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«االجتاهات السائدة لدى معلمي املدارس احلكومية في فلسطني
نحو البرامج التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني».

د .محمد عبد االله الطيطي
د .عزمي أبو احلاج

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س
احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني ،تكونت
عينة الدرا�سة من عينة من معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني ،بلغ عددها ( )406معلم
ومعلمة ،وقد اختريوا بالطريقة الع�شوائية.ومتثلت �أداة الدرا�سة التي ا�ستخدمتها الدار�سة
با�ستنانه �أعدت لغر�ض التعرف �إىل (واقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية
يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني)  ،بحيث تكونت
ب�صورتها النهائية من ( )44فقرة مق�سمة �إىل خم�سة جماالت.وتو�صلت نتائج الدرا�سة اىل

ما ي�أتي:


�أن املتو�سط العام ال�ستجابات املبحوثني قد بلغت ( )3.37وهي ت�صنف باملتو�سطة.



وجود فروق يف املتغريات (املديرية و عدد الدورات و �سنوات اخلربة) .



عدم وجود فروق يف املتغريات (اجلن�س والتخ�ص�ص وامل�ؤهل العلمي) .
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Abstract:
The aim of this study was to investigate the nature of the prevailing
attitudes of government school teachers in Palestine towards the training
programs provided to them and their impact on the performance of vocational
study sample consisted of a sample of teachers in government schools in
Palestine.The number is (406) teachers who have been selected randomly.
The tool of the study a questionnaire prepared for the purpose of identifying
the (real attitudes of government school teachers in Palestine regarding the
training programs provided to them and their impact on their professional
performance) .It consisted of (44) items divided into five areas.
The results of the study were as follows: :
 The overall average responses of the respondents had reached (3.37) ,
which is classified as moderate.
 The existence of differences in the variables (Directorate and the number
of cycles and years of experience) .
 The lack of differences in the variables (sex, specialization and
qualification) .
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«االجتاهات السائدة لدى معلمي املدارس احلكومية في فلسطني
نحو البرامج التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني».

د .محمد عبد االله الطيطي
د .عزمي أبو احلاج

مقدمة:
يحتل التدريب يف حياتنا منزلة متميزة ،حيث �إنه ي�ؤدي دورا مهما على م�ستوى
الرقي والنهو�ض بالأمة ،عرب مواكبة حركة احلياة املتناهية يف ال�رسعة ،ومن �أهم منا�شط
احلياة و�أكرثها ت�أثريا يف الإن�سان العملية التعليمية بكل عنا�رصها ومن خمتلف زواياها،
كما يحتل التدريب مكانة مهمة بني الأن�شطة الإدارية الهادفة ،والتي بدورها تعمل على
رفع الكفاءة الإنتاجية ،وحت�سني �أ�ساليب العمل ،من خالل �إحداث تغيري يف مهارات الأفراد
وقدراتهم� ،إ�ضافة �إىل الأمناط ال�سلوكية املتعلقة ب�أداء العمل.فالتطور العلمي والعملي
م�ستمر ،والنظريات الإدارية متجددة ،والو�سائل والأ�ساليب مبتكره ،وكل هذا يجعل من
التدريب ،واالطالع على كل ما هو جديد� ،أمراً من الأمور الالزمة للعمل الإداري �أياً كان
موقعه.
وامليدان الرتبوي ب�أم�س احلاجة �إىل التدريب ،فالنظريات العلمية يف جمال �أ�ساليب
التدري�س وطرائقه ،وجمال الإدارة والإ�رشاف الرتبوي يف جتدد م�ستمر� ،إ�ضافة �إىل
التكنولوجيا وت�سارعها ،كل هذا وغريه ي�ستدعي تدريباً م�ستمراً ،وذا موا�صفات خا�صة،
تت�صف باجلودة ال�شاملة يف جميع اجلوانب املتعلقة بالتدريب ،فاملدخالت ال�سليمة تقود
�إىل خمرجات �سليمة �إذا ما رافقتها عمليات �سليمة �أي�ضاً(.الطيطي وابو �سمرة. )2012 ،
وتعد عملية تدريب املعلمني من الق�ضايا املهمة التي تلقى اهتماماً متزايداً يف
الأو�ساط الرتبوية ،وقد �أحيطت هذه الق�ضية بقدر كبري من االهتمام يرجع بالدرجة الأوىل
�إىل الدور الذي يقوم به املعلم يف املجتمع.حيث تكت�سب مهنة التعليم �أهميتها نظراً للأدوار
التي يقوم بها املعلم من عمليات تعليم وتثقيف وتوجيه وبناء الأفراد وتهيئتهم للقيام
بعمليات التنمية الب�رشية وال�شاملة للمجتمع ،وتعد مهنة التعليم كما قيل عنها «املهنة
الأم» لأنها ت�سبق جميع املهن الأخرى ،وهي الزمة لها ،الحتياج كل املهن �إىل معلم ليقوم
بتعليمها.
لذلك ي�ؤدي املعلم دوراً بالغ الأهمية واخلطورة يف عملية التعلم والتعليم ،ويتعدى
دوره ذلك �إىل العملية الرتبوية كلها ،وبالتايل �إىل عمليات التن�شئة االجتماعية ،ومن هنا
ت�أتي �أهمية املعلم يف املجتمع ،وتربز العناية به وتقديره ك�إن�سان وكمواطن وكمهني.
(الرتتوري)2007 ,
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ونظراً للتطور املعريف الهائل ولظهور كثري من نظريات التعلم والتعليم� ،أ�صبح التعليم
مهنة لها �أ�صولها وقواعدها ومناهجها العلمية ،فقد ظهرت كثري من االجتاهات املتطورة
يف جمال �إعداد املعلم ،والتي ت�ؤكد على �رضورة جماراة الع�رص ومالحقة التطورات العلمية
والرتبوية والتقنية ومنها متابعة تطورات املناهج وحتديد �رضوراته لإعداد املعلم وفقا
لر�ؤى الإعداد العام ،والتخ�ص�صي ،والرتبوي والرتبية العملية والتدريب من �أثناء اخلدمة.كما
تتطلب التطورات التقنية احلالية �أن يلم املعلم بطرق التعامل مع الو�سائل التعليمية احلديثة
كالتلفاز والفيديو واحلا�سب وبراجمه والإنرتنت ونحوه ،وكيفية ا�ستخدامها بفاعلية مع
طالبه.ولذلك �أ�صبح تطوير برامج �إعداد املعلم �رضورة �أ�سا�سية لتلبية احتياجات املجتمع
التنموية ،ومتا�شياً مع متطلبات املجتمع و�سوق العمل.
وتربز �أهمية التدريب من �أثناء اخلدمة باعتبارها ال�سبيل للنمو املهني للمعلم،
وللح�صول على املزيد من اخلربات العلمية واملهنية والثقافية واالجتماعية ،وكل ما من
�ش�أنه رفع م�ستوى �أدائه مما ي�ؤدي �إىل زيادة �إنتاجيته.حيث �إن نوعية املعلم تعتمد على
نوعية �إعداده وت�أهيله ،كما تتوقف فاعلية التعليم ب�شكل كبري على فاعلية املعلمني ومن ثم
على �إعدادهم(.الكندري وفرج)2001 ،

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�إن التطورات والتحوالت التي نعي�شها يف ع�رصنا هذا جتعل من ق�ضية �إعداد املعلم
وتدريبهم ق�ضية م�صريية متليها تطورات احلياة ،والتي تتمثل يف تنمية املعلم مهنياً
وعلمياً وتقنياً ،و�إك�سابه مهارات جديدة متكنه من ال�سيطرة على املواقف املتغرية التي
يواجهها يف �أثناء عمله ،لكي يتم االرتقاء مبهنة التعليم ونوعية املعلمني.وهذا ما دفع
امل�س�ؤولني عن التعليم يف فل�سطني �إىل االهتمام بتدريب املعلمني يف �أثناء اخلدمة من
�أجل دعم مهنة التعليم ،ومتكني املعلم من القيام بر�سالته احلقيقية ،ومن �أجل ذلك و�ضعت
اخلطط واال�سرتاتيجيات ،و�أعدت الربامج التدريبية ،ونفذت املعلمني يف امل�ستويات كافة.

وعليه تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة على الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج

التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني؟
2 .2هل تختلف اجتاهات املعلمني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج
التدريبية املقدمة لهم تبعا ملتغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،التخ�ص�ص� ،سنوات اخلربة،
عدد الدورات ،املديرية) ؟
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د .محمد عبد االله الطيطي
د .عزمي أبو احلاج

فرضيات الدراسة:
♦ ♦ال توجد فروق ذات �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0,05 ≤ αيف
اجتاهات املعلمني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم
ومنوهم املهني تبعاً ملتغري اجلن�س.
♦ ♦ال توجد فروق ذات �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0,05 ≤ αيف
اجتاهات املعلمني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم
ومنوهم املهني تبعاً ملتغري امل�ؤهل العلمي.
♦ ♦ال توجد فروق ذات �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0,05 ≤ αيف
اجتاهات املعلمني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم
ومنوهم املهني تبعاً ملتغري التخ�ص�ص.
♦ ♦ال توجد فروق ذات �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0,05 ≤ αيف
اجتاهات املعلمني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم
ومنوهم املهني تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة.
♦ ♦ال توجد فروق ذات �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0,05 ≤ αيف
اجتاهات املعلمني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم
ومنوهم املهني تبعاً ملتغري عدد الدورات.
♦ ♦ال توجد فروق ذات �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0,05 ≤ αيف
اجتاهات املعلمني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم
ومنوهم املهني تبعاً ملتغري املديرية.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل:
1 .1واقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج

التدريبية املقدمة لهم ،و�أثرها على �أدائهم املهني.
2 .2التعرف على جوانب ال�ضعف وجوانب القوة يف الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي
املدار�س احلكومية يف فل�سطني.
3 .3واقع التدريب ومدى اهميته ملعلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني.
4 .4تقومي برامج تدريب معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني.
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أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف:
1 .1م�ساعدة القائمني على عملية �إعداد املعلمني يف تطوير الربامج التدريبية وحت�سينها

والتغلب على ال�صعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الربامج.
2 .2ت�ساهم نتائج هذه الدرا�سة يف تقدمي مقرتحات لرفع الكفاءة الذاتية لدى املعلمني.
3 .3امل�ساعدة يف و�ضع خطط م�ستقبلية للتدريب يف �أثناء اخلدمة لرفع الكفاءة الذاتية
لدى املعلمني.
4 .4تفعيل دور املعلم ورفع كفاءته الذاتية �سوف ي�سهم يف حتقيق الآمال املعقودة
عليه ،وحتقيق الأهداف املن�شودة.
5 .5الك�شف عن جوانب ال�ضعف لدى املعلمني وتقدمي بيانات كمية وكيفية للقائمني
على ال�ش�أن الرتبوي لتعزيز اجلوانب الإيجابية ،وحماولة التغلب على اجلوانب ال�سلبية يف
مديريات الرتبية والتعليم فيما يتعلق باالجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية
يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني لدوره املهم يف العملية
التعليمية التعلمية.

اإلطار النظري:
يتطلب الدور الرتبوي للمعلمني �رضورة ت�أهيلهم للقيام بهذه املهمة ،كما يتطلب
اال�ستمرار يف تدريبهم بهدف تقبل الأفكار اجلديدة وتعريفهم ب�أحدث الو�سائل التعليمية
والعلمية ،وبخا�صة يف جمال تخ�ص�صهم.
ويعد التدريب عملية متكاملة تتميز باال�ستمرار والدميومة ،وتهدف �إىل خلق معلم
ذي كفاءة عالية ت�ساعده على ممار�سة مهنته بنجاح ،وقد ا�ستدعت احلاجة امللحة ب�سبب
التق�صري يف �إعداد املعلم وتلبية حاجاته ،ونظراُ لتفجر املعرفة و�رسعة التغيري لإعادة
النظر يف برامج تدريب املعلمني ،و�إعدادهم من حيث الأهداف واملحتـوى والطرق و�أ�ساليب
التقومي(.غنيمة)1998 ،

مفهوم التدريب وأهدافه:
ينظر اىل التدريب على �أنه عملية تعديل ايجابي ،ذو اجتاهات خا�صة ،تتناول �سلوك
الفرد من الناحية املهنية والوظيفية ،وذلك لإك�سابه املعارف واخلربات التي يحتاج اليها،
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د .محمد عبد االله الطيطي
د .عزمي أبو احلاج

ا�ضافه اىل االجتاهات ال�صاحلة للعمل والإدارة ،بهدف رفع كفايته االنتاجية (زويلف،
. )1998والتدريب عند الطعاين ( )2007يعترب ن�شاطاً منظماً وم�ستمراً ،يركز على الفرد
لتحقيق تغيري يف معارفه ومهاراته وقدراته الفنية ،ملقابلة احتياجات حمددة يف الو�ضع
الراهن وامل�ستقبلي ،يف �ضوء متطلبات العمل�.أما حمدان ( )1989في�شري �إىل التدريب على
�أنه عملية منظمة مدرو�سة ،لبناء مهارات تربوية وادارية و�شخ�صية جديدة ،بهدف حت�سني
فاعلية املتدربني.
وتفر�ض االجتاهات احلديثة يف الإدارة والقيادة �أبعاداً جديدة متطورة يف املمار�سة
االدارية والقيادية ،وهذا ي�ستدعي مواكبة كل ما هو جديد من معارف ومهارات ،وميكن
للتدريب �أن يقوم بوظيفة رئي�سة يف هذا املجال ،من خالل حتديد �أهدافه املتمثلة يف الآتي
(ح�سان والعجمي: )2007 ،
�1 .1إك�ساب املتدرب املهارات الالزمة لأداء العمل.
2 .2تغيري (�أو تعديل) اجتاهات املتدربني.
وي�أتي هذان الهدفان من �أجل زيادة الإنتاجية� ،سواء من خالل تخفي�ض النفقات� ،أو
رفع الروح املعنوية للعاملني.

العناصر األساسية لعملية التدريب:
التدريب عملية ( )processم�ستمرة ،وت�شمل جوانب عديدة يف امل�ؤ�س�سة ،ولها
عنا�رصها ،من �أهمها (زويلف: )1998 ،
1 .1االحتياجات التدريبية :وهي متثل جزءاً من مدخالت عملية نظام التدريب.
2 .2الأن�شطة التدريبية :وهي اجلهود والعمليات الهادفة �إىل �سد االحتياجات التدريبية،

من طرق ومناهج تدريبية.
3 .3النتائج :املتمثلة يف �أنواع التغيري يف االداء وم�ستويات الكفاءة للمتدربني ،ومتثل
هذه النتائج خمرجات نظام التدريب.
4 .4التغذية الراجعة :والتي تو�ضح مدى فاعلية النتائج التدريبية من ناحية ،وت�ساعد
على تقومي النظام التدريبي ككل ،وبيان مدى توافقه مع متطلبات البيئة من ناحية �أخرى.
وتتكون العملية التدريبية عند الطعاين ( )2007من �سل�سلة من الأن�شطة ،والفعاليات
التي ترتبط فيما بينها من خالل مبادئ علمية حمددة ،تت�صف بالت�سل�سل املنطقي ،وحدد
هذه االن�شطة والفعاليات ،وفق منحنى النظم� ،إىل مدخالت وعمليات وتغذية راجعة�.أما
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قنام وحنني ( )2007فقد �أ�شارا �إىل عنا�رص عملية التدريب على �أنها :متدرب ،ومدرب،
ومادة تدريبية ،وبيئة التدريب ،و�أ�سلوب التدريب.

وح َّدد حمدان ( )1989ثالثة جماالت رئي�سة لتطوير املعلمني وظيفياً من خالل
التدريب ،وحتتوي كل منها على عدد من املهارات وامل�سئوليات الفرعية:
♦ ♦�أوالً :املجال الرتبوي :املتعلق مبهارات املادة الدرا�سية وكيفية تو�صيلها
للمتعلمني ،وي�شمل :املادة الأكادميية (الدرا�سية) .وطرق و�أ�ساليب التدري�س ،مبا يف ذلك
الأهداف الرتبوية والأ�سئلة ال�صفية.وو�سائل وتكنولوجيا التعليم (العادية واملعا�رصة) .

♦ ♦ثانياً :املجال الإداري :املتعلق بت�شغيل التدري�س والتعلم ،وان�ضباط املتعلمني
وان�ضباطهم ،وي�شمل :االت�صال (التعامل الإن�ساين) .والتوجيه والقيادة الرتبوية.وحتفيز
التعلم وتعزيزه.كما ي�شمل تخطيط وحت�ضري التدري�س.وا�ستخدام البيئة املحيطة.وتعديل
ال�سلوك ال�صفي.والإدارة ال�صفية ،مبا يف ذلك التن�سيق والإ�رشاف وتنظيم وحفظ ال�سجالت.
وتقومي التح�صيل.و�أخرياً تخطيط وتنظيم الأن�شطة الال�صفية.
♦ ♦ثالثاً :املجال ال�شخ�صي :ويتعلق بخ�صائ�ص املتدربني (املعلمني) الإن�سانية
البناءة للتعلم والتعليم ،وت�شمل :املظهر العام والرتتيب.واخل�صائ�ص ال�شخ�صية البناءة
للتعلم والتعليم.واخل�صائ�ص الوظيفية البناءة للتعلم والتعليم.
وتختلف �أ�ساليب التدريب تبعاً للموقف التدريبي ،ومن هذه الأ�ساليب :املحا�رضة،
واملناق�شة املفتوحة و احلاالت الدرا�سية و الألعاب وامل�سابقات ،و�أ�سلوب العر�ض،
واملباريات الإدارية ،وتقم�ص الأدوار ،وتدريب احل�سا�سية ،وغريها.ولكل من هذه الأ�ساليب
ايجابياته و�سلبياته ،وتقع على املدرب م�س�ؤولية الإملام ب�أ�ساليب التدريب هذه ،ومعرفة
مدى مالءمة �أي منها للموقف التدريبي دون غريها.

أهداف التدريب يف أثناء اخلدمة:
تنبع �أهمية التدريب يف �أثناء اخلدمة من خالل:
1 .1ال�سعي �إىل تهيئة الفر�ص �أمام املتدربني الكت�ساب معارف جديدة يف جمال عملهم.
2 .2امل�ساعدة على اكت�ساب مهارات جديدة حتتاجها متطلبات مهنتهم.
3 .3تغيري االجتاهات واكت�ساب اجتاهات �إيجابية جتاه املهنة املمار�سة من قبل

املتدرب مبا ي�ؤدي �إىل رفع روحه املعنوية ،وزيادة �إنتاجيته بالعمل.
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4 .4اكت�ساب املتدرب �آفاقاً جديدة يف جمال مهنته ،وذلك من خالل تب�صريه مب�شكالت
مهنته ،وحتدياتها ،و�أ�سبابها ،وكيفية التخل�ص منها� ،أو التقليل من �آثارها على �أداء العمل،
ومن خالل اطالعه على �أ�ساليب وطرق حديثه ملمار�سة مهنته؛ بهدف تطويرها ،وزيادة
�إنتاجيتها.
5 .5غر�س �أ�ساليب التعليم امل�ستمر يف املتدرب ،واك�سابه لها من خالل متكينه من
مهارات التعليم الذاتي امل�ستمر� ،أو من خالل �إيجاد اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستمرار االلتحاق
بالربامج التدريبية؛ لتطوير قدراته و�إمكاناته.
6 .6توفري فر�ص لالنفتاح على الآخرين من زمالء املهنة بهدف انتقال اخلربات من
�شخ�ص �إىل �آخر يف مناخ ي�سوده روح التعاون والتكامل.

أهمية مهنة التعليم:
تعد مهنة التعليم مهنة ا�سا�سية يف تقدم الأمم وال�شعوب ،فقد اثبتت التجارب الدولية
املعا�رصة �أن بداية التقدم احلقيقية للأمم هي التعليم ,فالدول املتقدمة ت�ضع التعليم يف
�أولوية براجمها و�سيا�ستها نظراً ملا مت�سه تلك الدول من �أدوار ملمو�سة للتعليم يف العمليات
التنموية يف بلدانها.وعليه ف�إن التنمية املهنية عملية متكاملة ومت�صلة تبد�أ بتو�صيف
الوظيفة ,وت�ستمر طاملا كان املعلم قائماً بالعمل للحفاظ على �سالمة امل�سار املهني,
وعملية التنمية املهنية هدفها �إعداد العن�رص الب�رشي �إعداداً يفي باحتياجات الوظيفة على
الوجه الأكمل وحتقيق �أهدافها مب�ستوى الأداء املطلوب وزيادة الإنتاجية ورفع معدالت
الأداء �إىل حتقيق اال�ستخدام الأمثل للطاقات الب�رشية املتاحة للمدر�سة(.ح�سني)2008,
وحتظى التنمية املهنية ب�أهمية كربى يف تاريخ الرتبية فكل اقرتاح للإ�صالح
التعليمي وكل خطة للتح�سني املدر�سي ت�ؤكد احلاجة �إىل تنمية مهنية ذات م�ستوى رفيع
و�أ�سباب هذا الت�أكيد وا�ضحة ترجع اىل منو قاعدة املعرفة وات�ساعها ،وكلما ات�سعت هذه
القاعدة �أ�صبح هناك حاجة �إىل �أنواع جديدة من اخلربات على امل�ستويات كافة بالإ�ضافة
�إىل �رضورة مواكبة كل العاملني باملدر�سة ملتغريات الع�رص الذي يعي�شون فيه والعمل على
تنمية مهاراتهم العملية والفنية.ونتيجة ملا يعرتي املجتمع من متغريات ف�إن املتطلبات
املهنية الالزمة ملمار�سة مهنة التدري�س ينبغي �أن تتغري وتتطور ،مما يتطلب �إعادة النظر
يف كل من الربامج واملخرجات بني احلني والآخر بهدف متكني املعلمني من �إتقان املهارات
والكفاءات التي ا�صبح ا�ستخدامها �رضوريا قبل انخراطهم يف املهنة ومن ثم تزداد احلاجة
اىل مراجعة وتقومي نظم وبرامج �إعداد املعلم وبراجمه بهدف الو�صول �إىل معايري تتواكب
مع املتغريات وامل�ستجدات ،ومبا ي�ضمن ت�أهيالً وتدريباً متطوراً يتنا�سب مع حجم وطبيعة
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التحوالت يف �أدواره فلم يعد يقت�رص �إعداده على جمرد التدري�س والتلقني بل جتاوز ذلك اىل
تنمية التفكري والت�أكيد على عدد من املهارات الرئي�سية مثل القدرة على التكيف واملرونة
والتعامل مع التغري ال�رسيع مبا يرافقه من غمو�ض (ابراهيم و�آخرون ,1981كما ورد عند
ا�سعد واملحبوب. )2006 ،
ويعد املعلم الركيزة الأ�سا�سية يف النظام الرتبوي ،وهو حجر الزاوية يف تقدم العملية
التعليمية وتطورها ،ف�إذا كنا نع ُّد الطالب يف الرتبية احلديثة هو حمور العملية التعليمية
ف�إن املعلم الناجح هو الذي يدير دفة هذه العملية بالطرق املنا�سبة التي حتقق االهداف
املخطط لها وعلى املعلم تبني �آمال املجتمع بالتقدم والرقي ،ويقدر االهتمام الذي تبديه
امل�ؤ�س�سة الرتبوية للمعلم ،ويقدر الرعاية التي توليها لعملية تطوير م�ستواه بقدر ما ي�ؤدي
اىل حت�سن يف العمليات التعليمية التعلمية ،فاملعلم بو�صفه قائداً ي�ؤثر ت�أثرياً كبرياً يف
طلبته.لأنه العن�رص الفعال الرئي�س يف عملية تن�شئتهم ،فبف�ضل املعلمني يكون الأطباء
واملهند�سون ورجال االعمال وغريهم من فئات املجتمع يف �شتى املجاالت وبف�ضلهم
تتقدم االمم وتتطور املجتمعات ،فالعلماء والبارعون يف خمتلف جماالت احلياة عا�شوا
خربات تربوية وفرها لهم معلمون متميزون طوال مراحل تعلمهم االمر الذي اثر يف بناء
�شخ�صياتهم و�صقل تفكريهم على نحو مكنهم من التفوق والتميز يف جمتمعهم ما مكنهم
من التو�صل اىل االكت�شافات واالخرتاعات امل�ؤثرة يف حياة الب�رشية وتقدمها (املفرج
وزمال�ؤه. )2007 ,
لذلك تع ُّد عملية التنمية املهنية للمعلم عن�رصاً مهماً يف طريق البناء احل�ضاري
واالقت�صادي واالجتماعي للأمم ،والتي تتمثل يف مدى �إ�سهامه احلقيقي يف بناء الإن�سان،
فكلما جنح املعلم يف زيادة امل�ستويات التعليمية لأبناء الأمم ،كلما ارتفعت معها م�ستويات
املعرفة ،ومن ثم ترتفع م�ستويات دخل �أبناء الأمة وحتقيق م�ستويات طموحها.

خصائص املعلم:
يعد املعلم ذا �أهمية بالغة يف العملية الرتبوية ،ويف املجتمع الذي يعي�ش فيه ،فمن
ال�رضوري �أن يعمل لكي يتطور ويفيد جمتمعه ويفيد نف�سه ،ومن ال�رضوري �أن ينال اهتماماً
بالغاً �سواءً من م�ؤ�س�سته �أو من البيئة التي يعي�ش فيها ويتعاي�ش معها� ،إ�ضافة �إىل العناية
الكافية للأهمية املحورية واملركزية كونه جزءاً مهماً يف العملية التعليمية ،وكونه النربا�س
الذي يقوم ب�إعداد املعلمني وتنميتهم حتى جتعلهم قادرين على ممار�سة هذه امل�س�ؤوليات.
ولذلك ي�شري الباحثون �إىل جملة من ال�صفات واخل�صائ�ص التي يجب �أن يت�صف بها
املعلم الفعال ،والتي �ست�ساعده على �أداء م َّهماته بفاعلية ،ومن هذه ال�صفات ما ميكن
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ت�صنيفه �إىل خم�سة معايري وفق (االحمد� ,2000,سعد)2007 ,
1 .1معايري �صحية مثل :التمتع ب�صحة منا�سبة وحيوية وج�سمية ،والتوازن النف�سي،

و�سالمة احلوا�س وغريها.
2 .2معايري �أخالقية مثل :ح�سن ال�سرية وال�صدق والأمانة والعدالة والإن�صاف واالتزان
يف انفعاالته و�أحا�سي�سه والت�سامح والأبوية ،والتحمل وال�صرب.
3 .3معايري علمية وثقافية تتمثل يف الدرجة العلمية التي ح�صل عليها ومدى اطالعه
على الق�ضايا العلمية والثقافية املتعلقة مبجال اخت�صا�صه وتطورات املعرفة لديه ،وخا�صة
مهارات تكنولوجيا التعليم.
4 .4معايري مهنية تتمثل يف القدرة العقلية.

مربرات التدريب يف أثناء اخلدمة:
تعد عملية التدريب يف �أثناء اخلدمة عملية مكملة لت�أهيل املعلمني و�إعدادهم قبل
اخلدمة ،وبخا�صة يف مرحلة التعليم اجلامعي وت�أتي يف �أثناء العمل وقد بد�أ املعلم يواجه
جمموعة من التحديات يف امليدان حيث �إنه بد�أ يجرب �أ�ساليب متكنه من التجدد والتطور،
وبد�أ يحتاج �إىل من يزوده بالتغذية الراجعة عن عمله.
فيلتحق بدورات �أ�سا�سية تعقد لهذا الغر�ض فيقوم فيها ب�أن�شطة تربوية عملية موجهة
ودرا�سة تعيينات وخمتارات من الكتب و�أوراق عمل ،ويقدم �إ�سهامات يف احللقات الدرا�سية،
وي�ؤدي بحوثاً واختبارات وجتارب ميدانية ،فيدعم ذلك قدرته على حل امل�شكالت التي
تواجهه فيطور ا�ساليبه مبا يتما�شى مع املواقف التعليمية (�سالمة)2009 ،
وتعد اال�ستجابة حلاجات املعلمني يف اجلوانب الأكادميية والرتبوية والت�شخي�صية
من �أجل زيادة فاعليتهم يف ت�أدية مهماتهم وا�ستجابة لأهداف امل�ؤ�س�سة الرتبوية يف
حت�سني النتاجات من خالل اال�ستثمار الأمثل للموارد فالتدريب يغري االجتاهات ال�سلبية
للمعلمني ،ويغري �سلوكهم جلعلهم �أكرث ان�سجاماً مع الأهداف الرتبوية امل�أمولة من النظام
الرتبوي املعمول به ،مما ي�ؤدي اىل جعلهم اكرث �ألفة يف حتقيق هذه االهداف (الطيطي وابو
�سمرة. )2012 ،
ان احلاجة اىل التدريب اثناء اخلدمة هي حاجة قائمة با�ستمرار نظراً لأن املعلم ال
ميكن ان يعي�ش مدى حياته مبجموعة حمددة من املعارف واملهارات والكفايات فتحت
�ضغط احلاجات الداخلية والتقدم املعريف� ،أ�صبح التدريب �رضورة ال بد للمعلم �أن يحافظ
عليها على اعتبار �أن التعليم بالن�سبة له عملية منو م�ستمرة ومتوا�صلة (حمدان. )1973 ،
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وعليه ف�إن املفهوم ال�شامل للنمو املهني امل�ستمر للمعلم ي�ساهم يف حتقيق
ثالث وظائف هي:
1 .1تقدمي نظام مالئم للتدريب اثناء اخلدمة لكل املعلمني
2 .2خلق بيئة وحميط ي�ساعد املعلم على تنمية قدراته
3 .3يقدم الدعم وامل�ساندة للمدر�سة مبا ميكنها من �إجناز براجمها بنجاح
ومن ثم ميكن للنمو املهني امل�ستمر �أن يفي بحاجات اجتماعية وتعليمية
متنوعة منها كما ورد عن (ابو هجار ،ودياب: )1999 ،
1 .1احلاجة االجتماعية لنظام تعليمي كفء و�إن�ساين قادر على الوفاء والتكيف مع

احلاجات االجتماعية املتغرية.
2 .2احلاجة لإيجاد طرق مل�ساعدة �أع�ضاء هيئة التدري�س على حت�سني القدرات ال�شخ�صية
واالجتماعية للأطفال الذين يعي�شون يف املحيط االجتماعي الوا�سع للمدر�سة.
احلاجة اىل تنمية وت�شجيع رغبة املعلمني يف حياة �شخ�صية مر�ضية وحمفزة
وم�شجعة ،مما ي�ساعد بدوره التالميذ على حتقيق ذواتهم وقدراتهم.

الدراسات السابقة:
�أجرى الطيطي و�أبو �سمرة ( )2012درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل مدى توافر معايري
اجلودة ال�شاملة يف برامج التدريب يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل يف ظل
متغريات الدرا�سة ،وتكون جمتمع الدرا�سة من م�رشيف التدريب يف مراكز التدريب مبديريات
الرتبية والتعليم مبحافظة اخلليل (�شمال اخلليل ،اخلليل ،جنوب اخلليل) �إ�ضافة �إىل املدربني
واملتدربني ،وتكونت عينة الدرا�سة ،وهي عينة طبقية ع�شوائية ،من ( )298فرداً.ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة قام الباحثان ببناء ا�ستبانة تكونت من ( )34فقرة موزعة على جمالني:
مدى توافر معايري اجلودة ال�شاملة يف حتديد االحتياجات التدريبية ،ومدى توافرها يف
اال�سرتاتيجيات التدريبية ،ومت التحقق من �صدقها وثباتها بالطرق الرتبوية والإح�صائية
املنا�سبة.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ملدى توافر معايري اجلودة
ال�شاملة يف برامج التدريب يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل كانت بدرجة
متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي قدره ( )3,43وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي ،كما �أ�شارت
النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ملدى
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توافر معايري اجلودة ال�شاملة يف هذه الربامج تعزى ملتغريات الدرا�سة :املديرية ،واجلن�س،
وامل�ؤهل العلمي ،والفئة ،و�سنوات اخلربة ،وعدد الدورات التدريبية ،و�أظهر ( )%65.1من
�أفراد عينة الدرا�سة عدم ر�ضاهم عن برامج التدريب التي تعدها مديريات الرتبية يف
حمافظة اخلليل.ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحثان مبجموعة من التو�صيات.
و�أجرى العاجز وزمال�ؤه ( )2010درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل واقع تدريب معلمي
املرحلة الثانوية ومعلماتها بحافظات غزة من وجهة نظرهم ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي
التحليلي للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )580معلماً ومعلمة،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 حاجة برامج التدريب �إىل �أهداف حمددة �سلفاً ،لأن وجود هذه الأهداف ي�ساعد على
جناح هذه الربامج ،وبالتايل تطوير �أداء املعلمني واملعلمات امل�شاركني فيها.
 حاجة برامج التدريب �إىل التخطيط لها ،ويكون منطلقاً من واقع العملية التعليمية
ومن احتياجات املتدربني املختلفة ،و�أهمية م�شاركة املعلمني يف عمليات الربامج كافة
من تخطيط وم�شاركة يف التنفيذ وم�شاركة يف التقومي واملتابعة.
و�أجرى �شديفات وار�شيد ( )2009درا�سة للتعرف اىل االحتياجات التدريبية ملعلمي
اللغة االجنليزية ومعلماتها ملرحلة التعليم الأ�سا�سية من وجهة نظرهم يف املدار�س
احلكومية يف مديرية الرتبية والتعليم لق�صبة املفرق للعام الدرا�سي  .2009 /2008تكون
جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي اللغة االجنليزية ومعلماتها يف مديرية الرتبية والتعليم
لق�صبة املفرق للعام الدرا�سي  ،2009 /2008وت�ألفت عينة الدرا�سة من جميع املعلمني
واملعلمات وعددهم ( ، )327وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن االحتياجات التدريبية الالزمة
ملعلمي اللغة االجنليزية ومعلماتها كانت كالآتي :جمال مهارة املحادثة �أكرث املجاالت
�أهمية و�أقلها جمال مهارة القراءة ،وكان ترتيب االحتياجات التدريبية كالآتي :جمال
مهارة املحادثة ثم مهارة الكتابة ثم مهارة اال�ستماع ثم التخطيط ثم التقومي ثم مهارة
القراءة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق بني متو�سطات �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة
تعزى ملتغريي اجلن�س واخلربة.
وقام �أبو عطوان ( )2008بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل معوقات تدريب املعلمني
�أثناء اخلدمة و�سبل التغلب عليها مبحافظات غزة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي على عينة الدرا�سة املكونة من ( )485معلما ومعلمة ،وجاءت النتائج بالن�سبة
للمعوقات على النحو الآتي:
 وجود معوقات لعدم تقدمي وزارة الرتبية حوافز مادية ومعنوية للمعلمني
املتدربني.
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وجود معوق عدم �أخذ ر�أي املعلمني الحتياجاتهم التدريبية.



وجود معوق تعار�ض وقت التدريب مع توقيت العمل يف املدر�سة.



وجود معوق قلة ا�ستخدام احلا�سوب يف التدريب .L.C.D

كم �أجرى احلربي ( )2007درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل اجتاهات معلمي حمافظة
الر�س باململكة العربية ال�سعودية نحو الربامج التدريبية املتاحة لهم وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )323معلماً ،وا�ستخدم الباحث
اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،و�أظهرت النتائج �أن اجتاهات املعلمني نحو جمال حمتوى
الربامج التدريبية ح�صل على متو�سط احل�سابي قدره ( ، )3.84وجمال مدربي الربامج
( ، )3.94وجمال البيئة التدريبية ( ، )3.48وجمال وقت تنفيذ الربامج التدريبية ()2.79
.و�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري امل�ؤهل الدرا�سي ل�صالح درجة
البكالوريو�س ،واملرحلة التعليمية ل�صالح االبتدائية.
وقام بركات ( )2005بدرا�سة ملعرفة ت�أثري الدورات التدريبية الت�أهيلية التي يلتحق
بها املعلم يف �أثناء اخلدمة يف امتالكه وممار�سته للكفايات الالزمة للتدري�س واجتاهه
نحو املهنة ،ولتحقيق هذا الهدف اختار الباحث بالطريقة الع�شوائية الطبقية عينة مكونة
من ( )347معلمًا ومعلمة ،منهم ( )185معلمًا ،و ( )162معلمة من املدار�س احلكومية يف
حمافظة طولكرم.وبينت النتائج وجود �أثر جوهري لهذه الدورات يف مدى ممار�سة املعلمني
لهذه الكفايات.كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية يف اجتاهات املعلمني نحو
مهنة التدري�س ميكن عزوها �إىل التحاقهم يف هذه الدورات التدريبية يف �أثناء اخلدمة،
ومن جهة �أخرى بينت النتائج �أنه ال توجد فروق جوهرية ملدى امتالك املعلمني للكفايات
الالزمة للتدري�س وممار�ستهم لها ،ميكن عزوها �إىل اجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س.
وهدفت درا�سة �أونافور )�Onafowora (2005إىل الك�شف عن العالقة بني فاعلية
الذات والتدري�س ،وذلك يف بداية التدريب املهني امل�ستمر ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على عدد
من املدر�سني اجلدد ،وبالن�سبة لأدوات الدرا�سة فقد قام الباحث باحل�صول على تعبريات
لفظية ،و�شفهية من املدر�سني اجلدد عن التدري�س ،وهذه التعبريات قدمت نظرة �أ�سا�سية
لأفكارهم و�أعمالهم بخ�صو�ص فاعلية التدري�س ،وكان من �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة تعبري املدر�سني اجلدد عن ثقة �أقل بخ�صو�ص خربات التدري�س ،وت�صوير املدر�سني
اجلدد �أنف�سهم على �أن لديهم حتديات يف ق�ضايا التدري�س ،و�أن هناك مزيداً من احلاجة �إىل
بحث الفاعلية الذاتية لدى املعلمني اجلدد.
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يف حني هدفت درا�سة �شي�شت مان ،وليفي )�Shechtman and Levy (2005إىل
بحث �أثر برنامج تدريبي للمهارات احلياتية على �إدراك املعلمني لبيئة العمل وفاعلية الذات،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )214معلماً ،وا�ستخدم الباحثان برناجماً تدريبياً للمهارات
احلياتية ،وهو برنامج تدريبي يطبقه املعلمون على الطالب ،ويرتكز على �أربعة جماالت
هي :تنمية الهوية �أو هدف احلياة ،وحل امل�شكلة �أو اتخاذ القرار ،والعالقات االجتماعية،
واحلفاظ على ال�صحة البدنية ،وكان التدريب يتم يف الغالب يف �شكل جماعي ،وق�سمت
العينة �إىل ثالثة جمموعات :معلمون مل يتلقوا تدريباً ،ومعلمون يف ال�سنة الأوىل للتدريب،
ومعلمون يف ال�سنة الثانية للتدريب ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املعلمني الذين تعر�ضوا
لتدريب �أكرث كان لديهم درجات �أعلى يف مقيا�سي بيئة العمل وفاعلية الذات ،ومعنى ذلك
�أن التدريب ي�ؤثر يف الكفاءة الذاتية لدى املعلمني.
وقام رودولف ( )Rudolph, 2002بدرا�سة بهدف التعرف �إىل �أثر التدريب يف �أثناء
اخلدمة على اجتاهات املعلمني وكفاءتهم وفعاليتهم املهنية ،تكونت عينة الدرا�سة من
( )35معلمًا ومعلمة ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عديدة ،كان �أهمها �أنه توجد فروق
جوهرية يف اجتاهات املعلمني نحو مهنة التدري�س تعزى اىل برامج التدريب يف �أثناء
اخلدمة مل�صلحة املعلمني الذين التحقوا بدورات تدريبية �أكرث من غريهم ،كما �أ�شارت �إىل
الت�أثري االيجابي لهذه الدورات التدريبية يف فعالية املعلمني التدري�سية.
و�أجرى حماد والبهبهاين ( )2001درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل اجتاهات املعلمني
احلكوميني نحو الدورات التدريبية املقدمة لهم يف �أثناء اخلدمة من وزارة الرتبية والتعليم
مبحافظات غزة ،وفقاً للمحاور الآتية( :حمتوى الربامج التدريبية ومدربو الربامج و املرحلة
التعليمية وامل�ؤهل العلمي و �سنوات اخلدمة) .
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )314من معلمي مديرتي حمافظة غزة (�رشق وغرب غزة)
ومعلماتها للعام الدرا�سي ،2010 /2009اختريوا بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات املعلمني كانت �إيجابية نحو الدورات التدريبية املقدمة لهم يف
�أثناء اخلدمة على حموري (املحتوى واملدرب) واجتاهات حمايدة نحو حموري( :البيئة
التدريبية ووقت التنفيذ)  ،وكانت �إيجابية على املجموع الكلي للمحاور.
ويف درا�سة �أجراها الباحث �ساتلري ( )Sattler, 2001كان هدفها معرفة املتطلبات
اال�سا�سية واالحتياجات التدريبية للمعلمني يف �أثناء اخلدمة من وجهة نظر املعلمني من
جهة ،ومديري املدار�س من جهة �أخرى ،وقد انتهت الدرا�سة اىل نتائج مهمة منها وجود فرق
دال �إح�صائيًا بني �أداء املعلمني واملديرين فيما يتعلق باالحتياجات التدريبية للمعلمني
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�أثناء اخلدمة ،حيث �أظهر مديرو املدار�س اهتمامًا �أكرب ب�رضورة تدريب املعلمني �أثناء
اخلدمة.
كما �أجرى �أندر�سون ( )Andersson, 2000درا�سة بهدف معرفة ت�أثري م�شاركة
املعلمني يف الدورات التدريبية يف �أثناء اخلدمة على �أدائهم التدري�سي ،وتكونت عينة الدرا�سة
لهذا الغر�ض من ( )85معلمًا ومعلمة ،من معلمي مادة الريا�ضيات باملرحلة االبتدائية ،وقد
�أ�سفرت النتائج عن �أن ( )% 90من املعلمني عينة هذه الدرا�سة �أ�صبحوا �أكرث فاعلية يف
�أدائهم التدري�سي ،كما �أ�صبحوا �أكرث اهتماماً وا�ستخدامًا لطرق التدري�س والأن�شطة التطبيقية
التي تدربوا عليها.
وقام ال�شبلي ( )1995بدرا�سة بهدف الك�شف عن اجتاهـات معلمي املرحلة الدنيا
نحو التدريب يف �أثنـاء اخلدمة يف حمافظات ال�شمال يف الأردن ،حيث تكونت عينة الدرا�سة
من ( )448معلماً ومعلمة.وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية :مل ت�صل اجتاهات معلمـي
املرحلة الدنيا نحو التدريب �أثناء اخلدمة �إىل م�ستوى االجتاه الإيجابي املقبول من الناحية
الرتبوية ،وكذلك بينـت الدرا�سة �أن هنـاك فروقاً ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات
اجتاهات املعلمني نحو التدريـب على جمـايل املادة التدريبية وبيئة التدريب وت�سهيالتها،
يف حني ال يوجـد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديـرات املعلمني واجتاهاتهم
نحو التدريب ،يعزى �إىل �سنوات خربة املعلم.
درا�سة �سان (San )1999

هدفت الدرا�سة �إىل معرفة نظرة املعلمني املبتدئني يف املرحلة االبتدائية والثانوية
الدنيا للتدريب الأويل الذي يتلقونه ،و�إىل �أي مدى ي�ؤمن ه�ؤالء املعلمون ب�أن التدريب
الأول طور مهاراتهم كمعلمني ،وبيان املهارات التي طورها ه�ؤالء املعلمني خالل عملهم
كمعلمني.وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي لتحليل نتائج �أداة درا�سته والتي
تكونت من ( )31فقرة منها ( )14فقرة تقي�س منهاج التطوير املهني و ( )17فقرة لقيا�س
التقومي الذاتي ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )657معلمًا ومعلمة منهم ( )305معلم ابتدائي و
( )352معلماً ثانوياً.وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن اخلربة التعليمية وطبيعتها يف مراحل
املدر�سة وم�ستوياتها املختلفة تعد عامالً مهمًا يف تطوير مهارات تتعلق بتدري�س املادة
و�إدارة ال�صف ،و�أو�صت الدرا�سة ب�أن يتم التعاون بني معاهد تدريب املعلمني واملدار�س
بهدف حت�سني دور برنامج املدر�سة كوحدة تدريب يف النمو املهني للمعلمني باال�ضافة اىل
التدريب اال�ستهاليل حتى يتمكن املعلمون من مقابلة التغيريات.
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الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث مت الرجوع �إىل
الأدب ال�سابق حول املو�ضوع لتو�ضيح اخللفية النظرية للدرا�سة ،وباال�ستناد �إىل الأدب
ال�سابق والدرا�سات ال�سابقة�ُ ،صممت ا�ستبانة ا�ستهدفت جمع البيانات املتعلقة باملو�ضوع،
وعوجلت �إح�صائياً ال�ستخراج النتائج ومقارنتها.
بعد ذلك حللت البيانات ُ
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من ( )8.109معلمني ومعلمات من معلمي املدار�س احلكومية
َّ
يف فل�سطني.وهو موزع على النحو الآتي:
الجدول ()1
يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس والمؤهل العلمي

امل�ؤهل العلمي

دبلوم متو�سط

بكالوريو�س

دبلوم عايل

ماج�ستري ف�أعلى

املديرية

نابل�س

رام اهلل

اخلليل

املجموع

ذكور

213

301

205

719

اناث

258

442

306

1,006

املجموع

471

743

511

1,725

ذكور

807

859

763

2,429

اناث

1,060

1,281

1,069

3,410

املجموع

1,867

2,140

1,832

5,839

ذكور

10

10

6

26

اناث

7

13

8

28

املجموع

17

23

14

54

ذكور

106

119

54

279

اناث

83

86

43

212

املجموع

189

205

97

491
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امل�ؤهل العلمي

املجموع العام

املديرية

نابل�س

رام اهلل

اخلليل

املجموع

ذكور

1,136

1,289

1,028

3,453

اناث

1,408

1,822

1,426

4,656

املجموع

2,544

3,111

2,454

8,109

اجلن�س

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من عينة من معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني ،بلغ عددها
( )406معلمني ومعلمات ،وهي متثل بذلك ما ن�سبته  %5من جمتمع الدرا�سة ،وقد اختريوا
بالطريقة الع�شوائية.وتبني اجلداول الآتية توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة:
الجدول ()2
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

العدد

الن�سبة املئوية%

متغري اجلن�س
ذكر

193

47.5

انثى

213

52.5

406

100.0

املجموع

الجدول ()3
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص

العدد

الن�سبة املئوية%

متغري التخ�ص�ص
علوم ان�سانية

278

68.5

علوم طبيعية

128

31.5

406

100.0

املجموع

الجدول ()4
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

العدد

الن�سبة املئوية%

متغري امل�ؤهل العلمي
دبلوم

83

20.4

بكالوريو�س

298

73.4
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متغري امل�ؤهل العلمي

العدد

الن�سبة املئوية%

25

6.2

406

100.0

ماج�ستري فاكرث
املجموع

الجدول ()5
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

العدد

الن�سبة املئوية%

متغري �سنوات اخلربة
� 5سنوات

81

20.0

� 10 -5سنوات

105

25.9

اكرث من � 10سنوات

220

54.2

406

100.0

املجموع

الجدول ()6
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدورات

العدد

الن�سبة املئوية%

متغري الدورات
دورة

35

8.6

دورتان

33

8.1

�أكرث من دورتني

338

83.3

املجموع

406

100.0

الجدول ()7
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المديريــة

العدد

الن�سبة املئوية%

متغري املديريــة
رام اهلل والبرية

127

31.3

اخلليل

160

39.4

نابل�س

119

29.3

406

100.0

املجموع

أداة الدراسة:
متثلت �أداة الدرا�سة التي ا�ستخدمها الباحثان با�ستبيان �أُعدت لغر�ض التعرف على
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(واقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية
املقدمة لهم ،و�أثرها على �أدائهم املهني)
�أما عن طريقة ت�صميم اال�ستالنة ،فقد ا�ستعان الباحثان بالأدب والدرا�سات ال�سابقة
يف جمال البحث ،لتحديد �صيغ الأ�سئلة املنا�سبة ،وبعد ذلك عر�ضت اال�ستالنة على عدد من
املحكمني ذوي االخت�صا�ص واخلربة للتحقق من �صدقها ،وقد �أجريت التعديالت التي �أ�شار
�إليها املحكمون ،بحيث تكون ب�صورتها النهائية من ( )44فقرة مق�سمة �إىل خم�سة

جماالت.
♦ ♦�صدق اال�ستبانة:

للتحقق من �صدق الأداة عر�ضها الباحثان على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص ،بلغ عددهم (� )8أع�ضاء.وبعد االطالع على مالحظاتهم وتعديالتهم �أعيدت
�صياغة بع�ض فقرات اال�ستبانة وفق ما اقرتحه ( )%80من املحكمني.و�أ�صبحت اال�ستبانة
يف �صورتها النهائية مكونة من الآتي (انظر امللحق) :
Ú Úالق�سم الأول :وي�شمل املعلومات العامة عن امل�ستجيب (املتغريات الدميوغرافية) :
 متغري اجلن�س ،حيث ا�شتمل على م�ستويني (ذكر� ،أنثى)
 متغري التخ�ص�ص ،حيث ا�شتمل على م�ستويني (علوم ان�سانية ،علوم طبيعية) .
 متغري امل�ؤهل العلمي حيث ا�شتمل على ثالثة م�ستويات (دبلوم ،بكالوريو�س،
ماج�ستري ف�أكرث)
 متغري �سنوات اخلربة حيث ا�شتمل على ثالثة م�ستويات (� 5 -1سنوات10 -5 ،
�سنوات ،اكرث من � 10سنوات)
 متغري الدورات حيث ا�شتمل على ثالثة م�ستويات (دورة ،دورتان ،اكرث من دورتني)
 متغري املديرية حيث ا�شتمل على ثالثة م�ستويات (رام اهلل والبرية ،اخلليل ،نابل�س).
Ú Úالق�سم الثاين :وي�شمل فقرات اال�ستبانة ،وعددها ( )44فقرة ،موزعة على جماالتها:
 املجال الأول :احلاجة �إىل التدريب �أثناء اخلدمة ،وي�شمل ( )9فقرات.
 املجال الثاين :تخطيط الربامج التدريبية ،وي�شمل ( )10فقرات.
 املجال الثالث� :أهداف الربامج التدريبية ،وي�شمل ( )7فقرات.
 املجال الرابع :حمتوى الربامج التدريبية ،وي�شمل ( )9فقرات.
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 املجال اخلام�س :تقومي الربامج التدريبية ،وي�شمل ( )9فقرات.
وتتم الإجابة عن فقرات اال�ستبانة ح�سب مقيا�س ليكرت اخلما�سي.
♦

♦ثبات اال�ستبانة:

ت�أكد الباحثان من ثبات الأداة من خالل اجراء اختبار التنا�سق الداخلي وا�ستخراج
معامل الثبات (كرونباخ الفا) على عينة الدرا�سة ب�أكملها ،حيث كان معامل ثبات الأداة
الكلي ( )97.6يف حني بلغ للمجال الأول :احلاجة �إىل التدريب يف �أثناء اخلدمة (، )91.0
�أما املجال الثاين :تخطيط الربامج التدريبية فقد بلغ ( ، )89.1وبلغ للمجال الثالث� :أهداف
الربامج التدريبية ( ، )89.4يف حني بلغ للمجال الرابع :حمتوى الربامج التدريبية ( :حمتوى
الربامج التدريبية)  ،و�أخرياً بلغ للمجال اخلام�س :تقومي الربامج التدريبية (. )93.1وت�شري
هذه القيم �إىل م�ستوى مرتفع من الثبات ،ومقبول يف جمال البحث الرتبوي.
♦

♦املعاجلات الإح�صائية:

مت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدار�سة على فقرات اال�ستبانة وجماالتها والدرجة الكلية ،كذلك �أ�ستخدم معامل كرونباخ
�ألفا لفح�ص ثبات الأداة ،حيث متت هذه املعاجلات الإح�صائية با�ستخدام برنامج الرزم
الإح�صائية للعلوم االجتماعية برنام ج �SPSS (Statistical Package for Social Sci
).ences) (SPSS 16.0وللحكم على االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية
يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني ،اعتمد املقيا�س الوزين
التايل ،بح�سب املتو�سطات احل�سابية:
 درجة منخف�ضة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي �أقل من �أو ي�ساوي (. )2.5
 درجة متو�سطة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي حم�صوراً بني (. )3.5 -2.5
 درجة كبرية� :إذا كان املتو�سط احل�سابي �أعلى من (. )3.5
♦

♦نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:

يتناول هذا الف�صل و�صفا للنتائج التي جنمت عن هذه الدرا�سة ،ومن �أجل ت�سهيل
عملية تف�سري النتائج ،فقد اعتمدت الدرا�سة على الن�سب املئوية:

◄◄�أوال :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول الرئي�س (ما واقع االجتاهات
ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية
املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني) .
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ومن اجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال �أ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سبة املئوية ملجال الدرا�سة ،واجلداول التالية تو�ضح ذلك:
الجدول ()8
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال االول
(الحاجة إلى التدريب أثناء الخدمة) مرتبة ترتيبا تنازليا

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة

يعمل التدريب على تطوير معرفتي يف ا�ستخدام الو�سائل التعليمية احلديثة

3.93

0.917

78.6

�أرى �أن التدريب �أثناء اخلدمة يرفع كفايتي املهنية

3.92

0.934

78.3

ي�ساعدين التدريب على معرفة اجلديد بطرائق و�أ�ساليب التدري�س

3.86

0.869

77.1

ي�ساهم التدريب يف مواكبتي للم�ستجدات يف حمتوى املنهاج

3.83

0.919

76.7

ي�ساهم التدريب يف رفع م�ستوى كفايتي يف حل امل�شكالت التي تواجهني �أثناء عملي

3.74

0.924

74.8

ي�ساهم التدريب يف تغيري اجتاهاتي الفكرية نحو املوا�ضيع اجلديدة

3.73

0.844

74.5

ي�ساعدين التدريب على اكت�ساب املفاهيم املت�صلة مبادة التخ�ص�ص

3.70

0.89

74.1

ي�ساعدين التدريب على ربط النظريات الرتبوية اجلديدة يف جمال التعليم والتعلم

3.65

0.951

73

ي�ساعدين التدريب يف اكت�ساب مهارات التدري�س (التوا�صل اللفظي� ،إدارة ال�صف.الخ)

3.62

0.935

72.4

جمال :احلاجة �إىل التدريب �أثناء اخلدمة

3.77

0.762

75.5

الفقرة

املئوية1

تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير (اكثر من  3.5مرتفعة ،ما بين  2.5و 3.5متوسطة ،اقل
من 2.5منخفضة)

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق (� )8أن الفقرة التي تن�ص على( :يعمل
التدريب على تطوير معرفتي يف ا�ستخدام الو�سائل التعليمية احلديثة) قد حازت
على �أعلى املتو�سطات احل�سابية ،وكان متو�سطها احل�سابي ي�ساوي ( ، )3.93ثم
الفقرة التي تن�ص على� ( :أرى �أن التدريب يف �أثناء اخلدمة يرفع كفايتي املهنية)
 ،حيث كان املتو�سط احل�سابي للفقرة ي�ساوي ( ، )3.92ومن ذلك ميكن ت�أكيد دور
(احلاجة �إىل التدريب �أثناء اخلدمة) و �أهميتها ،حيث بلغ متو�سط املجال 3.77
وهو مرتفع.
1 .1الن�سبة املئوية متثل جمموع ن�سبة كل من (دائما وغالبا)
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الجدول ()9
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني:
تخطيط البرامج التدريبية مرتبة ترتيبا تنازليا

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

ي�ستخدم يف التدريب طرق وو�سائل ت�سهم يف حتقيق الأهداف

3.54

0.931

70.8

خطوات عملية التدريب مرتبة مبا يكفل حتقيق �أهدافها

3.53

0.888

70.6

اهداف الربامج التدريبية حمددة بدقة وو�ضوح

3.49

0.91

69.7

يتم اختيار مدربني مهنيني ذو كفاءات منا�سبة ملحتوى الربامج التدريبية

3.41

0.956

68.2

ت�شتمل الربامج التدريبية على تغذية راجعة منا�سبة

3.35

0.895

67

تتنا�سب موا�ضيع الربامج التدريبية مع املهام الوظيفية للمعلم

3.31

0.927

66.1

يخ�ص�ص �أوقات حمددة لكل هدف من �أهداف التدريب على نحو ي�ضمن حتققه

3.29

0.924

65.9

تعقد الربامج التدريبية يف بيئة �صاحلة للتدريب

3.25

1.008

64.9

يتم ا�رشاكي يف حتديد االحتياجات التدريبية وفقا لتطوري املهني

3.10

1.106

61.9

اجلدول الزمني لتنفيذ التدريب يتم يف �أوقات منا�سبة للمعلمني

2.83

1.088

56.5

جمال :تخطيط الربامج التدريبية

3.35

0.741

67.0

الفقرة

تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير (اكثر من  3.5مرتفعة ،ما بين  2.5و 3.5متوسطة ،اقل
من 2.5منخفضة)

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق (� )9أن الفقرة التي تن�ص على( :ي�ستخدم يف التدريب
طرق وو�سائل ت�سهم يف حتقيق الأهداف) قد حازت على �أعلى املتو�سطات احل�سابية ،وكان
متو�سطها احل�سابي ي�ساوي ( ، )3.54ثم الفقرة التي تن�ص على( :خطوات عملية التدريب
مرتبة مبا يكفل حتقيق �أهدافها) حيث كان املتو�سط احل�سابي ي�ساوي ( ، ) 3.53ومن ذلك
ميكن ت�أكيد دور (تخطيط الربامج التدريبية) و�أهميته ،وكان املتو�سط احل�سابي للمجال
( )3.35وهو ي�صنف باملتو�سط.
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الجدول ()10
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث:
أهداف البرامج التدريبية مرتبة ترتيبا تنازليا

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

الن�سبة
املئوية

ت�سعى الربامج التدريبية �إىل تطوير املهارات املوجودة لدى املعلمني

3.63

0.92

72.6

تت�ضمن الربامج التدريبية اك�ساب املعلمني (مهارات ،خربات جديدة...الخ)

3.58

0.879

71.6

�أهداف الربامج التدريبية وا�ضحة للمعلمني

3.48

0.888

69.5

تزود الربامج التدريبية املعلمني ب�أمناط �سلوكية جديدة

3.41

0.905

68.1

ت�صقل الربامج التدريبية اجلانب املعريف لدى املعلمني

3.41

0.897

68.1

�أهداف الربامج التدريبية منبثقة من حاجات املعلمني

3.35

0.906

67

�أهداف الربامج التدريبية مرتبطة مب�شكالت النظام التعليمي

3.26

0.891

65.1

جمال� :أهداف الربامج التدريبية

3.49

0.766

69.7

تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير (اكثر من  3.5مرتفعة ،ما بين  2.5و 3.5متوسطة ،اقل
من 2.5منخفضة)

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق (� )10أن الفقرة التي تن�ص على( :ت�سعى الربامج
التدريبية �إىل تطوير املهارات املوجودة لدى املعلمني) قد حازت على �أعلى املتو�سطات
احل�سابية وكان متو�سطها احل�سابي ي�ساوي (  ، )3.63ثم الفقرة التي تن�ص( :تت�ضمن
الربامج التدريبية اك�ساب املعلمني مهارات ،خربات...الخ جديدة) حيث كان املتو�سط
احل�سابي ي�ساوي ( ، )3.58ومن ذلك ميكن ت�أكيد دور (�أهداف الربامج التدريبية) و�أهميتها،
وت�صنف متو�سطة الت�أثري ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال (. )3.49
الجدول ()11
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع:
محتوى البرامج التدريبية مرتبة ترتيبا تنازليا

الفقرة
يتنا�سب حمتوى الربامج التدريبية مع �أهدافها
حمتوى الربامج التدريبية منا�سب لطبيعة العمل الذي �أمار�سه كمعلم
يك�سبني حمتوى الربامج التدريبية املفاهيم املت�صلة مبادة تخ�ص�صي
95

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية
72.3 0.84
3.62
71.7 0.823 3.59
69.4 0.876 3.47

«االجتاهات السائدة لدى معلمي املدارس احلكومية في فلسطني
نحو البرامج التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني».

الفقرة
يتنا�سب حمتوى الربامج التدريبية مع احتياجاتي التدري�سية
يراعي حمتوى الربامج التدريبية التنوع يف الأن�شطة الهادفة
يتنا�سب حمتوى الربامج التدريبية مع خرباتي
يربط حمتوى الربامج التدريبية بني اجلانب النظري والعملي
ميتاز حمتوى الربامج التدريبية باحلداثة التي تتالءم مع متطلبات الع�رص
يواكب حمتوى الربامج التدريبية التغريات (الرتبوية ،املعرفية ،التكنولوجية) با�ستمرار
جمال :حمتوى الربامج التدريبية

د .محمد عبد االله الطيطي
د .عزمي أبو احلاج

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية
68.8 0.951 3.44
68.6 0.819 3.43
68.2 0.85
3.41
68
0.833
3.4
67.6 0.869 3.38
67.6 0.95
3.38
68.7 0.684 3.43

تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير (اكثر من  3.5مرتفعة ،ما بين  2.5و 3.5متوسطة ،اقل
من 2.5منخفضة)

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق رقم (� )11أن الفقرة التي تن�ص على( :يتنا�سب حمتوى
الربامج التدريبية مع �أهدافها) قد حازت على �أعلى املتو�سطات احل�سابية ،وكان متو�سطها
احل�سابي ي�ساوي (  ، )3.62ثم الفقرة التي تن�ص( :حمتوى الربامج التدريبية منا�سب لطبيعة
العمل الذي �أمار�سه كمعلم)  ،حيث كان املتو�سط احل�سابي ي�ساوي ( ، )3.59ومن ذلك ميكن
ت�أكيد دور (حمتوى الربامج التدريبية) و�أهميتها ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال
( )3.43وت�صنف باملتو�سطة.
الجدول ()12
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الخامس:
تقويم البرامج التدريبية مرتبة ترتيبا تنازليا

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرة
يفيد التقومي امل�ستخدم يف و�ضع مقرتحات من �ش�أنها تطوير التدريب يف امل�ستقبل

3.39

1.007

67.7

الأ�ساليب امل�ستخدمة يف التقومي تقي�س مقدار ما مت تعلمه خالل الربامج التدريبية بفاعلية

3.33

0.873

66.7

يظهر التقومي امل�ستخدم للربامج التدريبية معيقات انتقال �أثر التدريب يف كل مراحله

3.32

0.914

66.4

يبني التقومي �أوجه التعلم التي مل يتم تطبيقها �أثناء التدريب

3.28

0.898

65.7

يقي�س التقومي امل�ستخدم مدى مالءمة التدريب الحتياجات املعلمني املتدربني

3.27

1.035

65.4

ت�ستخدم �أ�ساليب منا�سبة لتقومي الربامج التدريبية

3.26

0.883

65.2

ي�ستخدم تقومي لتحديد عوامل النجاح �أو الف�شل بهدف تطوير التدريب

3.24

0.957

64.7
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املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرة
تراعي �أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة مدى حتقق الأهداف لدى املتدرب ب�صدق

3.22

0.95

64.4

ت�ساهم الأ�ساليب التقوميية للربامج التدريبية يف حتديد جوانب ال�ضعف التي ظهرت �أثناء
التدريب

3.20

0.895

63.9

جمال :تقومي الربامج التدريبية

3.25

0.787

65.1

تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير (اكثر من  3.5مرتفعة ،ما بين  2.5و 3.5متوسطة ،اقل
من 2.5منخفضة)

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق (� )12أن الفقرة التي تن�ص على( :يفيد التقومي
امل�ستخدم يف و�ضع مقرتحات من �ش�أنها تطوير التدريب يف امل�ستقبل)  ،قد حازت على
�أعلى املتو�سطات احل�سابية وكان متو�سطها احل�سابي ي�ساوي ( ، )3.39ثم الفقرة التي
تن�ص( :الأ�ساليب امل�ستخدمة يف التقومي تقي�س مقدار ما مت تعلمه خالل الربامج التدريبية
بفاعلية) حيث كان املتو�سط احل�سابي ي�ساوي ( ، )3.33ومن ذلك ميكن ت�أكيد دور (الأ�ساليب
التقوميية للربامج التدريبية يف حتديد جوانب ال�ضعف التي ظهرت �أثناء التدريب) و�أهميتها،
وهي متو�سطة الت�أثري حيث بلغ (.)3.25
الجدول ()13
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استمارة الدراسة حول
(واقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .مرتبة ترتيبا تنازليا

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الن�سبة املئوية

الفقرة
جمال :احلاجة �إىل التدريب �أثناء اخلدمة

3.77

0.762

75.5

جمال� :أهداف الربامج التدريبية

3.49

0.766

69.7

جمال :حمتوى الربامج التدريبية

3.43

0.684

68.7

جمال :تخطيط الربامج التدريبية

3.35

0.741

67

جمال :تقومي الربامج التدريبية

3.25

0.957

64.7

الدرجة الكلية

3.40

0.787

65.1

تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير (اكثر من  3.5مرتفعة ،ما بين  2.5و 3.5متوسطة ،اقل
من 2.5منخفضة)
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«االجتاهات السائدة لدى معلمي املدارس احلكومية في فلسطني
نحو البرامج التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني».

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق (� )13أن املجال( :احلاجة �إىل التدريب يف �أثناء
اخلدمة) قد حاز على �أعلى املتو�سطات احل�سابية ،وكان متو�سطه احل�سابي ي�ساوي ()3.77
ثم املجال�( :أهداف الربامج التدريبية)  ،حيث كان املتو�سط احل�سابي (  ،) 3.49يليه املجال:
(حمتوى الربامج التدريبية) بواقع متو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.43يليه املجال( :تخطيط
الربامج التدريبية) بواقع متو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.35يف حني ح�صل املجال( :تقومي
الربامج التدريبية) على �أدنى املتو�سطات احل�سابية بواقع ( .)3.24كما يالحظ من خالل
اجلدول ال�سابق ان املتو�سط العام ال�ستجابات املبحوثني قد بلغت ( ،)3.40وهي ت�صنف
باملتو�سطة.
وقد يعزى ذلك �إىل �أن الربامج التدريبية يف املدار�س احلكومية مل ترتق �إىل امل�ستوى
املطلوب يف حتديد الكفايات التدريبية للمعلمني ،وال�سبب يف ذلك يعود �إىل �أن هناك ثغرات
كثرية يف برامج التدريب منها :عدم مالءمة الربامج التدريبية لقدرات املتدربني ،كما �أن
الربامج التدريبية مل تخ�ضع لأ�س�س علمية ومهنية عند ت�صميمها وتنفيذها� ،إ�ضافة �إىل �أن
اختيار الفئة امل�ستهدفة ال يتم يف �ضوء االحتياجات التدريبية ،و�أنها مل ترث القدرات عند
املتدربني ،و�أخرياً عدم خ�ضوع هذه الربامج لأي تقومي يذكر �سواء قبل التدريب �أو يف �أثنائه
�أو بعده.
♦

♦ثانيا :النتائج املتعلقة بفح�ص فر�ضيات الدرا�سة

Ú Úالفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
(( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو
الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني) تبعاً ملتغري اجلن�س
الجدول ()14
نتائج اختبار ( Independent Samples Testلواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس
الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعا لمتغير الجنس

املتغري
اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة ت

درجات
احلرية

م�ستوى
الداللة

ذكر

193

3.37

0.696

1.062 -

404

0.289

�أنثى

213

3.44

0.608

383.470 1.055 -

اجلن�س

باال�ستناد �إىل اختبار  Independent Samples Testتبني �أن قيمة � sigأكرب من
 ،0.05وهي بذلك لي�ست دالة �إح�صائياً ،لذا ف�إننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية القائلة بعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات
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ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم
و�أثرها على �أدائهم املهني) .تبعاً ملتغري اجلن�س.
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن االجتاهات ال�سائدة لدى املعلمني يف املدار�س احلكومية
من كال اجلن�سني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم واثرها على منوهم املهني هي نف�سها
وال�سبب يف ذلك يعود اىل طبيعة الربامج املقدمة للمعلمني ،كونها تقدم هذه الربامج نف�سها
لكال اجلن�سني دون ا�ستثناء ،وكونها تقرر من الوزارة (املركز)  ،و�أية اختالفات بينها ال
تتعدى الو�سائل والأ�ساليب.
Ú Úالفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
(( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو
الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني) تبعاً ملتغري التخ�ص�ص.
الجدول ()15
نتائج اختبار ( Independent Samples Testلواقع االتجاهات السائدة
لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم
وأثرها على أدائهم المهني) .تبعا لمتغير التخصص.

املتغري
التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة ت

درجات
احلرية

م�ستوى
الداللة

علوم ان�سانية

278

3.38

0.600

0.868 -

404

0.386

علوم طبيعية

128

3.45

0.751

0.800 -

التخ�ص�ص

باال�ستناد �إىل اختبار  Independent Samples Testتبني �أن قيمة  sigاقل من ،0.05
وهي بذلك دالة �إح�صائياً ،لذا ف�إننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات ال�سائدة
لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على
�أدائهم املهني) .تبعاً ملتغري التخ�ص�ص.
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن اجتاهات املعلمني لواقع الربامج التدريبية كان بالدرجة
نف�سها لكال التخ�ص�صني ،وعليه ميكن القول ان املعلمني �أجمعوا على �أن الدورات التدريبية
مل حتقق �أي تغري من�شود يف �أدائهم املهني وهذا يف�رس ان الربامج التدريبية �ضعيفة البنية
ال تقدم �أي جديد للمعلمني ،و�إن اختلفت الأ�ساليب والأهداف عند تقدميها ،وهذا ما �أجاب
عنه املعلمون.
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«االجتاهات السائدة لدى معلمي املدارس احلكومية في فلسطني
نحو البرامج التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني».

Ú Úالفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( ( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو
الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني) .تبعاً ملتغري امل�ؤهل العلمي
الجدول ( )16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (لواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية
في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعا لمتغير المؤهل العلمي

املجال

الدرجة الكلية

امل�ؤهل العلمي

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

دبلوم

83

3.55

0.590

بكالوريو�س

298

3.37

0.665

ماج�ستري ف�أكرث

25

3.32

0.627

406

3.40

0.651

املجموع

وللتحقق فيما اذا كانت الفروق الواردة يف اجلدول �أعاله دالة �إح�صائيا ،ا�ستخدم
اختبار حتليل التباين االحادي اجلدول ()17
الجدول ()17
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ()ONE WAY Analysis of Variance
(لواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

املجال

الدرجة الكلية

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

2.412

2

1.206

2.870

0.058

داخل املجموعات

169.342

403

0.420

171.754

405

م�صدر التباين

املجموع

باال�ستناد �إىل اختبار التباين الأحادي تبني �أن قيمة � sigأكرب من  ،0.05وهي بذلك
لي�ست دالة �إح�صائياً ،لذا ف�إننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات ال�سائدة لدى
معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على
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�أدائهم املهني) .تبعاً ملتغري امل�ؤهل العلمي.
ويف�رس الباحثان هذه النتيجة ب�أن هناك اتفاقاً كبرياً بني ذوي امل�ؤهالت العلمية يف
اجتاهاتهم نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم ،وال�سبب يف ذلك �أن الربامج التدريبية ال
تلبي االحتياجات التدريبية� ،إ�ضافة �إىل �إغفال م�شاركة املتدربني يف حتديد احتياجاتهم
التدريبية ،وبالتايل جاءت الفروق بني ذوي امل�ؤهالت املختلفة غري دالة �إح�صائياً.
Ú Úالفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
(( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو
الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني) .تبعا ملتغري �سنوات اخلربة
الجدول ( )18
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (لواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية
في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعا لمتغير سنوات الخبرة

املجال

الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

�سنوات اخلربة
� 5سنوات

81

3.69

0.584

� 10 -5سنوات

105

3.48

0.573

اكرث من � 10سنوات

220

3.26

0.671

املجموع

406

3.40

0.651

وللتحقق فيما اذا كانت الفروق الواردة يف اجلدول �أعاله داله �إح�صائياً ،ا�ستخدم
اختبار حتليل التباين الأحادي اجلدول رقم ()18
الجدول ()19
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ()ONE WAY Analysis of Variance
(لواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعا لمتغير سنوات الخبرة

املجال

الدرجة الكلية

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

11.570

2

5.785

14.554

0.000

داخل املجموعات

160.184

403

0.397

171.754

405

م�صدر التباين

املجموع
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د .محمد عبد االله الطيطي
د .عزمي أبو احلاج

«االجتاهات السائدة لدى معلمي املدارس احلكومية في فلسطني
نحو البرامج التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني».

باال�ستناد �إىل اختبار التباين الأحادي تبني �أن قيمة � sigأكرب من  ،0.05وهي بذلك
دالة �إح�صائيا ،لذا ف�إننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ونقبل الفر�ضية البديلة القائلة بوجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات
ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم
و�أثرها على �أدائهم املهني) .تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة ،وملعرفة الفروق ل�صالح من مت عمل
اختبار حتليل املقارنات البعدية (. )LSD
جدول رقم ()20
نتائج اختبار تحليل المقارنات البعدية (( )LSDلواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية
في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعاً لمتغير سنوات الخبرة.
()I

()J

�سنوات اخلربة

�سنوات اخلربة

� 5 -1سنوات
� 10 -5سنوات
� 10سنوات ف�أكرث

Mean
Difference
)(I- J

Std.
Error

.Sig

Confidence Interval 95%
Upper Bound Lower Bound

� 10 -5سنوات

*0.215

0.093

0.022

0.03

0.4

� 10سنوات ف�أكرث

*0.428

0.082

0

0.27

0.59

* -0.215 -

0.093

0.022

-0.40 -

-0.03 -

*0.213

0.075

0.005

0.07

0.36

� 5 -1سنوات

* -0.428 -

0.082

0

-0.59 -

-0.27 -

� 10 -5سنوات

* -0.213 -

0.075

0.005

-0.36 -

-0.07 -

� 5 -1سنوات
� 10سنوات ف�أكرث

*.The mean difference is significant at the 0.05 level.

ويرى الباحثان �أن اجتاهات املعلمني تبعاً ملتغري اخلربة قد اختلف عن باقي
املتغريات ،حيث �إن الفروق جاءت وا�ضحه لأ�صحاب اخلربة الذين ميتلكون خربة من5 -1
�سنوات وما بني � 10 -5سنوات ،ومن � 10سنوات فاكرث ل�صالح � 10سنوات ف�أكرث ،وكانت
النتائج ل�صالح من � 5 -1سنوات ،وقد يعود ذلك �إىل �أن املعلمني ذوي اخلربة القليلة مل
يتلقوا كثرياً من الدورات التدريبية ،مما جعلهم �أقل حكماً على واقع هذه الدورات ولعدم
معرفتهم الكافية ب�أهمية التدريب
Ú Úالفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية (( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية
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يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني) .تبعاً ملتغري
الدورات.
الجدول ()19
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (لواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في
فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعا لمتغير عدد الدورات

املجال

الدرجة الكلية

عدد الدورات

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

دورة

35

3.69

0.530

دورتان

33

3.94

0.496

�أكرث من دورتني

338

3.32

0.644

406

3.40

0.651

املجموع

الجدول ()20
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ()ONE WAY Analysis of Variance
(لواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعاً لمتغير عدد الدورات

املجال

الدرجة الكلية

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

14.483

2

7.241

18.556

0.000

داخل املجموعات

157.271

403

0.390

171.754

405

م�صدر التباين

املجموع

باال�ستناد �إىل اختبار التباين ا لأحادي تبني �أن قيمة � sigأقل من ،0.05
وهي بذلك دالة �إح�صائيا ً ،لذا ف�إننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ونقبل الفر�ضية
البديلة القائلة بوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ا لإح�صائية
(( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف
فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم و �أثرها على �أدائهم املهني) .تبعا ً
ملتغري عدد الدورات وملعرفة م�صدر الفروق ،ا�ستخدم اختبار املقارنة الثنائية
البعدية ( )LSDوالنتائج يف اجلدول ( )21تبني ذلك.
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«االجتاهات السائدة لدى معلمي املدارس احلكومية في فلسطني
نحو البرامج التدريبية املقدمة لهم ومنوهم املهني».

الجدول ()21
نتائج اختبار تحليل المقارنات الثنائية البعدية (( )LSDلواقع االتجاهات السائدة
لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم
وأثرها على أدائهم المهني) .تبعاً لمتغير عدد الدورات.
Mean Difference
)(I- J

( )Iعدد الدورات

دورتان

دورة
دورتان
اكرث من دورتني

Std.Error

.Sig

Confidence Interval 95%
Upper Bound Lower Bound

-0.254 -

0.095 0.152

-55. 0-

0.04

اكرث من دورتني

*0.363

0.001 0.111

0.15

0.58

دورة

0.254

0.095 0.152

-0.04 -

0.55

اكرث من دورتني

*0.617

0.000 0.114

0.39

0.84

دورة

0.001 0.111 * -0.363 -

-0.58 -

-0.15 -

دورتان

0.000 0.114 * -0.617 -

-0.84 -

-0.39 -

ويرى الباحثان �أن اجتاهات املعلمني تبعاً ملتغري عدد الدورات قد اختلفت �أي�ضاً عن
باقي املتغريات حيث ان الفروق جاءت وا�ضحة ملن تلقى �أكرث من دورتني وهذا �إن دل فعلى
�أن من تلقى �أكرث من دورتني ا�صبح لديه القناعة ان الفائدة املرجوة من هذه الدورات مل
تكن بال�شكل املطلوب ،و �أمنا هي م�ضيعه للوقت واجلهد املبذول بها جهد �رسعان ما يزول.
Ú Úالفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية (( ≤α( 0.05لواقع االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف
فل�سطني نحو الربامج التدريبية املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني) .تبعاً ملتغري
املديرية
الجدول ()22
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (لواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية
في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعا لمتغير المديرية

املجال

املجال الكلي

املديرية

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

رام اهلل والبرية

127

3.35

0.706

اخلليل

160

3.51

0.593

نابل�س

119

3.32

0.650

املجموع

406

3.40

0.651
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الجدول ()23
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ()ONE WAY Analysis of Variance
(لواقع االتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني) .تبعاً لمتغير المديرية

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

3.157

2

1.579

3.773

0.024

داخل املجموعات

168.596

403

0.418

171.754

405

م�صدر التباين

املجال

الدرجة الكلية

املجموع

باال�ستناد �إىل اختبار التباين الأحادي تبني �أن قيمة � sigأكرب من  ،0.05وهي بذلك
لي�ست دالة �إح�صائيا ،لذا ف�إننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ونقبل الفر�ضية البديلة القائلة
بوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (( ≤α( 0.05لواقع
االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي املدار�س احلكومية يف فل�سطني نحو الربامج التدريبية
املقدمة لهم و�أثرها على �أدائهم املهني) .تبعاً ملتغري املديرية.
الجدول ()24
نتائج اختبار تحليل المقارنات الثنائية البعدية (( )LSDلواقع االتجاهات السائدة
لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم
وأثرها على أدائهم المهني) .تبعاً لمتغير المديرية.
()I

()J

املديريــة

املديريــة

رام اهلل والبرية
اخلليل
نابل�س

Mean
Difference
)(I- J

Std.
Error

Sig.

95% Confidence Interval
Upper Bound Lower Bound

اخلليل

* -0.166 -

0.077

0.031

-0.32 -

-0.01 -

نابل�س

0.027

0.083

0.743

-0.14 -

0.19

رام اهلل والبرية

*0.166

0.077

0.031

0.01

0.32

نابل�س

*0.193

0.078

0.014

0.04

0.35

رام اهلل والبرية

-0.027 -

0.083

0.743

-0.19 -

0.14

اخلليل

* -0.193 -

0.078

0.014

-0.35 -

-0.04 -

*.The mean difference is significant at the 0.05 level.
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د .عزمي أبو احلاج

ويرى الباحثان �أن اجتاهات املعلمني تبعاً ملتغري املديرية قد ت�أثر هو اي�ضا
با�ستجابات معلمي املدار�س احلكومية نحو الربامج التدريبية ،و�أثرها على �أدائهم املهني
من حيث �إن الفروق كانت ل�صالح مديرية اخلليل ،وال�سبب يف ذلك �أن مديرية اخلليل تهتم
باملنظومة الرتبوية ،حيث يتمحور عملها على تطوير الكادر املوجود لديها� ،أما بالأن�شطة
�أو بامل�ؤمترات �أو بالندوات ،وبالتايل معلمو هذه املديرية هم �أكرث وعياً من �سائر املعلمني
يف املديريات الأخرى ،فيما يتعلق باجتاهاتهم نحو الربامج التدريبية واثرها على ادائهم
املهني.
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