي أظهرت أن وتيرة االجتماعات الدورية للمديرين مع أولياء االمور منخفضة جداً، ) 2010(

التي أظهرت ضعف المعلمين في التفاعل مع ) 2007(وهي بذلك تتفق مع دراسة أبو عيشة 
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التي أوضحت من  (Severson, 2012)المجتمع،  في حين  اختلفت مع دراسة سيفرسون 

على أهمية معيار الحوار وبناء عالقات  واأكدوقد من المديرين % 88ت  أن خالل المقابال

  . إنسانية واجتماعية

وبالنظر الى المجال بشقيه يمكننا القول ان درجة ممارسة المديرين للمعايير المتعلقة بالصفات 

لقة الشخصية لدى تقييمهم للمعلمين كانت في ترتيب أعلى من درجة ممارستهم للمعايير المتع

بالعالقات االنسانية  وذلك من وجهة نظر المعلمين والمديرين، لعل السبب يعود الى أن 

الصفات الشخصية للمعلم هي األهم للتركيز عليها ووتقييم المعلم على أساسها في حين ان 

العالقات االنسانية  هي أقل أهمية ربما لصعوبة قياسها أو ربما ألن الصفات الشخصية تؤثر 

  .اشر أكبر على الطلبة داخل المدرسةبشكل مب

  )وادارة البيئة التعليمية التخطيط:  (مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الثالث

من المعايير المستخدمة في الدراسة والموجودة في هذا المجال مفقودة فـي اداة  % 75يتضح أن 

األمر الـذي ربمـا   . والتعليم والمعدة من قبل وزارة التربية ،التقييم المستخدمة من قبل المديرين

يعني أن أداة تقييم المعلمين المعدة من قبل وزراة التربية والتعليم ال تـولي أهميـة ذات قيمـة    

  .للتخطيط والبيئة التعليمية، وهذا األمر يسترعي اإلنتباه نظراً ألهمية هذا المعيار

علـى الترتيـب   " صـة التنويع في أساليب التدريس المستخدمة داخل الح" معيار نرى حصول 

من وجهة نظر المديرين، وعلـى   ،من حيث ممارسة المديرين له لدى تقييمهم للمعلمين ؛األول

والمعدة من قبل وزارة التربية  ،الترتيب األول في أداة تقييم المعلم المستخدمة من قبل المديرين
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لـدى تقيـيم    والتعليم العالي، اال انه حصل على ترتيب متوسط من حيث ممارسـة المـديرين  

)  (Haigh & Tuck, 2002 من وجهه نظر المعلمين، وفي دراسـة هيـغ وتـك    ،المعلمين له

، ولعل السبب يعود الـى  حصل هذا المعيار على ترتيب منخفض من حيث ممارسة المعلمين له

اختالف عينة الدراسة بين المعلمين في الميدان والمعلمين الطلبة، كما في الدراسة المشار اليها، 

 .يقوله المديرون ال الى ماالى ما يقوله المعلمون  ما تكون اال ان النتيجة أقرب

على درجة متقدمة جداً في ممارسـة المـديرين   " ضبط الصف بشكل جيد" هذا وقد حصل معيار

حيث أظهرت نتائج المجموعات البؤريـة   ؛لدى تقييمهم للمعلمين من وجهة نظر المعلمين انفسهم

عن  حد المعلمينأعبر  وقد ؛مامات المدير تنصب في موضوع ضبط الصفمع المعلمين أن اهت

لما اجاني التعيين ودخلت على المدير حكي لي اهم اشي انك تمسك الصف وبعـدين  "  قائالً هذا

ولعل المعلمين يستشعرون استياء المديرين من عدم ضبط المعلم لصـفه وبالتـالي   " التعليم بيجي

  . لهامة جداً لدى تقييمهم كمعلمينيعتقدون أنها من المعايير ا

) (Phillips, Desimone & Smith, 2011ث كما تتفق النتيجة مع فيليبس وديزمـون وسـمي  

  .ادارة الصف واالنضباط :التى أظهرت اهتمام وتركيز المعلمين على موضوعات مثل

جـداً  درجة منخفضة في الدراسة الحالية على  " ضبط الصف بشكل جيد"في حين حصل معيار  

من وجهة نظر المديرين، وقد يعود السبب الى أن هذا المعيار لم يرد ضمن أداة التقيـيم التـي   

) 2007( وقد انسجمت النتيجة السابقة مع دراسة أبو عيشة. يستخدمها المديرون لتقييم المعلمين

  .ضعف المعلم في ضبط الصف كبيرة تتمثل فيالتي أظهرت أن المديرين يواجهون مشكلة 
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مـن   فقد حصل على ترتيب متقدم في الدراسـة " تحفيز الطلبة على المشاركة الصفية"معيار  أما

المعلمين والمديرين ، حيث أظهرت المقابالت مع المعلمـين أن المـديرين عنـدما     وجهة نظر

اسـلوب المعلـم    على كذلكويحضرون لمشاهدة حصة فانهم يعلقون على مدى مشاركة الطالب 

تقييمهم من المديرين بناء على هذا المعيار  جريو أن المعلمين يرون بأنه يفي الشرح، وبهذا يبد

وبهذا تتفق هذه النتيجـة مـع   . هم يعملون على تحفيز الطلبة على المشاركة والتفاعلفانوبالتالي 

علـى مرتبـة    الصـفي  حيث حصل معيار تشجيع الطلبة على التفاعل) 2007(دراسة دروزة 

  .الت الدراسةمتقدمة مقارنة ببقية مجا

فقد حصل على ترتيب منخفض جداً بين المعايير فـي  "  استخدام التعزيز حسب الحاجة"أما معيار

لمعلم من وجهة نظر المعلمين ومتوسط من لمن حيث ممارسة المديرين له عند تقييمهم  ؛المجال

التقيـيم  وجهة نظر المديرين، ولعل السبب في ذلك يعود الى عدم وجود هذا المعيـار فـي أداة   

  . وبالتالي ال يهتمون به لدى تقييمهم للمعلمين ،المستخدمة من قبل المديرين

حيث أظهرت حصول تعزيـز الطلبـة علـى    ) 2010(وبهذا تتفق النتيجة مع دراسة سعادات  

حيث حصـل  ) 2003(درجة منخفضة جداً من ممارسة المديرين، وهو ما أكدته دراسة مرشود 

بناء على معيار التعزيز على درجة منخفضة مقارنـة  ؛ د تقييم المعلمينمعيار اهتمام المديرين عن

  . ببقية المعايير، مما يؤكد عدم اهتمام المديرين بهذا المعيار لدى تقييمهم للمعلم

فقد حصل على مرتبة متأخرة جـداً  " استخدام وسائل تعليمية مالئمة للموقف التعليمي"اما معيار 

لـدى تقيـيمهم    ،وذلك من حيث درجة ممارسة المديرين لـه  ؛المجالمقارنة ببقية المعايير في 
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العتقـادهم   ؛للمعلمين من وجهة نظر المعلمين، ولعل المعلمين ال يستخدمون الوسائل التعليميـة 

وهذه النتيجة تتفـق مـع دراسـة دروزة    . بانه ال يتم تقييمهم من المديرين بناء على أستخدامها

المعيار على أدنى درجة من ممارسة المعلم، وهو ما تؤكـده  التى اظهرت حصول هذا ) 2007(

على الدرجة األخيرة " استخدام وسائل تعليمية" حيث حصل معيار) 2003(نتائج دراسة مرشود 

ومـن المسـتغرب أن    .وبالتالي عند تقيـيمهم لهـم   ،للمعلمين اختيارهممن اهتمام المديرن لدى 

اذ ان لهما أهميـة   ،عليمية على هذه المرتبة المتأخرةلتيحصل معيارا التعزيز وإستخدام الوسائل ا

  .(Darling-Hammond, 2004)كبرى في العملية التعلمية التعليمية في غرفة الصف 

فقد حصل على مرتبة متأخرة من حيـث ممارسـة   " مراعاة الفروق الفردية"أما بالنسبة لمعيار  

ومن الجدير االشارة اليه . معلمين والمديرينلدى تقييمهم المعلمين من وجهة نظر ال ،المديرين له

من خالل عدم وروده فـي اداة التقيـيم   لم تهتم بهذا المعيار أيضاً وزارة التربية والتعليم  هو أن

وان كان المديرون ال يهتمـون بهـذا   . والمستخدمة من قبل المديرين ،المستخدمة لتقييم المعلمين

من الواضح أن هنالك اشـكالية معينـة نظـراً    و ،سونهالمعيار والمعلمون يدركون ذلك وال يمار

حيث أوضح ) 2002(وبهذا تتفق مع دراسة الجفري . ألهمية مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة

  . الطلبة عدم مقدرة المعلمين على  مراعاة الفروق الفردية لدى طلبتهم

اتاحـة المجـال للطلبـة    "و " االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة"هذا وقد حصل كل من معايير

على ترتيـب  " مناداة الطلبة بأسمائهم االولى"و " االهتمام بالبيئة الصفية"و " لالعتماد على النفس

من حيث ممارسة المديرين لها لدى تقييمهم للمعلمين من وجهة نظـر   ؛منخفض جداً في المجال
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معايير في أداة تقييم المعلـم  المعلمين والمديرين، ولعل السبب يعود الى عدم ورود أي من تلك ال

ـ والمعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسـطينية، علمـاً    ،المستخدمة من قبل المديرين أن ب

رغـم منـاداة   المقابالت مع المعلمين أظهرت أن المدارس غير مجهزة الستيعاب هؤالء الطلبة، 

وفير الرعاية واالهتمام بهـم، اذ  وت الوزارة بعملية الدمج واالهتمام بذوي االحتياجات الخاصة، 

  . انعكاسات سلبية على الطلبة وعلى المجتمع بشكل عام يؤدي الىأن اهمال ذلك 

حيث الحظ الطلبـة أن المعلمـين ال يقومـون  بمنـاداتهم     ) 2002(وقد أيدتها دراسة الجفري 

  .وحصل هذا المعيار على ترتيب منخفض ،باسمائهم االولى

  ) استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة: (ة بالمجال الرابعمناقشة النتائج المتعلق

حصول ممارسة المديرين لتقييم المعلمين في هذا المجـال  علـى   ) 8(أظهرت نتائج جدول رقم 

درجة متوسطة من وجهة نظر المعلمين، بينما حصلت على درجة ممارسة كبيرة مـن وجهـة   

  . نظر المديرين على كافة المعايير داخل المجال

...." استخدام أدوات تقويم مختلفة مثـل أوراق عمـل، مسـابقات،   "لى سبيل المثال فإن معيار فع

حصل على الترتيب األول من حيث ممارسة المديرين له لدى تقييم المعلمين من وجهـة نظـر   

أداة تقيـيم المعلـم   من في المرتبة الثالثة يأتي المديرين، ولعل السبب يعود الى كون هذا المعيار 

حيث حصل علـى  ) 2003(وقد اتفقت النتيجة مع  دراسة مرشود . تخدمة من قبل المديرينالمس

لـدى اختيـارهم المعلمـين     ،من حيث اهتمام المديرين بممارسـته  ،أعلى معيار ضمن المجال

فقد حصل معيار التنويع في ادوات التقـويم علـى   ) 2010(اما في دراسة المصري . وتقييمهم
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ب يعود الى كون عينة دراسة المصري هي مجموعـة مـن المعلمـين    مرتبة متدنية ولعل السب

  . الطلبة، مما يجعلها اقرب الى وجهة نظر المعلمين من وجهة نظر المديرين في الدراسة الحالية

مـن   ؛ضمن هذا المجـال  ،فقد حصل على الترتيب الثاني" تقديم تغذية راجعة للطلبة"أما معيار 

قييمهم المعلمين من وجهة نظر المعلمين والمديرين، والترتيـب  عند ت ،حيث ممارسة المديرين له

والمستخدمة من قبـل   ؛الثالث ضمن أداة التقييم المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

المديرين لتقييم المعلمين، ولعل السبب يعود الى وجوده ضمن معايير التقييم التي وضعتها وزارة 

فلسطينية، وكونه معياراً محورياً في عملية تعلم الطلبة، وهـو أمـر يبـدو أن    التربية والتعليم ال

مع النتيجـة   (Severson, 2012) دراسة سفرسونوقد اتفقت  .المديرين يدركونه بشكل واضح

حيث أوضح المديرون خالل المقابالت أهمية التغذية الراجعة المقدمة للطلبة مـن قبـل    ؛السابقة

حيث أظهرت المقابالت مع المعلمـين مـدى أهميـة     (Teitel, 1997)ل المعلمين، ودراسة تيات

حيث كـان معيـار   ) 2002( معيار التغدية الراجعة للطلبة، في حين اختلفت مع دراسة الجفري

ممارسة التغذية الراجعة ضعيفاً، ولعل السبب يعود الى اختالف حدود الدراسة البشرية والمكانية 

  .والزمانية

فقد حصلت على ترتيب متوسـط مـن حيـث    "  تحديد نقاط القوة لدى الطالب"ارأما بالنسبة لمعي

عند تقييم المعلمين من وجهة نظر المعلمين والمديرين، في حـين حصـل    ،ممارسة المديرين له

على مرتبة متقدمة من وجهة نظر المعلمين، ومتوسطة " تحديد نقاط الضعف لدى الطالب"معيار 

أن هذين المعيارين قد وردا كمعيار واحد مدمج ضمن بند واحد ب علماً. من وجهة نظر المديرين
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في أداة التقييم المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ولعـل ذلـك يفسـر ممارسـة     

  .المديرين لهما بنفس الدرجة من وجهة نظر المديرين في حين اختلفت رؤية المعلمين لهما

، حيث اظهر (Severson, 2012) سفرسونلمدرين في دراسة وقد اتفقت النتيجة مع مقابالت ا

  . المديرون اهتماماً بمعرفة المعلم لنقاط القوة والضعف لدى الطلبة

فقد حصلت علـى ترتيـب   " تصميم خطط عالجية بناء على نتائج االختبارات"أما بالنسبة لمعيار 

دير لها لدى تقييم المعلـم مـن   من حيث ممارسة الم ؛مرتفع مقارنة ببقية المعايير داخل المجال

من أن المديرين يهتمـون   ؛وجهة نظر المعلمين والمديرين، ولعل ذلك يؤكد وجهة نظر المعلمين

تصميم خطط عالجية بناء علـى نتـائج   "بدليل حصول معيار ؛بنقاط الضعف أكثر من نقاط القوة

الضعف واالهتمام األقل بنقاط على ترتيب مرتفع بين المعايير، ولعل االهتمام بنقاط " االختبارات

  . القوة من وجهة نظر المعلمين يفسر النتيجة السابقة

وضـع  "و " وضع معايير في تقييم األنشطة التي يقدمها الطالب في المدرسة" اكما حصل معيار 

على أقل ترتيب من حيث ممارسة المديرين لها لدى تقيـيم  " معيار في تقييمه لألنشطة الخارجية

  .ن وجهة نظر المعلمين والمديرين، رغم وجودها في الترتيب الثالث في أداة الوزارةالمعلمين م

وقد برر المديرون ذلك من خالل المقابالت حيث ذكروا أن األنشطة الخارجيـة محـدودة جـداً    

بسبب كون مدارسهم تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وعليهـا قيـود، أمـا     ؛داخل مدينة القدس

التكلفة وظروف الحواجز العسكرية هي السبب في عدم ممارسة تلك النشاطات  خارج القدس فإن

مـن حصـول   ) 2002(وهذه النتيجة تنسجم مع دراسة طوقان . لمدارس االعداديةفي اخاصة 
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) 2010(معيار المشاركة في األنشطة على أقل معيار في المجال، كما أظهرت دراسة المصري 

ارجية بدرجة أقل من األنشطة داخل الصـف، امـا دراسـة    أن المعلمين يمارسون األنشطة الخ

  .فقد أشارت الى اغفال المعلمين التحضير لالنشطة ) 2002(الجفري 

  ) مهنية المعلم(لمجال الخامس مناقشة النتائج المتعلقة با

فقد حصل على مرتبة متقدمة جداً من ) االلتزام بالوقت خالل العمل المدرسي(أما بالنسبة لمعيار 

من وجهة نظر المعلمـين والمـديرين، وان كـان     ،عند تقييم المعلم ؛ممارسة المديرين له حيث

يهتمون بدرجة كبيرة جداً بمعيار االلتزام بالمواعيد ربما العتقادهم انه يتم تقييمهم بناء  ونالمعلم

ر مـن  علماً أن المقابالت مع المعلمين قد اكدت أن المعلم قد يوجه لـه انـذا   .على هذا المعيار

موعد الدوام، مما يعزز اهمية هـذا المعيـار فـي تقيـيم المـديرين      خره عن أالمدير في حال ت

حيث حصل معيار االلتـزام بالوقـت علـى    ) 2010(وهذه تتفق مع نتيجة المصري  .لمعلميهم

) 2010(ة، كما تتفق مع دراسة أبو سمرة وقاسم يالمرتبة االولى في تقييم معلمي التربية الرياض

صل معيار الوصول في الوقت المحدد على مسـتوى عـال مـن ممارسـات المـدير      حيث ح

حيث حصـل معيـار   ) 2003(كذلك اتفقت مع نتائج مرشود . واهتماماته المرتبطة بعمل المعلم

ادارة الوقت على ترتيب متقدم جداً من حيث اهتمام المديرين بـه لـدى اختيـارهم وتقيـيمهم     

 .للمعلمين

على الترتيـب االول مـن حيـث    " اتجاهات ايجابية نحو مهنة التعليم امتالك"كما حصل معيار 

لدى تقييم المعلمين من وجهة نظر المديرين، وعلى ترتيب متوسـط مـن    ،ممارسة المديرين له



111 
 

وذلك من وجهـة نظـر المعلمـين، كمـا أن      ،حيث ممارسة المديرين له لدى تقييمهم للمعلمين

امتعاضهم  من الوضع المهني للمعلم فـي المجتمـع   المجموعات البؤرية من المعلمين أظهرت 

يتعلمون أربع سنوات وربما أكثر، ويبذلون الجهد وينفقون المـال وال يوجـد    أنهموذكر أحدهم 

مقارنة مع مهنة موظف البنك أو الصيدالني الذين قضوا  من مهنة التعليميذكر مردود اقتصادي 

ان شوفير سيارة أو عامل تنظيفات في بلديـة  "أحدهم في حين ذكر . المدة نفسها في التعليم تقريباً

وقال البعض ". القدس عنده فرصة يتزوج ويشتري سيارة  وراتب محترم بآخر الشهر أحسن منا

في .  ولو انهم عثروا على مهنة اخرى لما ظلوا في التعليم يوماً واحداً ،ان هذا ما يجيدون عمله

ت بعض المعلمين السلبية وتمنوا لـو كـان لـديهم    حين عبر المديرون عن استيائهم من ممارسا

  . معلمون راغبون بمهنة التعليم، وأنها ليست مجرد وسيلة أو عمل يتقاضون عليه أجراً

من حصول فقرة االفتخـار بمهنـة   ) 2010(والنتيجة السابقة تنسجم مع دراسة أبو سمرة وقاسم 

كمـا اتفقـت نتـائج    . مـل المعلـم  التعليم على مستوى عال من ممارسة المديرين المرتبطة بع

مـن أن المعلمـين   ) 2010(مع ما جاءت به نتيجة دراسة بقيعي والكساب  المجموعات البؤرية

 & Silva, Gimbert(يشعرون انهم أقل شأناً من غيرهم، ودراسة سـيلفا وجمبـرت ونـوالن    

Nolan, 2000 (التعلـيم   حيث أظهرت المقابالت مع المعلمين وجود اتجاهات سلبية نحو مهنة

 .حتى أن البعض يفكر بالبحث عن مهنة اخرى

على مرتبة متقدمة بالنسبة لممارسة المـديرين لـه   " تبادل الخبرات مع زمالئه"معياركما حصل 

على الترتيب الرابع في  أنه حصلبعلماً . لدى تقييم المعلمين من وجهة نظر المعلمين والمديرين
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والمعدة من قبل وزارة التربيـة والتعلـيم    ،ين لتقييم المعلمأداة التقييم المستخدمة من قبل المدير

الفلسطينية، ولعل مدى االستفادة التي يحصل عليها المعلم من تبادل الخبرات مع الزمالء جعلـت  

المعيار يحصل على اهتمام وممارسة كبيرة من قبل المديرين، ولعل هـذا مالحـظ مـن قبـل     

المقابالت أن المدير كثيراً ما  يوجهه الى االستفادة من حيث عبر أحد المعلمين خالل  ،المعلمين

وذكر البعض عن تبادل االختبارات  الصفوف التي يدرسها المعلم الذي يعلم الصفوف االعلى من

فقد حصل معيار االستفادة ممن ) 2010(وقد اتفقت النتائج مع دراسة المصري . وأوراق العمل

 (Severson, 2012)المجال، كذلك دراسة سفرسـون   هم أقدم في المهنة على أعلى معيار في

حيث اكدت المقابالت مع المديرين على حصول معيار تبادل الخبرات بين الزمالء على درجـة  

  .ممارسة واهتمام كبيرة من قبل المديرين

حيث حصل معيار االهتمام بتبادل الخبـرات بـين   ) 2002(اال انها اختلفت مع دراسة أبونمرة  

لى درجة منخفضة من اهتمام المديرين، ولعل السبب يعـود الـى اخـتالف عينـة     المعلمين ع

معلمي التربية الرياضية فقـط، وربمـا يهـتم    منصبة على الدراسة، حيث كانت عينة أبو نمرة 

واختلفت مع دراسة . المديرون بدرجة اقل بموضوع تبادل الخبرات بين معلمي التربية الرياضية

على موظفي الشركات وليس  كانت عنيعود الى أن عينة الدراسة  ولعل السبب) 2002( حمدان

  . معلمي المدارس

فقد حصل على ترتيب متوسط من حيـث  " تطوير نفسه في مجال تخصصه"أما فيما يتعلق بمعيار

ممارسة المديرين له لدى تقييمهم للمعلمين من وجهة نظر المعلمين والمديرين، رغم عدم وجوده 
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.  والمعدة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،لم المستخدمة من قبل المديرينفي أداة تقييم المع

والتي اكدت على انعدام الحـوافز لتطـورهم    ،هذا وقد بينت المقابالت التي اجريت مع المعلمين

ال تدعم فكرة التطور المهني، كما أن بعض المالحظات التى  ،بأن سياسة وزارة التربية والتعليم

عدم احتساب الدورات التي يلتحقون بهـا  على لى االستبانة أوضحت اعتراض المعلمين كتبت ع

مما يحفز المعلم على التطور بشكل يحقق لديه الرضـا الـوظيفي،    ؛كنقاط  تضاف الى رواتبهم

 ,Phillips, Desimone & Smithفيليـبس وديزمـون وسـميث     دراسةاتفقت النتيجة مع  و

بين سياسة الدولة وتشجيع المعلم على المشـاركة فـي التطـور     اًأن هناك ارتباطمن ) (2011

حيث حصل معيار التطور المهني علـى مرتبـة   ) 2003(دراسة مرشود  المهني الفعال، كذلك

  . متوسطة من حيث ممارسة المديرين له لدى تقييم واختيار المعلمين

والذي حصل علـى  "  التعليمالمشاركة في مؤتمرات حول "ومن المعايير المثيرة لالهتمام معيار 

درجة ممارسة متوسطة، وعلى الترتيب األخير بالنسبة للمعايير االخرى داخل المجال من حيث 

كمـا أظهـرت   ممارسة المديرين له لدى تقييم المعلمين من وجهة نظر المعلمـين والمـديرين،   

م بـأداء المعلـم، وان   المقابالت مع المعلمين والمديرين أنه ال يوجد أصالً مؤتمرات تعليمية تهت

وجدت فان الوزارة ال تدعم المعلم للمشاركة في المؤتمرات، كمـا أن المـديرين ال يشـجعون    

والمعلم ال . المعلمين على المشاركة فيها، عوضاً عن كلفتها وعدم وجود ميزانية مخصصة لذلك

ـ    ؛يمكنه تحمل أعباء مادية اضافية ات المعلمـين  مما يجعل هذا المعيار خـارج دائـرة  اهتمام

أنه لو اهتم وذهب ودفع للمؤتمر وحضـره، سـيتم   "كما أضاف أحد المعلمين تعليقاً . والمديرين
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مـن  ) 2008(وقد اتفقت النتيجة مع دراسـة حسـيني   ". خصم اليوم من راتبه بدالً من تشجيعه

فقد حصل علـى  ) 2007(أما في دراسة الحلو . عزوف المعلمين عن المشاركة في المؤتمرات

  .مقارنة بالمعايير االخرى ،توى متوسط من حيث ممارسة المديرين لهمس

فقد حصل على ترتيب منخفض مـن حيـث ممارسـة    " العمل في مجموعات مهنية"اما معيار  

المديرين له لدى تقييم المعلمين من وجهة نظر المعلمين والمديرين، ولعل السبب يعود الى عـدم  

مين أو مجموعات العمل المهني، وفرق العمل المتخصصـة  تقبل فكرة العمل الجماعي بين المعل

حيـث  ) 2010(وقد اتفقت النتيجة مع دراسة المصـري  . الحال في دول العالم المتقدمة يكما ه

في حين اختلفت مع . حصلت فقرة التعاون في مجموعات مهنية على الدرجة األخيرة في المجال

نت ممارسة المـديرين واهتمـامهم بهـذا    التي بي (Severson, 2012)نتائج دراسة سفرسون 

المعيار لدى المعلمين، ولعل سبب االختالف يعود الى االختالف في طبيعة التعليم وآليـة عمـل   

 . والية ماساتشوستس التي أجريت فيها الدراسة المشار إليها هنابين المعلمين بين مدينة القدس و

العمـل فـي   "و" المشاركة في مـؤتمرات "و "في مجال تخصصه المعلم تطوير" معاييرعلماً أن 

 لـدى األهمية، حيث أن عدم حصولها على األهميـة الكافيـة   في  غاية هي " مجموعات مهنية

التي مـن شـأنها   المهنية،  العملالمعلم يضعف فرص تطوره المهني ومشاركته في مجموعات 

 ,Darling-Hammondعلـى تحصـيل الطلبـة    تـنعكس   وبالتـالي  التأثير علـى أدائـه  

1985,1989)(.  
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الجنس، سنوات الخبـرة اإلداريـة،   (ما أثر كل من متغيرات : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

معايير تقيـيم المعلمـين فـي المـدارس     درجة ممارسة المدير لللمدير على ) المؤهل العلمي

  :الحكومية في القدس ؟ وقد انبثق عنه األسئلة االتية

في متوسط ممارسة المـديرين لمعـايير تقيـيم     توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  .1

  .لمتغير جنس المديرتعزى المعلمين  

ممارسـة  أن متوسطات المديرات االناث أعلى من متوسـطات  ) 10( أظهرت نتائج جدول رقم

المادة العلمية والثقافة العامة، التخطيط وادارة البيئة التعليميـة،  ( الذكور على مجاالت المديرين 

كانت متوسطات المديرين الذكور أعلى من متوسـطات االنـاث علـى    ، في حين )مهنية المعلم

، ولعـل  )الصفات الشخصية والعالقات االنسانية، استراتيجيات تقويم المعلـم للطلبـة  (مجاالت 

السبب يعود الى اهتمام االناث أكثر بعملية التعلم والطالب، كما أن االنـاث ربمـا يسـتخدمن    

تلفة عن المديرين الذكور وهي تتفق جزئياً مـع دراسـة أبـو عيشـة     معايير التقييم بدرجة مخ

حيث مشكالت التخطيط التربوي في مجال المعلمين كانت المشـكالت االكبـر لـدى    ) 2007(

حيث كانت جميع الفـروق لصـالح   ) 2007(ولكنها اختلفت مع دراسة الحلو . المديرين الذكور

كما اختلفت مع دراسـة أبـو سـمرة وقاسـم     . ثعدا العالقات االنسانية لصالح االنا ،الذكور

حيث تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات أفراد عينـة الدراسـة   ) 2010(

لواقع الممارسات االدارية لمديري مدارس منطقة القدس تعزى لمتغير الجنس، في حين كانـت  

منها لم  اًالدراسات أن ايويظهر من ). 2003مرشود، (جميع الفروق لصالح االناث في دراسة 
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 ،تتفق معاً وال مع الدراسة الحالية ولعل السبب يعود الى اختالف خصـائص عينـة الدراسـة   

  .اضافة الى صغر حجم عينة المديرين في الدراسة الحالية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط ممارسة المديرين لمعايير تقييم المعلمين . 2

  الخبرة االدارية؟ تعزى لمتغير سنوات

فقـرات االسـتبانة حسـب    لأن استجابة المديرين )  11(أظهرت النتائج من خالل الجدول رقم 

التخطـيط وادارة  (أعلى متوسط في مجال كان متغير الخبرة كانت جميعها بدرجة كبيرة، حيث 

متوسـط بـين   على أقـل   )المادة التعليمية والثقافة العامة(مجال  حصلفي حين ) البيئة التعليمية

    .المجاالت

سنوات هم أكثر الفئات ممارسة فـي   5-1أظهرت نتائج الدراسة أن المديرين ذوي الخبرة من 

فـي حـين أن   ) .  التخطيط وادارة البيئة التعليمية، مهنيـة المعلـم  (كل المجاالت عدا مجالي 

عدا مجـال   سنوات هم أقل الفئات ممارسة في كل المجاالت 15-11المديرين ذوي الخبرة من 

  ).التخطيط وادارة البيئة التعليمية(

ولعل ذلك يظهر أن دافعية المديرين في السنوات االولى تكون عالية لممارسة مهامهم االداريـة  

  . التناقص مع مرور الزمنببشكل جيد وبالتالي التركيز على كافة جوانب تقييم المعلم، ثم تأخذ 

حيث أظهرت وجود فروق دالـة احصـائياً فـي    ) 2007(وقد اختلفت النتيجة مع دراسة الحلو 

المـديرين  أن مجال ممارسة المديرين لكفاياتهم االشرافية على المعلمين داخل المدرسة، حيـث  

في حين أظهـرت  . سنوات هم أكثر الفئات ممارسة على كافة المجاالت 10-5ذوي الخبرة من 
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المعـايير  ممارسة وى ودرجة وجود فروق ذات داللة احصائية في مست) 2003(دراسة مرشود

  .سنة 15المقترحة من قبل المديرين لتقييم المعلمين ولصالح الخبرة االدارية لصالح أكثر من 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط ممارسة المديرين لمعايير تقييم المعلمـين   .3

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمدير

فقرات االستبانة حسب متغير المؤهل لأن استجابة المديرين ) 12(أظهرت النتائج من جدول رقم 

التخطـيط  (أعلى متوسط كان في مجال أن كانت جميعها بدرجة كبيرة، حيث  ،العلمي للمديرين

    .)المادة التعليمية والثقافة العامة(في حين كان أقل متوسط في مجال ) وادارة البيئة التعليمية

لون مؤهل بكالوريوس مع دبلوم تربية  قد حصـلوا علـى أعلـى    ويبدو أن المديرين الذين يحم

في حـين  .  مما يجعلهم أكثر الفئات ممارسة في كل المجاالت ؛هامتوسطات في المجاالت جميع

الصـفات  (  هم أقل الفئات ممارسة فـي مجـالي   ؛أن المديرين الذين يحملون درجة دبلوم فقط

ن الـذين  وأمـا المـدير   ).ات تقويم المعلم للطلبـة استراتيجي( و) الشخصية والعالقات االنسانية

المـادة العلميـة   ( التيحملون مؤهل بكالوريوس فقط  فقد كانوا أقل الفئات ممارسة فـي مجـا  

  ).مهنية المعلم(و ) التخطيط وادارة البيئة التعليمية(و) والثقافة العامة

لذي بدوره يـؤثر ايجابيـاً   وا ،ولعل السبب يعود الى أهمية وضرورة التأهيل التربوي للمديرين

مـن  الكثير خالل تقييم المعلمين، وربما يضيف دبلوم التأهيل التربوي  ،على ممارساتهم االدارية

ال  ،مختلفة، في حين أن من يحملون مؤهـل دبلـوم فقـط   المجاالت القدرات في المعلومات وال

ن بتقييم المعلمين بناء على وبالتالي ال يقومو ،يمتلكون قدرات في مجال التخطيط والمادة العلمية
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التي أظهرت أن المـديرين الـذين يحملـون    ) 2003( وبهذا تتفق مع دراسة مرشود. أي منها

بكالوريوس مع تأهيل تربوي قد حصلوا على أعلى درجة بالنسبة للمعايير المقترحـة الختيـار   

  . المعلمين من خالل تقييمهم

  

الجنس، سنوات الخبـرة  (ما أثر كل من متغيرات : ثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالمناقشة . 1

للمعلم على معايير تقييم مديري المدارس الحكومية فـي القـدس   ) التدريسية، المؤهل العلمي

  للمعلمين؟

  :المنبثقة عنه تيةولالجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضيات اآل

فـي   )α ≥ 0.05(داللـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال: الفرضية االولى

متوسط اتجاهات المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير المتبعـة  لتقيـيمهم  تعـزى    

  .لمتغير الجنس

أن استجابة المعلمين حسب متغير الجنس نحو درجة ممارسة ) 13(أظهرت نتائج الجدول رقم  

  .ة المجاالتالمديرين للمعايير المتبعة لتقييمهم كانت بدرجة متوسطة على كاف

عـدا مجـال      ،وقد تبين وجود فروق دالة احصائياً  لصالح االناث على كافة مجاالت االسـتبانة 

ولعل السبب هو كون المعلمات أكثر تفرغـاً وتفانيـاً   ). الصفات الشخصية والعالقات االنسانية(

رسـي العالـة   خاصة ان المعلمات  ليس لديهن عمل آخر بعد انتهاء الـدوام المد  ،لمهنة التعليم

المعلمة تكون أقرب من المعلم الى معرفة درجة ممارسة مدير أو مـديرة  فان اسرهن، وبالتالي 
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ممارسة لتلك المعايير من و وعياً والمعلمات بالضرورة أكثر. مهايالمدرسة  للمعايير المتبعة لتقي

أفضل من المعلمـين،  بشكل وبهذا يقمن باالستعداد تقييمهن بناء عليه  بأنه يجريالذكور لعلمهن 

التى أظهرت وجود فروق ذات داللة احصـائية  ) 2010(وهو ما تؤكده دراسة بقيعي والكساب 

كمـا تؤكـده    .ولصالح االنـاث  ،تعود لمتغير الجنس ،بين اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح االنـاث فـي   ) 2010(دراسة المصري 

حيث كانت جميع الفـروق  ) 2007(وقد اختلفت مع نتائج الحلو . جاالت التعليم الجيد واألنشطةم

  . لصالح االناث) العالقات االنسانية(لصالح الذكور عدا 

فـي  ) α ≥ 0.05(الداللـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثانية

المديرين للمعايير المتبعـة  لتقيـيمهم  تعـزى     متوسط اتجاهات المعلمين نحو درجة ممارسة

  .لمتغير سنوات الخبرة

أن استجابة المعلمين حسب متغير سنوات الخبرة نحـو درجـة   ) 14(أظهرت نتائج الجدول رقم 

ممارسة المديرين للمعايير المتبعة لتقييمهم كانت بدرجة متوسطة على كافة المجاالت عدا الفئـة  

،  في حين لـم تكـن تلـك    )4.02(ث كانت درجة الممارسة كبيرة ذات الخبرة أقل من سنة حي

حيث لم تكـن سـنوات   ) 2007(وهو ما تؤكده نتائج دراسة الحلو. الفروق ذات داللة  احصائية

-5هو مجال التخطيط ولصالح الخبرة مـن   ؛الخبرة للمعلمين دالة احصائياً، اال في مجال واحد

في ذلك، وهو أنه بغض النظر عن سنوات خبـرتهم   ونولعل هناك ما يقوله المعلم. سنوات 10

ويعتقـدون أن ممارسـات    ،التدريسية اال أنهم ينظرون الى تقييم المديرين لهم بـنفس المنظـار  
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سـنة،   التي تقل عنالمديرين لمعايير التقييم في المجاالت هي بدرجة متوسطة، عدا ذوي الخبرة 

  .هموربما يعود السبب الى قلة خبراتهم مقارنة بغير

فـي  ) α ≥ 0.05(مستوى الداللـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند: الفرضية الثالثة

متوسط اتجاهات المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعايير المتبعـة  لتقيـيمهم  تعـزى    

  .لمتغير المؤهل العلمي

للمعلـم كانـت   أظهرت نتائج الدراسة أن استجابة عينة المعلمين حسب متغير المؤهل العلمـي  

علـى  ) استراتيجيات تقويم المعلم للطلبـة (اذ حصل مجال . بدرجة متوسطة على كافة المجاالت

على أعلى درجـة  ) التخطيط وادارة البيئة التعليمية(أقل درجة ممارسة ، في حين حصل مجال 

لمـي  ممارسة من قبل المديرين لدى تقييمهم للمعلمين من وجهة نظر المعلمين بحسب المؤهل الع

بصرف النظر عـن مـؤهالتهم العلميـة يـرون أن      ،أي أن المعلمين. عدا حملة درجة الدبلوم

فيما يقل اهتمـامهم بـامور    ،المديرين يهتمون بشكل أكبر بمجال التخطيط وإدارة البيئة التعليمية

ذات في حين لم تكن الفروق . محورية متعلقة بالطالب مثل استراتيجيات التقويم المتعلقة بالطالب

داللة احصائية في استجابات المعلمين نحو درجة ممارسة المديرين للمعـايير المتبعـة لتقيـيم    

  .المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللـة  ) 2005(وهذه النتيجة تنسجم مع نتيجة دراسة عيد 

  .تعود لمتغير المؤهل العلمي) ويمالسمات الشخصية، ادارة الفصل، التق( احصائية في مجاالت
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ما اقتراحات المعلمين والمديرين لتحسـين معـايير التقيـيم    : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  المتبعة في مدارسهم؟

التي من شأنها تحسين معايير التقييم المتبعـة فـي    لوسائلاقترح المعلمون والمديرون عدداً من ا

. نظر بتلك المعايير وصياغتها بشكل قابل للقياس من قبل المديرينال انطالقاً من اعادةمدارسهم، 

اضافة الى ذلك اقترح المعلمون في المجموعات البؤرية أن يتم اطالعهم ومناقشتهم في التقيـيم  

ولعـل  . الوقت الكافي الستيعاب عملية تقييمهم حصلون علىالذي يوضع لهم وتبريره، وأنهم ال ي

من تلك المعايير التـى اطلـق عليهـا أحـد     العديد ن هناك جدوى في يرون أالمديرين أيضاً ال 

اداة التقييم باالضافة  عن،  كما اقترح المعلمون اضافة عدد من المعايير الغائبة "المبهمة"المديرين

لتلك الموجودة في أداة الدراسة؛ مثل استخدام وسائل تكنولوجية حديثة، وقد اقترح أحد المعلمين 

وثالث يقوم بتقييم المعلم مثل معلمي المدرسة من ذوي الخبرة الطويلة  ف ثانٍأن يكون هناك طر

وهو بذلك يعتقد أن عملية التقييم .  أو من حملة الشهادات العليا وفي نفس مجال تخصص المعلم

  .قد تصبح أكثر موضوعيةً عندما يمارسها طرف آخر إلى جانب المدير

تقييم المعلم على أساس نتائج تحصيل الطلبة فـي   حات المديرين  حولافي حين تمحورت اقتر 

كما اعتبر المـديرون المعـايير   . االمتحانات الوزارية، أو عدم تغيب المعلم عن دوامه المدرسي

وكثيراً ما يعجزون عن تحديد  ،الموجودة في أداة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية غير واضحة

النتائج المتعلقة بالبند الواحد، وانهم بحاجـة الـى دورة   تقدير المعلم خالل تقييمه بسبب تعارض 

ومثال ذلـك  . لتكون صالحة كأداة تقييم ،وذلك بعد تعديل المعايير ،تدريبية على آلية تقييم المعلم
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داة وزارة التربية والتعلـيم الفلسـطينية    أفي ) 11(ما أشار اليه احد المديرين، حول معيار رقم 

 عالقـات لهم ، هناك من "تقبل وينفذ توجيهات المشرف ومدير المدرسةيالمعلم  "الذي ينص على 

هم توجيهات أصـالً،  ؤممتازة مع المشرفين وال اعرف ان كانوا يتقبلون التوجيهات أو يتم اعطا

ـ    مولكنه ينعالقاتهم غير جيدة مع المشرف  معلمونوهناك  التوجيهـات   ونفـي المدرسـة يتقبل

على هذا البنـد؟ اضـافة الـى     اًتقييم م، وبالتالي كيف أضع لهممشكلة معه مهاالدارية وليس لدي

درجات ، كـذلك أكـد    10زيد عن تمشكلة أن التباين بين عالمة المدير والمشرف يجب أن ال 

بعض المعلمين في المجموعات البؤرية بأن التداخل بين البنود يجعلها غير عادلـة فـي تقيـيم    

مديرين يقومون بوضع تقـديرات تتماشـى أحيانـا مـع     كما يعتقد بعض المعلمين بان ال. المعلم

توجهاتهم الشخصية ودون موضوعية، وهو عادة ما ينطبق على المشرف الذي يميل الى وضـع  

وحتى عندما يحاولون النظـر   ،وبالتالي ال يعتقدون بعدالة التقييم. عالمة تتناسب مع رؤية المدير

بسبب تداخل المعايير في بند واحد وعالمـة   ؛ةفانهم يجهلون آلية وضع العالم ؛اليها بموضوعية

  . محددة

يسـتخدمها المـديرون   أداة التقييم التي ونتائجها، و داة المستخدمة في الدراسةاألمقارنة بين 

  :لتقييم المعلمين والمعدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

قبـل   معايير الوزارية المستخدمة مـن أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هنالك تبايناً واضحاً بين ال

المديرين من حيث األهمية، وبين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، ولعـل هـذه النتيجـة    



123 
 

هتمام تستحق تسليط الضوء على مساحات التناقض، أو ربما التوافـق، التـي سـيتم    لالالمثيرة 

  .مناقشتها هنا

  عامةالمادة التعليمية والثقافة ال: المجال األول

من المعايير الموجودة في هذا % 80افتقرت المعايير الخاصة بأداة التقييم الخاصة بالوزارة الى 

أن المعيارين الوحيدين بعلماً . عدم اهتمام الوزارة بهذا المجالعلى  المجال، مما يعطي مؤشراً 

مجال موضـوعه،   تصميم وسائط تعليمية في( اذين تضمنتهما أداة التقييم الوزارية هما معيارلال

وقد حصال على درجة ممارسة متوسطة من قبل المـديرين لـدى   ) القيام باجراء أبحاث تربوية

في حين ان المعايير االخرى لم يرد أي منها في االداة الخاصة بالوزارة ومـع  . تقييمهم للمعلمين

ب متـأخر  حصلت تلك المعايير على درجة ممارسة كبيرة من قبل المديرين وعلى ترتيفقد ذلك 

التسلسل في عـرض المـادة التعليميـة    "في حين أن معايير  . بين المعايير االخرى في المجال

المعارف السابقة للطالب  الربط بين" و " اإلحاطة بجوانب المادة التي يعلمها" و " بطريقة منطقية

لمـديرين  معايير في المجال من حيث ممارسة ا ةقد حصلت على أعلى ثالث" والمعلومات الجديدة

رغم عدم ورود أي منهـا فـي أداة    ؛لها لدى تقييم المعلمين من وجهة نظر المعلمين والمديرين

  . الوزارية التقييم

  الصفات الشخصية والعالقات االنسانية :المجال الثاني

من المعايير الموجودة في هذا % 69التقييم الخاصة بالوزارة على احتوت المعايير الخاصة بأداة 

تشجيع الطلبة على القيام " و " اإلصغاء للطلبة بشكل جيد"مثالً معيار . داة الدراسةأضمن المجال 
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حصلت على الترتيب الثاني والثالث من حيث ممارسة المـديرين لهـا لـدى تقيـيم     " بواجباتهم

كمـا  . منهما لم يرد في أداة التقيـيم الوزاريـة   اًن أيبأعلماً  ؛المعلمين من وجهة نظر المديرين

علـى  " ضبط الطلبة خالل فترة االستراحة"و " تشجيع الطلبة على القيام بواجباتهم" امعيار حصل

لدى تقييم المعلمين مـن وجهـة نظـر     ،الترتيب الثاني والثالث من حيث ممارسة المديرين لهما

  .من المعيارين لم يرد في أداة التقييم الوزارية اًأن أيبالمعلمين علماً  

  طيط وادارة البيئة التعليميةالتخ: المجال الثالث

من المعايير الموجودة في هذا % 75افتقرت المعايير الخاصة بأداة التقييم الخاصة بالوزارة الى 

المجال، مما يعطي مؤشراً الى عدم ايالء هذا المجال االهتمام من قبل وزارة التربيـة والتعلـيم   

" تحفيز الطلبة علـى المشـاركة  "و  "ضبط الصف بشكل جيد" كانت معايير هذا وقد. الفلسطينية

من المعايير  "تغطية جميع جوانب المنهاج الدراسي"و"  جذب الطلبة من خالل أسلوب عرضه"و

التى حصلت على درجة متقدمة جداً من حيث ممارسـة المـديرين لهـا مـن وجهـة نظـر       

غـم عـدم   ر " تحفيز الطلبة على المشاركة"و "  جذب الطلبة من خالل أسلوب عرضه"المعلمين

  .ورود أي منها في األداة الوزارية

  استراتيجيات تقويم المعلم للطلبة: المجال الرابع

والمعدة من قبل  المستخدمة من قبل المديرين لتقييم المعلمين التقييماحتوت المعايير الخاصة بأداة 

داة أل ضـمن  من المعايير الموجودة في هذا المجا% 92على التربية والتعليم الفلسطينية   وزارة

لطلبة، والمعيار الوحيـد  لوهذا مؤشر على اهتمام الوزارة باستراتيجيات تقويم المعلمين  الدراسة
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رغـم حصـوله   " متابعة الطلبة في تنفيذ المهام " معيار والذي لم يرد في أداة التقييم الوزارية ه

هة نظر المعلمـين  على مرتبة متقدمة من حيث ممارسة المديرين له لدى تقييم المعلمين من وج

  .والمديرين

  مهنية المعلم : المجال الخامس

والمعدة من قبل  المستخدمة من قبل المديرين لتقييم المعلمين التقييماحتوت المعايير الخاصة بأداة 

داة أمن المعايير الموجودة في هذا المجال ضـمن  % 75على التربية والتعليم الفلسطينية   وزارة

  .الدراسة

من قبـل المـديرين    ل الى نتيجة مفادها افتقار أداة التقييم الخاصة بتقييم المعلمينويمكن التوص

التربية والتعليم الفلسطينية الى عدد ال بأس به من المعايير التـي يراهـا    والمعدة من قبل وزارة

في كما تبين أن هناك عدداً من المعايير غير الواردة . يم المعلمينيالمعلمون والمديرون هامة لتق

أداة التقييم الوزارية رغم أهميتها وممارستها بدرجة كبيرة من قبـل المـديرين لـدى تقيـيمهم     

فـي  . للمعلمين من وجهة نظر المعلمين أو من وجهة نظر المديرين أو من وجهة نظر كليهمـا 

ومع ذلـك حصـلت علـى     ،في أداة التقييم الوزاريةالموجودة عدد آخر من المعايير  هناكحين 

  . خفض جداً مقارنة بالمعايير االخرى داخل المجالترتيب من

ما هو تفسير اهتمام المديرين وممارستهم لعدد ال بـأس بـه مـن المعـايير      :وقد كان السؤال

وبالتـالي   ،المستخدمة في أداة الدراسة وغير الموجودة في معايير أداة الوزارة؟ او عدم اهتمامهم

  ييم الوزارة؟معايير موجودة في أداة تقعدم ممارستهم ل



126 
 

من الممكن تفسير النتيجة بعدم فهم المعلمين والمديرين لمعايير التقيـيم التـي وضـعتها وزارة    

وهـو مـا اوضـحه    . لتقييم المعلمين والمستخدمة من قبل المديرين ،التربية والتعليم الفلسطينية

وء على عـدد  وسنحاول تسليط الض .المعلمون والمديرون خالل المقابالت والمجموعات البؤرية

المعايير الموجودة في أداة التقييم المستخدمة من قبل المديرين، والمعـدة مـن قبـل وزارة    من 

  ).13(انظر ملحق رقم  التي توضح الصورةالتربية والتعليم الفلسطينية؛ 

اعطي كـل منهـا    اًبند) 20(احتوت األداة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على 

 100حسب أهمية البند من وجهة نظر وزارة التربية والتعليم؛ بما مجموعه ) 7-3(ن عالمة م

  .  عالمة للبنود جميعاً

من العالمة في تقييم المدير للمعلم على االلتزام بوقت الدوام الرسـمي  % 14تم اعطاء  -

 أن هـذا  :المتعلقين بالتزام المعلم بالوقت؛ وقد علق المديرون) 2-1(من خالل البندين 

وأن مجرد التزام المعلم بوقت الحصـة كـاف ومفهـوم ضـمنيا دون      ،ربما مبالغ فيه

) االلتـزام بمواعيـد الحصـص   ( ، )حضور ومغادرة ؛االلتزام بالدوام(الحاجة الى ذكر

 .وذلك في بندين منفصلين

يوظف استراتيجيات التـدريس بمـا يتناسـب مـع األهـداف      (أما بالنسبة للبند الثالث  -

فقد اعطيت عدداً ال بأس به من التفسيرات المتنوعـة والمختلفـة    )ليميةوالمواقف التع

ادارة الصف، تفعيل الطلبة، محاور : حول هذا البند سواء المديرين أو المعلمين، ومنها

التدريس، وضوح األهداف، والبعض قال أن المقصود هو الحصة بشكل عام، وآخرون 
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مجتمعة تؤكد أن هذا البند لم يكن واضحا  اهتموا بطرائق التدريس؛ ولعل تلك االجابات

وبالتالي يقوم المديرون بممارسته بحسب قناعاتهم  ،نميال للمديرين وال للمعل ؛كما يبدو

الخاصة أو معتقداتهم الشخصية حوله؛ ومن المقترح تقسيمه وتوضيحه في عـدد مـن   

 .المعايير التي تحمل معنى واحداً وهدفاً واحداً ومحدداً

ربط المديرون هـذا   )يستفيد من تحليل االختبارات في تحسين أداء الطلبة( ابعالبند الر -

 .)6(البند بالخطط العالجية، على الرغم من وجودها في البند رقم 

- من وضعه في بندين منفصلين، بـالرغم مـن    أما البند الخامس فهو بند مركب وال بد

امه بالسجالت الرسمية، النه عمـل  مون المعلم على مدى اهتمتأكيد المديرين أنهم ال يقي

يتابع سجالت الحضور والغيـاب  لم  اًولم يحدث أن معلم ،مفروغ منه بالنسبة للمعلمين

 .والجداول في نهاية العام

البند المتعلق بنقاط القوة ونقاط الضعف والخطط العالجية أيضاً بند مركب وهـو مـا    -

واهتمام المديرين عنـد تقيـيمهم   أفرزته نتائج الدراسة من وجود اختالف بين ممارسة 

حيـث وردت فـي أداة   . للمعلمين بنقاط القوة ونقاط الضعف، واعداد الخطط العالجية

وحصلت على نتائج مختلفة ممـا يؤكـد ضـرورة     ،الدراسة في ثالثة معايير منفصلة

 .فصلها

ـ   )يسهم في تحسين تحصيل الطلبة( أما البند السابع - ن فهو عام جداً وبحاجة الى عدد م

: مثـل  كذلك المعلمون من زوايا مختلفة تمامـاً و  ه المديرونراذ فس ؛المعايير لتفسيره
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تقـويم   ،خارجيـة  أوراق عمل، واجبات، وسائل تعليمية، دعم، تقوية، وظائف، أنشطة

على الرغم من أن عدداً   )راءثمستمر، تغذية راجعة، حصص اضافية، متابعة صفية، ا

 .مما يستدعي ضرورة تفسيرهبنود اخرى من األداة؛ من تلك المعايير قد وردت في 

القياس والتقـويم رغـم أن    ئيفترض مسبقاً أن المعلمين على دراية بمباد البند التاسع -

فـي مجتمـع الدراسـة ال    دبلـوم التأهيـل التربـوي    نسبة المعلمين الحاصلين على 

 %).3.4(يتجاوز

هنا ال بد من الفصل بـين  ) سةيتقبل وينفذ توجيهات، وإرشادات المشرف ومدير المدر( -

ودور المشرف وعالقته، وعدم االفتـراض مسـبقاً أنهـا     ،دور المدير وعالقته بالمعلم

م بنفس الدرجة متشابهة، وتقي. 

عضو لجنـة، منسـق   ، مجالت، معارض، أبحاث( بداعية اإلمبادرات البند المتعلق بال -

ضحت أنه ال بد من االهتمـام  نتائج الدراسة أو...).مشروع، مبادرة تربوية، مهرجانات

عـن بقيـة    أكثر باألبحاث التربوية، وبالتالي ال بد من التعامل معها كمعيار منفصـل 

 .وكذا الحال بالنسبة لبقية أجزاء البند ،ريالمعاي

وماذا لو كان المعلـم يطـرح   ) يطرح أفكاراً جديدة ويتقبل آراء اآلخرين ومبادراتهم ( -

 ؟آراء اآلخرين؟ فماذا يكون تقييمه أفكاراً جديدة ولكنه ال يتقبل

أيضا ال بد من وضـع  ) تتصف تصرفاته وألفاظه بالقدوة الحسنة ويهتم بمظهره العام( -

 .هذا البند في معايير منفصلة
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مـن عالمـة تقيـيم    فقط % 10) 19، 17، 16(اعطيت بنود مهنية المعلم  في البنود  -

والتي أعدتها وزارة التربية والتعليم  ،المعلم في أداة التقييم المستخدمة من قبل المديرين

الفلسطينية؛ مما يعني أنها في نهاية سلم اهتمامات وزارة التربية والتعليم على ما يبدو، 

لدى تقييمهم لمعلميهم  ،رغم حصولها على ترتيب متقدم من حيث ممارسة المديرين لها

 .من وجهة نظر المعلمين والمديرين

والتـي  د التي أعدتها وزارة التربية والتعليم الفلسـطينية  من الواضح مما سبق أن البنو

في كثير كانت متداخلة ومركبة وغير واضحة  يستخدمها المديرون لدى تقييم معلميهم،

  .بشكل ال يقبل مجاالً للشكمن بنودها، 
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 التوصيات

  :يأتي توصي الدراسة بما

  :وفقاً للنتائج التي توصلت اليها

  .ن والمديرين على المشاركة في المؤتمرات من خالل الحوافر والترقياتتشجيع المعلمي .1

 .النمذجة في عملية التقييمالهمية  نظراً ؛اشراك المديرين والمعلمين معا في ورشات تدريبية .2

الن المدير يقيم المعلم لكنه يفتقر الـى المـوارد    ؛توفير الموارد الالزمة خالل عملية التقييم. 3

 .رد على المشاكل المحددة في عملية التقييمالضرورية لل

  .نظام العقوباتو ،الربط بين نتائج تقييم المعلمين ونظام الترقية والحوافز الخاص بالمعلمين. 4

 اصة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينيةخ توصيات

توصي الدراسة بالعمل على تحسين أداة التقييم المستخدمة من قبل المديرين والمعـدة    .1

تالفي التناقضات التي أظهرتهـا نتـائج هـذه    لمن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، 

  .الدراسة

تقوم فيهـا بتوضـيح المعـايير     ؛أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية  .2

 .المستخدمة في تقييم المعلمين من قبل المديرين

بعقد مؤتمر سـنوي حـول التطـور     توصي الدراسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية .3

سـواء ابحاثـه االجرائيـة او كتاباتـه او      ،المنهي يعرض ابداعات المعلم خالل العام

 .انجازاته
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 . فضل معلم في كل مجال من مجاالت التقييمأمن خالل تكريم  ؛نظام الحوافز تفعيل .4

 .دياً ومعنوياًلهم ماوتوفير الدعم الالزم  ،اعطاء المعلمين حوافز الجراء ابحاث تربوية .5

  :بدراسات مستقبلية توصيات

 .اجراء دراسة مشابهة تشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث الالجئين. 1

اجراء أبحاث كيفية مع عينة دراسة أكبر الستيضاح المعايير المتبعة بصورة أكثر عمقاً  .2

 .في تقييم المعلمين

  :توصيات متعلقة بالمديرين

تصال بين المجتمع المحلي والمدرسة، من خالل المشاركة فـي أنشـطة   توثيق أواصر األ .1

 .همتكوين عالقات جيدة معوالمجتمع المحلي، التواصل مع اولياء االمور، 

والتي لهـا عالقـة    ،ضرورة زيادة اهتمام المديرين بعدد من المعايير لدى تقييمهم للمعلمين .2
الفردية، مناداة الطلبة بأسمائهم االولـى،  بنفسية الطالب وحبه للمدرسة مثل مراعاة الفروق 

االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة، استخدام التعزيز، وضع معيار لتقييم األنشـطة التـي   
 .يقدمها الطالب في المدرسة وخارج المدرسة

العمـل فـي   (تشجيع المعلم وخلق بيئة من المهنية من خالل زيـادة  االهتمـام بمعـايير     .3

 ).ركة في المؤتمرات، المسابقاتمجموعات مهنية، المشا

اتباع الموضوعية خالل تقييم المعلم واعطائه الفرصة البداء وجهة نظره واطالعـه علـى    .4

مـن   وذلـك  على مشكالته التغلبلما له من دور في مساعدة المعلم في  ؛تقييمه خالل العام

  .خالل ادراكها ومناقشتها
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