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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

  

  


